
 

 לפי החומר של חידון התנ"ך הבית ספרימאגר שאלות 

 ל"ד-כ', ל"א-ה', י"א-שמות: פרקים א'

ץ זה את הקובץ על ספר בראשית. לאחר השאלות מסודרות לפי הסדר הכרונולוגי של הפרקים. המלצתנו היא לעשות לפני קוב הנחיות:

שאלות פתוחות ללא  צאו גם. בסוף השאלות הסגורות תמולענות על התשובותמכן יש לעקוב עם התנ"ך לפי הפרקים בספר שמות 

. המלצתנו היא לחזור , ואף חורגות מהחומר של הבית ספריה שאלות מרחביות שתלויות בספרים של הנביאיםתשובות, מפני שאל

 ם. לשאלות אלה לאחר שעברת על כל ספרי הנביאים הראשוני

ל  .1 ֶפׁש _________ֶנֶפׁש ֹיְצֵאי ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ַוְיִהי כָּ   נָּ

 55 .ד 70 .ג 80 .ב 40 .א

ם ַוִיֶבן .2 ֵרי ִמִסים ְלַמַען ַעֹנתֹו ְבִסְבֹלתָּ יו שָּ לָּ ֵרי ִמְסְכנֹות ְלַפְרֹעה ַויִָּשימּו עָּ  ...... מה שמות הערים?עָּ

 סוכות ופנואל .ד בעל צפון ומגדול .ג נף ותחפנחס .ב פתום ורעמסס .א

 שמות המיילדות הן: .3

 יוכבד ופועה .ד מרים ושפרה .ג שפרה ופועה .ב מרים ויוכבד .א

 מה היה השכר שניתן למיילדות על שהקשיבו לצו ה'?  .4

 אוכל  .ד בתים .ג עושר .ב בנים .א

ִאשָּ  .5  _______ לכמה זמן הוצפן משה? ה ַוֵתֶלד ֵבן ַוֵתֶרא ֹאתֹו ִכי טֹוב הּוא ַוִתְצְפֵנהּו ַוַתַהר הָּ

 חודשים 13 .ד חודשים 3 .ג ימים 13 .ב שנים 3 .א

ֶפת .6 ר ּוַבזָּ ה ַבֵחמָּ  ... על מי עוד מסופר שעשה שימוש בחומרים אלה ולשם מה?ַוִתַקח לֹו ֵתַבת ֹגֶמא ַוַתְחְמרָּ

 נמרוד, לבניית מגדל .ד יעקב, לבניית בית .ג אברהם, למלחמה .ב בהנח, כדי לבנות תי .א

א ְׁשמֹו ֹמֶׁשה ַותֹאֶמר ִכי ִמן ַהַמִים ְמִׁשיִתהּו .7  ... מי עוד בספר בראשית נקרא בשם על שם מאורע שהתרחש?ַוִתְקרָּ

 לוט .ד הגר .ג ישמעאל .ב אברהם .א

ר" .8 בָּ ֵכן נֹוַדע ַהדָּ  ". מהו הדבר שנודע?אָּ

סיבת שעבוד ישראל  .א

 םבמצריי

מי הציל את ילדי  .ג כיצד תבוא הגאולה .ב

 העבריים

שמשה הרג את  .ד

 המצרי

 . לאיזו ארץ הגיע משה?ַוֵיֶׁשב ַעל ַהְבֵאר .....ַוִיְבַרח ֹמֶׁשה ִמְפֵני ַפְרֹעה  .9

 אשור .ד בבל .ג מדיין .ב מואב .א

 משה פגש את אשתו על הבאר. ציינו שתי זוגות נוספים מספר בראשית שהכירו בדרך דומה .10

 ם ושרהיצחק ורבקה                    ב. יעקב ולאה                              ג. יעקב ורחל                                  ד. אברה .א

 "איש מצרי"? מי מכונה  .11

 יתרו .ד משה .ג אהרון .ב יוסף .א

 

ֹדל  .12 א ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהַמְרֶאה ַהגָּ ה נָּ ֻסרָּ  מהו המראה הגדול?הזה.....ַויֹאֶמר ֹמֶׁשה אָּ

 מכת צפרדע .ד מכת הדם .ג הסנה הבוער  .ב קריעת ים סוף .א

 . מי עוד נקרא בשמו והשיב הנני? ַויֹאֶמר ֹמֶׁשה ֹמֶׁשה ַויֹאֶמר ִהֵנִני .13

 אברהם .ד יוסף .ג יצחק .ב אדם הראשון .א

יו ִכי  .14 נָּ  ....... מדוע הסתיר משה פניו?ַוַיְסֵתר ֹמֶׁשה פָּ

 נהשלא יידקר מהס .ד כדי לא להתעוור .ג הוא ירא להביט לה' .ב הוא פחד מהאש .א

ִים מה תשובת ה' לשאלת משה: " .15 ֵאל ִמִמְצרָּ ֹנִכי ִכי ֵאֵלְך ֶאל ַפְרֹעה ְוִכי אֹוִציא ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ  ?"ִמי אָּ

 אהרון יבוא איתו .ד ה' יהיה אתו .ג ה' כעס עליו .ב ה' לא השיב לו .א

ֵאל מה תשובת ה' לשאלה: " .16 א ֶאל ְבֵני ִיְשרָּ ֹנִכי בָּ ְמרּו לִ  .....ִהֵנה אָּ ה ֹאַמר ֲאֵלֶהםי מַ ְואָּ  ?"ה ְשמֹו מָּ

 אהיה  .ד צור ישראל .ג אלהים .ב אל שדי .א

ם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ֹדר" .17  באיזה מעמד נאמר משפט זה למשה?". ֶזה ְשִמי ְלֹעלָּ

 בקריעת ים סוף .ד במעמד הסנה .ג במילת בנו .ב מעמד הר סיני .א

ה ֵאֶליָך ְלַמַען יַ האותות שנעשו "  2מהם  .18 םֱאֹל ה'ֲאִמינּו ִכי ִנְראָּ  "? ֵהי ֲאֹבתָּ



 הנחש והתנין .ד הדם והצפרדע .ג הנחש והצרעת .ב הדם והתנין .א

ִראׁשֹון ְוֶהֱאִמינּו  .19 ֹאת הָּ ְך ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְלֹקל הָּ יָּה ִאם לֹא ַיֲאִמינּו לָּ  . מהו האות האחרון המדובר?ְלֹקל ָהֹאת ָהַאֲחרֹוןְוהָּ

 היד המצורעת שתבריא .ד התנין .ג הנחש .ב הדם .א

יָּה ִאם לֹא ַיֲאִמ  .20 ֵאֶלה ְולֹא ִיְׁשְמעּון ְלֹקֶלָךְוהָּ ֹאתֹות הָּ  ....... מה האות השלישי שעל משה לעשות במקרה זה?ינּו ַגם ִלְׁשֵני הָּ

להכות בעפר הארץ  .ב להפוך את מטהו לתנין .א

 להבאת הכינים
להכניס את ידו שוב לחיקו  .ג

 שתתרפא מהצרעת
לשפוך ממימי היאור  .ד

 על הארץ שיהפכו לדם

 ות?למה שימש צור בספר שמ .21

 לבניית בתים .ד להוציא מים .ג לעשות ברית מילה .ב להרוג מצרי .א

ַמח " .22 ֲאָך ְושָּ אֶתָך ְורָּ ַדְעִתי ִכי ַדֵבר ְיַדֵבר הּוא ְוַגם ִהֵנה הּוא ֹיֵצא ִלְקרָּ ִחיָך ַהֵלִוי יָּ  ". בלבו...  ֲהלֹא ַאֲהֹרן אָּ

 כנגד איזו טענה של משה אומר לו ה' דברים אלה?

י ְׁשַלח .א ח ִבי ֲאֹדנָּ א ְבַיד ִתְׁשלָּ ֹנִכי .ב נָּ ׁשֹון אָּ ֹנִכי .ג ְכַבד ֶפה ּוְכַבד לָּ ִרים אָּ  ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי  .ד לֹא ִאיׁש ְדבָּ

ם אֹו ִמי יָּשּום ִאֵלם אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפֵקַח אֹו ִעֵּור" .23 דָּ אָּ ם ֶפה לָּ  ?" כנגד מה נאמר משפט זה? ִמי שָּ

לאדם שסירב לבצע  .א

 לשליחות

ת רע לאדם שרצה לעשו .ב

 למישהו אחר

 כנגד אדם שסירב לאכול .ד לאדם שהתעוור .ג

 אילו שני אנשים נפגשו בהר האלוהים?  .24

 עשו וישמעאל .ד משה ואהרון .ג יעקב ועשו .ב אברהם ויצחק .א

ֶהם ֶתֶבן" .25 ם ִלְלֹבן ַהְלֵבִנים ִכְתמֹול ִׁשְלֹׁשם ֵהם ֵיְלכּו ְוֹקְׁשׁשּו לָּ עָּ ֵתת ֶתֶבן לָּ  הטיל עונש זה על העם? ". מדוע פרעהלֹא תֹאִספּון לָּ

כי משה ואהרון דרשו  .ג העם לא עמדו בהספק  .ב העם התלוננו .א

 לשלח את העם 

 כדי להקשות את עולו .ד

ֶקר" .26 ּה ְוַאל ִיְׁשעּו ְבִדְבֵרי ׁשָּ ִׁשים ְוַיֲעשּו בָּ ֲאנָּ ה ַעל הָּ ֲעֹבדָּ  ". מהי העבודה האמורה?ִתְכַבד הָּ

 הכנת הלבנים .ד ידותבניית הפירמ .ג בניית ערי מסכנות .ב איסוף קש לתבן .א

 "? ִנְרִפים ַאֶתם ִנְרִפיםלמי נאמר : "  .27

 לשבט לוי .ד לעם כולו .ג לשוטרי העם .ב למשה ואהרון .א

 "? ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשֹפט ה'ֵיֶרא " למי נאמר:  .28

 לשוטרי העם .ד למילדות העבריות .ג למשה ואהרון .ב לאחי יוסף .א

ֹ על מה נאמר: " .29 ֹמהּו ל ֹמהּו לֹא ֹתִסףֲאֶׁשר כָּ ה ְוכָּ  "?א ִנְהיָּתָּ

 מכת החושך .ד צעקה  .ג מכת הבכורות .ב מכת הברד .א

ה השלם: ויאמר  .30 ַמר ְיהוָּ ִים ........ֹמֶׁשה ֹכה אָּ  ֲאִני יֹוֵצא ְבתֹוְך ִמְצרָּ

 כחצות הלילה .ד בין השמשות .ג בין הערביים .ב לעת השחר .א

 על הדרך בה יש לאכול קרבן הפסח?לא נאמר  מה .31

 המצות בידכם .ד נעליכם ברגליכם .ג לכם בידכםמק .ב מתניכם חגורים .א

 למה שימשה אגודת אזוב? .32

 למריחה .ד לקישוט .ג לתבלין .ב לאכילה .א

ֶכם מה התשובה לשאלה: " .33 ה ַהזֹאת לָּ ֲעֹבדָּ ה הָּ  " ? מָּ

 לעבוד ולמשא .ד עבודת אמת היא .ג כך צוונו ה' .ב זבח פסח לה' .א

 בספר שמות?  7/14/21בקשר למה הוזכרו המספרים  .34

 בקשר למסעות .ד בקשר למצוות סיני  .ג קשר לחג הפסחב .ב בקשר למכות מצרים .א

ִים השלם:  .35 ֵאל ֲאֶׁשר יְָּׁשבּו ְבִמְצרָּ  ____________ּומֹוַׁשב ְבֵני ִיְשרָּ

 שנה 430 .ד שנה 400 .ג שנה 300 .ב שנה  210 .א

ר ְבתֹוְכֶכםבקשר למה הוזכר " .36 ח ְוַלֵגר ַהגָּ ֶאְזרָּ ה ַאַחת ִיְהֶיה לָּ  "?תֹורָּ

 מצוות תפילין .ד מצוות הפסח .ג רית מילהמצוות ב .ב מצוות פטר חמור .א

 " ?ּוֵבַרְכֶתם ַגם ֹאִתי מי ביקש: " .37

 אהרון .ד משה .ג פרעה .ב לבן  .א

 איזו מצווה מהבאות לא מופיעה בהקשר של  פסח? .38

 מצוות מעקה .ד עריפת פטר חמור .ג פדיון פטר רחם .ב מצוות תפילין  .א

 רץ פלשתים ?מה הסיבה המופיעה בכתוב לפיה לא נחה ה' את העם לצאת ממצריים דרך א .39

 מפחד הפלשתים .ד הדרך הייתה חסומה .ג היא הייתה דרך קצרה .ב היא הייתה דרך ארוכה .א

ֹקד ִיְפֹקד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֶאת ַעְצֹמַתי ִמֶזה ִאְתֶכםמי השביע את ישראל:  .40  ?פָּ



 מנשה בן יוסף .ד יוסף .ג משה .ב יעקב .א

ִרים מה הייתה התשובה לשאלה: " .41 ר ַהִמְבִלי ֵאין ְקבָּ מּות ַבִמְדבָּ נּו לָּ  ?"ְבִמְצַרִים ְלַקְחתָּ

 ה' יילחם לכם .ד הלחמו על חייכם .ג הם רחוקים מאיתנו .ב קפצו לים! .א

 למה שימשה רוח קדים עזה? .42

 להעניש אדם .ד להשמיד עיר .ג להביא את הארבה .ב לקרוע ים .א

ה ַוַיֲאִמינּו בַ לאחר איזה מעמד נאמר:  .43 ם ֶאת ְיהוָּ עָּ  ?ה ַעְבדֹוּוְבֹמׁשֶ ה' -ַוִייְראּו הָּ

 לאחר מכת בכורות .ד לאחר הפיכת המטה לנחש .ג לאחר קריעת הים .ב במעמד הר סיני .א

  -"ה' ימלוך לעולם ועד" מוזכר ב .44

 תפילת דוד .ד שירת הבאר .ג שירת דבורה .ב שירת הים .א

 מיהי האשה שניגנה בתוף? .45

 שפרה .ד מרים .ג יוכבד .ב ציפורה .א

ה ֵעץ ַוַיְׁש " .46 ה ַויֹוֵרהּו ְיהוָּ  ". מה אירע בעקבות כך?ֵלְך ֶאל ַהַמִיםַוִיְצַעק ֶאל ְיהוָּ

 המים התייבשו .ד המים הפסיקו לזרום .ג העץ גדל  .ב המים נהיו מתוקים .א

ה ֹרְפֶאָך" .47 ֶליָך ִכי ֲאִני ְיהוָּ ִשים עָּ ה ֲאֶׁשר ַשְמִתי ְבִמְצַרִים לֹא אָּ ל ַהַמֲחלָּ  ". היכן נאמר משפט זה?כָּ

 מגדול .ד מרה .ג אתם .ב סוכות .א

 ?באיזה מקום גדלו תמרים .48

 מדבר סין .ד יריחו .ג סדום .ב אילימה .א

ִים" .49 מָּ ֶכם ֶלֶחם ִמן ַהשָּ  ". מה הטעם שמביא לכך הכתוב?ִהְנִני ַמְמִטיר לָּ

 שיפסיקו להתלונן .ד כדי להעניש את העם .ג להשביע את רעבונם .ב לנסות את העם .א

 איזו מצווה מהבאות קשורה לסיפור המן? .50

  מצוות מעשרות .ד מצוות שבת .ג ברכת המזון .ב מצוות קורבנות .א

 באיזו מידת משקל מדדו את המן? .51

 ליטרא .ד הין .ג עומר .ב קילו .א

  כיצד מתואר טעמו של המן? .52

 כפרי בשל .ד נמס כחמאה .ג כצוף על פני הארץ .ב כצפיחית בדבש .א

 על מה נאמר שהונח במשמרת? .53

 העץ שהושלך למרה .ד מצות ממצרים .ג המן .ב חלק מקורבן הפסח .א

 למים?  לא קשוראיזה מקום מהבאים  .54

 ערהתב .ד מרה .ג רפידים .ב אילימה .א

ִׁשים" .55 נּו ֲאנָּ  ...".  לאיזה צורך ?ַויֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְבַחר לָּ

 לפלוש לעיר .ד לרגל את הארץ .ג להילחם באויב .ב לחפש אוכל לעם .א

רֹון ַבֵסֶפר .56  .... מה הדבר שנכתב?ְכֹתב זֹאת ִזכָּ

 עשרת הדיברות .ד נס מעמד סיני .ג נס ירידת המן .ב זכר מחיית עמלק .א

 ון עליו מסופר בספר שמות?מה שם המזבח הראש .57

 ה' משגבי .ד ה' ניסי .ג ה' עזרי .ב ה' צורי .א

ַצע" לשם מה נצרכו  .58  "?ַאְנֵׁשי ַחִיל ִיְרֵאי ֱאֹלִהים ַאְנֵׁשי ֱאֶמת ֹשְנֵאי בָּ

 להילחם בעמלק .ד לרגל את הארץ .ג לייסר את העם .ב פוט את העםלש .א

םמי אמר למשה:  .59 עָּ ה ֹעֶשה לָּ ר ַהֶזה ֲאֶׁשר ַאתָּ בָּ ה ַהדָּ  ? מָּ

 ציפורה .ד יתרו .ג חור .ב אהרון .א

ם ה'ַויֹאֶמר   .60 ר ְוִכְבסּו ִשְמֹלתָּ חָּ ם ַהיֹום ּומָּ ם ְוִקַדְׁשתָּ עָּ יּו ְנֹכִנים ַליֹום ַהְשִליִׁשי  ֶאל ֹמֶׁשה ֵלְך ֶאל הָּ  .... מה יקרה ביום השלישי?ְוהָּ

 שום תשובה לא נכונה .ד הים ייקרע .ג ה' יתגלה לעם .ב ייכנסו לארץ ישראל .א

 סיני בהתגלות ה' לישראל?כיצד תואר הר  .61

 כל התשובות נכונות .ד עשן הכבשן .ג ענן כבד .ב קול שופר חזק .א

 מה מהבאים לא מופיע בעשרת הדיברות? .62

 לא תקלל .ד לא תרצח .ג לא תחמוד .ב לא תנאף .א

 כלי המשכן?מי הופקד על עשיית  .63

 אהרון וחור .ד אלעזר ואיתמר .ג בצלאל ואהליהב .ב משה ואהרון .א



 מהי המצווה שמזהירים עליה בציווי המשכן? .64

עשיית מזבח מאבנים  .א

 שלמות
לא לעלות למזבח  .ב

 במעלות )מדרגות(

ף סלא לעשות אלוהי כ .ד מצוות השבת .ג

 ומסכה

ְזֵניֶהם" .65 ב ֲאֶׁשר ְבאָּ הָּ ם ֶאת ִנְזֵמי ַהזָּ עָּ ל הָּ ְרקּו כָּ  . מה נעשה באותו זהב?"ַוִיְתפָּ

 ארון ברית  .ד בגדי זהב .ג עגל זהב .ב ות זהבלוח .א

נּו ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו לְ  .66 יו קּום ֲעֵשה לָּ ם ַעל ַאֲהֹרן ַויֹאְמרּו ֵאלָּ עָּ ֵהל הָּ ֵנינּוַוִיקָּ  ... מה הטעם שמביאים העם?פָּ

 הם חדלו להאמין .ד ה' מאס בהם .ג משה לא יורד מההר .ב משה משקר להם .א

 העם על חטאם בפרק לב'? הענשת אלו טעמים מביא משה נגד  .67

 א+ב נכונות .ד  חטאו בתום דעתהעם  .ג ני מצרייםחילול ה' בעי .ב זכות אבות .א

ה ְואֵ השלם הפסוק:  .68 ה קֹול ֵאין קֹול ֲענֹות ְגבּורָּ ֹנִכי ֹׁשֵמעַ  ____ין קֹול ֲענֹות ֲחלּוׁשָּ  אָּ

 הוללות .ד ענות .ג בכי .ב שמחה .א

ִחיו ְוִאיׁש ֶאת ֵר  .69 ַׁשַער ַבַמֲחֶנה ְוִהְרגּו ִאיׁש ֶאת אָּ ׁשּובּו ִמַשַער לָּ  ביום זה?. כמה מתו ֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ְקֹרבֹוִשימּו ִאיׁש ַחְרבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִעְברּו וָּ

 איש 500 .ד איש 1000 .ג איש 3000 .ב איש 2000 .א

יוַוִיְׁש " .70 לָּ תּו ִאיׁש ֶעְדיֹו עָּ לּו ְולֹא ׁשָּ ע ַהֶזה ַוִיְתַאבָּ רָּ ר הָּ בָּ ם ֶאת ַהדָּ עָּ  ששמע העם? הרע מה הדבר. "ַמע הָּ

 שה' ישלח מלאך  .ד ם למצרייםבישה' יש .ג שימותו עוד במגפה .ב שה' לא יכניסם לארץ .א

ֹאֶהל כונה " מי .71  "?ַנַער לֹא יִָּמיׁש ִמתֹוְך הָּ

 חור .ד יהושע .ג אהרון .ב משה .א

הַגם ֶאת " .72 ֲעָך ְבֵׁשם ַהָדָבר ַהזֶּ ֵאדָּ אתָּ ֵחן ְבֵעיַני וָּ צָּ  מהו הדבר הזה האמור? .."ֲאֶׁשר ִדַבְרתָּ ֶאֱעֶשה ִכי מָּ

 כל השובות נכונות .ד סליחה על עוון העגל .ג מתן לוחות שניים .ב הבדלת ישראל מהעמים .א

ֵאל ֶאת ֹמֶׁשה  .73 ל ְבֵני ִיְשרָּ יו ......ַוַיְרא ַאֲהֹרן ְוכָּ  . מדוע פחדו?ַוִייְראּו ִמֶגֶׁשת ֵאלָּ

 אין תשובה נכונה  .ד כי קרן עור פניו  .ג שמא יפיל הלוחות .ב עליהם שמא יכעס .א

 

 

 קובץ שאלות פתוחות ) ללא תשובות(: 

גם בספר שמות וגם בספר בראשית ניתן למצוא אדם שקרא לבניו על שם מאורעות קשים שפקדו אותו. ציין מי האנשים, ומה  .74

 השמות שנתנו לבניהם.

 כתוב ארבעה מקרים הנזכרים בנביאים ראשונים בהם ילדים לא כיבדו את הוריהם או לא שמעוואת אמך" אביך  כבד את" .75

 בקולם. 

ציין שמות שני מנהיגים עליהם מסופר בנביאים ראשונים כי התנגדו הכתוב מציין שמשה סירב לקחת שליחות שהוטלה עליו.  .76

 .התנגד כל אחד מהם לקבלת ההנהגה תוב סיבה אחת בגללהלקבל הנהגה לעצמם, וכ

ת מילה לבנה. מצאו מקום נוסף בתורה ומקום נוסף בנביא בו מתוארת ברית מילה של אנשים לפי הכתוב עשתה ציפורה ברי .77

 בים. ר

 היגים נוספים בנביא שנלחמו בעמלק. מנ 2עם ישראל נלחמים בעמלק. כתוב שמות של  .78
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