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 חידון התנ"ך הבית ספרי לנוער –שאלות  מאגר

 

עקב בקשות חוזרות  לקראת החידון הבית ספרי בכתב, מוגש לכם

מאגר שאלות על החומר  ונשנות ממורים בבתי הספר ומתלמידים,

לבחינה. זוהי כמובן רק טעימה כדי לתת לתלמידים מושג על סוגי 

לקוחות השאלות שנשאלות בשלבים השונים, ורבות מהשאלות 

בכך מצטרף המאגר לארגז הכלים שפרסמנו. מחידונים קודמים. 

מאחר וקובץ זה יצא כדי לתת מענה מידי, הרי שלא הספקנו להכין את 

 בגרסאות הבאות.  בע"ה רף ת, שיצוקובץ התשובות לשאלו

זהו המקום להודות לבני הנוער שלקחו חלק באיסוף החומר והכנת 

 חתן התנ"ך הארצי לנוער תשע"ה , דורון קדושהשאלות, ובראשם 

יובל אבנרי, מתן  -בהנהגתו  י ההנהגה הצעירה של חידוני התנ"ךחברו

מסירותם ואהבתם לספר  ו פולימר, יעל אייזנברג.ידהן, ניצן רוזן, סת

מאפשרת לנו לתת לכם המורים לעזור בכל,  ונכונותםהספרים 

 והתלמידים הרבה יותר. 

 החכם באדם, בברכת 

 ויחכם עוד""תן לחכם 

 חננאל מלכה,

 חתן התנ"ך העולמי תשע"ה

 רכז חידוני התנ"ך במשרד החינוך. 
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 נ'(-כל הספר )פרקים א' –בראשית 

 

ה' הבטיח לאבות האומה כי זרעם יירש את הארץ אך בברית בין הבתרים  .1

 מתברר שההבטחה לא תתממש מיד.

ירושת הארץ יהיו בני אברהם גרים "בארץ א. על פי הנבואה, לפני שיזכו ל

 לא להם". כמה שנים יהיו צאצאי אברהם גרים בארץ זו?

ב. גבול הארץ המובטחת לזרעו של אברהם מוגדר על ידי נהרות גדולים. 

 מהם שני הנהרות?

 מסופר על אדם שציין את יום גמילת בנו במשתה. .2

 א. מי האיש?

 ב. בן כמה היה האיש כשנולד בנו?

 סכנים נפשם למען הצלת אנשים אחרים.יש המ .3

 "למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך".

 א. מי האיש שאמר את הדברים?

 ב. כיצד הוא ניצל?

אדם קרא למקום בשם והסביר: "כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל  .4

 נפשי".

 א. מי האדם?

 ב. כיצד הוא קרא למקום?

 סד עם אדוני".עבד בתנ"ך התפלל לה' וביקש: "עשה ח .5

 א. מי היה העבד?

 ב. איזה סימן ביקש כדי לדעת אם תפילתו נענתה?

 אדם ביקש מאדם אחר: "ועשית נא עמדי חסד", אך בקשתו נשתכחה. .6

 א. מי האיש שביקש חסד?

 ב. מה החסד שביקש?
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אחד מגדולי האומה הציע לבניו לפייס מנהיג כלשהו על ידי תשורה  .7

ן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ מזמרת הארץ, כנאמר: "אם כ

 בכליכם והורידו לאיש מנחה".

 א. מי הוא שביקש לתת מנחה?

 ב. את מי רצה לפייס?

ג. ציין לפחות שתי תשורות שאותן הוא ביקש להביא למנהיג על מנת 

 לפייסו.

"גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון". במילים אלו פנתה אישה  .8

 יעה לו אף תבן ומספוא לבהמותיו.לאדם שביקש מקום ללון בהצ

 א. ציין מי היתה האישה מכניסת האורחים.

 ב. כיצד גמל האורח לאישה זו?

 איש מישראל לא הוכרע בקרב שנמשך כל הלילה: .9

 "ויאבק איש עמו עד עלות השחר ... וירא כי לא יכול לו".

 א. מי האיש?

 ב. כיצד קרא האיש למקום, בתום הקרב?

 ר שהתיישב גם בחבלי הנגב:על איש מישראל מסופ .10

 "ויסע משם ... ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור".

 א. מי האיש?

 ב. באיזו עיר גר בתום מסע זה?

 אח התחייב לאביו לדאוג לאחיו הצעיר: .11

 "אנוכי אערבנו מידי תבקשנו".

 א. מי האחים?

 ב. מדוע נדרש לערוב לו?

 אדם שהתיישב בארץ גרר זכה להצלחה חקלאית: .12

 זרע ... בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים"."וי

 א. מי האיש?

 ב. מי קינאו בו על הצלחתו?

 



                                                                                                                                       
                                                                                                      

 

 
5 

 

ב"ברית בין הבתרים", שנכרתה בין ה' לאברהם אבינו, דובר על הגלות  .13

 הראשונה של בני ישראל ועל השיבה ממנה לארץ האבות.

 "ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ..."

 יזו גלות מדובר?א. בא

 ב. כמה שנים תימשך הגלות לפי "ברית בין הבתרים"?

 בדרכו מבאר שבע לחרן התגלה ה' לאחד האבות בחלום והבטיח לו: .14

 "הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך".

 א. מי זכה להתגלות אלוהית, בדרכו מבאר שבע לחרן?

 ב. מה ראה בחלומו?

הננו לך לעבדים", אך התשובה קבוצת אנשים אמרו לאדם חשוב: " .15

 שקיבלו הייתה: "אל תיראו אנוכי אכלכל אתכם ואת טפכם". 

 א. מיהם האנשים?

 ב. מדוע חששו מהאדם החשוב והציעו את עצמם כעבדים?

א. מיהו העבד שמשל בכל אשר לאדונו הזקן, שאדונו השביע אותו "בה'  .16

 במלואה?אלוהי השמים ואלוהי הארץ", ושקיים את שבועתו לאדונו 

ב. עבד אחר, אשר מצא חן בעיני אדוניו ושהיה אחראי על כל ביתו, 

 הושלך לבסוף לבית הסוהר. מדוע הוא הושלך לבית הסוהר?

 הקמת מצבות היא דרך לציין ולזכור. .17

 א. למי הוקמה "מצבה על קבורתה"?

ב. יעקב נדר נדר במקום שבו הקים מצבה. מה היה נדרו בנוגע למצבה 

 שהקים?

מבשר: לאחר תקופה ארוכה של שיעבוד תבוא הגאולה. בני  הכתוב .18

 ישראל "יצאו ברכוש גדול" ובעיקר תתקיים הבטחה חשובה.

 א. באיזו ברית נאמרה בשורת הגאולה?

 ב. מה היא ההבטחה העיקרית שהובטחה בברית הזאת?
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בתורה מדבר הכתוב על עובד, שהעיד על עצמו שמילא את תפקידו בבית  .19

 ת בתנאים קשים שנים רבות.דודו, בנאמנו

 א. מי הוא העובד?

 ב. כמה שנים עבד בבית דודו?

 ג. מהם התנאים הקשים שהוא מציין בדבריו?

אנשים שקינאו באדם על הצלחתו ודרשו ממנו ללכת מעמם באו אליו  .20

וביקשו לכרות איתו ברית שלום: "ראו ראינו כי היה ה' עמך ונאמר תהי 

 נך ונכרתה ברית עמך".נא אלה בינותינו בינינו ובי

 א. מי האנשים?

 ב. עם מי ביקשו לכרות ברית?

 בקע היה משקלו של נזם זהב שניתן לאישה: .21

"ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב 

 משקלם".

 א. מי האישה?

 ב. בעבור מה ניתנו לה התכשיטים?

 ים הקשים:איש אחד סיפר על מסירותו הרבה לעבודה למרות התנא .22

 "ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיניי".

 א. מי האיש?

 ב. מה היה עיסוקו?

אברהם, אבי אומתנו, עשה מעשי חסד רבים. אחד החסדים שעשה היה  .23

 הצלת שבויי מלחמה, ועל זאת קיבל ברכתו של מלך מאומות העולם.

 א. מי היו שבויי המלחמה שהציל אברהם אבינו?

 ל המלך מאומות העולם, ומה היו דברי ברכתו?ב. מה שמו ש
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 ל"ד-כ', ל"א-ה', י"א-פרקים א' –שמות 

 מי נקראת עלמה?

 ( אחות משה1

 ( ציפורה2

 ( בת פרעה3

 ( רות4

 כמה בנות היו לרעואל?

1 )2 

2 )5 

3 )7 

4 )8 

 מי שמח בליבו?

 ( משה1

 ( פרעה2

 ( אהרון3

 ( רעואל4

 ?באיזו צבע הייתה הצרעת שקיבל משה

 ( לבן1

 ( חום2

 ( אדום3

 ( ירוק4
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 לפי דברי משה לפרעה, למה בנ"י חייבים ללכת למדבר?

 ( ה' יפגע בהם אם לא ילכו1

 ( הם רוצים ללכת לארץ ישראל2

 ( הם רוצים חופשה3

 ( ה' יפגע במצרים אם לא ילכו4

 מה עושים אם הבית לא מספיק גדול כדי לגמור שה?

 ( אוכלים גדי במקום1

 תרים על השה( מוו2

 ( שורפים את הנותר3

 ( אוכלים ביחד עם השכנים4

 איך צריך לבשל את הפסח?

 ( צלי אש1

 ( לא צריך בכלל לבשל, אוכלים אותו נא2

 ( מבושל3

 ( אפוי4

 בעזרת מה מורחים את הדם על המשקוף?

 ( פיסת צמר1

 ( אגודת אזוב2

 ( הבהן הימנית3

 ( שמלה חדשה4

 פסח? מה אינו תנאי הכרחי באכילת

 ( אחיזת המקלות ביד1

 ( אכילה בחיפזון2

 ( נעליים על הרגליים3

 ( הסבה על מיטה4
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 מי אמרו "כולנו מתים"?

 ( בנ"י בזמן השיעבוד1

 ( עמלק בסוף המלחמה2

 ( המצרים אחרי מכת בכורות3

 ( בנ"י לפני חציית ים סוף4

 מה עושים עם פטר גמל?

 ( נותנים לה'1

 ( פודים תמורת שה2

 ים את ראשו( עורפ3

 ( פטר גמל בכלל לא קדוש4

 למה ה' לא העביר את ישראל דרך ארץ פלישתים?

 ( זו דרך ארוכה יותר1

 ( הוא לא רצה שייבהלו ויחזרו למצרים2

 ( בנ"י כרתו ברית עם פלישתים3

 ( הפלישתים לא הסכימו4

 איפה מופיעה העיר "איתם"?

 ( תחנה ביציאת מצרים1

 מלבן ( יעקב עבר שם בעת הבריחה2

 ( עיר שכבשו בעבר הירדן המזרחי3

 . ם מגוריהם של נעמי ואבימלך במואב( מקו4

 והיכן "עופרת"?

 ( מקום בנדודי ישראל1

 ( אחד מצאצאי חם2

 ( שירת הים3

 ( אחד מהמרגלים4
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 מוזכרת שור? לאהיכן 

 ( בנ"י במדבר1

 ( גירוש הגר2

 ( מגורי בני ישמעאל3

 ( בריאת העולם4

 ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים"? מי אמר: " עתה

 ( פרעה1

 ( יצחק2

 ( יתרו3

 ( אהרון4

 כמה מן לנפש לוקחים?

 ( איפה1

 ( שתי איפות2

    ( שליש איפה3

 ( עשירית איפה4

 מה נכתב "זיכרון בספר"?

 ( ה' נלחם בעמלק1

 ( מצוות פסח2

 ( שושלת דוד3

 ( ברית אברהם ואבימלך4

 מי מהבאים לא אכלו לחם ביחד?

 אברהם ואבימלך( 1

 ( יתרו וזקני ישראל2

 ( יעקב ולבן3

 ( יוסף ואחיו4
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 מי נמלא ב"רוח אלוקים"?

 ( בצלאל1

 ( משה2

 ( אהרון3

 ( יוסף4

 מאיזה שבט אהליהב?

 ( גד1

 ( ראובן2

 ( דן3

 ( אפרים4

 באיזה סיפור מוזכר "חרט"?

 ( רות בשדה בעז1

 ( בית יוסף2

 ( נאום בלעם3

 ( בניית העגל4

 יה פרוע?מתי העם ה

 ( ביציאת מצרים1

 ( אחרי חטא העגל2

 ( חטא בעל פעור3

 ( עבדות מצרים4

 כמה נהרגו ע"י הלויים?

1 )24,000 

2 )3,000 

3 )1,700 

4 )12,000 
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 מי שם מסווה על פניו?

 ( יעקב1

 ( אדם 2

 ( יוסף3

 ( משה4

 

 כ"ה, כ"ז, ל"ב-י"ז, כ'-פרקים י' –במדבר 

 מה מטרת החצוצרות? .1

 למקרא העדה .א

 למסע את המחנות .ב

 'להזכר' לפני ה' .ג

 כל התשובות נכונות .ד

 

 תרועות? 2איזה מחנה נוסע בהתקע  .2

 קדמה .א

 תימנה .ב

 צפונה .ג

 ימה .ד
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מתי "נעלה הענן מעל משכן העדות ויסעו בנ"י למסעיהם ממדבר סיני  .3

 וישכן הענן במדבר פארן"?

 באחד לחדש השני בשנה השנית .א

 בשנה השנית בחודש השני בעשרים בחדש  .ב

 נה הארבעים בחודש הראשוןבש .ג

 בשנה הארבעים בחודש השני .ד

 נאמר "נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה' אותו אתן לכם"? למי .4

 משה .א

 חבב בן רעואל .ב

 אהרון .ג

 נחשון בן עמינדב .ד

 משה אומר "שובה ה' רבבות אלפי ישראל"?מתי  .5

 בנסוע הארון .א

 בנח הארון  .ב

 אחרי שעמ"י מנצחים במלחמה .ג

 כל לילה .ד

 נקרא למקום ההוא 'תבערה'?לאחר איזה חטא  .6

 מתאוננים  .א

 מרגלים .ב

 קרח .ג

 לשון הרע של מרים ואהרון .ד

 מי אמרו "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם"? .7

 דתן ואבירם .א

 האספסף ועמ"י  .ב

 משה ואהרון .ג
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 הנשיאים .ד

 נאמר "והיה טעמו כטעם לשד השמן"?על מה  .8

 קישואים .א

 אבטיחים .ב

 מן  .ג

 בשר  .ד

 שר ישא האמן את הינק"?מי אמר "כי תאמר אלי שאהו בחיקך כא .9

 אהרון .א

 ה' .ב

 קרח .ג

 משה  .ד

 השלם את החסר: "אספה לי _____ איש מזקני ישראל" .10

 עשרים .א

 ארבעים .ב

 חמישים .ג

 שבעים .ד

 מי אמר "ואצלתי מן הרוח אשר עליך"? .11

 אהרון .א

 ה'  .ב

 קרח .ג

 משה .ד

 מי אמר  "היד ה' תקצר עתה תראה היקרך דברי אם לא" .12

 אהרון .א

 ה'  .ב

 קרח .ג
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 משה .ד

 מיהם? –"וישארו שני אנשים במחנה"  .13

 משה ואהרון .א

 אלדד ומידד  .ב

 יהושע וכלב .ג

 דתן ואבירם .ד

 מי אמר "אדוני משה כלאם"? .14

 אהרון .א

 קרח .ב

 יהושע  .ג

 כלב .ד

מן הים ויטש על השלם את החסר: "ורוח נסע מאת ה' ויגז ____  .15

 המחנה כדרך יום כה"

 מן .א

 בשר .ב

 אבטיחים .ג

 שלוים .ד

 איפה מרים ואהרון דיברו לשון הרע על משה? .16

 תבערה .א

 קברות התאוה .ב

 ת חצרו .ג

 מדבר פארן .ד

 השלם את החסר: "לא כן עבדי ___ בכל ביתי נאמן הוא" .17

 משה  .א

 אהרון .ב



                                                                                                                                       
                                                                                                      

 

 
16 

 יהושע .ג

 כלב .ד

השלם את החסר: "והענן סר מעל האהל והנה ___ מצרע)ת(  .18

 כשלג"

 משה .א

 אהרון .ב

 מרים  .ג

 קרח .ד

 

 

 

 לה"\השלם את החסר: "ויצעק ___ את ה' לאמר קל נא רפא נא לו .19

 משה .א

 אהרון .ב

 יהושע .ג

 כלב .ד

שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה מי אמר  "הלא תכלם  .20

 ואחר תאסף"?

 ה'  .א

 משה .ב

 אהרון .ג

 יהושע .ד

 מהו סדר הנסיעות של עמ"י במדבר? .21

 תבערה –חצרות  –מדבר פארן  –קברות התאוה  .א

 תבערה –קברות התאוה  –מדבר פארן  –חצרות  .ב
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 חצרות –מדבר פארן  –קברות התאוה  –תבערה  .ג

 רן מדבר פא –חצרות  –קברות התאוה  –תבערה  .ד

 שלח משה את המרגלים? מאיפה .22

 קברות התאוה .א

 מדבר פארן .ב

 חצרות .ג

 תבערה .ד

 מי היה המרגל של שבט יהודה? .23

 שמוע בן זכור .א

 שפט בן חורי .ב

 כלב בן יפנה  .ג

 הושע בן נון .ד

 ביקש מהמרגלים לבדוק בארץ? לאמה משה  .24

 החזק הוא הרפה .א

 המעט הוא אם רב .ב

 הטובה היא אם רעה .ג

 שום תשובה לא נכונה  .ד

 שנים לפני איזה עיר? 7חברון נבנתה  .25

 צען מצרים  .א

 ירושלים .ב

 קרית ארבע .ג

 ארם נהריים .ד

 כמה זמן המרגלים תרו את הארץ? .26

 שנה .א

 שנתיים .ב
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 חודש .ג

 יום 40 .ד

 לפי המרגלים, מי יושב על הים ועל יד הירדן? .27

 עמלק .א

 חתי ויבוסי .ב

 אמורי .ג

 כנעני  .ד

 מי אמר "עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה"? .28

 כלב בן יפנה  .א

 משה .ב

 אהרון .ג

 ע בן זכורשמו .ד

אמרו "לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו \מי אמר .29

 ולמה ה' מביא אתנו את הארץ הזאת לנפל בחרב"?

 דתן ואבירם .א

 המרגלים .ב

 כל בני ישראל  .ג

 קרח ועדתו .ד

אמרו "אך הב' אל תמרדו ואתם אל תיראו את עם \מי אמר .30

 הארץ"?

 משה .א

 אהרון .ב

 כלב ויהושע .ג

 המרגלים .ד
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דבר ואורשנו ואעשה אתך לגוי גדול ועצום ה' אמר: "אכנו ב למי .31

 ממנו"?

 משה .א

 אהרון .ב

 כלב ויהושע .ג

 המרגלים .ד

אמרו "מבלתי יכלת ה' להביא את העם הזה אל הארץ \מי אמר .32

 אשר נשבע להם וישחטם במדבר"?

 משה .א

 אהרון .ב

 כלב ויהושע .ג

 המרגלים .ד

 אחרי איזה חטא ה' אמר "סלחתי כדבריך"? .33

 מתאוננים .א

 מרגלים .ב

 קרח .ג

 ואהרון לשון הרע של מרים .ד

על מי נאמר "עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאתיו אל  .34

 הארץ אשר בא שמה וזרעו יורשנה"?

 משה .א

 אהרון .ב

 כלב  .ג

 יהושע .ד
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 איך המרגלים נענשו? .35

 מתו במגפה לפני ה'  .א

 ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם .ב

 אש יצאה מאת ה' ותאכל אתם .ג

 שום תשובה אינה נכונה .ד

ון ברית ה' ומשה לא משו מקרב בקשר לאיזה חטא נאמר: "ואר .36

 המחנה"?

 מתאוננים .א

 מרגלים .ב

 מעפילים  .ג

 קרח .ד

כשמקריבים איל עם המנחה המתאימה, מהי כמות השמן והסלת  .37

 במנחה?

 עשרונים 2שמן: רביעית ההין, סלת:  .א

 שמן: חצי ההין, סלת: עישרון .ב

 עשרונים 3שמן: שלישית ההין, סלת:  .ג

 עשרונים 2שמן: שלישית ההין, סלת:  .ד

 ממה? –באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה'" "והיה  .38

 ראשית ערסתכם חלה .א

 מהלחם הכי משובח .ב

 עשירית מהלחם .ג

 שום תשובה אינה נכונה .ד

 מה עושה אותו אדם? -"וכי נפש אחת תחטא בשגגה" .39

 מקריב קרבן חטאת .א

 מתפלל וקורא בתורה .ב
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 חוזר בתשובה .ג

 שום תשובה אינה נכונה .ד

פר הכרת תכרת הנפש על מי נאמר "כי דבר ה' בזה ואת מצותו ה .40

 ההיא עונה בה"?

 קרח .א

 שמוע בן זכור .ב

 הנפש אשר תעשה ביד רמה .ג

 מקשש עצים ביום השבת .ד

 על מי נאמר "ויניחו אתו במשמר כי לא פרש מה יעשה לו"? .41

 קרח .א

 שמוע בן זכור .ב

 הנפש אשר תעשה ביד רמה  .ג

 מקשש עצים ביום השבת .ד

 על מה נאמר "וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות ה'"? .42

 המן .א

 ה של משהמט .ב

 מטה של אהרון .ג

 ציצית  .ד

 למי נאמר "רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה'"? .43

 קרח ועדתו .א

 מרגלים .ב

 משה ואהרון .ג

 כלב ויהושע .ד

למי נאמר "המעט מכם כי הבדיל אלקי ישראל אתכם מעדת  .44

 ישראל"?
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 אהרון ובניו .א

 קרח  .ב

 דתן ואבירם .ג

 

 במדבר - שאלות פתוחות

 

ה ְלָך ְש  .1 ה אותם"..מנהיג מצטווה: "ֲעשֵׂ ֲעשֶּ ה תַּ ף ִמְקשָׁ סֶּ י ֲחצֹוְצֹרת כֶּ  תֵׂ

 תפקידים( 4) א.מהם תפקידי החצוצרות?

 ב.מי מופקד על התקיעה בחצוצרות?

 

 א.מהו סדר מסע המחנות במדבר והקמת המשכן? .2

 ב.ציין את ראשי השבטים הממונים על המסעות.

 ציין מה קרה במקומות הבאים: .3

 א.תבערה

 ב.קברות התאווה

 

יָך מנהיג מ .4 ינֶּ ן ְבעֵׂ אִתי חֵׂ צָׁ ֹרג ִאם מָׁ א הָׁ ִני נָׁ ְרגֵׂ ה ִלי הָׁ ְת ֹעשֶּ ה אַּ כָׁ תרעם:'ְוִאם כָׁ

ִתי'. עָׁ ה ְברָׁ ְראֶּ ל אֶּ  ְואַּ

 א.איך מגיב ה' לטענת המנהיג?

ִרי ִאם לֹא'. כיצד התקיים הדבר? ה ֲהִיְקְרָך ְדבָׁ ה ִתְראֶּ תָׁ ר עַּ ה ִתְקצָׁ  ב.'ֲהיַּד ְיהוָׁ

 

ר מנהיג מתפלל :'ִבי ֲאֹדִני  .5 ֲאשֶּ ְלנּו וַּ ר נֹואַּ את ֲאשֶּ טָׁ ינּו חַּ לֵׂ ת עָׁ שֵׂ א תָׁ ל נָׁ אַּ

אנּו' טָׁ  חָׁ
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 א.על מה מתפלל המנהיג?

ד  ִים ְועַּ ה ִמִמְצרַּ זֶּ ם הַּ עָׁ ה לָׁ אתָׁ שָׁ ר נָׁ ֲאשֶּ ָך ְוכַּ ְסדֶּ ל חַּ ה ְכֹגדֶּ זֶּ ם הַּ עָׁ ֲעֹון הָׁ א לַּ ח נָׁ ב. 'ְסלַּ

ה' נָׁ  הֵׂ

 על איזה עון מדוב,ומה תגובת ה' לדברים?

 

ה  .6 נָׁ ד אָׁ ִשיִתי 'עַּ ר עָׁ ֹאתֹות ֲאשֶּ ֲאִמינּו ִבי ְבֹכל הָׁ ה לֹא יַּ נָׁ ד אָׁ ה ְועַּ זֶּ ם הַּ עָׁ ֲאֻצִני הָׁ ְינַּ

 ְבִקְרבֹו:'

 א.מה הרקע לתגובה זו של ה'?

 ב.כיצד מעביר משה את רוע הגזרה?

 ג.מה העונש שניתן בכל זאת?

 

ע' .7 גַּ ם ְכרָׁ ה ֹאתָׁ לֶּ כַּ אַּ זֹאת וַּ ה הַּ דָׁ עֵׂ ְדלּו ִמתֹוְך הָׁ  'ִהבָׁ

 ה הרקע לכעס זה של ד'?א.מ

 ב.מה הטיעון בו משתמש משה לבטל הגזירה?

 

ה  .8 פָׁ גֵׂ מַּ ִתים בַּ מֵׂ ִיְהיּו הַּ ר ֶאֶלף ּוְשַבע ֵמאֹות''וַּ שָּ ה עָּ עָּ  .ַאְרבָּ

 א.באיזו מגפה מדובר ובעקבות מה פרצה?

 ב.כיצד נעצרה המגפה?

 

ר במדבר אנו מוצאים מעשים שנעשו לזיכרון או אות בפעמים רבות בספ .9

 לדורות הבאים.

ל' וכן שיהיו ' ְלאֹותא.על מה נאמר : 'ְוִיְהיּו  אֵׂ י ִיְשרָׁ רֹוןִלְבנֵׂ ל' ִזכָׁ אֵׂ י ִיְשרָׁ  ִלְבנֵׂ

י ְולֹא יָֻׁמתּו'? ְלאֹותב.על מה נאמר שיהיה ' לַּ עָׁ ם מֵׂ ל ְתלּוֹנתָׁ ִרי ּוְתכַּ י מֶּ  ִלְבנֵׂ
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ם כֶּ יּו לָׁ רֹון ג. ְוהָׁ ם'? ְלִזכָּ יכֶּ ה ֱאֹלהֵׂ ם ֲאִני ְיהוָׁ יכֶּ י ֱאֹלהֵׂ  ִלְפנֵׂ

 

ה   .10 זֶּ ע הַּ רָׁ קֹום הָׁ מָׁ ל הַּ נּו אֶּ ִביא ֹאתָׁ ִים ְלהָׁ ֱעִליֻתנּו ִמִמְצרַּ ה הֶּ מָׁ לֹא 'ְולָׁ

ה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ...'  ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאנָּ

 א.מה תלונתם של ישראל והיכן מיקומם?

 ב.כיצד נפתרה הבעיה?

 

ה  .11 ְך  נָּא'נְעְברָׁ רֶּ ר דֶּ י ְבאֵׂ ה מֵׂ ם ְולֹא ִנְשתֶּ רֶּ ה ּוְבכֶּ דֶּ ֲעֹבר ְבשָׁ ָך לֹא נַּ ְרצֶּ ְבאַּ

ָך:' ֲעֹבר ְגבּולֶּ ר נַּ ד ֲאשֶּ ִמין ּוְשמֹאול עַּ ה יָׁ ְך לֹא ִנטֶּ לֵׂ ְך נֵׂ לֶּ מֶּ  הַּ

 א.למי פונים ישראל בבקשה את?

 ב.מהי תגובתו?

ה ְבשָׁ  ָך לֹא ִנטֶּ ְרצֶּ ה ְבאַּ ְעְברָׁ ְך ג.למי הפנייה: 'אֶּ רֶּ ר ְבדֶּ י ְבאֵׂ ה מֵׂ ם לֹא ִנְשתֶּ רֶּ ה ּוְבכֶּ דֶּ

ך'ָׁ,וכיצד הגיב? ֲעֹבר ְגֻבלֶּ ר נַּ ד ֲאשֶּ ְך עַּ לֵׂ ְך נֵׂ לֶּ מֶּ  הַּ

 

ִדי  .12 ה ְביָׁ זֶּ ם הַּ עָׁ ת הָׁ ן אֶּ ֹתן ִתתֵׂ ר ִאם נָׁ יֹאמַּ ה וַּ יהוָׁ ר לַּ דֶּ ל נֶּ אֵׂ ר ִיְשרָׁ ִידַּ 'וַּ

ם'. יהֶּ רֵׂ ת עָׁ ְמִתי אֶּ ֲחרַּ  ְוהַּ

 א.מי העם?

 לאחר נצחון ישראל?ב.כיצד נקרא המקום 

 

 הכתוב מתאר מאורע  שתוצאותיו היו : .13

ל'. אֵׂ ב ִמִיְשרָׁ ם רָׁ ת עַּ יָׁמָׁ  'וַּ

 א.מה היה המאורע,ומה היו סיבותיו?

 ב.כיצד נמנע?
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ֶמש ְויָֹּשב ֲחרֹון  .14 ה ֶנֶגד ַהשָּ ם ַליהוָּ ם ְוהֹוַקע אֹותָּ עָּ אֵשי הָּ ל רָּ 'ַקח ֶאת כָּ

ֵאל' ה ִמִיְשרָּ  ַאף ְיהוָּ

 הרמוז כאן? א.מה המאורע

 ב.כמה מתו במגפה וכיצד נעצרה?

 

 

ה'מנהיג מבקש:  .15 ֵעדָּ ר ִאיש ַעל הָּ שָּ ל בָּ רּוֹחת ְלכָּ ה ֱאֹלֵהי הָּ  'ִיְפֹקד ְיהוָּ

 ג.כיצד מנמק המנהיג את הבקשה?

 ד.מי נבחר לתפקיד וכיצד מסמיכו לתפקיד?

 

ֶרץ ַהזֹאת .16 אָּ אנּו ֵחן ְבֵעיֶניָך יַֻתן ֶאת הָּ צָּ ה ַאל  ַויֹאְמרּו ִאם מָּ ֶדיָך ַלֲאֻחזָּ ַלֲעבָּ

 ַתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַיְרֵדן:

 א.כיצד מנמקים האנשים את בקשתם?

 ב.מה תגובת המנהיג לבקשה וכיצד מנמק את דבריו?

 ג.כיצד נפתר הדבר?

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       
                                                                                                      

 

 
26 

 כ"ד-י"א, י"ד, כ"ב-פרקים א' –יהושע 

 

 . אישה החביאה בביתה שני מרגלים ובכך הצילה אותם, וביקשה בתמורה1

 שיצילו אותה ואת משפחתה. כיצד הם ידעו לזהות את ביתה מבין כל בתי העיר?

 א. היא עמדה ליד החלון

 ב. היא קשרה חוט שני לחלון

 ג. בני משפחתה תקעו בשופר

 ד. היא הבעירה מדורה על גג ביתה

 . מה שם המקום שנקרא כי "היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם"?2

 א. אבל מצרים

 ב. גלעד

 גלגל ג.

 ד. עמק עכור

 . איזו עיר תוארה כ"סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא"?3

 א. אשדוד

 ב. יריחו

 ג. בית שמש

 ד. העי

. השופר הוא כלי נשיפה, אשר בימי קדם שימש להרתעת האויב ולהעברת 4

 הודעות. באיזה אירוע מהבאים לא תקעו בשופרות?

 א. בחציית ים סוף

 יריחו ב. בכיבוש

 ג. בקבלת התורה בסיני

 ד. במלחמה נגד מדין
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ביטוי שמשמעו "האשמה היא עליו". ביטוי זה נאמר בתנ"ך  -. "דמו בראשו"5

 כאזהרה כדי שלא להפר הסכם, למי הוא נאמר ובאיזה הקשר?

 א. לאברהם, על מי שלא ימול את בנו

 ב. למשה, על מי שישאיר מקורבן הפסח עד עלות השחר

ים וחצי השבטים, על מי מהם שלא יעזור לשאר בני ישראל בכיבוש ג. לשני

 הארץ

 ד. לרחב, על מי מקרוביה שיצא מדלת ביתה

. בחג פורים אנו קוראים במגילת אסתר על המן ועל עשרת בניו שנתלו על עץ. 6

 מי מהבאים גם כן נתלה על עץ?

 א. מלך סדום

 ב. מלך יריחו

 ג. מלך גרר

 ד. מלך העי

רודים לובשים בגדים מרופטים: "שקים בלים לחמוריהם... ונעלות . עניים מ7

 בלות ומטולאות ברגליהם ושלמות בלות עליהם". מי התחזו לכאלה?

 א. הגבעונים

 ב. אחי יוסף

 ג. אברהם ושרה

 ד. בני ישראל

. אנשים שונים בתנ"ך התבקשו לספר על עצמם ועל מעשיהם. מי מהבאים 8

 סיפר את האמת?

 א. הגבעונים

 ב. עכן

 ג. אברהם

 ד. יעקב
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 . מי קוללו במילים: "ארורים אתם, לא יכרת מכם עבד..."?9

 א. אדם וחוה

 ב. זבח וצלמונע

 ג. הגבעונים

 ד. שמעון ולוי

. הביטוי "שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון" נאמר בתנ"ך על מנת שהשמש 10

ל יספיקו לנצח והירח יעמדו במקומם כדי להאריך את משך היום, וכך בני ישרא

 במלחמה. מול מי הייתה המלחמה שבה נאמר ביטוי זה?

 א. מדיין

 ב. פלישתים

 ג. הגבעונים

 ד. האמורי

. "ויבוא יהושע בעת ההיא ויכרת את כל הענקים". באיזה מהמקומות 11

 הבאים נשארו ענקים?

 א. בעזה

 ב. בחברון

 ג. בהר יהודה

 ד. בדביר

יישב במקום מסוים, לאחר שמשה הבטיח . כלב בן יפונה ביקש מיהושע להת12

 לו ולבניו נחלה בארץ. מהו המקום?

 א. הר גריזים

 ב. שכם

 ג. חברון

 ד. יריחו
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. שניים וחצי השבטים עשו מעשה משמעותי שגרם לשאר בני ישראל לכעוס 13

עליהם, כי חשבו שהמעשה הוא בגידה בהם. מה עשו שניים וחצי השבטים 

 שהכעיס את שאר השבטים?

 א. בנו מזבח גדול

 ב. הקריבו קורבנות

 ג. בנו חומה מסביב לנחלות שלהם

 ד. התארגנו למלחמה

. לפני מותו, יהושע משביע את בני ישראל לא לעזוב את ה' ושם אבן גדולה 14

במקום בו כינס אותם, כעדה להסכם: "ויכרת יהושע ברית לעם... ויקח אבן 

 גדולה ויקימה שם". היכן האבן הוצבה?

 בחברוןא. 

 ב. בשכם

 ג. בבית אל

 ד. ביריחו

. "וימת יהושע בן נון עבד ה' בן מאה ועשר שנים ויקברו אותו בגבול נחלתו". 15

 בנחלת איזה שבט הוא נקבר?

 א. אפרים

 ב. שמעון

 ג. יהודה

 ד. דן
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 יהושע –שאלות פתוחות 

 

 אשה מבשרת לאנשים מישראל: .1

ת הָׁ  ם אֶּ כֶּ ן ד' לָׁ תַּ ְעִתי ִכי נָׁ דַּ ץ 'יָׁ רֶּ אָׁ י הָׁ ל ֹיְשבֵׂ ֹמגּו כָׁ ינּו ְוִכי נָׁ לֵׂ ם עָׁ ְתכֶּ ימַּ ה אֵׂ ְפלָׁ ץ ְוִכי נָׁ רֶּ אָׁ

ם'  יכֶּ  ִמְפנֵׂ

 א.אילו אירועים בעברם של ישראל היא מזכירה בדבריה?

 ב.לאן מייעצת להם האישה לברוח כדי להימלט מהרודפים? 

 ג.מהי הבשורה שהביאו למנהיגם בבואם?

 

 ם הבאים:א.על אילו אירוע מרמזים הפסוקי .2

אֹות'. ם ִנְפלָׁ ה ד' ְבִקְרְבכֶּ ֲעשֶּ ר יַּ חָׁ שּו ִכי מָׁ דָׁ  'ִהְתקַּ

ל'. אֵׂ ל ִיְשרָׁ י כָׁ ינֵׂ ְלָך ְבעֵׂ דֶּ ל גַּ חֵׂ ה אָׁ זֶּ יֹום הַּ  'הַּ

 ב.ציין את פרטי האירוע.

 ג.מה הנימוק שנותן המנהיג לאירוע זה?

ִשים ִא  .3 ר ֲאנָׁ שָׁ ים עָׁ ם ְשנֵׂ עָׁ ם ִמן הָׁ כֶּ ד מנהיג מצווה: 'ְקחּו לָׁ חָׁ ד ִאיש אֶּ חָׁ יש אֶּ

ט'. בֶּ  ִמשָׁ

 א.לשם מה נדרשו האנשים?

 ב.מה הנימוק הניתן לאירוע?

 ג.מהו תאריך עליית ישראל מן הירדן?
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ד  .4 ה עַּ י ֲארֹון ְיהוָׁ ה ִלְפנֵׂ ְרצָׁ יו אַּ נָׁ ל פָׁ ִיֹפל עַּ יו וַּ ע... ִשְמֹלתָׁ ִיְקרַּ על מנהיג נאמר: 'וַּ

ל וַּ  אֵׂ י ִיְשרָׁ ב הּוא ְוִזְקנֵׂ רֶּ עֶּ ם'הָׁ ל רֹאשָׁ ר עַּ פָׁ ֲעלּו עָׁ  יַּ

 א.מה היה הרקע לתגובה זו?

 ב.כיצד נפתר לבסוף העניין?

 

ה'. .5 ְילָׁ ם לָׁ חֵׂ ִיְשלָׁ ִיל וַּ חַּ י הַּ ף ִאיש ִגבֹורֵׂ לֶּ ר .... ְשֹלִשים אֶּ ִיְבחַּ  על מנהיג נאמר: 'וַּ

 א.באיזו מלחמה מדובר?

 ב.מה היו תוצאות המלחמה? 

 

 א.מה המעמד הנרמז באירוע הבא: .6

ְלִוִים 'וְ  ֹכֲהִנים הַּ ד הַּ גֶּ רֹון נֶּ אָׁ ה לָׁ ה ּוִמזֶּ יו ֹעְמִדים ִמזֶּ יו ְוֹשְטִרים ְוֹשְפטָׁ נָׁ ל ּוְזקֵׂ אֵׂ ל ִיְשרָׁ כָׁ

ח' ְזרָׁ אֶּ ר כָׁ גֵׂ ה כַּ י ֲארֹון ְבִרית ְיהוָׁ  ֹנְשאֵׂ

 ב.ציין שלושה דברים שהתרחשו באותו מעמד.

 

ם יְ  .7 יָך ְלשֵׂ דֶּ אּו ֲעבָׁ ה ְמֹאד בָׁ ץ ְרחֹוקָׁ רֶּ אֶּ יָך'.מהם ביקשו האנשים א.'מֵׂ ה ֱאֹלהֶּ הוָׁ

 ומה היו הטיעונים בפיהם?

 ב.כיצד התגלה שקרם וכיצד נימקו את מעשם?
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ל' .8 ִגְלגָׁ ה ִמן הַּ לָׁ ה עָׁ ְילָׁ לַּ ל הַּ ם ְיהֹוֻשעַּ ִפְתֹאם כָׁ יהֶּ יָׁבֹא ֲאלֵׂ  'וַּ

 א.עם מי נלחם יהושע בקרב זה?

 ב.מה הניסים שהתרחשו בקרב זה?

 ב במלחמה?ג.מי המלך הזר שהתער

 ?ד.מה היה בסופם של המלכים

 

ֹרב ְוסּוס  .9 יָׁם לָׁ ת הַּ ל ְשפַּ ר עַּ חֹול ֲאשֶּ ב כַּ ם רָׁ ם עַּ ם ִעמָׁ יהֶּ ֲחנֵׂ ל מַּ ם ְוכָׁ יְֵׂצאּו הֵׂ 'וַּ

ב ְמֹאד' ב רַּ כֶּ רֶּ  וָׁ

 א.באיזו מלחמה מדובר?

 ב.מה היה הציווי המיוחד ליהושע במלחמה זו?

 ג.ציין את כל שמות הערים שיהושע שורף.

 

 מדבר לקבוצת אנשים מישראל:מנהיג  .10

ת  ת ִמְצוַּ רֶּ ת ִמְשמֶּ ם אֶּ ְרתֶּ ה ּוְשמַּ זֶּ יֹום הַּ ד הַּ ִבים עַּ ִמים רַּ ה יָׁ ם זֶּ יכֶּ ת ֲאחֵׂ ם אֶּ ְבתֶּ 'לֹא ֲעזַּ

ם' יכֶּ ה ֱאֹלהֵׂ  ְיהוָׁ

 א.מי האנשים?

 ב.במה נחשדו?

 ג.כיצד נימקו את מעשיהם?
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ל ּוְלרָׁ  .11 אֵׂ י ִיְשרָׁ יו מנהיג אוסף את העם: 'ויקרא ְלִזְקנֵׂ יו ּוְלֹשְפטָׁ אשָׁ

ֱאֹלִהים' י הָׁ ִיְתיְַּצבּו ִלְפנֵׂ יו וַּ  ּוְלֹשְטרָׁ

 א.היכן מתרחש המעמד?

ם'.. עֹולָׁ ם מֵׂ יכֶּ ר יְָׁשבּו ֲאבֹותֵׂ הָׁ נָׁ ר הַּ בֶּ ל ְבעֵׂ אֵׂ י ִיְשרָׁ ה ֱאֹלהֵׂ ר ְיהוָׁ מַּ  ב. 'ֹכה אָׁ

 אילו אירועים מזכיר המנהיג?

 

ה ְוִעְבדּו ֹאתֹו בְ  .12 ת ְיהוָׁ ה ְיראּו אֶּ תָׁ ת ֱאֹלִהים 'ְועַּ ִסירּו אֶּ ת ְוהָׁ ֱאמֶּ ִמים ּובֶּ תָׁ

ה' ת ְיהוָׁ ִים ְוִעְבדּו אֶּ ר ּוְבִמְצרַּ הָׁ נָׁ ר הַּ בֶּ ם ְבעֵׂ יכֶּ ְבדּו ֲאבֹותֵׂ ר עָׁ  ֲאשֶּ

 א.מהי תשובת העם לדברי המנהיג?

 ב.כיצד מביע העם את נכונותו לקבל את עולו של ה'?

 ג.מה עושה המנהיג כעדות למעמד?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כ"א(-ר )פרקים א'כל הספ –שופטים 
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 ה.הר חרס,אילון ושעלבים?

 

ִפים ִאישג.מי הוכה בבזק   '?'ֲעֶשֶרת ֲאלָּ

 

ב.פעמים נוספים בנביא מצאנו שתקיעת השופר מסמלת תחילת מלחמה או 

 הפסקתה.ציין פעמים אלה.

 

 

 

 

 

 בשירתה מזכירה דבורה שבאים מסוימים לשבח וכאלה לגנאי. .4

 למי מהשבטים הערים הבאות: .1

 א.בית שאן,תענך,מגידו דור ויבלעם?

 ב.קטרון ונהלל?

 ג.צידון,אחלב ואכזיב?

 ד.בית שמש ובית ענת?

ְחתָׁ  .2 קַּ בֹור ְולָׁ ר תָׁ ְכתָׁ ְבהַּ שַּ ְך ּומָׁ ל לֵׂ אֵׂ י ִיְשרָׁ ה ֱאֹלהֵׂ ה ְיהוָׁ מנהיג מצטווה 'ֲהלֹא ִצּוָׁ

ִפים איש'ְמָך עִ   ֲעֶשֶרת ֲאלָּ

 א.מאילו שבטים יהיו הלוחמים?

רּו'ב.מנהיג נשאר עם עשרת אלפי איש:  ִפים ִנְשאָּ  .'ַוֲעֶשֶרת ֲאלָּ

 נגד מי נלחמו?

ְרדּו ִעמֹו .3 יֵׂ ִים וַּ ְפרָׁ ר אֶּ ר ְבהַּ שֹופָׁ ע בַּ ִיְתקַּ ְיִהי ְבבֹואֹו וַּ ר ְוהּוא  'וַּ הָׁ ל ִמן הָׁ אֵׂ י ִיְשרָׁ ְבנֵׂ

ם' יהֶּ  ִלְפנֵׂ

 א.מי התוקע,ולשם מה תקע?
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 א.מאיזה שבט ירדו מחוקקים?

 שכים בשבט סופר?ב.מאיזה שבט באו מו

 ג.ואיזה שבט בעמק שולח ברגליו?

 ד.מי העדיף להמשיך לשבת בעבר הירדן ומי 'יגור אוניות'?

 ה.מי ישב לחוף ימים 'ועל מפרציו ישכון'?

 ו.איזה שבט 'חרף נפשו למות' ומי על מרומי שדה?

 

 

א ַרק אות מה':  מנהיג מבקש .6 ַעם ֲאַנֶסה נָּ ה ַאְך ַהפָּ 'ַאל ִיַחר ַאְפָך ִבי ַוֲאַדְברָּ

 ַהַפַעם'

 א.מה האות שמבקש המנהיג ולשם מה?

 ב. היכן נאספו הכוחות למערכת המלחמה?

ג.מה היה המספר הלוחמים הראשון וכמה נשארו לבסוף.מה הנימוק לצמצום 

 מספר הלוחמים?

 

 

 

 

 

 .ּום ֵרד ַבַּמֲחֶנה ִכי ְנַתִתיו ְביֶָּדָך''קמנהיג מצטווה:  .7

 א.מה משכנע את המנהיג לרדת למערכה?

 על מנהיג מסופר שביצע פעולה חשאית בלילה: .5

ִש  ה ֲאנָּ רָּ ה''ַוִיַקח ... ֲעשָּ יו ְיהוָּ יו ַוַיַעש ַכֲאֶשר ִדֶבר ֵאלָּ דָּ  ים ֵמֲעבָּ

 א.מה נצטווה המנהיג?

 ב.כיצד מנמק הכתוב את עשיית הדבר בלילה?

ִעיר ג.אנשי עיר בישראל מבקשים להוציא להורג את בן עירם:  'ַויֹאְמרּו ַאְנֵשי הָּ

 כיצד ניצל ממוות? ... הֹוֵצא ֶאת ִבְנָך ְויָֹּמת'.
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 ב.מה הטקטיקה בה נוקט המנהיג?

 

יו מנהיג בחכמתו דוחה טענות של קבוצה בעם:  .8 לָּ ם ֵמעָּ ה רּוחָּ ְפתָּ ז רָּ 'אָּ

ר ַהֶזה בָּ  '.מה היו טענות האנשים?ְבַדְברֹו ַהדָּ

 ה,ומה התוצאות?ב. מי המנהיג שנוהג באופן שונ

 

 

ִרית המלאך מתגלה לאשה מישראל:  .9 ַלְדְת ְוהָּ ה ְולֹא יָּ רָּ א ַאְת ֲעקָּ 'ִהֵנה נָּ

ַלְדְת ֵבן'  ְויָּ

 א.מה בשורת המלאך לאשה?

 ב.כיצד גילו על זהותו של האיש?

 

 

 ב. כיצד משכנעים בני דן את ההלך להיות כהן לשבטם?

 

 

ם הכתוב מספר על שליחות: ' .11 ִשים ִמְקצֹותָּ ה ֲאנָּ ַוִיְשְלחּו ... ֲחִמשָּ

ִשים ְבֵני ַחִיל ... '  ֲאנָּ

 א.מה הייתה מטרת השליחות?

 ב.מה היו תוצאות השליחות?

 

 

 

 

מַ  .12 ֹרֶאה ְואָּ ל הָּ יָּה כָּ זֹאת ְלִמיֹום ֲעלֹות 'ְוהָּ ה כָּ ה ְולֹא ִנְרֲאתָּ ר לֹא ִנְהְיתָּ

ֶליהָּ ֻעצּו ְוַדֵברּו' ֶכם עָּ ֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ַהיֹום ַהֶזה ִשימּו לָּ  ְבֵני ִיְשרָּ

 א.מה המאורע הרמוז בדברים אלו?

ב ּוְלֹכֵהןהכתוב מספר על הצעה מפתה:'  .10 ִדי ֶוְהֵיה ִלי ְלאָּ ה ִעּמָּ  'ְשבָּ

 ,ומה השכר שמבטיח המציע?א.למי מוצעת הצעה זו
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ד ְלִמ  ה ְכִאיש ֶאחָּ ֵעדָּ ֵהל הָּ ֵאל ַוִתקָּ ל ְבֵני ִיְשרָּ ן ְוַעד ְבֵאר ֶשַבע ְוֶאֶרץ 'ַוֵיְצאּו כָּ דָּ

ד'  ַהִגְלעָּ

 ב.היכן נערכה ההתכנסות?

ֱאֹלִהים ....' ֵאל ִבְקַהל ַעם הָּ ם ֹכל ִשְבֵטי ִיְשרָּ עָּ ל הָּ  'ַוִיְתַיְצבּו ִפנֹות כָּ

 ג.מה היה מספר המתייצבים?

ה... בָּ ְרבָּ ֶאֶלף ְוֶאֶלף לָּ ה לָּ ֵאל ּוֵמאָּ ה ְלֹכל ִשְבֵטי ִיְשרָּ ִשים ַלֵּמאָּ ה ֲאנָּ רָּ ַקְחנּו ֲעשָּ  ''ְולָּ

 ב. היכן נערך הכינוס השני)אחרי המצפה( ומה היה בכינוס זה?

 

 ב.מה היה מספר הנופלים מישראל בשתי הקרבות הראשונים מול בנימין?

 

 

ִיל..' ר ֶאֶלף ִאיש ִמְבֵני ֶהחָּ שָּ ה ְשֵנים עָּ ֵעדָּ ם הָּ  'ַוִיְשְלחּו שָּ

 

 

 

 ד'(-כל הספר )פרקים א' –רות 

 

ִעיר  .13 ֵאל ֶאל הָּ ל ִאיש ִיְשרָּ ֵסף כָּ ד ֲחֵבִרים''ַוֵיאָּ  ְכִאיש ֶאחָּ

 .מה המאורע לשמו התכנסו?א

ה ַויָּ בכינוס של ישראל נאמר: .14 ם ִלְפֵני ְיהוָּ צּומּו ַביֹום 'ַוִיְבכּו ַוֵיְשבּו שָּ

ֶרב  עָּ ִמיםַההּוא ַעד הָּ  .ִלְפֵני ה' ַוַיֲעלּו ֹעלֹות ּוְשלָּ

 א.מה היה מקום הכינוס ובעקבות מה התכנסו?

ם ַוִיבְ  .15 ֱאֹלִהים ַוִיְשאּו קֹולָּ ֶעֶרב ִלְפֵני הָּ ם ַעד הָּ כּו ְבִכי 'ַוֵיְשבּו שָּ

ִמים' ם ִמְזֵבַח ַוַיֲעלּו ֹעלֹות ּוְשלָּ ם ַוִיְבנּו שָּ עָּ ת ַוַיְשִכימּו הָּ ֳחרָּ דֹול....ַוְיִהי ִמּמָּ  גָּ

 א.מה הבעיה שנוצרה בגללה היה הבכי?

 צד עזר הדבר לפתרון הבעיה?ב.מה הייתה מטרת השליחות,וכי

 ג.כיצד נפתרה הבעיה  באופן סופי?
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 . מהיכן באה משפחת נעמי1

 גלגל 1

 בית אל 2

 שיטים 3

 בית לחם 4

 . מה שמו של הגואל2

  אברהם 1

 סנבלט בן מי זהב 2

 פלני אלמני 3

 אהוד בן גרא 4

 . במה אפיין את נזירות שמשון3

 מותר לו לאכול את הצימוקים אך לא את הענבים(היה 1

 ( הייתה רק שבוע2

 (היה נזיר מלידה3

 (כללה איסור לאכול דבש4

 . שם בני נעמי4

 (מחלון וזרובבל 1

 (כליון וארפשכד 2

 (מחלון וכליון 3

 (בניהו ואלעזר 4

 . שם בעלה של נעמי5

 (גרב היתרי 1

 (יואב 2

 (אלימלך 3

 (פיכל 4
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 או.... לפילגש אברהם קר6

 (רחב 1

 (ראומה 2

 (יסכה 3

 (רות 4

 . שמו של בכור אחי אברהם היה כשם אדם ממשפחתו של עשו7

 (ארן 1

 (קמואל 2

 (עוץ 3

 (גחם 4

  . רות הלכה8

 (בעז 1

 (בין המלקטים 2

 (אחרי הקוצרים 3

 (חזרה למואב 4

 . מה קיבלה רות מן בועז9

 (קלי 1

 (דבש נכאות 2

 שקל כסף 400( 3

 ם(בגדים חדשי 4

 . רות ליקטה10

 (חפניים שעורים 1

 (אלומה 2

 (כאיפה שעורים 3

 (צרי 4
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 . רות היתה לנעמי11

 (אחות 1

 (צרה 2

 (כלה 3

 (נכדה 4

 בהקשר לאיזו דמות הם נזכרו? –. לחם, פת, חומץ 12

 יוסף    ב. רות   ג. גדעון   ד. אברהם .א

 

 . "הלוא ציותי את הנערים..." נאמר ע"י13

 יתרו  ד. יהושע בועז  ב. יעקוב  ג. .א

 

 

תֹהם כל העיר" באיזו עיר מדובר?14  . "וֵׂ

 גבעה  ב. סדום   ג. בית לחם  ד. יריחו .א

 

 . דמות מסוימת אמרה "כי יצאה בי יד ה' ". מיהי הדמות?15

 רחל   ב. רות   ג. פרעה     ד. אהרון .א

 

 

 . כמה שנים ישבו אלימלך ומשפחתו בשדה מואב?16

 19ד.  20ג.   10ב.   14א. 

 

 . איך קוראים לבן נכדו של רם?17

 שלמה  ב. בועז   ג. חצרון    ד. עובד .א
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ִשית" נאמר בזמן 18 ר־עָׁ ד ִלי ֹכל ֲאשֶּ ד ֻהגַּ  . "ֻהגֵׂ

תחילת קציר חיטים  ב. סוף קציר חיטים  ג. תחילת קציר שעורים  ד.  .א

 סוף קציר שעורים

 

 . מי מהבאים לא נפל על פניו?19

 ד. אברהם  רות   ב. משה   ג. רבקה  .א

 

 . איזו דמות כונתה "פלוני אלמוני"?20

הגואל מספר רות  ב. המקושש   ג. המקלל   ד. מלאך ה' שהתגלה  .א

 להורי שמשון

 

 

 

 ב ה צ ל ח ה !

 

 


