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 חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים, התשפ"א 

 שנים למדינת ישראל  73חוזרים לספר הספרים, 

 

עד   נקודה אחת. תוכל לצבור בשלב –שאלות. הניקוד לכל שאלה  50בשלב זה של החידון  •

 נקודות.  50

 .ביותרהקף במעגל את התשובה הנכונה   –בשאלות הרבות ברירה  •

 ענה בקצרה במקום המיועד לכך. –בשאלות הפתוחות  •

הן שאלות מילואים, שהניקוד שתצבור בהן ישמש אך ורק להכרעה, אם זו   60-51שאלות  •

 תידרש.

 

 דקות( 75שעה ורבע ) זמן הבחינה: 

 חומר הלימוד לחידון המחוזי: 

 תורה:
 

 בראשית: כל הספר 
 ל"ד -כ"ד, ל"א-שמות: א 

 כ"ה -ויקרא: י"ט, כ"ג
 ל"ו -במדבר: י
 ל"ד-דברים: כ

 
 נביאים ראשונים:

 
 כ"ד -י"ח, כ"ב-י"א, י"ד, י"ז-יהושע: א

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

 
 

 נביאים אחרונים:
 

 י"ד -אישעיה: 
 ט"ז -ירמיה: א

 ט"ו -יחזקאל: א
 
 

 כתובים:
 

 נ -תהילים: א
 ל"א -משלי: כ"ב

 שיר השירים: כל הספר
 רות: כל הספר 

 קהלת: כל הספר 
 אסתר: כל הספר
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 ולנבחנים כאחד ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות 

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

 ברירה -חלק א: שאלות רבות

 . ביותר ברירה, הקף במעגל את התשובה הנכונה -שאלות רבות 30לפניך 

 

ְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת"? .1  על מי נאמר: "וַתִּ

 יצחק א.

 יעקב  ב.

 עלי  ג.

 אחיה השילוני  ד.

 

ים ּוֶבֱאֶמת"? .2 ְבדּו ֹאתֹו ְבָתמִּ  מי אמר: "ְוַעָתה ְיראּו ֶאת ה' ְועִּ

 משה א.

 יהושע ב.

 שמואל ג.

 שלמה ד.

 

י ֶאֱעֶשה ֶאת ָכל ֶחְפְצָך"? .3 י ֵאת ֲאֶשר ָשַלְחָת ֵאָלי ֲאנִּ  מי אמר: "ָשַמְעתִּ

 חירם  א.

 אלישע ב.

 יעקב  ג.

 ישעיהו  ד.

ְפָחֶתָך"?י אמרה: "ֶאמְ מ .4 ַבְרָת ַעל ֵלב שִּ י דִּ י ְוכִּ ַחְמָתנִּ י נִּ י כִּ  ָצא ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאֹדנִּ

 בת שבע  א.

 אביגיל  ב.

 רות  ג.

 האישה התקועית  ד.
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ְבֵחי ֶצֶדק"? .5 ְזְבחּו זִּ ְקָראּו ָשם יִּ ים ַהר יִּ  את איזה שבט בירך משה במילים: "ַעמִּ

 זבולון  א.

 דן  ב.

 גד ג.

 אשר  ד.

 

ְנָחה ְלֶמֶלְך ַאּׁשּור ְכָשָנה ְבָשָנה"?על מי  .6  נאמר: "ְולֹא ֶהֱעָלה מִּ

 חזקיהו  א.

 הושע ב.

 יהויקים  ג.

 מנחם ד.

 

 הכתוב שהיו שבע שנות רעב?  מצייןבימי מי מהבאים  .7

 יצחק א.

 דוד  ב.

 אליהו  ג.

 אלישע ד.

ים"?  .8 ְשתִּ  מי ֻצווה לשים על מותניו "ֵאזֹור פִּ

 אליהו  א.

 ירמיהו  ב.

 יחזקאל  ג.

 הכהן הגדול  ד.

 

יר ֶאְפֹרש ֶאת ַכַפי ֶאל ה'"? .9 י ֶאת ָהעִּ  אחרי איזו מכה אמר משה לפרעה: "ְכֵצאתִּ

 צפרדע א.

 דבר ב.

 ברד  ג.

 ארבה  ד.
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י ַכֲאֶשר טֹוב ְבֵעיָניו"? .10 י יֲַעֶשה לִּ ְננִּ י ָבְך הִּ ם ֹכה יֹאַמר לֹא ָחַפְצתִּ  למי נאמר: "ְואִּ

 צדוק א.

 שמואל ב.

 אחיתופל  ג.

 יהושע ד.

יק ְויָָשר הּוא"?  .11 ְשָפט ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעוֶל ַצדִּ י ָכל ְדָרָכיו מִּ ים ָפֳעלֹו כִּ  מי אמר: "ַהּצּור ָתמִּ

 דוד  א.

 ישעיהו  ב.

 בלעם  ג.

 משה ד.

ֵנה  .12 יָך הִּ י ּוֵבין ָאבִּ י ּוֵביֶנָך ֵבין ָאבִּ ית ֵבינִּ י ְלָך ֹשַחד ֶכֶסף מי המלך שאמר: "ְברִּ ָשַלְחתִּ

 ְוָזָהב"?

 אחז א.

 חירם  ב.

 אסא ג.

 בן הדד  ד.

ֹבר ָבָאֶרץ"?  ל מי נאמר:ע  .13 ְהיֹות גִּ  "הּוא ֵהֵחל לִּ

 ישמעאל  א.

 שמשון ב.

 נמרוד  ג.

 יפתח  ד.

ם"? מ .14  י היו "ֱאֹלֵהי ְסַפְרוָיִּ

 ַאְדַרֶמֶלְך א.

 ַתְרָתק ב.

 ֵנְרַגל ג.

יָמא ד.  ֲאשִּ
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 מי הזכיר בדבריו את "אֹלֵהי ָנחֹור"? .15

 תרח  א.

 אברהם  ב.

 יעקב  ג.

 לבן  ד.

ים"?ב .16  איזה הקשר מוזכרים ה"ַשֲהֹרנִּ

 שלל מלחמת יפתח  א.

 נבואת ישעיהו על בנות ציון  ב.

 מעל עכן  ג.

 מלחמת ישראל בארם בימי אלישע ד.

י ֶכֶרם ה' ְצָבאֹות ֵבית מ .17 יש ְיהּוָדה ְנַטע ַשֲעשּוָעיו"?י אמר: "כִּ ְשָרֵאל ְואִּ  יִּ

 ישעיהו  א.

 ירמיהו  ב.

 יחזקאל  ג.

 דוד  ד.

יַח"?  .18 י לֹא יְַצמִּ י ְוָכל ֵחֶפץ כִּ ְשעִּ י ָכל יִּ  מי אמר: "כִּ

 ישעיהו  א.

 ירמיהו  ב.

 יחזקאל  ג.

 דוד  ד.

י ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְורּוַח ֲחָדָשה ֶאֵתן מ .19 ְרְבֶכם"? י אמר: "ְוָנַתתִּ  ְבקִּ

 ישעיהו  א.

 ירמיהו  ב.

 יחזקאל  ג.

 דוד  ד.
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ם ַתֲעֶלה ֲחַמת ַהֶמֶלְך" .20  על איזה מלך מדובר?  -בפסוק: "ְוָהיָה אִּ

 אחשוורוש  א.

 דוד  ב.

 אחאב ג.

 שאול ד.

ים"? ב .21  איזה הקשר מוזכרת במקרא המילה: "ֳחָמרִּ

 מכת ערוב  א.

 ירידת המן  ב.

 משל הכרם ג.

 ירידת השלו  ד.

י .22  ש ָמַשְך ַבֶקֶשת ְלֻתמֹו" מוזכר בהקשר למותו של: "ְואִּ

 שאול א.

 אחאב ב.

 יהוא  ג.

 גולית  ד.

 מושווית לשלג?  אינהרעתו של מי צ .23

 גיחזי  א.

 משה ב.

 עזריה  ג.

 מרים  ד.

 יזו מילה אינה מופיעה במקרא בשילוב עם המילה "ֶצֶמד"?א .24

 ָשֶדה א.

 ֲאֹתנֹות ב.

ים ג.  ְפָרדִּ

 ָבָקר ד.
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ים ָלֶהם"? .25 ים ֲעיָרִּ ים ּוְשֹלשִּ ים ֲעיָרִּ ים ַעל ְשֹלשִּ ים ֹרְכבִּ ים ָבנִּ י לֹו ְשֹלשִּ  על מי נאמר: "וְַיהִּ

 אבצן מבית לחם  א.

 עבדון בן הלל  ב.

 תולע בן פואה  ג.

 יאיר הגלעדי  ד.

י  .26 ְלָבבֹו"? על מי התנבא ישעיהו: "ְוהּוא לֹא ֵכן ְיַדֶמה ּוְלָבבֹו לֹא ֵכן יְַחֹשב כִּ יד בִּ  ְלַהְשמִּ

 בנות ציון  א.

 שרי ישראל  ב.

 בבל ג.

 אשור ד.

ים ָבֵעֶמק"?ע  .27 טִּ יר חִּ ים ְקצִּ  ל מי נאמר: "ֹקְצרִּ

 אנשי בית שמש א.

 אנשי בית לחם ב.

 הזיפים  ג.

 הפלישתים  ד.

 מילה "ֶקֶסת" מופיעה במקרא בהקשר אחד בלבד. מהו ההקשר? ה .28

 המשיחנבואת ישעיהו על מלך  א.

 נבואת ירמיהו על הגאולה העתידה  ב.

 נבואת יחזקאל על חורבן ירושלים  ג.

 תיאור הרעיה בשיר השירים  ד.

 ֲחָטָאה ְגֹדָלה"?י הואשם בכך שגרם ל"מ .29

 אהרון  א.

 יצחק ב.

 מנשה  ג.

 יעקב  ד.
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ֵנה  .30 יֵאל ְבלֹו ְדָבר"? הּואעל מי נאמר: "הִּ יר ֶבן ַעמִּ  ֵבית ָמכִּ

 ציבא א.

 מפיבושת  ב.

 עדריאל  ג.

 יהונתן  ד.

 חלק ב: שאלות פתוחות 

 שאלות פתוחות, ענה עליהן בקצרה.  20לפניך 

 

ַהַחלֹון"?   על מי נאמר: "וַָתֶשם ַבפּוְך ֵעיֶניָה וֵַתיֶטב ֶאת רֹאָשּה וַַתְשֵקף ְבַעד  .31

 __________________________ 

 

יק ַהַמְמָלָכה ְביָדֹו"?   .32 תֹו ְלַהֲחזִּ ְהיֹות יָָדיו אִּ ַכר ָכֶסף לִּ מי נתן: "ֶאֶלף כִּ

 __________________________ 

 

ָנּה"?    .33 ן קִּ פֹור נֹוֶדֶדת מִּ את מי מדמה שלמה בספר משלי ל"צִּ

 _______________________________ 

 

ים ְוָשֹלש ָשָנה"?   על מי .34 ְשָרֵאל ֶעְשרִּ ְשֹפט ֶאת יִּ נאמר: "וַיִּ

 __________________________ 

 

ֶדֶרְך ַאָתה ָבא ַמדּוַע לֹא יַָרְדָת ֶאל ֵביֶתָך"?   .35 למי נאמר: "ֲהלֹוא מִּ

 __________________________ 

 

ים ְושּוב ֹמל ֶאת בְ  .36 ית"?  למי נאמר: "ֲעֵשה ְלָך ַחְרבֹות ֻצרִּ ְשָרֵאל ֵשנִּ ֵני יִּ

 __________________________ 

 

 מי היה אביו של "ַגְעָתם"?  __________________________  .37

 

ים ָאֶלף"?   .38 יש ְיהּוָדה ְשֹלשִּ ְשָרֵאל ְשֹלש ֵמאֹות ֶאֶלף ְואִּ לאיזו מלחמה יצאו "ְבֵני יִּ

 ____________________________________ 
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ֵּׁשי ה' ָחק עֹוָלם"?   על מה נאמר:  .39 ים הּוא לֹו ֵמאִּ י ֹקֶדש ָקָדשִּ "כִּ

 ____________________________________ 

 

י"?   .40 את מה מדמה שלמה בשיר השירים ל"חּוט ַהָּׁשנִּ

 __________________________ 

 

מֹו ָדָבר"?  __________________________  .41  למי נאמר: "לֹא ַנֲעָשה עִּ

 

ְזֹעק עֹוד ֶאל ַהֶמֶלְך"?  למי נאמר: "ּומַ  .42 י עֹוד ְצָדָקה ְולִּ ה ֶיש לִּ

 __________________________ 

 

ים .43 תִּ ַיד כִּ ים מִּ נּו ֵעֶבר ְוַגם הּוא ֲעֵדי ֹאֵבד"?   מי אמר: "ְוצִּ נּו ַאּׁשּור ְועִּ ְועִּ

 __________________________ 

 

ַית ַהְמֵקָרה ֲאֶשר לֹו ְלַבדֹו"?   .44 על מי נאמר: "ְוהּוא ֹיֵשב ַבֲעלִּ

 __________________________ 

 

י הּוא ְוָנֶשיָך ּוָבֶניָך ַהטֹו .45 י ֵהם"?   מי אמר: "ַכְסְפָך ּוְזָהְבָך לִּ ים לִּ בִּ

 __________________________ 

 

  כמה כסף על בעלי השור לשלם לאדוני העבד? –שור שנגח שור  .46

 ____________________________________ 

 

י ְוַעל ֶכֶרם ָאָדם ___________     .47 יש ָעֵצל ָעַבְרתִּ השלם: "ַעל ְשֵדה אִּ

 ."___________ 

 

יֵבי ָטַעם".השלם: "ָחָכם ___________ ְבעֵ  .48  יָניו ___________ ְמשִּ

 

ַזֲעַקת ___________   ___________".  .49 ים מִּ ְשָמעִּ ים ְבַנַחת נִּ ְבֵרי ֲחָכמִּ  השלם: "דִּ

 

י ַאְשְקָך ___________   .50 י ְתַלְמֵדנִּ מִּ יֲאָך ֶאל ֵבית אִּ השלם: "ֶאְנָהֲגָך ֲאבִּ

י".  ֹמנִּ יס רִּ  ___________ ֵמֲעסִּ

 



 

11 
 

 שאלות מילואים )"שובר שיוויון"(

 להכרעה בלבד, אם זו תידרש. וא ה 60-51שים לב! הניקוד שתצבור בשאלות 

 זהה באילו הקשרים מופיעים הביטויים הבאים: 

ִּם .51 ן ַהַיְרֵדן ְוַעד ְירּוָשָל   מִּ

______________________________________________ ___ 

ים .52 ְשתִּ ַים סּוף ְוַעד יָם ְפלִּ  מִּ

 ______________________________________________ 

ְצָריִּם .53   בֹוֲאָך שּוָרה ְוַעד ֶאֶרץ מִּ

 ___________________________________________ _ 

 ַעד בֹוֲאָך ַעָזה .54

____________________________________________ ____ 

ְדָבר ְוַעד ַהַיְרֵדן .55 ן ַהמִּ   מִּ

_________________________ __ _____________________ __ 

ְבעֹון .56   ֵאת ָכל ֶאֶרץ ֹגֶשן ְוַעד גִּ

 ______________________________________________ 

ְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ .57   מִּ

 ____________________________________________ 

  ַעד בֹוֲאָך ַגְיא .58

____________________________________________ ____ 

ֶנֶגב ְוַעד ֵבית ֵאל .59   מִּ

____________________________________________ ________ 

  ַעד ֲעֵזָקה ְוַעד ַמֵקָדה .60

__________________________________________ ________ 

 

 בהצלחה! 

 

 


