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 חלק א: שאלות רב ברירה

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

 אותה.

 נקודות. 20. סך הכל אפשר לצבור בחלק הזה עד נקודה אחתכל תשובה נכונה תזכה אתכם ב

 

 את מי מתארים כ: "ִאיׁש ִמְלָחָמה ִמְנֻעָריו"?  .1

 שאולאת  .א

 תיליוגאת  .ב

 דודאת  .ג

 יואב בן צרויהאת  .ד

 

 איזו עיר עקר שמשון בחצי הלילה?שערי  .2

    א. שכם

   ב. אשקלון

   ג. תמנה

 ד. עזה

 

 מתי נודע ללבן שברח יעקב? .3

 עוד באותו יום .א

 ימים 3לאחר  .ב

 ימים 7לאחר  .ג

 ימים 10לאחר  .ד

 

 ת העם?ספירהוצע על ידי גד הנביא לדוד בעקבות חטאו ב לאמהו העונש ש .4

   א. לא תסור חרב מביתו עד עולם

   ב. דבר

   נוסה לפני האויבג. מ

 ד. רעב

 

 

 

 



 באחד מחלומותיו רואה יוסף: .5

     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  .6

     שר האלף  א. 

 חלוץ בראש הצבא  ב. 

 שומר ראשו                              ג. 

 שר צבאד. 

 

 הביטוי: "ְבסּוִסים ּוְבָפָרִׁשים" מופיע בספר: .7

 בראשית .א

 ישעיהו .ב

 שמואל ב' .ג

 הושע .ד

 

 ן?יכמה שנים ניתנו בני ישראל בידי מדי .8

                 7א. 

               8ב. 

               18ג. 

 20ד. 

 

ְמִסָלה "]...[  .9 ִתי ִמְכָרם" אמרו ישראל:בַּ  נֲַּעֶלה ְוִאם ֵמיֶמיָך ִנְׁשֶתה ֲאִני ּוִמְקנַּי ְוָנתַּ

     א. לאדום

     ב. למואב

 ג. לכנעני מלך ערד        

 ד. לסיחון מלך חשבון  

 

 

 



ְקֵהל )הקהלת העם לשמוע את התורה( נערכת בחג: .10  מצוות הַּ

   א. החנוכה

   ב. הפסח

   ג. השבועות

 ד. הסוכות

 

ו מבין המלכים האלה, בין אילו מלכים שררהאחד מישראל והשני מיהודה.  -לפניך צמד מלכים .11
 יחסי שלום?

     א. אחזיה מלך יהודה ויהוא מלך ישראל

  ב. יורם מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה

     ג. אמציה מלך יהודה ויואש מלך ישראל

 ד. אבים מלך יהודה וירבעם בן נבט מלך ישראל

 

 )לפני ההיגדים האחרים(?  נאמר לעמוס קודם ההיגדים הבאיםאיזה מ .12

ָים  .א ע הַּ ְרקַּ י ְבקַּ  ִיָסְתרּו ִמֶנֶגד ֵעינַּ

ְרֶמל  .ב כַּ  ֵיָחְבאּו ְברֹאׁש הַּ

 יְַּחְתרּו ִבְׁשאֹול .ג

ִים .ד ָשמַּ  יֲַּעלּו הַּ

 

ְנֵוִרים". מיהו הגוי? .13 סַּ ֶזה בַּ ּגֹוי הַּ ְך ָנא ֶאת הַּ  אלישע בתפילתו לה' מבקש: "הַּ

   הארמים א.

   ב. המואבים

   ג. האשורים

 ד. האדומים

 

ָתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ָכל ֶאת ִכיאת ההבטחה " .14 ְרֲעָך ֶאְתֶנָנה ְלָך ֹרֶאה אַּ ד ּוְלזַּ  " נתן ה' לאברהם:עֹוָלם עַּ

  א. לאחר שעמד אברהם בנסיון עקידת יצחק

 ב. עם יציאת אברהם מחרן לארץ ישראל

    ג.  בברית בן הבתרים

  לאחר שאברהם נפרד מלוטד. 

 

 



 באיזה הקשר נזכר בספר נחמיה חודש ניסן? .15

  ידיעות על מצבה הקשה של ירושליםא. נחמיה מקבל 

  תאסשא יין ונותן למלך ארתחשב. נחמיה נו

    ג. נשלמה חומת ירושלים

 נכרתה האמנהד. 

 

 ..." אמר/ה: "ֹכה יֲַּעֶשה ֱאֹלִהים ְוֹכה יֹוִסף ִכי מֹות ָתמּות .16

 א. דוד לנבל

    ב. איזבל לאליהו

   ג. שלמה לאדוניהו

  ד. שאול ליונתן

 

ן ִלי ה'דוד מ. 17 ִבים ָבִנים ָנתַּ  היה נוכח במעמד שבו אמר זאת דוד?לא . מי "עיד על עצמו: "ִכי רַּ

 שרי ישראל .א

 שרי המחלקות .ב

 זקני ישראל .ג

 הסריסים .ד

   

 נאמר על: "ֵרֵעהּו ֶאל ִאיׁש ָהֲאָנִׁשים וִַּיְתְמהּו" .18

 בני הנביאים שהיו ביריחו .א

 המרגלים משבט דן .ב

 מחנה מדין .ג

 אחי יוסף .ד

 

 לאחר שנלקחו מרחבעם מגיני זהב הוא עשה תחתיהם מגינים: .19

 מכסף .א

 מנחושת .ב

 מברזל .ג

 משנהב .ד

 

 

 



ֲחֵריֶהם"? .20 ֵלם ֲעֹון ָאבֹות ֶאל ֵחיק ְבֵניֶהם אַּ ֲאָלִפים ּוְמׁשַּ  מי אמר: "ֹעֶשה ֶחֶסד לַּ

   משה .א

  שלמה .ב

 ירמיהו .ג

 דניאל .ד

 

 פתוחותחלק ב: שאלות 

 שאלות פתוחות. כל תשובה מלאה ומדויקת תזַּכה אתכם בנקודה אחת. 30לפניכם 

 נקודות. 30סך הכול אפשר לצבור בחלק הזה עד 

 

 :21-24שאלות מס' 

 הכתוב מזכיר ארבעה מדבריות )בשמותם( בהם שהה דוד. מהם?

 _______________________________________________________________א. 

 ________________________________ב. _______________________________

 _______________________________________________________________ג. _

 _____________________________________________________________ד. ___

 

 :25-30שאלות מס' 

ְבֵעיֶניָך". מי הם? ֵחן ָמָצאִתי ָנא שישה אנשים שונים אמרו את הביטוי: "ִאם

 ________________________ .א

 ________________________ .ב

 ________________________ .ג

 ________________________ .ד

 ________________________ .ה

________________________ .ו

 

 :31-32שאלות מס' 

ָנָהרבשני מקומות נזכר שהנהר פרת הוא הנהר הגדול: " ָּגדֹול הַּ ר הַּ   ". היכן?ְפָרת ְנהַּ

 _______ _____________________________________________________ .א

 ____________________________________________________________ .ב

 

 נהר נוסף נקרא הנהר הגדול. מיהו והיכן נזכר הדבר? -חוץ מהנהר פרת . 33

_________________________________________________________________ 



 :34-37שאלות מס' 

 כשם מקום. מהם הספרים?נזכר בארבעה ספרים כשם אדם או  ֵקָדרהמקום 

 ________________________ .א

 ________________________ .ב

 ________________________ .ג

________________________ .ד

 

ְרנּו ִכילמי נאמר: " .38 ט ִנְׁשאַּ ְרֵבה ְמעַּ ֲאֶׁשר ֵמהַּ  ____________________ "?ֹאָתנּו ֹראֹות ֵעיֶניָך כַּ

 

 שאלות על ארץ

 ארץ רחוקה

ָנְכִרימי אמר: " .39  _________________________________ "?ְרחֹוָקה ֵמֶאֶרץ ָיבֹא ֲאֶׁשר ְוהַּ

 

םמי אמר: " .40 ָנְכִרי ֶאל ְוגַּ  _____________________________ "?ְרחֹוָקה ֵמֶאֶרץ ּוָבא ]...[ הַּ

 

 _________________________________________ "?ָבאנּו ְרחֹוָקה ֵמֶאֶרץ" . מי אמרו:41

 

 ". ָבאּו ְרחֹוָקה ֵמֶאֶרץ: "להן השיבו נשאל שתי שאלותאדם אחד . 44-42

 _______________________________________________________ ?מיהו המשיב

 מה היו שתי השאלות שנשאל?

 ____________________________________________________________ .א

 ____________________________________________________________ .ב

 ______________________________________ "?ֹחֶׁשְך ֶאֶרץאת "בדבריו מי מזכיר  .45

 

 ______________________________________ "?ְיהּוָדה ֶאֶרץ ְלָך ּוָבאתָ  ֵלְךמי אמר: " .46

 

ְמְלכֹותמזכיר בדבריו את " כתוביםבספרי מי  .47  _________________________ "?ָהָאֶרץ מַּ

 

ְעָת ֻכָלּה"? .48 ֵּגד ִאם ָידַּ ֲחֵבי ָאֶרץ הַּ ד רַּ  ________________________ למי נאמר: "ִהְתֹבנְַּנָת עַּ

 

 

 



ִים ֹעֵשהמסתיימים במילים "שני פסוקים . 49-50  ". הבא את תחילת הפסוק בכל פעם:ָוָאֶרץ ָׁשמַּ

 

ִים ֹעֵשה  __ _________     __ _________     __ _____"____  ".ָוָאֶרץ ָׁשמַּ

ִים ֹעֵשה__   _________     __ _________     __ _____"____  ".ָוָאֶרץ ָׁשמַּ

 

 

 

 בהצלחה!

 

 
 

 


