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 2/1דף  תשובות
  

 
 (6)שמואל א'  יח/  1לשאלה מס'  תשובה 

 .  םפלישתיישראל על  ןלניצחושהביא  תגוליידוד על  ןניצחו א. 
 הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו.  .ב
 

 (11)בראשית כו/  2לשאלה מס' תשובה 
 הפלישתים  א.  
 עשק , שטנה , שבעה , רחובות     ב. 
 

 (33)שמואל א'  יז/  3לשאלה מס'  תשובה
 דוד סיפר זאת לשאול . א. 
 ארי , דוב  ב.  

 
 (11)בראשית יד/  3לשאלה מס'  תשובה

 אברהם נלחם נגד ארבעת המלכים ששבו את לוט בן אחיו.  א.
 לחם ויין.  ב.
 

 (31/)בראשית מא  1לשאלה מס'  תשובה
 פרעה נתן ליוסף את השם הזה. א.
 לאחר שפתר לו את החלומות. ב.
 

 (13)שופטים ז/  6לשאלה מס' תשובה 
 גדעון בן יואש  א. 
 אחד מחיילי מדיין חלם על לחם מתגלגל נופל על האוהל ומפיל אותו –נצחון גדעון במלחמה על מדין  ב. 
 

 (13)יהושע ב/  7תשובה לשאלה מס' 
 רחב. א.
 החביאה את שני המרגלים ששלח יהושע לרגל את יריחו. ב.
 

 (22)שמואל א'  יח/  1לשאלה מס'  תשובה
 לדוד הוצע להתחתן עם מיכל בת שאול.  האיש הוא דוד, והמלך הוא שאול. א.
 .םפלישתימאה ערלות  ב.
 

 (33)שופטים ו/  9לשאלה מס'  תשובה
  .אשר עליו האשרה כרת אתגדעון נתץ את מזבח הבעל ומשום ש א. 
 סירב להוציא את בנו  להורג וטען שהבעל יריב את ריבו . ב. 
 

 (33)שופטים יא/  13לשאלה מס'  תשובה
 בת יפתח  א. 
 בשל הנדר שנדר  -קרע את בגדיו  ב. 
 

 (16-11)בראשית מח/  11לשאלה מס' תשובה 
 יעקב בירך את יוסף בנו ואת שני נכדיו , מנשה ואפרים . א. 
ַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְויִ  ב.  ִתי ִמָכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְנָעִרים ְוִיָקֵרא ָבֶהם ְשִמי ְוֵשם ֲאבֹּ ֵאל אֹּ ב ְְֶּקֶרב ַהַמְלָאְך ַהגֹּ ְדג ּ ָלרֹּ

 ָהָאֶרץ: 
ר ְיִשְמָך ֱאֹלִהים ְכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶשה .     ניתן גם לקבל : ְְָּך ְיָבֵרְך ִיְשָרֵאל ֵלאמֹּ

 
 (13+ יא/ 27)שמואל א' י/  12תשובה לשאלה מס' 

 שאול המלך  .א
 נצחון על נחש העמוני  –לא יומת איש כי היום עשה ה' תשועה לישראל   .ב
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 2/1דף  תשובות
 
 

 (17)שמואל א' יז/  13תשובה לשאלה מס' 
 דוד נשלח ע"י ישי לשלושת אחיו שהיו בחזית המלחמה .  .א
 מלחמת גלית ודוד . –מלחמת ישראל נגד פלישתים   .ב
 

 (33)בראשית מב/  13לשאלה מס'  תשובה
 אחי יוסף סיפרו ליעקב אביהם. א.
 יוסף האשימם בריגול ארץ מצרים. ב.
 

 (13)שופטים ט/  11לשאלה מס'  תשובה
 אבימלך בעת שנלחם נגד תבץ. א.
 פן יאמרו אשה הרגתהו. -אבימלך ביקש מנערו להרוג אותו  ב.
 

 (21-19)יהושע ט/  61לשאלה מס'  תשובה
  הנענשים: יושבי גבעון    המצביא:  יהושע  תשובה ד. 

 
  (11שמואל א'  לא/)  71לשאלה מס'  תשובה

 גלעד, והיטיבו עם שאול-האנשים אנשי יבש  תשובה ד. 
 

 (6שמואל א'  יד/)  11לשאלה מס'  תשובה
 הלוחם הוא יהונתן, והוא נלחם בפלשתים  .אתשובה  

 
  (3-2א/)יהושע   19לשאלה מס'  תשובה

 המנהיג: יהושע.  גבולות הארץ:  מהמדבר ועד נהר פרת, כל ארץ החתים ועד הים הגדול   .אתשובה  
 
 

 (33בראשית כא/)  61לשאלה מס'  תשובה
 שם העץ:  אשל האיש: אברהם.    .בתשובה  


