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 .לנקבה אוז לזכר ות לרמ  שויע אבלהשאלות מנוסחות בלשון זכר לעתים : הערה



 ברירה-שאלות רב - חלק א

התשובות האפשריות,  4בין  ביותר הנכונהשאלות. בכל שאלה בחרו את התשובה  10לפניכם 

 וסמנו אותה.

 נקודות. 10ל אפשר לצבור בחלק הזה עד וסך הכ נקודה אחת.כה אתכם בכל תשובה נכונה תז  

 

ְרֹכִנים על ידי: .1  לבית המקדש נתרמו ֲאד 

 א. חירם מלך צור

 השרים בימי דוד ב.

 ג. כורש מלך פרס

  ד. ראשי האבות בימי נחמיה

 

 ?"ֲאָבִנים ְגֹדלֹות"נעשה שימוש ב לאמהמטרות  ולאיז .2

 סוד בנייןיא. לי

 ב. להקמת גל

 ג. לאות נבואי

 ת אנשיםד. לכליא

 

 ?"ֵאל ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל"מזבח נקרא  איזה .3

 מזבח שבנה יעקב בבית אלא. ה

 דיםיב. המזבח שבנה משה ברפ

 י ראובן בגלילות הירדןי גד ובנֵ ג. המזבח שבנו בנֵ 

 בעפרהד. המזבח שבנה גדעון 

 

 "?ֲהי ד ה' ִתְקָצר"פני משה: לה' מכריז  .4

 ?["…] ֲהָקצֹור ָקְצָרה ָיִדי"בשם ה':  אתמי עוד שואל שאלה ז

 א. ישעיהו

 ב. חנניה בן עזור

 ג. חגי

 ֹ  אהד. חנני הר

 

  ק?תולדות העם, מזכיר/ים בהם את יצחפרים את המס  ממי  .5

 א. יהושע

 ב. שמואל

 ג. הושע

 ם בימי נחמיהיויוד. הל

 

ֲאֶשר ֲעִשיֶתם ִעם" .6 ש ה' ִעָמֶכם ֶחֶסד כ  ֵמִתים ְוִעָמִדי י ע   ?"המתים"מיהם  ".ה 

 א. בני אחאב

 ב. שאול ובניו

 כליוןמחלון וג. 

 ד. אחי אבימלך

 



ֵפר ֹמֶשה ְלֹחְתנֹו " .7 ם  […]ו ְיס  ְתָלָאה ֲאֶשר ְמָצָאת  ֶדֶרְךֵאת ָכל ה   . "ב 

ְתָלָאה ֲאֶשר "פר משה על ילמי עוד ס  ?"ְמָצָאְתנּוה 

 לכל ישראל א.

 בני ראובןלב. לבני גד ו

 ג. למלך אדום

 לסיחון מלך האמורי ד.

 

עמון. במואב ובלחם באדום, יבספר דברים מספר משה על כך שנאסר עליו ועל העם לה .8

 ?זה מאוחר יותרהאיסור את המי מזכיר 

 א. יהושע

 ב. יפתח

 ג. דוד

 ד. יהושפט

 

 ?"ִעֵּור"שהוא אומר עליו ישעיהו ששמו של עבד ה'  ומה .9

 א. כֹוֶרש 

 ב. ְרחּום

  ג. ִאֵמר

 ָלםד. ְמש  

 

ָגדֹול" ,על פי עמוס .10 ִית ה  ב   חרב. באיזה שם מתאר עמוס את שאריותיו?ייוכה וי "ה 

 א. ְשָבִרים

 ב. ְבִקִעים 

 ג. ְשָבִבים

 ד. ְרִסיִסים

 
 
 

ר" - חלק ב  ך"בתנ ראשים ושריםשאלות על  - "ְלרֹאׁש ּוְלשָׂ

 נקודות. 2-בכה אתכם שאלות פתוחות. כל תשובה מלאה ומדויקת תז   20לפניכם 

 נקודות. 40סך הכול אפשר לצבור בחלק הזה עד 

 

ְרָבָעה ָראִשים"ל נחלקו מי. 12-11  ? ____________   ____________"א 

 
    ____________ ?"רֹאש"למי היה בן שנקרא . 13

 
ְבֶתם ֶאת"מי חשש . 14     ___________ ?"רֹאִשי ְוִחי 
 
 ____   ________?  מי הוא ".רֹאשֹוֶאת ו ָיָגז " .15
 
ְרעֹות רֹאש "מי משתמש בביטוי . 16  ___________ ?"אֹוֵיבפ 
 
  ___________ ?"ֶהָהִריםָראֵשי ִנְראּו "באיזה חודש במבול . 17
 
ְבָכִאיםָראֵשי "בהקשר של איזה מקום מוזכרים . 18   _________________________?"ה 



ְשֹלָשה"מי מגיבורי דוד היה . 19 ד ]...[ רֹאש ה  ְשֹלָשה לֹא ְוע   _______   ________ ? "ָבא ה 
 
  ____________________? "ָהָאֶרץ ָלֶהם רֹאש ֶאָחד ְוָעלּו ִמןְוָשמּו "בא: ימי נ. 20

 

 שרים

מצוינים המקומות  שלפניכםרשימת השרים תחת שרים היו ממונים על תחומים ומקצועות שונים. ה

 :על השאלות ווענ הו במי מדוברז  . בעלי המקצוע עצמםמופיעים  שבהם

 

ִחים בָׂ טַׂ ר הַׂ   - שַׂ

ָבח"הבמקום אחד מוזכר אדם המשמש בתפקיד . 21 . למי הוא מגיש את האוכל? "ט 

_________________________________________  

 

ְׁשִקים מַׂ ר הַׂ   - שַׂ
ְשֶקה"במקום אחד מוזכר בשמו אדם המשמש בתפקיד ה. 22 . מה שמו? "מ 

_________________________________________ 

 

ר   - ֲחִמִשים שַׂ
שים? שם המלך של אותם חמִ  ושר החמישים. מהשל " ֲחִמָשיו"במקום אחד מוזכרים גם . 23

_________________________________________ 

 

ִבים ִנצָׂ ֵרי הַׂ  - שָׂ
 צב בכל אחד מהמקרים?יעבדים. על מי הוא נעל פועלים או  "צב עלינ"פעמיים מוזכר אדם ש. 25-24

______________________________________________ 

______________________________________________ 

מופיע פעם אחת גם במשמעות של חלק בכלי נשק. של מי הנשק?  "ִנָצב". 26
______________________________________________ 

 

ִריִסים סָׂ ר הַׂ   - שַׂ
 לשליחות מסוימת. מהן השליחויות? "ָסִריס ֶאָחד"פעמיים מינה מלך . 28-27

______________________________________________ 

______________________________________________ 

ָסִריס ֶאָחד'' שלקח רב טבחים בכובשו את ירושלים? "מה היה תפקידו של . 29
______________________________________________ 

 ____________? ________________"ָסִריסִאיש "מי מכונה . 30
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