
 
1 

 

 

 חידון התנ"ך המחוזי בכתב 

 לתלמידי בתי הספר הממלכתיים דתיים

 דק'( 75: שעה ורבע )זמן מוקצב.  שאלות 50 זה במבחן 

 ותשובון.  מצורפות חמש שאלות מילואים להכרעהטופס הבחינה בסוף 
שבסוף  בטבלההמיועד לכך תשובון ב בחינהיש למלא את התשובות ל

  ולהקיף שם בעיגול את התשובה הנכונה.טופס, ה
   בשאלה פתוחה ניתן לכתוב את התשובה בטופס הבחינה עצמו. 

 
בדקנה, תשובות שיישארו ית תשובוןביוקפו שימו לב! רק התשובות ש

 המבחן ולא יעברו לתשובון לא ייבדקו! על טופס 
 

 ______________________________שם התלמיד: 

 כיתה: __________      _____שם בית הספר: _______________

 חומר הלימוד לשלב המחוזי: 
 

 כל הספר. בראשית:
 לד.-כ, כד, לא-פרקים א שמות:
 כד.-פרקים יט, כג ויקרא:

 כה, כז, לב.-יז, כ-פרקים י במדבר:
 לד.-יח, ל-יד, יז-פרקים יב דברים:
-יא, יד, כ, כב-פרקים א יהושע:

 כד.
 כל הספר. שופטים:

 כל הספר. רות:

 כל הספר. אסתר:
 כל הספר. שמואל א':
 כל הספר. שמואל ב':
 כל הספר. מלכים א':
 כל הספר. מלכים ב':

 סו.-יב, ס-פרקים א ישעיה:
 לג.-ב, יח-פרקים א ירמיה:

 כל הספר. יונה:
יב-ד, יא-פרקים א קהלת:

  לזכר ולנקבה כאחד.ופנות כל השאלות מ

 בהצלחה!
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  שאלות רב ברירה -חלק א'

 

מבין ארבעת  הנכונה ביותרברירה. בכל שאלה הקף את התשובה -שאלות רב 25לפניך 

 האפשרויות

 

 על מי נאמר ש'ספק את כפיו'? .1

 א. אפרים

 קב. בל

 ג. צדקיה בן כנענה

 ד. שאול

 כאומר 'עכשיו אוכל למות בשלוה'? –מתי אומר יעקב "אמותה הפעם"  .2

 א. אחרי ששמע שיוסף חי

 ב. אחרי שראה את יוסף 

 ג. אחרי שראה את בני יוסף

 ד. אחרי שברך את ילדיו

 מתי פחד משה שהעם הולך לסקול אותו? .3

 א. בתלונה על הבשר במדבר

 ב. בתלונה על המים ברפידים 

 ג. בתלונת עדת קרח על משה ואהרן

 סוף-ד. בתלונת העם על ים

 

ַעׁש'?-באיזו נחלה מוזכר 'ַהר .4  גָּ

 א. בנימין

 נשהב. מ

 ג. גד

 ד. אפרים 

 

ִמם' במדבר? .5  מי מצא את 'ַהיֵּ

 א. ֲעָנה בן ִצְבעֹון 

ִעיר  ב. ֲעָנה בן שֵׂ

ִעיר  ג. ִדׁשֹון בן שֵׂ

ן בן ֲעָנה  ד. ִדׁשֹׁ

 מה בקשה בת יפתח ממנו? .6

 א. שיעשו לכבודה חג ארבעה ימים בשנה

 ב. שיתן לה זמן להתאבל 

 ג. שינסה להפר את נדרו

 תיהד. שיתן לה להפרד מרעו

 מי עוד חתם בשם אדם אחר?  -נכתב בשם המלך ונחתם בטבעת המלך .7

 א. תמר

 ב. איזבל 

 ג. ברוך בן נריה

 ד. בעז
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ה'? .8 יבָּ  מי מהבאים משתמש בביטוי 'ִאיׁש שֵּ

 א. ישעיה

 ב. ירמיה

 ג. משה 

 ד. קהלת

 לאחר איזו טענה מפי משה ענה לו ה' כי אהרן אחיו יצטרף לשליחות? .9

ָני ְׁשל     ח ָנא ְבי ד ִתְׁשָלח    א. ִבי ֲאדֹׁ

ה זֶּ ָתה ָלָעם ה  עֹׁ  ב. ָלָמה ֲהרֵׂ

ִכי      ֹׁא ִאיׁש ְדָבִרים ָאנֹׁ   ג. ל

ֹׁא י ֲאִמינּו ִלי ן ל  ד. ְוהֵׂ

 

יו'? .10 ה ִמְנֻערָּ מָּ  על מי נאמר שהיה 'ִאיׁש ִמְלחָּ

 א. הדדעזר מלך צובה

 ב. עשו

 ג. דוד

 ד. גלית 

 להציל את העם?מה טוען מרדכי שיקרה אם אסתר לא תנסה  .11

 א. מישהו אחר יעשה את זה 

 ב. היא תקבל ייסורים

 ג. היא תאבד את מלכותה

 ד. העם היהודי יושמד

ם' על פי ציווי התורה? .12 עָּ ת הָּ אֵּ ֲהִנים מֵּ  מהו 'ִמְׁשַפט ַהכֹּ

 א. השוק והעליה

 ב. בשר מבושל

 ג. זרוע לחיים וקבה 

 ד. כל אשר יעלה המזלג

לעל איזו עיר נצטוו ישראל להו .13 ם'?-תירה 'תֵּ  עֹולָּ

 א. יריחו

 ב. העי

 ג. עיר הנדחת 

 ד. חצור

ֶדׁש בלבד? .14  מי מלך חֹּ

 א. אלה בן בעשא

 ב. זמרי

 ג. זכריה בן ירבעם

 ד. שלום בן יבש 

 מה מהדברים נכון לגבי המקום 'ַבחּוִרים'? .15

 א. משם היה פלטי בן ליש

 ב. שם חכו יונתן ואחימעץ לשמוע מחשי הארכי

 ת דוד ג. שם קלל שמעי א

 ד. שם פגש שאול שלושה אנשים
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 מיהו מלך ישראל שלאחר מות קדמו התחלק העם בינו לבין מתמודד אחר למלוכה? .16

 א. פקח

 ב. מנחם

 ג. עמרי 

 ד. יואש

 מה חשד אליאב לגבי התנהגותו של דוד? .17

 א. שהוא רק מחפש כבוד במלחמה מול גלית

 ב. שהוא נטש את הצאן במדבר רק כדי לראות מלחמה 

 שהוא בא שלא ברשות ישי אביהםג. 

 ד. שהוא רוצה להדיח את אליאב

 מופיע כזוג עתים מקביל? אינו'לכל זמן ועת לכל חפץ.' איזה מהזוגות הבאים  .18

ת ִלְרּפֹוא ֲהרֹוג        ְועֵׂ ת ל   א. עֵׂ

ד  בֵׂ ת ְלא  ת ִלְׁשמֹור        ְועֵׂ  ב. עֵׂ

ֹׁא ת ִלְשנ ב         ְועֵׂ ֱאהֹׁ ת לֶּ  ג. עֵׂ

ת ִלְבּכ ת ִלְשחֹוקד. עֵׂ  ֹות          ְועֵׂ

 קהלת משבח את המתים על פני החיים, ועוד יותר את אלה שלא נולדו. .19

 מי עוד מביע את צערו על שנולד?

 א. יעקב

 ב. אליהו

 ג. יונה

 ד. ירמיהו 

א ִלְמֹלְך' נאמר בקהלת. בעוד מקום אחד מכונה כך בית הסהר  .20 סּוִרים יָּצָּ ית הָּ מי  -'ִמבֵּ

ֲאסּוִרים'מהבאים היה ב'בֵּ    ?ית הָּ

 א. יוסף 

 ב. מכיהו בן ימלה

 ג. שמשון 

 ד. יהויכין

 למילוט אנשים מרודפיהם? לא שימשאיזה מהדברים הבאים  .21

ץ י עֵׂ  א. ִּפְׁשתֵׂ

 ב. ִרפֹות 

י ָבָקר  ג. ְּכלֵׂ

 ד. ְתָרִפים 

 על פי פרשת ערי מקלט ביהושע, רוצח בשגגה שנס אל ערי מקלט יישאר שם עד: .22

 שיוכיח את חפותו א.

 שימות הכהן הגדול  ב.

 שיעברו שבע שנים ג.

 ד. סוף חייו

 בּדּוד? לא היהמה מהדברים הבאים   .23

 א. תאנים

 ב. מן

 ג. בשר 

 ד. ראשים 
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 למי היו שבע נערות?  .24

 א. אביגיל

 ב. רבקה

 ג. בת פרעה

 ד. אסתר 

 באיזו מכה נאמר שלא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה?   .25

 שחין א. 

 כניםב. 

 חושךג. 

 ערובד. 

השפה העברית החדשה השתמשה בתנ"ך כדי לבנות מילון צבאי. לאיזו מבין המילים   .26

 הבאות אין מקור בתנ"ך?

 א. קצין

ן רֶּ  ב. סֶּ

 ג. אלוף

ָמל  ד. ס 

 יוצא ירמיהו בנבואתו על הנביאים? נגד איזה בטוי  .27

 א. 'משא ה'' 

 ב. 'נאם ה''

 ג. 'דבר ה''

 ד. 'חזון'

 שנתו של מי מהבאים נדדה? .28

 א. שאול

 ב. יעקב 

 ג. ירמיהו

 ד. קהלת

ל  .29 ב ֶאת-דוד היה איש אהוב על סביבתו, עד שנאמר עליו: "ְוכָּ הֵּ ה אֹּ ל ִויהּודָּ אֵּ ִוד"-ִיְשרָּ  ּדָּ

 'אהב' את דוד? -פרטני ש באופן  לא נאמרעל מי מהבאים 

 א. שאול 

 ב. מיכל 

 ג. אכיש

 ד. חירם

 מה משותף לאברהם ולדוד?  .30

 א. שניהם נפטרו 'בשיבה טובה'

 ב. שניהם קראו לבנם בשם שקבע לו ה'

 ג. שניהם רדפו אויב כדי להשיב קרוב משפחה

 ד. שניהם קנו מקום והקימו בו מזבח

 מה גרם למי הירדן לעמוד נד אחד? .31

 נושאי הארון למים עד צואריהם א. כניסת

 ב. תקיעת נושאי הארון בשופרות

 ג. נגיעת רגלי נושאי הארון במי הירדן 

 ד. הנחת הארון במי הירדן
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 בעקבות מה הבטיח ה' "נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך"? .32

 בעקבות בקשת העם בהר סיני לא לשמוע את ה' ישירות  א.

 לבדובעקבות בקשת משה לא לשאת את העם  ב.

 בעקבות בקשת משה למנות 'איש על העדה' ג.

 ד. בעקבות שאלת העם כיצד ידעו את דבר ה'

 מה גרם לשלמה להחליט להרוג את אדניהו? .33

 א. שלא קרא לשלמה לזבח בעין רגל

 ב. שהטעה את בת שבע אמו

 ג. שבקש את אבישג השונמית 

 ד. שאמר לבת שבע שהוא היה ראוי למלוך

 , מה אמרו כלב ויהושע יחד?בתגובתם לחטא המרגלים .34

 עלה נעלה וירשנו אותה א.

 למה זה אתם עוברים את פי ה' ב.

 נתנה ראש ונשובה מצרימה ג.

 ד. טובה הארץ מאד מאד 

 

 שאלות בנושא 'קול' -חלק ב'

ף". מי מהבאים נסו מ'קול'? .35 ֶלה ִנּדָּ ם קֹול עָּ תָּ ַדף אֹּ  "ְורָּ

 א. חיל אשור במצור על ירושלים

 במלחמה במכמש ב. פלשתים

 ג. ישראל בפציית פי האדמה 

 ד. ישראל במעמד הר סיני

 היכן התרחש הקרב בו נתן ה' סימן לתקיפה בשמיעת "קֹול ְצָעָדה"?_________________  .36

ץ ְבקֹוָלם'?  _________________  .37 ע ָהָארֶּ  באיזה אירוע נאמר: 'ו ִתָבק 

ְצִצים'? ___________  .38  ______  היכן מוזכר 'ּקֹול ְמח 

ֹלת ֱאֹלִהים"?  _________________   .39  באיזו מכה ממכות מצרים מוזכר שהיו "קֹׁ

 מי שמעה את "קֹול ָהָרִצין"  _________________  .40

ָּקה"?  _________________  .41  מי שמע "קֹול ְדָמָמה ד 

 בפתח ביתו? _________________  מי זיהה 'קול רגלים' של אשה .42

ְגדֹוָלה" במחנה ישראל? .43 ְתרּוָעה ה    _________________  מה גרם להשמעת "קֹול ה 

  בדברי איזה נביא מוזכר "קֹול ֲחָרָדה"  _________________ .44
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 שאלות פתוחות -חלק ג' 

אחר. מהם . שלוש פעמים מנבא ישעיהו על ירושלים שיקרא לה בעתיד שם 45-47

 השמות? 3
  _________________  _________________  _________________ 

             

להים. מי השלושה -לעתים נעזרו בגורל לגלות אשמת אדם הגלויה לא .48-50

 שנמצאו אשמים בצורה כזו?
 _________________  _________________  _________________ 

 

 למקרה שאין הכרעה  -שאלות מילואים

 

 מה נתן חזקיהו לאשור בנוסף לדלתות היכל ה'? .1

ְמנֹות   א. אֹׁ

 ב. ֹליֹות

רֹׁת  ג. ִתמֹׁ

 ד. גֻּּלֹות

ה ֶאת .2 ל-ה' א  -על איזו מצוה מובא הנימוק: "ְלַמַען ִתְלַמד ְלִיְראָּ ִמים"?-ֹלֶהיָך כָּ  ַהיָּ

 א. לימוד תורה יומם ולילה

 ב. אכילת מעשר במקום משכן ה' 

 ג. שביתת האדמה בשמיטה

 ד. עליה אל מקום משכן ה' למשפט

ן".-משורר תהלים מעיד על א .3 ֹּא ִייׁשָּ ֹּא יָּנּום ְול  להי ישראל ש"ל

 על מי עוד, להבדיל, נאמר ביטוי זה?

 א. משה

 ב. בעז

 ג. הבעל

 ד. אשור 

 מה מהדברים הבאים הוא הגבוה ביותר? .4

 שלמה  א. הכרובים שעשה

 ב. המכנות שעשה שלמה

 ג. כתרות העמודים של שלמה

 ד. גלית

 מי מהבאים היה נכד של נח? .5

 א. שלח

 ב. עוץ

 ג. אשכנז

 ד. מצרים
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  "דממ –מבחן מחוזי בכתב  –תשובון  

 ה הנכונהבהתשו את  יש להקיף

     

 ד ג ב א 26

 ד ג ב א 27

 ד ג ב א 28

 ד ג ב א 29

 ד ג ב א 30

 ד ג ב א 31

 ד ג ב א 32

 ד ג ב א 33

 ד ג ב א 34

 ד ג ב א 35

 שאלת המילואיםתוצאות 

 ד ג ב א 1

 ד ג ב א 2

 ד ג ב א 3

 ד ג ב א 4

 ד ג ב א 5

     

 ד ג ב א 1

 ד ג ב א 2

 ד ג ב א 3

 ד ג ב א 4

 ד ג ב א 5

 ד ג ב א 6

 ד ג ב א 7

 ד ג ב א 8

 ד ג ב א 9

 ד ג ב א 10

 ד ג ב א 11

 ד ג ב א 12

 ד ג ב א 13

 ד ג ב א 14

 ד ג ב א 15

 ד ג ב א 16

 ד ג ב א 17

 ד ג ב א 18

 ד ג ב א 19

 ד ג ב א 20

 ד ג ב א 21

 ד ג ב א 22

 ד ג ב א 23

 ד ג ב א 24

 ד ג ב א 25


