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 כ וַּיִ֥בֶן נֹ֛חַ מִזְּבֵ֖חַ לַֽיהוָ֑ה
 וַּיִּקַ֞ח מִּכֹ֣ל ׀ הַּבְהֵמָ֣ה הַּטְהָֹר֗ה

ּומִּכֹל֙ הָעֹ֣וף הַּטָהֹ֔ור
 וַּיַ֥עַל עֹֹל֖ת ּבַּמִזְּבֵֽחַ׃ 

כא וַּיַָ֣רח יְהוָה֮ אֶת־ֵר֣יחַ הַּנִיחֹחַ֒
 וַּיֹ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־לִּבֹ֗ו 

ֹלֽא־אֹ֠סִף לְַקּלֵ֨ל
עֹ֤וד אֶת־הָֽאֲָדמָה֙ ּבַֽעֲבּ֣ור הָֽאָָד֔ם 

ּכִ֠י יֵ֣צֶר לֵ֧ב הָֽאָָד֛ם ַר֖ע מִּנְעָֻר֑יו 
וְֹלֽא־אֹסִ֥ף עֹ֛וד לְהַּכֹ֥ות אֶת־ּכָל־חַ֖י 

 ּכַֽאֲׁשֶ֥ר עָׂשִֽיתִי׃ 

כב עֹ֖ד ּכָל־יְמֵ֣י הָאֶָ֑רץ
זֶַ֡רע וְָ֠קצִיר 
 וְֹק֨ר וָחֹ֜ם 

 וְַק֧יִץ
 וָחֶֹ֛רף

וְיֹ֥ום וָלַ֖יְלָה ֹל֥א יִׁשְּבֹֽתּו׃
א וַיְבֶָ֣רְך אֱֹלהִ֔ים אֶת־נֹ֖חַ וְאֶת־ּבָנָ֑יו

 וַּיֹ֧אמֶר לָהֶ֛ם 
ּפְרּ֥ו ּוְרבּ֖ו ּומִלְאּ֥ו אֶת־הָאֶָֽרץ׃

תרגם “ויבן".1)

מה בנה נח כשיצא מן התבה ?2)
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מהו “מזבח".3)

מה “עולה".4)

מה הביא (bring) נח כקרבן לה' על המזבח שבנה כשיצא מן התבה ? דייק !5)

האם (did) נח הביא (bring) מכל (from every) מין ומין שהיה בתבה לקרבן לה' ? דייק !6)

בכלל (in general), מאלו מינים הביא נח קרבן לה' על המזבח שבנה כשיצא מן התבה ? 7)

מהו "ריח הניחוח" ?8)

תרגם “וירח".9)

מה אמר ה' אחרי (after) שהריח (He smelled) ריח הקרבנות שהקריב (offered) נח ?10)

האם אחרי (after) המבול הוסיף (continue) ה' לקלל את האדמה בעבור האדם ?11)

מה אמר ה' להסביר (to explain) אחרי המבול למה לא יוסיף ה' לקלל את האדמה בעבור 12)
האדם ? 

כיצד ביאר ה' במה שונה יצר לב כל בני אדם מזו של אדם הראשון שבגללו נתקלל האדמה ?13)

חוץ (besides) מהפסקת קללת האדמה, מה עוד הבטיח ה' אחרי שנח הביא קרבנות ?14)

תרגם “להכות".15)

באר "ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי”.16)

תרגם "עוד כל ימי הארץ”.17)

מהו “קציר".18)

אחרי המבול, האם יהיה הפסק (interruption) לזריעה וקצירה של האדמה ?19)

האם היה זריעה וקצירה בשנת (during the year of) המבול ?20)

מהו “קור"?21)

מהו "חום" ? 22)

(23? (weather) מזג האויר (change) המבול השתנה (the time of) זמן (during) האם במשך

מהו "קיץ" ?24)

מהו "חורף" ?25)

האם בשנת (the year of) המבול היה קיץ וחורף ?26)

האם בשנת המבול היה יום ולילה ?27)

תרגם "ישבותו". 28)

באיזה (with which) ברכה בירך ה' את נח אחרי שהביא נח קרבנות ?29)


