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 בשני העמודים האחרוניםלכל השבטים התשובות 
 נבטים-זרעים

 
 שם: _________________________

 
 שבט: _________________________

 
 סניף: _________________________

 
 מתמודדים יקרים!

 איך המרגש? מתרגשים? טיפה לחוצים?
לימוד הזה כבר זכיתם. למדתם תנ"ך, וה -קודם כל, קחו קצת אוויר. יש לי משהו חשוב לומר לכם. אם למדתם והגעתם עד כה

 יישאר איתכם גם הלאה. אשריכם.
 ועכשיו.... לחידון.

שאלות, הלקוחות מפרקי התנ"ך אותם למדתם לקראת החידון. עליכם לענות לכל שאלה תשובה אחת בלבד,  52לפניכם 
אי שהיא המדויקת ביותר בעיניכם. תשובה מלאה מזכה בשתי נקודות. תשובה שגויה אינה מורידה נקודות )כלומר, כד

 דקות. בהצלחה! 52 -לנחש(. משך המבחן

 
קּו   ֶוֱאֶמת ִנְפגָּׁשּו; -"ֶחֶסד לוֹם נָּׁשָּ  "  מידת החסד.ֶצֶדק ְוׁשָּ

 
1 . 

ְבעּו ה, ִהשָּ ֶסד; ַוֲעִשיֶתם ַגם-, ִכי’נָּא ִלי ַבה-ְוַעתָּ ֶכם חָּ ִשיִתי ִעמָּ ית ָאִבי ֶחֶסד, ּוְנַתֶתם ִלי אֹות ֱאֶמת.-ַאֶתם ִעם-עָּ -ָאִבי ְוֶאת-ַהֲחִיֶתם ֶאתוְ  בֵּ
ל-ַאַחי ְוֶאת-ִאִמי, ְוֶאת ת כָּ ֶהם; ְוִהַצְלֶתם ֶאת-ַאְחיֹוַתי, ְואֵּ ֶות.-ֲאֶשר לָּ ינּו ִממָּ   ַנְפֹשתֵּ

 
 _________________________ אלו דברי:

 
2. 

א ִמן נּו נָּא אֶ -ַוִיְראּו ַהֹשְמִרים ִאיש יֹוצֵּ ִעיר; ַוֹיאְמרּו לֹו, ַהְראֵּ ם ֶאת-תהָּ ֶסד. ַוַיְראֵּ ִשינּו ִעְמָך חָּ ִעיר, ְועָּ ִעיר, ַוַיכּו ֶאת-ְמבֹוא הָּ ִעיר -ְמבֹוא הָּ הָּ
ֶרב; ְוֶאת-ְלִפי ִאיש ְוֶאת-חָּ ל-הָּ  ִמְשַפְחתֹו, ִשלֵּחּו.-כָּ

 
 __________________________ העיר היא:

 
3. 

ִקי, ֶפן לֵּ רּו ְרדּו ִמתֹוְך ֲעמָּ ה ֶחֶסד ִעםֹאִסְפָך עִ -ְלכּו סֻּ ִשיתָּ ה עָּ ל-מֹו, ְוַאתָּ ִים; ַויַָּסר-כָּ ם ִמִמְצרָּ ל, ַבֲעלֹותָּ אֵּ י ִיְשרָּ לֵּק..... ְבנֵּ   ִמתֹוְך ֲעמָּ
 

 _________________________ מי התבקש לסור מתוך עמלק?
 
4. 

יִטב ֶאל-ִל..... ְוֹכה ֹיִסיף, ִכי ’ַיֲעֶשה ה-ֹכה ֶליָך-ָאִבי ֶאת-יֵּ ה עָּ עָּ רָּ ִליִתי ֶאת--הָּ לֹום; ִויִהי ה-ְוגָּ ַלְכתָּ ְלשָּ יָּה  ’ָאְזֶנָך, ְוִשַלְחִתיָך ְוהָּ ְך, ַכֲאֶשר הָּ ִעמָּ
י; ְוֹלא-ְוֹלא, ִאם  ָאִבי.-ִעם ִדי ֶחֶסד ה-עֹוֶדִני חָּ יִתי, ַעד-ַתְכִרית ֶאת-, ְוֹלא ָאמּות. ְוֹלא’ַתֲעֶשה ִעמָּ ִעם בֵּ . ְלַהְשִביַע עֹולָּם.... ַויֹוֶסף..-ַחְסְדָך מֵּ
תֹו ֹאתֹו:-ֶאת בֹו.-ִכי  ...., ְבַאֲהבָּ   ַאֲהַבת ַנְפשֹו, ֲאהֵּ

 
 _________________________ מיהם השניים שנשבעו כך זה לזה?

 
5. 

ִוד ַמְלָאִכים, ֶאל ִכים ַאֶתם ַלה-ַוִיְשַלח דָּ יֶהם, ְברֻּ ד; ַוֹיאֶמר ֲאלֵּ יש ִגְלעָּ בֵּ י יָּ ה, ַיַעש  ....יֶתם ַהֶחֶסד ַהֶזה , ֲאֶשר ֲעִש ’ַאְנשֵּ ֶכם ֶחֶסד  ’ה-ְוַעתָּ ִעמָּ
ר ַהֶזה. בָּ ה ַהֹזאת, ֲאֶשר ֲעִשיֶתם ַהדָּ   ֶוֱאֶמת; ְוַגם ָאֹנִכי ֶאֱעֶשה ִאְתֶכם ַהּטֹובָּ

 
 _________________________ מהו החסד שעשו אנשי יבש גלעד?

 
6. 

ַכְבתָּ אֶ  ֶמיָך, ְושָּ ֶעיָך; ַוֲהִכיֹנִתי ֶאת-ֲאֹבֶתיָך, ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת-תִכי ִיְמְלאּו יָּ א ִממֵּ צֵּ ִלְשִמי;  ַבִית-הּוא ִיְבֶנה ְמַלְכתֹו.מַ -ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך, ֲאֶשר יֵּ
א ַמְמַלְכתוֹ -ְנִתי ֶאתְוֹכנַ  אּוליָּסּור ִמֶמנּו, כַ -ֹלא ְוַחְסִדי ...עֹולָּם.-ַעד ִכסֵּ ִעם שָּ ֶניָך. ֲאֶשר ֲהִסֹרִתי מֵּ י  ֲאֶשר ֲהִסֹרִתי ִמְלפָּ ְתָך ּוַמְמַלְכְתָך ְוֶנְאַמן בֵּ
ֶניָך: עֹולָּם-ַעד  עֹולָּם.-ִיְהֶיה נָּכֹון ַעד ָךִכְסאֲ   ְלפָּ

 
 _________________________ זוהי נבואתו של:
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7. 

ִוד אּול; ְוֶאֱעֶשה ִעמוֹ -ֲהִכי ֶיש--ַוֹיאֶמר דָּ ית שָּ ן. עֹוד, ֲאֶשר נֹוַתר ְלבֵּ א, ַוִיְקְראּו  ֶחֶסד, ַבֲעבּור ְיהֹונָּתָּ אּול ֶעֶבד ּוְשמֹו ִציבָּ ית שָּ ִוד; -לֹו ֶאל-ּוְלבֵּ דָּ
א, ַוֹיאֶמר ַעְבֶדָך. ה ִציבָּ יו ַהַאתָּ לָּ   ַוֹיאֶמר ַהֶמֶלְך אֵּ

 
 _________________________ מיהו שנותר מבית שאול?

 
8. 

ה ֹלא-ְדָך ֶאתחּוַשי, ֶזה ַחְס -ֶאל..... ַוֹיאֶמר  ֶעָך; לָּמָּ ַלְכתָּ -רֵּ ֶעָך.-ֶאת הָּ ַחר ה .....-ֶאל ַוֹיאֶמר חּוַשי  רֵּ ם הַ  ’ֹלא, ִכי ֲאֶשר בָּ עָּ לְוהָּ ִאיש -ֶזה ְוכָּ
ל אֵּ ב.--ִיְשרָּ שֵּ   לֹו ֶאְהֶיה, ְוִאתֹו אֵּ

 
 _________________________ מיהו שדיבר עם חושי?

 
9. 

ד;-ִעם ִסיד, ִתְתַחסָּ ם.-ִעם    חָּ ִמים, ִתַתמָּ    ִגבֹור תָּ
ר;-ִעם בָּ ר, ִתתָּ ל.-ְוִעם  נָּבָּ ש, ִתַתפָּ     ִעקֵּ

וִ    ֶחֶסד ִלְמִשיחוֹ -ִמְגדֹול ְישּועֹות ַמְלכֹו; ְוֹעֶשה   עֹולָּם.-ד ּוְלַזְרעֹו, ַעדְלדָּ
 

 _________________________ אלו דברי:
 
 

11 . 
ֶאְשַתֲחֶוה ַלה ֶאֹקד וָּ ְך ֶאת ה' אֱ וָּ רֵּ ֲאבָּ י ֲאֹדִני ..., ֲאֶשר ִהְנַחִני ְבֶדֶרְך ֱאֶמת, לַָּקַחת ֶאת-'; וָּ ה ִאם-ַבת-ֹלהֵּ ֶיְשֶכם ֹעִשים -ֲאִחי ֲאֹדִני ִלְבנֹו. ְוַעתָּ

ִמין אֹו ַעל-ַהִגידּו ִלי, ְוֶאְפֶנה ַעל--ֹלא-ַהִגידּו ִלי; ְוִאם--ֲאֹדִני-ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ֶאת   ְשֹמאל.-יָּ
 

 _________________________ למי נאמרו הדברים?
 

11. 
ִדי: ְך ֲאֶשר ַתֲעִשי ִעמָּ ֹאַמר לָּּה, ֶזה ַחְסדֵּ ית ָאִבי, וָּ ל  ַוְיִהי ַכֲאֶשר ִהְתעּו ֹאִתי, ֱאֹלִהים ִמבֵּ ה, ִאְמִרי-ֶאל כָּ מָּ קֹום ֲאֶשר נָּבֹוא שָּ   ִלי ָאִחי הּוא.-ַהמָּ

 
 _________________________ אלו דברי:

 
 
 

ה; -"ְלָך ְזרוַֹע, ִעם רּום ְיִמיֶנָך." מידת הגבורה   ְגבּורָּ ְדָך, תָּ ֹעז יָּ  תָּ
 

12.  
ְדָך, ֶאת-, ֶאל’ַוֹיאֶמר ה ה נַָּתִתי ְביָּ ַע, ְראֵּ ּה-ְוֶאת ....-ְיהֹושֻּ ִיל--ַמְלכָּ י, ֶהחָּ ה-ְוַסֹבֶתם ֶאת .ִגבֹורֵּ מָּ י ַהִמְלחָּ ִעיר, ֹכל ַאְנשֵּ ִעיר ַפַעם הָּ -יף ֶאתַהקֵּ --הָּ

ת, ֶשת יִָּמים. ֶאחָּ ֹסבּו ֶאת  ֹכה ַתֲעֶשה שֵּ ָארֹון, ּוַביֹום ַהְשִביִעי, תָּ ה שֹוְפרֹות ַהיֹוְבִלים, ִלְפנֵּי הָּ ה ֹכֲהִנים ִיְשאּו ִשְבעָּ ִמים; -ְוִשְבעָּ ִעיר ֶשַבע ְפעָּ הָּ
רֹות.   ְוַהֹכֲהִנים ִיְתְקעּו ַבשֹופָּ

 
 _________________________ מדובר?באיזו עיר 

 
13.  

ץ.... ַוַיֲעֹמד ֶאל רָּ ת-ַהְפִלְשִתי ַוִיַקח ֶאת-ַויָּ הּו, ַוִיְכרָּ ּה, ַוְיֹמְתתֵּ ּה ִמַתְערָּ ּה ֶאת-ַחְרבֹו ַוִיְשְלפָּ נֻּסּו.-ֹראשֹו; ַוִיְראּו ַהְפִלְשִתים ִכי-בָּ ם, ַויָּ ת ִגבֹורָּ   מֵּ
 

 _________________________ של הפלשתים? מה שמו של גיבורם
 

14. 
ִרידָאז ְיַרד  ם; שָּ   .ִלי ַבִגבֹוִרים-ְיַרד ’ה ְלַאִדיִרים עָּ

 
 _________________________ זוהי שירתה של:

 
 

15. 
ל, ַעל ַהְצִבי אֵּ לָּל:בָּ -ִיְשרָּ יְך  מֹוֶתיָך חָּ ְפלּו ִגבֹוִרים. אֵּ   נָּ

 
 _________________________ אלו דברי:
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16 . 

ֶלה ְשמֹות ַהִגֹבִרים ֶעְצִני  ֲאֶשר ל..... אֵּ ִלִשי, הּוא ֲעִדינֹו הָּ ב ַבֶשֶבת ַתְחְכֹמִני ֹראש ַהשָּ ר -ַעל--ֹישֵּ זָּ ו ֶאְלעָּ ת. ְוַאֲחרָּ לְבַפַעם ֶאחָּ לָּ אֹות חָּ ְשֹמֶנה מֵּ
ה ַהִגֹבִרים, הּוא -ֹדדו ֶבן-ֶבן ם ַוַיְך ַבְפִלְשִתים ַעד ִכיֲאֹחִחי ִבְשֹלשָּ דֹו, ַוִתְדַבק יָּדֹו ֶאל-קָּ ה יָּ ְגעָּ ה ְגדֹולָּה ַביֹום ַההּו-יָּ א. ַהֶחֶרב, ַוַיַעש ה' ְתשּועָּ

ה ֶבן יו ַשמָּ ִרי.... ָאגֵּא-ְוַאֲחרָּ רָּ  הָּ
 

 _________________________ אלו הגיבורים של המלך:
 

17. 
ה; ְוִכי ִהיא ְגדֹולָּה ִמןִכי ִעי--ַוִייְראּו ְמֹאד י ַהַמְמלָּכָּ רֵּ ל-ר ְגדֹולָּה....., ְכַאַחת עָּ ַעי, ְוכָּ   ֲאנֶָּשיהָּ ִגֹבִרים.-הָּ

 
 _________________________ ?, אשר גם עשתה מעשה רמייהמיהי העיר המדוברת

 
 

18. 
ן לְ  ִאיִתי בֵּ ן ְוִגבֹור חַ  ....ִהנֵּה רָּ ַע ַנגֵּ ית ַהַלְחִמי, ֹידֵּ ר, ְוִאיש ֹתַאר; ַוהבֵּ בָּ ה ּוְנבֹון דָּ מָּ   ִעמֹו. ’ִיל ְוִאיש ִמְלחָּ

 
 _________________________ מיהו הבן המתואר כך?

 
19. 

ִלים ִיל. ֶקֶשת ִגֹבִרים ַחִתים; ְוִנְכשָּ   ָאְזרּו חָּ
 

 _________________________ כך אמרה:
 
 

21. 
ית-ְבַמֲחנֵּה ְפִלְשִתים, ַוִיְשֲאבּוַוִיְבְקעּו ְשֹלֶשת ַהִגֹבִרים  ִבאּו ֶאל-ַמִים ִמֹבאר בֵּ ְך ....-ֶלֶחם ֲאֶשר ַבַשַער, ַוִיְשאּו, ַויָּ ם, ַוַיסֵּ ה ִלְשתֹותָּ ; ְוֹלא ָאבָּ

ם ַלה  .’ֹאתָּ
 

 _________________________ מיהו המלך שסירב לשתות?
 
 

 זהו את האישים הבאים:
 

21. 
א אֹ  ה, ַוֹיאֶמר ַהֶבטַויֹוצֵּ ִבים-תֹו ַהחּוצָּ ה ּוְסֹפר ַהכֹוכָּ ַמְימָּ ם; ַוֹיאֶמר לֹו, ֹכה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך.-ִאם--נָּא ַהשָּ   תּוַכל ִלְסֹפר ֹאתָּ

 
 _________________________ נאמר ל:

 
22. 

ל ֲאִבי ִאֶמָך; ְוַקח ה ְבתּואֵּ יתָּ ם, בֵּ ם-קּום לְֵּך ַפֶדנָּה ֲארָּ ן ֲאִחי ִאֶמָך. ְלָך ִמשָּ בָּ ה, ִמְבנֹות לָּ   ִאשָּ
 

 _________________________ נאמר ל:
 

23. 
אֶתם.-ְמַרְגִלים ַאֶתם, ִלְראֹות ֶאת ָאֶרץ בָּ   ֶעְרַות הָּ

 
 _________________________ נאמר ל:

 
24 . 

ר ַיד דֹו ִמנְ -ְיִמינֹו; ַוִיְשְלחּו ְבנֵּי-... ִאיש ִאּטֵּ ל ְביָּ אֵּ יֹותִיְשרָּ ה, ְלֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב. ַוַיַעש לֹו .... ֶחֶרב, ְולָּּה ְשנֵּי פֵּ ּה --חָּ ּה; ַוַיְחֹגר אֹותָּ ֹגֶמד ָאְרכָּ
יו, ַעל ֶיֶרְך ְיִמינֹו.   ִמַתַחת ְלַמדָּ

 
 _________________________ נאמר על:

 
25. 

ֶרת. זָּ ש ַאמֹות וָּ ְבהֹו שֵּ ֶשת--ֹראשֹו, ְוִשְריֹון ַקְשַקִשים הּוא לָּבּוש; ּוִמְשַקל ַהִשְריֹון-לְוכֹוַבע ְנֹחֶשת עַ   ...גָּ ִלים ְנֹחֶשת.-ֲחמֵּ ִפים ְשקָּ ּוִמְצַחת   ֲאלָּ
יו.-ְנֹחֶשת ַעל פָּ ין ְכתֵּ יו; ְוִכידֹון ְנֹחֶשת בֵּ   ַרְגלָּ

 
 _________________________ נאמר על:
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 מעלות-ניצנים

 
 שם: _________________________

 
 שבט: _________________________

 
 סניף: _________________________

 
 מתמודדים יקרים!

 איך המרגש? מתרגשים? טיפה לחוצים?
כבר זכיתם. למדתם תנ"ך, והלימוד הזה  -קודם כל, קחו קצת אוויר. יש לי משהו חשוב לומר לכם. אם למדתם והגעתם עד כה

 יישאר איתכם גם הלאה. אשריכם.
 ועכשיו.... לחידון.

ם לענות לכל שאלה תשובה אחת בלבד, שאלות, הלקוחות מפרקי התנ"ך אותם למדתם לקראת החידון. עליכ 52לפניכם 
שהיא המדויקת ביותר בעיניכם. תשובה מלאה מזכה בשתי נקודות. תשובה שגויה אינה מורידה נקודות )כלומר, כדאי 

 דקות. בהצלחה! 52 -לנחש(. משך המבחן

 
קּו   ֶוֱאֶמת ִנְפגָּׁשּו; -"ֶחֶסד לוֹם נָּׁשָּ  "  מידת החסד.ֶצֶדק ְוׁשָּ

 
1 . 

ה, ִה  ְבעּוְוַעתָּ ֶסד; ַוֲעִשיֶתם ַגם-ִכי’, נָּא ִלי ַבה-שָּ ֶכם חָּ ִשיִתי ִעמָּ ית ָאִבי ֶחֶסד, ּוְנַתֶתם ִלי אֹות ֱאֶמת.-ַאֶתם ִעם-עָּ -ָאִבי ְוֶאת-ְוַהֲחִיֶתם ֶאת בֵּ
ל-ַאַחי ְוֶאת-ִאִמי, ְוֶאת ת כָּ ֶהם; ְוִהַצְלֶתם ֶאת-ַאְחיֹוַתי, ְואֵּ ינּו ִממָּ -ֲאֶשר לָּ   ֶות.ַנְפֹשתֵּ

 
 _________________________אלו דברי: 

 
2. 

א ִמן נּו נָּא ֶאת-ַוִיְראּו ַהֹשְמִרים ִאיש יֹוצֵּ ִעיר; ַוֹיאְמרּו לֹו, ַהְראֵּ ם ֶאת-הָּ ֶסד. ַוַיְראֵּ ִשינּו ִעְמָך חָּ ִעיר, ְועָּ ִעיר, ַוַיכּו ֶאת-ְמבֹוא הָּ ִעיר -ְמבֹוא הָּ הָּ
ֶרב; ְוֶאת-ְלִפי ִאיש ְואֶ -חָּ ל-תהָּ  ִמְשַפְחתֹו, ִשלֵּחּו.-כָּ

 
 העיר היא: __________________________

 
3. 

ִקי, ֶפן לֵּ רּו ְרדּו ִמתֹוְך ֲעמָּ ה ֶחֶסד ִעם-ְלכּו סֻּ ִשיתָּ ה עָּ ל-ֹאִסְפָך ִעמֹו, ְוַאתָּ לֵּק.-כָּ ִים; ַויַָּסר.... ִמתֹוְך ֲעמָּ ם ִמִמְצרָּ ל, ַבֲעלֹותָּ אֵּ י ִיְשרָּ   ְבנֵּ
 

 _________________________מי התבקש לסור מתוך עמלק? 
 
4. 

יִטב ֶאל-ִל..... ְוֹכה ֹיִסיף, ִכי’ ַיֲעֶשה ה-ֹכה ֶליָך-ָאִבי ֶאת-יֵּ ה עָּ עָּ רָּ ִליִתי ֶאת--הָּ לֹום; ִויִהי ה-ְוגָּ ַלְכתָּ ְלשָּ יָּה ’ ָאְזֶנָך, ְוִשַלְחִתיָך ְוהָּ ְך, ַכֲאֶשר הָּ ִעמָּ
י; ְוֹלא-ִאםְוֹלא,   ָאִבי.-ִעם ִדי ֶחֶסד ה-עֹוֶדִני חָּ יִתי, ַעד-ַתְכִרית ֶאת-ְוֹלא ָאמּות. ְוֹלא’, ַתֲעֶשה ִעמָּ ִעם בֵּ עֹולָּם.... ַויֹוֶסף... ְלַהְשִביַע -ַחְסְדָך מֵּ
תֹו ֹאתֹו:-ֶאת בֹו.-ִכי  ...., ְבַאֲהבָּ   ַאֲהַבת ַנְפשֹו, ֲאהֵּ

 
 _________________________מיהם השניים שנשבעו כך זה לזה? 

 
5. 

ִוד ַמְלָאִכים ֶאל ִכים ַאֶתם ַלה-ַוִיְשַלח דָּ יֶהם, ְברֻּ ד; ַוֹיאֶמר ֲאלֵּ יש ִגְלעָּ בֵּ י יָּ ה, ַיַעש  ֲאֶשר ֲעִשיֶתם ַהֶחֶסד ַהֶזה ....’, ַאְנשֵּ ֶכם ֶחֶסד ’ ה-ְוַעתָּ ִעמָּ
ה ַהֹזא ר ַהֶזה.ֶוֱאֶמת; ְוַגם ָאֹנִכי ֶאֱעֶשה ִאְתֶכם ַהּטֹובָּ בָּ   ת, ֲאֶשר ֲעִשיֶתם ַהדָּ

 
 _________________________מהו החסד שעשו אנשי יבש גלעד? 

 
6. 

ַכְבתָּ ֶאת ֶמיָך, ְושָּ ֶעיָך; ַוֲהִכיֹנִתי ֶאת-ֲאֹבֶתיָך, ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת-ִכי ִיְמְלאּו יָּ א ִממֵּ צֵּ ַבִית ִלְשִמי; -הּוא ִיְבֶנה ַמְמַלְכתֹו.-ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך, ֲאֶשר יֵּ
א ַמְמַלְכתֹו ַעד-ְוֹכַנְנִתי ֶאת ֶניָך.-עֹולָּם.... ְוַחְסִדי ֹלא-ִכסֵּ אּול ֲאֶשר ֲהִסֹרִתי ִמְלפָּ ִעם שָּ יְתָך ּוַמְמַלְכְתָך   יָּסּור ִמֶמנּו, ַכֲאֶשר ֲהִסֹרִתי מֵּ ְוֶנְאַמן בֵּ

ֶניָך:-ַעד  עֹולָּם.-ִכְסֲאָך ִיְהֶיה נָּכֹון ַעד  עֹולָּם ְלפָּ
 

 _________________________זוהי נבואתו של: 
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7. 
ִוד ן.-ֲהִכי ֶיש--ַוֹיאֶמר דָּ אּול; ְוֶאֱעֶשה ִעמֹו ֶחֶסד, ַבֲעבּור ְיהֹונָּתָּ ית שָּ א, ַוִיְקְראּו  עֹוד, ֲאֶשר נֹוַתר ְלבֵּ אּול ֶעֶבד ּוְשמֹו ִציבָּ ית שָּ ִוד; -לֹו ֶאל-ּוְלבֵּ דָּ

א, ַוֹיאֶמר ַעְבֶדָך. ַוֹיאֶמר ַהֶמֶלְך ה ִציבָּ יו ַהַאתָּ לָּ   אֵּ
 

 _________________________מיהו שנותר מבית שאול? 
 
8. 

ה ֹלא-חּוַשי, ֶזה ַחְסְדָך ֶאת-ַוֹיאֶמר ..... ֶאל ֶעָך; לָּמָּ ַלְכתָּ ֶאת-רֵּ ֶעָך.-הָּ ַחר ה..... -ַוֹיאֶמר חּוַשי ֶאל  רֵּ ל’ ֹלא, ִכי ֲאֶשר בָּ ם ַהֶזה ְוכָּ עָּ ִאיש -ְוהָּ
ל אֵּ ב.--ִיְשרָּ שֵּ   לֹו ֶאְהֶיה, ְוִאתֹו אֵּ

 
 _________________________מיהו שדיבר עם חושי? 

 
9. 

ד;-ִעם ִסיד, ִתְתַחסָּ ם.-ִעם    חָּ ִמים, ִתַתמָּ    ִגבֹור תָּ
ר;-ִעם בָּ ר, ִתתָּ ש, ִתַת -ְוִעם  נָּבָּ ל.ִעקֵּ     פָּ

ִוד ּוְלַזְרעֹו, ַעד   ֶחֶסד ִלְמִשיחוֹ -ִמְגדֹול ְישּועֹות ַמְלכֹו; ְוֹעֶשה   עֹולָּם.-ְלדָּ
 

 _________________________אלו דברי: 
 

11 . 
ל’, ַוַיֲעֹמד... ִלְפנֵּי ִמְזַבח ה ִים.-ֶנֶגד כָּ מָּ יו ַהשָּ ל; ַוִיְפֹרש ַכפָּ אֵּ ין’ הַוֹיאַמר,   ְקַהל ִיְשרָּ ל אֵּ אֵּ י ִיְשרָּ ַמִים ִמַמַעל, ְוַעל-ֱאֹלהֵּ מֹוָך ֱאֹלִהים, ַבשָּ -כָּ

ַחת: ָאֶרץ ִמתָּ ל  הָּ ֶניָך ְבכָּ ֶדיָך, ַהֹהְלִכים ְלפָּ ר ַהְבִרית ְוַהֶחֶסד ַלֲעבָּ ם.-ֹשמֵּ   ִלבָּ
 

 _________________________המתפלל כאן הוא: 
 

11 . 
יו, ִהנֵּה דָּ יו ֲעבָּ לָּ ל ִכי-ַוֹיאְמרּו אֵּ אֵּ ית ִיְשרָּ י בֵּ ַמְענּו, ִכי ַמְלכֵּ א ֶאל-נָּא שָּ נּו, ְונֵּצֵּ ִלים ְבֹראשֵּ ְתנֵּינּו ַוֲחבָּ ה נָּא ַשִקים ְבמָּ ם; נִָּשימָּ י ֶחֶסד הֵּ ֶמֶלְך -ַמְלכֵּ

ל אֵּ יהֶ   ַנְפֶשָך.-אּוַלי ְיַחֶיה ֶאת--ִיְשרָּ אשֵּ ִלים ְברָּ ְתנֵּיֶהם ַוֲחבָּ ֹבאּו ֶאלַוַיְחְגרּו ַשִקים ְבמָּ ל, ַוֹיאְמרּו, ַעְבְדָך ֶבן-ם, ַויָּ אֵּ -ֲהַדד ָאַמר ְתִחי-ֶמֶלְך ִיְשרָּ
  נָּא ַנְפִשי; ַוֹיאֶמר ַהעֹוֶדנּו ַחי, ָאִחי הּוא.

 
 _________________________אל מי ממלכי ישראל הלכו בן הדד ואנשיו? 

 
 

ה; -"ְלָך ְזרוַֹע, ִעם ר   ְגבּורָּ ְדָך, תָּ ֹעז יָּ  ּום ְיִמיֶנָך." מידת הגבורהתָּ
 
 

12. 
ְדָך, ֶאת-ֶאל’, ַוֹיאֶמר ה  ה נַָּתִתי ְביָּ ַע, ְראֵּ ּה-.... ְוֶאת-ְיהֹושֻּ ִיל. ְוַסֹבֶתם ֶאת--ַמְלכָּ י, ֶהחָּ ה-ִגבֹורֵּ מָּ י ַהִמְלחָּ ִעיר, ֹכל ַאְנשֵּ יף ֶאת--הָּ ִעיר -ַהקֵּ הָּ

ֶשת יִָּמים. ת, ֹכה ַתֲעֶשה שֵּ ֹסבּו ֶאתְוִש   ַפַעם ֶאחָּ ָארֹון, ּוַביֹום ַהְשִביִעי, תָּ ה שֹוְפרֹות ַהיֹוְבִלים, ִלְפנֵּי הָּ ה ֹכֲהִנים ִיְשאּו ִשְבעָּ ִעיר ֶשַבע -ְבעָּ הָּ

רֹות. ִמים; ְוַהֹכֲהִנים ִיְתְקעּו ַבשֹופָּ   ְפעָּ
 

 _________________________באיזו עיר מדובר? 
 

13. 
ץ.... ַוַיֲעֹמד  רָּ ת-ַהְפִלְשִתי ַוִיַקח ֶאת-ֶאלַויָּ הּו, ַוִיְכרָּ ּה, ַוְיֹמְתתֵּ ּה ִמַתְערָּ ּה ֶאת-ַחְרבֹו ַוִיְשְלפָּ נֻּסּו.-ֹראשֹו; ַוִיְראּו ַהְפִלְשִתים ִכי-בָּ ם, ַויָּ ת ִגבֹורָּ   מֵּ

 
 _________________________מה שמו של גיבורם של הפלשתים? 

 
14. 

ִריד לְ  ם;ָאז ְיַרד שָּ   ִלי ַבִגבֹוִרים.-ְיַרד’ ה ַאִדיִרים עָּ
 

 _________________________זוהי שירתה של: 
 
 

15. 
ל, ַעל אֵּ לָּל:-ַהְצִבי ִיְשרָּ מֹוֶתיָך חָּ ְפלּו ִגבֹוִרים.  בָּ יְך נָּ   אֵּ

 
 _________________________אלו דברי: 
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16. 
ִתי ִמן ם ִאמֹו צְ -....ֶאְפרָּ ה, ְושֵּ דָּ ֶרם יָּד ַבֶמֶלְך.ַהְצרֵּ נָּה, ֶעֶבד ִלְשֹלֹמה; ַויָּ ה ַאְלמָּ ה, ִאשָּ ר ֲאֶשר  רּועָּ בָּ ִרים יָּד ַבֶמֶלְך:-ְוֶזה ַהדָּ נָּה ֶאת  הֵּ -ְשֹלֹמה בָּ

ַגר ֶאת--ַהִמלֹוא ִיל; ַוַיְרא ְשֹלֹמה ֶאת-סָּ ִאיש.... ִגבֹור חָּ ִוד ָאִביו. ְוהָּ לֹעשֵּ -ַהַנַער, ִכי-ֶפֶרץ ִעיר דָּ ד ֹאתֹו ְלכָּ ה הּוא, ַוַיְפקֵּ ית -ה ְמלָּאכָּ ֶבל בֵּ סֵּ
ף.   יֹוסֵּ

 
 _________________________נאמר על: 

 
17. 

ה; ְוִכי ִהיא ְגדֹולָּה ִמן--ַוִייְראּו ְמֹאד י ַהַמְמלָּכָּ רֵּ ל-ִכי ִעיר ְגדֹולָּה....., ְכַאַחת עָּ ַעי, ְוכָּ   ֲאנֶָּשיהָּ ִגֹבִרים.-הָּ
 

 _________________________מיהי העיר המדוברת, אשר גם עשתה מעשה רמייה? 
 
 

18. 
ר, ְוִאיש ֹתַאר בָּ ה ּוְנבֹון דָּ מָּ ן ְוִגבֹור ַחִיל ְוִאיש ִמְלחָּ ַע ַנגֵּ ית ַהַלְחִמי, ֹידֵּ ן ְל.... בֵּ ִאיִתי בֵּ   ִעמֹו.’ ; ַוהִהנֵּה רָּ

 
 _________________________מיהו הבן המתואר כך? 

 
19. 

ִיל. ִלים ָאְזרּו חָּ   ֶקֶשת ִגֹבִרים ַחִתים; ְוִנְכשָּ
 

 _________________________כך אמרה: 
 
 

21. 
ית-ַוִיְבְקעּו ְשֹלֶשת ַהִגֹבִרים ְבַמֲחנֵּה ְפִלְשִתים, ַוִיְשֲאבּו ִבאּו ֶאלֶלֶחם ֲאֶשר -ַמִים ִמֹבאר בֵּ ְך -ַבַשַער, ַוִיְשאּו, ַויָּ ם, ַוַיסֵּ ה ִלְשתֹותָּ ....; ְוֹלא ָאבָּ

ם ַלה  ’.ֹאתָּ
 

 _________________________מיהו המלך שסירב לשתות? 
 
 

  
 זהו את המקומות הבאים: -מקומות בארץ

 
 

21. 
 _________________________העיר השניה שכבש יהושע: 

 
22. 

 _________________________הראשונה בה מלך דוד: העיר 
 

23 . 
 _________________________העיר בה מלך אבימלך בן גדעון, ובה כרת יהושע ברית לעם: 

 
24. 

 _________________________עיר הבירה של אחאב: 
 

25. 
 _________________________המקום בו גר אלקנה אבי שמואל: 
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 אליה-ההרא"-מעפילים

 
 שם: _________________________

 
 שבט: _________________________

 
 סניף: _________________________

 
 מתמודדים יקרים!

 איך המרגש? מתרגשים? טיפה לחוצים?
הזה  כבר זכיתם. למדתם תנ"ך, והלימוד -קודם כל, קחו קצת אוויר. יש לי משהו חשוב לומר לכם. אם למדתם והגעתם עד כה

 יישאר איתכם גם הלאה. אשריכם.
 ועכשיו.... לחידון.

שאלות, הלקוחות מפרקי התנ"ך אותם למדתם לקראת החידון. עליכם לענות לכל שאלה תשובה אחת בלבד,  52לפניכם 
תשובה שגויה אינה מורידה נקודות )כלומר, כדאי שהיא המדויקת ביותר בעיניכם. תשובה מלאה מזכה בשתי נקודות. 

 דקות. בהצלחה! 52 -לנחש(. משך המבחן

 
קּו   ֶוֱאֶמת ִנְפגָּׁשּו; -"ֶחֶסד לוֹם נָּׁשָּ  "  מידת החסד.ֶצֶדק ְוׁשָּ

 
1 . 

ְבעּו ה, ִהשָּ ֶסד; ַוֲעִשיֶתם ַגם-ִכי’, נָּא ִלי ַבה-ְוַעתָּ ֶכם חָּ ִשיִתי ִעמָּ ית -ַאֶתם ִעם-עָּ -ָאִבי ְוֶאת-ְוַהֲחִיֶתם ֶאת ָאִבי ֶחֶסד, ּוְנַתֶתם ִלי אֹות ֱאֶמת.בֵּ
ל-ַאַחי ְוֶאת-ִאִמי, ְוֶאת ת כָּ ֶהם; ְוִהַצְלֶתם ֶאת-ַאְחיֹוַתי, ְואֵּ ֶות.-ֲאֶשר לָּ ינּו ִממָּ   ַנְפֹשתֵּ

 
 _________________________אלו דברי: 

 
2. 

א ִמן נּו נָּא ֶאת-ַוִיְראּו ַהֹשְמִרים ִאיש יֹוצֵּ ִעיר; ַוֹיאְמרּו לֹו, ַהְראֵּ ם ֶאת-הָּ ֶסד. ַוַיְראֵּ ִשינּו ִעְמָך חָּ ִעיר, ְועָּ ִעיר, ַוַיכּו ֶאת-ְמבֹוא הָּ ִעיר -ְמבֹוא הָּ הָּ
ֶרב; ְוֶאת-ְלִפי ִאיש ְוֶאת-חָּ ל-הָּ  ִמְשַפְחתֹו, ִשלֵּחּו.-כָּ

 
 העיר היא: __________________________

 
3. 

רּו  ִקי, ֶפןְלכּו סֻּ לֵּ ה ֶחֶסד ִעם-ְרדּו ִמתֹוְך ֲעמָּ ִשיתָּ ה עָּ ל-ֹאִסְפָך ִעמֹו, ְוַאתָּ לֵּק.-כָּ ִים; ַויַָּסר.... ִמתֹוְך ֲעמָּ ם ִמִמְצרָּ ל, ַבֲעלֹותָּ אֵּ י ִיְשרָּ   ְבנֵּ
 

 _________________________מי התבקש לסור מתוך עמלק? 
 
4. 

יִטב ֶאל-יִל..... ְוֹכה ֹיִסיף, כִ ’ ַיֲעֶשה ה-ֹכה ֶליָך-ָאִבי ֶאת-יֵּ ה עָּ עָּ רָּ ִליִתי ֶאת--הָּ לֹום; ִויִהי ה-ְוגָּ ַלְכתָּ ְלשָּ יָּה ’ ָאְזֶנָך, ְוִשַלְחִתיָך ְוהָּ ְך, ַכֲאֶשר הָּ ִעמָּ
י; ְוֹלא-ְוֹלא, ִאם  ָאִבי.-ִעם ִדי ֶחֶסד ה-עֹוֶדִני חָּ יִתי, ַעדַחְסְדָך -ַתְכִרית ֶאת-ְוֹלא ָאמּות. ְוֹלא’, ַתֲעֶשה ִעמָּ ִעם בֵּ עֹולָּם.... ַויֹוֶסף... ְלַהְשִביַע -מֵּ
תֹו ֹאתֹו:-ֶאת בֹו.-ִכי  ...., ְבַאֲהבָּ   ַאֲהַבת ַנְפשֹו, ֲאהֵּ

 
 _________________________מיהם השניים שנשבעו כך זה לזה? 

 
5. 

ִוד ַמְלָאִכים,  ִכים ַאֶתם ַלה-ֶאלַוִיְשַלח דָּ יֶהם, ְברֻּ ד; ַוֹיאֶמר ֲאלֵּ יש ִגְלעָּ בֵּ י יָּ ה, ַיַעש  ֲאֶשר ֲעִשיֶתם ַהֶחֶסד ַהֶזה ....’, ַאְנשֵּ ֶכם ֶחֶסד ’ ה-ְוַעתָּ ִעמָּ
ר ַהֶזה. בָּ ה ַהֹזאת, ֲאֶשר ֲעִשיֶתם ַהדָּ   ֶוֱאֶמת; ְוַגם ָאֹנִכי ֶאֱעֶשה ִאְתֶכם ַהּטֹובָּ

 
 _________________________אנשי יבש גלעד?  מהו החסד שעשו

 
6. 

ַכְבתָּ ֶאת ֶמיָך, ְושָּ ֶעיָך; ַוֲהִכיֹנִתי, ֶאת-ֲאֹבֶתיָך, ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת-ִכי ִיְמְלאּו יָּ א ִממֵּ צֵּ ַבִית ִלְשִמי; -הּוא ִיְבֶנה ַמְמַלְכתֹו.-ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך, ֲאֶשר יֵּ
א ַמְמַלְכת-ְוֹכַנְנִתי ֶאת ֶניָך.-עֹולָּם.... ְוַחְסִדי ֹלא-ֹו ַעדִכסֵּ אּול ֲאֶשר ֲהִסֹרִתי ִמְלפָּ ִעם שָּ יְתָך ּוַמְמַלְכְתָך   יָּסּור ִמֶמנּו, ַכֲאֶשר ֲהִסֹרִתי מֵּ ְוֶנְאַמן בֵּ

ֶניָך:-ַעד  עֹולָּם.-ִכְסֲאָך ִיְהֶיה נָּכֹון ַעד  עֹולָּם ְלפָּ
 

 _________________________זוהי נבואתו של: 
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7. 
ִוד ן.-ֲהִכי ֶיש--ַוֹיאֶמר דָּ אּול; ְוֶאֱעֶשה ִעמֹו ֶחֶסד, ַבֲעבּור ְיהֹונָּתָּ ית שָּ א, ַוִיְקְראּו  עֹוד, ֲאֶשר נֹוַתר ְלבֵּ אּול ֶעֶבד ּוְשמֹו ִציבָּ ית שָּ ִוד; -לֹו ֶאל-ּוְלבֵּ דָּ

א, ַוֹיאֶמר ַעְבֶדָך. ה ִציבָּ יו ַהַאתָּ לָּ   ַוֹיאֶמר ַהֶמֶלְך אֵּ
 

 _________________________ו שנותר מבית שאול? מיה
 
8. 

ה ֹלא-חּוַשי, ֶזה ַחְסְדָך ֶאת-ַוֹיאֶמר ..... ֶאל ֶעָך; לָּמָּ ַלְכתָּ ֶאת-רֵּ ֶעָך.-הָּ ַחר ה-ַוֹיאֶמר חּוַשי ֶאל  רֵּ ל’ ..... ֹלא, ִכי ֲאֶשר בָּ ם ַהֶזה ְוכָּ עָּ ִאיש -ְוהָּ
ל אֵּ ב.לֹו ֶאְהֶיה, ְוִאתֹו אֵּ --ִיְשרָּ   שֵּ

 
 _________________________מיהו שדיבר עם חושי? 

 
9. 

ד;-ִעם ִסיד, ִתְתַחסָּ ם.-ִעם    חָּ ִמים, ִתַתמָּ    ִגבֹור תָּ
ר;-ִעם בָּ ר, ִתתָּ ל.-ְוִעם  נָּבָּ ש, ִתַתפָּ     ִעקֵּ

ִוד ּוְלַזְרעֹו,    ֶחֶסד ִלְמִשיחוֹ -ִמְגדֹול ְישּועֹות ַמְלכֹו; ְוֹעֶשה   עֹולָּם.-ַעדְלדָּ
 

 _________________________אלו דברי: 
 

11 . 
ל’, ַוַיֲעֹמד... ִלְפנֵּי ִמְזַבח ה ִים.-ֶנֶגד כָּ מָּ יו ַהשָּ ל; ַוִיְפֹרש ַכפָּ אֵּ ין’ ַוֹיאַמר, ה  ְקַהל ִיְשרָּ ל אֵּ אֵּ י ִיְשרָּ ַמִים ִמַמַעל, ְוַעל-ֱאֹלהֵּ מֹוָך ֱאֹלִהים, ַבשָּ -כָּ

חַ  ָאֶרץ ִמתָּ ל  ת:הָּ ֶניָך ְבכָּ ֶדיָך, ַהֹהְלִכים ְלפָּ ר ַהְבִרית ְוַהֶחֶסד ַלֲעבָּ ם.-ֹשמֵּ   ִלבָּ
 

 _________________________המתפלל כאן הוא: 
 

11 . 
יו, ִהנֵּה דָּ יו ֲעבָּ לָּ ל ִכי-ַוֹיאְמרּו אֵּ אֵּ ית ִיְשרָּ י בֵּ ַמְענּו, ִכי ַמְלכֵּ ה -נָּא שָּ ם; נִָּשימָּ י ֶחֶסד הֵּ א ֶאלַמְלכֵּ נּו, ְונֵּצֵּ ִלים ְבֹראשֵּ ְתנֵּינּו ַוֲחבָּ ֶמֶלְך -נָּא ַשִקים ְבמָּ

ל אֵּ ֹבאּו ֶאל  ַנְפֶשָך.-אּוַלי ְיַחֶיה ֶאת--ִיְשרָּ יֶהם, ַויָּ אשֵּ ִלים ְברָּ ְתנֵּיֶהם ַוֲחבָּ ל, ַוֹיאְמרּו, ַעְבְדָך ֶבן-ַוַיְחְגרּו ַשִקים ְבמָּ אֵּ -יֲהַדד ָאַמר ְתִח -ֶמֶלְך ִיְשרָּ
  נָּא ַנְפִשי; ַוֹיאֶמר ַהעֹוֶדנּו ַחי, ָאִחי הּוא.

 
 _________________________אל מי ממלכי ישראל הלכו בן הדד ואנשיו? 

 
12 . 

ש ִמַשר -ִיְתגַָּאל ְבַפת-ִלבֹו, ֲאֶשר ֹלא-ַויֶָּשם.... ַעל יו; ַוְיַבקֵּ ין ִמְשתָּ ִריִסים, ֲאֶשר ֹלא ִיְתגָָּאל.ַבג ַהֶמֶלְך ּוְביֵּ ֱאֹלִהים ֶאת  ַהסָּ ן הָּ ..... ְלֶחֶסד -ַוִיתֵּ
ִריִסים.   ּוְלַרֲחִמים, ִלְפנֵּי ַשר ַהסָּ

 
 _________________________נאמר על: 

 
 

13 . 
ֶאְתנָּה ֶאת ַני ֶאל-וָּ אֱ -פָּ ש ְתִפלָּה ְוַתֲחנּוִנים-ה' הָּ ֶפר.ְבצֹום ְוַשק וָּ --ֹלִהים, ְלַבקֵּ ֶאְתַפְללָּה ַלה  אֵּ ל ’ וָּ אֵּ נָּא ה' הָּ ה, אָּ ֹאְמרָּ ֶאְתַוֶדה; וָּ ֱאֹלַהי, וָּ

יו. י ִמְצֹותָּ יו ּוְלֹשְמרֵּ ר ַהְבִרית ְוַהֶחֶסד ְלֹאֲהבָּ א, ֹשמֵּ דֹול ְוַהנֹורָּ   ַהגָּ
 

 _________________________אלו דברי: 
 
 
 

ה; -"ְלָך ְזרוַֹע, ִעם ְדָך, תָּ    ְגבּורָּ ֹעז יָּ  רּום ְיִמיֶנָך." מידת הגבורהתָּ
 

14. 
ם; ִריד ְלַאִדיִרים עָּ   ִלי ַבִגבֹוִרים.-ְיַרד’ ה ָאז ְיַרד שָּ

 
 _________________________זוהי שירתה של: 

 
 

15. 
ל, ַעל אֵּ לָּל:-ַהְצִבי ִיְשרָּ מֹוֶתיָך חָּ ְפלּו ִגבֹוִרים.  בָּ יְך נָּ   אֵּ

 
 _________________________אלו דברי: 
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16. 
ִתי ִמן ֶרם יָּד ַבֶמֶלְך.-....ֶאְפרָּ נָּה, ֶעֶבד ִלְשֹלֹמה; ַויָּ ה ַאְלמָּ ה, ִאשָּ ם ִאמֹו ְצרּועָּ ה, ְושֵּ דָּ ר ֲאֶשר  ַהְצרֵּ בָּ ִרים יָּד ַבֶמֶלְך:-ְוֶזה ַהדָּ נָּה ֶאת  הֵּ -ְשֹלֹמה בָּ

ַגר ֶאת--ַהִמלֹוא ִאיש.... ִגב-סָּ ִוד ָאִביו. ְוהָּ ִיל; ַוַיְרא ְשֹלֹמה ֶאתֶפֶרץ ִעיר דָּ ל-ַהַנַער, ִכי-ֹור חָּ ד ֹאתֹו ְלכָּ ה הּוא, ַוַיְפקֵּ ה ְמלָּאכָּ ית -ֹעשֵּ ֶבל בֵּ סֵּ
ף.   יֹוסֵּ

 
 _________________________נאמר על: 

 
 

17 . 
.-ֹכה ְחתָּ טָּ חֹון ַהֶזה ֲאֶשר בָּ ה ַהִבּטָּ דֹול, ֶמֶלְך ַאשּור, מָּ ַתִים-ְדַבר-תָּ ַאְךָאַמְר   ָאַמר ַהֶמֶלְך ַהגָּ ה ַעל--ְשפָּ ה; ַעתָּ מָּ ה ַלִמְלחָּ ה ּוְגבּורָּ צָּ ַטְחתָּ -עֵּ ִמי בָּ

ַרְדתָּ ִבי. ַטְחתָּ ְלָך ַעל  ִכי מָּ ה ִהנֵּה בָּ צּוץ ַהֶזה, ַעל-ַעתָּ רָּ ֶנה הָּ ּה;-ִמְשֶעֶנת ַהקָּ בָּ א ְבַכפֹו ּוְנקָּ יו, ּובָּ לָּ ְך ִאיש עָּ מֵּ  ִמְצַרִים, ֲאֶשר ִיסָּ
 

 _________________________דברי: אלו 
 
 

18. 
ר, ְוִאיש ֹתַאר בָּ ה ּוְנבֹון דָּ מָּ ן ְוִגבֹור ַחִיל ְוִאיש ִמְלחָּ ַע ַנגֵּ ית ַהַלְחִמי, ֹידֵּ ן ְל.... בֵּ ִאיִתי בֵּ   ִעמֹו.’ ; ַוהִהנֵּה רָּ

 
 _________________________מיהו הבן המתואר כך? 

 
19. 

ִיל.ֶקֶשת ִגֹבִרים ַחִתים ִלים ָאְזרּו חָּ   ; ְוִנְכשָּ
 

 _________________________כך אמרה: 
 
 

21. 
ית-ַוִיְבְקעּו ְשֹלֶשת ַהִגֹבִרים ְבַמֲחנֵּה ְפִלְשִתים, ַוִיְשֲאבּו ִבאּו ֶאל-ַמִים ִמֹבאר בֵּ ם, -ֶלֶחם ֲאֶשר ַבַשַער, ַוִיְשאּו, ַויָּ ה ִלְשתֹותָּ ְך ....; ְוֹלא ָאבָּ ַוַיסֵּ

ם ַלה  ’.ֹאתָּ
 

 _________________________מיהו המלך שסירב לשתות? 
 
 

 מי ראה כל אחד מהמראות הבאים:
 

21. 
יו ַוַיְרא, ְוִהנֵּה ינָּ א עֵּ ה ְביָּדֹו;-ַוִישָּ ד ְלֶנְגדֹו ְוַחְרבֹו ְשלּופָּ  ִאיש ֹעמֵּ

 
 _________________________הרואה הוא: 

 
22. 

ם ֲאֶשר-תַוִיְראּו אֶ  עָּ ּה יֹוֶשֶבת-הָּ ין-ְבִקְרבָּ ַח, ְואֵּ ט ּוֹבטֵּ ֶבַטח ְכִמְשַפט ִצֹדִנים ֹשקֵּ ה ִמִציֹדִנים, -לָּ מָּ ש ֶעֶצר, ּוְרחֹוִקים הֵּ ָאֶרץ יֹורֵּ ר בָּ בָּ ַמְכִלים דָּ
ין ר אֵּ בָּ ֶהם ִעם-ְודָּ ם.-לָּ   ָאדָּ

 
 _________________________הרואים הם: 

 
23. 

א-ֶלְך ְוֶאתַהמֶ -ַוַיְרא ֶאת צֵּ יו; ַויֵּ לָּ יו, ֹעְבִרים, עָּ דָּ ה.…., ֲעבָּ יו ָאְרצָּ   ַוִיְשַתחּו ַלֶמֶלְך ַאפָּ
 

 _________________________הרואה הוא: 
 

24. 
לֹות; ֲעִליָּה ְנעֻּ  ַוִיְראּו, ְוִהנֵּה ַדְלתֹות הָּ

 
 _________________________הרואים הם: 

 
25. 

ַכב-ֶאת…. ַוַיְרא קֹום ֲאֶשר שָּ ם -ַהמָּ אֹו; וְ -ַשר…. וְ ….., שָּ ו.…. ְצבָּ ם ֹחִנים ְסִביֹבתָּ עָּ ל, ְוהָּ ב ַבַמְעגָּ   ֹשכֵּ
 

 _________________________הרואה הוא: 
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