
 

 

 

 חידון התנ"ך המחוזי בכתב 

 לתלמידי בתי הספר הממלכתיים 

 דק'( 75: שעה ורבע )זמן מוקצב.  שאלות 50 זה במבחן 
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ים". כיצד  .1 הוּדִׁ ְּ ל ַהי ּכָ ֶלְך מִׁ ית ַהּמֶ ט ּבֵּ לֵּ ּמָ ְך ְלהִׁ ֵּ י ְבַנְפש  ַדּמִׁ ר ַאל ּתְ יב ֶאל ֶאְסּתֵּ ִׁ ַכי ְלָהש  ֹּּאֶמר ָמְרּדֳּ "ַוי
 נימק מרדכי את דבריו?

 העם היהודי יינצל בכל מקרה  .א
 האל לא יעזוב את עמו לעולם .ב
 של אסתר והיא לא תינצל יגלו את זהותה האמיתית .ג
 אסתר לא תמצא מקום מסתור בבית המלך  .ד

 
 באיזה מאורע נדרשו האדם והבהמה להתכסות שקים? .2

 הרעב בימי אליהו  .א
 גזירת המן .ב
 בעקבות השמועה שנינווה עתידה להיהפך בימי יונה .ג
 בעקבות מכת הדבר במצרים .ד

 
 מי ממלכי אשור הבאים הגלה את שבטי הצפון נפתלי והגלעד?  .3

 פול .א
 תגלת פלאסר .ב
 שלמנאסר .ג
 סנחריב .ד

 
יֶהם" להתחנן על אדונם?  .4 ֵּ ָראש  ים ּבְ יֶהם ַוֲחָבלִׁ ָמְתנֵּ ים ּבְ ּקִׁ  לפני מי הגיעו אנשים ש "ש ַ

 יוסף .א
 אחאב .ב
 פרעה .ג
 נבל .ד

 
5. ? " י ַעְוָלה ָנָפְלּתָ י ְבנֵּ ְפנֵּ ְנפוֹּל לִׁ וּ ּכִׁ ש  ם ֻהּגָ יִׁ ּתַ ְ ְנֻחש  ֹּא לִׁ ֹּא ֲאֻסרוֹּת ְוַרְגֶליָך ל  על מי קוננו: "ָיֶדָך ל

 שאול .א
 יונתן  .ב
 אבנר בן נר .ג
 עמשא בן יתר .ד

 
 לא ניתןבפרק ח' בספר שמואל א', מבקש העם משמואל מלך. איזה מהטעמים הבאים  .6

 כנימוק לבקשה זו?
 כדי שיהיו ככל הגויים .א
 כדי שיילחם את מלחמותיהם .ב
 כדי שישפוט אותנו  .ג
 כדי להרחיב את גבולנו .ד

 
 מה מבין ההיגדים הבאים נכון: .7

 בספר שופטיםהר גריזים מוזכר בספר יהושע והר עיבל  .א
 הר גריזים מוזכר בספר שופטים והר עיבל בספר שמואל .ב
 הר גריזים מוזכר בספר מלכים והר עיבל בספר שמואל .ג
 הר גריזים מוזכר בספר שופטים והר עיבל בספר יהושע  .ד

 



 

ים" ?  .8  למה שימשו "ַחְרבוֹּת ֻצרִׁ
 למלחמה באויב .א
 לברית מילה  .ב
 להתנקשות  .ג
 לכריתת עצים .ד

 
ש  ְותֹּר ְוגוָֹּזל" מוזכרים בקשר ל:  .9 ּלָ ֻ ל ְמש  ת ְוַאיִׁ ֶ ש  ּלֶ ֻ ז ְמש  ת ְועֵּ ֶ ש  ּלֶ ֻ  "ֶעְגָלה ְמש 

 בברית שכרת ה' עם אברהם .א
 קורבנות יהושע ועם ישראל בכניסה לארץ .ב
 מנחת יעקב לעשו .ג
 הכנסת אורחים .ד

 
 למי שיכה את גלית?  לא הובטחמה מהבאים  .10

 עושר גדול .א
 חתונה עם בת המלך .ב
 בית חדש .ג
 בית אביו יהיה חופשי בישראל .ד

 
ְיָלה'  ? לא מוזכראצל מי מהבאים  .11 י ַהּלַ ֲחצִׁ  דבר שהתרחש 'ּבַ

 שמשון .א
 בועז .ב
 בכורי מצריים .ג
 אסתר .ד

 
למספר עניינים. באיזה מהבאים מובא המונח בקשר לגאולה  ך"בתנהמונח 'גאולה' מתייחס  .12

 של קרקע? 
 בראשית, ברכישת מערת המכפלה על ידי אברהם .א
 שמואל ב', ברכישת גורן ארוונה על ידי דוד .ב
 רות, בקניית חלקת השדה של אלימלך על ידי בעז .ג
 בראשית, בקניית קרקעות מצריים על ידי יוסף .ד

 
לא נחצו בתנ"ך מסופר על חצייה של מקור מים. באיזה מהמקרים הבאים  מקריםבמספר  .13

 לשניים ? המים
 בחציית ים סוף  .א
 במעבר הירדן בימי יהושע .ב
 במעבר אליהו  את הירדן  .ג
 במעבר אלישע את הירדן .ד

 
 מי מהבאים יצא לקרב בעקבות פתרון לחלום ששמע? .14

 יעקב .א
 שלמה  .ב
 גדעון .ג
 יוסף  .ד

 



 

 
 במערה?  לא אירעמה מהבאים  .15

 לוט הסתתר עם בנותיו .א
 דוד קרע את כנף מעילו של שאול .ב
 חמשת מלכי הדרוםהסתררו  .ג
 אליהו מצא מסתור מפני איזבל .ד

 
ים' על פי הכתוב במגילת אסתר, מה נכתב .16 ָּמִׁ י ַהי ְברֵּ ֶפר ּדִׁ סֵּ   ?  'ּבְ

 נס ההצלה שנעשה ליהודים .א
 הצלת אחשוורוש ממוות על ידי מרדכי  .ב
 שושתי לא רצתה לבוא אל המלך .ג
 שמרדכי יקבל את בית המן  .ד

 
 מה שם המלך שהוציא את המלך יהויכין מבית הכלא? .17

 נבוזראדן .א
 נבוכדנאצר .ב
 אויל מרודך .ג
 סנחריב .ד

 
ֶתֶרת" באיזה הקשר מובא הצירוף   .18 ת ַהּכוֹּ ּלַ  בתנ"ך ?  "ּגֻ

 משתה אחשוורוש  .א
 ארמון שלמה בבניין  .ב
 בבניין בית המקדש .ג
 נחלת עכסה בת כלב .ד

  
השפה העברית החדשה השתמשה בתנ"ך כדי לבנות מילון צבאי. לאיזו מבין המילים הבאות  .19

 אין מקור בתנ"ך? 
 קצין  .א
 ֶסֶרן  .ב
 אלוף .ג
ל .ד ָּ   ַסמ 

 
 את מי בתנ"ך הלבישו מדים לקראת יציאה לקרב?  .20

 את שאול  .א
 את דוד  .ב
 שלמה את  .ג
 את יהושע .ד

 
י ָחָלב ?מי  .21 צֵּ  שלח לאדם אחר ֲחרִׁ
 יוסף  .א
 נעמן .ב
 ישי .ג
 ירבעם .ד

 



 

ָּאֶרָך"?  .22 ַעל ַצו יד וָּפַרְקּתָ ֻעּלוֹּ מֵּ רִׁ ר ּתָ ֶ ֲאש   למי נאמר: "ְוָהָיה ּכַ
 ליעקב .א
 לישמעאל .ב
 ליצחק .ג
 לעשו .ד

 
 מלבד גליית, על מי עוד נאמר  שחרף את אלוהי ישראל?  .23

 עשו .א
 סיסרא .ב
 המן .ג
 רבשקה .ד

 
 באחת מכות מצריים מסופר על השעורה והפשתה שניזוקו. באיזו מכה מדובר?  .24

 ארבה .א
 דם .ב
 ברד .ג
 דבר .ד

 
 לאחר איזו טענה מפי משה ענה לו ה' כי אהרן אחיו יצטרף לשליחות?  .25

ח .א לָּ ְׁ ש  יַד ת ִּ ַלח נָּא ב ְׁ ְׁ י ש  י ֲאדֹנָּ   ב ִּ
י .ב נֹכִּ ֹון אָּ ש  ַבד לָּ ה ו כְׁ ֶ ַבד פ    כְׁ
ים  .ג רִּ בָּ יש  ד ְׁ ילֹא אִּ נֹכִּ   אָּ
י  .ד ינו  לִּ ֵהן לֹא יֲַאמִּ  וְׁ

 
נוּ" ?   .26 יחֵּ ם ֶאת רֵּ ּתֶ ְ ְבַאש  ר הִׁ ֶ ּפֹּט ֲאש  ְ ש  יֶכם ְויִׁ  למי נאמר:  "יֵֶּרא ה' ֲעלֵּ

  ראובן לאחיו .א
  שוטרי העם למשה ואהרון .ב
  אליהו לנביאי הבעל .ג
 משה לדתן ואבירם .ד

 
  -הפסוק "ה' ימלוך לעולם ועד" מוזכר ב .27

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

 
 כמה גברים מתו בעקבות חטא העגל ? .28

 500 .א
 1000 .ב
 3000 .ג
 4000 .ד

 
 
 



 

 
יֶהם .29 ְכלֵּ נִׁ ם ָלֶכם ּבְ ים הֵּ ר צורר הוא כינוי לאויב. על איזה עם נאמר: "צְֹּררִׁ ֶ לוּ ָלֶכם ...."?-ֲאש  ּכְ  נִׁ
 עמלק .א
 מדיין .ב
  מואב  .ג
 עמון .ד

 
י .30 ָּבֹּאוּ ְבנֵּ ל-"ַוי ל ּכָ ָראֵּ ש ְ ָדה הֹּר ָהָהר". איזה מאורע התרחש על פסגתו של הר זה?-יִׁ  ָהעֵּ
 משה התבשר שלא יכנס לארץ כנען .א
 מרים חלתה בצרעת .ב
 אהרון נפטר .ג
 משה ואהרון הכו בסלע .ד

 
 

 מי הייתה 'סֶֹּכֶנת' ? .31
 חבר הקינייעל אשת  .א
 בת שבע .ב
 אבישג השונמית .ג
 רות  .ד

 
 על פי האמור במגילת רות, מיהו בנו של בועז? .32
 עמינדב .א
 ישי .ב
 עובד .ג
 רם .ד

 
י .33 נִׁ מֵּ י ְיש ִׁ יו"?  מי אמר: "מִׁ ְקּתִׁ ְצּדַ ט ְוהִׁ ּפָ ְ ש  יב וּמִׁ ְהֶיה ּלוֹּ רִׁ ר יִׁ ֶ יש  ֲאש  ל אִׁ ָאֶרץ ְוָעַלי ָיבוֹּא ּכָ ט ּבָ ֹּפֵּ  ש 
 שלמה .א
 דוד .ב
 אבשלום .ג
 יתרו .ד

 
 מי  מהבאים הוכה על הלחי?  .34
 בלעם .א
 מיכיהו בן ימלה  .ב
 שמשון .ג
 צדקיה בן כנענה .ד

 
 נמצא אשם על ידי גורל: מי מהבאים לא .35
 עכן .א
 יונתן .ב
 בנימין .ג
 יונה .ד

 



 

 
 פי פרק כ' בספר יהושע, אדם שנס אל ערי מקלט יישאר שם עד:על  .36
 שמי שרודף אחריו ימות .א
 מות הכהן הגדולשי .ב
 שיעברו שבע שנים .ג
 שמשפחת הנרצח תסלח לו  .ד

 
ְעָיהוּ ֶבן ָאמוֹּץ .37 ַ   ? לאיזה מלך מהבאים ניבא הנביא ְיש 
 יאשיהו .א
 אסא .ב
 חזקיהו .ג
 צדקיהו .ד

 
 מה מהדברים הבאים נשמר במשכן לפני העדות על מנת שיהיה "אות לבני מרי"?  .38
 צנצנת המן .א
 מטה אהרון  .ב
 מחתות קורח ועדתו .ג
 אפרו של עגל הזהב .ד

 
יַח ה' '?  מי מהבאים כונה על ידי אדם אחר .39 ִׁ  'ְמש 
 דוד על ידי יונתן .א
 שאול על ידי דוד .ב
 שלמה על ידי נתן הנביא .ג
 עלי על ידי שמואל  .ד

 
ַבש   .40 ק ּדְ ים וַּבְקּבֻ דִׁ ּקֻ ָרה ֶלֶחם ְונִׁ  ? למי נשלחה מנחה שכללה ֲעש ָ
 למלך .א
 לחבר .ב
 לנביא .ג
 לאב .ד

 
 יום ? 14איזה חג נחגג  .41

 חג הפסח בימי יהושעא.         
 חג ה' בשילה ב.         
 החג בימי שלמה ג.         
 ירבעם מלבו בחודש השני החג שבדאד.        
 

 בכור לאמו? לא היהמי מהבאים  .42
 ראובן .א
 עובד .ב
 ישמעאל .ג
 בנימין .ד

 
 



 

 
 

 ?ממנו יפתח בת בקשה מה .43
 בשנה ימים ארבעה חג לכבודה שיעשו .א
  להתאבל זמן לה שיתן .ב
 נדרו את להפר שינסה .ג
 מרעותיה להפרד לה שיתן .ד

 
 מתי פחד משה שהעם הולך לסקול אותו? .44

 בתלונה על הבשר במדבר .א
  בתלונה על המים ברפידים .ב
 בתלונת עדת קרח על משה ואהרן .ג
 סוף-בתלונת העם על ים .ד

 
י" :בפסוק הוזכר היכן .45 נִׁ ילֵּ י ַיּצִׁ אְֹּיבִׁ ְנַאי ָעז מֵּ ֹּ ש ּ י מִׁ ּ  ּכִׁ י ָאְמצו ּנִׁ ּמֶ   ? "מִׁ
 חנה בתפילת .א
 דוד בתפילת .ב
 דבורה בשירת .ג
 לבניו יעקב בברכת .ד

 
ֶבר ה בעונש בחר שדוד הסיבה מה ,העם את שספר על עונש לבחור שנתבקש לאחר .46  פני על ּדֶ

 ?אחרים עונשים
 אנשים פחות בו ימותו כי .א
 רבים שרחמיו באל שתלוי עונש זה כי .ב
 לבדו בו לשאת שעליו עונש זה כי .ג
 מהשאר יותר קצר עונש זה כי .ד

 
  ?הכתוב פי על שלמה נציבי של תפקידם היה מה .47
 בממלכה הסדר על אחראים להיות .א
 חודש בשנה וביתו המלך את לפרנס .ב
 לדווח למלך על בעיות שמתעוררות אצל כל שבט .ג
 פקח על איסוף הכסף לבניית המקדשל .ד

 
  ?כרמו את לאחאב למכור סירב נבות מדוע .48
 לעומתו ערך פחות משהו לו הציע אחאב כי .א
 אבותיו נחלת הוא הכרם כי .ב
 מכל יותר כרמו את אוהב הוא כי .ג
 אחאב עם עכורים יחסים לו יש כי .ד

 
  ?אביו היה שלא אף על 'אבי' אחר לאדם קרא מי .49
 לאליהו אלישע .א
 לעלי שמואל .ב
 אבנר לשאול  .ג
  לאלישע גיחזי .ד



 

 
 

ים?  -על מי מהמלכים הבאים מסופר כי עשה שימוש ב .50 ּצִׁ ת ְוחִׁ ֶ  ֶקש 
 שאול .א
 רחבעם .ב
 בן יהואחז יואש .ג
 אמציה  .ד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 שאלות מילואים להכרעה 

: שאלות אלה לא נספרות בניקוד הכללי, ונעשה בהם שימוש במידה של ניקוד זהה וצורך הבהרה
 בהכרעה

 
 . מיהו מלך ישראל שלאחר מות קדמו התחלק העם בינו לבין מתמודד אחר למלוכה?1

 א. פקח
 ב. מנחם
 ג. עמרי 
 ד. יואש

 
זֹּאת .....ַעד ַהיּוֹּם ַהזֶּה"?.על איזה מאורע הגיבו הרואים: "לֹּא 2 ְרֲאָתה ּכָ ֹּא נִׁ ְהְיָתה ְול  נִׁ

 א. הורדת האש בהר הכרמל
 ב. מעשה פילגש בגבעה
 ג. מכת השחין במצרים

 ד. עצירת השמש ממהלכה בימי יהושע
 
ית ?3 ִׁ יש  ים ֲחרִׁ  . באיזה הקשר הוזכרה רוַּח ָקדִׁ

 א.  מכת הארבה
 ב. קריעת ים סוף
 הנביאג. עלילות יונה 

 ד. אליהו בהר חורב
 
ּתוֹּ 4 ְ ש  ן לִׁ ם ַאיִׁ ן וַּמיִׁ ּמוֹּ ָנה ְוֶגֶפן ְורִׁ ֹּא ְמקוֹּם ֶזַרע וְּתאֵּ ם....ל ְצַריִׁ ּמִׁ יֻתנוּ מִׁ ת" . באיזה מקום נאמר: "ְוָלָמה ֶהֱעלִׁ
? 

 א. במרה
 ב. בקברות התאווה

 מדבר צין-ג. בקדש
 ד. במדבר פארן

 
ה גוּר 5 ַמֲעלֵּ ְבְלָעם'?. מי מהמלכים מצא את מותו 'ּבְ ר ֶאת יִׁ ֶ  ֲאש 

 א. אחז
 ב. פקח
 ג. יואש

 ד. אחזיה
 
ים?6 י ָבנִׁ נֵּ ים ּבְ ִׁ ֹּש  ל ְ ים וּש  נִׁ ים ּבָ עִׁ  .  לאיזה שופט היו ַאְרּבָ

 א. אבצן
 ב. עבדון בן הלל
 ג. יאיר הגלעדי
 לוניד. אילון הזבו

 
 
 



 

יש להקיף את התשובה הנכונה ביותר -תשובון  

 

 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

 ד ג ב א 36

 ד ג ב א 37

 ד ג ב א 38

 ד ג ב א 39

 ד ג ב א 40

 ד ג ב א 41

 ד ג ב א 42

 ד ג ב א 43

 ד ג ב א 44

 ד ג ב א 45

 ד ג ב א 46

 ד ג ב א 47

 ד ג ב א 48

 ד ג ב א 49

 ד ג ב א 50

 המילואיםתוצאות שאלת 

 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 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

 ד ג ב א 26

 ד ג ב א 27

 ד ג ב א 28

 ד ג ב א 29


