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 דתיים-לבתי הספר הממלכתייםבכתב חידון בית ספרי 

 

 ___________שם: __________

 _כיתה: ____________________

 _________בית הספר: ______שם 

 דקות 54זמן הבחינה: 

 ניקוד: _____

 

 :חומר הלימוד לחידון

 נ-פרקים יב :בראשית

 לד-,לא כד-פרקים א :שמות

 ,כה, כד, כגפרקים יט  :ויקרא

 , לב, כזכה-כ ,יז-פרקים י :במדבר

 לד-, כטכז-פרקים כ :דברים

 כד-, כב, ידיא-פרקים א :יהושע

 כל הספר :שופטים

 כל הספר :רות

 בהצלחה!

 

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

 .ביותר

 

להאשים את שניים וחצי  כדיעבר הירדן המזרחי  לאמשלחת מבני ישראל הגיעה  (1

דוגמאות  כמההמשלחת  ים אנשי. בדבריהם מזכירהים-באלבמרידה  השבטים

 . אחד מהחטאים שהוזכרו היה:לעונש לכלל בני ישראלחטאים שהביאו ל

  ןיחטא הזנות עם בנות מדי .א 

 חטא המרגלים .ב 

 חטא העגל .ג 

 קרח ועדתוחטא  .ד 
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קץ מפני בני נאמר שמי עוד על על מצרים מסופר שהם קצו מפני בני ישראל.  (2

 ישראל?

  מואבעל  .א 

 יבין מלך חצורעל  .ב 

 צדק מלך ירושלים-אדניעל  .ג 

 ןימדיעל  .ד 

 

 ?"מלוןהתרחש ב" לאאיזה מעשה מתוך המעשים הבאים  (3

  בנהציפורה מלה את  .א 

  יהושע הקים גל אבנים .ב 

  אחד מאחי יוסף מוצא כסף בפי אמתחתו .ג 

  ת רבקהמינק ,מתה דבורה .ד 

 

ַלימפרעה "משה ביקש באחת המכות  (5 ֵאר עָּ  מתיבעצמו  קבועוהציע לו ל ,"ִהְתפָּ

 המכה. באיזו מכה מדובר? סתייםת

 ברדבמכת  .א 

 ערובבמכת  .ב 

 ארבהבמכת  .ג 

  צפרדעבמכת  .ד 

 

ְמכּו כָּל נאמרמי על  (4 ְֹּׁמִעים ֶאת-"וְסָּ ֹּׁאׁשֹו-יְֵדיֶהם ַעל-ַהש  ?"ר

 עכןעל  .א 

  המקללעל  .ב 

 המקוששעל  .ג 

 בעליו של שור מועד שהרג אדםעל  .ד 

 

איזה מהשבטים הבאים לחיות. בדימויים נעשה שימוש  בברכות יעקב ומשה לשבטים (6

 באחת הברכות? נמשל לסוג של אריה לא

  דן .א 

   בנימין .ב 

  גד .ג 

  יהודה .ד 

 

נָּה"?איזה מבין החגים הבאים מתקיים " (7   ְבֵצאת ַהשָּ

 חג המצות .א 

 חג האסיף  .ב 

 חג הקציר .ג 

 חג הביכורים .ד 
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 וגם גדעון להכנת עגל הזהב ולהכנת האפוד?באיזה תכשיט השתמשו גם אהרון  (8

 צמידי זהבב .א 

 זהב טבעותב .ב 

  נזמי זהבב .ג 

 זהב כמוזיב .ד 

 

 שה נפלה מעל גמל ואיזו מעל חמור?יאיזו א (9

 ועכסה נפלה מעל חמור ,רחל נפלה מעל גמל .א 

 וציפורה נפלה מעל חמור ,רבקה נפלה מעל גמל .ב 

 וציפורה נפלה מעל חמור ,רחל נפלה מעל גמל .ג 

 מעל חמורפלה נועכסה  ,רבקה נפלה מעל גמל .ד 

 

 נשאו נשים מיבש גלעד? מבני בנימין הנותרים לאחר הקרב בגבעה כמה (11

 211 .א 

 311 .ב 

  511 .ג 

 611 .ד 

 

ר ַהֶזה ֵכן ּוְרצָּחֹו נֶֶפש ֵרֵעהּו-ַעל ֲאֶׁשר יָּקּום ִאיׁשִכי כַ " (11 בָּ ר ַהֶזה"מהו  ."ַהדָּ בָּ  ?"ַהדָּ

  מאורסהנערה אונס של  .א 

 אלמנהמיתום או מ ,גרגנבה מ .ב 

 עמידה על דם רע .ג 

 ניוואדלעבד הסגרת  .ד 

 

 ?בריגול האשמלאחר הו אסרמי את  (12

 יוסף את  .א 

 בני יעקב את  .ב 

 שני המרגלים ביריחואת  .ג 

  שמשוןאת  .ד 

 

 

ץ ֲחַזק" בברכה להשתמש נוהגים בתנועות נוער (13  שלא האדם את לעודד כדי" וֱֶאמָּ

 ? פעמים הרבה הכי לו נאמר הזה שהביטוי המנהיג מיהו. מקשיים להירתע

 משה  .א 

 יהושע  .ב 

 ברק  .ג 

 שמשון  .ד 
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 שרה היא: ,תיאורו של אברהם לאבימלך יפל ע (15

 אחותו מאמו .א 

 בת אחותו .ב 

  אחותו מאביו .ג 

 בת אחיו .ד 

 

ֹּׁת" יקבלוסקה שעל פיה הם אנשים עציע לקבוצת מסוים האדם  (14 ַאְרַבע " ."ַאְרַבע ַהיָּד

ֹּׁת  :זה "ַהיָּד

 אורךמידת  .א 

 נפח מוצק .ב 

 נפח נוזל .ג 

 גודל יחסי .ד 

 

נִים"הי -מפגש אלבעקבות  (16 נִים-ֶאל פָּ  מזבח. איך נקרא המזבח?  מסוים , בנה אדם"פָּ

 פניאל  .א 

 ה' נסי  .ב 

 ה' שלום  .ג 

 בית אל אל .ד 

 

 קטה רות בשדה בעז ביומה הראשון כמלקטת?יכמות של שעורים ל ואיז (17

 הָאכסְ  .א 

 כעומר .ב 

 היפָּ כאֵ  .ג 

 ככור .ד 

 

 שתצלח עליו רוח ה'? בליאיזה מעשה מהמעשים הבאים עשה שמשון  (18

 לקח את דלתות עזה לראש ההר שמשקיף על חברון .א 

  הכה שלושים אשקלונאים .ב 

  שיסע אריה כמו גדי .ג 

 חמור הכה את הפלישתים בלחי .ד 

 

ְדְׁשָך (19 ה ִמְמעֹון קָּ ַמיִם-ִמן "ַהְׁשִקיפָּ ֵרְך ֶאת ַהשָּ ֵאל-ַעְמָך ֶאת-ּובָּ ה ֲאֶׁשר  יְִשרָּ מָּ ֲאדָּ וְֵאת הָּ

נּו ה לָּ ֵֹּׁתינּו נַָּתתָּ ׁש ַכֲאֶׁשר נְִׁשַבְעתָּ ַלֲאב ב ּוְדבָּ לָּ  התפילה את מרא מי ."ֶאֶרץ זַָּבת חָּ

 ?הזאת

 מביא הביכורים בעת הבאתם .א 

 הזקנים בעת קיום טקס עגלה ערופה .ב 

  םמבער המעשרות לאחר ביעור .ג 

שר לסיבת בני ראובן ובני גד בא בני ישראל לאחר ששמעו את ההסבר של .ד 

 מזבח. בניין ה
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ה ְביָּדֹו נִצָּב ַבֶדֶרְךה' ַמְלַאְך "בלעם רואה את האתון של  (21 מי מהאנשים  ."וְַחְרבֹו ְׁשלּופָּ

ה ְביָּדֹומישהו ש" מולו הבאים ראה  ?"ַחְרבֹו ְׁשלּופָּ

 גדעון .א 

 מנוח .ב 

 יעקב .ג 

  יהושע .ד 

 

 מחוץ למחנה לשבעה ימים? הוצא מי (21

 קורח .א 

 שבעים הזקנים .ב 

 מרים  .ג 

 עכן .ד 

 

יִם וַיְִהינמס לבב העם " מהבעקבות  (22  "? ְלמָּ

  המעפיליםמרד  .א 

 ההפסד למלך ערד  .ב 

  הקרב הראשון בעי .ג 

  צחון על בני בנימיןיהנ .ד 

 

ֹּׁאל-ִאםמי הציע " (23  "?ַהיִָּמין וְַאְשְמִאילָּה-וְִאם וְֵאיִמנָּה ַהְשמ

 עבד אברהם .א 

 אברהם  .ב 

 יתרו .ג 

 לוט .ד 

 

מלחמות מתברר  כמהאבל ב ,ַהיָּם" ְשַפת-ַעל ֲאֶׁשר "ַכחֹולאברהם בורך כי זרעו יהיה  (25

לחמות מבאיזה מה. ַהיָּם" ְשַפת-ַעל ֲאֶׁשר "ַכחֹולשל ישראל מתואר כי דווקא האויב 

 בתיאור הזה? ישראל יתואר האויב של בנמהבאות 

 מלחמה של יהושע נגד ההתאגדות של מלכי צפון הארץ ב .א 

 נגד סיחון מלך האמורי ועמו  ישראל ימלחמה של משה ובנב .ב 

 נגד עוג מלך הבשן ועמו  ישראל ימלחמה של משה ובנב .ג 

 נגד עגלון מלך מואב ועמו י ישראלמלחמה של אהוד בן גרא ובנב .ד 

 

ה-ֶבן וְהּוא ַחיִל ִגבֹורמי היה " (24  "?זֹונָּה ִאשָּ

 גדעון .א 

  יפתח .ב 

 שמשון .ג 

 גלעד .ד 

 

 


