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 ותשע"הארצי לנוער חידון התנ"ך 

 שלב המבחן בכתב לחינוך הממלכתי

 

 _______: _____________________/תשם המתמודד

 ____________________________   מס' טלפון נייד: 

 ____________________________    כתובת דוא"ל: 

 ____________________________   שם בית הספר: 

 ____________________________              מחוז: ה

 

 .שאלות 30 החידון של זהה בשלב

 .נקודות 2 - שאלה לכל ;רהבר   שאלות 20 - א חלקב

 .נקודה 1 - שאלה לכל ;פתוחות שאלות 10 - ב חלקב

 .נקודות 50 עדשל החידון  זהה בשלב לצבור אפשר הכול סך

 .דקות 40 - הבחינה זמן

 

  רהבר  -רבשאלות  -א חלק 

 התשובות 4 בין ביותר הנכונה התשובה את בחרו שאלה בכל. שאלות 20 לפניכם

  . אותה וסמנו ,האפשריות

 . ודותנק 2-ב אתכם תזכה נכונה תשובה כל

 . ודותנק 40 עד זהה בחלק לצבור אפשר הכול סך
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ה 'ה ְלָך" .1 ה ַהְגֻדלָּ ְפֶאֶרת ְוַהְגבּורָּ י ְוַההֹוד ְוַהנֵַּצח ְוַהתִּ ם ֹכל כִּ ַמיִּ ֶרץ ַבשָּ אָּ כָּה 'ה ְלָך ּובָּ  ַהַמְמלָּ

א ְתַנשֵּ  ? הזאתברכה ברך ימי ב .ְלרֹאׁש" ְלֹכל ְוַהמִּ

 דוד  .א

 שלמה .ב

 חזקיהו .ג

 נחמיה .ד

 

 

 : היא עמריבת  .2
 מעכהא. 

 נחושתאב. 

 ג. עתליה

 יכליהוד. 

 

ת ַגם" ישראל: לגבימי מנבא  .3 אֵּ י ֶזה מֵּ ְצאִּ ְך תֵּ ְך" ַעל ְויַָּדיִּ  ?רֹאׁשֵּ

 א. הושע

 ב. עמוס

 ג. ישעיה

 ד. ירמיה

 

 

ינּו נַָּתן" .4 נּו ֱאֹלהֵּ ת ֶאת ְביָּדֵּ נּו ְואֵּ יב אֹוְיבֵּ נּו ַמֲחרִּ ה ַוֲאֶׁשר ַאְרצֵּ ְרבָּ ינּו". מי ֶאת הִּ לֵּ האויב  הוֲחלָּ

 ? בו מדוברש

 סיסרא  .א

 שמשון .ב

 תליַ ֹוג .ג

 נחש העמוני .ד

 

ה" נתהּוכ שבועה איזו .5 ה" ַהְשבּועָּ  ?ַהְגדֹולָּ

 ענשיי -בא למצפה מי שלא ולפיה העם בני השבועה שנשבעו א. 

 השבועה לדרוש את ה' בימי אסאב. 

 ג. השבועה שהשביע שאול את העם לא לאכול

 ד. השבועה שנשבע ה' לאבות לתת להם את הארץ

 

 

יהשלימו:  .6 ין "כִּ נּו אֵּ יׁש בָּ עַ  אִּ ת ֹידֵּ ְכרָּ ים לִּ צִּ  ..."כ עֵּ

 שתיםיא. פל
 צידוניםב. 

 גבעוניםג. 

 יוסף ניבד. 
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ְך"? ַנַערנה "ּומי כ .7  וָּרָּ

 א. יוסף

 ב. בנימין

 שמואל ג. 

 שלמהד. 

 

קה .8 עשירים כאוכלים האנשים את האר ית. מי תבו מפטמים את הבהמושהוא מקום  ַמְרבֵּ

ים" לִּ תֹוְך ֲעגָּ ק מִּ  ?"ַמְרבֵּ

  עמוס . א

 ישעיהו .ב

 חגי .ג

 דניאל .ד

 

 

אשר נרגם  ,אחראי המסים בימי רחבעםאת שמו של בשמה מזכירה ה בנה עיר רחבעם .9

 באיזו עיר מדובר? באבנים.
םא.  יטָּ  עֵּ

ית צּורב.   בֵּ

ילּודג.   ֲאחִּ

ם  ד. ֲאדֹוַריִּ

 

 

ית" .10  ? "ברית המלח"מכונה בתנ"ך  איזו ברית" היא ברית המתקיימת לעולם. ֶמַלח ְברִּ
 קיום האדם לאחר המבולהמשיך את הבטחת ה' לא. 

 בני ישראל ממצרים את איהבטחת ה' להוצב. 

 את ארץ כנעןשיירשו בני ישראל להבטחת ה' ג. 

 מלוכת בית דודאת ם יד. הבטחת ה' לקי

 

ל" .11 ף כָּ סֵּ ל ֶאל ַויֵּאָּ אֵּ ְשרָּ יׁש יִּ ים אִּ רִּ ד ֲחבֵּ יׁש ֶאחָּ יר ְכאִּ עִּ ". לקראת איזה אירוע נאספו הָּ

 האנשים? 
 נגד בנימין לקראת המלחמהא. 

 נגד עמון לקראת המלחמהב. 

 סוכותהאת חג  כדי לחגוגג. 

 לשמוע את הכתוב בספר התורהכדי ד. 

 

י"את בוא הערב על ירושלים: הכתוב מתאר  .12 ְללּו ַכֲאֶׁשר ַוְיהִּ י צָּ ִּם".  ַׁשֲערֵּ ַל  ְירּוׁשָּ
 ? הזאתערב הבנוגע לשעת  איזה ציווי ניתן

 ני הנחושת אל תא הרציםלהשיב את מגִּ א. 

 ב. לסגור את שערי ירושלים

 את גופות המלכים התלויותיד להורג. 

 להיקבץ לקול השופרד. 
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בּו לֹאמי נאמר: " ו שלבנבואת .13 ְרעָּ אּו ְולֹא יִּ ְצמָּ ם ְולֹא יִּ ב ַיכֵּ רָּ ֶמׁש ׁשָּ י וָּׁשָּ ם כִּ ם ְמַרֲחמָּ  ְוַעל ְיַנֲהגֵּ

י ם ַמבּועֵּ ם ַמיִּ  "?ְיַנֲהלֵּ
 עמוס .א
  הושע .ב

 ישעיה  .ג
 ירמיה .ד

 

 

לּו"ש האנשים שלושת עשו מה .14 ה רֹאׁש עָּ ְבעָּ  ?"ַהגִּ

 רבבְק  העם את זקויח. א

 בתשובה לחזור לעם קראו. ב

 אדם קברו. ג

 למלחמה גרמו. ד

 

 

הארכאולוגים מכנים את תקופת ימי הבית הראשון גם בשם "תקופת הברזל". מי היה  .15

ׁש" ל ֹלטֵּ ׁש כָּ  ּוַבְרֶזל"?  ְנֹחֶׁשת ֹחרֵּ

ל. א  יָּבָּ

ל. ב  יּובָּ

ת. ג  ׁשֵּ

ן. ד  תּוַבל ַקיִּ

 

רּו ,"הזוהר" ,ספר הקבלה .16 ים ַיְזהִּ לִּ יַע". באיזה  ְכֹזַהר נקרא על שם הפסוק: "ְוַהַמְשכִּ קִּ רָּ הָּ

 ? אתזהנבואה הספר נאמרת 
 עזראא. 

 ב. דניאל

 נחמיהג. 

 ישעיהד. 

 

ַרׁש חולה הוא "לֹא בהיותושמיהו המלך  .17  " אלא פנה לרופאים? 'ה ֶאת דָּ
 אחזיהא. 

 חזקיהוב. 

 יורםג. 

 ד. אסא 

 

ְשַחק" .18 ת ְולֹאְלַפַחד  יִּ  ". איזה בעל חיים מתואר כך?יֵּחָּ

מֹותבְ א.   הֵּ

 ֶפֶראב. 

 . סּוסג

ים. ד  רֵּ
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ה "ְזַרְעֶתם .19 א ַהְרבֵּ בֵּ ט ְוהָּ כֹול ְמעָּ ין אָּ ה ְואֵּ ְבעָּ תֹו ְלשָּ ין ׁשָּ ה ְואֵּ ְכרָּ בֹוׁש ְלׁשָּ ין לָּ  ימה -לֹו"  ְלֹחם ְואֵּ

 זה?ההסיבה למצב 

 העבודה לבעלא. 

 נבנה לא המקדש ביתמאחר ש. ב

 ם נקידשפיכת . ג

 יתום ואלמנה עיוות משפטד. 

 

ְך "ֹחֶזהבשם רוטבליט כתב שיר  הפזמונאי יעקב .20 ים דברהשלו נאמרו ְבַרח". מיהו הנביא  לֵּ

 ? האלה
 עמוסא. 

 אליהוב. 

 משהג. 

 ירמיהד. 

 

 

 שאלות על יין בתנ"ך -ֱאנֹוׁש"  ְלַבב ְיַשַמח "ְוַיִיןחלק שני: 

  נקודה. 1-ב אתכם זכהתשאלות פתוחות. כל תשובה מלאה ומדויקת  10 לפניכם

 .ודותנק 10 עד הזה בחלקסך הכול אפשר לצבור 

 

ן ם מה לקחו אנשים עמם "נֹאדֹותלשֵּ  .21 ים ַייִּ לִּ ים בָּ עִּ ים"? ּוְמֻבקָּ רִּ  ּוְמֹצרָּ

 

__________________________________________________________ 

 

רמי העיד על עצמו:  .22 שָּ ן "בָּ א לֹא וַָּייִּ י"? ֶאל בָּ  ________________________  פִּ

 

ים"מי  .23 ים ֹאְכלִּ ן ְוֹׁשתִּ ית ַייִּ יֶהם ְבבֵּ  ?רגע לפני שהרעה באה עליהם "ַהְבכֹור ֲאחִּ

_______________________________ 

 

ל ְצרֹות"אֹ  האלהמידות בפני מצור, ונתן בערים מיהו המלך שבנה ערים ע .24 ן"?  ְוֶׁשֶמן ַמֲאכָּ יָּיִּ וָּ

_____________________________ 

 

יםכךת העם איזה נביא תוארה הוללּו ו שלבימי .25 י : "ַהֹשתִּ ְזְרקֵּ ן ְבמִּ ית ַייִּ אׁשִּ ים ְורֵּ נִּ  ְׁשמָּ

חּו ְמׁשָּ  _________________ "? יִּ
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ין "ַוֲאֶׁשר. 26 ֶסף לֹו אֵּ ְברּו ְלכּו כָּ ְברּו ּוְלכּו ֶוֱאֹכלּו ׁשִּ יר ּוְבלֹוא ֶכֶסף ְבלֹוא ׁשִּ ן ְמחִּ ב ַייִּ לָּ  ". ְוחָּ

 _________________ הנביא שאומר זאת?  מיהו

 

יםאחדים פני אנשים ל. 27 עִּ ים הוצבו "ְגבִּ אִּ ן ְוֹכסֹות ְמלֵּ  ". מדוע הם לא שתו מהיין?ַייִּ

 

__________________________________________________________ 

 

ְספּו אנשים "ְוַאֶתם ּוצּו על איזה רקע. 28 ן אִּ ץ ַייִּ מּו ְוֶׁשֶמן ְוַקיִּ יֶכם"?  ְושִּ ְכלֵּ  בִּ

 

__________________________________________________________ 

 

 

ן ְוַעל ֶאת ַוַתְׁשקּו: "מי האשים את ישראל. 29 ים יָּיִּ רִּ ים ַהְנזִּ יאִּ יֶתם ַהְנבִּ ּוִּ אֹמר צִּ נְָּבאּו"? לֹא לֵּ  תִּ

_________________ 

 

ַאְרַתְחַׁשְסְתא? מלך הגיש יין ל. מי "שקיםשר המַ "מי שהיה מופקד על יין המלך נקרא  .30

________________________ 

 

 

 בהצלחה!


