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 א אַחַ֣ר ׀ הַּדְבִָר֣ים הָאֵּ֗לֶה
 הָיָ֤ה ְדבַר־יְהוָה֙ אֶל־אַבְָר֔ם

ּבַּֽמַחֲזֶ֖ה לֵאמֹ֑ר
 אַל־ּתִיָר֣א אַבְָר֗ם 

 אָֽנֹכִי֙ מָגֵ֣ן לְָ֔ך
 ׂשְכְָֽרָ֖ך הְַרּבֵ֥ה מְאֹֽד׃

ב וַּיֹ֣אמֶר אַבְָר֗ם אֲֹדנָ֤י יְהוִה֙

מַה־ּתִּתֶן־לִ֔י 
וְאָֽנֹכִ֖י הֹולְֵ֣ך עֲִריִר֑י 

ּובֶן־מֶׁ֣שֶק ּבֵיתִ֔י הּ֖וא ּדַּמֶׂ֥שֶק אֱלִיעֶֽזֶר׃ 

ג וַּיֹ֣אמֶר אַבְָר֔ם הֵ֣ן לִ֔י ֹל֥א נָתַּ֖תָה זַָ֑רע 
 וְהִּנֵ֥ה בֶן־ּבֵיתִ֖י יֹוֵרׁ֥ש אֹתִֽי׃ 

ד וְהִּנֵ֨ה ְדבַר־יְהוָ֤ה אֵלָיו֙ לֵאמֹ֔ר
 ֹל֥א יִֽיָרׁשְָ֖ך זֶ֑ה 

 ּכִי־אִם֙ אֲׁשֶ֣ר יֵצֵ֣א מִּמֵעֶ֔יָך הּ֖וא יִֽיָרׁשֶָֽך׃

 ה וַּיֹוצֵ֨א אֹתֹ֜ו הַחּ֗וצָה
וַּיֹ֨אמֶר֙ הַּבֶט־נָ֣א הַּׁשָמַ֗יְמָה

ּוסְפֹר֙ הַּכֹ֣וכָבִ֔ים אִם־ּתּוכַ֖ל לִסְּפֹ֣ר אֹתָ֑ם 
 וַּיֹ֣אמֶר לֹ֔ו ּכֹ֥ה יִֽהְיֶ֖ה זְַרעֶָֽך׃ 

ו וְהֶֽאֱמִ֖ן ּבַֽיהוָ֑ה
 וַּיַחְׁשְבֶ֥הָ ּלֹ֖ו צְָדָקֽה׃ 
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תרגם "במחזה". 1)
מה אמר ה' בנבואה לאברם אחרי מלחמת ארבעת המלכים ? 2)
ממה הבטיח ה' לאברם שלא יפחד אחרי מלחמת ארבעת המלכים ? (2) 3)
תרגם "מגן". 4)
תרגם "שכרך". 5)
האם הבטיח ה' לאברם שכר רב (a lot ) על מעשי (actions of) אברם 6)

במלחמת ארבעת המלכים ? 
כשהבטיח ה' לאברם שכר (reward) הרבה, מה אמר אברם לה' ? 7)
(8(2)(his answer) ?  תשובתו (the intention of) מה היה כוונת
מי שאל (asked) למי "מה תתן לי" ?9)

תרגם "ערירי". 10)
תרגם “משק"11)
מי היה העבד הראשי (head) בבית אברם ? 12)
מאיפה (from where) היה אליעזר עבד אברם ? 13)
לפי  טענת (claim) אברם, מי יירש (inherit) אותו אחרי שימות ?14)
האם הסכים (agree) ה' לאברם שאליעזר עבדו יירש אותו ? 15)
תרגם "מעיך". 16)
לפי הבטחת ה' לאברם מאיפה יבא היורש (the inheritor) שלו ? 17)
תרגם “החוצה".18)
לאיפה הוציא (take out) ה' את אברם כשהבטיח לו בנים ? מדוע ? (2)19)
תרגם “הבט".20)
תרגם "וספור". 21)
האם ניתן (possible) לספור (to count) הכוכבים ? 22)
תרגם “כה".23)
לפי הבטחת ה' לאברם עד כמה (how much) יגדל זרעו ? 24)
האם האמין (believe) אברם להבטחת ה' לתת (to give) לו זרע רב ? 25)
תרגם "ויחשביה". 26)
מה החשיב (consider) ה' את אמונת אברם בו לגבי הבטחת הזרע ? 27)
על מי נאמר ועל מה נאמר "ויחשביה לו צדקה" ? 28)


