
ך ממלכתי "חידון תנ

 שלב טלוויזיוני מקדים

______________________ :שם

 

בֹר ֶאת" :מי אמר .1 ֶנאַאר ֶמֶלךְׁ  ָכָכה ֶאשְׁ ֺבַכדְׁ ָנַתִים ָיִמים ֵמַעל  עֹל נְׁ עֹוד שְׁ ָבֶבל בְׁ

 ___________________ ?"ַהּגֹוִים ַצַואר ָכל

 

 

ֵעת": מי מתואר כך .2 ַחת ֺמָעף ִביָעף נֵֹגַע ֵאַלי כְׁ  _______________?"ָעֶרב ִמנְׁ

 

 

ִתיהו ָהָעם ַהֶזה ִאם ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ֵאת ָכל" :מי אמר .3 ִלדְׁ  ?"ָאנִֹכי יְׁ

________________ 

     

 

ָיה ֶנֱאָמָנה"מי כינה את ירושלים . 4  ____________ ?"ִקרְׁ

 

ִחי ָוגִֹזי ַעל" :מי אמר. 5     ִח  ָקרְׁ ֵני ַתעֲענוָגִיךְׁ ַהרְׁ ָחֵתךְׁ ַכֶ ֶשר ִכי ָגלו ִמֵ ךְׁ בְׁ  ?"ִבי ָקרְׁ

______________ 

 

 

עו". 6 ִאם ִב  ִשמְׁ ָתה זֹאת ִביֵמיֶכם וְׁ ֵבי ָהָאֶרץ ֶהָהיְׁ ִזינו כֹל יֹושְׁ ַהאֲע ֵקִנים וְׁ יֵמי זֹאת ַהזְׁ

בֵֹתיֶכם דֹור  חֵ . אֲע ֵניֶהם לְׁ ֵניֶהם ובְׁ ֵניֶכם ִלבְׁ ֵניֶכם ַסֵ רו ובְׁ .  "רָעֶליָה ִלבְׁ

 ________________? לאיזה אירוע הפסוק קשור



 

ֵשיַהֶזה ָלֶכם רֹאש ֳחָדִשים  ַהחֶֹדש". 7 ָחדְׁ     על איזה חודש . "ַהָשָנה  ִראשֹון הוא ָלֶכם לְׁ

 ___________________ ?מדובר     

 

 

או ָכל רוִחי ַעל ֶאשְׁ ֹוךְׁ ֶאת" :מי אמר. 8 ִנבְׁ ֵניכֶ  ָבָשר וְׁ נֹוֵתיֶכםבְׁ לֹמֹות  ם ובְׁ ֵניֶכם חֲע ִזקְׁ

לֹמון או ַיחֲע יֹנֹות ִירְׁ ַגם ַעל .ַבחוֵריֶכם ֶחזְׁ ַעל וְׁ ָפחֹות ַבָטִמים ָהֵהָ ה ֶאשְׁ  ָהעֲעָבִדים וְׁ  ֹוךְׁ ַהשְׁ

 ? _________________"רוִחי ֶאת

 

 

דָ " :מי אמר. 9 ַראת ִאיש ָהֱאלִֹהים וְׁ ֵלךְׁ ִלקְׁ ָחה וְׁ ָך ִמנְׁ ָידְׁ  ֵמאֹותֹו ֵלאמֹר' ה ָת ֶאתַרשְׁ ַקח בְׁ

ֶיה ֵמֳחִלי ֶזה  _____________________ ?"ַהֶאחְׁ

 

 

שו ֶאת " :מלך ביקש מאנשיו. 10 כו ִדרְׁ הוָדה' הלְׁ ַעד ָכל יְׁ ַעד ָהָעם ובְׁ אל מי  ."ַבעֲעִדי ובְׁ

 _________________________ ?שלח המלך את אנשיו

 

 

ָרִיםֵאֶ ה אֱ " :על מה נאמר הפסוק. 11 ֶשר ֶהֱעלוָך ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ ָרֵאל אֲע ? "לֶֹהיָך ִישְׁ

_____________________  

 

 

שֵֹפט ָעֵלינו". 12 ִאיש ַשר וְׁ ָך לְׁ  __________________ נאמר על – "ִמי ָשמְׁ

 

 

ַעל" :על מי נאמר. 13 ַיד כֹל בֹו וְׁ ֶיה ֶ ֶרא ָאָדם ָידֹו ַבכֹל וְׁ הוא ִיהְׁ ֵני ָכל וְׁ כֹןֶאחָ   ְׁ  ?"יו ִישְׁ

_______________________ 

 

 

ָרֵאל ָקַשר ָעֶליָך ָעמֹוס" :מי אמר. 14 ֶקֶרב ֵבית ִישְׁ ָהִכיל ֶאת לֹא בְׁ  ָכל תוַכל ָהָאֶרץ לְׁ

ָבָריו  ______________________ ?"דְׁ

 

 



ֺעַרי ַעד" :מי אמר. 15 ֵניֶכם ִמ ְׁ ִתי ִלפְׁ ַהַ כְׁ ִני ִהתְׁ  ?"ַהטֹום ַהֶזה ַואֲע

__________________ 

 

 

רֹאש ֶהָהִרים"יוצב " 'הַהר ֵבית"ם מספרים כי באחרית הימים ישני נביא. 16         ...בְׁ

ִנָשא     ָבעֹות ...וְׁ  ______________________ ?מי הנביאים ."ִמּגְׁ

 

 

נִ " :מי אמר. 17 ַתִני ַהחֹוָבה ַואֲע ַמלְׁ ִתיָך ָהָרָעהַצִדיק  ָתה ִמֶ ִ י ִכי  ָתה ּגְׁ ַמלְׁ  ?"י ּגְׁ

__________________________ 

 

 

ָהֵס " :מי אמר. 18 ִהֵ ה ָיִדי ִעָ ךְׁ לְׁ ָך ִאִתי וְׁ ִריתְׁ ָתה בְׁ ָרֵאל ָכל ב ֵאֶליָך ֶאתָכרְׁ           ? "ִישְׁ

 _________________________

 

 

ָדַרךְׁ ' הִהֵ ה  ִכי" :מי אמר. 19 ָיַרד וְׁ קֹומֹו וְׁ ָנַמּסו . ָאֶרץ( ָבֳמֵתי)במותי  ַעל יֵֹצא ִמ ְׁ        וְׁ

מֹורָ    ַמִים ֺמָּגִרים בְׁ ֵני ָהֵאש כְׁ ַבָ עו ַכדֹוַנג ִמ ְׁ ָהעֲעָמִקים ִיתְׁ ָתיו וְׁ            ?"דֶהָהִרים ַתחְׁ

 ______________________

     

 

ָכל". 20 דו ֵהם וְׁ כַ  ַוֵטרְׁ אָֹלה ַותְׁ ֶשר ָלֶהם ַחִטים שְׁ דו ִמתֹוךְׁ אֲע ס עֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ַוטֹאבְׁ

_______________________________ ?מה מתאר הפסוק ."ַהָ ָהל

 

 

 _____________________ ?"ִאיש ַבַעל ֵשָער"מתואר כמי . 21

 

ִכיֺלהו ֶלֶחם ַלַחץ וַמִים ַלַחץ עַ " :נאמר על מי. 22 ַהאֲע י ד בִֹא ִשימו ֶאת ֶזה ֵבית ַהֶכֶלא וְׁ

ָשלֹום  ? _______________________"בְׁ

 

 



ִחי ֶאת" :מי אמר. 23 ַש ְׁ ִבי ַוִטָ ֵלט ָלָ ה ָכָכה ִרִ יִתִני ַותְׁ  ?"אֹיְׁ

____________________________ 

 

 

ַשֵ ם " :למי נאמר. 24 ֵלָמה ֵמִעם ' היְׁ ֵתךְׁ שְׁ ֺכרְׁ ִהי ַמשְׁ ֶש ' הָ ֳעֵלךְׁ ותְׁ ָרֵאל אֲע  רֱאלֵֹהי ִישְׁ

סֹות ַתַחת ָנָפיו ָבאת ַלחֲע  _____________________ ?"כְׁ

 

 

ָאנִֹכי ָ ִציִתי ִפי ֶאל". 25 לֹא אוַכל ָלשוב' ה וְׁ            _________________ הם דברי "וְׁ

 

ֵאין ָנכֹון לֹו" :מי אמר. 26 חו ָמנֹות לְׁ ִשלְׁ ַתִ ים וְׁ תו ַממְׁ ַמִ ים ושְׁ לו ַמשְׁ כו ִאכְׁ ָקדֹוש  יִכ  לְׁ

דֵֹנינו ַות  ֵתָעֵצבו ִכי וְׁ ל ַהטֹום ַלאֲע ֶכם' הֶחדְׁ   _____________ ?"ִהיא ָמֺעזְׁ

 

ָכל". 27 ִביִאים וְׁ ַה ְׁ ִנים וְׁ שו אֹתֹו ַהכֹהֲע  ?על מי מדובר ."ָהָעם ֵלאמֹר מֹות ָתמות ַוִטתְׁ ְׁ

____________________                                                                          

 

 

ָזק" :למי נאמר. 28 ַזק ַוחֲע  __________________?"ָשלֹום ָלךְׁ חֲע

 

 

לֹא ֶבן לֹא" :העיד על עצמומי . 29  _______________ ?"ָנִביא ָאנִֹכי ָנִביא ָאנִֹכי וְׁ

 

 

ָצא ". 30 ִק ____________ ַוִטמְׁ ָשֶרת אֹתֹו ַוַטפְׁ ֵעיָניו ַויְׁ ָכל ֵדהו ַעלֵחן בְׁ לֹו ָנַתן  ֶיש ֵביתֹו וְׁ

ָידֹו " בְׁ

 

 

 !בהצלחה


