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 ה"ך לנוער, תשע"חידון התנ

 חידון בכתב

 דתיים-הספר הממלכתיים-לבתי

 מרכז החידון

 אבי-איציק בן

 

 מחבר השאלות

 אביעד שלמה מוריה

 

 הוועדה הארצית

 , אסתר גרוסברגאליאור בביאןשלמה דנציגר, מרים בלומנטל, רחל בורובסקי, 

 

 כל הזכויות שמורות©
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   דתיים-חידון בכתב לבתי הספר הממלכתיים

 שם התלמיד/ה: _____________________________

 שם בית הספר: _____________________________

 הכיתה: _________________

 דקות 54זמן הבחינה: 

 ניקוד: _____

 

 

 :הספרים והפרקים הנכללים בחידון

 נ-פרקים יב: בראשית

 לד-כד, לא-פרקים א: שמות

 פרקים יט, כג, כד, כה: ויקרא

 כה, כז, לב-יז, כ-פרקים י: במדבר

 לד-כז, כט-פרקים כ: דברים

 כד-יא, יד, כב-פרקים א: יהושע

 כל הספר: שופטים

 כל הספר: רות

 

 שאלות. לכל שאלה ארבע תשובות אפשריות.  52לפניכם 

 התשובה הנכונה ביותר.את  בעיגולהקיפו 

 

 בהצלחה!
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י הוא  "זְִּמַרת ָהָאֶרץ"הצירוף  .1 כינוי למוצרים החקלאיים המאפיינים את ארץ ישראל: "ְמַעט ֳצרִּ

ים  ?את הובאה אליוה כזמנחָ ש" מי האיש .ּוְמַעט ְדַבׁש נְכֹאת וָֹלט ָבְטנִּים ּוְׁשֵקדִּ

 א. יוסף

 יעקב ב.

 ג. עגלון מלך מואב

 עזוד. ב

 

  :...תלמי הוא אחד מ .2

 א. חמשת מלכי סדום ועמורה

 ב. צאצאיו של עשיו

 חמשת מלכי האמוריג. 

 ד. שלושת ילדי הענק 

 

י ֵמֲעׂשֹות זֹאת" .3 יָלּה לִּ  לאיזו הצעה סירב האיש שאמר זאת?  ".ֲחלִּ

 א. להפוך קבוצת אנשים לעבדים

 ב. לשחרר עם של עבדים

 ג. למכור את אחיו

 ד. לרמות את אחיו

 
י ֵאֶליָך"? אהוד: "ְדַבראמר עגלון כאשר  ו שליתה תגובתימה ה .5 ים לִּ  ֱאֹלהִּ

 נפל על פניוהוא א. 

 קרע את בגדיוהוא ב. 

 סא יקם מעל הכהוא ג. 

 נעל את הדלתהוא ד. 

 

 לישון ביבוס?את סירובו האיש הלוי  כיצד הסביר .4

 יעדו לעברלהתקדם  להמשיך רוצההוא הוא אמר שא. 

 כרים וצה לישון בעיר של נור הוא אמר שאינוב. 

 שש שיפגעו בווחאמר שהוא  הואג. 

 לו בעיר גבעה מחכהשמישהו הוא אמר ד. 

 

ים במשמר היה מי .6  ?ְׁשֹלֶׁשת יָמִּ

 המקוששא. 

 המקללב. 

 שר האופים ושר הטבחיםג. 

 יוסף אחי ד. 

 

 ?"יְִּׂשָרֵאל ַעל [...] וַיַָׂשר"עליו: נאמר שמי הוא השופט  .7

 א. אבימלך 

 ב. יפתח

 ג. עתניאל בן קנז

 ד. אבצן
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ְבנֶה ַביִּת ָחָדׁש" .8   ?על פי הכתוב ,אדם הבונה בית חדשלעשות וה מצּומה  –" ]...[ כִּי תִּ

 א. לקבוע בו מזוזה

 להקיף את הבית בחומהב. 

 ג. לעשות מעקה לגג 

 לחנוך אותוד. 

 

נֵֹתן ָלְך  ֹלֶהיָך-ה' אֱ  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַהיְַרֵדן ֶאל העם: "וְָהיָה ַביֹום ֲאֶׁשר ַתַעְברּו ֶאת עלה ומשה מצו .9

יד." אבנים את היש להקים  הציווי,על פי  ,היכן וֲַהֵקמָֹת ְלָך ֲאָבנִּים ְגדֹלֹות וְַׂשְדָת אָֹתם ַבשִּ

 אלה?ה

 א. בירדן

 שכםב. ב

 ג. בהר עיבל 

 ד. בהר גריזים

 

. איזו מן האפשרויות הבאות ולמטרות שונותנעשית מסיבות שונות נעליים ההסרת בתנ"ך,  .11

 להסרת הנעל? בתנ"ך כסיבה  מופיעהאינה 

 לכבד אורח כדי א. 

 הסכמים  לחזקכדי ב. 

 לכבד מקום קדוש כדי ג. 

  זות אדםלבַ כדי ד. 

 

ְבנֵי : "ַחְדתָ טענה כלפיו, שאשתו ה שלכיצד הגיב שמשון לתלונ .11 י לִּ י ַעמִּ ַגְדָתה" ֹלא וְלִּ  ?הִּ

 לפלישתיםחושש שתגלה את התשובה הוא ש טעןהוא א. 

 את התשובה לאיש גילה לא שהוא טען ב. 

 ותשאל אותם אמואל אביו והציע שתפנה אל הוא ג. 

   לגלות לבד מהי התשובה לחידה מנהמהוא ביקש ד. 

 

  ...מיותר על פי דברי השכנות, רות טובה לנעמי  .12

 מחלון וכיליוןא. 

 ב. רחל ולאה

 ניםג. שבעה ב

 ד. תמר 

 

 לשכם? מה היה סדר מסעותיו של יעקב בין חרן .13

 כות ו, סאלופנים, יא. גלעד, מחנ

 כותום, גלעד, פנואל, סיב. מחני

 םיכות, מחניוג. גלעד, פנואל, ס

       יםיכות, מחנו, גלעד, סאלופנד. 

   

 במדבר?להתקהל עם שניתן להיה הסימן  מה .15

 א. תקיעה בחצוצרה אחת

 ב. תקיעה בשתי חצוצרות 

 ג. שתי תקיעות

 ד. תרועה

 

         



6 

 

שלפניכם המקומות מרק אחד בארץ נקראים בשמות מהתנ"ך. הקיימים כיום  שוב רביםימקומות י .14

  באיזה מקום מדובר? .קיבל את שמו לראשונה מיצחק

 א. פנואל

 ב. מאה שערים

 ג. רחובות 

 ד. באר שבע

 

באיזה בסביבתו. בו והגורן היה מן המקומות החשובים בשדה, וסיפורים רבים מתרחשים  .16

 רן?וג נזכר לא שלפניכםמהסיפורים 

  גדעון והאותותבסיפור א. 

  קבורת יעקבבסיפור ב. 

  שמשון והשועליםבסיפור ג. 

  גאולת רותבסיפור . ד

 

ְכרֹת ֶאת" .17 ַקח צִּפָֹרה צֹר וַתִּ ֹ  ם העשויים" מי עוד השתמש בכלי.ָעְרַלת ְבנָּה וַתִּ  ר?ומצ

 א. יהושע 

 ב. שמשון

 ג. אהוד

 ד. משה 

          

 יהיו ישראל בני, כלומר" ,ְלׁשֹנֹו ֶכֶלב יֱֶחַרץ ֹלא יְִּׂשָרֵאל ְבנֵי ּוְלכֹל: "משהל נאמר מצרים ממכות אחת לפני .18
 ? מדובר מכה באיזו. בהם לפגוע יאיימו לא הכלבים אפילו כי עד המכה מפני מוגנים כה

  במכת ערובא. 

 במכת ארבהב. 

 במכת חושךג. 

 בכורותבמכת ד. 

 

 ?"ָהָעם וַיִַּמס ְלַבב": נאמר בעקבות מה .19

  התבוסה בעיבעקבות א. 

 ין בעמקיראותם את מחנה מדבב. 

 התבוסה למלך ערדבעקבות ג. 

 ראותם את פרעה רודף אחריהםב ד.

 

 ֹלא נֵֵלְך ַהֶמֶלְך ֶדֶרְך: "משה הבטיח מלך לאיזה. וישרה נוחה, ראשית דרך היא "ַהֶמֶלך ֶדֶרך" .21

ין נִֶּטה  "? ּוְׂשמֹאול יָמִּ

 למלך מואב. א

 למלך ערד. ב

 לפרעה מלך מצרים. ג

 למלך אדום. ד

 

 ?  ישראל עם על בַדברֹו "כֹוָכבֹו ָדַרְך" בביטוי השתמש מי .21

 יתרוא. 

 צדק-מלכיב. 

 צדק-אדניג. 

 בלעםד. 
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יֵלי ְבנֵי יְִּׂשָרֵאל"מוזכרים  היכן .22  ?"ֲאצִּ

 לבני גד וראובן בדבר המזבחמשלחת שיצאה בתיאור הא. 

 בשירת דבורהב. 

 בתיאור הזקנים שלקח משה שיעזרו לו במשא העםג. 

  במעמד הברית בהר סיניד. 

 

ָשֵאר ַפְרָסה. וְַגם" .23 ָמנּו ֹלא תִּ ְקנֵנּו יֵֵלְך עִּ  לקחת ישראל צריכים, לפרעה משה דברי לפי, מדוע "מִּ

 ?למדבר המקנה כל את איתם

 וה על עבודת ה'גם המקנה מצּוכי א. 

 והם לא ידעו עדיין לאיזו כמות מהמקנה יזדקקוהמקנה נועד לזביחה לה' כי ב. 

 רב עם רכושוייצאו  להםכל מה שיש את קחו ישיה' ציווה כי ג. 

 את המקנה ללא השגחה ואי אפשר להשאירכל העם הולך, כי ד. 

 

ֵבראדם  .25  אנשים אחרים. מי היו האנשים?  אל( )כלומר באופן חריף ומאיים ָקׁשֹות דִּ

 עבדיוא. 

 אויביוב. 

  אחיוג. 

  הוריוד. 

 

 גבעון? יושבים היו מאיזה עַ  .24

 מהיבוסיא. 

  וייוחמהב. 

 זייפרמהג. 

 תייחמהד. 

 

 

ְצִליחַּ  ָאז ְשִכיל.. וְָאז ֶאת ְדָרֶכָך תַּ .תַּ  
 


