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 ח"התשע ,דתיים-בכתב לבתי הספר הממלכתייםחידון מחוזי 

 

 שם התלמיד/ה: _____________________________

 _____________________________שם בית הספר: 

 הכיתה: _________________

 )שעה ורבע( דקות 75זמן הבחינה: 

 

 הניקוד )לשימוש הבודקים(:  ________

 

 . נקודה אחתכה את המתמודד/ת בשאלות. כל תשובה נכונה תזַ  50בחידון 

 .נקודות 50בשלב זה ניתן לצבור עד 

 

 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 כודברים: 

 כד-יא, יד, כב-פרקים א יהושע:

 כל הספר שופטים:

 כל הספר שמואל א:

 כל הספר שמואל ב:

 כל הספר מלכים א:

 כל הספר מלכים ב:

 נח-מה, מט-יב, מ-ב, יא-פרקים א ישעיה:

 מה-ב, כו-פרקים אירמיה: 

 כל הספר יונה:

 כל הספר רות:
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 ברירה-שאלות רב - חלק א

 בדף התשובות. X-ב הנכונה ביותרהתשובה את סמנו 

 

 

 על מי מעיד המקרא שאהב את יעקב? .1

 א. רחל

 ב. לאה

 ג. רבקה

 ד. יוסף

בֹוא ֲחָמת ַעד .2  ָים ָהֲעָרָבה"? בימי מי מתואר גבול ישראל "ִמלְּ

 יהואבימי א. 

 אחאבבימי ב. 

 שלמהבימי ג. 

 ירבעם בן יואשבימי ד. 

 ?'ֱאִליָשָמע' לא היהשמו של מי מהבאים  .3

 א. נשיא שבט אפרים במדבר

 ב. ניצב שלמה ָבֲאֻרבֹות

 ג. סופר בממשלת יהויקים

 עאל בן נתניהד. סבו של ישמ

 לא שתים הציקו לישראל זמן רב, ורבים עמדו להתמודד מולם. על מי מהבאיםיהפל .4

 שתים?יפלהשהוא יועד על ידי ה' להושיע את ישראל מיד  נאמר

 א. שמשון

 ב. שמואל

 ג. שאול

 ד. דוד

 מי מהאנשים הבאים היה 'ִחִוי'? .5

רֹוןא.   ֶעפְּ

 ֵאילֹוןב. 

 ִחיָרהג. 

עֹוןד.   ִצבְּ

 ?ַהֵשִני ַלֹחֶדש יֹום ָעָשר ַבֲחִמָשהמה קרה  .6

 א. יבשה הארץ במבול

 חנו במדבר סין י ישראלב. בנ

 ית מקדש שלמהילת בניג. תח

 הים מיהודה בא לירבעםוד. איש האל
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ֻצֶמֶדת'למי היתה  .7  ?'ֶחֶרב מְּ

 אהוד בן גראלא. 

 ישבי בן הרפהלב. 

 שר צבא ה'לג. 

 יואב בן צרויהלד. 

 לוקח מרכוש ערי סדום? אין הואמדוע, לדברי אברהם,  .8

 א. כי הוא רוצה את הנפש 

 לה' והקדיש אותו שוהחרים את הרכהוא ב. כי 

 שרו הגיע מסדוםוג. כדי שלא יאמרו שע

 אותו הצילשד. כי כל הרכוש מגיע ללוט בן אחיו 

 איזו מהערים הבאות בנה אסא מאבני הרמה? .9

 מצפה א.

 ב. לכיש

 ג. תרצה

 שֹוֹכה ד.

 ֹנַח"? באיזה הקשר מזכיר הנביא את "ֵמי .10

 א. שבועת ה' לישראל

ֵלָטהב. השארת   לאחר החורבן פְּ

 ָקֵרבג. גודל החורבן ה

 הארץ ֶקֶרבד. התגלות ה' ב

 ?עשותל עתידלו "ָדם ָנִקיא" במעשה שהוא  ֵיָחֵשבמי התפלל שלא  .11

 א. דוד

 ב. שלמה

 ג. המלחים

 ד. ישראל במלחמתם בגבעה

 היכן היה 'ַהַפַחת ַהָגדֹול'? .12

 א. ביער אפרים

 ב. ַבֶשכו

 ג. בחברון

 ד. בחצר המטרה

 שנים? 9ך ָמלַ מי  .13

 א. יהואחז בן יהוא

 ב. זכריה בן ירבעם

 ג. מנחם בן גדי

 ד. הושע בן אלה
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עצמו לשרי מלך בבל. מה החשש את צדקיהו אומר לירמיהו שהוא פוחד להסגיר  .14

 שהוא מתאר?

 יהודה יתפשו אותו ויפגעו בו אם ינסהא. ששרי 

 ב. שאנשי יהודה שכבר נכנעו לבבלים יתעללו בו בשבי

 סוריםיג. שמלך בבל יטיל עליו עונש נורא וי

 ו את העיר ללא קרבד. שהבבלים ינצלו את כניעתו ויחריב

לשכנעו לתת להם את כדי טען יהודה בפני יעקב אביו  לאאיזו מהטענות הבאות  .15

 בנימין?

 כולם ימותו ברעב ,אם יעקב לא ישלח את בנימיןא. ש

 לחזור פעמיים היו יכולים כברב. שבזמן שהתעכבו 

 בשלום יהיה אחראי לחזרתו של בנימיןיהודה ג. ש

 במצרים שמעון סובל בכלא ,ד. שבזמן שהם מתעכבים

 איזה מהמקומות הבאים מוזכר בפירוט הנוף שראה משה מהר נבו? .16

רֹון  א. ֶחבְּ

 ב. ֹצַער

 ַעָזה ג.

עֹון  ד. ִגבְּ

ֶצֶנת? .17  מה היה בתוך ִצנְּ

 א. דבש, למנחה לנביא

 כרון לדורותיב. מן, למשמרת ז

 שדה, לשים בנזיד לבני הנביאים ַפֻקֹעתג. 

 ד. מלח, לרפא מים רעים

 באיזה הקשר מוזכר חטאו של עכן בסיפור אחר? .18

 א. כדוגמה לחטא שלא רק החוטא נענש עליו

 המועל ברכוש ה' ו שלב. כדוגמה לעונש

ִהָטֵהרג. כדוגמה לחטא שקשה   ממנו לְּ

 ד. כדוגמה לחוטא שהודה בחטאו

ֹמָרט? .19 ֹחֶשת מְּ  מה מהדברים הבאים היה עשוי נְּ

 א. ַהָים

ֵלי ֵבית ָבנֹון ב. כְּ  ַיַער ַהלְּ

ֹלֹמה ֵקה ַהֶמֶלְך שְּ ֵלי ַמשְּ  ג. כְּ

ִניִמי תֹות ַהַבִית ַהפְּ ַדלְּ  ד. ַהֹפתֹות לְּ

 לחם בירושלים?ישלא י כדיהבאים קיבל שוחד  מהמלכיםמי  .20

 א. חזאל

 ב. שישק

 ג. תגלת פלאסר

 ד. בן הדד בן טברימן בן חזיון
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ֵהָרֵפא'? על איזו מחלה מעידים לחולה בה: 'לֹא .21  תוַכל לְּ

 א. שחין 

 ב. שחפת

 ג. דבר

 געוןיד. ש

ִקִדים ַעלימי המלך שק .22  ָהָאֶרץ"? בל המלצה להפקיד "פְּ

 צדקיהוא. 

 ב. פרעה

 ג. בן הדד

 ד. דוד

 מה מהדברים הבאים חולק לשנים עשר חלקים? .23

 א. הפר של אליהו בהר כרמל

 ב. המגילה שהקריא יהודי בפני יהויקים

 ג. השמלה של אחיה בהקדשת ירבעם

 ד. הבהמות בברית בין הבתרים

ֵקִדים? / באיזה מהסיפורים הבאים לא מופיעים ָשֵקד .24  שְּ

 ף עם אחיו כשליט מצריםא. התנהלות יוס

 ןוב. ערעורי העם על מנהיגות משה ואהר

 ג. מרד אבשלום בדוד

 ד. נבואת ירמיהו על חורבן ירושלים

 ישעיהו מתאר את אפרים ויהודה מתאחדים ונלחמים בעמי הסביבה יחד.  .25

 ממטרותיהם?מופיע כאחת  לאאיזה מהעמים הבאים 

 א. בני עמון

 ב. אדום

 ג. צידון

 ד. בני קדם

מקרים  כמהובנפשו וצם בתפילה לה', את מענה שפעמים רבות במקרא מוזכר אדם  .26

 צמו הרבים? לא. באיזה מהסיפורים הבאים של ציבורמוזכר אף צום 

 א. תוכחת מלאך ה' בבוכים

 ב. מלחמת ישראל בבנימין

 ג. תשובת ישראל בימי שמואל במצפה

 ד. קריאת ספר דברי ה' מפי ירמיהו במקדש

 .היה לזהות איומים או אנשים המתקרבים לעיר ולהכין לכך את העם תפקיד הצופה .27

 תנועתו הייחודית?צורת צופה בשל זוהה מרחוק על ידי  מהבאיםמי 

 יונתן בן אביתרא. 

 הכושיב. 

 חושי הארכיג. 

 אחימעץ בן צדוק ד.
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מי עוד דאג שלא  רחב מסתירה את מרגלי יהושע בביתה ומשקרת לשליחי המלך. .28

 ?או של מבקר אליוִיָוַדע בו

 עזוא. ב

 גבעהמהב. האיש הזקן 

 ג. לוט

 ד. בלעם

  .מידכך בכמה מקומות ניתן לראות שהתגלות נבואית ראשונה לא תמיד זוהתה  .29

 ?מי מהבאים מבקש אות כדי לדעת שהמדבר עמו הוא ה'

 א. משה

 ב. גדעון

 ג. מנוח

 ד. ירמיהו

ָדףֶאָחד ִמֶכם  "ִאיש :מי מהבאים אמר לישראל .30  ָאֶלף"? ִירְּ

 א. משה

 ב. יהושע

 ג. שמואל

 ד. דוד

 מקומות - חלק ב

 .להגדרה המתאים ביותראת שם המקום  כתבו בדף התשובות אחת מהשאלות הבאות,בכל 

 

  .זיםידבריו על הר גראת שם ישב יותם לאחר שנשא   .31

 

 .משם היה מלכה הראשון של אדום  .32

 

 .אחרתבבואו לעזרת עיר  עיר כנענית שמלכה הוכה  .33

 

 .משם נשלחו מלאכים למלך אדום  .34

 

ֹרַח לעיר זו הגיע נבי  .35 ֵני ה']...[ א בדרכו 'ִלבְּ  '.ִמִלפְּ

 

מֹו ֶכן  .36  .הוא' שם גר אדם ש'ִכשְּ

 

 .שם נאספו חיילי מנהיג לקרב, ושם נהרגו אחים של מנהיג אחר  .37

 

ָבר'מקום זה היה   .38 ֵצה ַהִמדְּ  '.ִבקְּ
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 שאלות בנושא 'ארץ' - חלק ג

 השאלות הבאות קשורות למילה 'ארץ'. ענו עליהן בדף התשובות.

 

 

 .שניים שקראו לשמים ולארץ להקשיב לדבריהם .40-39

 

 .ָהָאֶרץ" לתאר את מותם הקרב שניים שהשתמשו בביטוי "ֶדֶרְך ָכל .42-41

 

 ".בו היו הערים שכונו "ֶאֶרץ ָכבולשחבל הארץ  .43

 

ִשי" על מי נאמר שבאו "ֶאל .44 ִתים ָחדְּ  ?ֶאֶרץ ַתחְּ

 

 .שאול ונערו בחיפוש אחר האתונות בהן עברוש ארצותשלוש מה .45-47

 

ִריָבו ָעָלו ַבָשַמִים יַ  :מי אמר. 49-48 ֵסי"ה' ֵיַחתו מְּ ֵעם ה' ָיִדין ַאפְּ  ָאֶרץ"? רְּ

ָדו [ ...]" :ומי אמר ַנַגח ַיחְּ ָניו ָבֶהם ַעִמים יְּ ֵאם ַקרְּ ֵני רְּ ַקרְּ ֵסיוְּ  ָאֶרץ"? ַאפְּ

 

ֵדה ָהָאֶרץ ֵיָחֵשב'? על מה נאמר לעניין מקח וממכר ש'ַעל .50  שְּ

 

 

 

 

 בהצלחה!

 


