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 חלק א

 שאלות. לכל שאלה ארבע תשובות אפשריות.  20לפניכם 

 התשובה הנכונה ביותר.את  בעיגולהקיפו 

 

י ֶאל :עבדו עםאברהם מקפיד  .1 י ְוֶאל "כִּ ְך". מי עוד העדיף את ארצו  ַאְרצִּ לֵּ י תֵּ מֹוַלְדתִּ

ם י אִּ י ְוֶאל ֶאל במילים "כִּ ְך"? ַאְרצִּ לֵּ י אֵּ  מֹוַלְדתִּ

 א. יעקב

 חובב בן רעואלב. 

 ג. הדד האדומי

 ד. ברזילי הגלעדי

 

ּמֹו .2 ין עִּ ד ַיְנֶחּנּו ְואֵּ דָּ ר"? היכן נאמר על ישראל: "ה' בָּ ל נֵּכָּ  אֵּ

 א. בברכות בלעם

 ב. בשירת האזינו 

 ג. בברכת משה לבני ישראל

 ד. בנבואת ירמיהו

 

ה"מי קרא תיגר על יריב:  .3 אָּ ֲאָך וָּצֵּ  ?"ַרֶבה ְצבָּ

 געל בן עבד .א

 אמציה .ב

 בן הדד .ג

 רבשקה .ד

 

ת. מה הי ישראלבמהלך מסעם ישבו  .4 כֹּ  תה החניה הבאה שלהם?יבמקום הנקרא סֻּ

םא.  תָּ  אֵּ

ין  ין ַהיָּםב. בֵּ ְגדֹּל ּובֵּ  מִּ

ם ילִּ  ג. אֵּ

ן ארָּ ְדַבר פָּ  ד. מִּ

 

"מי קרא:  .5 יתָּ שִּ ַפְצתָּ עָּ ה ה' ַכֲאֶשר חָּ י ַאתָּ   ?"כִּ

 א. דוד

 ב. אחי יוסף

 בסיפור יונה המלחיםג. 

 ד. יואב בן צרויה

 

 מה מתואר כדומה לשלג? .6

  א. המן

 מריםשל צרעת הב. 

 יןיג. מחנה מד

 ד. דבר ה' 

 

 



ד ַמס" .7 בֵּ משבטי ישראל נאמר  איזה. על משעבדמשועבד לַעם ַעם מעלה שהוא מס  "עֹּ

י ְלַמס ד"? "ַוְיהִּ בֵּ  עֹּ

 דןעל שבט א. 

 מנשהעל שבט ב. 

 יששכרעל שבט ג. 

 אשרעל שבט ד. 

 

רט בו חסדים שעשה ה' לעם. מה יבסוף ימיו נשא יהושע נאום לכל שבטי ישראל ופ .8

 יהושע בנאומו? מזכיר לא

 ירידת המןאת א. 

 סוף -חציית יםאת ב. 

 ברכות בלעםאת ג. 

 כיבוש האמורי בעבר הירדןאת ד. 

 

ר ְוַהּנֶָּשק" אך נכנעו ללא קרב? .9 ְבצָּ יר מִּ ים ְועִּ ֶרֶכב ְוַהסּוסִּ  למי היו "הָּ

 א. הגבעונים

 ב. שרי יזרעאל

 ג. העם באבל בית מעכה

 ד. אנשי יבש גלעד

 

ים" .10 אים"צים. מי נהרג על ידי יהם קשתים היורים ח "ּמֹורִּ  ?"ַהּמֹורִּ

 א. נער שאול

 ב. אמנון

 תי יג. אוריה הח

 ד. יאשיהו

 

 אינוים מנהיגמהנתקלו בזעמו של העם ובאיום לסקול אותם. מי  ממנהיגי ישראל כמה .11

 אחד מהם?

 משהא. 

 יהושעב. 

 יפתח ג.

 דודד. 

 

ויל מרודך. וידי אבסוף ספר מלכים מסופר על הוצאת המלך יהויכין מבית הכלא על  .12

ית ֶכֶלא"איזה מלך נוסף הושם ב  ?"בֵּ

 א. אמציה

 ב. יהואחז בן יאשיהו 

 ני בזקוג. אד

 הושע בן אלהד. 

 

 

 

 

 



 נזכרת ככלי המשמש את: "ְּמחּוגָּהה" .13

 חרש העציםא. 

 ב. חרש הברזל

 ג. היוצר בחומר

 ד. הצורף

 

יש ֶאת .14 יר אִּ הּו מה קרה לפנות בוקר "ְבֶטֶרם ַיכִּ עֵּ  ”?רֵּ

 יןיא. גדעון תקף את מחנה מד

 ב. עבד מלך הכושי הוציא את ירמיהו מהבור

 רות עזבה את הגורןג. 

 ד. שמשון קם לצאת מעזה

 

נה. למי מהאנשים כינוי אחד, או ששמם שּו או םלאנשים רבים בתנ"ך היה יותר משֵּ  .15

 שם נוסף?בתנ"ך  לא מופיע

 בנימין לא. 

 יוסף לב. 

 יאשיהולג. 

 צדקיהולד. 

 

 יכן היה חנניה בן עזור?מה .16

 בארותמא. 

 הכפירהמב. 

 גבעוןמג. 

 ת יעריםיקרימד. 

 

משתמש בין השאר הוא ישעיהו מתאר את עבד ה' הנושא עליו את עוון הפושעים, ו .17

ל". באיזה בעל חיים נוסף משתמש שם ישעיהו לדימוי כזה?  בביטוי: "ַכֶשה ַלֶטַבח יּובָּ

 שור המוכנס תחת העולכא. 

 רבןוהמוכן לק גדיכב. 

 רחל העומדת לגזכג. 

 עגל מרבק המפוטם למאכלכד. 

 

ֶניָך  .18 בָּ ֶבל"?[ ...]למי נאמרה הנבואה: "ּומִּ יַכל ֶמֶלְך בָּ ים ְבהֵּ יסִּ רִּ יּו סָּ חּו ְוהָּ קָּ  יִּ

 חזקיהו לא. 

 יאשיהו לב. 

 יהויקיםלג. 

 צדקיהולד. 

 

 מאיזו משפחה בבנימין היה שאול? .19

 יַהַאְרדִּ  חתא. משפ

יַהזַ  חתב. משפ  ְרחִּ

יַהשִּ  חתג. משפ  ְמעִּ

יַהמַ  חתד. משפ  ְטרִּ

 



יתֹו" .20 י בֵּ א ְוַאֲחרֵּ י ַבְעשָּ יר ַאֲחרֵּ י ַמְבעִּ ְננִּ  את בית בעשא?למעשה מי השמיד  ."הִּ

 א. אסא

 ב. זמרי 

 ג. אחאב

 ד. עמרי

 

 

 חלק ב

 :, וכתבו את שמותיהםזהו את האנשים המתאימים להגדרות

 

  _______________            מלךהיה ללפני ש "ְגדּוד ַשר"היה   .21

 

א ֶאת  .22 צָּ ר" אביו של זה "ֲאֶשר מָּ ְדבָּ ם ַבּמִּ  _______________ ַהיֵּמִּ

 

 _______________             ַיְרמּות ֶמֶלְך  .23

 

ן בנו של ְגַמְריָּהּו ֶבן  .24 פָּ  _______________     שָּ

 

בֹוד  .25 יכָּ  _______________    אחיו של אִּ

 

 

 

 בהצלחה!


