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ה וַּיֵֶ֣רד יְהוָ֔ה
לְִראֹ֥ת אֶת־הָעִ֖יר וְאֶת־הַּמִגְּדָ֑ל 

 אֲׁשֶ֥ר ּבָנּ֖ו ּבְנֵ֥י הָֽאָָדֽם׃ 

ו וַּיֹ֣אמֶר יְהוָ֗ה
הֵ֣ן עַ֤ם אֶחָד֙ 

וְׂשָפָ֤ה אַחַת֙ לְכֻּלָ֔ם 
 וְזֶ֖ה הַֽחִּלָ֣ם לַֽעֲׂשֹ֑ות 
וְעַּתָה֙ ֹלֽא־יִּבָצֵ֣ר מֵהֶ֔ם

ּכֹ֛ל אֲׁשֶ֥ר יָֽזְמּ֖ו לַֽעֲׂשֹֽות׃ 

ז הָ֚בָה נְֵֽרָד֔ה 
וְנָֽבְלָ֥ה ׁשָ֖ם ׂשְפָתָ֑ם 

 אֲׁשֶר֙ ֹל֣א יִׁשְמְעּ֔ו 
 אִ֖יׁש ׂשְפַ֥ת ֵרעֵֽהּו׃

ח וַּיָ֨פֶץ יְהוָ֥ה אֹתָ֛ם מִּׁשָ֖ם
עַל־ּפְנֵ֣י כָל־הָאֶָ֑רץ 

וַּֽיַחְּדְלּ֖ו לִבְנֹ֥ת הָעִֽיר׃ 

ט עַל־ּכֵ֞ן ָקָר֤א ׁשְמָּה֙ ּבָבֶ֔ל 
ּכִי־ׁשָ֛ם ּבָלַ֥ל יְהוָ֖ה 

ׂשְפַ֣ת ּכָל־הָאֶָ֑רץ 
ּומִּׁשָם֙ הֱפִיצָ֣ם יְהוָ֔ה 

 עַל־ּפְנֵ֖י ּכָל־הָאֶָֽרץ׃ 
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מאיפה (from where) "ירד" ה' לראות (to see) העיר והמגדל שבנו (that built) בני 1)
הבקעה ? 

מה אמר ה' אחרי (after) שראה (that He saw) העיר והמגדל שבנו בני הבקעה ? 2)

תרגם "הן". 3)

האם היה רצון (the will of) ה' שכל העולם ישבו (would live) במקום אחד בעולם ?4)

תרגם "יבצר". 5)

תרגם "יזמו". 6)

תרגם "ונבלה". 7)

מה החליט (decide) ה' לעשות כדי שכל העולם לא יחשבו להיות במקום אחד ? 8)

על מי נאמר "אשר לא ישמעו איש שפת רעהו" ?9)

האם ה' בלבל השפות של כל תושבי (residents of) הבקעה ? 10)

מה נגרם (happened) כתוצאה (as a result of) ממה שבלבל ה' שפת כל אנשי 11)
הבקעה ? 

האם כל אנשי הבקעה התפזרו (dispersed) לכל הארץ ? 12)

למה (why) התפזרו כל אנשי הבקעה לכל הארץ ? 13)

תרגם "ויחדלו". 14)

האם אחרי שנתפזרו אנשי הבקעה היו אלה שהמשיכו (that continued) לבנות העיר ?15)

כיצד (how is it( נקרא (called) הבקעה שבו בנו העיר והמגדל ? 16)

איפה (where) מוזכר (mentioned) "בבל" בפרשת נח ? 17)

(18? (in its name) למה נקרא בבל בשמה

תרגם "בלל". 19)

מדוע לא הרג (kill) ה’ כל האנשים כאן כמו (like) בהמבול ?20)

באיזה (in which) שנה (year) בלל ה’ את שפת כל הארץ ?21)


