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 התשובות לשאלות מופיעות בעמוד האחרון
 

 שבטים צעירים -מבחן בכתב
 

 (ת בקהל)   "מה זו עושה ולשמחה"
 
 :הם דברי" 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 םאלוהיה... נאספו לזבח זבח גדול ל. "2

 :נאמר על
 שאול ואנשיו כשתפסו את אגג. ב  מונעגדעון ואנשיו כשתפסו את זבח וצל. א
 אחשורוש והמן. ד     סרני פלשתים. ג
 
 :הם דברי" חב פי על אויבי כי שמחתי בישועתךר 'הרמה קרני ב. "3
    בתפילתה חנה. ב     דוד בשירתו. א
 דבורה וברק בן אבינועם. ד   יפתח כשנדר את נדרו. ג
 
וישמח שם שאול וכל  'השם זבחים שלמים לפני  ויזבחו... 'הוימלכו שם את שאול לפני . "4

 :ב ההייתהמלכה זו " 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  רד אבשלוםשיבת דוד לעם אחרי מ. א
 כשהתגלה דבר המרד -מרד אדוניה .ד נתינת נשים לבני בנימין אחרי פילגש בגבעה. ג
 
 
 _____________: נאמר על" ביום ההוא שמח וטוב לב... ויצא". 6
 
בשמחה  םבתופי ...ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחלות לקראת. "7

 ? ________________________איזה מאורעלאחר " שיםיובשל
 
מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי . "8

? עמי הארץ והתייהדמדוע " םמתייהדיהארץ 
_________________________________________ 

 
: הארון הועלה מבית" עיר דוד בשמחה... להים מבית-ויעל את ארון האוילך דוד . "9

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

: המלך הוא" דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך הזכרונותויאמר להביא את ספר . "11
______ 

 
מי זכה " ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה בתי לאשה. "11
 ? _____________רס לבסוףבפ

 
: כך נזכר ב" משכים בשבט סופר ןומזבולו מחוקקיםמני מכיר ירדו . "12

__________________ 



 
: כך אמר" ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר. "13

__________________ 
 

 :הנתלים הם" ויתלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. "14
______________ 

 
 
 (בראשית מט) "ברך אותם כברכתואותם איש אשר  ויברך"
 

יברך הזבח אחרי כן יאכלו הקראים ועתה עלו כי  הואכי לא יאכל העם עד באו כי . "15
 ____________: נאמר על" אתו כהיום תמצאון אתו

 
נלחם את יורם בנו אל המלך דוד לשאל לו לשלום ולברכו על אשר ___ וישלח. "16

 __________: השולח הוא" בהדדעזר
 

" ל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכות שמים מעל ברכות תהום רבצת תחת-מא. "17
 ____________: הברכה נאמרה ל

 
" אשר בירושלם' להי אבותינו אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את בית ה-א' ברוך ה. "18

 _______________: הם דברי
 
 
 
 ?באיזה הקשר נזכרו המספרים הבאים (יחזקאל לג) " הםהיה אבראחד "
 

 ________________? למי ניתנו" תות שמלופינתן שלש מאות כסף וחמש חל... ול. "19
 

הפוקד " ויפקדם בבזק ויהיו בני ישראל שלש מאות אלף ואיש יהודה שלשים אלף. "21
 ____:הוא

 
וששת אלפים פרשים ועם כחול אשר על  נאספו להלחם עם ישראל שלשים אלף רכב. "21

 ? _______________מיהו האויב" שפת הים לרב
 

 _______________: נאמר על" בן מאה ועשר שנים' עבד ה... וימת. "22
 

 ________________: נאמר על" מאה ועשר שנים... ויחי. "23
 
 

 !בהצלחה        



 
 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
 סתר הא המן .6
 שמואל א יז מלחמת דוד וגלית .7
 אסתר ח כי נפל פחד היהודים עליהם .8
 שמואל ב ו עובד אדום .9

 אסתר ו אחשוורוש .11
 שופטים ג עתניאל בן קנז .11
 ה-שופטים ד מלחמת ברק ודבורה בסיסרא/ שירת דבורה .12
 שמואל ב א דוד .13
 ב אסתר בגתן ותרש .14
 א ט שמואל שמואל  .15
 שמואל ב ח תועי .16
 בראשית מט יוסף .17
 עזרא ז עזרא .18
 בראשית מה בנימין .19
 שמואל א יא שאול .21
 שמואל א יג פלשתים .21
 שופטים ב יהושע בן נון .22
 בראשית נ יוסף .23

 
 


