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 השאלות 

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

 

ֶַּרח לְַמּטֵּה יְהוָּדה מִּן הַחֵּרֶּם   .1 י בֶּן ז ח }...{ ּבֶּן ּכְַרמִּי בֶּן זַבְדִּּ ִּּּקַ מי החוטא עליו נאמר: "וַי
ֵּי  ִַּּחר ַאף ה' ּבִּבְנ ָראֵּל"? וַי ִּש ְ  י

 עכן  א. 
 נחשון  ב.
 חנוך ג.
 כלב ד. 

 
ַאל ּתְִּמרֹדוּ וְַאּתֶּם  ה' את עם ישראל באמרם "ַאךְ ּבַ  ניסו להרגיעמי צמד האנשים ש .2

ץ ּכִּי לְַחמֵּנוּ הֵּם"?   ַאל ּתִּיְראוּ אֶּת עַם הָָארֶּ

 משה ואהרון  א. 
 חור ובצלאל  ב.
 יהושע וכלב  ג.
 דבורה וברק ד. 

 
לֹא יַָדעְּתִּי הֲש ֹמֵּר ָאחִּי ָאנֹכִּי". מיהו אחיו, וכתשובה ענה האדם " היכןה' שאל אדם  .3

 ?אדםה

 שמשון א. 
 משה  ב.
 מחלון  ג.
 קין ד. 
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וּר"? על איזה נהר נאמר:  .4 ְדַמת ַאש ּ ֵּךְ קִּ  "הוּא הַהֹל

ל א.   חִּדֶּּקֶּ
 ְפָרת ב.
 ּפִּיש ֹון  ג.
ִּיחֹון ד.   גּ
 

בתגובה, חברו אמר לו: "נָבֹל ּתִּּבֹל מסופר על אדם שבחר לשפוט את העם לבדו.  .5
ר עִּּמָךְ ּכִּי כָבֵּד מִּּמְךָ הַדָּבָר". מי החבר המייעץ ֶּה ֲאש ֶּ  ?גַּם ַאּתָה גַּם הָעָם הַּז

 אהרון א. 
 יתרו ב. 
 ברק בן אבינעם  ג. 
 אהוד בן גרא ד. 

 
נער אחד ביקש מאדונו לכלוא שני אנשים שהתנבאו. כתשובה, ענה לו אדונו:  .6

ֵּא ַאּתָה לִּי"  מי הנער והאדון?  ."הְַמַקנּ

 ויזתא והמן  א. 
 משה ויהושע  ב.
 פינחס ואהרון ג.
 יצחק ויעקב ד. 

 
 מי חלם חלומות שהשניאו אותו על משפחתו?  .7

 נעמי  א. 
 גדעון ב.
 יוסף  ג.
 פרעה  ד. 
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 ? מהו שמו של "מֶּלֶּךְ ָמדֹון" .8

 יֹובָב א. 
 דְּבִּיר ב.
ִּי צֶּדֶּק ג.  ֲאדֹנ
 הֹוהָם ד. 

 
ֵּי עַּמֹון" .9 ִּלְַחְמּתָ ּבִּבְנ בְנוּ אֵּלֶּיךָ וְהָלַכְּתָ עִּּמָנוּ וְנ  ? למי נאמר: "לָכֵּן עַּתָה ש ַ

 יפתח א. 
 שמשון ב.
 יהושע  ג.
 כלב ד. 
 

מהדברים  מהנתינת שמות במקרא הוא מעשה סמלי המזכיר אירוע שקרה.   .10
ְטנָה"  ?הבאים נקרא "ש ִּ

 אישה  א. 
 באר ב.
 כבשה ג.
 עיר ד. 

 
ִּין ּבָהּ "  .11 מה גרם   ".וַיֹּאמֶּר הַנַּעַר אֶּל ֲאדֹנָיו לְכָה נָּא וְנָסוָּרה אֶּל עִּיר הַיְבוּסִּי הַּזֹאת וְנָל

 ?לנער לרצות ללון בעיר היבוסים

 הם ידעו שיקבלו אותם שם בברכה  א. 
 הם היו רעבים  ב.
 השמש החלה לשקוע  ג.
 הם נרדפו על ידי צבא  ד. 
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ָקלִּים ּכֶּסֶּף וּלְש ֹון זָהָב מה הקשר בין   .12 ִּם ש ְ נְעָר, ָמאַתי  ?הפריטים הבאים: ַאדֶּּרֶּת ש ִּ

 היו שלל ממלחמה א. 
 אדם קיבל אותם כתשורה  ב.
 בעזרתם נקנה פסל ג.
 ם קיבל אותם בירושה דא ד. 

 
ר ַאּתָה עוֹמֵּד עָלָיו   .13 ֶּיךָ ּכִּי הַּמָקֹום ֲאש ֶּ ֶּיךָ מֵּעַל ַרגְל ל נְעָל ַאְדַמת קֹדֶּש  למי נאמר: "ש ַ

 ? הוּא"

 משה  א. 
 אהרון ב.
 יעקב ג.
 אברהם  ד. 

 
ִּּזְעַק זְעָָקה גְדֹלָה   .14 ֵּּצֵּא ּבְתֹוךְ הָעִּיר וַי ק וָאֵּפֶּר וַי ִּּלְּבַש  ש ַ ְִּּקַרע ָמְרדֳּּכַי אֶּת ּבְגָָדיו וַי "וַי

 ? של מרדכי אבלו וָּמָרה". מה הייתה סיבת 

 המן עלה לגדוּלה א. 
 נהרגהשמועת שווא שאסתר  ב.
 יצאו אגרות המלך בהם נאמר להרוג את היהודים ג.
 היהודים בשושן סעדו אצל אחשוורוש  ד. 

 
ְִּּפּתָחוּ...". מה   .15 ְִּּקחוּ אֶּת הַּמְַפּתֵַּח וַי ִּיָּה וַי ֶּנּוּ פֹתֵַּח דַּלְתֹות הָעֲל ֵּה אֵּינ "וַיָּחִּילוּ עַד ּבֹוש  וְהִּנּ

 ?מצאו העבדים בעליה

 את מלכם מת  א. 
 נחטףשמלכם  ב.
 שהעליה ריקה מאדם ג.
 אדם שניסה לרצוח את המלך ד. 
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על פי משל יותם, איזה מבין העצים הבאים היה זה שהסכים לקחת את   .16
 ? המלוכה

 זית  א. 
 תאנה  ב.
 ארז  ג.
 אטד ד. 

 
ַח ּבְעֵּמֶּק ַאיָּלֹון"  .17 ִּבְעֹון דֹּום וְיָרֵּ מֶּש  ּבְג  ? בדברי מי נאמר: "ש ֶּ

 מרדכי  א. 
 יהושע  ב.
 אברהם  ג.
 יפתח ד. 

 
 ? מהו שם המקום בו הסתיים מסעּה של תיבת נוח  .18

 כנען א. 
 חברון ב.
 אררט ג.
 עמורה  ד. 

 
ם"  .19 ָראֵּל ַאֲחָריו ש ָ ִּש ְ ִּּזְנוּ כָל י  ? בימי איזה מנהיג מסופר: "וַיַּצֵּּג אוֹתֹו בְעִּירֹו }...{ וַי

 גדעון א. 
 יהושע  ב.
 משה  ג.
 שמשון ד. 
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ֲאבוּן    .20 ִּש ְ ר י תִּית מֲֵּאש ֶּ מי עשה חסד גדול באומרו: "וְצָמִּת וְהָלַכְּתְ אֶּל הַּכֵּלִּים וְש ָ
ים"  ?הַנְּעָרִּ

 יעקב א. 
 יתרו ב.
 בועז ג.
 ברק ד. 

 
על פי הכתוב, אדם שמת ואין לו בנים שיירשו אותו, מי יהיה הראשון לרשת    .21

 ? אותו 

 אשתו א. 
 אחיו ב.
 בתו ג.
 אביו ד. 

 
 ? יו חָ האבוד שחיפש את אֶּ מיהו האח   .22

 ישמעאל  א. 
 יפתח ב.
 יותם  ג.
 יוסף  ד. 

 
ִּים  .23 ִּם הַגְּדֹל ִּינ ּ  "?באיזה יום נבראו "הַּתַנ

 ביום השלישי  א. 
 ביום הרביעי  ב.
 ביום החמישי ג.
 ביום השישי  ד. 
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ר לֹא נַעֲלֶּה"  .24 ים הָהֵּם ּתְנַּקֵּ ֵּי הֲָאנָש ִּ  ? מי זלזלו בנביא באומרם לו: "הַעֵּינ

 ואבירםדתן  א. 
 המעפילים ב.
 קורח ואון בן פלת  ג.
 עכן ומשפחתו ד. 

 
ְמָחה"  .25 ֶּהְּפַךְ לָהֶּם מִּיָּגֹון לְש ִּ  ? על איזה חודש נאמר ש"נ

 אדר א. 
 ניסן ב.
 תשרי  ג.
 אייר  ד. 

 
 ? בניו של יוסף באיזה אופן בירך יעקב את אפרים ומנשה  .26

 הצעיר יד ימינו על ראש מנשה הבכור, ויד שמאלו על ראש אפרים  א. 
 יד ימינו על ראש אפרים הצעיר, ויד שמאלו על ראש מנשה הבכור  ב.
 יד אחת על ראש יוסף ויד שנייה על ראשם של מנשה ואפרים ג.
 ראשו של יוסףשתי ידיו על  ד. 

 
 ?באיזו ממכות מצרים מוזכרים התנורים  .27

 צפרדע  א. 
 כינים ב.
 חושך ג.
 ברד ד. 

 
ִּש  כיצד שכנעו בני שבט דן את הכהן   .28  ? לבוא איתם ללַי

 הבטיחו לו נחלה טובה בעיר א. 
 נתנו לו אפוד, תרפים ופסל ב.
 כסף, בגדים וערך מחייתו תנתנו לו עשר  ג.
 אמרו לו שעדיף להיות כהן לשבט שלם מאשר לאיש אחד ד. 
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ּבֶּר טֹוב עַל   .29 ּתָנוּ וְהֵַּטבְנוּ לָךְ ּכִּי ה' דִּּ ָראֵּל" ממי ביקש משה: "לְכָה אִּ ִּש ְ  ? י

 ערפה  א. 
 יוסף  ב.
 אהרון ג.
 חובב ד. 

 
 צדק מלך שלם לאברהם אחרי שהשיב את לוט?-הם הדברים שהוציא מלכיה מ  .30

 חוט ושרוך נעל  א. 
 אלף כסף ב.
 לחם ויין ג.
 איל משולש  ד. 

 
 ? מי העיד על עצמו: "וְָאנֹכִּי וּבֵּיתִּי נַעֲבֹד אֶּת ה'"  .31

 כלב בן יפונה  א. 
 בועז ב.
 יהושע  ג.
 אסתר ד. 

 
 ?ה' הפריח מטה של מנהיג של שבט מסוים. מי השבט  .32

 לוי  א. 
 יהודה ב.
 דן  ג.
 ראובן ד. 

 
 ?בעזרת מה הרגה יעל את סיסרא  .33

 רעל א. 
 יתד  ב.
 אבן ג.
 חרב פיפיות ד. 
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ִּיַח"?   .34  על פי הכתוב, מי כונה "אִּיש  ַמצְל

 גדעון א. 
 יוסף  ב.
 יהודה ג.
 בועז ד. 

 
ה אֶּל הָעָם ַאל ּתִּיָראוּ הְִּתיַצְּבוּ וְּראוּ אֶּת יְש וּעַת ה'". מה הייתה ישועת "וַיֹּאמֶּר    .35 מֹש ֶּ

 ה'? 

 קריעת ים סוף  א. 
 מכת ברד ב.
 מתן תורה  ג.
 מכת בכורות  ד. 
 

 מיהו האדם אותו מינה משה למנהיג תחתיו?  .36

 אהרון א. 
 יהושע  ב.
 נחסיפ ג.
 ּכָלֵּב ד. 
 

 אחר כדי לזכות בבתו לאישה?  אדםמי עבד שבע שנים אצל   .37

 יצחק . א
 יעקב ב.
 עתניאל  ג.
 בועז ד. 
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ת יָמִּים"?  .38 לֹש ֶּ ּתְַחּתָיו ש ְ  באיזו מכה ממכות מצרים "לֹא ָקמוּ אִּיש  מִּ

 ב ערו מכת  א. 
 דםמכת  ב.
 חושך מכת  ג.
 שחיןמכת  ד. 
 

 באיזה מהעמים הבאים נלחם גדעון?  .39

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

 מהי העיר הראשונה בה נלחם יהושע? .40

יחוֹ  א.   ירִּ
 הָעַי ב.
ִּבְעֹון  ג.  ג
לִַּם ד.   יְרוּש ָ
 

 "ּבְתְִּמנַת סֶַּרח"?  מי נקבר .41

 משה  א. 
 יהושע  ב.
 אלעזר  ג.
 נחסיפ ד. 
 

 שהיא אחותו?  על אשתו  העידמי מהבאים  .42

 יצחק א. 
 יעקב ב.
 יוסף  ג.
 מרדכי  ד. 
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ֵּד אֶָּחד" במקום לזרום?  .43  מֵּי איזה נהר "ָקמוּ נ

 הירדן א. 
 יחוןג ב.
 פישון  ג.
 פרת ד. 
 

 הקשת בענן?  מסמלתמה  .44

 הבטחה על אסון שלא יחזור בשנית  א. 
 אזהרה מפני רעב מתקרב  ב.
 הולדת יורש העצר ג.
 התראה מפני מלחמה  ד. 
 

 ? חֹתֶּמֶּת, ּפְתִּילִּים וּמַּטֶּהלמי ניתנו  .45

 רבקה א. 
 אסתר ב.
 תמר  ג.
 רות  ד. 
 

 נתן יהושע את העיר חברון לנחלה?למי  .46

 עתניאל בן קנז  א. 
 ה כלב בן יפונ ב.
 בני מנשה  ג.
 בנות צלפחד ד. 
 

 עצר ה' את בניית מגדל בבל? כיצד .47

 הפיל את המגדל  א. 
 בלל את שפת הבונים  ב.
 שרף את המגדל  ג.
 הרג את הבונים ד. 
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ּסַע הַגְּדִּי"? איזו חיה שוסעה .48  "ּכְש ַ

 דוב א. 
 עגל ב.
ִּל  ג.  ַאי
 אריה ד. 
 

ַמע ּבְקֹלוֹ"?  .49 ר אֶּש ְ  מי אמר: "מִּי ה' ֲאש ֶּ

 לוט  א. 
 לבן ב.
 פרעה  ג.
 המן ד. 
 

ִּם לֹא קראמי  .50 ּכֹן וּבַגּוֹי ִּש ְ נּוּ הֶּן עָם לְבָָדד י ים אְֶּראֶּנּוּ וּמִּגְּבָעוֹת ֲאש וּרֶּ : "ּכִּי מֵּרֹאש  צֻרִּ
ב"?  ָ ְִּתַחש ּ  י

 בלעם  א. 
 יעקב ב.
 משה  ג.
 אברהם  ד. 

 

 

 

 בהצלחה! 
 



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך 

 מינהל חברה ונוער 
 

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

 השאלה 
 התשובה 

 המקור 
 במילים  באות 

 1יהושע ז,  עכן  א  1
 9במדבר יד,  יהושע וכלב  ג 2
 9בראשית ד,  קין ד 3
ל א  4  14בראשית ב,  ִחד ֶּקֶּ
 18שמות יח,  יתרו ב 5
 29במדבר יא,  משה ויהושע ב 6
 8בראשית לז,  יוסף ג 7
 1יהושע יא,  יוֹבָב א  8
 8שופטים יא,  יפתח א  9
 21בראשית כו,  באר  ב 10
 11שופטים יט,  השמש החלה לשקוע ג 11
 21יהושע ז,  היו שלל ממלחמה א  12
 5שמות ג,  משה  א  13
 1אסתר ד,  יצאו אגרות המלך בהם נאמר להרוג את היהודים ג 14
 25שופטים ג,  את מלכם מת  א  15
 15שופטים ט,  אטד  ד 16
 12יהושע י,  יהושע ב 17
 4בראשית ח,  אררט  ג 18
 27שופטים ח,  גדעון  א  19
 9רות ב,  בועז  ג 20
 8במדבר כז,  בתו  ג 21
 16-15בראשית לז,  יוסף ד 22
 21בראשית א,  ביום החמישי  ג 23
 14במדבר טז,  דתן ואבירם א  24
 22אסתר ט,  אדר  א  25



 

 

 

יד ימינו על ראש אפרים הצעיר, ויד שמאלו על ראש   ב 26
 מנשה הבכור.

 14בראשית מח, 

 28שמות ז,  צפרדע א  27

אמרו לו שעדיף להיות כהן לשבט שלם מאשר לאיש   ד 28
 אחד 

 19שופטים יח, 

 29במדבר י,  חובב ד 29
 18בראשית יד,  לחם ויין ג 30
 15יהושע כד,  יהושע ג 31
 23במדבר יז,  לוי א  32
 21שופטים ד,  יתד  ב 33
 2בראשית לט,  יוסף ב 34
 13שמות יד,  קריעת ים סוף א  35
 22במדבר כז,  יהושע ב 36
 20בראשית כט,  ב יעק ב 37
 23-22שמות י,  ךמכת חוש ג 38
 14שופטים ו,  ןמדי ג 39
 2יהושע ו,  יִריחוֹ  א  40
 30יהושע כד,  יהושע ב 41
 7בראשית כו,  יצחק א  42
 16יהושע ג,  הירדן  א  43
 15-13בראשית ט,  הבטחה על אסון של יחזור בשנית  א  44
 18בראשית לח,  תמר  ג 45
 13יהושע יד,  כלב בן יפונה ב 46
 9בראשית יא,  בלל את שפת הבונים ב 47
 6-5שופטים יד,  אריה ד 48
 2 שמות ה, פרעה ג 49
 9במדבר כג,  בלעם  א  50


