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 י'-פרקים ט' –ספר יהושע  –מבדק בתורה לכיתה ד 

 

 כתבו בלשון המקרא: –פרק ט' 

 

 בני ישראל מחליטים להעניש את הגבעונים בדרך מיוחדת: .1

______________________________________________

._____________________________________________ 

 

 יהושוע מסכים לכרות ברית עם הגבעונים: .2

____________________________________________

.____________________________________________ 

 

 יושבי גבעון מוכיחים ליהושע שהגיעו מארץ רחוקה: .3

____________________________________________

.___________________________________________ 

 

ן אינם מגיעים מעיר רחוקה, יהושע חושש שייתכן שיושבי גבעו .4

 אלא מעיר קרובה:

____________________________________________

.___________________________________________ 

 

יושבי גבעון שמעו על הניסים שעשה אלוהים לבני ישראל  .5

 במצרים:
__________________________________________

._________________________________________ 
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 ז:-פסוקים א –פרק י' 

 כתבו בלשון במקרא:

 אנשי גבעון מבקשים את עזרת יהושע: .6

____________________________________________

.__________________________________________ 

 

 ירושלים קורא למלכי כנען לכבוש יחד את גבעון:מלך  .7

____________________________________________

.________________________________________ 
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 תשובות - י'-פרקים ט' –ספר יהושע  –מבדק בתורה לכיתה ד 

 

 כתבו בלשון המקרא: –פרק ט' 

 

 להעניש את הגבעונים בדרך מיוחדת:בני ישראל מחליטים  .1

ם  ֹשֲאֵבי ַמיִּ ים וְּ ֵבי ֵעצִּ ַע ַביֹום ַההּוא, ֹחטְּ הֹושֻׁ ֵנם יְּ תְּ ָלֵעָדה; --ַויִּ
הָוה ַעד ַבח יְּ זְּ מִּ ל-ּולְּ ה, אֶּ ָחר-ַהיֹום ַהזֶּ בְּ ר יִּ  . ַהָמקֹום ֲאשֶּ

 

 יהושוע מסכים לכרות ברית עם הגבעונים: .2

ַחיֹוָתם;  ית לְּ רִּ ם בְּ ֹרת ָלהֶּ כְּ ַע ָשלֹום, ַויִּ הֹושֻׁ ם יְּ ַוַיַעׂש ָלהֶּ
יֵאי ָהֵעָדה ׂשִּ ם, נְּ עּו ָלהֶּ ָשבְּ  ַויִּ

 

 יושבי גבעון מוכיחים ליהושע שהגיעו מארץ רחוקה: .3

ת  כֶּ יֹום ֵצאֵתנּו, ָללֶּ ָבֵתינּו, בְּ נּו ֹאתֹו מִּ ַטַידְּ צְּ ֵמנּו, ָחם הִּ ה ַלחְּ זֶּ
ַעָת  ם; וְּ יםֲאֵליכֶּ דִּ קֻׁ ָהָיה נִּ ֵנה ָיֵבש, וְּ  ה הִּ

 

יהושע חושש שייתכן שיושבי גבעון אינם מגיעים מעיר רחוקה,  .4

 אלא מעיר קרובה:

ֵאיְך, אכרות י ַאָתה יֹוֵשב, וְּ בִּ רְּ קִּ ָרת -אּוַלי, בְּ כְּ ָך -)אֶּ ( לְּ
ית רִּ  בְּ

יושבי גבעון שמעו על הניסים שעשה אלוהים לבני ישראל  .5

 במצרים:

י נּו-כִּ ֵאת ָכל ָשַמעְּ עֹו, וְּ ם-ָשמְּ ָריִּ צְּ מִּ ר ָעָׂשה בְּ  ֲאשֶּ
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 ז:-פסוקים א –פרק י' 

 כתבו בלשון במקרא:

 אנשי גבעון מבקשים את עזרת יהושע: .6

ל ו עֹון אֶּ בְּ ֵשי גִּ חּו ַאנְּ לְּ שְּ ל-ַויִּ ַע אֶּ הֹושֻׁ ָגָלה -יְּ לְּ ה ַהגִּ ַהַמֲחנֶּ
ף-ֵלאֹמר, ַאל רֶּ יָך: תֶּ יָך ֵמֲעָבדֶּ ֵהָרה,   ָידֶּ ֲעֵלה ֵאֵלינּו מְּ

ֵרנּו ָעזְּ יָעה ָלנּו וְּ הֹושִּ צּו ֵאֵלינּו, ָכל--וְּ בְּ קְּ י נִּ י -כִּ ֵכי ָהֱאֹמרִּ ַמלְּ
ֵבי ָהָהר  ֹישְּ

 מלך ירושלים קורא למלכי כנען לכבוש יחד את גבעון: .7

י ַלח ֲאֹדנִּ שְּ ל-ַויִּ ִּם, אֶּ רּוָשַל ְך יְּ לֶּ ק מֶּ דֶּ ְך הֹוָהם-צֶּ לֶּ ל-מֶּ אֶּ רֹון וְּ בְּ -חֶּ
ְך לֶּ ָאם מֶּ רְּ ל-פִּ אֶּ מּות וְּ ְך-ַירְּ לֶּ יַע מֶּ ל-ָיפִּ אֶּ יש וְּ ְך-ָלכִּ לֶּ יר מֶּ בִּ -דְּ

לֹון גְּ ת-ֲעלּו ד.  ֵלאֹמר--עֶּ ה אֶּ ַנכֶּ י, וְּ נִּ רֻׁ זְּ עִּ עֹון-ֵאַלי וְּ בְּ  גִּ
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