
 (ו-)כיתות ד ויראפרשת  4מבחן  מספר  –מאירי תורה 

 (Vלמדתי פעמיים את הפרשה )סמן 

  נקודות  112סה"כ   .נקודות 92נקודות,  4כל שאלה -שאלות  23נקודות.  20-לימוד פעמיים

 למי נתן אברהם להכין את הבשר למלאכים? .1

 לוטד.      שמעאליג.      יצחק ב.    אליעזר .א

 

 ?הכין למלאכים לאמה אברהם  .2

 גבינהד. בשר  ג.  חמאה וחלב   ב.  ועוגות לחם .א

 

 "?להיות לשרה אורח כנשים חדלהסבר: " .3

 התפללהד.    הפסיקג.    נהיה דומהב.   התחיל .א

 

 ?לאן המשיכו המלאכים לאחר שנפרדו מאברהם .4

 סדוםב.               בית אל .א

  צוער ד.                  גרר .ג
 

 ?למקום" תשאהסבר: "האף תספה ולא  .5

 תסכיםד.     תחייה  ג. תסלח ב.  תהרוגא. 

 
 

 ?ביקש בתפילה על סדוםלא איזה מספר אברהם  .6

 20ד.           35ג.            45ב.            40 .א
 

 ?באיזה מספר סיים אברהם את  תפילתו .7

 15ד.       5ג.        9ב.        10 .א
 

 ?למצוא הפתח" וילאוהסבר: "  .8

 המשיכוב.                  התעייפו .א

 הפסיקו ד.                      ניסו .ג

 

 ?איפה היה לוט בלילה שאחרי הפיכת סדום  .9

    במערה  בצוערב.      במערה שבהר ליד צוער .א

                   בבארות החמר שליד סדום    ד. במואבג.  
 

 ?לבנה מאביה הבת הבכורה של לוט קראהאיך  .10

 מואבב.      עמון                 .א

  אבימלך ד.                בן עמי   .ג
 

 ?אבימלך לאחר לקיחת שרהאנשי מה קרה ל .11

             מחלת דברב.                   נגעי צרעת .א

 מתו כל הילדיםד.       עצירת כל פתחי הגוף .ג
 

לאחר שהשיב את  נתן אבימלך לאברהם לאמה  .12

 ?שרה

 עבדים ושפחותב.                       צאן ובקר .א

 כסף 1000ד.                  שקל כסף 400 .ג

 

 

 ?מתי עשה אברהם משתה לכבוד לידת יצחק .13

 ביום שנגמלב.             מיד אחר הלידה .א

 בברית ד.             בגיל בר מצוה  .ג
 

  ?מה נתן אברהם להגר כשגירש אותה .14

   לחם וחמאה וחלב ב.       לחם וחמת מים     .א

 עוגות לחם וייןד.       מצות ומים         ג. 
 

 ?איך ניצל ישמעאל ממות בצמא .15

המלאך הביא מים ב.      הגר מצאה חמת מים א.  

 קפיצת הדרך    ד.   ה' פקח את עיניה וראתה בארג. 

 

 ?מה הוכיח אברהם את אבימלך כשבא לכרות ברית .16

 גזל הכבשים       ב. על לקיחת שרהעל  .א

 על גזל הבאר          ד. על שגירש אותו .ג

 

 ?מדוע הציב אברהם שבע כבשות לבד בצד .17

 להשאירם אצלוב.   בגלל שזה היה בבאר שבע  .א

 מתנה לפיכולד.            לעדות שהבאר שלו .ג
 

כתוב שאברהם אבינו לקח אתו  לאאיזה דבר  .18

 ?לעקדה

 חבלד.      מאכלת  אש      ג. ב.     עצים  .א

 

 ?את בנך את יחידך" חשכתהסבר את המילה "ולא  .19

 לא לקחתב.                   לא חתכת .א

 לא הלכת בחשכה ד.                   לא מנעת .ג

 

 ?לאן הלך אברהם לאחר מעשה העקדה .20

 באר שבעב.                חברון .א

  בית אל ד.                 גרר .ג

 נאמר?על מי 

 "ותלך ותשב לה מנגד" .21
 הגרד.      מילכהג.      שרהב.      רבקה .א

 

 "כי לגוי גדול אשימנו"  .22
 ג.  ישמעאל     ד. יצחק    אבימלךב.   אברם  .א

 

 "שבו לכם פה עם החמור"   .23
 לוט וישמעאל ב.         וישמעאל אליעזר .א

 אבימלך ופיכולד.               יצחק ואליעזרג.   

 

 :שם ציון:


