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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים ,התשפ"א
חוזרים לספר הספרים 73 ,שנים למדינת ישראל

•
•
•
•

בשלב זה של החידון  50שאלות .הניקוד לכל שאלה – נקודה אחת .תוכל לצבור בשלב עד
 50נקודות.
בשאלות הרבות ברירה – הקף במעגל את התשובה הנכונה ביותר.
בשאלות הפתוחות – ענה בקצרה במקום המיועד לכך.
שאלות  60-51הן שאלות מילואים ,שהניקוד שתצבור בהן ישמש אך ורק להכרעה ,אם זו
תידרש.

זמן הבחינה :שעה ורבע ( 75דקות)
חומר הלימוד לחידון המחוזי:
תורה:

נביאים אחרונים:

בראשית :כל הספר
שמות :א-כ"ד ,ל"א-ל"ד
ויקרא :י"ט ,כ"ג-כ"ה
במדבר :י-ל"ו
דברים :כ-ל"ד

ישעיה :א-י"ד
ירמיה :א-ט"ז
יחזקאל :א-ט"ו
כתובים:

נביאים ראשונים:
תהילים :א-נ
משלי :כ"ב-ל"א
שיר השירים :כל הספר
רות :כל הספר
קהלת :כל הספר
אסתר :כל הספר

יהושע :א-י"א ,י"ד ,י"ז-י"ח ,כ"ב-כ"ד
שופטים :כל הספר
שמואל א :כל הספר
שמואל ב :כל הספר
מלכים א :כל הספר
מלכים ב :כל הספר

נוסח הפסוקים מהתנ"ך המובאים בשאלון זה הוא נוסח מאגר תורת אמת
ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד
שים לב ,לעתים השאלות מנוסחות בלשון זכר ,אך עשויות לרמֵ ז לזכר או לנקבה.

בהצלחה!

שם פרטי  ______________ :שם משפחה______________ :
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השאלות
חלק א :שאלות רבות-ברירה
לפניך  30שאלות רבות-ברירה ,הקף במעגל את התשובה הנכונה ביותר.

 .1על מי נאמר" :ו ִַּתכְ הֶ ין ָ עֵ ינָיו מֵ ְראֹת"?
א .יצחק
ב .יעקב
ג .עלי
ד .אחיה השילוני

 .2מי אמר" :וְעַ תָ ה יְראּו אֶ ת ה' וְעִּ ְבדּו ֹאתֹו ְבתָ ִּמים ּובֶ אֱ ֶמת"?
א .משה
ב .יהושע
ג .שמואל
ד .שלמה

ֱשה אֶ ת כָל חֶ ְפצְ ָך"?
"שמַ עְ ִּתי אֵ ת אֲ ֶשר ָשלַ ְחתָ אֵ לָ י אֲ נִּי אֶ ע ֶ
 .3מי אמרָ :
א .חירם
ב .אלישע
ג .יעקב
ד .ישעיהו
 .4מי אמרה" :אֶ ְמ צָא חֵ ן ְבעֵ ינֶיָך אֲ ֹדנִּי כִּ י נִּחַ ְמתָ נִּי וְכִּ י ִּדבַ ְר ָת עַ ל לֵ ב ִּש ְפחָ ֶתָך"?
א .בת שבע
ב .אביגיל
ג .רות
ד .האישה התקועית
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 .5את איזה שבט בירך משה במילים" :עַ ִּמים הַ ר י ְִּק ָראּו ָשם יִּזְ ְבחּו זִּ ְבחֵ י צ ֶֶדק"?
א .זבולון
ב .דן
ג .גד
ד .אשר

 .6על מי נאמרְ " :ול ֹא הֶ עֱלָ ה ִּמנְחָ ה לְ מֶ לֶ ְך אַ ּׁשּור כְ ָשנָה ְב ָשנָה"?
א .חזקיהו
ב .הושע
ג .יהויקים
ד .מנחם

 .7בימי מי מהבאים מציין הכתוב שהיו שבע שנות רעב?
א .יצחק
ב .דוד
ג .אליהו
ד .אלישע
 .8מי צֻווה לשים על מותניו "אֵ זֹור פִּ ְש ִּתים"?
א .אליהו
ב .ירמיהו
ג .יחזקאל
ד .הכהן הגדול

ֵאתי אֶ ת הָ ִּעיר אֶ ְפרֹש אֶ ת כַפַ י אֶ ל ה'"?
 .9אחרי איזו מכה אמר משה לפרעה" :כְ צ ִּ
א .צפרדע
ב .דבר
ג .ברד
ד .ארבה
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ֲשה ִּלי כַאֲ ֶשר טֹוב ְבעֵ ינָיו"?
 .10למי נאמר" :ו ְִּאם כֹה י ֹאמַ ר ל ֹא חָ פַ צְ ִּתי בָ ְך ִּה ְננִּי יַע ֶ
א .צדוק
ב .שמואל
ג .אחיתופל
ד .יהושע
 .11מי אמר" :הַ ּצּור תָ ִּמים פָ עֳלֹו כִּ י כָל ְד ָרכָיו ִּמ ְשפָ ט אֵ ל אֱ מּונָה וְאֵ ין עָ וֶל צ ִַּדיק ְוי ָָש ר הּוא"?
א .דוד
ב .ישעיהו
ג .בלעם
ד .משה
"ב ִּרית בֵ ינִּי ּובֵ ינֶָך בֵ ין אָ ִּבי ּובֵ ין אָ ִּביָך ִּהנֵה ָשלַ ְח ִּתי ְלָך שֹחַ ד כֶסֶ ף
 .12מי המלך שאמרְ :
ְוזָהָ ב"?
א .אחז
ב .חירם
ג .אסא
ד .בן הדד
 .13על מי נאמר" :הּוא הֵ חֵ ל לִּ ְהיֹות גִּ בֹר בָ אָ ֶרץ"?
א .ישמעאל
ב .שמשון
ג .נמרוד
ד .יפתח
 .14מי היו "אֱ ֹלהֵ י ְספַ ְרוָיִּם"?
א .אַ ְד ַרמֶ לֶ ְך
ב .תַ ְרתָ ק
ג .נ ְֵרגַל
ד .אֲ ִּשימָ א
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 .15מי הזכיר בדבריו את "אֹלהֵ י נָחֹור"?
א .תרח
ב .אברהם
ג .יעקב
ד .לבן
ה"שהֲ ֹרנִּים"?
ַ
 .16באיזה הקשר מוזכרים
א .שלל מלחמת יפתח
ב .נבואת ישעיהו על בנות ציון
ג .מעל עכן
ד .מלחמת ישראל בארם בימי אלישע
ְהּודה ְנ ַטע ַשעֲשּועָ יו"?
 .17מי אמר" :כִּ י כ ֶֶרם ה' צְ בָ אֹות בֵ ית י ְִּש ָראֵ ל ו ְִּאיש י ָ
א .ישעיהו
ב .ירמיהו
ג .יחזקאל
ד .דוד
 .18מי אמר" :כִּ י כָל י ְִּשעִּ י ְוכָל חֵ פֶ ץ כִּ י ל ֹא יַצְ ִּמיחַ "?
א .ישעיהו
ב .ירמיהו
ג .יחזקאל
ד .דוד
 .19מי אמרְ " :ונָתַ ִּתי לָ הֶ ם לֵ ב אֶ חָ ד וְרּוחַ חֲ ָד ָשה אֶ תֵ ן ְב ִּק ְר ְבכֶם"?
א .ישעיהו
ב .ירמיהו
ג .יחזקאל
ד .דוד
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 .20בפסוק" :וְהָ יָה ִּאם תַ עֲלֶ ה חֲ מַ ת הַ מֶ לֶ ְך" -על איזה מלך מדובר?
א .אחשוורוש
ב .דוד
ג .אחאב
ד .שאול
 .21באיזה הקשר מוזכרת במקרא המילה" :חֳ מָ ִּרים"?
א .מכת ערוב
ב .ירידת המן
ג .משל הכרם
ד .ירידת השלו
" .22ו ְִּאיש מָ ַשְך בַ ֶק ֶשת לְ תֻ מֹו" מוזכר בהקשר למותו של:
א .שאול
ב .אחאב
ג .יהוא
ד .גולית
 .23צרעתו של מי אינה מושווית לשלג?
א .גיחזי
ב .משה
ג .עזריה
ד .מרים
 .24איזו מילה אינה מופיעה במקרא בשילוב עם המילה "צ ֶֶמד"?
אָ .ש ֶדה
ב .אֲ תֹנֹות
ג .פְ ָר ִּדים
ד .בָ ָקר
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ֹלשים ֲעי ִָּרים לָ הֶ ם"?
ּוש ִּ
ֹלשים ֲעי ִָּרים ְ
ֹלשים בָ נִּים רֹכְ ִּבים עַ ל ְש ִּ
 .25על מי נאמר" :וַי ְִּהי לֹו ְש ִּ
א .אבצן מבית לחם
ב .עבדון בן הלל
ג .תולע בן פואה
ד .יאיר הגלעדי
 .26על מי התנבא ישעיהו" :וְהּוא ל ֹא כֵן י ְַדמֶ ה ּולְ בָ בֹו ל ֹא כֵן י ְַחשֹב כִּ י ְלהַ ְש ִּמיד ִּב ְלבָ בֹו"?
א .בנות ציון
ב .שרי ישראל
ג .בבל
ד .אשור
 .27על מי נאמר" :קֹצְ ִּרים ְקצִּ יר ִּח ִּטים בָ עֵ מֶ ק"?
א .אנשי בית שמש
ב .אנשי בית לחם
ג .הזיפים
ד .הפלישתים
"קסֶ ת" מופיעה במקרא בהקשר אחד בלבד .מהו ההקשר?
 .28המילה ֶ
א .נבואת ישעיהו על מלך המשיח
ב .נבואת ירמיהו על הגאולה העתידה
ג .נבואת יחזקאל על חורבן ירושלים
ד .תיאור הרעיה בשיר השירים
 .29מי הואשם בכך שגרם ל"חֲ טָ אָ ה גְ דֹלָ ה"?
א .אהרון
ב .יצחק
ג .מנשה
ד .יעקב
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"הנֵה הּוא בֵ ית מָ כִּ יר בֶ ן עַ ִּמיאֵ ל ְבלֹו ְדבָ ר"?
 .30על מי נאמרִּ :
א .ציבא
ב .מפיבושת
ג .עדריאל
ד .יהונתן

חלק ב :שאלות פתוחות
לפניך  20שאלות פתוחות ,ענה עליהן בקצרה.

ֹאשּה ו ַַת ְש ֵקף ְבעַ ד הַ חַ לֹון"?
 .31על מי נאמר" :וַתָ ֶשם בַ פּוְך עֵ ינֶיהָ וַתֵ יטֶ ב אֶ ת ר ָ
__________________________
 .32מי נתן" :אֶ לֶ ף כִּ כַר כָסֶ ף לִּ ְהיֹות י ָָדיו ִּאתֹו לְ הַ חֲ זִּ יק הַ ַמ ְמלָ כָה ְביָדֹו"?
__________________________
נֹוד ֶדת ִּמן ִּקנָּה"?
 .33את מי מדמה שלמה בספר משלי ל"צִּ פֹור ֶ
_______________________________
ְשֹלש ָשנָה"?
 .34על מי נאמר" :וַיִּ ְש ֹפט אֶ ת י ְִּש ָראֵ ל עֶ ְש ִּרים ו ָ
__________________________
יתָך"?
 .35למי נאמר" :הֲ לֹוא ִּמ ֶד ֶרְך אַ תָ ה בָ א מַ דּועַ ל ֹא י ַָר ְד ָת אֶ ל בֵ ֶ
__________________________
ֲשה לְ ָך חַ ְרבֹות צ ִֻּרים וְשּוב מֹל אֶ ת ְבנֵי י ְִּש ָראֵ ל ֵשנִּית"?
 .36למי נאמר" :ע ֵ
__________________________
 .37מי היה אביו של "גַעְ תָ ם"? __________________________
ֹלשים אָ לֶ ף"?
ְהּודה ְש ִּ
"בנֵי י ְִּש ָראֵ ל ְשֹלש מֵ אֹות אֶ לֶ ף ו ְִּאיש י ָ
 .38לאיזו מלחמה יצאו ְ
____________________________________
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קֹדש ָק ָד ִּשים הּוא לֹו מֵ ִּא ֵּׁשי ה' חָ ק עֹולָ ם"?
 .39על מה נאמר" :כִּ י ֶ
____________________________________
 .40את מה מדמה שלמה בשיר השירים ל"חּוט הַ ָּׁשנִּי"?
__________________________
ֲשה עִּ מֹו ָדבָ ר"? __________________________
 .41למי נאמר" :ל ֹא ַנע ָ
 .42למי נאמרּ" :ומַ ה יֶש לִּ י עֹוד צְ ָד ָקה וְלִּ זְ עֹ ק עֹוד אֶ ל הַ ֶמלֶ ְך"?
__________________________
 .43מי אמר" :וְצִּ ים ִּמיַד כִּ ִּתים וְעִּ נּו אַ ּׁשּור וְעִּ נּו עֵ בֶ ר ְוגַם הּוא ע ֲֵדי אֹבֵ ד"?
__________________________
 .44על מי נאמר" :וְהּוא יֹ ֵשב בַ עֲלִּ יַת הַ ְמ ֵק ָרה אֲ ֶשר לֹו ְלבַ דֹו"?
__________________________
ָשיָך ּובָ נֶיָך הַ טֹו ִּבים ִּלי הֵ ם"?
 .45מי אמר" :כ ְַספְ ָך ּוזְ הָ ְב ָך לִּ י הּוא ְונ ֶ
__________________________
 .46שור שנגח שור – כמה כסף על בעלי השור לשלם לאדוני העבד?
____________________________________
 .47השלם" :עַ ל ְש ֵדה ִּאיש עָ צֵל עָ בַ ְר ִּתי וְעַ ל כ ֶֶרם אָ ָדם ___________
___________".
 .48השלם" :חָ כָם ___________ ְבעֵ ינָיו ___________ ְמ ִּשיבֵ י ָטעַ ם".
"ד ְב ֵרי חֲ כ ִָּמים ְבנַחַ ת ִּנ ְשמָ עִּ ים ִּמ ַזע ֲַקת ___________ ___________".
 .49השלםִּ :
 .50השלם" :אֶ נְהָ גֲָך אֲ ִּביאֲ ָך אֶ ל בֵ ית ִּא ִּמי ְתלַ ְמ ֵדנִּי אַ ְש ְקָך ___________
מנִּי".
___________ מֵ ע ֲִּסיס ִּר ֹ
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שאלות מילואים ("שובר שיוויון")
שים לב! הניקוד שתצבור בשאלות  60-51הוא להכרעה בלבד ,אם זו תידרש.
זהה באילו הקשרים מופיעים הביטויים הבאים:
רּושלָ ִּם
ִּ .51מן הַ י ְַר ֵדן וְעַ ד ְי ָ
_________________________________________________
ִּ .52מיַם סּוף וְעַ ד יָם פְ לִּ ְש ִּתים
______________________________________________
שּורה וְעַ ד אֶ ֶרץ ִּמצְ ָריִּם
 .53בֹואֲ ָך ָ
____________________________________________
 .54עַ ד בֹואֲ ָך עַ זָה
________________________________________________
ִּ .55מן הַ ִּמ ְדבָ ר וְעַ ד הַ י ְַר ֵדן
__________________________________________________
 .56אֵ ת כָל אֶ ֶרץ גֹ ֶשן וְעַ ד גִּ ְב עֹון
______________________________________________
ִּ .57מ ְקצֵה הָ אָ ֶרץ וְעַ ד ְקצֵה הָ אָ ֶרץ
____________________________________________
 .58עַ ד בֹואֲ ָך ַגיְא
________________________________________________
ִּ .59מ ֶנגֶב וְעַ ד בֵ ית אֵ ל
____________________________________________________
 .60עַ ד ֲעז ֵָקה וְעַ ד מַ ֵק ָדה
__________________________________________________

בהצלחה!

11

