
 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער

  

 ז"ך לנוער, תשע"חידון התנ

 

 חידון בכתב

 דתיים-לבתי הספר הממלכתיים

 

 ממונה חידוני התנ"ך

 אבי-איציק בן

 

ז החידון  מרכֵּ

 חננאל מלכה

 

 מחבר השאלות

 אביעד שלמה מוריה

 

 הוועדה הארצית

 אליאור בביאן, שלמה דנציגר, רחל בורובסקי, שמואל עמרוסי, מרים בלומנטל, 
 אייל מטס, תהילה מטסדורון קדוש, 

 

 

 כל הזכויות שמורות©
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 ז", התשעדתיים-בכתב לבתי הספר הממלכתיים בית ספריהחידון ה

 

 שם התלמיד/ה: _____________________________

 הספר: _____________________________שם בית 

 הכיתה: _________________

 דקות 45זמן הבחינה: 

 

 הניקוד )לשימוש הבודקים(:  ________

 

 

 חומר הלימוד לחידון:

 כל הספר בראשית:

 דל-כ, לא-ה, יא-פרקים א שמות:

 פרקים יט, כד, כה ויקרא:

 כה, כז, לב-יז, כ-פרקים י במדבר:

 לד-פרקים כו דברים:

 כד-יא, יד, כב-פרקים א יהושע:

 כל הספר שופטים:

 כל הספר רות:

 

 

 שאלות. לכל שאלה ארבע תשובות אפשריות.  25לפניכם 

 .התשובה הנכונה ביותרהקיפו בעיגול את 

 

 

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

 

 בהצלחה!
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ִמים  .1 יָּ ר הַּ פַּ ִמסְּ אּו ֶאת [...]"בְּ נָּה ִתשְּ שָּ נָּה יֹום לַּ שָּ ִעים יֹום יֹום לַּ בָּ רְּ יֶכם"ֲעֹו אַּ תי בני ישראל  .נת

 ?ימים מדובר 40ימים. על אילו  40כנגד  ,שנה 40במשך במדבר  בהליכהנענשו 

 הימים שחלפו מאז שיצאו ממצרים 40א. 

 שבהם תרו המרגלים את הארץהימים  40ב. 

 משה בהר סיניבהם התעכב הימים ש 40ג. 

 'ה אל הם התלוננו בני ישראלבהימים ש 40ד. 

 

ר"? .2 נַּקי ם תְּ הי ֲאנִָּשים הָּ יניי הָּ עי  אל מי הוטחו הדברים: "הַּ

 יוסףאל  .א

 משהאל  .ב

 בזק-ניואדאל  .ג

 שמשוןאל  .ד

 

 להצטרף אליה? המבקשותרות וערפה  באוזנימה טוענת נעמי  .3

 עניהבשל יהיו קשים החיים עמה ש .א

 עבורן יםקש ויהי המצוות ודרך החיים של עמה שקיום .ב

 שיוכלו לשאתן לנשיםבנים  יהיו לה עודשלא  .ג

 בארץ זרה לבדן יישארוקנה והן עלולה למות מזִ היא שבקרוב  .ד

 

ה"לשאלה ה'  תתשוב ימה .4 ִביִעת"? מַּ שְּ נָּה הַּ שָּ ל בַּ תאכַּ  נ

 שיתיה של השנה השבאת התבואה הרַּ תאכלו  .א

 יםישיקנו מן הגו ההתבואאת תאכלו  .ב

 ללא עבודת אדם באותה שנהשתצא  בההרַּ  את התבואהתאכלו  .ג

 במהלך שש השנים הקודמותשנצברה למטרה זו את התבואה תאכלו  .ד

 

רתאשֹו" .5 מֹו בְּ האדם נושא באחריות למותו. בקשר למי נעשה שימוש משמעו:  ,הביטוי "דָּ

 זה?הבביטוי 

 צא באמתחתו הגביע של יוסף ימָּ יא. מי ש

 ב. מי שיתקרב להר סיני

 א מביתה של רחב בזמן כיבוש יריחוצג. מי שיי 

 ד. מי שלא יסייע לשבטי ישראל במלחמה בבני בנימין

 

ה"להשמידה ולא להשאיר לה שריד. איזו עיר נקראה  :משמעו ,להחרים עיר .6 מָּ רְּ לאחר  "חָּ

 שנכבשה?

צֹור  א. חָּ

ק  ב. ֲאפי

 ֶזקבֶ ג. 

תצְּ ד.   פַּ

 

יֶהם ֶמֶלְך". לאיזה  .7 חַּ ֲעלי שת ִצים ִלמְּ עי כּו הָּ לְּ לֹוְך הָּ פנו העצים בבקשה  לאמהצמחים "הָּ

 שימלוך עליהם?

 א. תאנה

 ב. גפן

 רימוןג. 

 ד. זית 
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ִאינּו ֶאת" :מי אמרו .8 יֶהם ִכי רָּ נֲַּעֶלה ֲעלי ה וְּ ד קּומָּ את ה מְּ ִהניה טֹובָּ ֶרץ וְּ אָּ  ?"הָּ

 נון נה ויהושע בןוא. כלב בן יפ

 ב. שני המרגלים מיריחו

 ג. המרגלים שנשלחו לעי

 חמשת האנשים משבט דןד. 

 

רע יא מהאירועים איזהא כנוי למקום עצירה ולינה בעת מסע. יה "לֹוןמָּ "המילה  בתנ"ך .9

 לֹון"?"מָּ במקום שהכתוב מכנה אותו 

 בנימין ו שלא. מציאת הגביע באמתחת

 משה בדרכו למצרים עםב. פגישת אהרן 

 בלעם עם מלאך ה'ג. פגישת 

 האבנים מהירדן 12 נחתד. ה

 

ִסרּו ֶאת :לקראת איזה אירוע נאמר .10 ֲחִליפּו  "הָּ הַּ ֲהרּו וְּ ִהטַּ ֶכם וְּ כְּ תת ר ֲאֶשר בְּ ניכָּ י הַּ ֱאֹלהי

יֶכם"? ֹלתי  ִשמְּ

 יעקב לבית אל ו שליתיעללקראת א. 

 מכת בכורותלקראת ב. 

 מעמד הר סינילקראת ג. 

 חציית הירדןלקראת ד. 

 

ֶחֶרט"מה נוצר  .11  ?"בַּ

 א. הלוחות השניים

 עגל הזהבב. 

 ג. פסל מיכה

 ד. האפוד של גדעון

 

ה .12 עָּ ִשבְּ ִביִעי בְּ שְּ ֶדש הַּ חת ֶדש"? איזה ממאורעות המבול היה "בַּ חת ר יֹום לַּ שָּ  עָּ

 המבולהחל א. 

 אררט הריעל נחה ב. התיבה 

 ג. נגלו ראשי ההרים

 ד. חרבו המים מעל הארץ

 

ִריָּה"  .13 ֶאֶרץ נָּכְּ ִייִתי בְּ ר הָּ  ו של...ם דבריהאלה  –"גי

 יעקבא. 

 יוסףב. 

 משהג. 

 יפתחד. 

 

ִתי יֹום מֹוִתי"  אמר "ִהניהמסוים אדם  .14 עְּ ִתי לתא יָּדַּ נְּ קַּ  ...להסביר כדינָּא זָּ

 לברך את בנורצונו א. את 

 ב. את דאגתו למקום קבורתו

 מינוי מחליפו בהנהגהג. את 

 התחילאשר זירוז אנשיו לסיים את ד. את 
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 מה לקח אברם משלל סדום ועמורה שהציל מאת ארבעת המלכים? .15

 ל חוץ מן המעשר שנתןואת הכא. 

 את הדברים הפשוטיםב. 

 את חלקם של שותפיו בשללג. 

 הצאן והבקר ,את הנפשד. 

 

 לחם בגבעון?יבה התחבאו מלכי האמורי שבאו להשתה המערה יהיכן הי .16

קי בא.  המַּ  דָּ

הבב.  קָּ  ֲעזי

נָּהלִ בג.   בְּ

ןבד.  רת ית חת  בי

 

תֹו"" .17 ֶתם ֶאת נֲַּחלָּ רְּ ֲעבַּ הַּ ין לֹו וְּ ן אי על פי החוק הזה, למי יש להעביר את  .ִאיש ִכי יָּמּות ּובי

  מת במקרה שאין לו בנים?ש ו של מינחלת

 א. לאביו

 ב. לאחיו

 ג. לדודו

 ד. לבתו

 

ניי כדימה נעשה  .18 אֹות ִלבְּ ֶמֶרת לְּ ִמשְּ י"? שיהיה "לְּ לַּ עָּ ם מי תָּ לּונת ל תְּ כַּ  ֶמִרי ּותְּ

 תון לפני העדא העומר מָּ ושמירת מל .א

 רחועדת ק של הקטורת במחתותציפוי המזבח  .ב

 תושמירת מטה אהרן לפני העד .ג

 על נס נחש הנחושתת יעשי .ד

 

ֲענִָּקים"מכונה מי  .19 דֹול בָּ גָּ ם הַּ דָּ אָּ  ?"הָּ

ן א. עֹוג ֶמֶלְך שָּ בָּ  הַּ

ן  ב. ֲאִחימַּ

יג. תַּ  מַּ  לְּ

עד.  בַּ רְּ  אַּ

 

ל"היכן נאמר הביטוי  .20 אי רָּ י ִישְּ טי ד ִשבְּ  ?"יַּחַּ

 בתיאור המעמד בהר עיבלא. 

 משהשל ברכות בב. 

 ירת דבורהבשג. 

 בסיפור מלחמת ישראל בבנימיןד. 

 

יו ֲעֹו :על מה נאמר .21 לָּ כְּ את א ִכי"וְּ ל"? ֶאת נֹו ִיָָּּׂ ֶדש ה' ִחלי  קת

 שלמים ביום השלישיזבח א. בשר 

 ב. פרי בשנה הרביעית לנטיעתו

 ן שנשמר מיום האתמולמָּ ג. 

 ד. תבואת השנה השביעית
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 הגיב משה ללא הוראה מפורשת מה'? המקריםאיזה מל .22

 צמדות העם לבעל פעוריהלא. 

 מציאת מקושש העצים בשבתלב. 

 בעבר הירדן להתיישבבקשת גד וראובן לג. 

 צלופחד לנחול את אביהןבקשת בנות לד. 

 

ִרי"ללון במי סירב  .23  ?"ִעיר נָּכְּ

 א. לוט

 ב. יעקב

 ג. שמשון

 איש הלויהד. 

 

 ?"ֶפלסי "נעשה שימוש במהמקרים  איזהלשם  .24

 א. הגשת חמאה וחלב לשלושת המלאכים 

 תוהעדן לפני א העומר מָּ וב. שמירת מל

 זה של גדעוןימן הג שמּוצּוידת המים ג. מד

 בחלום שר המשקים מזיגת יין לפרעהד. 

 

 לא הזכיר ה' במעמד הסנה?פרט  איזה .25

 ח את ישראלוא. שפרעה יסרב לשל

 מצריםה יבכורב. שה' יהרוג את 

 ג. שהעם ישאלו מהמצרים כלים

 ה' יקח אותם לארץ זבת חלב ודבשד. ש

 

 

 

 בהצלחה!

 


