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חוזרים לספר הספרים
החידון המחוזי בכתב
שאלה מס' 1
" ִהנְ נִ י עֲנּו בִ י ֶנגֶד ה' וְ ֶנגֶד ְמ ִשיחוֹ אֶ ת שוֹר ִמי ל ַָק ְח ִתי וַחֲ מוֹר ִמי ל ַָק ְח ִתי וְ אֶ ת ִמי עָ ַש ְק ִתי אֶ ת ִמי
ּומיַ ד ִמי ל ַָק ְח ִתי כֹפֶ ר וְ ַאעְ לִ ים עֵ ינַי ּבוֹ וְ אָ ִשיב ָל ֶכם":אמר:
ַרּצו ִֹתי ִ
א .נחמיה
ב .משה
ג .שמואל
ד .יהושע
שאלה מס' 2
"לְ עָ ִשיר הָ יָה צֹאן ּובָ ָקר הַ ְרּבֵ ה ְמאֹד וְ ל ָָרש אֵ ין כֹל כִ י ִאם כִ בְ ָשה ַאחַ ת ְק ַטנָה אֲ ֶשר ָקנָה" נאמר ל:
א .דוד
ב .אחאב
ג .אלישע
ד .אחיתופל
שאלה מס' 3
"וַיִ ְש ַלח  ...אֶ ת יָדוֹ מֵ עַ ל הַ ִמזְ ּבֵ חַ לֵאמֹר ִת ְפ ֻׂשהּו ו ִַתיבַ ש יָדוֹ אֲ ֶשר ָשלַח עָ לָיו וְ ֹלא ָיכֹל לַהֲ ִשיבָ ּה אֵ לָיו":
נאמר על :
א .יהורם
ב .ירבעם
ג .רחבעם
ד .שמעי
שאלה מס' 4
" וְ ָשם ְש ֵתים עֶ ְש ֵרה עֵ ינֹת מַ יִ ם וְ ִשבְ עִ ים ְתמָ ִרים " .שם המקום :
א .מרה
ב .אילים
ג .רפידים
ד .קדש
שאלה מס' 5
" וַיִ ְשאּו נ ִָשים לְ ִמ ְספָ ָרם ִמן הַ ְמחֹלְ לְ וֹת אֲ ֶשר ָגזָלּו וַיֵ לְ כּו וַיָ שּובּו אֶ ל נַחֲ לָתָ ם וַיִ ְבנּו אֶ ת הֶ עָ ִרים וַיֵ ְשבּו
ּבָ הֶ ם":נאמר על:
א.בני בנימין
ב.אנשי יבש גלעד
ג.אנשי שכם
ד.בני אפרים
שאלה מס' 6
ּומ ְשפָ ט" :נאמר על:
" הֵ כִ ין לְ בָ בוֹ ל ְִדרֹש אֶ ת תו ַֹרת ה' וְ ַלעֲשת ּולְ לַמֵ ד ּבְ יִ ְש ָראֵ ל חֹק ִ
א .שלמה
ב .שמואל
ג .עזרא
ד .יהושע
שאלה מס' 7
" וְ ַש ְמ ִתי ְפדֻׂ ת ּבֵ ין עַ ִמי ּובֵ ין עַ מֶ ָך לְ מָ חָ ר יִ ְהיֶה הָ אֹת הַ זֶה":נזכר בקשר למכת :
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א.
ב.
ג.
ד.

ערוב
דם
ארבה
שחין

שאלה מס' 8
" וְ יָצָ א הַ גְ בֻׂל זִ ְפ ֹרנָה וְ הָ יּו תוֹצְ אֹתָ יו חֲ צַ ר עֵ ינָן זֶה יִ ְהיֶה ָל ֶכם גְ בּול ":...
א .קדמה
ב .ים
ג .נגב
ד .צפון
שאלה מס' 9
ֹלשים ּבָ נוֹת הֵ בִ יא לְ בָ נָיו ִמן הַ חּוץ "
ּוש ִ
ֹלשים ּבָ נוֹת ִשלַח הַ חּוצָ ה ְ
ּוש ִ
ֹלשים ּבָ נִ ים ְ
" וַיְ ִהי לוֹ ְש ִ
נאמר על:
א .אילון הזבולוני
ב .אבצן
ג .עבדון בן הלל הפרעתוני
ד .תולע בן פואה
שאלה מס' 11
"וְ ָכמֹהּו ֹלא הָ יָה לְ פָ נָיו מֶ לְֶך אֲ ֶשר ָשב אֶ ל ה' ּבְ כָל לְ בָ בוֹ ּובְ כָל נ ְַפשוֹ ּובְ כָל ְמאֹדוֹ כְ כֹל תו ַֹרת מ ֶֹשה
וְ ַאחֲ ָריו ֹלא ָקם ָכמֹהּו .":נאמר על המלך :
א .יהושפט
ב .שלמה
ג .יהואש
ד .יאשיהו
שאלה מס' 11
"וְ אֵ ת ַשעַ ר הָ  ....הֶ חֱ זִ יק מַ לְ כִ יָ ה בֶ ן ֵרכָב ַשר פֶ לְֶך ּבֵ ית הַ ָכ ֶרם הּוא יִ בְ נֶנּו וְ ַיע ֲִמיד ַדלְ תֹתָ יו מַ נְ ֻׂעלָיו
ּובְ ִריחָ יו ":השער שהחזיק מלכיה בן רכב הוא :
א .הדגים
ב .הגיא
ג .האשפות
ד .הצאן

שאלה מס' 12
" ָלמָ ה זֶה אַ ֶתם עֹבְ ִרים אֶ ת ִפי ה' וְ ִהוא ֹלא ִתצְ לָח" .הם דברי:
א .עלי לבניו
ב .מיכיהו בן ימלה לאחאב
ג .עזרא לשרים ולסגנים
ד .משה לבני ישראל
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שאלה מס' 13
"הַ כֶסֶ ף נָתּון לְָך וְ הָ עָ ם ַלעֲשוֹת ּבוֹ ַכּטוֹב ּבְ עֵ ינֶיָך ":נאמר ל:
א .בלעם
ב .המן
ג .שלמה
ד .יוסף
שאלה מס' 14
ּומ ְשפָ ט "
" כִ י יְ דַ עְ ִתיו לְ מַ עַ ן אֲ ֶשר יְ צַ ּוֶה אֶ ת ּבָ נָיו וְ אֶ ת ּבֵ יתוֹ ַאחֲ ָריו וְ ָש ְמרּו ֶד ֶרְך ה' ַלעֲשוֹת צְ ָד ָקה ִ
נאמר על :
א .יעקב
ב .אברהם
ג .דוד
ד .יעקב
שאלה מס' 15
" וַאֲ רֻׂ חָ תוֹ אֲ רֻׂ חַ ת ָת ִמיד נִ ְתנָה לוֹ מֵ אֵ ת הַ מֶ לְֶך ְדבַ ר יוֹם ּבְ יוֹמוֹ כֹל יְ מֵ י חַ יָ ו.":
למי ניתנה הארוחה:
א .יהויכין
ב .מפיבושת
ג .ברזילי הגלעדי
ד .אביתר הכהן
שאלה מס' 16
ַארנוֹן וְ עַ ד הַ יַ ּבֹק וְ עַ ד הַ יַ ְר ֵדן וְ עַ ָתה הָ ִשיבָ ה אֶ ְתהֶ ן
ַארצִ י ּבַ עֲלוֹתוֹ ִמ ִמצְ ַריִ ם מֵ ְ
" ל ַָקח יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת ְ
ּבְ ָשלוֹם :הם דברי מלך :
א .מדין
ב .מואב
ג .בני עמון
ד .האמורי
שאלה מס' 17
יטי":אמר :
"לְ כִ י ַשאֲ לִ י לְָך ֵכלִ ים ִמן הַ חּוץ מֵ אֵ ת כָל ְשכֵ נָיִ ְך ֵכלִ ים ֵר ִקים ַאל ַת ְמעִ ִ
א .אחיה השילוני
ב .משה
ג .אלישע
ד .בועז

שאלה מס' 18
"הַ חוֹחַ אֲ ֶשר ּבַ לְ בָ נוֹן ָשלַח אֶ ל הָ אֶ ֶרז אֲ ֶשר ּבַ לְ בָ נוֹן לֵאמֹר ְתנָה אֶ ת ּבִ ְתָך לְ ְבנִ י לְ ִא ָשה "הם דברי :
א .יהואש לאמציה
ב .חירם לשלמה
ג .נתן לדוד
ד .האשה התקועית לדוד
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שאלה מס' 19
"וְ ַרּבִ ים ּ...בֹכִ ים ּבְ קוֹל גָדוֹל וְ ַרּבִ ים ּבִ ְתרּועָ ה בְ ִש ְמחָ ה לְ הָ ִרים קוֹל ":נזכר בקשר ל:
א .חנוכת חומת ירושלים בימי נחמיה
ב .ייסוד היכל ה' בימי יהושע וזרובבל
ג .חג הפסח בימי יאשיהו
ד .חנוכת בית המקדש בימי שלמה
שאלה מס' 21
ֲשה"נאמר ל:
ֹלהים אֵ לֶיָך ע ֵ
"וְ עַ ָתה כֹל אֲ ֶשר ָאמַ ר אֱ ִ
א .שאול
ב .דוד
ג .יעקב
ד .מנוח
שאלה מס' 21
ירא מֵ הֶ ם כִ י בְ י ְָדָך נְ תַ ִתים ֹלא ַי ֲעמֹד ִאיש מֵ הֶ ם ּבְ פָ נֶיָך ":נאמר ל:
"ַאל ִת ָ
א .יהושע
ב .משה
ג .חזקיהו
ד .דוד
שאלה מס' 22
"ּומַ לְ ָאכִ ים ָשלַח ּבְ כָל ְמנ ֶַשה וַיִ זָעֵ ק גַם הּוא ַאחֲ ָריו ּומַ לְ ָאכִ ים ָשלַח ּבְ אָ ֵשר ּובִ זְ בֻׂלּון ּובְ נ ְַפ ָתלִ י וַיַ עֲלּו
לִ ְק ָראתָ ם"נאמר על:
א .ברק
ב .גדעון
ג .אהוד
ד .שאול
שאלה מס' 23
האמירה  ":כִ י יָדַ עְ ִתי אֵ ת אֲ ֶשר ְתבָ ֵרְך ְמב ָֹרְך וַאֲ ֶשר ָתאֹר יּוָאר" נאמרה מפי
א .רבקה
ב .עשו
ג .בלק
ד .מלכת שבא
שאלה מס' 24
ּות ִהי מַ ְשכ ְֻׂר ֵתְך ְשלֵמָ ה מֵ עִ ם ה' אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל אֲ ֶשר ּבָ את לַחֲ סוֹת ַתחַ ת כְ נָפָ יו"
" יְ ַשלֵם ה' פָ ֳעלְֵך ְ
הם דברי :
א .בועז לרות
ב .אביגיל לדוד
ג .עלי לחנה
ד .אלישע לאשה השונמית

שאלה מס' 25
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" וְ הָ עִ יר ַרחֲ בַ ת יָדַ יִ ם ּוגְ דוֹלָה וְ הָ עָ ם ְמעַ ט ּבְ תוֹכָּה וְ אֵ ין ּבָ ִתים ּבְ נּויִ ם. ":נאמר על העיר :
א .ליש
ב .יריחו
ג .שומרון
ד .ירושלים
שאלה מס' 26
"ֹלא זֶה הַ דֶ ֶרְך וְ ֹלא זֹה הָ עִ יר לְ כּו ַאחֲ ַרי וְ אוֹלִ יכָה אֶ ְתכֶם אֶ ל הָ ִאיש אֲ ֶשר ְתבַ ֵקשּון " .הם דברי :
א .אבנר בן נר
ב .יהוידע הכהן
ג .אלישע
ד .האשה החכמה מאבל בית מעכה
שאלה מס' 27
" וְ אֵ לֶה הַ ְמלָכִ ים אֲ ֶשר מָ לְ כּו ּבְ אֶ ֶרץ אֱ דוֹם לִ ְפנֵי ְמלְָך מֶ לְֶך לִ בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל" מי מלך בארץ אדום אחרי
ָשאּול מֵ ְרחֹבוֹת הַ נָהָ ר
א .יוֹבָ ב בֶּ ן זֶּ ַרח
ב .הֲ ַדד בֶּ ן בְּ ַדד
ג .בַ עַ ל חָ נָן בֶּ ן עַ כְּ בוֹר:
ד .בֶּ לַע בֶּ ן בְּ עוֹר
שאלה מס' 28
" ּבְ זֹאת ֵת ְדעּון כִ י ה' ְשלָחַ נִ י ַלעֲשוֹת אֵ ת כָל הַ מַ ע ֲִשים הָ אֵ לֶה כִ י ֹלא ִמלִ ּבִ י":אמר:
א .משה
ב .אליהו
ג .שמואל
ד .ישעיהו
שאלה מס' 29
"לְ כּו ִד ְרשּו אֶ ת ה' ּבַ ע ֲִדי ּובְ עַ ד הָ עָ ם ּובְ עַ ד כָל יְ הּודָ ה עַ ל ִדבְ ֵרי הַ ֵספֶ ר הַ נִ ְמצָ א הַ זֶה "
אמר:
א .צדקיהו
ב .יאשיהו
ג .יהושפט
ד .חזקיהו

שאלה מס' 31
יראּו ִמ ְפנֵיהֶ ם אֶ ת אֲ ֹדנָי הַ גָדוֹל וְ הַ נו ָֹרא זְ כֹרּו וְ ִהלָחֲ מּו עַ ל אֲ חֵ יכֶם ּבְ נֵיכֶם ּובְ נֹתֵ יכֶם נְ ֵשיכֶ ם
" ַאל ִת ְ
ּובָ ֵתי ֶכם" :אמר:
א .אלישע
ב .דוד
ג .נחמיה
ד .יואב בן צרויה
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שאלה מס' 31
" וַיִ לָחֶ ם ּבְ יִ ְש ָראֵ ל וַיִ ְשּבְ ִממֶ נּו ֶשבִ י ":נאמר על:
א .הכנעני מלך ערד
ב .בן הדד מלך ארם
ג .נחש העמוני
ד .אמציה מלך יהודה
שאלה מס' 32
"וַיִ ּצָ עֲקּו ִמכֹל ֹחגֵר חֲ ג ָֹרה וָמַ עְ לָה וַיַ עַ ְמדּו עַ ל הַ גְ בּול" נאמר על :
א .בני עמון
ב .מואב
ג .ארם
ד .מדין
שאלה מס' 33
"בָ רּוְך ה' אֲ ֶשר ֹלא ִה ְשּבִ ית לְָך גֹאֵ ל הַ יוֹם וְ יִ ָק ֵרא ְשמוֹ ּבְ יִ ְש ָראֵ ל".נאמר ל:
א .נעמי
ב .האשה השונמית
ג .חנה
ד .בת שבע
שאלה מס' 34
" וְ יַד אֱ ֹלהֵ ינּו הָ יְ תָ ה עָ לֵינּו וַיַ ּצִ ילֵנּו ִמכַף אוֹיֵב וְ או ֵֹרב עַ ל הַ דָ ֶרְך. ":אמר
א .יהונתן
ב .משה
ג .שמואל
ד .עזרא
שאלה מס' 35
" ִתכְ ּבַ ד הָ ֲעבֹדָ ה עַ ל הָ אֲ נ ִָשים וְ ַיעֲשּו בָ ּה וְ ַאל יִ ְשעּו ּבְ ִדבְ ֵרי ָש ֶקר ":הם דברי :
א .פרעה
ב .יוסף
ג .רחבעם
ד .נחמיה

שאלה מס' 36
ירּושלָם וְ ֵשם ִאמוֹ עֲזּובָ ה ּבַ ת ִשלְ ִחי"
ָ
ֹלשים וְ חָ מֵ ש ָשנָה ּבְ מָ לְ כוֹ וְ עֶ ְש ִרים וְ חָ מֵ ש ָשנָה מָ לְַך ּבִ
" ּבֶ ן ְש ִ
נאמר על המלך :
א .יותם
ב .חזקיהו
ג .יהושפט
ד .אסא

שאלה מס' 37
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"וְ כִ י יִ ְמצָ א ִאיש אֶ ת אֹיְ בוֹ וְ ִשלְ חוֹ ּבְ דֶ ֶרְך טוֹבָ ה ַוה' יְ ַשל ְֶמָך טוֹבָ ה ַתחַ ת הַ יוֹם הַ זֶה אֲ ֶשר עָ ִשיתָ ה לִ י":
הם דברי :
א .יעקב לעשו
ב .אחאב לאליהו
ג .שאול לדוד
ד .אבנר לדוד
שאלה מס' 38
אֹלהים וְ נ ְֵדעָ ה הֲ תַ צְ לִ יחַ דַ ְרכֵנּו אֲ ֶשר אֲ נ ְַחנּו הֹלְ כִ ים עָ לֶיהָ ":הם דברי :
" ְשַאל נָא בֵ ִ
א .בני דן
ב .דוד ואנשיו
ג .שאול ונערו
ד.יהושפט ויהורם
שאלה מס' 39
ּוש ֵתים עֶ ְש ֵרה מַ ּצֵ בָ ה לִ ְשנֵים עָ ָשר ִשבְ ֵטי יִ ְש ָראֵ ל " :נאמר על :
" וַיִ בֶ ן ִמזְ ּבֵ חַ ַתחַ ת הָ הָ ר ְ
א .יהושע
ב .משה
ג .אליהו
ד .שמואל
שאלה מס' 41
" ְת ִהי נָא ָאזְ נְ ָך ַק ֶשבֶ ת וְ עֵ ינֶיָך ְפתּוחוֹת לִ ְשמֹעַ אֶ ל ְת ִפלַת עַ בְ ְדָך אֲ ֶשר ָאנֹכִ י ִמ ְתפַ לֵל לְ פָ נֶיָך הַ יוֹם "
מי הוא המתפלל :
א .משה
ב .שלמה
ג .חזקיהו
ד .נחמיה
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חלק שני  :ענה על השאלה המצורפת לכל קטע פסוק
ֲשה וְ אֵ ת כָ ל אֲ ֶשר ִת ְפנֶה ָשם:
.41למי נאמר :לְ מַ עַ ן ַת ְשכִ יל אֵ ת כָל אֲ ֶשר ַתע ֶ
נאמר ל___________________________________ :
ֹלהים אָ ָתה ְּודבַ ר ה' ּבְ ִפיָך אֱ מֶ ת.":
.42למי נאמר ":עַ ָתה זֶה יָדַ עְ ִתי כִ י ִאיש אֱ ִ
נאמר ל____________________________________:
.43למי נאמר ֹ ":לא תֵ צֵ א עוֹד ִא ָתנּו ל ִַמלְ חָ מָ ה וְ ֹלא ְתכַּבֶ ה אֶ ת נֵר יִ ְש ָראֵ ל" .
נאמר ל_______________________________________:
.44למי נאמר :הֲ יֵש אֶ ת לְ בָ בְ ָך י ָָשר כַאֲ ֶשר לְ בָ בִ י עִ ם לְ בָ בֶ ָך
נאמר ל_______________________________________ :
.45למי נאמר  :מַ דּועַ אַ ָתה עוֹבֵ ר אֵ ת ִמצְ וַת הַ מֶ לְֶך:
נאמר ל______________________________________ : :
.46מי אמרו :לָמָ ה יְ דַ ּבֵ ר אֲ דֹנִ י כ ְַדבָ ִרים הָ אֵ לֶה חָ לִ ילָה ַלעֲבָ דֶ יָך מֵ עֲשוֹת כ ַָדבָ ר הַ זֶה:
אמרו________________________________________ :
ֲשה
.47מי אמר :כֹל אֲ ֶשר ִת ְמצָ א י ְָדָך ַלעֲשוֹת ּבְ כֹחֲ ָך ע ֵ
אמר_______________________________________ :
.48מי אמר ֹ :לא נִ ְהיָה כ ְַדבָ ִרים הָ אֵ לֶה אֲ ֶשר אַ ָתה אוֹמֵ ר כִ י ִמלִ ּבְ ָך אַ ָתה בו ָֹדם:
אמר _______________________________________ :
.49מי אמר  :כִ י ֹלא יִ ּטֹש ה' אֶ ת עַ מוֹ ּבַ עֲבּור ְשמוֹ הַ גָדוֹל כִ י הו ִֹאיל ה' ַלעֲשוֹת אֶ ְתכֶם לוֹ לְ עָ ם:
אמר _______________________________________ :

.51מי אמר  :אֱ ֹלהֵ י הַ ָשמַ יִ ם הּוא יַצְ לִ יחַ לָנּו וַאֲ נ ְַחנּו עֲבָ דָ יו נָקּום ּובָ נִ ינּו וְ ָלכֶם אֵ ין חֵ לֶק ּוצְ ָד ָקה וְ זִ כָ רוֹן
ירּוש ִ ָלם:
ָ
ּבִ
אמר_________________________________________ :
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חלק שלישי :נא השלימו את שתי המילים החסרות בכל פסוק .
יְּשנִים ּדו ִֹדי ______לְָך.
ּדּוד ִאים נ ְָּתנּו ֵריחַ וְּ עַ ל פְּ תָ חֵ ינּו כָל________ חֲ ָד ִשים גַם ָ
.10הַ ָ
________ _______.52הַ ְּמ ָק ֶּרה ּובְּ ִשפְּ לּות י ַָדיִם יִ ְּדֹלף הַ בָ יִת.
.18הַ חָ כְּ מָ ה ָתעֹז לֶּחָ כָם _______ ________ אֲ ֶּשר הָ יּו בָ עִ יר.
.10עַ ד ֶּשיָפּוחַ הַ יוֹם וְּ נָסּו הַ ְּצלָלִ ים אֵ לְֶּך לִ י אֶּ ל הַ ר _______ וְּ אֶּ ל גִ בְּ עַ ת _________.
.11אֲ נִי פִ י מֶּ לְֶּך ְּשמוֹר וְּ עַ ל ִּדבְּ ַרת _______ _________.
.11שֹמֵ ר רּוחַ ֹלא ___________ וְּ רֹאֶּ ה בֶּ עָ בִ ים ֹלא ____________ .
יְּרּושלָם כְּ ָאהֳ לֵי __________ כִ ִיריעוֹת ____________.
ָ
ְּ .10שחו ָֹרה אֲ נִי וְּ נָאוָ ה בְּ נוֹת
יִשכֶּּנּו נָחָ ש.
 ____________ ___________ .11ב ֹו יִ פוֹל ּופ ֵֹרץ ג ֵָדר ְּ
יִש ָראֵ ל ________ _________ בָ ְּרכּו ה'.
 .10לִ בִ י לְּ חו ְֹּק ֵקי ְּ
.14עֵ ת לֶּאֱ הֹב וְּ עֵ ת __________ עֵ ת ִמלְּ חָ מָ ה וְּ עֵ ת _____________.

בהצלחה

