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יז וַּיֵַ֤דע ַק֨יִן֙ אֶת־אִׁשְּתֹ֔ו
וַּתַ֖הַר וַּתֵ֣לֶד אֶת־חֲנֹ֑וְך
וַֽיְהִי֙ ּבֹ֣נֶה עִ֔יר
וַּיְִקָרא֙ ׁשֵ֣ם הָעִ֔יר ּכְׁשֵ֖ם ּבְנֹ֥ו חֲנֹֽוְך׃
יח וַּיִּוָלֵ֤ד לַֽחֲנֹוְ֙ך אֶת־עִיָר֔ד
וְעִיָר֕ד יָלַ֖ד אֶת־מְחּֽויָאֵ֑ל
ּומְחִּיָיאֵ֗ל יָלַד֙ אֶת־מְתּ֣וׁשָאֵ֔ל
ּומְתּֽוׁשָאֵ֖ל יָלַ֥ד אֶת־לָֽמְֶך׃
יט וַּיִּֽקַֽח־לֹ֥ו לֶ֖מְֶך ׁשְּתֵ֣י נָׁשִ֑ים
ׁשֵ֤ם הָֽאַחַת֙ עָָד֔ה וְׁשֵ֥ם הַּׁשֵנִ֖ית צִּלָֽה׃
כ וַּתֵ֥לֶד עָָד֖ה אֶת־יָבָ֑ל
הּ֣וא הָיָ֔ה אֲבִ֕י יֹׁשֵ֥ב אֹ֖הֶל ּומְִקנֶֽה׃
כא וְׁשֵ֥ם אָחִ֖יו יּובָ֑ל
הּ֣וא הָיָ֔ה אֲבִ֕י ּכָל־ּתֹפֵׂ֥ש ּכִּנֹ֖ור וְעּוגָֽב׃
כב וְצִּלָ֣ה גַם־הִ֗וא יָֽלְָדה֙ אֶת־ּתּ֣ובַל ַק֔יִן
ֹלטֵׁ֕ש ּכָל־חֵֹרׁ֥ש נְחֹׁ֖שֶת ּובְַרזֶ֑ל
וַֽאֲחֹ֥ות ּתּֽובַל־ַק֖יִן נַֽעֲמָֽה׃
(1

מה) (whatהיה שמו ) (the name ofשל בנו ) (the son ofשל קין ?

(2

מי ) (whoהיה אביו ) (the father ofשל חנוך ?

(3

מה עשה ) (didקין אחרי ) (afterשנולד ) (was born to himלו חנוך ?
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(4

איזה ) (whichעיר ) (cityבנה ) (buildקין ?

(5

כיצד ) (howקרא ) (did he callקין לעיר ) (to the cityשבנה )? (that he built

(6

למה ) (whyקרא ) (callקין לעיר שבנה ) (that he buiiltבשם ) (the nameחנוך ?

(7

מה היה שמו ) (nameשל בנו ) (the son ofשל חנוך ?

(8

מי היה אביו של עירד ?

(9

מה היה שמו של בנו של עירד ?

 (10מי היה אביו של מחויאל ?
 (11מה היה שמו של בנו של מחויאל ?
 (12מי היה אביו של מתושאל ?
 (13מה היה שמו של בנו של מתושאל ?
 (14מי היה אביו של למך ?
 (15כמה ) (how manyנשים ) (wivesנשא ) (marryלמך ?
 (16מה היה שמו של אשתו ) (wifeראשונה ) (firstשל למך ?
 (17מה היה שמו של אשתו השניה ) (secondשל למך ?
 (18למי ) (to whomהיו עדה וצלה נשואים )? (married to
 (19כמה ) (how manyבנים) (sonsילדה ) (give birth toעדה ?
 (20מה היה שמו של בן הראשון ) (firstשל עדה ?
 (21מי היה אביו של יבל ?
 (22מי היתה ) (wasאמו ) (the motherשל יבל ?
 (23על מי ) (concerning whomנאמר )" (was it saidאבי ישב אהל ומקנה" ?
 (24מה היה מלאכתו ) (occupationשל יבל ?
 (25באר ) (explainהמושג )" (the concept ofאבי" של דבר מסוים )? (specific
 (26על מי ) (concerning whomנאמר )" (was it saidאבי ישב אהל ומקנה" ?
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 (27איפה ) (whereהיה יבל רגיל ) (usuallyלגור )? (to live
 (28מה היה שמו של בן השני ) (secondשל עדה ?
 (29מי) (whoהיה אביו של יובל ?
 (30מי היתה ) (wasאמו של יובל ?
 (31מה היה מלאכתו ) (professionשל יובל ?
 (32תרגם "תופש".
 (33תרגם "כנור".
 (34תרגם "עוגב".
 (35על מי ) (concderning whomנאמר )" (was saidאבי כל תפש כנור ועוגב" ?
 (36לסיכום ) ,(in conclusionכמה ) (how manyבנים ) (sonsהיו לעדה אשת למך ?
 (37מה היו שמם ) (the names ofשל שתי ) (twoהבנים )(sonsשל עדה אשת למך ?
 (38מי היה שמו של בנו של צלה?
 (39מי היה אביו של תובל קין ?
 (40מי היתה אמו של תובל קין ?
 (41סיכום ) 7(summarizeדורות ) (generationsשל קין.
 (42תרגם "לוטש".
 (43תרגם "חורש".תרגם "נחושת"
 (44תרגם "ברזל".
 (45מה היה מלאכתו ) (professionשל תובל קין ?
 (46על מי ) (concerning whomנאמר )" (was saidלוטש כל חורש נחושת וברזל" ?
 (47מה היתה שמה ) (nameשל אחותו ) (sisterשל תובל קין ?
 (48מי היה אביו ) (fatherשל נעמה ?
 (49מי היתה אמא ) (motherשל נעמה ?
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קין

חנוך

עירד

מחויאל

מתושאל

(pleasure) ( עדה —————— למך —————— צלהchildren)

נעמה

תובל קין

sister

weapons

פרת

חידקל

יובל

musician

גיחון

יבל

cattle breeder

פישון

