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ֵהם לֹא ָלֲחמּו ִעם ְּבֵני  ד.. ִמֵּׁשֶבט ֶאְפַרִיםֵהם ָהְרגּו ֲאָנִׁשים  ג.. ֵהם לֹא ָלְמדּו ּתֹוָרה ב.. ֵהם ֵּגְרׁשּו ֶאת ִיְפָּתח ֵמַהַּבִית א. ?ֵאיֶזה ָּדָבר ַרע ָעׂשּו ֲאֵחי ִיְפַּתח .1

 .ַעּמֹון

ֵהם ְיַמּנּו  ד.. ֵהם ִיְלְמדּו ִאּתֹו ּתֹוָרה ג.. ֵהם ַיְחִזירּו אֹותֹו ְלֵבית ָאִביו ב.. ַהְרֵּבה ֶּכֶסף א. ?ַמה ִהְבִטיחּו ִזְקֵני ִּגְלָעד ְלִיְפָּתח ִאם הּוא ִיָּלֵחם ִּבְבֵני ַעּמֹון .2

 .רֹאׁש ּוְלָקִציןאֹותֹו לְ 

  .ֶמֶלְך ַאּׁשּור ד.. ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון ג.. ֶמֶלְך ָּבֶבל ב.. ֶמֶלְך ִמְצַרִים א. ?ִמי ָּבא ְלִהָּלֵחם ִעם יֹוְׁשֵבי ִּגְלָעד .3

ָלָּמה ָּכַבְׁשָּת ֶאת  ג. .ָלָּמה ָלַקְחָּת ֵחֶלק ֵמֶאֶרץ ִּגְלָעד ב.. ִיְׂשָרֵאל ָלָּמה ָלַקְחָּת ֵחֶלק ֵמֶאֶרץ א. ?ַמה ַהְּׁשֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּׁשַלח ִיְפָּתח ְלֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון .4

 .ָלָּמה ַאָּתה ָּבא ְלִהָּלֵחם ִעם יֹוְׁשֵבי ִּגְלָעד ד. .ֶאֶרץ טֹוב

ִּכי יֹוְׁשֵבי  ד.. י ִיְׂשָרֵאל ָלְקחּו ִמֶּמּנּו ֵחֶלק ֵמַאְרצֹו ַּכֲאֶׁשר ָעלּו ִמִּמְצַרִיםִּכ  ג.. ִּכי ֶאֶרץ טֹוב ִהיא ֶׁשִּלי ב.. ִּכי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָיָפה א. ?ַמה ָעָנה ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון .5

 .ִּגְלָעד ִנְכָנִסים ְלַעּמֹון ְּבִלי ְרׁשּות

 ד.. יֹוְׁשֵבי ִּגְלָעד לֹא ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון ג.. ְּבֵני ַעּמֹוןָאַמר ָלנּו ָלַקַחת ֶאת ֶאֶרץ ה'  ב.. ַאל ִּתָּלֵחם ַעל ֶאֶרץ טֹוב א. ?ַמה ָעָנה ִיְפָּתח ְלֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון .6

 .ֲאַנְחנּו ָלַקְחנּו ֵחֶלק ֵמָהָאֶרץ ֵמַהֶּמֶלְך ִסיחֹון ְולֹא ִמְּבֵני ַעּמֹון

 .ִּכי הּוא ָנָדר ֶנֶדר ד.. ִּכי ְּבֵני ַעּמֹון ָהיּו ַחָּלִׁשים ג.ה'. ִּכי ָהְיָתה ָעָליו רּוַח  ב.. ִּכי הּוא ָהָיה ִּגּבֹור ָחִיל א. ?ַמה ַהִּסָּבה ֶׁשִּיְפַּתח ִנֵּצַח ֶאת ְּבֵני ַעּמֹון .7

. ְך עֹוד ִעם ֲאָנִׁשים ֵריִקיםֶׁשהּוא לֹא ֵילֵ  ג.. ֶׁשהּוא ִיְלַמד ּתֹוָרה ב.. ֶׁשהּוא ַיֲעֶלה ְלעֹוָלה ֶאת ִמי ֶׁשֵּיֵצא ִראׁשֹון ִמֵּביתֹו ְּבׁשּובֹו ֵמַהִּמְלָחָמה א. ?ַמה ָנַדר ִיְפָּתח .8

 .ֶׁשהּוא ַיְקִריב ַהְרֵּבה ָקְרָּבנֹות ד.

ִהיא לֹא  ד.. ִהיא לֹא ָרֲאָתה ֲאָנִׁשים ְּכֶׁשִהיא ָהְיָתה ַעל ֶהָהִרים ג.. ִהיא לֹא ִהִּכיָרה ֲאָנִׁשים ב.. ִהיא לֹא ִהְתַחְּתָנה א. .'ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ִאיׁש': ַּבֵאר .9

 .ֲאָנִׁשיםֵהִביָנה 

ַהִׁשיעּור ְּבָנִביא הּוא  ד.. ֲאִני ָעצּוב ְלַגְמֵרי ג.. ֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹד ב.. ֲאִני ָׂשֵמַח ַמָּמׁש ְקָצת א. ?ַהִאם ַאָּתה ָׂשֵמַח ְּכֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ָּכל ָּכְך ָיֶפה ֶאת ַהָּנִביא .10

 .ַהִׁשיעּור ֶׁשֲאִני ֲהִכי אֹוֵהב

 '     מ. הורןיב - 'י   נביא שופטים פרקים מבחן 
 


