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ו וַיְמַהֵ֧ר אַבְָרהָ֛ם הָאֹ֖הֱלָה אֶל־ׂשָָר֑ה
וַּיֹ֗אמֶר מַֽהֲִר֞י 

 ׁשְֹלׁ֤ש סְאִים֙ ֶק֣מַח סֹ֔לֶת לּ֖וׁשִי 
 וַֽעֲׂשִ֥י עֻגֹֽות׃

 ז וְאֶל־הַּבָָק֖ר ָר֣ץ אַבְָרהָ֑ם
 וַּיִּקַ֨ח ּבֶן־ּבָָק֜ר ַרְ֤ך וָטֹוב֙

וַּיִּתֵ֣ן אֶל־הַּנַ֔עַר
וַיְמַהֵ֖ר לַֽעֲׂשֹ֥ות אֹתֹֽו׃ 

 ח וַּיִּקַ֨ח חֶמְאָ֜ה וְחָלָ֗ב 
 ּובֶן־הַּבָָקר֙ אֲׁשֶ֣ר עָׂשָ֔ה

וַּיִּתֵ֖ן לִפְנֵיהֶ֑ם
 וְהּֽוא־עֹמֵ֧ד עֲלֵיהֶ֛ם 

 ּתַ֥חַת הָעֵ֖ץ
וַּיֹאכֵֽלּו׃

 ט וַּיֹֽאמְרּ֣ו אֵׄלָ֔יׄוׄ 
 אַּיֵ֖ה ׂשָָר֣ה אִׁשְּתֶָ֑ך

 וַּיֹ֖אמֶר הִּנֵ֥ה בָאֹֽהֶל׃
תרגם "וימהר". 1)
תרגם "האהלה". 2)
אחרי ששלשת האנשים קיבלו בקשת אברהם, מה עשה אברהם ? 3)
(4 (the request) בקשת (accepted) אחרי ששלשת האנשים קיבלו

אברהם, כיצד הגיע (reach) אברהם לאהלו ? 
מה אמר אברהם לשרה ? 5)
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תרגם "קמח". 6)
תרגם “סולת".7)
מה היא "סאה" ? 8)
מכמה (how much) קמח ציוה אברהם לשרה להכין אוכל ? 9)

מהו "קמח סולת". 10)
תרגם "לושי". 11)
תרגם "עוגות". 12)
איזה מאכל (food) מקמח סולת ציוה אברהם לשרה לעשות ? 13)
(14 (for the three) אחרי שציוה אברהם לשרה להכין עוגות לשלשת

האנשים, מה עשה אברהם ? 
(15 (how) אחרי שציוה אברהם לשרה להכין עוגות לשלשת האנשים, כיצד

הלך אברהם להכין (to prepare) שאר (the rest of) האוכל?
מהו "בן בקר" ?16)
תרגם "רך". 17)
תרגם "נער". 18)
מי היה ה ״נער״ ?19)
למי נתן אברהם להכין את בן הבקר שלקח ? מדוע ?20)
כיצד הכין הנער את בן הבקר שלקח אברהם ? 21)
על מי ועל מה נאמר "וימהר לעשות אותו" ? 22)
מהי "חמאה". 23)
חוץ (beside)מבשר בקר, מה עוד לקח אברהם להאכיל לשלשת אורחיו ?24)
מדוע לא הביא (bring) אברהם את ה ״עוגות״? 25)
איפה היה אברהם כששלשת אורחיו אכלו ? 26)
על מי נאמר "והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו" ? 27)
אחרי ששלשת האורחים אכלו, מה שאלו לאברהם ? מדוע ?28)
מי שאל לאברהם "איה שרה אשתך" ?29)
מה ענה אברהם כששלשת אורחיו שאלו "איה שרה אשתך" ? 30)


