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

 יד, יג,בראשית פרקים יב
To prepare for your learning next year, we would like you to learn the introduction to the story of
 אברהםand שרה. Learn the  פסוקיםof  יד, יג, בראשית פרקים יבso you will be prepared to learn them
with  מפרשיםin school! Pay attention to the main events, characters and nevu’ot of these perakim.
Attached are questions which will help guide you in your learning. We will not be collecting the
answers to these questions, however your learning will be assessed with a quiz on this
information on the first Monday of school; questions on the quiz will be taken from those
below.
Questions - פרק יב
1. What did Hashem command  אברםat the beginning of the ?פרק
2. What are 2 things Hashem promised to  אברםwhen he gave  אברםthe command?
3. How old was  אברםwhen he left ?חרן
4. Who went with ?אברם
5. What did Hashem promise  אברםwhen he was in  אלון מורה/ ?שכם
6. What did  אברםdo both in  אלון מורה/  שכםand in in the place between  בית אלand ?עי
7. Why did  אברםand  שריgo to ?מצרים
8. What did  אברםask  שריto say when they went to ?מצרים
9. What happened to  שריin ?מצרים
10. What did Hashem do to  פרעהbecause of what  פרעהdid to ?שרי
Key quotes - פרק יב
?(א) מי אמר אל מי
)א:ַאראֶ ָך (יב
ְ  ֲאשֶר,ָָארץ
ֶ ה- אֶל,ֵַארצְָך ּו ִמּמֹולַדְ תְ ָך ּו ִמבֵית ָאבִיָך
ְ לְָך מ- לְֶך.1
)ב:שמֶָך (יב
ְ  ַו ֲאגַדְ לָה, ַו ֲאב ֶָרכְָך, לְגֹוי גָדֹול, ְו ֶא ֶעשְָך.2
)ז:ָָארץ הַז ֹּאת (יב
ֶ ה- ְלז ְַרעֲָך אֶתֵ ן ֶאת.3
)יג:נָא ֲאח ֹּתִ י אָתְ (יב- ִאמ ְִרי.4
?(ב) על מי או על מה נאמר
)ה:ַארצָה ְכנָעַן (יב
ְ , ַוי ָב ֹּאּו,ַארצָה ְכנַעַן
ְ  ָל ֶלכֶת, ַויֵצְאּו.1
)ח:שם ד' (יב
ֵ  ַויִק ְָרא ְב.2
)י:ָָארץ (יב
ֶ  ָכבֵד ה ָָרעָב ב- כִי, ַוי ֵֶרד _____ ִמצ ְַריְמָה לָגּור שָם.3
)יא: (יב. ְמ ְַראֶה אָת-נָא י ָדַ עְתִ י כִי ִאשָה יְפַת- ִהנֵה.4
)טז:שפָח ֹּת ַואֲת ֹּנ ֹּת ּוגְ ַמלִים (יב
ְ ּו ָב ָקר ַוחֲמ ִֹּרים ַו ֲעבָדִ ים ּו-לֹו צ ֹּאן- ַויְהִי.5
)יז: ַויְנַגַע ד' אֶת_____ נְגָעִים גְדֹּלִים (יב.6
Questions - פרק יג
1. What did  אברםhave with him when he went up from ?מצרים
2. What did  אברםdo when he returned to the place between  בית אלand ?עי

3. Why couldn’t  אברםand  לוטlive together?
4. Who fought with each other in this ?פרק
5. What did  אברםsuggest to  לוטbecause they could not live together?
6. What did the area look like before the destruction of ?סדום
7. In which city did  לוטchoose to live?
8. How does the  תורהdescribe the people of the city? (2 ways)
9. After  לוטleft, in which direction(s) did Hashem tell  אברםto look?
10. What are the two promises that ‘ דmakes to  אברםat the end of this ?פרק
Key quotes - פרק יג
?(א) מי אמר אל מי
)ח: ּובֵין רֹּעֶיָך (יג, ּובֵין רֹּעַי,נָא תְ הִי מ ְִריבָה בֵינִי ּובֵינֶָך- ַאל.1
)ט:ש ְמאִילָה (יג
ְ  ַהי ָ ִמין ְו ַא-שמ ֹּאל ְו ֵאי ִמנָה ְו ִאם
ְ  ַה-ָָארץ ְל ָפנֶיָך ִהפ ֶָרד נָא ֵמ ָעלָי ִאם
ֶ ה- הֲֹלא כָל.2
)יד:(יג.צָפֹּנָה ָונֶגְבָה ָוקֵדְ מָה ָויָּמָה--שם
ָ אַתָ ה- ַהּמָקֹום ֲאשֶר-ּוראֵה ִמן
ְ  שָא נָא עֵינֶיָך.3
)טו:אַתָ ה רֹּאֶה לְָך אֶתְ נֶנָה (יג-שר
ֶ ָָארץ ֲא
ֶ ה-כָל- כִי אֶת.4
?(ב) על מי או על מה נאמר
)ב: ָכבֵד מְא ֹּד ַב ִּמ ְקנֶה ַב ֶכסֶף ּו ַבזָהָב (יג.1
)ד:שם ד' (יג
ֵ שם______ ְב
ָ  ַויִק ְָרא.2
)ו:שם ָרב (יג
ָ  ָהי ָה ְרכּו-שבֶת יַחְדָ ו כִי
ֶ ָָארץ ָל
ֶ נָשָא א ֹּתָ ם ה- וְֹלא.3
)ז:ָָארץ (יג
ֶ שב ב
ֵ ֹּ  ְוהַ_______ ְו ַהפ ְִרזִי ָאז י.4
)י:ד' ְכא ֶֶרץ ִמצ ְַרי ִם (יג- ְכגַן,עֲמ ָֹּרה-סְד ֹּם ְואֶת-שחֵת ד' ֶאת
ַ שקֶה ִל ְפנֵי
ְ  כִי ֻכלָּה ַמ.5
)יח:(יג.'שָם _______לַד- ַויִבֶן.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 ועמרהdo during the battle?
4. Whom did the winning side take as a captive?
5. Who came to  אברםwith the news of this?
6. Whom did  אברםtake with him to get back ?לוט
7. Who was ( מלכי צדקtwo titles)?
8. What did  מלכי צדקsay to ?אברם
9. What did the king of  סדוםoffer to ?אברם
10. How did  אברםrespond to this offer?

Key Quotes - פרק יד
?(א) מי אמר אל מי
)יט:ָָארץ (יד
ֶ ל ֶעלְיֹון קֹּנֵה שָ ַמי ִם ו- בָרּוְך ַאב ְָרם ְל ֵא.1
)כא:לְָך (יד-לִי ַהנֶפֶש ְוה ְָרכֻש ַקח- תֶ ן.2
)כג:לְָך (יד-שר
ֶ  ֲא- ֶא ַקח ִמכָל-נַעַל ְו ִאם-שרֹוְך
ְ  ִמחּוט ְועַד- ִאם.3

ִ .4ב ְלעָדַ י ַרק ֲאשֶר ָאכְלּו ַהנְע ִָרים (יד:כד)
(ב) על מי או על מה נאמר?
 .1כָלֵ -אלֶה ָחבְרּו אֶלֵ -עמֶק ַהשִדִ ים הּוא י ָם ַה ֶּמלַח( .יד:ו)
ַ .2וי ִ ְקחּו אֶת-לֹוט ְואֶתְ -רכֻשֹו (יד:יב)
ַ .3וי ֵ ָחלֵק ֲעלֵיהֶם ַליְלָה הּוא ַו ֲעבָדָ יו ַויַכֵם ַוי ְִרדְ פֵם עַד-חֹובָה (יד:טו)
ַ .4ויֵצֵא ֶמלְֶך-סְד ֹּם ִלק ְָראתֹו ַאח ֲֵרי שּובֹו ֵמהַכֹות אֶת-כְדָ ְרלָעֹּמֶר (יד:יז)
 .5הֹוצִיא ֶלחֶם ָויָי ִן וְהּוא כֹּהֵן ְל ֵא-ל ֶעלְיֹון( .יד:יח)
 .6הֵם י ִ ְקחּו ֶח ְלקָם (יד:כד)

