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 ו"תשעהך לנוער, "חידון התנ
 

 בכתב חידון

 דתיים-לבתי הספר הממלכתיים

 ז החידוןמרכ  

 אבי-איציק בן

 

 מחבר השאלות

 אביעד שלמה מוריה

 

 הוועדה הארצית

 דורון קדוש רחל בורובסקי, שלמה דנציגר, ,שמואל עמרוסי, מרים בלומנטל

 

 כל הזכויות שמורות©
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 ___________________: __________התלמיד/ה שם

 _____________________________     בית הספר: 

 _כיתה: ________________ה

 דקות 45זמן הבחינה: 

 _____: ניקודה

 

 :חומר הלימוד לחידון

 הספר כל: בראשית

 לד -לא, כ-יא, ה-א פרקים: שמות

 כה, כד, יט פרקים: ויקרא

 לב, כז, כה-כ, יז-י פרקים: במדבר

 לד-כו פרקים: דברים

 כד-כב, יד, יא-א פרקים: יהושע

 הספר כל: שופטים

 הספר כל: רות

 

 ארבע תשובות אפשריות.  ,שאלות. לכל שאלה 25לפניכם 

 התשובה הנכונה ביותר.את בעיגול הקיפו 

 

 בהצלחה!
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ֶחֶסד: /המי ביקש .היא 'מידה כנגד מידה' אחת הדרכים למתן שכר או עונש .1 י ֲאֶשר "כַּ יתִׂ  ָעשִׂ

ֲעֶשה ָך תַּ מְּ י עִׂ ָמדִׂ  "?עִׂ

 רות .א
 לבן .ב
 אבימלך מלך גרר .ג
 יוסף .ד

 

נֵּהבו נאמר "שיום הבריאה  .2 הִׂ ֹאד" טֹוב וְּ  הוא: ,מְּ

 היום הראשון .א

 שלישיהיום ה .ב

  יום השישיה .ג

  יום השביעיה .ד

 

ים: "מי הואשמו .3 פִׂ רְּ ֶתם"? נִׂ  אַּ

 עם בבוכיםה .א

 שוטרי בני ישראל  .ב

  שניים וחצי השבטים .ג

 ואהרןמשה  .ד

 

י" ,יקאי הראשוןזמי היה המו .4 ש ָכל ֲאבִׂ נֹור ֹתפֵּ עּוָגב"? כִׂ  וְּ

   יּוָבל .א
ן .ב יִׂ   קַּ
ל .ג ן-תּובַּ יִׂ   קַּ

 ָיָבל .ד

 

ָהָיה" .5 יב ָלְך וְּ שִׂ מֵּ  משיב הנפש? ". מי הואֶנֶפש לְּ
 עובד  .א
 יצחק .ב

 שמשון .ג

 בנימין .ד

 

יבאיזה סיפור מופיעים ' .6 לֵּ י סַּ  '?ֹחרִׂ

 שר האופים של חלום הבתיאור א. 

 של הגבעונים בתיאור התחפושתב. 

 מגיש למלאךגדעון המנחה שבתיאור ג. 

 ביקור המלאכים אצל לוטבסיפור ד. 

 

לּומי אמר " .7 נּו וְּ לְּ ֶבר וַּנֵֶּשב הֹואַּ עֵּ ן בְּ דֵּ רְּ יַּ  ובאיזה הקשר?  ,"הַּ

 נחלתם בעבר הירדן המזרחיאת לקבל כשביקשו  ,א. בני גד וראובן

 בני עמון לדרוש את עבר הירדןמדוע רק עכשיו באים כשתמה  ,ב. יפתח

  יבעעל ההפסד  בהתרעמו ,יהושעג. 

 מבני עשיו לעבור בגבולםכשביקשו  ,ד. משה וישראל
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 מהם גבולות הארץ שהובטחו לאברהם? .8

  א. מנהר מצרים עד נהר פרת

 שתיםים סוף עד ים פלב. מיַּ 

 מהמדבר ועד הים הגדול מבוא השמשג. 

 ועד ים הערבהד. מלבוא חמת 

 

ים .9 ֹלשִׂ ים למי היו "שְּ ים ָבנִׂ בִׂ ל ֹרכְּ ים עַּ ֹלשִׂ ים"? שְּ  ֲעָירִׂ

 יאיר הגלעדי לא. 

 תולע בן פואהלב. 

 אבצןלג. 

 עבדון בן הלל לד. 

 

ישהיכן נשבעו ישראל: " .10 ֶמנּו אִׂ ן לֹא מִׂ תֵּ תֹו יִׂ ן בִׂ ָימִׂ נְּ בִׂ ָשה לְּ אִׂ  "?לְּ

 א. במצפה 

 בבית אלב. 

 בגבעהג. 

 הבשיֹלד. 

 

ים" נבחן עם ישראל צבבאיזה מ .11 רִׂ ם ֲהֹשמְּ ֲאֶשר ָבם ָלֶלֶכת ה' ֶדֶרְך ֶאת הֵּ רּו כַּ  םאִׂ  ֲאבֹוָתם ָשמְּ

 ?"לֹא

 עמלקמלחמת בא. 

 בחרם יריחוב. 

 רבן הפסחוג. במצוות ק

 יהושע שלא הורישבגויים ד. 

 

 "?הזאת התורה את" לקרוא ישראל מצּווים מועד באיזה .12

 א. בחג השבועות

  שנים שבעאחת ל ,ב. בחג הסוכות

 שנת היובלג. ביום הכיפורים של 

 ד. בחג הפסח הראשון בארץ כנען

 

ָהָאֶרץ"לגבי מכירת קרקע נאמר  .13 ָמכֵּר לֹא וְּ ֻתת תִׂ מִׂ צְּ  איזוואולם ישנם מקרים חריגים.  ,"לִׂ

 לצמיתות?אחרים  בעליםכאן אפשר להעביר לת ומהקרקעות המוזכר

  בית מושב עיר חומהא. 

 ב. בתי החצרים

 םיבתי ערי אחוזת הלויג. 

 םיד. שדה מגרש ערי הלוי

 

 ?הבשן חבל ניתן שבט לאיזה .14

 נפתלילשבט א. 

 גדלשבט ב. 

 ראובןלשבט ג. 

  חצי שבט מנשהלד. 
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ר"הגיע ל ָהָגרמי מלבד  .15 אֵּ י בְּ חַּ י לַּ  ?"ֹראִׂ

 יעקבא. 

 יפתחב. 

   יצחקג. 

 שמשוןד. 

 

י" :נאמר למי .16 ָך מִׂ יש ָשמְּ אִׂ ר לְּ ט שַּ ֹשפֵּ ינּו וְּ  "?ָעלֵּ

 למשה א. 

 ללוטב. 

 ליוסףג. 

  לאבימלךד. 

 

ֲחָלה ָכלישמעו לה' " לעם שאם היכן הובטח .17 מַּ י ֲאֶשר הַּ תִׂ מְּ ם שַּ יִׂ רַּ צְּ מִׂ ים לֹא בְּ  "?ָעֶליָך ָאשִׂ

 א. בהר סיני

  מרהב. ב

 בשכםג. 

 בבוכיםד. 

 

נֵּי " :לומר לבני ישראל גורם מה .18 פְּ ינּו לִׂ חֵּ וַּע אַּ גְּ נּו בִׂ לּו ָגוַּעְּ  "?ה'וְּ

 הארוכה הדרך. א

 לארץ בכניסה הסכנות. ב

  במים חוסרה. ג

 באוכל חוסרה. ד

 

ֶתם" :לפגוע באויב במיליםהמנהיג שהורה לעמו  הומי .19 נַּבְּ זִׂ  ?"אֹוָתם וְּ

 פרעהא. 

  יהושע ב.

 אהוד בן גראג. 

 גדעוןד. 

 

ל'המילה  .20 פני לן מגן מהאי ו שלכמו שצלהצל משמש מגן  (:)בהשאלה גם מגן המשמע ,'צֵּ

ָלם ָסר"השמש. מי אמר על עם זר ש יֶהם צִׂ ֲעלֵּ  ?"מֵּ

 א. המרגלים של יהושע ביריחו

 ב. כלב ויהושע 

 המרגלים של שבט דן חמשתג. 

 ד. המרגלים של יהושע בעי

 

 ., יורם טהרלב("ההר הירוק תמיד")מתוך:  אז ברחתי אל ההר" [..]. "ועת חיפשתי לי מסתור .21

 ?מופיע ההר כמקום מפלט לאבאיזה מהסיפורים הבאים 

 המלכים מלחמת ארבעת המלכים בחמישהבסיפור א. 

  מלחמת יהושע במלכי הדרוםבסיפור ב. 

  חורבן סדום ועמורהבסיפור ג. 

  שני המרגלים ביריחובסיפור  ד.
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ת" :איזה שבט נאמר ה שלבברכ .22 קַּ דְּ ָפָטיו ָעָשה 'ה צִׂ שְּ ם ּומִׂ ל עִׂ ָראֵּ שְּ  "?יִׂ

 לוישבט א. 

 דןשבט ב. 

 יהודהשבט ג. 

 גד שבט ד. 

 

י" ה/ביקשמי  .23 נִׂ גֵּ  ?זאת /הומדוע ביקש ,"ָהֹרג ָנא ָהרְּ

 שה הרגה אותוישלא יאמרו שאכדי  ,א. אבימלך

 לבדו כי קשה עליו משא העם  ,ב. משה

 כי אין לה בנים ,ג. רחל

 אם ה' לא מוחל לעם ,ד. משה

 

ל" :סדום הוא מקדים בתחינהבשביל אברהם  ה שנושאבתפיל .24 ר ָנא אַּ חַּ אֹדָני יִׂ ָרה לַּ בְּ ְך וֲַּאדַּ  אַּ

ם עַּ פַּ ל: "דומהניגש לשיחה בלשון ". איזה אדם אחר הַּ ר אַּ חַּ ָך יִׂ פְּ י אַּ ָרה בִׂ בְּ ְך וֲַּאדַּ ם אַּ ָפעַּ  ?"הַּ

 א. משה

  גדעוןב. 

 ג. יהודה

 אהרןד. 

 

יםשופטים נפגשו עם 'שני  .25 ים' ֲאָנשִׂ יקִׂ  ?השופטים . מיהםרֵּ

 יפתח ואבימלך א. 

  ושמשוןיפתח ב. 

 שמשון ואבימלך ג.

 שמשון וגדעוןד. 

 

 


