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בתנ"ך:
מהם הנהרות הראשונים שמוזכרים בתנ”ך?. 1

מהם ארבע ערי הקודש בארץ ישראל ?. 2

מי אמר למי “ נצח ישראל לא ישקר”?. 3

מי אמר את הביטוי “ ללמד בני יהודה קשת”?. 4

בהקשר למי מופיעה במקרא המילה קצין?. 5

מי אמר את הביטוי “הלנצח תאכל חרב” ?. 6

מי האשה אשר פיתתה גבר במקרא?. 7

מי המלך אשר המקרא מציין שהיה גבוה?. 8

מהם מספר השופטים  בתנ”ך ?. 9

מה שם אחיהם של קין והבל?. 10

מה שמו של עמוד התווך הימני בבית המקדש?. 11

למי צעקו במקרא “עלה קירח עלה קירח” ?. 12

מי אמר “אבי ייסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים”?. 13

מהו זבד במקרא ?. 14

מי היה אליפז התימני ?. 15

השלם את הפתגם  “אוויל מחריש” ?. 16

מה שם אשתו של יוסף בתנ”ך ?. 17

מהי המצווה הראשונה שנצטווה אברהם?. 18

המשך את הפסוק: “ לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם” ?. 19

מי מבין שנים עשר השבטים במקרא הם בניו של יוסף?. 20

מי כתב את מגילת איכה לפי המסורת?    . 21

מהן חמש ערי פלשתים?. 22

מה פירוש הביטוי חמור גרם?. 23

על מי נאמר במקרא: “ אל הנער הזה התפללתי”?. 24

מי היה מלך ישראל בתקופת פעילותו של אליהו הנביא?. 25

מה פירוש הביטוי בתהלים “ אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה” ?. 26

 “ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים. “מי בירך את . 27
בנו בברכה זו ?

מי היה אביו של אברהם?. 28

מיהם שני זוגות התאומים המזכרים בתנ”ך ?. 29
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 איזה ספר בתנ”ך נפתח בפסוק: “ואני בתוך . 30
הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלוהים”?

 כמה צבעים בעברית המקראית?. 31

 מהו מספר הספרים בתנ”ך?. 32

מהם שמות בניו של משה?  . 33

מהו סמלו של שבט נפתלי?. 34

 מי כתב את ספר קוהלת?. 35
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תשובות:
תשובהשאלה

פישון , גיחון, פרת, חידקל1.

צפת, טבריה, ירושלים, חברון2.

שמואל3.

דוד4.

בהקשר ליפתח הגלעדי5.

אבנר6.

דלילה את שמעון7.

שאול המלך8.

.915

שת10.

יכין11.

לאלישע הנביא12.

רחבעם המלך, בנו של שלמה המלך13.

תשובהשאלה
מתנה14.

אחד מרעיו של איוב15.

חכם יחשב16.

אסנת בת פוטי פרע17.

ברית מילה )בראשית, י"ז(18.

"אשר אין לה קצין, שוטר ומושל" )משלי ו' 6(19.

מנשה ואפרים20.

הנביא ירמיהו21.

אשדוד, אשקלון, עזה, עקרון, קרית גת 22.

חמור בעל עצמות חזקות23.

על שמואל הנביא, בידי אמו של שמואל )שמואל א' א' 27(24.

אחאב25.

 האבן שהבנאים לא רצו בה, בסופו של דבר הייתה לראש 26.
פינה - לאבן הראשית בבניין
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תשובהשאלה
יצחק את יעקב 27.

תרח28.

עשיו ויעקב; פרץ וזרח29.

ספר יחזקאל30.

חמישה: שחור, לבן, אדום, ירוק ותכלת31.

תשובהשאלה
.3224

גרשום ואליעזר )שמות י"ח(33.

איילה34.

שלמה המלך35.




