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 מופיעות בעמוד האחרון לשאלות התשובות
 

 בוגרים -מבחן בכתב
 

 (קהלת ב)   "מה זו עושה ולשמחה"
 
 :יהם דבר" להים ואנשים והלכתי לנוע על העצים-החדלתי את תירושי המשמח א. "1
      הגפן. ב     התאנה. א
 הזית. ד     געל בן עבד. ג
 
" אויבינו... ולשמחה ויאמרו נתן אלהינו בידנו את היהםואל... נאספו לזבח זבח גדול ל. "2

 :נאמר על
 שאול ואנשיו כשתפסו את אגג. ב  גדעון ואנשיו כשתפסו את זבח וצלמונע. א
 צקלגהעמלקי לאחר כיבוש . ד     סרני פלשתים. ג
 
 :הם דברי" רחב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך 'הרמה קרני ב. "3
    בתפילתה חנה. ב     דוד בשירתו. א
 דבורה וברק בן אבינועם. ד   יפתח כשנדר את נדרו. ג
 
וישמח שם שאול וכל  'הויזבחו שם זבחים שלמים לפני ... 'הוימלכו שם את שאול לפני . "4

 :ב ההייתה זו המלכ" אנשי ישראל עד מאד
 מצפה. ב      גלגל. א
 מכמש. ד     גבעת שאול. ג
 
ואין העם מכירים קול תרועת השמחה לקול בכי העם כי העם מריעים תרועה גדולה . "5

 :ההקשר הוא" והקול נשמע עד למרחוק
 בימי זרובבל' יסוד היכל ה. ב  שיבת דוד לעם אחרי מרד אבשלום. א
 כשהתגלה דבר המרד -מרד אדוניה. ד אחרי פילגש בגבעהנתינת נשים לבני בנימין . ג
 
 
 ____________: נאמר על" צא לקראתך וראך ושמח בלבווי הואוגם הנה . "6
 
? מיהם הרואים" וישמחו לראות... צרים קציר חטים בעמק וישאו את עיניהם ויראווק. "7

_____________ 
 
אתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ו. "8

 _________: דברינאמר ב" שוותב
 
 ______________: נאמר על" משוש כל המתאבלים עליה תהיאשישו . "9
 
 
 
 (ישעיה סג) " מעולם שמך גואלנו, אבינו' אתה ה"
 

: נאמר לנביא" דתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדליםווהצלתי אתכם מעב. "11
_____ 

 
? כיצד תיקרא" עיר לא נעזבה____ ולך יקרא' וקראו להם עם הקדש גאולי ה" .11

__________ 
 
 (ישעיה ל) " חגהשיר יהיה לכם כליל התקדש "
 

? באיזה חג מדובר" עולם תחגהו חוקת לדורותיכם 'להוחגתם אתו חג . "12
______________ 



 
-? בימי מי" שפטיום ביום במספר כמ ועולותויעשו את חג הסכות ככתוב . "13

______________ 
 
 
 
 (יהושע א)  "התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה ספרלא ימוש "
 

? לאחר איזה מאורע" בספר ושים באזני יהושע ןזיכרואל משה כתב זאת  'הויאמר . "14
________________ 

 
 (את המילה החסרה השלם" )לפנים קרית ספר_____ ושם ... וילך משם אל יושבי. "15

 
מי " על ישראל ווחוקי 'הספר דברי מצות ... ל... וזה פרשגן הנשתון אשר נתן המלך. "16

 ? ____________________נתן למי
 

... כך שרה דבורה על שבט" משכים בשבט סופר______ ומ, מחוקקיםמני מכיר ירדו . "17
 ( השלם)
 
 
 
 ?נזכרו המספרים הבאים באיזה הקשר  (יחזקאל לג) "היה אברהם אחד"
 

נזכר " טובה שנים חמודת כזהב במוצה תנחושוכפרי זהב עשרים לאדרכנים אלף וכלי . "18
 _________________: בקשר ל

 
על מי " שלש ושלשים ומאת שנה... ושני חיי. "19

 ?_____________________________נאמר
 

: נאמר על" ל שבעים עירםויהי לו ארבעים בנים ושלשים בני בנים רכבים ע. "21
____________ 

 
" ויהי לו שלשים בנים ושלשים בנות שלח החוצה ושלשים בנות הביא לבניו מן החוץ. "21

 __________________:נאמר על
 

: השואל הוא" משקל נזמי הזהב אשר שאל אלף ושבע מאות זהב. "22
___________________ 

 
התפקדו ... ים עשרים וששה אלף איש שלף חרב לבד מביום ההוא מהער... ויתפקדו. "23

 __________________________: המתפקדים הם" שבע מאות איש בחור
 
 
 

 !בהצלחה        



 
 :תשובות

 
 מקורות התשובה 
 שופטים ט הגפן. ב .1
 שופטים טז סרני פלשתים. ג .2
 שמואל א ב חנה. ב .3
 שמואל א יא גלגל. א .4
 עזרא ג בימי זרובבל' יסוד היכל ה. ב .5
 שמות ד אהרון .6
 שמואל א ו אנשי בית שמש .7
 ישעיה סה ישעיה .8
 ישעיה סו ירושלים .9

 שמות ו משה .11
 ישעיה סב דרושה .11
 שמות יב פסח .12
 עזרא ג בן יהוצדק( ישוע)יהושע / זרובבל .13
 שמות יז המלחמה בעמלק .14
 שופטים ג דביר .15
 עזרא ז ארתחשסתא לעזרא .16
 שופטים ה זבולון .17
 עזרא ח עליית עזרא/ תרומת העולים עם עזרא .18
 שמות ו קהת .19
 שופטים יב עבדון בן הלל .21
 שופטים יב אבצן .21
 שופטים ח גדעון .22
 ופטים כש בני בנימין .23

 


