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 חידון התנ"ך למבוגרים
 חוזרים לספר הספרים

 

 חידון התנ"ך המחוזי בכתב תשע"ז
 מחוז: ______________

 

 פרטי הנבחן/ת

 

 _______________________________ שם משפחה: _____שם פרטי: _____
 ______________________  תאריך לידה: ____________מס' ת.ז.: ______

 _________________________כתובת פרטית )רחוב ומס' הבית(: ________
 ___________________________________________העיר: ___________

 ________________________________________________מקצוע: ____
 ____________________________________השכלה: ________________

 __________________________________________טלפון בבית: _______
 ___________________________________________טלפון נייד: _______

 _______________________________________אלקטרוני: _______ דואר
 

 נא הקיפו בעיגול את בחירתכם. – דתי / מסורתי / לא דתי

 נא הקיפו בעיגול את בחירתכם. – זכר / נקבה

 

 מה הניע אותך להשתתף בחידון התנ"ך?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 התנ"ך עבורי הוא: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 הערות:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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 חידון התנ"ך למבוגרים
 חוזרים לספר הספרים

 

 למדינת ישראלשנים  70בסימן: 

ָפָאר"  תְׂ ָך אֶׁ ר בְׂ ָרֵאל ֲאשֶׁ  (3)ישעיה מט' "ִישְׂ

 

 החידון המחוזי בכתב תשע"ז
 

 העולים לשלב הבא

המתמודדים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר במחוז יעלו לשלב הבא:  16עד 
 חידון התנ"ך המחוזי הפומבי.

 

 הניקוד

 נקודות. 100בסך הכל ניתן לצבור בחידון זה עד 

 ברירה. -שאלות רב 50החידון כולל 

 נקודות. 2-תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב

 

 הזמן המוקצב

 דקות בלבד. 75הזמן המוקצב למענה על שאלות החידון הוא 

 .19:15עד השעה  18:00מהשעה 

 

 

 איציק בן אבי   |   הממונה על חידוני התנ"ך

 חננאל מלכה   |   מרכז החידון

 מנחם שמשי   |   השאלותמחבר 

 דורון קדוש   |   עורך החידון

 

 בהצלחה!
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 :הלימוד לחידון המחוזי בכתבחומר 
 

 

 :תורה

 כל הספר :בראשית

 'לד -'לא', כד -'א פרקים: שמות

 'כה -'כג', יט פרקים: ויקרא

 'לו -'י פרקים: במדבר

 'לד -'כ פרקים: דברים

 

 :ראשונים נביאים

 'כד -'כב', יח-'יז', יד', יא -'א פרקים: יהושע

 כל הספר :שופטים

 כל הספר :'א שמואל

 כל הספר :ב'שמואל 

 כל הספר :'א מלכים

 כל הספר :ב'מלכים 

 

 :כתובים

 'נ-'א פרקים: תהילים

 'לא-'כב פרקים: משלי

 כל הספר :השירים שיר

  כל הספר :רות

  כל הספר :קהלת

 כל הספר :אסתר
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 חידון מחוזי בכתב למבוגרים תשע"ז
 

 נא הקיפו בעיגול את האות שליד התשובה הנכונה.

 

 1שאלה מס' 

ל ָיִדי ֲהִרֹמִתימי אמר: " יֹון ֵאל ה' אֶׁ לְׂ ץ ָשַמִים ֹקֵנה עֶׁ  ?":ָוָארֶׁ

 יצחק .א
 יעקב .ב
 משה .ג
 אברהם .ד

 

 2שאלה מס' 

ִתיאמר: " מי ֳחַדלְׂ ת הֶׁ ִני אֶׁ ר ִדשְׂ דּו ִבי ֲאשֶׁ ַכבְׂ ִתי ַוֲאָנִשים ֱאֹלִהים יְׂ ָהַלכְׂ  ָלנּועַ  וְׂ
 :"?ָהֵעִצים ַעל

 הזית .א
 התאנה .ב
 הגפן .ג
 האטד .ד

 

 3שאלה מס' 

פּומי אמר: " ת ה' ָנַתן ִכי ַאֲחַרי ִרדְׂ ם אֶׁ ֵביכֶׁ ת ֹאיְׂ ם מֹוָאב אֶׁ כֶׁ יֶׁדְׂ  "?בְׂ

 פנחס .א
 יהושע .ב
 אהוד .ג
 יפתח .ד

 

 4 שאלה מס'

ָת  ַאָתה ֲאֹדִני ַאף ִיַחר ַאללמי נאמר: " ת ָיַדעְׂ ָרע ִכי ָהָעם אֶׁ  :"?הּוא בְׂ

 לפרעה .א
 למשה .ב
 לשמואל .ג
 לדוד .ד
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 5שאלה מס' 

ִתי ַעָתהמי אמר: " ֹכֵהן ַהֵלִוי ִלי ָהָיה ִכי ִלי ה' ֵייִטיב ִכי ָיַדעְׂ  :"?לְׂ

 יתרו .א
 מיכה .ב
 שמואל .ג
 בועז .ד

 

 6שאלה מס' 

ֵעת ַרקעל מי נאמר: " ָנתֹו לְׂ ת ָחָלה ִזקְׂ ָליו אֶׁ  :"?ַרגְׂ

 אסא .א
 עוזיה .ב
 אחז .ג
 נעמן .ד

 

 7שאלה מס' 

ִאם ֲאַבַלע ִאם ִלי ָחִליָלה ָחִליָלהמי אמר: " ִחית וְׂ  :"?ַאשְׂ

 ה' .א
 שאול .ב
 יואב .ג
 אחאב .ד

 

 8שאלה מס' 

רעל מי נאמר: " ה ֵכן ָעָשה ַכֲאשֶׁ  :"?לֹו ֵיָעשֶׁ

 עד שקר .א
 מלין שכר שכיר .ב
 עובד עבודה זרה .ג
 בעמיתוהנותן מום  .ד

 

 9שאלה מס' 

ָיִדי ֱאֹלִהים ֹאתֹו ִנַכרמי אמר: " ַגר ִכי בְׂ ִעיר ָלבֹוא ִנסְׂ ָלַתִים בְׂ ִריחַ  דְׂ  :"?ּובְׂ

 שמשון .א
 שאול .ב
 אדוניה .ג
 אחאב .ד
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 10שאלה מס' 

ר ָנא ִמי למי נאמר: "ַהכֶׁ ת לְׂ מֶׁ ִתיִלים ַהֹחתֶׁ ַהפְׂ ה וְׂ ַהַמטֶׁ ה:"? וְׂ  ָהֵאלֶׁ

 ליהודה .א
 למשה .ב
 לשמשון .ג
 לשלמה .ד

 

 11שאלה מס' 

ַעָתהלמי נאמר: " ִעי וְׂ ִאי דְׂ ָתה ִכי ַתֲעִשי ַמה ּורְׂ ל ָהָרָעה ָכלְׂ ַעל ֲאֹדֵנינּו אֶׁ  ָכל וְׂ
 "?ֵביתֹו

 לאביגיל .א
 לבעלת האוב .ב
 לבת שבע .ג
 לאישה התקועית .ד

 

 12שאלה מס' 

ראת מה מדמה שלמה בשיר השירים ל" שּו ָהִעִזים ֵעדֶׁ ָגלְׂ ָעד ִמן שֶׁ  "?ַהִגלְׂ

 של הרעיהאת בטנה  .א
 את שיניה של הרעיה .ב
 את שיערה של הרעיה .ג
 את צווארה של הרעיה .ד

 

 13שאלה מס' 

הלמי נאמר: " ה ּוַבמֶׁ ַרצֶׁ ה ִיתְׂ ל זֶׁ ָראֵשי ֲהלֹוא ֲאֹדָניו אֶׁ  "?:ָהֵהם ָהֲאָנִשים בְׂ

 למשה .א
 לאכיש .ב
 לשלמה .ג
 ליהוא .ד

 

 14שאלה מס' 

ר לֹו ָרב ָיָדיו: "איזה שבט בירך משה במילים ֵעזֶׁ יֶׁה ִמָצָריו וְׂ  "?ִתהְׂ

 שבט ראובן .א
 שבט לוי .ב
 שבט יהודה .ג
 שבט זבולון .ד
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 15שאלה מס' 

מֹו ִכי: "על מי נאמר שֹו ָשַער כְׂ ַנפְׂ ן בְׂ ֵתה ֱאכֹול הּוא כֶׁ ִלבֹו ָלְך יֹאַמר ּושְׂ  ַבל וְׂ
 "?:ִעָמְך

 רע עין .א
 כסיל .ב
 איש עשיר .ג
 איש תוכחות .ד

 

 16שאלה מס' 

ַעל ַעמֹו ה' ָיִדין ִכי: "מי אמר ָחם ֲעָבָדיו וְׂ נֶׁ ה ִכי ִיתְׂ אֶׁ ַלת ִכי ִירְׂ ס ָיד ָאזְׂ פֶׁ אֶׁ  וְׂ
ָעזּוב ָעצּור  "?:וְׂ

 משה .א
 חנה .ב
 דוד .ג
 שלמה .ד

 

 17שאלה מס' 

ת ]...[ ַוִיַקח: "על מי נאמר ַבע אֶׁ שֹון ֲאחֹות ַעִמיָנָדב ַבת ֱאִלישֶׁ  לֹו ַנחְׂ
ִאָשה  "?לְׂ

 עמרם .א
 נדב .ב
 פנחס .ג
 אהרן .ד

 

 18שאלה מס' 

ַמֲהרּו: "על מי נאמר ִכימּו ַויְׂ אּו ַוַישְׂ ֵשי ַוֵיצְׂ ַראת ָהִעיר ַאנְׂ ָרֵאל ִלקְׂ  ִישְׂ
ָחָמה ָכל הּוא ַלִמלְׂ ֵני ַלמֹוֵעד ַעמֹו וְׂ  "?ָהֲעָרָבה ִלפְׂ

 יריחואנשי  .א
 אנשי העי .ב
 יבש גלעדאנשי  .ג
 אנשי בנימין .ד
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 19שאלה מס' 

ר ָכל ֲעֵשה: "למי נאמר ָך ֲאשֶׁ ָבבֶׁ ֵטה ִבלְׂ ִני ָלְך נְׂ ָך ִהנְׂ ָך ִעמְׂ ָבבֶׁ  "?:ִכלְׂ

 לשאול .א
 ליונתן .ב
 לדוד .ג
 לאבשלום .ד

 

 20שאלה מס' 

ָעָלה: "על מה נאמר בּול וְׂ ל ַהגְׂ ף אֶׁ תֶׁ ִריחֹו כֶׁ ָעָלה ִמָצפֹון יְׂ ָהיּו ָיָמה ָבָהר וְׂ  וְׂ
ֹאָתיו ַבָרה ֹתצְׂ ן ֵבית ִמדְׂ  "?:ָאוֶׁ

 תיאור גבולות הארץ המובטחת .א
 תיאור נחלת בנימין .ב
 המקלטתיאור ערי  .ג
 תיאור ערי הלוויים .ד

 

 21שאלה מס' 

ֵדי ַוָתַסר: "נאמר מיעל  נּוָתּה ִבגְׂ מְׂ יהָ  ַאלְׂ ַכס ֵמָעלֶׁ ַעָלף ַבָצִעיף ַותְׂ  "?ַוִתתְׂ

 רות .א
 רבקה .ב
 תמר .ג
 עכסה .ד

 

 22שאלה מס' 

לּו לֹא: "מי אמר ת ַלֲעֹבד תּוכְׂ ֹדִשים ֱאֹלִהים ִכי ה' אֶׁ  לֹא הּוא ַקּנֹוא ֵאל הּוא קְׂ
ם ִיָשא ֲעכֶׁ ִפשְׂ ם לְׂ ַחטֹאוֵתיכֶׁ  "?:ּולְׂ

 משה .א
 יהושע .ב
 שמואל .ג
 דוד .ד

 

 23שאלה מס' 

ר: "על מי נאמר ִלבֹו ]...[ ַויֹאמֶׁ ָלָכה ָתשּוב ַעָתה בְׂ ֵבית ַהַממְׂ  "?:ָדִוד לְׂ

 אבשלום .א
 אחיתופל .ב
 אדוניה .ג
 ירבעם .ד
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 24שאלה מס' 

ַסֵפרעל מי נאמר: " ם ַויְׂ ת ]...[ ָלהֶׁ בֹוד אֶׁ רֹו כְׂ ֹרב ָעשְׂ  "?ָבָניו וְׂ

 עשיו .א
 שלמה .ב
 חזקיהו .ג
 המן .ד

 

 25שאלה מס' 

ָך ִמי: "מי אמר מֶׁ ָך ָיבֹא ִכי שְׂ ָברְׂ נּוָך דְׂ ִכַבדְׂ  :"?וְׂ

 יעקב .א
 יהושע .ב
 גדעון .ג
 מנוח .ד

 

 26שאלה מס' 

ה ָלָמה: "מי אמר ן זֶׁ תֶׁ ת ֲעַזבְׂ ן ָהִאיש אֶׁ אֶׁ יֹאַכל לֹו ִקרְׂ ם וְׂ  :"?ָלחֶׁ

 יתרו .א
 בעלת האוב .ב
 אלישע .ג
 נעמי .ד

 

 27שאלה מס' 

ְך: "נאמר על מי ר ַהָגדֹול בֹור ַעד ַוָיבֹא ָהָרָמָתה הּוא ַגם ַוֵילֶׁ כּו ֲאשֶׁ  "?ַבשֶׁ

 שמואל .א
 יהונתן .ב
 שאול .ג
 דוד .ד

 

 28שאלה מס' 

חּו: "על מי נאמר בֹו ִאיש ]...[ ַוִיקְׂ ַטח ָהִעיר ַעל ַוָיֹבאּו ַחרְׂ גּו בֶׁ  ָכל ַוַיַהרְׂ
 :"?ָזָכר

 שמעון ולוי .א
 אבימלך ואנשיו .ב
 שבט דן .ג
 יואב ואבישי .ד
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 29שאלה מס' 

ָך לֹא: "על מי נאמר יָך לֹא ָידֶׁ לֶׁ ַרגְׂ ֵני ֲאֻסרֹות וְׂ ֵני בְׂ פֹול ִלפְׂ ַתִים ֻהָגשּו ִכנְׂ ֻחשְׂ  ִלנְׂ
ָת  ָלה ָנָפלְׂ  "?ַעוְׂ

 יהונתן .א
 עשהאל .ב
 אבנר .ג
 אבשלום .ד

 

 30שאלה מס' 

ָחה: "מי אמר ָנקּוָמה ִאִתי ַהַּנַער ִשלְׂ ֵנֵלָכה וְׂ יֶׁה וְׂ ִנחְׂ לֹא וְׂ נּו ַגם ָנמּות וְׂ  ַגם ֲאַנחְׂ
 :"?ַטֵפנּו ַגם ַאָתה

 ראובן .א
 יהודה .ב
 מיכה .ג
 דוד .ד

 

 31שאלה מס' 

ה ַעָתה: "למי נאמר ִתי זֶׁ ַבר ָאָתה ֱאֹלִהים ִאיש ִכי ָיַדעְׂ ִפיָך ה' ּודְׂ ת בְׂ  :"?ֱאמֶׁ

 למשה .א
 לשמואל .ב
 לאליהו .ג
 לאלישע .ד

 

 32שאלה מס' 

ַעד ֵמֲערֹוֵער ַוַיֵכם: "על מי נאמר ִרים ִמִּנית ֹבֲאָך וְׂ שְׂ ַעד ִעיר עֶׁ ָרִמים ָאֵבל וְׂ  כְׂ
דֹוָלה ַמָכה ֹאד גְׂ  "?מְׂ

 יהושע .א
 גדעון .ב
 יפתח .ג
 שמשון .ד
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 33שאלה מס' 

ַקל: "על מי נאמר ֹלש ֵקינֹו ּוִמשְׂ ַקל ֵמאֹות שְׂ ת ִמשְׂ ֹחשֶׁ הּוא נְׂ  ָחגּור וְׂ
 "?ֲחָדָשה

ִבי .א ֹנב ִישְׁ  בְׁ
ַכי .ב ִתי ִסבְׁ  ַהֻחשָׁ
יָׁת .ג לְׁ  ַהִגִתי גָׁ
דֹון ִאיש .ד  מָׁ

 

 34שאלה מס' 

ת: "מי אמר ָת  ִמי אֶׁ ָת  ֵחַרפְׂ ִגַדפְׂ ַעל וְׂ יָך ָמרֹום ַוִתָשא קֹול ֲהִרימֹוָת  ִמי וְׂ  ַעל ֵעינֶׁ
דֹוש ָרֵאל קְׂ  :"?ִישְׂ

 נתן .א
 אליהו .ב
 אלישע .ג
 ישעיה .ד

 

 35שאלה מס' 

ְך ַוַיַעש: "על מי נאמר לֶׁ ָתם ]...[ ַהמֶׁ ת ָמִגֵּני ַתחְׂ ֹחשֶׁ ִקיד נְׂ ִהפְׂ  ָשֵרי ַיד ַעל וְׂ
ִרים ָהָרִצים ַתח ַהֹשמְׂ ְך ֵבית פֶׁ לֶׁ  :"?ַהמֶׁ

 ירבעם .א
 רחבעם .ב
 אסא .ג
 יואש .ד

 

 36שאלה מס' 

טֹובמי אמר: " יֶׁה לֹא וְׂ לֹא ָלָרָשע ִיהְׂ ר ַכֵצל ָיִמים ַיֲאִריְך וְׂ ּנּו ֲאשֶׁ  ָיֵרא ֵאינֶׁ
ֵני  :"?ֱאֹלִהים ִמִלפְׂ

 אברהם .א
 משה .ב
 שמואל .ג
 בקהלתשלמה  .ד
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 37שאלה מס' 

שּו: "על מי נאמר ָענְׂ ף ֵמָאה ֹאתֹו וְׂ סֶׁ לֹו ]...[ כֶׁ יֶׁה וְׂ ִאָשה ִתהְׂ  יּוַכל לֹא לְׂ
ָחּה ַשלְׂ  "?:ָיָמיו ָכל לְׂ

 האונס .א
 המחזיר גרושתו .ב
 המוציא שם רע .ג
 החובל באישה .ד

 

 38שאלה מס' 

ת ַוַיֲחֹבש ]...[ ַוָיָקם: "על מי נאמר ְך ֲחֹמרֹו אֶׁ ל ַגָתה ַוֵילֶׁ  "?ָאִכיש אֶׁ

 שאול .א
 יונתן .ב
 דוד .ג
 שמעי .ד

 

 39שאלה מס' 

אּו: "על מי נאמר ִעיר ֲאֹבָתיו ִעם ִבירּוָשַלִם ַוִיָקֵבר ַהּסּוִסים ַעל ֹאתֹו ַוִישְׂ  בְׂ
 :"?ָדִוד

 יהורם .א
 אחזיה .ב
 יואש .ג
 אמציה .ד

 

 40שאלה מס' 

ר ָהֲאָנִשים ַאֵיה: "נאמר למי יָך ָבאּו ֲאשֶׁ ָלה ֵאלֶׁ ָעה ֵאֵלינּו הֹוִציֵאם ַהָליְׂ ֵנדְׂ  וְׂ
 :"?ֹאָתם

 לאברהם .א
 ללוט .ב
 גבעההלאיש הזקן מ .ג
 לדוד .ד
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 41שאלה מס' 

ֹלֹמה ַבת ָטַפת: "על מי נאמר ָתה שְׂ ִאָשה לֹו ָהיְׂ  :"?לְׂ

ן .א ד בֶּ סֶּ  חֶּ
ן .ב ב בֶּ דָׁ  ֲאִבינָׁ
ב .ג דָׁ ן ֲאִחינָׁ  ִעדֹא בֶּ
 ֲאִחיַמַעץ .ד

 

 42שאלה מס' 

ַעָתה: "מי אמר ָנה וְׂ ת ִלי תְׂ ה ָהָהר אֶׁ ִתים אֹוִתי ה' אּוַלי ]...[ ַהזֶׁ הֹוַרשְׂ  "?וְׂ

 כלב בן יפונה .א
 יהושע .ב
 בני יוסף .ג
 עתניאל בן קנז .ד

 

 43שאלה מס' 

ָנת ה': "מי אמר ִקי מְׂ לְׂ כֹוִסי חֶׁ  "?:גֹוָרִלי תֹוִמיְך ַאָתה וְׂ

 משה .א
 חנה .ב
 חזקיהו .ג
 משורר תהילים .ד

 

 44שאלה מס' 

ה ָמה: "מי אמר ֱעשֶׁ ה ָלָעם אֶׁ ַעט עֹוד ַהזֶׁ ָקֻלִני מְׂ  "?:ּוסְׂ

 משה .א
 אהרן .ב
 שמואל .ג
 רחבעם .ד

 

 45שאלה מס' 

ָתב: "למי נאמר ָך כְׂ ת לְׂ ָבִרים אֶׁ ה ַהדְׂ ָבִרים ִפי ַעל ִכי ָהֵאלֶׁ ה ַהדְׂ  ָכַרִתי ָהֵאלֶׁ
ָך ִרית ִאתְׂ ת בְׂ אֶׁ ָרֵאל וְׂ  :"?ִישְׂ

 למשה .א
 לשמואל .ב
 לשלמה .ג
 לחזקיהו .ד
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 46שאלה מס' 

תֹות ֵאת ]...[ ַוִיַקח: "על מי נאמר ת ַמחְׂ ֹחשֶׁ ר ַהּנְׂ ִריבּו ֲאשֶׁ ֻרִפים ִהקְׂ  "?ַהשְׂ

 אהרן .א
 משה .ב
 אלעזר .ג
 איתמר .ד

 

 47שאלה מס' 

ִהי: "על מי נאמר ָלה ַבֲחִצי ַויְׂ ֱחַרד ַהַליְׂ  "?ַוִיָלֵפת ָהִאיש ַויֶׁ

 עשיו .א
 שמשון .ב
 בועז .ג
 אבנר .ד

 

 48שאלה מס' 

ם: "על מי נאמר ְך ַוָישֶׁ לֶׁ ץ ַעל ַמס ]...[ ַהמֶׁ ִאֵיי ָהָארֶׁ  :"?ַהָים וְׂ

 שלמה .א
 פרעה נכה .ב
 יהויקים .ג
 אחשורוש .ד

 

 49שאלה מס' 

ִפים: "על מי נאמר ת ֹשרְׂ ם אֶׁ ֵניהֶׁ ְך ָבֵאש בְׂ לֶׁ ַרמֶׁ ַאדְׂ ְך לְׂ לֶׁ  "?ַוֲעַנמֶׁ

י .א שֵׁ  כּות ַאנְׁ
י .ב שֵׁ ת ַאנְׁ  ֲחמָׁ
ַעִּוים .ג  הָׁ
ִוים .ד ַפרְׁ  ַהסְׁ

 

 50שאלה מס' 

ֵאתבאיזו מלחמה נאמר: " ם ָכל וְׂ ֹבָתם ָעֵריהֶׁ מֹושְׂ ֵאת בְׂ פּו ִטיֹרָתם ָכל וְׂ  ָשרְׂ
חּו :ָבֵאש ת ַוִיקְׂ ֵאת ַהָשָלל ָכל אֶׁ קֹוחַ  ָכל וְׂ ֵהָמה ָבָאָדם ַהַמלְׂ  :"?ּוַבבְׂ

 מלחמת ישראל בערד .א
 מלחמת ישראל בסיחון מלך האמורי .ב
 מלחמת ישראל בעוג מלך הבשן .ג
 מלחמת ישראל במדיין .ד

 בהצלחה!
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 למקרה שאין הכרעה –שאלות נוספות 
 נא השיבו על השאלות הבאות, שייעשה בהן שימוש רק במקרה בו אין הכרעה.

 

 1מס'  -שאלת הכרעה 

יּו ם על מי נאמר: "ַוִיהְׂ ֻקֵדיהֶׁ ֹלָשה פְׂ ִרים שְׂ שְׂ עֶׁ ף וְׂ לֶׁ ש ָכל ָזָכר אֶׁ ן ֹחדֶׁ ָלה"? ִמבֶׁ  ָוָמעְׂ

 שבט שמעון .א
 שבט לוי .ב
 שבט יהודה .ג
 שבט יששכר .ד

 

 2מס'  -שאלת הכרעה 

ֵשם תֹו על מי נאמר: "וְׂ ֵאל ִאשְׂ ֵהיַטבְׂ ֵרד מְׂ  ָזָהב:"? ֵמי ַבת ַבת ַמטְׂ

ַלע .א  בֶּ
ם .ב  ֻחשָׁ
ן ַבַעל .ג נָׁ  חָׁ
 ֲהַדר .ד

 

 3מס'  -שאלת הכרעה 

ַעת ֵני על מי מגיבורי דוד נאמר שהיה ִמִגבְׂ ָיִמן? בְׂ  ִבנְׂ

ב .א לֶּ ה חֵׁ ן ַבֲענָׁ  בֶּ
ן ִריַבי ִאַתי .ב  בֶּ
ם .ג ר ֲאִחיאָׁ רָׁ ן שָׁ  בֶּ
ם .ד ל ֱאִליעָׁ ן ֲאִחיֹתפֶּ  בֶּ

 

 4מס'  -שאלת הכרעה 

ן סֹוִדי? מי היה ַגִדיֵאל  בֶׁ

 המרגל משבט שמעון .א
 נשיא שבט יששכר .ב
 המרגל משבט זבולון .ג
 נשיא שבט גד .ד

 

 5מס'  -שאלת הכרעה 

 ככלים שנלקחו ע"י נבוכדנאצר בחורבן יהודה? מוזכרים לא אילו מכלי המקדש

 ַהִכֹירֹות .א
קֹות .ב רָׁ  ַהִמזְׁ
  ַהַכּפֹות .ג
תֹות .ד  ַהַמחְׁ


