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________________________ :שם הנבחן

חלק ראשון חלק ראשון 

  בררה-שאלות רב 20

  .בעיגול את האות שליד התשובה הנכונהסמנו 

 

נּו" .1 תְּ לַא ֹארִא -וַאיִא ים וְּ דֹאנִא ן לַא ִא מֶא ה וָא ֶא תֶא ל ּומִא ְּ כָא אֲא ים ּומַא רָא ִא חָא לֶא ים וְּ בִא חֹאצְּ ף לַא סֶא יא ים לְּ כֶא בִא הָא

ן ים מִא זִא רָא י אֲא ל-עֲאצֵא נֹון אֶא בָא לְּ יֹון-הַא רִא ְּ    "יָאם יָאפֹוא כְּ

? מי נתן את הרישיון

 שלמה  .א

חירם מלך צור  .ב

יהושע  .ג

כורש   .ד

 

ל" .2 יָאה כָא הָא ר לֹאא-וְּ ָאמַא ה וְּ רֹאאֶא לֹאא-הָא ה וְּ תָא יְּ הְּ נֵאי-נִא יֹום עֲאלֹות בְּ מִא זֹאאת לְּ ה כָא תָא אֲא רְּ ל -נִא אֵא רָא שְּ יִא

יֹום הַא ֶא  ד הַא ם עַא יִא רַא צְּ ץ מִא רֶא אֶא ימּומֵא רּו-ה שִא בֵא דַא יהָא עֺאצּו וְּ לֶא ם עָא כֶא   "לָא

:  נאמר בעקבות סיפור

חטאי מנשה  .א

פילגש בגבעה  .ב

מעילת עכן בחרם  .ג

 איום נחש העמוני  .א

 

ת" .3 י אֶא תִא עְּ גָאדַא ים וְּ אִא ים בָא מֵאה יָאמִא ת-הִא אֶא רֹאעֲאךָא וְּ ךָא -זְּ יתֶא בֵא ן בְּ יֹות זָאקֵא הְּ יךָא מִא ית ָאבִא רֹאעַא בֵא    "זְּ

  ?מי אמר למי

איש האלוהים לעלי  .א

לוי לתושב הגבעה ה .ב

שמואל לשאול  .ג

 נתן לדוד .ד

 



ים הַא " .4 לֹאהִא אֱא ם הָא ה הֵא לֶא ה אֵא לֶא אֵא ים הָא ירִא ים הָא דִא לֹאהִא אֱא יַאד הָא נּו מִא ילֵא י יַא ִא נּו מִא ים אֹוי לָא כִא םַא

ת ל-אֶא כָא ם בְּ יִא רַא צְּ ר-מִא בָא דְּ םִא ה בַא כָא   "מַא

  ?ובאיזה הקשר ,מי אמר

 כאשר ישראל ביקש לעבור בארצו, מלך סיחון .א

 הובא לשדה הקרב' ר הבינו שארון ברית הכאש, פלשתיםה .ב

לאחר שיהושע כבש את גבעון  ,אדוני צדק מלך ירושלים .ג

לאחר מכת הברד , המצרים .ד

 

ל" .5 ךָא עַא תָא לְּ חְּ טַא מֵאה בָא ה הִא תָא צּוץ הַא ֶאה-עַא רָא נֶאה הָא קָא נֶאת הַא עֶא   "...מִא ְּ

   ?הי משענת הקנה הרצוץמַמ 

 בבל .א

 מצרים .ב

 מערכת המים  שהקים חזקיהו .ג

 ים שהקים חזקיהוהביצורמערכת  .ד

 

א נָאא" .6 פָא ל נָאא רְּ   "אֵא

? ובאיזה הקשר ,מי ביקש

בהקשר לבן האישה השונמית , אלישע .א

בהקשר לחוליו של חזקיהו , ישעיהו .ב

מרים של בהקשר לצרעת , משה .ג

בהקשר לרוחו הרעה , שאול .ד

 

י " .7 ן לִא ץ נָאתַא ָארֶא כֹות הָא לְּ מְּ הּוא 'הכֹאל מַא ם וְּ יִא מָא שָא י הַא לֹאהֵא נֹות-אֱא בְּ י לִא לַא ד עָא קַא ת -פָא יִא לֹו בַא

ה יהּודָא ר בִא ִאם אֲא ֶא לַא ירּו ָא   "בִא

 ?מי מספר על הצהרת כורש

נחמיה  .א

עזרא  .ב

דוד  .ג

שלמה  .ד

 



י בְּ ָא " .8 ד בֹאאִא ץ עַא חַא ם לַא יִא ץ ּומַא חַא ם לַא חֶא ילֺאהּו לֶא כִא אֲא הַא א וְּ לֶא כֶא ית הַא ת זֶאה בֵא ימּו אֶא    "לֹוםשִא

  ?מי אמר על מי

 איזבל על אליהו .א

הן על ירמיהו הנביא ופשחור הכ .ב

חאב אליהו על א .ג

אחאב המלך על מיכיהו בן ימלה הנביא   .ד

 

ל" .9 דֹאלֹות אֶא ים גְּ נִא בָא ם-גֹאלּו אֲא רָא מְּ ים לְּ ָא נָא ִא יהָא אֲא לֶא ידּו עָא קִא פְּ הַא ה וְּ רָא עָא םְּ י הַא     "פִא

? ועל מי ,מי ציוה לשמור

  אחאב על אליהו .א

שאול על דוד ואנשיו  .ב

 יהושע על חמשת המלכים .ג

מלך סדום על כדרלעמר והמורדים  .ד

 

הּודִא " .01 יְּ ה הַא חַא מָא יְּ יֹום הַא לּו בַא כַא יְּ חּו הַא בָא זְּ יִא ם הֲא הֶא בּו לָא זְּ יַאעַא ים הֲא ים עֹאשִא לִא לָא מֵא אֲא תים הָא -יּו אֶא

רּופֹות ה שְּ םָא הֵא ר וְּ פָא עָא מֹות הֶא עֲארֵא ים מֵא נִא בָא אֲא   "הָא

?  באיזה הקשר נאמרו הדברים

ין חומות ירושלים יסיונו של סנבלט למנוע את בנינ .א

רצין מלך ארם  דיי-לנישול היהודים מאילות ע .ב

 אום נחמיה לגירוש הנשים הנכריותנ .ג

של ירמיהו לעודד את היהודים לצאת לגלות  וניסיונ .ד

 

ה " .11 ינֵאךְּ  'הכֹאה יַאעֲאשֶא י ּובֵא ינִא יד בֵא רִא וֶאת יַאפְּ םָא י הַא יף כִא כֹאה יֹוסִא י וְּ  ( 17 ,רות א) "לִא

? מי אמר למי

 שכם בן חמור לדינה  .א

יעקב לרחל  .ב

רות לנעמי   .ג

שאול לרצפה בת איה  .ד



 

ן " .21 לֹא ָא -מִא שְּ דהַא עַא ר וְּ שָא ם לְּ הֶא י לָא הִא ד וַאיְּ בָא כְּ י נִא כִא ה לֹאא-ה הֲא לֹא ָא שְּ א-הַא    " בָא

 ? על מי נאמר הפסוק

 על יהונתן .א

ָרָיה כֵֹּהן ָהרֹּאׁש  על .ב   שְׂ

על שמשון  .ג

 אבישיעל  .ד

 

ש" .31 ה יַאעַא תָא עַא ה הַא ֹאא 'ה-וְּ ּטֹובָא ם הַא כֶא תְּ ה אִא עֱאשֶא י אֶא גַאם ָאנֹאכִא ת וְּ מֶא ד וֶאאֱא סֶא ם חֶא כֶא םָא ר עִא ת אֲא ֶא

ר הַא ֶאה בָא דָא ם הַא יתֶא     "עֲאשִא

  ?ובאיזה הקשר ,מי אמר למי

 על שביקשו לחזור אתה לארצה, נעמי לכלותיה .א

לאחר שהבטיחו לה גמול  ,רחב למרגלים שהחביאה בביתה .ב

שאול על שקברו את  ,דוד לאנשי יבש גלעד .ג

על האמון שנתנו בו , יוסף לשר האופים והמשקים .ד

 

 ?מה הייתה עצת אחיתופל .41

לברוח מירושלים  .א

דוד ואנשיו באמצעות כל לוחמי העם  לתקוף את  .ב

צור על העיר בה דוד יושב ולהשמידה ל .ג

 איש 12,000 באותו הלילה באמצעות דוד לתקוף את  .ד

 

מּו" .51 שִא ן וְּ מֶא ץ וְּ ֶא יִא קַא ן וְּ יִא פּו יַא סְּ ם אִא ר וְּ תֶא ם אֲא ֶא יכֶא רֵא עָא בּו בְּ ם ּו ְּ יכֶא לֵא כְּ ם-בִא תֶא שְּ פַא  "תְּ

? מי אמר

נחמיה  .א

  גדליה .ב

יהוא  .ג

יואב  .ד

 



נֵאיוַא " .61 יּו בְּ הְּ בָא -יִא שַא יֹום הַא ים בְּ צִא קֹא ֵא  עֵא י  מְּ אּו אִא צְּ מְּ ר וַאיִא בָא דְּ םִא ל בַא אֵא רָא שְּ יחּו ... . תיִא וַאיַאמִא

ר  מָא םִא ְּ ה אֹאתֹו בַא י לֹאא פֹארַא  מַא ה לֹו-כִא שֶא    "יֵאעָא

? מה היה דינו של המקושש

גורש מהמחנה  .א

הפך לחוטב עצים ושואב מים לעדה  .ב

נרגם באבנים  .ג

הוצא להורג בשרפה  .ד

 

ן" .71 בְּ ָא יחַא כִא ם פִא נֵאיכֶא פְּ לֹאא חָא ם מְּ כֶא חּו לָא    "קְּ

  ? באיזה הקשרו ,מי אמר למי

 שחיןמכת העל , אהרוןלאלוהים למשה ו .א

מעמד הר סיני על , עדהלואלוהים למשה  .ב

מחלת המלך  על, משרתיולקיהו וישעיהו לחז .ג

  העצמות היבשות חזוןב, יחזקאל לעם .ד

 

ק" .81 שֶא נָאה, עֵא טְּ חֹאבֹות, שִא    "רְּ

 ? של הם שמות

  מזבחות .א

את העם בהם  כינהשישעיהו  ,שמות גנאי .ב

מקומות בהם גינה ירמיהו את העם  .ג

בארות  .ד

 

יֵאה" .91 י וֶאהְּ דִא םָא ה עִא בָא ן- ְּ תֶא י אֶא ָאנֹאכִא ן וְּ כֹאהֵא ָאב ּולְּ י לְּ ךָא עֲאשֶא -לִא יםלְּ גָאדִא ךְּ בְּ רֶא עֵא ים וְּ יָאמִא ף לַא סֶא ת כֶא  רֶא

ךָא  יָאתֶא חְּ    "ּומִא

? מי אמר למי

מיכה לנער הלוי  .א

פרעה ליוסף  .ב

נתן הנביא לדוד  .ג

משה ליתרו  .ד

 

  



ן" .02 נָאה -בֶא ה  ָא רֵא שְּ מֹאנֶאה עֶא ִאם וְּ ֵא ...  ְּ לָא ירּו ָא ךְּ בִא לַא ים מָא דָא ִא ה חֳא לֹא ָא כֹו ּו ְּ לְּ מָא םֹו בְּ ם אִא

ת א בַא תָא חֺא ְּ ן מִא -נְּ נָאתָא לְּ ִאםאֶא לָא   "ירּו ָא

 ?נאמרעל מי 

 יהואחזעל . א

 אמנוןעל  .ב

 יהויכיןעל  .ג

  יהויקיםעל  .ד

 



חלק שני   חלק שני   

. (שימו לב להוראת השאלה) ענו על השאלה המצורפת לכל פסוק

 

י לֹאא" .1 לִא הֲא צַא מָאה וְּ י רִא חִא צְּ ה פִא דָא ה לֹאא יָאלָא רָא י עֲאקָא מִא י-רָא ה כִא לָא נֵאי-חָא ים בְּ בִא מָא -רַא נֵאי  ֹומֵא בְּ ה מִא

ה עּולָא   "בְּ

_____________ ?יקש מהעקרה לשירמי ב

 

 

ךָא " .2 נְּ י נָאא ָאזְּ הִא ל-תְּ מֹאעַא אֶא תּוחֹות לִא ְּ ינֶאיךָא פְּ עֵא ת וְּ בֶא שֶא תְּ -קַא י מִא ר ָאנֹאכִא ךָא אֲא ֶא דְּ בְּ ת עַא לַא פִא ל תְּ לֵא פַא

ל ה עַא לָא יְּ ם וָאלַא יֹום יֹומָא נֶאיךָא הַא פָא ל -לְּ אֵא רָא שְּ נֵאי יִא יךָא בְּ דֶא  " עֲאבָא

_____________  ?מי ביקש

 

 

ה " .3 תָא עַא ח 'הוְּ ת-קַא י -נָאא אֶא מִא םֶא י מִא יָאינַאפְּ ִא חַא י מֵא י טֹוב מֹותִא   "כִא

_____________  ?מי ביקש

 

 

ד" .4 א יָאצֹוא וָא ֹוב עַא ם-וַאיֵאצֵא יִא םַא ת הַא בֹא ֶא   "יְּ

_____________  ?מי מתואר כך

 

 

מֵאה לֹאא" .5 ר -הִא בֵא י דַא תִא עְּ ייָאדַא י-כִא ר ָאנֹאכִא   "נַאעַא

_____________  ?מי סירב לקבל שליחות באומרו כך

 

 

ים" .6 נָא ִא אֲא ה כַא ה רֹאאֶא ים  תָא רִא הָא ל הֶא   "צֵא

__________________  ?מי אמר למי

 

 

ן" .7 יכַא ֵאב ּובֶא ל וִא י  אֵא ם-לֹאא אִא נֶאחָא תְּ יִא ם וְּ   "ָאדָא

________________ ?המי תיאר את אלוהים אל

 

 



ךְּ " .8 רֶא מּו דֶא ר פַא בָא דְּ םִא א בַא ינּו 'הקֹול קֹורֵא אלֹאהֵא ה לֵא לָא סִא ה מְּ בָא עֲארָא רּו בָא ל. יַאשְּ ל-כָא כָא א וְּ מָאשֵא -גֶאיא יִא

ה עָא קְּ בִא ים לְּ סִא כָא רְּ הָא י ֹור וְּ מִא קֹאב לְּ עָא יָאה הֶא הָא לּו וְּ פָא ה יִא ְּ עָא בְּ גִא ר וְּ   "הַא

_____________  ? מי אמר

 

 

ר " .9 ד כֹאל אֲא ֶא בָא כְּ י  נִא אִא הָא ר בֹוא יָאבֹוא-וְּ בֵא דַא   "ם יְּ

_____________  ?אמרנמי על 

 

ם" .01 ה אִא נּו  תָא לָא ינּו-הֲא רֵא צָא  "לְּ

___________ :מימי אמר ל

 


