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ו וַיְהִ֕י מִּקֵ֖ץ אְַרּבָעִ֣ים יֹ֑ום
וַּיִפְּתַ֣ח נֹ֔חַ אֶת־חַּלֹ֥ון הַּתֵבָ֖ה אֲׁשֶ֥ר עָׂשָֽה׃ 

ז וַיְׁשַּלַ֖ח אֶת־הָֽעֵֹר֑ב 
 וַּיֵצֵ֤א יָצֹוא֙ וָׁשֹ֔וב 

עַד־יְבֹׁ֥שֶת הַּמַ֖יִם מֵעַ֥ל הָאֶָֽרץ׃

 ח וַיְׁשַּלַ֥ח אֶת־הַּיֹונָ֖ה מֵֽאִּתֹ֑ו 
לְִראֹות֙ הֲַקּ֣לּו הַּמַ֔יִם
 מֵעַ֖ל ּפְנֵ֥י הָֽאֲָדמָֽה׃ 

ט וְֹלֽא־מָצְאָה֩ הַּיֹונָ֨ה מָנֹ֜וחַ לְכַף־ַרגְלָּ֗ה
וַּתָׁ֤שָב אֵלָיו֙ אֶל־הַּתֵבָ֔ה 

ּכִי־מַ֖יִם עַל־ּפְנֵ֣י כָל־הָאֶָ֑רץ 
וַּיִׁשְלַ֤ח יָדֹו֙ וַּיִּקָחֶ֔הָ 

 וַּיָבֵ֥א אֹתָּ֛ה אֵלָ֖יו אֶל־הַּתֵבָֽה׃ 

י וַּיָ֣חֶל עֹ֔וד ׁשִבְעַ֥ת יָמִ֖ים אֲחִֵר֑ים
 וַּיֹ֛סֶף ׁשַּלַ֥ח אֶת־הַּיֹונָ֖ה מִן־הַּתֵבָֽה׃ 

תרגם ״מקץ ״.1)
תרגם "חלון". 2)
כמה זמן (how long) אחרי שנראו ראשי ההרים פתח (opened) נח את חלון התבה ? 3)

לפי (according to) החשבון (calculations) , באיזה (on which) יום ובאיזה חדש נראו 4)
ראשי ההרים אחרי שירד גובה מי המבול ? 

לפי החשבון, באיזה יום ובאיזה חדש פתח נח את חלון התבה?5)

לפי החשבון, באיזה יום ובאיזה חדש שלח נח את העורב ?6)

כשנראו (when they were seen) ראשי ההרים, איפה (where was) היתה התבה ?7)
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אחרי (after) שפתח נח חלון התבה ארבעים יום אחרי שנראו ראשי ההרים, מה עשה ? 8)

מהו "עורב" ?9)

אחרי שפתח נח חלון התבה אחרי שנראו ראשי ההרים, למה (why) שלח יונה את העורב ? 10)

(11(3) ?(different bird) את העורב, ולא עוף אחר (specifically) מדוע שלח נח דווקא

תרגם "יצוא ושוב". 12)

מה עשה העורב כששלחו (when sent) נח מחלון התבה ? 13)

האם (did) העורב ששלח (sent) יונה חזר (return) לתבה ? 14)

לכמה זמן (how long) היה העורב ששלח (sent) נח מן התבה הולך ושב ?15)

על מה נאמר "עד יבשת המים מעל הארץ" ? 16)

אחרי שהעורב ששלח נח היה "יצוא ושוב”, מה עשה נח ? 17)

לפי (based) המבואר מהמשך הפסוקים, כמה זמן אחרי שילוח העורב שלח נח את היונה ?18)

לשם מה (for what purpose) שלח נח את היונה מן התבה ?19)

באר "הקלו המים”.20)

תרגם "מנוח". 21)

תרגם "כף רגלה”.22)

כששלח יונה את היונה מן התבה, האם (did) היונה מצאה (find) מקום לעמוד על הארץ ? 23)

מה עשתה (did it do) היונה אחרי שלא מצאה מנוח לכף רגלה ? 24)

כששלח יונה את היונה לראשונה (at first), האם הארץ היתה עדיין כולה מכוסה במים ?25)

תרגם "ויחל". 26)

כמה זמן המתין (waited) נח אחרי ששלח את היונה מן התבה לראשונה ?27)

(28? (did he do) שבע ימים אחרי ששלח נח את היונה מן התבה לראשונה, מה עשה 

תרגם "ויסף". 29)


