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 השאלות 
ברירה -חלק א': שאלות רבות   

שאלות בסימן הפיוט "מעוז צור" הנאמר מידי שנה בחג החנוכה.  30לפניך   

 
ב ֵחַׁ " )שאלות 5-1(  "ָמעֹוז צו ר יְש ו עִָתי לְךָ נֶָאה לְש ַׁ

עִימי כינה את ה': "  .1  "? ֱאלֹהֵי צו ר יִש ְ
 
 חנה .א
 דוד . ב 
 זכריה  .ג
 משה .ד

 

ַׁעַׁל הֵָאש  ִמן הַׁצ ו ר מהו הדבר שנאכל ידי האש בפסוק: " .2 ַׁת   ? "ו
 
וֹר  .א ַׁר הַׁש    פ 
ָרַׁק . ב   מ 
ַׁצ וֹת  .ג  מ 
 ְטלֵה ָחלָב  .ד

 

 "? צו ר לומר על " נכוןמה  .3
 
 הוכה על ידי זמרי  .א
 לשמעוני  היה נשיא בית אב  . ב 
 היה מיורדי מצרים  .ג
 מותו מוזכר בכתוב .ד

 

יעֵנו  נָאביקש: "מי  .4  "? הוֹש ִ
 
 משורר תהילים  .א
 חזקיהו  . ב 
 פינחס בן אלעזר  .ג
 שמואל .ד

 



 
 

יעַׁ מי מהשופטים הבאים כונה: " .5  "? מוֹש ִ
 
 אהוד בן גרא  .א
 גדעון . ב 
 שמגר בן ענת .ג
 שמשון .ד

 

ְִפל ִָתי" ֹון ב ֵית ת  ִכ  ַׁב ֵחַׁ  ת  ֹוָדה נְז ם ת   ( 6-10" )שאלות וְש ָ

ְפִל ָה בדברי מי נאמר: " .6 ֵש  ת  ק וֵָאֶפרלְבַׁק   "? וְתֲַׁחנו נִים ב ְצוֹם וְש ַׁ
 
 יאשיהו  .א
 חזקיהו  . ב 
 עזרא  .ג
 דניאל .ד

 

ְִפל ָהבאיזה ספר נאמר: " .7  ? סַׁכ וָֹתה בֶעָנָן לָךְ ֵמעֲבוֹר ת 
 
 איוב  .א
 איכה . ב 
 תהילים .ג
 ישעיה  .ד

 

ְנו  תוָֹדה לַׁה'באיזה הקשר נאמר: " .8 ָה ת  ַׁעֲש ו  ְרצוֹנו ֱאלֹהֵי וְעַׁת   "? ֲאבֵֹתיכֶם ו
 
 השני בניית בית המקדש  .א
 היבדלות מהנשים הנוכריות . ב 
 כניסת ישראל לארץ  .ג
 שמירת השבת .ד

 

ַׁד ִים לַׁ " בימי מי נאמר: .9 לִָמים ו ִמְתו ַׁב ְִחים זִבְֵחי ש ְ  "? ֱאלֹהֵי ֲאבוֵֹתיהֶם ה'ְמז
 
 דוד .א
 שלמה . ב 
 חזקיהו  .ג
 שמואל .ד



 
 

 ה'"? יוֹם זֶבַׁח בדברי מי נזכר: "  .10
 
 צפניה  .א
 מיכה . ב 
 ישעיהו  .ג
 ירמיהו  .ד

 

 

ָכִין " ַׁב ֵחַׁ  מְַׁטב ֵחַׁ לְעֵת ת   ( 11-15" )שאלות ִמצ ָר הְַׁמנ

ה ו ְטבָחוֹ אוֹ ְמכָרוֹכמה צריך לשלם אדם שגנב " .11  "? ש וֹר אוֹ ש ֶ
 
 חמישה צאן וארבעה בקר  .א
 ארבעה בקר תחת השה וחמישה צאן תחת השור  . ב 
 ארבעה צאן תחת השור וחמישה בקר תחת השה  .ג
 חמישה בקר וארבעה צאן  .ד

 

ָ לקללה: "איזו קללה נאמרה בהקשר  .12  "? ש וְֹרךָ ָטבו חַׁ לְעֵינֶיך
 
ַׁע .א ִט  ֶנ ו   כ ֶֶרם ת   וְלֹא תֹאכַׁל ִממ 
ָ  ב ָנֶיךָ ו בְנֶֹתיךָ נְֻתנִים . ב   לְאֹיְבֶיך
ָ  .ג ְִרי אְַׁדָמְתךָ וְכָל יְגִיעֲך  נְֻתנִים לְעַׁם אֵַׁחר  פ 
ָ  .ד  ֲחמְֹרךָ ג ָזו ל ִמל ְָפנֶיך

 

ִי צַׁר לוֹוְִאיש  מי היה האויב במלחמה בה נאמר: " .13 ָרֵאל ָראו  כ   "? יִש ְ
 
 בני עמון  .א
 מדין . ב 
 ארם .ג
 פלישתים  .ד

 

 

 

 



 
 

 ? קודם , איזה מהאירועים הבאים התרחש "ִאיש  צַׁר וְאוֹיֵב לאחר אמירת המשפט: " .14
 
ְ "אסתר נשאלה   .א ֵאלֵָתך ְ  " מַׁה ש  
 חרבונה הציע לתלות את המן . ב 
ר הַׁד ָבָר לְִפנֵי אסתר השתמשה בביטוי: " . ג ְ וְכָש ֵ ֶלֶך  " הַׁמ 

 זרש הוכיחה את המן על כך שהוביל את מרדכי ברחבי העיר .ד

 

ְ על איזו עיר נאמר: " .15 ו  אְַׁרְמנוָֹתיִך ֵךְ וְנָבֹז  ֵךְ עֻז   "? צַׁר ו ְסבִיב הָָאֶרץ וְהוִֹרד ִממ 
 
 שומרון .א
 ירושלים  . ב 
 בית אל .ג
 באר שבע .ד

 

 

יר ִמזְמֹור" ִזְב ֵחַׁ  ָאז ֶאגְמֹר ב ְש ִ ַׁת הַׁמ   (16-20" )שאלות ֲחנֻכ 

ְ מי אמר: " .16 יָריִך ִי הֲמוֹן ש ִ ַׁת  ב   "? וְהִש ְ
 
 משורר תהילים  .א
 איכה . ב 
 מיכה .ג
 יחזקאל  .ד

 

וֹנָהעל איזה חבל ארץ אמר ישעיהו שיהיה לו " .17 ת הַׁז  ירַׁ ְש ִ  "? כ 
 
 צור .א
 תרשיש  . ב 
 ארץ כשדים  .ג
 צידון .ד

 

 

 

 



 
 

ְ היה אביו של "  לאמי מהבאים  .18  "? ֲחנוֹך
 
 מדין .א
 קין . ב 
 ראובן  .ג
 מעשיה .ד

 

בְֵרי עוֹלָה וָזָבַׁחבדברי מי נאמר: " .19  "? ד ִ
 
 נעמן  .א
 ירמיהו  . ב 
 הושע .ג
 שמואל .ד

 

ָמחו  באיזה אירוע נאמר: " .20 ַׁי ִש ְ ַׁי ִזְב ְחו  בַׁי וֹם הַׁהו א זְבִָחים ג ְדוֹלִים ו  "? ו
 
 חידוש המלוכה בימי שמואל  .א
 חנוכת החומה בימי נחמיה  . ב 
 בניית המזבח בימי זרובבל בן שאלתיאל  .ג
 חזרת ארון ה' לישראל בימי שמואל .ד

 

 

" ָ ך  ( 21-25" )שאלות וְָקֵרב ֵקץ הַׁיְש ו עָה ֲחש וֹף זְרֹועַׁ ָקְדש ֶ

ִריםמי אמר: " .21 ו ָרה וְהָיְָתה עֶש ְ ים פ  ִ  "? ב ָא ֶאל הַׁי ֶֶקב לְַׁחש ֹף ֲחִמש  
 
 עמוס .א
 חגי  . ב 
 מיכה .ג
 יחזקאל  .ד

 

 

 

 



 
 

ִיםבאיזו מלחמה חנו בני ישראל " .22 ֵפי עִז  נֵי ֲחש ִ ִש ְ  "? כ 
 
 מלחמת דוד וגוליית .א
 יפתח ובני עמון מלחמת  . ב 
 מלחמת אחאב בארם .ג
 מלחמת יהושע והעי  .ד

 

 ? "ָמקוֹם ָקדֹש בהקשר לאיזה ציווי מעבודות המקדש מוזכר " .23
 
 אכילת לחם הפנים  .א
 העלאת נר תמיד . ב 
 הנפת לחם הביכורים  .ג
 הקרבת זבח ונסכים  .ד

 

ד ְש ו  ָקהָל ִקבְצו  זְֵקנִיםמי ביקש: " .24  "? קַׁ
 
 שמואל .א
 יואל . ב 
 נחמיה .ג
 זכריה  .ד

 

יםכונה ה': "על ידי מי  .25  "? ֱאלֹהִים ְקדֹש ִ
 
 דוד .א
 ירמיהו  . ב 
 הושע י .ג
 עזרא  .ד

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ָ ד ָם  נְקֹם נְִקמַׁת" עָה עֲבֶָדיך ָה הְָרש ָ  ( 26-30" )שאלות ֵמֻאמ 

 "? לְצָָריו וְנוֵֹטר הו א לְאֹיְבָיו  ה'נֵֹקם בדברי מי נאמר: " .26
 
 משורר תהילים  .א
 הושע . ב 
 משה .ג
 נחום .ד

 

 "? ב ְָדִמים וְכוֹנֵן ִקְריָה ב ְעַׁוְלָההוֹי ב ֹנֶה עִיר מי אמר: " .27
 
 מיכה .א
 חבקוק . ב 
 יחזקאל  .ג
 משלי .ד

 

ַׁת הָעֹבֵדכיצד מתאר קהלת את "  .28 נ  "? ש ְ
 
 מתוקה .א
 עריבה . ב 
 נעימה .ג
 טרופה  .ד

 

ו ֶה ָפעֳלוֹבאיזה ספר מופיע הדימוי: "  .29 כִיר יְקַׁ אַׁף צֵל ו כְש ָ  "? כ ְעֶבֶד יִש ְ
 
 תהילים .א
 משלי . ב 
 איוב  .ג
 קהלת .ד

 

בֹר  מי אמר: " .30 ע ש ְ  "? זְרוֹעַׁ ָרש ָ
  

 ישעיהו  .א
 ירמיהו  . ב 
 חבקוק .ג
 ם משורר תהילי .ד



 
 

 : שאלות פתוחות 'חלק ב

 בקצרהשאלות פתוחות, ענה עליהן  20לפניך 

 

עָה" ָ ִי ָאְרכָה הַׁש    ( 31-35" )שאלות וְֵאין ֵקץ לִיֵמי הָָרעָה כ 

ַׁיִתמה היה אורכו של האולם שהיה " .31 ְנֵי הֵיכַׁל הַׁב    "?עַׁל פ 
 ____________________________________________________ 

 
בָיו בתקופת איזה מלך נאמר: "  .32 ֶה וְעַׁל יֹש ְ ָקוֹם הַׁז    "?הִנְנִי ֵמבִיא ָרעָה ֶאל הַׁמ 

 ____________________________________________________ 
 

ָרֵאל באיזה הקשר נאמר: " .33   "? ו נְבַׁעֲָרה ָרעָה ִמי ִש ְ
 ___________________________________________________________ 

 
  "?נִָחם עַׁל הָָרעָהמי, מלבד יואל, הזכיר בדבריו את הביטוי " .34

 ____________________________________________________ 
 

מי חשש ממוות על ידי כך שתדבק בו הרעה?   .35
_______________________ ____________________ ______________ 

 

בְעָה ד ְֵחה אְַׁדמֹון ב ְצֵל צַׁלְמֹון"  ( 36-40" )שאלות הֵָקם לָנו  רֹועִים ש ִ

                                                 "?ד וֶֹחה ה'ו מַׁלְאַׁךְ מי אמר: " .36
 __________________________________________________ 

 
ה ִמְדֶחה על פי דברי שלמה במשלי, מה " .37 ַׁעֲש ֶ     "? י

 ______________________________________________________ 
 

          ?            "צַׁלְמוֹןמהו כינויו של גיבור דוד שנקרא " .38
 __________________________________________________ 

 
"?                                   נְבִִאים  ה'הִֵקים לָנו   מי אמר: " .39

 _____________________________________________________ 
 

בְעָה רֹעִים מי דיבר על " .40                               "?ש ִ
 _________________________________________________________ 

 



 
 

 ( 41-50ממגפה לרפואה )שאלות  

ַׁם מַׁג ֵָפה גְדוֹלָה הָיְָתה בָעָם" נגד מי נלחמו ישראל במלחמה שבתיאורה נאמר: .41 "?  וְג
 _____________________________________________ 

 
ַׁי וֹם הַׁהו א" .42 ַׁג ֵָפה גְדוֹלָה ב  ם הַׁמ  ְהִי ש ָ ַׁת  , מה היה מספר הנספים במגפה זו?  "ו

 _____________________________________________ 
 

גְלָיו וְעֵימי הנביא שתיאר מגפה עתידית כך: "  .43 רוֹ וְהו א עֵֹמד עַׁל רַׁ ְַׁקנָה בְחֵֹריהֶןהֵָמק ב ְש ָ ִמ  ..."?  נָיו ת 
 ______________________________________________ 

 
ַׁי ָנֻסו  ִאיש  לְאֹהָלָיו  .44 ָרֵאל ו ַׁי ִנ ָגֶף יְהו ָדה לְִפנֵי יִש ְ ?  , מי היה מלך יהודה באותה עת"ו

 _______________________________________________________________ 
 

ַׁע כ ָל מֲַׁחלָהלתו: "מי הזכיר בתפי .45 ָל נֶג                         "? כ 
 ______________________________________________________ 

 
"?  הָרְֹפִאיםבאיזה הקשר הוזכרו בתנ"ך "  .46

 ________________________________________________________________ 
 

"?                            ָרפו אלאיזה שבט השתייך האדם ששמו היה " .47
 ____________________________________________ 

 
ֵא" .48 פ  ֹא יְרַׁ פ  ֵן וְרַׁ וֹ יִת  בְת  ק ש ִ ?  פסוקעל איזו מציאות מדבר ה",  רַׁ

 ______________ _________________________________________ 
 

ִי ְרָפאִתים מי אמר: " .49 יִם ָקָחם עַׁל זְרוֹעָֹתיו וְלֹא יְָדעו  כ  ִי לְֶאפְרַׁ ַׁלְת  "?  וְָאנֹכִי ִתְרג 
 ____________________________________________ 

 
ִ מי אמר: " .50 ֵא ב  ֶמש  צְָדָקה ו מְַׁרפ  ִמי ש ֶ "?  כְנֶָפיהָ וְזְָרָחה לָכֶם יְִרֵאי ש ְ

 ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 בנושא: "אור, נר ואש"   "שובר שיוויון"(שאלות מילואים )

 ישמש להכרעה בלבד, אם זו תידרש.  65-51שים לב! הניקוד שתצבור בשאלות 

 

ל ְחו  בֵָאש  " .51 ", על איזו עיר מדבר הכתוב?  וְֶאת הָעִיר ש ִ
 ______________________________________________________ 

 
"?                                         אוֹר נֵרבדברי מי הוזכר הביטוי: " .52

 _____________________________________________ 
 

 "?  אוֹר הַׁב ֶֹקר הקשרים נאמר הביטוי "  חמישהבאילו  .53-57

 ______________________________________ א. ___________________________ 

 ב. _________________________________________________________________ 

 ג. _________________________________________________________________ 

 ד. _________________________________________________________________ 

 _ _________________________________________________________ה. _______ 
 

"?                                       מֲַׁאכֹלֶת ֵאש  מי דיבר על: " .58
 __________________________________________________ 

 
                        "? ב ְיוֹם אוֹרעל פי הנביא, מה יקרה " .59

 ________________________________________________________ 
 

עִים בדברי מי הוזכר: " .60 "?                                                      נֵר ְרש ָ
 ____________________________________________ 

 

ה'"?                                                                            ֵאש  ציין שני ספרים בהם מוזכרת " .61-62

   _________________________________,    _________________________________ 

 
ָרֵאלמי נמשל ל" .63 "?                                                                 נֵר יִש ְ

 ____________ ___________________________ 



 
 

 

 "?       ֵאש  ֱאלֹהִים ציין שני הקשרים בהם מוזכרת: " .64-65

 ________________________________________________________  .א

 ________________________________________________________  . ב 

 

 

 בהצלחה! 

 

 


