
 

Questions for Summer Assignment 
Ma’ayanot - Incoming 9th Grade 

 בראשית פרקים יב, יג, יד
 

Introduction to the story of אברהם and שרה.  Learn the פסוקים of פרקים יב, יג, יד, so you will be prepared to learn 
them with מפרשים in school! Your learning will be assessed with a quiz; questions on the quiz will be taken 
from those below. 

 
Questions - פרק יב 

1. What did Hashem command אברם at the beginning of the פרק? 
2. What are 2 things Hashem promised to אברם when he gave אברם the command? 
3. How old was אברם when he left חרן? 
4. Who went with אברם? 
5. What did Hashem promise אברם when he was in שכם / אלון מורה? 
6. What did אברם do both in שכם / אלון מורה and in in the place between  בית אל and עי? 
7. Why did אברם and שרי go to מצרים? 
8. What did אברם ask שרי to say when they went to מצרים? 
9. What happened to שרי in מצרים? 
10. What did Hashem do to פרעה because of what פרעה did to שרי? 

 
Key quotes - פרק יב 

 (א) מי אמר אל מי?
 ֶלְך-ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך, ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך (יב:א)1.
 ְוֶאֶעְׂשָך, ְלגֹוי ָּגדֹול, ַוֲאָבֶרְכָך, ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך (יב:ב)2.
 ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת (יב:ז)3.
 ִאְמִרי-ָנא ֲאחִֹתי ָאְּת (יב:יג)4.

 
 (ב) על מי או על מה נאמר

 וֵַּיְצאּו, ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען, וַָּיבֹאּו ַאְרָצה ְּכָנַען (יב:ה)1.

 וִַּיְקָרא ְּבֵׁשם ד' (יב:ח)2.

 וֵַּיֶרד _____ ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָׁשם, ִּכי-ָכֵבד ָהָרָעב ָּבָאֶרץ (יב:י)3.

 ִהֵּנה-ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאָּׁשה ְיַפת-ַמְרֶאה  ָאּתְ . (יב:יא)4.

 וְַיִהי-לֹו צֹאן-ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ַוֲאתֹנֹת ּוְגַמִּלים (יב:טז)5.

 וַיְַנַּגע ד' ֶאת_____ ְנָגִעים ְּגדִֹלים (יב:יז)6.
 
 

Questions - פרק יג 
 

1. What did אברם have with him when he went up from מצרים? 
2. What did אברם do when he returned to the place between בית אל and עי? 
3. Why couldn’t אברם and לוט live together? 
4. Who fought with each other in this פרק? 
5. What did אברם suggest to לוט because they could not live together? 



 

6. What did the area look like before the destruction of סדום? 
7. In which city did לוט choose to live? 
8. How does the תורה describe the people of the city? (2 ways) 
9. After לוט left, in which direction(s) did Hashem tell אברם to look? 
10. What are the two promises that ‘ד makes to אברם at the end of this פרק? 

 
Key quotes - פרק יג 

 
 (א) מי אמר אל מי?

 ַאל-ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶנָך, ּוֵבין רַֹעי, ּוֵבין רֶֹעיָך (יג:ח)1.

 ֲהלֹא ָכל-ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי ִאם-ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם-ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה (יג:ט)2.

 ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ַאָּתה ָׁשם--ָצפָֹנה וֶָנְגָּבה ָוֵקְדָמה וָָיָּמה.(יג:יד)3.

 ִּכי ֶאת-ָּכל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַאָּתה רֶֹאה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה (יג:טו)4.
 

 (ב) על מי או על מה נאמר?
 ָּכֵבד ְמאֹד ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב (יג:ב)1.
 וִַּיְקָרא ָׁשם______ ְּבֵׁשם ד' (יג:ד)2.
 ְולֹא-ָנָׂשא אָֹתם ָהָאֶרץ ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו ִּכי-ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב (יג:ו)3.
 ְוַה_______ ְוַהְּפִרִּזי ָאז יֵֹׁשב ָּבָאֶרץ (יג:ז)4.
 ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה ִלְפֵני ַׁשֵחת ד' ֶאת-ְסדֹם ְוֶאת-ֲעמָֹרה, ְּכַגן-ד' ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים (יג:י)5.
 וִַּיֶבן-ָׁשם _______ַלד'.(יג:יח)6.

 
 

Questions - פרק יד 
 

1. How many kings fought against how many other kings? 
2. What was the name of the leader of the four kings? 
3. What did the kings of סדום ועמרה do during the battle? 
4. Whom did the winning side take as a captive? 
5. Who came to אברם with the news of this? 
6. Whom did אברם take with him to get back לוט? 
7. Who was מלכי צדק (two titles)? 
8. What did מלכי צדק say to אברם? 
9. What did the king of סדום offer to אברם? 
10.  How did  אברם respond to this offer? 

 
Key Quotes - פרק יד 

 
 (א) מי אמר אל מי?

 ָּברּוְך ַאְבָרם ְלֵא-ל ֶעְליֹון קֵֹנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ (יד:יט)1.

 ֶּתן-ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח-ָלְך (יד:כא)2.

 ִאם-ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך-ַנַעל ְוִאם-ֶאַּקח ִמָּכל-ֲאֶׁשר-ָלְך (יד:כג)3.

 ִּבְלָעַדי ַרק ֲאֶׁשר ָאְכלּו ַהְּנָעִרים (יד:כד)4.



 

 
 

 (ב) על מי או על מה נאמר?
 ָּכל-ֵאֶּלה ָחְברּו ֶאל-ֵעֶמק ַהִּׂשִּדים הּוא ָים ַהֶּמַלח. (יד:ג)1.
 וִַּיְקחּו ֶאת-לֹוט ְוֶאת-ְרֻכׁשֹו (יד:יב)2.
 וֵַּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו וַַּיֵּכם וִַּיְרְּדֵפם ַעד-חֹוָבה (יד:טו)3.
 וֵַּיֵצא ֶמֶלְך-ְסדֹם ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת-ְּכָדְרָלעֶֹמר (יד:יז)4.
 הֹוִציא ֶלֶחם וָיָיִן ְוהּוא כֵֹהן ְלֵא-ל ֶעְליֹון. (יד:יח)5.
 ֵהם ִיְקחּו ֶחְלָקם (יד:כד)6.


