
  בס"ד

 

 חידון התנ"ך של תנועת אריאל

 הונוו הראללשבטים החידון הסניפי 

 -תשובון-

 "?ְשֶמָך ֶוְהֵיה ְבָרָכה ַוֲאַגְדָלהַוֲאָבֶרְכָך  ָגדֹולְוֶאֶעְשָך ְלגֹוי למי נאמר: " .1
 ליצחק .א

 לאברהם .ב

 למשה .ג

 לבועז .ד

  

 "?ְמֹאד ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבֵעיֵני ַעְבֵדי ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ָהָעם ָגדֹולַגם ָהִאיש ]...[ על מי נאמר: " .2

 משה .א

 אהרון .ב

 אברהם .ג

 עמרם .ד

 

 "?ה' ִמָכל ָהֱאֹלִהים ִכי ַבָדָבר ֲאֶשר ָזדּו ֲעֵליֶהם ָגדֹולַעָתה ָיַדְעִתי ִכי מי אמר: " .3

 יונה .א

 עבד אברהם .ב

 יתרו .ג

 פרעה .ד
 

 עשה משתה? לאמי מהבאים  .4

 בני איוב .א

 אברהם .ב

 לוט .ג

 נעמי .ד
 
 

ִיְשָרֵאל ֲאֶשר  יַוִיְרֲעצּו ַוְיֹרְצצּו ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ַבָשָנה ַהִהיא ְשֹמֶנה ֶעְשֵרה ָשָנה ֶאת ָכל ְבנֵ  " על מי נאמר: .5
 "?ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן ְבֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי ֲאֶשר ַבִגְלָעד

 מדיין .א

 פלשתים .ב

 בני עמון .ג

 מואב .ד

 שרה בעת ביקור המלאכים .ה

 

 ?מי מהבאים לא נפגשו ליד באר .6

 בועז ורות .א

 משה ובנות יתרו .ב

 רחל ויעקב .ג

 עבד אברהם ורבקה .ד

 

 "? ֲעֶשֶרת ֶכֶסף ַלָיִמים ְוֵעֶרְך ְבָגִדיםמי העסיק אדם אחר ושילם לו, בין השאר, " .7

 לבן .א

 מיכה .ב

 אברהם .ג

  גדעון .ד
 
 
 
 
 



  בס"ד

 
 ?'ְבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים'אנשי דור הפלגה השתמשו בלבנים ובחומר. מי עוד השתמשו  .8

 אבימלך ואנשיו במלחמה בתבץ .א

 בני ישראל בשעבוד מצרים .ב

 המלחים בספינתו של יונה בעת הסערה .ג

 אימו של משה בעשיית התיבה .ד

 

 "?ְוֹלא ֲהֵרֹעִתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהםַאל ֵתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם ֹלא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָשאִתי מי אמר על מי: " .9

 יונה על אנשי נינווה .א

 יהושע על בני ישראל .ב

 אברהם על אנשי סדום .ג

 משה על דתן ואבירם .ד

 

 מי פרסמו את הוראותיו של יהושע בן נון לעם לפני מעבר הירדן? .11

 הכוהנים .א

 השופטים .ב

 השוטרים .ג

 הזקנים .ד

 

 מי או מה כוסה בשמיכה? .11

 ארון ברית ה' .א

 סיסרא .ב

 משה בהיותו תינוק .ג

 המזבח שבנה גדעון .ד

 

 מה מהבאים לא הבטיחו שניים וחצי השבטים ליהושע בן נון? .12

 שהם ישמעו אליו כמו ששמעו אל משה .א

 שמי שימרה את פיו יומת .ב

 שאחרי המלחמה הם יגורו יחד עם כל ישראל בעבר הירדן המערבי .ג

 שהם יעשו כל מה שיאמר להם .ד

 

 עשה משה בפועל?מה ציווה ה' על משה לעשות לסלע במדבן צין )קדש( ומה  .13

 ה' ציווה עליו לדבר אל הסלע והוא הכה אותו .א

 ה' ציווה עליו להכות את הסלע והוא דיבר אליו .ב

 ה' ציווה עליו להכות את הסלע והוא אכן הכה אותו .ג

 ה' ציווה עליו לדבר אל הסלע והוא אכן דיבר אליו .ד

 

ַוִתָמֵלא ָהָאֶרץ באיזה הקשר נאמר: "". ַוִתָמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמסבסיפור חטאי דור המבול מתארת התורה: " .14
 "?ֹאָתם

 מכת ערוב .א

 מכת כינים .ב

 התרבות בני ישראל במצרים .ג

 היערכות מדיין ועמלק למלחמה מול גדעון .ד

 

ִעם  ר ָהִייִתיַהיֹום ַהֶזה ָאֵחל ַגֶדְלָך ְבֵעיֵני ָכל ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ֵיְדעּון ִכי ַכֲאשֶ לפני איזה אירוע אמר ה' ליהושע: " .15
 "?ֹמֶשה ֶאְהֶיה ִעָמךְ 

 לפני מעבר הירדן .א

 לפני מלחמת יריחו .ב

 לפני מלחמת העי הראשונה .ג

 לפני מלחמת העי השנייה .ד
 
 
 
 
 



  בס"ד

 
 ' )היכן מופיעה המילה הזאת בדיוק(?ָפִליטבאיזה סיפור מעורב ' .16

 במלחמת ארבעת המלכים מול החמישה .א

 בשרשרת האסונות שבאו על איוב .ב

 חיובטבח שביצע אבימלך בן גדעון בא .ג

 במכת בכורות .ד

 

 "?ֲאֶשר ָעָשה ֶאת ַהָים ְוֶאת ַהַיָבָשהמי שיבח את ה' במילים: " .17

 פרעה .א

 משה .ב

 יונה .ג

 עבד אברהם .ד

 

 "?ְוַשְמִתי ְפֻדת ֵבין ַעִמי ּוֵבין ַעֶמָך ְלָמָחר ִיְהֶיה ָהֹאת ַהֶזהעל איזו מכה ממכות מצרים נאמר: " .18

 מכת צפרדע .א

 מכת ערוב .ב

 מכת דבר .ג

 מכת ברד .ד

 

 באיזו תקופה שלח משה את המרגלים לרגל את הארץ? .19

 בימי קציר חיטים .א

 בימי קציר שעורים .ב

 בימי ביכורי ענבים .ג

 םבימי ביכורי זיתי .ד

 

 חיילים בדיוק? 311מי יצא למלחמה באויב ולרשותו  .21

 אברהם .א

 גדעון .ב

 יהושע .ג

 אהוד .ד

 

 "?ְשֹלש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלתמי הכין עוגות מ" .21

 גדעון בעת ביקור המלאך .א

 ראל ביציאתם ממצריםבני יש .ב

 רות בהיותה בשדה בועז .ג

 שרה בעת ביקור המלאכים .ד

 

 ". מדוע?ֹלא ָעשּו ַכֲאֶשר ִדֶבר ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִיםפרעה ציווה על המיילדות להמית כל תינוק עברי, אך הן " .22

 כי גם הן היו מעם ישראל .א

 כי הן יראו את האלוקים .ב

 כי הן ריחמו על התינוקות .ג

 על האימהות כי הן ריחמו .ד

 

 קיבל או לקח זהב? לאמי מהבאים  .23

 רבקה .א

 עכן .ב

 רות .ג

 איוב .ד


