
1 
 

 שאלות חידון  מחוזי בכתב למבוגרים תשע"ו

 

 1שאלה מס' 

 "?: ָלְך ָצַפְנִתי ּדוִֹדי ְיָשִנים ַגם ֲחָדִשים ְמָגִדים ָכל ְפָתֵחינּו ְוַעל ֵריחַ  ָנְתנּו ַהּדּוָדִאים מי אמר:"

 דוד .א
 שלמה .ב
 בועז .ג
 משה .ד

 

 2שאלה מס' 

 "?:ֲאָנִשים ִעם ְוַגם ה'   ִעם ַגם ָוטוֹב ְוָגֵדל ֹהֵלְך ... ְוַהַנַער על מי נאמר: "

 יוסף .א
 ביתרא .ב
 שמואל .ג
 יהונתן .ד

 

 3שאלה מס' 

 ?" ְמַבְקִשים ַאֶתם ֹאָתּה ִכי ה'  ֶאת ְוִעְבדּו ַהְגָבִרים ָנא ְלכּו מי אמר :"

 משה .א
 נחש העמוני .ב
 רבשקה .ג
 פרעה .ד

 

 4שאלה מס'

 "?:ֵאָלי ְברּוֲחָך ְשַנִים ִפי ָנא ִויִהימי בקש: "

 אלישע .א
 ועובדיה .ב
 משה .ג
 שלמה .ד

 

 

 5שאלה מס' 

 "?:ְלֵעיָנִים ָלנּו ְוָהִייתָ  ַבִמְדָבר ֲחֹנֵתנּו ָיַדְעָת  ֵכן ַעל ִכי ֹאָתנּו ַתֲעֹזב ָנא למי נאמר:"ַאל

 חובב .א
 יצחק .ב
 יהושע .ג
 ברזילי הגלעדי .ד

 

 6שאלה מס' 

 "? ַהֵמִתים ְוֶאת ַהַחִיים ֶאת ַחְסּדוֹ  ָעַזב ֹלא ֲאֶשר לה' הּוא ָברּוְך על מי נאמר :"

 יהודה .א
 בועז .ב
 דוד .ג
 מרדכי .ד
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 7 שאלה מס'

 "?:ָחִיל ֹעֶשה ְוִיְשָרֵאל ֹאְיָביו ֵשִעיר ְיֵרָשה ְוָהָיה ְיֵרָשה ֱאדוֹם ְוָהָיה מי אמר :"

 יפתח .א
 שמואל .ב
 משה .ג
 בלעם .ד

 

 8שאלה מס' 

 "?:ְבָידוֹ  ַמְצִליחַ  ה'  ֹעֶשה הּוא ֲאֶשר ְוֹכל ִאתוֹ  ה'  ִכי ֲאֹדָניו ַוַיְרא על מי נאמר :"

 יעקב .א
 יוסף .ב
 אליעזר, עבד אברהם .ג
 הנער הלוי .ד

 

 9שאלה מס' 

 "?:ְמרוֵֹמם ַאף ַמְשִפיל ּוַמֲעִשיר מוִֹרישה'  :ַוָיַעל ְשאוֹל מוִֹריד ּוְמַחֶיה ֵמִמית ה'  מי אמר:"

 עלי .א
 משה .ב
 חנה .ג
 דבורה .ד

 

 

 11שאלה מס' 

 "? ְלָפֵנינּו ִויַשֲחקּו ַהְנָעִרים ָנא ָיקּומּו מי אמר:"

 בנרא .א
 יואב .ב
 אחיתופל .ג
 אבימלך .ד

 

 

 11שאלה מס' 

 "? ַלָיֶלד ֲהָשלוֹם ְלִאיֵשְך ֲהָשלוֹם ָלְך ֲהָשלוֹם :"   למי נאמר

 אביגיל .א
 חנה .ב
 האשה השונמית .ג
 בת שבע .ד

 

 12שאלה מס' 

 "? ַבֻחִרים ַעד ַאֲחֶריהָ  ּוָבֹכה ָהלוְֹך ִאיָשּה ִאָתּה ַוֵיֶלְך על מי נאמר : "

 איש בושת .א
 אוריה החיתי .ב
 עדריאל המחולתי .ג
 פלטי בן ליש .ד
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 13שאלה מס' 

 "האשה היא  ":ָלמּות ַנְפשוֹ  ַוִתְקַצר ַוְתַאְלֵצהּו ַהָיִמים ָכל ִבְדָבֶריהָ  לוֹ  ֵהִציָקה ִכי ַוְיִהי"

 בת פרעה .א
 דלילה .ב
 יזבלא .ג
 יעל .ד

 

 14שאלה מס' 

 "?:ָקָשה ֵאַלִיְך ָשלּוחַ  ְוָאֹנִכי ִמְתַנֵכָרה ַאְת  ֶזה ָלָמה ... ֹבִאילמי נאמר  :"

 יזבלא .א
 שת ירבעםא .ב
 עתליה .ג
 בעלת האוב .ד

 

 15שאלה מס' 

 ְוהּוא ְבִקְרבוֹ  ִלבוֹ  ַוָיָמת ָהֵאֶלה ַהְּדָבִרים ֶאת ִאְשתוֹ  לוֹ  ַוַתֶגד... ַהַיִין ְבֵצאת ַבֹבֶקר ַוְיִהי על מי נאמר :"
 "?:ְלָאֶבן ָהָיה

 שמשון .א
 אחאב .ב
 נבל .ג
 שמעי .ד

 

 16שאלה מס' 

 "? ַחִיים ַהעוָֹדם ְוֶאְרֶאה ְבִמְצַרִים ֲאֶשר ַאַחי ֶאל ְוָאשּוָבה ָנא ֵאֲלָכה למי נאמר:"

 יתרו .א
 יוסף .ב
 הרוןא .ג
 פרעה .ד

 

 17שאלה מס' 

 "? ְמֹאד ֹתַאר טוֹב הּוא ְוַגם ָעִשיתָ  ָכָכה ַמּדּועַ  ֵלאֹמר ִמָיָמיו ָאִביו ֲעָצבוֹ  ְוֹלא על מי נאמר :"

 מנוןא .א
 יהונתן .ב
 שלוםאב .ג
 דוניהוא .ד

 

 18שאלה מס' 

 ִמן ֲעֵליֶהם ַמִים ִנַתְך ַעד ָקִציר ִמְתִחַלת ַהּצּור ֶאל ָלּה ַוַתֵטהּו ַהַשק ֶאת ... ַוִתַקח על מי נאמר:"
 "?:ָלְיָלה ַהָשֶדה ַחַית ְוֶאת יוָֹמם ֲעֵליֶהם ָלנּוחַ  ַהָשַמִים עוֹף ָנְתָנה ְוֹלא ַהָשָמִים

 צפורה .א
 רצפה בת איה .ב
 תמר .ג
 יהושבע בת המלך .ד
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 19שאלה מס' 

 "?:ֶאָחד גוָֹרל ְלָך ִיְהֶיה ֹלא ָלְך ָגדוֹל ְוֹכחַ  ַאָתה ַרב ַעם נאמר :" איזה שבט ל

 אשר .א
 בנימין .ב
 יוסף .ג
 יהודה .ד

 

 

 21שאלה מס' 

" נזכר בקשר :ְבִקְרֶבָך ֲאֶשר ְוַהֵגר ְוַהֵלִוי ַאָתה ּוְלֵביֶתָך ֱאֹלֶהיָך ה'  ְלָך ָנַתן ֲאֶשר ַהטוֹב ְבָכל ְוָשַמְחָת  "
 :מצותל

 ביכורים .א
 לקט שכחה פאה .ב
 ואבני צדק מאזני צדק .ג
 בניית בית חדש .ד

 

 21שאלה מס' 

 "?: ָאְזָניו ְשֵתי ְתִצֶליָנה ֹשְמעוֹ ָכל ֲאֶשר ְבִיְשָרֵאל ָדָבר ֹעֶשה ָאֹנִכי ִהֵנה למי נאמר :"

 ירבעם .א
 יהוא .ב
 יאשיהו .ג
 שמואל .ד

 

 22שאלה מס' 

 ָהִריעּו ֲאֵליֶכם ָאְמִרי יוֹם ַעד ָּדָבר ִמִפיֶכם ֵיֵצא ְוֹלא קוְֹלֶכם ֶאת ַתְשִמיעּו ְוֹלא ָתִריעּו מי ציוה :"ֹלא
 "?: ַוֲהִריֹעֶתם

 חזקיהו .א
 גדעון  .ב
 יהושע .ג
 יואב  .ד

 

 23שאלה מס' 

 ֶאֶלף ְבַאְרָבִעים ָוֹרַמח ֵיָרֶאה ִאם ָמֵגן ְשָעִרים ָלֶחם ָאז ֲחָדִשים ֱאֹלִהים ִיְבַחר בדברי מי נאמר :" 
 "?:ְבִיְשָרֵאל

 דוד .א
 חנה .ב
 דבורה .ג
 ישעיהו .ד

 

 24שאלה מס' 

 ?":ְבִתְרָצה ַהַבִית ַעל ֲאֶשר ַאְרָצא ֵבית ִשכוֹר ֹשֶתה ְבִתְרָצה ְוהּוא על מי נאמר:"

 לה בן בעשאא .א
 בעשא  בן אחיה .ב
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 נדב בן ירבעם .ג
 בן גינתתבני  .ד

 25שאלה מס' 

 ִמיוֹם ָרָעה ְבָך ָמָצאִתי ֹלא ִכי ַבַמֲחֶנה ִאִתי ּוֹבֲאָך ֵצאְתָך ְבֵעיַני ְוטוֹב ַאָתה ָיָשר ִכיה'   ַחי" למי נאמר:
 "? ַהֶזה ַהיוֹם ַעד ֵאַלי ֹבֲאָך

 יהונתן .א
 דוד .ב
  חימלךא .ג
 אבנר .ד

 

 26שאלה מס' 

 "?:ַבִגבוִֹרים ה'  ְלֶעְזַרתה'   ְלֶעְזַרת ָבאּו ֹלא ִכי ֹיְשֶביהָ  ָארוֹר ֹארּו נאמר :" תושבי איזו עיר על 

 מרוז .א
 יבש גלעד .ב
  גבעון .ג
 שכם .ד

 

 27שאלה מס' 

 ֶכֶסף ְכֵלי ָהיּו ּוְבָידוֹ  .... ּוְלָבֲרכוֹ  ְלָשלוֹם לוֹ  ִלְשָאל ָּדִוד ַהֶמֶלְך ֶאל ְבנוֹ ... ֶאת... ַוִיְשַלח על מי נאמר :"
 "?:ְנֹחֶשת ּוְכֵלי ָזָהב ּוְכֵלי

 מלך חמת .א
 מלך צור .ב
 מלך מואב .ג
 מלך גת .ד

 

 28שאלה מס' 

העיר  ":ָחֶסד ִעְמָך ְוָעִשינּו ָהִעיר ְמבוֹא ֶאת ָנא ַהְרֵאנּו לוֹ  ַוֹיאְמרּו ָהִעיר ִמן יוֵֹצא ִאיש ַהֹשְמִרים ַוִיְראּו"
 היא 

 מצפה .א
 שכם .ב
 חצור  .ג
 בית אל .ד

 

 29שאלה מס' 

 "? ֵמֵאילוֹת ַהְיהּוִדים ֶאת ַוְיַנֵשל ַלֲאָרם ֵאיַלת ֶאת ... ֵהִשיב ַהִהיא ָבֵעת נאמר :"על מי 

 שלמנאסר  מלך אשור .א
 רצין מלך ארם .ב
 חזאל מלך ארם .ג
 תגלת פלאסר מלך אשור .ד

 

 31שאלה מס' 

 "?:ַעְבִּדי ָּדִוד ּוְלַמַען ְלַמֲעִני ְלהוִֹשיָעּה ַהֹזאת ָהִעיר ֶאל ְוַגנוִֹתי למי נאמר:"

 צדקיהו .א
 חזקיהו .ב
  יהויכין .ג
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 יאשיהו .ד

 

 31שאלה מס' 

 ?":ַעִמים ִלְקַהל ְוָהִייתָ  ְוַיְרֶבָך ְוַיְפְרָך ֹאְתָך ְיָבֵרְך ַשַּדי ְוֵאל למי נאמר :"

 אברהם .א
 יצחק .ב
 יעקב .ג
 יוסף .ד

 

 32שאלה מס' 

 "?: ַהֶמֶלְך ִמְצַות ֵאת עוֵֹבר ַאָתה ַמּדּועַ  למי נאמר  :" 

 שמעי .א
 בשלוםא .ב
 מרדכי .ג
 וריה החיתיא .ד

 

 33שאלה מס' 

 "?:ִמֶנֶגד ִתְתַיֵּצב ְוַאָתה ַהֶמֶלְך ִמן ִיָכֵחד ֹלא ָּדָבר ְוָכל ֶשֶקר ְבַנְפִשי ָעִשיִתי אוֹ  למי נאמר  : "

 חימלךא .א
 יהונתן .ב
 אחאב .ג
 יואב .ד

 

 34שאלה מס' 

 "?: ֵנֵלְך ִתְשָלֵחנּו ֲאֶשר ָכל ְוֶאל ַנֲעֶשה ִצִּויָתנּו ֲאֶשר ֹכל למי נאמר: "

 יהוא .א
 יוסף .ב
 משה .ג
 יהושע .ד

 

 35שאלה מס' 

 "?: ַמָתת ְלָך ְוֶאְתָנה ּוֳסָעָדה ַהַבְיָתה ִאִתי מי אמר :"ֹבָאה

 ירבעם .א
 מיכה .ב
 האיש הזקן שגר בגבעה .ג
 לוט .ד

 

 

 36שאלה מס' 

 ?..." ְמקוֹמוֹ  ּוִמַשַער ֶאָחיו ֵמִעם ַהֵמת ֵשם ִיָכֵרת ְוֹלא ַנֲחָלתוֹ  ַעל ַהֵמת ֵשם מי אמר  :"ְלָהִקם

 שמואל .א
 נתן .ב
 בועז .ג
 יהודה .ד
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 37שאלה מס' 

 ְבָשִמיר יֵשב ְוהּוא ִיָששָכר ִאיש ּדוֹדוֹ  ֶבן ... ִיְשָרֵאל ֶאת ְלהוִֹשיעַ  ֲאִביֶמֶלְך ַאֲחֵרי על מי נאמר : "ַוָיָקם
 "?:ֶאְפָרִים ְבַהר

 ילון הזבולוניא .א
 יאיר הגלעדי .ב
 פואהתולע בן  .ג
 עבדון בן הלל .ד

 

 38אלה מס' ש

 ":ָבָאֶרץ ַבִמְדָבר \ַתְדֹמר ְוֶאת ַבֲעָלת ְוֶאת: ַתְחתוֹן ֹחֹרן ֵבית ְוֶאת ָגֶזר ֶאת ... ַוִיֶבן על מי נאמר:"

 שלמה .א
 ירבעם .ב
 רחבעם .ג
 אסא .ד

 

 39שאלה מס' 

 ְכֵשם ָגדוֹל ֵשם ְלָך ְוָעִשִתי ִמָפֶניָך ֹאְיֶביָך ָכל ֶאת ָוַאְכִרָתה ָהַלְכָת  ֲאֶשר ְבֹכל ִעְמָך ָוֶאְהֶיה למי נאמר:"
 "?:ָבָאֶרץ ֲאֶשר ַהְגֹדִלים

 שאול .א
 דוד .ב
 שלמה .ג
 יהושע .ד

 

 41שאלה מס' 

 את ָיָדיו של הדוד ? שיר השירים למה מדמה  שלמה המלך ב

יֹוִנים .א   ָמִים ֲאִפיֵקי ַעל כְּ
ם ַכֲערּוַגת .ב לֹות ַהֹבשֶׂ דְּ ָקִחים ִמגְּ רְּ   מֶׂ
ִליֵלי .ג ֻמָלִאים ָזָהב גְּ ִשיש מְּ   ַבַתרְּ
יָֻסִדים ֵשש ַעּמּוֵדי .ד ֵני ַעל מְּ   ָפז ַאדְּ

 

 41שאלה מס' 

 ִלְפֵני ְוִהְתַהֵלְך ֶנֱאָמן ַבִית לוֹ  ּוָבִניִתי ַיֲעֶשה ּוְבַנְפִשי ִבְלָבִבי ַכֲאֶשר ֶנֱאָמן ֹכֵהן ִלי ַוֲהִקיֹמִתי למי נאמר:"
 ":ַהָיִמים ָכל ְמִשיִחי

 דוד .א
 ירבעם .ב
 שאול .ג
 עלי .ד

 

 42שאלה מס' 

 "?:לוֹ  ֵיָעֶשה ַמה ֹפַרש ֹלא ִכי ַבִמְשָמר ֹאתוֹ  ַוַיִניחּו על מי נאמר:"

 מידד .א
 מקושש עצים .ב
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 רוצח בשגגה .ג
 עכן .ד

 

 43שאלה מס' 

 ?"ַעְבֶּדָך ְּדַבר ֶאת ַהֶמֶלְך ָעָשה ֲאֶשר ַהֶמֶלְך ֲאֹדִני ְבֵעיֶניָך ֵחן ָמָצאִתי ִכי ַעְבְּדָך ָיַדע ַהיוֹם מי אמר:"

 יהונדב בן רכב .א
 יהונתן בן שאול .ב
  יואב בן צרויה .ג
 מפיבושת בן יהונתן .ד

 

 44שאלה מס' 

 "?:ָראּו ֹלא ְוֵעיֵנינּו ַהֶזה ַהָּדם ֶאת ָשְפכּו ֹלא ָיֵדינּו מי אמרו:"  

 זקני העיר הקרובה אל החלל .א
 זקני יבש גלעד .ב
 סוכותזקני  .ג
 אנשי שכם .ד

 

 45שאלה מס' 

 "?:ּוְשָפחוֹת ַוֲעָבִדים ּוָבָקר ְוֹצאן ּוְכָרִמים ְוֵזיִתים ְבָגִדים ְוָלַקַחת ַהֶכֶסף ֶאת ָלַקַחת ַהֵעת למי נאמר:"

 גיחזי .א
 נבל .ב
 הנער הלוי .ג
 חאבא .ד

 

 46שאלה מס' 

 "? תּוָכל ָיֹכל ְוַגם ַתֲעֶשה ָעשה ַגם ... ְבִני ַאָתה ָברּוְךמי אמר:"

 שמואל .א
 עלי .ב
 נתן .ג
 שאול .ד

 

 47שאלה מס' 

 " מי המלך שהומלך ?:ָאִביו ַתַחת ֹאתוֹ  ַוַיְמִליכּו ֹאתוֹ  ַוִיְמְשחּו ... ֶאת ָהָאֶרץ ַעם ַוִיַקח " ֹ

 אחזיה .א
 יהויכין .ב
  יהויקים .ג
 יהואחז .ד

 

 48שאלה מס' 

 ְבָשלוֹם ַוְנַשֵלֲחָך טוֹב ַרק ִעְמָך ָעִשינּו ְוַכֲאֶשר ְנַגֲענּוָך ֹלא ַכֲאֶשר ָרָעה ִעָמנּו ַתֲעֵשה ִאם למי נאמר:"
 ?":ה' ְברּוְך ַעָתה ַאָתה

 יפתח .א
 יצחק .ב
  גדעון .ג
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 שמשון .ד

 

 

 

 49שאלה מס' 

 "?: ִמְשֹמעַ  ֹאֶזן ִתָמֵלא ְוֹלא ִלְראוֹת ַעִין ִתְשַבע ֹלא ְלַדֵבר ִאיש יּוַכל ֹלא ְיֵגִעים ַהְּדָבִרים ָכל מי אמר :"

 יהושע .א
 בקוהלת שלמה .ב
 שמואל .ג
 משה .ד

 

 51שאלה מס' 

 "?:ה'  ֵבית ַתֲעֶלה ַהְשִליִשי ַביוֹם ָלְך ֹרֵפא ִהְנִני ִּדְמָעֶתָך ֶאת ָרִאיִתי ְתִפָלֶתָך ֶאת ָשַמְעִתי למי נאמר:"

 חזקיהו .א
 ומציהא .ב
 דוד .ג
 עוזיהו .ד

 

 51שאלה מס' 

 "? ִיְכֶבה ֶטֶרם ֱאֹלִהים ְוֵנר ִלְראוֹת יּוַכל ֹלא ֵכהוֹת ֵהֵחלּו ְוֵעיָניו ִבְמקוֹמוֹ  ֹשֵכב על מי נאמר :"

 עלי .א
 יצחק .ב
 יעקב .ג
 חיה השילוניא .ד

 

 52שאלה מס' 

 ֲעֵליֶהם ַוְיִהי ֶנֶפש ַמר ִאיש ְוָכל ֹנֶשא לוֹ  ֲאֶשר ִאיש ְוָכל ָמצוֹק ִאיש ָכל ֵאָליו ַוִיְתַקְבצּו על מי נאמר:"
 "?:ִאיש ֵמאוֹת ְכַאְרַבע ִעמוֹ  ַוִיְהיּו ְלָשר

 יפתח .א
 גדעון .ב
 דוד .ג
 ימלךאב .ד

 

 53שאלה מס' 

 "?:ָהֵעִצים ַעל ַוָיֶשם ַהָפר ֶאת ַוְיַנַתח ָהֵעִצים ֶאת ַוַיֲעֹרְך ... ִמְזֵבחַ  ָהֲאָבִנים ֶאת ַוִיְבֶנה על מי נאמר: "

 גדעון .א
 יהושע .ב
 ליהוא .ג
 משה .ד

 

 54שאלה מס' 

 "?:ַהָיֶקב ִמן אוֹ  ַהֹגֶרן ֲהִמן אוִֹשיֵעְך ֵמַאִין ה'  יוִֹשֵעְך ַאל מי אמר :" 

 יהושפט מלך יהודה .א
 יהורם מלך ישראל .ב
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 אלישע .ג
 גיחזי .ד

 

 

 

 55שאלה מס' 

 "?:ָבּה ֵתְלכּו ֲאֶשר ַּדְרְכֶכם ה'   ֹנַכח ְלָשלוֹם ְלכּו מי אמר :"

 ביתרא .א
 אחימלך .ב
 הנער הלוי .ג
 לישעא .ד

 

 56שאלה מס' 

 ַמְלֵכי ְיֵמי ְוֹכל ִיְשָרֵאל ֶאת ָשְפטּו ֲאֶשר ַהֹשְפִטים ִמיֵמי ... ַנֲעָשה ֹלא ִכי על איזה ארוע  נאמר:"
 "?:ְיהּוָדה ּוַמְלֵכי ִיְשָרֵאל

 המלכת יואש .א
 ביקור משלחת בבל בירושלים .ב
 חגיגת חג הסוכות .ג
 חגיגת חג הפסח .ד

 

 57שאלה מס' 

 "? ֹראוֹת ַהֶמֶלְך ֲאֹדִני ְוֵעיֵני ְפָעִמים ֵמָאה ְוָכֵהם ָכֵהם ָהָעם ֶאל ֱאֹלֶהיָך ה'  ְויוֵֹסף מי אמר : "

 נתן הנביא .א
 יואב .ב
  ברזילי הגלעדי .ג
 בניהו בן יהוידע .ד

 

 58שאלה מס' 

 "?: ַמֲעֶשיָך ֶאת ָהֱאֹלִהים ָרָצה ְכָבר ִכי ֵייֶנָך טוֹב ְבֶלב ּוְשֵתה ַלְחֶמָך ְבִשְמָחה ֱאֹכל ֵלְך מי אמר :"

 בקוהלת שלמה .א
 לישעא .ב
 ישעיהו .ג
 משה .ד

 

 59שאלה מס' 

 "?:ָיֵרא ֲאִני ָהֱאֹלִהים ֶאת ִוְחיּו ֲעשּו ֹזאת מי אמר:"

 יוסף .א
 יעקב .ב
 דוד .ג
 שאול .ד

 

 16שאלה מס' 

 "?: ִיְטֵשנּו ְוַאל ַיַעְזֵבנּו ַאל ֲאֹבֵתינּו ִעם ָהָיה ַכֲאֶשר ִעָמנּו ֱאֹלֵהינּו ה' ְיִהי מי אמר: "

 שמואל .א
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 חזקיהו .ב
 שלמה .ג
 ישעיהו .ד
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