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א וַּיִזְּכֹ֤ר אֱֹלהִים֙ אֶת־נֹ֔חַ
וְאֵ֤ת ּכָל־הַֽחַּיָה֙ וְאֶת־ּכָל־הַּבְהֵמָ֔ה 

אֲׁשֶ֥ר אִּתֹ֖ו ּבַּתֵבָ֑ה 
 וַּיַֽעֲבֵ֨ר אֱֹלהִ֥ים רּ֨וחַ֙ עַל־הָאֶָ֔רץ 

וַּיָׁשֹּ֖כּו הַּמָֽיִם׃

ב וַּיִּסָֽכְרּו֙ מַעְיְנֹ֣ת ּתְהֹ֔ום וַֽאֲֻרּבֹ֖ת הַּׁשָמָ֑יִם 
וַּיִּכָלֵ֥א הַּגֶׁ֖שֶם מִן־הַּׁשָמָֽיִם׃ 

ג וַּיָׁשֻ֧בּו הַּמַ֛יִם מֵעַ֥ל הָאֶָ֖רץ 
 הָלֹ֣וְך וָׁשֹ֑וב 

 וַּיַחְסְרּ֣ו הַּמַ֔יִם
 מְִקצֵ֕ה חֲמִּׁשִ֥ים ּומְאַ֖ת יֹֽום׃

 ד וַּתָ֤נַח הַּתֵבָה֙ ּבַחֶֹ֣דׁש הַּׁשְבִיעִ֔י
ּבְׁשִבְעָֽה־עָׂשָ֥ר יֹ֖ום לַחֶֹ֑דׁש

 עַ֖ל הֵָר֥י אֲָרָרֽט׃ 

 ה וְהַּמַ֗יִם הָיּו֙ הָלֹ֣וְך וְחָסֹ֔ור
עַ֖ד הַחֶֹ֣דׁש הָֽעֲׂשִיִר֑י

 ּבָֽעֲׂשִיִרי֙ ּבְאֶחָ֣ד לַחֶֹ֔דׁש 
 נְִראּ֖ו ָראׁשֵ֥י הֶֽהִָרֽים׃

תרגם"ויזכר". 1)

מה "זכר" ה' שגרם (which caused) לתחלת (to begin) עצירת (the stoppage) המבול ?2)

תרגם "ויעבר". 3)
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(4? (to surge) להגביר (stop) שמי המבול יפסיקו (to cause) מה עשה ה' לגרום

תרגם "וישכו". 5)

תרגם "ויסכרו". 6)

אחרי (after) שהעביר ה' רוח על הארץ לעצור התגברות המים, מה עשה ה' ? 7)

מה "סכר" ה' כדי (in order) לעצור (to stop) מי (waters of) המבול ?8)

תרגם “ויכלא".9)

האם עדיין (still) ירד (falling) גשם מן השמים אחרי ארבעים יום וארבעים ולילה שירד מי 10)
 ? (constantly) המבול ברציפות

אחרי ארבעים יום וארבעים ולילה שירד מי המבול ברציפות, מדוע לא ירד הגשם עד 150 יום 11)
מתחלת המבול ? 

תרגם "וישבו המים". 12)

באר "וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב”.13)

(14? (to descend) מי המבול לרדת (height) גובה (begin) התחילו (when) מתי

מה היה מקום הכי גבוה (highest place) בעולם בזמנו (in the days of) של נח ?15)

באיזה קשר (connection) הוזכר (mentioned) "הרי אררט". 16)

למה נחה (rested) התבה על הרי אררט כשהתחיל גובה מי המבול לרדת ? 17)

באיזה (on which) יום ובאיזה חדש נחה (rested) התבה על הרי אררט ? 18)

מתי (when) ידע נח בוודאות (with certainty) שחסרו המים ?19)

במבול, מה קרה (happened) בשבעה עשר יום לחדש השביעי ? 20)

האם כשנחה התבה על הרי אררט, האם (could) כבר היה ניתן לראות ראש ההר ?21)

כשנחה התבה על הרי אררט, למה עדיין (still) לא היה ניתן לראות ראש ההר ? 22)

תרגם “וחסור".23)

מתי (when) ירד גובה מי המבול מספיק (enough) שהיה ניתן לראות ראשי ההרים ?24)

כמה (how much) זמן (time) עבר (passed) עד שנראו ראשי ההרים ?25)


