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מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער

חידון התנ"ך המחוזי בכתב למבוגרים
יום רביעי יח' באלול תשע"ה 2.9.2015

חידון התנ"ך למבוגרים
חוזרים לספר הספרים



עיצוב והדפסה: "שחר שושנה" מקבוצת סקורפיו88
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בס"ד

חידון התנ"ך למבוגרים
חוזרים לספר הספרים

חידון התנ"ך המחוזי בכתב תשע"ו
מחוז: 

פרטי הנבחן/ת 

שם פרטי: 

שם משפחה: 

מס' ת.ז.:  תאריך לידה:  

כתובת פרטית )רחוב ומס' הבית(:

העיר:

מקצוע:   השכלה: 

טלפון בבית:   טלפון נייד: 

דואר אלקטרוני: 

דתי / מסורתי / לא דתי - נא הקיפו בעיגול את בחירתכם

זכר/נקבה - נא הקיפו בעיגול את בחירתכם

מה הניע אותך להשתתף בחידון התנ"ך?

התנ"ך עבורי הוא: 

הערות: 
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משרד החינוך 
 מינהל חברה ונוער

חידון התנ"ך למבוגרים 
חוזרים לספר הספרים

בסימן: סובלנות 

“ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶנָך ... ִּכי ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנְחנּו”

חידון מחוזי בכתב תשע"ו

 העולים לשלב הבא 
18-16 המתמודדים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר במחוז יעלו לשלב הבא:

חידון התנ"ך המחוזי הפומבי 

הניקוד
בסך הכל ניתן לצבור בחידון זה עד מאה ועשרים נקודות

60 שאלות בשיטת התשובות לבחירה. תשובה נכונה על כל שאלה: 2 נקודות.

הזמן המוקצב
החידון יימשך 90 דקות. משעה 17:00 עד השעה 18:30 

מרכז החידון 
יצחק בן אבי

עורך החידון ומחבר השאלות 
נריה פנחס

! ה ח ל צ ה ב
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חידון מחוזי בכתב  למבוגרים תשע"ו
 

נא להקיף בעיגול  את האות שליד התשובה הנכונה

שאלה מס' 1

מי אמר:" ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמָגִדים ֲחָדִׁשים ַּגם ְיָׁשִנים ּדֹוִדי ָצַפְנִּתי ָלְך: "?

דוד א. 
שלמה ב. 

בועז ג. 
משה ד. 

שאלה מס' 2

על מי נאמר: " ְוַהַּנַער ... הֵֹלְך ְוָגֵדל ָוטֹוב ַּגם ִעם  ה'  ְוַגם ִעם ֲאָנִׁשים:"?

יוסף א. 
אביתר ב. 
שמואל ג. 
יהונתן ד. 

שאלה מס' 3

מי אמר :" ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת ה'  ִּכי אָֹתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים "?

משה א. 
נחש העמוני ב. 

יהוידע הכהן ג. 
פרעה ד. 

שאלה מס' 4

מי בקש: "ִויִהי ָנא ִּפי ְׁשַנִים ְּברּוֲחָך ֵאָלי:"?

אלישע א. 
עובדיה ב. 

אחיה השילוני  ג. 
שלמה ד. 

שאלה מס' 5

למי נאמר:"ַאל ָנא ַּתֲעזֹב אָֹתנּו ִּכי ַעל ֵּכן ָיַדְעָּת ֲחנֵֹתנּו ַּבִּמְדָּבר ְוָהִייָת ָּלנּו ְלֵעיָנִים:"?

חובב א. 
איתי הגיתי ב. 

יהושע ג. 
ברזילי הגלעדי ד. 
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שאלה מס' 6

על מי נאמר :" ָּברּוְך הּוא לה' ֲאֶׁשר ֹלא ָעַזב ַחְסּדֹו ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהֵּמִתים "?

אחיתופל א. 
בועז ב. 
דוד ג. 

בניהו בן יהידע ד. 

שאלה מס' 7

מי אמר :" ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר אְֹיָביו ְוִיְׂשָרֵאל עֶֹׂשה ָחִיל:"?

נתן א. 
שמואל ב. 

משה ג. 
בלעם ד. 

שאלה מס' 8

על מי נאמר :" ַוַּיְרא ֲאדָֹניו ִּכי  ה' ִאּתֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ה'  ַמְצִליַח ְּבָידֹו:"?

יעקב א. 
יוסף ב. 
דוד ג. 

הנער הלוי ד. 

שאלה מס' 9

מי אמר:" ה'  ֵמִמית ּוְמַחֶּיה מֹוִריד ְׁשאֹול ַוָּיַעל: ה' מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר ַמְׁשִּפיל ַאף ְמרֹוֵמם:"?

עלי א. 
שמואל ב. 

חנה ג. 
דבורה ד. 

שאלה מס' 10

מי אמר:" ָיקּומּו ָנא ַהְּנָעִרים ִויַׂשֲחקּו ְלָפֵנינּו "?

אבנר א. 
יואב ב. 

בניהו ג. 
אבימלך ד. 
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שאלה מס' 11

מי שאל :ּ" ֲהָׁשלֹום ָלְך ֲהָׁשלֹום ְלִאיֵׁשְך ֲהָׁשלֹום ַלָּיֶלד "?

נתן א. 
אליהו ב. 
אלישע ג. 

דוד ד. 

שאלה מס' 12

על מי נאמר : " ַוֵּיֶלְך ִאָּתּה ִאיָׁשּה ָהלֹוְך ּוָבכֹה ַאֲחֶריָה ַעד ַּבֻחִרים "?

איש בושת א. 
אוריה החיתי ב. 

עדריאל המחולתי ג. 
פלטי בן ליש ד. 

שאלה מס' 13

"ַוְיִהי ִּכי ֵהִציָקה ּלֹו ִבְדָבֶריָה ָּכל ַהָּיִמים ַוְּתַאְלֵצהּו ַוִּתְקַצר ַנְפׁשֹו ָלמּות:" האשה היא "

האשה התקועית א. 
דלילה ב. 
איזבל ג. 

יעל ד. 

שאלה מס' 14

למי נאמר  :"ּבִֹאי ... ָלָּמה ֶּזה ַאְּת ִמְתַנֵּכָרה ְוָאנִֹכי ָׁשלּוַח ֵאַלִיְך ָקָׁשה:"?

איזבל א. 
אשת ירבעם ב. 

עתליה ג. 
בעלת האוב ד. 

שאלה מס' 15

על מי נאמר :" ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ְּבֵצאת ַהַּיִין ...ַוַּתֶּגד לֹו ִאְׁשּתֹו ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוָּיָמת ִלּבֹו 
ְּבִקְרּבֹו ְוהּוא ָהָיה ְלָאֶבן:"?

דואג א. 
אחאב ב. 

נבל ג. 
שמעי ד. 
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שאלה מס' 16

למי נאמר:" ֵאֲלָכה ָּנא ְוָאׁשּוָבה ֶאל ַאַחי ֲאֶׁשר ְּבִמְצַרִים ְוֶאְרֶאה ַהעֹוָדם ַחִּיים "?

יתרו א. 
יוסף ב. 

אהרון ג. 
פרעה ד. 

שאלה מס' 17

על מי נאמר :" ְוֹלא ֲעָצבֹו ָאִביו ִמָּיָמיו ֵלאמֹר ַמּדּוַע ָּכָכה ָעִׂשיָת ְוַגם הּוא טֹוב ּתַֹאר ְמאֹד "?

אמנון א. 
יהונתן ב. 

אבשלום ג. 
אדוניהו ד. 

שאלה מס' 18

על מי נאמר:" ַוִּתַּקח ... ֶאת ַהַּׂשק ַוַּתֵּטהּו ָלּה ֶאל ַהּצּור ִמְּתִחַּלת ָקִציר ַעד ִנַּתְך ַמִים ֲעֵליֶהם 
ִמן ַהָּׁשָמִים ְוֹלא ָנְתָנה עֹוף ַהָּׁשַמִים ָלנּוַח ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְוֶאת ַחַּית ַהָּׂשֶדה ָלְיָלה:"?

אביגיל א. 
רצפה בת איה ב. 

האשה השונמית ג. 
אשת ירבעם ד. 

שאלה מס' 19

לאיזה שבט  נאמר :" ַעם ַרב ַאָּתה ְוכַֹח ָּגדֹול ָלְך ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ּגֹוָרל ֶאָחד:"?

אפרים א. 
בנימין ב. 

יוסף ג. 
מנשה ד. 

שאלה מס' 20

" ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ה'  ֱאֹלֶהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבָך:" נזכר 
בקשר למצות:

ביכורים א. 
לקט שכחה פאה ב. 

מאזני צדק ג. 
איסור עשיקת שכר שכיר ד. 
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שאלה מס' 21

למי נאמר :" ִהֵּנה ָאנִֹכי עֶֹׂשה ָדָבר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּכל ׁשְֹמעֹו ְּתִצֶּליָנה ְׁשֵּתי ָאְזָניו: "?

ירבעם א. 
יהוא ב. 

צדקיהו ג. 
שמואל ד. 

שאלה מס' 22

מי ציוה :"ֹלא ָתִריעּו ְוֹלא ַתְׁשִמיעּו ֶאת קֹוְלֶכם ְוֹלא ֵיֵצא ִמִּפיֶכם ָּדָבר ַעד יֹום ָאְמִרי ֲאֵליֶכם 
ָהִריעּו ַוֲהִריעֶֹתם: "?

אבשלום  א. 
גדעון  ב. 
יהושע ג. 
יואב  ד. 

שאלה מס' 23

 בדברי מי נאמר :" ִיְבַחר ֱאֹלִהים ֲחָדִׁשים ָאז ָלֶחם ְׁשָעִרים ָמֵגן ִאם ֵיָרֶאה ָורַֹמח ְּבַאְרָּבִעים 
ֶאֶלף ְּבִיְׂשָרֵאל:"?

דוד א. 
חנה ב. 

דבורה ג. 
ישעיהו ד. 

שאלה מס' 24

על מי נאמר:" ְוהּוא ְבִתְרָצה ׁשֶֹתה ִׁשּכֹור ֵּבית ַאְרָצא ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְּבִתְרָצה:"?

אלה בן בעשא א. 
בעשא  בן אחיה ב. 

נדב בן ירבעם ג. 
תבני בן גינת ד. 

שאלה מס' 25

למי נאמר: ַחי  ה' ִּכי ָיָׁשר ַאָּתה ְוטֹוב ְּבֵעיַני ֵצאְתָך ּובֲֹאָך ִאִּתי ַּבַּמֲחֶנה ִּכי ֹלא ָמָצאִתי ְבָך ָרָעה 
ִמּיֹום ּבֲֹאָך ֵאַלי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה "?

יהונתן א. 
דוד ב. 

אחימלך  ג. 
ציבא ד. 
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שאלה מס' 26

על תושבי איזו עיר  נאמר :" אֹרּו ָארֹור יְֹׁשֶביָה ִּכי ֹלא ָבאּו ְלֶעְזַרת  ה' ְלֶעְזַרת ה'  
ַּבִּגּבֹוִרים:"?

מרוז א. 
יבש גלעד ב. 

גבעון  ג. 
שכם ד. 

שאלה מס' 27

על מי נאמר :" ַוִּיְׁשַלח ...ֶאת ...ְּבנֹו ֶאל ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ִלְׁשָאל לֹו ְלָׁשלֹום ּוְלָבֲרכֹו .... ּוְבָידֹו ָהיּו 
ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְכֵלי ְנחֶֹׁשת:"?

מלך חמת א. 
מלך צור ב. 

מלך מואב ג. 
מלך גת ד. 

שאלה מס' 28

"ַוִּירְאּו ַהּׁשְֹמִרים ִאיׁש יֹוֵצא ִמן ָהִעיר ַוּיֹאְמרּו לֹו ַהְרֵאנּו ָנא ֶאת ְמבֹוא ָהִעיר ְוָעִׂשינּו ִעְּמָך ָחֶסד:" העיר היא 

מצפה א. 
שכם ב. 

חצור  ג. 
בית אל ד. 

שאלה מס' 29

על מי נאמר :" ָּבֵעת ַהִהיא ֵהִׁשיב ... ֶאת ֵאיַלת ַלֲאָרם ַוְיַנֵּׁשל ֶאת ַהְיהּוִדים ֵמֵאילֹות "?

שלמנאסר  מלך אשור א. 
רצין מלך ארם ב. 

חזאל מלך ארם ג. 
תגלת פלאסר מלך אשור ד. 

שאלה מס' 30

למי נאמר:" ְוַגּנֹוִתי ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלהֹוִׁשיָעּה ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי:"?

צדקיהו א. 
חזקיהו ב. 
יהויכין  ג. 
יאשיהו ד. 
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שאלה מס' 31

למי נאמר :" ְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבָך ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִּמים:"

אברהם א. 
יצחק ב. 
יעקב ג. 
יוסף ד. 

שאלה מס' 32

 למי נאמר  :" ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהֶּמֶלְך: "?

שמעי א. 
אבשלום ב. 

מרדכי ג. 
אוריה החיתי ד. 

שאלה מס' 33

למי נאמר  : " אֹו ָעִׂשיִתי ְבַנְפִׁשי ֶׁשֶקר ְוָכל ָּדָבר ֹלא ִיָּכֵחד ִמן ַהֶּמֶלְך ְוַאָּתה ִּתְתַיֵּצב ִמֶּנֶגד:"?

אחימלך א. 
יהונתן ב. 

אבנר ג. 
יואב ד. 

שאלה מס' 34

למי נאמר: " ּכֹל ֲאֶׁשר ִצִּויָתנּו ַנֲעֶׂשה ְוֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ִּתְׁשָלֵחנּו ֵנֵלְך: "?

שאול א. 
יוסף ב. 

יהוידע  ג. 
יהושע ד. 

שאלה מס' 35

מי אמר :"ּבָֹאה ִאִּתי ַהַּבְיָתה ּוֳסָעָדה ְוֶאְּתָנה ְלָך ַמָּתת: "?

ירבעם א. 
מיכה ב. 
בועז ג. 
דוד ד. 

שאלה מס' 36

מי אמר  :"ְלָהִקם ֵׁשם ַהֵּמת ַעל ַנֲחָלתֹו ְוֹלא ִיָּכֵרת ֵׁשם ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו ּוִמַּׁשַער ְמקֹומֹו ..."?

שמואל א. 
נתן ב. 

בועז ג. 
אלישע ד. 
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שאלה מס' 37

על מי נאמר :" ֶּבן ּדֹודֹו ִאיׁש ִיָּׂשׂשָכר ְוהּוא יֵׁשב ְּבָׁשִמיר ְּבַהר ֶאְפָרִים:"?

אילון הזבולוני א. 
יאיר הגלעדי ב. 

תולע בן פואה ג. 
עבדון בן הלל ד. 

שאלה מס' 38

על מי נאמר:" ַוִּיֶבן ... ֶאת ָּגֶזר ְוֶאת ֵּבית חֹרֹן ַּתְחּתֹון: ְוֶאת ַּבֲעָלת ְוֶאת ַּתְדמֹר\ ַּבִּמְדָּבר 
ָּבָאֶרץ:"

שלמה א. 
ירבעם ב. 

רחבעם ג. 
אסא ד. 

שאלה מס' 39

למי נאמר:" ָוֶאְהֶיה ִעְּמָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ָהַלְכָּת ָוַאְכִרָתה ֶאת ָּכל אְֹיֶביָך ִמָּפֶניָך ְוָעִׂשִתי ְלָך ֵׁשם 
ָּגדֹול ְּכֵׁשם ַהְּגדִֹלים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ:"?

שאול א. 
דוד ב. 

שלמה ג. 
ירבעם ד. 

שאלה מס' 40

למה מדמה  שלמה המלך בשיר השירים  את ָיָדיו של הדוד ?

ְּכיֹוִנים ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים  א. 
ַּכֲערּוַגת ַהּבֶֹׂשם ִמְגְּדלֹות ֶמְרָקִחים  ב. 

ְּגִליֵלי ָזָהב ְמֻמָּלִאים ַּבַּתְרִׁשיׁש  ג. 
ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש ְמֻיָּסִדים ַעל ַאְדֵני ָפז  ד. 

שאלה מס' 41

למי נאמר:" ַוֲהִקימִֹתי ִלי ּכֵֹהן ֶנֱאָמן ַּכֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי ּוְבַנְפִׁשי ַיֲעֶׂשה ּוָבִניִתי לֹו ַּבִית ֶנֱאָמן 
ְוִהְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְמִׁשיִחי ָּכל ַהָּיִמים:"

דוד א. 
ירבעם ב. 
שאול ג. 

עלי ד. 
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שאלה מס' 42

על מי נאמר:" ַוַּיִּניחּו אֹתֹו ַּבִּמְׁשָמר ִּכי ֹלא פַֹרׁש ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו:"?

מידד א. 
מקושש עצים ב. 
רוצח בשגגה ג. 

עכן ד. 

שאלה מס' 43

מי אמר:" ַהּיֹום ָיַדע ַעְבְּדָך ִּכי ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ֶאת ְּדַבר 
ַעְבֶּדָך"

יהונדב בן רכב א. 
יהונתן בן שאול ב. 
יואב בן צרויה  ג. 

מפיבושת בן יהונתן ד. 

שאלה מס' 44

מי אמרו:ּ" ָיֵדינּו ֹלא ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה ְוֵעיֵנינּו ֹלא ָראּו:"?

זקני העיר הקרובה אל החלל א. 
זקני יבש גלעד ב. 

זקני עיר הנדחת ג. 
אנשי שכם ד. 

שאלה מס' 45

למי נאמר:" ַהֵעת ָלַקַחת ֶאת ַהֶּכֶסף ְוָלַקַחת ְּבָגִדים ְוֵזיִתים ּוְכָרִמים ְוצֹאן ּוָבָקר ַוֲעָבִדים 
ּוְׁשָפחֹות:"?

גיחזי א. 
נבל ב. 

הנער הלוי ג. 
אחאב ד. 

שאלה מס' 46

מי אמר:"ָּברּוְך ַאָּתה ְּבִני ... ַּגם ָעׂשה ַתֲעֶׂשה ְוַגם ָיכֹל ּתּוָכל "?

יואש א. 
עלי ב. 
נתן ג. 

שאול ד. 
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שאלה מס' 47

" ֹ ַוִּיַּקח ַעם ָהָאֶרץ ֶאת ... ַוִּיְמְׁשחּו אֹתֹו ַוַּיְמִליכּו אֹתֹו ַּתַחת ָאִביו:" מי המלך שהומלך ?

אחזיה א. 
יהויכין ב. 

יהויקים  ג. 
יהואחז ד. 

שאלה מס' 48

למי נאמר:" ִאם ַּתֲעֵׂשה ִעָּמנּו ָרָעה ַּכֲאֶׁשר ֹלא ְנַגֲענּוָך ְוַכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ִעְּמָך ַרק טֹוב ַוְּנַׁשֵּלֲחָך 
ְּבָׁשלֹום ַאָּתה ַעָּתה ְּברּוְך ה':"?

יפתח א. 
יצחק ב. 
גדעון  ג. 

שמשון ד. 

שאלה מס' 49

מי אמר :" ָּכל ַהְּדָבִרים ְיֵגִעים ֹלא יּוַכל ִאיׁש ְלַדֵּבר ֹלא ִתְׂשַּבע ַעִין ִלְראֹות ְוֹלא ִתָּמֵלא אֶֹזן 
ִמְּׁשמַֹע: "?

יהושע א. 
שלמה ב. 

שמואל ג. 
ישעיהו ד. 

שאלה מס' 50

למי נאמר:" ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלֶתָך ָרִאיִתי ֶאת ִּדְמָעֶתָך ִהְנִני רֵֹפא ָלְך ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַּתֲעֶלה 
ֵּבית  ה':"?

חזקיהו א. 
אמציה ב. 

דוד ג. 
יואש ד. 

שאלה מס' 51

על מי נאמר :"ׁשֵֹכב ִּבְמקֹומֹו ְוֵעיָניו ֵהֵחּלּו ֵכהֹות ֹלא יּוַכל ִלְראֹות:"?

עלי א. 
יצחק ב. 
יעקב ג. 

אחיה השילוני ד. 



15

שאלה מס' 52

על מי נאמר:" ַוִּיְתַקְּבצּו ֵאָליו ָּכל ִאיׁש ָמצֹוק ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו נֶֹׁשא ְוָכל ִאיׁש ַמר ֶנֶפׁש ַוְיִהי 
ֲעֵליֶהם ְלָׂשר ַוִּיְהיּו ִעּמֹו ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש:"?

יפתח א. 
גדעון ב. 

דוד ג. 
אבימלך ד. 

שאלה מס' 53

על מי נאמר: " ַוִּיְבֶנה ֶאת ָהֲאָבִנים ִמְזֵּבַח ... ַוַּיַעׂש ְּתָעָלה ְּכֵבית ָסאַתִים ֶזַרע ָסִביב ַלִּמְזֵּבַח: 
ַוַּיֲערְֹך ֶאת ָהֵעִצים ַוְיַנַּתח ֶאת ַהָּפר ַוָּיֶׂשם ַעל ָהֵעִצים:"?

גדעון א. 
יהושע ב. 
אליהו ג. 

משה ד. 

שאלה מס' 54

מי אמר :" ַאל יֹוִׁשֵעְך ה'  ֵמַאִין אֹוִׁשיֵעְך ֲהִמן ַהּגֶֹרן אֹו ִמן ַהָּיֶקב:"?

יהושפט מלך יהודה א. 
יהורם מלך ישראל ב. 

אלישע ג. 
גיחזי ד. 

שאלה מס' 55

מי אמר :" ְלכּו ְלָׁשלֹום נַֹכח  ה'  ַּדְרְּכֶכם ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו ָבּה:"?

אביתר א. 
אחימלך ב. 

הנער הלוי ג. 
אחיתופל ד. 

שאלה מס' 56

על איזה ארוע  נאמר:" ִּכי ֹלא ַנֲעָׂשה ... ִמיֵמי ַהּׁשְֹפִטים ֲאֶׁשר ָׁשְפטּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוכֹל ְיֵמי 
ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ּוַמְלֵכי ְיהּוָדה:"?

המלכת יואש א. 
ביקור משלחת בבל בירושלים ב. 

חגיגת חג הסוכות ג. 
חגיגת חג הפסח ד. 
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שאלה מס' 57

מי אמר : " ְויֹוֵסף  ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָעם ָּכֵהם ְוָכֵהם ֵמָאה ְפָעִמים ְוֵעיֵני ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך רֹאֹות "?

נתן הנביא א. 
יואב ב. 

ברזילי הגלעדי  ג. 
בניהו בן יהוידע ד. 

שאלה מס' 58

מי אמר :" ֵלְך ֱאכֹל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמָך ּוְׁשֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנָך ִּכי ְכָבר ָרָצה ָהֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעֶׂשיָך: "?

שלמה א. 
אלישע ב. 
ישעיהו ג. 

משה ד. 

שאלה מס' 59

מי אמר:" זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו ֶאת ָהֱאֹלִהים ֲאִני ָיֵרא:"?

יוסף א. 
יעקב ב. 

דוד ג. 
שאול ד. 

שאלה מס' 60

מי אמר: " ְיִהי ה' ֱאֹלֵהינּו ִעָּמנּו ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ֲאבֵֹתינּו ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיְּטֵׁשנּו: "?

שמואל א. 
חזקיהו ב. 

שלמה ג. 
ישעיהו ד. 

בהצלחה!


