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 שאלות חזרה למבחן בנביא

 ד' -א' פרקים 

 

 'אפרק 

  .נבואת יהושע, צווי השוטרים, צווי שניים וחצי השבטים, שליחת המרגלים .1

 מהו הסדר הכרונולוגי של המאורעות? ומהו הסדר הכתוב בנביא?

 "ויהי אחרי מות משה" מהי ההדגשה אחרי מות? .2

 בנבואת ה' ליהושע שלושה עניינים, פרטי מהם? .3

 זק ואמץ" מדוע נאמר שלוש פעמים?"רק ח .4

 בארי: " כאשר הייתי עם משה אהיה עימך". .5

 נים וחצי השבטים?שמה ציווה יהושע ל .6

 מדוע בתחילה שלח יהושע מרגלים ולבסוף לא המתין לתשובתם? .7

 

 'בפרק 

 מדוע הלכו המרגלים דווקא לביתה של רחב? .1

 מה מספרת רחב למרגלים? .2

 ם בשמים ממעל..."?מה הביעה רחב באומרה: "ה' אלוקיכ .3

 כיצד הצילה רחב את המרגלים?  .4

 וע?דכמה פעמים נשבעו המרגלים לרחב? מתי? ומ .5

 איך יכלו המרגלים להישבע שיצילו את רחב, הרי נצטוו "לא תחיה כל נשמה"? .6

 מהם שלושת התנאים שהציבו המרגלים להצלת רחב ומשפחתה? .7

 מה היתה מטרת שליחת המרגלים? האם מילאו את שליחותם? .8

  הסבירי: מרגלים חרש .9

  לחפור את הארץ   

 כי ביתה בקיר החומה  

 'גפרק 

 מתי יצאו מהשיטים? ומתי עברו את הירדן? )תאריך( .11

 מי נשא את ארון ברית ה' בעת מעבר הירדן? .11

 מה קרה לירדן כשרצו בנ"י לחצותו? מה היה תפקידו של הארון? .12

 מה היה תפקידם של שנים עשר האנשים? .13

 מדוע חיכו לבוקר י' בניסן כדי לחצות את הירדן? .14

 )ולא באמצע כבשאר המסעות(? בראשמדוע הארון הולך לפניהם? ואיך ידע יהושע שהארון הולך  .15

 מהיכן ידע יהושע, לפני שה' אמר לו, ש"מחר יעשה ה' נפלאות"? .16



 ©9632167-252  http://bishvil.co.il/ 

 

 מה השביע יהושע את ישראל בעודם בירדן? .17

 יש לשמור מרחק? כמה מרחק? מדוע? מדוע -"אך רחוק יהיה ביניכם וביניו"  .18

 כיצד התבצע מעבר הירדן למעשה? .19

  הסבירי: הרחק מאד מאדם העיר .21

  כל ימי קציר   

 הכן   

 'דפרק 

  היכן עמדו הכהנים, נושאי הארון, בעת מעבר הירדן?  .21

 )רש"י ומצודות(וכיצד עברו הכהנים את הירדן? 

 מהי מטרת הקמת האבנים לישראל? ולאומות העולם? .22

 ה הספיקו ישראל לעשות ביום זה של מעבר הירדן?מ .23

 


