חידון התנ"ך למבוגרים
חוזרים לספר הספרים
בסימן 70 :שנים למדינת ישראל
ִש ָר ֵאל אֲ שֶׁ ר בְׂ ָך ֶׁא ְׂתפ ָָאר" (ישעיה מט' )3
"י ְׂ

חידון התנ"ך המחוזי הפומבי תשע"ח
חידון קדם פומבי בכתב
מחוז _________ שם הנבחן _______________ טלפון __________
חומר הבחינה
תורה | בראשית :כל הספר ,שמות :פרקים א' -כד' ,לא' -לד' ,ויקרא :פרקים יט' ,כג' -כה',
במדבר :פרקים י' -לו' ,דברים :פרקים כ' -לד'.
נביאים ראשונים | יהושע :פרקים א' -יא' ,יד' ,יז'-יח' ,כב' -כד' ,שופטים ,שמואל א',
שמואל ב' ,מלכים א' ,מלכים ב'.
נביאים אחרונים | ישעיה :פרקים א'-יד' ,כ'-לה' ,לח' ,ירמיה :פרקים א'-לח' ,יחזקאל:
פרקים א'-כ' ,כו'-כח' ,יואל ,עמוס ,עובדיה ,יונה ,מיכה ,חגי ,מלאכי.
כתובים | תהילים :פרקים א'-נ' ,משלי :פרקים כב'-לא' ,איוב :פרקים א'-יד' ,מב' ,שיר
השירים :כל הספר ,רות :כל הספר ,קהלת :כל הספר ,אסתר :כל הספר.

הניקוד | בחידון זה ניתן לצבור עד  50נקודות ,שייזקפו לזכות המתמודד בהמשך שלבי החידון.
הזמן המוקצב |  50דקות בלבד

הממונה על חידוני התנ"ך | איציק בן אבי
מרכז החידון | חננאל מלכה
מחבר השאלות | מנחם שמשי
עורך החידון | דורון קדוש

בהצלחה!

חידון התנ"ך המחוזי הפומבי למבוגרים תשע"ח
חידון קדם פומבי בכתב
מתמודדים יקרים,
לכבוד שנת השבעים למדינת ישראל – נציג לפניכם שאלות בנושאים שונים הקשורים
בעצמאות ישראל.
נא ענו על השאלות שלפניכם .בחלק מהשאלות נדרש להקיף בעיגול את התשובה
הנכונה ,ובחלקן נדרש לכתוב את התשובה בקצרה במקום המיועד לכך.
בהצלחה!

ממשלה ושרים
שאלה מס' 1

מי מהשרים לא לקח חלק גם בממשל דוד וגם בממשל שלמה?
א.
ב.
ג.
ד.

יהושפט המזכיר
בניהו בן יהוידע
אחיה הסופר
צדוק הכהן

שאלה מס' 2

ס ֵפר וְׂ ִהנֵה שָ ם ָכל ַהשָ ִרים
ִש ַכת ַה ֹּ
על מי נאמרַ " :וי ֵֶׁרד בֵ ית הַ מֶׁ לְֶׁך עַ ל ל ְׂ
יֹושבִ ים"?
ְׂ
א.
ב.
ג.
ד.

שפן הסופר
ברוך בן נריה
ירמיה
מיכיהו

שאלה מס' 3

מי מבין מלכי יהודה הבאים עלה למלוכה בגיל הצעיר ביותר?
א.
ב.
ג.
ד.

אמציה
יותם
אחז
חזקיהו

שאלה מס' 4

" ֶׁזה ִי ְׂהיֶׁה ִמ ְׂש ַפט הַ ֶׁמלְֶׁך אֲ שֶׁ ר י ְִׂמֹלְך עֲלֵ יכֶׁם ֶׁאת בְׂ נֵיכֶׁם י ִָקח  ."...לפי
משפט המלך שמפרט שמואל בפני העם ,לאיזה שימוש לא ייקח המלך
את הבנים?
א.
ב.
ג.
ד.

לחרוש חרישו
לעשות כלי רכבו
להגיש לפניו ארוחתו
לרוץ לפני מרכבתו

שאלה מס' 5

מי אמר" :הֲ זֶׁ ה הָ ִאיש מַ ְׂרגִ יז הָ ָא ֶׁרץ מַ ְׂרעִ יש ַמ ְׂמ ָלכֹות?":
תשובה_____________________________________________ :
שאלה מס' 6

שנָה מַ ְׂמלֶׁ כֶׁת ְׂלבַ ת ְׂירּושָ ָל ִם?":
מי אמרּ" :ובָ ָאה הַ ֶׁמ ְׂמשָ ָלה הָ ִרא ֹּ
תשובה_____________________________________________ :
שאלה מס' 7

מי כונה "שַ ר וְׂ גָדֹול"?
תשובה_____________________________________________ :
שאלה מס' 8

" ַוי ִֶׁתן ָלּה הַ ֶׁמלְֶׁך סָ ִריס ֶׁאחָ ד" .מיהי האישה המוזכרת?
תשובה_____________________________________________ :

צבא וביטחון
שאלה מס' 9

מי מהבאים איננו מוזכר כ"שר צבא"?
א.
ב.
ג.
ד.

עמרי
נבוזראדן
שובך
נעמן

שאלה מס' 10

באיזו מלחמה נאמר" :וְׂ ֵהמַ ָתה מֵ ִאיש עַ ד ִאשָ ה מֵ ֹּעלֵל וְׂ עַ ד יֹונֵק ִמשֹור וְׂ עַ ד
שֶׁ ה ִמגָמָ ל וְׂ עַ ד חֲ מֹור?":
א.
ב.
ג.
ד.

מלחמת משה במדין
מלחמת יהושע ביריחו
מלחמת שאול בעמלק
מלחמת דוד בפלשתים

שאלה מס' 11

מי חילק את צבאו לארבעה ראשים?
א.
ב.
ג.
ד.

גדעון
אבימלך
שאול
אבשלום

שאלה מס' 12

אֹותּה ַויַכּוהָ לְׂ פִ י חָ ֶׁרב וְׂ ֶׁאת הָ עִ יר ִש ְׂלחּו
על איזו עיר נאמר" :וַ ִי ְׂלכְׂ דּו ָ
בָ ֵאש?":
א.
ב.
ג.
ד.

חצור
עי
ליש
ירושלים

שאלה מס' 13

חלק ממלכי יהודה השתמשו באוצרות המקדש כדי לשחד את האויב
ולשכנעו לסגת.
מי ממלכי יהודה לא עשה שימוש כזה באוצרות המקדש?
א.
ב.
ג.
ד.

יואש
אחז
חזקיהו
יהויכין

שאלה מס' 14

על מי נאמר" :וְׂ הָ עָ ם יָשֻׁ בּו ַאחֲ ָריו ַאְך ְׂל ַפ ֵשט?":
תשובה_____________________________________________ :
שאלה מס' 15

באיזו מלחמה מתואר מבנה מחנה ישראל "כִ ְׂשנֵי חֲ ִש ֵפי עִ זִ ים"?
תשובה_____________________________________________ :
שאלה מס' 16

על מי נאמרַ " :ו ָיבֹּאּו עַ ל הָ עִ יר בֶׁ טַ ח ַויַהַ ְׂרגּו כָל ָז ָכר?":
תשובה_____________________________________________ :

תורה ונבואה
שאלה מס' 17

רּוחי עַ ל כָל בָ שָ ר וְׂ ִנבְׂ אּו בְׂ נֵיכֶׁם
מי אמר" :וְׂ הָ יָה ַאחֲ ֵרי כֵן ֶׁא ְׂשפֹוְך ֶׁאת ִ
נֹותיכֶׁם"?
ּובְׂ ֵ
א.
ב.
ג.
ד.

ירמיה
עמוס
יואל
יחזקאל

שאלה מס' 18

ּומ ְׂשפָט ֶׁאחָ ד י ְִׂהיֶׁה ָלכֶׁם וְׂ ַלגֵר הַ גָר
תֹורה ַאחַ ת ִ
על איזו מצווה נאמרָ " :
ִא ְׂתכֶׁם?":
א.
ב.
ג.
ד.

קורבן פסח
מנחה ונסכים
חילול שבת
משפט צדק

שאלה מס' 19

לא פעם נוצרו מתחים בין מלכי ישראל לנביאיו.
על מי נאמר" :וַיֹוצִ יאּו ֶׁאת [ִ ]...מ ִמצְׂ ַר ִים ַויְׂ בִ אֻׁ הּו ֶׁאל ַהמֶׁ ֶׁלְך יְׂ הֹוי ִָקים וַ ַיכֵהּו
בֶׁ חָ ֶׁרב ַוי ְַׂשלְֵך ֶׁאת ִנבְׂ לָ תֹו ֶׁאל ִקבְׂ ֵרי בְׂ נֵי הָ עָ ם?":
א.
ב.
ג.
ד.

פשחור בן אמר
ירמיהו
מיכה המורשתי
אוריהו בן שמעיהו

שאלה מס' 20

לעיתים התנבאו נביאי ישראל על אומות העולם.
חּוצֹותיהָ וְׂ נִפְׂ ַלל חָ לָל
ֶׁ
מי התנבא על צידון" :וְׂ ִש ַל ְׂח ִתי בָ ּה דֶׁ בֶׁ ר ָו ָדם בְׂ
בְׂ תֹוכָּה"?
א.
ב.
ג.
ד.

ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
עמוס

שאלה מס' 21

ִש ָר ֵאל הָ יּו?":
יאיָך י ְׂ
מי אמר" :כְׂ שֻׁ עָ לִים בָ חֳ ָרבֹות ְׂנבִ ֶׁ
תשובה_____________________________________________ :
שאלה מס' 22

תֹורה"?
"ש ַאל נָא ֶׁאת הַ כֹּהֲ נִים ָ
מי הצטווהְׂ :
תשובה_____________________________________________ :
שאלה מס' 23

ית פִ י ה' וְׂ ל ֹּא שָ מַ ְׂר ָת ֶׁאת הַ ִמצְׂ ָוה אֲ שֶׁ ר צִ ּוְׂ ָך ה'
למי נאמר" :יַעַ ן כִ י ָמ ִר ָ
אֱ ֹלהֶׁ יָך?":
תשובה_____________________________________________ :
שאלה מס' 24

יּומתּו עַ ל ָאבֹות" .איזה מלך קיים
יּומתּו ָאבֹות עַ ל בָ נִים ּובָ נִים ל ֹּא ְׂ
"ל ֹּא ְׂ
מצווה זו ונמנע מלהמית את בני ההורגים את אביו המלך?
תשובה_____________________________________________ :

ירושלים ובית מקדש
שאלה מס' 25

על מי נאמרַ " :ו ִיבֶׁ ן [ִ ]...מזְׂ בֵ חַ לַה' אֹּתֹו הֵ חֵ ל ִלבְׂ נֹות ִמזְׂ בֵ חַ לַ ה'?":
א.
ב.
ג.
ד.

אברהם
משה
גדעון
שאול

שאלה מס' 26

"מַ עֲשֵ ה שּושַ ן" מוזכר במקדש שלמה בבניית:
א.
ב.
ג.
ד.

המכונות
העמודים יכין ובועז
קירות ההיכל
היציע התחתונה

שאלה מס' 27

באיזה ספר לא מוזכר במפורש שמה של ירושלים?
א.
ב.
ג.
ד.

עמוס
עובדיה
חגי
מלאכי

שאלה מס' 28

מי אמר" :כִ י מָ לְַך ה' צְׂ בָ אֹות בְׂ הַ ר צִ יֹון ּובִ ירּושָ ַל ִם וְׂ ֶׁנגֶׁד זְׂ ֵקנָיו ָכבֹוד?":
תשובה_____________________________________________ :
שאלה מס' 29

אתי ֶׁאת
ּומ ֵל ִ
מי אמר" :וְׂ ִה ְׂרעַ ְׂש ִתי ֶׁאת כָל הַ גֹויִם ּובָ אּו ֶׁח ְׂמדַ ת כָל הַ גֹו ִים ִ
הַ בַ יִת הַ זֶׁ ה ָכבֹוד"?
תשובה_____________________________________________ :

שאלה מס' 30

יהּודה ְׂלעֹולָם ֵתשֵ ב וִ ירּושָ ַל ִם לְׂ דֹור ָודֹור?":
ָ
מי אמר" :וִ
תשובה_____________________________________________ :
שאלה מס' 31

ֹלהים הֹופִ יעַ ?":
מי אמרִ " :מצִ יֹון ִמכְׂ לַ ל יֹּפִ י אֱ ִ
תשובה_____________________________________________ :
שאלה מס' 32

ֹּלֹותי ֶׁכם ל ֹּא ְׂל ָרצֹון וְׂ זִ בְׂ חֵ יכֶׁם ל ֹּא עָ ְׂרבּו לִי?":
מי אמר" :ע ֵ
תשובה_____________________________________________ :

ישובים ומקומות בארץ
שאלה מס' 33

על מי נאמרַ " :ויִ ְׂלכֹּד ֶׁאת ֶׁג ֶׁזר ַויִ ְׂש ְׂר ָפּה בָ ֵאש וְׂ ֶׁאת הַ כְׂ ַנ ֲענִי הַ יֹּשֵ ב בָ עִ יר
הָ ָרג"?
א.
ב.
ג.
ד.

פרעה
יהושע
ירבעם
שלמה

שאלה מס' 34

על מי מהאנשים לא נאמר שהיה במַ חֲ ָנ ִים?
א.
ב.
ג.
ד.

יעקב
אבנר
דוד
יהוא

שאלה מס' 35

איזה מקום נמצא "בֵ ין ָקדֵ ש ּובֵ ין שּור"?
א.
ב.
ג.
ד.

נחל צין
גרר
באר שבע
מדבר פארן

שאלה מס' 36

על פי עדותם של המרגלים ,מי "יֹושֵ ב עַ ל הַ יָם וְׂ עַ ל יַד הַ י ְַׂרדֵ ן"?
א.
ב.
ג.
ד.

עמלק
הכנעני
היבוסי
האמורי

שאלה מס' 37

יָפִ יעַ היה מלך:
א.
ב.
ג.
ד.

חֶ בְ רֹון
י ְַרמּות
לָכִ יׁש
עֶ גְ לֹון

שאלה מס' 38

מי אמר" :אֲ רֻׁ כָה מֵ ֶׁא ֶׁרץ ִמדָ ּה ְּׂורחָ בָ ה ִמ ִני יָם?":
תשובה_____________________________________________ :
שאלה מס' 39

ֵיהם"?
מי אמר" :וְׂ הָ ָא ֶׁרץ ִהנֵה ַרחֲ בַ ת יָדַ יִ ם לִ פְׂ נ ֶׁ
תשובה_____________________________________________ :
שאלה מס' 40

ִש ָר ֵאל?":
מי אמר" :עַ ד ֲע ֻׁדלָם יָבֹוא כְׂ בֹוד י ְׂ
תשובה_____________________________________________ :

חלק שני  -השלימו את הפסוקים הבאים:

שאלות מס' 42-41

רּוחַ __________ ְׂתחֹולֵל גָשֶׁ ם ּו ָפנִים נִזְׂ עָ ִמים לְׂ שֹון __________:

שאלות מס' 44-43

זְׂ ָכר נָא ִמי הּוא __________ ָאבָ ד וְׂ ֵאיפֹּה __________ ִנכְׂ חָ דּו:

שאלות מס' 46-45

עַ ל כֵן ֶׁאזְׂ ָכ ְׂרָך מֵ ֶׁא ֶׁרץ __________ וְׂ חֶׁ ְׂרמֹונִ ים ֵמהַ ר __________:

שאלות מס' 48-47

חָ לְׂפּו עִ ם __________ ֵאבֶׁ ה כְׂ נֶׁשֶׁ ר יָטּוש ֲעלֵי __________:

שאלות מס' 50-49

שנֵא __________ יַאֲ ִריְך י ִָמים:
נָגִ יד חֲ סַ ר __________ וְׂ ַרב מַ עֲשַ קֹות ֹּ

בהצלחה!

