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חידון התנ״ך הארצי למבוגרים  |  תשע״ו

חוזרים לספר הספרים

חידון קדם פומבי בכתב

בסימן סובלנות

“ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶנָך ... ִּכי ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנְחנּו:“ בראשית יג’ 8

שם הנבחן __________________ טלפון _______________

חומר הבחינה

תורה | ספר  בראשית ,ספר  שמות פרקים א’- כד’, לא’- לד’ , ספר ויקרא  פרקים יט’, כג’- כה’.ספר במדבר 
פרקים י’- לו’. ספר דברים פרקים כ’- לד’.

נביאים ראשונים | יהושע פרקים  א’- יא’ , יד’, יז’-יח’, כב’- כד’. שופטים, שמואל א’-ב’, מלכים א’-ב’. 

נביאים אחרונים | ישעיהו פרקים א’- יב’, כב’- לה’, ס’-סו’. ירמיהו פרקים א’-ב, כו’- מה’. יחזקאל פרקים  
א’- ד’, ח’- יב’, יז’-כ’, לג’- לט’. הושע, יואל, עובדיה, יונה, חגי, זכריה, מלאכי, עמוס, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה.

כתובים | תהילים  פרקים ק’- קנ’. משלי פרקים י’-כא’ , כה’- לא’. איוב פרקים א’- יד’, לח’- מב.
שיר השירים, רות, קהלת, אסתר, עזרא פרקים א’, ג’, ד’, ז’-י’. נחמיה כל הספר, דניאל פרקים א, ח’-יב’.

הניקוד | בחידון זה ניתן לצבור עד 60 נקודות שייזקפו לזכותו בהמשך שלבי החידון

הזמן המוקצב | 45 דקות בלבד

מרכז החידון | איציק בן אבי

עורך החידון ומחבר השאלות | נריה פנחס
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השאלות

ר ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹום ָחִּגי ְיהּוָדה ַחַּגִיְך ַׁשְּלִמי ְנָדָרִיְך“? מי אמר: “ִהֵּנה ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבּׂשֵ  .1

תשובה:  _________________________________________  

מי אמר: “ּוָבאּו ִּבְמָערֹות ֻצִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמְּפֵני ַּפַחד ה’ ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו“?   .2

תשובה:  _________________________________________  

מי אמרה: “ְּבתֹוְך ַעִּמי ָאֹנִכי ֹיָׁשֶבת:“?   .3

תשובה:  _________________________________________  

על מי נאמר: “ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ַּתַחת ָהָהר ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:“?  .4

תשובה:  _________________________________________  

מי אמר: “ְוַעָּתה ַאל ִּתיָראּו ָאֹנִכי ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְּפֶכם“?  .5

תשובה:  _________________________________________  

מי אמר: “ַאל ַיֲחָׁשב ִלי ֲאֹדִני ָעֹון ְוַאל ִּתְזֹּכר ֵאת ֲאֶׁשר ֶהֱעָוה ַעְבְּדָך“?   .6

תשובה:  _________________________________________  

מי אמרה: “ְׁשִבי ִבִּתי ַעד ֲאֶׁשר ֵּתְדִעין ֵאיְך ִיֹּפל ָּדָבר“?   .7

תשובה:  _________________________________________  

ָלם ַהָּבָׂשר“? על מי נאמר: “ַוִּיַּקח ֶאת ֶצֶמד ַהָּבָקר ַוִּיְזָּבֵחהּו ּוִבְכִלי ַהָּבָקר ִּבּׁשְ   .8

תשובה:  _________________________________________  

למי נאמר: “ְרֵאה ָּכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ֶאל טֹוב ְוֶאל ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֶניָך ָלֶלֶכת ָׁשָּמה ֵלְך:“?  .9

תשובה:  _________________________________________  

מי אמר: “ִאם ְּתַעֶּנה ֶאת ְּבֹנַתי ְוִאם ִּתַּקח ָנִׁשים ַעל ְּבֹנַתי ֵאין ִאיׁש ִעָּמנּו ְרֵאה ֱאֹלִהים ֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנָך:“?  .10

תשובה:  _________________________________________  
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על מי נאמר: “ַוָּיֶׂשם ִּכֵּסא ְלֵאם ַהֶּמֶלְך ַוֵּתֶׁשב ִליִמינֹו:“?   .11

תשובה:  _________________________________________  

מי אמרו: “קּומּו ָּבְרכּו ֶאת ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ִמן ָהעֹוָלם ַעד ָהעֹוָלם ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֹוֶדָך ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה   .12 
ּוְתִהָּלה:“?  

תשובה:  _________________________________________  

מי אמר: “ִמי הּוא ֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ֵּכן:“?  .13

תשובה:  _________________________________________  

על מי נאמר: “ַוָּיֹבא ַוִּיְסֹּגר ַהֶּדֶלת ְּבַעד ְׁשֵניֶהם ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל ה’“?   .14

תשובה:  _________________________________________  

על מי נאמר: “ַוִּיָּוְלדּו לֹו ִׁשְבָעה ָבִנים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות:“?  .15

תשובה:  _________________________________________  

על מי נאמר: “ַוִּיֶּתן לֹו ַהֶּמֶלְך ְּכַיד ה’ ֱאֹלָהיו ָעָליו ֹּכל ַּבָּקָׁשתֹו:“?   .16

תשובה:  _________________________________________  

מי אמר: “ְוֹלא ִאם עֹוֶדִּני ָחי ְוֹלא ַתֲעֶׂשה ִעָּמִדי ֶחֶסד ה’ ְוֹלא ָאמּות:ְוֹלא ַתְכִרת ֶאת ַחְסְּדָך ֵמִעם ֵּביִתי   .17 
ַעד עֹוָלם“?  

תשובה:  _________________________________________  

ִּכֵּסא ַעל  ַוֵּיֶׁשב  ַהֶּמֶלְך  ֵּבית  ָהָרִצים  ַׁשַער  ֶּדֶרְך  ַוָּיבֹואּו  ה’  ִמֵּבית  ַהֶּמֶלְך  ֶאת  “ַוֹּיִרידּו    .18 
ַהְּמָלִכים“ - מי המלך?  

תשובה:  _________________________________________  

על מי נאמר: “ַוְיִהי ְּכָׁשְמִעי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָיַׁשְבִּתי ָוֶאְבֶּכה ָוֶאְתַאְּבָלה ָיִמים ָוֱאִהי ָצם ּוִמְתַּפֵּלל   .19 
ָמִים:“? ִלְפֵני ֱאֹלֵהי ַהּׁשָ  

תשובה:  _________________________________________  
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ציין את המצווה שהשכר על קיומה הוא: “ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ְּבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר   .20 
ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה“  

תשובה:  _________________________________________  

מי המלך שנס מפני רודפו ֶּדֶרְך ֵּבית ַהָּגן?  .21

תשובה:  _________________________________________  

ִרים בימי שלמה? מאילו עצים עשו ִכֹּנרֹות ּוְנָבִלים ַלּׁשָ   .22

תשובה:  _________________________________________  

מי הכהן שאליו נשלח ספר מְׁשַמְעָיהּו ַהֶּנֱחָלִמי?   .23

תשובה:  _________________________________________  

על מי נאמר: “הּוא ֵהִסיר ֶאת ַהָּבמֹות ְוִׁשַּבר ֶאת ַהַּמֵּצֹבת ְוָכַרת ֶאת ָהֲאֵׁשָרה“?   .24

תשובה:  _________________________________________  

על מי נאמר: “ְוַאִּדיֵריֶהם ֹלא ֵהִביאּו ַצָּוָרם ַּבֲעֹבַדת ֲאֹדֵניֶהם:“?   .25

תשובה:  _________________________________________  

מי אמר: “ִאם ׁשֹוב ֵּתְׁשבּו ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת ּוָבִניִתי ֶאְתֶכם ְוֹלא ֶאֱהֹרס ְוָנַטְעִּתי ֶאְתֶכם ְוֹלא ֶאּתֹוש:“?   .26

תשובה:  _________________________________________  

על איזה חג נאמר: “ִּכי ֹלא ָעׂשּו ִמיֵמי ֵיׁשּוַע ִּבן נּון ֵּכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום ַההּוא ַוְּתִהי ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה  .27 
ְמֹאד“?  

תשובה:  _________________________________________  

“ְּבִכַּכר ַהַּיְרֵּדן ְיָצָקם ַהֶּמֶלְך ְּבַמֲעֵבה ָהֲאָדָמה ֵּבין ֻסּכֹות ּוֵבין ָצְרָתן:”- מי המלך?  .28

תשובה:  _________________________________________  

מי בנה עם אחיו ֶאת ַׁשַער ַהֹּצאן?  .29

תשובה:  _________________________________________  
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ָלִטים ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך ָּדִוד? מי נתן ְלָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ֶאת ַהֲחִנית ְוֶאת ַהּׁשְ   .30

תשובה:  _________________________________________  

מי אמר: “ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ִיְּטפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוַהְּגָבעֹות ֵּתַלְכָנה ָחָלב ְוָכל ֲאִפיֵקי ְיהּוָדה ֵיְלכּו ָמִים:“?   .31

תשובה:  _________________________________________  

מי אמר: “ֲהלֹוא ַאָּתה ִמֶּקֶדם ה’ ֱאֹלַהי ְקֹדִׁשי ֹלא ָנמּות ה’ ְלִמְׁשָּפט ַׂשְמּתֹו ְוצּור ְלהֹוִכיַח ְיַסְדּתֹו:“?   .32

תשובה:  _________________________________________  

מי אמר: “ְוָהיּו ָבָניו ְּכֶקֶדם ַוֲעָדתֹו ְלָפַני ִּתּכֹון ּוָפַקְדִּתי ַעל ָּכל ֹלֲחָציו:“?  .33

תשובה:  _________________________________________  

מי אמר: “ִּכי ָקרֹוב יֹום ה’ ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֵיָעֶׂשה ָּלְך ְּגֻמְלָך ָיׁשּוב ְּבֹראֶׁשָך“?   .34

תשובה:  _________________________________________  

ם“? מי אמר: “ָּברּוְך ה’ ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֲאֶׁשר ָנַתן ָּכֹזאת ְּבֵלב ַהֶּמֶלְך ְלָפֵאר ֶאת ֵּבית ה’ ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשלִָ  .35

תשובה:  _________________________________________  

ְוַׂשְמִּתים ֲאַקֵּבץ  ְוַהִּנָּדָחה  ַהֹּצֵלָעה  ֶאת  ְוהֹוַׁשְעִּתי  ַהִהיא  ָּבֵעת  ְמַעַּנִיְך  ָּכל  ֶאת  ֹעֶׂשה  “ִהְנִני  אמר:  מי    .36 
ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ְּבָכל ָהָאֶרץ ָּבְׁשָּתם:“?  

תשובה:  _________________________________________  

מי אמר :” ּוָבנּו ָבִּתים ְוָיָׁשבּו ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָאְכלּו ִּפְרָים:”?   .37

תשובה:  _________________________________________  

ְוֵהִטיֹבִתי ְּכַקְדמֹוֵתיֶכם  ֶאְתֶכם  ְוהֹוַׁשְבִּתי  ּוָפרּו  ְוָרבּו  ּוְבֵהָמה  ָאָדם  ֲעֵליֶכם  “ְוִהְרֵּביִתי  אמר:  מי   .38 
ֵמִראֹׁשֵתיֶכם“?  

תשובה:  _________________________________________  

על איזה בעל חיים נאמר באיוב: “ִיְכרּו ָעָליו ַחָּבִרים ֶיֱחצּוהּו ֵּבין ְּכַנֲעִנים:“?   .39

תשובה:  _________________________________________  
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מי אמר: “ֵהיִטיָבה ה’ ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם:“?   .40

תשובה:  _________________________________________  

מי אמר: “ְוֶאת רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם“?   .41

תשובה:  _________________________________________  

מי אמר: “ַחי ה’  ְצָבאֹות ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפָניו ִּכי ַהּיֹום ֵאָרֶאה ֵאָליו:“?   .42

תשובה:  _________________________________________  

על מי נאמר: “ְוִהֵּנה ... ֵמִׁשיב ָּדָבר ֵלאֹמר ָעִׂשיִתי ְּכֲאֶׁשר \}ְּכֹכל ֲאֶׁשר\{ ִצִּויָתִני“?   .43

תשובה:  _________________________________________  

השלם את הפסוק: “ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד ִנירּו ָלֶכם ִניר ְוֵעת ִלְדרֹוׁש ֶאת ה’  ַעד ָיבֹוא    .44 
ְויֹוֶרה ___________ ָלֶכם:“.  

ָּכַאְרֶּבה ַוָּיֹעף: ____________  ָפַׁשט  ֶיֶלק  ָמִים  ַהּׁשָ ִמּכֹוְכֵבי  ֹרְכַלִיְך  “ִהְרֵּבית  השלם את הפסוק:    .45 
ְוַטְפְסַרִיְך ְּכגֹוב ּגֹוָבי ַהחֹוִנים ַּבְּגֵדרֹות ְּביֹום ָקָרה ֶׁשֶמׁש ָזְרָחה ְונֹוַדד ְוֹלא נֹוַדע ְמקֹומֹו ַאָּים“.  

השלם  את הפסוק: “ֱאִויל ַּבּיֹום ִיָּוַדע ַּכְעסֹו ְוֹכֶסה ____________ָערּום:“.     .46

השלם את הפסוק: “ִהִּביטּו ָאְרחֹות__________ ֲהִליֹכת ְׁשָבא ִקּוּו ָלמֹו:“.    .47

השלם את הפסוק: “הֹון ֵמֶהֶבל ִיְמָעט___________ ַעל ָיד ַיְרֶּבה:“.    .48

ם __________ַרָּבה ּוְרדּו ַגת ְּפִלְׁשִּתים ֲהטֹוִבים ִמן השלם את הפסוק: “ִעְברּו ַכְלֵנה ּוְראּו ּוְלכּו ִמּׁשָ   .49 
ַהַּמְמָלכֹות ָהֵאֶּלה ִאם ַרב ְּגבּוָלם ִמְּגֻבְלֶכם:“.  

מי אמר: “ַוַּתְגִּדילּו ָעַלי ְּבִפיֶכם ְוַהְעַּתְרֶּתם ָעַלי ִּדְבֵריֶכם ֲאִני ָׁשָמְעִּתי:“?    .50

תשובה:  _________________________________________  

השלם את הפסוק: “ַּתַחת ֶצֱאִלים ִיְׁשָּכב ְּבֵסֶתר __________ ּוִבָּצה: ְיֻסֻּכהּו ֶצֱאִלים ִצְללֹו ְיֻסּבּוהּו    .51 
ַעְרֵבי ָנַחל“.  
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מי אמר :“ ֹלא ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאף ה’ ַעד ֲעׂשתֹו ְוַעד ֲהִקימֹו ְמִזּמֹות ִלּבֹו ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִּתְתּבֹוְננּו ָבּה“?   .52

תשובה:  _________________________________________  

השלם את הפסוק: “ָּפַרס ּכּוׁש ּופּוט ִאָּתם ֻּכָּלם ָמֵגן ְוכֹוָבע: ֹּגֶמר ְוָכל ֲאַגֶּפיָה ֵּבית ___________    .53 
ַיְרְּכֵתי ָצפֹון ְוֶאת ָּכל ֲאַגָּפיו ַעִּמים ַרִּבים ִאָּתְך:“.  

ֲאָרִזים: ְּכֻרֹתת  ְוטּור   __________ טּוֵרי  ְׁשֹלָׁשה  ַהְּפִניִמית  ֶהָחֵצר  ֶאת  “ַוִּיֶבן  השלם את הפסוק:    .54 
ָנה ָהְרִביִעית ֻיַּסד ֵּבית  ה’  ְּבֶיַרח ִזו:“. ַּבּׁשָ  

השלם את הפסוק: “ָנאוּו ְלָחַיִיְך _____________ ַצָּואֵרְך ַּבֲחרּוִזים:“.    .55

השלם את הפסוק: “ִּכְׂשחֹוק ִלְכִסיל ֲעׂשֹות ִזָּמה ___________ ְלִאיׁש ְּתבּוָנה:“.     .56

“ֵאֶּלה ְׁשמֹות ַהִּגֹּבִרים ֲאֶׁשר ְלָדִוד ...“ ציין את שם הגבור שהגיע ִמִּגְבַעת ְּבֵני ִבְנָיִמן:  .57

תשובה:  _________________________________________  

ִני ְּבִׁשְבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ַלֹחֶדׁש“? מי אירע ַבֹחֶדׁש ַהּׁשֵ    .58

תשובה:  _________________________________________  

ָהָאֶרץ ֶאת  ָלֶכם  ִיְנֲחלּו  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְׁשמֹות  “ֵאֶּלה  זבולון:  בני  למטה  הנשיא  שם  את  השלם       .59 
ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון: ְוָנִׂשיא ֶאָחד ָנִׂשיא ֶאָחד ִמַּמֶּטה ִּתְקחּו ִלְנֹחל ֶאת ָהָאֶרץ:... ּוְלַמֵּטה ְבֵני   

ְזבּוֻלן ָנִׂשיא...  

תשובה:  _________________________________________  

ְּגָמָלם ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְלֵבית  ְוַרב טּוב  ה’  ְּגָמָלנּו  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ְּכַעל  ה’  ְּתִהֹּלת  ַאְזִּכיר  ה’  “ַחְסֵּדי  מי אמר:    .60 
ְּכַרֲחָמיו ּוְכֹרב ֲחָסָדיו:“?  

תשובה:  _________________________________________  

בהצלחה


