
 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער

  

 

 ח"ך לנוער, תשע"חידון התנ

 

 חידון אינטרנטי מקדים

 דתיים-לבתי הספר הממלכתיים

 

 ממונה חידוני התנ"ך

 אבי-איציק בן

 

ז החידון  מרכֵּ

 חננאל מלכה

 

 מחבר השאלות

 אביעד שלמה מוריה

 

 הארציתהוועדה 

 דורון קדוששלמה דנציגר, שמואל עמרוסי, 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות©

 



 

 ח"התשע ,דתיים-החידון הבית ספרי בכתב לבתי הספר הממלכתיים

 'שאלון מועד ב

 

 שם התלמיד/ה: _____________________________

 שם בית הספר: _____________________________

 הכיתה: _________________

 דקות 45הבחינה: זמן 

 

 הניקוד )לשימוש הבודקים(:  ________

 

 

 חומר הלימוד לחידון:

 כל הספר בראשית:

 לד-כ, לא-ה, יא-פרקים א שמות:

 כה-פרקים יט, כדויקרא: 

 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 ביותר.סמנו את 

 

 הערה: לעתים השאלות מנוסחות בלשון זכר אבל עשויות לרֵמז לזכר או לנקבה.

 

 

 בהצלחה!



 

 נתלה על עץ? לאמי מהבאים  .1

 םיא. מלך ירושל

 ב. מלך יריחו

 ג. מלך ירמות

 ד. מלך העי

 

 הוא: ָהֲעֻדָלִמי של יהודהֵרֵעהּו שמו של  .2

 א. ׁשּוע  

 ב. ֻפָרה

 ג. ֲעָנה

 ד. ִחיָרה

 

ָשֶדה ו ִיְבְצרּו ֶאת .3 ֲעׂשּו ִהלּוִלים" )שופטים ט, כז(.  על בעלי שכם נאמר "ו ֵיְצאּו ה  ְרֵמיֶהם ו ִיְדְרכּו ו י  כ 

ה' ,פי חוקי התורה-על  "? מתי פירות האילן הם "ֹקֶדׁש ִהלּוִלים ל 

 שנת המעשר -בשנה השלישית א. 

 ב. בשנה הרביעית לנטיעת האילן

 שנת השמיטה -ג. בשנה השביעית 

 שנת היובל -ד. בשנה החמישים 

 

ְקָרב ְוִצָּמאֹון ֲאֶׁשר ֵאין" .4 ּנֹוָרא ָנָחׁש ָׂשָרף ְוע  ָגֹדל ְוה  ִּמְדָבר ה  ּמֹוִליְכָך ב  ָמִים" )דברים ח, טו(. לא  ה 

שפע של מים  בובכל חניות ישראל במדבר היה מחסור. על אחד המקומות מסופר שהיה 

 ופירות. היכן?

 ְרִפיִדיםא. 

ר ִסיָניב.   ה 

 ֵאיִלםג. 

 ָקֵדׁשד. 

 

 מי ישב בשמיר בהר אפרים? .5

 א. עבדון בן הלל הפרעתוני

 ב. אילון הזבלוני

 ג. יאיר הגלעדי

 איש יששכר ד. תולע בן פואה

 



 

שליחת מרגלים היא דרך מקובלת לאיסוף מידע מודיעני לפני כיבוש. לאיזו עיר מהרשימה  .6

 מרגלים?   מסופר שנשלחוהבאה לא 

 עילָ א. 

 יריחולִ ב. 

 יעזרלְ ג. 

 ערדלְ ד. 

 

ְרָרם ֵׂשִעיר'? .7  איזו אומה הוכתה על ידי ארבעת המלכים ב'ה 

ֹחִרי  א. ה 

 ב. הרפאים

 ג. הזוזים

 ד. האמורי

 

 שאל יעקב את האנשים שפגש על הבאר?  לאאיזו שאלה  .8

 א. מהיכן אתם?

 ב. האם אתם מכירים את לבן?

 ג. האם שלומו של לבן טוב?

 שבאה עם הצאן? הזו הנערה ד. מי

 

 שנים אחרי חברון? 7איזו עיר נבנתה  .9

 מצרים עןוא. צ

 םיב. ירושל

 ג. גושן

 ד. דביר

 

 האסורים?איזה תפקיד נתנו לשמשון בבית  .10

 הרוא. שר בית הס

 ב. טוחן

ֵחק  ג. ְמצ 

 ד. ֹאֵמן

 

 

 



 

 מאיזה שבט אהליאב? .11

 א. גד

 ב. ראובן

 ג. דן

 ד. נפתלי

 

ע ֹמֶׁשה ֶאת .12 ח ָאֳהלֹו". מה גרם לעם לבכות? "ו ִיְׁשמ   ָהָעם ֹבֶכה ְלִמְׁשְפֹחָתיו ִאיׁש ְלֶפת 

 א. שעבוד מצרים

 ב. דיווח המרגלים על שליחותם

 בעקבות חטא העגלג. המגפה 

 ד. תאוותם לבשר ומאיסתם במן

 

ֶתם ְולֹא .13  "?[...] ִיָכֵרת ִמֶכם ֶעֶבד מי קוללו במילים: "ֲארּוִרים א 

 א. חם וכנען בנו

 ב. זבח וצלֻמנע

 ג. הגבעונים

 ד. שמעון ולוי

 

ִילמי כונתה " .14  "?ֵאֶׁשת ח 

 א. רבקה

 ב. יעל

 ג. דבורה

 ד. רות

 

בות אירוע, הוא דבר מקובל בתנ"ך. איזה משמות הערים מתן שמות חדשים למקומות בעק .15

 של העיר, לפני שהשתנה? הראשוןהבאות הוא שמה 

ח  א. ֹנב 

ִיׁשב.   ל 

רג.   צֹוע 

 ֶחְברֹון ד.

 

 

 



 

 ?ברה מרים במשה על אודות האשה הכושית אשר לקחיבאיזו חניה ד .16

 ָקֵדׁשא. 

 ְרִפיִדיםב. 

 ֲחֵצרֹותג. 

ר ָפאָרןד.   ִמְדב 

 

םאורח  .17 ם הגיע למקום זר ואמר למארחו: "ְוג  ם ֶלֶחם ָוי ִין ֶיׁש […]ִמְספֹוא ֵיׁש  ֶתֶבן ג  מי  .ִלי" ְוג 

 האורח?

 א. עבד אברהם

 ב. אברהם

 ג. יעקב

 ד. האיש הלוי

 

ל :על מי נאמר .18  ֶאָחיו ָנָפל"? ְפֵני ָכל "ע 

 א. יהודה

 ב. יוסף

 ג. ישמעאל

 ויד. עש

 

 לצמיתות )לעולם(? ְלִהָּמֵכרמכר יכול איזה מ ,על פי דין התורה .19

 א. בית מושב עיר חומה

 ב. בתי ערי הלווים

 ג. בתי החצרים 

 ד. שדה אחוזה

 

 לתאר את המן?כדי השתמשה התורה  לאהבאים  מהדימוייםבאיזה  .20

 א. ְכֹפר

ִפירב.  ס   ִלְבנ ת ה 

חג.   ְבֹדל 

ָשֶמןד.  ד ה   ְלׁש 

 

 

 



 

ל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא"? "לֹא :מי העיד על עצמו בזקנתו .21  אּוכ 

 א. יעקב

 ב. משה

 ג. כלב

 ד. יהושע

 

 ' "?"ָמֵלא ִבְרכ ת הבמילים: איזה שבט בורך  .22

 א. נפתלי

 ב. יהודה

 ג. אשר

 . יוסףד

 

 "?ו ְיִהי ְלָמִיםבעקבות מה 'נמס' לבב העם " .23

 שלון המעפיליםיא. כ

 ב. ההפסד למלך ערד

 ג. הקרב הראשון בעי

 לבני בנימיןד. ההפסד הראשון 

 

ְלֻכתֹו"? :בדברי מי נאמר .24 ְלכֹו ְוִתּנ ֵשא מ  ג מ   "ְוָיֹרם ֵמֲאג 

 א. בלעם

 ב. משה

 ג. דבורה

 ד. יעקב

 

שבקש להחזיר לשליטתו את  ,טענה של יפתח כנגד מלך עמון אינהמה מהטענות הבאות  .25

ד"עבר הירדן  ְרֹנן ע   "?י ֹבק ֵמא 

 למה נזכרתם רק עכשיו? א.

 .מפנינו את העמים שחיו כאןה' הוריש ב. 

 .ג. לא עשינו לכם דבר רע

 .ארץ זו היא חלק מהנחלה שהובטחה לאבותינוד. 

 

 

 

 בהצלחה!


