
 
 
 

 

 

NATIONAL CHAMPIONS ROUND AUGUST 2020  

DR SHIMSHON ISSEROFF USA CHIDON HA’TANACH 
 

 החומר: ויקרא, במדבר, שמואל א׳, שמואל ב, מלכים א׳,
  מלכים ב׳, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, עמוס, עזרא, נחמיה

 
 
A Note About This Exam: There are a  number of procedures that are being taken in order to ensure the 
absolute integrity of the exam.  By proceeding  you are guaranteeing that you will take this exam with the 
seriousness befitting a National Competition and approach it with the honesty expected of a Ben/Bat Torah. 
Any suspected cheating will be grounds for immediate disqualification.  A video camera is already recording 
you taking the exam on your computer.   Your screen is locked as well. Do not try to exit out of the screen. 
Remember to check for the occasional hint box to clarify the meaning of a question. If you still have a 
question, raise your hand in your breakout room on the simultaneous zoom session and someone will stop 
in to help.  
 
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 90 minutes 
to complete this exam. 

 חזק ואמץ

 
 



 
 
 

 
 1.מי אמר: ״ָעַלץ ִלִּבי ַּבה׳ ָרָמה ַקְרִני ַּבה׳ ָרַחב ִּפי ַעל אֹוְיַבי ִּכי

 ָׂשַמְחִּתי ִּביׁשּוָעֶתָך״?
 

 א) עמוס                                  בֿ) ישעיהו
 ג) חנה                                     ד) דוד

 
 

ין־ַהֵּמִת֖ים ּוֵב֣ין  2. אחרי איזה ספור נאמר הפסוק הבא: "ַוַּיֲעמֹ֥ד ּבֵֽ
ה" ? ַחּיִ֑ים ַוֵּתָעַצ֖ר ַהַּמֵּגפָֽ  הַֽ

 
 א) הספור על אהרן והמחתה             ב) הספור על פנחס בשטים

 ג) הספור על  משה ונחש הנחושת       ד) הספור על בני ישראל בתבערה
 
 

 3. מי אמר: ״ִּכי לֹֽא־ִיּטֹׁ֤ש ה׳ ֶאת־ַעּמֹו ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ִּכי הֹוִאיל ה׳
  ַלֲעׂשֹות ֶאְתֶכם לֹו ְלָעם "?

 
 א) משה                     ב) ישעיהו
 ג) שמואל                    ד) ירמיהו

 
יו״ מי בכה  4. ״ַוּיְֵ֤בּךְ  ַעל־ָּפָניו֙  ַוּיֹאַמ֔ר  ָאִב֣י ָאִב֔י ֶרֶ֥כב ִיְׂשָרֵא֖ל ּוָפָרׁשָֽ

  ואמר את המלים האלה?
 

 אֿ) אלישע                                     בֿ) יואש מלך ישראל
 ג) יהושפט מלך יהודה                    דֿ) אליהו

 
 
 
 



 
 
 

י״?  5. מי אמר למי:״ֲהלֹ֣א ָאַמְ֔רִּתי לֹ֥א ַתְׁשֶל֖ה אֹתִֽ
 

 א) אלישע אל בני הנביאים                           ב) שמואל על שאול
 ג) יהושפט אל מיכיהו                                  ד) האישה משונם אל אלישע

 
 

  6.על מי נאמר: "ִמַּכ֤ף ַרְגלֹו֙ ְוַע֣ד ָקְדֳקדֹ֔ו לֹא־ָהָ֥יה בֹ֖ו ֽמּום"?
 

 א) משה                                      ב)  שאול
 ג) אבשלום                                    ד)  דוד

 
 7.מי אמר: ״לֹא ָנִב֣יא ָאנִֹ֔כי ְולֹ֥א ֶבן־ָנִב֖יא ָאנִֹ֑כי ּכִֽי בֹוֵק֥ר ָאנִֹ֖כי ּובֹוֵל֥ס

ים״  ?  ִׁשְקמִֽ
 

 א) ישעיהו                                בֿ) ירמיהו
 ג) יחזקאל                                ד)  עמוס

 
 8. על ידי איזה נביא נאמר הפסוק הבא: ״ְוָנַתִּת֨י רּוִח֤י ָבֶכם֙ ִוְחיִיֶת֔ם
 ְוִהַּנְחִּת֥י ֶאְתֶכ֖ם ַעל־ַאְדַמְתֶכ֑ם וִיַדְעֶּת֞ם ִּכי־ֲאִנ֧י ה׳ ִּדַּבְ֥רִּתי ְוָעִׂש֖יִתי ְנֻאם

 ה׳״?
 

 אֿ) משה                                    בֿ) ירמיהו
 ג) ישעיהו                                  דֿ) יחזקאל

  
 9.מי אמר: ״ָאנִֹכ֕י ְׁשֻלֵמ֖י ֱאמּוֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל״?

 
 אֿ)אישה החכמה                    בֿ) ירמיהו
 ג) דוד                                  דֿ) עמוס

 
 



 
 
 

 10.למי לא היה אם עם השם ״ַמֲעָכה״?
 

 א) יהואש           ב) אבשלום
 ג) אסא             ד)  אבים

 
 

 11. איזה נביא אמר: "ַּג֛ם ּכִֽי־ַתְרּבּ֥ו ְתִפָּל֖ה ֵאיֶנִּ֣ני ׁשֵֹמַ֑ע ְיֵדיֶכ֖ם ָּדִמ֥ים
 ָמלֵֽאּו"?

 
 א) ישעיהו                   ב) ירמיהו
 ג) יחזקאל                   ד) עמוס

 
 12.איזה מנהיג אמר: ״לֹא־טֹ֞וב ַהָּדָב֣ר ַהֶּזה֮ ֲאֶׁש֣ר ָעִׂשיָת֒ ַחי ה׳ ִּכ֤י

  ְבֵני־ָמֶ֙ות֙ ַאֶּת֔ם״?
 

 אֿ) דוד                    בֿ) שלמה
 ג)  עמוס                 דֿ)  נחמיה

 
 13. מי אמר: ״ּוָפִנ֜יָת ֶאל־ְּתִפַּל֧ת ַעְבְּדָך֛ ְוֶאל־ְּתִחָּנתֹ֖ו ה׳ ֱאלֹקי ִלְׁשמַֹ֤ע

ִרָּנה֙ ְוֶאל־ַהְּתִפָּל֔ה ֲאֶׁש֧ר ַעְבְּדָך֛ ִמְתַּפֵּל֥ל ְלָפֶנ֖יָך ַהּֽיֹום״?  ֶאל־הָֽ
 

  א) שלמה                        ב) חזקיה
  ג) ישעיהו                        ד)  נחמיה

 
  14.על מי נאמר: ״ֵאין־ ָלִא֤יׁש ַהֶּזה֙  ִמְׁשַּפט־ָמֶ֔ות״?

 
 א) שמעי                     בֿ) אדניה
 ג) ירמיהו                    ד) אחאב

  
 



 
 
 

 15. בנבואת ישיעיהו על מי נאמר: "ֶּבן־ֵמָא֥ה  ָׁשָנ֖ה  ְיֻקּלָֽל ״?
 

 א)ֿֿ הנער                 בֿ)  הזקן
 ג) הרשע               דֿ) החוטא

 
 

 16.מי אמר:  ״ְּבֻרִכ֤ים ַאֶּתם֙ לַֽה ֲאֶׁש֨ר ֲעִׂשיֶת֜ם ַהֶחֶ֣סד ַהֶּז֗ה...״?
 

 א) שאול                                בֿ) דוד
 ג) שלמה                                ד) נחמיה

 
 17. על איזו ממלכה נאמר: ״_______ ֵהָּ֖מה רְֹכָלִ֑יְך ְּבִחֵּט֣י ִמִּ֠נית ּוַפַּנ֨ג

ְך״?   ּוְדַבׁ֤ש ָוֶׁשֶ֙מן֙ ָוצִֹ֔רי ָנְתנּ֖ו ַמֲעָרבֵֽ
 

 אֿ) יון, תובל ,ומשך                    בֿ) יהודה וארץ ישראל
 ג)  רכלי ׁשבא ורעמה                 דֿ) בני דדן

 
 18ֿ.מי אמר את הפסוק הבא: ״ֲעֽׂשּו־ִאִּת֤י ְבָרָכה֙ ּוְצאּ֣ו ֵאַל֔י ְוִאְכלּ֤ו

י־בֹוֽרֹו״? ָנתֹ֔ו ּוְׁשתּ֖ו ִא֥יׁש מֵֽ  ִאיׁש־ַּגְפנֹו֙ ְוִא֣יׁש ְּתאֵֽ
 

 א)  רב-שקה                         בֿ)  ישעיהו
 ג)  שלמה                             ד) ירמיהו

  
ֶלְך־ָּדִ֠וד ִלְׁשָאל־לֹ֨ו ְלָׁשלֹ֜ום  19. ״וִַּיְׁשַל֣ח ּתִֹ֣עי ֶאת  ____ ְּבנֹ֣ו ֶאל־ַהּמֶֽ

 ּֽוְלָבֲרכֹ֗ו ַעל֩ ֲאֶׁש֨ר ִנְלַח֤ם ַּבֲהַדְדֶעֶ֙זר֙ וַַּיֵּכ֔הּו.״ מה היה השם של הבן של
 תעי?

 
 א) אבים                             ב) יהורם
  ג) אכיש                              ד) יורם

 



 
 
 

 
 20. מה היה התפקיד של יהֹוָׁשָפ֥ט ֶּבן־ֲאִחילּ֖וד בממלכה של דוד ?

 
 א) על המס                          בֿ) מזכיר
 ג)  כהן                                ד) סופר

 
 

  21.מי אמר: "לֹ֣א ַתֶּכ֔ה ַהֲאֶׁש֥ר ָׁשִב֛יָת ְּבַחְרְּבָך֥ ּֽוְבַקְׁשְּתָך֖ ַאָּת֣ה ַמֶּכ֑ה"?
 

 א) משה                                        ב) דוד
 ג) אלישע                                       ד) ישעיהו

 
 

 22. איזה מנהיג אמר: ״ָחִל֤יָלה ִּלי֙ ֵמֲחטֹ֣א לַֽה׳ ֵמֲחדֹ֖ל ְלִהְתַּפֵּל֣ל ַּבַעְדֶכ֑ם
  ְוהֹוֵריִת֣י ֶאְתֶכ֔ם ְּבֶדֶ֥רְך ַהּטֹוָב֖ה ְוַהְיָׁשרָֽה״?

 
 א) משה                        ב) שמואל

 ג) שלמה                       ד) עזרא
 

  23. על מי נאמר: ״ִנְמָצא־ בֹ֞ו  ָּדָב֣ר טֹ֗וב ֶאל ה׳ ֱאלֹקי ִיְׂשָרֵא֖ל...״
 

 א) כלב                               בֿ) אביה
 ג) שאול                              ד) אחאב

 
 

י"?  24. מי אמר: "ּכִֽי־לֹא־טֹ֥וב ָאנִֹכ֖י ֵמֲאבֹתָֽ
 

 א)  משה                                  בֿ) אליהו
 ג) יאשיהו                                 ד) ירמיהו

  
 



 
 
 

 25.מי אמר על עצמו: "ִּכ֥י ָׁשַמְ֖רִּתי ַּדְרֵכ֣י ה׳ ְולֹ֥א ָרַׁשְ֖עִּתי ֵמֱאלֹקי"?
 

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

 
 26.  בנבואת מי מדובר על: "ַעם֙ ְמֻאָּס֣ף ִמּגֹויִ֔ם עֶֹׂשה֙ ִמְקֶנ֣ה ְוִקְניָ֔ן יְֹׁשֵב֖י

 ַעל־ַטּבּ֥ור ָהָֽאֶרץ "?
 

 א) ישעיהו                                ב) ירמיהו
 ג) יחזקאל                                 ד) בלעם

 
 27. מי אמר: ״ֲחַז֤ק ְוִנְתַחַּזק֙ ְּבַעד־ַעֵּמ֔נּו ּוְבַע֖ד ָעֵר֣י ֱאלֹקינּו וַֽה׳ ַיֲעֶׂש֥ה

 ַהּטֹ֖וב ְּבֵעינָֽיו״?
 

 א) דוד                                ב) יואב
 ג) חזקיה                            ד)  ישעיהו

 
ִּגְּבתֹ֑ון וַָּיֻצ֖רּו  28. על מי נאמר: ״וַַּיֲעֶל֥ה ______ ְוָכל־ִיְׂשָרֵא֥ל ִעּמֹ֖ו מִֽ

  ַעל־ִּתְרצָֽה׃"?
 

 א) דוד                            ב)  הדדעזר
 ג) עמרי                           ד) סנחריב

  
ם.״ בפסוק  29. ״וְַיִה֣י ָׁשלֹ֗ם ֵּב֤ין ____ ּוֵב֣ין _____ וִַּיְכְרתּ֥ו ְבִר֖ית ְׁשֵניהֶֽ

  הזה, איזה שתי אנשים כרתו ברית?
 

 א) שלמה וחירם               ב) אסא ובן הדד
 ג) בעשא ובן הדד            ד) אחאב ובן הדד

 
 



 
 
 

  30. על מי נאמר: "ְוָׁשַמ֥ע ְׁשמּוָע֖ה ְוָׁש֣ב ְלַאְרצֹ֑ו״?
 

 א) חובב                       בֿ) שאול
 ג) סנחריב                     ד) עמוס

 
 31. על איזה מלך נאמר: ״הּ֗וא ֵהִׁשיב֙ ֶאת־ְּגבּ֣ול ִיְׂשָרֵא֔ל ִמְּלבֹ֥וא ֲחָמ֖ת

 ַעד־יָ֣ם ָהֲעָרָב֑ה״?
 

 א) דוד                  ב) ירבעם
 ג) אחאב              ד) שלמה

 
ַּקְבְצֵא֑ל״ ? יׁש־ַחִ֛יל ַרב־ְּפָעִל֖ים מִֽ  32.על מי נאמר שהוא היה: ״ֶּבן־אִֽ

 
 א) בניהו בן יהוידע                            ב) שמא בן אגא הררי

 ג) אלעזר בן דדו בן אחחי                   ד) עדינו העצני
 
 

ה׳ לֹא־ָס֖ר ֵמַֽאֲחָר֑יו וִַּיְׁשמֹר֙ ִמְצוָֺת֔יו ֲאֶׁשר־ִצּוָ֥ה  33. על מי נאמר: ״וִַּיְדַּבק֙ ּבַֽ
ה״ ?   ה׳ ֶאת־מֹׁשֶֽ

 
 א)  כלב                                                           ב) חזקיה
 ג) יאשיהו                                                         ד) עזרא

 
 

ם״?  34. איזה נביא אמר: ״ ִמי־ֵאֶּ֖לה ָּכָע֣ב ְּתעּוֶפ֑יָנה ְוַכּיֹוִנ֖ים ֶאל־ֲאֻרּבֵֹתיהֶֽ
 

 אֿ) ישעיהו                        בֿ)  ירמיהו
 ג) יחזקאל                        דֿ)עמוס

 
 
 



 
 
 

 35. איזה נביא אמר:״ְוָהְיָת֤ה ַנְפָׁשם֙ ְּכַג֣ן ָרוֶ֔ה ְולֹא־יֹוִס֥יפּו ְלַדֲאָב֖ה ֽעֹוד״ ?
 

 אֿ) ישעיהו                             בֿ) ירמיהו
 ג) יחזקאל                              דֿ) עמוס

 
ֲ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. על מי נאמר שהיא היתה "ֽטֹוַבת־ֶׂשֶ֙כל֙ וִ֣יַפת ּתַֹ֔אר״?
 

 א) האישה מתקוע               ב) אביגיל
 ג) איזבל                             ד)בת שבע

 
 38.על מי נאמר: ״וִַּיַּק֣ח  _____ְׁשֵּת֤ים ֶעְׂשֵרה֙ ֲאָבִנ֔ים ְּכִמְסַּפ֖ר ִׁשְבֵט֣י

 ְבנֵֽי־ַיֲעקֹ֑ב...״?
 

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

 
 39. בקשר לאיזו מצוה נאמר הפסוק הבא : ״ִיְהיֶ֖ה ָּכל־ִּפְריֹו קֶֹ֥דׁש

 ִהּלּוִל֖ים ַלה׳״?
 

 א) מצות בכורים                                       ב) מצות ערלה
 ג) מצוה תרומה לכהן                                 ד) מצות פאה ולקט

 
 



 
 
 

  40. על מי/על מה נאמר: ״ַאָּתה֙  חֹוֵת֣ם ָּתְכִנ֔ית ָמֵל֥א ָחְכָמ֖ה ּוְכִל֥יל יִֹֽפי״?
 

 א) מלך מצרים                                                           בֿ) מלך צור
 ג) בבל                                                                      ד) ירושלים

  
 

ה׃״ ?  41.איזה נביא אמר: ״ִצּיֹ֖ון ְּבִמְׁשָּפ֣ט ִּתָּפֶד֑ה ְוָׁשֶב֖יָה ִּבְצָדקָֽ
 

 אֿ) ישעיהו                  בֿ)  ירמיהו
 ג) יחזקאל                 דֿ) עמוס

 
 

ָ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)   עמוס על אמציה                          ד) ירמיהו אל בני ישראל
  

 43. איזה נביא אמר: ״הֹ֣וי ָהאְֹמִר֥ים ָלַר֛ע טֹ֖וב ְוַלּטֹ֣וב ָר֑ע ָׂשִמ֨ים חֶֹׁ֤שְך
ר״?   ְלאֹור֙ ְואֹ֣ור ְלחֶֹׁ֔שְך ָׂשִמ֥ים ַמ֛ר ְלָמתֹ֖וק ּוָמתֹ֥וק ְלמָֽ

 
 א) שמואל                        בֿ) ישעיהו
  ג) ירמיהו                         ד)יחזקאל

 
 

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

 אֿ) משה אל פנחס                                בֿ)אליהו אל אחאב
 ג) ירמיהו אל העם                              דֿ) שכניה אל עזרא

 
 



 
 
 

 45. איזה פסוק  לא תאור של ברזילי הגלעדי?
 

 אֿ)  ָזֵקן ְמאֹד                                   בֿ) ִא֛יׁש ָּגדֹול הּוא ְמאֹד
  ג) ֶּבן־ְׁשמִֹנים ְוָחֵמש ָׁשָנה                   ד) ֽהּוא ִכְלַּכל ֶאת־ַהֶּמֶלְך ְּבִׁשיָבתֹו ְבַמֲחַנִים

 
 46. .״ֶּבן־ ֶעְׂשִר֨ים  ְוָחֵמׁ֤ש  ָׁשָנה֙ ָהיָ֣ה ְבמְׇלכֹ֔ו״ איזה מלך  לא היה בן

 עשרים וחמש במלכו?
 

 א)  יהושפט          בֿ)  חזקיה
 ג)  אמציה            ד) יהויקים

 
 47. איזה מלך היה מלך ל״ֶעְׂשִר֥ים ּוְׁשַּתִ֖ים ָׁשנָֽה״?

 
 א) אחאב                       ב) בעשא

 ג) יהוא בן נמשי               ד) פקח בן רמליהו
 
 

  48.על מי נאמר: ״ְוֵׁש֤ם  ִאּמֹו֙  ְצרּוָעה֙״?
 

 א) ירבעם בן נבט                   ב) חזקיה
 ג) יאשיהו                              ד)אמון

 
 49. על מי נאמר: "ְוֵׁש֥ם  ִאּמֹ֖ו  ֶחְפִצי־בָּֽה״?

 
 א) רחבעם                ב) צדקיהו
 ג) אמון                      ד)מנשה

 
 
 
 



 
 
 

 50. על מי נאמר :״וַּיֵֶ֜לְך ְּבכַֹ֣ח ָהֲאִכיָל֣ה ַהִה֗יא ַאְרָּבִע֥ים יֹום֙ ְוַאְרָּבִע֣ים
 ַלְ֔יָלה ַע֛ד ַה֥ר ָהֱאלִֹה֖ים חֹרֵֽב״ ?

 
 א) משה           ב)אליהו

 ג) יחזקאל        ד) נחמיה
 

ַּגְׁשֶּתם־ִל֧י ַבִּמְדָּב֛ר ַאְרָּבִע֥ים  51. איזה נביא אמר: ״ַהְּזָבִח֨ים ּוִמְנָח֜ה הִֽ
ל״?   ָׁשָנ֖ה ֵּב֥ית ִיְׂשָראֵֽ

 
 א) ישעיהו                                         בֿ)ירמיהו
 ג)  יחזקאל                                        ד) עמוס

 
 52. מי לא היה מלך ל״ַאְרָּבִע֥ים ָׁשָנ֖ה״?

 
 א) דוד                           בֿ) שלמה

 ג) יהואש                         ד) חזקיה
 

 53. על מי נאמר: ״וַּיֵֶ֣לְך  _____ ִלְקָראתֹו֒ וִַּיַּק֨ח ִמְנָח֤ה ְבָידֹו֙ ְוָכל־טּ֣וב
 ַּדֶּמֶׂ֔שק ַמָּׂש֖א ַאְרָּבִע֣ים ָּגָמ֑ל״?

 
  א) בן הדד              ב) נעמן

 ג) חזאל                 ד) אחאב
 

 54. למי נאמר: ״ְוָנָׂש֖אָת ֶאת־ֲעוֺ֣ן ֵּבית־ְיהּוָד֑ה ַאְרָּבִע֣ים יֹ֔ום יֹ֧ום ַלָּׁשָנ֛ה יֹ֥ום
 ַלָּׁשָנ֖ה ְנַתִּת֥יו לְָֽך?

 
 א) משה                ב)  כל דור המדבר

 ג) ירמיהו               ד) יחזקאל
 
 



 
 
 

 
 

 55. על מי נאמר: ״וִַּיַּגׁ֥ש _______  ַהְׁשֵּכ֣ם ְוַהֲעֵר֑ב וִַּיְתַיֵּצ֖ב ַאְרָּבִע֥ים
 יֹֽום״?

 
 א)  משה                         בֿ) גלית

 ג)  אליהו                         ד) יחזקאל
 

 56. איזה נביא אמר: ״ְוָאנִֹכ֛י ֶהֱעֵל֥יִתי ֶאְתֶכ֖ם ֵמֶאֶ֣רץ ִמְצָרִ֑ים ָואֹוֵלְ֨ך ֶאְתֶכ֤ם
י ָוָאִק֤ים ִמְּבֵניֶכם֙ ִלְנִביִא֔ים  ַּבִּמְדָּבר֙ ַאְרָּבִע֣ים ָׁשָנ֔ה ָלֶרֶׁ֖שת ֶאת־ֶאֶ֥רץ ָהֱאמֹרִֽ

ין־זֹ֛את ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ל ְנֻאם ה׳״?  ּוִמַּבחּוֵריֶכ֖ם ִלְנִזִר֑ים ַהַא֥ף אֵֽ
 

 א) ישעיהו                                        בֿ) ירמיהו
 ג) יחזקאל                                        ד) עמוס

 
 57. מי אמר: ״ָּברּ֣וְך ה׳ ֲאֶׁש֨ר ָנַת֤ן ְמנּוָחה֙ ְלַעּמֹ֣ו ִיְׂשָרֵא֔ל ְּככֹ֖ל ֲאֶׁש֣ר ִּדֵּב֑ר

 לֹֽא־ָנַפ֞ל ָּדָב֣ר ֶאָח֗ד ִמּכֹל֙ ְּדָברֹ֣ו ַהּטֹ֔וב ֲאֶׁש֣ר ִּדֶּב֔ר ְּביַ֖ד מֶֹׁש֥ה ַעְבּֽדֹו״?
 

 אֿ) דוד                                                    בֿ) שלמה
  ג) ישעיהו                                                דֿ) נחמיה

 
 

 58. איזה נביא אמר: ״ְוָהָיה֙ ַּבּיֹ֣ום ַההּ֔וא ׁשֶֹ֣רׁש ִיַׁש֗י ֲאֶׁש֤ר עֵֹמד֙ ְלֵנ֣ס
 ַעִּמ֔ים ֵאָל֖יו ּגֹויִ֣ם ִיְדרֹׁ֑שּו ְוָהְיָת֥ה ְמֻנָחתֹ֖ו ָּכֽבֹוד" ?

 
 אֿ) ישעיהו                           בֿ) ירמיהו
 ג) יחזקאל                            דֿ) עמוס

 



 
 
 

 59.״וִַּיְסעּו֙ ֵמַה֣ר ה׳ ֶּדֶ֖רְך ְׁשלֶֹׁ֣שת ָיִמ֑ים ַוֲארֹ֨ון ְּבִרית־ְיהוָ֜ה נֵֹסַ֣ע ִלְפֵניֶה֗ם
ה.״ לפי הפסוקים בפרק הזאת,  ֶּדֶ֚רְך ְׁשלֶֹׁ֣שת ָיִמ֔ים ָלתּ֥ור ָלֶה֖ם ְמנּוחָֽ
ָעָנ֔ן ֵמַע֖ל ִמְׁשַּכ֥ן ָהֵעדֻֽת״ והתחילו בני ישראל  באיזו תאריך ״ַנֲעָלה֙ הֶֽ

  לנסוע?
 

 א) בחודש השני בחמשה עשר לחודש                   בֿ) בחודש השני בעשרים לחודש
 ג) בחודש השני בעשרים וחמש לחודש                 ד) בחודש השלישי בראשון לחודש

 
 60. מי אמר: ״יְִֽהֶיה־ָּנ֛א ְּדַבר־ֲאדִֹנ֥י ַהֶּמֶ֖לְך ִלְמנּוָח֑ה ִּכ֣י  ְּכַמְלַאְ֣ך ָהֱאלֹקים

ְך״?   ֵּכ֣ן ֲאדִֹנ֤י ַהֶּמֶ֙לְך֙ ִלְׁשמַֹ֙ע֙ ַהּטֹ֣וב ְוָהָר֔ע וַֽיהוָ֥ה ֱאלֶֹה֖יָך ְיִה֥י ִעּמָֽ
 

 א) אביגיל                  בֿ)  האשה התקועית
  ג) שמעי                     ד) ירמיהו
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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. However for specific questions, answers in 
the answer key can be used more than once. Additionally, 
not every answer in the key will necessarily be used. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 קיבוץ גלויות ״ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך״
 תאמו (match) בין הנבואה, והנביא שאמר את הנבואה

 

 טור ב  טור א

 
 61.״ְוַׁשְבִּתי֮ ֶאת־ְׁשבּ֣ות ַעִּמ֣י ִיְׂשָרֵאל֒ ּוָבנּ֞ו ָעִר֤ים ְנַׁשּמֹות֙ וְָיָׁש֔בּו ְוָנְטעּ֣ו

ם״   ְכָרִמ֔ים ְוָׁשתּ֖ו ֶאת־יֵיָנ֑ם ְוָעׂשּ֣ו ַגּנֹ֔ות ְוָאְכלּ֖ו ֶאת־ְּפִריהֶֽ
 

  62.״ְוַׂשְמִּת֣י ָמ֠קֹום ְלַעִּמ֨י ְלִיְׂשָרֵא֤ל ּוְנַטְעִּתיו֙ ְוָׁשַכ֣ן ַּתְחָּת֔יו ְולֹ֥א ִיְרַּג֖ז עֹ֑וד
  ְולֹֽא־יִֹס֤יפּו ְבנֵֽי־ַעְוָלה֙ ְלַעּנֹותֹ֔ו ַּכֲאֶׁש֖ר ָּבִראׁשֹונָֽה״

  
ַעִּמים֙ ֲאֶׁש֣ר  63."ּכֹֽה־ָאַמר֮ ֲאדָֹנ֣י ְיהִוה֒ ְּבַקְּבִצ֣י ׀ ֶאת־ֵּב֣ית ִיְׂשָרֵא֗ל ִמן־הָֽ

 ָנפֹ֣צּו ָב֔ם ְוִנְקַּדְׁ֥שִּתי ָב֖ם ְלֵעיֵנ֣י ַהּגֹוִי֑ם וְיְָֽׁשבּו֙ ַעל־ַאְדָמָת֔ם ֲאֶׁש֥ר ָנַתִּ֖תי
ב״   ְלַעְבִּד֥י ְלַיֲעקֹֽ

 
בִֹתי֙ ֶאת־ְׁשבּ֣ות ְיהּוָד֔ה ְוֵא֖ת ְׁשבּ֣ות ִיְׂשָרֵא֑ל ּוְבִנִת֖ים  64. ״ַוֲהׁשִֽ

  ְּכָברִֽאׁשֹנָֽה״
 

 65. ּכֹֽה־ָאַמ֞ר ְיהָו֤ה ְצָבאֹות֙ ֱאלֵֹה֣י ִיְׂשָרֵא֔ל עֹ֣וד יֹאְמרּ֞ו ֶאת־ַהָּדָב֣ר ַהֶּז֗ה
 ְּבֶאֶ֤רץ ְיהּוָדה֙ ּוְבָעָר֔יו ְּבׁשּוִב֖י ֶאת־ְׁשבּוָת֑ם ְיָבֶרְכָך֧ ְיהָו֛ה ְנֵוה־ֶצֶ֖דק ַה֥ר

ֶדׁש״   ַהּקֹֽ
 

 66.  ְוָנָׂש֥א ֵנס֙ ַלּגֹוִי֔ם ְוָאַס֖ף ִנְדֵח֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ּוְנֻפצֹ֤ות ְיהּוָדה֙ ְיַקֵּב֔ץ ֵמַאְרַּב֖ע
  ַּכְנפֹ֥ות ָהָֽאֶרץ

 
 67.  ְוַׂשְמִּת֨י ֵעיִנ֤י ֲעֵליֶהם֙ ְלטֹוָב֔ה ַוֲהִׁשבִֹת֖ים ַעל־ָהָאֶ֣רץ ַהּזֹ֑את ּוְבִניִתים֙

  ְולֹ֣א ֶאֱהרֹ֔ס ּוְנַטְעִּת֖ים ְולֹ֥א ֶאּֽתֹוׁש׃
 

 68. ְוָאנִֹכ֗י ַמֲעֵׂשיֶהם֙ ּוַמְחְׁשבֵֹ֣תיֶה֔ם ָּבָא֕ה ְלַקֵּב֥ץ ֶאת־ָּכל־ַהּגֹוִי֖ם
י  ְוַהְּלׁשֹנֹ֑ות ּוָב֖אּו ְוָראּ֥ו ֶאת־ְּכבֹודִֽ

 א) נתן הנביא
 ב) ישעיהו
 ג) ירמיהו

 ד) יחזקאל
 ה)עמוס

 ו) שמואל
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 II. חתן וכלה - מהרה ה׳ אלקינו עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים...״
 תאמו (match) בין האמירה, ומי שאמר את האמירה

 

 טור ב  טור א

 
 69.״קֹ֣ול ָׂשׂשֹ֞ון ְוקֹ֣ול ִׂשְמָח֗ה קֹ֣ול ָחָתן֮ ְוקֹ֣ול ַּכָּלה֒ קֹ֣ול אְֹמִר֡ים הֹודּו֩

י־ְלעֹוָל֣ם ַחְסּדֹ֔ו ְמִבִא֥ים ּתֹוָד֖ה ֵּב֣ית ְיהָו֑ה  ֶאת־ְיהָו֨ה ְצָבאֹ֜ות ּכִֽי־טֹ֤וב ְיהָוה֙ ּכִֽ
 ּכִֽי־ָאִׁש֧יב ֶאת־ְׁשבּות־ָהָאֶ֛רץ ְּכָבִראׁשָֹנ֖ה ָאַמ֥ר ְיהוָֽה״

  
אלַֹה֔י ִּכ֤י ִהְלִּביַׁשִ֙ני֙ ִּבְגֵדי־ֶיַׁ֔שע ְמִע֥יל יהָו֗ה ָּתֵג֤ל ַנְפִׁשי֙ ּבֵֽ  70.ׂשֹ֧וׂש ָאִׂש֣יׂש ּבַֽ

יָה ָחָתן֙ ְיַכֵה֣ן ְּפֵא֔ר ְוַכַּכָּל֖ה ַּתְעֶּד֥ה ֵכלֶֽ  ְצָדָק֖ה ְיָעָטִ֑ני ּכֶֽ
 

י־ִיְבַע֤ל ָּבחּור֙ ְּבתּוָל֔ה ִיְבָעלּ֖וְך ָּבָנִ֑יְך ּוְמׂשֹ֤וׂש ָחָתן֙ ַעל־ַּכָּל֔ה ָיִׂש֥יׂש  71.״ַוּכִֽ
ִיְך״  ָעַלִ֖יְך ֱאלֹהָֽ

 
 72.״ְוַהֲאַבְדִּת֣י ֵמֶה֗ם קֹ֤ול ָׂשׂשֹון֙ ְוקֹ֣ול ִׂשְמָח֔ה קֹ֥ול ָחָת֖ן ְוקֹ֣ול ַּכָּל֑ה קֹ֥ול

 ֵרַחִ֖ים ְואֹ֥ור נֵֽר׃"
 

 73. ֲהָנׁשּוב֙ ְלָהֵפ֣ר ִמְצוֶֺת֔יָך ּוְ֨לִהְתַחֵּת֔ן ְּבַעֵּמ֥י ַהּתֵֹעבֹ֖ות ָהֵאֶּ֑לה ֲהלֹ֤וא
ה ֱאַנף־ָּב֙נּו֙ ַעד־ַּכֵּל֔ה ְלֵא֥ין ְׁשֵאִר֖ית ּוְפֵליטָֽ  תֶֽ

 

 א) משה
 ב) ישעיהו
 ג) ירמיהו
 ד) עמוס
 ה) עזרא

 

 
 74. מי אמר לשאול: ״ ּוִמ֤י ְבָכל־ֲעָבֶד֙יָך֙ ְּכָדִו֣ד ֶנֱאָמ֔ן ַוֲחַת֥ן ַהֶּמֶ֛לְך ְוָס֥ר

ָך״?  ֶאל־ִמְׁשַמְעֶּתָ֖ך ְוִנְכָּב֥ד ְּבֵביתֶֽ
 

 א) דואג                               ב) אחימלך
 ג) מיכל                                 ד) יונתן

 



 
 
 

יהּוָד֗ה ַּבֲעֵל֤י ְׁשבּוָעה֙  לֹ֔ו  ִּכי־ָחָת֥ן הּ֖וא ִלְׁשַכְנָי֣ה  75:  על מי נאמר: ״ִּכי־ַרִּב֣ים ּבִֽ
ֶרְכיָֽה׃״?  ֶבן־ָאַר֑ח וִֽיהֹוָחָנ֣ן ְּבנֹ֔ו ָלַק֕ח ֶאת־ַּבת־ְמֻׁשָּל֖ם ֶּב֥ן ּבֶֽ

 
 א) יוידע                                  ב) סנבלט
 ג) אלישיב                                ד) טוביה

 
 

 III.  ברית ״ַוֲהִקמִֹת֨י ֶאת־ְּבִריִת֜י ֵּביִנ֣י ּוֵביֶנָ֗ך ּוֵב֨ין ַזְרֲעָך֧ ַאֲחֶר֛יָך
 ְלדֹרָֹת֖ם ִלְבִר֣ית עֹוָל֑ם…״

 
 תאמו (match) בין האמירה, ומי שאמר את האמירה

 טור ב׳ טור א׳

 76. ״ִּכ֣י זֹ֣את ַהְּבִר֡ית ֲאֶׁש֣ר ֶאְכרֹת֩ ֶאת־ֵּב֨ית
 ִיְׂשָרֵא֜ל ַאֲחֵר֨י ַהָּיִמ֤ים ָהֵהם֙ ְנֻאם־ְיהָו֔ה ָנַתִּ֤תי

 ֶאת־ּֽתֹוָרִתי֙ ְּבִקְרָּב֔ם ְוַעל־ִלָּב֖ם ֶאְכֲּתֶבָּ֑נה ְוָהיִ֤יִתי
ם  ָלֶהם֙ לֵֽאלִֹה֔ים ְוֵהָּ֖מה יְִֽהיּו־ִל֥י ְלעָֽ

 
 

 77. ״ּכֹ֚ה ָאַמ֣ר ְיהָו֔ה ִאם־לֹ֥א ְבִריִת֖י יֹוָמ֣ם ָוָלְ֑יָלה
ְמִּתי׳״  ֻחּקֹ֛ות ָׁשַמִ֥ים ָוָאֶ֖רץ לֹא־ׂשָֽ

 
 78. ״ִּכ֣י ֲאִנ֤י ְיהָוה֙ אֵֹה֣ב ִמְׁשָּפ֔ט ׂשֵֹנ֥א ָגֵז֖ל ְּבעֹוָל֑ה
ם  ְוָנַתִּת֤י ְפֻעָּלָתם֙ ֶּבֱאֶמ֔ת ּוְבִר֥ית עֹוָל֖ם ֶאְכרֹ֥ות ָלהֶֽ

 
 

ים״  79. "ְולֹ֥א ָזְכרּ֖ו ְּבִר֥ית ַאחִֽ
 

 80. "ְוָכַרִּת֤י ָלֶהם֙ ְּבִר֣ית עֹוָל֔ם ֲאֶׁש֤ר לֹֽא־ָאׁשּוב֙
 ֵמַאֲ֣חֵריֶה֔ם ְלֵהיִטיִב֖י אֹוָת֑ם ְוֶאת־ִיְרָאִתי֙ ֶאֵּת֣ן

י  ִּבְלָבָב֔ם ְלִבְלִּת֖י סּ֥ור ֵמָעלָֽ
 

 
 81. ְוַהֲעַבְרִּת֥י ֶאְתֶכ֖ם ַּתַ֣חת ַהָּׁשֶ֑בט ְוֵהֵבאִת֥י

 א) דוד
 ב) ישעיהו
 ג) ירמיהו

 ד) יחזקאל
 ה) עמוס

 
  



 
 
 

ית  ֶאְתֶכ֖ם ְּבָמסֶֹ֥רת ַהְּברִֽ
 

 
 82.ּכִֽי־לֹא־ֵכ֥ן ֵּביִת֖י ִעם־ֵא֑ל ִּכי֩ ְבִר֨ית עֹוָל֜ם ָׂש֣ם
י־ָכל־ִיְׁשִע֥י ְוָכל־ֵחֶ֖פץ  ִל֗י ֲערּוָכ֤ה ַבּכֹל֙ ּוְׁשֻמָר֔ה ּכִֽ

יַח  ּכִֽי־לֹ֥א ַיְצמִֽ
 
 
 

ָּך"  83. מי אמר למי : "ְּכָרת־ָל֥נּו ְבִר֖ית ְוַנַעְבדֶֽ
 

 א)  דוד ואנשיו אל אכיש מלך גת                       ב) זקני ישראל אל דוד
 ג)  אנשי יבש גלעד אל נחש העמוני                   ד) יונתן ואנשיו אל דוד

 
 84. על איזה מלך נאמר: "ַוַּיַ֣על  ַהֶּמֶ֣לךְ  ֵּבית־ְיהָו֡ה ְוָכל־ִא֣יׁש ְיהּוָדה֩ ְוָכל־יְֹׁשֵב֨י ְירּוָׁשלִַ֜ם ִאּתֹ֗ו

ֲהִנים֙ ְוַהְּנִביִא֔ים ְוָכל־ָהָע֖ם ְלִמָּקטֹ֣ן ְוַעד־ָּגדֹ֑ול ַוִּיְקָר֣א ְבָאְזֵניֶה֗ם ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי֙ ֵסֶ֣פר ַהְּבִר֔ית  ְוַהּכֹֽ
 ַהִּנְמָצ֖א ְּבֵב֥ית ְיהוָֽה׃"

 
 א) דוד                                   ב) שלמה

 ג)  חזקיה                               ד) יאשיהו

 
  IV.שלום "ִיָּׂשא ְיהָֹוה ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום.״

 
 

 טור ב טור א

 85. ְוַעָּתה ְּבנֹוֵתיֶכם ַאל ִּתְּתנּו ִלְבֵניֶהם
 ּוְבנֵֹתיֶהם ַאל ִּתְׂשאּו ִלְבֵניֶכם ְולֹא ִתְדְרׁשּו

 ְׁשלָֹמם ְוטֹוָבָתם ַעד עֹוָלם ְלַמַען ֶּתֶחְזקּו
 ַוֲאַכְלֶּתם ֶאת טּוב ָהָאֶרץ ְוהֹוַרְׁשֶּתם ִלְבֵניֶכם

  ַעד עֹוָלם.״
 

 א) דוד
 ב) מיכיהו
 ג) ישעיהו
 ד) ירמיהו
 ה) עזרא



 
 
 

  86. אְֹמִרים ָאמֹור ִלְמַנֲאַצי ִּדֶּבר ְיהָֹוה ָׁשלֹום
 ִיְהֶיה ָלֶכם ְוכֹל הֵֹלְך ִּבְׁשִררּות ִלּבֹו ָאְמרּו לֹא

  ָתבֹוא ֲעֵליֶכם ָרָעה.
  

 87. ַוּיֹאֶמר ָרִאיִתי ֶאת כל ִיְׂשָרֵאל ְנפִֹצים ֶאל
 ֶהָהִרים ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה ַוּיֹאֶמר
 ְיהָֹוה לֹא ֲאדִֹנים ָלֵאֶּלה ָיׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו

 ְּבָׁשלֹום.
 

 88. ִּכי ֶיֶלד ֻיַּלד ָלנּו ֵּבן ִנַּתן ָלנּו ַוְּתִהי
 ַהִּמְׂשָרה ַעל ִׁשְכמֹו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל

 ִּגּבֹור ֲאִבי ַעד ַׂשר ָׁשלֹום.
  

 89. ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִיָּנֵבא ְלָׁשלֹום ְּבבֹא ְּדַבר
 ַהָּנִביא ִיָּוַדע ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְיהָֹוה ֶּבֱאֶמת.

 
 90. ַוֲאַמְרֶּתם ּכֹה ֶלָחי ְוַאָּתה ָׁשלֹום ּוֵביְתָך

  ָׁשלֹום ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלָך ָׁשלֹום.
 

 91. ְוִדְרׁשּו ֶאת ְׁשלֹום ָהִעיר ֲאֶׁשר ִהְגֵליִתי
 ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ְוִהְתַּפְללּו ַבֲעָדּה ֶאל ְיהָֹוה ִּכי

  ִבְׁשלֹוָמּה ִיְהֶיה ָלֶכם ָׁשלֹום.
 

 92. ַּתַחת ַהְּנחֶֹׁשת ָאִביא ָזָהב ְוַתַחת ַהַּבְרֶזל
 ָאִביא ֶכֶסף ְוַתַחת ָהֵעִצים ְנחֶֹׁשת ְוַתַחת

 ָהֲאָבִנים ַּבְרֶזל ְוַׂשְמִּתי ְפֻקָּדֵתְך ָׁשלֹום ְונְֹגַׂשִיְך
  ְצָדָקה.

  
 93. ִּכי כֹה ָאַמר ְיהָֹוה ִהְנִני נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר

ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים וִיַנְקֶּתם ַעל ַצד
  ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתשֳׇׁעָׁשעּו.

 



 
 
 

94. ִּכי ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַהַּמֲחָׁשבֹת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי
 חֵֹׁשב ֲעֵליֶכם ְנֻאם ְיהָֹוה ַמְחְׁשבֹות ָׁשלֹום ְולֹא

  ְלָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית ְוִתְקָוה.
 
 
 
 

 95. ְוָהְיָתה ִּלי ְלֵׁשם ָׂשׂשֹון ִלְתִהָּלה
 ּוְלִתְפֶאֶרת ְלכֹל ּגֹויֵי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּו ֶאת
 כׇּל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי עֶֹׂשה אֹוָתם ּוָפֲחדּו

 ְוָרְגזּו ַעל כׇּל ַהּטֹוָבה ְוַעל כׇּל ַהָּׁשלֹום ֲאֶׁשר
  ָאנִֹכי עֶֹׂשה ָּלּה.

 
 

 
 96. מי אמר למי: "ֲהָׁשלֹום ַאָּתה ָאִחי ?

 א) יואב אל עמשא                                       ב) דוד אל יונתן
 ג) משה אל יתרו                                         ד) אחאב אל בן הדד

 
 97. על מי נאמר: ״ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן  לֹו  ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום.״

 
 א) פנחס                                        בֿ) דוד

 ג) שלמה                                        ד) חזקיה
 
 
 
 

 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

 
 

 98.על מי נאמר: ״ ְורּוַח ְנָׂשַאְתִני ַוִּתָּקֵחִני ָוֵאֵלְך ַמר ַּבֲחַמת רּוִחי וְַיד ְיהָֹוה ָעַלי ָחָזָקה.״ ?



 
 
 

 
 א) אליהו                ֿ ב) יחזקאל
 ג) עזרא                    ד) נחמיה

 
 

 99. מי אמר ״ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאם ָרָזה ֲהֵיׁש ָּבּה ֵעץ ִאם ַאיִן ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם
 ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ...״?

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

 
 

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

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

 
____________________________________________________________
______ 
 !You should be proud of all that you’ve learned to make it to this point .חזק ואמץ
Whatever the outcome, you truly have earned the title of National Champion.  Kol 
Ha’Kavod! 
 
 
 

 


