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 ()כולל תשובות בסוף 'ז –' ספר יהושע פרקים ב –חן בתנ"ך במ

 חלק א': לפניכם שאלות, הקיפו את התשובה הנכונה ביותר.

 כשבני ישראל עוברים את הירדן הם חונים בעיר בשם: .1

  יריחו .א

 שיטים .ב

 גלגל .ג

 עןכנ .ד

 היה תפקידו של יהושע? מה .2

 קבלת עשרת הדיברות. .ה

 להשמיד את עמלק. .ו

 כיבוש הארץ והתיישבות בארץ כנען. .ז

 הקמת בית המקדש. .ח

 את יהושע בן נון? מה מאפיין .3

 מנהיג  חכם, שומר מצוות ה' ומנהיג צבאי. .א

 .מעולהמרגל  .ב

  .נוטה להתרגז ולכעוס .ג

 יצד נפלו חומות העיר יריחו?כ .4

וכבשו את מרגלים פתחו את שער העיר מבפנים, כל העם נכנסו פנימה ה .א

 העיר יריחו.

 ני ישראל סבבו סביב חומות העיר, הכוהנים תקעו בשופרות והחומה נפלה.ב .ב

 הפילו את החומה בעזרת כלי מלחמה.בני ישראל  .ג
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 כתבו נכון / לא נכון. משפט שאינו נכון תקנו אותו. – 'לק בח

 להילחם    נכון/לא נכון 2000-3000יהושע שלח למלחמה בעי כ  .1

___________________________________________ 

 בני ישראל ניצחו במלחמה בעי.                       נכון/לא נכון. .2

___________________________________________ 

 כרגיל.    נכון/לא נכון. זרמובזמן מעבר הירדן, המים  .3

____________________________________________ 

 רדן אלוהים מעודד את יהושע.      נכון/לא נכון.לקראת מעבר הי .4

___________________________________________ 

 

 

 .פירוש מילים. לפניכם ביטויים מן התורה. הסבירו כל ביטוי במילים שלכם –חלק ג' 

 את בריתי" )פרק ז, פסוק י"א(: ________________ עברו" .1

 _"של נעלך" )פרק ה, פסוק ט"ו(: ____________________ .2

 יריחו סוגרת ומסוגרת )פרק ו, פסוק א(:________________ .3

 ________________"לחפור את הארץ" )פרקים ב, פסוק ב(: .4
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 תשובה מלאה.כתבו  –שאלות פתוחות חלק ד': 

 חב למרגלים?מה היה ההסכם בין ר .1

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________.________________________

 לנס מעבר הירדן הייתה השפעה על מעמדו של יהושע בעיניי העם. מהי?. 2

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה 

 

 ....בעמוד הבאתשובות 
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 תשובות - 'ז –' ספר יהושע פרקים ב –חן בתנ"ך במ

 חלק א': לפניכם שאלות, הקיפו את התשובה הנכונה ביותר.

 כשבני ישראל עוברים את הירדן הם חונים בעיר בשם:. 1

  יריחו. א

 יטיםשב. 

 לגלגג. 

 עןכנד. 

 היה תפקידו של יהושע? מה. 2

 קבלת עשרת הדיברות.. א

 להשמיד את עמלק.ב. 

 כיבוש הארץ והתיישבות בארץ כנען.ג. 

 הקמת בית המקדש.ד. 

 את יהושע בן נון? מה מאפיין. 3

 מנהיג  חכם, שומר מצוות ה' ומנהיג צבאי.. א

 .מעולהמרגל ב. 

  .נוטה להתרגז ולכעוסג. 

 

 

 

 

 

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


 

 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים" 

 

 

 כיצד נפלו חומות העיר יריחו?. 4

וכבשו את המרגלים פתחו את שער העיר מבפנים, כל העם נכנסו פנימה . א

 העיר יריחו.

ני ישראל סבבו סביב חומות העיר, הכוהנים תקעו בשופרות והחומה בב. 

 נפלה.

 הפילו את החומה בעזרת כלי מלחמה.בני ישראל ג. 

 

 

 כתבו נכון / לא נכון. משפט שאינו נכון תקנו אותו. – 'לק בח

 /לא נכוןנכוןלהילחם     3000-2000יהושע שלח למלחמה בעי כ . 1

___________________________________________ 

 .לא נכוןבני ישראל ניצחו במלחמה בעי.                       נכון/. 2

 ני ישראל הפסידו במלחמה כי ה' לא עזר להם.ב

 .לא נכוןכרגיל.    נכון/ זרמובזמן מעבר הירדן, המים . 3

  2-התפצלו לבזמן מעבר הירדן, המים 

 /לא נכון.נכוןרדן אלוהים מעודד את יהושע.      לקראת מעבר הי. 4

___________________________________________ 
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 .פירוש מילים. לפניכם ביטויים מן התורה. הסבירו כל ביטוי במילים שלכם –חלק ג' 

 ___________הפרו את בריתיאת בריתי" )פרק ז, פסוק י"א(:  עברו". 1

 נעליך /הורדחלוץ"של נעלך" )פרק ה, פסוק ט"ו(: . 2

 ____________יריחו סגורה היטביריחו סוגרת ומסוגרת )פרק ו, פסוק א(:____. 3

 ___לגלות את סודות הארץ__"לחפור את הארץ" )פרקים ב, פסוק ב(:. 4

 

 תשובה מלאה.כתבו  –שאלות פתוחות חלק ד': 

 חב למרגלים?מה היה ההסכם בין ר. 1

רחב הבטיחה למרגלים שתסתיר אותם ובתמורה הם הבטיחו שבזמן כיבוש יריחו רחב ___

 ומשפחתה לא יומתו

______________________________________________________________

________________________________________________________ 

 לנס מעבר הירדן הייתה השפעה על מעמדו של יהושע בעיניי העם. מהי?. 2

. הם העם הבין שה' עומד מאחורי יהושע וכי בחר בו להנהיג אותם________________

. יהושעלבטוח במבינים שהם יכולים 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 בהצלחה 
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