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חידון התנ"ך העולמי למבוגרים ,התש"ף
חוזרים לספר הספרים 72 ,שנים למדינת ישראל





בשלב זה של החידון  50שאלות .הניקוד לכל שאלה – נקודה אחת .תוכל לצבור
בחידון עד  50נקודות שתיזקפנה לזכותך בשלבי החידון הפומבי.
בשאלות רבות הברירה – הקף במעגל את התשובה הנכונה ביותר.
בשאלות הפתוחות – ענה בקצרה במקום המיועד לכך.
שאלות  60-51הן שאלות מילואים ,שהניקוד שתצבור בהן ישמש אך ורק
להכרעה ,אם זו תידרש.

זמן הבחינה – שעה וחמש עשרה דקות ) 75דקות(
חומר הלימוד לחידון:
תורה:

תרי עשר:

בראשית :כל הספר
שמות :פרקים א-כ"ד ,ל"א-ל"ד
ויקרא :פרקים י"ט ,כ"ג-כ"ה
במדבר :פרקים י-כ"ה ,כ"ז ,ל"א-ל"ו
דברים :פרקים כ-ל"ד

יואל :כל הספר
עמוס :כל הספר
עובדיה :כל הספר
יונה :כל הספר
חבקוק :כל הספר
צפניה :כל הספר
חגי :כל הספר
זכריה :כל הספר
מלאכי :כל הספר

נביאים ראשונים:
יהושע :פרקים א-י"א ,י"ד ,כ"ב-כ"ד
שופטים :כל הספר
שמואל א' :כל הספר
שמואל ב' :כל הספר
מלכים א' :כל הספר
מלכים ב' :כל הספר

כתובים:

נביאים אחרונים:
ישעיה :פרקים א-ב ,מ-ס"ו
ירמיה :פרקים א-ב ,ל-מ"ט
יחזקאל :פרקים א-ד ,ט"ו-כ ,ל"ג-ל"ט ,מ"ז )(12-1

תהילים :פרקים צ-ק"מ
משלי :פרקים כ"ב-ל"א
איוב :פרקים א-ב ,כ"ז-ל"ב ,ל"ח-מ"ב
שיר השירים :כל הספר
רות :כל הספר
איכה :כל הספר
קהלת :כל הספר
אסתר :כל הספר
דניאל :פרקים א ,ח ,י ,י"ב
עזרא :פרקים א ,ג ,ז-י
נחמיה :כל הספר
דברי הימים ב' :פרקים י"ג-כ"א

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
שים לב ,לעתים השאלות מנוסחות בלשון זכר ,אך עשויות לרמֵ ז לזכר או לנקבה.

בהצלחה!
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השאלות
הנביא ירמיהו )ט (22-23 ,משרטט את תכונותיו הרצויות של עובד ה':
בוּרת ֹו אַל י ְִתהַ לֵּל עָ ִשׁיר
"כֹּה אָמַ ר ה' אַל י ְִתהַ לֵּל חָ כָם בְּ חָ כְ ָמת ֹו וְ אַל י ְִתהַ לֵּל הַ גִּ בּוֹר בִּ גְ ָ
בְּ עָ ְשׁר ֹו  :כִּ י ִאם בְּ זֹאת י ְִתהַ לֵּל הַ ִמּ ְתהַ לֵּל הַ ְשׂ ֵכּל וְ ָידֹעַ או ִֹתי כִּ י אֲ נִ י ה' ע ֶֹשׂה חֶ סֶ ד ִמ ְשׁפָּ ט
אָרץ כִּ י בְ אֵ לֶּה חָ פַ ְצ ִתּי נְ אֻ ם ה'".
וּצ ָד ָקה בָּ ֶ
ְ

מתמודד יקר ,השאלות שלפניך סובבות סביב התכונות שציין ירמיהו
בנבואתו :גבורה ,חכמה ,עושר ,הוללות ושמחה ,עשיית חסד ומשפט.
גבורה )שאלות (8-1
אָרץ"? ____________________
 .1על מי נאמר" :הוּא הֵ חֵ ל לִ ְהיוֹת גִּ בֹּר בָּ ֶ
 .2מי אמר" :אַ ָתּה י ַָד ְע ָתּ אֶ ת אָבִ י וְ אֶ ת אֲ נ ָָשׁיו כִּ י גִ בּ ִֹרים הֵ מָּ ה וּמָ ֵרי נֶפֶ שׁ הֵ מָּ ה כְּ דֹב
ַשׁכּוּל בַּ ָשּׂדֶ ה"?
א .יואב
ב .אחיתופל
ג .חושי
ד .אבנר
 .3על איזו עיר נאמר" :וְ כָל אֲ נ ֶָשׁיהָ גִּ בּ ִֹרים"?
א .עי
ב .גבעון
ג .מצפה
ד .חצור
 .4באיזו מלחמה מוזכר" :וַ יּ ְִתחַ זֵּק הָ עָ ם ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל וַ יּ ִֹספוּ לַעֲ ֹר ִמלְ חָ מָ ה בַּ ָמּקוֹם
אֲ ֶשׁר עָ ְרכוּ ָשׁם בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן"?
א .מלחמת ישראל נגד ארם
ב .מלחמת ישראל שבט בנימין
ג .מלחמת ישראל בעי
ד .מלחמת דוד וגולית
 .5על מי מגיבורי דוד נאמרִ " :מן הַ ְשּׁ ָשׁה הֲ כִ י נִ כְ בָּ ד וַ י ְִהי לָהֶ ם לְ ָשׂר וְ עַ ד הַ ְשּׁ ָשׁה
א בָ א"?
א .אבישי
ב .בניהו בן יהוידע
ג .עדינו העצני
ד .אבנר
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וּשׂבַ ְע ֶתּם עַ ל שֻׁ לְ חָ נִ י סוּס וָ ֶרכֶב גִּ בּוֹר וְ כָל ִאישׁ ִמלְ חָ מָ ה"?
 .6מי אמרְ " :
____________________
 .7על מה נאמרִ " :שׁ ִשּׁים גִּ בּ ִֹרים סָ בִ יב לָהּ"? ____________________
וּמבִּ נְ י ִָמן נֹ ְשׂאֵ י מָ גֵן וְ ד ְֹרכֵי ֶק ֶשׁת } {...כָּל
" .8וַ י ְִהי לְ אָסָ א חַ יִל נֹ ֵשׂא ִצנָּה וָ רֹמַ ח}ִ {...
אֵ לֶּה גִּ בּו ֵֹרי חָ יִל".
כמה חיילים היו משבט בנימין בצבאו של המלך אסא?
א200,000 .
ב280,000 .
ג300,000 .
ד172,000 .
חכמה )שאלות (16-9
 .9למי נאמר" :אַחֲ ֵרי הו ִֹדיעַ אֱ ִהים או ְֹת אֶ ת כָּל זֹאת אֵ ין נָבוֹן וְ חָ כָם כָּמ ֹו "?
א .משה
ב .אהרון
ג .יוסף
ד .פרעה
 .10מי אמרָ " :לכֵן הַ מַּ ְשׂכִּ יל בָּ עֵ ת הַ ִהיא ִידֹּם כִּ י עֵ ת ָרעָ ה ִהיא"?
א .צפניה
ב .מלאכי
ג .זכריה
ד .עמוס
 .11על מי נאמר" :וָ אֲ מַ לֵּא אֹ ת ֹו רוּחַ אֱ ִהים בְּ חָ כְ מָ ה וּבִ ְתבוּנָה וּבְ ַדעַ ת וּבְ כָל ְמלָאכָה"?
____________________
יתם"?
 .12מי אמר" :לוּ חָ כְ מוּ י ְַשׂכִּ ילוּ זֹאת יָבִ ינוּ לְ אַחֲ ִר ָ
א .משורר תהילים
ב .שלמה
ג .משה
ד .בלעם
 .13מי אמר" :מֵ ִשׁיב חֲ כ ִָמים אָחוֹר וְ ַד ְע ָתּם יְסַ כֵּל"?
א .ישעיהו
ב .צפניה
ג .ירמיהו
ד .זכריה
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 .14מי אמר " :א ַרבִּ ים י ְֶחכָּמוּ וּזְ ֵקנִ ים יָבִ ינוּ ִמ ְשׁפָּ ט"? ____________________
 .15על פי קהלת" ,טוֹב לִ ְשׁמֹ עַ גַּעֲ ַרת חָ כָם" מאשר?...
אִ .מ ֶלּכֶת אֶ ל בֵּ ית ִמ ְשׁ ֶתּה
ב .מֵ ִאישׁ שֹׁמֵ עַ ִשׁיר כְּ ִסילִ ים
גִ .מזַּעֲ ַקת מו ֵֹשׁל בַּ כְּ ִסילִ ים
דִ .מ ֶשּׁ ִתּדּוֹר וְ א ְת ַשׁלֵּם
 .16על איזו אומה התנבא ירמיהו" :אָבְ ָדה עֵ צָ ה ִמבָּ נִ ים נִ ְס ְרחָ ה חָ כְ מָ ָתם"?
א .עמון
ב .מואב
ג .דמשק
ד .אדום
עושר )שאלות (22-17
 .17מי אמר" :ה' מו ִֹרישׁ וּמַ עֲ ִשׁיר מַ ְשׁפִּ יל אַף ְמרוֹמֵ ם"? ____________________
 .18מה מהמספרים הבאים הוא הגדול ביותר?
א .מספר ככרות הזהב שנתנה מלכת שבא לשלמה
ב .מספר ככרות הזהב שהביא חזקיה למלך אשור
ג .מספר אגרטלי הזהב שהעלה ֵשׁ ְשׁבַּ צַּ ר מן הגולה
ד .מחיר סוס ממצרים בימי שלמה
 .19כמה ימים נערך משתה אחשוורוש שמטרתו הייתה להראות "אֶ ת ע ֶֹשׁר כְּ בוֹד
מַ לְ כוּת ֹו וְ אֶ ת י ְָקר ִתּפְ אֶ ֶרת גְּ דוּלָּת ֹו"?
א 3 .ימים
ב 7 .ימים
ג 127 .ימים
ד 180 .ימים
 .20מי אמר" :בִּ נְ כ ִָסים ַרבִּ ים שׁוּבוּ אֶ ל אָהֳ לֵיכֶם וּבְ ִמ ְקנֶה ַרב ְמאֹ ד"?
____________________
 .21על מי נאמר" :וַ י ְִהי ל ֹו ע ֶֹשׁר וְ כָבוֹד ָלרֹב"?
א .אברהם
ב .שלמה
ג .יהושפט
ד .חזקיהו
 .22על מי נאמר" :הוֹן וָ ע ֶֹשׁר בְּ בֵ ית ֹו וְ ִצ ְד ָקת ֹו עֹמֶ דֶ ת לָעַ ד"? __________________
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הוללות ושמחה )שאלות (30-23
 .23על מי נאמר" :וְ ִהנֵּה הַ מֶּ ֶל עֹמֵ ד עַ ל הָ עַ מּוּד כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט וְ הַ ָשּׂ ִרים וְ הַ חֲ צ ְֹצרוֹת אֶ ל
אָרץ ָשׂמֵ חַ וְ ת ֵֹקעַ בַּ חֲ צ ְֹצרוֹת"?
הַ מֶּ ֶל וְ כָל עַ ם הָ ֶ
א .יאשיהו
ב .חזקיהו
ג .יואש
ד .אמציה
 .24מי אמר" :ה' אֱ הַ ִי בְּ ִק ְרבֵּ גִּ בּוֹר יו ִֹשׁיעַ י ִָשׂישׂ עָ ַל ִי בְּ ִשׂ ְמחָ ה יַחֲ ִרישׁ בְּ אַהֲ בָ ת ֹו יָגִ יל
עָ ַל ִי בְּ ִרנָּה"?
א .ישעיהו
ב .חגי
ג .צפניה
ד .עמוס
 .25מי אמר" :וּבְ נֵי ִציּוֹן גִּ ילוּ וְ ִשׂ ְמחוּ בַּ ה' אֱ הֵ יכֶם כִּ י נ ַָתן ָלכֶם אֶ ת הַ מּו ֶֹרה לִ ְצ ָד ָקה"?
____________________
 .26באיזה אירוע מוזכר " :וְ אֵ ין הָ עָ ם מַ כִּ ִירים קוֹל ְתּרוּעַ ת הַ ִשּׂ ְמ ָחה לְ קוֹל בְּ כִ י הָ עָ ם"?
א .חנוכת חומות ירושלים בימי נחמיה
ב .ייסוד היכל ה' בימי זרובבל
ג .חנוכת בית המקדש בימי שלמה
ד .קריאת ספר התורה בימי עזרא
ית אַ ָתּה
 .27באיזו מצווה נאמר" :וְ ָשׂמַ ְח ָתּ בְ כָל הַ טּוֹב אֲ ֶשׁר נ ַָתן לְ ה' אֱ הֶ י וּלְ בֵ ֶ
וְ הַ לֵּוִ י וְ הַ גֵּר אֲ ֶשׁר בְּ ִק ְרבֶּ "? ______________________________
 .28מי אמר" :וְ הָ יוּ כְ גִ בּוֹר אֶ פְ ַריִם וְ ָשׂמַ ח לִ בָּ ם כְּ מ ֹו ָייִן וּבְ נֵיהֶ ם י ְִראוּ וְ ָשׂמֵ חוּ ָיגֵל לִ בָּ ם
בַּ ה'"?
א .זכריה
ב .יואל
ג .חבקוק
ד .מלאכי
ישׂי וְ ִשׂ ְמ ִחי"? ____________________
 .29למי נאמרִ " :שׂ ִ
ַאַספֵ הוּ בְּ ִמכְ מַ ְרתּ ֹו עַ ל כֵּן י ְִשׂמַ ח
 .30מי אמרֻ " :כּ ה בְּ חַ כָּה הֵ עֲ לָה יְגֹ ֵרהוּ בְ חֶ ְרמ ֹו וְ י ְ
וְ יָגִ יל"? ____________________
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עשיית חסד ,משפט וצדקה )שאלות (40-31
 .31מי אמר" :וְ עָ לַי ִהטָּ ה חֶ סֶ ד לִ פְ נֵי הַ מֶּ ֶל וְ יוֹעֲ צָ יו וּלְ כָל ָשׂ ֵרי הַ מֶּ ֶל הַ גִּ בּ ִֹרים"?
א .דניאל
ב .עזרא
ג .נחמיה
ד .זרובבל
 .32למי נאמרִ " :הנֵּה נָא ָשׁמַ ְענוּ כִּ י מַ לְ כֵי בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י מַ לְ כֵי חֶ סֶ ד הֵ ם"?
א .נחש
ב .בן הדד
ג .סיסרא
ד .חירם
 .33על איזה איזור בארץ היה מופקד בימי שלמה נציב בשם "בֶּ ן חֶ סֶ ד"?
____________________
 .34על מי נאמר" :וַ י ְִהי ה' אֶ ת } {...וַ יֵּט אֵ לָיו חָ סֶ ד"?
א .דוד
ב .יצחק
ג .יוסף
ד .שלמה
 .35מי אמר" :מֵ ָרחוֹק ה' נִ ְראָה לִ י וְ אַהֲ בַ ת ע ֹולָם אֲ הַ בְ ִתּי עַ ל כֵּן ְמ ַשׁכְ ִתּי חָ סֶ ד"?
א .עמוס
ב .יחזקאל
ג .ישעיהו
ד .ירמיהו
 .36מי אמר" :אָ נָּא ה' אֱ הֵ י הַ ָשּׁמַ יִם הָ אֵ ל הַ גָּדוֹל וְ הַ נּו ָֹרא שֹׁמֵ ר הַ ְבּ ִרית וָ חֶ סֶ ד לְ אֹ הֲ בָ יו
וּלְ שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְצו ָֹתיו"?
א .נחמיה
ב .שלמה
ג .חזקיהו
ד .דוד
יסים"?
 .37על מי נאמר " :וַ יּ ִֵתּן הָ אֱ ִהים אֶ ת } {...לְ חֶ סֶ ד וּלְ ַרחֲ ִמים לִ פְ נֵי ַשׂר הַ סָּ ִר ִ
____________________
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 .38מי מהבאים לא תיאר את הקב"ה כ" ַרב חֶ סֶ ד"?
א .יואל
ב .יונה
ג .משורר תהילים
ד .שלמה
אָחיו אַל ַתּ ְח ְשׁבוּ
 .39מי אמר" :וְ אַלְ מָ נָה וְ יָתוֹם גֵּר וְ עָ נִ י אַל ַתּעֲ שֹׁקוּ וְ ָרעַ ת ִאישׁ ִ
בִּ לְ בַ בְ כֶם"? ____________________
אָרץ אֲ ֶשׁר ִמ ְשׁפָּ ט ֹו פָּ עָ לוּ בַּ ְקּשׁוּ צֶ דֶ ק בַּ ְקּשׁוּ
 .40מי אמר" :בַּ ְקּשׁוּ אֶ ת ה' כָּל עַ נְ וֵי הָ ֶ
עֲ נָוָ ה"? ____________________
שאלות נוספות )שאלות (50-41
 .41היכן התלוננו בני ישראל את התלונה" :וְ לָמָ ה הֶ עֱלִ יתֻ נוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם לְ הָ בִ יא אֹ ָתנוּ
וּתאֵ נָה וְ גֶפֶ ן וְ ִרמּוֹן וּמַ יִם אַיִן לִ ְשׁתּוֹת"?
אֶ ל הַ מָּ קוֹם הָ ָרע הַ זֶּה א ְמקוֹם ז ֶַרע ְ
א .מדבר צין
ב .רפידים
ג .קברות התאווה
ד .אילים
 .42באיזה מההקשרים הבאים לא מופיע לֶחֶ ם הַ פָּ נִ ים  /לֶחֶ ם הַ מַּ עֲ ֶרכֶת?
א .בניית מקדש שלמה
ב .חיזוק בדק הבית בימי יואש
ג .נאום אביה בהר ְצמָ ַריִם
ד .כריתת האמנה בימי נחמיה
 .43על איזו עיר נאמר" :וְ הָ ִעיר ַרחֲ בַ ת י ַָדיִם וּגְ ֹדלָה וְ הָ עָ ם ְמעַ ט בְּ ת ֹוכָהּ וְ אֵ ין בָּ ִתּים
בְּ נוּיִם"?
א .ליש
ב .ירושלים
ג .בית אל
ד .צידון
 .44מי אמר" :כֹּל חַ ְית ֹו ָשׂ ָדי אֵ ָתיוּ לֶאֱ כֹל כָּל חַ יְת ֹו בַּ יָּעַ ר"?
____________________
ָאַרבֶּ ה הוֹד נ ְַחר ֹו אֵ ימָ ה"?
ישׁנּוּ כּ ְ
 .45על מי נאמר" :הֲ ַת ְר ִע ֶ
____________________
 .46באיזה שנה למלכות עוזיה מלך יהודה עלה למלוך בישראל זכריה?
____________________
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 .47על מי נאמר" :וַ ֵיּ ֶל בְּ א חֶ ְמ ָדּה וַ יּ ְִקבְּ רֻ הוּ בְּ ִעיר ָדּוִ יד וְ א בְּ ִקבְ רוֹת הַ ְמּלָכִ ים"?
____________________
 .48על מי נאמר" :וְ ֵשׁם ִעיר ֹו עֲ וִ ית"? ____________________
 .49על מי נאמר" :הָ יוּ י ְֹשׁבִ ים בָּ עֹפֶ ל עַ ד ֶנגֶד ַשׁעַ ר הַ מַּ יִם ל ִַמּזְ ָרח וְ הַ ִמּגְ ָדּל הַ יּוֹצֵ א"?
א .הנתינים
ב .התקועים
ג .הכהנים
ד .הצורפים
 .50מי אמר" :בִּ ְרכַּי כּ ְָשׁלוּ ִמצּוֹם וּבְ ָשׂ ִרי כָּחַ שׁ ִמ ָשּׁמֶ ן"? __________________

בהצלחה!
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שאלות מילואים )"שובר שיוויון"(
שים לב! הניקוד שתצבור בשאלות  60-51ישמש אך ורק להכרעה ,אם זו תידרש.

 .51מי היה גיבור דוד " ִמגִּ בְ עַ ת בְּ נֵי בִ נְ י ִָמן"? _____________________
 .52כמה אנשים עלו יחד עם יוֹחָ נָן בֶּ ן הַ ָקּטָ ן במסגרת עליית עזרא?
_____________________
 .53באיזו לשכה קרא ברוך באזני העם את הספר שכתב מפי ירמיהו?
_____________________
 .54כמה חמורים נלקחו בשלל במלחמת מדין? _______________
 .55מהו מספר בני זלפה שירדו למצרים? _______________
 .56מי היה "לְ יַד הַ מֶּ ֶל לְ כָל ָדּבָ ר ָלעָ ם"? _____________________
 .57כמה שנים שפט את ישראל תּ ֹולָע בֶּ ן פּוּאָה? _______________
 .58איזה נביא הזכיר בנבואתו את המקום "עֵ ין עֶ גְ ַליִם"? _______________
 .59היכן חנו ישראל במדבר לאחר שיצאו מ"חֹר הַ גִּ ְדגָּד"? _______________
 .60כמה בנות היו לאביה מלך יהודה? _______________

בהצלחה!
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