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 ז"בכתב לבתי הספר הממלכתיים, התשע בית ספריהחידון ה

 

 שם התלמיד/ה: _____________________________

 _____________________________שם בית הספר: 

 הכיתה: _________________

 דקות 45זמן הבחינה: 

 

 הניקוד )לשימוש הבודקים(:  ________

 

 

 חומר הלימוד לחידון:

 כל הספר בראשית:

 דל-כ, לא-ה, יא-פרקים א שמות:

 כה, כז, לב-יז, כ-פרקים י במדבר:

 כד-יא, יד, כב-פרקים א יהושע:

 כל הספר שופטים:

 כל הספר רות:

 

 

 שאלות. לכל שאלה ארבע תשובות אפשריות.  25לפניכם 

 התשובה הנכונה ביותר.הקיפו בעיגול את 

 

 .לנקבה אולזכר ז ות לרמ  שויע אבלהשאלות מנוסחות בלשון זכר לעתים הערה: 

 

 

 

 בהצלחה!
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. באיזה כישרון בושהוא ניחן כישרון מיוחד  בזכות" ָצְפַנת ַפְעֵנחַ קיבל את הכינוי "מסוים אדם  .1

 מדובר?

 ידע להסתיר סודות מאחרים הוא א.

 מצרי כתב חרטומים ידע לקרואהוא ב. 

 חלומות ידע לפתור הוא ג.

 ידע להסתיר את זהותוהוא ד. 
 

 "?ָמתֹוק ָיָצא ּוֵמַעז ַמֲאָכל ָיָצא ֵמָהֹאֵכל: "חידהלרעיו את המי חד  .2

 א. שמשון

 ב. יוסף

 ג. בלעם

 ד. יעקב

 

ם לֹו ֵאין ּוֵבן ָימּות ִכי ִאיׁש": במדבר בספר החוק לשון לפי .3 ת ְוַהֲעַבְרתֶּ  הן מי". ְלִבתֹו ַנֲחָלתֹו אֶּ

ְטאֹו ִכי, "המת אביהן נחלת את לקבללממש את זכותן ו שביקשו הבנות  ָהיּו לֹא ּוָבִנים ֵמת ְבחֶּ

 "?לֹו

 רחל ולאהא. 

 פחדובנות צלב. 

 בנות לוטג. 

 רות וערפהד. 

 

בבני ישראל במצרים, נאמר: "של שעבוד הבתקופת  .4 ". מה היה המעשה ַלְמַיְלֹדת ֱאֹלִהים ַוֵייטֶּ

 טיב להן אלוהים?יבעקבותיו האשר שעשו המיילדות, 

 א. הן מלו את הבנים ביום השמיני

 ב. הן שכנעו את פרעה לבטל את גזרותיו

 ג. הן סירבו להמית את הבנים שנולדו

 הןוכאל הד. הן הביאו את הבנים הנולדים 

 

ץ ְשַפת ה' ָבַלל ִכי ָׁשםאיזה מקום נקרא בשמו " .5 ץ ַעל ְפֵני ה' ֱהִפיָצם ּוִמָשם ָכל ָהָארֶּ  "?ָכל ָהָארֶּ

 ללגָ א. גִ 

 ב. בבל

 ג. בלע

 בית אלד. 

 

ְוִאם  ְוָהָלְכִתי ִעִמי ִאם ֵתְלִכימי התנה את השתתפותו במלחמה בהצטרפותה של אישה אליו: " .6

 "?ֵאֵלְך לֹא ִעִמי ֵתְלִכי לֹא

 א. שמשון

 עתניאל בן קנז ב.

 יפתח הגלעדי ג.

 ד. ברק בן אבינועם
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ה ִכי ֹבֵׁשׁש ָהָעם ַוַיְרא" .7 ת ֹמׁשֶּ דֶּ העם כשראו שמשה אינו יורד מהר  בנימה עשו  –" ִמן ָהָהר ָלרֶּ

 סיני?

 אלוהים חדשיםלהם ביקשו לעשות הם א. 

 עלו על ההר לחפש את משההם ב. 

 הקריבו קורבן לאלוהיםהם ג. 

 המשיכו במסעם לכיוון ארץ כנעןהם ד. 

 

 יתה מעשה רב משמעות.יעזיבת הבית והמולדת ה י התנ"ךבימ: כמו בימינו, גם 8-9 שאלות

 ַוַתַעְזִבימולדתה והצטרפה לעם אחר: " שעזבה אתעל שזכתה להערכה רבה  הי האישהמי .8

ץ ְוִאֵמְך ָאִביְך רֶּ ל ַעם ַוֵתְלִכי מֹוַלְדֵתְך ְואֶּ ר אֶּ  ִׁשְלׁשֹום"? ְתמֹול לֹא ָיַדַעְת  ֲאׁשֶּ

 א. ציפורה

 ב. רבקה

 ג. רות

 ד. הגר

 

ְך ְלָךמי נצטווה לעזוב את ביתו במילים: " .9  "?ָאִביָך ּוִמֵבית ּוִממֹוַלְדְתָך ֵמַאְרְצָך לֶּ

 א. אברהם

 ב. משה

 ג. יעקב

 ד. יפתח 

 

 ר שגילה את תרמיתם?תפקיד הטיל יהושע על הגבעונים, לאחַ איזה  .10

 נושאי ארון האלוהיםלהיות א. 

 בוני המשכןלהיות ב. 

 הלוחמים במלחמת כיבוש הארץלהיות ג. 

 חוטבי עצים ושואבי מיםלהיות ד. 

 

ת ֲעֹו ִתְשאּו" .11 ם ָׁשָנה ַאְרָבִעים ֹנֵתיכֶּםאֶּ ת ְתנּוָאִתי" ִויַדְעתֶּ שנה במדבר,  40. בני ישראל הלכו אֶּ

 ?יום. מהו המעשה 40כעונש על מעשה שנמשך 

 בני ישראל עבדו את בעל פעורא. 

 עליה דיבההוציאו  ולבסוף את הארץ תרוש המרגליםב. 

 ג. בני ישראל חגגו סביב עגל הזהב

 ד. קורח ועדתו התלוננו על משה ואהרון

 

ל ָהִאיׁש ָלָבן ַוָיָרץמסופר: " ,בביקורו של עבד אברהם בביתו של לבן בחרן .12 ל ָהָעִין".  ַהחּוָצה אֶּ  אֶּ

 לביתו. באיזה אדם מדובר לקראת אדם והזמין אותומסופר שוב שלבן רץ  בסיפור אחר

 ?הזה במקרה

 יצחקבא. 

 אבימלךבב. 

 יעקבבג. 

 ויעשבד. 
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 זה?ה: הוא אחראי למותו. בקשר למי נעשה השימוש בביטוי , משמעו"ְברֹאׁשֹו ָדמֹוהביטוי " .13

 א. מי שלא יסייע לשבטי ישראל במלחמה בבני בנימין

 השבט משניים וחצי השבטים שלא יסייע בכיבוש הארץב. 

 א מביתה של רחב בזמן כיבוש יריחוצֵ יג. מי שי

 א אצלו גביע הכסף של יוסףצֵ ימָ ימי שד. 
 

השל דוד המלך: " היוחסיןשושלת בספר רות מתוארת  .14 ץ  תֹוְלדֹות ְוֵאלֶּ ת  הֹוִליד ְוִיַׁשי [...]ָפרֶּ אֶּ

 ?הזאתשושלת ההשתייכה משבטי ישראל ". לאיזה שבט ָדִוד

 ראובןלשבט א. 

  וישבט לב. ל

 הודהלשבט יג. 

 בנימיןלשבט ד. 

 

ְסָפה ִלינאמר: " ,בו היה ניסיון להקל מעומס עבודתו של משהשבסיפור אחד  .15  ִאיׁש ִׁשְבִעים אֶּ

ר ִמן ָהרּוחַ  ]...[ ְוָאַצְלִתי ִיְשָרֵאל ִמִזְקֵני יָך ֲאׁשֶּ ם ְוַשְמִתי ָעלֶּ ָהָעם".  ְבַמָשא ִאְתָך ְוָנְשאּו ֲעֵליהֶּ

 הציע למשה הצעה אחרת כדי להקל מעומסו. מה הייתה ההצעה?מסוים , אדם בסיפור אחר

 עבודה שווה בשווהשיתחלק עם משה ב ,נות מנהיג נוסףלמַ א. 

 ב. לאסור על העם להתלונן על מחסור במזון ובמים במדבר

 נות מנהיג צבאי שיוביל את העם במלחמותיוג. למַ 

 נות שרי אלפים, מאות, חמישים ועשרות שישפטו את העםד. למַ 

 

 ?באוזני בעלי שכם הופיע במשל שנשא יותם לאהצמחים איזה מ .16

 א. תאנה

 ב. גפן

 ג. רימון

 ד. זית

 

ץ ִתְהיֶּה ָוָנד ָנעלמי נאמר: " .17  "?ָבָארֶּ

 ויעשלא. 

 קיןלב. 

 ישמעאללג. 

 יעקבלד. 

 

ְלַקת ִבְׁשכֶּםאת עצמותיו של מי קברו " .18 ה ְבחֶּ ר ַהָשדֶּ  ַיֲעֹקב"? ָקָנה ֲאׁשֶּ

 יוסףשל א. 

 פנחס בן אלעזרשל ב. 

 אהרוןשל ג. 

 יהושעשל ד. 

 

 ?הישראלית שבה שההבכל זאת התרחש אסון במשפחתו בעיר ו", ָנְכִרי ִעירירב ללון ב"מי סֵ  .19

 א. לוט

 ב. יצחק

 ג. יהודה

 ד. האיש הלוי
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ְך ִיֵתן ְוהּוא ַלְחמֹו ְׁשֵמָנהירך יעקב במילים: "איזה שבט בֵ  .20 לֶּ  ?"ַמֲעַדֵני מֶּ

 יהודהשבט א. 

 אשרשבט ב. 

 לוישבט ג. 

 דןשבט ד. 

 

 העלה, במצרים לשליחות משה את שלח ה' כאשרבין משה לאלוהים  שהתקיים שיח-בדו .21

 ִיְׁשְמעּו ְולֹא ִלי ַיֲאִמינּו לֹא ְוֵהן: "לטענה' ה של תגובתו תהיהי מה. ובעיות טענות כמה משה

 "?ְבֹקִלי

 ה' הבטיח למשה שהעם יאמין לוא. 

 ה' צירף למשה את אהרון אחיוב. 

 ה' כעס על משהג. 

 ה' נתן למשה אותותד. 

 

יָך ַמה ֹטבּו" במילים: מי בירך את עם ישראל .22 יָך ַיֲעֹקב ֹאָהלֶּ  ִיְשָרֵאל"? ִמְׁשְכֹנתֶּ

 משהא. 

 יתרו ב.

 ג. בלעם

 ד. דבורה

 

ן ַאְׁשִחית ִלי ִלְגָאל אּוַכל לֹא", בטענה: "ַעל ַנֲחָלתֹו ֵׁשם ַהֵמת ְלָהִקיםלא הסכים "מסוים אדם  .23  פֶּ

ת ַנֲחָלִתי . באמצעות מה נעשה טקס לעצמו אדם אחר את זכויות הגאולהקנה ". על כן אֶּ

 העברת זכות הגאולה?

 נעלהבאמצעות חליצת א. 

 באמצעות כתב ויתורב. 

 שדההבאמצעות חרישת . ג

 באמצעות ברכהד. 

 

ָכל  ֵמָעָליו כל משרתיו השאירוהו לבדו בחדרו: "ַוֵיְצאּושעליו סופר כרי שומיהו המלך הנ .24

 ָעָליו"? ָהֹעְמִדים

 א. אבימלך מלך גרר

 פרעה מלך מצריםב. 

 ג. בלק מלך מואב

 ד. עגלון מלך מואב

 

 מי האדם שקיבל עיר במתנה ממנהיג, ולאחר מכן הציע מתנה לאיש שיכבוש עיר אחרת? .25

 א. פנחס בן אלעזר

 ב. כלב בן יפונה

 ג. אבימלך בן גדעון

 ד. אברהם

 

 

 בהצלחה!


