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____________________  :שם

 ____________________ :בית הספר
 
 

 
.  הקיפו בעיגול את האות שליד התשובה הנכונה

. שאלה וענו בהתאםהוראת השימו לב היטב ל

 

 1' שאלה מס

  ?ובאיזה הקשר מרמי א

 " ָלנו ַהזֹאת ָרָעהָה  יִמ  ְ ׁשֶׁש ְ   ְונְֵּדָעה ְלכו ְוַנִפיָלה גֹוָרלֹות"

 

כשביקשו לשנות את גורלם , הואנשי נינו .א

 ו משאול לא לפגוע ביהונתןביקששכ ,בני ישראל .ב

 בעת הסערה בים, המלחים .ג

 בזמן מכת הצפרדעים ,עבדי פרעה .ד

 

 

 2' שאלה מס

י מֹוָאב יֹאֲחזֵּמֹו ָרַעד ָאז ִנְבֲהלו ַא ו" ילֵּ י ֱאדֹום אֵּ י ְכָנַעןפֵּ  "ָנמֹגו כֹל יְֹׁשבֵּ

: נאמר בהקשר של

 

. ברכת יעקב לבניו .א

. מות שאול ויהונתן .ב

. מכת בכורות .ג

  .חציית ים סוף .ד

 

 

 3' שאלה מס

? על מי נאמר

ת" ל-ַוַטֲחבֹׁש אֶׁש ְך אֶׁש ל-ַהֲחמֹור ַוָטָקם ַוטֵּלֶׁש יתֹו אֶׁש ל- ֵּ ר ָאִב -ִעירֹו ַוְיַצו אֶׁש בֶׁש ר ְ קֶׁש יתֹו ַוטֵָּחַנק ַוָטָמת ַוִטָ בֵּ  "יו ֵּ

 

חושי הארכי  על  .א

אחיתופל על  .ב

שכם על  .ג

מפיבשת על  .ד
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 4' שאלה מס

 ?מי האשים את מי

  "ַהטֹום ַר ו ֲעָבִדים ַהִמְתָפְרִצים ִאיׁש ִמְפנֵּי ֲאדָֹניו"

 

דוד את נבל הכרמלי  .א

שאול  אנשיאת דוד  .ב

אר בחרן עים שליד הבוראת היעקב  .ג

יעקב את לבן  .ד

 
 

 5' שאלה מס

  ?אמר ומתימי 

ִני סוף ָחבוׁש ְלרֹאִׁשי-ֲאָפפוִני ַמִים ַעד" ׁש ְתהֹום ְיסְֹבבֵּ  "נֶׁשפֶׁש

 

לאחר שניַצל מיד שאול , דוד .א

בעת שהיה במעי הדג  , יונה .ב

לאחר שחצה את ים סוף  ,משה .ג

לאחר תום מרד אבשלום וחציית הירדן  ,דוד .ד

 
 

 6' שאלה מס

 ?מרעל מי נא
ת" ְך -ְוָׁשַקל אֶׁש לֶׁש ן ַהמֶׁש בֶׁש   "ְ ַער רֹאׁשֹו ָמאַתִים ְׁשָקִלים ְ אֶׁש

 

שמואל אשר הוקדש לעבודת האלוהים  לע .א

עשו שהיה איש שעיר  לע .ב

שהיה אדמוני  דוד לע .ג

אבשלום המגלח את שיער ראשו  לע .ד

 
 

 7' שאלה מס

 ?מי הם ההולכים ולאן פניהם מועדות

םכֹ-ַוֲאִני ְוַהַנַער נְֵּלָכה ַעד" יכֶׁש  "ה ְוִנְׁשַתֲחוֶׁשה ְוָנׁשוָבה ֲאלֵּ

 

לזבוח לאלוהים במדבר ההולכים  ,אהרון ומשה .א

להר בארץ המוריה   ההולכים, אברהם ויצחק .ב

ל הר סיני א העוליםמשה ויהושע  .ג

 לחברוןההולכים  ,אבשלום ונושא כליו .ד
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 8' שאלה מס

   ?מי אומר למי ובאיזה הקשר
סֶׁש  'ה ְוַעָתה ַיַע " ם חֶׁש םִעָמכֶׁש ר ֲעִ יתֶׁש ם ַהחֹוָבה ַהזֹאת ֲאׁשֶׁש ה ִאְתכֶׁש ֱע ֶׁש ת ְוַגם ָאנִֹכי אֶׁש   "ַהָדָבר ַהזֶׁשה ד וֶׁשֱאמֶׁש

 

לאחר משיחתו למלך בחברון  ,דוד לאנשי יבש גלעד .א

על בחירת רבקה לאשת יצחק , עבד אברהם לבתואל וללבן .ב

על אשר לא זרקו אותו תחילה לים , יונה למלחים .ג

ביקשו להצטרף אליו כאשר , דוד לאיתי וגיבוריו .ד

 
 

 9' שאלה מס

  כי הואמי האשים את אלוהים 

ְך ַאַפִים ְוַרב" רֶׁש ד ְוִנָחם ַעל-ַחנון ְוַרחום אֶׁש סֶׁש   ?"ָהָרָעה-חֶׁש

 

אברהם  .א

לוט  .ב

יונה  .ג

 אהרון .ד

 
 

 10' שאלה מס

 ?על מי נאמר

ץ)וחץ "  "ֲחִניתֹו ִכְמנֹור אְֹרִגים( ְועֵּ

 

ת יגליעל  .א

שאול על  .ב

יונתן על  .ג

יואב  עשהאל אחיעל  .ד

 
 

 11' שאלה מס

  ?מי אמר למי

" ָלָמה ַתֲעמֹד ַ חוץ ְוָאנִֹכי ִפִניִתי ַהַ ִית וָמקֹום ַלְגַמִ ים"

 

לבן לעבד אברהם . א

אבימלך לאברהם . ב

פרעה לאברהם . ג

עשו ליעקב . ד
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 12' שאלה מס

? על מי נאמר

ת ַעל" רֶׁש עַ -ִהיא ְמַד ֶׁש יָה ָנעֹות ְוקֹוָלה לֹא ִיָ מֵּ " ִלָ ה ַרק ְ ָפתֶׁש

 

הגר על  .א

רחל על  .ב

תמר על  .ג

חנה על  .ד

 
 

 13' שאלה מס

ן ַעל"   "ָפָניו ַמְסוֶׁשה-ַוִטתֵּ

?  עשה זאתהוא ומדוע על מי נאמר 

 

כי התחבא מאבנר , על יואב .א

  כי קרן עור פניו, על משה .ב

לת האוב תזהה אותו עכי לא רצה שב, על שאול .ג

כי חשש לראות את אלוהים , על אהרון .ד

 
 

 14' שאלה מס

? מי אמר ובאיזה הקשר

ת" ת ַהזֶׁשה אֶׁש ב ַהמֵּ לֶׁש ל ַהכֶׁש ְעְ ָרה-ָלָמה ְיַק ֵּ ְך אֶׁש לֶׁש ת-ֲאדִֹני ַהמֶׁש  "רֹאׁשֹו-ָנא ְוָאִסיָרה אֶׁש

 

כאשר הציע להרוג את שמעי בן גרא , אבישי בן צרויה .א

את מפיבשת  כאשר הציע להביא, ציבא .ב

ת ילמלחמה עם גליכאשר המתין , דוד .ג

כאשר ביקשו להרוג את איש בשת  ,רכב ובענה .ד

 
 

 15' שאלה מס

? נאמר למי

ת" ָאה ָעְרלֹות ְפִלְׁשִתים... ִאְׁשִתי-ְתָנה אֶׁש ַרְ ִתי ִלי ְ מֵּ ר אֵּ   "ֲאׁשֶׁש

 

לשאול  .א

לאבנר  .ב

יונתן ל .ג

 לאיש בשת .ד
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 16' שאלה מס

? על מי נאמר

ד ְמאֹד " ף וַבָזָהבָכבֵּ סֶׁש " ַ ִמְקנֶׁשה ַ כֶׁש

  

ָיָבל על . א

יצחק על . ב

אברהם  על . ג

יתרו על . ד

 
 

 17' שאלה מס

? מי אמר למי

ת" ל-ַוֲאִני ָאָנה אֹוִליְך אֶׁש ְרָפִתי ְוַאָתה ִתְהיֶׁשה ְכַאַחד ַהְנָבִלים ְ ִיְ ָראֵּ   "חֶׁש

 

לאחר מעשה האונס  , דינה לשכם. א

  נבל סירב לתת מזון לדודלאחר ש, אביגל לנבל. ב

לאחר מעשה האונס , תמר לאמנון. ג

לאחר שלקח אותה מבית אוריה , בת שבע לדוד. ד

 
 

 18' שאלה מס

? על מי נאמר

ת" אָנה אֶׁש ָנה ַוְתַמ ֶׁש  "ָהְרָהִטים-ָתבֹאָנה ַוִתְדלֶׁש

 

בנות העיר רמה על . א

רחל ונערותיה על . ב

על רבקה ונערתה  . ג

מדיין  על שבע בנות כוהן. ד

 
 

 19' שאלה מס

? למי נאמר ובאיזה הקשר

ן ָיָלְדְת -ַאל" "  ִתיְרִאי ִכי בֵּ

 

 מפלת ארון הברית לאחר  ,נחסיאשת פל .א

  לאחר שאלוהים מאשים אותה כי צחקה, שרהל .ב

 לאחר שגורשה מבית אברהם, הגרל .ג

לאחר הולדת ראובן  ,לאהל .ד
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 20' שאלה מס

 מה עושים לעבד האומר 

ת" ת-ָאַהְבִתי אֶׁש ת-ֲאדִֹני אֶׁש א ָחְפִׁשי-ִאְׁשִתי ְואֶׁש צֵּ  ?"ָ ָני לֹא אֵּ

 

ואת משפחתו אוסרים , אותו משלחים .א

מכפילים את שנות עבדותו   .ב

  רוצעים את אוזנו .ג

מקבלים את רצונו  .ד

 
 

 21' שאלה מס

 ?באיזה הקשרמי אמר ו

ר" ת ֲאׁשֶׁש ם אֵּ ָאְספו ְוַאִגיָדה ָלכֶׁש ם ְ ַאֲחִרית ַהָטִמי-הֵּ ְתכֶׁש  "םִיְקָרא אֶׁש

 

המזהיר את העם מפני בחירת מלך  ,שמואל .א

הסוקר את עתיד מצרים   ,יוסף .ב

  המברך את בניו ,יעקב .ג

 האומר את החוקים שקיבל בהר סיני ,משה .ד

 
 

 22' שאלה מס

  ?מי אמר ובאיזה הקשר

ת 'הִיחֹׁש -ִכי לֹא" ם לֹו  'הַעמֹו ַ ֲעבור ְׁשמֹו ַהָגדֹול ִכי הֹוִאיל -אֶׁש ְתכֶׁש " ְלָעםַלֲע ֹות אֶׁש

  

  בעקבות דרישת העם למלך, שמואל .א

 ח בבני ישראל לפני חציית ים סוףוהמנסה לטעת כ, משה .ב

 לאחר חטא העגל, משה .ג

ערב המלחמה עם פלשתים , שאול .ד

 
 

 23' שאלה מס

? על איזו לידה מדובר

ן" ת ַוִתְקׁשֹר ַעל-ַוְיִהי ְבִלְדָתה ַוִטתֶׁש דֶׁש  . "..ָידֹו ָׁשִני-ָיד ַוִתַ ח ַהְמַי ֶׁש

 

יעקב ועשו של  .א

פרץ וזרח של  .ב

ָלהשל  .ג  שֵׁ

בנימין של  .ד
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 24' שאלה מס

  ?מי אמר למי ובאיזה הקשר

ם ְוהֹוִרידו ָלִאיׁש ִמְנָחה" יכֶׁש ץ ִ ְכלֵּ " ְקחו ִמִזְמַרת ָהָארֶׁש

 

  למערכהכאשר הם יורדים , ישי לבניו .א

כששילח אותם בחזרה לארץ כנען , יוסף לאחיו .ב

רים בהכנות ליציאה ממצ ,לעם משה .ג

  בבואם לרדת למצרים, יעקב לבניו .ד

 

 

 25' שאלה מס

? מי הוא הנופל

ל" ְך אֶׁש לֶׁש ר ַהמֶׁש ְדעו ִכי-ַוטֹאמֶׁש ל-ֲעָבָדיו ֲהלֹוא תֵּ   "ַ ר ְוָגדֹול ָנַפל ַהטֹום ַהזֶׁשה ְ ִיְ ָראֵּ

 

יונתן בן שאול  .א

אבנר בן נר   .ב

שאול  .ג

אבשלום  .ד

 
 
 

 

 

 

! בהצלחה
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