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יד וַּיֹ֣אמֶר אֱֹלהִ֗ים יְהִ֤י מְאֹֹרת֙ ּבְִרִק֣יעַ הַּׁשָמַ֔יִם
לְהַבְּדִ֕יל ּבֵ֥ין הַּיֹ֖ום ּובֵ֣ין הַּלָ֑יְלָה
וְהָיּ֤ו לְאֹתֹת֙ ּולְמֹ֣ועֲִד֔ים ּולְיָמִ֖ים וְׁשָנִֽים׃
טו וְהָיּ֤ו לִמְאֹוֹרת֙ ּבְִרִק֣יעַ הַּׁשָמַ֔יִם
לְהָאִ֖יר עַל־הָאֶָ֑רץ וַֽיְהִי־כֵֽן׃
טז וַּיַ֣עַׂש אֱֹלהִ֔ים אֶת־ׁשְנֵ֥י הַּמְאֹֹר֖ת הַּגְֹדלִ֑ים
אֶת־הַּמָאֹ֤ור הַּגָֹדל֙ לְמֶמְׁשֶ֣לֶת הַּיֹ֔ום
וְאֶת־הַּמָאֹ֤ור הַּקָטֹן֙ לְמֶמְׁשֶ֣לֶת הַּלַ֔יְלָה
וְאֵ֖ת הַּכֹֽוכָבִֽים׃
יז וַּיִּתֵ֥ן אֹתָ֛ם אֱֹלהִ֖ים ּבְִרִק֣יעַ הַּׁשָמָ֑יִם
לְהָאִ֖יר עַל־הָאֶָֽרץ׃
יח וְלִמְׁשֹל֙ ּבַּיֹ֣ום ּובַּלַ֔יְלָה
ּוֽלְהַבְּדִ֔יל ּבֵ֥ין הָאֹ֖ור ּובֵ֣ין הַחֹׁ֑שְְֶך
וַּיְַ֥רא אֱֹלהִ֖ים ּכִי־טֹֽוב׃
יט וַֽיְהִי־עֶֶ֥רב וַֽיְהִי־בֶֹ֖קר יֹ֥ום ְרבִיעִֽי׃
(1

מה היה הצווי ) (commandהחמישי ) (fifthשל אלוקים?

(2

מה הם ) (what are״מאורות״?

(3

איפה ) (whereצוה ) (commandאלוקים שיהיו ) (that there should beמאורות?

(4

תרגם ) (translate״להבדיל״

(5

תרגם ) (translate״בין״

(6

מהי ) (what isהתכלית) (purposeהראשון ) (firstשל ) (ofהמאורות?

(7

כיצד ) (howהמאורות מבדילים ) (make a separationבין ) (betweenיום ולילה?

(8

תרגם ״אתת״

(9

תרגם ״מועדים״

 (10תרגם ״ימים״
 (11תרגם ״שנים״
 (12מהי ) (what isהתכלית ) (purposeהשני ) (secondשל המאורות?
 (13כיצד ) (how areהמאורות הם ל) (for״אתת ״?
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 (14מהי ) (what isהתכלית) (purposeהשלישי) (thirdשל המאורות?
 (15כיצד ) (how areהמאורות הם ל ) (for״מועדים״?
 (16מהי) (what isהתכלית) (purposeהרביעי) (fourthשל המאורות?
 (17כיצד) (how areהמאורות הם ל ) (for״ימים״?
 (18מהי) (what isהתכלית) (purposeהחמישי ) (fifthשל המאורות?
 (19כיצד ) (how areהמאורות הם ל ״שנים״?
 (20מהי ) (what isהתכלית ) (purposeהששי ) (sixthשל המאורות?
 (21האם ) (areהמאורות מאירים ) (illuminatingרק ) (onlyביום או ) (orגם ) (alsoבלילה?
 (22כמה ) (how manyמאורות גדולים ) (bigברא אלוקים?
 (23האם ) (wereשני המאורות הגדולים היו שונים ) (differentבגודלם)? (in their size
 (24מהי )(what isהתכלית ) (purposeשל המאור הגדול?
 (25מהו ) (what isהמאור הגדול )? (big
 (26תרגם ) (translate״לממשלת״
 (27מהי ) (what isהתכלית ) (purposeשל המאור הקטן )? (small
 (28מהו ) (what isהמאור הקטן?
 (29מה ) (whatהם ) (areהכוכבים?
 (30לשם מה ) (for what reasonברא אלוקים את הכוכבים?
 (31מתי ) (whenמאירים ) (illuminateהכוכבים ?
 (32איפה) (whereשם ) (putאלוקים את כל ) (allהמאורות?
 (33תרגם ) (translate״ולמשל״
 (34לסיכום ) , (in conclusionמה ברא אלוקים ביום הרביעי)? (fourth
 (35באיזה ) (on whichיום נברא ) (was createdהמאורות?

