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חידון התנ"ך למבוגרים
חוזרים לספר הספרים

חידון קדם פומבי בכתב

חלק ראשון : נא הקף בעיגול את האות שליד התשובה הנכונה

מי אמר:" ְיִהי  ה׳ ֱאֹלֵהינּו ִעָּמנּו ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ֲאבֵֹתינּו ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיְּטֵׁשנּו:".?  .1

שמואל א. 
יהושע ב. 
שלמה ג. 

דוד ד. 

למי נאמר :" ְוַאָּתה ָׁשלֹום ּוֵביְתָך ָׁשלֹום ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלָך ָׁשלֹום:" ?  .2

אברהם א. 
נבל ב. 

שלמה ג. 
ברזילי הגלעדי ד. 

מי אמר :" ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְּבָכל ַמְלכּותֹו ִּכי ַרָּבה ִהיא ְוָכל ַהָּנִׁשים ִיְּתנּו   .3
ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן:"?

בן הדד א. 
ממוכן ב. 

אבשלום ג. 
התך ד. 

למי נאמר :"ְוַעָּתה ְקָרא ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ֵלאמֹר ִמי ָיֵרא ְוָחֵרד ָיׁשֹב ְוִיְצּפֹר ֵמַהר ַהִּגְלָעד "?  .4

יהושע א. 
שאול ב. 

אחאב ג. 
גדעון ד. 



3

על מי נאמר :" ַוֵּיֶלְך ... ְלַהְזִעיק ֶאת ְיהּוָדה ַוּיֹוֶחר ִמן ַהּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ְיָעדֹו:"?  .5

חושי הארכי א. 
יואב  בן צרויה ב. 
עמשא בן יתר ג. 

בניהו בן יהוידע ד. 

למי נאמר:" ְּכָתב ְלָך ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּכי ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי ִאְּתָך ְּבִרית   .6
ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל:"?

משה א. 
ירמיהו ב. 

שמואל  ג. 
יהושע ד. 

על מי נאמר :" ַוִּיַּקח ִמְנָחה ְבָידֹו ְוָכל טּוב ַּדֶּמֶׂשק ַמָּׂשא ַאְרָּבִעים ָּגָמל "?  .7

נעמן א. 
חזאל  ב. 

בן הדד  ג. 
אחז ד. 

מי אמר :" ַחי ה׳ ְוֵחי ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ִּכי אם ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָּׁשם ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ִאם ְלָמֶות   .8
ִאם ְלַחִּיים ִּכי ָׁשם ִיְהֶיה ַעְבֶּדָך:"?

ברזילי הגלעדי א. 
איתי הגיתי ב. 

יואב בן צרויה ג. 
חושי הארכי ד. 

מי אמר:" ִהָּכֵבד ְוֵׁשב ְּבֵביֶתָך ְוָלָּמה ִתְתָּגֶרה ְּבָרָעה ְוָנַפְלָּתה ַאָּתה ִויהּוָדה ִעָּמְך:"?  .9

יהואש א. 
ישעיהו ב. 
אלישע ג. 
רבקה ד. 

מי אמר :" ַעָּתה ָיבֹא ְדָבֶריָך ַמה ִּיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהַּנַער ּוַמֲעֵׂשהּו:"?  .10

יואש א. 
אלקנה ב. 

מנוח ג. 
דוד ד. 
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למי נאמר : " ִאם ַעם ַרב ַאָּתה ֲעֵלה ְלָך ַהַּיְעָרה ּוֵבֵראָת ְלָך ָׁשם ְּבֶאֶרץ ַהְּפִרִּזי ְוָהְרָפִאים "?  .11

בני יוסף א. 
בני בנימין ב. 
הגבעונים ג. 

בני דן ד. 

מי אמר :" ֵהָאסֹף ֵיָאֵסף ָעֶליָך ָכל ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר ֶׁשַבע ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ַהָּים ָלרֹב   .12
ּוָפֶניָך הְֹלִכים ַּבְקָרב:"?

אחיתופל א. 
יונדב בן שמעה ב. 

חושי הארכי ג. 
צדוק הכהן ד. 

מי אמר:" ֹלא ַתֲעלּו ְוֹלא ִתָּלֲחמּון ִעם ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ִּכי ֵמִאִּתי ִנְהָיה   .13
ַהָּדָבר ַהֶּזה "?

אליהו הנביא א. 
מיכיהו בן ימלה ב. 

יהוא בן חנני ג. 
שמעיה איש האלוהים ד. 

למי נאמר :" ִּכי ֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ָּבָרָעה ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת ַעִּמי ְוֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי   .14
ְּבָאְבַדן מֹוַלְדִּתי:"?

ישעיהו א. 
אחשורוש ב. 

ארתחשסתא ג. 
סנחריב ד. 

מי אמר :" ִהְקִׁשיָת ִלְׁשאֹול ִאם ִּתְרֶאה אִֹתי ֻלָּקח ֵמִאָּתְך ְיִהי ְלָך ֵכן ְוִאם ַאִין ֹלא ִיְהֶיה:"?  .15

משה א. 
נתן ב. 

אליהו ג. 
גד ד. 
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חלק שני : נא ענו על השאלה המצורפת לכל קטע פסוק 

מי אמר : " ְוִׁשַּכְנִּתי ֶאְתֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוֵתיֶכם ְלִמן עֹוָלם ְוַעד   .16

עֹוָלם:"? 

תשובה : ____________________________________________

מי אמר:" ַוֲאִני ַּבה׳ ֲאַצֶּפה אֹוִחיָלה ֵלאֹלֵהי ִיְׁשִעי ִיְׁשָמֵעִני ֱאֹלָהי:"?  .17

תשובה : ____________________________________________

מי אמר :" ַוַּתְגִּדילּו ָעַלי ְּבִפיֶכם ְוַהְעַּתְרֶּתם ָעַלי ִּדְבֵריֶכם ֲאִני ָׁשָמְעִּתי: "?  .18

תשובה : ____________________________________________

19. איזה שער , משערי חומת ירושלים, ֶהֱחִזיקּו יֹוָיָדע ֶּבן ָּפֵסַח ּוְמֻׁשָּלם ֶּבן ְּבסֹוְדָיה ?

תשובה : ____________________________________________

מי אמר : "ְוָעַמד ְוָרָעה ְּבעֹז  ה׳ ִּבְגאֹון ֵׁשם  ה׳ ֱאֹלָהיו ְוָיָׁשבּו ִּכי ַעָּתה ִיְגַּדל ַעד ַאְפֵסי   .20
ָאֶרץ"? 

תשובה : ____________________________________________

מי אמר:" ֵהן ֹלא ָקְצָרה ַיד  ה׳  ֵמהֹוִׁשיַע ְוֹלא ָכְבָדה ָאְזנֹו ִמְּׁשמֹוַע:"?  .21

תשובה : ____________________________________________

מי החזיק את ַׁשַער ָהַאְׁשּפֹות בימי נחמיה ?  .22

תשובה : ____________________________________________
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מי אמר:" ִּכי ָקרֹוב יֹום  ה׳ ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֵיָעֶׂשה ָּלְך ְּגֻמְלָך ָיׁשּוב ְּברֹאֶׁשָך:"?  .23

תשובה : ____________________________________________

מי אמר:"ְוִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ֵמָהְלָאה ְלַדָּמֶׂשק ָאַמר  ה׳ ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ְׁשמֹו:"?  .24

תשובה : ____________________________________________

למי נאמר  :" ּבֹא ִהָּסֵגר ְּבתֹוְך ֵּביֶתָך:"?  .25

תשובה : ____________________________________________

מי אמר:" ֲהַיֲעזֹב ִמּצּור ָׂשַדי ֶׁשֶלג ְלָבנֹון ִאם ִיָּנְתׁשּו ַמִים ָזִרים ָקִרים נֹוְזִלים: "?  .26

תשובה : ____________________________________________

מי אמר:" ָּתרֹם ָיְדָך ַעל ָצֶריָך ְוָכל אְֹיֶביָך ִיָּכֵרתּו:"?  .27

תשובה : ____________________________________________

מי אמר:" ְוֹלא ַאְסִּתיר עֹוד ָּפַני ֵמֶהם ֲאֶׁשר ָׁשַפְכִּתי ֶאת רּוִחי ַעל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ה׳   .28

אלוקים "?

תשובה : ____________________________________________

מי אמר:"ַוֲאַכְלֶּתם ָאכֹול ְוָׂשבֹוַע ְוִהַּלְלֶּתם ֶאת ֵׁשם  ה׳  ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִעָּמֶכם   .29

ְלַהְפִליא ְוֹלא ֵיבֹׁשּו ַעִּמי ְלעֹוָלם:"? 

תשובה : ____________________________________________

מי אמר:"ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ֵׂשיָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסּבֹל   .30

ַוֲאַמֵּלט"?

תשובה : ____________________________________________
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חלק שלישי: השלם את הפסוקים הבאים 

נא רשום את המילים החסרות בלשון הכתוב 

31-32 . ְמַפֵּנק ִמּנַֹער ______________ְוַאֲחִריתֹו ִיְהֶיה ______________:

33-34.  ַהְיֻרצּון ______________ סּוִסים ִאם ַיֲחרֹוׁש ______________ ִּכי ֲהַפְכֶּתם 
ְלרֹאׁש ִמְׁשָּפט ּוְפִרי ְצָדָקה ְלַלֲעָנה: 

35-36.  קֵֹרא ִמִּמְזָרח ______________ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק ִאיׁש ______________ ַאף ִּדַּבְרִּתי 
ַאף ֲאִביֶאָּנה ָיַצְרִּתי ַאף ֶאֱעֶׂשָּנה: 

37-38. ְיָרא ֶאת  ה׳  ְּבִני ______________ ִעם ׁשֹוִנים ַאל ______________: 

39-40. ְּכקֹול ______________ַעל ָראֵׁשי ֶהָהִרים ְיַרֵּקדּון ְּכקֹול ______________ֵאׁש 
אְֹכָלה ָקׁש ְּכַעם ָעצּום ֱערּוְך ִמְלָחָמה: 

41-42. ֵׁשֶבט ______________ִיֵּתן ָחְכָמה ְוַנַער ______________ֵמִביׁש ִאּמֹו: 

43-44. ַוֲהִקמִֹתי ָלֶהם ______________ְלֵׁשם ְוֹלא ִיְהיּו עֹוד ֲאֻסֵפי ______________ 
ָּבָאֶרץ ְוֹלא ִיְׂשאּו עֹוד ְּכִלַּמת ַהּגֹוִים: 

45-46. ֵעיֵני  ה׳ ָנְצרּו ______________ַוְיַסֵּלף ִּדְבֵרי______________:

47-48. ַּגם______________ַבָּׁשַמִים ָיְדָעה מֹוֲעֶדיָה ְותֹר ְוִסיס ______________ ָׁשְמרּו 
ֶאת ֵעת ּבָֹאָנה ְוַעִּמי ֹלא ָיְדעּו ֵאת ִמְׁשַּפט  ה׳: 

49-50. ֶׁשֶמן ______________ ְיַׂשַּמח ֵלב ______________ ֵרֵעהּו ֵמֲעַצת ָנֶפׁש:

בהצלחה


