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 לבתי הספר הממלכתייםבכתב חידון בית ספרי 

 

 ___________שם: __________

 _כיתה: ____________________

 _________בית הספר: ______שם 

 דקות 54זמן הבחינה: 

 ניקוד: _____

 

 :חומר הלימוד לחידון

 נ-פרקים יב :בראשית

 לד-כד, לא-פרקים א :שמות

 כה, כז, לב-יז, כ-פרקים י :במדבר

 כד-יא, יד, כב-פרקים א :יהושע

 כל הספר :שופטים

 כל הספר :רות

 בהצלחה!

 

התשובה הנכונה הקיפו את שאלות. לכל שאלה ארבע תשובות אפשריות.  52לפניכם 

 .ביותר

ההיסטוריה האנושית מלמדת כי בעתות רעב נודדים בני האדם ותרים אחר מקום  .1

 כדי להשיג מזון? נדדו  לא לאיזה מבין המקומות הבאיםשבו יוכלו להשיג מזון. 

 מצרים .א

 מואב .ב

 גרר .ג

 ןימדי .ד
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י"  .2 כֹל ָקטֹנְתִּ ים מִּ ָכל ַהֲחָסדִּ יתָ  ֲאֶשר ָהֱאֶמת-ּומִּ י כִּי ַעְבֶדָך-ֶאת ָעשִּ י ְבַמְקלִּ -ֶאת ָעַבְרתִּ

ן י וְַעָתה ַהֶזה ַהיְַרדֵּ ְשנֵּי ָהיִּיתִּ נִּי. ַמֲחנֹות לִּ ילֵּ  ". מי אמר את הדברים? נָא... ַהצִּ

 יהושע .א

 משה .ב

 יעקב .ג

 אברהם  .ד

 

 ברות?ימופיע בעשרת הד אינוהבאים האיסורים איזה מבין  .3

 רקֵּ שַ לא תְ  .א

ְגנֹב ֹלא .ב  תִּ

נְָאף ֹלא .ג  תִּ

 ַתְחמֹד ֹלא .ד

 

איזה מנהיג מקראי היה שמאלי ונעזר הנשיא אובמה חותם על מסמכיו ביד שמאל.  .5

 את אויבו? הפתיעכדי לבכך 

  אהוד בן גרא .א

 ענת שמגר בן .ב

 שמשון .ג

 עתניאל בן קנז .ד

 

ְלכִּי-ַאלובין השורות הוא ציטט: " ,שלום חנוך כתב שיר לאהובתו .4 ְלקֹט תֵּ  ְבָשֶדה לִּ

ר". מי אמר את המשפט הזה לאישה שעתידה להיות   ? אשתוַאחֵּ

 שמשון .א

 יצחק .ב

 עזב .ג

 יעקב .ד

 

 ניצבה בחלון, חיכתה ובכתה. למי חיכתה האישה?שאישה מסופר על  .6

  ּהנָ בְ לִּ  .א

 לאחיה .ב

 לאויב העיר .ג

 לבעלה .ד

 

 "וֱֶאָמץ ֲחַזק" להשתמש בברכהנוהגים  "הצופים"תנועת בו שומר הצעיר"ה"תנועת ב .7

זה נאמר לו הביטוי המקשיים. מיהו המנהיג ש להירתעלא שאת האדם כדי לעודד 

 פעמים?  הכי הרבה

 משה .א

 יהושע .ב

 ברק .ג

 שמשון  .ד
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באירועים מסוימים ו שתי חצוצרות מכסף להכין נצטווהם  במדברנדדו בני ישראל כש .8

 בחצוצרה?  תקעו לאמבין האירועים הבאים  איזהב. ןלתקוע בה

 בתחילת המסעות של המחנות במדבר .א

 בעת מלחמה .ב

 יםחודשבראשי  .ג

 ביום מותו של מנהיג .ד

 

ן "הביטוי  .9 ים ָבאָזקֵּ שחי במשך ימים רבים. על שלושה אנשים נאמר  מתאר אדם "ַביָמִּ

 אברהם, דוד ו... הביטוי:

 יהושע  .א

 יעקב .ב

 משה .ג

 יוסף .ד

 

עבורם. מי בנה מזבח  משמעותיבנו מזבחות במקום שהיה  במקרא דמויות הרבה  .11

 ? ימות" לאחר שהובטח לו שלא ָשלֹום "ה' וקרא לו

 אברהם .א

 יעקב .ב

 משה .ג

 גדעון  .ד

 

ים ּוָבָקר-צֹאן" קיבלמי   .11 ים וֲַחמֹרִּ ים" וֲַאתֹנֹת ּוְשָפחֹת וֲַעָבדִּ   ?בעבור אשתו ּוְגַמלִּ

 אברהם  .א

 יצחק .ב

 יעקב .ג

 יוסף .ד

 

י" השאלה  .12 ינשאל "מהבאים מי . תלערער על מנהיגּו נשאלת כדי ָשְמָך" מִּ  ָשְמָך"? מִּ

 קורח .א

 משה .ב

 יהושע .ג

 אהרון .ד

 

 לאחר שהרג שני אנשים?  עֹוָלם ְכֻהנַתברית מי קיבל   .13

 אהרון .א

 לוי .ב

 משה .ג

 נחסיפ .ד
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ְרָעהמה עשתה   .15  בני ישראל? רעבו ""ַהצִּ

 אויבים רשה עמים יג .א

 על חטאיהםהענישה אותם  .ב

 יצרה דבש בארץ זבת חלב ודבשי .ג

 השתתפה באחת ממכות מצרים .ד

 

מי ל. מנהיגים רבים אליו קשוריםו ,ישראל בארץחשוב  אזור גאוגרפיהיה  הר אפרים .14

 ? זהה לאזורהיה קשר  לאמבין הבאים 

 דבורה .א

 יהושע .ב

 מיכיהו .ג

 אהוד .ד

 

 ?מלאות בשעוריםאישה לחמותה בידיים מי שלח   .16

 יצחק .א

 יעקב .ב

 עזב .ג

 משה .ד

 

 ;ָקָשָתה כִּי וְֶעְבָרָתם ָעז כִּי ַאָפם ָארּורמאוד: " אומר על שמעון ולוי משפט קשהיעקב   .17

ם יצֵּם ְביֲַעקֹב ֲאַחְלקֵּ ל".  וֲַאפִּ  ?כל כך ותוא שהכעיס שמעון ולוי עשומה ְביְִּשָראֵּ

 ההסכם של יעקב עם לבן ו אתדכיב אל .א

  בני העיר שכם תו אגהר .ב

 עשוההסכם של יעקב עם  לא כיבדו את .ג

 למדיינים אותו ורכביוסף ומ ועפג .ד

 

וקול  : "מה קול ענות אני שומע קול שופרנכתב כךנעמי שמר של  "לו יהי" בשיר  .18

 "ַענֹות קֹול"הוא קול של שירה. מתי נשמע ַענֹות  קֹול. "תופים, כל שנבקש לו יהי

 ממחנה בני ישראל? 

 במעמד הר סיני .א

 במעשה עגל הזהב .ב

 לאחר חציית ים סוף .ג

 לאחר חציית הירדן .ד

 

ְמעּולפני שמשה הכה בסלע ויצאו ממנו מים הוא אמר: "  .19 ים נָא-שִּ ן ַהמֹרִּ  ַהֶסַלע-ֲהמִּ

יא ַהֶזה ים ָלֶכם נֹוצִּ  ? ָמיִּם". מי הם ַהמֹרִּ

 שופטי ישראל המלמדים את העם את חוקי ה' .א

 שוטרי ישראל המוודאים כי דבר השופטים מתקיים .ב

 ולימדו אותם להתנהל במדבר זקני ישראל שהנהיגו את העם .ג

 התלוננו על יציאת מצרים בני ישראל שהואשמו במרידה כאשר  .ד
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דווקא מלחמות  כמהבאבל  ,ַהיָם" ְשַפת-ַעל ֲאֶשר "ַכחֹולאברהם בורך כי זרעו יהיה   .21

באיזו מהמלחמות הבאות . ַהיָם" ְשַפת-ַעל ֲאֶשר "ַכחֹול  של ישראל מתוארהאויב 

 זה? התואר האויב של בני ישראל בתיאור מ

  .הארץ צפון מלכי של ההתאגדות נגד ישראל ובני יהושע של במלחמה .א

  .ועמו האמורי מלך סיחון נגד ובני ישראל משה של במלחמה .ב

  .נגד עוג מלך הבשן ועמו ובני ישראלבמלחמה של משה  .ג

 .ועמו מואב מלך עגלון נגד ובני ישראל גרא בן אהוד של במלחמה .ד

 

ָשה-ֶבן ...ַחיִּל גִּבֹור"על מי נאמר שהיה   .21   ?"זֹונָה אִּ

 גדעוןעל  .א

 יפתחעל  .ב

 שמשוןעל  .ג

   גלעדעל  .ד

 

את מי מהן גבר.  ןאת האמון שנתן בהבאמצעות יתד שתי נשים לא ישראליות הפרו   .22

 שירה?היללו אחר כך בְ 

 דלילהאת  .א

 יעלאת  .ב

 דבורהאת  .ג

 אמו של מיכיהואת  .ד

 

 ים האלוהשתמש בתכשיט גדעוןו ,להכנת עגל הזהב יםהשתמש בתכשיטאהרון   .23

  ?יםהתכשיט ם. מהלהכנת האפוד

 צמידי זהב .א

 שרשראות זהב .ב

 נזמי זהב .ג

 קשתות זהב .ד

 

  איזה מבין החגים הבאים מתקיים "ְבצֵּאת ַהָשנָה"?  .25

 חג המצות .א

 חג האסיף  .ב

 חג הקציר .ג

 חג הביכורים .ד

 

 שרה היא: כי לאבימלךאומר אברהם   .24

 אחותו מאמו .א

 אחותובת  .ב

 אחותו מאביו .ג

 בת אחיו .ד

 


