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 לבתי הספר הממלכתיים, התשפ"א  הארציחידון התנ"ך 

 שנים למדינת ישראל 73

 הוראות למתמודדים:

נקודה אחת. תוכל לצבור בו עד  –שאלות. הניקוד לכל שאלה  50בשלב זה של החידון   •
 נקודות שתזקפנה לזכותך בשלבי החידון הפומבי. 50

 מבנה החידון:

 שאלות רבות ברירה 30 -בחלק א' •
 שאלות פתוחות 20 -בחלק ב' •
)"שובר שיוויון"(; הניקוד שתצבור בחלק זה ישמש אך ורק להכרעה,  שאלות מילואים 10 •

 אם זו תידרש.

 דקות(  80) ועשרים דקותשעה  זמן הבחינה:

 חומר הלימוד לחידון:

 תורה:
 

 בראשית: כל הספר
 לד -כ, כד, לא-שמות: א

 כד -ויקרא: יט, כג
 כה, כז, לב-יז, כ-במדבר: י
 לד-יח, ל-יד, יז-דברים: יב

 
 נביאים ראשונים:

 
 כד -יא, יד, כ, כב-יהושע: א

 שופטים: כל הספר
 שמואל א': כל הספר
 שמואל ב': כל הספר
 מלכים א': כל הספר
 מלכים ב': כל הספר 

 נביאים אחרונים:
 

 סו-יב, ס-ישעיה: א
 לג -יחב, -אירמיה: 

 
 תרי עשר:

 
 יואל: כל הספר
 עמוס: כל הספר
 יונה: כל הספר
 חגי: כל הספר

 
 כתובים:

 
 ב, מב-איוב: א

 רות: כל הספר
 יב -ד, יא-קהלת: א

 אסתר: כל הספר
 י -עזרא: א, ג, ז, ט

 יג -י, יב- ו, ח- נחמיה: א
 

 נוסח הפסוקים מהתנ"ך המובאים בשאלון זה הוא נוסח מאגר תורת אמת.
 זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. ההנחיות בשאלון

 שים לב, לעתים השאלות מנוסחות בלשון זכר, אך עשויות לרֵמז לזכר או לנקבה.

 ! בהצלחה
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 ברירה -חלק א': שאלות רבות

 . ביותרברירה. הקף במעגל את התשובה הנכונה - שאלות רבות 30לפניך 

 

 ( 1-3דוד בן גוריון )שאלות  

שכן בקצה "רחוב העיזים". במנחתו של מי היו:   גדל בעיירה פלונסק שבפולין. ביתו גוריוןבן  .1
ִרים"?  ים עֶש ְ  "עִּזִים ָמאַתיִם וְּתיָש ִ

 ישי  א.
 אהוד בן גרא  ב. 
 יעקב  ג.
 מנוח ד.

 
יִתי  בצעירותו, עבד בן גוריון בעבודות חקלאות בפרדסי פתח תקווה.  .2 מי העיד על עצמו: "עָש ִ

 ּ ִסים וְנַָטעְּתִי בָהֶם עֵץ ּכָל ּפִֶרי"? לִי גַּנ  וֹת וַּפְרדֵּ

 קין א.
 קהלת ב. 
 נחמיה ג.
 עמוס ד.

 
: "פנינו לשלום אך לא להתאבדות". ני של בן גוריון לכנסת הוא אמרבנאום ההשבעה הש .3

 ? גַּם הוּא עַל ַחְרּבוֹ וַיָָּמת עִּמוֹ"  מסופר על אדם: "וַיִּּפֹל מותו של מיבעקבות 

 מות בנו  א.
 מות אחיו  ב. 
 וימות אדונ ג.
 מות שר צבאו ד. 
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 ( 4-6משה שרת )שאלות 

עלתה משפחתו של שרת ארצה והתגוררה בכפר הערבי "עין סיניא" שבשומרון.  1906בשנת  .4
 אירע בעיר שומרון?   לאמה 

 הריגת זרע בית אחאב  א.
 עיניהם של הארמיםפקיחת  ב. 
 נבואת אליהו לאחאב על מותו הקרב  ג.
 המלכת רחבעם  ד.
 

אחד ממנהגיו של שרת היה לקוד קידה ליושב ראש הכנסת בעת כניסתו לאולם המליאה   .5
ּתֲַחוֶהימה שם אדונבכנסת לפני שהתיישב במקומו.    ו של האדם שהעיד על עצמו: "וֶָאּקֹד וֶָאש ְ

ר הִנְַחנִי ּבְֶדֶרךְ ֱאֶמת"?   לַה' וֲָאבֵָרךְ ֶאת ה' ֱאלֹהֵי ֲאדֹנִי }...{ ֲאש ֶ

 אברהם א.
 אליהו ב. 
 יהונתן ג.
 אבנר ד.

 
בהיפרדו מתפקידו כראש ממשלת ישראל, בירך שרת את בן גוריון באומרו: "לך בכוחך זה   .6

ֶ אדם שהתברך "לֵךְ מהחפצים הבאים קשור לַ   זהוהושעת את ישראל". אי  עְּתָ ּבְכֲֹחךָ ז ה וְהוֹש ַ
ָרֵאל  "?  ֶאת יִש ְ

 חנית א.
 מנורה ב. 
 שופר  ג.
 חבל ד.

 

 ( 7-9לוי אשכול )שאלות  

 במהלך לימודיו של אשכול בווילנה הוא הצטרף לאגודת "צעירי ציון", והיה לחבר הנהלתה.  .7
קוֹט"?   לִַם לֹא ֶאש ְ ה וּלְַמעַן יְרוּש ָ  מי אמר: "לְַמעַן צִיּוֹן לֹא ֶאֱחש ֶ

 חגי  א.
 ישעיהו  ב. 
 עזרא  ג.
 עמוס ד.
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ה, זמן הכהונה שנ 11לפני מינויו של אשכול לראשות הממשלה הוא כיהן כשר האוצר במשך   .8
הארוך ביותר בתפקיד זה בתולדות מדינת ישראל. במלחמה נגד איזו עיר נאמר: "וְכֹל ּכֶֶסף  

ת וּבְַרזֶל קֶֹדש  הוּא לַה' אוֹצַר ה' יָבוֹא"?   וְזָהָב וּכְלֵי נְחֹש ֶ

 יריחו  א.
 העי ב. 
 מקדה ג.
 ירושלים  ד.
 

יש מפתח במספר יוזמות כישוריו הארגוניים והכלכליים של אשכול הביאוהו להיות א .9
חברת המים הלאומית של ישראל.  -יסד אשכול את חברת "מקורות" 1937מרכזיות. בשנת 

ה ֶאת הַּבְֵרכָה וְֶאת הַּתְעָלָה וַיָּבֵא ֶאת הַּמַיִם הָעִיָרה"?  ר עָש ָ  מיהו מלך יהודה עליו נאמר: "וֲַאש ֶ

 יואש  א.
 רחבעם ב. 
 אמון ג.
 חזקיהו  ד.

 

 ( 10-12 יגאל אלון )שאלות

יום בלבד. נגד מי הייתה המלחמה בה  19משך כהונתו של אלון כראש ממשלת ישראל היה  .10
הֵאל"?  ר ִאיש  וַעֲש ָ עָה עָש ָ  נפקדו "ּתִש ְ

 רכב ובענה  א.
 אבנר ואנשיו ב. 
 הבבלים ג.
 פלישתים  ד.
 

 אלון".הציג אלון לממשלה תוכנית מדינית לעתיד השטחים שכונתה "תוכנית  1967בשנת  .11
ר ּכְגֹבַּה ֲאָרזִים גָּבְהוֹ וְָחסֹן הוּא ּכַָאלּוֹנִים"?   מי תואר: "ֲאש ֶ

 אדום א.
 אמוריה ב. 
 חיתי ה ג.
 מואב  ד.
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  -בדברי ההספד שנאמרו על אלון הוזכרה הדמות התנכי"ת שהעריץ אלון משחר ילדותו .12
 , מלבד שאול המלך, נקרא שאול? איזה אדם נוסףשאול המלך. 

 שבט ראובן ממרגל ה א.
 הכהן הגדול בימי יאשיהו ב. 
 שמעוןבנו של  ג.
 המשורר שהשיב נשים נוכריות ד.
 
 

 ( 13-15גולדה מאיר )שאלות 

בעלייתה של מאיר ארצה היא חוותה קשיים רבים, ביניהם עוני רב בעת התיישבותה  .13
את היהודים:   מי כינהבירושלים. מאיר תיארה שנים אלו כ"אומללות ביותר בחייה". 

 "הַיְּהוִּדים הֲָאֵמלָלִים"? 

 סנבלט החורני  א.
 רבשקה ב. 
 נבוכדנצאר  ג.
 חנניה הנביא  ד.
 

יא התיישבה לזמן מה ב"מרחביה", קיבוץ השוכן בעמק בזמן מסעותיה של מאיר בארץ ה .14
ו  שנלחמו נגד גדעון חלק מקבוצת העמים  לא היהמי  יזרעאל.  עליהם נאמר: "נֶֶאְספוּ יְַחדָּ

 וַיַּעַבְרוּ וַיֲַּחנוּ ּבְעֵֶמק יִזְְרעֶאל"? 

 עמלק א.
 מדין ב. 
 גבעון ג.
 בני קדם ד.
 

השקלים. מצדו האחד של השטר היה   10,000לזכרה של מאיר היה שטר  כחלק מההנצחות .15
של גיא   החדש דיוקנה ומצדו השני של השטר היה הכיתוב: "שלח את עמי". מה היה שמו

 איש?  10,000המלח שבו הכה אמציה  

 עַוָּא א.
 יְָקְתֵאל ב. 
 ֲחָמת ג.
 ְחלַח  ד.
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 ( 16-18יצחק רבין )שאלות  

ד העברי שהוקם בארצות הברית על ידי יצחק בן צבי )לימים הצטרף רבין לגדו 1917בשנת  .16
נשיאּה השני של מדינת ישראל( ודוד בן גוריון, והפליג עם הגדוד לארץ ישראל. מי ביקש: 

ַמע זְעָָקה ִמּבָּתֵיהֶם ּכִי ָתבִיא עֲלֵיהֶם גְּדוּד ּפְִתאֹם ָ  " עקב עוול שנעשה לו? "ּתִש ּ

 דוד א.
 ירמיהו  ב. 
 יעקב  ג.
 עזרא  ד.
 

לאחר ניצחון מלחמת ששת הימים העניקה האוניברסיטה העברית לרבין תואר דוקטור  .17
לשם כבוד. בטקס קבלת התואר, שנערך על הר הצופים נשא רבין את "נאום הר הצופים",  

 "? מי אמר: "נְֻאם ש ֵֹמעַ ִאְמֵרי ֵאל וְיֵֹדעַ דַּעַת עֶלְיוֹןשביטא את רוח צה"ל וזכה להד רב. 

 בלעם  א.
 דוד . ב 
 חגי  ג.
 יהושע  ד.

 
בזמן כהונתו השנייה של רבין כראש ממשלת ישראל נחתמו הסכמי אוסלו והסכם השלום  .18

עם ירדן. על חלקו בהסכמי אוסלו זכה רבין בפרס נובל לשלום. מי הם השניים עליהם 
לוֹם וַיָּבֹאוּ הָאֹהֱלָה"?  ֲאלוּ ִאיש  לְֵרעֵהוּ לְש ָ  נאמר: "וַיִּש ְ

 ונחמיה עזרא  א.
 דוד ויהונתן ב. 
 משה ויתרו ג.
 יואב ועמשא  ד.
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 ( 19-21מנחם בגין )שאלות 

ביום שלמחרת הכרזת המדינה נשא בגין כמפקד האצ"ל את קריאתו לחבריו במחתרת דרך   .19
תחנת השידור של האצ"ל: "קמה מדינת ישראל. והיא קמה רק כך: בדם, באש, ביד חזקה  

מי אמר: "וְנַָתּתִי מוְֹפִתים ובזרוע נטויה, בייסורים ובקורבנות, אחרת לא יכלה לקום...". 
ַמיִם וּבָָארֶ  ָ ן"? ּבַש ּ  ץ דָּם וֵָאש  וְִתיֲמרוֹת עָש ָ

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

במותו, ביקש בגין להיקבר בהר הזיתים לצדם של מאיר פיינשטיין ומשה ברזני. לצורך מה   .20
ֶמן זַיִת זָךְ ּכִָתית לַּמָאוֹר"?   נצטוו בני ישראל לקחת "ש ֶ

 משיחת הכוהנים  א.
 הכנת לחם הפנים ב. 
 נרות המנורההדלקת  ג.
 צביעת בגדי אהרון  ד.
 

מה היה  הוכרז שמו של בית החולים "מנחם בגין" שיוקם בקרית אתא.  2020בפברואר  26-ב  .21
 תפקידו של האדם שנאמר לו: "ַמדּוּעַ ּפָנֶיךָ ָרעִים וְַאּתָה ֵאינְךָ חוֹלֶה"? 

 נשיא  א.
 שר צבא ב. 
ֶקה למלך  ג.  ַמש ְ
 שומר ראש  ד.

 

 ( 22-24)שאלות יצחק שמיר 

מה היה תפקידו של "ְסתוּר ּבֶן כשהצטרף שמיר ללח"י הוא אימץ את הכינוי "מיכאל".  .22
 ִמיכֵָאל"? 

 נשיא  א.
 מרגל ב. 
 מלך ג.
 שופט  ד.
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  14,000בימי כהונתו של שמיר כראש ממשלה נערך "מבצע שלמה" שבמהלכו הועלו לארץ   .23
ת ֲאלִָפים גְַּמלִּים"? : "ַאְרּבָעָה עָש ָ ומיהודי אתיופיה. ברכושו של מי הי ש ֶ  ר ֶאלֶף צֹאן וְש ֵ

 נבל הכרמלי א.
 לוט ב. 
 איוב  ג.
 עשו ד.

 
נפטר בשנת  הוא ריך ימים יותר מכל ראש ממשלה אחר,שמיר היה ראש הממשלה שהא .24

 . מי מהבאים חי זמן רב יותר? 96כשהוא בן  2012

 יהושע  א.
 עלי ב. 
 נוח ג.
 ישמעאל ד.

 

 ( 25-27שמעון פרס )שאלות 

כבר בהיותו בבית הספר התבלט פרס בכתיבה ובנאום. הוא פרסם מאמרים בעיתון  .25
מיוחסת לאדם  אינהאילו מהאמרות הבאות הפנימייה תוך שימוש בשם העט "בן אמוץ".  

 שהיה "בֶן ָאמוֹץ"? 

 ּפֶצַע וְַחּבוָּרה וַּמּכָה ְטִריָּה  א.
ר ש ָ  ב.   לוֹםּפֶלֶא יוֹעֵץ ֵאל גִּּבוֹר ֲאבִיעַד ש ַ
 זְֵאב וְָטלֶה יְִרעוּ כְֶאָחד  ג.
 זְַרעְּתֶם הְַרּבֵה וְהָבֵא ְמעָט  ד.

 
בממשלת פרס נערך "הסכם רוטציה", לפיו, במשך השנתיים הראשונות פרס יכהן כראש  .26

הממשלה ובשנתיים שלאחר מכן שמיר ופרס יתחלפו בתפקידיהם. מיהם שני מלכי ישראל  
 שמלכו במקביל?

 יואש ומנחם בן גדיירבעם בן  א.
 תבני בן גינת ועמרי ב. 
 הושע בן אלה ופקח בן רמליהו ג.
 אחזיהו בן אחאב ויורם בן אחאב  ד.
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בנאום השבעתו כנשיא המדינה אמר פרס כך: "לא חלמתי להיות נשיא, חלומי כנער היה   .27
ֵחנִי ה' ֵמַאֲחרֵ  י הַצֹּאן וַיֹּאֶמר  להיות רועה צאן או משורר של כוכבים". מי העיד על עצמו: "וַיִּּקָ

ָרֵאל"?   ֵאלַי ה' לֵךְ הִנָּבֵא ֶאל עַּמִי יִש ְ

 יונה א.
 משה ב. 
 עמוס ג.
 אלישע  ד.

 

 ( 28-30אריאל שרון )שאלות  

מיד לאחר מינויו של שרון לאלוף שלח בן גוריון מכתב ברכה ובו כתב: "אריק יקר ודגול,  .28
עלילות!". מי אמרה: "ּכִי ֵאל דֵּעוֹת ה' בעיני היית אלוף כבר לפני כמה שנים... עוד נתכנו לך 

 וְלוֹ נְִתּכְנוּ עֲלִלוֹת"?

 חנה א.
 דבורה ב. 
 אביגיל  ג.
 נועדיה ד.

 
כיהן שרון כשר הבינוי והשיכון בממשלתו של יצחק שמיר. על מי   1992-1990בשנים  .29

ָרֵאל"?  ּתֵיהֶם ֶאת ּבֵית יִש ְ ר ּבָנוּ ש ְ  נאמר: "ֲאש ֶ

 מירב ומיכל א.
 ויעלדבורה  ב. 
 רחל ולאה  ג.
 חנה ופנינה  ד.
 

שרון הובא למנוחות בגבעת הכלניות שליד חוות שקמים, מקום מגוריו של שרון. באיזה  .30
ֵפלָה לָרֹב"?  ְ ר ּבַש ּ ְקִמים ֲאש ֶ ִ  הקשר נאמר: "ּכַש ּ

 עושרו של שלמה  א.
  מספר העולים מבבל ב. 
 צבא מדין ג.
 חטאי ממלכת ישראל  ד.
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 פתוחות בנושא בנימין זאב הרצל חלק ב': שאלות 

 שאלות בנושא בנימין זאב הרצל, ענה עליהן בקצרה.  20לפניך 

 

 בנימין זאת הרצל כונה "חוזה המדינה". מי כונה: "חֹזֵה ָדוִד"? _________________________  .31
 

 בצעירותו עסק הרצל בעיתונאות ובתיאטרון. אחד המחזות אותם כתב נקרא "הפליט".  .32
כֶם ַאל יֵצֵא ָפלִיט ִמן הָעִיר לָלֶכֶת לְהַגִּיד ּבְיִזְְרעֶאל"?   מי ציווה: "ִאם יֵש  נְַפש ְ

 _________________________________ 
 

ותיו של הרצל בנוגע לעם משפט דרייפוס, שסוקר על ידי הרצל עצמו השפיע רבות על עמד .33
הוא  שהחליט לעשותבנוגע לכך. אחד הדברים  לפעולהיהודי והוא החליט שיש צורך 
בדברי מי נאמר: "עֲש וֹת ְסָפִרים הְַרּבֵה ֵאין ֵקץ"?  "לכתוב ספר לטובת היהודים". 

 ______________________________ 
 

ריו. בבקתת חוף שהייתה בעת שהותו בבית הו נתקל באנטישמיות פעמים רבותהרצל  .34
אחת   תגובות של נערים יהודים.שייכת למשפחתו התנוססו כתובות אנטישמיות, אך לצידן 

מהן הייתה: "אלקים שלח את משה אלינו ויאחז בידם של כל יהודינו ויחזירם לארץ  
ה וְֶאת ַאהֲרֹן וֶָאגֹּף ֶאת ִמצְַריִם ּכֲַאש ֶ  לַח ֶאת מֹש ֶ יִתי ּבְִקְרּבוֹ"?  הבחירה". מי אמר: "וֶָאש ְ ר עָש ִ

 _________________________________ 
 

יסד הרצל שבועון פוליטי. שבועון זה היה מוקדש אך ורק לנושא הציונות  1897בשנת  .35
ָרֵאל" כדי  ומטרתו על פי הרצל הייתה "להקים בית ונחלה".  ֵדה נֲַחלַת יִש ְ מה שוּלח "ּבְכָל ש ְ

 שנעשה? _________________________________  רע  להודיע על מעשה
 

המאמרים שפרסם הרצל הוא מדמה את אור נרותיה של החנוכייה ליקיצה איטית  באחד  .36
של אומה: "תחילה נדלק נר אחד. עדיין שוררת חשיכה ואותו נר יחיד נראה נוגה. ואז 

 ֵ ר"?  מצטרף עוד נר ועוד נר...". מי הזכיר בדבריו: "קוֹל ֵרַחיִם וְאוֹר נ
 ________________________________ 
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בתחילת הקונגרס הציוני הראשון התקבל הרצל בתשואות רמות והתקשה להתחיל   .37-38
 משום שסערת התשואות גברה בכל פעם שפתח את פיו. התשואות נמשכו   בנאומו

מלכים  שני נשמעו קריאות "יחי המלך! יחי המלך!". ציין   דקות ובאולם  15-כ

 ____________________     ,____________________      "יְִחי הַּמֶלֶךְ"? נאמר: שבהמלכתם 

 
הרצל הציע מספר גרסאות לדגל המדינה. ביניהן, דגל לבן עם שבעה כוכבים זהובים כנגד   .39

 . ביוםשבע שעות עבודה 
גֶל ַמֲחנֵה בְנֵי ________________________ ּבִָראש ֹנָה לְצִבְאָֹתם וְעַל צְבָאוֹ  וַיִּּסַע השלם: " דֶּ

 "נְַחש וֹן ּבֶן עַּמִינָָדב 
 

מי אמר: "ּבְעַד בים בלילה!". הרצל: "אין מתגנבים לארץ אבות כגנבאחד מנאומיו אמר  .40
 ___ הַַחלּוֹנִים יָבֹאוּ ּכַגַּנָּב"? _____________________________

 
ן על מעקה, צולמה במרפסת במלון "שלושת שעתמונתו המפורסמת של הרצל כשהוא נ .41-42

ת הַּמְלָכִים הֵָאלֶּה לֵָתת  לֹש ֶ המלכים" בעת הקונגרס הציוני החמישי. "ֲאהָּה ּכִי ָקָרא ה' לִש ְ
 מן המלכים שהתאגדו נגד מואב?   שנייםשל   שמותםציין/י את   -אוָֹתם ּבְיַד מוָֹאב"

________   ______________ ,      ______________________ 
 

חדשה".   –סיים הרצל לכתוב את הרומן "אלטנוילד" שמשמעו "ארץ ישנה  1902בשנת  .43
ה"? __________________________  ים וָָאֶרץ ֲחָדש ָ ַמיִם ֲחָדש ִ  בדברי מי נאמר: "ּכִי הִנְנִי בוֵֹרא ש ָ

 

החברה החדשה הוא "סובלנות" וסיסמתו היא: "אדם, אחי  על פי הרומן, העיקרון המנחה של  .44
 אתה". מיהו האדם שאמר לקרוב משפחה: "הֲכִי ָאִחי ַאּתָה"? __________________________ 

 
על פי הרצל, חופש הדת במדינה יתבטא בכיבוד כל הדתות: "נכבדם כבוד גדול ומשפט אחד   .45

 ֵ אִתי ֶאת הַּבַיִת הַּזֶה ּכָבוֹד ָאַמר ה' צְבָאוֹת"?  יהיה להם ולאזרחי הארץ". בדברי מי נאמר: "וִּמלּ
 ____________________________ 

 
 לפני מותו אמר הרצל: "נתתי את דם לבי למען ארצי".   .46-47

עָלֵינוּ דָּם נִָקיא"?    "ַאל נָא נֹאבְָדה ּבְנֶֶפש  הִָאיש  הַּזֶה וְַאל ּתִּתֵן א. מי ביקשו:
 _______________________________ 

 
ְפכוּ ָדם נִָקיא ּבְַאְרצָם"?   ר ש ָ ב. מי אמר: "ֵמֲחַמס ּבְנֵי יְהוָּדה ֲאש ֶ

 ________________________________ 
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בכמה כסף נקנה  בצוואתו ביקש הרצל להיקבר בהלוויה צנועה "באחוזת הקבר ליד אבי". .48
 _________________________________  "לֲַאֻחּזַת ֶקבֶר"?  שהיההמקום 

 
 

במכתב שכתב דוד בן גוריון לאחר מות הרצל הוא מתארו כך: "השמש איננו, אבל   .49-50
   אורו עוד זורח!".

מֶ  .א ֶ ה לִּי ֱאלֹהִים וְכֹה יִֹסיף ּכִי ִאם לְִפנֵי בוֹא הַש ּ ש  ֶאְטעַם  אדם מסוים אמר: "ּכֹה יַעֲש ֶ
 לֶֶחם אוֹ כָל ְמאוָּמה". מי האדם? _______________________________ 

 
הצהרה זו?   הצהירמדוע  . ב 

________________________________________________________________     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשך בעמוד הבא 
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 שאלת מילואים )"שובר שיוויון"( בנושא בעלי חיים

 ישמש אך ורק להכרעה, אם זו תידרש.  60-51הניקוד שתצבור בשאלות שים לב! 

 

ַאג ַאְריֵה ּבַיַּעַר וְֶטֶרף ֵאין לוֹ"? _________________________________  בדברי מי. 51  נאמר: "הֲיִש ְ

ַאַחת הָלְכוּ הָלֹךְ וְגָעוֹ וְלֹא ָסרוּ יִָמין   פרות עליהן נאמר: "ּבְִמִסלָּהשל היעד ה  יתה עירמה הי . 52

מֹאול"? ___________________________________   וּש ְ

א עֵינָיו וַיְַּרא וְהִנֵּה גְַמלִּים ּבִָאים"?. 53 ָ    על מי נאמר: "וַיִּש ּ

 ______________ _________ __________ 

 ______________________________ "צִּפוֹר"? __   ששם אביו הואמאיזה עם היה האדם  . 54

 על איזו חיה נאמר: "ַמפְִריס ּפְַרָסה הוּא וְלֹא גֵָרה ָטֵמא הוּא לָכֶם"? _______________________ . 55

ּמָה"? . 56 יתוּ ַאְרצוֹ לְש ַ ֲאגוּ כְִפִרים נְָתנוּ קוֹלָם וַיָּש ִ  __________________________ מי אמר: "עָלָיו יִש ְ

ח }...{ ֶאת גְִּדי הָעִּזִים וְֶאת הַּמִנְָחה וַיַּעַל עַל הַצּוּר לַה'"?. 57   על מי נאמר: "וַיִּּקַ

 ________________________ 

 .  הָָאתוֹן""ציין שני סיפורים בהם מוזכרת . 59-58

  ___________________________________,       ___________________________________ 

: "וְיְָרדוּ סוִּסים וְרֹכְבֵיהֶם ִאיש  ּבְֶחֶרב ָאִחיו"?  הנביא שאמרמי  .60

 __________________________________ 

 בהצלחה! 



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך 

 מינהל חברה ונוער 
 

 ממלכתי  –התשפ"א  הארציתשובון למבחן המקדים לחידון התנ"ך 

 הבריר -שאלות רבות

 המקור  התשובה  השאלה 
 במילים באות 

 15בראשית לב,   יעקב  ג 1
 5קהלת ב,  קהלת  ב  2
 5שמ"א לא,   ו ימות אדונ ג 3

4 

 7-1מל"ב י,  המלכת רחבעם  ד
 20מל"ב ו, 

 22-18מל"א כא,  
 1מל"א יב,  

 48בראשית כד,   אברהם  א 5

6 
 14שופטים ו,   שופר  ג

 16שופטים ז, 
 1ישעיה סב,   ישעיהו  ב  7
 19יהושע ו,   יריחו א 8
 20מל"ב כ,  חזקיהו  ד 9
 30שמ"ב ב,   אבנר ואנשיו  ב  10
 9עמוס ב,   אמורי ה ב  11
 10בראשית מו,   בנו של שמעון  ג 12
 34-33נחמיה ג,  סנבלט החורני  א 13
 33שופטים ו,   גבעון  ג 14
 7מל"ב יד,   יְָקְתֵאל  ב  15
 22ירמיה יח,  ירמיהו ב  16
 16במדבר כד,  בלעם  א 17



 7שמות יח,   משה ויתרו  ג 18
 3יואל ג,  יואל  א 19
 2ויקרא כד,   הדלקת נרות המנורה  ג 20
ֶקה ג 21  2ב,   -11נחמיה א,  למלך  ַמש ְ
 13במדבר יג,  מרגל ב  22
 12איוב מב,  איוב  ג 23

24 

 29יהושע כד,   נוח  ג
 18-15שמ"א ד,  

 29בראשית ט, 
 17בראשית כה, 

25 

ֶם הְַרב ֵה וְהָבֵא ְמעָט  ד  6ישעיה א,   זְַרעְת 
 5ישעיה ט, 

 25ישעיה סה, 
 6חגי א, 

 21א טז, "מל תבני בן גינת ועמרי ב  26
 15עמוס ז,  עמוס  ג 27
 3שמ"א ב,  חנה א 28
 11רות ד,  ולאה רחל  ג 29
 27מל"א י,  עושרו של שלמה  א 30

 פתוחות שאלות 

 המקור  התשובה  השאלה  
 11שמ"ב כד,  גד הנביא  31
 15מל"ב ט,   יהוא  32
 12קהלת יב,  קהלת  33
 5יהושע כד,   יהושע  34
 6שופטים כ,  חלקי גופתה של הפילגש של האיש הלוי 35
 10ירמיה כה,  ירמיהו 36

38-37 

שאול , אדוניהו , שלמה , יואש מלך יהודה )מספיק לציין  
 שתיים(

 24שמ"א י, 
 25מל"א א, 
 39מל"א א, 
 12מל"ב יא,  



 

 14במדבר י,  יְהו ָדה  39
 9יואל ב,   יואל  40

 10-4מל"ב ג,   יהורם מלך ישראל , יהושפט מלך יהודה , מלך אדום  42-41
 17ישעיה סה,  ישעיהו  43
 15בראשית כט,   לבן  44
 7חגי ב,  חגי 45

47-46 
 ים באוניית יונה חהמל .א

 יואל  . ב
 14יונה א, 
 19יואל ד, 

 16-9בראשית כג,  שקל כסף   400 48

50-49 
 דוד  .א

 כדי להתאבל על מותו של אבנר בן נר . ב
 35ב ג,  שמ"

 4עמוס ג,  עמוס  51
 12שמ"א ו,  בית שמש  52
 63בראשית כד,   יצחק  53
 4כב, במדבר  מואב  54
 8דברים יד,  החזיר 55
 15ירמיה ב,  ירמיהו 56
 19שופטים יג,  מנוח 57

59-58 
 סיפור בלעם ובלק 

 סיפור אלישע והאישה השונמית
 21במדבר כב, 

 24מל"ב ד,  
 22חגי ב,  חגי 60


