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 ה וַּיְִקְראּ֤ו אֶל־לֹוט֙
 וַּיֹ֣אמְרּו לֹ֔ו

אַּיֵ֧ה הָֽאֲנָׁשִ֛ים אֲׁשֶר־ּבָ֥אּו אֵלֶ֖יָך הַּלָ֑יְלָה
 הֹֽוצִיאֵ֣ם אֵלֵ֔ינּו וְנְֵֽדעָ֖ה אֹתָֽם׃ 

 ו וַּיֵצֵ֧א אֲלֵהֶ֛ם לֹ֖וט הַּפֶ֑תְחָה
 וְהַּדֶ֖לֶת סָגַ֥ר אַֽחֲָרֽיו׃

ז וַּיֹאמַ֑ר
אַל־נָ֥א אַחַ֖י ּתֵָרֽעּו׃ 

ח הִּנֵה־נָ֨א לִ֜י ׁשְּתֵ֣י בָנֹ֗ות 
אֲׁשֶ֤ר ֹלֽא־יְָדעּו֙ אִ֔יׁש 

אֹוצִֽיאָה־ּנָ֤א אֶתְהֶן֙ אֲלֵיכֶ֔ם 
וַֽעֲׂשּ֣ו לָהֶ֔ן ּכַּטֹ֖וב ּבְעֵֽינֵיכֶ֑ם 

ַר֠ק לָֽאֲנָׁשִ֤ים הָאֵל֙ אַל־ּתַֽעֲׂשּ֣ו ָדבָ֔ר 
ּכִֽי־עַל־ּכֵ֥ן ּבָ֖אּו ּבְצֵ֥ל ֹקָֽרתִֽי׃ 

 ט וַּיֹֽאמְרּ֣ו ׀ ּגֶׁש־הָ֗לְאָה 
וַּיֹֽאמְרּו֙ הָֽאֶחָ֤ד ּבָֽא־לָגּור֙ וַּיִׁשְּפֹ֣ט ׁשָפֹ֔וט

 עַּתָ֕ה נַָר֥ע לְָ֖ך מֵהֶ֑ם 
וַּיִפְצְרּ֨ו בָאִ֤יׁש ּבְלֹוט֙ מְאֹ֔ד

 וַּֽיִּגְׁשּ֖ו לִׁשְּבֹ֥ר הַּדָֽלֶת׃ 
תרגם "איה". 1)
מה שאלו אנשי סדום שסיבבו ביתו של לוט ? 2)
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מה רצו אנשי סדום לעשות לאורחים של לוט ? 3)
תרגם "הפתחה". 4)
כשקראו אנשי עיר סדום ללוט להוציא את אורחיו החוצה, מה עשה 5)

לוט ? 
כשיצא לוט לחוץ לדבר עם אנשי עיר סדום, כיצד השאיר דלת של ביתו ? 6)
מי אמר למי ועל מה "אל נא אחי תרעו". 7)
מה ביקש לוט מאנשי סדום ? 8)
במקום להוציא את אורחיו לחוץ, מה הציע לוט לאנשי סדום שסיבבו את 9)

ביתו ? 
כמה בנות היו ללוט שטרם ידעו איש ? 10)
מה הציע לוט לאנשי סדום לעשות לשתי בנותיו ? מה היה כוונתו?11)
תרגם "האל". 12)
תרגם “בצל".13)
תרגם “קורתי".14)
תרגם "גש הלאה". 15)
האם אנשי סדום קיבלו הצעת לוט ? 16)
מה טענו אנשי סדום על לוט שרצה להגיד להם מה לעשות וכיצד 17)

לנהוג ? 
מי אמר למי ובאר "האחד בא לגור וישפוט שפוט" ? 18)
מה אמרו אנשי סדום ללוט כיצד יענישו אותו ? מדוע ?19)
האם אנשי סדום ביקשו הרבה פעמים מלוט להוציא את אורחיו לחוץ ? 20)
מה עשו אנשי סדום אחרי שביקשו מלוט פעמים רבות להוציא את 21)

אורחיו לחוץ ? 
על מי נאמר "ויגשו לשבור הדלת".22)


