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 חלק א: שאלות רב ברירה

התשובות האפשריות,  4שאלות. בכל שאלה בחרו את התשובה הנכונה ביותר בין  25לפניכם 

 וסמנו אותה.

 נקודות. 25. סך הכל אפשר לצבור בחלק הזה עד אחת נקודהכל תשובה נכונה תזכה אתכם ב

 

ַקח". 1 ָידֹו ַויִּ ֶאת ָהֵאׁש ֶאת בְּ  " נאמר על:ַהַמֲאֶכֶלת וְּ

       א. אברהם בדרכו לעקוד את יצחק

 אליהו במעמד הר הכרמלב. 

       ג. יעקב הבורח מפני עשיו

 ד. עשיו בעת שהלך לצוד ציד ליצחק

 

 ה בשם זה היא:וחו. הסיבה לקריאת שמה של 2

 י אשה את חוהא. כי חווית

 ב. כי היא כעזר כנגד האדם כמו הנקבה בחית השדה

 ג. כי היא הייתה אם כל חי

 ד. כי היא נתנה חיות לאדם

 

 . מי סייע לבצלאל במלאכת המשכן ואוהל מועד?3

 גמליאל בן פדהצור   .א

   נחשון בן עמינדב .ב

   אלישמע בן עמיהוד .ג

 אהליאב בן אחיסמך .ד

 

 ?נצטוו לעבור חמושים לפני העם בכיבוש הארץהבאים השבטים . מי מבין 4

     שמעון וראובן  .א

 גד וראובן  .ב

 זבולון ויששכר  .ג

 יהודה ובנימין .ד

 

 

                                                                                 



י ֲאֶׁשר ה'" . השלם: 5 ַלנִּ צִּ ַיד הִּ י מִּ ַיד ָהֲארִּ י הּוא __________ ּומִּ יֵלנִּ ַיד ַיצִּ י מִּ תִּ ׁשְּ לִּ  ".ַהֶזה ַהפְּ

   א. הנחש

  ב. הדוב

   ג. הנמר

 ד. הצבוע

 

ֻעָריו"?  .6 נְּ ָחָמה מִּ לְּ יׁש מִּ  את מי מתארים כ: "אִּ

 שאולאת  .א

 תיליוגאת  .ב

 דודאת  .ג

 יואב בן צרויהאת  .ד

 

 שערי איזו עיר עקר שמשון בחצי הלילה? .7

    א. שכם

   ב. אשקלון

   ג. תמנה

 ד. עזה

 

 מתי נודע ללבן שברח יעקב? .8

 עוד באותו יום .א

 ימים 3לאחר  .ב

 ימים 7לאחר  .ג

 ימים 10לאחר  .ד

 

 הוצע על ידי גד הנביא לדוד בעקבות חטאו במניית העם? לאמהו העונש ש .9

   א. לא תסור חרב מביתו עד עולם

   ב. דבר

   ג. מנוסה לפני האויב

 ד. רעב

 



 יוסף: ראהבאחד מחלומותיו   .10

     א. יין וענבים

                 חורי ב. שלושה סלי

 ג. שבע שיבולים בריאות וטובות         

 ד. אלומים בתוך השדה

 

 דוד בצאתו למלחמה נגד ישראל?לאכיש הבטיח איזה תפקיד . 11

     שר האלף  א. 

 חלוץ בראש הצבא  ב. 

 שומר ראשו                              ג. 

 שר צבאד. 

 

   נזכר מלך אשור? לאבתקופתו של איזה מלך . 12

 יהואחז מלך יהודה .א

 מנחם בן גדי .ב

 פקח בן רמליהו .ג

 הושע בן אלה .ד

 

 ין?יכמה שנים ניתנו בני ישראל בידי מד. 13

                 7א. 

               8ב. 

               18ג. 

 20ד. 

 

ם ֵמיֶמיָך "]...[  .14 אִּ ָלה ַנֲעֶלה וְּ סִּ ָרם"ַבמְּ כְּ י מִּ ָנַתתִּ ַני וְּ קְּ י ּומִּ ֶתה ֲאנִּ ׁשְּ  אמרו ישראל: נִּ

     א. לאדום

     ב. למואב

 ג. לכנעני מלך ערד        

 ד. לסיחון מלך חשבון  

 



ֵהל )הקהלת העם לשמוע את התורה( נערכת בחג:. 15  מצוות ַהקְּ

   א. החנוכה

   ב. הפסח

   ג. השבועות

 ד. הסוכות

 

מבין המלכים האלה, בין אילו מלכים שררו האחד מישראל והשני מיהודה.  - לפניך צמד מלכים. 16

 יחסי שלום?

     א. אחזיה מלך יהודה ויהוא מלך ישראל

  מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה אחאבב. 

     ג. אמציה מלך יהודה ויואש מלך ישראל

 ד. אבים מלך יהודה וירבעם בן נבט מלך ישראל

 

  נאמר לעמוס? לאים איזה מההיגדים הבא. 17

יא .א ֶכם ָוָאבִּ ֶמל ֶאֶרץ ֶאל ֶאתְּ   ַהַכרְּ

ם .ב אּו אִּ רֹאׁש ֵיָחבְּ ֶמל בְּ ָשם ַהַכרְּ ים ֲאַחֵפׂש מִּ תִּ ַקחְּ   ּולְּ

ֻרצּון .ג ים ַבֶסַלע ַהיְּ ם סּוסִּ ים ַיֲחרֹוׁש אִּ ָקרִּ   ַבבְּ

י .ד תִּ ַלחְּ ׁשְּ הִּ לֹא ַלֶלֶחם ָרָעב לֹא ָבָאֶרץ ָרָעב וְּ ם ָצָמא וְּ  ַלַמיִּ

 

ים". מיהו הגוי?. 18 ֵורִּ  אלישע בתפילתו לה' מבקש: "ַהְך ָנא ֶאת ַהּגֹוי ַהֶזה ַבַסנְּ

   א. הארמים

   ב. המואבים

   ג. האשורים

 ד. האדומים

 

 מלך בני עמון הסכים לכרות ברית לאנשי יבש גלעד בתנאי ש:. 19

     יקצץ את ידיהם ואת רגליהםא. 

    יכרות את קצות אוזניהםב. 

         ינקר להם את עין ימיןג. 

    יחתוך את בגדיהםד. 

  



 באיזה הקשר נזכר בספר נחמיה חודש ניסן?. 20

  א. נחמיה מקבל ידיעות על מצבה הקשה של ירושלים

 נושא יין ונותן למלך ארתחשסתאב. נחמיה 

    ג. נשלמה חומת ירושלים

 ד. נחמיה מפיל גורלות לישיבה בירושלים

 

י מֹות ָתמּות"ֹכה . 21 ף כִּ ֹכה יֹוסִּ ים וְּ  ..." אמר/ה: ַיֲעֶׂשה ֱאֹלהִּ

 א. דוד לנבל

    ב. איזבל לאליהו

   ג. שלמה לאדוניהו

  ד. שאול ליונתן

 

י ה'דוד מ. 22 ים ָנַתן לִּ ים ָבנִּ י ַרבִּ  היה בנו של דוד?  לא. מי מהבאים "עיד על עצמו: "כִּ

 אדוניהו .א

 אלישמע .ב

 אבינדב .ג

 שפטיה .ד

 

 נכון הוא: שאיננוהמשפטים הבאים קשורים למקרים בהם נשבעו אנשים. המשפט היחידי  .23

 נשיאי העדה נשבעו לגבעונים להחיות אותם .א

 שאול השביע את העם במלחמת מכמש שלא לאכול לחם עד הערב .ב

 עלי השביע את בניו ללכת בדרך הישר .ג

 רחב השביעה את המרגלים להציל את משפחתה .ד

 

 מגיני זהב הוא עשה תחתיהם מגינים:לאחר שנלקחו מרחבעם  .24

 מכסף .א

 מנחושת .ב

 מברזל .ג

 משנהב .ד

 



ֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם"? .25 ַׁשֵלם ֲעֹון ָאבֹות ֶאל ֵחיק בְּ ים ּומְּ  מי אמר: "ֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלפִּ

   משה .א

  שלמה .ב

 ירמיהו .ג

 דניאל .ד

 

 פתוחותחלק ב: שאלות 

 שאלות פתוחות. כל תשובה מלאה ומדויקת תַזכה אתכם בנקודה אחת. 25לפניכם 

 נקודות. 25סך הכול אפשר לצבור בחלק הזה עד 

 

 :26-28שאלות מס' 

 מהם? הבא לפחות שלושה מהם!  בהם שהה דוד. הכתוב מזכיר ארבעה מדבריות )בשמותם(

 ______________________________________________________________א.  _

 __________________________________________________ב. _____________

 ___________________________________________________ג. _____________

 

 :29-32שאלות מס' 

ַרתכחלק ממנחה "נשלחו פריטים שישב בחוץ לארץ לאדם אחד  מְּ זִּ  ". ָהָאֶרץ מִּ

 _________________________________________________למי נשלחה המנחה? א. 

  פריטים שנכללו במנחה! לושההבא לפחות שב. 

____________________      ____________________    ____________________ 

 

 :33-34שאלות מס' 

יָ  ַבת ֲחמּוַטל מְּ רְּ  היא אמם של שני מלכים מיהודה. מי הם שני המלכים? הּויִּ

 ____________________________         ____________________________ 

 

 



ְקָרא" - מקומות ם ֶאת ַויִּ  ..." ַהָמקֹום שֵׁ

 :35-38שאלות מס' 

 הסיבה לשמות המקומות הבאים: פרטו את

ֵעָרה  ___________________________________________________________  ַתבְּ

רֹות בְּ  _______________________________________________________  ַהַתֲאָוה קִּ

י ָרַמת  __________________________________________________________  ֶלחִּ

ים ַבַעל ָרצִּ  _________________________________________________________  פְּ

 

 שאלות על ארץ

 :39-41שאלות מס' 

 על אדם אחד נאמר שלא נמצאו נשים יפות כבנותיו בכל הארץ. 

 ________________________________________________________מיהו האדם? 

 ___________________       ___________________ הבא לפחות שמות שתיים מבנותיו!

 

חֹוָקה ֵמֶאֶרץמי אמרו: " .42 ַעָתה ָבאנּו רְּ תּו וְּ רְּ ית ָלנּו כִּ רִּ  __________________________ "?בְּ

 

 :43-45שאלות מס' 

חֹוָקה ֵמֶאֶרץהשיב: "שנשאל על משלחת שהגיעה אליו אדם אחד   ". ָבאּו רְּ

 _______________________________________________________ ?מיהו המשיב

 מה היו שתי השאלות שנשאל?

 ____________________________________________________________ .א

 ____________________________________________________________ .ב

 

י ַבֵסֶתר לֹאאמר: "מי  .46 תִּ ַברְּ קֹום דִּ מְּ י לֹא ֹחֶׁשְך ץֶארֶ  בִּ תִּ ֶזַרע ָאַמרְּ י ֹתהּו ַיֲעֹקב לְּ ׁשּונִּ י ַבקְּ  ֹדֵבר ה' ֲאנִּ

יד ֶצֶדק ים ַמּגִּ   "?ֵמיָׁשרִּ

 תשובה: ___________________________________________________________

 

כֹות ֹכל: ""מזכיר בדבריו את "ממלכות הארץ מי .47 לְּ י ָנַתן ָהָאֶרץ ַממְּ ם ֱאֹלֵהי ה' לִּ  "?ַהָשָמיִּ

 תשובה: ___________________________________________________________



ָת ֻכָלּה"?. 48 ם ָיַדעְּ ָת ַעד ַרֲחֵבי ָאֶרץ ַהֵּגד אִּ ֹבַננְּ תְּ  למי נאמר: "הִּ

 תשובה: ___________________________________________________________

 

ֵאה ]...[ ַהר ֶאל ֲעֵלה אדם אחד נצטווה: " .49-50 י ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ּורְּ ֵני ָנַתתִּ בְּ ָרֵאל לִּ ׂשְּ  ".יִּ

 ____________________________________________________  מי האדם? .א

 __________________________________________  לאיזה הר נצטווה לעלות? .ב

 

 

 

 בהצלחה!

 

 

 


