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 ___________________: __________התלמיד/ה שם

 _______________________בית הספר: ______

 _כיתה: ________________ה

 דקות 45זמן הבחינה: 

 ניקוד: _____ה

 

 :חומר הלימוד לחידון

 כל הספר :בראשית

 לד-לא, כ-יא, ה-א פרקים :שמות

 כה, כז, לב-יז, כ-פרקים י :במדבר

 כד-יא, יד, כב-פרקים א :יהושע

 כל הספר :שופטים

 כל הספר :רות

 

 שאלות. לכל שאלה ארבע תשובות אפשריות.  25לפניכם 

 התשובה הנכונה ביותר.את בעיגול הקיפו 
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ֹּאֶמר" .1 צּו ֱאֹלִהים ַוי רְׁ עֹוף ַחיָּה ֶנֶפש ֶשֶרץ ַהַמִים ִישְׁ עֹוֵפף וְׁ ֶרץ ַעל יְׁ אָּ ֵני ַעל הָּ ִקיעַ  פְׁ  רְׁ

ִים מָּ  זה קרה? לבריאה " באיזה יום .ַהשָּ

 ביום השלישי לבריאה .א

 ביום הרביעי לבריאה .ב

 ביום החמישי לבריאה .ג

 ביום השישי לבריאה .ד

 

 מה נכתב באצבע אלוהים? .2
 לוחות הברית  .א

 התורה על האבנים בהר עיבל .ב

 הברית עם אברהם .ג

 ספר הישר .ד

 

 הגבר הםמי. אחרת לאישה חסד בעבר עשתה שבעצמה, לאישה חסד עשה גבר .3

 ?המדוברים והאישה

 ברק ודבורה .א

 עבד אברהם ורבקה .ב

 בועז ורות  .ג

  כלב בן יפונה ועכסה .ד

 

ֶשה ַמה" וחיכתה לראותהאחות שדאגה לשלום אחיה  הימי .4  "?לֹו ֵיעָּ
 דינה .א

 נעמה .ב

 רבקה .ג

 מרים  .ד

 

ה"אברהם מת  .5 ֵשיבָּ ה בְׁ ֵקן טֹובָּ ֵבעַ  זָּ שָּ  שנים. מי נכח בקבורתו של אברהם? 175בן  ",וְׁ

 רק יצחק .א

 יצחק וישמעאל  .ב

 רק ישמעאל .ג

 שרה, יצחק וישמעאל .ד

 

 ?קשה אחים במלחמתמעל פני האדמה  נמחה כמעט שבט איזה .6
  בנימין .א

 שמעון .ב

 חצי המנשה .ג

 גד .ד
 

ַרע" .7 ֵעינֹו הּוא ַגד ִכזְׁ ֵעין וְׁ ַלח כְׁ דֹּ  " מהו?.ַהבְׁ
 שליוה .א

 שאליהם התגעגעו בני ישראל הקישואים והאבטיחים .ב

 מן ה .ג

 עץ הדעתפרי  .ד

 

ַרְךעל מי נאמר: " .8 בֹּ  "?ִמנִָּשים תְׁ
 על רות .א

 על נעמי .ב

 דבורהעל  .ג

 על יעל  .ד

 



שניים וחצי השבטים בחרו בארץ הגלעד שבעבר הירדן להיות להם לנחלה מכיוון  .9

 ש...

  ארץ הגלעד היא מקום שמתאים למקנה .א

 ביטחוןמשרה הה ארץ הגלעד היא חבל ארץ גבו .ב

 רץ הגלעד היא מקום שיש בו מזבחותא .ג

מי כנען ולכן העדיפו להישאר וחצי השבטים חששו להילחם בשבעת עשניים  .ד

 בעבר הירדן

 

 של מי נקבע עוד בהיותו בבטן אמו?ייעודו  .10
 משה .א

 יפתח .ב

 גדעון .ג

 שמשון  .ד

 

ֶפה ַהַאף: "ואמרדרך הענישה האלוהית  טען נגדמי  .11 ע ִעם ַצִדיק ִתסְׁ שָּ  ?"רָּ

 לוט .א

 אברהם  .ב

 נח .ג

 משה .ד

 

אּובעקבות איזה אירוע נאמר: " .12 ם ַוִיירְׁ עָּ ֶשה 'הבַ  ַוַיֲאִמינּו 'ה ֶאת הָּ מֹּ דֹו ּובְׁ  "?ַעבְׁ
 בעקבות מכת בכורות .א

 בעקבות התגלות ה' בהר סיני .ב

 בעקבות מותם של המצרים בים סוף  .ג

 בעקבות הניצחון על עמלק במדבר .ד

 

 פתחה את פיה ודיברה?האלה איזו מהחיות  .13

 שועל .א

  אתון .ב

 תנין .ג

 יונה .ד

 

יעקב התחפש לאיש אחר כדי לגנוב ברכה. אנשים אחרים התחפשו אף הם כדי  .14

 מי הם?להשיג ברית שלום. 

 בני משפחתה של רחב מיריחו .א

 האספסוף שהתלווה לבני ישראל ביציאת מצרים .ב

 בני העיר שכם לאחר מקרה דינה .ג

 הגבעונים  .ד

 

 שהיא אשת חיל?עליה תנ"ך שנאמר ין נשות ההאישה היחידה ב הימי .15

 שרה .א

 רבקה .ב

 רחל .ג

 רות  .ד

 

ִפיםמי הואשמו: " .16 ִפים ַאֶתם ִנרְׁ  "?ִנרְׁ

 אחי יוסף .א

  בני ישראל .ב

 אפריםבני  .ג

 בעלי שכם .ד



ל ֲאִבי" -מי היה המוסיקאי הראשון  .17 ֵפש כָּ ב ִכנֹור תֹּ עּוגָּ  "?וְׁ

 קין .א

 קין-תובל .ב

 יובל  .ג

 למך .ד

 

יָּה": לנעמי נאמר .18 הָּ ְך וְׁ ֵמִשיב לָּ ֵכל ֶנֶפש לְׁ ַכלְׁ ֵתְך ֶאת ּולְׁ  " מי היה משיב הנפש של נעמי? .ֵשיבָּ

 בועז .א

 עובד  .ב

 אלימלך .ג

 ישי .ד

 

 ?לעשות עליו היה מה. נחש ידי על במדבר הוכש אדם .19
  הביט על נחש הנחושתל .א

 לצום .ב

 להקריב קורבן .ג

 לשיר את שירת הבאר .ד

 

ַותמה שימשה "לְׁ  .20 ִני חּוט ִתקְׁ  "?ַהשָּ

 כדי לדעת מי הבכור בין זוג תאומים רך הנולדלקשירה על היד של ה .א

 לקשירה על מזוזת הבית כדי להינצל ממכת בכורות .ב

 לקשירה על ידה של נערה צעירה כמתנת נישואין .ג

 לקשירה על החלון כדי להינצל ממוות במלחמת יריחו  .ד

 

ֵניֶכםזה: "הבאופן לאכול נצטוו בני העם איזה מאכל  .21 תְׁ ֵליֶכם ַנֲעֵליֶכם ֲחֻגִרים מָּ ַרגְׁ ֶכם בְׁ  ּוַמֶקלְׁ

ֶכם ֶידְׁ  "? בְׁ

 מןה .א

 קורבן הפסח  .ב

 וישלה .ג

 לחם ניקודים יבש .ד

 

ָך הּואעל מי נאמר: " .22 שּופְׁ ֹּאש יְׁ ה ר ַאתָּ שּוֶפנּו וְׁ ֵקב תְׁ  "?עָּ

 ושכניו על שבט דן .א

 ויהושע על עכן .ב

 על יעקב ועשיו .ג

 והנחש  האדםעל  .ד

 

ֶכם ַרבנאמר: "בו ש ,נגד משה ואהרוןמרד מי הנהיג את ה .23 ל ִכי לָּ ה כָּ ֵעדָּ ם הָּ ִשים ֻכלָּ דֹּ  קְׁ

תֹוכָּם אּו ּוַמדּועַ  'ה ּובְׁ ַנשְׁ ַהל ַעל ִתתְׁ  "? 'ה קְׁ

 המרגלים 12מתוך  10 .א

 נדב ואביהוא בני אהרון .ב

 קורח, דתן ואבירם  .ג

 האספסוף .ד

 

 ?יהושע בספר הארץ כיבוש מלחמות במהלך נעשה חטא איזה .24
 בה מתוך רכוש מוחרם גנֵ  .א

 עבודה זרה לאל כנעני .ב

 לחזור למצריםרצון הבעת  .ג

 סירוב לברית מילה .ד

 



רּו: "לבני האדם פעמיים נאמר .25 בּו פְׁ אּו ּורְׁ ֶרץ ֶאת ּוִמלְׁ אָּ תה יהפעם הראשונה הי". הָּ

 השנייה?  נאמר הדבר בפעםמתי  .לאחר בריאת האדם, ביום השישי לבריאה

 לאחר שאלוהים בלל את העמים בסיפור מגדל בבל .א

 לאחר המבול  .ב

 כנען בברכה לאברהם בהליכתו לארץ .ג

 בברכה לאברהם לאחר עקדת יצחק .ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


