שאלות  -נחמיה פרק א'
 )1מהו התאריך המוזכר בו פתח נחמיה את ספרו?
 )2היכן היה נחמיה בשעה שנפגש עם חנני?
 )3מה שאל נחמיה את חנני?
 )4מה הייתה תשובתו של חנני לנחמיה?
 )5אלו  2דברים תיאר חנני בדבריו?
 )6לפי עדותו של חנני ,מה קרה לשערי העיר ירושלים ומה קרה לחומת העיר ירושלים?
 )7אלו  3דברים עשה נחמיה לאחר ששמע את עדותו של חנני?
 )8נחמיה התפלל אל ה' שכביכול עיניו של ה' יהיו פתוחות :מהי פתיחות העיניים אותו ביקש נחמיה
מה'?
 )9במה ביקש נחמיה מה' שיצליח את דרכו? מה עמד נחמיה לעשות ,שבגללו ביקש הצלחה מה'?
 )11מה היה תפקידו של נחמיה בבית המלך?

שאלות  -נחמיה פרק ב'
 )1באיזה תאריך נפגש נחמיה עם דריוש ,לאחר שכבר נודע לו מחנני שמצב היהודים בירושלים הוא רע?
 )2היכן הניחו את היין כדי שמשם נחמיה ייקח את היין ויביא אותו בפני המלך?
 )3הסבר " :ולא הייתי רע לפניו".
 )4כיצד חשב דריוש להסביר את מצב רוחו הרע של נחמיה?
 )5מה היה הסברו של נחמיה לדריוש ,שבו הסביר את מצב רוחו הירוד?
 )6מה עשה נחמיה בשעה שדריוש שאל אותו לבקשתו?
 )7מה ביקש נחמיה מדריוש?
 )8מה שאל דריוש את נחמיה לפני שהסכים לבקשתו של נחמיה?
 )9אלו דברים נוספים ביקש נחמיה מדריוש כדי שיצליח בשליחותו?
)11

מיהו אסף שומר הפרדס ,מה היה בקשתו של נחמיה ממנו?

)11

לצורך אלו  3דברים היה זקוק נחמיה לעצים?

)12

מה הפריע לסנבלט וטוביה?

)13

כמה ימים שהה נחמיה בירושלים לפני שהתחיל לפעול?

 )14הסבר " :ולא הגדתי לאדם מה אלקי נתן אל ליבי לעשות לירושלים".
 )15כמה בהמות היו לנחמיה ואנשיו?
 )16מה עשה נחמיה כדי לעורר את אנשי ירושלים לבנות את החומה? מדוע עשה כן?
 )17באלו  2מקומות לא היה עזרא יכול לעבור? מדוע?
 )18הסבר " :את יד אלקי אשר היא טובה עלי".
 )19אלו דברים אמר דריוש לנחמיה שאינם מוזכרים בפסוקים?
" )21ויחזקו ידיהם לטובה".
א .מהו החזקת הידיים?
ב .מי החזיק את ידיו?
ג .במה החזיקו את ידיהם?
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שאלות  -נחמיה פרק ג'

 )21מיהם האנשים שביזו את אנשי יהודה על כך שהם בנו את החומה?
 )22מה אמרו המלעיזים לאנשי ירושלים?
 )23מה ענה נחמיה למבזים את אנשי ירושלים?
 )24הסבר " :ולכם ,אין הלל וצדקה וזיכרון בירושלים".

שאלות  -נחמיה פרק ג'
)1

מה אמר סנבלט לצרי יהודה לאחר שסיימו לבנות את החומה?

 )2הסבר את השאלות ששואל סנבלט כדי להראות שהחומה אינה חומה חזקה:
א .היעזבו להם –
ב .היזבחו –
ג .היכלו ביום –
ד .היחיו את האבנים מערמות העפר –
ה .והמה שרופות –
 )3מה אמר טוביה כשביזה את בוני החומה?
 )4מה התפלל נחמיה לה' לאחר שסנבלט וטוביה ביזו את בוני החומה?
 )5מה גרם לשמחת העם?

שאלות נחמיה פרק ד'
 )1מי היו צרי יהודה המוזכרים בפרק זה?
 )2מה שמעו צרי יהודה?
 )3לשם מה נאספו צרי יהודה? ( 2דברים)
 )4כיצד התגוננו אנשי יהודה מפני צרי יהודה שיצאו להלחם נגדם?
 )5מה אמרו אנשי יהודה כאשר צרי יהודה באו להלחם נגדם?
 )6הסבר" :כשל כח הסבל".
 )7מה הייתה תכנית ההתקפה של צרי יהודה ,כאשר רצו להלחם באנשי יהודה?
 )8מי הזהיר את אנשי ירושלים מפני תוכניות צרי יהודה ,וכמה פעמים הזהירו אותם?
 )9מה הציעו התושבים היהודים שגרו בערים של צרי יהודה לתושבי ירושלים?
 )11מה היה מערך ההגנה שהכין נחמיה נגד צרי יהודה?
 )11מדוע לא נלחמו צרי יהודה באנשי יהודה בסופו של דבר?
 )12כיצד סידר נחמיה את מערך ההגנה לאחר שצרי יהודה כבר חזרו לעריהם ולא התקיפו?
 )13מה עשו השרים כדי להכין את העם להתפרה?
 )14כיצד נערכו הבונים בחומה בשביל ההתקפה עליהם?
 )15מה שימש לסימן לעוסקים במלאכת בניין החומה ,במקרה ויותקפו על ידי צרי יהודה?
 )16הסבר " :וחצים מחזיקים ברמחים".
 )17מה היה אורך היום בו עבדו בוני החומה?
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שאלות  -נחמיה פרק ה'

 )18מה עשו נחמיה ונעריו כדי להיות מוכנים להתקפה?
 )19מי כן הוריד את בגדיו למרות שהיה חשש להתקפה על בוני החומה?

שאלות  -נחמיה פרק ה'
)1

מה היו שלשת הטענות של תושבי ירושלים העניים על תושבי ירושלים העשירים?

 )2הסבר" :כבשר אחינו בשרינו ,כבניהם בנינו ,והנה אנחנו כובשים את בנינו ואת בנותינו לעבדים".
 )3הסבר " :ויש מבנותינו נכבשות ,ואין לאל ידינו ,ושדותינו ורמינו לאחרים".
 " )4משא איש באחיו אתם נושים" – מהי שאלתו של נחמיה בפסוק זה?
 )5מה אמר עזרא לעשירים ,כדי לשכנעם למחול על החוב של אחיהם העניים?
 )6מה הייתה תגובת העשירים לדבריו של נחמיה? מדוע?
 )7האם העשירים הסכימו למחול לעניים על חובם?
)8

על ידי מי השביע נחמיה את העשירים שימחלו לעניים על חובם?

)9

איזה מעשה עשה נחמיה כדי לסמל את מה שיעלה בגורלו של מי שלא ימחל לעניים על חובם?

 )11מה עשה העם לאחר שהעשירים מחלו לעניים על חובם?
 )11איזה דבר טוב נוסף עשה נחמיה לעם ישראל במשך  12שנה?
 )12אלו מיסים גבו המושלים על ירושלים שמשלו לפני נחמיה?
 )13מה עשו נערי המשולים על יהודה שמשלו לפני נחמיה?
 )14איזה דבר טוב נוסף עשה נחמיה לטובת העם שישב בירושלים?
 )15כיצד לא ניצל נחמיה את מצב הבונים בחומה?
 )16מי היה אוכל על שולחנו של נחמיה?
 )17מה היו מכינים לנחמיה ולמי שאכל איתו בכל יום כדי לאכול?
 )18מה היו מכינים לנחמיה ולמי שאכל איתו בכל עשר ימים כדי לשתות?
 )19מדוע לא ביקש נחמיה מהעם להביא לו את הלחם ,כפי שהיו חייבים לעשות לפי חוקי המלך?
 )21מה ביקש נחמיה מה' ,לאור כל הדברים הטובים שעשה?

שאלות  -נחמיה פרק ו'
 )1מה הציעו סנבט וגשם לנחמיה ,לאחר שראו שמלאכת בניית החומה עומדת לפני סיום?
 )2מדוע רצו סנבלט וגשם להיפגש עם נחמיה?
 )3כיצד התחמק נחמיה מהמפגש ע סנבלט וגשם?
 )4הסבר" :למה תשבת המלאכה כאשר ארפה".
 )5כמה פעמים הציעו סנבלט וגשם לנחמיה להיפגש?
 )6מדוע שלח סנבלט לנחמיה איגרת שלא הייתה חתומה?
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שאלות  -נחמיה פרק ז'

 )7מה היה כתוב באיגרת שסנבלט שלח לנחמיה?
 )8מיהם הנביאים ומה היה תפקידן לפי דברי סנבלט?
 )9לפי דבריו של סנבלט ,מהי הסיבה שרצה להיפגש עם נחמיה?
 )11מה הייתה תשובת נחמיה לאיגרת ששלח סנבלט?
 )12מה אמר שמעיה לנחמיה לעשות ומדוע?
 )13נחמיה ענה לשמעיה שיש  2סיבות שלא ייכנס לביהמ"ק .מהם  2הסיבות?
 )14כיצד ידע נחמיה ששמעיה משקר?
 )15מדוע שכר סנבלט את שמעיה כדי לשכנע את נחמיה להיכנס לביהמ"ק?
 )16באיזה תאריך הסתיים מלאכת בניית החומה?
 )17כמה ימים לקח כדי לבנות את החומה?
" )18ויפלו מאוד בעיניהם" .איזו הרגשה של צרי יהודה מתאר נחמיה בפסוק זה ומדעו הרגישו כך?
 )18מדוע היו יחסים טובים בין שרי יהודה לטוביה?
 )21כיצד היחסים הטובים ששכנו בים טוביה לשרי יהודה באו לידי ביטוי?
 )21כיצד היו שרי יהודה מקניטים את נחמיה?
 )22כיצד ידע טוביה שנחמיה ביזה אותו?
 )23מה היה עושה טוביה לאחר שהיה יודע שנחמיה ביזה אותו?

שאלות  -נחמיה פרק ז'
)1

מה קרה לאחר שנחמיה העמיד את דלתות שערי חומת ירושלים?

 )2הסבר " :ויפקדו השוערים והמשוררים והלוים".
 )3מהם שלשת התפקידים להם מונו הלויים?
 )4חנני וחנניה:
א .מה היה קרבת משפחתו של חנני לנחמיה?
ב .מה ציווה נחמיה את חנני וחנניה?
ג.

מדוע מינה נחמיה את חנניה לתפקיד זה?

 )5הסבר" :שר הבירה על ירושלים".
 )6באיזה שלב ביום היה מותר לפתוח את חומת העיר ירושלים?
 )7מה הייתה הוראתו של עזרא לממונים על שערי העיר ,לגבי סגירת שערי העיר?
 )8הסבר " :ואחזו".
 )9היכן שמרו תושבי העיר ששמרו על חומת העיר ירושלים?
 )11מדוע הייתה ירושלים זקוקה לשמירה חזקה?
" )11ואין בתים בנויים":
א .הסבר את הפסוק.
 )12מה לא היה ניתן לעשות מחמת שהבתים לא היו בנויים?
 )13מה מצא נחמיה כתוב בספר היוחסים?
 )14מיהם "העולים בראשונה"?
 )15מה קרה לכהנים שלא נמצאו מיוחדסים לכהונה?
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שאלות  -נחמיה פרק ח'

 )16הסבר" :בקשו כתבם המתיחשים".
 )17עד מתי היה אסור לכהנים שלא יוחסו לאכול מהקדשים?
 )18כמה אנשים מבני ישראל היו במניין של נחמיה?
 )19מה הייתה תרומת נחמיה וראשי האבות למלאכת בניין בית המקדש ולעבודת בית המקדש?
שאלות  -נחמיה פרק ח'
 )1להיכן נאסף עם ישראל במהירות?
 )2מה אמר העם לעזרא לעשות?
 )3מהו התאריך בו התאסף עם ישראל לכיכר שהייתהל פני שער המים?
 )4באיזה חלק של היום קרא עזרא בתורה?
 )5היכן עמד עזרא בשעה שקרא בתורה לפני העם?
 )6מה המשותף בין מתתיה ,שמע ,עניה ,אוריה ,חלקיה ,ומעשיה?
 )7מה המשותף בין פדיה ,מישאל ,מלכיה ,חשם ,חשבדנה ,זכריה ומשולם?
 )8איל היה יכול כל העם לראות את מה שכתוב בספר התורה?
 )9הסבר " :וכפתחו ,עמדו כל העם".
 )11מדוע ענה העם פעמיים אמן לאחר שעזרא בירך את ה'?
 )11מה היה תפקידם של ישוע וחבורתו?
 )12במשך כמה זמן נשאר העם לעמוד?
 )13הסבר " :ויקראו בספר בתורת האלוקים מפרש".
 )14הסבר " :ושום שכל ויבינו במקרא".
 )15מדוע היה אסור לעם להתאבל בשעת האסיפה?
 )16מדוע בכה העם כששמעו את מה שכתוב בתורה?
 )17מהם שלשת הדברים שאמר עזרא לעם לעשות ,מתוקף קדושץ היום?
 )18הסבר" :חדות ה' היא מעוזכם".
 )19מה היו הלויים עושים לעם ,מדוע?
 )21מדוע הלך העם לשמוח בסופו של דבר?
 )21לשם מה נאספו ראשי המשפחות ביום השני של ראש השנה?
 )22איזו מצווה מצאו ראשי האבות כתוב בתורה?
 )23מה הכריזו בערי יהודה וירושלים להביא לצורך חג הסוכות? למה שימשו הדברים?
 )24מהם הדברים הבאים:
א .עלי הדס –
ב .עלי תמרים –
ג.

עלי עץ עבות –

 )25מהם חמשת המקומות בהם בנו בני ישראל את הסוכות?
 )26כמה זמן לפני תקופת נחמיה ,לא קיימו בני ישראל את חג הסוכות בהידור גדול כל כך?
 )27מדוע שמח עם ישראל?
 )28כמה ימים קרא עזרא בתורה?
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שאלות  -נחמיה פרק ט'

 )29הסבר " :וביום השמיני עצרת כמשפט".

שאלות  -נחמיה פרק ט'
 )1באיזה תאריך התאספו בני ישראל לירושלים? מה הייתה מטרת האסיפה?
)2

מהם שלשת הדברים שעשו בני ישראל כדי להראות שהם מצטערים על חטאיהם?

 )3הסבר" :ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר".
 )4הסבר " :ויקומו על עמדם".
 )5מה עשו בני ישראל בכל אחד משלבי היום?
 )6היכן עמדו ישוע וחבריו בשעה שדיברו אל העם?
 )7מדוע צעקו ישוע וחבריו בקול גדול?
 )8מה אמרו ישוע וחבריו לעם לעשות?
 )9הסבר " :מן העולם ועד העולם".
 )11מה אמרו הלויים כשפנו כלפי ה'?
 )11הסבר" :שמי השמים".
 )12מיהם "צבאם".
 )13מהם שלשת הדברים המוזכרים בפסוקים ,שעשה ה' לאברהם?
 )14איזה ברית כרת ה' עם אברהם?
" )15ותקם את דבריך" :אלו  2דברים קיים ה' לאברהם?
 )16הסבר" :כי צדיק אתה".
 )17הסבר " :ותתן אותות ומופתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל עם ארצו".
 )18מדוע העניש ה' את המצרים?
 )19הסבר " :ותעש לך שם כהיום הזה".
 )21כיצד מתאר הכתוב את טביעתם של המצרים בים סוף?
 )21הסבר כל אחד מסוגי המצוות שנאמר שה' נתן לישראל:
א .משפטים ישרים –
ב .תורות אמת –
ג .חקים –
ד .מצוות טובים –
 )22מה עשה ה' עם השמים בשעה שדיבר עם ישראל במעמד הר סיני?
 )23הסבר " :ויתנו ראש לשוב לעבדתם".
 )24הסבר " :ורוחך הטובה נתת להשכילם".
 )25מה עשה ה' כתוצאה מכך שעם ישראל התרבה מאוד?
 )26הסבר " :וישליכו את תורתך אחרי גום".
 )27מה עשו בני ישראל לנביאים שהתרו בהם לחזור בתשובה?
 " )28וכנוח להם".
א .הסבר את המילים בפסוק.

ושננתם – מדריך למורה – עזרא ונחמיה

שאלות  -נחמיה פרק י'

ב .מה קרה כאשר התקיים " וכנוח להם"?
 " )29ובמשפטיך חטאו בם" :כיצד יכול אדם לחטוא כאשר הוא מקיים את משפטי ה'?
 )31מהו הכתף הסוררת שנתנו בני ישראל לה'?
 )31הסבר " :ותמשך עליהם שנים רבות".
 )32הסבר " :ואתה צדיק על כל הבא עלינו".
 )33אלו דברים היו אמורים למנוע מישראל לחטוא לה'?
" )34הנה אנחנו היום עבדים" :למי היו ישראל עבדים?
 )35מה היו ישראל עושים עם תבואת הארץ ומדוע?
 )36מהי הצרה הגדולה בה נמצאים בני ישראל?
שאלות  -נחמיה פרק י'
 )1מהי האמנה שכרתו בני ישראל?
 )2מי היה כתוב בספר ששם כתבו את דברי האמנה?
 )3מה עשה מי שלא חתם את שמו בספר?
 )4אלו  6דברים היו כלולים בדברי השבועה של מי שלא חתם את שמו בספר?
 )5לאלו  7דברים שימש שליש השקל שתרמו בני ישראל לבית המקדש?
 )6לשם מה ערכו הגרלה בין הכהנים ,הלויים והעם?
 )7הסבר" :לעיתים מזומנים שנה בשנה".
 )8מאלו פירות צריך להביא ביכורים מהתורה ואלו פירות קיבלו ישראל על עצמם להביא לביהמ"ק
בנוסף על החיוב מהתורה?
 )9כיצד פודים את פדיון בכורות האדם?
 " )11ובהמתינו" :לגבי אלו בכורות מדובר וכיצד פודים אותם?
 )11אלו בהמות צריכים פדיון בכור?
" )12ואת ראשית עריסותינו" – באיזו מתנת כהונה מדובר?
 )14להיכן היו מעלים את מתנות הכהונה של הכהנים?
 )15מהיכן היו הלויים אוספים את המעשרות שלהם?
 )16מדוע עמד הכהן יחד עם הלוי בשעה שבעל השדה הפריש את המעשרות שלו?
 )17מדוע העלו בני ישראל את התרומות ומעשרות לבית המקדש?

שאלות  -נחמיה פרקים יא ' – יב'
 )1מהי ההגרלה השנייה שהגריל העם?
 )2מה עשה העם לאנשים שהסכימו לשבת בירושלים מרצונם?
 )3מה היה מוטל על הלויים לעשות בכל יום?
 )4מדוע חיפשו את הלויים בשעת חנוכת חומת ירושלים?
 )5אלו דברים טיהרו הלויים?
 )6מי עמד על החומה עצמה בשעת חנוכת החומה?
 )7מה העמיד נחמיה מעל לחומה?

ושננתם – מדריך למורה – עזרא ונחמיה
 )8לאיזה כיוון פנתה התהלוכה?
 )9הסבר " :והתודה השנית הולכת למאל".
 )11על מה היו ממונים הגזברים?
 )11מה הכניסו לתוך הלשכות?
 )12מדוע הזדרזו למנות אנשים שיהיו אחראים על מתנות הכהונה והלויה?
 )13מהם ארבעת הדברים שאנשי יהודה שמחו עליהם?
 )14מבימי מי חולקו הכהנים והלויים למשמרות?
 )15מה היו  2הדברים שתיקנו דוד ואסף המשורר?

שאלות  -נחמיה פרק יג'
 )1מה קראו ישראל בתורה ,ביום שבו קידשו ישראל את התורה?
 )2מדוע אסור לישראל להתחתן עם עמונים ומואבים?
 )3מה עשו ישראל בשעה ששמעו את דברי התורה?
 )4מה עשה אלישיב בשביל טוביה העמוני?
 )5מה היו מכניסים ללשכה ,לפני שהלשכה פונתה לטובת טוביה?
 )6באזה שנה למלכות דריוש ,פינה אלישיב את הלשכה בשביל טוביה?
 )7היכן היה נחמיה בזמן שאלישיב פינה את הלשכה לטוביה?
 )8הסבר" :ולקץ הימים נשאלתי מן המלך".
 )9מה עשה נחמיה כשגילה שאלישיב הכין לשכה בשביל טוביה?
 )11מה עוד נודע לנחמיה שקרה ,בזמן שנעדר מירושלים?
 )11מה עשו הלויים לאחר שלא נתנו להם את המעשרות?
 )12את מי מינה נחמיה כגזברים על אוצרות בית המקדש?
 )13מה היה תפקיד הגזברים?
" )14זכרה לי אלקי על זאת" .איזו טובה שעשה ,ביקש נחמיה מה' שיזכור לו?
 )16באלו דרכים חיללו ישראל את השבת ,לפי דבריו של נחמיה?
 )17מתי התרה נחמיה בתושבי ירושלים שלא לחלל את השבת?
 )18מה היו אנשי צור עושים לתושבי יהודה?
 )19מתי ציווה נחמיה לסגור את שערי ירושלים ומדוע?
 )21מדוע העמיד נחמיה את נעריו ליד שערי ירושלים?
 )21מדוע ישנ ו הרוכלים והסוחרים מחוץ לירושלים?
 )22מדוע הפסיקו הסוחרים ללון מחוץ לחומת ירושלים?
 )23מדוע ציווה נחמיה את הלויים להיטהר בערב שבת?
 )24מאלו עמים נשאו בני ישראל נשים נכריות?
 )25באיזה שפה לא דיברו בני בנשים הנכריות?
 )26מהם ארבעת הדברים שנחמיה עשה למי שנשא נשים נכריות?
 )27מהם  2המניעות שהיו אמורות למנוע משלמה המלך לחטוא?
 )82מדוע הבריח נחמיה את אחד מבניו של יוידע הכהן הגדול?

שאלות  -נחמיה פרק יג'

