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 התשע" - דתיים-לכתייםהחידון הארצי לבתי הספר הממ

 

 ____________שם המתמודד: ________________

 _______________מס' טלפון נייד: _____________

 _____________________________ ל:כתובת דוא"

 _____________שם בית הספר: _______________

 _____________________מחוז: ______________

 

 שאלות. 03בשלב זה של החידון 

 לכל שאלה נקודה אחת. - שאלות בררה 03 - חלק ראשון

 נקודות.  2לכל שאלה  - שאלות פתוחות עשר - חלק שני

 נקודות.  2לכל שאלה  - שאלות פתוחות עשר - לישיחלק ש

 .לכל היותר נקודות 03בסך הכול אפשר לצבור בשלב זה 

 דקות. 03 :הבחינהזמן 

 

 מחומר החידון חלק תשובות שאינן  ותקבלילא  –שימו לב ***

 (נכונה תשובה לכל נקודה) בררה שאלות -'א חלק

 האפשרויות מבין ביותר הנכונה התשובה את הקיפו שאלה בכל

 

 ?צימוקים ליכה לא הבאים נותמזואיזה מה .1

 נער המצרילדוד ואנשיו  המזון שנתנו .א

 דוד כמתנה ל אביגילהמזון שהכינה  .ב

 המזון שהביאו שלושת רעי דוד למחניים .ג

 ברח מאבשלוםשזה כדוד להביא ציבא המזון ש .ד

 

ת-ִאיׁש .2 ֹּׁשֶׁ   נרצח על מיטתו?מי עוד . מיטתו על נרצח ב

 אמון בן מנשה .א

 יואש בן אחזיהו .ב

 מואב מלך עגלון .ג

 בן יואש אמציה .ד
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ה"מוצאו של מי מהבאים היה מ .3 ֵרׁשָּ  ?"מָּ

 יחזיאל בן זכריהושל  .א

 יובב בן זרחשל  .ב

 אליעזר בן דודוהושל  .ג

  עזריהו בן עודדשל  .ד

 

ה יְֻסד" יום חלמתי  .4 ל ַהַמֲעלָּ בֶׁ  ? "ִמבָּ

 הראשוןלחודש  אחדב .א

 באחד לחודש החמישי .ב

 לחודש השביעי יום אחדב .ג

 בשישי ביום אחד לחודש .ד

 

םעל מי נאמר: " .5 ם ֵהִביאּו ֹלא וְַאִדיֵריהֶׁ ַֹּדת ַצּוָּרָּ ם ַבֲעב ֹּנֵיהֶׁ  "? ֲאד

 אנשי יריחועל  .א

 הנתיניםעל  .ב

 הרוכליםעל הצורפים ועל  .ג

 תקועיםהעל  .ד

 

ְֹּלִכים"על מי נאמר שהיו  .6 ם ה  ?"ְלֻתמָּ

 מהעיר אל השדה כשיצאוהעם שהכה אבימלך בני על  .א

 אנשים שבאו עם אבשלום לחברוןהעל  .ב

 נושאי המנחה של אהוד בן גראעל  .ג

 עבדיו של איובעל  .ד

ֹּד ֵעין"מהאירועים הבאים התרחש באיזה  .7   ?"ֲחר
 במדין גדעון מלחמת .א

 בימי עלי פלשתים נגד קרבה .ב

 ירושלים חומת סביב נחמיה של מסעו .ג

 שעיר הרבו מואבב, עמון בבנייהושפט  מלחמת .ד

 

 מצודה?היה דוד ב לאהבאים  אירועיםבאיזה מה .8

 המפגש עם שאול בעין גדי לאחר .א

ֹּבהני וכשל  םבזמן הריגת .ב  נ

 במלחמת בעל פרצים .ג

 במבצע הגיבורים להבאת מים מבית לחם .ד

 

ַכב כַָּרע": את ישראל לאריהבלעם ה ומשו ,באחת מברכותיו .9 ִביא ַכֲאִרי ׁשָּ ּנּו ִמי ּוְכלָּ מה  ."יְִקימֶׁ

 ברכה זו? בלעם נשאבו ש המקום שם
 פעורה ראש .א
 מות בעלב .ב
 קריית חוצות .ג
 עיר מואב .ד
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ב .11 ר "וֵַתׁשֶׁ מָּ ה". אדם נוסף ישב "ְמׁשֹוֵמם"  תָּ ֵֹּממָּ  מה? בגלל  –וְׁש

 אסונות שבאו עליובגלל  .א

 בנו מותבגלל  .ב

 ביהודהשפיכות הדמים בגלל  .ג

 לנשים נכריותביהודה  םהנישואי בגלל .ד

 

 

 

ֹּל" - 'ב חלק  בתנ"ך  עתיםשאלות על  –" ַהָשָמיִם ַתַחת ֵחֶפץ ְלָכל וְֵעת ְזָמן ַלכ

 )שתי נקודות לכל תשובה נכונה(

ר"מה קרה . 11 ֹּקֶׁ  ? ________________________"מֹוֵעד ֵעת וְַעד ֵמַהב

ר כֵָּעת"הדובר לעשות  ןכוומתמה . 12 חָּ  ________________________ ?"ַהְשִלִׁשית מָּ

ֵעתהאמירה ". 13 ִמים וְהָּ  כך ש.... " שימשה הסבר או תירוץ לְגׁשָּ

 

_________________________________________________________    

 

 ? ______________"ְׁשנַיִם ְליִָּמים ַהֵקץ ֵצאת ֵעתכְ : "בהקשר למותו של מי מובא הביטוי. 14

 

ה ִהיא" לפי הנביא, מי ישתוק. 15 עָּ  ______________ ?"ִכי ֵעת רָּ

 

נָּה ֵעת" שואל את איוב אם הוא יודע אתה' . 16 ? של איזו חיה - "ִלְדתָּ

 )יש שתי אפשרויות נכונות. מספיק לציין אחת(    ____________________

 

ֵכן: "בשם ה' מי ניבא. 17 ׁשּוב לָּ ַקְחִתי אָּ  ______________________  "?ְבִעתֹו ְדגָּנִי וְלָּ

 

א ַאל"למי נאמר: . 18 ם ִתירָּ ר ִכי ִמְפנֵיהֶׁ חָּ ֹּאת כֵָּעת מָּ  "?[...] ַהז

 

_____________________________________________________ 

 

נִים ְלִעִתים"מה התחייב העם בימי נחמיה להביא למקדש . 19   ___________ ?"ְמֻזמָּ

 

ה וְֵעת"איזה נביא מכריז: . 21 ֹּב ִהיא צָּרָּ ּנָּה ְליֲַעק  ___________ "?יִּוֵָּׁשעַ  ּוִממֶׁ

 

ַקַחת ַהֵעת" :איזה נביא תמה. 21 ת לָּ ף אֶׁ  _____________ ?"ַהכֶׁסֶׁ

 

ם ֱהיֵה"תפלל: האיזה נביא . 22 ֹּעָּ ִרים ְזר ֵתנּו ַאף ַלְבקָּ ה ְבֵעת יְׁשּועָּ  __________? "צָּרָּ
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 (נכונה תשובה לכל נקודות שתי) ייחודיות מילים - 'ג חלק

 הנכונה ביותראת התשובה בהם מוזכרים עצמים מיוחדים אלה ולענות שעליכם למצוא את המקומות 
 על פי השורות המיועדות לכך. אין לענות יותר תשובות מהמתבקש. בהתאם לשאלה

 .את הנעל על כף הרגל יםהוא החוט או רצועת העור שמחזיק "ְשרֹוְך" .23

יו ְשרֹוְך נִַתק ֹלא:"הנביא מנבא על גוי ש לָּ באותו מוזכר זה ל גוי שגוף נוסף ב פריט לבושזה י. א"נְעָּ

 _____________? פסוק

 ֱאלּול'"על איזה אירוע מסופר שהתרחש ב .הוא שם של חודש שניתן בתקופת גלות בבל "ֱאלּול". 24

ׁש")ולא  ֹּדֶׁ  ? ___________________________________("ַהִשִשי ַבח

 בשני מקומות:עץ הלבנה מוזכר  הוא סוג של עץ בעל פרחים לבנים. "ִלְבֶנה". 25

 ___  ___________ בדבריפעם אחת בסיפור יעקב ופעם אחת 

 עצמותיו של בעל ותהוא שם של בעל חיים עצמתי המוזכר בספר איוב. למה מדומ "ְבֵהמֹות". 26

 חיים זה? _________________________

ֹּד". 27 ֹּד יְִרעּוְךמי " הוא פינת הראש, הגולגולת. "ָקְדק ְדק    ______________ ?"קָּ

 

 ?מהלבנון ארזים עצי להביא " ִרְׁשיֹון" נתן מי. חוק פי על הניתן רשמי היתר הוא "ִרְשיֹון". 28

_________________ 

 ., ובתנ"ך הוא מובא כדבר הנמס בקלותשעווההוא סוג של  "ּדֹוַנג".  29

 _______________כסמל לקשיים העוברים עליו?  משורר תהלים לדונג הומשומה את 

 הכלתם.לומים הוא כנראה מעין בריכה או אגם לאגירת  "ִמיַכל". 31

יִם ִמיַכל"בדברי מי נזכר   __________________? "ַהמָּ

 


