
 מדינת ישראל
  החינוךמשרד 

  מינהל חברה ונוער

  
  
  

  ,לנוערהארצי ך "חידון התנ
  ף"התש

  בהצדעה לזמר העברי דתיים- הממלכתיים הספר לבתי בכתב חידון

  "ִיְׂשָרֵאל ִּבְבֵני ְלֵעד ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה ִּלי ִּתְהֶיה ְלַמַען"

  )19, א"ל דברים(

  ______________________  ):ת(שם המתמודד

  ______________________  :בית הספר

  
  ך"הממונה על חידון התנ

  אבי-איציק בן
  

  מַרֵּכז החידון
  חננאל מלכה

  
  השאלות ועדת

  ורגב גולן יונתן ויסמן, דוד רוזנברג, חננאל מלכה

  
  העורכים

  רגב גולןדוד רוזנברג ו

  

  שנים למדינת ישראל 72

  ף"התש באדר א"כ

  2020במרץ  17

  

  כל הזכויות שמורות© 
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  ף"התש, דתיים- ארצי לבתי הספר הממלכתייםך ה"התנחידון 

  לשנים למדינת ישרא 72

  :הוראות למתמודדים

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

 את התשובות הנכונות ביותרבמעגל  ףהק. ברירה-שאלות רבות 30 - 'בחלק א.  

 על השאלות בקצרה נהע. שאלות פתוחות 20 -  'בחלק ב. 
 16 בחלק זה ישמש אך ורק  ורהניקוד שתצב; ")שובר שוויון(" שאלות מילואים

  .אם תידרש, להכרעה

  .)דקות 75(שעה ורבע  – זמן הבחינה

  :חומר הלימוד לחידון

  :תורה
  

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

  
  :נביאים ראשונים

  
  ד"כ-ב"כ ,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-ס ,ב"י-א פרקים :ישעיה
  ג"ל-ח"י ,ב-א פרקים :ירמיה

  ט"ל-ז"ל, ח"כ-ז"כ,  כ-ז"י, ד-א פרקים: יחזקאל

  :תרי עשר
  

 ד"י-א"י, ג-פרקים א: הושע
  הספר כל :יואל

  הספר כל :עמוס
  הספר כל :יונה
  הספר כל :חגי

  
  :כתובים

  
  צ-פרקים פ :תהלים

  ב"מ ,ב-א פרקים :איוב
  הספר כל :רות

  ב"י-א"י ,ד-א פרקים :קהלת
  הספר כל :אסתר
  י ,ט ,ז ,ג ,א פרקים :עזרא

  ג"י-ב"י ,י-ח ,ו-א פרקים :נחמיה

  ."תורת אמת"ך המובאים בשאלון זה הוא נוסח מאגר "נוסח הפסוקים מהתנ

  .לנבחנות ולנבחנים כאחדההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות 

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

  !בהצלחה
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  ברירה- רבותשאלות : 'חלק א
  .ביותר הנכונות התשובות את במעגל הקף. ברירה-רבות שאלות 30לפניך 

  בנושא ספרי שירה 1-5שאלות 
  

מי מהנביאים תיאר את התמעטות  .של נתן אלתרמן ספר הביכורים הוא "כוכבים בחוץ". 1

  ? "ְוכֹוָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם: "האור מהכוכבים

  עמוס  . א

  הושע  . ב

  יואל  . ג

  ישעיה  . ד
  

שעסקו  מספרי השירה הראשונים דאחהוא , מאת אורי צבי גרינברג, "רחובות הנהר". 2

  ?ַהָּנָהר ֵמְרֹחבֹות ָׁשאּול מלך אחרימי . בשואה

  ִמַּמְׂשֵרָקה ַׂשְמָלה  . א

  ֲהַדר  . ב

  ַעְכּבֹור-ֶּבן ָחָנן ַּבַעל  . ג

  יובב בן זרח  . ד
  

מיהו הנביא . 1932בשנת , "טבעות עשן", לאה גולדברג פרסמה את ספר שיריה הראשון. 3

  ?"ַהּיֹוםן ְּבַאִּפי ֵאׁש ֹיֶקֶדת ָּכל ֵאֶּלה ָעׁשָ : "שאמר על החוטאים

  יואל  . א

  ישעיה  . ב

  ירמיה  . ג

  עמוס  . ד
  

איזה  מסגרתב. שפרסם שאול טשרניחובסקי הספריםאחרון הוא  "רחוקים כוכבי שמים". 4

  ?"ַהָּׁשָמִים ְּככֹוְכֵבי ַזְרֲעֶכם ֶאת ַאְרֶּבה: "לאבות ההבטחהנזכרת  אירוע

  מחלוקת קורח ועדתו  . א

  הבתרים-ברית בין  . ב

  חטא המרגלים  . ג

  חטא העגל  . ד
  

ֹעֶׂשה ֶחֶסד " 'ה כינה אתמי . "שעת חסד"את ספרו פרסם יהודה עמיחי  1982בשנת  .5

  ?"ֵחיק ְּבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהםֹן ָאבֹות ֶאל  ַלֲאָלִפים ּוְמַׁשֵּלם ֲעו

  ירמיה  . א

  ישעיה  . ב

  דוד  . ג

  משה  . ד
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  ביאליקנ "חשיריבנושא  6-10שאלות 
  

ֲעלּו ָהָהר ": מה הייתה מטרת הבקשה). ִחֶּדֶקל ּוְנַהר ְּפָרת ְנַהר ֵּבין( "ֶּדֶקל ִמַּתֵּמר ָהָהר- ַעל". 6

  ?"ַוֲהֵבאֶתם ֵעץ

  תחזוק מבנה  .א

  בניית בית  .ב

  עשיית סוכות  .ג

  הדלקת אש  .ד

  

הזכיר  לאמי ). ַהִצּפֹור ֶאל( "!ַהֹּתֶמר, ַהָּׁשֵקד ָיֵנץ ֶאֶרץ ָּבה- ֶאל ְוַעְפִּתיִלי ֵאֶבר  - ִיֶּתן ִמי". 7

  ?"ִמי ִיֵּתן"בדבריו את המילים 

  משה  . א

  לעג  . ב

  דוד  . ג

  שלמה  . ד

  

ַוֵּתֶרא ִּכי נֹוֲחָלה : "על איזו חיה נאמר). ַעל ַהְּׁשִחיָטה( "עֹוד ִּתְקָוה ֵאין- ַאף ָיד ָאְזַלת ּוְכָבר". 8

  ?"ָאְבָדה ִּתְקָוָתּה

  אתון  . א

  לביאה  . ב

  צרעה  . ג

  כבשה  . ד

  

ֹׁשְממֹות ִראֹׁשִנים ": הזכיר בדבריומי  .)ָעם ִּבְרַּכת( "!ִבְנַין־ַעד ּוְבנּו עֹוָלם ִׁשֲממֹותקֹוְממּו ". 9

  ?"ְיקֹוֵממּו

  חגי  . א

  עמוס  .ב

  ירמיה  .ג

  ישעיה  .ד

  

: באומרולמי פנה הנביא ). ַהִּמְדָרׁש-ֵּבית ַסף ַעל( "עֹוד ֶאְבְנ ְוִנְבֵניתָ ! ֹאֶהל ֵׁשם, א ָתמּוט". 10

  ?"ֶאְבֵנ ְוִנְבֵניתעֹוד "

  הבת ירושלים  .א

  קריה נאמנה  .ב

  עיר תפארה  .ג

  בתולת ישראל  .ד
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  אהוד מנורבנושא שירי  11-15שאלות 
  

ַעל "' את מי יטיל ה). ַאֶחֶרת ֶאֶרץ ִלי ֵאין( "ּבֹוֶעֶרת ַאְדָמִתי ִאם ַּגם ַאֶחֶרת ֶאֶרץ ִלי ֵאין". 11

  ?על פי נבואת ירמיהו" ָהָאֶרץ ַאֶחֶרת

  יהויקים  . א

  ַׁשֻּלם  . ב

  יהואחז  . ג

  ָּכְנָיהּו  . ד

  

ְּבִרית "הוזכר הביטוי  לאבאיזה הקשר  ).ְּבִרית עֹוָלם" (עֹוד ְמַעט ִּכְמַעט ָאנּו ּגּוף ֶאָחד". 12

  ?"עֹוָלם

  שבת  . א

  המבול  . ב

  מעבר הירדן  . ג

  לחם הפנים  . ד

  

". ְוִדַּבְרִּתי ַעל ִלָּבּה }...{ָלֵכן ִהֵּנה ָאֹנִכי ְמַפֶּתיָה ְוֹהַלְכִּתיָה " ).ַאָּבִניִּבי" (ֲהָבה ְנַדֵּברּוִבְׂשַפת ַא" .13

  ?היכן יתרחש הדבר על פי הנביא

  בציון  . א

  בשומרון  . ב

  במדבר  . ג

  בכרמים  . ד

  

נמנה על המאכלים  אינומה מהבאים ). ְּבִיְׂשָרֵאל ַרק( "!ְּבִיְׂשָרֵאל ַרק, ָמתֹוק ֲהִכי ַהַּתּפּוז". 14

  ?הטובה שבתנובת ישראל, "ִזְמַרת ָהָאֶרץ"המכונים 

  ְּדַבׁש  . א

  ְׁשֵקִדים  . ב

  ָּבְטִנים  . ג

  ְּתֵאִנים  . ד

  

מי מהבאים הזכיר ). ִאָּת ָלִׁשיר( "ַמָּבָטּה ֶאת ַעְכָׁשו ֵמיִׁשיָרה ֵמַעל ְּתלּוָיה ֲאֶׁשר ַהְּלָבָנה". 15

  ?בפסוק אחדהשמש והכוכבים , את הירח

  משורר תהילים  .א

  קהלת  .ב

  ישעיה  .ג

  עמוס  .ד
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  נעמי שמרבנושא שירי  16-20שאלות 
  

מחשש מפני מי ביקש ). ָזָהב ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים( "ָהַעִּתיָקה ָּבִעיר ַהַּבִית ְּבַהר קֹוֵרא ׁשֹוָפר". 16

  ?"ֵאֵלינּו ִּתָּקְבצּו ָׁשָּמה ַהּׁשֹוָפר קֹול ֶאת ִּתְׁשְמעּו ֲאֶׁשר ִּבְמקֹום" :מנהיג

  המואבים  . א

  העמונים  . ב

  הצורים  . ג

  הבבלים  . ד

  

 מי הבאים היה נכדּה). ָמִׁשיחַ  ֶחְבֵלי( "ִיָּׁשַמע, ִיָּׁשַמע קֹוָלם ֲאָבל ָנעֹות ֵאיָנן אּוַלי ִׂשְפֵתיֶהם". 17
  ?"ִיָּׁשֵמעַ  א ְוקֹוָלּה ָּנעֹות ְׂשָפֶתיהָ  ַרק": האישה עליה נאמרשל 

  אי כבוד  . א

  אביה  . ב

  פינחס  . ג

  אחיה  . ד

  

מופיע בדבריו של  ,שכתבה נעמי שמר על מלחמת יום הכיפורים ,"ְיִהי לּו"שם השיר . 18

  ?הדברים נאמרולמי . אדם

  אחאב  . א

  משה  . ב

  יעקב  . ג

  דוד  . ד

  

מה היה שמו ). ַהַּתּמּוז ֶאְמַצע( "ֶׁשִהְתַיְּתמּו ַהְּפִרי ֻּבְסְּתֵני ָנמּות ֶאל ַהַּתּמּוז ְּבֶאְמַצע ַעְכָׁשו" .19

  ?של שומר הפרדס

  ִמְתְרָדת  . א

  ֲחַנְנָיה  . ב

  ַחְרבֹוָנא  . ג

  ָאָסף  . ד

  

על מי נאמר ). ַלַּקִיץ אֹוְרִחים( "ָׁשלֹום ְלַהִּגיד ִמֶּׁשּלוֹ  ְוָדַרך ִמֶּׁשּלוֹ ָׂשָפה  ֵמֶהם ֶאָחד ְלָכל". 20

  ?"ֹדֵבר ָׁשלֹום"שהיה 

  חזקיהו  . א

  דוד  . ב

  מרדכי  . ג

  אהרון  . ד
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  המלחמותבנושא שירי  21-25שאלות 
  

 ֶאל ָּבאּב, חיים גורי( "ְׁשמֹוֵתינּו ֶאת ָנא ְזֹכר ָלֶנַצח ,ָוואד ֶאל ָּבאּב": מלחמת העצמאות. 21

  ?"כרוןיז"ל ניתן לא מה מהבאים). ָוואד

  אבנים  . א

  מחתות  . ב

  מועד  . ג

  מן  . ד

  

 הירצחו של). ַהַחִיל ִּגּבֹור ָׁשב, חפרחיים ( "הּוא ִהְרָוה ְּבָדמוֹ  ַהֶּדֶר ֲעַפר ֶאת": סינימלחמת . 22

  ?"ַאְרָצה ֵמָעיו ַוִּיְׁשֹּפ ַהֹחֶמׁש ֶאל ָבּה ַוַּיֵּכהּו": מי מתואר במילים

  ַחִּגית-ֶבן ֲאֹדִנָּיה  . א

  עשהאל  . ב

  ֶיֶתר-ֶבן ֲעָמָׂשא  . ג

  ֵנר ֶּבן ַאְבֵנר  . ד

  

 אוֹ  ּבֹוָכהַאת  ִּבִּתי, יובב כץ( "ָהָהר ֵאל, יּתִ ּבִ , ְלַמְעָלה ַהִּביִטי": מלחמת ששת הימים. 23

  ?"ְנֹפִצים ֶאל ֶהָהִרים"מי העיד על עצמו שראה את ישראל ). צֹוֶחֶקת

  מיכיהו  .א

    עמוס  .ב

  עזרא  .ג

    הושע  .ד

  

 צֹוַמַחת ָהִחָּטה, דורית צמרת( "ָּבא ַהֶּׁשֶמש ׁשּוב ַהֶׁשֶמׁש ָזַרח": יום הכיפוריםמלחמת . 24

  ?"ִּכְזֹרַח ַהֶּׁשֶמׁש"מה אירע , על פי הכתוב). ׁשּוב

  פרית ואש על סדום ועמורהוהמטיר ג' ה  .א

  העם הקיף את יריחו ביום השביעי  .ב

    ליונה להתעלף גרמהרוח קדים   .ג

  ביא על המצרים את מכת הארבהה' ה  .ד

  

" ָּבא ְוֶזה, ְמַדֵּבר ֶזה ַמָּטה עֹוד ֶׁשל ּוִביִׁשיָבה, ַמְעָלה ֶׁשל ּוִביִׁשיָבה" :מלחמת שלום הגליל. 25

  ?"ָּבא ְוֶזה ְמַדֵּבר ַעד ֶזה"על מה נתבשר אדם ). ָּדִמים ְּבִרית, עמנואל צבר(

  תבוסה במלחמה  .א

  מות ילדיו  .ב

  שריפת מבנה  .ג

  בצורת מתקרבת  .ד
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  בנושא שירי החגים 26-30שאלות 
  

 ְּבֹראׁש, נעמי שמר" (ִּפְתֹאם ַּבחֹוף ָלּה ָעְגָנה ְלָבָנה ִסיָרה, ַהָּׁשָנה ְּבֹראׁש": ראש השנה. 26

  ? ככלי שיט בדברי מי מהנביאים מוזכרת הסירה). ַהָּׁשָנה

  ישעיה  .א

  הושע  .ב

  עמוס  .ג

  יחזקאל  .ד

  

באיזה ). ְוִׂשְמחּו ִׂשיׂשּו ,בנימין כספי( "ּוִבְמִצְלַּתִים ָחָזק ְּבקֹול ְוִׁשירּו ַנְּגנּו": תורהשמחת . 27

  ?"ְמִצְלַּתִים"האירוע מוזכרות 

  חנוכת החומות בימי נחמיה  . א

  חנוכת בית המקדש בימי שלמה  . ב

  המלכת יואש מלך יהודה  . ג

  לירושלים בימי דוד' העלאת ארון ה  . ד

  

מי מסופר ששר על ). ָנִריָמה ָהָבה, לוין קיפניס( "ַהֲחנָֻּכה- ִׁשיר ָנִׁשיָרה ֹּפה ַיַחד": חנוכה. 28

  ?אחר אדםיחד עם 

  מרים  .א

  דבורה  .ב

  משה  .ג

  דוד  . ד

  

איזה אירוע ב). ַרָּבה ִׂשְמָחה, בלהה יפה( !"ָּבא ֶּפַסח, ִהִּגיעַ  ָאִביב ,ַרָּבה ִׂשְמָחה": פסח. 29

  ?"ְגדֹוָלה ִׂשְמָחה ְׂשֵמִחים"שהעם היו  מתואר

  הכתרת מלך  .א

  חנוכת מבנה   .ב

  על אויבניצחון   .ג

  שחרור מעבדות  .ד

  

הובא  לא איזה אוצר). ִּבּכּוִרים, דודו ברק( "ַהֶּלֶחם ִּבְׂשדֹות ְּפזּוִרים אֹוִפיר ִּדיְנֵרי": שבועות. 30

  ?מאופיר

  זהב  .א

  עצי אלמוגים  .ב

  לבונה  .ג

  אבן יקרה  .ד

  



9  
 

  פתוחותשאלות : 'בחלק 
  .עליהן בקצרהענה . פתוחות שאלות 20 לפניך

שנים  12לאחר , החליט בנק ישראל להנפיק סדרה חדשה של שטרות הכסף 2011בשנת 

  .תמונותיהם של אנשי רוח ומדינאיםבהן נשאו השטרות את 

רחל : על השטרות החדשים שהנפיק הבנק מתנוססות תמונותיהם של ארבעה משוררים

עוסקות  50-31שאלות . לאה גולדברג ונתן אלתרמן, ובסקישאול טשרניח, בלובשטיין

  .בשירים המצוטטים על השטרות

  

  "?ֲחלֹום ָחַלְמִּתי אוֹ , ֶהָהִיית: "31-35שאלות 

  

רחוקה , אביב-בעת ששהתה בתל" ְואּוַלי"כתבה רחל המשוררת את השיר  1927בשנת 

נבחרה להופיע על שטר שורת הסיום של שיר זה . ממרחבי עמק הירדן והגולן להם נכספה

  ".ֲחלֹום ָחַלְמִּתי אוֹ , ֶהָהִיית ,ֶׁשִּלי ִּכֶּנֶרת, הֹוי: "ח"ש 20

  

א ָהיּו ַהְּדָבִרים ֵמעֹוָלם": השיר נפתח במילים. 31   ."ְואּוַלי 

ֶּפן ְלֵעָדה  ָבֶכם ְוָהְיָתה": התחייבותועל מנת למנוע מהעם להתכחש להוצבה אבן  עיר באיזו

ֵהיֶכםְּתַכֲחׁשּון    ___________________ ?"ֵּבא

  

ַוַּיְׁשִּכמּו ַוְיִהי : "מיהם המשכימים בפסוק ."ַלָּגן ַׁשַחר ִעם ִהְׁשַּכְמִּתי א אּוַלי ֵמעֹוָלם". 32

  ___________________? "ַּכֲעלֹות ַהַּׁשַחר

  

ִּבְתִחַּלת ְקִציר "מסוימת באו בתחומי עיר מי  ."ָקִציר ְויֹוְקִדים ֶׁשל ֲאֻרִּכים ְּבָיִמים". 33

  ___________________ ?"ְׂשֹעִרים

  

א ֲעמּוַסת ֲעָגָלה ִּבְמרֹוֵמי". 34 מי הנביא שדימה את כובד העונש  ."ְּבִׁשיר קֹוִלי ָנַתִּתי ֲאֻלּמֹות 

  ___________________? "ֲעָגָלה ַהְמֵלָאה ָלּה ָעִמיר" -שיבוא על ישראל כ

  

? "ְוִטַהְרִּתים ִמָּכל ֵנָכר: "מי העיד על עצמו ."ׁשֹוְקָטה ִּבְתֵכֶלת ָטַהְרִּתי א ֵמעֹוָלם". 35

___________________  
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  "ָּבָאָדם ַּגם ַאֲאִמין עֹוד ִּכי: "36-40שאלות 

  

בשיר ". אני מאמין"את השיר , בלבד 17כשהיה בן , כתב שאול טשרניחובסקי 1892בשנת 

שורה מהבית . רעיונות ציוניים וחזון לאדם ולקולקטיבזה הביע טשרניחובסקי הצעיר 

  ".ָעז רּוחַ , ְּברּוחוֹ  ַּגם ,ָּבָאָדם ַּגם ַאֲאִמין עֹוד ִּכי: "ח"ש 50השני בשיר נבחרה להופיע על שטר 

  

  .בניקוד מלאאותך ה ּכֵ השלמה של כל הפסוק תזַ  רק, 36בשאלה ! שים לב. 36

ֶניָנה ַהָּנִׁשים ַוַּתעֲ ": השלם את הפסוק. "ַהֲחלֹומֹות ַעל ַׂשֲחִקי": השיר נפתח במילים

 ָ   ."_______________________________________________ ַהְמַׂשֲחקֹות ַוֹּתאַמְרן

  

ר מעבותים בהם היה על שמשון מסופר שהצליח להשתחר ."ֶהֶבל- ַּכְבֵלי ַיְׁשִלי רּוחוֹ ". 37

 ַעל ֲאֶׁשר ָהֲעֹבִתים ַוִּתְהֶייָנה' ה רּוחַ  ָעָליו ַוִּתְצַלח" :את הפסוק השלם .'אסור ברוח ה

  ."ָבֵאׁש ָּבֲערּו ֲאֶׁשר________________ ּכַ  ְזרֹועֹוָתיו

  

ַעד עֹוָלם ָאִכין ַזְרֶע ּוָבִניִתי : "בדברי מי נאמר ."ּדֹור ָיקּום ּוָבָאֶרץ ,ַעִּמי ַּגם ָאז ִיְפַרח ָיׁשּוב". 38

  ___________________? "ִּכְסֲא ֶסָלהְלֹדר ָודֹור 

      

ַעִין ְּבַעִין ִנְרָאה ַאָּתה ְּבֶקֶרב ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר  'הַאָּתה ִּכי ": מי אמר ."אֹור ִיְרֶאה ְּבַעִין- ַעִין". 39

  ___________________? "'ה

  

 ?שהשיב נשים נכריות" ִמן ַהְמֹׁשְרִרים"מי היה  ."ְמׁשֹוֵרר ָיִׁשיר ָחָדׁש ִׁשיר ָאז". 40

___________________ 
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  "ֲאֻרִּכים, ְלָבִנים ָיִמים: "41-45שאלות 

  

. בעת לימודיה בגרמניה" ימים לבנים"כתבה המשוררת לאה גולדברג את השיר  1932בשנת 

שורת הפתיחה של השיר . שיר זה מתאר את תחושת הבדידות והריקנות של הדוברת

  ".ַהַחָּמה-ַקְרֵני ַּבַּקִיץ ְּכמוֹ  ֲאֻרִּכים, ְלָבִנים ָיִמים: "ח"ש 100נבחרה להופיע על שטר 

  

בשני מקומות . "ַהַחָּמה- ַקְרֵני ַּבַּקִיץ ְּכמוֹ  ֲאֻרִּכים, ְלָבִנים ָיִמים": השיר נפתח במילים. 42-41

הפסוק או לציין את תן לצטט ני. את שניהם הזֵּכר. מוזכרות העונות קיץ וחורף בפסוק אחד

  .הקשרואת 

  

  ____________________________________________________________. א

  ____________________________________________________________. ב

  

מהיכן הגיע , על פי דברי הנביא יחזקאל. "ְּדָמָמה- ְּתֵכֶלת ֶאל ִלְרָוָחה ְּפתּוִחים ַחּלֹונֹות". 43

  ___________________? "ְוַאְרָּגָמןְּתֵכֶלת " ְלצֹור

  

איזה מכלי המקדש שעשה תיאור עשיית ב. "ְמַוֵּתר, ִמְתַּפֵּיס, ִנְרַּגע ָהַר ַהֶּקֶצב ְלֶמֶתק". 44

? "מּוָצק ֶאָחד ִמָּדה ַאַחת ֶקֶצב ֶאָחד ְלֻכָּלְהָנה }...{ָּכֹזאת ָעָׂשה : "'קצב' ת המילהשלמה מוזכר

___________________  

  

על של צל  אחורניתחזרה בדמות למי ניתן אות  ."ַהַּדִּקים ֵמרֹוץ ֶאת ָׁשעֹון-לּוחַ  ַעל ְלָזֵרז". 45

 ___________________? "ָיׁשּוב ֶעֶׂשר ַמֲעלֹותֵּצל ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות ִאם ָהַל הַ : "שעוןלוח 



12  
 

  "מֹוֶלֶדת, אֹוָת אֹוֲהִבים ָאנּו: "46-50שאלות 

  

המביע אידיאלים ציוניים ונכונות לגאול , "שיר בוקר"אלתרמן את כתב נתן  1933בשנת 

השורה החותמת את הבית הראשון נבחרה להופיע על שטר . את ארץ ישראל משיממונה

  ".ּוְבָעָמל ְּבִׁשיר, ְּבִׂשְמָחה ,מֹוֶלֶדת, אֹוָת אֹוֲהִבים ָאנּו: "ח"ש 200

  

באיזה הקשר  ."ַהַּטל נֹוֵצץ עֹוד ּוָבֵעֶמק ְמַלֶהֶטת ַהֶּׁשֶמׁש ְּכָבר ֶּבָהִרים": השיר נפתח במילים. 46

  ___________________? "ַהַּטל ַעל ָהֲאָדָמה"הוזכר 

  

ָעָׂשר ֹחֵרׁש ְׁשֵנים " יהשה עליו סופרמנהיג יישוב הגיע איזה מ. "ְּבַמְחֵרׁשֹות אֹוָת ַנֲעֹבר". 47

  ___________________?"ְצָמִדים ְלָפָניו

  

שני אנשים הזכירו בדבריהם את  ."ַּפֲעמֹוִנים ַיְרִנין ַהִּנְגֶאֶלת ַהָּדָגן ְׂשדֹוַתִי ַאְדַמת ַעל". 49-48

  ______________ ,______________ .  ציין את שמותיהם, "ְוִתירֹוׁש ֶאֶרץ ָּדָגן"הביטוי 

  

  ."ַנְחֹצָבה ּבוֹ  ֶּדֶר ָאנּו – ַהִּמְדָּבר". 50

  ___________________? "ַהָּלְיָלה ָּכל ָהֲעָרָבה ֶּדֶר ַוֵּיְלכּו": על מי נאמר
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  )"שוויון שובר(" שאלות מילואים
  

 .תידרשזו  אם, להכרעה ורק אך ישמש 66-51בשאלות  שתצבור הניקוד! לב שים
  

על רשמיו . במלחמת העצמאות שירת נתן אלתרמן בגדוד ארטילריה שהוצב בדרום הארץ

ִעיר ", שנכלל כעבור עשור בספרו על תקומת ישראל, "ֲחִנָּיה ֵליל"את השיר מהמלחמה כתב 

חנן יובל ואפרים שמיר , י ירדנה ארזי"י יאיר רוזנבלום ובוצע ע"השיר הולחן ע". ַהּיֹוָנה

  .בו ציינה מדינת ישראל חצי יובל להקמתה, 1973בפסטיבל הזמר והפזמון 

  ."ֲחִנָּיה ֵליל"שאלות המילואים עוסקות במילות השיר 

 

} ...{ַוֶּיֱאֹסף " :חנה מלך לקראת מלחמה היכן. "ְּבֶגֶדף, ִּבְׂשחֹוק, ְּדָבִרים ְּבקֹול. ֲחִנָּיה ֵליל". 51

  ________________? "ִיְׂשָרֵאלַוִּיָּלֶחם ִעם } ...{ַּיֲחנּו ַעּמֹו וַ ֶאת ָּכל 

  

 :ניתן לאיסורשמה הנימוק . "ּוַמִּגּנוֹ  ָהָאָדם ָּדם ׁשֹוֵפ ִלְהיֹות ִּדינוֹ  ֲאֶׁשר ַהַּמֲחֶנה ְּבִהְתָּפֵרׂש". 52

  ____________________? _______"ִיָּׁשֵפ ָּדמוֹ  ָּבָאָדם ָהָאָדם ַּדם ֹׁשֵפ"

  

  .ְדָוִדים אודּוד  מזכיר הכתובציין שלושה הקשרים בהם . "ַהְדָוִדים ִמן ֵאד ֵליל". 55-53

, ___________________ ___________________ , ___________________  

  

 ֵבית: "כונתהאיזו עיר . "ַמְמָלָכה ֶׁשל ְּבִבְנָיָנּה רּוחַ  ֵרעּות ֶׁשל ִּכּׁשּוָפּה ֶאת ֶׁשּמֹוֵס ֵליל". 56

  ___________________________? "ַמְמָלָכה

  

את שמות המקומות השלם . "ַהִּמְלָחָמה ַמְרֶאה ִּפְתֹאם ִנְׁשָקף ָוֶגַבע ָהָיה חֹוף ֵּבין". 58-57

ִּכי ֲחֵצִרים  _____________ ּוִמְּׂשדֹות ֶּגַבע וְ  ____________ ּוִמֵּבית: "המוזכרים בפסוק

ם   ".ָּבנּו ָלֶהם ַהְמֹׁשֲרִרים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִ

  

 האדםומיהו , מיהן שתי הדמויות שהשתמשו ביתד ."ְוֶחֶבל ָיֵתד ָחבּור, צֹוֵען ֲהַוי ְּכמוֹ ". 61-59

  ?שהזכיר את היתד בדבריו

___________________ , ___________________ , ___________________  

  

  אבעמוד הב השאלותהמשך  ,שים לב
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  ."ֲחִלילוֹ  ַעל ַהֲחִריִפים ְצָבָעיו ִּבְמלֹוא ִצְוַחת ִיָּשָאן"

  _________________________? ַהְּצֹבִעיםֵּגי וזכר הבאיזה הקשר . 62

  

  :לפי הסדר האמור בפסוק ,וב בישעיההכת י"עפכלי הנגינה שמות השלם את . 64-63

  ."ְוָחִליל ָוַיִין ִמְׁשֵּתיֶהם____________  ָוֶנֶבל____________ ְוָהָיה "

  

 ?"ּת ֶׂעה" היה, הכתובי "עפ, מי. "ּתֹוָעה ִּפִזמֹון ִזְמַרת ְלקֹול ַצְלָמּה ָהָיה". 65

_________________________  

  

מי ציווה על אדם אחר לירות . "נֹוֵפל ְוִאיׁש יֹוֶרה ְוִאיׁש זֹוֵנק ִאיׁש ִּביֵלל ֶׁשל ִנְקָטע ָׁשב". 66

  ____________? "ְיֵרה  }...{ַוֹּיאֶמר : "כשאמר

  
  !בהצלחה


