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 חלק א: שאלות רב ברירה

התשובות האפשריות, וסמנו  4שאלות. בכל שאלה בחרו את התשובה הנכונה ביותר בין  20לפניכם 

 אותה.

 נקודות. 40נקודות. סך הכל אפשר לצבור בחלק הזה עד  2-ב כל תשובה נכונה תזכה אתכם

 

 הדברים". על איזה אדם נוסף נאמרו ָבד ֵאפֹוד ָחגּור" כששמואל היה נער, נאמר עליו שהיה .1

 ?האלה

 אהרוןעל א. 

 אליהועל ב. 

 שאולעל ג. 

 דודעל ד. 

 

 ַבַמֲחֶנה"? מידד, שהיו "ִמְתַנְבִאיםלמה הציע יהושע בן נון לעשות לאלדד ו .2

 הוא הציע ...

 אותם להכות. א

 אותם לכלוא. ב

 אותם לסקול. ג

 למחנה מחוץ אותם לסגור. ד

 

 "?ְמנּוָחה ִאיׁשלמי ניתן הכינוי " .3

 יהושע לא. 

 שלמהלב. 

 יהושפטלג. 

 חזקיהולד. 

 

 ֶעְזָרא? ,ֱאִליָׁשָמע, ֶׁשְבָנה, ְשָרָיההמשותף לאנשים:  התפקידמהו  .4

 א. סופר

 ב. נציב

 ג. מזכיר

 הןוד. כ

 

 לאדוד התחבא מפני שאול במקומות רבים ברחבי נחלת שבט יהודה. באיזה מן המקומות  .5

 התחבא דוד?

 אלון תבורבא. 

  מדבר מעוןבב. 

 יער חרתבג. 

 מדבר פארןבד. 

 

 ִיָּוֵׁשַע"? ּוִמֶמָנה ְלַיֲעֹקב ִהיא ְוֵעת ָצָרה ָכֹמהּו ֵמַאִין ַההּוא ַהּיֹום ָגדֹול מי אמר: "ִכי .6

 א. דוד

 ב. ישעיה

 ג. ירמיה

 ד. הושע

 



אבימלך ויפתח. גם בתקופת  –" ֵריִקים ֲאָנִׁשיםכי התקבצו אליהם " מסופר על שני שופטים .7

 ". מיהו המלך?ְבִלַּיַעל ְבֵני ֵרִקים ֲאָנִׁשיםהמלוכה, נאמר על מלך כי השיג את מלוכתו בעזרת "

 א. דוד

 ירבעם בן נבטב. 

 עמריאחאב בן ג. 

 ד. פקח בן רמליהו

 

ְוַעל  ַעל ִׁשֵלִׁשים ַעל ָבִנים ָאֹבת ןֲעֹו ֹפֵקד ַקָנא ֵאל ֱאֹלֶהיָך ה' ָאֹנִכי ִכיבקשר לאיזה דיבר נאמר: " .8

 "?ְלשְֹנָאי ִרֵבִעים
 הדברים נאמרו בקשר לדיבר:

 ְתמּוָנה ְוָכל ֶפֶסל ְלָך ַתֲעֶשה לֹא. א

 ַלָשְוא ֱאֹלֶהיָך' ה ֵׁשם ֶאת ִתָשא לֹא. ב

 ִאֶמָך ְוֶאת ָאִביָך ֶאת ַכֵבד. ג

 ָׁשֶקר ֵעד ְבֵרֲעָך ַתֲעֶנה לֹא. ד

 

מה שמעו האנשים האלה, שגרם להם  –" ֶאל ֵרֵעהּו ִאיׁש ָפֲחדּו ֶאת ָכל ַהְדָבִרים ְכָׁשְמָעם ַוְיִהי" .9

 ד?ולפח
 הם שמעו ...

 מרגלים שהם יוסף האשמות את. א

 המחנה אל' ה ארון בוא על הידיעה את. ב

 'ה מפני יונה של בריחתו דבר את. ג

 ירמיהו של המגילה דברי את. ד

 

באיזה מקום נלחם עוג מלך הבשן  –ַלִמְלָחָמה"  ְוָכל ַעמֹו הּוא ִלְקָראָתם ֶמֶלְך ַהָבָׁשן עֹוג "ַוֵּיֵצא .10

 בבני ישראל?

 ַאְרֹנןבא. 

 ֹצִפים ְשֵדהבב. 

 ַנֲחִליֵאלבג. 

 ֶאְדֶרִעיבד. 

 

 ְׁשֹלִׁשים ִבְׁשַנת ִכי ִבירּוָׁשָלִם ָהִייִתי לֹא ּוְבָכל ֶזהנחמיה נעדר מירושלים לתקופה מסוימת: " .11

 ֶאל ַהֶמֶלְך". מה קרה בזמן שנחמיה לא היה בירושלים? ָבאִתי ]...[ ְלַאְרַתְחַׁשְסְתא ּוְׁשַתִים

 לשכה בבית האלוהיםטוביה הן עשה לוא. אלישיב הכ

  חורי יהודה הכבידו על עניי העם ולקחו את שדותיהםב. 

 ג. אנשים ביהודה נישאו לנשים נוכריות

 ד. שמעיה בן דליה נכנס להיכל בית האלוהים

 

 בחצוצרה? אוהומלך באמצעות תקיעה בשופר  לאאיזה מלך  .12

 א. שלמה מלך ישראל

 ב. יהוא מלך ישראל

 ג. יואש מלך יהודה

 מלך יהודה יותםד. 

 

 



 "?ָמָצאִתי לֹא ּוְמנּוָחה ְבַאְנָחִתי ָיַגְעִתי ַעל ַמְכֹאִבי ָיגֹון ה' ִכי ָיַסף ִלי אֹוי ָנאאמר: "מי  .13

 א. אוריהו בן שמעיהו

 ב. אחיקם בן שפן

 ג. שמעיהו הנחלמי

 ד. ברוך בן נריה

 

 "?ֶאָחד ְלַעם ְוָהִיינּו ִאְתֶכם ְוָיַׁשְבנּומי הביעו רצון להתאחד עם קבוצת אנשים נוספת במילים: " .14

 א. בני יעקב

 ב. הגבעונים

 ג. אנשי יבש גלעד

 ד. צרי יהודה בימי נחמיה

 

בעקבות איזה מקרה חזר מלך ישראל  –ֹׁשְמרֹוָנה"  ַוָּיבֹא ְוָזֵעף ַסר ַעל ֵביתֹו ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ַוֵּיֶלְך" .15

 "?ְוָזֵעף ַסר"כשהוא לביתו 

 נביאי הבעלא. בעקבות מעמד הר הכרמל והרג 

 ב. בעקבות הפגישה עם האיש מבני הנביאים

  יכיהו בן ימלהמג. בעקבות השיחה עם 

 ד. בעקבות הפגישה עם אליהו ובשורתו

 

 "?ִמְבָצר ַעד ִעיר נֹוְצִרים ִמִמְגַדלם היכה המלך חזקיהו "איזה עַ  .16

 א. הכנעני

 ב. המואבי

 שתייג. הפל

 ד. האמורי

 

 נזכרה? לאבספר דברי הימים. באיזה הקשר היא אחדות מוזכרת פעמים  ָמֵרָׁשההעיר  .17

 שבנה רחבעם ַהְמצּורֹות ָעֵריאחת מכא. 

 עםלתורה בהן שליחי יהושפט לימדו שאחת הערים כב. 

 זרח הכושיבו נלחם אסא עם שמקום כג. 

 ֶבן ֹדָדָוהּו ֱאִליֶעֶזרעיר מוצאו של כד. 

 

 ְבֵסֶפר ַכָכתּובוההסבר שניתן לכך הוא: ", נמנע מלעשות מעשה מסויםאחד ממלכי יהודה  .18

". .יּוָמת ְבֶחְטאֹו ִאם ִאיׁש ִכי ַעל ָאבֹות לֹא יּוְמתּו ּוָבִנים ַעל ָבִנים ָאבֹות לֹא יּוְמתּו ]...[ תֹוַרת ֹמֶׁשה

 מיהו המלך המדובר?

 א. יואש 

 ב. אמציה

 ג. עזריה 

 ד. יאשיהו

 

 "?ַכְלָבנֹון ָׁשָרָׁשיו ְוַיְך ַכשֹוַׁשָנה ִיְפַרח ְלִיְשָרֵאל ַכַטל ֶאְהֶיהמי אמר: " .19

 א. משה

 ב. ישעיה

 ג. ירמיה

 ד. הושע

 



כיום. על בהם אנו משתמשים שבמקומות ספורים בתנ"ך, שמות החודשים זהים לשמות  .20

 .(כתובה במפורש ִכְסֵלו? )המילה ִכְסֵלואיזה אירוע נאמר שהתרחש בחודש 

 שבו:על האירוע 

 ירושלים של מצבה על לנחמיה בישרו מיהודה ואנשים חנני. א

 ירושלים את ולבנות ללכת המלך ארתחשסתא אישור את קיבל נחמיה. ב

 נחמיה בימי ירושלים חומות בניית נשלמה. ג

 העם באוזני התורה ספר את קרא עזרא. ד

 

 

 ך"בתנ הרים וגבעותחלק ב: שאלות על 

 כה אתכם בנקודה אחת.שאלות פתוחות. כל תשובה מלאה ומדויקת תזַ  10לפניכם 

 נקודות. 10סך הכול אפשר לצבור בחלק הזה עד 

 

 ְבמֹאְזָנִים"?  ּוְגָבעֹות ָהִרים ַבֶפֶלס מי אמר: "ְוָׁשַקל  .21

 ________________________________________________________תשובה: 

 

 

 "? ֱאֹלָהי ה' ַחַּיי ִמַשַחת ַוַתַעל ְלעֹוָלם ַבֲעִדי ְבִרֶחיהָ  ָהָאֶרץ ָיַרְדִתי ָהִרים ְלִקְצֵבימי אמר: "  .22

 ________________________________________________________תשובה: 

 

 

נצטוו האנשים להביא מה  –" ]...[ ְוָהִביאּו ָהָהר ֵלאֹמר ְצאּו ּוִבירּוָׁשַלִם ְבָכל ָעֵריֶהם קֹול ְוַיֲעִבירּו"  .23

 מההר?

 ________________________________________________________תשובה: 

 

 

 "? ֵביֵניֶהם ַהָמקֹום ַרב ֵמָרֹחק ַעל רֹאׁש ָהָהר ַוַּיֲעֹמד ָהֵעֶבר ]...[ ַוַּיֲעֹברעל מי נאמר: "  .24

 ________________________________________________________תשובה: 

 

 

 ַחַּית ְוָכל לֹו ִיְשאּו ָהִרים בּול ִכי :ַחְרבֹו ַיֵגׁש ָהֹעשֹו ֵאל ַדְרֵכי ֵראִׁשית הּוא: "על איזה בעל חיים נאמר  .25

 "? ָׁשם ְיַשֲחקּו ַהָשֶדה

 ________________________________________________________תשובה: 

 



 "? ֶאת ָהָעם ְלָבֵרְךכדי " ּוִבְנָיִמן ְויֹוֵסף ְוִיָששָכר ִויהּוָדה ְוֵלִוי ִׁשְמעֹוןעל איזה הר יעמדו השבטים   .26

 ________________________________________________________תשובה: 

 

 

 "? ֱאֹלֵהיֶהם ָהִרים ֱאֹלֵהימשום ש" יׁשֹורַבמ בישראלמי המלך שעבדיו הציעו לו להילחם   .27

 ________________________________________________________תשובה: 

 

 "? ַההּוא ַבּיֹום ה' ֲאֶׁשר ִדֶבר ַהֶזה ֶאת ָהָהר ְתָנה ִלי ְוַעָתהמי ביקש: " .28

 ________________________________________________________תשובה: 

 

 

 "? ִיְמֲחאּו ָכף ַהָשֶדה ְוָכל ֲעֵצי ִרָנה ִלְפֵניֶכם ִיְפְצחּו ְוַהְגָבעֹות ֶהָהִריםמי אמר: "  .29

 ________________________________________________________תשובה: 

 

 

 "? ָכֲאָנִׁשים ֹרֶאה ַאָתה ֶהָהִרים ֵצל ֵאתלמי נאמר: "  .30

 ________________________________________________________תשובה: 

 

 

 

 

 בהצלחה!


