
 חידון התנ"ך למבוגרים
 חוזרים לספר הספרים

 

 שנים למדינת ישראל 70בסימן: 

ָפָאר"  תְׂ ָך אֶׁ ר בְׂ ָרֵאל ֲאשֶׁ  (3)ישעיה מט' "ִישְׂ

 

 חידון התנ"ך המחוזי הפומבי תשע"ח
 חידון קדם פומבי בכתב

 

 __________טלפון ____   _______________ שם הנבחן ___מחוז __

 
 חומר הבחינה

, 'כה -'כג', יט פרקים: ויקרא, 'לד -'לא', כד -'א פרקים: שמות: כל הספר, בראשית תורה |
 .'לד -'כ פרקים: דברים, 'לו -'י פרקים: במדבר

, 'א שמואל, שופטים, 'כד -'כב', יח-'יז', יד', יא -'א פרקים: יהושע | ראשונים נביאים
 ., מלכים ב''א שמואל ב', מלכים

יחזקאל: לח', -פרקים א' ירמיה:לה', לח', -יד', כ'-פרקים א' ישעיה:נביאים אחרונים | 
 יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, חגי, מלאכי.כח', -כ', כו'-פרקים א'

 שיריד', מב', -פרקים א'איוב: , 'לא-'כב פרקים: משלי, 'נ-'א פרקים: תהילים|  כתובים
 .כל הספר: אסתר: כל הספר, קהלת: כל הספר, רות: כל הספר, השירים

 
 בהמשך שלבי החידון. לזכות המתמודדנקודות, שייזקפו  50בחידון זה ניתן לצבור עד  הניקוד  | 

 דקות בלבד 50הזמן המוקצב  |  

 

 איציק בן אבי  | הממונה על חידוני התנ"ך 

 חננאל מלכה  | מרכז החידון 

 מנחם שמשי  | מחבר השאלות 

 דורון קדוש  |  עורך החידון

 

 בהצלחה!



 חידון התנ"ך המחוזי הפומבי למבוגרים תשע"ח

 חידון קדם פומבי בכתב

 
 מתמודדים יקרים,

נציג לפניכם שאלות בנושאים שונים הקשורים  –לכבוד שנת השבעים למדינת ישראל 
 בעצמאות ישראל.

נא ענו על השאלות שלפניכם. בחלק מהשאלות נדרש להקיף בעיגול את התשובה 
 וב את התשובה בקצרה במקום המיועד לכך.הנכונה, ובחלקן נדרש לכת

 בהצלחה!

 

 ממשלה ושרים
 1שאלה מס' 

 ?שלמה בממשל וגם דוד גם בממשל חלק לקח לא מהשרים מי

 יהושפט המזכיר .א
 בניהו בן יהוידע .ב
 אחיה הסופר .ג
 צדוק הכהן .ד

 

 2שאלה מס' 

ד: "על מי נאמר ְך ֵבית ַוֵירֶׁ לֶׁ ַכת ַעל ַהמֶׁ ִהֵנה ַהסֵֹּפר ִלשְׂ  ַהָשִרים ָכל ָשם וְׂ
ִבים  "?יֹושְׂ

 שפן הסופר .א
 ברוך בן נריה .ב
 ירמיה .ג
 מיכיהו .ד

 

 3שאלה מס' 

 ?ביותר הצעיר בגיל למלוכה עלה הבאים יהודה מלכי מבין מי

 אמציה .א
 יותם .ב
 אחז .ג
 חזקיהו .ד

 



 4שאלה מס' 

ה יֶׁה "זֶׁ ַפט ִיהְׂ ְך ִמשְׂ לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹלְך ֲאשֶׁ ם ִימְׂ ת ֲעֵליכֶׁ ם אֶׁ ֵניכֶׁ  לפי...".  ִיָקח בְׂ
 המלך ייקח לא שימוש לאיזה, העם בפני שמואל שמפרט המלך משפט

 ?הבנים את

 לחרוש חרישו .א
 לעשות כלי רכבו .ב
 להגיש לפניו ארוחתו .ג
 לרוץ לפני מרכבתו .ד

 

 5שאלה מס' 

המי אמר: " ִגיז ָהִאיש ֲהזֶׁ ץ ַמרְׂ ִעיש ָהָארֶׁ ָלכֹות ַמרְׂ  :"?ַממְׂ

 _____________________________________________תשובה: 

 

 6שאלה מס' 

ָשָלה ּוָבָאהמי אמר: " מְׂ ת ָהִראשָֹּנה ַהמֶׁ כֶׁ לֶׁ ַבת ַממְׂ רּוָשָלִם לְׂ  :"?יְׂ

 תשובה: _____________________________________________

 

 7שאלה מס' 

ָגדֹול ַשרמי כונה "  "?וְׂ

 _____________________________________________תשובה: 

 

 8שאלה מס' 

ן" ְך ָלּה ַוִיתֶׁ לֶׁ ָחד ָסִריס ַהמֶׁ  ". מיהי האישה המוזכרת? אֶׁ

 תשובה: _____________________________________________

 

 

 

 

 



 צבא וביטחון
 

 9שאלה מס' 

 "?צבא שר"כ מוזכר איננו מהבאים מי

 עמרי .א
 נבוזראדן .ב
 שובך .ג
 נעמן .ד

 

 10שאלה מס' 

ֵהַמָתהבאיזו מלחמה נאמר: " ַעד ֵמעֵֹּלל ִאָשה ַעד ֵמִאיש וְׂ ַעד ִמשֹור יֹוֵנק וְׂ  וְׂ
ה ַעד ִמָגָמל שֶׁ  ֲחמֹור:"? וְׂ

 מלחמת משה במדין .א
 מלחמת יהושע ביריחו .ב
 מלחמת שאול בעמלק .ג
 מלחמת דוד בפלשתים .ד

 

 11שאלה מס' 

 ?ראשים לארבעה צבאו את חילק מי

 גדעון .א
 אבימלך .ב
 שאול .ג
 אבשלום .ד

 

 12שאלה מס' 

דּועל איזו עיר נאמר:  כְׂ ִפי ַוַיכּוהָ  אֹוָתּה "ַוִילְׂ ב לְׂ ת ָחרֶׁ אֶׁ חּו ָהִעיר וְׂ  ִשלְׂ
 ָבֵאש:"?

 חצור .א
 עי .ב
 ליש .ג
 ירושלים .ד

 

 

 



 13שאלה מס' 

 האויב את לשחד כדי המקדש באוצרות השתמשו יהודה ממלכי חלק
 לסגת. ולשכנעו

 ?המקדש באוצרות כזה שימוש עשה לא יהודה ממלכי מי

 יואש .א
 אחז .ב
 חזקיהו .ג
 יהויכין .ד

 

 14שאלה מס' 

ַפֵשט:"? בּו ַאֲחָריו ַאְך לְׂ ָהָעם ָישֻׁ  על מי נאמר: "וְׂ

 _____________________________________________ תשובה:

 

 15שאלה מס' 

ֵניבאיזו מלחמה מתואר מבנה מחנה ישראל "  "?ִעִזים ֲחִשֵפי ִכשְׂ

 _____________________________________________ תשובה:

 

 16שאלה מס' 

ַטח ָהִעיר ַעל ַוָיבֹּאּועל מי נאמר: " גּו בֶׁ  :"?ָזָכר ָכל ַוַיַהרְׂ

 _____________________________________________ תשובה:

 

 

 

 

 

 

 

 



 תורה ונבואה
 

 17שאלה מס' 

ָהָיהאמר: " מי פֹוְך ֵכן ַאֲחֵרי וְׂ שְׂ ת אֶׁ אּו ָבָשר ָכל ַעל רּוִחי אֶׁ ִנבְׂ ם וְׂ ֵניכֶׁ  בְׂ
ם נֹוֵתיכֶׁ  "?ּובְׂ

 ירמיה .א
 עמוס .ב
 יואל .ג
 יחזקאל .ד

 

 18שאלה מס' 

ָפט ַאַחת תֹוָרהעל איזו מצווה נאמר: " ָחד ּוִמשְׂ יֶׁה אֶׁ ם ִיהְׂ ַלֵגר ָלכֶׁ  ַהָגר וְׂ
ם כֶׁ  :"?ִאתְׂ

 קורבן פסח .א
 מנחה ונסכים .ב
 חילול שבת .ג
 משפט צדק .ד

 

 19שאלה מס' 

 .לנביאיו ישראל מלכי בין מתחים נוצרו פעם לא
ת ַויֹוִציאּועל מי נאמר: " ַרִים ]...[ אֶׁ הּו ִמִמצְׂ ִבאֻׁ ל ַויְׂ ְך אֶׁ לֶׁ הֹוָיִקים ַהמֶׁ  ַוַיֵכהּו יְׂ

ב ָחרֶׁ ֵלְך בֶׁ ת ַוַישְׂ ָלתֹו אֶׁ ל ִנבְׂ ֵרי אֶׁ ֵני ִקבְׂ  :"?ָהָעם בְׂ

 פשחור בן אמר .א
 ירמיהו .ב
 מיכה המורשתי .ג
 אוריהו בן שמעיהו .ד

 

 20מס' שאלה 

 . העולם אומות על ישראל נביאי התנבאו לעיתים
ִתיצידון: " על התנבא מי ִשַלחְׂ ר ָבּה וְׂ בֶׁ יהָ  ָוָדם דֶׁ חּוצֹותֶׁ ַלל בְׂ ִנפְׂ  ָחָלל וְׂ

תֹוָכּה  "?בְׂ

 ישעיהו .א
 ירמיהו .ב
 יחזקאל .ג
 עמוס .ד

 



 21שאלה מס' 

ָעִליםמי אמר:  שֻׁ יָך ָבֳחָרבֹות "כְׂ ִביאֶׁ ָרֵאל נְׂ  ָהיּו:"? ִישְׂ

 תשובה: _____________________________________________

 

 22שאלה מס' 

ַאלמי הצטווה:  ת ָנא "שְׂ  תֹוָרה"? ַהכֲֹּהִנים אֶׁ

 תשובה: _____________________________________________

 

 23שאלה מס' 

ֹּא ה' ִפי ָמִריָת  ִכי "ַיַעןלמי נאמר:  ל ָת  וְׂ ת ָשַמרְׂ ָוה אֶׁ ר ַהִמצְׂ ָך ֲאשֶׁ  ה' ִצּוְׂ
יָך  "?:ֱאֹלהֶׁ

 תשובה: _____________________________________________

 

 24שאלה מס' 

ֹּא" תּו ל ֹּא ּוָבִנים ָבִנים ַעל ָאבֹות יּומְׂ תּו ל  קיים מלך איזה". ָאבֹות ַעל יּומְׂ
 ?המלך אביו את ההורגים בני את מלהמית ונמנע זו מצווה

 _____________________________________________תשובה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ירושלים ובית מקדש

 

 25שאלה מס' 

ןעל מי נאמר: " ֵבחַ  ]...[ ַוִיבֶׁ נֹות ֵהֵחל אֹּתֹו ַלה' ִמזְׂ ֵבחַ  ִלבְׂ  ַלה':"? ִמזְׂ

 אברהם .א
 משה .ב
 גדעון .ג
 שאול .ד

 

 26שאלה מס' 

 " מוזכר במקדש שלמה בבניית:שּוַשן "ַמֲעֵשה

 המכונות .א
 העמודים יכין ובועז .ב
 קירות ההיכל .ג
 היציע התחתונה .ד

 

 27שאלה מס' 

 מוזכר במפורש שמה של ירושלים? לאבאיזה ספר 

 עמוס .א
 עובדיה .ב
 חגי .ג
 מלאכי .ד

 

 28שאלה מס' 

ָבאֹות ה' ָמַלְך ִכימי אמר: " ַהר צְׂ ד ּוִבירּוָשַלִם ִציֹון בְׂ גֶׁ נֶׁ ֵקָניו וְׂ  :"?ָכבֹוד זְׂ

 _____________________________________________תשובה: 

 

 29שאלה מס' 

ִתימי אמר: " ַעשְׂ ִהרְׂ ת וְׂ ַדת ּוָבאּו ַהגֹוִים ָכל אֶׁ מְׂ ת ּוִמֵלאִתי ַהגֹוִים ָכל חֶׁ  אֶׁ
ה ַהַבִית  "?ָכבֹוד ַהזֶׁ

 תשובה: _____________________________________________

 

 



 30שאלה מס' 

עֹוָלם ִויהּוָדהמי אמר: " דֹור ִוירּוָשַלִם ֵתֵשב לְׂ  :"?ָודֹור לְׂ

 תשובה: _____________________________________________

 

 31שאלה מס' 

ַלל ִמִציֹוןמי אמר: " ִפי ִמכְׂ  :"?הֹוִפיעַ  ֱאֹלִהים יֹּ

 תשובה: _____________________________________________

 

 32שאלה מס' 

םמי אמר: " ֹּא עֹּלֹוֵתיכֶׁ ָרצֹון ל ם לְׂ ֵחיכֶׁ ִזבְׂ ֹּא וְׂ בּו ל  :"?ִלי ָערְׂ

 תשובה: _____________________________________________

 

 

 

 

 ישובים ומקומות בארץ
 

 33שאלה מס' 

כֹּדעל מי נאמר: " ת ַוִילְׂ ר אֶׁ זֶׁ ָפּה גֶׁ רְׂ ת ָבֵאש ַוִישְׂ אֶׁ ַנֲעִני וְׂ  ָבִעיר ַהיֵֹּשב ַהכְׂ
 "?ָהָרג

 פרעה .א
 יהושע .ב
 ירבעם .ג
 שלמה .ד

 

 34שאלה מס' 

 ?ַמֲחָנִיםנאמר שהיה ב לאעל מי מהאנשים 

 יעקב .א
 אבנר .ב
 דוד .ג
 יהוא .ד



 35אלה מס' ש

 "?שּור ּוֵבין ָקֵדש ֵביןאיזה מקום נמצא "

 נחל צין .א
 גרר .ב
 באר שבע .ג
 מדבר פארן .ד

 

 36שאלה מס' 

ַעל ַהָים ַעל יֹוֵשבעל פי עדותם של המרגלים, מי " ֵדן ַיד וְׂ  "?ַהַירְׂ

 עמלק .א
 הכנעני .ב
 היבוסי .ג
 האמורי .ד

 

 37שאלה מס' 

 היה מלך: ָיִפיעַ 

  ֶחְברֹון .א
  ַיְרמּות .ב
 ָלִכיׁש .ג
 ֶעְגלֹון .ד

 

 38שאלה מס' 

ָכהמי אמר: " ץ ֲארֻׁ רֶׁ ָחָבה ִמָדּה ֵמאֶׁ  :"?ָים ִמִני ּורְׂ

 תשובה: _____________________________________________

 

 39שאלה מס' 

ץמי אמר: " ָהָארֶׁ ם ָיַדִים ַרֲחַבת ִהֵנה וְׂ ֵניהֶׁ  "?ִלפְׂ

 תשובה: _____________________________________________

 

 40שאלה מס' 

ָלם ַעדמי אמר: " בֹוד ָיבֹוא ֲעדֻׁ ָרֵאל כְׂ  :"?ִישְׂ

 תשובה: _____________________________________________

 



 השלימו את הפסוקים הבאים: -חלק שני 

 

 

 41-42שאלות מס' 

חֹוֵלל __________ רּוחַ  ם תְׂ ָעִמים ּוָפִנים ָגשֶׁ שֹון ִנזְׂ  __________: לְׂ

 

 

 43-44שאלות מס' 

ָכר ֵאיפֹּה ָאָבד __________ הּוא ִמי ָנא זְׂ ָחדּו __________ וְׂ  :ִנכְׂ

 

 

 45-46שאלות מס' 

ָך ֵכן ַעל ָכרְׂ זְׂ ץ אֶׁ רֶׁ מֹוִנים __________ ֵמאֶׁ רְׂ חֶׁ  __________: ֵמַהר וְׂ

 

 

 47-48שאלות מס' 

פּו ה __________ ִעם ָחלְׂ ר ֵאבֶׁ שֶׁ נֶׁ  __________: ֲעֵלי ָיטּוש כְׂ

 

 

 49-50שאלות מס' 

ַרב  __________ ֲחַסר ָנִגיד ֵנא ַמֲעַשקֹות וְׂ  :ָיִמים ַיֲאִריְך __________ שֹּ

 

 

 

 

 בהצלחה!


