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 ידון התנ"ך הארצי למבוגרים תשע"חח

 שנה למדינת ישראל 70בסימן: 

ָפָאר" תְׂ ךָ אֶׁ ר בְׂ ָרֵאל ֲאשֶׁ  (3)ישעיה מט'  "יִשְׂ

 

 המבחן המוקדם בכתב
 גוריון-הפרחת השממה בהגותו של דוד בןבנושא: 

 

השבחת הקרקע, נטיעת גנים ויערות, התקנת השקאה, גילוי  -"מבצע הפרחת השממה 

היא למעלה מיכולתה של מדינת ישראל לבדה ... מפעל אדירים זה  -אוצרות טבע וניצולם 

 מחייב מאמץ כולל ומתוח של העם כולו" 

 -דוד בן גוריון-

 

 

 אבי-איציק בןממונה חידוני התנ"ך  |  

 חננאל מלכהרכז החידון  |  

 מנחם שמשי וחננאל מלכהמחברי השאלות  |  

 דורון קדושעורך החידון  |  
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 חידון התנ"ך הארצי למבוגרים תשע"ח

 המבחן המוקדם בכתב

 הוראות לנבחנים

 נבחנים יקרים,

 50לפניכם בחינה בכתב לקראת חידון התנ"ך הארצי פומבי למבוגרים תשע"ח, ובה 

גוריון, ולצד שאלות הבחינה -הגותו של דוד בן. השאלות נכתבו ברוח שאלות

 גוריון בנאומיו ובמאמריו.-משולבים קטעים שכתב בן

ברירה, ובהן עליכם להקיף את התשובה -חלק משאלות הבחינה הינן שאלות רב

 הנכונה ביותר.

חלק משאלות הבחינה הינן שאלות פתוחות, ובהן הנכם מתבקשים לכתוב את 

 .התשובה במקום המיועד לכך

 

 דקות. 60הזמן המוקצב: 

 , שייזקפו לזכותכם במהלך החידון הפומבי.נקודות 50עד ניתן לצבור בשאלון זה 

 

 חומר הלימוד לחידון:

 
 

 בהצלחה!

  :תורה
 בראשית

 'לד -כד', לא' -: פרקים א'שמות
 'כה -: פרקים יט', כג'ויקרא

  'לו -: פרקים י'במדבר
 'לד -: פרקים כ'דברים

 
  :נביאים ראשונים

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

  שופטים
  שמואל ב' ,שמואל א'
 מלכים ב', מלכים א'

  נביאים אחרונים:
לה', -יד', כ' -: פרקים א'ישעיה

  'לח
 'לח -א'  : פרקיםירמיה

 'כח-כ', כו' -: פרקים א'יחזקאל
הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, 
נחום, חבקוק, צפניה, מיכה, חגי, 

 זכריה, מלאכי.

  :כתובים
 נ' -: פרקים א'תהילים

 לא' -: פרקים כב'משלי
 אסתר ,קהלת ,רות, שיר השירים

  איכה 'יד', מב -: פרקים א'איוב
 'יב -: פרקים א', ח'דניאל
  'י-: פרקים א', ג', ד', ז'עזרא

 נחמיה
 'לא-פרקים כה' דברי הימים ב':
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 10-1שאלות 

 אוצרות טבעבנושא: 

 

פוספט, נחושת, מנגן, חול זכוכית משובח,  -"האוצרות הטבעיים אשר נתגלו בערבות הנגב 

בחלקם מנוצלים ובחלקם יפותחו בעתיד הקרוב. ועוד לא ניבעו כל צפונות  -קאולין ועוד 

 '(גוריון, 'משמעות הנגב-דוד בן)          והאוצרות הטמונים בחיק אדמתנו."הנגב 

 

 1שאלה מס' 

 "?מּוָפז ָזָהבמה צופה ב"

 עמודים .א

 כסא .ב

 רימונים .ג

 מזבח .ד

 

 2שאלה מס' 

תבאיזה ספר מוזכר הצירוף "  "?ֻמְצָהב נְחֹשֶׁ

 דניאל .א

 עזרא .ב

 נחמיה .ג

 דברי הימים .ד

 

 3שאלה מס' 

 "?פַּז" –באיזה ספר לא מופיע הזהב בשמו הנוסף 

 ישעיה .א

 תהילים .ב

 שיר השירים .ג

 קהלת .ד
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 4שאלה מס' 

ף נְִטילֵימי הנביא שהזכיר את הביטוי "  "?ָכסֶׁ

 הושע .א

 נחום .ב

 חבקוק .ג

 צפניה .ד

 

 5שאלה מס' 

ְרזֶׁל ֲהיָרֹעַּ : "מי אמר ְרזֶׁל בַּ ת ִמָצפֹון בַּ  "?:ּונְחֹשֶׁ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 6שאלה מס' 

ף וִַּתְצָבר: "על מי נאמר  "?חּוצֹות ְכִטיט וְָחרּוץ כֶָׁעָפר כֶׁסֶׁ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 7שאלה מס' 

יִם וַּיָצַּרעל מי נאמר: " ף ִכְכרַּ  "?ֲחִרִטים ִבְשנֵי כֶׁסֶׁ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 8שאלה מס' 

ְבדֹלַּח ָשםעל איזו ארץ נאמר: " ן הַּ בֶׁ ם וְאֶׁ  "?הַּשֹהַּ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 9שאלה מס' 

ףמאיזו ארץ הגיעו לצור  ת ְבִדיל בְַּרזֶׁל כֶׁסֶׁ  ?וְעֹופֶׁרֶׁ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 10שאלה מס' 

צֶׁם ָאְדמּועל מי נאמר: " ִפיר ִמְפנִינִים עֶׁ  :"?גְִזָרָתם סַּ

 __________________________________________: ___________תשובה
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 20-11שאלות 

 החקלאות בנושא:

 

 ההתישבות להרחבת זקוקים עדיין אנו. הארץ בנין בראש עכשיו עומד התעשיה פיתוח"

 המולדת באדמת השתרשות גם אלא, ופרנסה מזון מקור רק לא בה לראות שיש, החקלאית

 (התעשיה בעלי של הארצית לועידה מכתב: מתוךגוריון, -דוד בן)        ."ותחייתה

 

 11שאלה מס' 

ל כְֹרִמים ֵהיִלילּו ִאָכִרים הִֹבישּומי אמר: " ל ִחָטה עַּ  "?[...] ְשעָֹרה וְעַּ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 12שאלה מס' 

 ?כַּמֹןאת ה חובטיםלפי דברי ישעיהו, מהו הכלי בו 

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 13שאלה מס' 

ן ּוְשלֹמֹה"השלימו את הפסוק:  כֹלֶׁת ִחִטים כֹר __________ לְִחיָרם נָתַּ  "?לְֵביתֹו מַּ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 14שאלה מס' 

ךְ מוזכר הביטוי " בדברי איזה נביא  "?ְשעִֹרים לֵתֶׁ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 15שאלה מס' 

יִךְ  ָכלמי התנבא: "  "?ִבכּוִרים ִעם ְתֵאנִים ִמְבָצרַּ

 __________________________________________: ___________תשובה
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 16שאלה מס' 

לַּע וַּיְֵשבּוהשלימו את הפסוק: "  "?ֳחָדִשים __________ ִרמֹון ְבסֶׁ

 __________________________________________: ___________תשובה
 

 17שאלה מס' 

ץבמקום אחד בלבד בתנ"ך מוזכר הביטוי " ידי מי נאמר -". עלּוְדבַּש יְִצָהר ֵזית אֶׁרֶׁ

 ביטוי זה?

 __________________________________________: ___________תשובה
 

 18שאלה מס' 

פי תיאור מסעות בני ישראל המפורט בפרשת מסעי, מהי התחנה בה חנו ישראל -על

ץ ְבִרמֹןלפני חנייתם   ?ָפרֶׁ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 19שאלה מס' 

ר וְֵזיִתים ְכָרִמיםמי אמר: " ם לֹא ֲאשֶׁ ְעתֶׁ ם נְטַּ  "?אְֹכלִים ַאתֶׁ

 _____________________________________________________: תשובה

 

 20שאלה מס' 

ם נָא ָהִשיבּומי אמר: " יֹום ָלהֶׁ ם ְכהַּ ם ְשדֵֹתיהֶׁ ם כְַּרֵמיהֶׁ ם ֵזיֵתיהֶׁ  "?ּוָבֵתיהֶׁ

 __________________________________________: ___________תשובה
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 30-21שאלות 

 הנגב בנושא:

 

 להניח ואין, אדם בני צרכי ספק למען נוצרה האדמה. נעזב שהוא מפני - לנגב הלכתי"

 זאת לעשות ואפשר, שומם מקום להפריח מאשר לאדם ויקר חשוב דבר אין. שומם מקום

 פחות לא - ישוב למקום שממה בהפיכת לעזור. המדע ובאמצעי בעבודה, הרצון בכוח

 ('דרומה'גוריון, -דוד בן)        ".ממשלה ראש להיות מאשר, לדעתי, חשוב

 

 21שאלה מס' 

גְבּול תְֹצאֹות וְָהיּונחלתו של איזה שבט תוארה בפסוק: " לַּח יָם לְשֹון אֶׁל הַּ מֶׁ  ָצפֹונָה הַּ

יְַּרֵדן ְקֵצה אֶׁל  "?:נֶׁגֶׁב גְבּול זֶׁה נֶׁגְָבה הַּ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 22שאלה מס' 

. מדבריו של איזה 1881-הוא כינוי לפרעות ביהודי דרום רוסיה ב 'בַּנֶׁגֶׁב סּופֹות'

 נביא נלקח ביטוי זה?

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 23שאלה מס' 

נֶׁגֶׁב ָעֵרימי אמר: "  "?פֵֹתחַּ  וְֵאין ֻסגְרּו הַּ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 24שאלה מס' 

 "?:וְָכַאֲחרֹנָה ָכִראשֹנָה ִתְהיֶׁה וְלֹא בַּנֶׁגֶׁב ּוָבא יָשּוב לַּמֹוֵעדמי אמר: "

 __________________________________________: ___________תשובה
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 25שאלה מס' 

ְשֵפלָה ְבָעֵרי ָפְשטּו ּוְפלְִשִתיםבימי איזה מלך מיהודה נאמר: " נֶׁגֶׁב הַּ  וַּיִלְְכדּו לִיהּוָדה וְהַּ

ש ֵבית אֶׁת מֶׁ  ]...["? ַאיָלֹון וְאֶׁת שֶׁ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 26שאלה מס' 

ץ ָכל יִּסֹובמי אמר: "  "?יְרּוָשלִָם נֶׁגֶׁב לְִרמֹון ִמגֶׁבַּע ָכֲעָרָבה ָהָארֶׁ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 27שאלה מס' 

עעל מי נאמר: " נֶׁגֶׁב ַאְרָצה ]...[ ִמָשם וַּיִּסַּ ב הַּ  "?:ִבגְָרר וַּיָגָר שּור ּוֵבין ָקֵדש ֵבין וַּיֵשֶׁ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 28שאלה מס' 

נֶׁגֶׁב וְיְָרשּוהשלימו את הפסוק: " ר אֶׁת הַּ ְשֵפלָה ֵעָשו הַּ  "?__________ אֶׁת וְהַּ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 29שאלה מס' 

םהשלימו את הפסוק: " דֹתֶׁ  נֶׁגֶׁב ְפַאת וְאֶׁת ]...[ ֵקְדָמה ְפַאת אֶׁת לִָעיר ִמחּוץ ּומַּ

 "?ָבַאָמה __________

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 30שאלה מס' 

נֶׁגֶׁב ֵמֵאצֶׁל ָקםעל מי נאמר: " חּו ַאְרָצה לְַאָפיו וַּיִפֹל הַּ  "?ְפָעִמים ָשלֹש וַּיְִשתַּ

 _____________________________________________________: תשובה
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 40-31שאלות 

 כוחות טבע בנושא:

 

 לא הצפון שלעמי חדשים מחקר-בשדות להתרכז שומה שלנו והמחקר המדע אנשי על"

 שמשית אנרגיה לניצול [...] זולים בתהליכים הים-מי להמתקת המחקר: הצורך בהם היה

 אגירת ידי על לנו יימצא הדרושים מהמים חלק. חשמלי כוח לייצור הרוחות כוח לניצול [...]

 הנמצאים המלוחים המים זיקוק ידי על יימצא מהמים חלק […]  בסכרים הגשמים מי

 "והנגב הירדן במי גם להשתמש הכרח יהי אולם, הנגב של שונות בפינות

 'משמעות הנגב'(גוריון, -דוד בן)

 

 31שאלה מס' 

חה'קֶׁ   מוזכר בספר:' אינו רַּ

 בראשית .א

 ירמיה .ב

 יחזקאל .ג

 דניאל .ד

 

 32שאלה מס' 

 "?לָנּו יְִשָמר ָקִציר ֻחּקֹות ְשֻבעֹתמי אמר: "

 ירמיה .א

 הושע .ב

 יואל .ג

 זכריה .ד

 

 33שאלה מס' 

ץ יְֵמי ָכל עֹדלמי הובטח: " יִץ וָחֹם וְקֹר]...[  ָהָארֶׁ ף וְקַּ  :"?יְִשבֹתּו לֹא וָלַּיְלָה וְיֹום וָחֹרֶׁ

 _____________________________________________________: תשובה
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 34שאלה מס' 

ּסּומי אמר: " ָהִרים וְנָמַּ ְחָתיו הֶׁ  "?יְִתבַָּּקעּו וְָהֲעָמִקים תַּ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 35שאלה מס' 

נְָהרֹות וְָכל וַּיְַּבֵשהּו בַּיָם גֹוֵערמי אמר: " ֱחִריב הַּ  "?הֶׁ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 36שאלה מס' 

בֹאר ְבתֹוךְ  ָהֲאִרי אֶׁת וְִהָכהעל מי נאמר: " ָשלֶׁג ְביֹום הַּ  :"?הַּ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 37שאלה מס' 

נֵֹתןמי אמר: " ל ָמָטר הַּ ץ ְפנֵי עַּ יִם וְשֹלֵחַּ  ָארֶׁ ל מַּ  :"?חּוצֹות ְפנֵי עַּ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 38שאלה מס' 

ר כֲַּענַּן יְִהיּו לֵָכןמי אמר: " ל בֹקֶׁ ְשִכים וְכַּטַּ  ]...["? הֹלֵךְ  מַּ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 39שאלה מס' 

 ' מוזכרת בתנ"ך רק על ידי נביא אחד. מיהו?ָשָרבהמילה '

 __________________________________________: ___________תשובה

 

 40שאלה מס' 

 באה?'. מאיזה כיוון מרוחות השמים היא ְסָעָרה רּוחַּ הנביא יחזקאל ראה בנבואתו '

 __________________________________________: ___________תשובה
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 50-41שאלות 

 עוזיהו מלך יהודה בנושא:

 

 הצבא התעצם בימיו. שממה ומפריח ומישב מצליח כובש, גדול מצביא היה המלך עוזיהו"

 המדינית הפריחה עם ויחד, באילת הנמל נבנה, וההשקיה ההתישבות טופחה, היהודי

 הספר נביאי קמו עוזיהו בימי. והמוסרית הרוחנית התרבות גם להפליא צמחה והכלכלית

 תורת כולה ולאנושות היהודי לעם הורישו אשר, ישעיהו, הושע, עמוס: והראשונים הגדולים

 "הימים באחרית והאנושית היהודית הגאולה וחזון השויון, האחוה, החסד, הצדק

 ('דרומה'גוריון, -דוד בן)

 

 השלימו את הפסוקים שלפניכם:

ן. 42-41  ]...[ ִבירּוָשלִָם ָמלַּךְ  ָשנָה __________ו ְבָמלְכֹו ֻעִזיָהּו ָשנָה __________ בֶׁ

ן. 44-43 ל ִבירּוָשלִַּם ִמגְָדלִים ֻעִזיָהּו וַּיִבֶׁ ר עַּ עַּ ל __________הַּ  שַּ ר וְעַּ עַּ גַּיְא שַּ ל הַּ  וְעַּ

ְזֵקם __________הַּ   :וַּיְחַּ

ם וַּיָכֶׁן. 46-45 ָצָבא לְָכל ֻעִזיָהּו לָהֶׁ  וְִשְריֹנֹות __________ו ּוְרָמִחים ָמגִנִים הַּ

 :ְקלִָעים ּולְַאְבנֵי __________ו

יִל לְֻעִזיָהּו וַּיְִהי. 47  ִמְספַּר כֹל]...[:  ְפֻקָדָתם ְבִמְספַּר לִגְדּוד ָצָבא יֹוְצֵאי ִמלְָחָמה עֵֹשה חַּ

 :__________ ָחיִל לְגִבֹוֵרי ָהָאבֹות ָראֵשי
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 48-49מס'  ותשאל

ת ָבנָה "הּוא הָ  ֵאילֹות אֶׁ ַכב ַאֲחֵרי לִיהּוָדה וַיְִׂשיבֶׁ לֶׁךְׂ  שְׂ  ֲאבָֹתיו:" ִעם ַהמֶׁ

יְהּוִדים אֶׁת. מי המלך הזר שנישל 48  ?ֵמֵאילֹות הַּ

 __________________________________________: ___________תשובה

 

ְציֹון. מי עשה אניות "49 ר גֶׁבֶׁר ְבעֶׁ  "?ֵאלֹות אֶׁת ֲאשֶׁ

 _____________________________________________________ :תשובה

 

 

 50שאלה מס' 

רמי כתב את "  "?וְָהַאֲחרֹנִים ָהִראשֹנִים ֻעִזיָהּו ִדְבֵרי יֶׁתֶׁ

 _____________________________________________________: תשובה

 

 

 בהצלחה!


