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 ספר יהושע –מבדק בתורה לכיתה ד'

 חלק א

 כתבו נכון/לא נכון: .1
 ____________ הגבעונים החליטו להתאחד נגד בני ישראל 

 _____________ בני ישראל פחדו מהגבעונים 

 ____________ יהושע קיבל את הסכמת אלוהים לברית עם הגבעונים 

  הגבעונים הצליחו לרמות את יהושע והנשיאים____________ 

  כשיהושע גילה שהגבעונים רימו אותו הוא לא השמיד אותם מכיוון שלא

 רצה להפר את שבועת הברית ________________ 

 

 את מי ומדוע לא הרג יהושע במהלך כיבוש יריחו? הסבירו ופרטו. .2

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

._________________________________________________ 

 

 כיצד הצליחו הגבעונים לרמות את יהושע? הסבירו ופרטו. .3

___________________________________________________

___________________________________________________

.______________________________________________ 

 

 השלימו את החסר: -תהליך ניצחון יריחו  .4
 

 הקיפו בני ישראל את יריחו , כל יום פעם ____.במשך ____ ימים 

 ______ הקיפו את יריחו ________ פעמים. -ביום ה

 ______ כוהנים נשאו _____ שופרות.

____ הם הריעו תרועה גדולה, חומת העיר נפלה    כשבני ישראל שמעו ____

 וכך נכבשה יריחו.
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 הקיפו את התשובה הנכונה: -חלק ב' 

 

 בגבעון דום וירח בעמק איילון" כי: יהושע ביקש "שמש .1

 הגבעונים ביקשו מיהושע .א

 יהושע רצה לנוח מהמרדף אחרי חמשת המלכים. .ב

 יהושע רצה לסיים את המלחמה נגד חמשת המלכים באור יום.  .ג

 

 חמשת מלכי כנען עלו למלחמה על הגבעונים כי: .2

 הגבעונים אהבו את יהושע .א

 הגבעונים היו חזקים .ב

 דות ושלום עם יהושע בן נון.הגבעונים כרתו ברית ידי .ג

 

 באיזה תכסיס השתמש יהושע נגד מלכי כנען? .3

 שלח אליהם מרגלים .א

 שלח לקרב רק את גיבורי החיל. .ב

 יהושע עלה עם צבאו מהגלגל במשך הלילה במהירות וכך הפתיע אותם. .ג

 

 ציינו שתי תכונות המאפיינות את יהושע בן נון: .4

________________________________________________ .א

._______________________________________________ 

________________________________________________ .ב

._______________________________________________ 

 

 ��בהצלחה 
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  תשובות –ספר יהושע  –מבדק בתורה לכיתה ד'

 חלק א

 

 בו נכון/לא נכון:כת .1
 _ לא נכון___________הגבעונים החליטו להתאחד נגד בני ישראל 

 __ לא נכוןבני ישראל פחדו מהגבעונים___________ 

 ____ לא נכוןיהושע קיבל את הסכמת אלוהים לברית עם הגבעונים__ 

 __ נכוןהגבעונים הצליחו לרמות את יהושע והנשיאים__________ 

  שהגבעונים רימו אותו הוא לא השמיד אותם מכיוון שלא כשיהושע גילה

 _____ נכוןרצה להפר את שבועת הברית ___________

 

 את מי ומדוע לא הרג יהושע במהלך כיבוש יריחו? הסבירו ופרטו. .2

____יהושע לא הרג את רחב ואת כל מי שקרוב אליה, מכיוון שרחב 

החביאה את המרגלים ששלח יהושע. 

___________________________________________________ 

 

 כיצד הצליחו הגבעונים לרמות את יהושע? הסבירו ופרטו. .3

לקחו שקים בלויים לחמוריהם, הגבעונים רימו את יהושע בכך ש_____

כשבאו ליהושע סיפרו לו כי באו ו –נאדות יין בלים,  נעליים בלויות, לחם יבש 

  מארץ רחוקה.
 

 השלימו את החסר: -הליך ניצחון יריחו ת .4
 

 __.1__ ימים הקיפו בני ישראל את יריחו , כל יום פעם __6במשך __

 ______ פעמים.7_ הקיפו את יריחו __7_____ -ביום ה

 __ שופרות._7נשאו __ ___ כוהנים7___

__ הם הריעו תרועה גדולה, חומת שופר__    __קולכשבני ישראל שמעו __

 העיר נפלה וכך נכבשה יריחו.
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 הקיפו את התשובה הנכונה: -חלק ב' 

 

 יהושע ביקש "שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון" כי: .1

 הגבעונים ביקשו מיהושע .א

 המלכים.יהושע רצה לנוח מהמרדף אחרי חמשת  .ב

 יהושע רצה לסיים את המלחמה נגד חמשת המלכים באור יום.  .ג

 

 חמשת מלכי כנען עלו למלחמה על הגבעונים כי: .2

 הגבעונים אהבו את יהושע .א

 הגבעונים היו חזקים .ב

 הגבעונים כרתו ברית ידידות ושלום עם יהושע בן נון. .ג

 

 באיזה תכסיס השתמש יהושע נגד מלכי כנען? .3

 שלח אליהם מרגלים .א

 לקרב רק את גיבורי החיל.שלח  .ב

 יהושע עלה עם צבאו מהגלגל במשך הלילה במהירות וכך הפתיע אותם. .ג

 

 ציינו שתי תכונות המאפיינות את יהושע בן נון: .4

  השתמש בתכסיסים רבים. –חכם __ .1

ממשיך את התפקיד של משה ומנהיג עם שלם במשך  –מנהיג ____ .2

  המון זמן.

 

 ��בהצלחה 

 

http://www.kanlomdim.co.il/

