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 מגילת רות –שאלות חזרה 
 מקרא ורש"י 

 פרק א'

 באיזו תקופה אירע סיפור מגילת רות? .1

 מה שמו של בועז כפי שמופיע בספר שופטים? .2

 מדוע יצא האיש מבית לחם להיכן הלך ומדוע נענש על כך? .3

 כיצד נקרא האיש אשתו ובניו? .4

 (2מדוע נקראים אנשים אפרתיים? ) .5

 אנשים חשובים?מהיכן מוכיח רש"י שהם היו   .6

 מה היה סופו של האיש ובניו? .7

 מדוע כתוב "וימותו גם שניהם"? .8

 עם מי התחתנו שני הבנים? .9

 את הנשים לא להתלוות אליה?כיצד משכנעת נעמי  .10

 (2מדוע הנשים לא זקוקות לייבום? ) .11

 מדוע היא מציינת בדבריה שהיא זקנה? .12

 מה גורם לנעמי לחזור לבית לחם? .13

 בלשון הפסוק? לא שולחת נעמי את הנשים  .14

 המה מברכת נעמי את הנשים? .15

 הסבר את המילים "תשברנה" "תעגנה"! .16

 מהי הלשון "יצאה בי ה'" ומהיכן מוכיח זאת רש"י? .17

 היכן נמצא הטעם במילה "שבה" בפסוק טו' ועל איזה זמן מדבר? .18

ועל איזה זמן פסוק יד'  בפרק ב' היכן נמצא הטעם במילה "שבה" במגילת אסתר  .19

 מדבר?
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 מחליטה ערפה לעשות בעקבות בקשת נעמי?מה   .20

למה מתכוונת רות באמרה: אל אשר תלכי אלך, תליני אלין, עמך עמי, אלוקייך אלוקי,   .21

 .באשר תמותי אמות, ושם אקבר 
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 מדוע אומרת נעמי "אני מלאה הלכתי"? .27
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 מהו "מודע לאישה"? .28

 מהו הקשר המשפחתי בין בועז לאלימלך? .29

 מי היו אחיו של אלימלך? .30
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 ?נו תמהי "הלא בועז מודע  .41
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ושמתי שמלתך עליך וירדתי" זהו הכתיב בפסוק אך הקרי הוא "ושמת שמלותייך  .46

 וירדת" הסבר!
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 נקרא כן? כיצד נקרא הבן הנולד לבועז ורות ועל ידי מי  .74
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