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NATIONAL FINALS 

US NATIONAL BIBLE CONTEST 
 

High School Hebrew Exam 1 

 חומר: שמות, שופטים,יואל, עמוס,עובדיה,יונה,חגי,אסתר
 
 
Instructions:  The following exam contains 70 questions. Read all answers and choose the 
best answer according to the Biblical text. Each question has only one correct answer. 
Mark each question clearly. Illegible answers will be marked as incorrect. No translation is 
permitted outside of Hebrew words in the question itself that are not explicit quotations of 
a verse. You have 70 minutes to complete this exam.  
 
Good luck! 

 



 
 
 

 1. מי אמר למי :״ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ְוהּוא ֶפִלאי״ ?
 

 א) ה׳ אל משה                 בֿ) ה׳ אל בני ישראל
 ג) גדעון אל מלאך ה׳        ד) מלאך ה׳ אל מנוח

 
 2. מי אמר: ״ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ִאְּתֶכם ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצַרִים ְורּוִחי

 עֶֹמֶדת ְּבתֹוְכֶכם ַאל ִּתיָראּו״?
 

 אֿ) חגי                                                         בֿ) משה
 ג) גדעון                                                       דֿ) עמוס

 
 3.מי אמר למי: ״ְוַעָּתה ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת

 ְּדָרֶכָך״?
 

 אֿ) משה אל ה׳                           בֿ) יונה אל ה׳
 ג) אסתר אל אחשוורוש               דֿ) דלילה אל שמשון

 
 4. מי אמר: ״ָזְכֵרִני ָנא ְוַחְּזֵקִני ָנא ַאְך ַהַּפַעם ַהֶּזה ָהֱאלֹקים״?

 
 א) משה         בֿ) יונה

 ג) פרעה         ד) שמשון
 

 5. מי אמר למי: ״ ְוהֹוֵריִתי ֶאְתֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון״?
 

 א) מרדכי אל אסתר                      ב) ה׳ אל משה
 ג) דבורה אל ברק                         ד) ה׳ אל גדעון

 
 6. מי אמר למי: "ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי"?

  א) משה אל ה׳                               ב) אסתר אל אחשוורוש
 ג) יונה אל ה׳                                 ד) פרעה אל משה



 
 
 

 
 7.איזה פסוק לא מתאר את  משה?

 
 א)״ָקַרן עֹור ָּפָניו״            בֿ) ״ִּכי-טֹוב הּוא״

 ג) ״ּדֵֹרׁש טֹוב ְלַעּמֹו״         ד) ״ָהָיה רֶֹעה״
 

 8. איזה פסוק לא מתאר את  מרדכי?
 

 אֿ) "ַּגם ָהִאיׁש ____ ָּגדֹול ְמאֹד"               בֿ) ״ָגדֹול ַלְּיהּוִדים״
 ג) ״ִאיׁש ְיִמיִני״                                      דֿ) ״ַהְּיהּוִדי״

  
 9. מי אמר למי: ״ְׁשַאל ָנא ֵבאלֹקים ְוֵנְדָעה ֲהַתְצִלַח ַּדְרֵּכנּו ֲאֶׁשר

 ֲאַנְחנּו הְֹלִכים ָעֶליָה״?
 

 אֿ) בני דן אל הנער הלוי         בֿ) רב החובל אל יונה
 ג) בני ישראל אל משה           דֿ) מלך נינוה אל יונה

 
 10.על מי נאמר: ״מְֹׁשִכים ְּבֵׁשֶבט סֵֹפר״?

 
 א) נפתלי            ב) עמוס
 ג) אפרים            ד) זבולון

 
 11.מי אמר: "ָוָאִקים ִמְּבֵניֶכם ִלְנִביִאים ּוִמַּבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים״?

 
 א) משה           ב) מיכה
 ג) יואל             ד) עמוס

 
 
 
 
 



 
 
 

  12.מי אמר: ״לֹא ָנִביא ָאנִֹכי ְולֹא ֶבן ָנִביא ָאנִֹכי״?
 

 אֿ) עמוס                             בֿ) משה
 ג) יפתח                             דֿ) יונה

 
 13. מי אמר: ״ְוָנעּו ִמָּים ַעד ָים ּוִמָּצפֹון ְוַעד ִמְזָרח ְיׁשֹוְטטּו ְלַבֵּקׁש ֶאת

 ְּדַבר ה׳ ְולֹא ִיְמָצאּו״?
 

 א) משה                                   ב) עמוס
 ג) יונה                                     ד) חגי

 
 

  14.על מי נאמר: ״ְיַפת ּתַֹאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה"?
 

 א) ושתי                    בֿ) אסתר
 ג) עכסה                    ד) מרים

  
 15. על מי נאמר: "ַוִּיְתַלְּקטּו ֶאל _____  ֲאָנִׁשים ֵריִקים  ַוֵּיְצאּו

 ִעּמֹו״?
 

 א)ֿֿ אבימלך              בֿ) יפתח
 ג) שמשון                דֿ) המן

 
 

 

 16.מי אמר: ״ַקח ָנא ֶאת ַנְפִׁשי ִמֶּמִּני ִּכי טֹוב מֹוִתי ֵמַחָּיי״?
 

 א) אבימלך                          בֿ) שמשון
 ג) יונה                                ד) המן

 
 



 
 
 

  17.איזה פסוק לא מתאר את יהושע?
 

 אֿ) ״ַוַּיֲחלֹׁש ___ ֶאת-ֲעָמֵלק ְוֶאת-ַעּמֹו ְלִפי ָחֶרב״           בֿ) ״ֶעֶבד ה׳״
 ג)  ״ִּגּבֹור ַחִיל״                                                      דֿ) ״לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל״

 
(solution) 18ֿ.״ֵמָהאֵֹכל ָיָצא ַמֲאָכל, ּוֵמַעז, ָיָצא ָמתֹוק.״ מה הפתרון 

 לחידה של שמשון (בחר בציטוט הנכון)?
 

 א)  ״מה מתוק מדבורים ומה עז מכפיר״   בֿ)  ״מה מתוק מדבש ומה עז מארי״
 ג) ״מה מתוק מדבורים ומה עז מארי״       ד) ״ מה עז מארי ומה מתוק מדבש״

  
 19. על מי נאמר הפסוק הבא:״ַוָּיָקם ּדֹור ַאֵחר ַאֲחֵריֶהם ֲאֶׁשר לֹא

 ָיְדעּו ֶאת ______״?
 

 א) ה׳                                                       ב) יוסף
 ג) משה                                                    ד) גדעון

 
 20. השלם את שם השופט: ״ַוָּיָקם ַאֲחָריו _____ ַהִּגְלָעִדי ַוִּיְׁשּפֹט

 ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה״?
 

 א) יאיר                           בֿ) יפתח
  ג) תולע                           ד) עבדון

 
 

 21. מי אמר: ״ָעֶליָה ִלְבֵניֶכם ַסֵּפרּו ּוְבֵניֶכם ִלְבֵניֶהם ּוְבֵניֶהם ְלדֹור
  ַאֵחר"?

 
 א) יואל                                  ב) משה

 ג) דבורה                               ד) חגי
 



 
 
 

 
 22.על מי נאמר הפסוק הבא:״ָאָּנה ה׳ ַאל ָנא נֹאְבָדה ְּבֶנֶפׁש  ָהִאיׁש

  ַהֶּזה  ְוַאל ִּתֵּתן ָעֵלינּו ָּדם ָנִקיא״?
 

 א) חור                     ב) היתום והאלמנה
 ג) שמשון                  ד) יונה

 
  23. על מי נאמר: ״ְולֹא ָזְכרּו ְּבִרית ַאִחים״

 
 א) שבט בנימין            בֿ) צר

 ג) בני עמון                 ד) עזה
 

 24. מי אמר למי :"ַחג ַלה׳ ָמָחר"?
 

 א) משה אל בני ישראל             בֿ) אהרון אל בני ישראל
 ג) בני ישראל אל בני בנימין       ד) חגי אל בני ישראל

  
 25.מי אמר: "ָרִאיִתי ַמְלַאְך ה׳ ָּפִנים ֶאל ָּפִנים"?

 
 אֿ) משה                                                      בֿ) גדעון

 ג)  עמוס                                                     דֿ) אשת מנוח
 

 26.  מי אמר למי: "ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָׁשם"?
 

 א) ה׳ אל משה                                ב) משה אל יהושע
 ג) משה אל אהרון וחור                     ד) דבורה אל ברק

 
 
 



 
 
 

 27."ִּבְלִחי ַהֲחמֹור, ֲחמֹור ֲחמָֹרָתִים ִּבְלִחי ַהֲחמֹור ִהֵּכיִתי  _____
 ִאיׁש." כמה פלשתים הכה שמשון ברמת לחי?

 
 א) 300                           ב) 1000
 ג) 2000                          ד) 3000

 
 28. איזה פסוק בא אחרי הפסוק הבא: "ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו

 ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת-ְּבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל-ָהַעִּמים ִּכי ִלי
  ָּכל-ָהָאֶרץ…"?

 
 א) ...ִּכי ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם, ָּבא ָהֱאלֹקים; ּוַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי

  ֶתֱחָטאּו
 ב) ...ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש

 ג) ...ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיָך
 ד) …ְוַאְנֵׁשי-קֶֹדׁש ִּתְהיּון ִלי

  
 29.על איזו עיר נאמר: ״ּוִמְגַּדל-עֹז, ָהָיה ְבתֹוְך  ָהִעיר  ַוָּיֻנסּו ָׁשָּמה

  ָּכל-ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוכֹל ַּבֲעֵלי ָהִעיר ַוִּיְסְּגרּו ַּבֲעָדם״?
 

 א) שכם            ב) פנואל
 ג) תבץ             ד) מרוז

 
  30. איזה מתיאורי ה' האלו לא נכלל בתוך השיר "אז ישיר״?

 
 א) ״ֶנְאָּדר ַּבּקֶֹדׁש״               בֿ) ״ִאיׁש ִמְלָחָמה״
 ג)  ״ֱאלֹקי ָאִבי״                   ד) ״ֱאלֹקי ִיְׂשָרֵאל״

 
 31. על מי נאמר: ״ָנַתן ֱאלֵֹהינּו ְּבָיֵדנּו ֵאת _______ אֹוְיֵבנּו״?

 א) המצרים             ב) סיסרא
 ג) שמשון                ד) המן



 
 
 

 32. בקשר לאיזו מכה נאמר הפסוק הבא: ״ָחָטאִתי ַהָּפַעם, ה׳
 ַהַּצִּדיק ַוֲאִני ְוַעִּמי ָהְרָׁשִעים״?

 
 א) ברד                     ב) ארבה

 ג) חשך                     ד) מכת בכורות
 

 33. איזה פסוק לא מתאר את  המקום ַלִיׁש?
 

 א)  ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש                     ב) טֹוָבה ְמאֹד
 ג) ָמקֹום ֲאֶׁשר ֵאין-ָׁשם ַמְחסֹור        ד) ַרֲחַבת ָיַדִים

 
 

 34.מי אמר למי: ״ְּדַבר ֵסֶתר ִלי ֵאֶליָך ַהֶּמֶלְך"?
 

 אֿ) אסתר אל אחשוורוש          בֿ) אהוד אל עגלון
 ג) משה אל פרעה                  דֿ) יונה אל מלך נינוה

 
 

 35. לפי הפסוקים, איך משלם איש לנזק (damage) הבא: ״ִּכי
 ַיְבֶער ִאיׁש ָׂשֶדה אֹו ֶכֶרם ְוִׁשַּלח ֶאת ְּבִעירֹה ּוִבֵער ִּבְׂשֵדה ַאֵחר…" ?

 
 אֿ) ״...ֵמיַטב ָׂשֵדהּו ּוֵמיַטב ַּכְרמֹו ְיַׁשֵּלם״

 בֿ) ״...ְׁשַנִים ְיַׁשֵּלם״
  ג) ״...ֶּכֶסף ְׁשלִֹׁשים ְׁשָקִלים ִיֵּתן ַלאדָֹניו״

 דֿ) ״...ִאם-ְּבָעָליו ִעּמֹו לֹא ְיַׁשֵּלם, ִאם ָׂשִכיר הּוא ָּבא ִּבְׂשָכרֹו״
 

 36. מי אמר:״ִּכי ַחּנּון ְוַרחּום הּוא ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל
 ָהָרָעה״?

 א) משה                              בֿ) יואל
 ג) עמוס                              ד) יונה



 
 
 

 37. בקשר לאיזו מכה נאמר: "ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ַלה׳ ָהָאֶרץ"?
 

 א) צפרדע             ב) ערוב
 ג) ברד                ד)ארבה

 
 38. מתי נאמר הפסוק הבא: ״ַוְיִהי ִּכְזרַֹח ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיַמן ֱאלֹקים רּוַח

 ָקִדים ֲחִריִׁשית״?
 

  א) בימי משה                  בֿ) בימי דבורה
 ג) בימי שמשון                ד) בימי יונה

 
 39.על מה נאמר: ״ֶהָעִׁשיר לֹא ַיְרֶּבה ְוַהַּדל לֹא ַיְמִעיט״?

 
 א) נשים                                           ב) מחצית השקל

 ג) נזמי זהב                                      ד) מן
 

 
 40.״ַוְיִהי ַּבחֶֹדׁש ָה _____, ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְּב_____ ַלחֶֹדׁש הּוַקם

  ַהִּמְׁשָּכן.״ מתי הוקם המשכן?
 

 א) בחדש השביעי בראשון לחדש                        בֿ) בחדש הראשון באחד לחדש
 ג) בחדש הראשון בארבע עשר לחדש                  ד) בחדש שלישי בששה לחדש

  
 41.  מי היה האבא של ִזְכִרי?

 
 אֿ) יצהר                  בֿ) מישאל
 ג) ראובן                   דֿ) קרח

 
 
 



 
 
 

 42.  בימי מי נאמר הפסוק הבא :״ַוְיִהי ִמְׁשַקל ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר
 ָׁשָאל ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָזָהב"?

 
  א)   בימי גדעון                               ב) בימי משה ואהרן

 ג)   בימי מרדכי ואסתר                    ד) בימי מיכיהו
  

  43. מי היה הנכד (grandson) של חּור?
 

 א) מרדכי                 בֿ) יהונתן
 ג) נחשון                  ד) בצלאל

 
 

 44. מתי נאמר על ישראל הפסוק הבא: ״ַוֵּיָאֵסף ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל
 ָהִעיר ְּכִאיׁש ֶאָחד ֲחֵבִרים״?

 
 אֿ) בלילה של מכת בכורות                    בֿ) לפני מתן תורה

 ג) לפני המלחמה נגד שבט בנימין         דֿ) אחרי שאסתר צותה אותם לצום בשבילה
 

 

 45.מי אמר למי: ״ַוּיֹאֶמר ֶאל ______ ְוַאּיֹו״?
 

 אֿ) רעואל אל בנותיו           בֿ) המן אל אסתר
   ג) מיכה אל בני דן             ד) בני ישראל אל אהרן

 
 46. מי אמר למי :״ִמי הּוא ֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא  ֲאֶׁשר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות

 ֵּכן״?
 

 א) משה אל בני לוי                             ב) מלך נינוה אל אנשיו
 ג) ה׳ אל משה                                    ד) אחשוורוש אל אסתר

 
 



 
 
 

 47. מי לא נקרא בשם תואר ״ַנַער״?
 

 א) יתר          ב) שמשון
 ג) משה         ד) גדעון

 
 48.מי אמר: ״ַוֲאִני ְּבקֹול ּתֹוָדה ֶאְזְּבָחה ָּלְך  ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי ֲאַׁשֵּלָמה

  ְיׁשּוָעָתה ַלה״?
 

 א) עמוס                    ב) יפתח
 ג) שמשון                  ד) יונה

 
 49. בקשר לאיזו מצוה נאמר הפסוק הבא:"...ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ה׳

 ְּבִפיָך״?
  א)"ְוֵׁשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזִּכירּו…"

 ב) "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו…"
  ג) ״ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְרָך ֶאל ְּפֵני ָהָאדֹן ה׳...״

 ד) ״ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶניָך...״
 

 50. מי אמר למי :״ָחָטאנּו ֲעֵׂשה ַאָּתה ָלנּו  ְּכָכל ַהּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ַאְך
 ַהִּציֵלנּו ָנא ַהּיֹום ַהֶּזה״?

 
 א) בני ישראל אל משה          ב) בני ישראל אל ה׳

 ג) פרעה אל משה                 ד) המלחים (על הספינה עם יונה) אל ה׳
 

 51.מי אמר: ״ָוֶאְרֶאה ִּכי ֵאיְנָך מֹוִׁשיַע ָוָאִׂשיָמה ַנְפִׁשי ְבַכִּפי״?
 

 א) משה                                      בֿ) גדעון
 ג)  יפתח                                     ד) אסתר

 
 



 
 
 

 52. מי אמר אל מי: ״ֵיֶרא ה׳ ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשּפֹט״?
 

 א) בני ישראל אל שבט בנימין                           בֿ) שטרי בני ישראל אל משה ואהרן
 ג) מלאך ה׳ אל בני ישראל                                ד) יונה אל אנשי נינוה

 
 53. באיזה מקום נאמר הפסוק הבא:"ְּתנּו ָלנּו ַמִים ְוִנְׁשֶּתה"?

 
 א) מרה                                      בֿ) אילם

 ג) רפידים                                   ד) עין הקורא
 

 54. על מי נאמר: ״ִנְדַחף ֶאל ֵּביתֹו ָאֵבל ַוֲחפּוי רֹאׁש״ ?
 

 א) פרעה                  ב)  יפתח
 ג) מלך נינוה             ד) המן

 
 55. על איזו חיה נאמר: ״ַּכֲאֶׁשר ָינּוס ִאיׁש ִמְּפֵני ָהֲאִרי ּוְפָגעֹו

 ______ ״?
 

 א)נחש                           בֿ) כפיר
 ג) נמר                           ד) דב

 
 56. השלם את הפסוק הבא: ״ּכֹּתּו ִאֵּתיֶכם ַלֲחָרבֹות ּוַמְזְמרֵֹתיֶכם

 ִלְרָמִחים... ״ ?
 

  א) ״...ַקְּדׁשּו, ִמְלָחָמה ָהִעירּו ַהִּגּבֹוִרים״
 בֿ)״...ַוה׳ ַמֲחֶסה ְלַעּמֹו ּוָמעֹוז ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל״

  ג) ״...ִּכי ָׁשם ֵאֵׁשב ִלְׁשּפֹט ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ִמָּסִביב״
 ד)״ ...ַהַחָּלׁש יֹאַמר ִּגּבֹור ָאִני״

 
 



 
 
 

 57. מי לא אמר את המלים הבאות: ״ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך״?
 

 אֿ) משה          בֿ) גדעון
 ג) יונה            דֿ) אסתר

 
 

 58.״ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך…" מה  לא לבש מרדכי בצאתו לפני
 אחשורוש?

 
 אֿ) ַהַּׂשֲהרִֹנים ְוַהְּנִטיפֹות                            בֿ) ַתְכִריְך ּבּוץ ְוַאְרָּגָמן
 ג) ְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור                      דֿ) ֲעֶטֶרת ָזָהב ְּגדֹוָלה

 
 59.  מי אמר למי: "ְּביֹום ְראְֹתָך ָפַני ָּתמּות״?

 
 א) פרעה אל משה                  בֿ) ה׳ אל משה

 ג) מלאך ה׳ אל גדעון               ד) מלאך ה׳ אל מנוח
 

 60.מי אמר: ״ִּכי לֹא ַיֲעֶׂשה ה׳ אלקים ָּדָבר  ִּכי ִאם ָּגָלה סֹודֹו ֶאל
  ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים״?

 
 א) משה                      בֿ) יואל

 ג) עמוס                      ד) מלאך ה׳
 

 61. לפני איזו מכה נאמר:״ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו
 ְּבצֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך ִּכי ַחג ה׳ ָלנּו״?

 
 א) ברד                 ב) ארבה

 ג) חשך                 ד) מכת בכורות
 
 



 
 
 

 62. מי אמר למי: ״לֹא תּוַכל לֹו ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו״?
 

 א) יתרו אל משה                           ב) זבל אל געל
 ג) החרטומים אל פרעה                  ד) זרש וחכמי המן אל המן

 
 63. בקשר לאיזו מכה לא נאמר הפסוק הבא:״ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי

  ְוַיַעְבֻדִני״?
 

 א) דם                                   בֿ)  צפרדע
 ג)ֿ שחין                                 ד) ברד

 
 

 64. השלם את הפסוק המלא: ״…ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי ִאם
  לֹא״

 א) ״ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו...״
 ב) ״ְוִהְגַּבְלָּת ֶאת-ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנגַֹע ְּבָקֵצהּו...״

  ג)  ״ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא ֵּבית ה׳...י״
 ד) ״ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּתְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת, לֹא ִיְהֶיה ּבֹו...״

 
 65. מי אמר: ״ָּבְרכּו ה׳״?

 
 אֿ) משה       בֿ) יתרו
 ג) דבורה      דֿ) יונה

 
 66. למי לא נאמר אחת מהשאלות הבאה: "ַמה ָּלְך" או ״ ַמה ְּלָך״?

 
 אֿ) מיכה                                     בֿ) דלילה
 ג) אסתר                                     דֿ) עכסה

 



 
 
 

 67. על מי נאמר: ״לֹא ָידְ עּו  ִּכי ֵמה׳ ִהיא״
 

 אֿ) בני ישראל בארץ מצרים          בֿ) מנוח ואשת מנוח
 ג)  אמא ואחות של משה              דֿ) מרדכי ואסתר

 
 

  68.מי נאמר: ״ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִוירּוָׁשלִַם ְלדֹור ָודֹור״?
 

 א) עמוס             ב) יואל
 ג) עובדיה           ד) חגי

 
 

 69.למי נאמר: ״ְוַׂשְמִּתיָך ַּכחֹוָתם ִּכי ְבָך ָבַחְרִּתי ְנֻאם ה׳ ְצָבאֹות״?
 

  אֿ) המן                               בֿ) משה
 ג) זרבבל                            דֿ) גדעון

 
 

 70.״ַוּיֹאֶמר ֲאדִֹני ֶבֶזק  ____ ְמָלִכים ְּבהֹנֹות ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְמֻקָּצִצים
 ָהיּו ְמַלְּקִטים ַּתַחת ֻׁשְלָחִני ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵּכן ִׁשַּלם ִלי ֱאלֹקים.״ את
 ״בהונות ידיהם ורגליהם״  של כמה מלכים היו תחת שולחן של

 אדני בזק?
 

  אֿ)  שלשים                          בֿ) ארבעים
 ג)   ששים                            דֿ) שבעים


