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תלמוד תורה מורשה
קט
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

שאלות חזרה  -ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 1פרקים א' ,ב' ,ג')
קבוצה א'
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרקים ואחר ענה על השאלות.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
פרק א':
 )1מי הם שני השבטים שנלחמו ראשונים בגויי הארץ לאחר מות יהושע?
א __________________ .ב___________________ .
 )2מי הוא המלך אשר מלמדנו "מידה כנגד מידה"? ______________________________________
 )3עיין ברש"י תחילת פסוק ט"ז וכתוב:
א .מי היא "עיר התמרים"? _____________________________________________________
ב .מדוע נתנו ישראל דוקא את העיר הזו לקיני? _______________________________________
ג .מדוע עזבוה הקינים והלכו למדבר יהודה? _________________________________________
פרק ב':
 )4מי הוא "המלאך" שבא אל "הבוכים" (עיין רש"י פס'' א') ________________________________
 )5מדוע עבדו ישראל את ה' כל ימי יהושע והזקנים שהאריכו ימים אחריו (פס' ז-י)?
________________________________________________________________________
 )6בפסוקים י"א-כ' ישנו סכום תקופת השופטים (השלם על פי הפסוקים בסוגרים).
א .בני ישראל עושים ________________ בעיני ה' ,עובדים ל____________ אך עדין אינם עוזבים את
ה'( .י"א)
ב .אחר כך ____________ את ה' שהוציאם ממצרים ,הולכים ומשתחוים ל____________ (יב)
ג .אחר כך __________ על ישראל ונותנם ביד ____________ כדי להענישם (י"ד) .ואלו עושים להם
הרבה __________ (ט"ו).
ד .אך ה' אינו שוכח את בניו ושולח להם ____________ כדי להושיעם (ט"ז)
ה .ה' עוזר לשופט כל חייו ,אך במותו עוזבים ישראל את ____________ והולכים אחר __________
אחרים (יז).
ו .ושוב חוזר ה' ו ___________ עליהם ולכן שוב מענישם (כ).
פרק ג':
 )7מדוע ה' הניח את הגויים בארץ ולא השמידם לגמרי?
א .לפי פסוק ב'___________________________________________________________ :
ב .לפי פסוק ד'___________________________________________________________ :
 )8א .מי היה השופט הראשון? ______________ בן ______________ משבט _______________
ב .נגד מי נלחם? ____________________ שהיה מלך _______________________________.
והארץ שקטה _______________ שנה.
 )9מיהו האדם שהיה ימיני אך אינו ימיני? ___________________________________________
 )10מי הרג  600פלשתים במלמד הבקר? _____________________ בן ______________________
בהצלחה!!
שאלות חזרה  -ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 2פרקים ד' ,ה' ,ו')
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תלמוד תורה מורשה
קי
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

קבוצה א'
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרקים ואחר ענה על השאלות.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.

פרק ד':
 )1ביד מי מכר ה' את ישראל לאחר מות אהוד? ביד __________ מלך _________ שמלך ב________.
 )2מדוע נקראה דבורה הנביאה "אשת לפידות" (עיין רש"י פס' ד)? ___________________________
________________________________________________________________________
 )3השלם" :אם תלכי ___________ והלכתי ואם לא ___________ עמי __________ _________"
 )4השלם" :אפס כי לא ____________ תפארתך על ____________ אשר אתה _____________ כי ביד
_________ ימכר ה' את __________".
פרק ה':
 )5אלו שופטים מוזכרים בשירה? א ______________ .ב _______________ .ג______________ .
 )6א .לפי רש"י מי רמוז בפסוק" :מני אפרים שרשם בעמלק"? ______________________________
ב .לפי רש"י מי רמוז בפסוק "אחריך בנימין בעממיך"? _________________________________
)7

אלו שבטים משבחת דבורה? א _________________________ .ב_____________________ .

פרק ו':
 )8ביד מי נתן ה' את ישראל לאחר מות סיסרא? _______________ כמה שנים? ________________
 )9מה למדו חז"ל על גדעון מפסוק י"א? (רש"י) ________________________________________
_______________________________________________________________________
 )10א .השלם " :לך __________ זה ___________ את ישראל מכף ___________ הלא _________" ב.
לפי רבי תנחומא ,בזכות מה יצליח גדעון להושיע את ישראל? (רש"י יד) ____________________
________________________________________________________________________
בהצלחה!!!
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תלמוד תורה מורשה
קיא
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

שאלות חזרה  -ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 3פרקים ז' ,ח' ,ט')
קבוצה א'
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרקים ואחר ענה על השאלות.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
פרק ז':
)1

מדוע ,אלו שכרעו על ברכיהם לא צורפו לצבא גדעון? (רש"י סוף פס' ה')
_______________________________________________________________________

)2

א .כמה חיילים פחדו להלחם וחזרו לבתיהם? _______________________________________
ב .כמה חיילים לקקו "בידם אל פיהם" ונשארו בצבא גדעון? ____________________________

)3

השלם ..." :ויאמר הנה חלום ___________ והנה צליל לחם ___________ מתהפך __________ מדין
ויבא עד ___________ ויכהו ויפל ויהפכהו _____________ ונפל ___________".

)4

גדעון ניצח את מדין כך :חילק את צבאו הקטן ל ___________ ראשים (=קבוצות) (ט"ז) .אחר התקרב
למחנה מדין "בראש ___________ התיכונה" .חייליו לקחו ביד ימין _________ (כ') .שברו את הכדים
שהחזיקו ביד ____________ (כ') ,והמשיכו להחזיק ביד ימין את _________ וצעקו" :חרב _______
_________" .אחר נעמדו סביב המחנה והמשיכו לתקוע ,אז ה' ׂשם "_________ איש __________"
וכל מחנה מדין ____________( .כ"ב)

פרק ח':
)5

א .מי רב "בחזקה" עם גדעון בסיום המלחמה עם מדין? ________________________________
ב .גדעון ענה להם" :מה עשיתי __________ ככם והלא טוב _________ אפרים _______ אביעזר"

)6

א .במה העניש גדעון את אנשי העיר סוכות? ________________________________________
ב .מה עשה גדעון למגדל פניאל? ________________________________________________
ג .מה עשה גדעון לאנשי פניאל? _________________________________________________

)7

על מה נאמר שהיה "מוקש" לגדעון ולביתו? ________________________________________

פרק ט':
)8

מי מלך ליד האילון בשכם? ___________ כמה מאחיו הרג? __________ מי נשאר חי? ________

)9

אלו עצים סרבו למלוך? (במשל יותם)
א _____________________ .ב ______________________ .ג______________________ .
ד .רק עץ ה _______________ הסכים למלוך והציע לכלם לחסות (=לשבת) ב ___________ (טו)
ואם יסרבו אז____________________________________________________________ :

 )10מדוע לא נאמר על אבימלך "וישפוט" אלא" :וישר על ישראל שלש שנים" (רש"י כ"ב) ___________
_______________________________________________________________________
בהצלחה!!!
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תלמוד תורה מורשה
קיב
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

שאלות חזרה  -ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 4פרקים י' ,יא' ,יב')
קבוצה א'
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרקים ואחר ענה על השאלות.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא!
פרק י':
.1

מי שפט את ישראל לאחר מות אבימלך? _________ בן __________ בן ___________ משבט
______________.

.2

אחריו שפט את ישראל __________ מארץ ה ________ .כמה שנים שפט? ___________ שנה.

.3

השלם ..." :ויעבדו את __________ ואת __________ ואת אלהי ________ ואת אלהי
__________ ואת אלהי ___________ ואת אלהי בני ___________ ואת אלהי __________
ויעזבו את ___________ ולא ___________"" .ויחר אף ____________ בישראל וימכרם ביד
____________ וביד בני ___________"" .וירעצו וירצצו את בני ________ בשנה ________
שמנה ___________ שנה ."...

.4

מה הציע ה' בלעג לעם לעשות לאחר שזעקו" :חטאנו לך( "...יד)? _________________________
_______________________________________________________________________

פרק יא':
.5

א .מה היתה תכונתו המיוחדת של יפתח? ______________________ (א).
ב .מה עשו לו אחיו? _________________ (ב).
ג .להיכן ברח? __________ ____________.

.6

מה טען מלך עמון למלאכי יפתח כנגד ישראל? (יג) __________________________________
_______________________________________________________________________

.7

מה נדר יפתח? (ל-לא) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________

פרק יב':
.8

כיצד ידעו אנשי יפתח מי הוא משבט אפרים? (ו) _____________________________________

.9

מי הוא השופט "אבצן מבית לחם"? (רש"י ח) _________________.

 .10אלו עוד שופטים חוץ מיפתח ואבצן הוזכרו בפרק?
א____________________________ .

ב__________________________ .
בהצלחה!!!
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תלמוד תורה מורשה
קיג
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

שאלות חזרה  -ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 5פרקים יג'-טז' שמשון)
קבוצה א'
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרקים ואחר ענה על השאלות.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא!
פרק יג':
.1

מלאך ה' ציוה את אשת מנוח :א .לא לשתות __________ _________ .ב .לא לאכול ________
_________ .ג .שלא תעלה _________ על ראש בנה שתלד" ,כי נזיר _____________ יהיה הנער מן
____________".

.2

כיצד ידע מנוח שאכן דיבר עם מלאך ה'? __________________________________________

פרק יד':
.3

מהיכן היתה אשתו הראשונה של שמשון? __________ האם הוריו שמחו על בחירתו? ________

.4

מה קרה לשמשון בראותו את כפיר האריות? _______________________________________

.5

____________

א .מה היתה חידתו של שמשון במסיבת כלולותיו? "מהאכל _____________
___________ ___________ מתוק".
ב .מה הפתרון? "מה ___________ ____________ ___________ ___________ מארי".

פרק טו':
.6

כיצד העניש שמשון את אנשי תמנה על שלא מנעו את מסירת אשתו לרעו? (ד-ה)
_______________________________________________________________________

.7

כיצד העניש שמשון את אנשי תמנה על ששרפו את אשתו ואביה? (ח) _______________________
_______________________________________________________________________

.8

מה עשה שמשון כשהובל אסור בידי אנשי יהודה לפלשתים ברמת לחי? _____________________
_______________________________________________________________________

פרק טז':
.9

מה עשה שמשון לעזתים ב"חצי הלילה"? _________________________________________

 .10מה השיב שמשון לדלילה כשהציקה לו ואמרה לו שכבר שלש פעמים התל בה? (יז)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 .11השלם:

" ...האלקים _________ נא וחזקני _________ אך _________ הזה _________
ואנקמה נקם __________ משתי _________ מפלשתים".
"ויאמר שמשון :תמת ___________ __________ פלשתים".
בהצלחה!!!
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תלמוד תורה מורשה
קיד
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

שאלות חזרה  -ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 6פרקים יז' ,יח' ,יט')
קבוצה א'
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרקים ואח"כ ענה על השאלות.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא!
פרק יז':
.1

בתקופתו של איזה שופט עשו את פסל מיכה וקרה מעשה "פלגש בגבעה"? (רש"י א) ____________

.2

מדוע שתקו ישראל על מעשיהם של מיכה ואמו ולא מיחו בהם? (מצודת דוד ו')
_______________________________________________________________________

.3

עיין ברש"י פס' ז' וכתוב :לדעת "רבותינו" ברש"י ,מה ֵׁשם אביו של הלוי? ___________________
ומה שם סבו? _________________.

פרק יח':
 .4עיין ברש"י א' וכתוב באיזו תקופה נכבשה העיר? ____________________________________
 .5באיזה פסוק בפרק יח נכתב דבר מאד מצחיק על עובדי ע"ז? בפסוק _______________________
שנאמר" :ויאמר __________ ___________ __________ _________ לקחתם ."...
.6

מדוע הוכנסה האות "נון" בתוך המילה "מנשה" ומדוע אות זו "קופצת" למעלה? (רש"י ל)
_______________________________________________________________________

פרק יט':
.7

מי היה חסר בעם ישראל אשר יכול היה למנוע את מעשה פלגש בגבעה? (א) __________________

.8

קרא פסוקים ד-יג וכתוב כמה פעמים מוזכר כל שורש של המילים הבאות בנטיותיה השונות:
א .י  .ש  .ב  ____________ :ב .ש  .ת  .ה  ______________ :ג .א  .כ  .ל ____________ :
ד .ס  .ע  .ד (הלב) _____________ :ה .ל  .ו  .ן _______________ :

.9

איזה מעשה המוזכר בספר בראשית מזכיר לך את מעשיהם של אנשי הגבעה (פס' יא-כה)?
_______________________________________________________________________

 .10איזה מעשה מזעזע עשה הלוי לפלגשו ,כדי לזעזע את העם לתקן דרכיהם?
_______________________________________________________________________
בהצלחה!!!
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תלמוד תורה מורשה
קטו
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

שאלות חזרה  -ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 7פרקים כ'-כא')
קבוצה א'
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרקים ואחר ענה על השאלות.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא!
פרק כ':
.1

כמה פעמים מופיע הבטוי "כאיש אחד" בפרק? ______________________________________

.2

היכן התאספו ישראל כדי לחשוב" :איכה נהיתה הרעה הזאת"? __________________________

.3

א .כמה חיילים היו בסך הכל לאנשי שבט בנימין? (טו) ________________________________
ב .כמה צלפים שמאליים היו בצבא בנימין? (טז) _____________________________________
ג .כמה חיילים התפקדו בצבא ישראל? ___________________________________________

.4

מה היתה תוצאת הקרב הראשון בין בנימין לבין ישראל? (כא) ___________________________
_______________________________________________________________________

.5

א .מה שאלו ישראל את ה' לאחר הקרב הראשון? (כג) _________________________________
ב .מה ענה ה'? ____________________________________________________________

.6

מה היתה תוצאת הקרב השני? (כה) _____________________________________________

.7

א .כמה אנשים נשארו בחיים משבט בנימין לאחר הקרב השלישי? _________________________
ב .בקרב השלישי השתמשו ישראל בשיטה דומה לזו שהשתמש יהושע בכבושו את ______________

פרק כא':
.8

מה נשבעו ישראל במצפה לפני צאתם למלחמה? (א) __________________________________

.9

מה היתה "השבועה הגדולה" שנשבעו ישראל במצפה? (ה) ______________________________

 .10א .מי עבר "על השבועה הגדולה"? _______________________________________________
ב .מי לא נשבע את השבועה הראשונה (שכתבת בשאלה _____________________________ ?)8
לחתן את בני בנימין?
ֵׁ
 .11כיצד דאגו ישראל
א .ארבע מאות הראשונים התחתנו עם __________________________
ב .מאתיים הנותרים התחתנו עם (כג) __________________________
 .12היכן עוד מוזכר הפסוק האחרון בפרקנו?
ב .פרק יח פסוק _________
א .פרק יז פסוק ________

ג .פרק יט פסוק ______

חזק חזק ונתחזק
יהי רצון וכמו שסיימנו ספר שופטים יעזרנו ה' להתחיל ולסיים לחזור ולשנן ספרים
נוספים.
בהצלחה!!!
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תלמוד תורה מורשה
קטז
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

חידון מסכם על ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 8פרקים א'-כא')
קבוצה א'
הוראות עבודה:
א .קרא היטב את השאלה לפני שאתה משיב.
ב .כתוב בכתב יד ברור ונקי (בשעת הצורך השתמש במחק).
ג .אפשר להעזר רק בחברותא!
א .השלם את הפסוקים הבאים:
.1

"אם תלכי ________ והלכתי ואם לא __________ עמי _________ ___________".

.2

"לך ________ זה ________ את ישראל מכף __________ הלא _____________".

.3

"והנה צליל לחם __________ מתהפך _________ מדיין ויבא עד __________."...

.4

" ...ואנקמה נקם _________ משתי ________ מפלשתים" ..." .תמת _______ ______
פלשתים."...

.5

"ויאמר ________ אלוהי אשר __________ לקחתם."...

ב .ענה על השאלות הבאות:
.6

מיהו השופט שהרג  600פלשתים במלמד הבקר? ____________ בן ____________.

.7

אלו שופטים מוזכרים בשירת דבורה? א _____________ .ב ___________ .ג____________ .

.8

על איזו עיר זרע אבימלך מלח? _____________________

.9

איזה שבט בא בטענות נגד יפתח? ___________________

 .10א .אלו נשים התחתנו עם  400בחורים מבני בנימין בסיום המלחמה? _______________________
ב .אלו נשים התחתנו עם  200הבחורים הנותרים מבני בנימין? ___________________________
ג .מי אמר למי?
_____________

" .11כאשר עשו לי כן עשיתי להם"

______________

אמר אל

" .12קום ...הלוא ה' יצא לפניך"

______________

אמרה אל _____________

" .13את צל ההרים אתה רואה כאנשים"

______________

אמר אל

_____________

 ..." .14לכו חקרו את הארץ"...

______________

אמרו אל _____________

" .15וחטפתם לכם איש אשתו"

______________

אמרו אל _____________

ד .מי אני?
 .16אני משמחת אלקים ואנשים בתרושי ולכן סרבתי למלוך?

______________________

 .17אני עץ אשר בשכם ,לידי המליכו את אבימלך?

______________________

 .18בי העניש גדעון את סוכות? א ________" .המדבר".

ב" .ואת _______________"

 .19ברגע שהקצה שלי נגע בבשר והמצֹות עלתה אש מהצּור?

______________________

 .20אני עיר אשר נאמר עלי "אין שם מחסור"?

______________________
בהצלחה!!!

ב"ה,
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תלמוד תורה מורשה
קיז
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

שאלות חזרה  -על ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 1פרקים א'-ג')
קבוצה ב'
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק ואחר ענה על השאלות הבאות.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא!
פרק א':
.1

הוכח שבני יוסף אכן מקיימים את הבטחותיהם! ____________________________________

.2

נאמר בפסוק א' "וישאלו בני ישראל בה'" ,במה שאלו? (עיין מצודת דוד) ____________________

.3

מי הם שני השבטים שנלחמו ראשונים בגויי הארץ לאחר מות יהושע?
ב__________________ .
א________________ .

.4

מי הוא המלך אשר מלמדנו "מידה כנגד מידה"? _____________________________________

.5

עיין ברש"י תחילת פסוק ט"ז וכתוב:
א .מי היא "עיר התמרים"? _______________________
ב .מדוע נתנו ישראל דוקא את העיר הזו ,לקיני? ____________________________________
ג .מדוע עזבוה הקינים והלכו למדבר יהודה? ______________________________________

פרק ב':
.6

מי הוא "המלאך" שבא אל "הבוכים" (עיין רש"י פס' א') _______________________________

.7

מדוע עבדו ישראל את ה' כל ימי יהושע והזקנים והאריכו ימים אחריו?
_________________________________________________________
א .לפי פסוק ז'?
_________________________________________________________
ב .לפי פסוק י'?

.8

סכם בקצרה את תקופת השופטים לפי פסוקים י"א-כ':
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

פרק ג':
.9

מדוע הניח ה' את הגויים בארץ ולא השמידם לגמרי?
_________________________________________________________
א .לפי פסוק ב':
_________________________________________________________
ב .לפי פסוק ד':

 .10א .מי היה השופט הראשון? ______________ בן _____________ משבט ______________
ב .נגד מי נלחם? _______________ שהיה מלך ______________ .והארץ שקטה _________
שנה.
 .11מי היה ימיני שאינו ימיני? (הסבר!) ______________________________________________
 .12מהו "מלמד הבקר"? ________________________________________________________
בהצלחה!!!

ב"ה,
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תלמוד תורה מורשה
קיח
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

שאלות חזרה  -על ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 2פרקים ד'-ו')
קבוצה ב'
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק ואחר ענה על השאלות הבאות.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא!
פרק ד':
.1

בפרק ג נאמר" :וימת עתניאל בן קנז" .ואחר נאמר" :ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' "...ואלו
בפרקנו נאמר הפוך :קודם "ויספו ...לעשות הרע" ואחר נאמר "ואהוד מת" מדוע השינוי? (עיין מלבי"ם פס'
א') ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________

.2

מדוע דבורה הנביאה נקראה "אשת לפידות" (עיין רש"י פס' ד')? __________________________
_______________________________________________________________________

.3

השלם" :אם תלכי __________ והלכתי ואם לא ________ עמי _________ _________".

.4

השלם" :אפס כי לא __________ תפארתך על _______ אשר אתה _________ כי ביד _____
ימכר ה' את ___________".

 .5נאמר בפס' ב' ..." :ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור" ובספר יהושע פרק י"א פס' י"ג נאמר:
"זולתי חצור לבדה שרף יהושע" .הכיצד? (עיין מצודת דוד פסוק ב')
_______________________________________________________________________
פרק ה':
א_______________________________ .
ג_______________________________ .

.6

על שלושה הרים נאמר "אנכי" מי הם? (רש"י פס' ג)
ב__________________________________ .

.7

אלו שופטים מוזכרים בשירה? א ____________ .ב______________ .

.8

א .מי רמוז (לפי רש"י) בפסוק" :מני אפרים שרשם בעמלק"? ___________________________
ב .מי רמוז (לפי רש"י) בפסוק" :ואחריך בנימין בעממיך"? _____________________________

.9

אלו שבטים משבחת דבורה? __________________________________________________

ג_____________ .

 .10אלו שבטים מגנה דבורה? ____________________________________________________
פרק ו':
 .11מדוע נאמר בפס' א'" :ויעשו בני ישראל הרע" ולא נאמר :ויספּו...לעשות הרע ,כפי שנאמר קודם? (עיין
רש"י א')
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 .12אלו עמים עזרו למדין להרע לישראל? (ג) א________________ .

ב___________________ .

 .13מה למדו חז"ל על גדעון מפסוק יא'? (רש"י) ________________________________________
_______________________________________________________________________
 .14איזה חג היה כשהתגלה המלאך לגדעון? (רש"י יג) ___________________________________
 .15א .השלם" :לך ________ זה ________ את ישראל מכף __________ הלא ___________".
ב .לפי רבי תנחומא :בזכות מה ,יצליח גדעון להושיע את ישראל? (רש"י יד)
_______________________________________________________________________
בהצלחה!!!
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תלמוד תורה מורשה
קיט
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

שאלות חזרה  -על ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 3פרקים ז'-ט')
קבוצה ב'
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק ואחר ענה על השאלות הבאות.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא!
פרק ז':
.1

השלם ..." :עוד ______ רב הורד ________ אל _________ ואצרפנו לך ________ והיה
אשר _______ אליך זה ________ איתך הוא ________ אתך וכל אשר ________ אליך
זה לא _________ עמך הוא לא _________".

.2

א .מדוע ,לדעת רש"י (סוף פס' ה') אלו שכרעו על ברכיהם לא צורפו לצבא גדעון?
_______________________________________________________________________
ב .כמה חיילים פחדו להלחם וחזרו לבתיהם? _______________________________________
ג .כמה חיילים לקקו "בידם אל פיהם" ונשארו בצבא גדעון? ____________________________

.3

השלם ..." :ויאמר הנה חלום ________ והנה צליל לחם ________ מתהפך ________ מדין
ויבא עד ________ ויכהו ויפל ויהפכהו ________ ונפל _________".

.4

תאר כיצד ניצח גדעון את מדין? _______________________________________________
______________________________________________________________________

 .5א .מה קשה על פס' כ"ג מפס' ב'? _______________________________________________
ב .נסה לתרץ____________________________________________________________ :
פרק ח':
.6

א .מי רב "בחזקה" עם גדעון לאחר סיום המלחמה נגד מדין? ____________________________
ב .גדעון ענה להם" :מה עשיתי ________ ככם הלא טוב ________ אפרים ________ אביעזר".

.7

הוכח שאף חייל לא נהרג בצבא גדעון! מפסוק___________ :

.8

א .לדעת המלבי"ם :את מי העניש גדעון מהעיר סוכות? _______________________________
ב .מדוע? ________________________________________________________________

.9

א .מי פחד להרוג את זבח וצלמונע מלכי מדין? ______________________________________
ב .מדוע? ________________________________________________________________

 .10על מה נאמר שהיה "מוקש" לגדעון ולביתו? _______________________________________
פרק ט':
 .11מי מלך ליד האילון בשכם? _________ כמה מאחיו הרג? _________ מי נשאר חי? ________
 .12עיין ברש"י וכתוב מי הנמשל לכל עץ במשל יותם__________________________________ .
______________________________________________________________________
 .13מדוע לא נאמר על אבימלך וישפוט אלא" :וישר על ישראל שלש שנים" (רש"י כ"ב) ____________
 .14מי ניסה להמריד את שכם נגד אבימלך? _________ בן ________ .ומי הצילו ממנו? ________
 .15א .על איזה איש השליכה אישה פלח רכב ושברה את ראשו? _____________________________
ב .מי סיים את הריגתו? ______________________________________________________
בהצלחה!!!

ב"ה,
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תלמוד תורה מורשה
קכ
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

שאלות חזרה  -על ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 4פרקים י'-יב')
קבוצה ב'
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק ואחר ענה על השאלות הבאות.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא!
פרק י':
.1

א .מי שפט את ישראל לאחר מות אבימלך? __________ בן __________ בן __________ משבט
_____________.
ב .כמה שנים שפט את ישראל? ____________ שנה.

.2

א .אחריו שפט את ישראל ________ מארץ ה _________ .כמה שנים שפט? ___________ שנה.
ב .הסבר" :רכבים על שלשים עירים" (רש"י ד) ______________________________________
ג .לבניו היו גם" :ושלשים עירים" (עיין רש"י סוף פס' ד) _______________________________
שנקראו ___________" :יאיר".

.3

השלם ..." :ויעבדו את ___________ ואת __________ ואת אלהי ___________ ואת אלהי
___________ ואת אלהי __________ ואת אלהי בני __________ ואת אלהי __________
ויעזבו את ____________ ולא ____________"" .ויחר אף _________ בישראל וימכרם ביד
__________ וביד בני ___________"" .ויערצו וירצצו את בני __________ בשנה _______
שמנה __________ שנה."...

.4

מה מציע ה' לעם בלעג לאחר שזועקים" :חטאנו לך( "...יד)? ____________________________

 .5ישראל מתחילים לחזור בתשובה :א .מודים ש _____________ (טו) .ב .מסירים את _________
מקרבם (טז) .ג .עובדים ל _________ (טז) .ואז" :ותקצר נפשו __________ _________" (טז).
ישראל מתאספים בעיר __________ (יז) ומחפשים אדם שיהיה "ל ________________ לכל ישבי
_______________" ,ויתחיל להלחם בבני ___________________.
פרק יא':
.6

א .מהו שמו של אביו של יפתח? ____________ .מי היתה אמו? __________ ___________.
ב .מהי תכונתו המיוחדת של יפתח? _____________ _____________ (א).
ג .מה עשו לו אחיו? _________________ (ב) .להיכן ברח? ____________ ____________.
ד .מי התאסף אליו? _______________ ______________ (ג).

.7

זקני הגלעד מבקשים מיפתח שיהיה להם ל"קצין" (=מנהיג) להלחם ב ___________ (ו).
ולאחר המלחמה יהיה לראש לכל ישבי ________ (ח) .יפתח מסכים בתנאי שיהיה עוד לפני המלחמה
ל ______ (ט) .ואכן נאמר עוד לפני המלחמה" :וישימו העם אותו עליהם ______ ______" (יא),
ואז יפתח מדבר "לפני ה' ב __________" (יא).

.8

א .מה טען מלך עמון למלאכי יפתח כנגד ישראל? (יג) _________________________________
ב .יפתח השיב :כשישראל עלו ממצרים ,שני מלכים התנגדו שישראל יעברו בארצם :מלך ________
ומלך ____________ (יז) ולכן ה' אמר שיקיפום .וקבלו את ארצו ירושה מאת __________ (כג).
מה שאלוהי עמון ששמו __________ יתן לו ,את זה מלך עמון ירש.
יפתח מזהירו שאם מלך עמון ילחם ,יהיה סופו כמו שקרה ל _________ בן צפור .מימות יהושע עד
היום עברו ____________ ___________ שנה (כו) ומדוע נזכר רק כעת לקבל ארצו? וכי
"ו אנכי לא _________ לך ואתה עשה __________ רעה להלחם בי ישפוט _________( "...כז).
אך מלך עמון לא ___________ לדברי יפתח (כח).
המשך שאלות חזרה  -על ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 4פרקים י'-יב')
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תלמוד תורה מורשה
קכא
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

קבוצה ב'
.9

מה נדר יפתח? (ל-לא) _______________________________________________________

 .10עיין ברש"י פס' לט וכתוב ,מי לדעת חז"ל לא היה בסדר בענין קיום נדרו של יפתח ובמה נענש?
א .הכהן __________________ ועונשו_________________________________________ :
ב .השופט _________________ ועונשו _________________________________________
_______________________________________________________________________
פרק יב':
 .11אלו אנשים באו בטענות כנגד יפתח? שבט _________ .הם לעגו על אנשי גלעד? "אתם _________
בתוך _____________ בתוך ____________" (ד).
 .12כיצד ידעו אנשי יפתח מי הוא משבט אפרים? (ו) ____________________________________
 .13מי הוא השופט "אבצן מבית לחם"? (רש"י ח) _______________ כמה שנים שפט? __________
 .14אחריו שפט( "__________ ___________" :יב) כמה שנים שפט? ________________ שנים.
 .15אחריו שפט ___________" :בן הלל ____________" .היו לו __________ בנים ו ________
בני בנים ,שפט __________ שנים (יד).

בהצלחה!!!
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תלמוד תורה מורשה
קכב
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

שאלות חזרה  -על ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 5פרקים יג'-טז') (שמשון)
קבוצה ב'
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק ואחר ענה על השאלות הבאות.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא!
פרק יג':
.1

מלאך ה' ציוה את אשת מנוח :א .לא לשתות _____________ ______________ .ב .לא לאכול
___________ __________ .ג .לא תעלה __________ על ראש בנה שתלד" ,כי נזיר _______
יהיה הנער מן ____________".

.2

מכל צוויי מלאך ה' ,מה לא ספרה האשה למנוח? ____________________________________

.3

מה הוסיף מלאך ה' לצוות את מנוח בקשר לאיסורים שיהיו על בנו? _______________________

.4

הסבר" :ותחל רוח ה' לפעמו :"...א ___________________ .ב______________________ .

פרק יד':
.5

מהיכן היתה אשתו הראשונה של שמשון? __________ .האם הוריו שמחו על בחירתו? ________

.6

מה קרה לשמשון בראותו את כפיר האריות? _______________________________________

.7

מדוע לא סיפר שמשון להוריו שהדבש שכבדם בו הוא הוציא מתוך גוית האריה?
_______________________________________________________________________

 .8הוכח מסוף הפרק" :כי מה' היא ,כי תאנה (=סיבה) הוא מבקש מפלשתים".
_______________________________________________________________________
פרק טו':
.9

כיצד העניש שמשון את אנשי תמנה על שלא מנעו את מסירת אשתו לרעו? (ד-ה)
_______________________________________________________________________

 .10כיצד העניש שמשון את אנשי תמנה על ששרפו את אשתו ואביה? (ח) _______________________
_______________________________________________________________________
 .11מה עשה שמשון כשהובל אסור בידי אנשי יהודה לפלשתים ברמת לחי? _____________________
_______________________________________________________________________
 .12מדוע נענש שמשון בצמא וכמעט ומת? (רמז :פס' טז) __________________________________
פרק טז':
 .13מה עשה שמשון לעזתים ב"חצי הלילה"? __________________________________________
 .14מה השיב שמשון לדלילה על שאלתה" :במה כחך ___________ ובמה תאסר ____________"?
_______________________________________________________________________
 .15מדוע נאמר פעמיים" :והוא שפט את ישראל עשרים שנה"? _____________________________
_______________________________________________________________________
 .16מה השיב שמשון לדלילה כשהציקה לו ובקשה" :במה כחך גדול"? ________________________
__________________ _____________________________________________________
 .17כיצד ידעה דלילה שבפעם האחרונה בעלה לא שיקר לה? (רש"י יח) ________________________
_______________________________________________________________________
בהצלחה!!!

ב"ה,
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תלמוד תורה מורשה
קכג
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

שאלות חזרה  -על ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 6פרקים יז'-יט')
קבוצה ב'
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרקים ואחר ענה על השאלות הבאות .ב .אפשר להעזר רק בחברותא!
פרק יז':
.1

בתקופתו של איזה שופט עשו את פסל מיכה ומעשה "פלגש בגבעה"? (רש"י א) ________________

.2

עיין ברש"י פס' ג' וכתוב מי היא אמו של מיכה לפי חז"ל? ______________________________

.3

סברתו של מיכה ש"ה' הטיב לו" בגלל ששלח אליו את "הלוי לכהן" (יג) ,נראית מוטעית ,מדוע לדעתך
שלח אליו ה' את הלוי? _______________________________________________________

.4

מדוע שתקו עם ישראל על מעשיהם של מיכה ואמו ולא מיחו בהם? (מצודת דוד ו')
_______________________________________________________________________

 .5עיין ברש"י פס' ז' וכתוב:
א .מאיזה שבט היה אביו של הלוי? ______________ ומאיזה שבט היתה אמו? _____________
ב .לדעת "רבותינו" ברש"י )1 :מה היה שמו של אביו של הלוי? __________________________
 )2ומה שם סבו של הלוי? _________________________ ________
פרק יח':
.6

א .היכן נכתב לראשונה על כבוש "ליש" (=לשם=דן) על ידי שבט דן?
בספר ____________ פרק ____________ פסוק ______________________________
ב .עיין בפסוק זה ברש"י וכתוב בתקופתו של איזה שופט נכבשה העיר? _____________________
ג .מדוע לדעתך נכתב על כבוש ליש בשני הספרים? ___________________________________
_______________________________________________________________________

.7

היכן לנו חמשת המרגלים משבט דן בהגיעם להר אפרים? ______________________________

.8

א .מדוע לקחו חיילי דן את הטף בזמן כבוש ליש? ____________________________________
ב .מדוע שמו את הטף ,המקנה והכבודה דוקא "לפניהם"? ______________________________

.9

עד מתי הושאר פסל מיכה בדן?
א .לפי רש"י פס' ל_________________________________________________________ :
ב .לפי מצו"ד פס' ל ________________________________ :מי בטלו? ________________

 .10מדוע הוכנסה אות "נון" בתוך המילה "מנשה" ומדוע אות זו "קופצת" למעלה? (רש"י ל) _________
_______________________________________________________________________
פרק יט':
 .11מה פרוש "פלגש" לדעת מצודת ציון פס' א'? ________________________________________
 .12מי היה חסר בעם ישראל אשר יכול היה למנוע את מעשה פלגש בגבעה? (א) __________________
 .13קרא פסוקים ד-יג וכתוב כמה פעמים מוזכר כל שורש של המילים הבאות בנטיותיה השונות:
ג .א  .כ  .ל____________ :
ב .ש  .ת  .ה___________ :
א .י  .ש  .ב____________ :
ה .ל  .ו  .ן______________________________ :
ד .ס  .ע  .ד( :הלב) ____________
 .14איזה מעשה המוזכר בספר בראשית מזכיר לך את מעשיהם של אנשי הגבעה (פס' יא-כה)? ________
_______________________________________________________________________
 .15איזה מעשה מזעזע עשה הלוי לפלגשו ,כדי לזעזע את העם לתקן דרכיהם? ___________________
_______________________________________________________________________
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תלמוד תורה מורשה
קכד
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

שאלות חזרה  -על ספר שופטים  -סדרה ראשונה "משולשת"  -מספר ( 7פרקים כ'-כא')
קבוצה ב'
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרקים ואחר ענה על השאלות הבאות.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא!
פרק כ':
.1

כמה פעמים מופיע הבטוי "כאיש אחד" בפרק? ________________________________ פעמים.

.2

היכן התאספו ישראל כדי לחשוב" :איכה נהיתה _________ הזאת"? ____________________

.3

א .מדוע הפסידו ישראל לבנימין בקרב הראשון? _____________________________________
_______________________________________________________________________
ב .מדוע הפסידו ישראל לבנימין בקרב השני? _______________________________________
_______________________________________________________________________
ג .מדוע נצחו ישראל את בנימין בקרב השלישי? ______________________________________
_______________________________________________________________________

.4

מה היתה תוצאת הקרב הראשון בין בני בנימין לבין ישראל? (כא) ________________________
_______________________________________________________________________

.5

א .מה שאלו ישראל את ה' לאחר הקרב הראשון? (כג) _________________________________
ב .מה ענה להם ה'? _________________________________________________________

.6

מה היתה תוצאת הקרב השני? (כה) _____________________________________________

.7

א .מה קשה לרש"י בפסוק מח? ________________________________________________
ב .כיצד תירץ רש"י קושי זה? __________________________________________________

פרק כא':
.8

מה נשבעו ישראל במצפה לפני צאתם למלחמה? (א) __________________________________

.9

מה היתה "השבועה הגדולה" שנשבעו ישראל במצפה? (ה) ______________________________

 .10א .מי עבר על "השבועה הגדולה"? _______________________________________________
ב .ומי לא נשבע את השבועה הראשונה (שאלה _____________________________________ )8
 .11ישראל דאגו לחתן את בני בנימין כך:
א .ארבע מאות הראשונים התחתנו עם __________________________________________
ב .מאתיים הנותרים התחתנו עם (כג) ___________________________________________
 .12היכן עוד מוזכר הפסוק האחרון בפרקנו?
ב .פרק יח פסוק ___________
א .פרק יז פסוק _________

ג .פרק יט פסוק _________

חזק חזק ונתחזק
יהי רצון וכשם שסיימנו ספר שופטים יעזרנו ה' להתחיל ולסיים לחזור ולשנן ספרים
נוספים.

ב"ה,

\C:\Users\1\Downloadsהרב שלמה כץ\שאלות חזרה  -ספר שופטים.doc
תלמוד תורה מורשה
קכה
שם פרטי ________ משפחה _______ כיתה _____

בהצלחה!!!

