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א וַּ֠יָבֹאּו ׁשְנֵ֨י הַּמַלְאָכִ֤ים סְֹד֨מָה֙ ּבָעֶֶ֔רב
 וְלֹ֖וט יֹׁשֵ֣ב ּבְׁשַֽעַר־סְֹד֑ם 

 וַּיְַרא־לֹוט֙ וַּיָָ֣קם לְִקָראתָ֔ם
 וַּיִׁשְּתַ֥חּו אַּפַ֖יִם אְָֽרצָה׃

ב וַּיֹ֜אמֶר הִּנֶ֣ה ּנָֽא־אֲֹדנַ֗י
סּ֣ורּו נָ֠א אֶל־ּבֵ֨ית עַבְּדְכֶ֤ם 

 וְלִ֨ינּו֙ וְַרֽחֲצּ֣ו ַרגְלֵיכֶ֔ם 
 וְהִׁשְּכַמְּתֶ֖ם וַֽהֲלַכְּתֶ֣ם לְַדְרּכְכֶ֑ם

וַּיֹֽאמְרּ֣ו ֹּל֔א
 ּכִ֥י בְָֽרחֹ֖וב נָלִֽין׃ 

 ג וַּיִפְצַר־ּבָ֣ם מְאֹ֔ד
 וַּיָסֻ֣רּו אֵלָ֔יו

וַּיָבֹ֖אּו אֶל־ּבֵיתֹ֑ו
 וַּיַ֤עַׂש לָהֶם֙ מִׁשְּתֶ֔ה 
 ּומַּצֹ֥ות אָפָ֖ה וַּיֹאכֵֽלּו׃

ד טֶֶרם֮ יִׁשְּכָבּו֒
וְאַנְׁשֵ֨י הָעִ֜יר 
 אַנְׁשֵ֤י סְֹדם֙ 

 נָסַּ֣בּו עַל־הַּבַ֔יִת
 מִּנַ֖עַר וְעַד־זֵָק֑ן

 ּכָל־הָעָ֖ם מִּקָצֶֽה׃
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כמה אורחים הגיעו (reached) לאברהם ? 1)
כמה מאורחיו של אברהם הגיעו (reached) לסדום ? 2)
(3? (regular) האם אורחיו של אברהם היו אנשים רגילים
מדוע כתוב כאן שהם ״מלאכים״, אבל לעיל (earlier) כתוב שהם 4)

״אנשים״ ?
מתי (when) ביום הגיעו שני המלאכים לסדום ? מדוע ?5)
איפה (where) ישב לוט כשהמלאכים הגיעו לסדום ? מדוע ?6)
האם לוט ראה (see) המלאכים ? 7)
מה עשה לוט כשראה המלאכים ? 8)
מה עשה לוט כשהגיע אצל שני המלאכים ? 9)

תרגם "סורו". 10)
מה ביקש לוט משני המלאכים? מדוע ?11)
לכמה זמן (time) ביקש לוט שיישארו (remain) המלאכים אצלו בבית ?12)
תרגם "והשכמתם". 13)
(14 ? (on their way) לפי בקשת לוט, מתי ייצאו המלאכים לדרכם
מדוע הקדים (precede) ״ולינו״ לפני ״ורחצו״ ?15)
מה ענו המלאכים לבקשת לוט ללון (to lodge) אצלו ? מדוע ?16)
איפה אמרו המלאכים שילונו כשסירבו (when they refused) לבוא 17)

לביתו של לוט ? 
תרגם "ויפצר". 18)
האם לוט המשיך (continue) לבקש שילונו המלאכים אצלו ? 19)
עד כמה המשיך (continue) לוט לבקש מהמלאכים שילונו אצלו ?20)
(21 ? (agree) אחרי שהפציר לוט מאד במלאכים שילונו אצלו, האם הסכימו
תרגם “משתה".22)
מה הכין (prepare) לוט למלאכים שבאו לביתו ? 23)
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מה אכלו המלאכים ? מדוע ?24)
תרגם “אפה".25)
תרגם "טרם". 26)
(27 ? (to sleep) מה קרה לפני שהאורחים של לוט הלכו לישון
תרגם "נסבו". 28)
מה עשו אנשי עיר סדום לביתו של לוט ? 29)
אלו מאנשי עיר סדום נסבו על ביתו של לוט ? 30)
תרגם "מקצה". 31)
מאיזה חלק ( part) של העיר סדום נסבו אנשי סדום על ביתו של לוט ?32)
מדוע הדגיש (emphasize) הכתוב נקודה (point) זאת ? 33)


