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 השאלות 

 שאלות. הקיפו במעגל את התשובות הנכונות ביותר.  35לפניכם 

 ?לשוב למצרים  –את ההוראה שנתן לו כיצד נימק הקב"ה למשה . 1

 עם ישראל מחכה לישועה א.

 בדוק אם אחיו עדיין חיים ל ב.

 בעבר כבר מתו כל מי שביקש את נפש ג.

 במצרים  ואהרון מחכה ל ד.

 

 איזה מאורע התרחש בֹחֶדׁש ֵטֵבת?. 2

 המן הפיל את הפור  א. 

 אסתר נלקחה אל ארמון אחשוורוש ב. 

 נכתבו הספרים עם בשורה ליהודים לצאת להילחם ג.  

 מזימת בגתן ותרש התגלתה על ידי מרדכי  ד.  

 

"ִמֶמִני ִתְראּו ְוֵכן   באומרו:כיצד להילחם טרם המלחמה עם המדיינים   גדעון הדריך את העם. 3

ֲעׂשּו".  ֲהרּו ֲעׂשּו ָכמֹוִניב נקט מיתַּ  ? " פעולה דומה: "ָמה ְרִאיֶתם ָעִׂשיִתי מַּ

 המנהיג שנוקרו עיניו לפני מותו א. 

 מואב בפניהירדן המנהיג שציווה לחסום את מעברות  ב. 

 צבאו לארבעה ראשיםהמנהיג שחילק את  ג.  

 המנהיג שכונה "ָקִצין" ד.  

 

 כינה הכתוב את שבע השיבולים הדקות?  לאבאיזה כינוי  . 4

 ְצנֻמֹות א. 

 ֵרקֹות ב. 

 ָרעֹות ג.  

 ְׁשדּוֹפת ָקִדים  ד.  

 

ה' ָמָחר" . 5 ג לַּ  ?בעקבות איזה אירוע נאמר: "חַּ

 ניצחון במלחמה א. 

 נס גדול שארע ב. 

 קיום נדר  ג.  

 בניית מזבח ד.  

 



ִיד"? . 6  מי כונה על פי הכתוב "ִגֹבר צַּ

 ֵעָׂשו א.

 ִגְדעֹון  ב.

 ִיְׁשָמֵעאל ג.

 ִנְמֹרד ד.

 

ָחְרָמה"? בעקבות מהמספר ערים בתנ"ך מכונות בשם "ָחְרָמה". . 7 ד הַּ  הוכו בני ישראל "עַּ

  לציווי של מנהיג תיוצ-איבשל  א. 

 כמות חיילים מועטה בשל  ב. 

 עייפות הלוחמים בשל  ג.  

 רצון לצאת להילחם-אי בשל ד.  

 

ד ֶעֶרב" . 8  ?באיזה מועד צוו בני ישראל לשבות "ֵמֶעֶרב עַּ

 חג הסוכות א. 

 יום הכיפורים  ב. 

 שבת ג.  

 חג הפסח ד.  

 

 נאמר שיצא "ָבֳחִרי ָאף"? על מי. 9

 אברהם א. 

 גרא-אהוד בן ב. 

 שמשון ג.  

 משה ד.  

 

 העיר ְיִריחֹו?  אלמהיכן נשלחו המרגלים . 10

 ִגְלָגל א. 

 ָאָדם ב. 

 ִשִטים ג.  

ְרבֹות ְיִריחֹו  ד.    עַּ

. 

 

 

 



 11. מה לא אמרה רות על מנת לקבל את הסכמתה של נעמי להמשיך עמה לבית לחם?

  איפה שתגורי אני אגור  .א

 היכן שתמותי אני אקבר ב.

 איפה שאת תליני, אלין גם אני ג.

 האלוהים שלך הוא גם האלוהים שלי ד.

 

ת ה' ָעָׂשה ּוִמְׁשָפָטיו ִעם ִיְׂשָרֵאל"? :ברכת מי הוזכרב. 12  "ִצְדקַּ

  יוסף  א. 

 גד ב. 

 יהודה ג.  

 יששכר ד.  

 

ֲאָוה? 13 תַּ  . היכן חנו בני ישראל לאחר שעזבו את ִקְברֹות הַּ

ר ָפאָרן  א.   ִמְדבַּ

ְבֵעָרה ב.   תַּ

 ֲחֵצרֹות ג.  

 ָקֵדׁש ד.  

 

ָדֶרְך"? : . מי ִצווה אנשים אחרים14 ל ִתְרְגזּו בַּ  "אַּ

 יוסף  א. 

 אברהם ב. 

 משה ג.  

 יהושע ד.  

 

 איזה מהמעמדים הבאים היה קודם? . 15

 נכתב משנה תורת משה על האבניםהמעמד בו  א. 

 ותמונה המעמד בו צוו בני ישראל שלא לעשות פסל ב. 

 עץ האלההמעמד בו הוקמה אבן תחת  ג.  

 המעמד בו התאספו בני ישראל במטרה להילחם בשבט אחר ד.  

 

 

 

 

 



 מה היה עשוי "ִמְקָׁשה"?. 16

 עגל הזהב א. 

 החצוצרות  ב. 

 מזבח  ג.  

 שולחן לחם הפנים  ד.  

 

 ? מציין הכתוב שניתן כאות אין מהבאים מה. מופת לדורותסמל הוא "אֹות" . 17

 קשת א. 

 מחתות ב. 

 מטה ג.  

 חותמת ד.  

 

ם?  בנחלת איזה שבט גר. 18  ָבָרק ֶבן ֲאִביֹנעַּ

 זבולון א.

 מנשה ב.

 נפתלי ג.

 אפרים  ד.

 

ן? אכלו בני ישראלש מציין הכתוב איזה מנהיג בימי. 19 ת ֶאֶרץ ְכנַּעַּ  ִמְתבּואַּ

 יהושע א. 

 גדעון  ב. 

 משה ג.  

 עתניאל בן קנז ד.  

 

ז? . 20 ֲעְׁשגַּ  מי היה ׁשַּ

  שומר הנשים א. 

 ת שרי פרס ומדיעמשב ב. 

 שומר הפילגשים ג.  

 משבעת סריסי המלך אחשוורוש  ד.  

 

.  

 

 



 21. באיזו עיר  לא נלחם יהושע?

 ְדִבר  .א

 ֶעְגלֹון  ב. 

ָזה ג.    עַּ

ֵקָדה ד.    מַּ

 

 ?" "ִכי ֻגֹנב ֻגנְַּבִתי ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים :העיד על עצמו י מ. 22

 מרדכי א. 

 יוסף  ב. 

 אברהם ג.  

 יהושע ד.  

 

 ?שמשון לגבי נכון איזה היגד מהבאים. 23

 ראש ההר שעל פני בית אל עדנשא את שערי עזה  א.

 שנה 40שפט את ישראל  ב.

 ה' ל ידי בורך ע ג.

 הרג יותר אנשים בחייו מאשר במותו ד.

 

לעל מי נאמר שלאחר מותו בכו עליו . 24 ָראֵּ ית ִישְׂ ל בֵּ  ? כֹּ

  אהרון א. 

 יעקב ב. 

 משה ג.  

 יהושע ד.  

 

25 .'  ? בעקבות איזה אירוע כונה עם ישראל 'ָפֻרעַּ

 חטא המרגלים א. 

 יציאת מצרים  ב. 

 ניצחון עוג מלך הבשן ג.  

 חטא העגל ד.  

 

 

 

 



?שמומי נתן לעֹוֵבד, בנם של בועז ורות, את .  26 

 נעמי א. 

 השכנות ב. 

 הגואל ג.  

 רות ובועז  ד.  

 

נּוִריםהבאיזו מכה נפגעו לא רק בני האדם, אלא גם . 27  ? ִמְׁשֲארֹותו תַּ

 ארבה א. 

 כינים ב. 

 ברד ג.  

 צפרדע  ד.  

 

ט ֵהָמה"?בהקשר . 28 ע ָׁשָמה ֶאת ָכל ָהָעם ִכי ְמעַּ ל ְתיַּגַּ  לאיזו עיר נאמר: "אַּ

 יריחו  א.

 חברון  ב.

 העי ג.

 אשקלון ד.

 

מוזכר  אינוהבאים מה מ"מידה כנגד מידה". בהתאם לעיקרון לתת עונש  מצווה התורה. 29

 זה? לעיקרוןבהקשר 

ע א.   ֶנקַּ

 ֵׁשן ב. 

 ֶׁשֶבר ג.  

ִין  ד.    עַּ

 

 מי כינה את ה' "ֱאֹלֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל ָבָׂשר"?. 30

 אברהם א. 

 משה ב. 

 גדעון  ג.  

 שמשון ד.  

 

 

 



ּלֹון ָבכּות?. 31 באיזו עיר נמצא אַּ  

 ֵבית ֵאל א. 

 ְׁשֶכם ב. 

 ֵבית ָלֶחם ג.  

 ֻסכֹות ד.  

 

 כשנשלח לרגל את ארץ כנען?ָכֵלב ֶבן ְיֻפֶנה מה היה גילו של . 32

 85 א. 

 30 ב. 

 25 ג.  

 40 ד.  

 

 ָדָבר"? ה'למי נאמר: "ֲהִיָפֵלא מֵ . 33

 משה א.

 שמשון ב.

 אברהם ג.

 יעקב ד.

 

ח היה מה. 34  ?שמה הקודם של העיר ֹנבַּ

 ֵבית ָהָרן א. 

 ֶחְׁשבֹון ב. 

 ְקָנת ג.  

 ֲעָטֹרת ד.  

 

 מזון ושתייה לצבאו של גדעון?  לתתמדוע אנשי סוכות ופנואל לא הסכימו . 35

ְלֻמָנעיכולתם הם זלזלו ב א.  ח ְוצַּ  ללכוד את ֶזבַּ

 לא היה ביניהם הסכם שלום ב. 

 להם לחם מיותר בשבילםלא היה  ג.  

 והם נרתעו מכך ,בחוזקהזאת גדעון ביקש  ד.  

 

 בהצלחה! 

 


