
 מדינת ישראל 
 משרד החינוך 

 מינהל חברה ונוער 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 אבי -איציק בן התנ"ך: ן הממונה על חידו

ז החידון:  חננאל מלכה מַרכֵּ

ר השאלות:   איתי שטובר  מַחבֵּ

 רגב גולן   עורך החידון:
 

 ף "התש בכסלו  ז "י

 2019 בדצמבר 15

 © כל הזכויות שמורות 

 בהצלחה! 

 הוראות למתמודדים:

 ברירה.-שאלות רבות 35בשלב זה של החידון  •

 לכל שאלה ארבע תשובות אפשריות. •

 הקיפו במעגל את התשובות הנכונות ביותר. •

 הניקוד לכל שאלה הוא נקודה אחת. •

 . נקודות 35עד ניתן לצבור בשלב זה  •

 דקות(  45) זמן הבחינה: ארבעים וחמש דקות

 ומכוונות זכר בלשון מנוסחות זה בשאלון ההנחיות

 . כאחד  ולנבחנים לנבחנות

לעתים השאלות מנוסחות בלשון זכר, אך שימו לב, 

ז לזכר או לנקבה.  עשויות לרמֵּ

 

 חומר הלימוד לחידון: 

 תורה

 הספר כל: בראשית

 ד" ל-א" ל, ד" כ, כ-א פרקים: שמות

 ב" ל, ז" כ, ה"כ-כ, ז" י-י  פרקים: במדבר

 

 נביאים

 ד" כ-ב" כ, כ, ד" י, א" י-א פרקים : יהושע

 הספר  כל: שופטים

 

 כתובים

 הספר כל: רות

 הספר כל: אסתר

 חידון התנ"ך לנוער, התש"ף
  ב'מועד  –הספר הממלכתיים  לבתי חידון בכתב



 השאלות 

 שאלות. הקיפו במעגל את התשובות הנכונות ביותר.  35לפניכם 

 נכוןמהשופטים הראשונים שקמו לישראל. איזה היגד מהבאים  הוא. אהוד בן גרא 1

 ? לגביו

ים ָשָנה"  א. ָבעִּ ֹקט ָהָאֶרץ ַארְׁ שְׁ  "ַותִּ

יש "  ב. ר ַידאִּ טֵּ ינֹו-אִּ מִּ  " יְׁ

ֹאד"  ג. יא מְׁ יש ָברִּ  "אִּ

ש-ַוַיְך ֶאת"  ד. ים שֵּ תִּ שְׁ לִּ יש-פְׁ אֹות אִּ  "מֵּ

 

י הוא צבע אדום. 2 י"  מי התבקשששימש לצביעת בדים.  , ָשנִּ ַות חּוט ַהָשנִּ קְׁ לקשור את "תִּ

 לחלון ביתו? 

 יהודה א.

 רחב ב.

 משה ג.

 מרים ד.

 

 את ושתי?מי הציע לאחשוורוש לגרש . 3

 חרבונה א.

 מרדכי ב.

 זרש ג.

 ממוכן ד.

 

 בנו של בועז? מה היה שם. 4

 עובד א.

 דוד  ב.

 פרץ ג.

 נחשון ד.

 

י :. באיזו מלחמה ציווה יהושע את העם5 יעּו כִּ יר"?-ָנַתן ה' ָלֶכם ֶאת-"ָהרִּ  ָהעִּ

 במלחמה נגד מקדה א.

 במלחמה נגד יריחו  ב.

 במלחמה נגד חצור ג.

 העיבמלחמה נגד  ד.

 



 ?"ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהֶזה" בתנ"ך מתואר במילים: איזה מאכל . 6

ץ ַהַדַעת  א.  פרי עֵּ

ָלו ב.  ַהשְׁ

ים  ג. יד ֲעָדשִּ זִּ  נְׁ

יֵּה ד. ַית ָהַארְׁ וִּ  הדבש מגְׁ

 

7 .GPS , ָטן שהומצאה בשנת  , יניםיהיא מערכת ניווט המבוססת על לוו, בעברית ַנוְׁ

:  על מנת למצוא את דרכם במדבר באדם מסויםנדודיהם עת ב נעזרו . בני ישראל 1973

ם". מי -"ַעל יָניִּ עֵּ יָת ָלנּו לְׁ ָהיִּ ָבר וְׁ דְׁ נּו ַבמִּ ָת ֲחֹנתֵּ ן ָיַדעְׁ  ?ישאהכֵּ

 משה נו שלב א.

 אחיו של משה ב.

 חותן משה ג.

 בן דודו של משה ד.

 

ללקוט את המן. מה , יצאו אנשים ביום השבת למרות ציווי האוסר עליהם לעשות כן .8

 מצאו אותם האנשים?

 תולעים א.

 שכבת טל ב.

 מן נמס ג.

 לא כלום ד.

 

ָמֳחָרת". מה אכלו בני ישראל  :לאחר הגעת בני ישראל לארץ מסופר. 9 ֹבת ַהָמן מִּ שְׁ "ַויִּ

 במקום? 

ֲעבּור ָהָאֶרץ א.  מֵּ

ַבש ב. ָאה ּודְׁ  ֶחמְׁ

ָכר ג. שֵּ ן וְׁ  ַייִּ

ת  ד. יםאֵּ חִּ ת ָהֲאַבטִּ אֵּ ים וְׁ אִּ שֻּׁ  ַהקִּ

 

  היכןעד היום איננו מזהים אותה. אך , שהוזכרה לא אחת בתנ"ךאבן יקרה  היאֹשַהם . 10

 מוזכרת אבן הֹשַהם?

 עגל הזהב א.

 עכן וחרם יריחו  ב.

 שלל גדעון ג.

 נהרות גן עדן  ד.

 



ָפֶניָך -"ֲהלֹא ָכלאברהם: ציע הבעקבות המריבה בין רועי אברהם לרועי לוט, . 11 ָהָאֶרץ לְׁ

ָעָלי".  ָפֶרד ָנא מֵּ  ? להתיישב לוטבחר  באיזה מקוםהִּ

 בית אל א.

 כיכר הירדן  ב.

 מצרים  ג.

 ארץ הנגב ד.

 

א ֶאת :משה אמר מצרים  מכותמ הכלפני איזו מ. 12 ַבר -"ַהָירֵּ יס ֶאת ה'דְׁ נִּ ֹעה הֵּ י ַפרְׁ דֵּ ַעבְׁ -מֵּ

ֶאת נֵּהּו ֶאל-ֲעָבָדיו וְׁ קְׁ ים"?-מִּ  ַהָבתִּ

 דם א.

 כינים ב.

 דבר ג.

 ברד ד.

 

לֹא. 13 ים". -ביציאת מצרים מסופר "וְׁ תִּ שְׁ לִּ ים ֶדֶרְך ֶאֶרץ פְׁ מדוע, עפ"י הכתוב, לא ָנָחם ֱאֹלהִּ

ים? ֶדֶרְך ללכתהנחה ה' את העם  תִּ שְׁ לִּ  ֶאֶרץ פְׁ

ָמה" -"ֶפן: הדרך בטיחות .א ָריְׁ צְׁ ָשבּו מִּ ָחָמה וְׁ לְׁ ֹאָתם מִּ רְׁ ם ָהָעם בִּ ָנחֵּ  יִּ

י : לא"י אורך הדרך ב.  ָקרֹוב הּוא""כִּ

י :נגד הפלשתים הימצאות נשק ג. נֵּ ים ָעלּו בְׁ שִּ ם" -"ַוֲחמֻּׁ ָריִּ צְׁ ֶאֶרץ מִּ ל מֵּ ָראֵּ שְׁ  יִּ

ַקח ֹמֶשה ֶאת : כדי לקחת את עצמות יוסף ד. מֹו" -"ַויִּ ף עִּ מֹות יֹוסֵּ  ַעצְׁ

 

ֶיה ַעל טרם יציאתו למלחמה: מה' מיהו המנהיג שביקש אות. 14 הְׁ ם ַטל יִּ ַבָדּה -"אִּ ָזה לְׁ ַהגִּ

ַעל י-ָכל-וְׁ י כִּ תִּ ָיַדעְׁ י ֶאת-ָהָאֶרץ ֹחֶרב וְׁ ָידִּ יַע בְׁ ָת"?-תֹושִּ ַברְׁ ל ַכֲאֶשר דִּ ָראֵּ שְׁ  יִּ

 משה א.

 גדעון  ב.

 יהושע ג.

 יפתח  ד.

 

 רשו בני גלעד את יפתח? ימדוע ג. 15

 הוא הקריב את בתוכי  א.

 ההנהגההוא השתלט על כי  ב.

 הוא התגרה בבני עמון כי  ג.

 הוא בן אישה אחרתכי  ד.

 

 



 הגיש גדעון למלאך?  לאמה מהבאים . 16

 מצות א.

 מרק ב.

 גדי עיזים  ג.

 יין  ד.

 

 היכן נקברה שרה?. 17

 במקום שנקנה במאה קשיטה א.

 במקום שנקנה בארבע מאות שקל כסף  ב.

 ַבָשֶדהָלשּוַח במקום בו יצא איש  ג.

 במקום בו נמכר איש ד.

 

ַעל-"ָלַדַעת ַמהאסתר שלחה סריס אל מרדכי . 18  . מה רצתה לדעת?" ֶזה-ַמה-ֶזה וְׁ

 מה מרדכי שמע מבגתן ותרשא. 

 מדוע מרדכי לבש שק ואפרב. 

 ג. מדוע מרדכי חתם בטבעת המלך על אגרת הפורים

 מדוע מרדכי ישב בשער המלךד. 

 

אחד הדברים שביססו מקומות יישוב.  בגלל הצורך הרב במים בימי קדם, באר הייתה . 19

י :על עבדי יצחק מסופר שחפרו בארות דֵּ רּו ַעבְׁ פְׁ אּו-"ַוַיחְׁ צְׁ מְׁ ָחק ַבָנַחל ַויִּ צְׁ ם  -יִּ ר ַמיִּ אֵּ ָשם בְׁ

ים". מה מהבאים   שם של אחת הבארות אותן חפרו עבדי יצחק?  אינוַחיִּ

ָאה  א. יםמֵּ ָערִּ  שְׁ

ָנה ב. טְׁ  שִּ

ֶשק ג.  עֵּ

ָעה ד. בְׁ  שִּ

 

ים ֶאת ָהָאֶרץ? המרגלים שלכמה ימים ארך המסע . 20  ַהָתרִּ

 שבוע א.

 חודש ב.

 ארבעים יום  ג.

 שלושה חודשים ד.

 

 

 

 



 ? הים למילדותויטיב אלמדוע ה. 21

 השאירו את הילדים הנולדים בחיים  א.

 החביאו את הילדים הנולדים ב.

 גידלו את הילדים הנולדים כמצריים  ג.

 הביאו את הילדים הנולדים לבית פרעה ד.

 

ֶאת תתגובמה הייתה . 22 ש ָהָאָמה ַהזֹאת וְׁ ָנּה" -אברהם לבקשת שרה: "ָגרֵּ  ?בְׁ

 ע בעיניו הדבר היה ר א.

 אברהם שמח בליבו ב.

 אברהם מיהר לעשות כן ג.

 אברהם נפל על פניו ד.

 

י"?. 23 נִּ תֵּ ָך ּומֹותְׁ בְׁ ֹלף ַחרְׁ  מדוע ביקש אבימלך מנערו "שְׁ

 שלא יאמרו שאדם שאינו יהודי הרג אותו  א.

 שאישה הרגה אותו שלא יאמרו ב.

 שלא יאמרו שהוא נהרג בקרב ג.

 שלא יחללו את גופתו ד.

 

 איך נקרא המקום בו הוציא משה לישראל מים מהצור בחורב? . 24

 מי מריבה א.

 מסה ומריבה ב.

 קברות התאווה ג.

 מרה ד.

 

ָפֶעם רּוחֹו"  על מי נאמר. 25  ? לאחר שחלם חלום"ַותִּ

 יוסף  א.

 שר המשקים ב.

 האופיםשר  ג.

 פרעה ד.

  



: ה'מים. באיזה מימי הבריאה אמר כדור הארץ מכוסים פני מ יםיותר משני שליש.  26

ם ֶאל ַתַחת ַהָשַמיִּ ם מִּ ָקוּו ַהַמיִּ ָרֶאה ַהַיָבָשה" -"יִּ תֵּ  ?ָמקֹום ֶאָחד וְׁ

 השני א.

 השלישי ב.

 החמישי ג.

 השישי ד.

 

י ַיֲעֶלה"  :בה'בני ישראל  שאלובסיפור פילגש בגבעה . 27 ם-מִּ ָחָמה עִּ לְׁ ָלה ַלמִּ חִּ י -ָלנּו ַבתְׁ נֵּ בְׁ

ן"  ָימִּ נְׁ  מה הייתה תשובתו של ה'? .בִּ

 יהודה א.

 אפרים  ב.

 מנשה ג.

 ראובן ד.

 

י ה'"?" אמרה על עצמה:  . מי 28 יַבנִּ יָקם ֱהשִּ רֵּ י וְׁ תִּ ָאה ָהַלכְׁ לֵּ י מְׁ  ֲאנִּ

 רחל א.

 דינה ב.

 נעמי ג.

 רות ד.

 

כיצד הצדיק את לאישה פלישתית. למרות התנגדות הוריו, שמשון ביקש להינשא . 29

 ?בקשתו

 אוהבת אותו מאוד אישהה א.

 האישה רוצה להיות חלק מעם ישראל ב.

 יוהאישה ישרה בעינ ג.

 הפלישתים בשלום עם ישראל ד.

 

י }...{ ַרכֹות"?. 30 ינֵּ עֵּ  על מי נאמר: "וְׁ

 רחל א.

 ערפה ב.

 אסנת ג.

 לאה ד.

 

 

 



 ן? והיכן מת אהר. 31

יָבה א. רִּ י מְׁ  מֵּ

בֹו ב.  ַהר נְׁ

 ֹהר ָהָהר ג.

יָבה ד. רִּ  ַמָסה ּומְׁ

 

 שיוסף חי?  לבשורהתגובתו של יעקב  את כתובהכיצד מתאר . 32

בֹו"  א.  " ַוָיָפג לִּ

י רּוַח ַיֲעֹקב"  ב. חִּ  " ַותְׁ

ֶתה"  ג. שְׁ  "ַוַיַעש מִּ

ךְׁ "  ד. ֹפל ַויֵּבְׁ  " ַויִּ

 

א ַעלמתי היה הירדן . 33 דֹוָתיו" -ָכל-"ָמלֵּ  ?גְׁ

ים ֹכל  א. י ֲעָנבִּ כּורֵּ י בִּ מֵּ  יְׁ

יר ֹכל  ב. י ָקצִּ מֵּ  יְׁ

י ג. ֹערִּ יר שְׁ צִּ ַלת קְׁ חִּ תְׁ  םבִּ

י ֶזַרע ֹכל  ד. מֵּ  יְׁ

 

זה לא היה הקשבתם לי,  לואנשים להגיד: " ממהרים  ,אסון או תקריתלאחר  , לעתים. 34

אֹמר ַאלקורה". מי אמר: "ֲהלֹוא  יֶכם לֵּ י ֲאלֵּ תִּ ַגם-ָאַמרְׁ ֶתם וְׁ ַמעְׁ לֹא שְׁ אּו ַבֶיֶלד וְׁ נֵּה -ֶתֶחטְׁ ָדמֹו הִּ

ָרש"? דְׁ  נִּ

 יהודה א.

 ראובן ב.

 מעוןש ג.

 בנימין ד.

 

עֹוָלם}...{  ַאֲהָבה ָכלחז"ל אמרו במסכת אבות: " . 35 ָלה לְׁ טֵּ יָנּה בְׁ ָדָבר אֵּ לּוָיה בְׁ יָנּה תְׁ ". ֶשאֵּ

ן אחרת:אישה מי שיבח  ְך ָהַאֲחרֹון מִּ דֵּ תְׁ ַחסְׁ יַטבְׁ י-"הֵּ תִּ לְׁ בִּ אשֹון לְׁ ים  -ָהרִּ י ַהַבחּורִּ ֶלֶכת ַאֲחרֵּ

ם ם-אִּ אִּ יר"?-ַדל וְׁ  ָעשִּ

 יעקב א.

 אלמוני-פלוני ב.

 יהושע ג.

 בעז ד.
 

 הצלחה! ב


