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 תשובות!עם  – יהושע פרק א'  -לכיתה ו'  מבחן בתנ"ך

 

 ליהושע.תשובה משיבים שבטי עבר הירדן )שניים וחצי השבטים(  16-18ביהושע א'  .1

 .חלקי התשובה של שבטי עבר הירדן שלושתאת  כםבמילים של הסבירו

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

._________________________________________________________ 

 

 

ה' מבטיח ליהושע שתי הבטחות:  האלבפסוקים :  3-8 פסוקים יהושע קראו את .2

 והשנייה אישית. האחת לאומית )כללית(

 

 מה הן שתי ההבטחות? .א

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

._________________________________________________________ 
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 אחת ההבטחות ניתנת על תנאי. איזו מהן ניתנת על תנאי ומהו התנאי? .ב

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

._________________________________________________________ 

 

 מרבה ה' לעודד את יהושע ולחזק אותו.,  3-9 פסוקים, ביהושע א' .3

 צטט/י מן הכתובים שני דברי חיזוק שה' נותן ליהושע. .א

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

._________________________________________________________ 

 

 מדוע, לדעתכם, ה' נותן ליהושע דברי עידוד וחיזוק רבים? .ב

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

._________________________________________________________ 
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 וענו על השאלות הבאות: 10-11 פסוקים יהושעאו את קר .4

 שוטרי העם? עלמצווה יהושע מה  .א

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

._________________________________________________________ 

 

 תפקיד השוטר במקרא שונה מתפקיד השוטר בימינו. .ב

 תפקידו של השוטר בתקופת המקרא?ה הימה 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

._________________________________________________________ 

 

 

                      תשובות בעמוד הבא              

 

 

 

 

 

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


 

 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים" 
לשימוש אישיאין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בחומרים באופן מסחרי שאינו   

 

 

www.kanlomdim.co.il 

 

 תשובות!– יהושע פרק א'  -לכיתה ו'  מבחן בתנ"ך

 

 ליהושע.תשובה משיבים שבטי עבר הירדן )שניים וחצי השבטים(  16-18ביהושע א'  .1

 .חלקי התשובה של שבטי עבר הירדן שלושתאת  כםבמילים של סבירוה

 שבטי עבר הירדן אומרים ליהושע שישמעו לכל מה שיאמר להם.  -

 שישמעו לו כפי ששמעו למשה.  -

  כל מי שלא ישמע לו יומת.מבטיחים כי הם  -

 

 

ה' מבטיח ליהושע שתי הבטחות:  האלבפסוקים :  3-8 פסוקים יהושע קראו את .2

 והשנייה אישית. האחת לאומית )כללית(

 

 מה הן שתי ההבטחות? .א

הבטחה לאומית: העם ינצח את המלחמה בארץ ישראל וכל מקום שידרכו ______

 בו יהיה שלהם. 

 יהיה עמו בכל אשר יעשה.  שה' –הבטחה אישית 
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 אחת ההבטחות ניתנת על תנאי. איזו מהן ניתנת על תנאי ומהו התנאי? .ב

 –ע ויהיה עמו בכל אשר יעשה שההבטחה שניתנת על תנאי היא זו שיגן על יהו___

 .רהוע ישמור על מצוות התשהוא שיהוהתנאי 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

.__________________________ 

 

 מרבה ה' לעודד את יהושע ולחזק אותו.,  3-9 פסוקים, ביהושע א' .3

 צטט/י מן הכתובים שני דברי חיזוק שה' נותן ליהושע. .א

 

 _חזק ואמץ""______

 _________________________. "לא יתייצב איש לפניך"

 

 מדוע, לדעתכם, ה' נותן ליהושע דברי עידוד וחיזוק רבים? .ב

 

על מנת שיאמין בעצמו וידריך את העם )כפי שעשה ה' מעודד את יהושע הן ___

 משה( והן כיוון שנתן לו משימות קשות: לכבוש את הארץ ולעבור את הירדן. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 וענו על השאלות הבאות: 10-11 פסוקים יהושעאו את קר .4

 שוטרי העם? עלמצווה יהושע מה  .א

 םיהושע מצווה על שוטרי העם להכין אוכל ומים, כיוון שבעוד שלושה ימי_____

יעברו את הירדן. 

__________________________________________________________ 

 

 תפקיד השוטר במקרא שונה מתפקיד השוטר בימינו. .ב

 תפקידו של השוטר בתקופת המקרא?ה היה מ

חקירות ולשמש כרוז  בעבודתתקופת המקרא היה לעסוק תפקיד השוטר ב_

  להעברת הודעות.
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