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 השאלות 
 .ביותרברירה. הקיפו במעגל את התשובות הנכונות -שאלות רבות 50לפניכם 

 

 על מי נאמר: "הָָאָדם הַגָּדוֹל ּבָעֲנִָקים הוּא"?  .1

 ַתלְַמי  א. 
 ַאְרּבַע ב.
י  ג. ש ַ  ש ֵׁ
 ֲאִחיָמן ד. 

 
 מי לקח אישה "ִמּבְנוֹת ּפוִּטיאֵׁל"?  .2

 משה  א. 
 אהרון ב.
 אלעזר  ג.
 פנחס  ד. 

 
ָראֵׁל" .3 ּפָָטיו עִם יִש ְ ה וִּמש ְ  ? בברכת איזה שבט נאמר: "צְִדַקת ה' עָש ָ

 גד א. 
 יששכר  ב.
 לוי  ג.
 דן ד. 

 
ֵׁי כָל הָָאֶרץ" לאמה מהבאים  .4 ֵׁי הָָאֶרץ" / "עַל ּפְנ  ?תואר שהיה "עַל ּכָל ּפְנ

 מן א. 
 עשב ב.
 מים ג.
 רעב ד. 
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 ? איזו פעולה צריכה להיעשות לאחר תקיעת התרועה הראשונה בחצוצרות הכסף .5

 האספות הנשיאים אל אהרון א. 
 התקהלות העדה ב. 
 נסיעת המחנות החונים במזרח  ג. 
 החונים בדרוםנסיעת המחנות  ד. 

 
 ? תחת איזה עץ נקברה "דְּבָֹרה מֵׁינֶֶקת ִרבְָקה" .6

 תומר  א. 
 דקל  ב.
 אלה ג.
 אלון  ד. 

 
ּבֶר ה' ֶאל  .7 ר דִּ ַמע ֲאלֵׁהֶם ּכֲַאש ֶ ֵׁק ה' ֶאת לֵׁב ּפְַרעֹה וְלֹא ש ָ לאחר איזו מכה נאמר: "וַיְַחּז

ה"  ? מֹש ֶ

 שחין א. 
 ברד ב.
 ארבה ג.
 חושך ד. 

 
8.  ֵׁ ּ ַמנ ֵׁה ִמש ְ ַמיִם מֵׁעָל"? מי בורך: "הִנּ ָ בֶךָ וִּמּטַל הַש ּ  י הָָאֶרץ יִהְיֶה מוֹש ָ

 יצחק א. 
 ישמעאל  ב.
 יעקב ג.
 עשו ד. 
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 ? במה צייד אברהם את הגר לפני ששילח אותה ואת ישמעאל  .9

 חמאה וחלב א. 
 לחם ומים ב.
 גדי עיזים ג.
 בוטנים ושקדים ד. 

 
 על פי דברי יעקב, מדוע עזב את לבן בלי להודיע לו?  .10

 קח ממנו את בנותיויכי חשש שי א. 
 כי חשש שיגזול את רכושו  ב.
 כי חשש שימנע ממנו ללכת ג.
 כי חשש שמא יצער אותו ד. 

 
 מי מהבאים היה נכדו של ישמעאל?  .11

 ְרעוּאֵׁל  א. 
 נְבָיֹת  ב.
 יַעְלָם ג.
 אוָֹמר  ד. 

 
 ?על פי הכתוב, היכן לא ישב הכנעני  .12

 צְַפת  א. 
 ַאיָּלֹון  ב.
 גֶּזֶר ג.
 ֶחבְרֹון ד. 

 
 העובדה שפרעה חלם חלום כפול מעידה על כך ש: .13

 ה' ימהר לממש את פתרונו  א. 
 הרעב יהיה כבד מאוד  ב.
 פתרונו לבטח ימומש  ג.
 לא ניתן לעשות דבר כדי לשנות את הגזרה  ד. 
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ֵׁר הַגָּר ֻחּקַת עוֹלָם  .14 ּ ה ַאַחת לָכֶם וְלַג הָל ֻחּקָ לְדֹרֹתֵׁיכֶם ּכָכֶם   על איזו מצווה נאמר: "הַּקָ
ֵׁי  ֵׁר יִהְיֶה לְִפנ ּ  ?"ה' ּכַג

 פסח  א. 
 קורבן על שגגה ב.
 דין חובל ומזיק  ג.
 נסכים ומנחות  ד. 

 
נָה"  .15 ָ  ? איזה חג חל ב"ּתְקוַּפת הַש ּ

 ראש השנה  א. 
 חג המצות ב.
 חג השבועות ג.
 חג האסיף  ד. 

 
ֵׁי   .16 ְמעוּ ּבְנ ָראֵׁל מהו המאורע שבעקבותיו נאמר: "וַיִּש ְ ֵׁי יִש ְ הֲלוּ ּכָל עֲַדת ּבְנ ָראֵׁל וַיִּּקָ יִש ְ

ֵׁיהֶם לַצָּבָא"? לֹה לַעֲלֹות עֲל  ש ִ

 גילוי עורמת הגבעונים א. 
 בניית המזבח בגלילות הירדן ב.
 בניית פסל מיכה ג.
 פילגש בגבעה  ד. 

 
 באיזה אירוע הוזכרה "הָאֵׁש  הַגְּדֹלָה"?  .17

 הפיכת סדום א. 
 עקידת יצחק ב.
 מעמד הר סיני  ג.
 חטא העם ועונשו בתבערה ד. 
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 במשך כמה ימים ירד המבול?   .18

 ימים 7 א. 
 יום 15 ב.
 יום 40 ג.
 יום  150 ד. 

 
 שהיה סריס? לא נאמרעל מי מהבאים   .19

 הֵׁגֶא א. 
 ֲאבַגְָתא ב.
גַז  ג. עֲש ְ  ש ַ
 ַאְדָמָתא  ד. 

 
"הֳֶחַדלְּתִי ֶאת ָמְתִקי על פי משל יותם, איזה עץ דחה את בקשת המלוכה באומרו:   .20

 וְֶאת ּתְנוּבִָתי הַּטֹובָה וְהָלַכְּתִי לָנוּעַ עַל הָעֵׁצִים"?

 הזית  א. 
 התאנה ב.
 הגפן  ג.
 האטד ד. 

 
על איזה חג נאמר: "וְּקָראֶתם ּבְעֶצֶם הַיֹּום הַּזֶה ִמְקָרא קֶֹדש  יִהְיֶה לָכֶם ּכָל ְמלֶאכֶת   .21

בֹתֵׁיכֶם לְדֹרֹתֵׁיכֶם"?  עֲבָֹדה לֹא ַתעֲש ֹוּ ֻחּקַת עוֹלָם ּבְכָל מוֹש ְ

 פסח  א. 
 שבועות  ב.
 יום הכיפורים ג.
 שמיני עצרת  ד. 
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"וְעַּתָה לְכָה נִכְְרָתה בְִרית ֲאנִי וָָאּתָה וְהָיָה לְעֵׁד ּבֵׁינִי  האדם שנאמר לו: מיהו   .22
 ? וּבֵׁינֶךָ"

 אברהם  א. 
 יצחק ב.
 יעקב ג.
 לוט  ד. 

 
 ?מה היה גילו של כלב כאשר נשלח לרגל את חברון  .23

 40 א. 
 45 ב.
 58 ג.
 85 ד. 

 
 איזו עיר נמצאת "ּבַּמְִדּבָר ּבַּמִיש ֹר"?   .24

 גּוֹלָן א. 
 ָראמֹת  ב.
 צֶר ּבֶ  ג.
 ֶקֶדש   ד. 

 
ה"  .25  ?מיהו המנהיג אליו נאמר: "ה' יִהְיֶה ש ֹמֵׁעַ ּבֵׁינֹותֵׁינוּ ִאם לֹא כְִדבְָרךָ ּכֵׁן נַעֲש ֶ

 יהושע  א. 
 גדעון ב.
 יפתח ג.
 שמשון ד. 
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 ? "ַמלְכֵׁי עַּמִים"למי מההבאות הובטח שיהיו ממנה   .26

 שרה א. 
 הגר ב.
 רבקה ג.
 רות  ד. 

 
ָראֵׁל וְַאּתָה  מי אמר: "וְעַּתָה ה'   .27 ֵׁי עַּמֹו יִש ְ ָראֵׁל הוִֹריש  ֶאת הֱָאמִֹרי ִמּפְנ ֱאלֹהֵׁי יִש ְ

נּוּ"  ? ּתִיָרש ֶ

 משה  א. 
 יהושע  ב.
 גדעון ג.
 יפתח ד. 

 
ָפחֹת וּגְַמלִּים וֲַחמִֹרים"  .28  ?למי היה "צֹאן וּבָָקר וְכֶֶסף וְזָהָב וַעֲבִָדם וּש ְ

 אברהם  א. 
 יצחק ב.
 יעקב ג.
 לוט  ד. 

 
 אנשים הרגו היהודים בשושן בארבעה עשר בחודש אדר? כמה   .29

 50 א. 
 300 ב.
 500 ג.
 75,000 ד. 
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 ?על פי הכתוב, מה היה גילו של אהרון כשעמד עם משה לפני פרעה  .30

 80 א. 
 83 ב.
 86 ג.
 120 ד. 

 
 רובו לגאול את שדה אלימלך? יעז את סו כיצד נימק הגואל לב  .31

 הוא לא מוכן לחלוץ את נעלו א. 
 הוא לא רוצה לשאת את רות לאישה  ב.
 אין ברשותו מספיק כסף ג.
 הוא חושש שנחלתו תינזק  ד. 

 
 ?מה הייתה תגובתם של בני ישראל כשראו את האותות שעשה אהרון לעיניהם  .32

 לא שמעו אליו מקוצר רוח ומעבודה קשה  א. 
 שאלו משכניהם כלים ושמלות  ב.
ֵׁנוּ" התלוננו על כך שנתנו לפרעה ולעבדיו "ֶחֶרב  ג.  ּבְיָָדם לְהְָרג
 קדו והשתחוו ד. 

 
מֹאול"   .33 ֶרךְ לִנְטוֹת יִָמין וּש ְ  ? היכן "אֵׁין דֶּ

 בשדה א. 
 במשעול הכרמים  ב.
 במקום צר ג.
 בגבול ארנון ד. 

 
 מה הייתה ההוכחה לכך שמשה לא בדא את דבריו מליבו?   .34

 פריחת המטה א. 
 שריפת מאתיים וחמישים מקטירי הקטורת  ב.
 קורח, דתן ואבירם באדמהבליעת  ג.
 צנצנת המן ד. 
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ם"  .35 את רֹאש ָ ָראֵׁל וְלֹא יְָספוּ לָש ֵׁ ֵׁי יִש ְ ֵׁי ּבְנ  ? על איזה עם נאמר: "וַיִּּכָנַע }...{ לְִפנ

 מואב  א. 
 בני עמון ב.
 מדין ג.
 אדום ד. 
 

ָראֵׁל"?  .36 ֵׁי יִש ְ  על מי נאמר: "וַיְִּרעֲצוּ וַיְרֹצְצוּ ֶאת ּבְנ

 יםמואב א. 
 פלישתים ועמונים  ב.
 מצרים ג.
 כנענים ד. 
 

ּבַעְּתָ לָהֶם ּבָךְ   באיזה הקשר נאמר: .37 ר נִש ְ ָראֵׁל עֲבֶָדיךָ ֲאש ֶ "זְכֹר לְַאבְָרהָם לְיִצְָחק וּלְיִש ְ
ָמיִם"? ָ  וַּתְַדּבֵׁר ֲאלֵׁהֶם ַאְרּבֶה ֶאת זְַרעֲכֶם ּכְכֹוכְבֵׁי הַש ּ

 חטא העגל  א. 
 חטא המרגלים  ב.
 חציית הירדן ג.
 דברי יפתח במצפה  ד. 
 

ר ָחָטאנוּ". מי אמר דברים אלו?  .38 ר נֹוַאלְנוּ וֲַאש ֶ ֵׁינוּ ַחּטָאת ֲאש ֶ ת עָל  "ַאל נָא ָתש ֵׁ

 אהרון א. 
 משה  ב.
 יהושע  ג.
 אחי יוסף  ד. 
 

ְמעֹו ּבְכָל הָָאֶרץ"? .39  על מי נאמר: "וַיְהִי ש ָ

 גדעון א. 
 משה  ב.
 יוסף  ג.
 יהושע  ד. 
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40.  ַ ה ו אֵׁת ּכְיַד הַּמֶלֶךְ". מתי עשה זאת אחשוורוש? "וַהֲנָָחה לַּמְִדינֹות עָש ָ  יִּּתֵׁן ַמש ְ

 לאחר שנשא את אסתר לאישה  א. 
 בזמן המשתה שהיה בשנת שלוש למלכו ב.
 שהמן נתלה לאחר  ג.
 לאחר שנפל הפור להשמדת היהודים ד. 
 

 מה היה היעד אליו הגיעו ישראל לאחר קריעת ים סוף?  .41

 מדבר סין א. 
 מדבר שור  ב.
 חצרות ג.
 רפידים ד. 
 

ֵׁינוּ ִאם ָמש וֹל ּתְִמש ֹל ּבָנוּ"? .42  למי נאמר: "הֲָמלֹךְ ּתְִמלֹךְ עָל

 משה  א. 
 יוסף  ב.
 גדעון ג.
 יפתח ד. 
 

ֵׁי  .43 כוּנ ְ ֶרךְ הַש ּ על פי הכתוב, היכן הייתה ממוקמת דרך הנוודים שכונתה: "דֶּ
 בֳָאהָלִים"?

ֶדם לְנֹבַח וְיָגְּבֳהָה  א.   ִמּקֶ
 יםמצפון להר אפר ב.
ֶדם לְבֵׁית אֵׁל  ג.  ִמּקֶ
 ִמנֶּגֶב לִלְבֹונָה  ד. 
 

ךְ"? .44 כָרֵׁ  למי הובטח בעבור מעשה מסויים: "וֲַאנִי ֶאּתֵׁן ֶאת ש ְ

 רות  א. 
 אם משה ב.
 לאה ג.
 אם מיכיהו  ד. 
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 על פי הכתוב, איזה עם ישב "ּבְַחצֲצֹן ּתָָמר"? .45

 הפריזי א. 
 החיתי ב.
 האדומי  ג.
 האמורי  ד. 
 

ת יִָמים לַיְלָה וָיֹום"? מהו הדבר שארך  .46 לֹש ֶ  "ש ְ

 מכת חושך  א. 
 צום אסתר ומרדכי  ב.
 שהות אחי יוסף במשמר  ג.
 שריפת עיר הנידחת  ד. 
 

 "ָאבִינוּ מֵׁת ּבַּמְִדּבָר"?  מה רצו הבנות שהעידו: .47

 נחלה א. 
 ממון  ב.
 להתחתן  ג.
 להתגייר  ד. 
 

ן ּבָא ּבַיִָּמים"? .48  על מי נאמר שהיה: "זָקֵׁ

 משה  א. 
 יהושע  ב.
 יצחק ג.
 גדעון ד. 
 

ּכַב עַד יֹאכַל ֶטֶרף וְַדם   :בדברי מי נאמר .49 א לֹא יִש ְ ָ "הֶן עָם ּכְלָבִיא יָקוּם וְכֲַאִרי יְִתנַש ּ
ּתֶה"?   ֲחלָלִים יִש ְ

 בלעם  א. 
 יעקב ב.
 משה  ג.
 דבורה ד. 
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ֵׁי מוָֹאב איזה מקום תואר במילים .50 ר עַל ּפְנ ֶמש "? : "ּבַּמְִדּבָר ֲאש ֶ ָ  ִמּמִזְַרח הַש ּ

 אֹבֹת א. 
ֵּׁי הָעֲבִָרים  ב.  עִי
 הֹר הָהָר  ג.
ּבֹון ד.   ֶחש ְ

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה! 

 



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך 

 מינהל חברה ונוער 
 

 מועד א'  –  דתיים-תשובון לחידון התנ"ך לבתי הספר הממלכתיים

 השאלה 
 התשובה 

 המקור 
 במילים  באות 

 15יהושע י"ד,  ַאְרב ַע ב 1
 25שמות ז,  אלעזר  ג 2
 21דברים ל"ג,  גד א  3

 מן א  4
 29בראשית א, 
 8בראשית ח, 

 56בראשית מ"א, 
 5במדבר י,  נסיעת המחנות החונים במזרח ג 5
 8בראשית ל"ה,  אלון  ד 6
 12שמות ט,  שחין א  7
 39בראשית כ"ז,  עשו  ד 8
 14בראשית כ"א,  לחם ומים  ב 9
 31בראשית ל"א,  כי חשש שייקח ממנו את בנותיו  א  10
 4בראשית ל"ו,  ְרעו ֵאל א  11

 ַאי ָּלוֹן  ב 12
 10שופטים א, 
 17שופטים א, 
 29שופטים א, 

 32בראשית מ"א,  פתרונוה' ימהר לממש את  א  13
 15במדבר ט"ו,  נסכים ומנחות ד 14
 22שמות ל"ד,  חג האסיף  ד 15
 12יהושע כ"ב,  בניית המזבח בגלילות הירדן ב 16
 16דברים י"ח,  מעמד הר סיני  ג 17
 12בראשית ז,  יום  40 ג 18

 ַאְדמָּתָּא  ד 19
 10אסתר א, 
 3אסתר ב, 
 14אסתר ב, 

 11שופטים ט,  התאנה ב 20
 21ויקרא כ"ג,  שבועות  ב 21



 

 

 44בראשית ל"א,  יעקב  ג 22
 7יהושע י"ד,  40 א  23
ֶּצֶּר ג 24  8יהושע כ,  ב 
 9שופטים י"א.   יפתח ג 25
 16בראשית י"ז,  שרה א  26
 23שופטים י"א,  יפתח ד 27
 35בראשית כ"ד,  אברהם  א  28
 15אסתר ט,  300 ב 29
 7שמות ז,  83 ב 30
 6רות ד,  הוא חושש שנחלתו תינזק  ד 31
 31-30שמות ד,  קדו והשתחוו  ד 32
 26במדבר כ"ב,  במקום צר ג 33
 33-28במדבר ט"ז,  בליעת קורח, דתן ואבירם באדמה ג 34
 28שופטים ח,  מדין ג 35
 8שופטים י,  וניםפלישתים ועמ ב 36
 13שמות לב,  חטא העגל א  37
 11במדבר יב,  אהרון  א  38
 27הושע ו, י שעיהו ד 39
 18אסתר ב,  לאחר שנשא את אסתר לאישה א  40
 22שמות טו,  מדבר שור ב 41
 8ז, בראשית ל  יוסף ב 42
ֳּהָּה א  43 ָּגְב  דֶּם לְנֹבַח וְי ֶּ  11שופטים ח,  ִמק 
 9שמות ב,  אם משה ב 44
 7ד, בראשית י האמורי  ד 45
 16אסתר ד,  אסתר ומרדכיצום  ב 46
 3במדבר כז,  נחלה א  47
 1כג, יהושע  יהושע ב 48
 24במדבר כג,  בלעם  א  49
 11במדבר כא,  עִי ֵי הָּעֲבִָּרים ב 50


