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 שאלות. 03בשלב זה של החידון 

 נקודות. 0לכל שאלה  -שאלות בררה  03 - חלק ראשון

 לכל שאלה נקודה אחת. -עשר שאלות פתוחות  - חלק שני

 .לכל היותר נקודות 03בסך הכול אפשר לצבור בשלב זה 

 דקות. 03 :זמן הבחינה

 

 חלק ראשון

 בררה. סמנו את התשובה הנכונה.שאלות  03בחלק זה של המבחן 

 .בשתי נקודותמזכה כל תשובה נכונה 

 ". [...] ַמְטמֹון ָלֶכם נַָתן ֲאִביֶכם וֵאֹלֵהי ֱאֹלֵהיֶכם" מוזכרת פעם אחת בתנ"ך: "ַמְטמֹוןהמילה " .1

 מדובר?באיזה סיפור 

 יציאת מצריםבסיפור  .א

 בסיפור יוסף ואחיו במצרים .ב

 ָעָכןבסיפור  .ג

 במחנה ארםבסיפור המצורעים  .ד

 

 ?על שומרון " בזמן המצור של בן הדדֶכֶסף ִבְשמֹנִיםמה אפשר היה לקנות " .2

 יונים זבל .א

 ציפורן שמיר .ב

 ראש חמור .ג

 לתך שעורים .ד

 

 



 "? 'ה ֶאת ֲאנֶַסה וְֹלא ֶאְשַאל ֹלאמי אמר: " .3

 משה .א

 אחז .ב

 איוב .ג

  יחיזקיהו .ד

 

  ? ְלֵעינָיִם" ָלנּו ]...[ וְָהיִיתָ  אָֹתנּו ַתֲעזֹב נָא ַאל"למי נאמר:  .4

 לחותן משה .א

 נער הלויל .ב

 גדעוןל .ג

 לדוד .ד

 

 ִהִכיֻרהּו". את מי לא הכירו?  וְֹלא ֵמָרחֹוק ֵעינֵיֶהם ֶאת וַיְִשאּו" .5

 את איוב .א

 את משה .ב

 את הנביא ששם אפר על עיניו .ג

 יוסףאת  .ד

 

 ?ַהֲהֵרָגה" ֵגיא: "מהו המקום שלימים יכונה בשם .6

 ָהרִֹעים ֵעֶקד ֵבית .א

 ִגְבעֹון ְבֵרַכת .ב

 ַהֶמַלח ֵגיא .ג

  ִהנֹם ֶבן ֵגיא .ד

 

 ֲהִמיתֹו". מה מנע את המוות? ה' וַיְַבֵקש וַיְִפְגֵשהּו ַבָמלֹון ַבֶדֶרְך וַיְִהי" .7

 מעשר .א

 תחנונים .ב

 הקרבת קרבן .ג

 ברית מילה .ד

 

 אֶֹכל"?  ִלְבִלי יְִתעּו יְַשּוֵעּו ֵאל ֶאל" ףבעל כנאיזה ילדיו של  .8

 חסידהשל ה .א

 נשרשל ה .ב

 העורב של .ג

 של הנץ .ד

 

 

 

 



 ? ַהִמְלָחָמה" ַלה' ִכיאדם שהכריז " יְַלקּוטב ָשםמה  .9

 כרמל .א

 חלוקי אבנים .ב

 שמן .ג

 דבלים .ד

 

 ּוְבַמְגזְרֹת ַהַבְרזֶל ּוַבֲחִרֵצי ַבְמֵגָרה וַיֶָשם הֹוִציא ָבּה ֲאֶשר ָהָעם וְֶאת: "כך ביושבי עירנהג מי  .11

 "?ַהַבְרֶזל

 אבימלך .א

 יהושע .ב

 דוד .ג

 גדעון .ד

 

 בגלל מה?  –ישב "ְמשֹוֵמם" נאמר שאדם נוסף על וְשֵֹמָמה".  ָתָמר "וֵַתֶשב .11

 בגלל אסונות שבאו עליו .א

 בגלל מות בנו .ב

 אבותיו יםרוקבשבה עיר החורבן בגלל  .ג

 בגלל הנישואים ביהודה לנשים נכריות .ד

 

 הבאיזה חוק מופיע. משמעותה מקום נסתר "ַמְחֶתֶרת"המילה  ".[...] יִָמֵצא ַבַמְחֶתֶרת "ִאם .12

 ?זומילה 

 בחוק הקשור לגנב .א

 נֶֶשְךבחוק הקשור ל .ב

 ָאָמהבחוק הקשור ל .ג

 נגחששור לבחוק הקשור  .ד

 

 ?צימוקיםל יכה לא הבאים נותאיזה מהמזו .13

 מזון שנתנו דוד ואנשיו לנער המצריה. א

 מזון שהכינה אביגיל כמתנה לדודה. ב

 ששלח יעקב עם בניו מנחת המזון. ג

 מאבשלום כשזה ברחלדוד ציבא ביא המזון שה. ד

 

  על מיטתו? נהרג בידי אנשיו מי עוד. מיטתו על נהרג בידי אנשיו בֶֹשת-ִאיש .14

 אמון בן מנשה .א

 יואש בן אחזיהו. ב

 מואב מלך עגלון. ג

 אחזיה בן אחאב. ד

 

 

 



 ?"ְלֻתָמם הְֹלִכים"על מי נאמר שהיו  .15

 מהעיר אל השדה ויצאכשהעם שהכה אבימלך בני על  .א

 על האנשים שבאו עם אבשלום לחברון .ב

 על נושאי המנחה של אהוד בן גרא .ג

 על עבדיו של איוב .ד

 

 ִבְרֵכיֶהם ַעל ָכְרעּו ָהָעם יֶֶתר וְכֹל ִאיש ֵמאֹות ְשֹלש ִפיֶהם ֶאל ְביָָדם ַהְמַלְקִקים ִמְסַפר וַיְִהי" .16
 ן זה התרחש?יָמיִם". באיזה מעי ִלְשתֹות

 בעין חרודא. 
 בעין משפטב. 
 בעין הקוראג. 
 בעין רוגלד. 

 

מי הן  .ַחיּות" ַאְלְמנּות ֻמָתן יֹום ַעד ְצֻררֹות וִַתְהיֶינָהגורלן של נשים מסוימות לא שפר עליהן: " .17

 היו?

 הנשים הנכריות בימי עזראא.  

 של דודעשר הפילגשים ב. 

 בית אבימלךב יםנשהג. 

 ְצָלְפָחדבנות ד. 

 

 ?ַהִמְרַשַעת"כונתה "מי  .18

 איזבל .א

 ו עתליה .ב

 דלילה .ג

 אשת הושע .ד

 

 ַאֲהָבה"?  ַבֲעבֹתֹות ֶאְמְשֵכם ָאָדם ְבַחְבֵלימי הנביא שאמר: " .19

 הושע .א

 וישעיה .ב

 וירמיה .ג

 משה .ד

 

 ּוְבִכנֹרֹות"?  נְָבִלים ְמִצְלַתיִם ּוְבִשיר את מה חגגו "ְבתֹודֹות .21

 הפלשתיםועל  על גולייתשאול ודוד את ניצחון  .א

 את המלכת יואש .ב

  בימי יחיזקיהואת טיהור בית ה'  .ג

 בימי נחמיה את חנוכת חומת ירושלים .ד

 

 



יחלק שני:  ְשֵמיֶכם "וְָנַתתִּ ָתם" גִּ  בתנ"ך משקעיםשאלות על  – ְבעִּ

 בנקודה אחת. מזכה ומדויקת בחלק זה של המבחן עשר שאלות פתוחות. כל תשובה מלאה 

  .ּוְבֶהְמְתֶכם" ּוִמְקנֵיֶכם ַאֶתם ּוְשִתיֶתם ָמיִם יִָמֵלא ַההּוא וְַהנַַחל ֶגֶשם ִתְראּו וְֹלא רּוחַ  ִתְראּו ֹלא. "21

 _____________________________נעשה נס זה?  עם איזהבמלחמה נגד 

 

 ָאֶרץ"? יֹוֶרה ְכַמְלקֹוש ָלנּו ַכֶגֶשם וְיָבֹוא מָֹצאֹו נָכֹון ְכַשַחר 'ה ֶאת ָלַדַעת נְִרְדָפה וְנְֵדָעהמי אמר: ". 22

_____________________  

 

 "מלאכה"". באיזו ֶאָחד ְליֹום ֹלא וְַהְמָלאָכה ַבחּוץ ַלֲעמֹוד כֹחַ  וְֵאין ְגָשִמים וְָהֵעת ָרב ָהָעם ֲאָבל. "23

 מדובר?

__________________________________________________________________ 

 

 ַכָשֶלג"? ְמצָֹרע" איזה אדם נוסף היה". ַכָשֶלג ְמצַֹרַעתמרים נאמר: " על. 24

_____________________   

 

למה מתנגד הנביא האמצעות  – ַהָמיִם" יִָכלּו ֹלא ֲאֶשר נְִשָבִרים בֹארֹת בֹארֹות ָלֶהם ַלְחצֹב[ ...]". 25

 משל זה?

__________________________________________________________________ 

 

 ? ". באיזה מקום זה קרהֶבָחֶרב יְִשָרֵאל ְבנֵי ָהְרגּו ֵמֲאֶשר ַהָבָרד ְבַאְבנֵי ֵמתּו ֲאֶשר ַרִבים וַיָֻמתּו". 26

_____________________________ 

 

 ִאְמָרִתי"? _____________________________ ַכַטל ִתַזל ִלְקִחי ַכָמָטר יֲַערֹף. מי אמר: "27

 

 ָתַחת"? _________________ רֶֹבֶצת ּוִמְתהֹום ִמָטל ָשַמיִם ִמֶמֶגדַאְרצֹו  'ה ְמבֶֹרֶכת" :רךבֹומי . 28

 

 ______________________ "?[...] ָלְך יֶֶחְטאּו ִכי ָמָטר יְִהיֶה וְֹלא ָשַמיִם ְבֵהָעֵצרמי אמר: ". 29

 

 __________________________________ַהָגֶשם"?  ֲהמֹון קֹול" :מי הכריז על. 31


