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 ָטָרף ַזִית ֲעֵלהכאשר היונה חזרה עם "נח שלח את היונה שלוש פעמים מהתיבה.  .1

ִפיהָ   ", זה היה סימן ש...בְּ

 ניתן לצאת מן התיבהא. 

 קלו המים מעל הארץב. 

 כל האנשים ובעלי החיים מתוג. 

 ד. לא יהיה עוד מבול בארץ

 

 מי שנמצא ביריחו, מלבד...יהושע ציווה על לוחמיו להרוג ולהחרים את כל  .2

 א. הנשים, הזקנים והטף

 ב. הצאן והבקר

 ג. מלך יריחו ובניו

 ד. רחב ובני ביתה

 

ֶאה ָנא ָאֻסָרהמשה ראה מראה מיוחד ואמר: " .3 ֶארְּ ֶאה ֶאת וְּ ". מהו ַהֶזה ַהָגֹדל ַהַמרְּ

 המראה הגדול עליו מדובר?

 א. הסנה הבוער

 ב. המטה שהפך לנחש

 ג. מי היאור שהפכו לדם

 לחם יורד מהשמייםד. 

 

ָרֵאל ֶמֶלְך ֵאין ָהֵהם ַבָיִמיםתקופת השופטים מתוארת בכתוב כך: " .4 ִישְּ ]...[". לפי  בְּ

 המשך הפסוק, מהי התוצאה של חוסר המלכות בישראל?

ֹקטא.  ָבִעים ָהָאֶרץ ַוִתשְּ  ָשָנה ַארְּ

ָרֵאל ה' ַאף ַוִיַחרב.  ִישְּ  בְּ

ֵני ַוַיֲעשּוג.  ָרֵאל בְּ ֵעיֵני ָהַרע ֶאת ִישְּ  ה' בְּ

ֵעיָניו ַהָיָשר ִאישד.   ַיֲעֶשה בְּ

 

 " לשים את גביע הכסף באמתחתו של ...ֵביתֹו ַעל ֲאֶשראת האיש "יוסף ציווה  .5

 א. ראובן

 ב. שמעון

 ג. יהודה

 ד. בנימין

 

 "?ַאֵחר ֶזַרע ֱאֹלִהים ִלי ָשת ִכי: "הסבירה את השם שנתנה לבנה במיליםמי  .6

 א. חווה

 ב. לאה

 רחלג. 

 ד. רות

 

ָכלישראל מתואר בכתוב כך: "לאחד ממנהיגי הקשר המיוחד בין ה'  .7  :הּוא ֶנֱאָמן ֵביִתי בְּ

ֶאה בֹו ֲאַדֶבר ֶפה ֶאל ֶפה לֹא ּוַמרְּ ִחיֹדת וְּ ֻמַנת בְּ  ". מיהו המנהיג?ַיִביט ה' ּותְּ

 א. משה

 ב. אהרון

 ג. יהושע

 ד. גדעון

 



 ?מסופר על רעב בארץ לא בימי מי מהאנשים .8

  א. אברהם

  ב. יעקב

 יפתחג. 

  ד. אלימלך

 

ּדֹו ֹעֵמד ִאישמסופר על יהושע שהוא ראה " .9 ֶנגְּ בֹו לְּ ַחרְּ לּוָפה וְּ ָידֹו שְּ ". על אדם נוסף בְּ

 נאמר שדמות כזו עמדה בדרכו, אך הוא לא ראה אותה. מי האדם?

 א. יעקב

 ב. בלעם

 גדעוןג. 

 מנוחד. 

 

ַתר" .10 ָחק ַוֶיעְּ ֹנַכח ַלה' ִיצְּ תֹו לְּ  ". יצחק התפלל על רבקה משום ש...ִאשְּ

 א. רבקה נפלה מעל הגמל

 ב. רבקה היתה עקרה

 ג. יצחק רצה יותר מבן אחד

 ד. רבקה סבלה בהריונה

 

ִשי ָתמֹותמיהו האדם שמילותיו האחרונות היו: " .11 ִתים ִעם ַנפְּ ִלשְּ  "?פְּ

 א. יוסף

 ָכֵלבב. 

 ג. סיסרא

 ד. שמשון

 

ה'". למי אמר  ָאֹנִכי ֲהלֹא ִעֵּור אֹו ִפֵקחַ  אֹו ֵחֵרש אֹו ִאֵלם ָישּום ִמי אֹו ָלָאָדם ֶפה ָשם ִמי" .12

 ה' משפט זה?

 לאדם שהתאכזב מיחס ה' אליוא. 

 שראייתו נחלשה לעת זקנתוב. לאדם 

 שסירב לבצע שליחות ג. לאדם

 שלא האמין לבשורה שקיבללאדם ד. 

 

לֹון, שמיהי האם הקדומה של העם .13  ?היה מלכו ֶעגְּ

  בתו של לוטא. 

 בתו של נחורב. 

 בתו של כלבג. 

 בתו של יפתחד. 

 

. השבועה הזו לאנשי שבט אחד מישראלאת בנותיהם  להשיאבני ישראל נשבעו לא  .14

 ...לגרמה  כמעט

 א. מלחמת אחים קשה

 הגליית השבט המוחרם מהארץב. 

 נישואים לנשים נוכריותג. 

  סופו של השבט המוחרםד. 

 



ֶכםמופיע ציווי הקשור לקציר השדה: " ויקראבספר  .15 רְּ ֻקצְּ ִציר ֶאת ּובְּ ֶכם קְּ צְּ ַכֶלה לֹא ַארְּ  תְּ

ַאת ָך פְּ ֹצר ָשדְּ ֶלֶקט ִלקְּ ָך וְּ ִצירְּ ַלֵקט לֹא קְּ ַלֵגר ֶלָעִני ]...[ תְּ  ".ֹאָתם ַתֲעֹזב וְּ

 באיזה סיפור מקראי אנו מוצאים יישום של החוק הזה?

 א. בסיפור אברהם ולוט

 ב. בסיפור רות ובועז

 ג. בסיפור יוסף במצרים

 ד. בסיפור הורדת המן במדבר

 

ֵמיאיזה אירוע התרחש ב" .16  "?ֲעָנִבים ִבכּוֵרי יְּ

 א. הוצאת שר המשקים המצרי מהכלא

 המרגלים לתור את הארץ 12ב. שליחת 

 ג. המשתה שערך שמשון בתמנה

 ד. נישואי רות ובועז

 

ועמד בסמוך  באחת ממלחמות ישראל, מעשיו של אדם שלא השתתף במלחמה .17

 ובר?השפיעו באופן ישיר על מהלך המלחמה. באיזו מלחמה מד לשדה הקרב

 א. מלחמת ישראל בעמלק בימי משה

 ב. מלחמת ישראל ביריחו בימי יהושע

 ג. מלחמת ישראל במדיינים בימי גדעון

 יפתחבימי  בבני עמוןד. מלחמת ישראל 

 

 אחד מחלומותיו של יוסף?אף הופיע ב לאמה מהפריטים  .18

 א. אלומות

  ב. גפן

 ג. שמש וירח

 ד. כוכבים

 

הגבעונים הציגו בפני יהושע ובני ישראל ציוד בלוי, בגדים בלויים ולחם יבש, וכך הם  .19

 התחזו לאנשים שבאו מארץ רחוקה. מדוע הם עשו זאת?

 א. משום שהם ידעו שבני ישראל מנסים לקשור קשרים עם ארצות רחוקות

 לרגל אחריהם ולבדוק היכן הם חייםשבני ישראל ניסו ב. משום 

 רצו להעמיד במבחן את בני ישראלג. משום שהם 

 ד. משום שבני ישראל היו מחויבים להחרים את יושבי הארץ

 

משלים הם דרך ידועה להעברת מסרים והעלאת שאלות חברתיות באמצעות האנשה  .20

 של עולם החי והצומח. 

 הזית, התאנה, הגפן והאטד?מהי השאלה העולה מהמשל על 

 ?מהם הצעדים שיש לנקוט נגד אויב חיצוניא. 

 ?מהו היחס הראוי כלפי המנהיגב. 

 ?מהו טבעם של המלכים העומדים בראש העםג. 

 ?מהו אופן ההתנהלות הנכון בשבטים נפרדיםד. 

 

 

 



כל אחד מהם ך שבהם שני אנשים קיבלו שם חדש בעקבות מריבה או סכסו :21-22שאלות 

 על הצד השני. גבר

העניק המלאך לאדם שם חדש  ,לאחר קרב שנמשך כל הלילה בין אדם לבין מלאך .21

ִעם ֱאֹלִהים ִעם ָשִריתָ  ִכיאמר לו: "ו  ?. מי האדם"ַותּוָכל ֲאָנִשים וְּ

 יעקבא. 

 יהושעב. 

 אהודג. 

 שמשוןד. 

 

ֻרַבַעלמי קיבל את השם  .22  ֶאת ָנַתץ ִכי ַהַבַעל בֹו ָיֶרבבעקבות מריבה עם האל בעל: " יְּ

חֹו בְּ  "?ִמזְּ

 אברהםא. 

 משהב. 

  פנחס ג.

 גדעוןד. 

 

 

את לב פרעה כדי להנחית עליו ועל  חיזקפעמים רבות לאורך ספר שמות מסופר שה'  .23

 החליט ... פרעהאת לב פרעה,  חיזקמצרים מכות קשות. בפעם האחרונה שה' 

 השאיר חלק מבני ישראל במצריםא. ל

 את הצאן והבקר של בני ישראל להחריםב. 

 ישראל במדברבני ג. לרדוף אחרי 

 לא לתת לעם תבן עבור הכנת הלבניםד. 

 

ֵביָתּהאדם לא רצה לשלוח אישה בידיים ריקות  .24  ֶאל ֵריָקם ָתבֹוִאי ַאל, ואמר לה: "לְּ

 הוא נתן לה?". מה ֲחמֹוֵתְך

 א. שעורים

 ב. מגדנות

 ג. דודאים

 צמידיםד. 

 

ָעִמים ָשֹלשבני ישראל נצטוו לעלות לרגל שלוש פעמים בשנה: " .25  ָכל ֵיָרֶאה ַבָשָנה פְּ

ָך כּורְּ ֵני ֶאת זְּ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ה' ָהָאֹדן פְּ  ". מה הבטיח ה' בנוגע לימים אלה?ִישְּ

 .ירדו גשמים, על מנת להקל על ההולכים בדרךלא א. בימים אלה 

  ., על מנת שיוכלו לקיים את המצווהב. בימים אלה לא ילחמו בבני ישראל

 ., על מנת שיוכלו לעלות לרגלג. בימים אלה כל החולים יתרפאו

 .בדרכים בהן הולכים בני ישראל במסעם ד. בימים אלה יהיה שפע של יבול שיצמח

 

 

 

 בהצלחה!


