
ַאְרִצי "ְך הָּ נָּ  ִחידֹון ַהתָּ

 ספר בראשית

 

ַרד 1 ם( ַמּדּוַע יָּ ה? ַאְברָּ  ִמְצַרְימָּ

ה ֶרֶדת ִמְצַרְימָּ ה אֹותֹו לָּ  א( ִכי ה' ִצּוָּ

ב ְבֶאֶרץ ְכַנַען עָּ יָּה רָּ  ב( ִכי הָּ

ה  י ִמְקנֵּ ין רֹועֵּ יָּה ִריב בֵּ םג( ִכי הָּ ה לֹוט ַאְברָּ י ִמְקנֵּ  ְורֹועֵּ

ה  צָּ  ַלֲהֹרג אֹותֹוד( ִכי ַפְרֹעה רָּ

 

אל ִכי __________________"2 עֵּ את ְשמֹו ִיְשמָּ רָּ ם: "ְוקָּ  ( ַהְשלֵּ

ֹנִכי ה אָּ ַמע ה' ִכי ְשנּואָּ  א( שָּ

ה' ְשִאְלִתיו  ב( מֵּ

יו נָּ  ג( ה' ִיְשַמע ְלקֹול בָּ

ְניְֵּך ַמע ה' ֶאל עָּ  ד( שָּ

  

אּו ִמּלֹוט?3 ַעִמים ֶשבָּ י הָּ ם ְשנֵּ ה הֵּ  (  מָּ

 ְשִתים ְוַהְכַנֲעִניםא( ַהְפלִ 

ב  ב( ַעמֹון ּומֹואָּ

ם ק ַוֲארָּ לֵּ  ג( ֲעמָּ

יִני ְוַהְיבּוִסי  ד( ַהקֵּ

  

ה ִכי:  4 חָּ י ִמְשפָּ ם ְבנֵּ ה הֵּ רָּ ם ְושָּ הָּ  ( ַאְברָּ

ם. הָּ ם ַאְברָּ ם ַאְך לֹא ַבת אֵּ הָּ  א( ִהיא ַבת ֲאִבי ַאְברָּ

י ּדֹוִדים ם ְבנֵּ  ב( הֵּ

הָּ  ה ֶשל ַאְברָּ  םג( ִהיא ּדֹודָּ

ין עֹוד ֶקֶשר ִמְשַפְחִתי ם ְנשּוִאים ְואֵּ  ד( הֵּ

  

ה?5 רָּ ח ֶשל שָּ אָּ ַתן ֲאִביֶמֶלְך לָּ ה ֶכֶסף נָּ  ( ַכמָּ

 ֶכֶסף 100א( 

 ֶכֶסף 1000ב( 

 ֶכֶסף 10000ג( 

 ֶשֶקל ֶכֶסף 400ד( 

  

 



יָּה ֶבן 6 ם הָּ הָּ  ְכֶשּנֹוַלד לֹו.... 100( ַאְברָּ

 א( ֱאִליֶעֶזר

עֵּ   אלב( ִיְשמָּ

ק  ג( ִיְצחָּ

ה ִראשֹון ֶשל ְקטּורָּ ן הָּ  ד( ַהבֵּ

  

ה?7 י ְלַהֲעלֹות ֶאת ְבנֹו ְלעֹולָּ ֶלֶכת ְכדֵּ ם לָּ הָּ ִריְך ַאְברָּ ן צָּ  ( ְלאָּ

 א( ְלֶחְברֹון

ל ית אֵּ  ב( ְלבֵּ

 ג( ְלֶאֶרץ ַהֹמִריָּה

ר  ד( ְלֶאֶרץ ְגרָּ

 

ִצים ְוַאיֵּה ַה_____ ְלעֹ 8 עֵּ ש ְוהָּ אֵּ ה הָּ ם:  "ִהּנֵּ ה?"( ַהְשלֵּ  לָּ

ה מָּ  א( ְבהֵּ

 ב( ַאִיל

 ג( ְגִדי

 ד( ֶשה

  

ץ ִלְקַראת 9 ם ְכֶשרָּ הָּ ה ַאְברָּ שָּ תּוב ֶשעָּ ִראשֹון ֶשכָּ ר הָּ בָּ ה הּוא ַהּדָּ ִשים? 3( מָּ ֲאנָּ  הָּ

ה ְרצָּ  א( ַוִיְשַתחּו אָּ

ם ש ִלְשלֹומָּ  ב( ַוְיַבקֵּ

ֶהם ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוַמִים ִלְשתֹות ן לָּ  ג( ַוִיתֵּ

יוד( ַויִ  נָּ  ֹפל ַעל פָּ

  

ר ְלַעְבּדֹו:  "ִשים10 ם אֹומֵּ הָּ ם.-( ַאְברָּ ְדָך ַתַחת ________" ַהְשלֵּ א יָּ  נָּ

יִקי  א( חֵּ

ַני  ב( פָּ

ִכי  ג( ְירֵּ

 ד( ַכף ַרְגִלי

  

 

 

 

ה?11 ח ֶשל ִרְבקָּ אָּ  ( ִמיהּו הָּ



ל  א( ְבתּואֵּ

ן בָּ  ב( לָּ

חֹור  ג( נָּ

 ד( ֱאִליֶעֶזר

  

ה: "וַ 12 אָּ תּוב ַעל לֵּ ן?( כָּ יֶזה בֵּ ַדת אֵּ י לֵּ  ַתֲעֹמד ִמֶּלֶדת" ַאֲחרֵּ

ן  א( ְראּובֵּ

ה  ב( ְיהּודָּ

ִוי  ג( לֵּ

 ד( ִשְמעֹון

  

ד?13 ם ַהֶיֶלד גָּ ה ֶאת שֵּ ְראָּ ד!" ְוקָּ גָּ ה: "בָּ ְמרָּ א אָּ יזֹו ִאמָּ  ( אֵּ

ל חֵּ  א( רָּ

ה אָּ  ב( לֵּ

ה  ג( ִבְלהָּ

ה  ד( ִזְלפָּ

  

ן לִ 14 בָּ ֶצל לָּ ה ְזַמן יַָּשב ַיֲעֹקב אֵּ ה ִתְהֶיה ַמְשכְֻּרתֹו?( ַכמָּ ַאל מָּ ן שָּ בָּ י ֶשּלָּ  ְפנֵּ

 א( ֹחֶדש יִָּמים

 ב( ְשבּוַע יִָּמים

ה ַאַחת נָּ  ג( שָּ

ד  ד( יֹום ֶאחָּ

  

א לֹו __________.15 רָּ א ְוַיֲעֹקב קָּ ֲהדּותָּ א ַלַגל ְיַגר שָּ רָּ ן קָּ בָּ  ( לָּ

ל ית אֵּ  א( בֵּ

ר ֶשַבע  ב( ְבאֵּ

ד  ג( ַגְלעֵּ

ר ַלַחי ֹרִאי  ד( ְבאֵּ

  

 

 

 

א ִלְקַראת ַיֲעֹקב?16 ו ְכֶשבָּ שָּ יּו ִעם עֵּ ִשים הָּ ה ֲאנָּ  ( ַכמָּ

 100א( 



 1000ב( 

 750ג( 

 400ד( 

  

ק?17 ַבר ֶאת ִיְצחָּ  ( ִמי קָּ

ה  א( ַיֲעֹקב ְוִרְבקָּ

 ב( ַיֲעֹקב ִבְלַבד

יו נָּ  ג( ַיֲעֹקב ּובָּ

ו ְוַיֲעֹקב שָּ  ד( עֵּ

  

יָּה ֹרֶעה ֶא 18 ף... הָּ ם:  "יֹוסֵּ יו ַבצֹאן ְוהּוא ַנַער ֶאת_____________."(  ַהְשלֵּ  ת ֶאחָּ

יו ל ֶאחָּ  א( כָּ

ה י ִזְלפָּ ה ְוֶאת ְבנֵּ י ִבְלהָּ  ב( ְבנֵּ

ה אָּ י לֵּ  ג( ְבנֵּ

ִמין  ד( ִבְניָּ

  

ֶשת פֹוִטיַפר?19 ֶצל אֵּ ף אֵּ ַזב יֹוסֵּ ה עָּ  ( מָּ

 א( ְכלּום

 ב( ִבְגדֹו

ִמים ּוְצִמיִדים  ג( ְנזָּ

 ד( ַנַעל

  

ה זְ 20 אּו ְלִמְצַרִים?( ַכמָּ ר ְכֶשבָּ יו ְבִמְשמָּ ף ֶאת ֶאחָּ ם יֹוסֵּ  ַמן שָּ

ד  א( יֹום ֶאחָּ

ה יִָּמים  ב( ְשֹלשָּ

 ג( ְשבּוַע יִָּמים

 ד( ֹחֶדש יִָּמים

  

 

 

 

ף..."21 ה יֹוסֵּ יתָּ יו בֵּ ם:  "ַויָּבֹא ____ ְוֶאחָּ  ( ַהְשלֵּ

ן  א( ְראּובֵּ

 ב( ִשְמעֹון



ִמין  ג( ִבְניָּ

ה  ד( ְיהּודָּ

  

יו?( 22 ף ֶאל ֶאחָּ ַע יֹוסֵּ ב ִהְתַוּדֵּ עָּ ִנים ֶשל רָּ ה שָּ  ְלַאַחר ַכמָּ

ה ַאַחת נָּ  א( שָּ

ַתִים  ב( ְשנָּ

ִנים 4ג(   שָּ

ִנים 5ד(   שָּ

  

ה?23 ְרדּו ַיֲעֹקב ּוִמְשַפְחתֹו ִמְצַרְימָּ יְך יָּ  ( אֵּ

לֹות ֲעגָּ  א( בָּ

ֶרֶגל ְלכּו בָּ  ב( הָּ

 ג( ַעל סּוִסים ַוֲחמֹוִרים

 יםד( ַעל ְגַמּלִ 

  

ִנית ַעל רֹאש ֶאְפַרִים?24 ם ֶאת יָּדֹו ַהְימָּ ה ֶשַיֲעֹקב שָּ אָּ ף ְכֶשרָּ ִגיב יֹוסֵּ יְך הֵּ  ( אֵּ

יו ינָּ ַרע ְבעֵּ  א( ַויֵּ

יו ינָּ  ב( ַוִייַטב ְבעֵּ

ל ְמֹאד הֵּ  ג( ַוִיבָּ

ה רָּ ה ּומָּ ה ְגדֹולָּ קָּ  ד( ַוִיְצַעק ְצעָּ

  

ף ְלַאַחר מֹותֹו?25 מּו ֶאת יֹוסֵּ יֹפה שָּ  ( אֵּ

רֹון ְבִמְצַרִים אָּ  א( בָּ

 ב( ַבֶקֶבר ְבִמְצַרִים

ה לָּ ַרת ַהַמְכפֵּ  ג( ִבְמעָּ

רֹות ֶשל ַפְרֹעה ית ַהְקבָּ ְברּו אֹותֹו ְבבֵּ  ד( קָּ

  

 

 

 

ה ְבִני?"26 ַמר ֶאל ִמי: "ִמי ַאתָּ  ( ִמי אָּ

ו שָּ ק ֶאל עֵּ  א( ִיְצחָּ

ק ֶאל ַיֲעֹקב  ב( ִיְצחָּ

ף  ג( ַיֲעֹקב ֶאל יֹוסֵּ



 ֹקב ֶאל ֶאְפַרִיםד( ַיעֲ 

  

ה:27 ְיתָּ ה הָּ  ( ְּדבֹורָּ

ה יֶנֶקת ִרְבקָּ  א( מֵּ

 ב( ַבת ֶשל ַיֲעֹקב

ו שָּ ה ַאַחת ֶשל עֵּ  ג( ִאשָּ

 ד( ַבת פֹוִטי ֶפַרע

  

יָּה ֶמֶלְך ְסדֹום?28  ( ִמי הָּ

ֶפל  א( ַאְמרָּ

ֹעֶמר ְרלָּ  ב( ְכדָּ

ב  ג( ִשְנאָּ

 ד( ֶבַרע

  

ֹלְך ִת 29 ַמר ֶאל ִמי: "ֲהמָּ נּו"?( ִמי אָּ שֹול ִתְמֹשל בָּ ינּו ִאם מָּ לֵּ  ְמֹלְך עָּ

ם הָּ ה ַאְברָּ י ִמְקנֵּ רֹועֵּ ד מֵּ ה לֹוט ֶאל ֶאחָּ י ִמְקנֵּ  א( רֹועֵּ

ם הָּ ת ֶאל ַאְברָּ י חֵּ  ב( ְבנֵּ

ף ף ֶאל יֹוסֵּ י יֹוסֵּ  ג( ֲאחֵּ

י ְסדֹום ֶאל לֹוט  ד( ַאְנשֵּ

  

ַאי ֲאִני ַמְזִכיר ַהיֹום"?30 ַמר: "ֶאת ֲחטָּ  ( ִמי אָּ

 ַמְשִקיםא( ַשר הַ 

אֹוִפים  ב( ַשר הָּ

 ג( ַיֲעֹקב

ן  ד( ְראּובֵּ

  

 

 

 

ה ְמֹאד"?31 ְבדָּ ם "כָּ אתָּ תּוב ֶשַחטָּ  ( ַעל ִמי כָּ

 א( ַעל ַהְכַנֲעִני

 ב( ַעל ַהִמְצִרים

ר י ְגרָּ  ג( ַעל ֲאִביֶמֶלְך ְוַאְנשֵּ

ה  ד( ַעל ְסדֹום ַוֲעֹמרָּ



  

ִעים ְגדֹוִלים?32  ( ֶאת ִמי ִנַגע ה' ִבְנגָּ

 א( ֶאת ֲאִביֶמֶלְך

 ב( ֶאת ֶמֶלְך ְסדֹום

ו שָּ  ג( ֶאת עֵּ

 ד( ֶאת ַפְרֹעה

  

ִלים"?33 ר ְוֹאהָּ קָּ יָּה לֹו "צֹאן ּובָּ תּוב ֶשהָּ  ( ַעל ִמי כָּ

 א( ַעל לֹוט

ם  ב( ַעל ַאְברָּ

ק  ג( ַעל ִיְצחָּ

ו שָּ  ד( ַעל עֵּ

  

י ִאמֹו"?34 ק ַאֲחרֵּ ם ִיְצחָּ חֵּ תּוב: "ַוִיּנָּ ַתי כָּ  ( מָּ

הא( ַאֲחרֵּ  דָּ ֲעקֵּ  י הָּ

ְברּו ֶאת ִאמֹו י ֶשקָּ  ב( ַאֲחרֵּ

י ֶשּנֹוְלדּו לֹו ְתאֹוִמים  ג( ַאֲחרֵּ

ה ן ִעם ִרְבקָּ י ֶשִהְתַחתֵּ  ד( ַאֲחרֵּ

  

ת"?35 ִאיש ַהֶזה ּוְבִאְשתֹו מֹות יּומָּ ַע בָּ ַמר ַעל ִמי: "ַהֹּנגֵּ  ( ִמי אָּ

ה ק ְוִרְבקָּ  א( ֲאִביֶמֶלְך ַעל ִיְצחָּ

הב( ֲאִביֶמֶלְך עַ  רָּ ם ְושָּ הָּ  ל ַאְברָּ

ַרי ם ְושָּ הָּ  ג( ַפְרֹעה ַעל ַאְברָּ

ה אָּ ן ַעל ַיֲעֹקב ְולֵּ בָּ  ד( לָּ

  

 

 

 

 ( ֶאל ִמי ֶנֱאַמר: "ַעל ַחְרְבָך ִתְחֶיה"?36

אל עֵּ  א( ֶאל ִיְשמָּ

 ב( ֶאל ַיֲעֹקב

ו שָּ  ג( ֶאל עֵּ

 ד( ֶאל ַשר ַהַמְשִקים

  



ר: "ַקְצִת 37 יֶזה ֶהְקשֵּ ה ּוְבאֵּ ְמרָּ י__________"( ִמי אָּ  י ְבַחַיי ִמְפנֵּ

אל עֵּ ה, ְבֶקֶשר ְלִיְשמָּ רָּ  א( שָּ

ו שָּ ה, ְבֶקֶשר ְלעֵּ  ב( ִרְבקָּ

ף צּו ַלֲהֹרג ֶאת יֹוסֵּ ַאִחים ֶשרָּ ל, ְבֶקֶשר לָּ חֵּ  ג( רָּ

ת ה, ְבֶקֶשר ִלְבנֹות חֵּ  ד( ִרְבקָּ

  

יִתי"?38 ֹנִכי ְלבֵּ ַתי ֶאֱעֶשה ַגם אָּ ַמר ֶאל ִמי: "מָּ  ( ִמי אָּ

ן בָּ  א( ַיֲעֹקב ְללָּ

ם ְלַפְרֹעה הָּ  ב( ַאְברָּ

ק ַלֲאִביֶמֶלְך  ג( ִיְצחָּ

ף ְלפֹוִטיַפר  ד( יֹוסֵּ

  

יֶנּנּו ִעמֹו ִכְתמֹול ִשְלשֹום"?39 ה אֵּ תּוב: "ְוִהּנֵּ ה כָּ  ( ַעל מָּ

ם. ה לֹוט ֶאל ַאְברָּ י ִמְקנֵּ יֶהם ֶשל רֹועֵּ  א( ְפנֵּ

ן ֶאל ַיֲעֹקב. בָּ י לָּ  ב( ְפנֵּ

שָּ  י עֵּ  ו ֶאל ַיֲעֹקב.ג( ְפנֵּ

ף. י פֹוִטיַפר ֶאל יֹוסֵּ  ד( ְפנֵּ

  

ִעים ַהיֹום?"40 יֶכם רָּ ַמר ֶאל ִמי: "ַמּדּוַע ְפנֵּ  (  ִמי אָּ

ף י יֹוסֵּ  א( ַיֲעֹקב ֶאל ֲאחֵּ

ִכים י ַהַמְלאָּ  ב( לֹוט ֶאל ְשנֵּ

אֹוִפים ְוַשר ַהַמְשִקים ף ֶאל ַשר הָּ  ג( יֹוסֵּ

ר ְוִיְשמָּ  גָּ ְך ֶאל הָּ אלד( ַהַמְלאָּ  עֵּ

  

 

 

 

ד הּוא"?41 תּוב: "ֲחלֹום ֶאחָּ  ( ַעל ַהֲחלֹומֹות ֶשל ִמי כָּ

ף  א( ַהֲחלֹומֹות ֶשל יֹוסֵּ

אֹוִפים  ב( ַהֲחלֹומֹות ֶשל ַשר הָּ

 ג( ַהֲחלֹומֹות ֶשל ַפְרֹעה

 ד( ַהֲחלֹומֹות ֶשל ַשר ַהַמְשִקים

  

יֶהם."  ִמי ֶנֱאסַ 42 ינֵּ תּוב: "ַוֶיֱאֹסר אֹותֹו ְלעֵּ  ר?( כָּ



 א( לֹוט

ִמין  ב( ִבְניָּ

 ג( ֶמֶלְך ְסדֹום

 ד( ִשְמעֹון

  

נּו"?43 כֹול ֶאת ַכְספֵּ  ( ַעל ִמי ֶנֱאַמר: "ַויֹאַכל ַגם אָּ

אל עֵּ  א( ַעל ִיְשמָּ

ם הָּ  ב( ַעל ַאְברָּ

ק  ג( ַעל ִיְצחָּ

ן בָּ  ד( ַעל לָּ

  

ֶדר"?44 ה ְלִמְגַּדל עֵּ ְלאָּ הָּ ֳהלֹו "מֵּ ה ֶאת אָּ  ( ִמי ִהטָּ

ם הָּ  א( ַאְברָּ

ק  ב( ִיְצחָּ

ל אֵּ  ג( ִיְשרָּ

ו שָּ  ד( עֵּ

 

ה"?45  ד ִעְמָך ִמְצַרְימָּ רֵּ ֹנִכי אֵּ ַמר ֶאל ִמי: "אָּ  ( ִמי אָּ

ם הָּ  א( ה' ֶאל ַאְברָּ

ק  ב( ה' ֶאל ִיְצחָּ

ף ֶאל ַיֲעֹקב  ג( יֹוסֵּ

 ד( ה' ֶאל ַיֲעֹקב

 

 

 

  

ה, ֶפֶרץ ְוֶזַרח?46 לָּ ן, שֵּ ר, אֹונָּ יּו עֵּ י ִמי הָּ  ( ְבנֵּ

ן  א( ְראּובֵּ

 ִויב( לֵּ 

ה  ג( ְיהּודָּ

ן  ד( ּדָּ

  

א ֶשל 47 ַאבָּ     ?יֹוב( ִמי הָּ

ן  א( ְראּובֵּ



ה  ב( ְיהּודָּ

ִלי  ג( ַנְפתָּ

ר שכָּ  ד( ִישָּ

  

י ַחֶייָך"?48 י ְשנֵּ ה ְימֵּ ַמר ְלִמי: "ַכמָּ  ( ִמי אָּ

ם הָּ  א( ַמְלִכיֶצֶדק ְלַאְברָּ

 ב( ַפְרֹעה ְלַיֲעֹקב

 ג( ַשר ַהַמְשִקים ְלַפְרֹעה

אל ד( ַמְלַא  עֵּ  ְך ה' ְלִיְשמָּ

  

ִתי"?49 אּו ְבַצל קֹורָּ תּוב: "בָּ  ( ַעל ִמי כָּ

 א( ַעל ַיֲעֹקב ּוִמְשַפְחתֹו

ם הָּ י ַאְברָּ  ב( ַעל ַנֲערֵּ

ִכים 2ג( ַעל   ַהַמְלאָּ

אֹוִפים ְוַעל ַשר ַהַמְשִקים  ד( ַעל ַשר הָּ

  

ַאֶחֶרת"?50 ה הָּ נָּ ד ַהֶזה ַבשָּ ה ִיְקֶרה "ַלמֹועֵּ  ( מָּ

ית ַהֹסַהר א ִמבֵּ ף יֵּצֵּ  א( יֹוסֵּ

ה ִלְכַנַען  ב( ַיֲעֹקב ַיְחֹזר ַהַבְיתָּ

ן רָּ ה ְבחָּ א ִאשָּ ק ִיְמצָּ  ג( ִיְצחָּ

ק ה תֹוִליד ֶאת ִיְצחָּ רָּ  ד( שָּ

  

 

 

 

עַ    ספר ְיהֹושֻּ

 

ט ִמ_________."51 ֶכם ְלִמְקלָּ יּו לָּ ם: "ְוהָּ  ( ַהְשלֵּ

ם ל ַהּדָּ  א( ֹגאֵּ

ל אֵּ י ִיְשרָּ  ב( ֹשְטרֵּ

םג עָּ י הָּ  ( ֹשְפטֵּ

חַ  רֹוצֵּ  ד( הָּ

  

ֶות"?52 ינּו ִממָּ ה ֶאל ִמי: "ְוִהַצְלֶתם ֶאת ַנְפֹשתֵּ ְמרָּ ַמר/אָּ  ( ִמי אָּ



ִנים ַע ְוַהְזקֵּ ל ֶאל ְיהֹושֻּ אֵּ י ִיְשרָּ  א( ְבנֵּ

ב ֶאל ַהְמַרְגִלים חָּ  ב( רָּ

ֶבט ְמַנֶשה ד ַוֲחִצי שֵּ ן, גָּ י ְראּובֵּ ַע ֶאל ְבנֵּ  ג( ְיהֹושֻּ

לד( ַהגִ  אֵּ י ִיְשרָּ  ְבעֹוִנים ֶאל ְבנֵּ

 

י ַהְמַרְגִלים?53 ּה ֶאל ְשנֵּ ב ְבַדְברָּ חָּ ה רָּ יֶזה גּוף ַמִים ִהְזִכירָּ  ( אֵּ

דֹול  א( ַהיָּם ַהגָּ

ת  ב( ְנַהר ְפרָּ

ן  ג( ַהַיְרּדֵּ

 ד( ַים סּוף

  

יו?54 ל ְגדֹותָּ א ַעל כָּ לֵּ ן מָּ ַתי ַהַיְרּדֵּ  ( מָּ

נָּה ל ַהשָּ  א( כָּ

ִמים ל ְימֹות ַהְגשָּ  ב( כָּ

ִציר י קָּ ל ְימֵּ  ג( כָּ

נָּה בּועֹות ַעד רֹאש ַהשָּ  ד( ִמשָּ

  

ל."55 אֵּ ל ִיְשרָּ י כָּ ינֵּ ם:  "ַביֹום ַההּוא ִגַּדל ה' ֶאת ___________ ְבעֵּ  ( ַהְשלֵּ

 א( ַהֹכֲהִנים

תֹו  ב( תֹורָּ

ן ר ַהֹכהֵּ זָּ  ג( ֶאְלעָּ

עַ   ד( ְיהֹושֻּ

  

 

 

ל56 ֶצה ַה__________ ֶשל ְיִריחֹו. ( ִגְלגָּ יָּה ַבקָּ  הָּ

ִחי  א( ִמְזרָּ

ִבי  ב( ַמֲערָּ

 ג( ְצפֹוִני

 ד( ְּדרֹוִמי

  

רֹון ה'" ְכֶשִיֹסבּו ֶאת ְיִריחֹו?57 י אָּ  ( ִמי "ַיֲעֹבר ִלְפנֵּ

ל אֵּ י ִיְשרָּ ל ְבנֵּ  א( כָּ

לּוץ  ב( ֶהחָּ



י ַחִיל  ג( ִגבֹורֵּ

עַ   ד( ְיהֹושֻּ

  

ַעי?( ְלִפי ַהְמַר 58 ם ֶנֶגד הָּ חֵּ ִשים ְצִריִכים ְלִהּלָּ ה ֲאנָּ ַעי, ַכמָּ הָּ בּו מֵּ  ְגִלים ֶששָּ

 ִאיש 3000אֹו  2000א( 

 ִאיש 6000אֹו  5000ב( 

ין   ִאיש 15000-לְ  10000ג( בֵּ

ם עָּ ל הָּ  ג( כָּ

  

ַע ל________59 ה ְיהֹושֻּ שָּ ְמעּו ֶאת ֲאֶשר עָּ י ִגְבעֹון שָּ ם:  "ְוֹיְשבֵּ  _____"(  ַהְשלֵּ

י עָּ  א( ְיִריחֹו ְולָּ

ֱאֹמִרי י הָּ  ב( ַמְלכֵּ

ן שָּ  ג( עֹוג ֶמֶלְך ַהבָּ

 ד( ִמְצַרִים

  

ה ְלֶמֶלְך ְיִריחֹו"60 שָּ ם: "ַוַיַעש ְלֶמֶלְך _________ ַכֲאֶשר עָּ  ( ַהְשלֵּ

 א( ִגְבעֹון

ַעי  ב( הָּ

ַלִים  ג( ְירּושָּ

ה דָּ  ד( ַמקֵּ

  

 

 

ה ִעיר אֲ 61 ְיתָּ ם: "לֹא הָּ י ִגְבעֹון..."( ַהְשלֵּ ל ִבְלִתי ַה______ ֹיְשבֵּ אֵּ י ִיְשרָּ ה ֶאל ְבנֵּ  ֶשר ִהְשִלימָּ

 א( ֱאֹמִרי

 ב( ְכַנֲעִני

 ג( ִחִּוי

 ד( ְיבּוִסי

  

י ה' אֱ 62 אִתי ַאֲחרֵּ ֹנִכי ִמּלֵּ ם ְואָּ עָּ ב הָּ לּו ִעִמי ִהְמִסיו ֶאת לֵּ ב: "ְו_______ ֲאֶשר עָּ לֵּ י כָּ ם ֶאת ִּדְברֵּ  י."ֹלהָּ -( ַהְשלֵּ

 א( ַהְמַרְגִלים

ִדים ֲעבָּ  ב( הָּ

 ג( ַאַחי

ַרי  ד( ֲחבֵּ



  

ה..."?63 ידָּ ֶכם צֵּ ִכינּו לָּ אֹמר הָּ ם לֵּ עָּ ַע: "ִעְברּו ְבֶקֶרב ַהַמֲחֶנה ְוַצּוּו ֶאת הָּ ר ְיהֹושֻּ  ( ֶאל ִמי אֹומֵּ

ם עָּ י הָּ  א( ֶאל ֹשְטרֵּ

ם עָּ י הָּ  ב( ֶאל ִזְקנֵּ

ם עָּ י הָּ  ג( ֶאל ֹשְפטֵּ

 ד( ֶאל ַהְלִוִים

  

ט?64 ֶשֶבת ְבִעיר ִמְקלָּ ַח לָּ ִריְך רֹוצֵּ ַתי צָּ  ( ַעד מָּ

ם ִיְסַלח לֹו .1 ל ַהּדָּ  ַעד ֶשגֹואֵּ

ט .2 ה ַלִמְשפָּ דָּ עֵּ י הָּ ְמדֹו ִלְפנֵּ  ַעד עָּ

דֹול .3 ן ַהגָּ  ַעד מֹות ַהֹכהֵּ

כֹון 3א( ַרק   נָּ

 ְנכֹוִנים 1,2ב( ַרק 

 ְנכֹוִנים 2,3ג( ַרק 

ל ַהְתשּובֹות ְנכֹונֹו  תד( כָּ

 

יּו 65  ד? 10( ִמי הָּ ִטים ְבֶאֶרץ ִגְלעָּ ר ֶאל ַהְשבָּ ִביא ִאתֹו ְלַדבֵּ ס הֵּ  ַהְּנִשיִאים ֶשִפיְנחָּ

 א( ְלִוִיים

ה מָּ י ִמְלחָּ  ב( ַאְנשֵּ

ם ית ֲאבֹותָּ אִשים ְלבֵּ  ג( רָּ

ר זָּ ַע ְוֶאְלעָּ י ְיהֹושֻּ  ד( ְנִשיִאים ֶשִּנְבֲחרּו ַעל ְידֵּ

  

ם66 א ְלִבְלעָּ רָּ ל? ( ִמי קָּ אֵּ י ִיְשרָּ ל ֶאת ְבנֵּ  ְלַקּלֵּ

 א( ֶמֶלְך ְיִריחֹו

ב ק ֶבן ִצפֹור ֶמֶלְך מֹואָּ לָּ  ב( בָּ

 ג( ַפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים

צֹור ִבין ֶמֶלְך חָּ  ד( יָּ

  

ַמר ֶאל ִמי: "ה' אֱ 67 ֶכם"?-( ִמי אָּ ם לָּ יֶכם הּוא ַהִּנְלחָּ  ֹלהֵּ

ב ֶאל ַהְמַרְגִלים חָּ  א( רָּ

ַע ֶאל ִיְש  לב( ְיהֹושֻּ אֵּ  רָּ

עַ  א ה' ֶאל ְיהֹושֻּ  ג( ַשר ְצבָּ

יו אֹו ְולֹוֲחמָּ ַע ֶאל ַשר ְצבָּ  ד( ְיהֹושֻּ

  



ל ִמַיד ה'"?68 אֵּ י ִיְשרָּ  ( ֶאל ִמי ֶנֱאַמר: "ִהַצְלֶתם ֶאת ְבנֵּ

ֶבט ְמַנֶשה ד ַוֲחִצי שֵּ ן, גָּ י ְראּובֵּ  א( ֶאל ְבנֵּ

 ב( ֶאל ַהְמַרְגִלים

ֶּלה ֶשִגּלּו שֶ  ֶרם ְיִריחֹוג( ֶאל אֵּ ַעל ְבחֵּ ן הּוא ֶשמָּ כָּ  עָּ

ס וַ   ַהְּנִשיִאים 10-ד( ֶאל ִפיְנחָּ

  

ה..."69 תָּ ז ּוְכֹכִחי עָּ ַמר: "ְכֹכִחי אָּ  (  ִמי אָּ

עַ   א( ְיהֹושֻּ

 ב( ַמְלַאְך ה'

ב חָּ  ג( רָּ

ב לֵּ  ד( כָּ

  

ה"70 כָּ י ַהַמְמלָּ רֵּ ה ______ ְכַאַחת עָּ ם:  "ִעיר ְגדֹולָּ  ( ַהְשלֵּ

 ֹוןא( ִגְבע

 ב( ְיִריחֹו

ַלִים  ג( ְירּושָּ

ל  ד( ִגְלגָּ

  

 

 

 

ה ֶאל ִמי: "ֲארּוִרים ַאֶתם"?71 ְמרָּ ַמר/אָּ  ( ִמי אָּ

ב ֶאל ַהְמַרְגִלים   חָּ  א( רָּ

ל  אֵּ י ִיְשרָּ ַע ִלְבנֵּ  ב( ְיהֹושֻּ

ל  אֵּ י ִיְשרָּ ַעי ֶאל ְבנֵּ  ג( ֶמֶלְך הָּ

ַע ַלִגְבעֹוִנים  ד( ְיהֹושֻּ

  

תּוב: "ַוַיעַ 72 ר?( כָּ בָּ יזֹו ִעיר ְמדֻּ ה."  ַעל אֵּ ִעיר ְפתּוחָּ  ְזבּו ֶאת הָּ

 א( ַעל ְיִריחֹו

ַעי  ב( ַעל הָּ

ל   ג( ַעל ַהִגְלגָּ

 ד( ַעל ִגְבעֹון

  

דֹול?"73 ה ְלִשְמָך ַהגָּ ַע ַלה': "ּוַמה ַתֲעשֵּ ַמר ְיהֹושֻּ ַתי אָּ  ( מָּ



י מֹות ֹמֶשה  א( ִמיָּד ַאֲחרֵּ

ִרא ה הָּ מָּ י ַהִמְלחָּ ַעיב( ַאֲחרֵּ ה ֶנֶגד הָּ  שֹונָּ

ה ֶאת ַהחֹומֹות ַהְגדֹולֹות ֶשל ְיִריחֹו אָּ  ג( ְכֶשרָּ

י מֹותֹו  ד( ְבַדְברֹו ֶאל ה' ִלְפנֵּ

  

ה, "ה' אֱ 74 ְמרָּ ַמר/אָּ יֶכם הּוא אֱ -( ִמי אָּ ַחת"?-ֹלהֵּ ֶרץ ִמתָּ אָּ ַמִים ִמַמַעל ְוַעל הָּ  ֹלִהים ַבשָּ

ב חָּ  א( רָּ

עַ   ב( ְיהֹושֻּ

ן כָּ  ג( עָּ

  ְיִריחֹוד( ֶמֶלְך

  

ה?75 ַע ַפַעם ַאַחת "ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד" ַלֲעשֹות מָּ ַמר ִליהֹושֻּ  ( ה' אָּ

ן ם ַבַיְרּדֵּ עָּ  א( ְלַהֲעִביר ֶאת הָּ

ם ִביִריחֹו חֵּ  ב( ְלִהּלָּ

ף  ג( ִלְקֹבר ֶאת ַעְצמֹות יֹוסֵּ

ה  ד( ִלְשֹמר ַלֲעשֹות ֶאת ַהתֹורָּ

  

 

 

 

 

 ְיַשְעיָּהּוספר 

 

ם: 76 יו ַביֹום ַההּוא ְכַנֲהַמת _________ ..." ( ַהְשלֵּ לָּ  "ְוִיְנֹהם עָּ

ִביא  א( לָּ

ה דָּ  ב( ְרעָּ

 ג( ַרַעם

 ד( יָּם

  

ְמדּו ִמַמַעל ַלֲאדֹ 77 ַמד/עָּ י?-( ִמי עָּ  נָּ

ְרתֹו  א( ְמשָּ

ִפים  ב( ְשרָּ

ִביא  ג( לָּ

ם ּוֹמֶשה הָּ  ד( ַאְברָּ



  

ֶרץ78 אָּ יְך ַיֶכה ַהֹחֶטר ִמֶגַזע ִיַשי ֶאת הָּ  ?( אֵּ

יו תָּ  א( ְברּוַח ְשפָּ

ה ה'  ב( ְבַמטֵּ

יו ינָּ ה עֵּ  ג( ְבַמְראֵּ

ֶבט ִפיו  ד( ְבשֵּ

  

א ֶאת ִמי?79 א ֶאת ______________." ִמי לֹא ְיַקּנֵּ תּוב:  "___________ לֹא ְיַקּנֵּ  ( כָּ

ל אֵּ א ֶאת ִיְשרָּ ה לֹא ְיַקּנֵּ  א( ְיהּודָּ

ה א ֶאת ְיהּודָּ  ב( ֶאְפַרִים לֹא ְיַקּנֵּ

רג( ַהּלָּ  מֵּ א ֶאת ַהּנָּ  ִביא לֹא ְיַקּנֵּ

ַעִמים א ֶאת הָּ ל לֹא ְיַקּנֵּ אֵּ  ד( ִיְשרָּ

  

ּה."80 א לָּ רֵּ ֶדֶרְך ְו____________ ִיקָּ ם ַמְסלּול וָּ יָּה שָּ ם:  "ְוהָּ  ( ַהְשלֵּ

 א( ֶדֶרְך ַהֹקֶדש

 ב( ֶדֶרְך ה'

 ג( ֶדֶרְך ַהֶמֶלְך

ה ּלָּ  ד( ֶדֶרְך ַהְגאֻּ

  

 

 

צ81 ה רָּ פָּ יזֹו שָּ יֶהם?( ְבאֵּ ר ֲאלֵּ ה ְיַדבֵּ קֵּ ח ֶשַרְבשָּ א ְויֹואָּ  ּו ֶאְליִָּקים, ֶשְבנָּ

ִמית ֲארָּ ה הָּ פָּ  א( ַבשָּ

ה ַהְיהּוִדית פָּ  ב( ַבשָּ

ה ַהַבְבִלית פָּ  ג( ַבשָּ

ה ַהִמְצִרית פָּ  ד( ַבשָּ

  

ם.82 דֹול, "ַאל ִתְשְמעּו ֶאל ___________" ַהְשלֵּ ַמר ְבקֹול גָּ ה אָּ קֵּ  ( ַרְבשָּ

 ְיַשְעיָּהּו א(

 ב( ִחְזִקיָּהּו

 ג( ַהֶמֶלְך

 ד( ה'

  

ה ַאשּור 83 ה ְבַמֲחנֵּ  ִאיש? 185000( ִמי ִהכָּ



ה י ְיהּודָּ לֵּ  א( ַחיָּ

ה  ב( ִצְרעָּ

 ג( ַמְלַאְך ה'

ִפים ִשים ְשרָּ  ד( ְנחָּ

  

יו ֶאל ַהִקיר"?84 נָּ ב ... פָּ תּוב, "ַוַיסֵּ  ( ַעל ִמי כָּ

 א( ַעל ִחְזִקיָּהּו

 ְיַשְעיָּהּו ב( ַעל

ה קֵּ  ג( ַעל ַרְבשָּ

ִריב  ד( ַעל ַסְנחֵּ

  

ה ֶאל ִחְזִקיָּהּו?85 ִרים ּוִמְנחָּ ן ְספָּ ַלח ְמֹרַדְך ַבְלֲאדָּ  ( ַמּדּוַע שָּ

ק" ה ַוֶיֱחזָּ לָּ  א( "ַוִיְשַמע ִכי חָּ

ה" ַזב ַאשּור ֶאת ְיהּודָּ  ב( "ַוִיְשַמע ִכי עָּ

ש ִלְכרֹות ִאתֹו ְבִרי לֹום"ג( "ַוְיַבקֵּ  ת שָּ

יתֹו" אֹוַצר בֵּ ש ִלְגֹנב מֵּ  ד( "ַוְיַבקֵּ

  

 

 

 

 

ִים".86 ַקל ַבֶפֶלס __________ ּו__________ ְבמֹאְזנָּ ם: "ְושָּ  ( ַהְשלֵּ

ם עָּ ם, ִמְצֹות הָּ עָּ  א( ֲעוֹונֹות הָּ

ם י ֲאבֹותָּ ל, ַחְסדֵּ אֵּ י ִיְשרָּ  ב(  ַחְסדֵּ

עֹות ִרים, ְגבָּ  ג(  הָּ

ֲאדָּ  י ַהיָּם, ֲעַפר הָּ הד( מֵּ  מָּ

  

ש..."87 ַרְפִתי ְבמֹו אֵּ תּוב: "ֶחְציֹו שָּ ה כָּ  ( ַעל מָּ

ץ ֶשֶּנֱהַפְך ְלֶפֶסל עֵּ  א( הָּ

י ַאשּור רֵּ עָּ ד מֵּ  ב( ֶאחָּ

ה  י ְיהּודָּ רֵּ דֹול ְבעָּ  ג( ַאְרמֹון גָּ

ל אֵּ  ד( ַיַער ְבֶאֶרץ ִיְשרָּ

  

ה פָּ 88 י ה'."  מָּ הּו ִחְזִקיָּהּו ִלְפנֵּ תּוב:  "ַוִיְפְרשֵּ  ַרש ִחְזִקיָּהּו?( כָּ



א צָּ ה ֶשמָּ ֶפר תֹורָּ  א( סֵּ

ַאשּור ִכים מֵּ ַקח ִמַיד ַמְלאָּ ִרים ֶשּלָּ  ב( ְספָּ

ַקח ִמַיד ְיַשְעיָּהּו ִרים ֶשּלָּ  ג( ְספָּ

 ד( ֶאת יָּדֹו

  

ִריב ֶמֶלְך ַאשּור?89 ה ַסְנחֵּ לָּ ה עָּ י ְיהּודָּ רֵּ יֶזה עָּ  ( ַעל אֵּ

זֹות י ַהְפרָּ רֵּ  א( עָּ

ִרים ְבצּור  ֹותב( עָּ

י ַהְלִוִים רֵּ  ג( עָּ

ה ה ַנֲחַלת ְיהּודָּ ִרים ִבְקצֵּ  ד( ֶהעָּ

  

ם.90 ַמְעתָּ ֲאֶשר ִגְּדפּו ___________ אֹוִתי."  ַהְשלֵּ ִרים ֲאֶשר שָּ י ַהְּדבָּ א ִמְפנֵּ ם:  "ַאל ִתירָּ  ( ַהְשלֵּ

י ֶמֶלְך ַאשּור  א( ַנֲערֵּ

י ֶמֶלְך ַאשּור לֵּ  ב( ַחיָּ

ה י ְיהּודָּ  ג( ַנֲערֵּ

הד י ְיהּודָּ לֵּ  ( ַחיָּ

  

 

 

 

 

א אֹותֹו?91 י ְלַרפֵּ ִשים ַעל ַהְשִחין ֶשל ִחְזִקיָּהּו ְכדֵּ ִריְך לָּ ה צָּ  ( מָּ

ן י ַהַיְרּדֵּ  א( מֵּ

 ב( ְּדַבש

ִנים  ג( ְּדֶבֶלת ְתאֵּ

 ד( יָּדֹו ֶשל ְיַשְעיָּהּו

  

מֹוס  עָּ

 

ה"?92 ם ַבגֹולָּ ַלְך ַמְלכָּ תּוב: "ְוהָּ יזֹו ִעיר כָּ  ( ַעל אֵּ

 א( ַעל ַּדֶמֶשק

ה  ב( ַעל ַעזָּ

ן ימָּ  ג( ַעל תֵּ

ה  ד( ַעל ַרבָּ



  

ב?93 יְך יָּמּות מֹואָּ  ( אֵּ

ר ה ְבקֹול שֹופָּ  א( ִבְתרּועָּ

ִדים  ב( ְבֶשֶקט ְבִלי עֵּ

ש אֵּ ְפִרית וָּ  ג( ְבגָּ

ֶרץ ִתְפַתח ֶאת ִפיהָּ  אָּ  ד( הָּ

  

ל ַלְּנִזיִרים?94 אֵּ י ִיְשרָּ שּו ְבנֵּ ה עָּ  ( מָּ

יֶהםא( גָּ   ְזזּו ֶאת ַשֲערֹותֵּ

רֹות ית ְקבָּ ם ְלבֵּ ִביאּו אֹותָּ  ב( הֵּ

ם ְרגּו אֹותָּ  ג( הָּ

ם ַיִין  ד( ִהְשקּו אֹותָּ

  

ֶרב?95 יֶזה ַבִית יָּקּום ה' ֶבחָּ מֹוס, ַעל אֵּ ֶפר עָּ  ( ְלִפי סֵּ

ם ְבעָּ רָּ ית יָּ  א( בֵּ

ִזיָּה ית עֻּ  ב( בֵּ

ית ִחְזִקיָּהּו  ג( בֵּ

ש  ית יֹואָּ  ד( בֵּ

  

 

 

ר ִמֶמּנּו?( ְלאֵּ 96 ֶלֶכת ִלְנֹשְך ֶאת ִמי ֶשִמְסַתתֵּ ש לָּ חָּ  יֹפה ה' ְיַצֶּוה ֶאת ַהּנָּ

 א( ְלַקְרַקע ַהיָּם

 ב( ְלרֹאש ַהַכְרֶמל

ַמִים  ג( ַלשָּ

 ד( ַלְשאֹול

  

 ְתִהִּלים

 

חֹור"?97  ם: "_________ִיֹסב ְלאָּ  ( ַהְשלֵּ

 א(  ַים סּוף

ן  ב( ַהַיְרּדֵּ

 דֹולג( ַהיָּם ַהגָּ 

ת  ד( ְנַהר ְפרָּ



  

ְך ַלֲאַגם ַמִים?98 פֵּ ה יֵּהָּ  ( מָּ

ץ  א( עֵּ

 ב( ַקְרַקע

 ג( צּור

 ד( ַמֶטה

  

ם?99 דָּ י אָּ ה ִנַתן ִלְבנֵּ ה ִנַתן ַלה', ּומָּ  ( מָּ

ם דָּ י אָּ ֶרץ ִלְבנֵּ אָּ ַמִים ַלה', הָּ  א( ַהשָּ

ם דָּ י אָּ רֹות ִלְבנֵּ ֲאחֵּ צֹות הָּ ֲארָּ ל ַלה', הָּ אֵּ  ב( ֶאֶרץ ִיְשרָּ

י ם ג( ְבנֵּ דָּ י אָּ ל ַלה', ַהגֹוִים ִלְבנֵּ אֵּ  ִיְשרָּ

ם. דָּ י אָּ ִניּות ִנַתן ַלה' ְוַהֶטַבע ִלְבנֵּ רּוחָּ  ד( הָּ

  

ְך?100 ם ה' ְמֹברָּ ַתי ִיְהֶיה שֵּ ַתי ַעד מָּ  ( ִממָּ

 א( ִמִמְזַרח ֶשֶמש ַעד ְמבֹואֹו

ֶעֶרב ַעד ֹבֶקר  ב( מֵּ

ת ת ְלַשבָּ  ג( ִמַשבָּ

ם ה ְוַעד עֹולָּ ַעתָּ  ד( מֵּ

  


