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חידון התנ"ך למבוגרים
חוזרים לספר הספרים

חידון קדם פומבי בכתב
חלק ראשון  :נא הקף בעיגול את האות שליד התשובה הנכונה
ַע ְז ֵבנּו וְ ַאל ִי ְּט ֵׁשנּו?.":
ֹלהינּו ִע ָּמנּו ַּכ ֲא ֶׁשר ָהיָה ִעם ֲאב ֵֹתינּו ַאל י ַ
 .1מי אמרְ ":י ִהי ה׳ ֱא ֵ
א.
ב.
ג.
ד.

שמואל
יהושע
שלמה
דוד

יתָך ָׁשלֹום וְ כֹל ֲא ֶׁשר ְלָך ָׁשלֹום? ":
ּוב ְ
ַאּתה ָׁשלֹום ֵ
 .2למי נאמר  ":וְ ָ
א.
ב.
ג.
ד.

אברהם
נבל
שלמה
ברזילי הגלעדי

ָׁשים ִי ְּתנּו
ֲׂשה ְּב ָכל ַמ ְלכּותֹו ִּכי ַר ָּבה ִהיא וְ ָכל ַהּנ ִ
 .3מי אמר  ":וְ ִנ ְׁש ַמע ִּפ ְתגָם ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ֶׁשר ַיע ֶ
יהן ְל ִמּגָדֹול וְ ַעד ָק ָטן?":
ְי ָקר ְל ַב ְע ֵל ֶ
א.
ב.
ג.
ד.

בן הדד
ממוכן
אבשלום
התך

ָרא וְ ָח ֵרד ָיׁשֹב וְ ִי ְצּפֹר ֵמ ַהר ַה ִּג ְל ָעד "?
ָאזנֵי ָה ָעם ֵלאמֹר ִמי י ֵ
 .4למי נאמר ":וְ ַע ָּתה ְק ָרא נָא ְּב ְ
א.
ב.
ג.
ד.

יהושע
שאול
אחאב
גדעון
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ּמֹועד ֲא ֶׁשר ְי ָעדֹו?":
ַּיֹוחר ִמן ַה ֵ
הּודה ו ֶ
ֵלְך ְ ...ל ַה ְז ִעיק ֶאת ְי ָ
 .5על מי נאמר ַ ":וּי ֶ
א.
ב.
ג.
ד.

חושי הארכי
יואב בן צרויה
עמשא בן יתר
בניהו בן יהוידע

 .6למי נאמרְּ ":כ ָתב ְלָך ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִּכי ַעל ִּפי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָּכ ַר ִּתי ִא ְּתָך ְּב ִרית
וְ ֶאת ִי ְׂש ָר ֵאל?":
א.
ב.
ג.
ד.

משה
ירמיהו
שמואל
יהושע

ָמל "?
ַאר ָּב ִעים ּג ָ
 .7על מי נאמר  ":ו ִַּי ַּקח ִמ ְנ ָחה ְביָדֹו וְ ָכל טּוב ַּד ֶּמ ֶׂשק ַמ ָּׂשא ְ
א.
ב.
ג.
ד.

נעמן
חזאל
בן הדד
אחז

 .8מי אמר ַ ":חי ה׳ וְ ֵחי ֲאד ִֹני ַה ֶּמ ֶלְך ִּכי אם ִּב ְמקֹום ֲא ֶׁשר ִי ְהיֶה ָּׁשם ֲאד ִֹני ַה ֶּמ ֶלְך ִאם ְל ָמוֶת
ִאם ְל ַח ִּיים ִּכי ָׁשם ִי ְהיֶה ַע ְב ֶּדָך?":
א.
ב.
ג.
ד.

ברזילי הגלעדי
איתי הגיתי
יואב בן צרויה
חושי הארכי

יהּודה ִע ָּמְך?":
ַאּתה וִ ָ
ָפ ְל ָּתה ָ
ָרה ְּב ָר ָעה וְ נ ַ
יתָך וְ ָל ָּמה ִת ְתּג ֶ
 .9מי אמרִ ":ה ָּכ ֵבד וְ ֵׁשב ְּב ֵב ֶ
א.
ב.
ג.
ד.

יהואש
ישעיהו
אלישע
רבקה

ֲׂשהּו?":
ּומע ֵ
ַער ַ
 .10מי אמר ַ ":ע ָּתה ָיבֹא ְד ָב ֶריָך ַמה ִּי ְהיֶה ִמ ְׁש ַּפט ַהּנ ַ
א.
ב.
ג.
ד.

יואש
אלקנה
מנוח
דוד
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וְה ְר ָפ ִאים "?
את ְלָך ָׁשם ְּב ֶא ֶרץ ַה ְּפ ִר ִּזי ָ
ּוב ֵר ָ
ַע ָרה ֵ
ֲלה ְלָך ַהּי ְ
ַאּתה ע ֵ
 .11למי נאמר ִ " :אם ַעם ַרב ָ
א.
ב.
ג.
ד.

בני יוסף
בני בנימין
הגבעונים
בני דן

וְעד ְּב ֵאר ֶׁש ַבע ַּכחֹול ֲא ֶׁשר ַעל ַהּיָם ָלרֹב
ֵָאסף ָע ֶליָך ָכל ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ָּדן ַ
 .12מי אמר ֵ ":הָאסֹף י ֵ
ּופנֶיָך ה ְֹל ִכים ַּב ְק ָרב?":
ָ
א.
ב.
ג.
ד.

אחיתופל
יונדב בן שמעה
חושי הארכי
צדוק הכהן

יכם ְּבנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ׁשּובּו ִאיׁש ְל ֵביתֹו ִּכי ֵמ ִא ִּתי ִנ ְהיָה
 .13מי אמרֹ ":לא ַתעֲלּו וְֹלא ִת ָּל ֲחמּון ִעם ֲא ֵח ֶ
ַה ָּד ָבר ַהּזֶה "?
א.
ב.
ג.
ד.

אליהו הנביא
מיכיהו בן ימלה
יהוא בן חנני
שמעיה איש האלוהים

יתי
וְר ִא ִ
אּוכל ָ
יכ ָכה ַ
וְא ָ
יתי ָּב ָר ָעה ֲא ֶׁשר ִי ְמ ָצא ֶאת ַע ִּמי ֵ
וְר ִא ִ
אּוכל ָ
יכ ָכה ַ
 .14למי נאמר ִּ ":כי ֵא ָ
מֹול ְד ִּתי?":
ָאב ַדן ַ
ְּב ְ
א.
ב.
ג.
ד.

ישעיהו
אחשורוש
ארתחשסתא
סנחריב

ַאין ֹלא ִי ְהיֶה?":
וְאם ִ
ֻּקח ֵמ ִא ָּתְך ְי ִהי ְלָך ֵכן ִ
ית ִל ְׁשאֹול ִאם ִּת ְר ֶאה א ִֹתי ל ָ
 .15מי אמר ִ ":ה ְק ִׁש ָ
א.
ב.
ג.
ד.

משה
נתן
אליהו
גד
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חלק שני  :נא ענו על השאלה המצורפת לכל קטע פסוק

וְעד
עֹולם ַ
יכם ְל ִמן ָ
בֹות ֶ
ָת ִּתי ַל ֲא ֵ
ָארץ ֲא ֶׁשר נ ַ
וְׁש ַּכ ְנ ִּתי ֶא ְת ֶכם ַּב ָּמקֹום ַהּזֶה ָּב ֶ
 .16מי אמר ִ " :
עֹולם?":
ָ
תשובה ____________________________________________ :

ֹלהי?":
אֹלהי ִי ְׁש ִעי ִי ְׁש ָמ ֵע ִני ֱא ָ
ילה ֵל ֵ
אֹוח ָ
ַא ִני ַּבה׳ ֲא ַצ ֶּפה ִ
 .17מי אמר ":ו ֲ
תשובה ____________________________________________ :

יכם ֲא ִני ָׁש ָמ ְע ִּתי?" :
וְה ְע ַּת ְר ֶּתם ָע ַלי ִּד ְב ֵר ֶ
יכם ַ
ַּת ְג ִּדילּו ָע ַלי ְּב ִפ ֶ
 .18מי אמר  ":ו ַ
תשובה ____________________________________________ :

סֹודיָה ?
ׁש ָּלם ֶּבן ְּב ְ
ּומ ֻ
ָדע ֶּבן ָּפ ֵס ַח ְ
 .19איזה שער  ,משערי חומת ירושליםֶ ,ה ֱח ִזיקּו יֹוי ָ
תשובה ____________________________________________ :

ַאפ ֵסי
ָׁשבּו ִּכי ַע ָּתה ִי ְג ַּדל ַעד ְ
ֹלהיו וְ י ָ
וְר ָעה ְּבעֹז ה׳ ִּב ְגאֹון ֵׁשם ה׳ ֱא ָ
"וְע ַמד ָ
 .20מי אמר ָ :
ָארץ"?
ֶ
תשובה ____________________________________________ :

מֹוע?":
ָאזנֹו ִמ ְּׁש ַ
יע וְֹלא ָכ ְב ָדה ְ
הֹוׁש ַ
 .21מי אמרֵ ":הן ֹלא ָק ְצ ָרה יַד ה׳ ֵמ ִ
תשובה ____________________________________________ :

ַאׁשּפֹות בימי נחמיה ?
 .22מי החזיק את ַׁש ַער ָה ְ
תשובה ____________________________________________ :
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ֹאׁשָך?":
ֵע ֶׂשה ָּלְך ְּג ֻמ ְלָך יָׁשּוב ְּבר ֶ
ית י ָ
ּגֹוים ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ָ
 .23מי אמרִּ ":כי ָקרֹוב יֹום ה׳ ַעל ָּכל ַה ִ
תשובה ____________________________________________ :

ֹלהי ְצ ָבאֹות ְׁשמֹו?":
ָאמר ה׳ ֱא ֵ
יתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ָה ְלָאה ְל ַד ָּמ ֶׂשק ַ
אמר":וְה ְג ֵל ִ
ִ
 .24מי
תשובה ____________________________________________ :

יתָך?":
 .25למי נאמר ּ ":בֹא ִה ָּסגֵר ְּבתֹוְך ֵּב ֶ
תשובה ____________________________________________ :

נֹוז ִלים?" :
ָרים ָק ִרים ְ
ָתׁשּו ַמ ִים ז ִ
 .26מי אמרֲ ":ה ַי ֲעזֹב ִמּצּור ָׂש ַדי ֶׁש ֶלג ְל ָבנֹון ִאם ִיּנ ְ
תשובה ____________________________________________ :

וְכל א ְֹי ֶביָך ִי ָּכ ֵרתּו?":
ָדָך ַעל ָצ ֶריָך ָ
 .27מי אמרָּ ":תרֹם י ְ
תשובה ____________________________________________ :

רּוחי ַעל ֵּבית ִי ְׂש ָר ֵאל ְנ ֻאם ה׳
ַאס ִּתיר עֹוד ָּפנַי ֵמ ֶהם ֲא ֶׁשר ָׁש ַפ ְכ ִּתי ֶאת ִ
 .28מי אמר ":וְֹלא ְ
אלוקים "?
תשובה ____________________________________________ :

יכם ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ִע ָּמ ֶכם
ֹלה ֶ
וְה ַּל ְל ֶּתם ֶאת ֵׁשם ה׳ ֱא ֵ
בֹוע ִ
וְׂש ַ
ַא ַכ ְל ֶּתם ָאכֹול ָ
 .29מי אמר":ו ֲ
עֹולם?":
ְל ַה ְפ ִליא וְֹלא ֵיבֹׁשּו ַע ִּמי ְל ָ
תשובה ____________________________________________ :

ַא ִני ֶא ְסּבֹל
ַא ִני ֶא ָּׂשא ו ֲ
יתי ו ֲ
יבה ֲא ִני ֶא ְסּבֹל ֲא ִני ָע ִׂש ִ
וְעד ֵׂש ָ
אמר":וְעד ִז ְקנָה ֲא ִני הּוא ַ
ַ
 .30מי
ַא ַמ ֵּלט"?
וֲ
תשובה ____________________________________________ :
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חלק שלישי :השלם את הפסוקים הבאים
נא רשום את המילים החסרות בלשון הכתוב
______________וְַאח ִריתֹו ִי ְהיֶה ______________:
ֲ
ְ . 31-32מ ַפּנֵק ִמּנ ַֹער

ַחרֹוׁש ______________ ִּכי ֲה ַפ ְכ ֶּתם
סּוסים ִאם י ֲ
ַ .33-34ה ְירֻצּון ______________ ִ
ּופ ִרי ְצ ָד ָקה ְל ַל ֲענָה:
ְלרֹאׁש ִמ ְׁש ָּפט ְ

______________מ ֶא ֶרץ ֶמ ְר ָחק ִאיׁש ______________ ַאף ִּד ַּב ְר ִּתי
ֵ
 .35-36ק ֵֹרא ִמ ִּמ ְז ָרח
ֱׂשּנָה:
ָצ ְר ִּתי ַאף ֶאע ֶ
יאּנָה י ַ
ַאף ֲא ִב ֶ

ׁשֹונים ַאל ______________:
ְ .37-38י ָרא ֶאת ה׳ ְּב ִני ______________ ִעם ִ

______________אׁש
ֵ
אׁשי ֶה ָה ִרים ְי ַר ֵּקדּון ְּכקֹול
______________על ָר ֵ
ַ
ְּ .39-40כקֹול
א ְֹכ ָלה ָקׁש ְּכ ַעם ָעצּום עֱרּוְך ִמ ְל ָח ָמה:

______________מ ִביׁש ִאּמֹו:
ֵ
ַער
______________י ֵּתן ָח ְכ ָמה וְ נ ַ
ִ
ֵׁ .41-42ש ֶבט

______________ל ֵׁשם וְֹלא ִי ְהיּו עֹוד ֲא ֻס ֵפי ______________
ְ
ַה ִקמ ִֹתי ָל ֶהם
 .43-44ו ֲ
ּגֹוים:
ָארץ וְֹלא ִי ְׂשאּו עֹוד ְּכ ִל ַּמת ַה ִ
ָּב ֶ

ָצרּו ______________ו ְַי ַס ֵּלף ִּד ְב ֵרי______________:
ֵ .45-46עינֵי ה׳ נ ְ

וְסיס ______________ ָׁש ְמרּו
יה וְ תֹר ִ
ֲד ָ
ָד ָעה מֹוע ֶ
ַם______________ב ָּׁש ַמ ִים י ְ
ַ
ּ .47-48ג
ָדעּו ֵאת ִמ ְׁש ַּפט ה׳:
וְע ִּמי ֹלא י ְ
ֶאת ֵעת ּבָֹאנָה ַ

ָפׁש:
ֲצת נ ֶ
ֶׁ .49-50ש ֶמן ______________ ְי ַׂש ַּמח ֵלב ______________ ֵר ֵעהּו ֵמע ַ

בהצלחה
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