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  ף"התש, למבוגרים ך העולמי"התנחידון 

  לשנים למדינת ישרא 72, חוזרים לספר הספרים

  תוכל לצבור  .נקודה אחת –הניקוד לכל שאלה  .שאלות 50בשלב זה של החידון
 .בשלבי החידון הפומבי ךנקודות שתיזקפנה לזכות 50עד  חידוןב

  הקף במעגל את התשובה הנכונה ביותר –בשאלות רבות הברירה. 
  ענה בקצרה במקום המיועד לכך –בשאלות הפתוחות. 
  ורק אך ישמששהניקוד שתצבור בהן , הן שאלות מילואים 60-51שאלות 

 .תידרש זו אם, להכרעה

  )דקות 75( וחמש עשרה דקותשעה  – זמן הבחינה

  :חומר הלימוד לחידון

  :תורה
  

 הספר כל :בראשית
  ד"ל-א"ל ,ד"כ-א פרקים :שמות
 ה"כ-ג"כ ,ט"י פרקים :ויקרא
  ו"ל-א"ל ,ז"כ ,ה"כ-י פרקים :במדבר
  ד"ל-כ פרקים :דברים

  

  :נביאים ראשונים
  

  ד"כ-ב"כ ,ד"י ,א"י-א פרקים :יהושע
  הספר כל :שופטים
 הספר כל :'א שמואל
  הספר כל :'ב שמואל
  הספר כל :'א מלכים
  הספר כל :'ב מלכים

  

  :נביאים אחרונים
  

  ו"ס-מ ,ב-א פרקים :ישעיה
  ט"מ-ל ,ב-א פרקים :ירמיה

  )12-1(ז "מ, ט"ל-ג"ל, כ-ו"ט, ד-א פרקים: יחזקאל

  :תרי עשר
  

  הספר כל: יואל
  הספר כל: עמוס

  כל הספר: עובדיה
  הספר כל: יונה

  הספר כל: חבקוק
  כל הספר: צפניה

  הספר כל: חגי
  כל הספר: זכריה
  הספר כל: מלאכי

  

  :כתובים
  

  מ"ק-פרקים צ: תהילים
  א"ל-ב"פרקים כ: משלי
  ב"מ-ח"ל, ב"ל-ז"כ ,ב-א פרקים :איוב

  כל הספר: שיר השירים
  הספר כל :רות

  כל הספר: איכה
  כל הספר :קהלת
  הספר כל :אסתר
  ב"י, י, ח, פרקים א: דניאל
  י-ז ,ג ,א פרקים :עזרא

  כל הספר :נחמיה
  א"כ-ג"י פרקים: 'ב הימים דברי

  

  .ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד

  .אך עשויות לרֵמז לזכר או לנקבה, לעתים השאלות מנוסחות בלשון זכר, לב םשי

 !בהצלחה
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  השאלות
  

  :'משרטט את תכונותיו הרצויות של עובד ה) 22-23, ט(הנביא ירמיהו 
ִיְתַהֵּלל ָעִׁשיר  ִּבְגבּוָרתֹו ַאל ִיְתַהֵּלל ַהִּגּבֹור ִיְתַהֵּלל ָחָכם ְּבָחְכָמתֹו ְוַאל ַאל' ה ֹּכה ָאַמר"

ֹעֶׂשה ֶחֶסד ִמְׁשָּפט ' הל ְוָיֹדַע אֹוִתי ִּכי ֲאִני ְּבֹזאת ִיְתַהֵּלל ַהִּמְתַהֵּלל ַהְׂשּכֵ  ִּכי ִאם:  ְּבָעְׁשרוֹ 
  ".'ה ְבֵאֶּלה ָחַפְצִּתי ְנֻאם ִּכי  ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ

  

השאלות שלפניך סובבות סביב התכונות שציין ירמיהו , מתמודד יקר
  .עשיית חסד ומשפט, הוללות ושמחה, עושר, חכמה, גבורה: בנבואתו

  

  )1-8שאלות (גבורה 

  ?  ____________________"הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגֹּבר ָּבָאֶרץ: "נאמרעל מי  .1

 
ֲאָנָׁשיו ִּכי ִגֹּבִרים ֵהָּמה ּוָמֵרי ֶנֶפׁש ֵהָּמה ְּכֹדב  ָאִבי ְוֶאת ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת: "מי אמר .2

  ? "ַׁשּכּול ַּבָּׂשֶדה
  יואב. א
  אחיתופל. ב
  חושי. ג
  אבנר. ד

  
  ?"ֲאָנֶׁשיָה ִּגֹּבִרים ְוָכל: "על איזו עיר נאמר .3

  עי. א
  גבעון. ב
  מצפה. ג
 חצור. ד

  

ַוִּיְתַחֵּזק ָהָעם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיִספּו ַלֲעֹר ִמְלָחָמה ַּבָּמקֹום : "באיזו מלחמה מוזכר .4
  ?"ָעְרכּו ָׁשם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר

  מלחמת ישראל נגד ארם. א
  מלחמת ישראל שבט בנימין. ב
  מלחמת ישראל בעי. ג
  מלחמת דוד וגולית. ד
  

ָׁשה ֲהִכי ִנְכָּבד ַוְיִהי ָלֶהם ְלָׂשר ְוַעד ִמן: "על מי מגיבורי דוד נאמר .5 ָׁשה  ַהְּׁש ַהְּׁש
  ?"ָבא א
  אבישי. א
  בניהו בן יהוידע. ב
  עדינו העצני. ג
  אבנר. ד
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? "ִאיׁש ִמְלָחָמה ְוָכלִני סּוס ָוֶרֶכב ִּגּבֹור ֻׁשְלחָ  ּוְׂשַבְעֶּתם ַעל: "מי אמר .6
____________________  

 
  ____________________? "ָסִביב ָלּה ִׁשִּׁשים ִּגֹּבִרים: "על מה נאמר .7

 
 ָּכל} ...{ ֹנְׂשֵאי ָמֵגן ְוֹדְרֵכי ֶקֶׁשת ּוִמִּבְנָיִמן} ...{ָוֹרַמח ַוְיִהי ְלָאָסא ַחִיל ֹנֵׂשא ִצָּנה" .8

  ".ֵאֶּלה ִּגּבֹוֵרי ָחִיל
  ?חיילים היו משבט בנימין בצבאו של המלך אסאכמה 

  200,000. א
  280,000. ב
  300,000. ג
  172,000. ד
  

  )9-16שאלות (חכמה 

ִהים אֹוְת ֶאת: "למי נאמר .9   ?"ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹו ֹזאת ֵאין ָּכל ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱא
  משה. א
  אהרון. ב
  יוסף. ג
 פרעה. ד

  

  ?"ָּבֵעת ַהִהיא ִיֹּדם ִּכי ֵעת ָרָעה ִהיא ְׂשִּכילָלֵכן ַהּמַ : "מי אמר .10
  צפניה. א
  מלאכי. ב
  זכריה. ג
 עמוס. ד

  

ִהים ְּבָחְכָמה: "על מי נאמר .11  ?"ְמָלאָכה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ָוֲאַמֵּלא ֹאתֹו רּוַח ֱא
____________________ 

  

   ?"ְלַאֲחִריָתם ָיִבינּו ַיְׂשִּכילּו ֹזאת לּו ָחְכמּו: "מי אמר .12
  משורר תהילים. א
  שלמה. ב
  משה. ג
 בלעם. ד

  

   ?"ֵמִׁשיב ֲחָכִמים ָאחֹור ְוַדְעָּתם ְיַסֵּכל: "מי אמר .13
  ישעיהו. א
  צפניה. ב
  ירמיהו. ג
  זכריה. ד
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 ____________________ ?"ָיִבינּו ִמְׁשָּפט ּוְזֵקִנים ַרִּבים ֶיְחָּכמּו א: "מי אמר .14
  

  ?...מאשר" ִלְׁשֹמַע ַּגֲעַרת ָחָכם טֹוב", על פי קהלת .15
  ֵּבית ִמְׁשֶּתה ִמֶּלֶכת ֶאל. א
  ֹׁשֵמַע ִׁשיר ְּכִסיִלים ֵמִאיׁש. ב
    ִמַּזֲעַקת מֹוֵׁשל ַּבְּכִסיִלים. ג
א ְתַׁשֵּלם. ד     ִמֶּׁשִּתּדֹור ְו
  

  ? "ָאְבָדה ֵעָצה ִמָּבִנים ִנְסְרָחה ָחְכָמָתם: "על איזו אומה התנבא ירמיהו .16
  עמון. א
  מואב. ב
  דמשק. ג
 אדום. ד

  

  )17-22שאלות (עושר 

  ____________________ ?"ְמרֹוֵמם מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר ַמְׁשִּפיל ַאף' ה: "מי אמר .17
  

  ?מה מהמספרים הבאים הוא הגדול ביותר .18
   מספר ככרות הזהב שנתנה מלכת שבא לשלמה. א
   מספר ככרות הזהב שהביא חזקיה למלך אשור. ב
   מן הגולה ֵׁשְׁשַּבַּצרמספר אגרטלי הזהב שהעלה . ג
  מחיר סוס ממצרים בימי שלמה. ד

  

ֹעֶׁשר ְּכבֹוד  ֶאת"כמה ימים נערך משתה אחשוורוש שמטרתו הייתה להראות  .19
  ?"ְיָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגדּוָּלתוֹ  תַמְלכּותֹו ְואֶ 

  ימים 3. א
  ימים 7. ב
  ימים 127. ג
 ימים 180. ד

  

 ?"ְמֹאד ָאֳהֵליֶכם ּוְבִמְקֶנה ַרב ֶאל ִּבְנָכִסים ַרִּבים ׁשּובּו: "מי אמר .20
____________________ 

  

  ?"ְוָכבֹוד ָלֹרב לֹו ֹעֶׁשר ַוְיִהי: "על מי נאמר .21
  אברהם. א
  שלמה. ב
  יהושפט. ג
 חזקיהו. ד

  

  __________________ ?"ָוֹעֶׁשר ְּבֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד הֹון: "על מי נאמר .22
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  )23-30שאלות (הוללות ושמחה 

 ְוַהָּׂשִרים ְוַהֲחֹצְצרֹות ֶאלָהַעּמּוד ַּכִּמְׁשָּפט  ֹעֵמד ַעל ְוִהֵּנה ַהֶּמֶל: "על מי נאמר .23
   ?"ַעם ָהָאֶרץ ָׂשֵמַח ְוֹתֵקַע ַּבֲחֹצְצרֹות ַהֶּמֶל ְוָכל

  יאשיהו. א
  חזקיהו. ב
  יואש. ג
 אמציה. ד

  

ַהִי ְּבִקְרֵּב ִּגּבֹור יֹוִׁשיַע ָיִׂשיׂש ָעַלִי ְּבִׂשְמָחה ַיֲחִריׁש ְּבַאֲהָבתֹו ָיִגיל ' ה: "מי אמר .24 ֱא
  ?"ָעַלִי ְּבִרָּנה

  ישעיהו. א
  חגי. ב
  צפניה. ג
 עמוס. ד

  

ֵהיֶכם ִּכי 'הּוְבֵני ִצּיֹון ִּגילּו ְוִׂשְמחּו ּבַ : "מי אמר .25  ?"ֹוֶרה ִלְצָדָקהַהּמ ָנַתן ָלֶכם ֶאת ֱא
____________________ 

  

  ?"ְוֵאין ָהָעם ַמִּכיִרים קֹול ְּתרּוַעת ַהִּׂשְמָחה ְלקֹול ְּבִכי ָהָעם: "באיזה אירוע מוזכר .26
  חנוכת חומות ירושלים בימי נחמיה. א
  בימי זרובבל' ייסוד היכל ה. ב
  חנוכת בית המקדש בימי שלמה. ג
 קריאת ספר התורה בימי עזרא. ד

  

ֶהי ּוְלֵביֶת 'הְל  ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל: "באיזו מצווה נאמר .27 ַאָּתה  ֱא
 ______________________________ ?"ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּב

  

ְוָׂשֵמחּו ָיֵגל ִלָּבם ָיִין ּוְבֵניֶהם ִיְראּו  ְפַרִים ְוָׂשַמח ִלָּבם ְּכמוֹ ְוָהיּו ְכִגּבֹור אֶ : "מי אמר .28
  ?"'הּבַ 
  זכריה. א
  יואל. ב
  חבקוק. ג
  מלאכי. ד

 
  ____________________? "ִׂשיִׂשי ְוִׂשְמִחי: "למי נאמר .29

  

ה ְּבַחָּכה ֵהֲעָלה ְיֹגֵרהּו ְבֶחְרמֹו וְ : "מי אמר .30 ֵּכן ִיְׂשַמח  ַיַאְסֵפהּו ְּבִמְכַמְרּתֹו ַעלֻּכ
 ____________________ ?"ְוָיִגיל
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  )31-40שאלות (משפט וצדקה , עשיית חסד

   ?"ָׂשֵרי ַהֶּמֶל ַהִּגֹּבִרים ֶחֶסד ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְויֹוֲעָציו ּוְלָכל ְוָעַלי ִהָּטה: "מי אמר .31
  דניאל. א
  עזרא. ב
  נחמיה. ג
  זרובבל. ד

 
  ?"ַמְלֵכי ֶחֶסד ֵהם ִיְׂשָרֵאל ִּכיי ַמְלֵכי ֵּבית ָנא ָׁשַמְענּו ּכִ  ִהֵּנה: "למי נאמר .32

  נחש. א
  בן הדד. ב
  סיסרא. ג
 חירם. ד

  

 ?"ֶחֶסד ֶּבן"על איזה איזור בארץ היה מופקד בימי שלמה נציב בשם  .33
____________________ 

  

  ?"ַוֵּיט ֵאָליו ָחֶסד} ...{ ֶאת' הַוְיִהי : "על מי נאמר .34
  דוד. א
  יצחק. ב
  יוסף. ג
 שלמה. ד

  

   ?"ֵּכן ְמַׁשְכִּתי ָחֶסד ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִּתי ַעלִנְרָאה ִלי וְ ' הֵמָרחֹוק : "מי אמר .35
  עמוס. א
  יחזקאל. ב
  ישעיהו. ג
  ירמיהו. ד
  

ֵהי ַהָּׁשמַ ' הָאָּנא : "מי אמר .36 ֹׁשֵמר ַהְּבִרית ָוֶחֶסד ְלֹאֲהָביו  ִים ָהֵאל ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָראֱא

  ?"ָֹתיו ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצו
  נחמיה. א
  שלמה. ב
  חזקיהו. ג
 דוד. ד

  

ִהים ֶאת ַוִּיֵּתן : "על מי נאמר .37  ?"ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ִלְפֵני ַׂשר ַהָּסִריִסים }...{ ָהֱא
____________________ 
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  ?"ֶחֶסדַרב "ה כ"תיאר את הקב לאמי מהבאים  .38
  יואל. א
  יונה. ב
  משורר תהילים. ג
 שלמה. ד

  

ַּתְחְׁשבּו  ֹׁשקּו ְוָרַעת ִאיׁש ָאִחיו ַאלַּתעֲ  ְוָיתֹום ֵּגר ְוָעִני ַאלָמָנה ְוַאלְ : "אמרמי  .39
 ____________________ ?"ִּבְלַבְבֶכם

  

ֶצֶדק ַּבְּקׁשּו  ִמְׁשָּפטֹו ָּפָעלּו ַּבְּקׁשּוַעְנֵוי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  ָּכל' ה ַּבְּקׁשּו ֶאת: "מי אמר .40
 ____________________ ?"ֲעָנָוה

  
  )41-50שאלות (נוספות שאלות 

ִּמְצַרִים ְלָהִביא ֹאָתנּו ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו מִ : "ישראל את התלונה בני היכן התלוננו .41
  ?"א ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְׁשּתֹות ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה ֶאל
  מדבר צין. א
  רפידים. ב
  קברות התאווה. ג
  אילים. ד
  

  ?ֶלֶחם ַהַּמֲעֶרֶכת/  ֶלֶחם ַהָּפִניםמופיע  לאבאיזה מההקשרים הבאים  .42
  בניית מקדש שלמה. א
  חיזוק בדק הבית בימי יואש. ב
  ְצָמַרִיםנאום אביה בהר . ג
  כריתת האמנה בימי נחמיה. ד
  

ָּבִּתים ָכּה ְוֵאין ְוָהִעיר ַרֲחַבת ָיַדִים ּוְגֹדָלה ְוָהָעם ְמַעט ְּבתוֹ : "על איזו עיר נאמר .43
  ?"ְּבנּוִים

  ליש. א
  ירושלים. ב
  בית אל. ג
 צידון. ד

  

 ?"ַחְיתֹו ַּבָּיַער תֹו ָׂשָדי ֵאָתיּו ֶלֱאֹכל ָּכלֹּכל ַחיְ : "מי אמר .44
____________________ 

  

 ?"ָּכַאְרֶּבה הֹוד ַנְחרֹו ֵאיָמהֲהַתְרִעיֶׁשּנּו : "על מי נאמר .45
____________________ 

  

? באיזה שנה למלכות עוזיה מלך יהודה עלה למלוך בישראל זכריה .46
____________________ 
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א ֶחְמָּדה ַוִּיְקְּבֻרהּו ְּבִעיר ָּדִוי: "על מי נאמר .47 א ְּבִקְברֹות ַהְּמָלִכיםַוֵּיֶל ְּב  ?"ד ְו
____________________ 

  

  ____________________ ?"ְוֵׁשם ִעירֹו ֲעִוית: "על מי נאמר .48
  

  ?"ְזָרח ְוַהִּמְגָּדל ַהּיֹוֵצאַעד ֶנֶגד ַׁשַער ַהַּמִים ַלּמִ   ָהיּו ֹיְׁשִבים ָּבֹעֶפל: "על מי נאמר .49
  הנתינים. א
  התקועים. ב
  הכהנים. ג
  הצורפים. ד
  

  __________________ ?"ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום: "מי אמר .50

  

  

  !בהצלחה
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  ")שובר שיוויון(" ת מילואיםושאל
  

  .זו תידרש אם, להכרעה ורק אך ישמש 60-51בשאלות  שתצבור הניקוד! לב שים

  

  

  ______? _______________"ִמִּגְבַעת ְּבֵני ִבְנָיִמן" מי היה גיבור דוד .51

? במסגרת עליית עזרא יֹוָחָנן ֶּבן ַהָּקָטןכמה אנשים עלו יחד עם  .52

_____________________  

? באיזו לשכה קרא ברוך באזני העם את הספר שכתב מפי ירמיהו .53

_____________________  

  ? _______________כמה חמורים נלקחו בשלל במלחמת מדין .54

  ? _______________מהו מספר בני זלפה שירדו למצרים .55

  _____________________ ?"ָעםְלַיד ַהֶּמֶל ְלָכל ָּדָבר לָ "מי היה  .56

 ? _______________ּתֹוָלע ֶּבן ּפּוָאהכמה שנים שפט את ישראל  .57

 ? _______________"ֵעין ֶעְגַלִים"איזה נביא הזכיר בנבואתו את המקום  .58

 _______________ ?"ֹחר ַהִּגְדָּגד"היכן חנו ישראל במדבר לאחר שיצאו מ .59

  _______________? כמה בנות היו לאביה מלך יהודה .60

  

  

  !בהצלחה
  

  

  

 


