
 
 
 

 

 

NATIONAL FINALS 

US NATIONAL BIBLE CONTEST 
 

Middle School Hebrew Exam Part 1 

 החומר: ויקרא, במדבר, שמאול א׳, עזרא, נחמיה
 
Instructions:  The first section of this exam contains 60 
questions. The second section contains 40 questions. Read 
all answers and choose the best answer according to the 
Biblical text. You have 75 minutes to complete this exam. 
Good luck! 

 

 
 
 



 
 
 

 1.על מי נאמר :״ּוְתֻׁשָבתֹו ָהָרָמָתה ִּכי ָׁשם ֵּביתֹו ְוָׁשם ָׁשָפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל
 וִַּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה׳״ ?

 
  א) עלי                    בֿ) עזרא

 ג) שמואל               ד)  דוד
 

 2. על מי נאמר: ״וִַּיְבּכּו ֶאת _____ ְׁשלִֹׁשים יֹום ּכֹל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל״?
 

 אֿ) אהרן                                                      בֿ) שמואל
 ג) משה                                                       דֿ) שאול

 
 3. מי אמר למי: ״ִּכי ָעׂשֹה ַיֲעֶׂשה ה׳ ַלאדִֹני ַּבִית ֶנֱאָמן ִּכי ִמְלֲחמֹות ה׳

 ֲאדִֹני ִנְלָחם ְוָרָעה לֹא ִתָּמֵצא ְבָך ִמָּיֶמיָך״?
 

 א) דוד אל שאול           בֿ) אביגיל אל דוד
 ג) יונתן אל דוד             ד) שמואל אל שאול

 
 4. על מי נאמר : ״וַַּיִּניחֻ הּו  ַּבִּמְׁשָמר ִלְפרֹׁש ָלֶהם ַעל ִּפי ה׳״?

 
 אֿ) המקושש עצים           בֿ)המקלל

  ג) קרח                        דֿ) האב של בנות צלפחד
 

 5. בפסוק הבא, באיזו יום נאספו כולם: ״וִַּיָּקְבצּו ָכל ַאְנֵׁשי ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן
 ְירּוָׁשלִַם ִלְׁשלֶֹׁשת ַהָּיִמים ___________  וֵַּיְׁשבּו כל ָהָעם ִּבְרחֹוב ֵּבית

 ָהֱאלֹקים ַמְרִעיִדים ַעל ַהָּדָבר ּוֵמַהְּגָׁשִמים״?
 

 א) ביום ראשון לחודש השביעי                     ב) ביום אחד לחודש העשירי
 ג) בעשרים יום לחודש ניסן                         ד)  בעשרים יום לחודש התשיעי

 
 



 
 
 

 6.על איזו מקום נאמר: "וַַּיֲעלּו וַָּיֻתרּו ֶאת ָהָאֶרץ ִמִּמְדַּבר ִצן ַעד ְרחֹב
  ְלבֹא _____ "?

 
  א) חמת                                        ב) חברון

 ג) צען                                           ד)  דן
 

 7.מי אמר: ״ָעַלץ ִלִּבי ַּבה׳ ָרָמה ַקְרִני ַּבה׳ ָרַחב ִּפי ַעל אֹוְיַבי ִּכי ָׂשַמְחִּתי
 ִּביׁשּוָעֶתָך״  ?

 
 א) משה                                  בֿ) שמואל

 ג) נחמיה                                 ד) חנה
 

 8. למי נאמר: ״ּוָבִניִתי לֹו ַּבִית ֶנֱאָמן ְוִהְתַהֵּלְך
  ִלְפֵני ְמִׁשיִחי ָּכל ַהָּיִמים״?

 
  אֿ) עלי                                     בֿ) שמואל

 ג) שאול                                   דֿ) דוד
  

 9. על מי נאמר: ״ּוָמָצאָת ֶאת  ְלָבבֹו  ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך״?
 

 אֿ) אברהם                            בֿ) משה
 ג) דוד                                  דֿ) שמואל

 
 10.על מי נאמר: ״ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן  הּוא ״?

 
 

  א) אברהם           ב) משה
  ג) שמואל             ד)  דוד

 
 



 
 
 

 
 11. אחרי איזה ספור נאמר הפסוק הבא: "ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ְּבֵני

 ִיְׂשָרֵאל "?
 

 א) הספור על אהרן והמחתה             ב) הספור על פנחס בשטים
 ג) הספור על  משה ונחש הנחושת       ד) הספור על בני ישראל בתבערה

 
 

  12.מי אמר למי: ״ֵהן ָּגַוְענּו ָאַבְדנּו ֻּכָּלנּו ָאָבְדנּו״?
 

 אֿ) בני ישראל אל משה                     בֿ) פלשתים אל הכהנים והקסמים
 ג) חנני ואנשים מיהודה אל נחמיה      דֿ)  אנשי בית שמש אל אנשי קרית יערים

 
 13. מי אמר: ״וַּיֹאֶמר ______ ִקְבצּו ֶאת כׇּל ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְצָּפָתה

 ְוֶאְתַּפֵּלל ַּבַעְדֶכם ֶאל ה׳״?
 

  א) משה                        ב) שמואל
  ג) עזרא                        ד)  נחמיה

 
 14. מי אמר: ״ִּכי לֹֽא־ִיּטֹׁ֤ש ה׳ ֶאת־ַעּמֹו ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ִּכי הֹוִאיל ה׳

  ַלֲעׂשֹות ֶאְתֶכם לֹו ְלָעם"?
 

  א) משה                     בֿ) בלעם
 ג) שמואל                   ד) נחמיה

  
 15. מי אמר: "לֹא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי ְולֹא ֲהֵרעִֹתי ֶאת ַאַחד

 ֵמֶהם״?
 

 א)ֿֿ משה                  בֿ)  חפני ופנחס
 ג) שמואל                דֿ) נחמיה



 
 
 

 
 
 
 

 

 16. לפני איזו שער נאספו בני ישראל בפסוק הבא:  ״וֵַּיָאְספּו ָכל ָהָעם
 ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער  _____ וַּיֹאְמרּו ְלֶעְזָרא ַהּסֵֹפר

 ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ּתֹוַרת מֶֹׁשה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה׳ ֶאת ִיְׂשָרֵאל״?
 
 

 א) שער המים                        בֿ) שער הדגים
 ג) שער העין                          ד) שער האשפות

 
ם״?   17. על מי לא נאמר: ״ִּכ֤י ֶנֱאָמִנים֙  ֶנְחָׁש֔בּו  ַוֲעֵליֶה֖ם ַלֲחלֹ֥ק ַלֲאֵחיהֶֽ

 
 אֿ) שלמיה הכהן                      בֿ) צדוק הסופר

  ג)   יוידע הכהן                       דֿ) פדיה מן הלוים
 

 18ֿ.מי אמר את הפסוק הבא:  ״ִאם־ָחֵפץ ָּבנּו ה׳ ְוֵהִביא אָֹתנּו ֶאל
 ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר־ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש״?

 
 א)  משה                         בֿ)  כלב ויהושע

 ג)  שכניה בן יחיאל            ד) נחמיה
  

 19.  למי נאמר הפסוק הבא: ״ַאף לֹא ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש
 ֲהִביאָֹתנּו ַוִּתֶּתן ָלנּו ַנֲחַלת ָׂשֶדה ָוָכֶרם ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵּקר לֹא

 ַנֲעֶלה״?
 

 א) משה                             ב) ששבצר
 ג) זרבבל                            ד) עזרא



 
 
 

 
 

 20. על מי נאמר: ״וִּיְׁשַלח ֶאת ְקֵצה ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ְּבָידֹו וִַּיְטּבֹל אֹוָתּה
 ְּבַיְעַרת ַהְּדָבׁש וַָּיֶׁשב ָידֹו ֶאל ִּפיו ַוָּתאְֹרָנה ֵעיָניו״?

 
 א) עלי                            בֿ) דוד

 ג) יונתן                           ד) עזרא
 
 

 21.מי אמר למי: "ִאם־ּכֹה יֹאַמר טֹוב ָׁשלֹום ְלַעְבֶּדָך ְוִאם־ָחרֹה ֶיֱחֶרה לֹו
  ַּדע ּכִֽי־ָכְלָתה ָהָרָעה ֵמִעּמֹו"?

 
 א) דוד אל יונתן                              ב) יונתן אל דוד

 ג) נחמיה אל חנני                           ד) חנני אל נחמיה
 
 

 22.על מי נאמר הפסוק הבא: ״ ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי
  ָׁשלֹום״?

 
 א) פנחס                    ב) יונתן

 ג) דוד                       ד) נחמיה
 

 23. מי אמר: ״ְלִכי ְלָׁשלֹום ֵואלֹקי ִיְׂשָרֵאל ִיֵּתן ֶאת ֵׁשָלֵתְך ֲאֶׁשר ָׁשַאְלְּת
  ֵמִעּמֹו״

 
 א) משה אל בנות צלפחד       בֿ) עלי אל חנה
  ג) דוד אל אביגיל                  ד) דוד אל מיכל

 
 
 



 
 
 

 
 24. למי נאמר: "ַוֲאַמְרֶּתם ּכֹה ֶלָחי ְוַאָּתה ָׁשלֹום ּוֵביְתָך ָׁשלֹום ְוכֹל

 ֲאֶׁשר־ְלָך ָׁשלֹום"?
 

 א)  חנה                                  בֿ) ארתחשסתא
 ג) שמואל                                ד) נבל

  
 

 25.מי אמר: "ָׁשלֹום ִלְזּבַֹח ַלה׳ ָּבאִתי ִהְתַקְּדׁשּו ּוָבאֶתם ִאִּתי ַּבָּזַבח"?
 

 אֿ) משה                                                        בֿ) חנה
 ג) שמואל                                                      דֿ) ישוע

 
 26.  מה השם של המקום בפסוק הבא: "וִַּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאֶבן ַאַחת וַָּיֶׂשם

 ֵּבין ַהִּמְצָּפה ּוֵבין ַהֵּׁשן וִַּיְקָרא ֶאת ְׁשָמּה _______ "?
 

 א) אבן האזל                                 ב) סנה
 ג) בוץ                                          ד) אבן העזר

 
 27. על מי נאמר: " וַּיִֹציאּו  אֹתֹו  כׇּל ָהֵעָדה אל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה וִַּיְרְּגמּו  אֹתֹ֛ו

 ָּבֲאָבִנים וַָּימֹת ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה׳ ֶאת מֶֹשה״?
 

 א) המקושש עצים              ב) המקלל
 ג) אגג                              ד)  גלית

 
 28.  בפסוק הבא, כמה אבנים לקח דוד מן הנחל: ״וִּיַּקח ַמְקלֹו ְּבָידֹו

 וִַּיְבַחר לֹו  ____ ַחֻּלֵקי ֲאָבִנים ִמן ַהַּנַחל וַָּיֶׂשם אָֹתם ִּבְכִלי ָהרִֹעים ֲאֶׁשר
  לֹו ּוַבַּיְלקּוט ְוַקְלעֹו ְבָידֹו וִַּיַּגׁש ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי"?

 
  א) 2                             ב)  3



 
 
 

 ג) 4                             ד)  5
  

  29.על מי נאמר: ״וַָּימׇת ִלּבֹו ְּבִקְרּבֹו ְוהּוא ָהָיה ְלָאֶבן״?
 

 א) קרח               ב) אחימלך
 ג) שאול              ד) נבל

 
 

 30.  מלא את הפסוק הבא: "מֹאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין
  ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם _________________ ״?

 
יָה״   א) ״...ְוִנְכְרָת֛ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖וא ֵמַעּמֶֽ

ה״  בֿ)״...ְולֹא־ִתְזֶנ֣ה ָהָאֶ֔רץ ּוָמְלָא֥ה ָהָאֶ֖רץ ִזּמָֽ
  ג) ״ ...וְָיֵר֥אָת ֵּמֱאלֹקיָך ֲאִנ֥י הֹ״

 ד) ״...ֲאִני ה׳ ֱאלֹקיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים״
 

 31. על איזה עם נאמר הפסוק הבא: ״ֵאיָתן ֽמֹוָׁשֶבָך ְוִׂשים ַּבֶּסַלע ִקֶּנָך״?
 

  א) עמלק              ב) שור
 ג) כתים              ד) קיני

 
 32.על מי נאמר הפסוק הבא: ״לֹא־ְתַקֵּלל ____ ְוִלְפֵני  ____ לֹא ִתֵּתן

 ִמְכׁשֹל וְָיֵראָת ֵּמֱאלֶֹהיָך ֲאִני ה״ ?
 

 א) חרש ; עור                    ב) עבד ; שפחה
 ג) מלך  ; נשיא                     ד) בן אשה ישראלית ; בן איש מצרי

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 33. מי אמר למי: ״ְולֹא ִתְהֶיה זֹאת ְלָך ְלפּוָקה ּוְלִמְכׁשֹול ֵלב ַלאדִֹני

  ְוִלְׁשפְׇּך ָּדם ִחָּנם״ ?
 

 א)  דוד אל שאול                                              ב) אביגיל אל דוד
 ג) משה אל המעפילים                                       ד) דוד אל יונתן

 
 

 34.מי אמר למי: ״ ְלכּו ֶאל ַאְרְצֶכם ִּכי ֵמֵאן ה ְלִתִּתי ַלֲהלְֹך ִעָּמֶכם״?
 

 אֿ) חובב אל משה                        בֿ)  שמואל אל שאול
 ג) בלעם אל שרי בלק                   דֿ) משה אל בני ישראל

 
 
 

 35. בימי מי נאמר הפסוק הבא לבני ישראל : ״ְלכּו ִאְכלּו ַמְׁשַמִּנים
 ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים ְוִׁשְלחּו ָמנֹות ְלֵאין ָנכֹון לֹו" ?

 
 אֿ) בימי משה                              בֿ) בימי שמואל הנביא
 ג) בימי ישוע וזרבבל                     דֿ) בימי עזרא ונחמיה

 
ֲאִרי ּוִמַּיד ַהּדֹב הּוא ַיִּציֵלִני ִמַּיד  36. מי אמר: ״ה׳ ֲאֶׁשר ִהִּצַלִני ִמַּיד הָֽ

 ַהְּפִלְׁשִּתי ַהֶּזה״?
 

  א) עלי                   בֿ) שמואל
 ג) שאול                ד) דוד

 
 
 
 
 



 
 
 

 37. מי אמר למי "טֹוב ְּדָבְרָך ְלָכה ֵנֵלָכה״?
 

 א) יונתן אל דוד                 ב) יונתן אל נושאי כליו
 ג) דוד אל יונתן                 ד) שאול אל נערו

 
ְהֶיה  38.מי אמר למי: ״ְלכּו־ָנא ָהִכינּו עֹוד ּוְדעּו ּוְראּו ֶאת־ְמקֹומֹו ֲאֶׁשר ּתִֽ

 ַרְגלֹו ִמי ָרָאהּו ָׁשם ִּכי ָאַמר ֵאַלי ָערֹום ַיְעִרם הּוא״?
 

  א) שאול אל הזפים                               בֿ) שאול אל דואג ואנשיו
  ג) נחמיה אל בני ישראל                         ד) בלעם אל שרי בלק

 
 39. מי אמר למי : ״ֵלְך ַוה׳ ִיְהֶיה ִעָּמְך״?

 
 א) שאול אל דוד                                         ב) שמואל אל שאול

 ג) יונתן אל דוד                                          ד) כורש אל בני ישראל
 

 
  40. מי אמר: ״ַהְּרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו ה׳ ִּכי ֵאין ָּכמֹהּו ְּבָכל ָהָעם״?

 
 א) משה                                                           בֿ) יהושע
  ג) כלב                                                             ד) שמואל

  
 

 41. כמה אנשים מתו במגפה בפסוק הבא: ״וִַּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה
ַרח״ ?  ________ ִמְּלַבד ַהֵּמִתים ַעל־ְּדַבר־קֹֽ

 
 אֿ) 14,700                 בֿ)  20,000
 ג) 24,000                  דֿ) 30,200

 
 



 
 
 

ָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים ַוה׳  42.  מי אמר למי: ״ִּכי לֹא ֲאֶׁש֤ר ִיְרֶאה ָהָאָדם ִּכ֤י הָֽ
 ִיְרֶאה ַלֵּלָבב?

 
 א)   בלעם אל בלק                            ב) ה׳ אל שמואל

  ג)   משה אל בני ישראל                     ד) עזרא אל בני ישראל
  

  43. מי אמר למי: ״ַהַאֵחיֶכם ָיבֹאּו ַלִּמְלָחָמה ְוַאֶּת֖ם ֵּתְׁשבּו פֹה״?
 

  א) משה לבני גד ולבני ראובן                  בֿ) משה לדתן ואבירם
  ג) שאול אל בני ישראל                           ד) זרבבל אל בני ישראל

 
 

 44. מי אמר למי: ״קּום ּכִֽי־ָעֶליָך ַהָּדָבר ַוֲאַנְחנּו ִעָּמְך ֲחַזק ַוֲעֵׂשה״?
 

 אֿ) משה אל פנחס                                בֿ) שאול אל דוד
 ג) אחימלך אל דוד                               דֿ) שכניה אל עזרא

 
 

 45. איזה פסוק  לא תאור של דוד?
 

 אֿ) ״ָּבחּור ָוטֹוב״           בֿ) ״ִאיׁש ִמְלָחָמה״
  ג) ״ה׳ ִעּמֹו״                 ד)  ״ְנבֹון ָּדָבר״

 
 46. .על מי נאמר הפסוק הבא:  ״ִהיא  ְמַדֶּבֶרת ַעל ִלָּבּה ַרק ְׂשָפֶתיָה

 ָּנעֹות ְוקֹוָלּה לֹא ִיָּׁשֵמַע״?
 

 א)  תרצה          בֿ)  מרים
 ג)  חנה             ד) אביגיל

 
 
 



 
 
 

 47. מי אמר הפסוק הבא: "טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד״?
 

 א) כלב ויהושע               ב) המעפילים
 ג) חנני ואנשי יהודה        ד) כל בני לוי בימי עזרא ונחמיה

 
 

  48.מי אמר: ״ה׳ הּוא ַהּטֹוב ְּבֵעיָנו ַיֲעֶׂשה״?
 

 א) בלעם                   ב) משה
 ג) עלי                       ד) שמואל

 
 49. מי אמר למי: "ְלָכה ִאָּתנּו ְוֵהַטְבנּו ָלְך ִּכי ה׳ ִּדֶּבר טֹוב ַעל ִיְׂשָרֵאל״?

 
 א) משה אל חובב                 ב)דוד אל אביתר

 ג) אכיש אל דוד                    ד) שמואל אל שאול
 

 50. מי אמר למי :״לֹא ֲעַׁשְקָּתנּו ְולֹא ַרּצֹוָתנּו ְולֹא ָלַקְחָּת ִמַּיד ִאיׁש
 ְמאּוָמה״ ?

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

 ג) בני ישראל אל שמואל         ד) בני ישראל אל נחמיה
 

 51. ״ִמּמֹוְׁשבֵֹתיֶכם ָּתִביּאּו ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת
 ִּתְהיֶיָנה ָחֵמץ ֵּתָאֶפיָנה ִּבּכּוִרים ֽלה׳. ְוִהְקַרְבֶּתם ַעל־ַהֶּלֶחם  _____
 ְּכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְּבֵני ָׁשָנה ּוַפר ֶּבן־ָּבָקר ֶאָחד ְוֵאיִלם ְׁשָנִים ִיְהיּו עָֹלה

  לַֽה׳….״ לפי פסוק הזה, כמה כבשים הקריבו ״על הלחם״?
 

  א) 3                                            בֿ)5
 ג)  7                                            ד) 10

 



 
 
 

 52. מי אמר: ״ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם ַוה׳ ִאָּתנּו ַאל־ִּתיָרֻאם״?
 

 א) משה                            בֿ) כלב ויהושע
 ג) דוד                               ד) נחמיה

 
 53."וִַּיֶּתן־ לֹ֥ו  ַהּכֵֹה֖ן קֶֹ֑דׁש ִּכי לֹא־ָהָיה ָׁשם ֶלֶחם ּכִֽי־ִאם־ֶלֶ֤חם ַהָּפִנים֙

 ַהּֽמּוָסִרים֙ ִמִּלְפֵנ֣י ה׳ ָלׂשּום֙ ֶלֶ֣חם חֹ֔ם ְּביֹ֖ום ִהָּלְקֽחֹו." לפי הפסוק, למי נתן
 הכהן לחם הפנים?

 
  א) משה                                  בֿ) שמואל

 ג) אביתר                                 ד) דוד
 

ְיָלה״?  54. על מי נאמר: ״ִּכי לֹ֤א ָאַכל֙ ֶלֶחם כׇּל־ַהּיֹום ְוכׇל־ַהּלָֽ
 

 א) משה                  ב)  שאול
 ג) עזרא                  ד) נחמיה

 
 

 55. ״ְׂשֵבִעים ַּבֶּלֶחם ִנְׂשָּכרּו ּוְרֵעִבים ָחֵדּלּו ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה  ____ ְוַרַּבת
 ָּבִנים ֻאְמָלָלה.״ לפי הפסוק, כמה ילדים ילדה העקרה?

 
 א)  שלשה                          בֿ) ארבע
 ג)  ששה                            ד) שבעה

 
 56. על מי נאמר: ״וְַיִהי ַּכֲעֶׂשֶרת ַהָּיִמים וִַּיּגֹף ה׳ ֶאת   ____ וַָּימֹת״?

 
 א) גלית                                        בֿ) נבל
 ג) שאול                                       ד) עלי

 



 
 
 

 57. מי אמר למי: ״ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִיְּתנּו ִלי ָמקֹום ְּבַאַחת ָעֵרי
 ַהָּׂשֶדה ְוֵאְׁשָבה ָּׁשם״?

 
 אֿ) בני ראובן ובני גד אל משה                                       בֿ) דוד אל אכיש מלך גת

 ג) משה אל מלך אדום                                                 דֿ) נחמיה אל ארתחשסתא
 
 

 58. מי אמר: ״ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלה׳ ִּכי ֲחַמְלֶּתם ָעָלי" ?
 

 אֿ) עלי                              בֿ) שאול
 ג) דוד                              דֿ) עזרא

 
  59. על מי נאמר: ״ִּכי ָברּוְך  הּוא ״?

 
 א) העם                    בֿ) משה

  ג) שמואל                 ד) דוד
 

 60. למי נאמר: ״ָּברּוְך ַאָּתה ְּבִני  ____ ַּגם ָעׂשֹה ַתֲעֶׂשה ְוַגם ָיכֹל
  ּתּוָכל״?

 
 א) אלעזר                    בֿ) יונתן

  ג) אביתר                    ד) דוד
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 

Middle School Hebrew Part 2 
 
 

Instructions:  The second part of this exam contains 40 
questions. Read all answers and choose the best answer 
according to the Biblical text. Each question has only one 
correct answer. Answers in the dropdown tab can be used 
more than once. Additionally, not every answer in the 
dropdown tab will necessarily be used. 

 
 

.I…נאם בלעם בן בעור 
 איפה אמר בלעם נבואות הללו? תאמו (match) בין הכתוב בטור א׳ לתשובה בטור ב׳:

 

 טור ב  טור א

 
  61.״ לֹֽא־ִהִּב֥יט ָאוֶן ְּבַיֲעקֹב ְולֹא־ָרָא֥ה ָעָמ֖ל ְּבִיְׂשָרֵא֑ל״

 
ל״    62.״ַמה־ּטֹ֥בּו אָֹהֶל֖יָך ַיֲעקֹ֑ב ִמְׁשְּכנֶֹת֖יָך ִיְׂשָראֵֽ

  
ב"  63."ֶהן ָעם ְלָבָד֣ד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִי֖ם לֹא ִיְתַחּׁשָֽ

 
  64. "ְמָבֲרֶכ֣יָך ָברּ֔וְך ְואְֹרֶר֖יָך ָאֽרּור"

 
ַּיֲעקֹ֗ב ְוָק֥ם  65. "ֶאְרֶאּ֙נּו֙ ְולֹ֣א ַעָּת֔ה ֲאׁשּוֶרּ֖נּו ְולֹ֣א ָקרֹ֑וב ָּדַרְ֨ך ּכֹוָכ֜ב מִֽ

  ֵׁשֶ֙בט֙ ִמִּיְׂשָרֵא֔ל"

  א)  שדה צופים
 ב)  במות הבעל

 ג)  אשדות
 ד)  ראש הפעור

 
 

 
 
 



 
 
 

 66.  למי נאמר הפסוק הבא:״ְוַעָּת֤ה ְנֻאם ה׳ ָחִל֣יָלה ִּלי ּכִֽי־ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּובַֹזי
ּלּו״?  ֵיקָֽ

 
  א) קרח                    ב) עלי

 ג) שאול                   ד) סנבלט
 

 II. מלאך  ״כי מלאכיו יצוה לך...״
 

 מי שלח אל המלאך בפסוק הבא? תאמו (match) בין הכתוב בטור א׳ לתשובה בטור ב׳:

 טור ב  טור א

 
 67.״ִהֵּנה ָׁשַלח ____ ַמְלָאִכים ֵמַהִּמְדָּבר ְלָבֵרְך ֶאת ֲאדֵֹנינּו ַוָּיַעט ָּבֶהם״

  
 68.״וַ ִּיְׁשַלח  ַמְלָאִכים ֲאֵחִרים ַוִּיְתַנְּבאּו ַּגם ֵהָּמה״

 
 69.״ַוִּיַּקח ֶצֶמד ָּבָקר וְַיַנְּתֵחהּו  וְַיַׁשַּלח  ְּבכׇל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ְּבַיד ַהַּמְלָאִכים״

 
 70.״ָוֶאְׁשְלָחה  ֲעֵליֶהם ַמְלָאִכים ֵלאמֹר ְמָלאָכה ְגדֹוָלה ֲאִני עֶֹׂשה ְולֹא

 אּוַכל ָלֶרֶדת ָלָּמה ִתְׁשַּבת ַהְּמָלאָכה ַּכֲאֶׁשר ַאְרֶּפָה וְָיַרְדִּתי ֲאֵליֶכם"
 

 71. "ַוִּיְׁשַלח  ַמְלָאְך ַוּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָרִים"

 א) משה
 ב) ה׳

 ג) שאול
 ד) דוד

 ה) נחמיה
 

 
 72. מי אמר למי: ״ ִּכי טֹוב ַאָּתה ְּבֵעיַני ְּכַמְלַאְך ֱאלֹקים״?

 
 א) אביגיל אל דוד                                ב) יונתן אל דוד

 ג) שאול אל דוד                                   ד) אכיש אל דוד
 

 
 
 



 
 
 

  III. קול- ״ַרק ְׂשָפֶתיָה ָּנעֹות ְוקֹוָלּה לֹא ִיָּׁשֵמַע״
 

 בימי מי נאמר הפסוק בא? תאמו (match) בין הכתוב בטור א׳ לתשובה בטור ב׳:

 טור ב׳ טור א׳

 73. ״ַוֲאֶׁשר ַיְׁשִמיעּו וְַיֲעִבירּו קֹול ְּבכׇל ָעֵריֶהם
 ּוִבירּוָׁשלִַם ֵלאמֹר ְצאּו ָהָהר ְוָהִביאּו ֲעֵלי ַזִית ַוֲעֵלי

 ֵעץ ֶׁשֶמן ַוֲעֵלי ֲהַדס ַוֲעֵלי ְתָמִרים ַוֲעֵלי ֵעץ ָעבֹת
 ַלֲעׂשֹת ֻסּכֹת ַּכָּכתּוב."

 
 74. ״ְוָלָּמה לֹא ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול  ה׳ ַוַּתַעט ֶאל

 ַהָּׁשָלל ַוַּתַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני  ה׳״
 

 75. ״ַוִּתָּׂשא כׇּל ָהֵעָדה ַוִּיְּתנּו ֶאת קֹוָלם ַוִּיְבּכּו
 ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא"

 
 76. "ַוִּיְׁשַמע ה׳ ְּבקֹול ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּכַנֲעִני

 ַוַּיֲחֵרם ֶאְתֶהם ְוֶאת ָעֵריֶהם...״
 

 77. "ְוֵאין ָהָעם ַמִּכיִרים קֹול ְּתרּוַעת ַהִּׂשְמָחה
 ְלקֹול ְּבִכי ָהָעם ִּכי ָהָעם ְמִריִעים ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה

  ְוַהּקֹול ִנְׁשַמע ַעד ְלֵמָרחֹוק"
 

 78. ַוּיֹאֶמר ֶמה קֹול ֶהָהמֹון ַהֶּזה"
 

 79. "...וְַיַדְּברּו ַהְּדָבִרים ְּבאְׇזֵני ָהָעם ַוִּיְׂשאּו כׇל
  ָהָעם ֶאת קֹוָלם ַוִּיְבּכּו "

 

 א) בימי משה ובני ישראל במדבר
 ב) בימי עלי

  ג) בימי שאול ודוד
 ד) בימי ישוע וזרבבל

 ה) בימי עזרא ונחמיה
 
  

 
 80. מי אמר למי : "ֲהקֹוְלָך ֶזה ְּבִני"

 
  א) יצחק אל יעקב                               ב) ה׳ אל משה

 ג)  שאול אל דוד                                 ד) שמואל אל שאול
 
 
 



 
 
 

 81. על מי נאמר: "ַוִּיְׁשַמע ְלקָֹלם ַוָּיקׇם ֵמָהָאֶרץ ַוֵּיֶׁשב ֶאל ַהִּמָּטה"
 

 א) שמואל                              ב) שאול
 ג)  עזרא                                ד) נחמיה

 
  IV."קדושים תהיו"

  בקשר לאיזו מצוה נאמר?תאמו בין המצוה בטור א׳ לאחד מן הכתובים בטור ב׳.
 

 טור ב טור א

אְכלּו֙ ֶאת־ִּפְריֹ֔ו  82."ּוַבָּׁשָנ֣ה ַהֲחִמיִׁש֗ת ּתֹֽ
 ְלהֹוִס֥יף ָלֶכ֖ם ְּתבּוָאתֹ֑ו..."

 
 83. "ַכְרְמָך֙ לֹ֣א ְתעֹוֵל֔ל ּוֶפֶ֥רט ַּכְרְמָך֖ לֹ֣א

ָעִנ֤י ְוַלֵּגר֙ ַּתֲעזֹ֣ב אָֹת֔ם..."   ְתַלֵּק֑ט לֶֽ
 

  84.ִמְּפֵנ֤י ֵׂשיָבה֙ ָּתקּ֔ום ְוָהַדְרָּת֖ ְּפֵנ֣י ָזֵק֑ן…"
 

 85. "לֹא־ֵתֵלְ֤ך ָרִכיל֙ ְּבַעֶּמ֔יָך לֹ֥א ַתֲעמֹ֖ד
 ַעל־ַּד֣ם ֵרֶעָ֑ך …"

 
 86."ַאל־ִּתְפנּו֙ ֶאל־ָהֱ֣אִליִל֔ים וֵֽאלֵֹהי֙ ַמֵּסָכ֔ה

  לֹ֥א ַתֲעׂשּ֖ו ָלֶכ֑ם…"
 

 87. "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת־ַׁשְּבתַֹתי
  ִּתְׁשמֹרּו..."

 
 88."לֹֽא־ִתּקֹ֤ם ְולֹֽא־ִתּטֹר֙ ֶאת־ְּבֵנ֣י ַעֶּמָ֔ך

  ְוָֽאַהְבָּת֥ ְלֵרֲעָך֖ ָּכמֹ֑וָך..."
 

 89. לֹא־ְתַקֵּל֣ל ֵחֵרׁ֔ש ְוִלְפֵנ֣י ִעֵּו֔ר לֹ֥א ִתֵּת֖ן
 ִמְכׁשֹ֑ל …"

 א) ״ֲאִני  ה׳״ (מלים אלה בלבד)
 ב) ״וְָיֵראָת ֵּמֱאלֹקיָך ֲאִני ה׳״

  ג) ״ֲאִני ה׳ ֱאלֹקיֶכם״
 ד) ״ֶאת־ֻחּקַֹתי ִּתְׁשמֹרּו״



 
 
 

 
 90. על איזו מצוה נאמר הפסוק הבא: ״ֲאִנ֞י ה׳ ֱאלֹֽקיֶכ֗ם ֲאֶׁש֨ר הֹוֵצ֤אִתי ֶאְתֶכם֙ ֵמֶאֶ֣רץ ִמְצַרִ֔ים

 ִלְהיֹ֥ות ָלֶכ֖ם ֵלאלֹקים ֲאִנ֖י ה׳ ֱאלֹקיכֶֽם״?
 

 א) כלאים                                          ב) שמיטה
  ג) ספירת העומר                               ד) ציצית

 

 VII. חזק - ַרק֩ ֲחַז֨ק וֱֶֽאַמ֜ץ ְמאֹ֗ד ִלְׁשמֹ֤ר ַלֲעׂשֹות֙ ְּכָכל־ַהּתֹוָר֗ה ֲאֶׁש֤ר ִצְּוָך֙ מֶֹׁש֣ה ַעְבִּד֔י ַאל־ָּתסּ֥ור ִמֶּמּ֖נּו ָיִמ֣ין
ְך  ּוְׂשמֹ֑אול ְלַמַ֣ען ַּתְׂשִּכ֔יל ְּבכֹ֖ל ֲאֶׁש֥ר ֵּתלֵֽ

 
 91. מי אמר למי: ״ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאם ָרָזה ֲהֵיׁש ָּבּה ֵעץ ִאם ַאיִן ְוִהְתַחַּזְקֶּתם

 ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים״?
 

 א) משה אל התרים את הארץ               ב) משה אל המעפילים
 ג) משה אל דתן ואבירם                       ד) כורש אל ששבצר

 
 92. מי אמר למי: ״וְָיָצ֧אִתי ַאֲחָר֛יו ְוִהִּכִת֖יו ְוִהַּצְ֣לִּתי ִמִּפ֑יו ַוָּי֣קׇם ָעַל֔י ְוֶהֱחַזְ֙קִּתי֙ ִּבְזָקנֹ֔ו ְוִהִּכִת֖יו

יו״?  ַוֲהִמיּתִֽ
 

 א) יונתן אל נערו                                ב) דואג אל שאול
 ג) אבישי אל דוד                                ד) דוד אל שאול

 
  93. באיזה מקרה נאמר הפסוק הבא: "...ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו ֵּגר ְותֹוָׁשב ָוַחי ִעָּמְך"?

 
י־ָיגּ֧ור ִאְּתָך֛ ֵּג֖ר ְּבַאְרְצֶכ֑ם...״                  ֿ   א) ״ְוכִֽ

 ב) ״ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעָּמְך...״
  ג)  ״לֹא־ַתֲעׂשּ֥ו ָעֶ֖ול ַּבִּמְׁשָּפ֑ט...״

 ד) ״ּֽוְבֻקְצְרֶכם֙ ֶאת־ְקִצ֣יר ַאְרְצֶכ֔ם לֹ֧א ְתַכֶּל֛ה ְּפַא֥ת ָׂשְדָך֖ ִלְקצֹ֑ר...״
 
 
 



 
 
 

 94.   מי אמר: "וָעַל֣י ִהָּטה־ֶחֶ֗סד ִלְפֵנ֤י ַהֶּמֶ֙לְך֙ וְיֹֽוֲעָצ֔יו ּוְלכׇל־ָׂשֵר֥י ַהֶּמֶ֖לְך ַהִּגּבִֹר֑ים ַוֲאִנ֣י
י"?   ִהְתַחַּזְ֗קִּתי ְּכַיד־ְיהָֹו֤ה ֱאלַֹהי֙ ָעַל֔י ָוֶאְקְּבָצ֧ה ִמִּיְׂשָרֵא֛ל ָראִׁש֖ים ַלֲעלֹ֥ות ִעּמִֽ

 
 א) משה                ֿ ב) דוד

 ג)  עזרא                ד) נחמיה
 

 95. מי אמר: "ְולֹֽא־ִתְדְרׁשּ֧ו ְׁשלָֹמ֛ם ְוטֹוָבָת֖ם ַעד־עֹוָל֑ם ְלַמַ֣ען ֶּתֶחְזקּ֗ו ַוֲאַכְלֶּתם֙ ֶאת־טּ֣וב ָהָאֶ֔רץ
  ְוהֹוַרְׁשֶּת֥ם ִלְבֵניֶכ֖ם ַעד־עֹולָֽם"?

 
 א) משה                ֿ ב) שמואל
 ג)  עזרא                ד) נחמיה

 
 96. מי אמר: ״ְורּוֲחָך ַהּטֹוָבה ָנַתָּת ְלַהְׂשִּכיָלם ּוַמְנָך לֹא ָמַנְעָּת ִמִּפיֶהם ּוַמִים ָנַתָּתה ָלֶהם

  ִלְצָמָאם״?
 

 א) משה                 ֿ ב) כלב ויהושע
 ג)  שמואל               ד) הלוים בימי עזרא ונחמיה

 
 97. על מי נאמר: ״וְַיִהי ____ ְלכׇל ְּדָרָכו ַמְׂשִּכיל ַוה׳ ִעּמֹו״?

 
 א) משה                 ֿ ב) שמואל
 ג) דוד                     ד) ונחמיה

 
 98. על מי נאמר: "ַוּיֹוֶסף  ______ ֲעבֹור ַוַּיֲעמֹד ְּבָמקֹום ָצר ֲאֶׁשר ֵאין ֶּדֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין

 ּוְׂשמֹאול"?
 

 א) שאול                 ֿ ב) דוד
 ג) מלאך ה׳               ד) ונחמיה

 
 
 



 
 
 

 99. על מי נאמר: ״ַוַּיֲעמֹד ______ ַעל ִמְגַּדל ֵעץ ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַלָּדָבר ַוַּיֲעמֹד ֶאְצלֹו ַמִּתְתָיה
 ְוֶׁשַמע ַוֲעָנָיה ְואּוִרָּיה ְוִחְלִקָּיה ּוַמֲעֵׂשָיה ַעל ְיִמינֹו ּוִמְּׂשמֹאלֹו ְּפָדָיה ּוִמיָׁשֵאל ּוַמְלִּכָּיה ְוָחֻׁשם

 ְוַחְׁשַּבָּדָנה ְזַכְרָיה ְמֻׁשָּלם״?
 

 א) משה                 ֿ ב) קרח
 ג) שמואל               ד) עזרא

 
י ָבֶכ֣ם ִמכׇּל ַעּמֹ֗ו ְיִה֤י ֱאלֹקיו֙ ִעּמֹ֔ו וְַיַ֕על ִלירּוָׁשַל֖ ִם ֲאֶׁש֣ר ִּביהּוָד֑ה...״?  100. מי אמר : ״מִֽ

 
 א) יהושע                 ֿ ב) כלב

 ג) כורש                    ד) עזרא
 

____________________________________________________________
______ 
 !You should be proud of all that you’ve learned to make it to this point .חזק ואמץ
The Chidon Carnival will start at 2:00 PM with plenty of excellent virtual tours, 
activities, and prize opportunities throughout the day.  Enjoy the rest of this 
Tanach themed day! 
 
 
 

 


