
  בס"ד

 

 חידון התנ"ך של תנועת אריאל

 לשבטים גלעד ודבירמחוזי החידון ה

 -תשובון-

ֹאדממה חשש פרעה בראותו כי בני ישראל " .1 ֹאד מְׁ מְׁ מּו ּבִּ ּבּו ַוַיַעצְׁ צּו ַויִּרְׁ רְׁ רּו ַויִּשְׁ  "?פָּ

 שהם יתרבו עוד יותר .א

 שהם יצטרפו לאויבי מצרים בעתיד .ב

 שהם יעזבו את מצרים .ג

 כל התשובות נכונות .ד

 

 מה ביקש שאול מאת הקיני לפני שפתח במלחמה נגד עמלק? .2

 שיצטרפו ויעזרו לו במלחמה .א

 שייפרדו מעמלק כדי שלא ייפגעו .ב

 שירשו לו לעבור דרך מקום מושבם .ג

 שיספקו לו כלי מלחמה .ד

 

ַעת מי ביקשו: " .3 בְׁ נּו שִּ יםֶהֶרף לָּ כִּ אָּ ה ַמלְׁ חָּ לְׁ שְׁ נִּ ים וְׁ ם]...[  יָּמִּ אִּ נּו-וְׁ יַע ֹאתָּ אנּו ֵאֶליךָּ  ֵאין מֹושִּ יָּצָּ  "?וְׁ

 הגבעונים .א

 ארבעת המלכים .ב

 תושבי יבש גלעד .ג

 הזיפים .ד

 

רֹו; ַויִֹּפל ַפַחד .4 קָּ בְׁ ֶשה לִּ ד-ה' ַעל-"ֲאֶשר ֵאיֶנּנּו ֹיֵצא ... ֹכה ֵיעָּ יש ֶאחָּ אִּ אּו כְׁ ם, ַוֵיצְׁ עָּ לגייס את העם מי הצליח  -" הָּ
 למלחמה באמצעות איום על רכושם?

 יהושע .א

 שאול .ב

 ברק .ג

 אבימלך .ד

 

יםבאיזה הקשר נאמר: " .5 ים ַּביָּמִּ אִּ ים ּבָּ ֵקנִּ ה זְׁ רָּ שָּ ם וְׁ הָּ רָּ ַאבְׁ  "?וְׁ

 ירידת אברהם ושרה למצרים .א

 הבשורה על הולדת יצחק העתידית .ב

 הציווי לאברהם על ברית המילה .ג

 הגעת אברהם ושרה לארץ כנען .ד

 

ים יֹוםנזכרו " לאהיכן  .6 עִּ ּבָּ  "?ַארְׁ

 בנבואת יונה על נינווה .א

 בעליית משה להר סיני .ב

 בהתייצבות גוליית במחנה ישראל .ג

 בכניסת ישראל לארץ בימי יהושע .ד

 

 באיזה כלי ניגן דוד לפני שאול? .7

 בכינור .א

 בנבל .ב

 בעשור .ג

 בעוגב .ד

 

ַכבַוֹיאַכל... בעבר היו ישנים לעיתים גם בשדות. על מי נאמר שביקש לנוח " .8 שְׁ ּבֹו ַויָֹּבא לִּ יַטב לִּ תְׁ ַויִּ  ַוֵישְׁ
ה ֲעֵרמָּ ֵצה הָּ קְׁ  " בשדהו?ּבִּ

 גדעון .א

 בועז .ב

 שאול .ג



  בס"ד

 
 נבל .ד

 

 לפי דברי שאול, מה מהבאים עשה אחימלך למען דוד? .9

 נתן לו לחם .א

 נתן לו חרב .ב

 שאל לו באלוקים .ג

 כל התשובות נכונות .ד

 

 של שבטי ישראל כששמעו על מעשה הפילגש בגבעה? המקוריתמה הייתה התוכנית  .11

 . להילחם רק בגבע בנימין, ולהעניש את בני הבליעל שעשו את מעשה הנבלה .א

 .לצאת למלחמת אחים נגד כל שבט בנימין .ב

 להגלות את כל שבט בנימין. .ג

לאפשר לבני בנימין לנהל את המשפט של בני הגבעה באופן עצמאי, ללא ענישה על ידי כלל  .ד
  .שכן מדובר באחריות של שבט בנימין ישראל,

 

 מלבד סיסרא, מי עוד קיבל/ו חלב? .11

 עבד אברהם .א

 יצחק .ב

 המלאכים שביקרו את אברהם .ג

 עגלון מלך מואב .ד

 

ֵשהּו ה" .12 גְׁ לֹון ַויִּפְׁ י ַבֶדֶרךְׁ ַּבמָּ יתוֹ  'ַויְׁהִּ ַבֵקש ֲהמִּ  את מי ביקש ה' להרוג? –" ַויְׁ

 את אבימלך מלך גרר .א

 את יונה .ב

 את משה .ג

 הנער הלויאת  .ד

 

יםהיכן נזכר הביטוי " .13 ֶלֶכת ֹכֲהנִּ  "?ַממְׁ

 בדברי ה' לאברהם לפני בואו לארץ כנען .א

 בדברי ה' לעם ישראל לפני מעמד הר סיני .ב

 בדרישת משה מפרעה לשלח את בני ישראל .ג

 בברכת העם והזקנים לבועז ולרות .ד

 

 נאסר על אשת מנוח? לאמה מהבאים  .14

 לשתות יין .א

 לשתות שכר .ב

 להסתפר .ג

 דבר טמאלאכול  .ד

 

 ?ַמֶטהמלבד משה, למי עוד היה  .15

 יונתן בן שאול .א

 אהוד בן גרא .ב

 המלאכים שביקרו את אברהם .ג

 חיילי גדעון .ד

 

לפניך שמות ארבעה מלכים. שלושה מהם הוזכרו בתנ"ך בקשר למלחמה אחת והרביעי נזכר בקשר  .16
 . הקף את היוצא דופן.אחרתלמלחמה 

רֹון .א ם ֶמֶלךְׁ ֶחבְׁ  הֹוהָּ

יש  .ב כִּ יַע ֶמֶלךְׁ לָּ  יָּפִּ

ר .ג סָּ יֹוךְׁ ֶמֶלךְׁ ֶאלָּ  ַארְׁ

מּות  .ד ם ֶמֶלךְׁ ַירְׁ אָּ רְׁ  פִּ

 

י ֵהַפרלמי מגיע העונש הנזכר בפסוק: " .17 יתִּ רִּ וא ֵמַעֶמיהָּ ֶאת ּבְׁ ה ַהֶּנֶפש ַההִּ תָּ רְׁ כְׁ נִּ  "?וְׁ

 למי שמועל בחרם .א



  בס"ד

 
 למי שאינו מל את בשר עורלתו .ב

 מי שייגע בהר סיני .ג

 בכורותלמי שיוצא מן הבית בזמן מכת  .ד

 

יואחרי מלחמת העי הראשונה מסופר: " .18 ֹלתָּ מְׁ ַע שִּ ַרע יְׁהֹושֻׁ  ". מי בסיפור אחר קרע את שמלותיו ומתי?ַויִּקְׁ

 שאול, כששמע את דברי אנשי יבש .א

 יעקב, כשסיפרו לו שיוסף נטרף .ב

 משה, כשראה את העגל שעשו ישראל .ג

 מלך נינווה, כששמע את נבואת יונה .ד

 

 ששמו יהושע, חוץ מיהושע בן נון משרת משה?באיזה סיפור מן הבאים מופיע אדם  .19

 הגעת ארון ברית ה' לבית שמש .א

 נישואי רות ובועז .ב

 מעשה פילגש בגבעה .ג

 שירת דבורה .ד

 

יםמי עשו " .21 רִּ רֹות ֲאֶשר ֶּבהָּ הָּ נְׁ  " ומתי?ֶאת ַהמִּ

 הפלשתים בימי שאול .א

 בימי שלטון מדייןבני ישראל  .ב

 במכת דם המצרים .ג

 בני ישראל בשעבוד מצרים .ד

 

 מה המליצה נעמי לרות אחרי שרות שבה משדה בועז ביום הראשון? .21

 שלא תצא עוד ללקט כלל .א

 שתצא ללקט בשדה של מישהו אחר .ב

 שתצא ללקט עם נערות בועז .ג

 ג נכונות-תשובות ב ו .ד

 

 מה ביקשו העם מאת שמואל לאחר הניצחון על נחש העמוני? .22

 לחדש את המלוכה בגלגל .א

 מי שזלזלו בשאול בעת המלכתולהמית את  .ב

 להמליך את שמואל למלך במקום שאול .ג

 להמשיך ולהילחם גם באויבים נוספים .ד

 

." איזו מילה מסביר מקום שהבורחים יוצאים דרך שם לימלטבפירושו של רש"י לספר עובדיה רש"י כותב: " .23
 רש"י בפירוש זה?

ַרד .א פָּ  סְׁ

זֹור .ב  מָּ

 ֶפֶרק .ג

ֵשיֶהם .ד  מֹורָּ

 

ה ַלה"עובדיה הנביא מנבא:  .24 יְׁתָּ הָּ ו וְׁ ֹפט ֶאת ַהר ֵעשָּ שְׁ יֹון לִּ ַהר צִּ ים ּבְׁ עִּ לּו מֹושִּ עָּ ה 'וְׁ לּוכָּ ". לפי רש"י, מי הם ַהמְׁ
 ה"מושיעים"?

 אברהם, יצחק ויעקב .א

 שרי ישראל .ב

 הנביאים .ג

 הזקנים .ד

 

 "?מהומה ושממון וטירוף דעת שוןלאיזו מילה מנבואת עובדיה רש"י מסביר במילים: " .25

עּו .א לָּ  וְׁ

זּוי .ב  ּבָּ

ה .ג ֵמיתָּ דְׁ  נִּ

קּו .ד לְׁ דָּ  וְׁ


