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 שם: ____________________                                                                         כ"א שבט ה'תשע"ח ב"ה

 ה-/ שופטים א מבחן בנביא

תצליחי. בהצלחה  בכתב ברור. את יודעת הכל ואת בוודאיקראי את השאלות הבאות ועני עליהן בתשומת לב ו
 רבה!

 (נקודות 16) רקע חלק א /

 בני ישראל נכנסו לארץ ישראל. כל שבט קיבל נחלה והיה צריך להתיישב בה, אך בארץ היו הגויים.

 ___________________________________________ ?מה בני ישראל היו צריכים לעשות לגויים (1

 _________________________________________________________ מה הם עשו בפועל? (2

 _____________________________________________________ האם ה' שמח מכך? מדוע? (3

 ____________________________________________________ בעקבות כך?מה יקרה להם  (4

_________________________________________________________________________ 

 (נקודות 16) / "גלגל חוזר בספר שופטים" בחלק 

 ., כמו "גלגל חוזר"בספר שופטים ישנה התרחשות שחוזרת על עצמה כל הזמן

 השלימי את הגלגל וכתבי מהם השלבים. (1

 

 

 

 :כתבי כיצד כל שלב הוביל לשלב הבא (2

 _________________________________________________בני ישראל ____________  *

 _______________________________________* ולכן ה' _________________________

 _________________________________________* עד ש ________________________

 __________________________________________* ואז ה' _______________________

 _________* לאחר כמה זמן, לאט לאט __________________________________________

 ...ושוב ______________________

 (נקודות 12) השופטים/  גחלק 

 מתחי קו בין השופט למלך שהיה בימיו

 אהוד בן גרא 

 עתניאל בן קנז 

 דבורה הנביאה 

 שמגר בן ענת 

 (נקודות 12) / הניסים הגדולים דחלק 

  מן הניסים הבאים: אחדבחרי  (1
 ./ מותו של סיסרא בצבאו של סיסראכיבוש העיר לוז / הניצחון על עגלון מלך מואב / המלחמה 

 

 לים שלך.תארי את הנס במי (2

 פלישתים 

 עגלון מלך מואב 

 סיסרא שר צבאו של יבין מלך כנען 

 כושן רשעתיים מלך ארם 

 א

 ב

 ג

 ד
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 (קודותנ 16 .7מתוך  4) ?מר למי/ מי א החלק 

 .או מי אמר למי ,קראי את הפסוק וכתבי מי אמר

 ____________ אמר. - "אשר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה בתי לאשה" (1

 ___________ אמרו ל____________. - "הראנו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד" (2

 _________________________ אמר ל  - "דבר סתר לי אליך המלך" (3

 בהר תבור ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבולון" "לך ומשכת (4

 __________ אמרה ל____________

 _______________ אמר ל_____________ - "השקיני נא מעט מים כי צמאתי" (5

 _____________ אמרה ל_____________ - "לך ואראך את האיש אשר אתה מבקש" (6

 ___________ אמרו___ "כן יאבדו כל אויביך ה' ואוהביו כצאת השמש בגבורתו" (7

 (נקודות 20. 13מתוך  10) / מי אני? וחלק 

 .כתבי על מי או על מה מדובר

 __________________ יצאנו ראשונים לכבוש את נחלתנו בארץ ישראל (1

 _______________________ את קרית ספר כבשתי (2

 ____________________ היה קשה למצוא את הפתח שלי (3

 _______________ ...אותו בימי בני ישראל שמעו בקול ה', ולאחר הסתלקותי החלו לשכוח (4

 ____________________ תנו דברים לא טוביםישכנים של בני ישראל והם למדו מא היינו (5

 ________________________ שפטתי את ישראל וגם לימדתי הרבה תורה (6

 _____________________ אני שמאלי (7

 _______________________ "איש בריא מאד" (8

 _____________________ פסוקיםשני עלי רק  יםכתובשפטתי את ישראל ו (9

 _______________________ הכנתי פתילות להדלקת המנורה (10

 ___________________ סראקראו דווקא לנו להילחם בסי (11

 _____________ חוגם נתתי לו אוכל משוב אהל שליהגיע אלי אורח חשוב, התגברתי והכנסתי אותו ל (12

 ____________________ מחכה ליד החלון ומיבבת (13

 (נקודות 8) חלק ז / נביא לחיים

 ה מה ללמוד מהם!ם אנחנו לומדים בנביא אינם רק סיפורים יפים, יש לנו הרביההסיפורים אודות

 :שלמדנו עליהם בחרי אחד מן הדברים (1

 חטאי בני ישראל 

 ופטים ומציל אותםשבני ישראל ה' שולח ל 

 צליחותכסיסים של אהוד בן גרא הה 

 אומרים שירה לה'  ה,לאחר הניצחון במלחמ 

  כבשו את ההר ולא את העמקושמעון בני יהודה  

 דבורה שפטה מתחת לעץ התומר 

 רת אלפים איש מול צבא אדיר ף עשה' אמר לאסו
 ורכבי ברזל

 בני ישראל לא הרגו את הגויים 

  השבטים שלא הצטרפו למלחמה בסיסרא נהגו
  שלא כשורה
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 _______________________________________________ לחיים: כתבי מה את לומדת מכך (2

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 (נקודות 5) בונוס

 :ביאורי מילים שאת זוכרת 3כתבי 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 :היההמבחן 

 כיף *

 קל *

 נחמד *

 קשה *

 __________: _________________אחר *

 

  !!!בהצלחה 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


