
חֹוִזי "ְך ַהמְּ נָּ  ִחידֹון ַהתָּ

ֵראִשית  ֵסֶפר בְּ

 

ן 1 ָיָצא ִמ_________. 75(  ַאְבָרם ָהָיה בֶּ  ָשָנה ְכשֶּ

 א( ָחָרן

 ב( ְכַנַען

 ג( ִמְצַרִים

ל ית אֵּ  ד( בֵּ

 

ין ַהְבָתִרים? לֹא( ָמה 2  ָבַתר ַאְבָרם ִבְבִרית בֵּ

 א( ָהַאִיל

ז  ב( ָהעֵּ

 ג( ַהִצּפֹור

ְגָלהד(   ָהעֶּ

 

 ( ָהָגר ָהְיָתה ִשְפָחה _________3

 א( ְכַנֲעִנית

 ב( ִמְצִרית

 ג( ֲאַרִמית

 ד( ֱאמֹוִרית

 

ם:  ַאְבָרָהם ִכי __________________4  ( ַהְשלֵּ

 א( ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִתיָך

 ב( ַאב ַעם ָּגדֹול ִתְהיֶּה

ת ה' ה אֶּ    ג( ַהַּפַעם אֹודֶּ

 ַחי ד( ַאָתה ַאב ָכל

 

ַרע ַאְבָרָהם?5 ן ַכָמה ָיִמים ִימֹול ָכל ָזָכר ִמזֶּ  ( בֶּ

ן ָשָנה ַאַחת  א( בֶּ

ָחד ש אֶּ ן ֹחדֶּ  ב( בֶּ

ן   ָיִמים 8ג( בֶּ

ָחד ן יֹום אֶּ  ד( בֶּ

 



ְך? 6 לֶּ ל ֲאִבימֶּ  ( ִמי ָהָיה ַשר ְצָבאֹו שֶּ

 א( ֲאֻחַזת

 ב( ִּפיֹכל

 ג( ּפֹוִטיַפר

 ד( ַאְריֹוְך

 

ה עַ 7 יזֶּ אֵּ ָלה?( מֵּ ת ְמָעַרת ַהַמְכּפֵּ  ם ָקָנה ַאְבָרָהם אֶּ

 א( ַהְכַנֲעִני

ת י חֵּ  ב( ְבנֵּ

י ַעמֹון  ג( ְבנֵּ

 ד( ָהֱאמֹוִרי

 

ד ַאְבָרָהם ָרָאה אֹוָתּה?8 בֶּ עֶּ ל ִרְבָקה ְכשֶּ ם שֶּ כֶּ  ( ָמה ָהָיה ַעל ַהשֶּ

 א( ִצּפֹור

ַבח לה'  ב( זֶּ

ד ָקָטן לֶּ  ג( יֶּ

 ד( ַכד

 

ם ַהָבִנים 9 ל ִבְלָהה?( ִמי הֵּ  שֶּ

ר  א( ָּגד ְוָאשֵּ

 ב( ִיָששָכר ּוְזבּולּון

 ג( ָדן ְוַנְפָתִלי

ף ּוִבְנָיִמין  ד( יֹוסֵּ

 

ל ָלָבן?10 ת ַהְתָרִפים שֶּ  ( ִמי ָּגַנב/ָּגְנָבה אֶּ

 א( ַיֲעֹקב

ל  ב( ָרחֵּ

ָאה  ג( לֵּ

 ד( ְיהּוָדה

 

 

 

 



ֱאַבק ִעם ַהַמְלָאְך, ַיֲעֹקב ָצַלע 11 נֶּ  ַעל ________( ְלַאַחר שֶּ

כֹו  א( ְירֵּ

 ב( ַכף ַרְגלֹו

 ג( ָידֹו

 ד( ַצָּוארֹו

 

 ( ִמי ִנְקָרא "ַבַעל ַהֲחלֹומֹות"?12

 א( ַּפְרֹעה

 ב( ָלָבן

 ג( ַיֲעֹקב

ף   ד( יֹוסֵּ

 

הּו?13 ת ַשר ַהַמְשִקים ַעל ַמְשקֵּ ִשיב ַּפְרֹעה אֶּ ה יֹום הֵּ יזֶּ  ( ְבאֵּ

ית ף ְלבֵּ ִנְכַנס יֹוסֵּ  ַהֹסַהר. א( ַביֹום שֶּ

ל ַשר ַהַמְשִקים. ת שֶּ דֶּ  ב( ְביֹום ַהֻהלֶּ

ית ַהֹסַהר. ַשר ַהַמְשִקים ָהָיה ְשָנַתִים ְבבֵּ י שֶּ  ג( ַאֲחרֵּ

ל ַּפְרֹעה. ת שֶּ דֶּ  ד( ְביֹום ַהֻהלֶּ

 

ָחיו?14 ל אֶּ ַע אֶּ ִהְתַודֵּ ף ְכשֶּ  ( ִמי ָעַמד ִעם יֹוסֵּ

ף ָחד לֹא ָעַמד ִעם יֹוסֵּ  א( ַאף אֶּ

ףב( ּפַ   ְרֹעה ָעַמד ִעם יֹוסֵּ

ף יתֹו ָעַמד ִעם יֹוסֵּ ר ַעל בֵּ  ג( ָהִאיש ֲאשֶּ

ף ַרע ָעְמָדה ִעם יֹוסֵּ  ד( ָאְסַנת ַבת ּפֹוִטי פֶּ

 

 ?מה החלק שהיו המצרים צריכים לתת לפרעה לאחר שהוא קנה את אדמתם (15

 1/10א( 

 1/20ב( 

 1/5ג( 

 1/2ד( 

 

 

 

 



יֹפה ָסְפדּו ְלַיֲעֹקב 16 ד ָּגדֹול?( אֵּ  ִמְסּפֵּ

ַבע ר שֶּ  א( ִבְבאֵּ

ָלה  ב( ָקרֹוב ִלְמָעַרת ַהַמְכּפֵּ

 ג( ְבִמְצַרִים

ן ָהָאָטד  ד( ְבֹגרֶּ

 

ה ִמי?17 י ִמְקנֵּ ין רֹועֵּ  ( ָהָיה ִריב בֵּ

ָשו  א( ַיֲעֹקב ְועֵּ

 ב( ַאְבָרם ְולֹוט

ְך לֶּ  ג( ַאְבָרָהם ַוֲאִבימֶּ

ָחיו ף ְואֶּ  ד( יֹוסֵּ

 

 ?הנשב מי אמר לאברם שלוט(  18

ְך ְסדֹום לֶּ  א( מֶּ

 ב( ַהָּפִליט

ֲחִניָכיו ָחד מֵּ  ג( אֶּ

ל  ד( ְמַרּגֵּ

 

ם ַוֲעָבדּום ְוִענּו ֹאָתם___________"19 ץ לֹא ָלהֶּ ר ִיְהיֶּה ַזְרֲעָך ָבָארֶּ ם:  "ּגֵּ  ( ַהְשלֵּ

 א( ָיִמים ַרִבים

ָמה  ב( ָשָנה ְשלֵּ

 ָשָנה  200ג( 

 ָשָנה 400ד( 

 

י ֲחָתָניו"?( ַעל ִמי ָכתּוב: 20 ינֵּ ק ְבעֵּ  "ַוְיִהי ִכְמַצחֵּ

ף  א( ַעל יֹוסֵּ

ר זֶּ  ב( ַעל ֱאִליעֶּ

 ג( ַעל ַאְבָרָהם

 ד( ַעל לֹוט

 

 

 

 

ַע ַצִיד"?21  ( ִמי ָהָיה "ִאיש יֹודֵּ



אל  א( ִיְשָמעֵּ

 ב( ַיֲעֹקב

ָשו  ג( עֵּ

ף  ד( יֹוסֵּ

 

 ( ִמי ָהְיָתה רֹוָעה צֹאן?22

 א( ָשָרה

 ב( ִרְבָקה

ָאה  ג( לֵּ

ל  ד( ָרחֵּ

 

 ( ַעל ִמי ָכתּוב "ַוְתַקש ְבִלְדָתּה"?23

ָאה  א( ַעל לֵּ

ל  ב( ַעל ָרחֵּ

 ג( ַעל ִרְבָקה

 ד( ַעל ָשָרה

 

ן ֹאן?24  ( ִמי ָהָיה ֹכהֵּ

ַרע  א( ּפֹוִטי פֶּ

ק דֶּ  ב( ַמְלִכי צֶּ

ְך לֶּ  ג( ֲאִבימֶּ

ר  ד( ְכָדְרָלֹעמֶּ

 

ְך"?25 ל ִמי: "ַאל ִתְרְּגזּו ַבָדרֶּ  ( ִמי ָאַמר אֶּ

 ַמְלָאִכים ְללֹוט ּוִמְשַּפְחתֹוא( הַ 

 ב( ַיֲעֹקב ְלָבָניו

ָחיו ף ְלאֶּ  ג( יֹוסֵּ

 ד( ָלָבן ְלַיֲעֹקב ּוִמְשַּפְחתֹו

 

 

 

 

 ( ָמה ִהְמִטיר ה' ַעל ְסֹדם?26

ש  א( ָּגְפִרית ָואֵּ



 ב( ָבָרד

 ג( קֹולֹות ּוְבָרִקים

ד ְמֹאד ם ָכבֵּ שֶּ  ד( ּגֶּ

 

ת ָהָגר ְלִאָשה?( ַכָמה ְזַמן ָהָיה ַאְבָרם 27 ָשַרי ָנְתָנה לֹו אֶּ ץ ְכַנַען ְכשֶּ רֶּ  ְבאֶּ

ת ָהָגר ִמָיד  א( ִהיא ָנְתָנה לֹו אֶּ

 ב( ָשָנה ַאַחת

 ָשִנים 10ג( 

 ָשָנה 25ד( 

 

ל___________.28 ן שֶּ אִשית, ָשאּול ָהָיה ַהבֵּ ר ְברֵּ פֶּ  ( ְלִפי סֵּ

ָאה  א( לֵּ

 ב( ַהְכַנֲעִנית

 ג( ָאְסַנת

 ה ִמְצִריתד( ִאשָ 

 

 ( ַעל ִמי ָכתּוב, "ַוְיַהְללּו אֹוָתּה"?29

ל  א( ַעל ָרחֵּ

ָאה  ב( ַעל לֵּ

 ג( ַעל ָשַרי

 ד( ַעל ִרְבָקה

 

ץ ִמְצַרִים ָלֹרַע"?30 רֶּ ָנה ְבָכל אֶּ  ( ַעל ָמה ָכתּוב, "לֹא ָרִאיִתי ָכהֵּ

ִלים ַדּקֹות ַבֲחלֹום ַּפְרֹעה  א( ִשבֳּ

 ַבֲחלֹום ַּפְרֹעהב( ָּפרֹות ָרעֹות 

 ג( ַהָּקִציר ִבְזַמן ָהָרָעב

ל ַיֲעֹקב  ד( ַהצֹאן ְוַהָבָקר שֶּ

 

 

 

 

ר"?31 פֶּ ר ָאַמר ַאְבָרָהם ַלה': "ָאֹנִכי ָעָפר ָואֵּ ְקשֵּ ה הֶּ יזֶּ  ( ְבאֵּ

ְך ִוכּוחֹו ִעם ה' ַעל ְסדֹום שֶּ  א( ְבמֶּ

ת ִיְצָחק ה' ִהְפִסיק אֹותֹו ִמַלֲעֹקד אֶּ  ב( ְכשֶּ



ִנְפַרד ִמלֹוטג(   ְלַאַחר שֶּ

ת ַהִצּוּוי ַלֲעשֹות ְבִרית ִמיָלה ל אֶּ ִּקבֵּ  ד( ְכשֶּ

 

ת ְבִגיל 32  ָשָנה? 180( ִמי מֵּ

 א( ִיְצָחק

 ב( ַאְבָרָהם

 ג( ַיֲעֹקב

ף  ד( יֹוסֵּ

 

ֱאַמר, "ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִמים"?33 ל ִמי נֶּ  ( אֶּ

ל ַאְבָרָהם  א( אֶּ

ל ִיְצָחק  ב( אֶּ

ל   ַיֲעֹקבג( אֶּ

אל  ל ִיְשָמעֵּ  ד( אֶּ

 

ן ַהָבנֹות?34 ב."  ִמי הֵּ ת ְבֹנַתי ִכְשֻביֹות ָחרֶּ ג אֶּ  ( ָכתּוב: "ַוְתַנהֵּ

ל ָאה ְוָרחֵּ  א( לֵּ

יִניְקָתּה  ב( ִרְבָקה ּומֵּ

 ג( ְבנֹות ַּפְרֹעה

ְך לֶּ  ד( ְבנֹות ֲאִבימֶּ

 

ִיְצָחק ָאַמר ְלעֵּ 35 ָשַמע/ָשְמָעה שֶּ  ָשו ָלצּוד לֹו ָצִיד?(ַעל ִמי ָכתּוב שֶּ

 א( ִרְבָקה

 ב( ַיֲעֹקב

ת ִרְבָקה קֶּ ינֶּ  ג( ְדבֹוָרה מֵּ

 ד( ה' 

 

 

 

 

 ( ִמי ָהְיָתה ְראּוָמה?36

ת ַאְבָרָהם שֶּ  א( אֵּ

ש ָנחֹור גֶּ  ב( ִּפילֶּ

ל ם ְבתּואֵּ  ג( אֵּ



ל  ד( ַבת ְבתּואֵּ

 

ָהָיה 37 ן שֶּ בֶּ ָהאֶּ ָעָשה מֵּ ָבה שֶּ ַרֲאשֹוָתיו?( ָמה ָשם ַיֲעֹקב ַעל ַהַמצֵּ  מֵּ

ן בֶּ  א( עֹוד אֶּ

ן מֶּ  ב( שֶּ

י ָיָדיו  ג( ְשתֵּ

ָזַבח ַלה'  ד( ַאִיל שֶּ

 

ת ְּגָרר?38 ָעַזב אֶּ י שֶּ  ( ְלָאן ָהַלְך ִיְצָחק ַאֲחרֵּ

 א( ִמְצַרִים

ר ַלַחי ֹרִאי  ב( ְבאֵּ

ל ית אֵּ  ג( בֵּ

ַבע  ר שֶּ  ד( ְבאֵּ

 

 ים"?( ַעל ִמי ָכתּוב: "ַוְיַקְנאּו אֹותֹו ְּפִלְשִת 39

ף  א( ַעל יֹוסֵּ

 ב( ַעל ַיֲעֹקב

 ג( ַעל ִיְצָחק

 ד( ַעל ַאְבָרָהם

 

ת ַאְבָרָהם?40  ( ִמי ָקַבר/ָקְברּו אֶּ

אל  א( ִיְצָחק ְוִיְשָמעֵּ

 ב( ַרק ִיְצָחק

י ְקטּוָרה אל ּוְבנֵּ  ג( ִיְצָחק, ִיְשָמעֵּ

ְפרֹון ַהִחִתי  ד( עֶּ

 

 

 

 

ָלה?41 יֹפה ָהְיָתה ְמָעַרת ַהַמְכּפֵּ  ( אֵּ

ְברֹוןא(   ָקרֹוב ְלַשַער ָהִעיר חֶּ

ְפרֹון ה עֶּ  ב( ְלַיד ַהָנָהר ִבְשדֵּ

ְפרֹון ה עֶּ ְמַצע ְשדֵּ  ג( ְבאֶּ

ְפרֹון ה עֶּ ה ְשדֵּ  ד( ִבְקצֵּ



 

ַדת ִיְצָחק?42 י ֲעקֵּ יֹפה ָיַשב ַאְבָרָהם ַאֲחרֵּ  ( אֵּ

ַבע ר שֶּ  א( ִבְבאֵּ

ְברֹון  ב( ְבחֶּ

ין ָהַעי ל ּובֵּ ית אֵּ ין בֵּ  ג( בֵּ

אד(  י ַמְמרֵּ לֹונֵּ  ְבאֵּ

 

ה ַקָשת?43  ( ִמי ָהָיה רֹובֶּ

אל  א( ִיְשָמעֵּ

ָשו  ב( עֵּ

ף  ג( יֹוסֵּ

 ד( ַיֲעֹקב

 

ין ִיְרַאת אֱ 44 ֱאַמר: "ַרק אֵּ ה ָמקֹום נֶּ יזֶּ ה"?-( ַעל אֵּ  ֹלִהים ַבָמקֹום ַהזֶּ

 א( ַעל ִמְצַרִים

 ב( ַעל ְסדֹום

 ג( ַעל ְכַנַען

 ד( ַעל ְּגָרר

 

ל45  ֹלִהים ָיְחְנָך ְבִני"?-ִמי: "אֱ  ( ִמי ָאַמר אֶּ

ל ִבְנָיִמין ף אֶּ  א( יֹוסֵּ

ל ַהָּפִליט  ב( ַאְבָרָהם אֶּ

ל ַיֲעֹקב  ג( ִיְצָחק אֶּ

אל ל ִיְשָמעֵּ  ד( ַהַמְלָאְך אֶּ

 

 

 

 

י ָאִבי ָהָיה ִעָמִדי"?-( ִמי ָאַמר: "אֱ 46  ֹלהֵּ

 א( ִיְצָחק

 ב( ָלָבן

 ג( ַיֲעֹקב

ף  ד( יֹוסֵּ

 



ם: "ַוֲאנִ 47 ר ָלַקְחִתי ִמַיד ָהֱאֹמִרי ___________."( ַהְשלֵּ יָך ֲאשֶּ ם ַאַחד ַעל ַאחֶּ  י ָנַתִתי ְלָך ְשכֶּ

 א( ַעל ִּפי ה'.

ף. סֶּ ל כֶּ קֶּ ף שֶּ לֶּ    ב( ְבאֶּ

 ג( ְבַחְרִבי ּוְבַקְשִתי.

ד. סֶּ ָעשּו ִעָמִדי חֶּ  ד(  שֶּ

 

 ( ִמי ָהָיה ֲאִבי ֲאָרם?48

 א( עּוץ

 ב( בּוז

ל  ג(ְקמּואֵּ

 ִּפְלָדשד( 

 

 ( ָכתּוב:  "ַוִיֹּקד ָהִאיש ַוִיְשַתחּו ַלה'."  ִמי ָהִאיש?49

ד ַאְבָרָהם בֶּ  א( עֶּ

 ב( ָלָבן

ל ַּפְרֹעה  ג( ַשר ַהַמְשִקים שֶּ

ְפרֹון  ד( עֶּ

 

נּו ַאְת ֲהִיי ְל__________."  50 ם: "ֲאחֹותֵּ  ( ַהְשלֵּ

 א( ּגֹוי ָּגדֹול

ם ְמָלִכים  ב( אֵּ

י   ְרָבָבהג( ַאְלפֵּ

ם ֲהמֹון ּגֹוִים  ד( אֵּ

 

 

 

 

עַ ֵסֶפר  הֹושֻׁ  יְּ

 

ל ___________51 ת שֶּ  ( ְיהֹוֻשַע ִבן נּון ָהָיה ְמָשרֵּ

ה  א( ֹמשֶּ

 ב( ה'

 ג( ָהָעם

 ד( ִאמֹו



 

ל?52 ץ ִיְשָראֵּ רֶּ ְך ְלאֶּ רֶּ ת ָמה ָעַבר ְיהֹוֻשַע ְוָהָעם ַבדֶּ  ( אֶּ

 א( ְנַהר ְּפָרת

ן  ב( ַהַיְרדֵּ

 ג(  ַים סּוף

  ד( ַהָים ַהָּגדֹול

 

ן ִנְש 53 ה כֵּ ל ֹמשֶּ ר ָשַמְענּו אֶּ ה ָאְמרּו ִליהֹוֻשַע: "ְכָכל ֲאשֶּ ט ְמַנשֶּ בֶּ ן, ָּגד ַוֲחִצי שֵּ ט ְראּובֵּ בֶּ י שֵּ יָך..." ( ַאְנשֵּ לֶּ ַמע אֵּ

.___________  ִבְתַנאי שֶּ

ץ ֲאשֶּ  נּו יְֵּשבּו ָבָארֶּ נּו ּוִמְקנֵּ ינּו, ַטּפֵּ ה..."א( "ַרק ָנשֵּ  ר ָנַתן ָלנּו ֹמשֶּ

ה."-ב( "ַרק ִיְהיֶּה ה' אֱ  ר ָהָיה ִעם ֹמשֶּ יָך ִעָמְך ַכֲאשֶּ  ֹלהֶּ

 ג( "ַרק לֹא ָתסּור ִמתֹוַרת ה' ָיִמין ּוְשמֹאל"

נּו..." ן ָלנּו ְשָכרֵּ  ד( "ְוַאָתה ִתתֵּ

  

ֱאֹסף ָרָחב ַהַבְיָתה?54 ת ִמי ְצִריָכה לֶּ  ( אֶּ

ר  ת ָכל ֲאשֶּ  ָחְפָצה ַנְפָשּהא( אֶּ

יהָ  ת ְבנֹותֶּ יָה ְואֶּ ת ָבנֶּ  ב( אֶּ

ית ָאִביהָ  ת בֵּ יָה ְואֶּ ת ַאחֶּ ת ִאָמּה, אֶּ ת ָאִביָה, אֶּ  ג( אֶּ

ת ָכל ַהַצִדיִקים ַהִנְמָצִאים ָבִעיר ְיִריחֹו  ד( אֶּ

 

ת ַהַיְרדֵּ 55 ל ָלָארֹון ְבָעְבָרם אֶּ י ִיְשָראֵּ ין ְבנֵּ ְרָחק בֵּ  ן?( ָמה ִיְהיֶּה ַהמֶּ

 א( ַאְלַּפִים ַאָמה

ף ַאָמה לֶּ  ב( אֶּ

ת ֲאָלִפים ַאמֹות  ג( ְשֹלשֶּ

ָאה ַאמֹות  ד( מֵּ

 

 

ן."56 ת ַהַיְרדֵּ ר ַתמּו ָכל _______ ַלֲעֹבר אֶּ ָחָרָבה ַעד ֲאשֶּ ל עֹוְבִרים בֶּ ם: "ְוָכל ִיְשָראֵּ  ( ַהְשלֵּ

ָדה  א( ָהעֵּ

ָחד  ב( אֶּ

ל י ִיְשָראֵּ  ג( ִשְבטֵּ

 ד( ַהּגֹוי

 

ָחד ִמ 57 יְך ָצִריְך ָכל אֶּ ן? 12-( אֵּ ִרימּו ִמתֹוְך ַהַיְרדֵּ הֵּ ת ָהֲאָבִנים שֶּ את אֶּ ל ָלשֵּ י ִיְשָראֵּ  ָהֲאָנִשים ִמִשְבטֵּ



 א( ְבָידֹו

 ב( ַעל ִשְכמֹו

 ג( ְבַסל ַעל רֹאשֹו

 ד( ְבַשק ַעל ַּגבֹו

 

ל?58 י ִיְשָראֵּ  ( ָמה ִיְהיֶּה ִזָכרֹון ִלְבנֵּ

ןא( ִמְזבֵּ   ַח ָקרֹוב ַלַיְרדֵּ

 ב( ַהָמלֹון

ן 12ג(  ַהַיְרדֵּ ָלְקחּו מֵּ  ָהֲאָבִנים שֶּ

ר ַהתֹוָרה ַהזֹאת פֶּ י סֵּ  ד( ִדְברֵּ

 

 ( ָמה ָקָרה ַעל ִּגְבַעת ָהֲעָרלֹות?59

ִלים. ל ִנְלֲחמּו ָבֲערֵּ י ִיְשָראֵּ  א( ְבנֵּ

תּו. ל מֵּ י ִיְשָראֵּ ִלים ִבְבנֵּ  ב( ָהֲערֵּ

ת ָהֱאמֹוִרים.ג( ְיהֹוֻשַע מָ   ל אֶּ

ל. י ִיְשָראֵּ ת ְבנֵּ  ד( ְיהֹוֻשַע ָמל אֶּ

 

ל ַבִּגְלָּגל?60 י ִיְשָראֵּ ה ַחג ָעשּו ְבנֵּ יזֶּ  ( אֵּ

 א( ַחג ַהֻסכֹות

ַסח  ב( ַחג ַהּפֶּ

 ג( ַחג ַהָשבּועֹות

ש ַהְשִביִעי  ד( צֹום ַהֹחדֶּ

 

 

 

 

 ָסִביב ִליִריחֹו?( ַכָמה ֹכֲהִנים ִיְתְקעּו ַבשֹוָפרֹות 61

  7א( 

 12ב( 

 40ג( 

 600ד( 

 

ַבע ְּפָעִמים?62 ת ְיִריחֹו שֶּ ה יֹום ָסְבבּו ַהֹכֲהִנים אֶּ יזֶּ  ( ְבאֵּ



 א( ַביֹום ָהִראשֹון

 ב( ַביֹום ַהְשִליִשי

 ג( ַביֹום ַהְשִביִעי

ַסח  ד( ְבַחג ַהּפֶּ

 

ם:  "ַוַיֲעלּו ָהֲאָנִשים ַוְיַרּגְ 63 ת ________"( ַהְשלֵּ  לּו אֶּ

 א( ְיִריחֹו

ץ ְכַנַען רֶּ  ב( אֶּ

ן ר ַהַיְרדֵּ בֶּ  ג( עֵּ

 ד( ָהָעי

 

ת 64 ת ________ ְואֶּ ת _______ ְואֶּ ְך ָהַעי ְואֶּ לֶּ ת מֶּ ה ָנַתִתי ְבָיְדָך אֶּ ה ָהָעי ְראֵּ ר ִליהֹוֻשַע, "ֲעלֵּ ( ה' אֹומֵּ

ם.  _________." ַהְשלֵּ

יתֹו, ָעְשרֹו, ַאְרצֹו  א( בֵּ

מֹוָתיוב(   ָבָניו, ַעמֹו, ְבהֵּ

ית ָאִביו  ג( ַאְרצֹו, מֹוַלְדתֹו, בֵּ

 ד( ִעמֹו, ִעירֹו, ַאְרצֹו

 

ת ָהַעי?65 מֶּ י ִמְלחֶּ ַח ִמָיד ַאֲחרֵּ יֹפה ָבָנה ְיהֹוֻשַע ִמְזבֵּ  ( אֵּ

ין ָהַעיבֵּ  ביןא(  ל ּובֵּ  ית אֵּ

 ב( ַבִּגְלָּגל

יָבל  ג( ְבַהר עֵּ

 ד( ַעל ַהר ְּגִרִזים

 

 

 

יָה ִּגבֹוִרים"?66 יזֹו ִעיר ָכתּוב: "ְוָכל ֲאָנשֶּ  ( ַעל אֵּ

 א( ַעל ְיִריחֹו

 ב( ַעל ִּגְבעֹון

 ג( ַעל ָהַעי

 ד( ַעל ְירּוָשַלִים

 

ם: "ַהְכַנֲעִני ____________ ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחִתי ְוַהְּפִרִזי ְוַהְיבּוִסי _____________ ְוַהִחִּוי 67 ( ַהְשלֵּ

___________"...__ 



ץ ַהִמְצָּפה. רֶּ ְרמֹון ְבאֶּ  א( ִמִמְזָרח ּוִמָים, ָבָהר, ַתַחת חֶּ

ץ ַהִמְצָּפה. רֶּ ְרמֹון ְבאֶּ  ב( ָבָהר, ִמִמְזָרח ּוִמָים, ַתַחת חֶּ

ץ ַהִמְצָּפה, ִמִמְזָרח ּוִמָים, ָבָהר. רֶּ ְרמֹון ְבאֶּ  ג( ַתַחת חֶּ

ץ  רֶּ ְרמֹון ְבאֶּ  ַהִמְצָּפה, ִמִמְזָרח ּוִמָים.ד( ָבָהר, ַתַחת חֶּ

 

 ( ָמה ִקְבלּו ַהְלִוִיים ְכַנֲחָלה?68

 א( ַנֲחָלה ְרִגיָלה ְכמֹו ָכל ַהְשָבִטים.

ם ּוְלִקְנָיָנם. יהֶּ ם ְלִמְקנֵּ יהֶּ ת ּוִמְגְרשֵּ בֶּ  ב( ָעִרים ָלשֶּ

ִרים. ל ֲאחֵּ יָתם שֶּ ם ָּגרּו ְבבֵּ  ג( שּום ָדָבר, הֵּ

ץ ְכַנַען.ד( ֲחִצי ַנֲחָלה בְ  רֶּ ן ַוֲחִצי ַנֲחָלה ְבאֶּ ר ַהַיְרדֵּ בֶּ  עֵּ

 

ס ְלִעיר ִמְקָלט?69 ה ְלִהָכנֵּ הּוא רֹוצֶּ ר ְכשֶּ ַח ְלַדבֵּ ל ִמי ָצִריְך רֹוצֵּ  ( אֶּ

י ָהִעיר ל ָכל ַאְנשֵּ  א( אֶּ

י ָהִעיר ל ִזְקנֵּ  ב( אֶּ

ר ָהִעיר ל שֹוטֵּ  ג( אֶּ

ָחד ל ַאף אֶּ ס.הּוא ָיכֹול ָכל ַהְזַמן  –ד( אֶּ  ְלִהָכנֵּ

 

ה?70 ַח ָּגדֹול ְלַמְראֶּ ה ִמְזבֵּ ט ְמַנשֶּ בֶּ ן, ָּגד ַוֲחִצי שֵּ י ְראּובֵּ יֹפה ָבנּו ְבנֵּ  ( אֵּ

 א( ִבירּוָשַלִים

ן  ב( ִבְגִלילֹות ַהַיְרדֵּ

 ג( ַבִמְדָבר

 ד( ִביִריחֹו

 

 

 

 

ַמְזִכיר ְיהֹוֻשַע ְבַדְברֹו71 ם? ( ִמי הּוא ָהִאיש ָהִראשֹון שֶּ ל ָהָעם ִבְשכֶּ  אֶּ

ַרח  א( תֶּ

 ב( ָאָדם

 ג( ֹנחַ 

 ד( ָנחֹור

 

ת ִמי?72 ְך אֶּ רֵּ ם."  ִמי בֵּ ְתכֶּ ְך ָברֹוְך אֶּ  ( ָכתּוב:  "ַוְיָברֶּ

ל י ִיְשָראֵּ ת ְבנֵּ ְך אֶּ רֵּ ה בֵּ  א( ֹמשֶּ



ת ַהְשָבִטים ְבִגְלָעד ְך אֶּ רֵּ ן בֵּ ְלָעָזר ַהֹכהֵּ ן אֶּ  ב( ִּפיְנָחס בֶּ

רֵּ  לג( ִבְלָעם בֵּ י ִיְשָראֵּ ת ְבנֵּ  ְך אֶּ

ת ַהִּגְבעֹוִנים ְך אֶּ רֵּ  ד( ְיהֹוֻשַע בֵּ

 

יזֶּ 73 ש." ְבאֵּ ם ִתְשֹרף ָבאֵּ יהֶּ ת ַמְרְכֹבתֵּ ר ְואֶּ ם ְתַעּקֵּ יהֶּ ת סּוסֵּ ת: "אֶּ ל ְיהֹוֻשַע ְבִמְלָחָמה ְמֻסיֶּמֶּ ה ָמקֹום ( ה' ָאַמר אֶּ

 ָהְיָתה ַהִמְלָחָמה?

 א( ִמְצָּפה

רֹום י מֵּ  ב( מֵּ

 ָחצֹורג( 

 ד( ְיִריחֹו

 

ת ְלשֹונֹו"?74 ל ְלִאיש אֶּ י ִיְשָראֵּ ר ָכתּוב: "לֹא ָחַרץ ִלְבנֵּ ְקשֵּ ה הֶּ יזֶּ  ( ְבאֵּ

ת ְיִריחֹו מֶּ ר ְלִמְלחֶּ שֶּ  א( ְבקֶּ

ת ָהַעי מֶּ ר ְלִמְלחֶּ שֶּ  ב( ְבקֶּ

ק ְועֹוְזָריו דֶּ ד ֲאֹדִני צֶּ גֶּ ר ַלִמְלָחָמה נֶּ שֶּ  ג( ְבקֶּ

ר ִלְקִריַעת  שֶּ ןד( ְבקֶּ  ַהַיְרדֵּ

 

ה?75 ה תֹוַרת ֹמשֶּ ת ִמְשנֵּ יֹפה ָכַתב ְיהֹוֻשַע אֶּ  (  אֵּ

 א( ַעל חֹומֹות ְיִריחֹו

ר פֶּ  ב( ִבְמִגַלת סֵּ

יָבל ין ַהר ְּגִריִזים ְוַהר עֵּ ץ בֵּ  ג( ַעל ָהָארֶּ

יָבל ַח ְבַהר עֵּ ל ַהִמְזבֵּ  ד( ַעל ָהֲאָבִנים שֶּ

 

 

 

יָּהּוֵסֶפר  ַשעְּ  יְּ

 

ַהְמִטיר ָעָליו ָמָטר"?( ַעל ָמה 76 ה מֵּ ָעִבים ֲאַצּוֶּ  ָכתּוב, "ְוַעל הֶּ

ם רֶּ  א( ַעל כֶּ

 ב( ַעל ְירּוָשַלִים

ה  ג( ַעל ָשדֶּ

ש ָעָפר ַהָיבֵּ  ד( ַעל הֶּ

 

ת ֲאדֹ 77 ה אֶּ ְראֶּ ם:  "ָואֶּ א ___________"-( ַהְשלֵּ ב ַעל ִכסֵּ  ָני ֹישֵּ



 א( ָרם ְוִנָשא

 ב( ָּגדֹול 

 ג( ָקָטן

   ְוָקדֹושָמרֹום ד( 

 

ץ ְכבֹודֹו"78 ם:  "ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש ה' __________ ְמלֹא ָכל ָהָארֶּ  ( ַהְשלֵּ

 ֹלִקים-א( אֱ 

 ב( ַהָּגדֹול

 אֹות-ג( ְצבָ 

        רֹובּגִ הַ ד( 

 

ל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָדו?79 גֶּ  ( ִמי ִיְנַהג עֵּ

 א( ַנַער ָקֹטן

ה צֹאן  ב( רֹועֵּ

 ג( ְמִשיַח ה'

ש ִיַשיד(  ר ִמֹשרֶּ צֶּ  נֵּ

 

ה ָים? 80 יזֶּ ת ְלשֹון ָים __________".  אֵּ ֱחִרים ה' אֵּ  ( ָכתּוב:  "ְוהֶּ

ַלח  א( ַהמֶּ

 ב( ַהָּגדֹול

 ג( ִמְצַרִים

 ד( ְּפִלְשִתים

 

 ( ָהֲעָרָבה ִתְפַרח ַכ_____________81

  ( שֹוַשָנהא

ִדָיה  ב( ְשקֵּ

ץ ְּפִרי  ג( עֵּ

ת לֶּ    ד( ֲחַבצֶּ

 

ְך __________82 לֶּ ִריב ָהָיה מֶּ  ( ַסְנחֵּ

ל  א( ָבבֶּ

ל  ב( ִיְשָראֵּ

 ג( ַאשּור

 ד( ִמְצַרִים



 

ל ִמי 83 ס? לֹא( אֶּ ה כֹובֵּ ְליֹוָנה ִבְמִסַלת ְשדֵּ ָכה ָהעֶּ ה ִבְתָעַלת ַהְברֵּ ר ַרְבָשקֵּ  ִדבֵּ

ן ִחְלִקָיהּו ְלָיִקים בֶּ ל אֶּ  א( אֶּ

ְבָנא ל שֶּ  ב( אֶּ

ל יֹוָאח  ג( אֶּ

 ל ְיַשְעָיהּוד( אֶּ 

 

ה?84 ְליֹוָנה ַלֲענֹות ְלַרְבָשקֵּ ְך, ָמה ָהיּו ְצִריִכים ָהֲאָנִשים ִבְתָעַלת ַהְבָרָכה ָהעֶּ לֶּ  ( ְלִפי ַהמֶּ

 א( "לֹא ִנְמֹרד ְבָך"

ה" ְך ַנֲעשֶּ לֶּ י ַהמֶּ ת ִדְברֵּ  ב( "אֶּ

 ג( לֹא ַלֲענֹות ִבְכָלל

י ה' ִנְשַמע" ת ִדְברֵּ  ד( "ִכי ַרק אֶּ

 

 ַעל ִמי ָכתּוב: "ַוִיְתַכס ַבָשק"? (85

ן ִחְלִקָיהּו ְלָיִקים בֶּ  א( ַעל אֶּ

 ב( ַעל ְיַשְעָיהּו

ה  ג( ַעל ַרְבָשקֵּ

 ד( ַעל ִחְזִקָיהּו

 

 

 

 

ִריב?86 י ַסְנחֵּ ם ְבנֵּ  ( ִמי הֵּ

ר צֶּ ה ְוַשְראֶּ  א( ִנְסֹרְך, ַרְבָשקֵּ

ה ר ְוַרְבָשקֵּ צֶּ ְך, ַשְראֶּ לֶּ  ב( ַאְדַרמֶּ

ַסר ַחֹדןג( ִנְס  ה ְואֵּ  ֹרְך, ַרְבָשקֵּ

ַסר ַחֹדן ר ְואֵּ צֶּ ְך, ַשְראֶּ לֶּ  ד( ַאְדַרמֶּ

 

ר לֹו: "ֹכה ָאַמר ה' אֱ 87 ָחְליֹו, ְיַשְעָיהּו אֹומֵּ א אֹותֹו מֵּ ה' ְלַרּפֵּ ש מֵּ ִחְזִקָיה ְמַבּקֵּ י שֶּ י _______" -( ַאֲחרֵּ ם.  –ֹלהֵּ  ַהְשלֵּ

ל  א( ִיְשָראֵּ

 ב( ָדִוד ָאִביָך

 אֹות-ְצבָ ג( 

 ד( ָאָחז ָאִביָך

 



ל ִחְזִקָיהּו..."88 ל ְסָפִרים ּוִמְנָחה אֶּ ְך ָבבֶּ לֶּ ן _________ מֶּ ת ַהִהיא ָשַלח ְמֹרַדְך ַבְלֲאָדן בֶּ ם:  "ָבעֵּ  ( ַהְשלֵּ

אַצר  א( ְנבּוַכְדנֶּ

ִריב  ב( ַסְנחֵּ

ה  ג( ַרְבָשקֵּ

 ד( ַבְלֲאָדן

 

לֶּ 89 יַכל מֶּ ל?( ִמי ִיְהיּו ָסִריִסים ְבהֵּ  ְך ָבבֶּ

ִריב י ַסְנחֵּ  א( ְבנֵּ

י ִחְזִקָיהּו  ב( ְבנֵּ

ל ְיהּוָדה י ָהֲעִשיִרים שֶּ  ג( ְבנֵּ

ְך ְיהּוָדה לֶּ יַכל מֶּ ַעְכָשו ְבהֵּ  ד( ַהָסִריִסים שֶּ

 

ה'..."90 ר __________ ִנְסְתָרה ַדְרִכי מֵּ ם:  "ָלָמה תֹאַמר __________ ּוְתַדבֵּ  ( ַהְשלֵּ

ל,  ְיהּוָדה א( ִיְשָראֵּ

ל  ב( ַיֲעֹקב, ִיְשָראֵּ

עַ   ג( ָהֲעַבְרָין, ַהּפֹושֵּ

ר ט, ַהשֹוטֵּ  ד( ַהשֹופֵּ

 

 

 

 

ם ַבל יֹוִעילּו..."91 יהֶּ ם:  "__________ ֻכָלם ֹתהּו ַוֲחמּודֵּ  (  ַהְשלֵּ

ר קֶּ י שֶּ  א( ְנִביאֵּ

ר קֶּ  ב( ַהִנְשָבִעים ַלשֶּ

ל סֶּ י פֶּ  ג( ֹיְצרֵּ

לד( ַהַמְשִכיִמים  בֶּ  ַלהֶּ

  

מֹוסֵסֶפר   עָּ

ם:  "ְוָשַבְרִתי ְבִריַח _____________"92  ( ַהְשלֵּ

 א( ַעָזה

ק שֶּ  ב( ַדמֶּ

יָמן  ג( תֵּ

 ד( ַרָבה

 



ר ְכֹגַבּה ֲאָרִזים ָּגְבהֹו"?93  ( ַעל ִמי ָכתּוב, "ֲאשֶּ

ל ְך ִיְשָראֵּ לֶּ ן יֹוָאש מֶּ  א( ַעל ָיָרְבָעם בֶּ

ְך ַעָזה לֶּ  ב( ַעל מֶּ

 ַעל  ָהֱאֹמִריג( 

י ֹצר  ד( ַעל ַאְנשֵּ

 

ְך ִמְצַרִים"94 רֶּ ם _____ ְבדֶּ ם:  "ִשַלְחִתי ָבכֶּ  ( ַהְשלֵּ

ה  א( ַאְרבֶּ

 ב( ָבָרד

 ג( ָעֹרב

ר בֶּ  ד( דֶּ

 

ְך"?95 לֶּ את "ִמְקַדש מֶּ יזֹו ִעיר ִנְקרֵּ  ( אֵּ

 א( ְירּוָשַלִים

 ב( ִּגְלָּגל

ל ית אֵּ  ג( בֵּ

 ד( ִּגְלָעד

 

 

 

 

י עֹוָלם"?( ַעל ָמה 96 ן ַוֲהִרֹסָתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה ִכימֵּ יהֶּ ת ִּפְרצֵּ  ָכתּוב, "ְוָגַדְרִתי אֶּ

 א( ַעל ְירּוָשַלִים

ת לֶּ  ב( ַעל ֻסַכת ָדִויד ַהֹנפֶּ

ְך ְיהּוָדה לֶּ  ג( ַעל ַאְרמֹון מֶּ

ל ת ִיְשָראֵּ כֶּ  ד( ַעל ַמְמלֶּ

 

ִהִליםֵסֶפר   תְּ

 

ם:  "ָהְיָתה _____ 97 ל ַמְמְשלֹוָתיו"( ַהְשלֵּ  ְלָקְדשֹו ִיְשָראֵּ

 א( ְיהּוָדה

 ב( ַהְשִכיָנה

 ג( ַמְלכּות ָדִוד

 ד( ַנֲחָלתֹו



 

י ַהּגֹוִים ַנֲעשּו ִמ____________98 ר ְתִהִלים, ֲעַצבֵּ פֶּ  ( ְלִפי סֵּ

ן בֶּ ץ ָואֶּ  א( עֵּ

ת ל ּוְנֹחשֶּ  ב( ַבְרזֶּ

י ֹשַהם  ג( ַאְבנֵּ

ף ְוָזָהב סֶּ  ד( כֶּ

 

ר _______ ה'"( 99 ם: "ֹשמֵּ  ַהְשלֵּ

 א( ְיתֹוִמים

 ב( ְּפָתאִים

ל  ג( ִיְשָראֵּ

י ָאָדם  ד( ְבנֵּ

 

ם __________"100 ם:  "ָברּוְך ַהָבא ְבשֵּ  ( ַהְשלֵּ

 א( ה'

ְך ָדִוד לֶּ  ב( ַהמֶּ

 ג( ֲאבֹוַתי

 ד( ְמִשיַח ה'

 


