
 מאגר שאלות לחידון התנך המחוזי קנדה 

 

ק ִכְמַטֲחוֵּי ֶקֶשת, ִכי ָאְמָרה, ַאל"ַעל ִמי ֶנֱאַמר  (1 ֶשב ָלּה ִמֶנֶגד, ַהְרחֵּ ֶלְך ַותֵּ ֶאְרֶאה ְבמֹות -ַותֵּ
ֶשב ִמֶנֶגד, ַוִתָשא ֶאת ְבְך"?-ַהָיֶלד; ַותֵּ  ֹקָלּה ַותֵּ

 א: ָשָרה
 ב: ִרְבָקה

 ג: ָהָגר
ל  ד: ָרחֵּ

 
ל ֹאִתי ִמָכל " ִמי ָאַמר (2 ְך ֶאת ָרע,-ַהַמְלָאְך ַהֹגאֵּ א ָבֶהם ְשִמי"? ַהְנָעִרים,-ְיָברֵּ  ְוִיָקרֵּ

ףא:   יֹוסֵּ
 ַיֲעֹקבב: 

 ג: ִיְצָחק
 ַאְבָרָהםד: 
 
י ָהָאֶרץ ְוֹרב ָדָגן, -ְלָך, ָהאֱ -ְוִיֶתןִמי ֹבַרְך " (3  ְוִתיֹרש"?ֹלִהים, ִמַטל ַהָשַמִים, ּוִמְשַמנֵּ
 ַאְבָרָהםא: 

 ב: ִיְצָחק
 ג: ַיֲעֹקב

ָשוד:   עֵּ
 

ף ִמן-ָכתּוב "ַוַיַעְברּו ֲאָנִשים ִמְדָיִנים ֹסֲחִרים, ַוִיְמְשכּו ַוַיֲעלּו ֶאת ַבָפסּוק (4 ַהבֹור, ַוִיְמְכרּו -יֹוסֵּ
ף?-ֶאת אִלים". ְבַכָמה ֶכֶסף ִנְמַכר יֹוסֵּ ף ַלִיְשְמעֵּ  יֹוסֵּ

 ֶעְשִרים ָכֶסףא: 
 ב: ְשלֹוִשים ָכֶסף

ָאה ָכֶסף  ג: מֵּ
 ָכֶסף 400ד: 
 
ֶאֶרץ ָהִעְבִרים; ְוַגם-ִכיִמי ָאַמר " (5 ָשמּו ֹאִתי -ָעִשיִתי ְמאּוָמה, ִכי-ֹפה לֹא-ֻגֹנב ֻגַנְבִתי, מֵּ

 ַבבֹור"?
 ַיֲעֹקבא: 

 ב: ַשר ַהַמְשִקים 
 ג: ַאְבָרָהם

ףד:   יֹוסֵּ
  



 ַהְכַנֲעִנית"?-ה ָהַאָבא ֶשל "ָשאּול, ֶבןָהיָ ִמי  (6
 ְיהּוָדהא: 
 ִשְמעֹוןב: 
ןג:   ְראּובֵּ
ִויד:   לֵּ

 
 ַזְרֶעָך"?-ֹלִהים, ַגם ֶאת-"ְרֹאה ָפֶניָך לֹא ִפָלְלִתי; ְוִהנֵּה ֶהְרָאה ֹאִתי אֱ  ִמי ָאַמר (7

 א: ַפְרֹעה
 ַיֲעֹקבב: 

 ג: ַאְבָרָהם
  ִיְצָחק ד:
 

ָלה ְלַאְבָרָהם. ְבַכָמה ֶכֶסף ְמֻסָפר ַעל  (8 ם ֶעְפרֹון ַהִחִתי ֶשָמַכר ֶאת ְמָעַרת ַהַמְכפֵּ ָאָדם ְבשֵּ
 ִנְמְכָרה ַהְמָעָרה?

 ֶשֶקל ֶכֶסף 100א: 
 ֶשֶקל ֶכֶסף 10ב: 
 ֶשֶקל ֶכֶסף 400ג: 
 ֶשֶקל ֶכֶסף 200ד: 
 

ַוֲאָבֶרְכָך, ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך; ֶוְהיֵּה, ְבָרָכה. ַוֲאָבְרָכה, ְמָבְרֶכיָך, ְוֶאֶעְשָך, ְלגֹוי ָגדֹול, ְלִמי ֶנֱאַמר " (9
 ּוְמַקֶלְלָך, ָאֹאר; ְוִנְבְרכּו ְבָך, ֹכל ִמְשְפֹחת ָהֲאָדָמה"?

 א: ַאְבָרָהם
 ב: ְיהּוָדה

 ַיֲעֹקבג: 
ףד:   יֹוסֵּ
 

יִמָנה, ְוִאם-ִאם ָעָלי:ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך, ִהָפֶרד ָנא מֵּ -ֲהלֹא ָכל" ְלִמי ֶנֱאַמר (10 ַהָיִמין -ַהְשמֹאל ְואֵּ
 ְוַאְשְמִאיָלה?

 ִיְצָחקא: 
ָשו  ב: עֵּ

ףג:   יֹוסֵּ
 ד: לֹוט

  



ל ֶעְליֹון, ֹקנֵּה ָשַמִים ָוָאֶרץ. ִאם-"ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל ִמי ָאַמר (11 -ִמחּוט ְוַעד ְשרֹוְך-ה' אֵּ
 ַנַעל..."?

ףא:   יֹוסֵּ
 ב: ַאְבָרָהם

 ג: ְיהּוָדה
 לֹוטד: 
 

אלְמֻסָפר ַעל ַאְבָרָהם וְ  (12 ַאְבָרָהם ְכֶשִנמֹול? ּוֶבן  ָהָיה ַכָמהֶשִנמֹולּו ְבאֹותֹו יֹום. ֶבן  ִיְשָמעֵּ
אל ָהָיה ַכָמה  ?ִיְשָמעֵּ

 37, 100א: 
 13, 100ב: 
 13, 99ג: 
 ָיִמים 8, 99ד: 
 

אָת ִלְבֹרַח, ַוִתְגֹנב ְלִמי " ִמי ָאַמר (13 ֲחָך ְבִשְמָחה -ֹאִתי; ְולֹאָלָמה ַנְחבֵּ ִהַגְדָת ִלי, ָוֲאַשלֵּ
ק ְלָבַני ְוִלְבֹנָתי; ַעָתה, ִהְסַכְלָת ֲעשֹו"?  ּוְבִשִרים ְבֹתף ּוְבִכנֹור. ְולֹא ְנַטְשַתִני, ְלַנשֵּ

 א: ַפְרֹעה ְלַאְבָרָהם
ףב:   ְלַפְרֹעה יֹוסֵּ
 ַלֲאִביֶמֶלְך ִיְצָחקג: 
 בַיֲעקֹ לְ  ָלָבןד: 

 
ן -ַוַיְרא ֲאֹדָניו, ִכי ה' ִאתֹו; ְוֹכל ֲאֶשרַעל ִמי ֶנֱאַמר " (14 הּוא ֹעֶשה, ה' ַמְצִליַח ְבָידֹו. ַוִיְמָצא...חֵּ

הּו, ַעל יָניו, ַוְיָשֶרת ֹאתֹו; ַוַיְפִקדֵּ יתֹו, ְוָכל-ְבעֵּ  לֹו, ָנַתן ְבָידֹו"?-ֶיש-בֵּ
 ַיֲעֹקבא: 
 ַאְבָרָהםב: 
ףג:   יֹוסֵּ

 ד: ָלָבן
 

 ֹלִהים בֹו"?-"ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיש, ֲאֶשר רּוַח אֱ  ִמי ָאַמר (15
 ַפְרֹעהא: 

 ב: ַמְלִכיֶצֶדק
 ג: ָלָבן

 ַיֲעֹקבד: 
  



ש ִאיש ֲאֶשר -ַהַמֲעֶשה ַהֶזה ֲאֶשר ֲעִשיֶתם; ֲהלֹוא ְיַדְעֶתם, ִכי-"ָמה ֶנֱאַמר ְלִמי (16 ש ְיַנחֵּ ַנחֵּ
 ָכֹמִני"?

י ִמְקנֵּה   לֹוטא: ֹרעֵּ
 ב: ְפִלְשִתים

ִוי  ג: ִשְמעֹון ְולֵּ
י  ףד: ֲאחֵּ  יֹוסֵּ

 
ֶליָך ְוִהַצְגִתיו ְלָפֶניָך, -ִאם "ָאֹנִכי, ֶאֶעְרֶבנּו ִמָיִדי, ְתַבְקֶשנּו: ִמי ָאַמר (17 לֹא ֲהִביֹאִתיו אֵּ

 ַהָיִמים"?-ְוָחָטאִתי ְלָך ָכל
ףא:   יֹוסֵּ
 ְיהּוָדהב: 

ן  ג: ְראּובֵּ
 ד: ִבְנָיִמין

 
ףַעל  (18 ף... ַוַיַחְנטּו ֹאתֹו, ַוִייֶשם ָבָארֹון ְבִמְצָרִים". ְמֻסָפר  יֹוסֵּ ָשִנים ָהָיה  ַכָמהֶבן "ַוָיָמת יֹוסֵּ

ת? ף ְכֶשמֵּ  יֹוסֵּ
 100א: 
 133ב: 
 110ג: 
 147ד: 
 

ה...ַמֲחִריש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ה' ַדְרכֹו,  (19  לֹא?"-ִאםַעל ִמי ֶנֱאַמר "ְוָהִאיש ִמְשָתאֵּ
 ַאְבָרָהםא: ֶעֶבד 

 ב: לֹוט
 ְיהּוָדהג: 
 ִיְצָחקד: 
 

ָאה ְשָעִרים; ַוְיָבְרכֵּהּו, ה'  (20 ֶנֱאַמר ַבתֹוָרה, "ַוִיְזַרע... ָבָאֶרץ ַהִהוא, ַוִיְמָצא ַבָשָנה ַהִהוא מֵּ
 ". ִמיהּו ָהִאיש? 

 ַיֲעֹקבא: 
 ִיְצָחקב: 
 ַאְבָרָהםג: 
ףד:   יֹוסֵּ

  



ן ְבִגיל  ְמֻסָפר ַעל (21 ן ֶשָכל ֶאָחד ִהְתַחתֵּ ַאְרָבִעים -"ַוְיִהי...ֶבן . ַעל ֶאָחד ֶנֱאַמר40ַאָבא ּובֵּ
ר ֶנֱאַמר "ַוְיִהי..., ֶבן ם -ָשָנה, ַוִיַקח ִאָשה" ְוַעל ָהַאחֵּ ַאְרָבִעים ָשָנה, ְבַקְחתֹו ֶאת...", ִמיהֵּ

 ָהֲאָנִשים?
 ַיֲעֹקבוְ  ִיְצָחקא: 

ָשו   ִיְצָחקוְ ב: עֵּ
אל וְ   ַאְבָרָהםג: ִיְשָמעֵּ

ףד:   ּוְמַנֶשה יֹוסֵּ
 

ֲחִויָלה ַעד (22 אל ַבִמִלים "ַוִיְשְכנּו מֵּ -שּור, ֲאֶשר ַעל-ַהתֹוָרה ְמָתֶאֶרת ֶאת מֹותֹו ֶשל ִיְשָמעֵּ
י ִמְצַרִים, ֹבֲאָכה, ַאשּוָרה; ַעל ת?שָ  ַכָמהֶבן ֶאָחיו, ָנָפל". -ְפנֵּי ָכל-ְפנֵּ  ִנים ָהָיה ְכֶשמֵּ

 110א: 
 133ב: 
 147ג: 
 137ד: 
 

ן, ַותֹאֶמר ִכי ְמֻסָפר ַעל (23 ֶלד בֵּ -ָשַמע ה' ִכי-ִאָשה ֶשהֹוִליָדה ְוָאְמָרה "ַוַתַהר עֹוד, ַותֵּ
יְך  ֶזה-ֶאת-ִלי ַגם-ְשנּוָאה ָאֹנִכי, ַוִיֶתן ם ָהִאָשה ְואֵּ  ָקְרָאה ִלְבָנּה?ַוִתְקָרא ְשמֹו...". ָמה שֵּ

לא:   , ִבְנָיִמיןָרחֵּ
ִוי ָאה, לֵּ  ב: לֵּ

ָאה,   ְיהּוָדהג: לֵּ
ָאה, ִשְמעֹון  ד, לֵּ

 
ָפה, לֹא (24 ֶליָך ָאֹנִכי ֲאַחֶטָנה, ִמָיִדי ְתַבְקֶשָנה; ְגנְֻבִתי יֹום, -ָאָדם ְמֻסָים ָאַמר "ְטרֵּ אִתי אֵּ בֵּ הֵּ

יָני". ִמיהּו ָהָאָדם?ּוְגנְֻבִתי ָלְיָלה. ָהִייִתי ַביֹום ֲאָכַלנִ  עֵּ  י ֹחֶרב, ְוֶקַרח ַבָלְיָלה; ַוִתַדד ְשָנִתי, מֵּ
 ִיְצָחקא: 
ףב:   יֹוסֵּ
 ַיֲעֹקבג: 
 ֲאִביֶמֶלְךד: 
 

 ַההּוא, ַבַמֲחֶנה"?-ָפָניו; ְוהּוא ָלן ַבַלְיָלה-ַעל ִמי ֶנֱאַמר "ַוַתֲעֹבר ַהִמְנָחה, ַעל (25
 א: לֹוט

ףב:   יֹוסֵּ
 ַיֲעֹקבג: 
 ָלָבןד: 

  



 ַעל ִמי ֶנֱאַמר ֶשָהָיה "ֶפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבֹכל, ְוַיד ֹכל בֹו"? (26
 א: ָלָבן
ָשו  ב: עֵּ
 ג: לֹוט

אל  ד: ִיְשָמעֵּ
 

ָליו, ַוָיֹבאּו ֶאלְמֻסָפר  ַעל ָאָדם ְמֻסָים (27 יתֹו; ַוַיַעש ָלֶהם -ֶשִהְכִניס אֹוְרִחים: "ַוָיֻסרּו אֵּ בֵּ
לּו". ִמיהּו ָהִאיש?ִמְשֶתה, ּוַמצֹות אָ   ָפה ַויֹאכֵּ

 ַיֲעֹקבא: 
 ב: לֹוט

 ַאְבָרָהםג: 
ףד:   יֹוסֵּ
 

רֹות ַמִים ) (28 ה ְבאֵּ ל יֵּש ַהְרבֵּ ין ְמֻסָפר ַעל(. wellsְבֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ר ַאַחת ֶשָהְיָתה "בֵּ -ְבאֵּ
ר? ם ַהְבאֵּ ין ָבֶרד". ָמה שֵּ ש, ּובֵּ  ָקדֵּ

ר ַלַחי ֹרִאי  א: ְבאֵּ
 ב: ְרֹחבֹות

ֶשק  ג: עֵּ
 ד: ִשְטָנה

 
י ֲאָנִשים ֶנֱאַמר "ִשים (29 ם?-ִלְשנֵּ ִכי". ִמיהֵּ  ָנא ָיְדָך, ַתַחת ְירֵּ
 ַיֲעֹקבוְ  ִיְצָחקא: 

אל ָשו ְוִיְשָמעֵּ  ב: עֵּ
ףוְ  ַאְבָרָהםג: ֶעֶבד   יֹוסֵּ
 ֲאִביֶמֶלְךד: לֹוט וַ 

 
ס, ָכֶסף"?ִכי  ָלנּו ֶלֶחם, ְוָלָמה ָנמּות ֶנְגֶדָך:-"ָהָבהִמי ָאְמרּו  (30  ָאפֵּ

י  ףא: ֲאחֵּ  יֹוסֵּ
 ב: ִמְצַרִים

 ג: ְפִלְשִתים
ל  ד: ָלָבן ּוְבתּואֵּ

  



ה ָכבֹוד לְ  (31 י מֹותֹו ֶשֶנֱאַמר "ַוִיְבכּו ֹאתֹו ִמְצַרִים". ַכָמה ָיִמים  ַיֲעֹקבִמְצַרִים ָעשּו ַהְרבֵּ ַאֲחרֵּ
 ָבכּו ָעָליו?

 יֹום )ֹחֶדש( 30א: 
 יֹום 40ב: 
  יֹום 70ג: 
 יֹום 10ד: 
 

ם ַהָמקֹום? 4ַבָמקֹום ַהֶזה ִנְלֲחמּו  (32  ַהְמָלִכים ִעם ַהֲחִמָשה. ָמה שֵּ
 א: ֶחְברֹון

 ב: ַים ַהֶמַלח
ר ֶשַבע  ג: ְבאֵּ

א לֹונֵּי ַמְמרֵּ  ד: אֵּ
 

ין ַהְבָתִרים ָרָאה ַאְבָרָהם ַמֲחֶזה ְמיָֻחד, כַ  (33 "ַוְיִהי ַהֶשֶמש ָבָאה, ַוֲעָלָטה  ָכתּובִבְבִרית בֵּ
 ְבאֹותֹו ַמֲחֶזה? ַאְבָרָהםָהָיה". ָמה ָרָאה 

 א: ִצפֹור 
ז ְמֻשֶלֶשת  ב: ֶעְגָלה ְמֻשֶלֶשת ְועֵּ

ש  ג: ַתנּור ָעָשן ְוַלִפיד אֵּ
ל  ד: ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ

 
יֶזה  ְמֻסָפר ַעל ַאְבָרָהם (34 ל עֹוָלם". אֵּ ם ה', אֵּ ר ֶשַבע ְוָקָרא "ָשם ְבשֵּ ץ ְמֻסָים ִבְבאֵּ ֶשָנַטע עֵּ

ץ ֶזה ָהָיה?  סּוג עֵּ
 א: ַאלֹון
 ב: ֶאֶרז
 ג: ֶדֶקל

ֶשל  ד: אֵּ
 

ם ֲאִביֶהם? (35 ל ַבִהיְסטֹוְרָיה ַהְיהּוִדית. ָמה ָהָיה שֵּ ה ְלַעם ִיְשָראֵּ ִציקּו ַהְרבֵּ  ָהֲאַרִמים הֵּ
לא: ְקמ  ּואֵּ

 ב: ָנחֹור
 ַאְבָרָהםג: 

אל  ד: ִיְשָמעֵּ
  



ַהִמדֹות ֲהִכי ֲחשּובֹות ִהיא ִלְהיֹות ֲאִסיר תֹוָדה  (36 ְלַהִכיר ַבטֹוָבה ֶשָאָדם עֹוֶשה  –ַאַחת מֵּ
ר ֲאַעְשֶרנּו -ְלָך. ִמי ָהָיה ֲאִסיר תֹוָדה ַבָתָנ"ְך ַבִמִלים "ְוֹכל ֲאֶשר ִתֶתן  ָלְך"?ִלי, ַעשֵּ

 ַאְבָרָהםא: 
 ִיְצָחקב: 
 ַיֲעֹקבג: 
 ֲאִביֶמֶלְךד: 
 

ַח "ַוַיֶצב (37 ַח; ַוִיְקָרא-ְמֻסָפר ַעל ָאָדם ֶשָבָנה ִמְזבֵּ ל, אֱ -ָשם, ִמְזבֵּ ל". ִמי -לֹו אֵּ י ִיְשָראֵּ ֹלהֵּ
יֹפה ָבָנה?  ָהִאיש ְואֵּ

 ִבְגָרר ִיְצָחקא: 
 ִבְשֶכם ַיֲעֹקבב: 
 ר ֶשַבעִבְבאֵּ  ַאְבָרָהםג: 
 ְבֶחְברֹון ַאְבָרָהםד: 
 

ב"? ְלִמי "ִהנֵּה ַאְרִצי ְלָפֶניָך: ִמי ָאַמר (38 יֶניָך, שֵּ  ַבטֹוב ְבעֵּ
 ַאְבָרָהםלְ  ַפְרֹעהא: 
 ַיֲעֹקבלְ  ַפְרֹעהב: 
 ִיְצָחקלְ  ֲאִביֶמֶלְךג: 
 ַאְבָרָהםלְ  ֲאִביֶמֶלְךד: 
 

לֹו, צֹאן ַרבֹות, ּוְשָפחֹות ַוֲעָבִדים, -ְמֹאד ְמֹאד; ַוְיִהיַעל ָאָדם ְמֻסָים ֶנֱאַמר "ַוִיְפֹרץ ָהִאיש,  (39
ר?  ּוְגַמִלים ַוֲחֹמִרים". ִמי ָהִאיש ְוָלָמה ִנְתַעשֵּ

 ְבִעְקבֹות ַתְחבּוָלתֹו ִעם צֹאן ָלָבן ַיֲעֹקבא: 
 ַהְמָלִכים 5ְבִעְקבֹות ַהִמְלָחָמה ִעם  ַאְבָרָהםב: 
רֹות ַהַמִיםְבִעְקבֹות מְ  ִיְצָחקג:   ִציַאת ְבאֵּ
ףד:   ְבִעְקבֹות ִמנּויֹו ִלְהיֹות ַשִליט ַעל ִמְצַרִים יֹוסֵּ
 

ִעיד "ָקֹטְנִתי ִמֹכל ַהֲחָסִדים, ּוִמָכל (40  ַעְבֶדָך"?-ָהֱאֶמת, ֲאֶשר ָעִשיָת, ֶאת-ִמי ָהָאָדם ֶשהֵּ
 ַיֲעֹקבא: 
 ִיְצָחקב: 
ףג:   יֹוסֵּ

 ד: לֹוט
  



א אֱ ָאָדם ְמֻסָים  (41 ִעיד ַעל ַעְצמֹו ֶשהּוא ְירֵּ א". ִמי -ָהאֱ -ֹלִהים ַבִמִלים "ֶאת-הֵּ ֹלִהים, ֲאִני ָירֵּ
ִעיד זֹאת?  ָהִאיש ּוָמַתי הֵּ

ִעיד ַעל ַעְצמֹו ְכשֶ  ַאְבָרָהםא:   ָרָצה ִלְכֹרת ִאתֹו ְבִרית ֲאִביֶמֶלְךהֵּ
ִעיד ַעל ַעְצמֹו ֶשלֹא ָגַנב ִמצֹאן ָלבָ  ַיֲעֹקבב:   ן ְכלּוםהֵּ
ףג:  ם לֹא ְמַרְגִלים יֹוסֵּ ִעיד ַעל ַעְצמֹו ְכֶשָהַאִחים ָטֲענּו ֶשהֵּ  הֵּ
ָשו ַיֲעֹקבד:  ִעיד ַעל ַעְצמֹו ִלְפנֵּי ַהְפִגיָשה ִעם עֵּ  הֵּ
 

ף ֶאל ֶאָחיו הּוא ָשַלח אֹוָתם ַבֲחָזָרה ְלֶאֶרץ ְכַנַען ְלַיֲעֹקב. ִלְפנֵּי  (42 י ֶשִהְתַגָלה יֹוסֵּ ַאֲחרֵּ
יָדה ֶשָנַתן  יָדה ַלֶדֶרְך. ָמה ַהצֵּ  ?ְלָכל ָאחֶשָעָשה זֹאת הּוא ָנַתן ָלֶהם ֲעָגלֹות ְוצֵּ

 ֶכֶסף 100א: 
 זֹוןב: ֲחמֹוִרים ַוֲאתֹונֹות ִעם ֶלֶחם ּומָ 

 ג: ֲחִליפֹות ְשָמלֹות
 ֶכֶסף. 300-ֲחִליפֹות ְשָמלֹות ּו 5ד: 

 
ָנא ָהִעיר ַהזֹאת ְקֹרָבה, ָלנּוס ָשָמה ְוִהוא ִמְצָער; ִאָמְלָטה ָנא ָשָמה, -"ִהנֵּה ִמי ָאַמר (43

 ֲהלֹא ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי ַנְפִשי"?
 ַיֲעֹקבא: 
 ַאְבָרָהםב: 

 ג: ָלָבן
 ד: לֹוט

 
 ִיַחר ַאְפָך ְבַעְבֶדָך"?-ָנא ַעְבְדָך ָדָבר ְבָאְזנֵּי ֲאֹדִני, ְוַאל-"ִבי ֲאֹדִני, ְיַדֶבר ָאַמרִמי  (44
ףא:   יֹוסֵּ
 ְיהּוָדהב: 

ן  ג: ְראּובֵּ
 ֶעְפרֹון ַהִחִתיד: 
 

י שֶ  (45 ףַאֲחרֵּ ל ְמאֹוד ּוִמָנה אֹותֹו ִמְשֶנה ַלֶמֶלְך.  ַפְרֹעה, ַפְרֹעהָפַתר ֶאת ֲחלֹום  יֹוסֵּ ִהְתַפעֵּ
 ַטַבַעת ַהֶמֶלְך. ָמה עֹוד ָנַתן לֹו? –ְבאֹותֹו ַמֲעָמד הּוא ַגם ָנַתן לֹו ֶאת ַטַבְעתֹו 

 א: סּוִסים ּוָפָרִשים
 ב: ֶכֶסף ְוָזָהב

ִדים  ג: ְדַבש, ֳצִרי, ָבְטִנים, ְשקֵּ
ש ּוְרבִ  י שֵּ  יד ָזָהבד: ִבְגדֵּ

  



ַהַבִית ַבִמִלים "ָהִסרּו ֶאת (46 י -ִמי ָהָיה ָהִראשֹון ֶשָאַמר ְלהֹוִציא ֶאת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה מֵּ ֱאֹלהֵּ
יֶכם"?  ַהנֵָּכר, ֲאֶשר ְבֹתְכֶכם, ְוִהַטֲהרּו, ְוַהֲחִליפּו ִשְמֹלתֵּ

  ַאְבָרָהםא: 
  ַיֲעֹקבב: 
 ִיְצָחקג: 

 ד: ָלָבן
 

ָעל. ְוַעל ֶנֱאַמר ְלִמי (47 ַחְרְבָך -"ִהנֵּה ִמְשַמנֵּי ָהָאֶרץ, ִיְהֶיה מֹוָשֶבָך, ּוִמַטל ַהָשַמִים, מֵּ
 ִתְחֶיה..."?

 ַיֲעֹקבא: 
אל  ב: ִיְשָמעֵּ

ָשו  ג: עֵּ
 ִיְצָחקד: 
 

ר ַאֶחֶרת, ְולֹא ָרבּו, ָעֶליָה;  (48 ק ִמָשם, ַוַיְחֹפר ְבאֵּ ם ֶאת ַהָפסּוק: "ַוַיְעתֵּ ַוִיְקָרא ְשָמּה ַהְשלֵּ
?"____ 

 א: ְרֹחבֹות
 ב: ִשְטָנה

ֶשק  ג: עֵּ
ר ֶשַבע  ד: ְבאֵּ

 
ַע ַצִיד, ִאיש ָשֶדה"? (49  ִמי ָהָיה "ִאיש ֹידֵּ

 א: לֹוט
אל  ב: ִיְשָמעֵּ

 ג: ָלָבן
ָשו  ד: עֵּ

 
 

יתֹו -ָבָניו ְוֶאת-ַעל ִמי ֶנֱאַמר "ִכי ְיַדְעִתיו, ְלַמַען ֲאֶשר ְיַצֶּוה ֶאת (50 ַאֲחָריו, ְוָשְמרּו ֶדֶרְך ה', בֵּ
 ַלֲעשֹות ְצָדָקה ּוִמְשָפט"?

 ַאְבָרָהםא: 
 ִיְצָחקב: 
ףג:   יֹוסֵּ
 ְיהּוָדהד: 

  



ה"?ִמי ָאְמרּו ְלִמי " ( 51 יֶניָך ַלֲעשֹות ָלנּו, ֲעשֵּ  ְוַעָתה, ִהְננּו ְבָיֶדָך: ַכטֹוב ְוַכָיָשר ְבעֵּ
לא: ְבנֵּי   ַלה' ִיְשָראֵּ

י ָהֱאמֹוִרי ִליהֹוֻשעַ  5ב:   ַמְלכֵּ
 ג: ַהִגְבעֹוִנים ִליהֹוֻשעַ 

 ַהְשָבִטים ִליהֹוֻשעַ  2.5ד: 
 

ִעיד ַעל ַעְצמֹוִמי   (52 את  עֹוֶדִני ַהיֹום ָחָזק, ...ְכֹכִחי ָאז, ּוְכֹכִחי ָעָתה:" הֵּ ַלִמְלָחָמה, ְוָלצֵּ
 "?ְוָלבֹוא

 א: ְיהֹוֻשעַ 
 ב: ָעָכן

 ג: ִפיְנָחס
בד:   ָכלֵּ
 

 ָהָאֶרץ ִמָתַחת"?-ֹלִהים ַבָשַמִים ִמַמַעל, ְוַעל-ִכי, ה'... הּוא אֱ " ִמי ָאַמר ( 53
 א: ָרָחב

 ְיהֹוֻשעַ ב: 
י  ג: לְבנֵּ  ִיְשָראֵּ

 ִגְבעֹוִניםד: 
 

ל ְוִצָּוה אֹוָתם ִלְשֹמר ֶאת תֹוַרת ֹמֶשה ְוַלֲעֹבד   (54 י ִיְשָראֵּ ְבסֹוף ַחָייו, ְיהֹוֻשַע ִכנֵּס ֶאת ְבנֵּ
יֹפה ִנְכְרָתה ַהְבִרית  ין ה'. אֵּ ינֵּיֶהם ּובֵּ ֶאת ה'. ְבנֹוָסף, הּוא ָכַרת ְבִרית, ְוָשם ֹחק ּוִמְשָפט בֵּ

 ַהזֹאת?
 א: ְיִריחֹו

ןב:   ַיְרדֵּ
 ג: ִגְלָגל
 ד: ְשֶכם

 
ָהָעם. ָמה ָהָיה ִמְסַפר  ( 55 תּו מֵּ ל ִהְפִסידּו ַבִמְלָחָמה ּומֵּ י ִיְשָראֵּ ְבִמְלֶחֶמת ָהַעי ָהִראשֹוָנה ְבנֵּ

 ַהֲהרּוִגים?
 3000א: 
 36ב: 
 7ג: 
 10ד: 

  



 
יֶהם  ( 56 יזֹו ִמְלָחָמה ֶנֱאַמר "ַוה' ִהְשִליְך ֲעלֵּ ָקה"?-ַהָשַמִים ַעד-ֲאָבִנים ְגֹדלֹות ִמןְבאֵּ  ֲעזֵּ

 ִביִריחֹו ְיהֹוֻשעַ א: ִמְלֶחֶמת 
 ָבַעי ְיהֹוֻשעַ ב: ִמְלֶחֶמת 
י ָהֱאמֹוִרי 5-וַ  ְיהֹוֻשעַ ג: ִמְלֶחֶמת    ַמְלכֵּ
י ַהָצפֹון ְיהֹוֻשעַ ד: ִמְלֶחֶמת   ּוַמְלכֵּ

 
ל ֶאת   (57 ינֵּי, ָכל-, "ַביֹום ַההּוא, ִגַדל ה' ֶאתְיהֹוֻשעַ ְמֻסָפר ַבָתָנ"ְך ַעל ֶשה' ִגדֵּ -ְיהֹוֻשַע, ְבעֵּ

ַרע ְבאֹותֹו יֹום? ל". ָמה אֵּ  ִיְשָראֵּ
ן  א: ֲחִצַית ַהַיְרדֵּ

 ב: ַהְבָקַעת חֹומֹות ְיִריחֹו
י  5-ג: ִמְלֶחֶמת ְיהֹוֻשַע בַ   ָהֱאמֹוִריַמְלכֵּ

 ָבַעי ְיהֹוֻשעַ ד: ִמְלֶחֶמת 
 

יזֹו ִעיר ֶנֱאַמר  ( 58 י אֵּ ַוָיִריעּו ָהָעם ְתרּוָעה ְגדֹוָלה... ַוַיַעל ָהָעם ָהִעיָרה ִאיש ֶנְגדֹו, "ְלַגבֵּ
 ָהִעיר"?-ַוִיְלְכדּו ֶאת

 א: ָהַעי
 ב: ָלִכיש
 ג: ְיִריחֹו

ָדה  ד: ַמקֵּ
 

ר  ( 59 יָבל. ָמה עֹוד ָעָשה ְבאֹותֹו ַמֲעָמד?ַהָתָנ"ְך ְמַספֵּ ַח ְבַהר עֵּ  ֶשְיהֹוֻשַע ָבָנה ִמְזבֵּ
 א: ֶהֱעָלה עֹולֹות ּוְשָלִמים

 ב: ָקָרא ֶאת ַהתֹוָרה
 ג: ָכַתב ֶאת ִמְשנֵּה תֹוַרת ֹמֶשה ַעל ָהֲאָבִנים

 ד: ָכל ַהְתשּובֹות ְנכֹונֹות
 

י הַ  ( 60 ר ה' לִ ַבִמְלָחָמה ֶנֶגד ַמְלכֵּ ת ַהזֹאת -ִתיָרא ִמְפנֵּיֶהם ִכי-ַאל" יהֹוֻשעַ ָצפֹון אֹומֵּ ָמָחר ָכעֵּ
ן ֶאת  ֻכָלם ֲחָלִלים". ָמה ִצָּוה ה' ֶאת ְיהֹוֻשַע ַלֲעשֹות ְבאֹוָתּה ִמְלָחָמה?-ָאֹנִכי ֹנתֵּ

 א: ִלְשֹרף ֶאת ָהִעיר 
ר ֶאת ַהּסּוִסים ְוִלְשֹרף ֶאת ַהֶמְרכָ   בֹותב: ְלַעקֵּ

ִאיש ְוַעד"ג: לֹא ְלַהְשִאיר  ן; ְוַעד שֹור ָוֶשה ַוֲחמֹור"-ִאָשה, ִמַנַער ְוַעד-מֵּ  ָזקֵּ
 ג ְנכֹונֹות ד: ְתשּובֹות ב,

  



 
י ַהַמְמָלָכה" ְוִעיר ַאֶחֶרת   (61 ִעיר ְמֻסֶיֶמת ְמֹתֶאֶרת ַבָתָנ"ְך ֶשִהיא "ִעיר ְגדֹוָלה... ְכַאַחת ָערֵּ

ם ְשמֹות ֶהָעִרים?-ַבִמִלים "רֹאש ָכלְמֹתֶאֶרת  ֶלה". ָמהֵּ  ַהַמְמָלכֹות ָהאֵּ
 א: ַעי, ִגְבעֹון

 ב: ִגְבעֹון, ְיִריחֹו
 ג: ַעי, ָחצֹור

 ד: ִגְבעֹון, ָחצֹור
 

ַדש ה' ". ֶנֱאַמר "ַוִיַקח, ֶאֶבן ְגדֹוָלה, ַוְיִקיֶמָה ָשם, ַתַחת ָהַאָלה ֲאֶשר ְבִמְק  ְיהֹוֻשעַ ַעל   (62
 ָמַתי ֶזה ָקָרה?

חַ  יָבל ְכֶשָבָנה ִמְזבֵּ  א: ְבַהר עֵּ
ל ִלְקַראת סֹוף ַחָייו י ִיְשָראֵּ ין ה' ּוְבנֵּ  ב: ְכֶשָכַרת ְבִרית בֵּ

 ג: ְכֶשָתָלה ֶאת ֶמֶלְך ָהַעי
י ַהָצפֹון ַח ֶאת ַמְלכֵּ  ד: ְכֶשִנצֵּ

 
הֹוֻשַע ָכַבש אֹוָתּה, הּוא ָעָשה אֹוָתּה ְשָמָמה, ַבִמִלים "ַוְיִשיֶמָה ֶיְשָנּה ִעיר ַאַחת ֶשְכֶשיְ   (63
ל ֶרם )-תֵּ ( spoilsעֹוָלם ְשָמָמה", ְוִעיר ַאֶחֶרת ֶשְכֶשָכַבש אֹוָתּה, הּוא ִצָּוה ֶשלֹא ָלַגַעת ַבחֵּ

ֶרם ִהיא ְוָכל ָכתּובכַ  ם ְשמֹות ֶהָעִרים?-ֲאֶשר-"ְוָהְיָתה ָהִעיר חֵּ  ָבּה". ָמהֵּ
 א: ַעי, ְיִריחֹו
 ב: ְיִריחֹו, ַעי
 ג: ָלִכיש, ַעי
 ד: ַעי, ָחצֹור

 
יֶזה ָמקֹום ָמל  ( 64  י ֶאת  ְיהֹוֻשעַ ְבאֵּ ל?ְבנֵּ  ִיְשָראֵּ

 א: ִגְלָגל
ן  ב: ַיְרדֵּ

 ג: ִגְבַעת ָהֲעָרלֹות
 ִשִטיםד: 
 

ן ִלְמקֹוָמם ְמֻסָפר "ְוָהָעם, ָעלּו ִמן  (65 י ַהַיְרדֵּ ן ַוֲחָזַרת מֵּ י ְקִריַעת ַהַיְרדֵּ ן... ַוַיֲחנּו, -ַאֲחרֵּ ַהַיְרדֵּ
ן? יֶזה ַתֲאִריְך ָעלּו ָהָעם ִמן ַהַיְרדֵּ ה, ִמְזַרח ְיִריחֹו". ְבאֵּ  ַבִגְלָגל, ִבְקצֵּ

 ש ָהִראשֹוןא: ַאְרָבָעה ָעָשר ַלֹחדֶ 
 ב: ֶבָעשֹור ַלֹחֶדש ָהִראשֹון

ִני  ג: ַאְרָבָעה ָעָשר ַלֹחֶדש ַהשֵּ
 ד: ְביֹום ֶאָחד ַלֹחֶדש ָהִראשֹון

  



ְך"?-ָכל-ִצִּויָתנּו ַנֲעֶשה, ְוֶאל-"ֹכל ֲאֶשרִמי ָאְמרּו   (66 נּו נֵּלֵּ  ֲאֶשר ִתְשָלחֵּ
 ַהְשָבִטים 2.5א: 

 ִגְבעֹוִניםב: הַ 
ָניו ְוֹשְטִרים ְוֹשְפָטיו-ג: ָכל ל ּוְזקֵּ  ִיְשָראֵּ

 ד: ַהְמַרְגִלים
 

 ָהָאֶרץ"?-ִמי ִנְקָרא "ֲאדֹון ָכל  (67
 ְיהֹוֻשעַ א: 

 ב: ה'
ב  ג: ָכלֵּ

 ד: ֲארֹון ה'
 

ל ְוֶתן-ָנא ָכבֹוד ַלה' אֱ -ֶנֱאַמר "ִשים ְלִמי  (68 י ִיְשָראֵּ ָנא ִלי ֶמה ָעִשיָת, -ְוַהֶגדלֹו תֹוָדה; -ֹלהֵּ
ד ִמֶמִני"?-ַאל  ְתַכחֵּ
 ְיהֹוֻשעַ א: 

ב  ב: ָכלֵּ
 ָעָכןג: 

 ד: ַמְלַאְך ה'
 

ג   (69 י ֶשלֹא יֵָּהרֵּ רֹו ְבָטעּות ְמֻצֶּוה ַעל ִפי ַהתֹוָרה ָלֶלֶכת ְלִעיר ִמְקָלט ְכדֵּ ָאָדם ֶשָהַרג ֶאת ֲחבֵּ
ל ַהָדם,  י גֹואֵּ ר -ַבִמִלים "ְוָנס ֶאלַעל ְידֵּ ֶלה". ַעד ָמַתי ָצִריְך ָהִאיש ְלִהָשאֵּ ֶהָעִרים ָהאֵּ ַאַחת מֵּ

י ַהִמְקָלט?  ְבָערֵּ
ת ל ַהָדם מֵּ  א: ַעד ֶשגֹואֵּ

ת ן ַהָגדֹול מֵּ  ב: ַעד ֶשַהֹכהֵּ
ַח ֶאת ָמה ֶשָעָשה ל ַהָדם שֹוכֵּ  ג: ַעד ֶשגֹואֵּ

 ד: ְתשּובֹות א, ב ְנכֹונֹות
  

י שֶ  3  (70 לְבנֵּי ָיִמים ַאֲחרֵּ ל, -ְמֻסָפר "ַוִיְסעּו ְבנֵּי ִגְבעֹוִניםָכְרתּו ְבִרית ִעם הַ  ִיְשָראֵּ ִיְשָראֵּ
ילּו ָעִרים ָבאּו -ַוָיֹבאּו ֶאל יֶהם ַביֹום ַהְשִליִשי". ְלאֵּ ל?ְבנֵּי ָערֵּ  ִיְשָראֵּ

 א: ִגְבעֹון ְוִקְרַית ְיָעִרים
 ְוָלִכישב: ָחצֹור 

רֹות ּוְכִפיָרה  ג: ְבאֵּ
 ד: ְתשּובֹות א, ג ְנכֹונֹות

  



יֹפה ָבנּו   (71 ַח? 2.5אֵּ  ַהְשָבִטים ֶאת ַהִמְזבֵּ
ן  א:ְגִלילֹות ַהַיְרדֵּ

 ב: ִגְלָגל
 ג: ָבָשן

 ד: ְשֶכם
 

ְך ַהיֹום, ְבֶדֶרְך  ( 72 ִעיד ַעל ַעְצמֹו "ְוִהנֵּה ָאֹנִכי הֹולֵּ  ָהָאֶרץ"?-ָכלִמי הֵּ
ב  א: ָכלֵּ

 ָעָכןב: 
 ְיהֹוֻשעַ ג: 
 ִפיְנָחסד: 
 

-ַאֶתם ִשְמרּו ִמן-ְבִמְלָחָמה ַאַחת ְיהֹוֻשַע ְמַצֶּוה ֶאת ָהָעם לֹא ָלַגַעת ַבָשָלל ַבִמִלים "ְוַרק ( 73
ֶרם, ֶפן ֶרם". -ַתֲחִרימּו ּוְלַקְחֶתם ִמן-ַהחֵּ ם ְצִריִכים ָלִשים ֶאת אֵּ  – 2ָמה ַהִּסָבה?  – 1ַהחֵּ יֹפה הֵּ

 ָכל ָמה ֶשָשְללּו )ַהֶכֶסף, ָזָהב, ְנֹחֶשת, ַבְרֶזל(?
 ְלַהְשִאיר ָבִעיר – 2ִכי ה' ִצָּוה,  – 1א: 
ל,  – 1ב:  ת ְבתֹוְך אֹוַצר ה' – 2ֶשלֹא ַיַעְכרּו ֶאת ַמֲחנֵּה ִיְשָראֵּ  ָלתֵּ
ש ְבתֹוְך ָהִעיר – 2ָשָלל, ֶשלֹא ִיְהיּו ְמִריבֹות ַעל הַ  – 1ג:  ם ְצִריִכים ִלְשֹרף ֶאת ֶזה ָבאֵּ  הֵּ

 ד: ְתשּובֹות א, ג ְנכֹונֹות
 

תּו ַבִמְלָחָמה ֶנֶגד  ( 74 י ָהַעי מֵּ ַאְנשֵּ ל? ְיהֹוֻשעַ ַכָמה מֵּ  ְוַעם ִיְשָראֵּ
 1000א: 
 15000ב: 
 12000ג: 
 5000ד: 

  
ר ֶשְיהֹוֻשַע  (75 ת ֶאתַהָתָנ"ְך ְמַספֵּ ל, ַבָפסּוק "ַוַיְכרֵּ -ִהְשִמיד ֶאת ָכל ָהֲעָנִקים ְבֶאֶרץ ִיְשָראֵּ

יֹפה -ְדִבר ִמן-ֶחְברֹון ִמן-ָהָהר ִמן-ָהֲעָנִקים ִמן ל". אֵּ ֲעָנב, ּוִמֹכל ַהר ְיהּוָדה, ּוִמֹכל ַהר ִיְשָראֵּ
 ִנְשֲארּו ֲעָנִקים?

 א: ַאְשדֹוד
 ב: ַגת

 ג: ַעָזה
 שּובֹות ְנכֹונֹותד: ָכל ַהְת 

  



א"? ֹלִהים-אֱ ַאְריֵּה ָשָאג, ִמי לֹא ִייָרא; ֲאֹדָני ִמי ָאַמר " (76  ִדֶבר, ִמי לֹא ִיָנבֵּ
 א: ְיַשְעָיהּו

 ב: ָעמֹוס
ר ַהְתִהִלים  ג: ְמשֹורֵּ

 ג: ִחְזִקָיהּו
 

 ָאְזַנִים ָלֶהם, ְולֹא ִיְשָמעּו; ַאף ָלֶהם, ְולֹא ְיִריחּון"? "ַעל ִמי ֶנֱאַמר  (77
ִריב י ַסְנחֵּ  א: ַאְנשֵּ

 ב: ָהְרָשִעים
 ג: ַהגֹוִיים

 ִמְצַרִיםד: 
 
 

ה"?ִמי ָאַמר " (78 יֶנָך ּוְראֵּ ה ה' ָאְזְנָך ּוְשָמע, ְפַקח ה' עֵּ  ַהטֵּ
 ְיַשְעָיהּוא: 

 ב: ָעמֹוס
ר ַהְתִהִלים  ג: ְמשֹורֵּ

 ְזִקָיהּוג: חִ 
  

י ְלַהְראֹות זֹאת הּוא  (79 ִריב. ְכדֵּ ַח ֶאת ַסְנחֵּ ין ִסכּוי ְלַנצֵּ ה ִהְתָגָאה ְבָכְך ֶשְלִחְזִקָיהּו אֵּ ַרְבָשקֵּ
ן לֹו ַיְפִסיד ִחְזִקָיהּו. ַכָמה  ת ְלִחְזִקָיהּו סּוִסים ְלַהְראֹות לֹו ֶשַגם ִעם ַהּסּוִסים ֶשִיתֵּ ִהִציַע ָלתֵּ

ת? ה ָלתֵּ  סּוִסים ִהִציַע ַרְבָשקֵּ
 2000א: 
 1000ב: 
 185000ג: 
 10000ד: 
 

 ְכֶשָשַמע ֶשָחָלה? ְלִחְזִקָיהּוִמי ָשַלח ְסָפִרים ּוִמְנָחה  (80
 א: ְיַשְעָיהּו

 ב: ֶמֶלְך ַאשּור
 ג: ֶמֶלְך ָבֶבל

 ד: ֶאְלָיִקים, ֶשְבָנא ְויֹוָאח
  



ט, ִמִקְרָבּה; ְוָכלַעל ִמי ֶנֱאַמר:  (81  ָשֶריָה ֶאֱהרֹוג ִעמֹו"?-"ְוִהְכַרִתי שֹופֵּ
 א: ֱאדֹום

 ב: צֹור
 ג: ַדֶמֶשק
 ד: מֹוָאב

 
ם ה' ְמֹבָרְך... ָרם ַעל (82 ל ֶאת ה' ַבִמִלים "ְיִהי שֵּ ר ַהְתִהִלים ְמַהלֵּ גֹוִים ה' ". -ָכל-ְמשֹורֵּ

ם ה'? יֹפה ְמֻהָלל שֵּ אֵּ  מֵּ
 ִמָצפֹון ַעד ָדרֹוםא: 

 ב: ִמִמְזַרח ֶשֶמש ַעד ְמבֹואֹו
ַהִמְדָבר ְוַעד ַהְלָבנֹון  ג: מֵּ

 ד: ִמְנַהר ְפָרת ַוַעד ֶאֶרץ ַהִחִתים
 

ִניף ָידֹו ַעל (83 ב "ְוֶהֱחִרים ה'...ְוהֵּ ַהָנָהר, ַבְעָים רּוחֹו ְוִהָכהּו ְלִשְבָעה ְנָחִלים, -ַהָתָנ"ְך כֹותֵּ
 ְך ַבְנָעִלים". ֶאת ָמה ַמֲחִרים ה'?ְוִהְדִרי
 א: ַאשּור
 ב: ָבֶבל

 ג: ָים ִמְצַרִים
 ד: ְירּוָשַלִים

 
הּו ְלַמַען ִנְרֶאה; ְוִתְקַרב ְוָתבֹוָאה, ֲעַצת ְקדֹוש  (84 ר ָיִחיָשה ַמֲעשֵּ ם ָהאֹוְמִרים "ְיַמהֵּ ִמיהֵּ

ל   ְונֵָּדָעה"? –ִיְשָראֵּ
י ֶהָעוא:   ֹןֹמְשכֵּ
 ָהֹאְמִרים ָלַרע טֹוב, ְוַלטֹוב ָרעב: 

י ַבֹבֶקר  ג: ַמְשִכימֵּ
י ַבִית ְבַבִית  ד: ַמִגיעֵּ

 
 ִמי ָהָיה ֶמֶלְך כּוש?  – 2(? my shepherdֶאת ִמי ַהָנִביא ְמַכֶנה "ֹרִעי" ) – 1 (85
 ִתְרָהָקה – 2ִחְזִקָיהּו,  – 1א: 
 ִתְרָהָקה – 2כֹוֶרש,  – 1ב:
 ָיָרְבָעם – 2 ָדִוד, – 1ג: 
ִריב,  – 1ד:   ְמֹרַדְך ַבְלֲאָדן  – 2ַסְנחֵּ

  



יֹפה ֶהֱעָלה ה' ֶאת ֲאָרם? (86 אֵּ  מֵּ
ל  א: ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ

 ב: ִמְצַרִים
 ג: ִקיר

 ד: ַכְפתֹור
 

ַהִנִּסים ַהָבִאים ַמְזִכיר ַהָנִביא ְיַשְעָיהּו? (87 יֶזה מֵּ  ִבימֹות ַהְגֻאָלה ִיְקרּו ִנִּסים. אֵּ
ְרִשים ִיָפְתחּוא:  י ַהחֵּ יַנִים ְוָאְזנֵּ  ָהִעְּוִרים ִיְפְקחּו עֵּ

 ב: ַהַחיֹות ָיגּורּו זֹו ִעם זֹו ְבָשלֹום
 ג: ֲאָנִשים ִפְּסִחים )ֶשלֹא ְיכֹוִלים ָלֶלֶכת( ְיַדְלגּו ְכמֹו ַאָיִלים

 ד: ָכל ַהְתשּובֹות ְנכֹונֹות
 

ִריב ֻהְש  (88 י ֶשְצָבא ַסְנחֵּ יזֹו ִעיר ָבַרח?ַאֲחרֵּ ִריב ָבַרח. ְלאֵּ  ַמד, ַסְנחֵּ
 א: ִניְנוֵּה

 ב: ֶאֶרץ ֲאָרָרט
 ג: ָלִכיש

 ד: ַאשּור
 

 "ִאְשְתָך ָבִעיר ִתְזֶנה ּוָבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ַבֶחֶרב ִיֹפלּו, ְוַאְדָמְתָך, ַבֶחֶבל ְתֻחָלק"? ְלִמי ֶנֱאַמר (89
ִריב  א: ַסְנחֵּ

 ב: כֹוֶרש
 ג: ֲאַמְצָיה
 ד: ָיָרְבָעם

 
ל – 1 (90 א ְשָפַתִים"? -"ַעם ִמי ִכָנה ֶאת ַעם ִיְשָראֵּ ֹלֶהיָך -אֱ -"ִהכֹון ִלְקַראת ִמי ָאַמר – 2ְטמֵּ

ל"?  ִיְשָראֵּ
ר ַהְתִהִלים – 2ְיַשְעָיהּו,   –1א:   ְמשֹורֵּ
ר ַהְתִהִלים – 1ב:   ָעמֹוס – 2, ְמשֹורֵּ
ה,  – 1ג:  ר  – 2ַרְבָשקֵּ  ַהְתִהִליםְמשֹורֵּ
 ָעמֹוס – 2ְיַשְעָיהּו,  – 1ד: 

  



ַלי, ִכי  (91 ם ֶאת ַהָפסּוק "ָמִחיִתי ָכ___ ְפָשֶעיָך, ְוֶכ ___ ַחטֹאוֶתיָך; שּוָבה אֵּ ַהְשלֵּ
 ְגַאְלִתיָך"?
 א: ַטל, ָשַמִים
 ב: ֶשֶמש, ָעָנן

 ג: ָעב, ָעָנן
 ד: ָעב, ַטל

  
ן קֹולֹו"?  ִמי ָאַמר – 1 (92 ַהיֹום, ָעָשה -"ֶזה ִמי ָאַמר – 2"ה' ִמִציֹון ִיְשָאג, ּוִמירּוָשַלִים ִיתֵּ

 ה'; ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹו"?
ר ַהְתִהִלים – 2, ָעמֹוס – 1א:   ְמשֹורֵּ
ר ַהְתִהִלים – 2ְיַשְעָיהּו,  – 1ב:   ְמשֹורֵּ
ר ַהְת  – 2ִחְזִקָיהּו,  – 1ג:   ִהִליםְמשֹורֵּ
ר ַהְתִהִלים – 1ד:   ְיַשְעָיהּו – 2, ְמשֹורֵּ
 

 ַעל ִמי ֶנֱאַמר "ֲאֶשר ְכֹגַבּה ֲאָרִזים ָגְבהֹו, ְוָחֹסן הּוא ָכַאלֹוִנים"? (93
 א: מֹוָאב

 ב: ְפִלְשִתים
 ְיהּוָדהג: 

 ד: ֱאמֹוִרי
 

יִלים"?  – 1 (94 ינֵּי ה' "? – 2ִמי "ָרְקדּו ְכאֵּ  ָמה "ָיָקר, ְבעֵּ
 ַהַצִדיִקים – 2ְנָהרֹות,  – 1א: 
 ַהתֹוָרה – 2ִמְדָברֹות  – 1ב: 
ִתים – 2ָהִרים,  – 1ג:   ֶשַהֲחִסיִדים מֵּ
 ְתשּובֹות א, ג ְנכֹונֹות –ד 
 

ין אֹוִנים, ָעְצָמה  (95 ף, ֹכַח; ּוְלאֵּ ן ַלָיעֵּ ש ַבִמִלים "ֹנתֵּ ִמי ָהָיה ָהָאָדם ָהִראשֹון ֶשִהְשַתמֵּ
 ַיְרֶבה"?

 ְיַשְעָיהּו –א 
 ִחְזִקָיהּו –ב 
 ָעמֹוס –ג 
ר ַהְתִהִלים –ד   ְמשֹורֵּ

  



ם: "ַויֹאֶמר ֶאְלָיִקים ְוֶשְבָנא ְויֹוָאח ֶאל (96 ה, ַדֶבר-ַהְשלֵּ  ֲעָבֶדיָך..."?-ָנא ֶאל-ַרְבָשקֵּ
 א: ְיהּוִדית

 ב: ַאשּוִרית
 ג: ֲאַרִמית
 ד: ִעְבִרית

 
ת ֹפַעל (97 ה ָיָדיו לֹא ָראּו"? ַעל ִמי ֶנֱאַמר "ְואֵּ  ה' לֹא ַיִביטּו, ּוַמֲעשֵּ

 א: ְצָבא ַאשּור
י ַבֹבֶקר  ב: ַמְשִכימֵּ

י ַבִית ְבַבִית  ג: ַמִגיעֵּ
לְבנֵּי ד:  י  ִיְשָראֵּ  ְיהּוָדהַהיֹוְשִבים ִבירּוָשַלִים ּוְבָערֵּ
 

ל (98 ן ִלְבנֵּי ִיְשָראֵּ ר ֶאת ַהַבֹצֶרת ֶשה' ִיתֵּ ִאם לֹא ַיְחְזרּו ִבְתשּוָבה ַבִמִלים "ְוָנעּו  ַהָנִביא ְמָתאֵּ
ִעיר ַאַחת, ִלְשתֹות ַמִים ְולֹא ִיְשָבעּו...", ַכָמה ְזַמן ה' ִיְמַנע ֶאת -ְשַתִים ָשֹלש ָעִרים ֶאל

 ַהֶגֶשם?
 א: ְשֹלָשה ֳחָדִשים

 ב: ֹחֶדש
 ג: ָשֹלש ָשִנים

 ָבהד: ַעד ֶשַיְחְזרּו ִבְתשּו
 

ר ַעל ָאָדם ֶשָקָרא ַלה' ַוה' ָעָנה אֹותֹו "ָקָראִתי ָיּה; ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיּה".  (99 ַהָתָנ"ְך ְמַספֵּ
ל אֹותֹו ָאָדם ַלה'? יֹפה ִהְתַפלֵּ אֵּ  מֵּ

ֶמק ָהעֵּ  א: מֵּ
י ַהֶצֶדק  ב: ִמַשֲערֵּ

ַחְצרֹות ה'  ג: מֵּ
ַצר ַהמֵּ  ד: מֵּ

 
 ָאֶרץ"?-ַדִלים, ְוהֹוִכיַח ְבִמישֹור ְלַעְנוֵּי"ְוָשַפט ְבֶצֶדק ַעל ִמי ֶנֱאַמר   (100

 א: ִחְזִקָיהּו
 ב: ה'

 ג: ֹחֶטר ִמֶגַזע ִיַשי
 ד: ְיַשְעָיהּו

 
 


