
  בס"ד

 

 חידון התנ"ך של תנועת אריאל

 נווה -הראללשבטים  מחוזיהחידון ה

 שם: ____________________

 שבט: ___________________

 __סניף: ___________________

 דפים 3שאלות, בסה"כ  25שים לב, עליך לענות על 

המלבד משה, למי עוד היה  .1  ?ַמטֶּ

 יונתן בן שאול .א

 בן גראאהוד  .ב

 המלאכים שביקרו את אברהם .ג

 חיילי גדעון .ד

 

ַעד ַהַחּלֹוןעל מי נאמר: " .2 ָפה בְׁ קְׁ  "?ִנשְׁ

 מיכל בת שאול .א

 רחב .ב

 דלילה .ג

 אביגיל .ד

 

נזכר בקשר  אחדלפניך שמות ארבעה מלכים. שלושה מהם הוזכרו בתנ"ך בקשר למלחמה אחת ו .3
 . הקף את היוצא דופן.אחרתלמלחמה 

רֹון .א בְׁ ךְׁ חֶּ לֶּ  הֹוָהם מֶּ

ךְׁ ָלִכיש  .ב לֶּ  ָיִפיַע מֶּ

ָּלָסר .ג ךְׁ אֶּ לֶּ יֹוךְׁ מֶּ  ַארְׁ

מּות  .ד ךְׁ ַירְׁ לֶּ ָאם מֶּ  ִפרְׁ

 

ֹלָתיואחרי מלחמת העי הראשונה מסופר: " .4 ַע ִשמְׁ ַרע יְׁהֹושֻׁ  ". מי בסיפור אחר קרע את שמלותיו ומתי?ַוִיקְׁ

 שאול, כששמע את דברי אנשי יבש .א

 יעקב, כשסיפרו לו שיוסף נטרף .ב

 שעשו ישראלמשה, כשראה את העגל  .ג

 מלך נינווה, כששמע את נבואת יונה .ד

 

ֹאדממה חשש פרעה בראותו כי בני ישראל " .5 ֹאד מְׁ מּו ִבמְׁ בּו ַוַיַעצְׁ צּו ַוִירְׁ רְׁ  "?ָפרּו ַוִישְׁ

 שהם יתרבו עוד יותר .א

 שהם יצטרפו לאויבי מצרים בעתיד .ב

 שהם יעזבו את מצרים .ג

 כל התשובות נכונות .ד

 

 מפיבושת בן יהונתן?לפי החלטת דוד, כיצד יתפרנס  .6

 ציבא יפרנס אותו .א

 הוא יאכל על שולחן דוד .ב

 מכיר בן עמיאל יפרנס אותו .ג

 ב נכונות-תשובות א ו .ד

 

ָבִעים יֹוםנזכרו " לאהיכן  .7  "?ַארְׁ

 בנבואת יונה על נינווה .א

 בעליית משה להר סיני .ב

 בהתייצבות גוליית במחנה ישראל .ג

 בכניסת ישראל לארץ בימי יהושע .ד

 

ַטָפםעל מי נאמר: " .8 ם וְׁ ֵניהֶּ ם ּובְׁ ֵשיהֶּ ם ּונְׁ ַתח ָאֳהֵליהֶּ אּו ִנָצִבים פֶּ  "?ָיצְׁ

 על דתן ואבירם .א



  בס"ד

 
 על שניים וחצי השבטים .ב

 על אנשי דוד .ג

 על בני בנימין .ד

 

ֵשהּו ה" .9 גְׁ ךְׁ ַבָמלֹון ַוִיפְׁ רֶּ ִהי ַבדֶּ ַבֵקש ֲהִמיתוֹ  'ַויְׁ  את מי ביקש ה' להרוג? –" ַויְׁ

 את אבימלך מלך גרר .א

 את יונה .ב

 משהאת  .ג

 את הנער הלוי .ד

 

ֹבַע ַאל" .11 ַאל ָהֵרי ַבִגלְׁ ם ַטל וְׁ  מדוע מקלל הדובר את הרי הגלבוע? –" ָמָטר ֲעֵליכֶּ

 כי יושביו לא התגייסו למלחמת ברק ודבורה בסיסרא .א

 כי שם נהרגו שאול ויהונתן .ב

 כי יושביו עבדו עבודה זרה .ג

 כי שם נלקח ארון הברית בשבי .ד

 

 מדוע היה מפיבושת פיסח? .11

 נולדכך הוא  .א

 הוא השתתף במלחמה ונפצע .ב

 ה' העניש אותו על חטא שעשה .ג

 האומנת שלו הפילה אותו כשהיה צעיר .ד

 

ת ֹכֲהִניםהיכן נזכר הביטוי " .12 כֶּ לֶּ  "?ַ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

 ועז ולרותבברכת העם והזקנים לב .ד

 

ךָ היכן נזכר: " .13 ֹראשֶּ ָך ָישּוב בְׁ לְׁ מֻׁ ה ָּלךְׁ גְׁ ר ָעִשיָת ֵיָעשֶּ  "?ַכֲאשֶּ

 בדברי דוד לנבל .א

 בנבואת עובדיה .ב

 במשל יותם .ג

 בנבואה לבית עלי .ד

 

ָאִכיםמי ביקשו: " .14 ָחה ַמלְׁ לְׁ ִנשְׁ ַעת ָיִמים וְׁ ף ָלנּו ִשבְׁ רֶּ ִאם]...[  הֶּ ָיָצאנּו  ֵאין מֹוִשיַע ֹאָתנּו-וְׁ יךָ וְׁ  "?ֵאלֶּ

 הגבעונים .א

 ארבעת המלכים .ב

 תושבי יבש גלעד .ג

 הזיפים .ד

 

היכן נזכר . "אחת ויעמדו על ראש גבעה אחת לאגדה ויתקבצו... ויהיו" בתפילות הימים הנוראים אומרים: .15
ָחתהביטוי "  "?ֲאגָֻׁדה אֶּ

 מקטירי הקטורת 251ו קורח ואנשיו .א

 במלחמת שבטי ישראל בבני בנימין .ב

 סיניבהגעת בני ישראל להר  .ג

 במלחמת יואב ואנשיו באבנר ואנשיו .ד

 

 ששמו יהושע, חוץ מיהושע בן נון משרת משה?באיזה סיפור מן הבאים מופיע אדם  .16

 הגעת ארון ברית ה' לבית שמש .א

 נישואי רות ובועז .ב

 מעשה פילגש בגבעה .ג

 מרד אנשי שכם באבימלך .ד

 

ֵני ָבָניו על מי נאמר: " .17 ת בְׁ אֶּ ת ָבָניו וְׁ ה אֶּ אֶּ ָבָעה ֹדרֹותַוִירְׁ  "?ַארְׁ



  בס"ד

 
 יאיר הגלעדי .א

 בועז .ב

 יעקב .ג

 איוב .ד

 

 מופיעה העיר אשקלון?לא היכן  .18

 בעלילות שמשון .א

 בקינת דוד .ב

 בכיבושי שבט יהודה .ג

 בשירת דבורה .ד

 

נֹוןהיכן אפשר למצוא את המשפט: " .19 ָחִלים ַארְׁ ת ַהנְׁ אֶּ סּוָפה וְׁ ת ָוֵהב בְׁ  "?אֶּ

 בשירת דבורה .א

 בספר מלחמות ה' .ב

 תפילת יונה במעי הדגה .ג

 בתפילת חנה .ד

 

ןמי היה  .21  ?ֲאִחילּוד יהֹוָשָפט בֶּ

 כהן בימי שאול .א

 מנשיאי השבטים .ב

 המזכיר בממשלו של דוד .ג

 ממלכי האמורי .ד

 

 "?מהומה ושממון וטירוף דעת שוןלאיזו מילה מנבואת עובדיה רש"י מסביר במילים: " .21

ָלעּו .א  וְׁ

 ָבזּוי .ב

ֵמיָתה .ג  ִנדְׁ

קּו .ד ָדלְׁ  וְׁ

 

." איזו מילה מקום שהבורחים יוצאים דרך שם לימלטכותב: "בפירושו של רש"י לספר עובדיה רש"י  .22
 מסביר רש"י בפירוש זה?

ָפַרד .א  סְׁ

 ָמזֹור .ב

ק .ג רֶּ  פֶּ

ם .ד  מֹוָרֵשיהֶּ

 

ָהיְָׁתה ַלהעובדיה הנביא מנבא: " .23 ת ַהר ֵעָשו וְׁ ֹפט אֶּ ַהר ִציֹון ִלשְׁ ָעלּו מֹוִשִעים בְׁ לּוָכה 'וְׁ ". לפי רש"י, מי הם ַהמְׁ
 ה"מושיעים"?

 יצחק ויעקבאברהם,  .א

 שרי ישראל .ב

 הנביאים .ג

 הזקנים .ד

 

ךְׁ ַעל 'ֱהִכינֹו ה-ַוֵיַדע ָדִוד ִכימתי נאמר: " .24 לֶּ מֶּ ָרֵאל-לְׁ ּתֹו ַבֲעבּור ַעמֹו ִישְׁ ַלכְׁ ִכי ִנֵשא ַממְׁ ָרֵאל וְׁ  "?ִישְׁ

 כשדוד ניצח את הפלישתים .א

 כשפועליו של חירם סיימו לבנות את ביתו בירושלים .ב

 שבנו יבנה את בית ה'כשנתן הנביא בישר לדוד  .ג

 כשדוד הצליח להביא את ארון ברית ה' לירושלים .ד

 

ַטחמה זה ' .25  '?ֵבֹרַתיו' 'בֶּ

 שמות של ערים .א

 שמות של נהרות .ב

 שמות של נשים .ג

 שמות של מלכים .ד


