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ית  ֵראשִׁ  ֵסֶפר בְּ

ִלים"?1 ב ֹאהָּ ם ֹיׁשֵׁ  . ַעל ִמי ֶנֱאַמר: "ִאיׁש תָּ

ו שָּ         א. עֵׁ

ק  ב. ִיְצחָּ

   ג. ַיֲעֹקב

אל עֵׁ  ד. ִיְׁשמָּ

 

יִָּין"?2  . ַעל ִמי ֶנֱאַמר: "הֹוִציא ֶלֶחם וָּ

ם הָּ        א. ַעל ַאְברָּ

 ב. ַעל לֹוט

ֹעֶמר ֶמֶלְך  ְרלָּ םג. ַעל ְכדָּ ילָּ      עֵׁ

ם לֵׁ  ד. ַעל ַמְלִכי ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָּ

  

ה ְב _______________ 3 ְיתָּ ק הָּ ַדת ִיְצחָּ  . ֲעקֵׁ

ר ֶׁשַבע        א. ִבְבאֵׁ

 ב. ַבֶנֶגב 

        ג. ְבֶחְברֹון

 ד. ְבֶאֶרץ ַהּמֹוִריָּה

 

ַמר ְלִמי: "ַמֲהִרי... לּוִׁשי ַוֲעִשי ֻעגֹות"?4  . ִמי אָּ

ם לְ  הָּ הא. ַאְברָּ רָּ        שָּ

ה ק ְלִרְבקָּ  ב. ִיְצחָּ

ה אָּ        ג. ַיֲעֹקב ְללֵׁ

ל חֵׁ  ד. ַיֲעֹקב ְלרָּ
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ְך..."?5 ל ֲאֶׁשר לָּ ַמר ְלִמי: "ִאם ִמחּוט ְוַעד ְשרֹוְך ַנַעל ְוִאם ֶאַקח ִמכָּ  . ִמי אָּ

ף ְלַפְרֹעה        א. יֹוסֵׁ

ם ֶאל ֶמֶלְך ְסדֹום הָּ  ב. ַאְברָּ

ם הָּ        ג. לֹוט ְלַאְברָּ

ו ְלַיֲעֹקבד.  שָּ  עֵׁ

 

ִחיְך"?6 ַתִתי ֶאֶלף ֶכֶסף ְלאָּ ַמר ְלִמי: "ִהנֵׁה נָּ  . ִמי אָּ

ה       א. ֱאִליֶעֶזר ְלִרְבקָּ

ה רָּ  ב. ֲאִביֶמֶלְך ְלשָּ

ה רָּ        ג. ַפְרֹעה ְלשָּ

ק ְלַיֲעֹקב  ד. ִיְצחָּ

 

יָּה: "ְכַגן ה' ְכֶאֶרץ 7 קֹום ֶנֱאַמר ֶׁשהָּ יֶזה מָּ  ִמְצַרִים"?. ַעל אֵׁ

       א. ַעל ֶחְברֹון

ן  ב. ַעל ִכַכר ַהַיְרדֵׁ

ל ית אֵׁ        ג. ַעל בֵׁ

 ד. ַעל ַהֶנֶגב

 

ה 8 אל? לֹא. מָּ עֵׁ י ִיְׁשמָּ  נָּכֹון ְלַגבֵׁ

 א. ִנּמֹול ֶבן ְׁשמֹוַנת יִָּמים 

ִים ֶאֶרץ ִמְצרָּ ה מֵׁ  ב. ַוִתַקח לֹו ִאּמֹו ִאשָּ

ם  דָּ יָּה ֶפֶרא אָּ  ג. הּוא הָּ

ר ְנִשיִאים יֹוִליד  שָּ  ד. ְׁשנֵׁים עָּ
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ן ֶׁשל _____________ 9 יָּה ַהבֵׁ ִלי הָּ  . ַנְפתָּ

ל חֵׁ         א. רָּ

ה  ב. ִבְלהָּ

ה         ג. ִזְלפָּ

ה  אָּ  ד. לֵׁ

 

ית 10 ין ֶזה ִכי ִאם בֵׁ קֹום ַהֶזה, אֵׁ א ַהּמָּ ם: "ַמה נֹורָּ  ֱאֹלִקים............". ַהְׁשלֵׁ

ִים מָּ       א. ְוֶזה ַׁשַער ַהשָּ

יו לָּ ב עָּ  ב. ַוה' ִנצָּ

      ג. ַאְדַמת ֹקֶדׁש הּוא

קֹום ַההּוא  ד. ַוִיְׁשַכב ַבּמָּ

 

11?" ְרֶכךָּ ֶרץ ַהזֹאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמָך ַוֲאבָּ אָּ ַמר ה': "ּגּור בָּ  . ְלִמי אָּ

ם הָּ         א. ַאְברָּ

ק  ב. ִיְצחָּ

        ֹקבג. ַיעֲ 

אל עֵׁ  ד. ִיְׁשמָּ

 

ה?12 לָּ ַרת ַהַּמְכפֵׁ ה ְמעָּ ְיתָּ יֹפה( הָּ ן )אֵׁ יכָּ  . הֵׁ

 א. ְלַיד ְׁשֶכם 

ה תָּ בֹא ֶאְפרָּ  ב. ְבעֹוד ִכְבַרת ֶאֶרץ לָּ

ר ֶׁשַבע   ג. ְבאֵׁ

א ִהיא ֶחְברֹון  ד. ַעל ְפנֵׁי ַמְמרֵׁ
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בֹות 13 אָּ ה מִ  לֹאנֵׁיֶהם בְ ׁשִ ִבְקׁשּו ׁש. ִמי ִמן הָּ ַקַחת ִאשָּ  ְבנֹות ְכַנַען?לָּ

ם ְוַיֲעֹקב הָּ        א. ַאְברָּ

ק ְוַיֲעֹקב  ב. ִיְצחָּ

ק ם ְוִיְצחָּ הָּ        ג. ַאְברָּ

ק ְוַיֲעֹקב ם, ִיְצחָּ הָּ  ד. ַאְברָּ

 

ִאים 14 ֲאנִָּׁשים ַהבָּ הָּ ֶאֶרץ. ִמי מֵׁ ל ָקנּו ֲאָדמֹות בְּ אֵׁ  ?ִיְשרָּ

ף ְוַיֲעֹקב        א. יֹוסֵׁ

ק  ב. ַיֲעֹקב ְוִיְצחָּ

ם ְוַיֲעֹקבג.  הָּ        ַאְברָּ

ק ם ְוִיְצחָּ הָּ  ד. ַאְברָּ

 

ל ֶעְליֹון"?15 ן ְלאֵׁ  . ַעל ִמי ֶנֱאַמר ִכי "הּוא ֹכהֵׁ

      א. ַמְלִכי ֶצֶדק

אל עֵׁ  ב. ִיְׁשמָּ

      ג. פֹוִטי ֶפַרע

 ד. ֲאִביֶמֶלְך

 

ְת...". ַמדּו16 ַרי ִאְׁשתֹו: "ִאְמִרי נָּא ֲאֹחִתי אָּ ַמר ְלשָּ ם אָּ  ַע?. ַאְברָּ

ְך     א. ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּורֵׁ

ה ר ְלִאשָּ גָּ ַקַחת ֶאת הָּ ה לָּ צָּ  ב. ִכי רָּ

ְך לֵׁ ה ַנְפִׁשי ִבְגלָּ ְיתָּ      ג. ְוחָּ

 ג' ְנכֹונֹות-ד. ְתׁשּובֹות א' וְ 
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ם _______________ 17 א ַעל ׁשֵׁ ם "ֻסכֹות" ִנְקרָּ  . ַהשֵׁ

ם  הָּ ה ַאְברָּ שָּ  ַלִּמְקֶנה ֶׁשּלֹוא. ַהֻסכֹות ֶׁשעָּ

רּו ְבֻסכֹות ו( ּגָּ שָּ עֵׁ ִדים ֶׁשיְָּצאּו מֵׁ ו )ַהְילָּ שָּ י עֵׁ אֵׁ  ב. ֶצֱאצָּ

ֶהם שּו ֻסכֹות ַלִּמְקֶנה ֶׁשּלָּ ן עָּ בָּ  ג. ְבנֵׁי לָּ

ה ֻסכֹות ְלִמְקנֵׁהּו שָּ  ד. ַיֲעֹקב עָּ

 

ֶניָך, ַבּטֹוב 18 ַמר ְלִמי: "ִהנֵׁה ַאְרִצי ְלפָּ ב"?. ִמי אָּ יֶניָך ׁשֵׁ  ְבעֵׁ

ם הָּ      א. ֲאִביֶמֶלְך ְלַאְברָּ

ם הָּ  ב. ַפְרֹעה ְלַאְברָּ

ק      ג. ֲאִביֶמֶלְך ְלִיְצחָּ

 ד. ַפְרֹעה ְלַיֲעֹקב 

 

ן ְוִׁשְמעֹון"?19 י ַיֲעֹקב, ִמי ִיְהיּו "ִכְראּובֵׁ  . ְלִפי ִדְברֵׁ

     א. ֶאְפַרִים ּוְמַנֶשה

ף ּוִבְניִָּמין  ב. יֹוסֵׁ

הג. ְבנֵׁי         ִזְלפָּ

ה  ד. ְבנֵׁי ִבְלהָּ

 

יֶכם"?20 ר ֲאֶׁשר ְבֹתְכֶכם ְוִהַּטֲהרּו ְוַהֲחִליפּו ִשְמֹלתֵׁ י ַהנֵׁכָּ ִסרּו ֶאת ֱאֹלהֵׁ ַמר ְלִמי: "הָּ  . ִמי אָּ

 א. ַיֲעֹקב ַלֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם 

י ְסדֹום ִכים ֶאל לֹוט ְוַאְנׁשֵׁ  ב. ְׁשנֵׁי ַהַּמְלאָּ

יו ף ְלֶאחָּ  ג. יֹוסֵׁ

ל ֲאֶׁשר ִעּמֹוד.  יתֹו ְוֶאל כָּ  ַיֲעֹקב ֶאל בֵׁ
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יָּה__________________ 21  . ִפיֹכל הָּ

      א. ֶמֶלְך ּגֹוִים

ף ִאיׁש ֲאֶׁשר ַעל ַהַבִית ֶׁשל יֹוסֵׁ  ב. הָּ

א ֶׁשל ֲאִביֶמֶלְך בָּ     ג. ַשר ַהצָּ

ה  ד. ֶמֶלְך ֲעֹמרָּ

 

ר ְמֹאד22 בָּ ה ֶנֱאַמר: "ַויֵַׁרע ַהדָּ ם"? . ְבֶקֶׁשר ְלמָּ הָּ ינֵׁי ַאְברָּ  ְבעֵׁ

ה ְך ַלֲהֹפְך ֶאת ְסדֹום ַוֲעֹמרָּ ַמע ִכי ה' הֹולֵׁ ם ׁשָּ הָּ  א. ַכֲאֶׁשר ַאְברָּ

ִחיו ה לֹוט ֶבן אָּ ַמע ִכי ִנְׁשבָּ ם ׁשָּ  ב. ַכֲאֶׁשר ַאְברָּ

אל עֵׁ ּה ִיְׁשמָּ ן ֶׁשּלָּ ר ְוֶאת ַהבֵׁ גָּ ׁש ֶאת הָּ רֵׁ ם ְלגָּ הָּ ה ְלַאְברָּ ְמרָּ ה אָּ רָּ  ג. ַכֲאֶׁשר שָּ

ם ד. כַ  דָּ אל ִיְהֶיה ֶפֶרא אָּ עֵׁ ם ִכי ִיְׁשמָּ הָּ ַמע ַאְברָּ  .ֲאֶׁשר ׁשָּ

 

ה: "ְיַפת ֹתַאר ִויַפת ַמְרֶאה"?23 ְיתָּ הֹות ֶנֱאַמר ִכי הָּ ִאּמָּ  . ַעל ִמי ִמן הָּ

ה רָּ         א. שָּ

ל חֵׁ  ב. רָּ

ה         ג. ִרְבקָּ

ה אָּ  ד. לֵׁ

 

ֹלְך ִתְמֹלְך 24 ַמר ְלִמי: "ֲהמָּ נּו"?. ִמי אָּ ׁשֹול ִתְמֹׁשל בָּ ינּו, ִאם מָּ לֵׁ  עָּ

ם הָּ י ִמְקנֵׁה ַאְברָּ י ִמְקנֵׁה לֹוט ֶאל רֹועֵׁ  א. רֹועֵׁ

ף ף ֶאל יֹוסֵׁ י יֹוסֵׁ  ב. ֲאחֵׁ

י ְסדֹום ֶאל לֹוט  ג. ַאְנׁשֵׁ

ם הָּ ת ֶאל ַאְברָּ  ד. ְבנֵׁי חֵׁ
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אתֹו ִעם 25 א ִלְקרָּ ו בָּ שָּ ַמע ֶׁשעֵׁ ה ַיֲעֹקב ַכֲאֶׁשר ׁשָּ שָּ ה עָּ  ִאיׁש? 400. מָּ

ן  בָּ ה ִמּלָּ ׁש ֶעְזרָּ ל ֶאל ה' ּוִבקֵׁ  א. ִהְתַפּלֵׁ

ו שָּ ְך ֶאל עֵׁ ַלח ַמְלאָּ  ב. ׁשָּ

ִביו ק אָּ ה ִמִיְצחָּ ׁש ֶעְזרָּ  ג. ִבקֵׁ

ל ֶאל ה' ו ְוִהְתַפּלֵׁ שָּ נָּה ְלעֵׁ ַלח ַמתָּ ק ֶאת ַמֲחנֵׁהּו, ׁשָּ  ד. ִחּלֵׁ

 

ה: ___________ 26 ְיתָּ ו הָּ שָּ  . ִאּמֹו ֶׁשל עֵׁ

ה רָּ         א. שָּ

ה ב. ִר   ְבקָּ

ר גָּ         ג. הָּ

ה  אָּ  ד. לֵׁ

 

ה ִהיא"?27 רָּ  . ַעל ִמי ֶנֱאַמר: "ַוֶיְעַתר... ַלה' ְלֹנַכח ִאְׁשתֹו ִכי ֲעקָּ

ם הָּ         א. ַאְברָּ

ק  ב. ִיְצחָּ

ף         ג. יֹוסֵׁ

 ד. ַיֲעֹקב

 

ֲאנִָּׁשים ֲאֶׁשר ֶפַתח ַהַבִית ִהכּו 28 ה?. ֶנֱאַמר: "ְוֶאת הָּ רָּ ַתי ֶזה קָּ ִרים". מָּ  ַבַסְנוֵׁ

יתֹו ֶׁשל לֹוט יּו ְבבֵׁ ִכים הָּ  א. ְכֶׁשַהַּמְלאָּ

ה רָּ ַקח ֶאת שָּ  ב. ְכֶׁשֲאִביֶמֶלְך לָּ

ם ִנְלַחם ֶנֶגד  הָּ ִכים 4ג. ַכֲאֶׁשר ַאְברָּ  ַהְּמלָּ

ם הָּ אּו ֶאל ֹאֶהל ַאְברָּ ֲאנִָּׁשים בָּ  ד. ַכֲאֶׁשר ְׁשֹלֶׁשת הָּ
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ם: "ַקח 29  נָּא ֶאת ִבְנָך ______________________".. ַהְׁשלֵׁ

ַתִתי ְלָך        א. ֲאֶׁשר נָּ

ה  רָּ ה שָּ  ב. ֲאֶׁשר יְָּלדָּ

ַהְבתָּ       ג. ֶאת ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר אָּ

 ד. ֶאת ַהַנַער ֲאֶׁשר ִבַקְׁשתָּ 

 

ב"?30 ד ְמֹאד ַבִּמְקֶנה ַבֶכֶסף ּוַבזָּהָּ בֵׁ  . ַעל ִמי ֶנֱאַמר: "כָּ

םא.  הָּ         ַאְברָּ

 ב. לֹוט

ק         ג. ִיְצחָּ

 ד. ַיֲעֹקב

 

ר? ֵבן. ִמי הַ 31 ם ַאחֵׁ ִביו נַָּתן לֹו ׁשֵׁ ד ְואָּ ם ֶאחָּ ְתנָּה לֹו ׁשֵׁ  ֲאֶׁשר ִאּמֹו נָּ

        א. ִבְניִָּמין

ף  ב. יֹוסֵׁ

ב         ג. מֹואָּ

 ד. ַיֲעֹקב

 

ם ַכֲאֶׁשר: 32 ְרעּו ֶאת ִשְמלֹותָּ ף קָּ י יֹוסֵׁ  . ֲאחֵׁ

ת א. יַ   ֲעֹקב מֵׁ

ף ְכרּו ֶאת יֹוסֵׁ  ב. מָּ

א ְבַאְמַתַחת ִבְניִָּמין  ִביַע ִנְמצָּ  ג. ַהּגָּ

ם ְמַרְּגִלים ם ֶׁשהֵׁ ף ֶהֱאִׁשים אֹותָּ  ד. יֹוסֵׁ
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קֹום ַהֶזה"?33 ין ִיְרַאת ֱאֹלִקים ַבּמָּ קֹום ֶנֱאַמר: "ַרק אֵׁ יֶזה מָּ  . ַעל אֵׁ

ר         א. ַעל ְּגרָּ

 ְכַנַעןב. ַעל ֶאֶרץ 

        ג. ַעל ְסדֹום

 ד. ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים 

 

ְתָך ְבִני" 34 ַלי ִקְללָּ ָמאִמי  –. "ַותֹאֶמר לֹו ִאּמֹו עָּ  ?ַהֵבן, ּוִמי ָהאִׁ

א  ִאּמָּ ן  –א. הָּ ה, ַהבֵׁ רָּ ק –שָּ  ִיְצחָּ

א  ִאּמָּ ן  –ב. הָּ ה, ַהבֵׁ  ַיֲעֹקב –ִרְבקָּ

א  ִאּמָּ ן  –ג. הָּ ר, ַהבֵׁ גָּ אל –הָּ עֵׁ  ִיְׁשמָּ

א  ִאּמָּ ן  –ד. הָּ ל, ַהבֵׁ חֵׁ  ִבְניִָּמין –רָּ

 

ל"35 מָּ ַעל ַהּגָּ י ֶנֱאַמר –. "ַוִתֹפל מֵׁ  ?ּוָמַתי ֶזה ָקָרה ַעל מִׁ

ִראׁשֹונָּה ק ַבַפַעם הָּ ה ֶאת ִיְצחָּ ֲאתָּ ה, ַכֲאֶׁשר רָּ  א. ַעל ִרְבקָּ

ִפים ה ֶאת ַהְתרָּ ל, ַכֲאֶׁשר ִהיא ֶהְחִביאָּ חֵׁ  ב. ַעל רָּ

ה, כַ  םג. ַעל ִרְבקָּ הָּ ֶלֶכת ִעם ֶעֶבד ַאְברָּ ה לָּ ְצתָּ  ֲאֶׁשר לֹא רָּ

ִדים ּה ְילָּ ין לָּ ה ַעל ַיֲעֹקב ֶׁשאֵׁ ֲעסָּ ה, ַכֲאֶׁשר כָּ אָּ  ד. ַעל לֵׁ

 

ם:36 ק הֵׁ ַפר ִיְצחָּ רֹות ֶׁשחָּ  . ְׁשמֹות ְׁשלֹוׁש ַהְבאֵׁ

ֶשק ר ַלַחי ֹרִאי, עֵׁ ר, ְבאֵׁ  א. ְּגרָּ

ר ַלַחי ֹרִאי ֶשק, ְבאֵׁ ר ֶׁשַבע, עֵׁ  ב. ְבאֵׁ

ר ַלַחי ֹרִאי ֶשק, ְרחֹובֹות, ְבאֵׁ  ג. עֵׁ

ֶשק, ִשְטנָּה, ְרחֹובֹות  ד. עֵׁ
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ׁש" ִנְזְכרּו ְב...37 ן ְוַלִפיד אֵׁ ׁשָּ  . "ַתנּור עָּ

ִרים  ין ַהְבתָּ  א. ִבְבִרית בֵׁ

ק ַדת ִיְצחָּ  ב. ַבֲעקֵׁ

 ג. ַבֲהִפיַכת ְסדֹום 

ם ֶנֶגד ַאְרַבַעת  ִכיםד. ְבִמְלֶחֶמת ַאְברָּ  ַהְּמלָּ

 

גָּר?38 ה ה' ְלהָּ שָּ יָּה ַהנֵׁס ֶׁשעָּ ה הָּ  . מָּ

ר ַמִים ה ְבאֵׁ ֲאתָּ ר רָּ גָּ  א. הָּ

ה רָּ ה ִלְבֹרַח ִמשָּ ר ִהְצִליחָּ גָּ  ב. הָּ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ה מֵׁ אל ִאשָּ עֵׁ ה ְלִיְׁשמָּ ְצאָּ ר מָּ גָּ  ג. הָּ

ה ִעיר ַהְקרֹובָּ ּה ֶאל הָּ ַקח אֹותָּ  ד. ַמְלַאְך ה' לָּ

 

ם: "ַוֲאבָּ 39 ֹאר ְוִנְבְרכּו ְבָך...........". ַהְׁשלֵׁ ְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך אָּ ה ְמבָּ  ְרכָּ

ם דָּ אָּ ל ְבנֵׁי הָּ        א. כָּ

ה מָּ ֲאדָּ  ב. ֹכל ִמְׁשְפֹחת הָּ

ל אֵׁ        ג. ְבנֵׁי ִיְשרָּ

יֶתָך י בֵׁ ל ְיִלידֵׁ  ד. כָּ

 

ה . ַעל ִמי ֶנֱאַמר: "ַויָּבֹא ֱאֹלִקים ֶאל _____________ ַבֲחלֹום 40 ִאשָּ ת ַעל הָּ ה ַויֹאֶמר לֹו ִהְנָך מֵׁ ְילָּ ַהּלָּ

?" ַקְחתָּ  ֲאֶׁשר לָּ

     א. ַעל ַפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים

ן בָּ  ב. ַעל לָּ

ם הָּ        ג. ַעל ַאְברָּ

ר  ד. ַעל ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְּגרָּ
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ַמר: "יֵֶׁׁשב נָּא ַעְבְדָך ַתַחת ַהַנַער ֶעֶבד ַלאֹדִני"?41  . ִמי אָּ

        ןא. ְראּובֵׁ 

 ב. ִׁשְמעֹון

        ג. ַיֲעֹקב

ה  ד. ְיהּודָּ

 

ִנים ֶׁשל ____________ 42 יּו ַהבָּ ר ּוְזבּולּון הָּ שכָּ  . ִישָּ

ה אָּ         א. לֵׁ

ה  ב. ִבְלהָּ

ה         ג. ִזְלפָּ

ל חֵׁ  ד. רָּ

 

ֶליָך 43 ַמְעִתי עָּ י ַפְרֹעה: "ׁשָּ ף ְלִדְברֵׁ ה ְתׁשּוַבת יֹוסֵׁ ְיתָּ ה הָּ אֹמר ִתְׁשַמע ֲחלֹום ִלְפֹתר ֹאתֹו"?. מָּ  לֵׁ

ַאי ֲאִני ַמְזִכיר ַהיֹום   א. ֶאת ֲחטָּ

ם כָּ  ב. יֵֶׁרא ַפְרֹעה ִאיׁש נָּבֹון ְוחָּ

י ֱאֹלִקים ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום ַפְרֹעה  דָּ  ג. ִבְלעָּ

יתֹו  ל בֵׁ דֹון ְלכָּ ב ְלַפְרֹעה ּוְלאָּ ַחִני ִלְהיֹות ְלאָּ  ד. ה' ְׁשלָּ

 

יָּה  _________ 44 ִאיׁש ַעד ֲעלֹות ַהַשַחר הָּ קֹום ֶׁשבֹו ֶנֱאַבק ַיֲעֹקב ִעם הָּ ם ַהּמָּ  . ׁשֵׁ

        א. ַמֲחַנִים

ל  ב. ְפִניאֵׁ

ל ית אֵׁ         ג. בֵׁ

ר ֶׁשַבע   ד. ְבאֵׁ
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ם ַיעֲ 45 ה ִׁשּלֵׁ ֶדה?. ַכּמָּ  ֹקב ִלְׁשֶכם ְבַעד )ִבְׁשִביל( ֶחְלַקת ַהשָּ

ר ִמֹכל ַתן ִלְׁשֶכם ַמֲעשֵׁ  א. הּוא נָּ

ב י זָּהָּ ה ִדיְנרֵׁ אָּ  ב. מֵׁ

ר ר ַלֹסחֵׁ אֹות ֶׁשֶקל ֶכֶסף עֹובֵׁ  ג. ַאְרַבע מֵׁ

ה ה ְקִשיטָּ אָּ  ד. מֵׁ

 

ף ַלב1. 46 ַאִחים ִהִציַע ְלַהְׁשִליְך )ִלְזֹרק( ֶאת יֹוסֵׁ  ֹור?( ִמי ִמן הָּ

ף?2 ַאִחים ִהִציַע ִלְמֹכר ֶאת יֹוסֵׁ  ( ּוִמי ִמן הָּ

ה,   1א.   ( ִׁשְמעֹון.2( ְיהּודָּ

ן,   1ב.  ה.2( ְראּובֵׁ  ( ְיהּודָּ

ה,   1ג.  ן.2( ְיהּודָּ  ( ְראּובֵׁ

ן,   1ד.  ִוי.2( ְראּובֵׁ  ( לֵׁ

 

ִבי 47 ִשיתָּ ַוִתְגֹנב ֶאת ְלבָּ ַמר ְלִמי: "ֶמה עָּ ֶרב"?. ִמי אָּ ג ֶאת ְבֹנַתי ִכְׁשֻביֹות חָּ  ַוְתַנהֵׁ

      א. ַיֲעֹקב ֶאל ְׁשֶכם

ם הָּ ן ֶאל ֶעֶבד ַאְברָּ בָּ  ב. לָּ

ל ֶאל ַיֲעֹקב חֵׁ        ג. רָּ

ן ֶאל ַיֲעֹקב בָּ  ד. לָּ

 

ק?48 ם ַעל ֻהֶּלֶדת ִיְצחָּ הָּ ְמרּו ְלַאְברָּ ֲאנִָּׁשים אָּ ה ַכֲאֶׁשר הָּ רָּ ה שָּ ְיתָּ יֹפה( הָּ ן )אֵׁ יכָּ  . הֵׁ

ֹאֶהלא.   ִהיא ׁשֹוַמַעת ֶפַתח הָּ

ֹאֶהל ם בָּ הָּ ה ִעם ַאְברָּ  ב. ִהיא יְָּׁשבָּ

ֲאנִָּׁשים  ִכינָּה ֹאֶכל לָּ  ג. ִהיא הֵׁ

ר גָּ ה ִעם הָּ בָּ  ד. ִהיא רָּ
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ר?49 בֵׁ ף ְלִהקָּ ׁש ַיֲעֹקב ִמיֹוסֵׁ יֹפה( ִבקֵׁ ן )אֵׁ יכָּ  . הֵׁ

יו קֹום ֶׁשִנְקְברּו ֲאבֹותָּ      א. ַבּמָּ

ל חֵׁ  ב. ְלַיד ֶקֶבר רָּ

ר ֶׁשַבע ג.        ִבְבאֵׁ

ל ית אֵׁ  ד. ְבבֵׁ

 

הּו"?50 חֵׁ ף ַוִיְׁשכָּ  . ַעל ִמי ֶנֱאַמר: "ְולֹא זַָּכר ___________ ֶאת יֹוסֵׁ

אֹוִפים        א. ַשר הָּ

 ב. ַפְרֹעה

ִחים       ג. פֹוִטיַפר ַשר ַהַּטבָּ

 ד. ַשר ַהַּמְׁשִקים 



 שאלות לחידון התנך המחוזי קנדה כיתות ט-יא 2020

 

Page 14 of 29 

 

עַ  הֹושֻׁ  ֵסֶפר יְּ

ם: "לֹא 51 ה ַהֶזה ִמִפיָך............". ַהְׁשלֵׁ ֶפר ַהתֹורָּ  יָּמּוׁש סֵׁ

       א. ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ

ה ַלְילָּ ם וָּ ִגיתָּ בֹו יֹומָּ  ב. ְוהָּ

ֶרץ אָּ     ג. ְלַמַען ִתְחֶיה ְויַָּרְׁשתָּ ֶאת הָּ

ן ִצִּויִתיָך  ד. ִכי כֵׁ

 

לֹום( ִעם ְבנֵׁי 52 ה ׁשָּ ְשתָּ ה )עָּ יזֹו ִעיר ִהְׁשִלימָּ ל?. אֵׁ אֵׁ  ִיְשרָּ

        א. ְיִריחֹו

ַעי  ב. הָּ

        ג. ִּגְבעֹון

ה דָּ  ד. ַמקֵׁ

 

ן?53 ְברּו ֶאת ַהַיְרדֵׁ ל ְלַאַחר ֶׁשעָּ אֵׁ ילּו ִמְצוֹות ִקְימּו ְבנֵׁי ִיְשרָּ  . אֵׁ

ה ּוֶפַסח        א. ְבִרית ִמילָּ

ת ר ְוַׁשבָּ  ב. ַמֲעשֵׁ

ה ת ּוְבִרית ִמילָּ        ג. ַׁשבָּ

לד.   ֶפַסח ְויֹובֵׁ

 

ֶרץ?54 אָּ י ַהַחִיל" ְבִכבּוׁש הָּ יֶכם ֹכל ִּגבֹורֵׁ ׁש ְיהֹוֻׁשַע ַלֲעֹבר "ֲחֻמִׁשים ִלְפנֵׁי ֲאחֵׁ  . ִמִּמי ִבקֵׁ

ֶבט ְמַנֶשה ד ַוֲחִצי ׁשֵׁ ן, ּגָּ      א. ְבנֵׁי ְראּובֵׁ

 ב. ַהֹכֲהִנים ַהְּלִוִיים

י ַהַחִיל ִמִּמְלֲחמֹות ֹמֶׁשה      ג. ִּגבֹורֵׁ

ל אֵׁ י ִיְשרָּ ל ִׁשְבטֵׁ  ד. כָּ



 שאלות לחידון התנך המחוזי קנדה כיתות ט-יא 2020

 

Page 15 of 29 

 

ל?55 יבָּ ִנים ְבַהר עֵׁ ֲאבָּ ַתב ְיהֹוֻׁשַע ַעל הָּ ה כָּ  . מָּ

ן   א. ִספּור ַמֲעַבר ַהַיְרדֵׁ

 ב. ִמְׁשנֵׁה תֹוַרת ֹמֶׁשה

כֹות  ל ַהְברָּ  ג. ֶאת כָּ

יֶכם" ן, "ְלַמַען יְֵׁדעּו ֹדֹרתֵׁ כָּ ה עָּ שָּ  ד. ֶאת ֲאֶׁשר עָּ

 

ֶבט ְמַנֶשה?. ַמדּוַע ִנְקֲהלּו )ִהתְ 56 ד ַוֲחִצי ׁשֵׁ ן, ּגָּ ה ַעל ְבנֵׁי ְראּובֵׁ מָּ ל ַלֲעלֹות ַלִּמְלחָּ אֵׁ  ַאְספּו( ְבנֵׁי ִיְשרָּ

ן ַח ַעל ַהַיְרדֵׁ נּו ִמְזבֵׁ ד ַוֲחִצי ְמַנֶשה בָּ ן, ּגָּ  א. ְבנֵׁי ְראּובֵׁ

ד ַוֲחִצי ְמַנֶשה לֹא יְָּצאּו ֲחלּוִצים ִלְפנֵׁי ַהּמַ  ן, ּגָּ  ֲחֶנהב. ְבנֵׁי ְראּובֵׁ

ד ַוֲחִצי ְמַנֶשה לֹא ִהְׁשַתְתפּו ְבִמְלֶחֶמת ְיִריחֹו ן, ּגָּ  ג. ְבנֵׁי ְראּובֵׁ

ֶרם ְקחּו ִמן ַהחֵׁ ְנבּו ְולָּ ד ַוֲחִצי ְמַנֶשה ּגָּ ן, ּגָּ  ד. ְבנֵׁי ְראּובֵׁ

 

ב ֶאת ַהְּמַרְּגִלים?57 חָּ ה רָּ יֹפה ֶהְחִביאָּ  . אֵׁ

ה  א. ִמחּוץ ַלחֹומָּ

ה  ב. ְבִקיר ַהחֹומָּ

ג ּה ַעל ַהּגָּ ֲעֻרכֹות לָּ ץ הָּ עֵׁ י הָּ  ג. ְבִפְׁשתֵׁ

ה רָּ  ד. ַבְּמעָּ
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ֶליָך ַרק58 ן ִנְׁשַמע אֵׁ ַמְענּו ֶאל ֹמֶׁשה כֵׁ ְמרּו ִליהֹוֻׁשַע: "ְכֹכל ֲאֶׁשר ׁשָּ ד ַוֲחִצי ְמַנֶשה אָּ ן, ּגָּ  ........". ְבנֵׁי ְראּובֵׁ

ה זֹו? חָּ יָּה ַהְתַנאי ְלַהְבטָּ ה הָּ  מָּ

נּו ֹמֶׁשהא. ַרק  ַתן לָּ ֶרץ ֲאֶׁשר נָּ אָּ נּו ּוִמְקנֵׁנּו יְֵׁׁשבּו בָּ ינּו, ַטפֵׁ  נָּׁשֵׁ

יָּה ִעם ֹמֶׁשה ְך ַכֲאֶׁשר הָּ  ב. ַרק ִיְהֶיה ה' ֱאֹלֶקיָך ִעּמָּ

סּור ִמתֹוַרת ה' יִָּמין ּוְשמֹאל  ג. ַרק לֹא תָּ

נּו רֵׁ ן ֶאת ְשכָּ  ד. ַרק ִאם ִתתֵׁ

 

ְבבּו ַהֹכהֲ 59 יֶזה יֹום סָּ ִמים?. ְבאֵׁ  ִנים ֶאת ְיִריחֹו ֶׁשַבע ְפעָּ

ִראׁשֹון         א. ַביֹום הָּ

 ב. ְבַחג ַהֶפַסח

        ג. ַביֹום ַהְשִביִעי

 ד. ַביֹום ַהְשִליִׁשי

 

ל ֲאנֶָּׁשיהָּ ִּגֹבִרים"?60 יזֹו ִעיר ֶנֱאַמר: "ְוכָּ  . ַעל אֵׁ

        א. ַעל ְיִריחֹו

ַלִיםב. ַעל   ְירּוׁשָּ

         ג. ַעל ִּגְבעֹון

ַעי  ד. ַעל הָּ

 

יֹפה 61 ׁש". אֵׁ אֵׁ יֶהם ִתְשֹרף בָּ ר ְוֶאת ַמְרְכֹבתֵׁ יֶהם ְתַעקֵׁ ַמר ִליהֹוֻׁשַע: "ֶאת סּוסֵׁ ה ַאַחת, ה' אָּ מָּ . ִלְפנֵׁי ִמְלחָּ

ה? מָּ ה ַהִּמְלחָּ ְיתָּ  הָּ

רֹום י מֵׁ        א. ַעל מֵׁ

 ב. ְיִריחֹו

        ג. ִּגְבעֹון

ִכיׁש  ד. לָּ
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ל. 62 אֵׁ ִקים ְבֶאֶרץ ִיְשרָּ ֲענָּ ל הָּ נּו ִכי ְיהֹוֻׁשַע ִהְׁשִמיד ֶאת כָּ ר לָּ תּוב ִמְספָּ ים. ַהכָּ ֲארּו ֲעָנקִׁ שְּ  ?ֵאיֹפה נִׁ

ר, ִמן ֶחְברֹון הָּ  א. ִמן הָּ

 ב. ַעזָּה, ַּגת ְוַאְׁשדֹוד

ה  ג. ִמן ְדִבר, ִמן ֲענָּב ּוִמֹכל ַהר ְיהּודָּ

ל ּוְׁשֶכםד.   ִּגְלּגָּ

 

63?"... ִשיתָּ ה, ְוַהֶּגד נָּא ִלי ֶמה עָּ ל ְוֶתן לֹו תֹודָּ אֵׁ י ִיְשרָּ בֹוד ַלה' ֱאֹלקֵׁ ַמר ְלִמי: "ְבִני, ִשים נָּא כָּ  . ִמי אָּ

ס ְבנֹו  ן ְלִפְנחָּ זָּר ַהֹכהֵׁ  א. ֶאְלעָּ

ב לֵׁ  ב. ְיהֹוֻׁשַע ֶאל כָּ

ן  כָּ  ג. ְיהֹוֻׁשַע ֶאל עָּ

 ֹוֻׁשעַ ד. ַמְלַאְך ה' ֶאל ְיה

 

יּו 64 ים. ִמי הָּ יגִׁ הִׁ ל? ַהַמנְּ אֵׁ י ִיְשרָּ לֹות ְלִׁשְבטֵׁ ה ִלְנחָּ ֶרץ ֻחְּלקָּ אָּ ם ַכֲאֶׁשר הָּ עָּ  בָּ

ב ֶבן ְיֻפֶנה  לֵׁ  א. ְיהֹוֻׁשַע ִבן נּון ְוכָּ

ס ְבנֹו  ן ּוִפְנחָּ זָּר ַהֹכהֵׁ  ב. ֶאְלעָּ

ן  ג. ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַהֹכהֵׁ

ן,  זָּר ַהֹכהֵׁ לד. ֶאְלעָּ אֵׁ י ֲאבֹות ַהַּמּטֹות ִלְבנֵׁי ִיְשרָּ אׁשֵׁ  ְיהֹוֻׁשַע ִבן נּון ְורָּ
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ֶרץ?65 אָּ ל ֶאת הָּ ַלח אֹותֹו ֹמֶׁשה ְלַרּגֵׁ ב ַכֲאֶׁשר ׁשָּ לֵׁ יָּה כָּ ה הָּ  . ֶבן ַכּמָּ

נָּה 80א. ֶבן        ׁשָּ

נָּה 40ב. ֶבן   ׁשָּ

נָּה 85ג. ֶבן        ׁשָּ

נָּה  45ד. ֶבן   ׁשָּ

 

ַתי יֵׁ 66 ט?. ַעד מָּ ה ְבִעיר ַהִּמְקלָּ גָּ ה ֶנֶפׁש ִבְׁשגָּ ַח ַמכֵׁ ב רֹוצֵׁ  ׁשֵׁ

ל  א. ַעד ְׁשַנת ַהיֹובֵׁ

ה גָּ ַח ִבְׁשגָּ רֹוצֵׁ ם ִיְסַלח לָּ ל ַהדָּ  ב. ַעד ֲאֶׁשר ּגֹואֵׁ

דֹול ן ַהּגָּ  ג. ַעד מֹות ַהֹכהֵׁ

ם ל ַהדָּ  ד. ַעד מֹות ּגֹואֵׁ

 

ַמע 67 ה ִנְכַתב ֶׁשה' ׁשָּ מָּ יזֹו ִמְלחָּ  ְבקֹול ְיהֹוֻׁשַע?. ְבאֵׁ

ה ַעל ְיִריחֹו  מָּ  א. ַבִּמְלחָּ

ֱאמֹוִרי  י הָּ ֶׁשת ַמְלכֵׁ ה ֶנֶגד ֲחמֵׁ מָּ  ב. ַבִּמְלחָּ

ַעי  ִראׁשֹונָּה ַעל הָּ ה הָּ מָּ  ג. ַבִּמְלחָּ

ַעי ה ַהְשִניָּה ַעל הָּ מָּ  ד. ַבִּמְלחָּ

 

ר ַהֶזה 68 הָּ ׁש ִמְיהֹוֻׁשַע: "ְתנָּה ִּלי ֶאת הָּ  ֲאֶׁשר ִדֶבר ה' ַביֹום ַההּוא"?. ִמי ִבקֵׁ

ֶבט ְמַנֶשה ד ַוֲחִצי ׁשֵׁ ן, ּגָּ י ְראּובֵׁ     א. ִׁשְבטֵׁ

 ב. יִָּאיר ֶבן ְמַנֶשה

ִוי ֶבט לֵׁ          ג. ׁשֵׁ

ב ֶבן ְיֻפֶנה לֵׁ  ד. כָּ
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ל ִלְפנֵׁי מֹותֹו?69 אֵׁ ה ִצּוָּה ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ְבנֵׁי ִיְשרָּ  . מָּ

ֶרם ַקַחת ִמן ַהחֵׁ  א. לֹא לָּ

ֶרץב אָּ ל הָּ  . ִלְכֹבׁש ֶאת כָּ

ֶבט ְמַנֶשה ד ַוֲחִצי ׁשֵׁ ן, ּגָּ  ג. ַלֲעֹזר ִלְבנֵׁי ְראּובֵׁ

 ד. ַלֲעֹבד ֶאת ה' ְלַבדֹו ְולֹא ֱאִליִלים

 

ְברּו ֶאת ְיהֹוֻׁשַע?70 יֹפה קָּ  . אֵׁ

תֹו  א. לֹא יַָּדע ִאיׁש ֶאת ְמקֹום ְקבּורָּ

 ב. ְבֶחְברֹון

 ג. ִבְׁשֶכם

 ד. ְבִתְמַנת ֶסַרח

 

ל?71 אֵׁ ה( ֶאת ְבנֵׁי ִיְשרָּ ה ְבִרית ִמילָּ שָּ ל ְיהֹוֻׁשַע )עָּ קֹום מָּ יֶזה מָּ  . ְבאֵׁ

        א. ִּגְבעֹון

לֹות ֲערָּ  ב. ִּגְבַעת הָּ

        ג. ִׁשִּטים

ִחי ן ַהִּמְזרָּ ֶבר ַהַיְרדֵׁ  ד. עֵׁ

 

ִנים _____________" 72 ם ֶחְברֹון ְלפָּ  . "ְוׁשֵׁ

       א. ִקְרַית ַאְרַבע

 ב. לּוז

ִרים        ג. ִקְרַית ְיעָּ

ל  ד. ִּגְלּגָּ
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ְבאּו 73 ַמֵקָדה. ַעל ִמי ֶנֱאַמר: "ַויָּנֻסּו... ַויֵׁחָּ ָעָרה בְּ  "? ַבמְּ

ֱאֹמִרי י הָּ ֶׁשת ַמְלכֵׁ  א. ֲחמֵׁ

ַעי  ב. ֶמֶלְך הָּ

 ְיִריחֹוג. ֶמֶלְך 

פֹון י ַהצָּ  ד. ַמְלכֵׁ

 

יּו:74 ִחי הָּ ן ַהִּמְזרָּ ֶבר ַהַיְרדֵׁ ט ְבעֵׁ י ַהִּמְקלָּ רֵׁ  . עָּ

      א. ֶחְברֹון, ֶבֶצר ְוֶקֶדׁש

ן אֹמת ְוגֹולָּ  ב. ֶבֶצר, רָּ

      ג. ְׁשֶכם, ֶקֶדׁש ְוֶחְברֹון

ן ְוֶקֶדׁש ן, ּגֹולָּ ׁשָּ  ד. בָּ

 

יָּה ֹכל 75 ם: "ְוהָּ ה, _____________".. ַהְׁשלֵׁ ְך ַהחּוצָּ יתֵׁ י בֵׁ א ִמַדְלתֵׁ  ֲאֶׁשר יֵׁצֵׁ

מֹו ְברֹאׁשֹו   ַוֲאַנְחנּו ְנִקִים –א. דָּ

נּו ִאם יָּד ִתְהֶיה בֹו מֹו ְברֹאׁשֵׁ  ב. דָּ

ִבי ֶחֶסד ית אָּ  ג. ַוֲעִשיֶתם ַּגם ַאֶתם ִעם בֵׁ

 ד. ּוְנַתֶתם ִלי אֹות ֱאֶמת 
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ָיהּו  ַשעְּ  ֵסֶפר יְּ

 

ם: "ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון..........". 76  ַהְׁשלֵׁ

א מֹוִני ִיְקרָּ       א. ּוִמי כָּ

ין ֱאֹלִקים ַדי אֵׁ  ב. ּוִמַבְלעָּ

יו ְמַעִּטים ם יָּמָּ דָּ       ג. ְואָּ

 ד. ֹעֶשָך ְוֹיֶצְרָך ִמֶבֶטן

 

ר 77 ם: "ְיֻששּום ִמְדבָּ  ְוִציָּה...........". ַהְׁשלֵׁ

ִדים ץ ִציץ ַוִיְגֹמל ְׁשקֵׁ א ֶפַרח ַויָּצֵׁ  א. ַוֹיצֵׁ

ינֵׁי ִעְוִרים ַקְחנָּה עֵׁ  ב. ַוִתפָּ

ִבים ִבים ּגֵׁ ֹשה ַהַנַחל ַהֶזה ּגֵׁ  ג. עָּ

ֶלת ה ְוִתְפַרח ַכֲחַבצָּ בָּ ל ֲערָּ גֵׁ  ד. ְותָּ

 

ין ַכְרמִ 78 יִני ּובֵׁ ה ____________ִׁשְפטּו נָּא בֵׁ  ַהשֹוְפִטים? ֵהםי". ִמי . "ְוַעתָּ

ל אֵׁ ל ִאיׁש ִיְשרָּ  א. כָּ

ינֵׁיֶהם ִמים ְבעֵׁ  ב. ַהֲחכָּ

ַרע  אֹוְמִרים לָּ  ַרע  –טֹוב, ְוַלּטֹוב  –ג. הָּ

ה ַלִים ְוִאיׁש ְיהּודָּ ב ְירּוׁשָּ  ד. יֹוׁשֵׁ
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ה... ְוִאְכלּו ִאיׁש ַּגְפנֹו 79 כָּ ַמר ְלִמי: "ֲעשּו ִאִתי ְברָּ נָּתֹו...". ִמי אָּ  ְוִאיׁש ְתאֵׁ

ה ה ַהיֹוְׁשִבים ַעל ַהחֹומָּ י ְיהּודָּ ם ֶמֶלְך ַאשּור ֶאל ַאְנׁשֵׁ ה ְבׁשֵׁ קֵׁ  א. ַרְבׁשָּ

 המלךב. ְיַׁשְעיָּהּו ַהנִָּביא ֶאל ִחְזִקיָּהּו 

ה  ג. ַפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ֶאל ִחְזִקיָּהּו ֶמֶלְך ְיהּודָּ

ז ֶמלֶ  חָּ ם ֶאל אָּ הד. ְרִצין ֶמֶלְך ֲארָּ  ְך ְיהּודָּ

 

ם ֶאת ַעּמֹו: "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי..."?80 ׁש ה' ְלַנחֵׁ  . ַמדּוַע ְמַבקֵׁ

ּה  אָּ ה ְצבָּ ְלאָּ  א. ִכי מָּ

ה ֲעֹונָּּה  ב. ִכי ִנְרצָּ

ל ַחּטֹאֶתיהָּ  ה ִמַיד ה' ִכְפַלִים ְבכָּ ְקחָּ  ג. ִכי לָּ

ל ַהְתׁשּובֹות ְנכֹונֹות  ד. כָּ

 

יֶזה ַמְרֶאה 81 ה ְיַׁשְעיָּהּו ִבְׁשַנת מֹות ַהֶּמֶלְך ֻעִזיָּהּו?. אֵׁ אָּ  רָּ

ֶרץ אָּ ׁש ֶאת הָּ א ְוכֹובֵׁ  א. ֶמֶלְך ַאשּור בָּ

ִכים א ּוְסִביבֹו ַמְלאָּ ם ְוִנשָּ א רָּ ב ַעל ִכסֵׁ  ב. ה' יֹוׁשֵׁ

ִכים י ַמְלאָּ א ַעל ְידֵׁ  ג. ֲארֹון ה' ִנשָּ

ֶמן   ד. ֶכֶרם יֶָּפה ְבֶקֶרן ֶבן ׁשָּ

 

 ִאיׁש? 185,000ה ְבַמֲחנֵׁה ַאשּור . ִמי ִהכָּ 82

    א. ַהַחיִָּלים ֶׁשל ִחְזִקיָּהּו ַהֶּמֶלְך

 ב. ַמְלַאְך ה'

ם        ג. ְרִצין ֶמֶלְך ֲארָּ

נָּיו  ד. ַאְדַרֶּמֶלְך ְוַשְרֶאֶצר בָּ
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ֶרץ?83 אָּ ַזע ִיַׁשי ֶאת הָּ יְך ַיֶכה ֹחֶטר ִמּגֵׁ  . אֵׁ

ה         א. ִבְגבּורָּ

ה ה'  ב. ְבַמּטֵׁ

ינָּיו ה עֵׁ        ג. ְבַמְראֵׁ

ֶבט ִפיו  ד. ְבׁשֵׁ

 

א אֹותֹו?84 י ְלַרפֵׁ מּו ַעל ַהְשִחין ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ִחְזִקיָּהּו ְכדֵׁ ה שָּ  . מָּ

ִנים        א. ְדֶבֶלת ְתאֵׁ

ן י ַהַיְרדֵׁ  ב. מֵׁ

יו ֶׁשל ַהנִָּביא ְיַׁשְעיָּהּו      ג. יָּדָּ

ִתית  ד. ֶׁשֶמן כָּ

 

ן 85 יכָּ יָּה ַהֶכֶרם ֶׁשל ַהיִָּדיד?. הֵׁ יֹפה( הָּ  )אֵׁ

ֶעְליֹונָּה ה הָּ כָּ ַלת ַהְברֵׁ ה ְתעָּ      א. ִבְקצֵׁ

ֶמן  ב. ְבֶקֶרן ֶבן ׁשָּ

ס ה כֹובֵׁ       ג. ְלַיד ְמִסַּלת ְשדֵׁ

 ד. ְבַהר ִציֹון

 

ב ִעם ֶכֶבש.........."86 ר ְזאֵׁ ם: "ְוגָּ  . ַהְׁשלֵׁ

יֶהן ו ִיְרְבצּו ַיְלדֵׁ  א. ַיְחדָּ

ֶרץב.  אָּ ַאְרַבע ַכְנפֹות הָּ  ְויָֹּבאּו מֵׁ

 ג. ְוַיַחד יֹאְכלּו ֶתֶבן

ץ ר ִעם ְּגִדי ִיְרבָּ  ד. ְונָּמֵׁ
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דֹול"?87 א "ַהֶּמֶלְך ַהּגָּ  . ִמי ִנְקרָּ

ה  א. ִחְזִקיָּהּו ֶמֶלְך ְיהּודָּ

ִריב ֶמֶלְך ַאשּור  ב. ַסְנחֵׁ

ן ֶמֶלְך  ן ֶבן ַבְלֲאדָּ ֶבלג. ְמֹרַדְך ַבְלֲאדָּ  בָּ

 אֹות-ד. ה' ְצבָּ 

 

י ה'...........88 ר ַעל קֹווֵׁ  . ְיַׁשְעיָּהּו ַהנִָּביא אֹומֵׁ

פּו  א. יְֵׁלכּו ְולֹא ִייעָּ

ִרים ֶבר ַכְנׁשָּ  ב. ַיֲעלּו אֵׁ

 ג. ַיֲחִליפּו ֹכחַ 

ל ַהְתׁשּובֹות ְנכֹונֹות  ד. כָּ
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 ֵסֶפר ָעמֹוס 

 

ה ֶנֱאַמר: 89 ַעׁש"?. ְבֶקֶׁשר ְלמָּ רָּ ַתִים ִלְפנֵׁי הָּ  "ְׁשנָּ

ֶהם ִאים ֶׁשּלָּ ל ַהֲחטָּ ה ִמְפנֵׁי כָּ  א. ה' ַיֲעִניׁש ֶאת ַמְלכּות ְיהּודָּ

ִביא ַלה' מֹוס ִלְהיֹות נָּ ּה ִהְתִחיל עָּ ה )ַהְזַמן( ֶׁשבָּ  ב. ַהְתקּופָּ

ֹעֶנׁש ֶׁשה' יִָּביא ַעל ְבנֵׁי ַעּמֹון  ג. הָּ

ת ֻעִזיָּה  ּה מֵׁ נָּה ֶׁשבָּ יוד. ַהשָּ אָּ ה ִבְגַלל ֲחטָּ  ֶמֶלְך ְיהּודָּ

 

קֹום?90 ם ַהּמָּ ה ׁשֵׁ ה". מָּ כָּ ית ַמְמלָּ ד ֶנֱאַמר: "ִכי ִמְקַדׁש ֶמֶלְך הּוא ּובֵׁ קֹום ֶאחָּ  . ַעל מָּ

ַלִים         א. ְירּוׁשָּ

ל ית אֵׁ  ב. בֵׁ

         ג. ְׁשֶכם

 ד. ׁשֹוְמרֹון

 

מֹוס 91 ֶליָך עָּ ַׁשר עָּ ַמר ְלִמי: "קָּ יו"?. ִמי אָּ רָּ ל ְדבָּ ִכיל ֶאת כָּ ֶרץ ְלהָּ אָּ ל, לֹא תּוַכל הָּ אֵׁ ית ִיְשרָּ  ְבֶקֶרב בֵׁ

ה י ׁשֹוְמרֹון ֶאל ֻעִזיָּה ֶמֶלְך ְיהּודָּ אׁשֵׁ  א. רָּ

ל אֵׁ ן ֶאל ֶמֶלְך ִיְשרָּ ׁשָּ רֹות ַהבָּ  ב. פָּ

ל אֵׁ ם ֶמֶלְך ִיְשרָּ ְבעָּ ל ֶאל יָּרָּ ית אֵׁ ן בֵׁ  ג. ֲאַמְציָּה ֹכהֵׁ

ל ד. ַהַשֲאַנִנים ְבצִ  אֵׁ י ַמְלכּות ִיְשרָּ  יֹון ֶאל ַאְנׁשֵׁ
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שּו ַלְנִזיִרים?92 ל עָּ אֵׁ ַמר ַהנִָּביא ֶׁשְבנֵׁי ִיְשרָּ ה אָּ  . מָּ

יֶהם ְזרּו ֶאת ַשֲערֹותֵׁ      א. ּגָּ

רֹות ית ְקבָּ ם ְלבֵׁ ִביאּו אֹותָּ  ב. הֵׁ

ם ְרגּו אֹותָּ       ג. הָּ

ם ַיִין  ד. ִהְׁשקּו אֹותָּ

 

ַמר 93 ה אָּ י ַהֶּמֶלְך"?. מָּ ֶקׁש ְוִהנֵׁה ֶלֶקׁש ַאַחר ִּגזֵׁ ר ֹּגַבי ִבְתִחַּלת ֲעלֹות ַהּלָּ ה לֹו "יֹוצֵׁ מֹוס ַכֲאֶׁשר ה' ֶהְראָּ  עָּ

ֹטן הּוא  א. ה' ֱאֹלִקים ְסַלח נָּא ִמי יָּקּום ַיֲעֹקב ִכי קָּ

ֹנִכי ְולֹא ֶבן נִָּביא  ב. לֹא נִָּביא אָּ

ַתי ה'?  ג. ַעד מָּ

 טֹוב...ד. ִדְרׁשּו 

 

ן"?94 ׁשָּ רֹות ַהבָּ ם ֶׁשל "פָּ יָּה ֶחְטאָּ ה הָּ  . מָּ

רֹוְצצֹות ֶאְביֹוִנים עֹוְׁשקֹות ַדִּלים, הָּ  א. הָּ

ם ֶאת תֹוַרת ה' ֳאסָּ  ב. ַעל מָּ

 ג. ִהְׁשקּו ֶאת ַהְנִזיִרים ַיִין

ִים ם ַבֶכֶסף ַצִדיק ְוֶאְביֹון ַבֲעבּור ַנֲעלָּ  ד. ַעל ִמְכרָּ
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ֶריהָּ ֶאֱהרֹוג ִעּמֹו"? . ַעל ִמי נֶ 95 ל שָּ ּה, ְוכָּ ט ִמִקְרבָּ  ֱאַמר: "ְוִהְכַרִתי ׁשֹופֵׁ

       א. ֱאדֹום

 ב. ֹצר

       ג. ַדֶּמֶשק

ב  ד. מֹואָּ
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ים  לִׁ הִׁ  ֵסֶפר תְּ

 

ל 96 ם ַעל כָּ ְך... רָּ ם ה' ְמֹברָּ ל ֶאת ה' ַבִּמִּלים: "ְיִהי ׁשֵׁ ר ְתִהִּלים ְמַהּלֵׁ  ּגֹוִים ה' ".. ְמׁשֹורֵׁ

ַעד ָמַתי ָמַתי וְּ ם ה'? מִׁ ל ׁשֵׁ  ְמֻהּלָּ

ם ה ְוַעד עֹולָּ ַעתָּ       א. מֵׁ

ֶרב עָּ  ב. ִמן ַהֹבֶקר ַעד הָּ

י ַחַיי ל ְימֵׁ        ג. כָּ

 ד. ְבַחיָּיו ּוְבמֹותֹו

 

ה ֶנֱאַמר ַעל "ְיִמין ה' "?97  . מָּ

ה ותהי ליא.         ִליׁשּועָּ

ה מָּ  ב. רֹומֵׁ

ִגנָּ  ם ּומָּ       ם הּואג. ֶעְזרָּ

 ב' ְנכֹונֹות-ד. ְתׁשּובֹות א' ו

 

ִים"?98 ל ִמִּמְצרָּ אֵׁ את ִיְשרָּ עֹות" ַבִּמְזמֹור: "ְבצֵׁ ִרים" ְו"ַהְּגבָּ ר ְתִהִּלים ַעל "ֶההָּ ר ְמׁשֹורֵׁ ה אֹומֵׁ  . מָּ

ִרים  חֹור, –א. ֶההָּ עֹות   ִתֹסבּו ְלאָּ יִלים –ַהְּגבָּ  ִתְרְקדּו ְכאֵׁ

ִרים   עֹות  ל,-ְמַסְפִרים ְכבֹוד אֵׁ  –ב. ֶההָּ  ִכְבנֵׁי צֹאן. –ַהְּגבָּ

ִרים  עֹות   ִיְהיּו ְלִמיׁשֹור, –ג. ֶההָּ  ִתְתמֹוַגְגנָּה.  –ַהְּגבָּ

ִרים  יִלים, –ד. ֶההָּ עֹות  ִתְרְקדּו ְכאֵׁ  ִכְבנֵׁי צֹאן. –ַהְּגבָּ
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ם: "טֹוב ַלֲחסֹות 99  ַבה'...........". ַהְׁשלֵׁ

ם דָּ אָּ        א. ִמְבֹטַח בָּ

ם דָּ  ב. ַמה ַיֲעֶשה ִלי אָּ

      ג. ִמְבֹטַח ִבְנִדיִבים

 ג' ְנכֹונֹות.-ד. ְתׁשּובֹות א' וְ 

 

ם?100 דָּ ה נַָּתן ה' ִלְבנֵׁי אָּ ה ַׁשיְָּך ַלה', ּומָּ  . מָּ

ַמִים  ֶרץ  –א. ַהשָּ אָּ ַמִים ַלה', ְוהָּ דָּ  –ׁשָּ ַתן ִלְבנֵׁי אָּ  םנָּ

צֹות  ֲארָּ ל ִהיא ַלה', ּוְׁשַאר הָּ אֵׁ ם –ב. ֶאֶרץ ִיְשרָּ דָּ ַתן ִלְבנֵׁי אָּ  נָּ

ַעִּמים  ם ַלה', ּוְׁשַאר הָּ ל הֵׁ אֵׁ ם –ג. ְבנֵׁי ִיְשרָּ דָּ ַתן ִלְבנֵׁי אָּ  נָּ

ֶרץ ִהיא ַלה', ְוַהֶּטַבע  אָּ ם –ד. הָּ דָּ ַתן ִלְבנֵׁי אָּ  נָּ

 


