
 חידון התנ"ך לנוער - מאגר שאלות

 כד'-יא', יד', כב'-פרקים א' :יהושע
 כל הספר :שופטים

 
 
. למי נאמר:" לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזה ִמִפיָך ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען ִּתְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ְכָכל 1

 ְדָרֶכָך ְוָאז ַּתְׂשִכיל"?ַהָכתּוב ּבֹו ִכי ָאז ַּתְצִליַח ֶאת 
 א. יהושע 

 ב. משה
 ג. בועז

 ד. הלוים

 
 . כמה ימים נדרשו בנ"י כהכנה לקראת חציית הירדן?2

 ימים 7א. 
 ימים 3ב. 
 ימים 2ג. 
 ימים 10ד. 

   

 . מהיכן שלח יהושע מרגלים לרגל את יריחו?3

 א. גלגל

 ב. ים המלח

 ג. שטים

 ד. עבר הירדן

 

ַע ִּבן נּון ַוְיַסְפרּו לֹו ֵאת ָכל. 4 בּו ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ַוֵיְרדּו ֵמָהָהר ַוַיַעְברּו ַוָיֹבאּו ֶאל ְיהֹוׁשֻׁ ַהֹמְצאֹות  "ַוָיׁשֻׁ
 מי הם שני האנשים? -אֹוָתם"

 א. האנשים שנשלחו לרגל את העי

 ב. האנשים שנשלחו לרגל את יריחו

 רץג. האנשים שבאו חלוצים בכיבוש הא

 הגבעונים ד.

 
 . מי לקח מן החרם אחרי שבנ"י לכדו את יריחו?5

 א. יהושוע
 ב. כרמי

 ג. כלב
 ד. עכן

 

 . כמה הכו בנ"י בעי?6
 12,000א. 
 36ב. 
 70,000ג. 
 3,000ד. 



 . איך נקרא שם המקום שבו סקלו ושרפו את עכן?7
 א. גלגל

 ב. גבעת הערלו
 ג. עמק עכור

 ד. בית און
 
 

יפתח? . כמה שנים שפט8  

 שנים 6א. 
 שנים 22ב. 
 שנים 7ג. 
 שנים 8ד. 

 

 . כמה פעמים הקיפו בנ"י את העיר יריחו?9
 14א. 
 13ב. 
 7ג. 
 9ד. 

 

ם . על קבוצת אנשים נאמר: "ַוַיֲעׂשּו ַגם ֵהָמה ְּבָעְרָמה ַוֵיְלכּו ַוִיְצַטָירּו ַוִיְקחּו ַׂשִקים ָּבִלים ַלֲחמֹוֵריהֶ 10
ָקִעים ּוְמֹצָרִרים". מי הם האנשים?ְונֹאדֹות ַיִין   ָּבִלים ּוְמבֻׁ

                                           האמורי  א. מלכי
              ב. מלכי הכנעני 

            ג. הגבעונים 
 ד. אנשי אפרים

 
שופט . בתקופתו של אחאב מלך ישראל, נגלה מלאך ה' אל אליהו הנביא תחת עץ האלה. לאיזה 11

 נגלה מלאך ה' תחת עץ האלה?

                                                                                         א. שמשון 
                                                                                     ב. ברק בן אבינעם 

                     ג. גדעון 
 יד. יפתח הגלעד

 

 "?ֹום ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָילֹון. מי אמר: "ֶׁשֶמׁש ְּבִגְבעֹון ד12

                                                                                                      א. גדעון 

                עיהושב. 

  ג. עתניאל בן קנז 

                                                                                   הגבעונים ד. 

 
 . כמה רכב ברזל היה לסיסרא?13

 20,000א. 

 900,000ב. 

 10,000ג. 

  900ד. 



 . כמה כסף לקח מיכיהו מאמו?14

 1,000א. 

  900ב. 

 1,100ג. 

 1,300ד. 

 
 פואה?. כמה שנים שפט תולע בן 15

 שנים  8א. 

 שנים  23ב. 

 שנה  40ג. 

 שנים 23ד. 

 
 . היכן נקבר יהושע? 16

 א. שכם
 ב. גלגל 

 ג. תמנת סרח
 ד. תמנע

 

תחת שלטון  כמה שנים היו בנ"י -"ה'. "ַוִיַדל ִיְׂשָרֵאל ְמֹאד ִמְפֵני ִמְדָין ַוִיְזֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל 17
 מדין? 

 20א. 
 18ב .
  7ג. 
 8ד. 

 
ה' -. על אברהם אבינו נאמר שכאשר היה "זקן בא בימים" ה' ברך אותו בכל. על מי מסופר ש18

 הניח לו מכל אויביו כאשר היה "זקן בא בימים"?

 א. יהושע

 ב. כלב 

 ג. מיכה 

 ד. יפתח

 
שועלים כאות נקמה? 300.מי הצית את שדות הפלשתים בעזרת 19  

 א. גדעון

 ב. שמשון

 ג. יאיר הגלעדי

 ד. האיש שגר בירכתי הר אפרים

 



 . מאיזה שבט היה גדעון?20

 א. אפרים  

 ב. יהודה  

 ג. מנשה  

 ד. בנימין  

 
 . כמה שנים שפט אבצן מבית לחם? 21

 10א. 
 7ב. 
 8ג. 
 6ד. 

 

 . היכן נקבר אלעזר בן אהרן?22

 א. תמנת סרח
 ב. גבעת פינחס

 ג. שכם
 ד. הר ההר

 
 ר:" ַוִיַמס ְלַבב ָהָעם ַוְיִהי ְלָמִים "?. אחרי איזה קרב נאמ23

 א. בקרב נגד יריחו
 ב. בקרב הראשון נגד העי

 ג. בקרב השני נגד העי
 ד. בקרב נגד מלכי הדרום

 
. ישנו פתגם ביהדות אשר אומר: "מות וחיים ביד הלשון". מי חמד לעצמו "לשון זהב" מהשלל 24

 של האויב?

 א. זבדי
 ב. עכן

 ג. יהושע
 מיכיהוד. 

 

. משה מסביר לבנ"י בהר סיני שלאחר שיירשו את ארץ כנען הם יצטרכו לגאול את כל אדמות 25
הארץ ולא לתת קרקעות לגוים, אולם ישנו מקרה חריג. אם ישנו בית שמוקף חומה מימות יהושע 

בן נון והבעלים מכר את הבית אז יש לבעלים עד שנה הזדמנות לגאול בחזרה את ביתו ואם לא 
ָלתֹו ַעד י גאל אז הבית נשאר ברשות הקונה ככתוב: " ְוִאיׁש ִכי ִיְמֹכר ֵּבית מֹוַׁשב ִעיר חֹוָמה ְוָהְיָתה ְגאֻׁ

ָלתֹו" איזו אישה עזרה לשליחים של מנהיג דגול בעם ישראל,  -ֹּתם ְׁשַנת ִמְמָכרֹו ָיִמים ִּתְהֶיה ְגאֻׁ
 ַהחֹוָמה ּוַבחֹוָמה ִהיא יֹוָׁשֶבת"? ואשר נאמר על אישה זו: " ִכי ֵביָתּה ְּבִקיר

 א. יעל

 ב. בת יפתח

 ג. רחב

 ד. אשתו של שמשון מעזה

 



 . אחרי איזה שופט שקטה הארץ הכי הרבה שנים? 26

 א. אהוד בן גרא
 ב. גדעון

 ג. שמשון
 ד. שמגר בן ענת

 

 . באיזה תאריך עלו בנ"י מן הירדן? 27

 א. בארבעה עשר יום לחודש הראשון
 עשר יום לחודש השביעי ב. בחמישה

 ג. בעשור לחודש השביעי
 ד. בעשור לחודש הראשון

 
 
 שנים. איזה שופט מת:" ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה"? 175. אברהם מת "ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוָׂשֵבַע" בן 28

 א. גדעון

 ב. שמשון

 ג. יפתח

 ד. אהוד

 
ת רבקה כיוון שמציאת רבקה . עבד אברהם פונה בבקשה ללבן ובתואל שיסכימו לשלח איתו א29

אנשים מאישה  2לאישה היתה תחת השגחת ה' "ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם". בכיבוש הארץ ביקשו 
 מי האשה? -נכריה: "ְוָעִׂשינּו ִעָמְך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת"

 א. יעל

 ב. רחב

 ג. דבורה

 ד. דלילה

 
י ֵאת ֲאֶׁשר ְּתָבֵרְך ְמֹבָרְך ַוֲאֶׁשר . בלק מבקש מבלעם שיקלל את עם ישראל ואומר לו: "ִכי ָיַדְעִּת 30

 על מי נאמר: "ִמָנִׁשים ָּבֹאֶהל ְּתֹבָרְך"?  -ָּתֹאר יּוָאר"

 א. דבורה

 ב. רות

 ג. יעל

 ד .רחב
 
. ה' אמר לירמיה הנביא כי הוא הוקדש לנביא עוד בהיותו בבטן אמו: "ְּבֶטֶרם ֶאָצְרָך ַבֶּבֶטן 31

ֵצא ֵמֶרֶחם ִהְקַדְׁשִּתיָך ָנִביא ַלגֹוִים ְנַתִּתיָך". ייעודו של איזה שופט נקבע עוד בהיותו ְיַדְעִּתיָך ּוְבֶטֶרם ֵּת 
 בבטן אמו?

 א. עתניאל בן קנז

 ב. שמשון

 ג. אהוד בן גרא

 ד. גדעון 



 . קיש אביו של שאול היה :"גּבֹור ָחִיל". על איזה שופט נאמר שהיה: "ִגּבֹור ָחִיל"?32

 לחםא. אבצן מבית 

 ב. יאיר הגלעדי

 ג. תולע בן פואה

 ד. יפתח הגלעדי

 
. על איש אחד מהר אפרים מסופר שפחד מקבוצת אנשים בני שבט מסוים כמתואר: "ַוַיְרא...ִכי 33

 ֲחָזִקים ֵהָמה ִמֶמנּו ַוִיֶפן ַוָיָׁשב ֶאל ֵּביתֹו". מי האיש?

 א. האיש הלוי שגר בירכתי הר אפרים

 ב. יהושע

 ג. מיכה

 ד. גדעון

 
. על יעל אשת חבר הקיני נאמר בשירת דבורה: "ְּבֵסֶפל ַאִדיִרים ִהְקִריָבה ֶחְמָאה". איזה שופט 34

 השתמש בספל לאות נבואי?

 א. אהוד בן גרא

 ב. יפתח 

 ג. שמשון

 ד. גדעון

 
. "איש הישר בעיניו יעשה" בא להעיד על מצב של אנרכיה, הפקרות ואנדרלמוסיה. איזה מעשה 35

 קרה אחרי תיאור התנ"ך: "ַּבָיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְּבִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַהָיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה"?

 א. שבט דן מבקש לו נחלה לשבת בארץ
 ב. בני בנימין הכו בבנ"י

 ג. מיכה שכר נער לוי מבית לחם יהודה לשמש לו ככהן
 ת לחם יהודהד. איש לוי שגר בירכתי הר אפרים לקח לו פילגש מבי

 . איזה שבט: "לֹא הֹוִריׁש ֶאת יֹוְׁשֵבי ִקְטרֹון ְוֶאת יֹוְׁשֵבי ַנֲהֹלל"?36

 א. זבולון
 ב. אשר

 ג. מנשה
 ד. אפרים

 

 ם"?. ירושלים היא עיר הבירה של מדינת ישראל. מי היה: " ֶמֶלְך ְירּוָׁשלַ 37

 א. מלכי צדק

 ב. אדני צדק

 ג. אף פעם לא היה מלך בירושלם 

 ב' נכונות-א' וד. 



 . מה מהמקומות הבאים אינו מקום שנשארו בו ענקים?38

 א. עזה

 ב. גת

 ג. אשקלון

 ד. אשדוד

 
. "ֵּבית ַהִשָטה" הוא קיבוץ בעמק חרוד, בתחום המועצה האזורית גלבוע.איזה מנהיג הכה את 39

 אויביו "ַעד ֵּבית ַהִשָטה"?

 א. אהוד בן גרא

 ב. גדעון

 ג. יהושע

 שמשוןד. 

 
האיש מבני בנימין בתום הקרב נגד ישראל? 600. להיכן נסו 40  

 א. סלע הרמון
 ב. גדעם
 ג. גבעה

 ד. מצפה

 
. צפניה הנביא אומר: "ֵהיִלילּו ֹיְׁשֵבי ַהַמְכֵּתׁש ִכי ִנְדָמה ָכל ַעם ְכַנַען ִנְכְרתּו ָכל ְנִטיֵלי ָכֶסף". מה 41

 "ַמְכֵּתׁש"?-בבתקופת השופטים קרה 

 א. מות סיסרא על ידי יעל
 ב. יצאו מים לשמשון

 ג. תבוסת סיסרא וצבאו
  ד. שם התחבאו מלכי הדרום 

 

לוחם הכה את האויב: "ֶדֶרְך  הם הערביים השוכנים תמיד באהלים.איזה  . "ַהְשכּוֵני ָבֳאָהִלים" 42
 ?ַהְשכּוֵני ָבֳאָהִלים ִמֶקֶדם ְלֹנַבח ְוָיְגֳּבָהה"

 א. יהושע
 ב. גדעון
 ג. יפתח

 ד. שמשון
 

 . באיזה סיפור מופיע: "ֶלֶחם...ָיֵבׁש"?43

 א. בתיאור החלום של שר האופים

 ב. בתיאור התחפושת של הגבעונים

 ג. בתיאור המנחה שגדעון מגיש למלאך

 ד. בסיפור ביקור המלאכים אצל לוט

 



 מיהו הנער?-. "ְנִזיר ֱאֹלִהים ִיְהֶיה ַהַנַער ִמן ַהָּבֶטן"44

 א. עובד
 ב. שמואל
 ג. בנימין

 ד. שמשון

 
 . מהם גבולות הארץ שהובטחו ליהושע?45

 א. מנהר מצרים עד נהר פרת
 ב. מים סוף עד ים פלשתים

 ג. מהמדבר ועד הים הגדול מבוא השמש
 ד. מלבוא חמת ועד ים הערבה

 
 ֹרְכִבים ַעל ִׁשְבִעים ֲעָיִרם"?. למי היו: "ַאְרָּבִעים ָּבִנים ּוְׁשֹלִׁשים ְּבֵני ָבִנים 46

 א. ליאיר הגלעדי
 ב. לתולע בן פואה

 ג. לאבצן
 ד. לעבדון בן הלל 

           

 . מאיזה שבט היה כלב בן יפונה?47

 א. בנימין
 ב. אפרים
 ג. שמעון
 ד. יהודה

 

 . מהו גבול האמורי?48

 א. מצידון עד עזה
 ב. מארנון ועד היבק ומן המדבר ועד הירדן

 לה עקרבים מהסלע ומעלהג. ממע
 ג' נכונות-ד. ב' ו

 
. יהודה קורא לשמעון אחיו שיעזור לו במלחמה באויבים. ישנו אויב אחד שיהודה לא מצליח 49

 להוריש: "ִכי ֶרֶכב ַּבְרֶזל ָלֶהם". מיהו האויב המדובר בפסוק?

 א. יבוסי
 ב. בני הענק

 ג. ישבי העמק
 ד. כנעני

 

היה שבט אחד שבחר לקבוץ את כל הספינות שלא ולא להיות . במלחמה של ברק בסיסרא 50
 מעורב במלחמה,ונשאלת השאלה על שבט זה: "ָלָמה ָיגּור ֳאִניֹות". מיהו השבט?

 א. דן

 ב. זבולון

 ג. ראובן

 ד. אשר



ֱאֹלֵהיֶהם ַהַמִציל אֹוָתם ִמַיד  ה'. אחרי מותו של שופט בישראל נאמר: "ְולֹא ָזְכרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת 51
 ָכל ֹאְיֵביֶהם ִמָסִביב". מיהו השופט?

 א. אהוד בן גרא

 ב. גדעון

 ג. יפתח

 ד. שמשון

 
 . על איזה הר עמד יותם בן גדעון כשאמר את משלו?52

 א. הר עיבל

 ב . הר גריזים

 ג. הר תבור

 ד. אלון מצב אשר בשכם

 

 . כמה שנים שפט שמשון את ישראל?53

 8א. 

 10ב. 

 7ג. 

 20ד. 

 
 . היכן נקבר יאיר הגלעדי?54

 א. קמון
 ב. שמיר
 ג. גלעד

  ד. פרעתון 

 

. בסנה מתגלה ה' למשה ואומר לו:" ַׁשל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך ִכי ַהָמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו 55
בלשון דומה:" ַׁשל ַנַעְלָך ֵמַעל ַרְגֶלָך ַאְדַמת ֹקֶדׁש הּוא". לאיזה אדם אחר מתגלה מלאך ה' ואומר לו 

 ִכי ַהָמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֵמד ָעָליו ֹקֶדׁש הּוא"?

 א. רות
 ב. יהושע

 ג. גדעון
 ד. אברהם

 

 . מי מהבאים לא היה בנו של גדעון?56

 א. יתר
 ב. יותם

 ג. אבימלך
 ד. פורה



 . להיכן ברח יותם בן גדעון מפני אבימלך אחיו?57

 בארה)באר(א. 

 ב. בוכים

 ג. שכם

 ד. ארץ טוב

 

 מלבד יוסף? 110. מי עוד חי 58

 א. משה

 ב. אלעזר בן אהרן

 ג. יהושע

 ד. יפתח

 
 . מה היה שמה הקודם של העיר דביר?59

 א. חברון

 ב. חרמה

 ג. קריית ספר

 ד. קריית ארבע

 
 נקבר שמשון? . איפה 60

 א. תחת האלה במחנה דן

 ב. בעזה יחד עפ הפלשתים

 בלחי שביהודה ג.

 ד. בין צרעה ובין אשתאול

 
. "ֶגֶזר" מוזכרת בתנ"ך לראשונה במלחמת יהושע בן נון נגד מלכי הדרום, לגביה נכתב :"ָאז 61

ַע ְוֶאת ַעמֹו ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד". איזה  שבט: ָעָלה ֹהָרם ֶמֶלְך ֶגֶזר ַלְעֹזר ֶאת ָלִכיׁש ַוַיֵכהּו ְיהֹוׁשֻׁ
 "לֹא הֹוִריׁש ֶאת ַהְכַנֲעִני ַהיֹוֵׁשב ְּבָגֶזר"? 

 א. נפתלי

 ב. מנשה

 ג. אפרים

 ד. יוסף

 

 

 



 . היכן רחב החביאה את המרגלים ששלח יהושע לרגל את יריחו?62

 א. במטה תחת התרפים

 ב. בפשתי העץ הערכות לה על הגג

 ג. מתחת למטה

 ד. היא בכלל לא החביאה אותם

 

 בבזק?. כמה בנ"י הכו 63

 22,000א. 

 10,000ב. 

 300ג. 

 900,000ד. 

 
 . מי ביקשה: "אֹות ֱאֶמת" על חסד שעשתה עם שני אנשים?64

 א. רחב

 ב. יעל 

 ג. דבורה

 ד. עכסה בת כלב

 
 . באיזה מצב מכונים בנ"י :"דֹור ַאֵחר"?65

 א. אחרי שעכן לקח מן החרם
 על גלילות הירדןב. אחרי שבני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה בנו מזבח 

 ג. אחרי התבוסה הראשונה נגד העי
 ד. אחרי מות יהושע

 

. בחקלאות "ָקִציר" הוא כריתת יבולי התבואה בשדות.על מה נאמר שהוא: "ָמֵלא ַעל ָכל ְגדֹוָתיו 66
 ֹכל ְיֵמי ָקִציר"?

 א. נחל שורק
 ב. ירדן 

 ג. מעבר יבוק 
 ד. המעין ששימש את גדעון להכשרת לוחמיו

 

"ְלִזָכרֹון  -. "ִזָכרֹון" הוא הנצחה, חוויה או מידע מהעבר שנשמר בתודעה. על מה נאמר שהיו 67
 ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד עֹוָלם"? 

 א. היום שבו בנ"י יצאו ממצרים 

 ב. חצוצרות 

 ג. ספרי התורה במעמד הברכה והקללה 

 ד. האבנים שנלקחו מהירדן אל המלון 



 רים?. מי היה מלך ארם נה68

 א. עגלון  

 ב. כושן רשעתים  

 ג. אדני בזק  

 ד. יבין  
 

 . מהו המרחק שצריך להיות בין בנ"י לבין ארון ה'?69

 אמה 1,000א.   

 אמה 2,000ב.   

 מאה 40,000ג.   

 אמה 300ד.   

 
 . כמה שנים עבדו בנ"י לכושן רשעתים?70

  8א.   

 18ב.   

 20ג.   

 7ד.   

 
עיר מקראית בעבר הירדן, ששכנה בסמוך לנחל יבוק הזורם מזרחית לירדן. על . "ָצְרָתן" היתה 71

איזו עיר נאמר שהיתה רחוקה מאד מהמקום שבו המים עמדו ולא זרמו, ככתוב:" ַוַיַעְמדּו ַהַמִים 
ם ַעל ָים ָהֲעָרָבה ָים ַהֹיְרִדים ִמְלַמְעָלה ָקמּו ֵנד ֶאָחד ַהְרֵחק ְמֹאד...ָהִעיר ֲאֶׁשר ִמַצד ָצְרָתן ְוַהֹיְרִדי

 ַהֶמַלח ַּתמּו ִנְכָרתּו ְוָהָעם ָעְברּו ֶנֶגד ְיִריחֹו"?

 א. גלגל
 ב. אדם
 ג. מלון

 ד. שטים

 
"ִעיר ַהְּתָמִרים" על מנת לאפשר   -. בתחילת ספר שופטים מסופר כל בני קיני חתן משה שעלו מ72

מר: "ַוֶיֱאֹסף ֵאָליו ֶאת ְּבֵני ַעמֹון ַוֲעָמֵלק לבני יהודה להלחם בכנענים שהיו שם. על איזה מלך זר נא
 ַוֵיֶלְך ַוַיְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוִייְרׁשּו ֶאת ִעיר ַהְּתָמִרים"?

 א. כושן רשעתים מלך ארם נהרים
 ב.עגלון מלך מואב

 ג. יבין מלך חצור
 ד. מלך בני עמון

 

היה: "ִאֵטר ַיד  ין.איזה שופטתר טוב מאשר ביד ימ. "ִאֵטר" הוא אדם ששולט ביד שמאל יו73
 ְיִמינֹו"?

 א. עתניאל בן קנז
 ב. אהוד בן גרא

 ג. גדעון
 ד. יאיר הגלעדי

 



 . מכמה אנשים ביקש יהושע לקחת אבנים מתוך הירדן אל המלון?74

 10א. 

 12ב. 

 7ג. 

 2ד. 
 

. על עלי הכהן מסופר שכאשר שמע על לקיחת ארון ה' מידי ישראל, נפל מכסאו אחורנית. איזה 75
 מלך בתקופת השופטים קם מעל כסאו כאשר איש אחד רצה להגיד לו: "ְדַבר ֱאֹלִהים"? 

 א. אדני בזק

 ב. עגלון מלך מואב

 ג. יבין מלך חצור

 ד. מלך בני עמון

 
 ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה?. כמה חלוצי צבא היו מבני 76

 10,000א. 

 40,000ב. 

 32,000ג. 

 2,000ד. 

 
. באחד ממרדפי שאול אחרי דוד במדבר עין גדי מסופר ששאול היה צריך: "ְלָהֵסְך ֶאת ַרְגָליו". 77

 -ה"."ַאְך ֵמִסיְך הּוא ֶאת ַרְגָליו ַּבֲחַדר ַהְמֵקָר -עבדיו של מלך זר חכו למלכם מחוץ לחדרו כי חשבו ש
 מיהו המלך?

 א. יבין מלך חצור
 ב. כושן רשעתים

 ג. עגלון מלך מואב
 ד. הרם מלך גזר

 

 . "ְוָהָעם ָעלּו ִמן ַהַיְרֵדן ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון". מה היתה החניה הבאה של בנ"י?78

 א. יריחו
 ב. ערבות מואב

 ג. גבעת הערלות
 ד. גלגל

 
. בימי קדם השתמשו בשופר להכרזת מלחמה או להפסקת מלחמה.איזה שופט השתמש בשופר 79

להכרזת מלחמה כמתואר: "ַוְיִהי ְּבבֹואֹו ַוִיְתַקע ַּבשֹוָפר ְּבַהר ֶאְפָרִים ַוֵיְרדּו ִעמֹו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהָהר 
 ְוהּוא ִלְפֵניֶהם"? 

 א. עתניאל בן קנז
 ב. אהוד בן גרא

 . גדעוןג
 ד. שמשון

 



. לאחר שיהושע מל את בנ"י, ה' אומר לו: "ַהיֹום ַגלֹוִתי ֶאת ֶחְרַפת ִמְצַרִים ֵמֲעֵליֶכם". כיצד נקרא 80
 שם המקום?

 א. גבעת הערלות

 ב. גלגל

 ג. יריחו

 ד. עמק עכור

 
 . באיזה סיפור מופיעים: "ַמִים...ָחָלב"?81

 א. כשאברהם ארח את האורחים בביתו

 כאשר לבן נתן מים וחלב לעבד אברהםב. 

 ג. כשיעל הרגה את סיסרא

 ד. בנבואת ישעיה על לומדי התורה

 
. אחרי התבוסה הראשונה של בנ"י נגד העי נאמר על בנ"י : " ַוִיַמס ְלַבב ָהָעם ַוְיִהי ְלָמִים". על מי 82

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"?נאמר: "ַוִיַמס ְלָבָבם ְולֹא ָהָיה ָבם עֹוד רּוַח ִמְפֵני 

 א. מלכי האמורי ומלכי החתי

 ב. מלכי האמורי ומלכי הכנעני

 ג. המלכים אשר מצפון ובהר

 ד. מלכי הדרום

 

 כמה בנ"י הכו במואב? -. "ַוַיכּו ֶאת מֹוָאב ָּבֵעת ַהִהיא...ָכל ָׁשֵמן ְוָכל ִאיׁש ָחִיל ְולֹא ִנְמַלט ִאיׁש"83

 900,000א. 

 10,000ב. 

 300ג. 

  40,000ד. 

 
. לפני שבנ"י יכנסו לארץ ישראל ה' אומר למשה לשלוח מרגלים בזו הלשון: "ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים 84

רּו ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵטה ֲאֹבָתיו ִּתְׁשָלחּו ֹכל ָנִׂשיא  ְוָיתֻׁ
עם אחת ויחידה מוזכרים אנשים שנשלחו לעשות משימה חשובה והתנ"ך מכנה ָבֶהם". היכן עוד פ

 אותם: "ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד"?

                          א. בעלי שכם שהמליכו את אבימלך 
 עדהה ב. חטאו של עכן והשלכתו על כל

 ם מהירדן ולהעבירם אל המלוןאבני 12האנשים שנצטוו לקחת  12ג. 
 בנ"י להרג בתושבי גלעדד. שליחי 

 

 

 



 "ַמְלַמד ַהָּבָקר" על מנת להכות את הפלשתים?-. איזה שופט השתמש ב85

 א. שמגר בן ענת

 ב. שמשון

 ג. אהוד בן גרא

 ד. ברק

 
 . לאחר שבנ"י חצו את הירדן הם חגגו את חג הפסח. באיזה מקום בנ"י חגגו את חג הפסח?86

 א. גבעת הערלות

 ב. יריחו

 ג. מלון

 ד. גלגל
 

 . איזה שר צבא היה: "יֹוֵׁשב ַּבֲחֹרֶׁשת ַהגֹוִים "?87

 א. יהושע

 ב. יבין

 ג. סיסרא

 ד. יובב
 

. כאשר בלעם היה בדרכו לקלל את עם ישראל הוא ראה מלאך ה' : "ִנָצב ַּבֶדֶרְך ְוַחְרּבֹו ְׁשלָֻׁפה 88
 ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו"?ְּבָידֹו". איזה אדם אחר ראה:" ִאיׁש ֹעֵמד ְלֶנְגדֹו ְוַחְרּבֹו 

 א. האתון של בלעם
 ב. גדעון
 ג. מנוח

 ד. יהושע

 
 . איזה עץ נמצא: "ֵּבין ָהָרָמה ּוֵבין ֵּבית ֵאל ְּבַהר ֶאְפָרִים"?89

 א. אלה
 ב. תמר )תומר(

 ג. אלון
 ד. זית

 
 . מי אמר למי: "ָמה ֲאֹדִני ְמַדֵּבר ֶאל ַעְבדֹו"?90

 א. האיש הזקן אל בני בנימין 

 דעון אל מלאך ה' ב. ג

 ג. מנוח אל ה'

 ד. יהושע אל שר צבא ה' 
 
 



 . מאיזה שבט היה ברק בן אבינעם?91

 א. נפתלי

 ב. אפרים

 ג. בנימין

 ד. מנשה

 
 . בכמה "ׁשֹוְפרֹות יֹוְבִלים" היה צריך לתקוע כדי שחומת העיר יריחו תיפול?92

 10א. 

 7ב. 

 3ג. 

 ד. כמה שיותר שופרות

 
 השתתפו במלחמה נגד סיסרא?. איזה שבטים 93

 א. אפרים ובנימין

 ב. נפתלי ומנשה

 ג. זבולון ונפתלי

 ד. אשר ונפתלי

 
ַעד  ה'. משה אומר לבני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה: "ְוָעַבר ָלֶכם ָכל ָחלּוץ ֶאת ַהַיְרֵדן ִלְפֵני 94

 הֹוִריׁשֹו ֶאת ֹאְיָביו ִמָפָניו". באיזה סיפור שימש אדם בתפקיד: "ָחלּוץ"?

 א. האדם שעבר לפני ארון ברית ה' 

 ב. ברק שיצא ראשון למלחמה בסיסרא

 ג. שמשון בהכאתו בפלשתים

 ד. עתניאל בן קנז כאשר נלחם בקרית ספר

 

 . באיזה נחל התרחש הקרב המכריע בין ברק לסיסרא?95

 נחל צעננים א.
 ב. נחל פישון
 ג. נחל תבור

 ד. נחל קישון

 
 ָלֶכם ֶאת ָהִעיר"? ה'. באיזה קרב אמר יהושע: "ָהִריעּו ִכי ָנַתן 96

 א. בקרב על יריחו

 ב. בקרב על העי

 ג. במלחמת חמשת מלכי הדרום 

 ד. על העיר חצור



 . מי השתמשה בחלב כדי להרוג שר צבא?97

 א. דבורה

 ב. יעל

 ג. עכסה

 ד. רחב

 
 . על מי נאמר: "ַוְיִהי ָׁשְמעֹו ְּבָכל ָהָאֶרץ"?98

 א. כלב

 ב. מיכה

 ג. יהושע 

 ד. גדעון

 
 . מאיזה שבט היו: "ֹמְׁשִכים ְּבֵׁשֶבט ֹסֵפר"?99

 א. בנימין

 ב. ראובן

 ג. יששכר

 ד. זבולון
 

. כאשר בני יעקב שמעו ששכם בן חמור חפץ בדינה אחותם הם התעצבו: "ִכי ְנָבָלה ָעָׂשה 100
ְוִכי  ה'ְבִיְׂשָרֵאל ִלְׁשַכב ֶאת ַּבת ַיֲעֹקב ְוֵכן לֹא ֵיָעֶׂשה".על מי במקרה אחר נאמר: "ִכי ָעַבר ֶאת ְּבִרית 

 ָעָׂשה ְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאל"?

                      א. שבט בנימין
   ב. הנלכד בחרם
     ג. יושבי גבעון 

 כלבד. 
 

 . איזה שבט: "לֹא הֹוִריׁש ֶאת ֹיְׁשֵבי ֵבית ֶׁשֶמׁש ְוֶאת ֹיְׁשֵבי ֵבית ֲעָנת"?101

 א. אשר
 ב. אפרים

 ג. נפתלי
 ד. דן

 

 . מהו שמו הנוסף של נחל קישון?102

 א. נחל קדומים

 ב. נחל מרוז

 ג. נחל נחל שורק

 נוסף ד. אין לו שם



 . מאיזה משפחה היה עכן?103

 א. משפחת הכרמי 

 ב. משפחת הזבדי

 ג. משפחת הזרחי

 ד. משפחת הגברים
 

. על איזה עם נאמר: "ַוַיְׁשִחיתּו ֶאת ְיבּול ָהָאֶרץ ַעד ּבֹוֲאָך ַעָזה ְולֹא ַיְׁשִאירּו ִמְחָיה ְּבִיְׂשָרֵאל ְוֶׂשה 104
 ָוׁשֹור ַוֲחמֹור "?

 א. מואב

 ב. מדין

 ג. עמלק

 ד. פלשתים
 

 . מה מהדברים הבאים לא היה במעל עכן?105

 א. אדרת שנער

 ב. לשון זהב

 ג. מעיל

 שקל כסף 200ד. 
 

 . למי נאמר: " ה' ִעְמָך ִגּבֹור ֶהָחִיל "?106

 א. אהוד בן גרא

 ב. ברק

 ג. גדעון

 ד. שמשון
 

 . מה היה עונשו של עכן?107

 א. סקילה וחניקה

 ב. הרג וסקילה

 סקילה ושריפה ג.

 ד. רגימה באבנים גדולות
 

 



 . למי נאמר: "ִכי ֶאְהֶיה ִעָמְך ְוִהִכיָת ֶאת]...[ְכִאיׁש ֶאָחד"?108

 א. אהוד בן גרא

 ב. ברק

 ג. גדעון

 ד. שמשון

 

 . איך קרא גדעון למזבח אותו בנה אחרי שהבין שהוא ראה את מלאך ה' ?109

 א. ה' נסי

 ב. אל אלהי ישראל

 ג. פניאל

 ד. ה' שלום

 

 . היכן יהושע שם את האורב לעי?110

 א. בית און

 ב. ההרה מקדם לבית אל

 ג. בין בית אל ובין העי

 ד. בין הרמה ובין בית אל

 

 באיזו עיר מדובר? -. "ְוהּוא לֹא ָיַדע ִכי ֹאֵרב לֹו ֵמַאֲחֵרי ָהִעיר"111

 א. יריחו

 ב. העי 

 ג. גבעון

 ד. גבעה

 

 ִיַקח]...[ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ֵמֲעָבָדיו ַוַיַעׂש ַכֲאֶׁשר ִדֶּבר ֵאָליו ה' "?. על מי נאמר:" וַ 112

 א. בעז

 ב. אהוד

 ג. יהושע

 ד. גדעון

 



ֵהָנה . "ַוִיְפנּו ַאְנֵׁשי]...[ַאֲחֵריֶהם ַוִיְראּו ְוִהֵנה ָעָלה ֲעַׁשן ָהִעיר ַהָשַמְיָמה ְולֹא ָהָיה ָבֶהם ָיַדִים ָלנּוס 113
 באיזו עיר מדובר?-ָוֵהָנה ְוָהָעם ַהָנס ַהִמְדָּבר ֶנְהַפְך ֶאל ָהרֹוֵדף "

 א. יריחו

 ב. העי

 ג. גבעון

 ד. גבעה

 

 . מהו שמו הנוסף של גדעון?114

 א. יואש

 ב. יתר

 ג. ירבעל

 ד. אין לו שם נוסף

 

 . היכן בנה יהושע מזבח וקרא בו את כל דברי התורה?115

 א. הר גרזים

 יבלב. הר ע

 ג. הר תבור

 ד. בעי

 

ַּבַעל הּוא ִגְדעֹון ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו]...[ּוַמֲחֵנה ִמְדָין ָהָיה לֹו ִמָצפֹון ִמִגְבַעת ַהמֹו116 ֶרה . "ַוַיְׁשֵכם ְירֻׁ
 היכן חנו בנ"י?-ָּבֵעֶמק "

 א. עמק יזרעאל
 ב. הר הגלעד

 חרוד ןג. עי
 ד. עפרה

 

 בידם אל פיהם בבדיקה שעשה גדעון על מנת לברור לוחמים?. מה היה מספר המלקקים 117

 300א. 

 32,000ב. 

 600ג. 

 10,000ד. 

 



 . מה מהערים הבאות לא היו שייכות לגבעונים?118

 א. לכיש

 ב. קרית יערים

 ג. כפירה

 ד. בארות

 

 . איך קוראים לנערו של גדעון?119

 א. יותם

 ב. יתר

 ג. פורה

 ד. אבימלך

 

ר נאמר שהיא : " ִכי ִעיר ְגדֹוָלה]...[ְכַאַחת ָעֵרי ַהַמְמָלָכה ְוִכי ִהיא ְגדֹוָלה ִמן ָהַעי ְוָכל . על איזו עי120
 ֲאָנֶׁשיָה ִגֹּבִרים"?

 א. יריחו

 ב. חצור

 ג. גזר

 ד. גבעון

 

ן ִמְסָפר . איזה עמים מתוארים במספרם הרב כך: "ֹנְפִלים ָּבֵעֶמק ָכַאְרֶּבה ָלֹרב ְוִלְגַמֵליֶהם ֵאי121
 ַכחֹול ֶׁשַעל ְׂשַפת ַהָים ָלֹרב"?

 א. מלכי הדרום 
 ב. מלכי הצפון

 ג. מדין ועמלק וכל בני קדם
 ד. מואב ועמלק

 

 "ֹחְטֵבי ֵעִצים ְוֹׁשֲאֵבי ַמִים ְלָכל ָהֵעָדה"?  -. מי היו ל122

 א. המרגלים ששלח יהושע לרגל את יריחו

 ב. הגבעונים 

 ג. משלחת בני דן

 בנימיןד. שבט 

 



 ְצִליל ֶלֶחם ְׂשֹעִרים"? . מי ראה בחלומו: "123

 א. פרעה

 ב. שר המשקים

 ג. שר האופים

 ד. איש ממחנה מדין
 

 . מי היה: "ֶמֶלְך ַיְרמּות"?124

 א. הוהם

 םאב. פר

 ג. יפיע

 ד. דביר
 

 . מי אמר: "ִמֶמִני ִתְראּו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו"?125

 א. גדעון

 ב.אבימלך

 ג. יהושע

 אהוד בן גראד. 
 

 . באיזה סיפור מופיע:"ַאְבֵני ַהָּבָרד"?126

 א. במלחמת יהושע ביריחו

                                                              ב. במלחמת יהושע בעי

 ג. במלחמת יהושע במלכי הדרום

 ד. במלחמת יהושע בהתאגדות מלכי הצפון

 

 ין?. איזה שבט הרגו את שרי מד127

 א. אפרים

 ב. מנשה

 ג. נפתלי

 רד. אש

 

 



 . מי אמר למי: "ֲהלֹוא טֹוב ֹעְללֹות ֶאְפַרִים ִמְבִציר ֲאִביֶעֶזר"?128

 א. בנ"י אל משה

 ב. נעמן לגיחזי

 ג. גדעון לאיש אפרים

 ד. מלאכי יפתח למלך בני עמון
 

ללמד  -קשת, כלומר. אחרי מות שאול ובניו, דוד מקונן ואומר שצריך ללמד את בני יהודה 129
: "ַעל ֵסֶפר הויהונתן כתובשאול ל קינת דוד עאותם להלחם על מנת שלא יפלו שוב במלחמה. 

 ַהָיָׁשר".

 על מה עוד נאמר שכתוב: "ַעל ֵסֶפר ַהָיָׁשר"?

 א. ספר מלחמות ה' 

 ב. שהשמש והירח עמדו מלכת

 ג. ספר מלכי יהודה

 ד. ספר מלכי ישראל
 

כֹות"? -יש ב . כמה שרים וזקנים130  "סֻׁ

 100א. 

 87ב. 

 77ג. 

 70ד. 
 

 . איך קוראים לבנו הבכור של גדעון?131

 א. יותם 

 ב. אבימלך

 ג. ירבעל

 ד. יתר
 

 . היכן התחבאו חמשת מלכי האמורי?132

 א. בהר במקדה

 ב. במערה במקדה

 ג. מתחת לאבנים גדולות 

 ד. ערי המבצר



  עֹוֶדנּו ָנַער"?. על מי נאמר: "ִכי ָיֵרא ִכי 133

 א. יתר

 ב. אבימלך

 ג. פורה

 ד. יותם

 

 . מי אמר: "לֹא ֶאְמֹׁשל ֲאִני ָּבֶכם ְולֹא ִיְמֹׁשל ְּבִני ָּבֶכם ה' ִיְמֹׁשל ָּבֶכם"?134

 א. משה 

 ב. יהושע

 ג. גדעון

 ד. יפתח

 

 . על איזה עם נאמר: "ְולֹא ָיְספּו ָלֵׂשאת רֹאָׁשם"?135

 א. מואב

 ב. עמלק

 עמוןג. 

 ד. מדין
 

 . איזו עיר לכד יהושע: "ַּביֹום ַהֵשִני"?136

 א. לבנה 

 ב. לכיש

 ג. גזר

 ד. חברון
 

 בנים? 70. למי מלבד אחאב מלך ישראל, היו 137

 א. גדעון

 ב. עבדון בן הלל

 ג. יאיר הגלעדי

 ד. אבצן 

 



ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם ַהַמִציל אֹוָתם ִמַיד ָכל . כאשר מת שופט דגול, נאמר: "ְולֹא ָזְכרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת 138
 מיהו השופט?-ֹאְיֵביֶהם ִמָסִביב"

 א. אהוד בן גרא

 ב. יפתח

 ג. גדעון

 ד. שמשון

 

 . כמה כסף נתנו בעלי שכם לאבימלך מבית בעל ברית?139

 70א. 

 100ב. 

 300ג. 

 77ד. 

 

ַיד ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ַמְלָכּה ַוַיֶכָה ְלִפי ֶחֶרב ְוֶאת ָכל ַהֶנֶפׁש . על איזו עיר נאמר: "ַוִיֵּתן ה' ַגם אֹוָתּה ּבְ 140
 ֲאֶׁשר ָּבּה לֹא ִהְׁשִאיר ָּבּה ָׂשִריד"?

 א. לבנה 

 ב. לכיש

 ג. חברון 

 ד. דביר

 

 ָלנּוַע ַעל ָהֵעִצים"? . איזה עץ אמר: "ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת ִדְׁשִני ֲאֶׁשר ִּבי ְיַכְּבדּו ֱאֹלִהים ַוֲאָנִׁשים ְוָהַלְכִּתי141

 א. גפן
 ב. תאנה

 ג. זית
 ד. רמון

 

א . על איזו עיר נאמר: "ַוִיְלְכדּוָה ַּביֹום ַההּוא ַוַיכּוָה ְלִפי ֶחֶרב ְוֵאת ָכל ַהֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ָּבּה ַּביֹום ַההּו142
 ֶהֱחִרים"?

 א. לבנה 

 עגלוןב. 

 ג. חברון 

 ד. דביר



 ַדְלִּתי ֶאת ָמְתִקי ְוֶאת ְּתנּוָבִתי ַהטֹוָבה ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל ָהֵעִצים"?. איזה עץ אמר: "ֶהחֳ 143

 א. זית 

 ב. תאנה

 ג. גפן

 ד. אטד

 

 . על מי נאמר: "ַוַיְׁשֵלְך ֶאת ַנְפׁשֹו ִמֶנֶגד"?144

 א. יהושע

 ב. אהוד בן גרא

 ג. גדעון

 ד. שמשון

 

 . כמה שנים שפט אבימלך?145

 3א. 

 7ב. 

 10ג. 

 40ד. 

 

 ֹלֵהיֶהם"?. על מי נאמר: "ַוֵיְצאּו ַהָשֶדה ַוִיְבְצרּו ֶאת ַכְרֵמיֶהם ַוִיְדְרכּו ַוַיֲעׂשּו ִהלּוִלים ַוָיֹבאּו ֵּבית אֱ 146

 א. יהושע והעם במעמד הברכה והקללה

 ב. הפלשתים כאשר לעגו על שמשון

 ג. אבימלך ובעלי שכם

 ד. געל בן עבד ואחיו ובעלי שכם

 

 . מי אמר למי: "ֵאת ֵצל ֶהָהִרים ַאָּתה ֹרֶאה ָכֲאָנִׁשים"?147

 א. דבורה אל ברק

 ב. יהושע לכלב

 ל אל געל בן עבדוג. זב

 הד. בני דן אל מיכ

 



 "ארּוָמה" לפני שהתחיל בקרב?-. מי ישב ב148

 א. יהושע

 ב. גדעון

 ג. אבימלך

 ד. שמשון

 

 . איזו עיר אבימלך זרע מלח?149

 א. שכם

 מלוא ב.

 ג. תבץ

 ד. צלמון

 

ֲעָדם ַוַיֲעלּו . "ּוִמְגַדל ֹעז ָהָיה ְבתֹוְך ָהִעיר ַוָינֻׁסּו ָׁשָמה ָכל ָהֲאָנִׁשים ְוַהָנִׁשים ְוֹכל ַּבֲעֵלי ָהִעיר ַוִיְסְגרּו ּבַ 150
 באיזו עיר מדובר?-ַעל ַגג ַהִמְגָדל"

 א. שכם 

 ב. בית אל

 ג. תבץ

 ד. מגדל

 

ה עמים נאמר: "ַוִיְרֲעצּו ַוְיֹרְצצּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבָשָנה ַהִהיא ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֶאת ָכל . על איז151
 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַיְרֵדן ְּבֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ַּבִגְלָעד"?

 א. ארם וצידון
 ב. מואב ופלשתים

 ג. מדין ועמלק וכל בני קדם
 . פלשתים ובני עמוןד

 

 . איזה שופט: "ָהָיה ִגּבֹור ַחִיל ְוהּוא ֶּבן ִאָשה זֹוָנה"?152

 א. אהוד בן גרא

 ב. גדעון

 ג. יפתח

 ד. שמשון

 



 . מי אמר למי: "ְוָאֹנִכי לֹא ָחָטאִתי ָלְך ְוַאָּתה ֹעֶׂשה ִאִּתי ָרָעה ְלִהָלֶחם ִּבי"?153

 א. הגבעונים ליהושע

 ב. אהוד לעגלון

 ג. מיכה לבני דן

 ד. מלאכי יפתח למלך בני עמון

 

 . כמה ערים הכה יפתח בבני עמון?154

 18א. 

 8ב. 

 20ג. 

 22ד. 

 

. על מי נאמר: "ַוַיֶכה]...[ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ָהָהר ְוַהֶנֶגב ְוַהְשֵפָלה ְוָהֲאֵׁשדֹות ְוֵאת ָכל ַמְלֵכיֶהם לֹא 155
 ְנָׁשָמה ֶהֱחִרים"?ִהְׁשִאיר ָׂשִריד ְוֵאת ָכל הַ 

 א. יהושע

 ב. עתניאל

 ג. אהוד בן גרא

 ד. שמשון

 

 . מי אמר למי: "ֵּביְתָך ִנְׂשֹרף ָעֶליָך ָּבֵאׁש"?156

 א. איש אפרים לגדעון
 . בעלי שכם לאבימלךב

 ג. איש אפרים ליפתח
 ד. הפלשתים לאשת שמשון

 

 רֹאׁשֹו".. על שמואל הנביא נאמר: "ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל 157

 על איזה אדם אחר גם נאמר: "ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשֹו"?

 א. אהוד בן גרא

 ב. גדעון

 ג. שמשון

 ד. מיכה



 . מלאך ה' אומר להגר: "ִהָנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל".158

 ה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן"?בסיפור אחר, למי נגלה מלאך ה' ואומר לה: "ִכי ִהָנְך ָהָר 

 א. רחב

 ב. עכסה

 ג. דבורה

 ד. אשת מנוח

 

 . מי אמר למי: "ָלָמה ֶזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ְוהּוא ֶפִלאי"?159

 א. מלאך ה' אל יעקב

 ב. מלאך ה' אל מנוח

 ג. מלאך ה' אל אשת מנוח

 ד. מלאך ה' אל גדעון

 

 ִלְקָראתֹו"?. היכן ראה שמשון: "ְכִפיר ֲאָריֹות ֹׁשֵאג 160

 א. תמנה

 ב. כרמי תמנה

 ג. עזה

 ד. מחנה דן
 

ו . "הּוא ָבא]...[ּוְפִלְׁשִּתים ֵהִריעּו ִלְקָראתֹו ַוִּתְצַלח ָעָליו רּוַח ה' ַוִּתְהֶייָנה ָהֲעֹבִתים ֲאֶׁשר ַעל ְזרֹועֹוָתי161
 היכן זה קרה? -"ַכִפְׁשִּתים ֲאֶׁשר ָּבֲערּו ָבֵאׁש ַוִיַמסּו ֱאסּוָריו ֵמַעל ָיָדיו

 א. לחי

 ב. סעיף סלע עיטם 

 ג. עין הקורא

 ד. עזה
 

 . על מה נאמר: "ַוְיַנְּתֵקם ֵמַעל ְזֹרֹעָתיו ַכחּוט"?162

 א. שבעה יתרים לחים 

 ב. עבותים חדשים

 ג. היתד והמסכת

 ד. שלשלות ברזל



 . מי היה: "טֹוֵחן ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים"?163

 א. עתניאל

 ב. אבימלך

 גדעוןג. 

 ד. שמשון

 

 כמה איש ואשה היו על הגג? -. "ְוַהַּבִית ָמֵלא ָהֲאָנִׁשים ְוַהָנִׁשים ְוָׁשָמה ֹכל ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים"164

 3,000א. 

 1,000ב. 

 1,100ג. 

 3,300ד. 

 

 " :מוות כמותם באומרוביקש הוא , . כשבלעם ברך את עם ישראל165

ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָכֹמהּו". איזה אדם אחר אמר סמוך למיתתו: "ָּתמֹות ַנְפִׁשי ָּתֹמת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים 
 ִעם ְפִלְׁשִּתים"?

 סיסראא.
 ב. עגלון מלך מואב

 ג. שמשון
 ד. איש אפרים

 

 . היכן התאספו מלכי הצפון להלחם עם ישראל?166

 א. בארץ המצפה
 ב. צידון רבה

 ב. משרפות מים
 ד. מי מרום

 

. הנביא הושע אומר: "ִכי ָיִמים ַרִּבים ֵיְׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאין ֶמֶלְך ְוֵאין ָׂשר ְוֵאין ֶזַבח ְוֵאין ַמֵצָבה 167
 ְוֵאין ֵאפֹוד ּוְתָרִפים". 

 על מי נאמר שעשה: "ֵאפֹוד ּוְתָרִפים "?

 א. גדעון     

 ב. מיכה     

 ג. שמשון     

 ד. לבן הארמי     



 מי הוצע: "ֲעֶׂשֶרת ֶכֶסף ַלָיִמים ְוֵעֶרְך ְּבָגִדים"?. ל168

 א. כלב

 מרעי שמשון 30-ב. ל

 ג. מיכה

 ד.הנער הלוי

 

 . מי אמר למי: "ִמי ֱהִביֲאָך ֲהֹלם ּוָמה ַאָּתה ֹעֶׂשה ָּבֶזה ּוַמה ְלָך ֹפה"?169

 א. חמשת בני דן אל הנער הלוי

 ב. מיכה אל הנער הלוי

 ' ג. יהושע אל שר צבא ה

 ד. גדעון אל מלאך ה' 

 

 . איזו עיר כונתה: "רֹאׁש ָכל ַהַמְמָלכֹות"?170

 א. יריחו

 ב. עי

 ג. גבעון

 ד. חצור

 

ָאֶרץ . "ַוִיְראּו ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה יֹוֶׁשֶבת ָלֶבַטח ְכִמְׁשַפט ִצֹדִנים ֹׁשֵקט ּוֹבֵטַח ְוֵאין ַמְכִלים ָדָבר ּבָ 171
 באיזו עיר מדובר?-ּוְרֹחִקים ֵהָמה ִמִצֹדִנים ְוָדָבר ֵאין ָלֶהם ִעם ָאָדם"יֹוֵרׁש ֶעֶצר 

 א. עי
 ב. גבעון
 ג. חצור
 ד. ליש

 

ֹרב . "ַוָיָקם ָהִאיׁש ָלֶלֶכת הּוא ּוִפיַלְגׁשֹו ְוַנֲערֹו ַויֹאֶמר לֹו ֹחְתנֹו ֲאִבי ַהַנֲעָרה ִהֵנה ָנא ָרָפה ַהיֹום ַלעֲ 172
יזה יום בא -ִלינּו ָנא ִהֵנה ֲחנֹות ַהיֹום ִלין ֹפה ְוִייַטב ְלָבֶבָך ְוִהְׁשַכְמֶּתם ָמָחר ְלַדְרְכֶכם ְוָהַלְכָּת ְלֹאָהֶלָך"

 ? קרהלאחר הגעת האיש לבית האב זה 

 שניהיום בא. 

 שלישיהיום בב. 

 רביעיהיום בג. 

 חמישיהיום בד. 



. רבקה אומרת לעבד אברהם: " ַגם ֶּתֶבן ַגם ִמְספֹוא ַרב ִעָמנּו ַגם ָמקֹום ָללּון ". מי אמר למי: " 173
 ם ֶלֶחם ָוַיִין "?ְוַגם ֶּתֶבן ַגם ִמְספֹוא ֵיׁש ַלֲחמֹוֵרינּו ְוגַ 

 ירכתי הר אפריםמא. האיש הזקן לאיש הלוי  

 ירכתי הר אפרים לאיש הזקןמב. האיש הלוי 

 ג. יעל לסיסרא

 ד. דבורה לברק

 

 . אברהם לקח איתו  "ַמֲאֶכֶלת" על מנת לשחוט את בנו. 174

 את פילגשו?כדי לבתר "ַמֲאֶכֶלת"  -איזה אדם אחר השתמש ב  

 א. יהושע

 וןב. שמש

 ג. האיש הלוי

 ד. הנער הלוי

 

. כאשר לוט הכניס אורחים לביתו, באו אנשי סדם והקיפו את ביתו ככתוב: "ֶטֶרם ִיְׁשָכבּו 175
ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְסֹדם ָנַסּבּו ַעל ַהַּבִית ִמַנַער ְוַעד ָזֵקן ָכל ָהָעם ִמָקֶצה". על איזו קבוצת אנשים 

 ֶאת ַהַּבִית ִמְתַדְפִקים ַעל ַהָדֶלת"?אחרת נאמר: "ָנַסּבּו 

 א. בני בנימין
 ב. המרגלים ששלח יהושע לרגל את יריחו

 ג. הגבעונים
 ד. הפלשתים ששרפו את אשתו של שמשון

 

. לאחר שבני בנימין עשו נבלה בישראל, כל עם ישראל התאסף על מנת להלחם בבנימין. כמה 176
 אנשים התפקדו מישראל?

 26,000א. 
 400,000 ב.
 25,000ג. 
 300,000ד. 

 

 . מי אמר: "ַּבָמה אֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִהֵנה ַאְלִפי ַהַדל ִּבְמַנֶשה ְוָאֹנִכי ַהָצִעיר ְּבֵבית ָאִבי"?177

 א. גדעון

 ב. שאול

 ג. משה

 ד. יהושע



ֲחֶנה רֹאׁש ָהַאְׁשֹמֶרת ַהִּתיכֹוָנה ַאְך ָהֵקם . על מי אמר: " ַוָיבֹא]...[ּוֵמָאה ִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִּבְקֵצה ַהמַ 178
 ֵהִקימּו ֶאת ַהֹשְמִרים..."?

 א. שאול

 ב. אהוד בן גרא

 ג. אבימלך

 ד. גדעון

 

 . על מי נאמר: "ִכי ָעׂשּו ִזָמה ּוְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאל"?179

 א. גבעונים

 ב. איש אפרים

 ג. בני בנימין

 ד. הפלשתים

 

 "ַוַּתַעְברּו ֶאת ַהַיְרֵדן ַוָּתֹבאּו ֶאל ְיִריחֹו ַוִיָלֲחמּו ָבֶכם ַּבֲעֵלי ְיִריחֹו"?. מי אמר: 180

 א. דוד 

 ב. יהושע

 ג. ירמיהו

 ד. מלאך ה' בבוכים

 

 . כמה "ֹקֵלַע ָּבֶאֶבן ֶאל ַהַשֲעָרה ְולֹא ַיֲחִטא" היו מבני בנימין?181

 700א. 

 70ב. 

 7ג. 

 7,000ד. 

 

 ְכֹכִחי ָאז ּוְכֹכִחי ָעָּתה ַלִמְלָחָמה ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא"? . מי אמר: "182

 א. יהושע

 ב. עתניאל 

 ג. כלב

 ד. שמשון



 . מיהו: "ָהָאָדם ַהָגדֹול ָּבֲעָנִקים"? 183

 א. ששי

 ב. אחימן

 ג. ארבע

 ד. תלמי

 

ם ַקֵדׁש ֶאת ָהָעם ְוָאַמְרָּת ִהְתַקְדׁשּו ְלָמָחר"?184  . מי צווה: "קֻׁ

 א. משה

 ב. גדעון

 ג. יהושע

 ד. שמואל

 

. מי אמר למי: "ַאֵיה ֵאפֹוא ִפיָך ֲאֶׁשר ּתֹאַמר]...[ֲהלֹא ֶזה ָהָעם ֲאֶׁשר ָמַאְסָּתה ּבֹו ֵצא ָנא ַעָּתה 185
 ְוִהָלֶחם ּבֹו"?

 א. יפתח למלך בני עמון

 ב. ברק לסיסרא

 ג. דוד לגלית

 ד. זבל לגעל

 

 ֶאת ָהָאֶרץ"?. למי נאמר: "ְלכּו ִחְקרּו 186

 א. שנים עשר המרגלים ששלח משה

 ב. חמישה אנשים מבני דן

 ג. מרגלי העי

 ד. שני המרגלים ששלח יהושע לרגל ביריחו

 

 . כמה הכו בני בנימין בבני ישראל במערכה השלישית?187

 22,000א. 

 18,000ב. 

 30,000ג. 

 30ד. 



 ישראל נמצא?היכן אורב  -. " ַוַיַעְרכּו ְּבַבַעל ָּתָמר"188

 א. גבעה

 ב. מערה גבע

 ג. בית אל

 ד. גדעם

 

 . למי נאמר: "ֵלְך ְוַאְרֶאָך ֶאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַאָּתה ְמַבֵקׁש"?189

 א. ראובן 

 ב. בן הדד

 ג. דוד

 ד. ברק

  

ּוְבָזָהב ּוִבְנֹחֶׁשת ּוְבַבְרֶזל . למי נאמר: "ִּבְנָכִסים ַרִּבים ׁשּובּו ֶאל ָאֳהֵליֶכם ּוְבִמְקֶנה ַרב ְמֹאד ְּבֶכֶסף 190
 ּוִבְׂשָלמֹות ַהְרֵּבה ְמֹאד ִחְלקּו ְׁשַלל ֹאְיֵביֶכם ִעם ֲאֵחיֶכם"?

 א. בני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה

 ב. שבט ראובן 

 ג. שבט גד

 ד. חצי שבט מנשה

 

 כו בבני בנימין במערכה השלישית?ה. כמה בני ישראל 191

 22,000א. 

 25,000ב. 

 25,100 ג.

 ג' נכונות-ד. ב' ו

 

 . מי בנו: "ִמְזֵּבַח ָגדֹול ְלַמְרֶאה"?192

 א. בני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה

 ב. שבט ראובן

 ג. שבט גד

 ד. חצי שבט מנשה



 "ִגְדֹעם"? -. כמה הכו בנ"י בבנימין ב193

 22,000א. 

 18,000ב. 

 5,000ג. 

 2,000ד. 

 

 אותו בנו: "לֹא ְלעֹוָלה ְולֹא ְלָזַבח"? . מי בנו מזבח בנימוק שהמזבח194

 א. בני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה

 ב. שבט ראובן

 ג. שבט גד

 ד. חצי שבט מנשה 

 

. באיזה מקום נאמר: "ַוָיבֹא ָהָעם]...[ַוֵיְׁשבּו ָׁשם ַעד ָהֶעֶרב ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ַוִיְׂשאּו קֹוָלם ַוִיְבכּו ְּבִכי 195
 ָגדֹול"?

 א. מצפה

 ב. גלגל

 ג. מצפה

 ד. בית אל

 

. מי אמר: "ַוֲחַזְקֶּתם ְמֹאד ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות ֵאת ָכל ַהָכתּוב ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ְלִבְלִּתי סּור ִמֶמנּו 196
 ָיִמין ּוְׂשמֹאול"?

 א. משה

 ב. יהושע

 ג. יפתח

 ד. בני דן
 

 . כמה נערות בתולות היו ביבש גלעד?197

 400א. 

 40ב. 

 300ג. 

 12,000ד. 



 . מי אמר: "ְוִהֵנה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ַהיֹום ְּבֶדֶרְך ָכל ָהָאֶרץ"?198

 א. משה 

 ב. יהושע

 ג. כלב

 ד. האיש הלוי שגר בירכתי הר אפרים

 

 ָּבֶהם"?. על מי נאמר: "ַוֵיְלכּו ַוָיׁשּובּו ֶאל ַנֲחָלָתם ַוִיְבנּו ֶאת ֶהָעִרים ַוֵיְׁשבּו 199

 א. בנ"י

 ב. שבט יהודה ושמעון אחיו

 ג. בני בנימין

 ד. העמונים

 

. מי אמר: "ָוֶאְׁשַלח ֶאת ֹמֶׁשה ְוֶאת ַאֲהֹרן ָוֶאֹגף ֶאת ִמְצַרִים ַכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹו ְוַאַחר הֹוֵצאִתי 200
 ֶאְתֶכם."?

 א. משה

 ב. יהושע

 ג. שמואל

 ד. דוד

 

 "ַוְיָבֶרְך ָּברֹוְך ֶאְתֶכם ָוַאִצל ֶאְתֶכם ִמָידֹו"?. על מי נאמר: 201

 א. זבל

 ב. ברק

 ג. בלק

 ד. בלעם

 

 . מי אמר למי: "ֵעִדים ַאֶּתם ַהיֹום"?202

 א. יהושע אל העם 

 ב. העם אל יהושע

 ג. בעז אל הזקנים 

 ד. הזקנים אל בעז



 ר ְּבִקְרְּבֶכם"?. מי אמר: "ְוַעָּתה ָהִסירּו ֶאת ֱאֹלֵהי ַהֵנָכר ֲאׁשֶ 203

 א. יעקב

 ב. יהושע

 ג. שמואל 

 ד. דוד

 

 
 

 שאלות אתגר:

 סיסרא היה שר צבאו של יבין מלך כנען. מי עוד שימש בתפקיד "שר צבא" בספר שופטים? .1
 כלב בן יפונה .א
 יהושע .ב
 מלאך ה' .ג
 יפתח .ד

 
 על מי נאמר:" בצע כסף לא לקחו"? .2

 תושבי מרוז .א
 מלכי כנען .ב
 סיסרא וצבאו .ג
 הכוכבים  .ד

 
 "ֲאֵׁשדֹות" הוא מדרון ההרים שהמים נשפכים ויורדים שם. -. ה3   

 "ֲאֵׁשדֹות"?-איזה מנהיג הכה את איביו ב    

 אהוד בן גראא. 
 גדעוןב.
 יהושעג. 
 שמשוןד. 

 

 . "ַטָּבת" זהו שם של מקום. איזה מקום נמצא: "ַעל ַטָּבת"?4

 בית השטה .א
 צררתה .ב
 בית ברה .ג
 אבל מחולה .ד

 
ּוְבָתִמים" משמעו בלבב שלם. המקור לביטוי זה בתנ"ך הוא בדברי יותם בן גדעון: . "ֶּבֱאֶמת 5

ַּבַעל ְוִעם ֵּביתֹו  "ְוַעָּתה ִאם ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ֲעִׂשיֶתם ַוַּתְמִליכּו ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ְוִאם טֹוָבה ֲעִׂשיֶתם ִעם ְירֻׁ
 ְוִאם ִכְגמּול ָיָדיו ֲעִׂשיֶתם לֹו".

 זה אבל בסדר מילים הפוך ואמר לעם: "ְּבָתִמים ּוֶבֱאֶמת"?מי השתמש בביטוי 
 א. יהושע

 ב. אהוד בן גרא
 ג. גדעון
 ד. יפתח



. בתחילת דרכו של יהושע כמנהיג, ה' אומר ליהושע שהוא יירש את: "ֹכל ֶאֶרץ ַהִחִּתים". על איזה 6
 איש שנצל ממות נאמר: "ַוֵיֶלְך ָהִאיׁש ֶאֶרץ ַהִחִּתים"?

 הלוי שגר בירכתי הר אפריםא. האיש 
 ב. הנער הלוי

 ג. האיש מבית אל
 ד. האיש מיבוס

 
 . משה אומר לעם ישראל: "ְוִיָכֲחׁשּו ֹאְיֶביָך ָלְך".7
 באיזה מקרה היו לעם ישראל אויבים ששיקרו להם?   

 א. יהושע ומלכי הדרום
 ב. יהושע והגבעונים

 ג. יהושע ומלכי הצפון
 ד. יעל וסיסרא

 
ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשר ִכי  ִהְתַקְדׁשּו ְלָמָחר. עקב תלונת בנ"י על הבשר ה' אומר למשה:" ְוֶאל ָהָעם ּתֹאַמר 8

ור אחר ְּבִכיֶתם ְּבָאְזֵני ה' ֵלאֹמר ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר ִכי טֹוב ָלנּו ְּבִמְצָרִים ְוָנַתן ה' ָּבָׂשר ַוֲאַכְלֶּתם". מי בסיפ
 ם ואמר לבנ"י: "ִהְתַקְדׁשּו ְלָמָחר"?צווה לקדש את הע

 א. יהושע
 ב. דבורה

 ג. גדעון
 ד. שמשון

 
 . "ֹעְללֹות" הם הענבים הפחותים הנלקטים בסוף הבציר.9
 מי הזכיר במשלו:"ֹעְללֹות"?  

 א. יותם
 ב. גדעון

 ג. שמשון
 ד. דבורה

 
לכמה ראשים ולתקוף את . בעבר היו אסטרטגיות לחימה שונות. אחת מהן הייתה להתפצל 10

 האויב מכיוונים שונים.
 נחלק צבא ישראל לשלושה ראשים? לאמתי 

 א. בימי ברק ודבורה
 ב. בימי גדעון

 ג. בימי אבימלך
 ד. בימי שאול

 
 . שני שופטים הסתכסכו עם "ִאיׁש ֶאְפַרִים". מיהם השופטים?11

 א. יפתח ושמשון
 ב. שמשון וגדעון

 ג. יפתח ואבימלך
 ויפתח ד.  גדעון

 
 . איזה מקום נמצא: "ִמְצפֹוָנה ְלֵבית ֵאל ִמְזְרָחה ַהֶשֶמׁש"?12

 א. מצפה
 ב. שילה
 ג. שכם

 ד. יבש גלעד
 
 
 



 . "ֲעָיִרים" אלו החמורים  הקטנים. לאיזה שופט היו בנים שרכבו על "ֲעָיִרים"?13
 א.  יאיר הגלעדי

 ב. אבצן 
 ג. אילון הזבולני

 גדעוןד. 
 

 צא: "ִּבְקֵצה ִמְזַרח ְיִריחֹו"?. איזה מקום נמ14
 א. גלגל

 ב. ערבות מואב
 ג. הר נבו

 ד. ירדן
 

 '. -. "ִעם" משמעו לא רק 'גם' או 'בנוסף' אלא גם 'בסמוך ל15
 על איזה מקום נאמר: " ֲאֶׁשר ִעם ֵּבית ָאֶון"?    

 א. יריחו
 עיהב. 

 ג. בית אל
 ד. גלגל

 
 ִאיׁש ְלַנֲחָלתֹו"?וילכו בני ישראל . על מי נאמר: "ַוְיַׁשַלח]...[ֶאת ָהָעם 16

 א. יהושע
 ב. אהוד בן גרא

 ג. גדעון
 ד. יפתח

 
 . למי היו: "ָנִׁשים ַרּבֹות"?17

 א. שלמה
 ב. אביה בן רחבעם

 ג. גדעון
 ד. שמשון

 
 .למי ניתנו: "גֹֻּׁלת ָמִים"?18

 א. יהושע
 ב. עתניאל

 ג. עכסה
 כלב ד.
 

 . על מי נאמר: "ַוֵיֶלְך]...[ַוֵיֶׁשב ְּבֵביתֹו"?19
 א. יהושע

 ב. גדעון
 ג. יפתח
 ד. מיכה

 
 . על מי נאמר: "ַוֵּתֶׁשב ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל ַעד ַהיֹום ַהֶזה"?20

 א. רחב
 ב. עכסה

 ג. יעל
 ד. דבורה

 
 
 



 ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבֵתיֶכם"?. מי אמר: "ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 21
 א. יהושע

 ב. איש נביא
 ג. מלאך ה' 

 ד. ה'
 

 . "ֶפה ֶאָחד" הוא דבר, החלטה, מחשבה או פעולה המתבצעת על ידי הסכמת כל השותפים.22
 איזה מלכים נלחמו עם ישראל: "ֶפה ֶאָחד"?

 א. מלכי הדרום
 ב. הגבעונים

 ג. מלכי הצפון
 ד. פלשתים

 
 שופט נאמר: "ְוהּוא ֹיֵׁשב ְּבָׁשִמיר ְּבַהר ֶאְפָרִים"?. על איזה 23

 א. תולע בן פואה
 ב. יאיר הגלעדי

 ג. אבצן
 ד. אהוד בן גרא

 
 " ֶאֶרץ טֹוב"? -מי נמלט ליא ארץ בנחלת בני עמון. . "טֹוב" ה24

 א. ישמעאל
 ב.יותם
 ג. יפתח

 ד. שמשון
 

 "ַּבְרֳקִנים" כאות נקמה? -השתמש ב. "ַּבְרֳקִנים" הם צמחים קוצניים. איזה שופט 25
 א. אהוד בן גרא

 ב. גדעון
 ג. אבימלך
 ד. שמשון

 
 . מה קרה לקראת השקיעה: "ְּבֶטֶרם ָיבֹא ַהַחְרָסה"?26

 א. אהוד הרג את עגלון
 ב. יעל הרגה את סיסרא

 ג. גילוי חידת שמשון
 ד. הכאה מוחצת של בני בנימין בעם ישראל

 
 ְלִפי ַהַדל"?. מי העיד על עצמו: "ַא 27

 א. יהושע
 ב. גדעון
 ג. שאול
 ד. יפתח

 
 . "ֶאְׁשָנב" הוא חלון או פתח קטן בקיר. 28

 מי מהדמויות הבאות השקיף: "ְּבַעד ָהֶאְׁשָנב"?
 א. רחב

 ב. מיכה
 ג. סיסרא

 ד. אם סיסרא
 
 



 . " ָפרּור" זה קדירה או בעברית מדוברת: סיר.29
 "ָפרּור"? -איזה שופט השתמש ב  

 א. דבורה
 ב. גדעון
 ג. יפתח

 ד. שמשון
 

. "ִמְספֹוא" הוא כלל מיני ירקות וגרעינים המשמשים מזון לבהמות. למי מהדמויות הבאות 30
 הוצע: "ִמְספֹוא"?

 א. יהושע ונשיאי העדה 
 ב.  סיסרא

 ג.  מלאך ה' 
 ד. האיש הלוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חידון התנ"ך לנוער -מאגר שאלות 

 כד'-יא', יד', כב'-פרקים א' יהושע:
 כל הספר שופטים:

 תשובון
 

מספר 
 השאלה

אות 
 התשובה

 מקור התשובה

 יהושע פרק א' פסוק ח' יהושע א 1
 יהושע פרק ב' פסוק ב'' ימים 3 ב 2
  יהושע פרק ב' פסוק א'. שטים ג 3
האנשים שנשלחו לרגל את  ב 4

 יריחו
 יהושע פר ב' פסוק כג'.

 יהושע פרק ז' פסוק א' עכן ד 5
 יהושע פרק ח' פסוק כ"ה 12,000 א 6
 יהושע פרק ז' פסוק כ"ו עמק עכור ג 7
שופטים פרק י"א פסוק  6 א 8

 ז'
-יהושע פרק ו' פסוקים ג' 13 ב 9

 ד'
 יהושע פרק ט' פסוק ד' הגבעונים ג 10
שופטים פרק ו' פסוק  גדעון ג 11

 י"א
 יהושע פרק י' פסוק י"ב יהושע ב 12
 שופטים פרק ד' פסוק ג' 900 ד 13
שופטים פרק י"ז פסוק  1,100 ג 14

 ב'
 שופטים פרק י' פסוק ב' שנים 23 ב 15
 יהושע פרק כ"ד פסוק ל תמנת סרח ג 16

 שופטים פרק ו' פסוק א' 7 ג 17
 יהושע פרק כ"ג פסוק א' יהושוע א 18
שופטים פרק ט"ו פסוק  שמשון ב 19

 ד'
שופטים פרק ו' פסוק  מנשה ג 20

 ט"ו
שופטים פרק י"א פסוק  7 ב 21

 ט'
יהושע פרק כ"ד פסוק  גבעת פנחס ב 22

 ל"ג
 יהושע פרק ז' פסוק ה' בקר השני נגד העי ב 23

 יהושע פרק ז' פסוק כ"א עכן ב 24
 יהושע פרק ב' פסוק ט"ו רחב ג 25

 שופטים פרק ג' פסוק ל' אהוד בן גרא א 26
 יהושע פרק ד' פסוק י"ט בעשור לחודש הראשון ד 27

שופטים פרק ח פסוק  גדעון  א 28
 ל"ב

 יהושע פרק ב' פסוק י"ד רחב ב 29



שופטים פרק ה' פסוק  יעל ג 30
 כ"ד

שופטים פרק י"ג פסוק  שמשון ב 31
 ה'

שופטים פרק י"א פסוק  יפתח הגלעדי ד 32
 א'

שופטים פרק י"ח פסוק  מיכה ג 33
 כ"ו

שופטים פרק ו' פסוק  גדעון ד 34
 ל"ח

מיכה שכר לו נער לוי  ג 35
מבית לחם יהודה לשמש 

 לו ככהן

שופטים פרק י"ז 
 ז'-פסוקים ו'

 שופטים פרק א פסוק ל' זבולון א 36
 יהושע פרק י' פסוק א' אדני בזק ב 37
יהושע פרק י"א פסוק  אשקלון ג 38

 כ"ב
שופטים פרק ז' פסוק  גדעון ב 39

 כ"ב
שופטים פרק כ' פסוק  סלע רימון א 40

 מ"ז

שופטים פרק ט"ו פסוק  יצאו מים לשמשון ב 41
 י"ט

שופטים פרק ח' פסוק  גדעון ב 42
 י"א

בתיאור התחפושת של  ב 43
 הגבעונים

 יהושע פרק ט' פסוק ה'

שופטים פרק י"ב פסוק  שמשון ד 44
 ה'

מהמדבר ועד הים הגדול  ג 45
 מבוא השמש

 יהושע פרק א' פסוק ד'

שופטים פרק י"ב פסוק  עבדון בן הלל הפרעתוני ד 46
 י"ג

 יהושע פרק י"ד פסוק ו' יהודה ד 47
ממעלה עקרבים מהסלע  ג 48

 ומעלה
שופטים פרק א' פסוק 

 ל"ו
שופטים פרק א' פסוק  יושבי העמק ג 49

 י"ט
שופטים פרק ה' פסוק  דן א 50

 י"ז
שופטים פרק ח' פסוק  גדעון ב 51

 ל"ד
 שופטים פרק ט' פסוק ז' הר גריזים ב 52
שופטים פרק ט"ז פסוק  20 ד 53

 ל"א
 שופטים פרק י' פסוק ה' קמון א 54
 יהושע פרק ה' פסוק ט"ו יהושוע ב 55
פסוק י' שופטים פרק ז'  יתר א 56

 ופרק ט' פסוק א', ה'



שופטים פרק ט' פסוק  בארה )באר( א 57
 כ"א

יהושע פרק כ"ד פסוק  יהושע ג 58
 כ"ט

שופטים פרק א' פסוק  קריית ספר ג 59
 י"א

שופטים פרק ט"ז פסוק  בין צרעה ובין אשתאול ד 60
 ל"א

שופטים פרק א' פסוק  אפרים ג 61
 כ"ט 

הערוכות לה בפשתי העץ  ב 62
 על הגג

 יהושע פרק ב' פסוק ו'

 שופטים פרק א' פסוק ד' 10000 ב 63
 יהושע פרק ב' פסוק י"ב רחב א 64
 שופטים פרק ב' פסוק י' אחרי מות יהושע ד 65
 יהושע פרק ג' פסוק ט"ו ירדן ב 66
האבנים שנלקחו מהירדן  ד 67

 אל המלון
 יהושע פרק ד' פסוק ז'

 שופטים פרק ג' פסוק ח' כושן רשעתייים ד 68
 יהושע פרק ג' פסוק ד' אמה 2000 ב 69
 שופטים פרק ג' פסוק ח' שנים 8 א 70
 יהושע פרק ג' פסוק ט"ז אדם ב 71
 שופטים פרק ג' פסוק י"ג עגלון מלך מואב ב 72
שופטים פרק ג' פסוק  אהוד בן גרא ב 73

 ט"ו
 יהושע פרק ד' פסוק ב' 12 ב 74
 שופטים פרק ג' פסוק כ' עגלון מלך מואב ב 75
 יהושע פרק ד' פסוק י"ג 40000 ב 76
שופטים פרק ג' פסוק  עגלון מלך מואב ג 77

 כ"ד
יהושע פרק ד' פסוק  גלגל ד 78

 פסוק י"ט
שופטים פרק ג' פסוק  אהוד בן גרא ב 79

 כ"ז
 יהושע פרק ה' פסוק ט' גלגל ב 80
שופטים פרק ד' פסוק  כשיעל הרגה את סיסרא ג 81

 י"ט
מלכי האמורי ומלכי  ב 82

 הכנעני
 יהושע פרק ה' פסוק א'

שופטים פרק ג' פסוק  10000 ב 83
 כ"ט

האנשים שנצטוו לקחת  12 ג 84
אבנים מהירדן  12

 ולהעבירם אל המלון

 יהושע פרק ד' פסוק ב'

שופטים פרק ג' פסוק'  שמגר בן ענת א 85
 ל"א

 יהושע פרק ה' פסוק י' גלגל ד 86
 שופטים פרק ד' פסוק ב' סיסרא ג 87
 יהושע פרק ה' פסוק י"ג יהושע ד 88



 שופטים פרק ד' פסוק ה' תמר )תומר(  ב 89
 יהושע פרק ה' פסוק י"ד יהושע אל שר צבא ה'  ד 90
 שופטים פרק ד' פסוק ו' נפתלי א 91
 יהושע פרק ו' פסוק ד' 7 ב 92
 שופטים פרק ד' פסוק ו' זבולון ונפתלי ג 93
האדם שעבר לפני ארון  א 94

 ברית ה'
 יהושע פרק ו' פסוק ז'

 שופטים פרק ד' פסוק ז' נחל כישון ד 95
 יהושע פרק ו' פסוק ט"ז בקרב על יריחו א 96
שופטים פרק ד' פסוק  יעל ב 97

 י"ט
 יהושע פרק ו' פסוק כ"ז יהושע ג 98
שופטים פרק ה' פסוק  זבולון ד 99

 י"ד
 יהושע פרק ז' פסוק ט"ו הנלכד בחרם ב 100

    

 שופטים, א',לג' נפתלי ג 101
 שופטים,ה',כא' נחל קדומים א 102
 יהושע,ז',יז' משפחת הזרחי ג 103
 שופטים,ו',ד' מדין ב 104
 יהושע, ז',כא' מעיל ג 105
 שופטים,ו',יב' גדעון ג 106
 יהושע,ז',כה' סקילה ושריפה ג 107
 שופטים, ו',טז' גדעון ג 108
 שופטים,ו',כד' ה' שלום ד 109
 יהושע, ח',ט' בין בית אל ובין העי ג 110
 יהושע, ח',יד' העי ב 111
 שופטים, ו', כז' גדעון ד 112
 יהושע,ח',כ' העי ב 113
 שופטים,ו',לב' ירובעל ג 114
 יהושע,ח',ל' הר עיבל ב 115
 שופטים,ז',א' עין חרוד ג 116
 שופטים ז',ו' 300 א 117
 יהושע,ט',יז' לכיש א 118
 שופטים,ז',י' פורה ג 119
 יהושע י',ב' גבעון ד 120
 שופטים,ז',יב' מדין ועמלק ובני קדם ג 121
 יהושע,ט',כא' הגבעונים ב 122
 שופטים, ז',יג' איש ממחנה מדין ד 123
 יהושע, י',ג' פראם ב 124
 שופטים, ז',יז' גדעון א 125
במלחמת יהושע במלכי  ג 126

 הדרום
 יהושע,י',יא'

 שופטים, ז',כד' אפרים א 127
 שופטים,ח',ב' גדעון לאיש אפרים ג 128
שהשמש והירח עמדו  ב 129

 מלכת
 יהושע, י',יג'

 שופטים,ח',יד' 77 ג 130



 שופטים,ח',כ' יתר ד 131
 יהושע, י', טז' במערה במקדה ב 132

 שופטים,ח',כ' יתר א 133 
 שופטים,ח',כג' גדעון ג 134
 שופטים,ח',כח' מדין ד 135
 יהושע,לב' לכיש ב 136
 שופטים,ח',ל' גדעון א 137
 שופטים,ח,לא' גדעון ג 138
 שופטים,ט',ד' 70 א 139
 ל'-יהושע,י',כט' לבנה א 140
 שופטים ט',ט' זית ג 141
 יהושע,י',לה' עגלון ב 142
 שופטים,ט',יא' תאנה ב 143
 שופטים,ט',יז' גדעון ג 144
 שופטים,ט',כב' 3 א 145
געל בן עבד ואחיו ובעלי  ד 146

 שכם
 שופטים,ט',כז'

 שופטים,ט',לו' זבול אל געל בן עבד ג 147
 שופטים,ט',מא' אבימלך ג 148
 שופטים,ט',מה' שכם א 149
 שופטים,ט',נא' תבץ ג 150
 ח'-שופטים,י',ז' פלישתים ובני עמון ד 151
 שופטים,יא',א' יפתח ג 152
מלאכי יפתח למלך בני  ד 153

 עמון
 כז'-שופטים,יא,טו'

 שופטים,יא',לג'ק 20 ג 154
 יהושע,י',מ' יהושע א 155
 שופטים,יב',א' איש אפרים ליפתח ג 156
 שופטים,יג',ה' שמשון ג 157
 שופטים,יג',ה' אשת מנוח ד 158
 שופטים,יג',יח' מלאך ה' למנוח ד 159
 שופטים,יד,ה' כרמי תמנתה ב 160
 שופטים,טו',יד' לחי א 161
 שופטים,טז',יב' עבותים חדשים ב 162
 שופטים,טז',כא' שמשון ד 163
 שופטים,טז',כז' 3000 א 164
 שופטים,טז',ל' שמשון ג 165
 ה'-יהושע,יא',א' מי מרום ד 166
 שופטים,יז',ה' מיכה ב 167
 י'-שופטים,יז',ט' הנער הלוי ד 168
חמשת בני דן אל הנער  א 169

 הלוי
 ג'-שופטים,יח',ב'

 יהושע,יא',י' חצור ד 170
 שופטים,יח',ז' ליש ד 171
 שופטים, יט',ט' ביום החמישי ב 172
האיש הלוי מירכתי הר  ב 173

 אפרים לאיש הזקן
 שופטים יט',יט'

 שופטים,יט',כט' האיש הלוי ג 174



 שופטים,יט',כב' בני בנימין ב 175
 שופטים,כ',ב' 400,00 ב 176
 שופטים,ו',טו' גדעון א 177
 שופטים,ז',יט' גדעון ד 178
 שופטים,כ',ו' בני בנימין ג 179
 יהושע,כד',יא' יהושע ב 180
 שופטים,כ',טז' 700 א 181
 יהושע,יד',יא' כלב ג 182
 יהושע,יד',טו' ארבע ג 183
 יהושע,ז',יג' יהושע ג 184
 לח'-שופטים,ט',לז' זבול לגעל ד 185
 שופטים,יח',ב' חמישה אנשים מבני דן ב 186
 שופטים,כ',כה' 18,000 ב 187
 שופטים,כ',לג' מערה גבע ב 188
 שופטים,ד',כב' ברק ד 189
 ח'-יהושע,כב',ז' חצי שבט המנשה ד 190
 שופטים,כ',לה' 25,100 ג 191
בני ראובן ובני גד וחצי  א 192

 שבט המנשה
 יהושע,כב',י'

 שופטים,כ',מה' 2000 ד 193
בני ראובן ובני גד וחצי  א 194

 שבט המנשה
 כו'-יהושע,כב',כא'

  ב'-שופטים,כא',א' מצפה א 195
 יהושע,כג',ו' יהושע ב 196
 שופטים,כא',יב' 400 א 197
 יהושע,כג',יד' יהושע ב 198
 שופטים,כא',כג' בני בנימין ג 199
 ה'-יהושע,כד',ב' יהושע ב 200
  בלעם ד 201
 רות,ד',ט' בועז אל הזקנים ג 202
 כג'-יהושע,כד',כב' יהושע ב 203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שאלות אתגר-תשובון
 

 המקור התשובה אות התשובה מס' השאלה
 יד'-יהושע,ה',יג' מלאך ה' ג 1
 שופטים,ה',יט' מלכי כנען ב 2
 יהושע, י',מ' יהושע ג 3
 שופטים,ז',כב' אבל מחולה ד 4
 יהושע,כד',יד' יהושע א 5
 כו'-שופטים,א',כג' האיש מבית אל ג 6
 יהושע,ט' יהושע והגבעונים ב 7
 יהושע,ז',יג' יהושע א 8
 ב'-שופטים,ח',א' גדעון ב 9
 שופטים,ד' בימי ברק ודבורה א 10
 גדעון:שופטים,ח',א'. גדעון ויפתח ד 11

יפתח: 
 שופטים,יב',א'

 
 שופטים,כא',יט' שילה ב 12
 ד'-שופטים,י',ג' יאיר הגלעדי א 13
 יהושע,ד',יט' גלגל א 14
 יהושע,ז',ב' העי ב 15
 שופטים,ב',ו' יהושע א 16
 שופטים,ח',ל' גדעון ג 17
 טו'-שופטים,א',יג' עכסה ג 18
 שופטים,ח',כט' גדעון ב 19
 יהושע,ו',כה' רחב א 20
 שופטים,ב',א' מלאך ה' ג 21
 ב'-יהושע,ט',א' מלכי הדרום א 22
 שופטים,י',א' תולע בן פואה א 23
 שופטים,יא',ג' יפתח ג 24
 שופטים,ח',טז' גדעון ב 25
גילוי חידת  ג 26

 שמשון
 שופטים,יד',יח'

 שופטים,ו',טו' גדעון ב 27
 שופטים,ה',כח' אם סיסרא ד 28
 שופטים,ו',יט' גדעון ב 29
 שופטים,יט',יט' האיש הלוי ד 30

 

 

 

 


