
Sefer Bereishis Topics 3-4 Review Lessons 19 -24 Bereishis Ch. 3, 4,17 - 5,32
Overview

Generations of Kayin:
1. Kayin gives birth to Chanoch
2. Kayin Names City of Chanoch after his son
3. Chanoch gives birth to Irad
4. Irad gives birth to Michiyael
5. Michiyael gives birth to Mesushael
6. Mushushael gives birth to Lemech
7. Lemech marries Adah & Tzilah
8. Adah gives birth to Yaval  - cattle breeder (businessman, wealth - lived by Pishon River)
9. Adah gives birth to Yuval - musician  ( lustful person - lived by Gichon River)
10.Tzilah gives birth to Tuval Kayin - producer of weapons (powerful man - lived by Chidekel River)
11.Tzilah gives birth to a daughter, Noama. (Wife of Noach - lived by Pras River)

Death of Kayin; Birth of Sheis & Chanooch:
1. Lemech accidentally kills Kayin & Tuval Kayin
2. Lemech convinces his wives to have more children with him.
3. Adam has another son - Sheis - “Hashem placed for me another son in place of Hevel”
4. Sheis has a son - Enosh.
5. People begin to call in the name of Hashem - to counter the idol worship of that generation.

Topic 4 - Ten Generations from Adam to Noach:
1. See chart for details of the 10 generations
2. Adam refrained from having relations with Chava for 130 years as a form of Teshuva
3. Chanoch was a righteous man, whom Hashem removed from the world. Lived 365 years - shortest 

amount
4. Mesushelach lived the longest amount of time - 969 years.
5. Noach was born in 1056. The curse of the earth , due to Kayin’s sin, ceased.
6. Noach invents farm equipment
7. Noach does not have children until he is 500 years old.
8. Noach has 3 children : Sheim, Cham, and Yefes

מי (who) הוליד (gave birth to) את חנוך ?1.

מה שם (the name) של העיר (the city) שבנה (built) קין ?2.

מי הוליד את עירד ?3.

מי הוליד את מחייאל ?4.

מי הוליד את מתושאל ?5.

מי הוליד את למך ?6.

מה היו (were) השמות (the names) של הנשים (of the wives) של למך ?7.

מה היו השמות של הבנים (the sons)  של עדה ?8.

מי היה (was) “אבי יושב אהל מקנה”?9.
מי היה “אבי כל תפש כנור ועוגב”?10.
מה (what) היו (were) השמות (the names) של הבנים (the sons) של צלה ?11.
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מי היה “לטש כל חרש נחושת יברזל”?12.

מי היתה אשת (the wife of) נח ?13.

מי הרג (killed) את קין ?14.

מי הרג (killed) את תובל קין ?15.

מי היה הבן (son) השלישי (third) של אדם ?16.

מה הביאור (the meaning of) של השם ״שת״ ?17.

מתי (when) התחילו (began) בני אדם(Mankind) לפרסם (publicize) שה’ הוא 18.
האלוקים ?

כמה זמן (how long) חי (lived) אדם לפני (before) שנולד (gave birth to) שת  ?19.

מי (who) היה הדור (generation) השני (second) מאדם ?20.

מי היה הדור השלישי (third) מאדם ?21.

מי היה הדור הרביעי (fourth) מאדם ?22.

מי היה הדור החמישי (fifth) מאדם ?23.

מי היה הדור הששי (sixth) מאדם ?24.

מי היה הדור השביעי (severnth) מאדם ?25.

מי היה הדור השמיני (eighth) מאדם ?26.

מי היה הדור התשיעי (ninth) מאדם ?27.

מי היה הדור העשירי (tenth) מאדם ?28.

.29  (after) אחרי (until) עד (his wife) ידע” אדם את אשתו“ (didn’t) לא (why) מדוע
130 שנים ?

מה היה מיוחד (unique) בחנוך ? (3)30.

מי מעשרה (from the ten) הדורות (generations) נפטר (died) הכי צעיר 31.
? (youngest)

.32? oldest) מי מעשרה הדורות נפטר הכי הרבה

מה קרה (happened) בשעת (at the time) לידת (the birth of) נח ?33.

מה עשה (did) נח לתקן (to fix) העולם ?34.

.35? (his name) נח בשמו (called) נקרא (why) מדוע

כמה זמן (how long) חי (lived) נח לפני (before) שילד (were born) בנים 36.
? (sons

.37(3)  ?(immediately) נח בנים מיד (gave birth) מדוע לא הוליד

מי הם שלשת (the three) בני (sons of) נח ?38.
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Total Years 
Lived

Years Lived 
After He 

Had Children

Years Lived
Before He 

Had ChildrenName
Death 

Date From 
Creation

Birth 
Date From 
Creation

Generation

אדם930800130

Adam
93001

שת912807105

Sheis
1,0421302

אנוש90581590

Enosh
1,1402353

ק׳ינן91084070

Kinan
1,2353254

מהללאל89583065

Mehalelel
1,2903955

 ירד962800162

Yered
1,4224606

חנוך36530065

Chanoch
9876227

מתושלח969782187

Mesushelach
1,6566878

למך777595182

Lemech
1,6518749

נח500

Noach
1,05610


