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ה וַּיִּקַ֣ח אַבְָרם֩ אֶת־ׂשַָר֨י אִׁשְּתֹ֜ו
 וְאֶת־לֹ֣וט ּבֶן־אָחִ֗יו 

וְאֶת־ּכָל־ְרכּוׁשָם֙ אֲׁשֶ֣ר ָרכָׁ֔שּו
וְאֶת־הַּנֶ֖פֶׁש אֲׁשֶר־עָׂשּ֣ו בְחָָר֑ן 

וַּיֵֽצְאּ֗ו לָלֶ֨כֶת֙ אְַ֣רצָה ּכְנַ֔עַן 
 וַּיָבֹ֖אּו אְַ֥רצָה ּכְנָֽעַן׃ 

 ו וַּיַֽעֲבֹ֤ר אַבְָרם֙ ּבָאֶָ֔רץ
עַ֚ד מְקֹ֣ום ׁשְכֶ֔ם
 עַ֖ד אֵלֹ֣ון מֹוֶר֑ה 

וְהַּֽכְנַעֲנִ֖י אָ֥ז ּבָאֶָֽרץ׃

ז וַּיֵָר֤א יְהוָה֙ אֶל־אַבְָר֔ם 
וַּיֹ֕אמֶר לְזְַ֨רעֲָ֔ך אֶּתֵ֖ן אֶת־הָאֶָ֣רץ הַּזֹ֑את 

 וַּיִ֤בֶן ׁשָם֙ מִזְּבֵ֔חַ לַֽיהוָ֖ה 
הַּנְִראֶ֥ה אֵלָֽיו׃

 ח וַּיַעְּתֵ֨ק מִּׁשָ֜ם הָהָָ֗רה 
 מִּקֶֶ֛דם לְבֵֽית־אֵ֖ל

וַּיֵ֣ט אָֽהֳֹל֑ה
 ּבֵֽית־אֵ֤ל מִּיָם֙ וְהָעַ֣י מִּקֶֶ֔דם 

וַּיִֽבֶן־ׁשָ֤ם מִזְּבֵ֨חַ֙ לַֽיהוָ֔ה
וַּיְִקָר֖א ּבְׁשֵ֥ם יְהוָֽה׃ 

 ט וַּיִּסַ֣ע אַבְָר֔ם הָלֹ֥וְך וְנָסֹ֖ועַ הַּנֶֽגְּבָה׃ 
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האם (did) אברם לקח (take) את אשתו כשיצא (when he left) מחרן ? 1)

איך (how) לקח אברם את שרי ?2)

תרגם "רכושם". 3)

תרגם "רכשו". 4)

חוץ (besides) מלוט ושרי אשתו, מי עוד (else) לקח אברם בצאתו מחרן ?5)

באר (explain) "ואת הנפש אשר עשו בחרן”.6)

כשיצא (when he left) מחרן, האם (did) אברם ידע (know) לאיזה ארץ ה' רוצה 7)
שילך ?

לאיזה כיוון (direction) יצא אברם מארץ חרן ?8)

למה (why) יצא אברם מחרן לכיוון (to the direction of) ארץ כנען ?9)

תרגם "ויעבר". 10)

האם אברם הגיע (reached) רק (only) לקצה (to the edge) ארץ כנען ? 11)

עד (until) איפה (where) עבר (pass) אברם בארץ כנען ? 12)

איפה (where) בארץ כנען נמצא (is found) העיר (the city of) "שכם". 13)

ליד (next to) איזה (which) עיר נמצא אלון מורה בארץ כנען ?14)

מי היו מושלים (the rulers) בארץ כנען כשהגיע (when he reached) אברם 15)
מחרן ? 

האם (did) ה' נראה (appear) אל אברם כשהיה אברם באלון מורה ? 16)

מה הבטיח (promise) ה' לאברם במראה (in a vision) הנבואה כשאברם היה 17)
באלון מורה ? (2)

למי (to whom) הבטיח (promise) ה' לאברם לתת (to give) את ארץ כנען ? 18)

מה עשה אברם באלון מורה אחרי (after) שהבטיח לו ה' לתת את ארץ כנען 19)
לזרעו ? 

איפה (where) היה המזבח הראשון (first) שבנה (built) אברם ? 20)
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למה (why) בנה (build) אברם מזבח באלון מורה ? 21)

תרגם "ויעתק". 22)

לאיפה (to where) עבר (pass) אברם מאלון מורה ?23)

תרגם "ההרה". 24)

תרגם "מקדם". 25)

למה נקרא (called) צד (direction) מזרח (from the east) בשם “קדם" ? 26)

לאיזה (to which) צד של בית אל היה ההר שאליו הגיע (reached) אברם מאלון 27)
מורה ? 

תרגם "ויט". 28)

תרגם "מים" ? 29)

(30 (with the name of) בשם (western) צד מערבי (called) למה בארץ כנען נקרא
"ים" ?

לאיזה (to which) צד (direction) של ההר (of the mountain) היה העיר בית 31)
אל כשהגיע (when he reached) אברם מאלון מורה ? 

לאיזה צד של ההר היה העיר "עי" כשהגיע אברם מאלון מורה ? 32)

איפה (where) היה המזבח השני (the second) שבנה אברם ? 33)

למה בנה אברם מזבח בין בית אל ובין עי ? 34)

באר "ויקרא בשם ה' ". 35)

באר "הלוך ונסוע". 36)

איזה צד נקרא "נגב" ?37)

למה נקרא דרום (south) בשם "נגב" ? 38)

לאיזה כיוון (direction) בארץ כנען נסע (travelled) אברם אחרי (after) שבנה 39)
מזבח בין בית אל ובין עי ? 


