
Noach - Topic 5 - Ten Generations Lesson #51 - Descendants of Terach Bereishis Ch. 11, 26 - 32

כו וַֽיְחִי־תֶַ֖רח ׁשִבְעִ֣ים ׁשָנָ֑ה
וַּיֹ֨ולֶד֙ אֶת־אַבְָר֔ם אֶת־נָחֹ֖ור וְאֶת־הָָרֽן׃ 

 כז וְאֵּ֨לֶה֙ ּתֹֽולְֹד֣ת ּתֶַ֔רח 
ּתֶַ֚רח הֹולִ֣יד אֶת־אַבְָר֔ם אֶת־נָחֹ֖ור וְאֶת־הָָר֑ן

וְהָָר֖ן הֹולִ֥יד אֶת־לֹֽוט׃ 

 כח וַּיָ֣מָת הָָר֔ן עַל־ּפְנֵ֖י ּתֶַ֣רח אָבִ֑יו 
 ּבְאֶֶ֥רץ מֹֽולְַדּתֹ֖ו ּבְאּ֥ור ּכַׂשְּדִֽים׃

כט וַּיִּקַ֨ח אַבְָר֧ם וְנָחֹ֛ור לָהֶ֖ם נָׁשִ֑ים
 ׁשֵ֤ם אֵֽׁשֶת־אַבְָרם֙ ׂשָָר֔י 

וְׁשֵ֤ם אֵֽׁשֶת־נָחֹור֙ מִלְּכָ֔ה ּבַת־הָָר֥ן אֲבִֽי־מִלְּכָ֖ה וַֽאֲבִ֥י יִסְּכָֽה׃

 ל וַּתְהִ֥י ׂשַָר֖י עֲָקָר֑ה אֵ֥ין לָּ֖ה וָלָֽד׃ 

לא וַּיִּקַ֨ח ּתֶַ֜רח אֶת־אַבְָר֣ם ּבְנֹ֗ו
 וְאֶת־לֹ֤וט ּבֶן־הָָרן֙ ּבֶן־ּבְנֹ֔ו 

וְאֵת֙ ׂשַָר֣י ּכַּלָתֹ֔ו אֵׁ֖שֶת אַבְָר֣ם ּבְנֹ֑ו
וַּיֵֽצְאּ֨ו אִּתָ֜ם מֵאּ֣ור ּכַׂשְּדִ֗ים 

לָלֶ֨כֶת֙ אְַ֣רצָה ּכְנַ֔עַן 
 וַּיָבֹ֥אּו עַד־חָָר֖ן 

 וַּיֵׁ֥שְבּו ׁשָֽם׃

לב וַּיִֽהְיּ֣ו יְמֵי־תֶַ֔רח חָמֵׁ֥ש ׁשָנִ֖ים ּומָאתַ֣יִם ׁשָנָ֑ה
 וַּיָ֥מָת ּתֶַ֖רח ּבְחָָרֽן׃ 
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כמה בנים היו לתרח ? 1)

מי היו בניו של תרח ? 2)

בן כמה היה תרח כשהוליד את בניו ?3)

מי היה בנו של הרן ? 4)

מי היה אביו של לוט ? 5)

מתי (when) מת הרן ? 6)

האם(was) תרח היה עדיין (still) חי כשמת הרן בנו ? 7)

באר "על פני תרח אביו" ועל מי ועל מה נאמר ?8)

באיזה (in which) עיר (city) מת הרן ?9)

תרגם “מולדתו".10)

באיזה (in which) עיר נולד (was born) הרן ?11)

(12 ? (for a wife) אברם לאשה (marry) את מי נשא

את מי נשא נחור לאשה ?13)

מי היה בעלה (the husband of) של שרי ?14)

מי היה בעלה של מלכה ? 15)

מי היה אביה של מלכה אשת נחור ?16)

כמה בנות (daughters) היה להרן ?17)

מה היו שמות שתי בנותיו של הרן ?18)

מי היתה ״יסבה״?19)

מה משמעות (meaning) של השם ״יסבה״? (3)20)

(21 ? (when he died) הרן כשמת (left over) השאיר (in total) כמה בנים ובנות בסך הכל

תרגם "עקרה". 22)

כיצד (how) קוראין (is called) לאשה שאינה יכולה (able) להוליד ?23)



Noach - Topic 5 - Ten Generations Lesson #51 - Descendants of Terach Bereishis Ch. 11, 26 - 32

(24 ? (when he travelled) את מי לקח תרח כשנסע

איזה קרבת (closeness) משפחה (of family) היה בין (between) לוט לתרח ?25)

תרגם “כלתו”.26)

מאיזה (from which) עיר יצא (come from) תרח ?27)

לאיפה (where to) רצה (want) תרח ללכת (to go) מאור כשדים ? 28)

תרגם "ארצה". 29)

האם תרח הגיע (reach) מאור כשדים עד ארץ כנען ?30)

עד (until) איפה (where) הגיע (reach) תרח כשיצא מאור כשדים ללכת לארץ כנען ? 31)

כמה שנים חי תרח ? 32)

תרגם "מאתים" 33)

איפה (where) מת (die) תרח ? 34)

DESCENDANTS OF TERACH

TERACH

HARAN                 NACHOR                   AVRAM

  LOT                                    MILKA                  YISCAH (SARAI)

FATHER - CHILD

HUSBAND - WIFE
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Total Years 
Lived

Years Lived 
After He 

Had Children

Years Lived
Before He 

Had ChildrenName
Death 

Date From 
Creation

Birth 
Date From 
Creation

Generation

שם600500100

SHEM
2158155811

ארפכשד43840335

ARPACHSHAD
2096165812

שלח43340330

SHELACH
2126169313

עבר46443034

EVER
2187172314

פלג23920930

PELEG
1996175715

רעו23920732

RE’U
2026178716

שרוג23020030

SROOG
2049181917

נחור14811929

NACHOR
1997184918

תרח20513570

TERACH
2083187819

אברהם17575100

AVRAHAM
2123194820
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