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ר ַיד ְיִמינֹו"? . 1  על מי מהבאים נאמר שהיה "ִאטֵּ
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ף ִכי ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶאל ָאִחיו"? באיזה מפגש של יוסף ואחיו . 2 ר יֹוסֵּ  נאמר "ַוְיַמהֵּ
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 יעקב א.

 אהוד ב.

 גדעון  ג.

 מנוח ד.
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 לאחר שראה את עגל הזהב?מיד מה מהדברים הבאים עשה משה . 6
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 ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו"?  ֱאֹלָהיו ה'"  :איפה עמד המברך בשעה שבירך את ישראל. 7

 במות בעל א.

 שדה צופים  ב.

 קרית חוצות  ג.

 ראש הפעור ד.

 

 איפה נקברו עצמותיו של מי שאמר "ָפֹקד ִיְפֹקד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם"?. 8

לבשם בעיר שנבנה בה מזבח  א. י ִיְשָראֵּ ל ֱאֹלהֵּ  ""אֵּ

 "ִנְשְּבעּו ְשנֵּיֶהםבעיר שנקראה בשמה "ִכי ָשם  ב.

י ֹצַען ִמְצָרִים  :נאמרעליה בעיר  ג.  ""ֶשַבע ָשִנים ִנְבְנָתה ִלְפנֵּ

 שחזרו אליה כלה וחמותהבעיר  ד.

 

 איזו עיר נבנתה קודם? . 9

 נינוה א.

 ִקְרָיָתִים  ב.

 בבל ג.

 חנוך ד.

 

 ִיְשֹכן ָלֶבַטח ָעָליו"?  ה'"ְיִדיד  בורך:איזה שבט . 10

 זבולון א.

 אשר ב.

 לוי ג.

 בנימין ד.

  



 הגבעונים?  לאיזה עם השתייכו. 11

 יבוסי א.

 וי יוח ב.

 חתי ג.

 כנעני ד.

 

ת ָכל ֲאֶשר ְלִכְליֹון  . 12 באמצעות איזה חפץ קנה בועז מהגואל "ֶאת ָכל ֲאֶשר ֶלֱאִליֶמֶלְך ְואֵּ

 ּוַמְחלֹון ִמַיד ָנֳעִמי"? 

 שמלה א.

 חרב ב.

 נעל ג.

 מטה ד.

 

 סדום?  מלךמי היה . 13

 ִשְנָאב א.

 ֶּבַרע ב.

 ִּבְרַשע ג.

ֶבר ד.  ֶשְמאֵּ

 

 "?ִפְריֹו ֹקֶדש ִהּלּוִלים ַלה'"ִיְהֶיה ָכל  עץה לנטיעת באיזו שנה. 14

 שלישית א.

 רביעית ב.

 חמישית ג.

 שביעית ד.

 

 הציעה זרש להמן לתלות את מרדכי על עץ? מתי. 15

 רושולאחר המשתה הראשון שהכינה אסתר לו ולאחשו א.

 בטענה שהוא יהודי לאחר שמרדכי לא השתחווה לו ב.

 ס וחזרת המן לביתו אבל וחפוי ראשהסולאחר הרכבת מרדכי על  ג.

 דינות המלך להשמיד את כל היהודים לאחר שליחת הרצים אל כל מ ד.

  



 "ֹזֶרה ֶאת ֹגֶרן ַהְשֹעִרים"? על מי נאמר: . 16

 גדעון  א.

 ראובן ב.

 ֹּבַעז ג.

 עשו ד.

 

 "ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד"?מי תוארה כ. 17

 רבקה  א.

 רחל ב.

 צפורה  ג.

 רות ד.

 

ָכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶשר ַשְמִתי ְבִמְצַרִים לֹא ָאִשים "  שאם ישמעו בקול ה', לעםהובטח  היכן. 18

 ֹרְפֶאָך"? ה'ָעֶליָך ִכי ֲאִני 

 חצרות א.

 רפידים  ב.

 אילים ג.

 מרה ד.

 

 "ַוְיִהי לֹו ְשֹלִשים ָּבִנים ּוְשֹלִשים ָּבנֹות ִשַּלח ַהחּוָצה"? :על מי נאמר. 19

 פּוָאה-תֹוָלע ֶּבן א.

ילֹון ַהְזבּוֹלִני ב.  אֵּ

 ָיִאיר ַהִגְלָעִדי  ג.

ית ָלֶחם ד.  ִאְבָצן ִמּבֵּ

 

 "ְוִאיש לֹא ָעַמד ִלְפנֵּיֶהם"? :נאמרלמה הקשר ב. 20

 אנשי שכםבשמעון ולוי  נקמת א.

 כיבוש הארץ בימי יהושע ב.

 תיאור מסעות בני ישראל ג.

 התקהלות היהודים להתנגד לשונאיהם ד.

  



ין ַהִּמְשְפַתִים במילים: איזה שבט הוכיחה דבורה. 21 ִלְשֹמַע ְשִרקֹות  "ָלָּמה ָיַשְבָת ּבֵּ

 ֲעָדִרים"? 

 יששכר א.

 דן  ב.

 ראובן ג.

 אשר ד.

 

 מקום קבורתו של מי אינו נודע? . 22

 משה א.

 תולע ב.

 יהושע ג.

 יעקב ד.

 

 ַרָּבה"?"ַוְיִהי לֹו ִמְקנֵּה צֹאן ּוִמְקנֵּה ָבָקר ַוֲעֻבָדה על מי נאמר: . 23

 אברהם א.

 יצחק  ב.

 יעקב ג.

 בועז ד.

 

 נתלה על עץ? לא הבאים איזה מלך מ. 24

 מלך לכיש א.

 מלך ירושלים ב.

 מלך יריחו  ג.

 מלך העי ד.

 

י  :על מה נאמר. 25 ל ְּבִרית  ָתִמיד ה'"ְּביֹום ַהַשָּבת ְּביֹום ַהַשָּבת ַיַעְרֶכּנּו ִלְפנֵּ י ִיְשָראֵּ ת ְּבנֵּ אֵּ מֵּ

 עֹוָלם"?

 נרות המנורה א.

 קרבן שתי הלחם ב.

 לחם הפנים  ג.

 קרבן העומר  ד.

  



 על מי נאמר שמהם "לֹא ִנְשַאר ַעד ֶאָחד"?. 26

 הערוב א.

 הארבה ב.

 מחנה מצרים ג.

 מחנה סיסרא ד.

 

 על שם איזו באר שחפר יצחק נקראה עיר? . 27

  ִשְבָעה א.

ר ַלַחי ֹרִאי ב.  ְּבאֵּ

 ִשְטָנה ג.

ֶשק ד.   עֵּ

 

יתֹו ְולֹא ָשת ִלּבֹו ַגם ָלזֹאת"? :באיזו מכה נאמר. 28  "ַוִיֶפן ַפְרֹעה ַוָיבֹא ֶאל ּבֵּ

 דם א.

 צפרדע  ב.

 כינים ג.

 דבר ד.

 

י ָשלֹום ֶוֱאֶמת"?. 29  על מי נאמר ששלח "ִדְברֵּ

 משה א.

 יהושע ב.

 יפתח  ג.

 מרדכי ד.

 

ן ְוַעד שֹור ָוֶשה ַוֲחמֹור ְלִפי  . 30 ִאיש ְוַעד ִאָשה ִמַּנַער ְוַעד ָזקֵּ "ַוַיֲחִרימּו ֶאת ָכל ֲאֶשר ָּבִעיר מֵּ

 איזו עיר מדובר? ב .ָחֶרב" 

 יריחו  א.

 העי ב.

 חצור  ג.

 צפת ד.

  



 נשלח לרגל את הארץ? לאמי מהבאים . 31

ל ֶּבן ָמִכי א.  ְגאּואֵּ

ף ִיְגָאל ֶּבן  ב.  יֹוסֵּ

ל ֶּבן ָעְכָרן  ג.  ַפְגִעיאֵּ

 ַפְלִטי ֶּבן ָרפּוא ד.

 

 איזה אירוע התרחש "ָּבֲעִשיִרי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדש"?. 32

 התיבה נחה על הרי אררט א.

 נראו ראשי ההרים ב.

 בני ישראל חנו במדבר צין  ג.

 מעבר הירדן  ד.

 

 יריחו? שבזז עכן במה היה משקל לשון הזהב . 33

 שקלים  30 א.

 שקלים  50 ב.

 שקלים  70 ג.

 שקלים  100 ד.

 

 מנחה לעשו? כשלח יעקב  לאהדברים הבאים  ממה . 34

 גמלים א.

 פרים  ב.

 סוסים ג.

 אילים ד.

 

 מוזכר בתלונתם של בני ישראל בתבערה? אינואילו מן האוכלים הבאים . 35

 שּוִמים א.

  ִקֻשִאים ב.

ִנים ג.  ְתאֵּ

  ֲאַבִטִחים ד.
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