
 

 

 

 מדינת ישראל                                               
 משרד החינוך                                   

 מינהל חברה ונוער                                         
  

 

 
 

 ג"ך לנוער, תשע"חידון התנ
 

ר ִאיׁש"           (במדבר כז, יח)   "רּוַח ּבֹו ֲאׁשֶׁ

 
 

 החידון הבית ספרי בכתב
 דתיים-לבתי הספר הממלכתיים

 בנושא מנהיגות ואחריות
 

ז החידון  מרכֵּ
 שלמה ונטורה

 
 

 השאלות ברמח  
 אביעד שלמה מוריה

 
 

 הוועדה הארצית
 מרים בלומנטל, רחל בורובסקי, תמר סלהוב, אסתר גרוסברג

 
 

 
 
 
 

 כל הזכויות שמורות©
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 דתיים-ממלכתייםלבתי הספר הבכתב ספרי -חידון בית
 

 ____________שם: __________ה

 _כיתה: ____________________

 ____________בית הספר: ______שם 

 דקות 45זמן הבחינה: 

 ניקוד: _____

 
 :חומר הלימוד לחידון

 נ-פרקים יב : בראשית
 לד-לא כד,-פרקים א : שמות

 כה פרקים יט, כג, כד,  א:ויקר
 , כז, לבכה-כ יז,-פרקים י : במדבר
 לד-כז, כט-פרקים כ : דברים
 כד-יא, יד, כב-פרקים א : יהושע

 כל הספר : שופטים
 כל הספר : רות

 בהצלחה!
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  האפשריות.התשובות בין ארבע  הנכונה ביותרהתשובה הקיפו את  -בכל שאלה 

 

" [...] ְבִאְׁשּתֹו ִאּמֹו וְָדַבק ׆שִביו וְֶאת ִאיׁש ֶאת ֵכן יֲַעָזב ַעלהתורה: "בספר בראשית קובעת  .1

למרות שהביעו את  ,שהיקש מאביו ומאמו לקחת לו איב מסויםגבר )בראשית ב, כד(. 

 ?האיש מורת רוחם ממנה. מיהו

 א. שכם

 ב. יהודה

 ג. שמשון

 ויד. עש

 

 לאשברשימה בה נלחמו. איזו מהערים שאת העיר  לשרוף נהגו הלוחמיםבמהלך קרב  .2

 ?רך זאתבד נשרפה

 א. חצור

 ב. שכם

 ג. יריחו

 ד. גבעה

 

" )שופטים ט, ִהּלּוִלים ַכְרֵמיֶהם וַיְִדְרכּו וַיֲַעׂשּו ה וַיְִבְצרּו ֶאתוַיְֵצאּו ַהָׄשדֶ על בעלי שכם נאמר " .3

 ה'"?לַ  קֶֹדׁש ִהּלּוִליםכז(. על פי התורה, מתי על פירות האילן להיות "

 א. בשנה הרביעית לנטיעתו

 שנת השמיטה. בב

 רג. בשנת המעׂשֵ 

 ד. ממחרת השבת השביעית

 

אחרים לגנאי. שבטים , ולשבח בשירתה לאחר המלחמה, דבורה מציינת שבטים מסוימים .4

 צוין לגנאי?מהשבטים שלפניכם מי 

 א. יהודה

 ב. ראובן

 ג. גד

 ד. יששכר
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 מי ישב בשמיר בהר אפרים? .5

 א. עבדון בן הלל הפרעתוני

 זבלוניב. אילון ה

 ג. יאיר הגלעדי

 ד. תולע בן פואה 

 

 ". מי האדם?ֵמֲחָלֶציָך יֵֵצאּו ּוְמָלִכיםאדם התברך בכך שמזרעו יומלכו מלכים: ". 6

 א. יוסף

 ב. יעקב

 ג. יהודה

 עזוד. ב

 

"ַעם ׁשֵֹקט מצא אותה במקום שבו היה  ,אשר ביקש לו נחלה חדשה ,שבט משבטי ישראל .7

 השבט? הו׆שָדם". מי ָלֶהם ִעם ר ֵאיןָדבָ [ ...] ּובֵֹטחַ 

 מנשהא. 

 ב. אפרים

 ג. דן

 גדד. 

 

" )דברים ח, טו(. לא ָמיִם ַהּמֹוִליְכָך ַבִּמְדָבר ַהָגדֹל וְַהּנֹוָרא נָָחׁש ָׂשָרף וְַעְקָרב וְִצָּמאֹון ֲאֶׁשר ֵאין" .8

של  בכל חניות ישראל במדבר היה מחסור. על אחד המקומות מסופר שהיה שם שפע

 ?זה היה מים ופירות. היכן

 רפידיםבא. 

 הר סיניבב. 

 איליםבג. 

 קדשבד. 
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 ָכל ִפיָה ּוָבְלָעה אָֹתם וְֶאת ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת[ ...]דתן ואבירם, אומר משה: " ,רחועל ק .9

 מתי עוד פצתה האדמה את פיה? ."[...] וְיְָרדּו ַחיִים ְׁשאָֹלה ֲאֶׁשר ָלֶהם

 א. במבול

 ב. במכות מצרים

 ג. בהריגת הבל

 ד. בחלום פרעה

 

 בעל השור? נו שלדי ושור שנגח עבד והרגו: מה .11

 נקי מעונשהוא א. 

 ישלם שלושים שקליםהוא ב. 

 יומת/יתן כופר לפדיון נפשוהוא ג. 

 ג - בשור נגח מתמול שלשום ,א -ד. בשור רגיל

 

 שה?יהא יהפניה. מיאת ה סתישה מסוימת משום שכיא ה שלבזהות אדם טעה .11

 א. רבקה

 ב. תמר

 ג. אשת פוטיפר

 ד. רות

 

 "?ִמֵקץ ֶעֶׂשר ָׁשנִים ְלֶׁשֶבת ׅשְבָרם ְבֶאֶרץ ְכנַָעןאיזה מאורע התרחש " .12

 א. לידת יצחק

 ב. נתינת הגר לאברם

 ג. מלחמת המלכים

 ד. ברית בין הבתרים
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נים סוחרים". מה הקשר יו"אנשים מדיחת ישמעאלים", במכירת יוסף היו מעורבים "אורְ  .13

 ן וישמעאל? ימדי ביןהמשפחתי 

 א. שניהם בנים לאותו אב

 ב. שניהם נכדים לאותו סב

 ןיג. ישמעאל הוא בנו של מדי

 ין הוא בנו של ישמעאליד. מד

 

ו מתוודעים לאנשים מעבדי פרעה שיראו את דבר ה': חנבאיזו מכה ממכות מצרים אנ .14

 "?ַבר ה' ֵמַעְבֵדי ַפְרעֹהדְ  ַהיֵָרא ֶאת"

 ניםא. כִ 

 בב. ערֹו

 ג. ברד

 ד. ארבה

 

 האיש? הומי .כדי לבצע בו דבר ללא ידיעתו מישהושכרותו של ניצלה את מסוימת שה יא .15

 א. שמשון

 ב. יוסף

 ג. סיסרא

 ד. לוט

 

 ְבקֹול ִאיׁש"? 'ִלְׁשמַֹע הוְֹלא ָהיָה ַכיֹום ַההּוא ְלָפנָיו וְׅשֲחָריו "עליו נאמר: שמהו האירוע  .16

 א. המחילה לעם ישראל אחרי מעשה העגל

 ב. הצלת ישמעאל במדבר באר שבע

 ג. עצירת השמש בימי יהושע

 חו של שמשון בבית דגוןוד. השבת כ
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א ֲעָקָרה וְֹל נָא ַאּתְ  ָהִא׃ָשה וַיֹאֶמר ֵאֶליָה ִהּנֵה ֶאל 'ה וַיֵָרא ַמְלַאְךעל אשת מנוח מסופר: " .17

איזו אישה קיבלה בשורה דומה . "[...] יַֹלְדְּת ֵבןִכי ִהּנְָך ָהָרה וְ  [...] יַָלְדְּת וְָהִרית וְיַָלְדְּת ֵבן

 ממלאך ה'? 

 א. הגר

 ב. רבקה

 ג. רחל

 רותד. 

מי, חוץ מאברהם, נצטווה על ברית המילה היא אחת הבריתות החשובות בין ה' לעמו.  .18

 המילה? 

 א. יעקב

 ב. אהרון

 ג. לוי

 ד. יהושע

 

 ה'"?ַעם  ַאֶּתם ֲהִמֶּתם ֶאתכמה מתו במגפה שבאה כעונש  לעם על טענתם " .19

 24,000א. 

 3,000ב. 

 00,,14ג. 

 12,000ד. 

 

שני בנים גורשו מבית אביהם כדי למנוע מהם להתחלק בירושה עם אחיהם. מי היו  .21

 הבנים? 

 א. ישמעאל ויפתח

 קב. יוסף ובר

 ג. עשו ומשה

 ד. יהודה ושמעון
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רשימה בשליחת מרגלים היא דרך מקובלת לאיסוף מידע מודיעני לפני כיבוש. לאיזו עיר  .21

 נשלחו מרגלים?   לא

 א. לעי

 ב. ליריחו

 ג. ליעזר

 ד. לחצור

 שנים? 110מיהם שני האנשים שחיו  .22

 א. משה ושרה

 ב. משה ויוסף

 ג. יהושע ויוסף

 ד. יהושע ושרה

 

מתן שמות חדשים למקומות בעקבות אירוע, הוא דבר מקובל בתנ"ך. איזה משמות  .23

 הוא שמה הראשון של העיר, לפני שהשתנה?שלפניכם הערים 

 א. קנת 

 ב. בית אל

 ג. דביר

 ד. חברון

 

 עם לבכות?". מה גרם לְלֶפַתח ׆שֳהלֹו ִאיׁש בֶֹכה ְלִמְׁשְפחָֹתיו ָהָעם וַיְִׁשַמע מֶֹׁשה ֶאת" .24

 א. שעבוד מצרים

 ב. דיווח המרגלים על שליחותם

 ג. המגפה בעקבות חטא העגל

 בבשר המחסורד. 

 

 נתה "אשת חיל"?ּומי כ .25

 א. רבקה

 ב. יעל

 ג. תמנע

 ד. רות

 

 


