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 חומר הלימוד לחידון:
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 בהצלחה!



ן ַיֲעָזב התורה בבראשית מעידה: "ַעל .1 ". אדם [...] ִאּמֹו ְוָדַבק ְבִאְׁשּתֹו ָאִביו ְוֶאת ִאיׁש ֶאת כֵּ

 שה למרות שהביעו את התנגדותם לזיווג. מיהו?יקש מאביו ומאמו לקחת לו איאחד ב

 א. שכם

 ב. יהודה 

 ג. שמשון

 ויד. עש

 

 לאבושה. איזו מהערים הבאות יבמהלך קרב היו נוהגים לשרוף את העיר לאחר כ .2

 נשרפה?

 א. חצור

 לוזב. 

 ג. יריחו

 ד. גבעה

 

ֶפל ַאִדיִרים ִהְקִריָבה ֶחְמָאה".יעל: "בשירת דבורה נאמר על  .3  ָחָלב ָנָתָנה ְבסֵּ

 ?מי עוד הגיש 'חמאה וחלב'

  א. אברהם

 צדק-מלכיב. 

 ג. לוט

 ד. גדעון

 

 ?איך נקראה העיר הראשונה המוזכרת בתנ"ך .4

 א. קין

 ב. בבל

 ג. חנוך

 ד. נינוה

 

י ָבִנים"למי היו  .5  ?"ַאְרָבִעים ָבִנים ּוְׁשֹלִׁשים ְבנֵּ

 א. עבדון בן הלל הפרעתוני

 ב. אילון הזבלוני

 ג. יאיר הגלעדי

 ד. אבצן

 



 שה?יסתה פניה. מי האישה מסוימת משום שכיא אדם טעה בזיהוי .6

 א. רבקה

 ב. תמר

 ג. אשת פוטיפר

 ד. רות

 

 רעב בארץ? מסופר שהתרחש לאבימי מי מהבאים  .7

 א. תרח

 ב. אברהם

 ג. יצחק

 ד. יעקב

 

 ות אב שיכור:ובה כיסו ער .8

 ִמיָכהא. ְש 

 ְמָלהב. ִש 

 ג. ֲחגֹוָרה

 ד. ְכֹתֶנת

 

 ָכל ִפיָה ּוָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֶאתּוָפְצָתה ]...[ אומר משה: " דתן ואבירם ,רחועל ק .9

 נאמר על האדמה שהיא 'פצתה את פיה'? עודמתי  ."[...] ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִיים ְׁשֹאָלה

 א. במי מריבה

 ב. במכות מצרים

 ג. בהריגת הבל

 ד. בחלום פרעה

 

 היכן כתב יהושע את דברי הברית שכרת עם העם בשכם? .10

ֶפר   ַהָיָׁשרא. על סֵּ

ֶפר ַהִזְכֹרנֹות  ב. בסֵּ

ֶפר ּתֹוַרת ֱאֹלִהים  ג. בסֵּ

 ד. על ֶאֶבן ְגדֹוָלה

 

 

 



 .נטען על פריט זה כי ניתן לנחש בו .11

 א. גביע כסף

 ב. שרביט זהב

 ג. תרפים

 ד. טבעת

 

ץ ֶעֶשר ָׁשִנים ְלֶׁשֶבת ַאְבָרם ְבֶאֶרץ ְכָנַען"? .12  על איזה מאורע צוין שהתרחש "ִמקֵּ

 יצחקא. לידת 

 ב. נתינת הגר לאברם

 ג. מלחמת המלכים

 ד. ברית בין הבתרים

 

 ?שתיםיעל פי המוסבר בתורה, מדוע ה' לא העביר את ישראל דרך ארץ פל .13

 א. כי זו דרך ארוכה יותר

 ב. מחשש שיבהלו ממלחמה

 שתיםיג. בגלל הברית שכרת אברהם עם פל

 תנה לאנשי כפתור בירושה מה'ישתים ניד. כי ארץ פל

 

 מוזכרת תקיעה בשופר? לאבאיזה מהאירועים הבאים  .14

 א. בכיבוש יריחו

 ב. בכיבוש העי

 ג. במלחמת אהוד במואב

 יןיד. במלחמת גדעון במד

 

 באיזה הקשר משתמש משה בביטוי 'ַּתְרבּות ֲאָנִׁשים ַחָטִאים'? .15

 א. בקשת בני גד וראובן

 ב. אזהרת הקללות והברכות

 רחוג. עדת ק

 ד. מי מריבה

 

 

 

 



 מהו האירוע עליו נאמר: "ְולֹא ָהָיה ַכיֹום ַההּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ִלְׁשֹמַע ה' ְבקֹול ִאיׁש"? .16

 א. המחילה לעם ישראל אחרי מעשה העגל

 ב. הצלת לוט ומשפחתו מסדום

 ג. עצירת השמש בימי יהושע

 חו של שמשון בבית דגוןוד. השבת כ

 

 באים זכה לכך יותר מפעם אחת? . מי מהמלאך ה'רבים בתנ"ך זכו להתגלות  .17

 א. הגר

 ב. בלעם

 ג. יהושע

 ד. מנוח

 

כשלקח את רות  ,עזומה מהאיחולים הבאים היה כלול בברכה שברכו אנשי העיר את ב .18

 שה?ילא

 א. שיהיה ה' עמו

 ב. שיקרא שם בבית לחם

 ג. שביתו יהיה כביתו של יעקב

 רבקהכד. שרות תהיה לו כָשָרה ו

 

 ?נשלחו המרגליםהיכן חנו העם כאשר  .19

 שורא. מדבר 

 ב. מדבר סיני

 ג. מדבר סין

 ד. מדבר פארן

 

את ֹאָתם ִמְפנֵּי ִמְקנֵּיֶהם'?  .20 יֶהם ָלשֵּ  מי נפרדו משום ש'לֹא ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגּורֵּ

 א. צאצאי כנען

 ב. לוט ואברהם

 ג. עשו ויעקב

 ד. בני גד ובני ראובן

 

 

 



מאיזו עיר התירו הכובשים אדם אחד, שהלך עם משפחתו והקים עיר באותו השם  .21

 במקום אחר? 

 א. לוז

 ב. יריחו

 ג. שכם

 ד. ליש

 

 "?ָסַלְחִּתי ִכְדָבֶרָךעל איזה חטא התרצה ה' במילים " .22

 א. דברי מרים במשה

 ב. חטא המרגלים

 ג. חטא בעל פעור

 ד. חטא העגל

 

מתן שמות חדשים למקומות בעקבות אירוע, הוא דבר מקובל בתנ"ך. איזה משמות  .23

 של העיר, לפני שהשתנה? הראשוןהערים הבאות הוא שמה 

  א. קנת

 ב. בית אל

 ג. דביר

 ד. חברון

 

 ?"ְיקּומּון ְמַחץ ָמְתַנִים ָקָמיו ּוְמַשְנָאיו ִמן" :ברכהזכה לאיזה שבט  .24

 א. יהודה

 ב. לוי

 ג. דן

 ד. גד

 

 ידי יהושע?-על איזה מהמקומות הבאים נאמר שנותרו בו ענקים לאחר כיבוש הארץ על .25

 א. בעזה

 ב. בחברון

 ג. באשקלון

 ד. בדביר

 

 בהצלחה!


