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 חידון התנ"ך תשע"ו

 דתי-שלב המבחן בכתב לחינוך הממלכתי

 

 ____________________________ : /תשם המתמודד

 ____________________________   מס' טלפון נייד: 

 ____________________________    כתובת דוא"ל: 

 ____________________________  שם בית הספר: 

 ____________________________             מחוז: ה

 

 שאלות. 30 - זה של החידוןהבשלב 

 .הנקוד 1 - לכל שאלה ;רהיבר  -רבשאלות  10 - אחלק ב

 נקודות. 2 - לכל שאלה ;שאלות פתוחות 20 - בחלק ב

 נקודות. 50 של החידון עד זההסך הכול אפשר לצבור בשלב 

 דקות. 40 :זמן הבחינה

 

 ברירה-רבשאלות  - א חלק

 האפשריות. התשובות 4בין  הנכונה ביותראת התשובה  יפוהק -בכל שאלה 

בּוָעה" איזו שבועה כונתה .1 דֹוָלה ַהשְּׁ  ?"ַהגְּׁ

 . השבועה לדרוש את ה' בימי אסאא

 להים-בימי נחמיה ללכת בתורת הא. השבועה ב

 . השבועה שנשבע ה' לאבות לתת להם את הארץג

 יענש י ,שלא בא למצפהמי ולפיה העם בני ד. השבועה שנשבעו 

 

ִאי ֶזה ֵמֵאת ַגם" מי מנבא על ישראל: .2 ָיַדִיְך ֵתצְּׁ  ?רֹאֵשְך" ַעל וְּׁ

 א. הושע

 ב. עמוס

 ג. ישעיה

 ד. ירמיה 

 

ֵחֶלקבע דוד את המושג "טנשיו מעמלק, אשל רכוש הבמסעו להשבת  .3 ָחָמה ַהֹיֵרד כְּׁ ֵחֶלק ַבִמלְּׁ  ּוכְּׁ

ָדו ַעל ַהֹיֵשב  השאיר דוד אנשים יושבים על הכלים? באיזה מקרה נוסף" .ַיֲחֹלקּו ַהֵכִלים ַיחְּׁ

 א. כשיצא להציל את קעילה מפלשתים

 כשיצא לחסל את נבל ב. 

 במלחמתו בעמוןג. 

 ד. במלחמה נגד אבשלום וישראל
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לֹא"בספר דברים מצווה משה:  .4 ֶיה וְּׁ ֵני ָקֵדש ִיהְּׁ ָרֵאל ִמבְּׁ  "ָקֵדש" היהש מסופר בימי איזה מלך ".ִישְּׁ

 בארץ?

  רחבעםבימי א. 

 אחז בימי ב. 

 אחאבבימי ג. 

 מנשהבימי ד. 

 

ֵבק .5  ִמתֹוְך ֲעָגִלים"אר אנשים עשירים כאוכלים יבו מפטמים את הבהמות. מי תשהוא מקום  ַמרְּׁ

ֵבק  ?"ַמרְּׁ

 א. ישעיהו

 ב. עמוס 

 ג. חגי

 ד. תהלים

 

ָרָמה קֹול"ירמיהו מתאר:  .6 ָמע בְּׁ ִהי ִנשְּׁ ִכי נְּׁ רּוִרים בְּׁ המשתמש במלה הייחודית  הנביא הנוסףמי  ."ַתמְּׁ

רּוִרים"  ? "ַתמְּׁ

 עמוסא. 

 חגיב. 

 הושעג. 

 ישעיהוד. 

 

ַנז?מי היה  .7 פְּׁ  ַאשְּׁ

 א. מנכדיו של יפת

 ב. הגזבר של כורש

 צר אג. רב הסריסים של נבוכדנ

 ד. מן השרים ששלח מלך אשור לחזקיה

 

ַחק" .8 לֹא ִישְּׁ ַפַחד וְּׁ  בעל חיים מתואר כך?". איזה ֵיָחת לְּׁ

 ֵהמֹותבְּׁ א. 

 ֶפֶראב. 

 ֵריםג. 

 סּוסד. 

 

מעו לה'. איזו מהמכות הבאות שָ ילא י אםבספר דברים מתאר משה מכות רבות שיבואו על ישראל  .9

 מוזכרת שם? אינה

 ַדֶלֶקתא. 

 ב. ִעָּורֹון

  ג. ַיֶלֶפת

ֻחרד.   ַחרְּׁ

 

ִדילּו" .10 ָרֵאל" ָכל ַוַיבְּׁ  ?המבדילהוא  מי .ֵעֶרב ִמִישְּׁ

  א. העם בימי נחמיה

 העםאת ויים ששלח יהושפט ללמד וב. השרים והל

 ג. השרים והזקנים בימי עזרא

 בברית שכרת צדקיהוד. השרים והעם 
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 בתנ"ך "טוב"הנושא שאלות על  ,"טֹוב ִכי ֱאֹלִהים ַוַיְרא" - ב חלק

 

ִתי ֲאֶשר ַהּטֹוב ַהָדָבר ֶאת" בשם ה' כי יקים מי ניבא. 13-11 ָרֵאל ֵבית ֶאל ִדַברְּׁ ַעל ִישְּׁ הּוָדה ֵבית וְּׁ  ? "יְּׁ

 
________________ 

 

 ממנו? "ָדָבר ָנַפל לֹא"השניים שאמרו כי ה' הקים את הדבר הטוב במלואו, וכי  הםמי
 

____________   _______  _____ 

 
 

ֵשיָבה"השלושה שנאמר עליהם כי נפטרו  הםמי. 16-14  ?"טֹוָבה בְּׁ

 
___________   ___________   ___________   

 

  ___________ ?"טֹוב ִאיש"כי הוא  מי האדם שנאמר עליו .17

 

 __________  ?"ַהּטֹובַכֶשֶמן " מי משתמש בדבריו בדימוי. 19-18

 
 ___ ________ ?"ַהּטֹוב ֶשֶמן"הלמי היה 

 

אּו"מי קרא לעם: . 20 ֶאֱהבּו ָרע ִשנְּׁ  ? __________ "טֹוב וְּׁ

 

 __________  ָעָליו"? "טֹובכשלבו מי נהרג . 23-21

 
טֹוב"  ? __________ מיהו –הוא הומת" ַבַיִין...ֵלב כְּׁ

 
ֵמִחיםבאיזה אירוע היו העם " טֹוֵבי שְּׁ  __________   ֵלב"? וְּׁ

 

 שאלות כלליות

 

  :שק ארבעה מלכים ששמו עליהם ומנ. 27-24

_____________  _________  ____________  _____ _____ 

ט"דברים נעשו  שלושה. 30-28 אט) "ַבלָּ  (לבד.בעושי המעשה )יש לציין את  האנשים שעשו אותם? הםמי .(ַבלָּ

  ____________________  ____________________  ____________________ 


