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Sample Questions Softim
 .1איזה שופט היה בֵּ ין הָ ָרמָ ה ּובֵּ ין בֵּ ית-אֵּ ל--בְּ הַ ר אֶ פְּ ָריִם?
 .iדבורה
 .iiאהוד בן גרא
 .iiiעתניאל בן קנז
 .ivשמגר בן ענת

ָארכָּה
 .2וַ יַעַ ׂש ל ֹו _______ חֶ ֶרב ,וְּ לָּה ְּשנֵּי פֵּ יוֹת--גֹמֶ ד ְּ
 .iברק
 .iiאהוד בן גרא
 .iiiעתניאל בן קנז
 .ivשמגר בן ענת

 .3על מי נאמר ְּת ַשע מֵּ אוֹת ֶרכֶ ב-בַ ְּרזֶ ל ,לוֹ?
 .iכושן רשעתיים
 .iiדבורה
 .iiiאהוד
 .ivסיסרא
 .4איפה מלך יבין?
 .iארם נהריים
 .iiבזק
 .iiiחצור
 .ivהר אפרים
 .5איפה מלך כושן?
 .iארם נהריים
 .iiבזק
 .iiiחצור
 .ivהר אפרים
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 .6על מי נאמר ִאיש בָ ִריא ְּמאֹד?
 .iיבין
 .iiאדני בזק
 .iiiכושן
.iv

עגלון

 .7על איזה שבט נאמר גְּ דֹלִ ים ִח ְּק ֵּקי -לֵּב?
 .iראובן
 .iiיששכר
 .iiiדן
 .ivאפרים

 .8על איזה שבט נאמר לָמָ ה יָגּור אֳ נִיוֹת
 .iראובן
 .iiיששכר
 .iiiדן
 .ivאפרים

ֹאמרּו ַאנ ְֵּּשי הָ עִ יר ,אֶ ל-יוֹאָ ש ,הוֹצֵּ א אֶ ת-בִ נְָּך ,וְּ ָימֹת – למה ?
 .9וַ י ְּ
 .iכי עָ ׂשּה אֶ ת-הַ ִמנְּהָ רוֹת אֲ ֶשר בֶ הָ ִרים
 .iiכי הוא חֹבֵּ ט ִח ִטים בַ גַת
יתי מַ לְּ אַ ְך ה' פָ נִים אֶ ל-פָ נִים
 .iiiכִ י-עַ ל-כֵּן ָר ִא ִ
כִ י נָתַ ץ אֶ תִ -מזְּ בַ ח הַ בַ עַ ל ,וְּ כִ י כ ַָרת הָ אֲ ֵּש ָרה
.iv

 .10מי אמר הַ אַ ֶתם ְּת ִריבּון לַבַ עַ לִ ,אם-אַ ֶתם תו ִֹשיעּון אוֹת ֹו?
 .iירובעל
 .iiיואש
 .iiiאנשי העיר
 .ivמלאך ה
.v
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 .11על מי לא נאמר שתקע בשופר?
 .iגדעון
 .iiירובעל
 .iiiאהוד
 .ivברק

ָארץ ח ֶֹרב?
 .12מה יקרה אם ִאם טַ ל י ְִּהיֶה עַ ל-הַ גִ זָ ה לְּ בַ ָדּה ,וְּ עַ ל-כָל-הָ ֶ
 .iוַ יִבֶ ן ָשם גִ ְּדעוֹן ִמזְּ בֵּ חַ ַלה
 .iiכִ י נָתַ ץ אֶ תִ -מזְּ בַ ח הַ בַ עַ ל
יִׂש ָראֵּ ל ,כַ אֲ ֶשר ִדבַ ְּר ָת
 .iiiוְּ י ַָדעְּ ִתי כִ י-תו ִֹשיעַ בְּ י ִָדי אֶ תְּ -
 .ivאֲ נַסֶ ה נָאַ -רק-הַ פַ עַ ם ,בַ גִ זָ ה

 .13איפה היה מחנה גדעון?
.i
.ii
.iii
.iv

עֵּ ין חֲ רֹד
ִמצָ פוֹןִ ,מגִ בְּ עַ ת הַ מו ֶֹרה
ִקישוֹן
מֵּ רוֹז

 .14כמה חיילים הגיעו בהתחלה להילחם עם מדיין ?
32000 .i
22000 .ii
10000 .iii
300 .iv

 .15הו ֵֹּרד אוֹתָ ם אֶ ל-הַ מַ יִם ,וְּ אֶ ְּצ ְּרפֶ נּו לְּ ָך ָשם – במי בחר ה' להילחם במדיין?
יִצפֹר מֵּ הַ ר הַ גִ לְּ עָ ד
ִמי-י ֵָּרא וְּ חָ ֵּרדָ ,ישֹב וְּ ְּ
.i
 .iiכֹל אֲ ֶשר-יָֹלק בִ לְּ שוֹנ ֹו ִמן-הַ מַ יִ ם כַאֲ ֶשר יָֹלק הַ כֶ לֶב
 .iiiכֹל אֲ ֶשר-יִ כְּ ַרע עַ ל-בִ ְּרכָיו ,לִ ְּשתוֹת
 .ivגדעון ופורה נערו
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 .16מה לא היה לחיילי גדעון?
.i
.ii
.iii
.iv

שוֹפָ רוֹת
ְּצלִ יל לֶחֶ ם ְּׂשע ִֹרים
יקים,
כַ ִדים ֵּר ִ
לַפִ ִדים

 .17מי אמר למי ּוזְּ כַ ְּר ֶתם ,כִ י-עַ ְּצ ְּמכֶ ם ּובְּ ַׂש ְּרכֶם ָאנִי?
 .iאבימלך לגעל עבדו
 .iiירובעל לאנשי שכם
 .iiiאנשי שכם ליותם
 .ivאבימלך לאנשי שכם

 .18איפה המליכו את אבימלך?
.i
.ii
.iii
.iv

בֵּ יתָ-אבִ יו ,עָ פְּ ָרתָ ה
עִ ם-אֵּ לוֹן מֻ צָ ב ,אֲ ֶשר בִ ְּשכֶם
בֵּ ין הָ ָרמָ ה ּובֵּ ין בֵּ ית-אֵּ ל
אֵּ ילוֹן בְּ צַ ֲע ַננִים

 .19הֶ חֳ ַדלְּ ִתי אֶ ת-מָ ְּת ִקי ,וְּ אֶ תְּ -תנּובָ ִתי הַ טוֹבָ ה
 .iזית
 .iiתאנה
 .iiiגפן
 .ivאטד

 .20איזה עץ אמר בֹאּו חֲ סּו בְּ ִצלִ י
.i
.ii
.iii
.iv
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 .21מה אמר זְּ בֻל ַׂשר-הָ עִ יר?
.i
.ii
.iii
.iv

ַרבֶ ה ְּצבָ אֲ ָך ,וָ צֵּ ָאה
ירה ,אֶ ת-אֲ בִ ימֶ לְֶך
ָאס ָ
יִתן אֶ ת-הָ עָ ם הַ זֶ ה ,בְּ י ִָדי ,וְּ ִ
ּומי ֵּ
ִ
אשי הֶ הָ ִרים
ִהנֵּה-עָ ם יו ֵֹּרד מֵּ ָר ֵּ
אֵּ ת צֵּ ל הֶ הָ ִרים אַ ָתה רֹאֶ ה כָ אֲ נ ִָשים.

 .22איפה גר ת ֹולָע בֶ ן-פּוָאה?
.i
.ii
.iii
.iv

בְּ תֵּ בֵּ ץ
הַ ר-צַ לְּ מוֹן
בְּ ָש ִמיר
בְּ ָקמוֹן

 .23כמה שנים שפט תולע בן פואה את ישראל?
23 .i
42 .ii
40 .iii
20 .iv

יִק ַרע אֶ ת-בְּ ג ָָדיו?
 .24למה נאמר על יפתח וַ ְּ
 .iוְּ ִהנֵּה בִ ת ֹו יֹצֵּ את לִ ְּק ָראתוֹ ,בְּ תֻ פִ ים ּובִ ְּמחֹלוֹת
 .iiוְּ ֹלא ָשמַ ע ,מֶ לְֶך בְּ נֵּי עַ מוֹן ,אֶ לִ -דבְּ ֵּרי יִפְּ ָתח ,אֲ ֶשר ָשלַח
אֵּ לָיו
יקים
יִתל ְַּקטּו אֶ ל-יִ פְּ ָתח אֲ נ ִָשים ֵּר ִ
 .iiiוַ ְּ
 .ivוַ ְּתג ְָּרשּונִי ִמבֵּ ית ָאבִ י

 .25מה לא נאמר על בת יפתח
.i
.ii
.iii
.iv
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יִשלַח אוֹתָ ּה ְּשנֵּי חֳ ָד ִשים; וַ ֵּתלְֶך ִהיא וְּ ֵּרעוֹתֶ יהָ ,
וַ ְּ
ַארבַ עַ ת י ִָמים,
יִׂש ָראֵּ ל ,לְּ תַ נוֹתְּ ...
ֵּתלַכְּ נָה בְּ נוֹת ְּ
ידה ,אֵּ ין-ל ֹו ִממֶ נּו בֵּ ן א ֹו-בַ ת
יְּח ָ
וְּ ַרק ִהיא ִ
ֹלהים וַ אֲ נ ִָשים
הֶ חֳ ַדלְּ ִתי אֶ תִ -ד ְּשנִי ,אֲ ֶשר-בִ י יְּ כַבְּ דּו אֱ ִ
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יתָך ,נ ְִּׂשרֹף עָ לֶיָך בָ אֵּ ש?
 .26מי אמר למי בֵּ ְּ
 .iאנשי שכם לאבימלך
 .iiגעל בן עבד לזבול שר העיר
 .iiiמלך בני עמון ליפתח
 .ivאנשי אפריים ליפתח

 .27וַ יִ לְּ כֹד _______ אֶ ת-מַ עְּ בְּ רוֹת הַ י ְַּר ֵּדן
 .iיפתח
 .iiגלעד
בני אפרים
.iii
 .ivמלך בני עמון

 .28באיזה עניין נאמר וַ ַתעַ ל הָ אֵּ ש ִמן-הַ צּור ,וַ תֹאכַ ל אֶ ת-הַ בָ ָׂשר וְּ אֶ ת-הַ מַ צוֹת?
 .iמנוח
 .iiאהוד
 .iiiיעקב

יִקח ______ אֶ ת-גְּ ִדי הָ עִ זִ ים ,וְּ אֶ ת-הַ ִמנְּחָ ה ,וַ יַעַ ל עַ ל-הַ צּור ,לה' ּומַ פְּ לִ א ַלעֲׂשוֹת
 .29וַ ַ
 .iגדעון
 .iiמנוח
 .iiiאהוד
 .ivיעקב

ּומנְּחָ ה ,וְּ ֹלא הֶ ְּרָאנּו ,אֶ ת-כָל-אֵּ לֶה
 .30מי אמר לּו חָ פֵּ ץ ה' לַהֲ ִמיתֵּ נּו ֹלא-ל ַָקח ִמי ֵָּדנּו ֹעלָה ִ
 .iגדעון
 .iiאשת מנוח
 .iiiאהוד
 .ivיעקב
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ֹלהים פָ נִים אֶ ל-פָ נִים ,וַ ִתנָצֵּ ל נַפְּ ִשי
יתי אֱ ִ
 .31מי אמר כִ יָ -ר ִא ִ
 .iגדעון
 .iiאשת מנוח
 .iiiאהוד
 .ivיעקב

ֹלהיםָ ,ר ִאינּו?
 .32מי אמר מוֹת נָמּות :כִ י אֱ ִ
 .iגדעון
 .iiאשת מנוח
 .iiiאהוד
 .ivיעקב

 .33כמה אנשים הרג שמשון באשקלון?
30 .i
1000 .ii
256 .iii
20 .iv

 .34כמה אנשים הרג שמשון בלחי החמור?
30 .i
1000 .ii
256 .iii
20 .iv

ידה ,לִ בְּ נֵּי עַ מָ ּה?
יק ְּתהּו ,וַ ַתגֵּד הַ ִח ָ
 .35על מי נאמר וַ ַיגֶד-לָּה כִ י הֱ ִצ ַ
ְּהּודה
ִאיש י ָ
.i
 .iiוַ י ְַּרא ִא ָשה בְּ ִת ְּמנָתָ ה
ְּ .iiiדלִ ילָה
 .ivוַ ֵּילְֶך ִש ְּמשוֹן ,עַ זָ תָ ה; וַ י ְַּראָ -שם ִא ָשה
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ידה לִ י ,בַ מֶ ה ֵּתָאסֵּ ר?
 .36מי אמר עַ ד-הֵּ נָה הֵּ תַ לְּ ָת בִ י וַ ְּת ַדבֵּ ר אֵּ לַי כְּ זָ בִ ים--הַ גִ ָ
ְּהּודה
ִאיש י ָ
.i
 .iiוַ י ְַּרא ִא ָשה בְּ ִת ְּמנָתָ ה
ְּ .iiiדלִ ילָה
 .ivוַ ֵּילְֶך ִש ְּמשוֹן ,עַ זָ תָ ה; וַ י ְַּראָ -שם ִא ָשה

ּומ ְּחיָתֶ ָך – מי אמר למי?
 .37וְּ ָאנֹכִ י אֶ ֶתן-לְּ ָך ע ֲֶׂש ֶרת כֶסֶ ף ַלי ִָמים ,וְּ עֵּ ֶרְך בְּ ג ִָדים ִ
.i

הנער הלוי למיכיהו

.ii

מיכיהו לנער הלוי

.iii

בני דן למיכיהו

.iv

בני דן לנער הלוי

ָאדם .
 .38על איזה מקום נאמר ְּּורחו ִֹקים הֵּ מָ ה ִמצִ י ֹדנִים ,וְּ ָדבָ ר אֵּ ין-לָהֶ ם עִ םָ -
.i

ליש

.ii

צרעה ואשתאול

.iii

הר אפרים

.iv

בית אל

ּומ ְּחיָתֶ ָך
 .39מי אמר למי וְּ ָאנֹכִ י אֶ ֶתן-לְּ ָך ע ֲֶׂש ֶרת כֶ סֶ ף ַלי ִָמים ,וְּ עֵּ ֶרְך בְּ ג ִָדים ִ
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.i

הנער הלוי למיכיהו

.ii

מיכיהו לבני דן

.iii

בני דן למיכיהו

.iv

בני דן לנער הלוי
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ָארץ?
לְּשבֶ ט הַ ָדנִי ,עַ ד-יוֹם ,גְּ לוֹת הָ ֶ
 .40על מי נאמר הָ יּו כֹהֲ נִים ֵּ
.i

מיכיהו ובניו

.ii

יהונתן בן גרשום ובניו

.iii

מיכיהו והנער הלוי

.iv

 5אנשים שהלכו לרגל את ליש

ֵּיטיב ה' לִ י
 .41מי אמר עַ ָתה י ַָדעְּ ִתי ,כִ י-י ִ
.i

מיכיהו

.ii

הנער הלוי

.iii

דן

.iv

אמא של מיכיהו

ְּהּודה ,לָגּור ,בַ אֲ ֶשר יִ ְּמצָ א
 .42על מי נאמר וַ ֵּילְֶך הָ ִאיש מֵּ הָ עִ ירִ ,מבֵּ ית לֶחֶ ם י ָ
.i

מיכיהו

.ii

אנשי דן

.iii

הנער הלוי

.iv

אף תשובה איננה נכונה

לְּשלוֹם; נֹכַ ח הַ ,ד ְּרכְּ כֶ ם אֲ ֶשר ֵּתלְּ כּו-בָ ּה.
 .43מי אמר למי לְּ כּו ָ
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.i

הנער הלוי לבני דן

.ii

מיכיהו לבני דן

.iii

בני דן למיכיהו

.iv

בני דן לנער הלוי
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 .44מי אמר למי הַ חֲ ֵּרש ִׂשים-י ְָּדָך עַ ל-פִ יָך ,וְּ לְֵּך עִ מָ נּו
.i

הנער הלוי למיכיהו

.ii

מיכיהו לבני דן

.iii

בני דן למיכיהו

.iv

בני דן לנער הלוי

 .45על איזה מקום נאמר וְּ ִהיא ,בָ עֵּ מֶ ק אֲ ֶשר לְּ בֵּ יתְּ -רחוֹב?
.i

ליש

.ii

צרעה ואשתאול

.iii

הר אפרים

.iv

בית אל

 .46מי אמר למי ַאלַ -ת ְּשמַ ע קוֹלְּ ָך עִ מָ נּו--פֶ ן-יִפְּ גְּ עּו בָ כֶם ,אֲ נ ִָשים מָ ֵּרי נֶפֶ ש?
.i

הנער הלוי למיכיהו

.ii

מיכיהו לבני דן

.iii

בני דן למיכיהו

.iv

בני דן לנער הלוי

יתי לְּ ַק ְּח ֶתם וְּ אֶ ת-הַ כֹהֵּ ן ,וַ ֵּתלְּ כּוּ--ומַ ה-לִ י עוֹד?
 .47מי אמר למי אֶ ת-אֱ ֹלהַ י אֲ ֶשר-עָ ִׂש ִ
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.i

הנער הלוי למיכיהו

.ii

מיכיהו לבני דן

.iii

בני דן למיכיהו

.iv

בני דן לנער הלוי
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ְּהּודה ,לָגּור ,בַ אֲ ֶשר יִ ְּמצָ א
 .48על מי נאמר וַ ֵּילְֶך הָ ִאיש מֵּ הָ עִ ירִ ,מבֵּ ית לֶחֶ ם י ָ
.i

מיכיהו

.ii

אנשי דן

.iii

הנער הלוי

.iv

אף תשובה איננה נכונה

לְּשלוֹם; נֹכַ ח הַ ,ד ְּרכְּ כֶ ם אֲ ֶשר ֵּתלְּ כּו-בָ ּה.
 .49מי אמר למי לְּ כּו ָ
.i

הנער הלוי לבני דן

.ii

מיכיהו לבני דן

.iii

בני דן למיכיהו

.iv

בני דן לנער הלוי

 .50מי אמר למי הַ חֲ ֵּרש ִׂשים-י ְָּדָך עַ ל-פִ יָך ,וְּ לְֵּך עִ מָ נּו
.i

הנער הלוי למיכיהו

.ii

מיכיהו לבני דן

.iii

בני דן למיכיהו

.iv

בני דן לנער הלוי
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