מאגר שאלות על ספר יונה למתמודדי חידון התנ"ך
 .1מה שמו של אביו של יונה?
א .עמיחי
ב .אמיתי
ג .מיכה
 .2על איזו עיר מצטווה יונה להינבא?
א .נינוה
ב .גת חפר
ג .תרשיש
 .3כמה זמן היה יונה במעי הדגה?
א .שלושה ימים ושלושה לילות
ב .שלושה ימים
ג .ארבעים יום וארבעים לילה
 .4יונה מציג עצמו למלחים ואומר שהוא?
א .ישראלי
ב .עברי
ג .יהודי
 .5כיצד מכונה נינוה בספר יונה?
א .העיר הגדולה
ב .עיר המלוכה
ג .עיר המים
 .6עליו נאמר "ויעמוד מזעפו"...
א .רב החובל
ב .יונה
ג .הים
 .7השלם" -בהתעטף עליי רוחי?"...
א .לה' התפללתי
ב .את ה' זכרתי
ג .בה' האמנתי
 .8במשך כמה זמן הלך יונה אל נינוה?
א .יום אחד
ב .יומיים
ג .שלושה ימים

 .9היכן ישב יונה ביחס לנינוה לאחר שיצא ממנה?
א .ממזרח אליה
ב .ממערב אליה
ג .מצפון לה
 .10איזה צמח הצמיח ה' להיות צל על יונה?
א .רותם
ב .תמר
ג .קיקיון
 .11איך הגיב מלך נינוה לנבואת יונה על העיר?
א .קם מכיסאו וציווה לאסור את יונה
ב .נחרד אך לא עשה דבר
ג .קם מכיסאו ,התכסה בשק והתיישב על אפר
 .12על מי ציווה מלך נינוה שלא יטעמו מאומה?
א .רק תושבי נינוה
ב .כל תושבי איזור נינוה
ג .תושבי נינוה והבהמות שלהם
 .13כמה תושבים חיו בנינוה?
א .יותר מ14,000-
ב .יותר מ12,000-
ג .יותר מ13,000-
 .14בתפילתו טען יונה שהוא "...חבוש לראשי"?
א .קיקיון
ב .סוף
ג .אזוב
 .15על איזה מעשה של המלחים נאמר "ולא יכולו"?
א .להוציא את המים מהאונייה
ב .לזרוק את יונה אל הים
ג .להשיב את האונייה אל היבשה
 .16השלם" :ואני...אזבחה לך"?
א .בנבל וכינור
ב .בקול תודה
ג .בקול זמרה

 .17על מי נאמר "ויאמינו באלוקים" ?
א .אנשי נינוה
ב .המלחים של האונייה
ג .אנשי תרשיש
 .18מי אמר "כי אתה ה' כאשר חפצת עשית"?
א .המלחים של האונייה
ב .יונה
ג .מלך נינוה
 .19מתי הביא ה' רוח קדים שתנשב על יונה?
א .לעת שקיעת השמש
ב .בחצות היום
ג .בבוקר כזרוח השמש
 .20עד מתי תכנן יונה לשבת מתחת לסוכה שבנה לעצמו?
א .עד שיראה מה יקרה עם נינוה
ב .עד שיאזור כוחות לחזור לביתו
ג .עד שהקב"ה יגיד לו ללכת
 .21מה הייתה אמירת יונה שעליה השיב ה' "ההיטיב חרה לך"?
א" .לא אלך אל נינוה"
ב" .טוב מותי מחיי"
ג" .אנא החרב את נינוה"
 .22מתי הביא ה' תולעת שתכרסם את הקיקיון?
א .בחצות היום למחרת הצמחת הקיקיון
ב .בעלות השחר למחרת הצמחת הקיקיון
ג .בעלות הערב למחרת הצמחת הקיקיון
 .23באילו מילים מצווה ה' את יונה ללכת אל נינוה?
א" .קום לך"
ב" .קום בוא"
ג" .קום צא
 .24נאמר עליו "לא ידע בין ימינו לשמאלו"...
א .כל אחד מתושבי נינוה
ב .יונה
ג .רב החובל

 .25מתי אמרו המלחים "אנא ה' אל נא נאבדה"?
א .לאחר שזעקו כל אחד אל אלוהיו
ב .לאחר שזרקו את הכלים לים
ג .לפני שזרקו את יונה אל הים
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