
  בס"ד

 

 חידון התנ"ך של תנועת אריאל

 תאיר –מעוז לשבטים מחוזי החידון ה

 -תשובון-

". היכן נזכר  אחת ויעמדו על ראש גבעה אחת לאגדה ויתקבצו... ויהיו " בתפילות הימים הנוראים אומרים: .1
תהביטוי " ה ֶאחָּ  "?ֲאֻגדָּ

 מקטירי הקטורת 250-קורח ואנשיו ו .א

 במלחמת שבטי ישראל בבני בנימין .ב

 סיניבהגעת בני ישראל להר  .ג

 במלחמת יואב ואנשיו באבנר ואנשיו .ד

 

 ? מהו הדבר הראשון אותו תיקנו שבי ציון בימי עזרא ונחמיה .2

 בניית היכל ה'.  .א

 הקרבת הקורבנות על המזבח. .ב

 השבת הלויים והכהנים למעמדם. .ג

 בניית חומת ירושלים. .ד

 

 ?ַמֶטההיה  למי מהבאים לא .3

 יונתן בן שאול .א

 אהוד בן גרא .ב

 יהודה .ג

 משה .ד

 

נזכר בקשר  אחדארבעה מלכים. שלושה מהם הוזכרו בתנ"ך בקשר למלחמה אחת ולפניך שמות  .4
 . הקף את היוצא דופן.אחרתלמלחמה 

ם .א ֹעֶמר ֶמֶלךְּ ֵעילָּ לָּ רְּ דָּ  כְּ

ר .ב עָּ נְּ ֶפל ֶמֶלךְּ שִׁ רָּ  ַאמְּ

רֹון .ג ם ֶמֶלךְּ ֶחבְּ  הֹוהָּ

ל ֶמֶלךְּ ּגֹויִׁם .ד עָּ דְּ  תִׁ

 

 ?'ֵבֹרַתיו' 'ֶבַטחמה זה ' .5

 שמות של ערים .א

 שמות של נהרות .ב

 שמות של נשים .ג

 שמות של מלכים .ד

 

מּובני ישראל "בראותו כי  י ישראלשנקט פרעה כלפי בנ הראשונהמה הפעולה  .6 בּו ַוַיַעצְּ צּו ַויִׁרְּ רְּ רּו ַויִׁשְּ  פָּ
ֹאד ֹאד מְּ מְּ  "?בִׁ

 ציווה את כל עמו להשליך כל תינוק יהודי ליאור .א

 ציווה את המיילדות להמית כל תינוק עברי .ב

 שם עליהם שרי מיסים .ג

 הגלה אותם ממצרים .ד

 

 לפי החלטת דוד, כיצד יתפרנס מפיבושת בן יהונתן? .7

 ציבא יפרנס אותו .א

 הוא יאכל על שולחן דוד .ב

 מכיר בן עמיאל יפרנס אותו .ג

 ב נכונות-תשובות א ו .ד

 

 חטאו ראשונים בנישואי נשים נוכריות בימי עזרא?מי  -"ויד... היתה במעל הזה ראשונה" .8

 הכוהנים .א

 השרים והסגנים .ב

 הנתינים .ג



  בס"ד

 
 הלויים .ד

 

ים יֹום"נזכרו  לאהיכן  .9 עִׁ בָּ  "?ַארְּ

 בנבואת יונה על נינווה .א

 בעליית משה להר סיני .ב

 בהתייצבות גוליית במחנה ישראל .ג

 בכניסת ישראל לארץ בימי יהושע .ד

 

שּוב-ַעדמי שאל את מי ומתי: " .10 ַתי תָּ ךָּ ּומָּ כְּ ֶיה ַמֲהלָּ ַתי יִׁהְּ  "?מָּ

 מלך פרס את נחמיה, כשנחמיה רצה לעלות לירושלים ארתחשסתא .א

 פרעה את יוסף, כשיוסף רצה לעלות ולקבור את אביו .ב

 יתרו את משה, כשמשה ביקש ללכת אל אחיו אשר במצרים .ג

 ה' את בלעם, כשבלעם ביקש ללכת עם שרי בלק .ד

 

ֹבַע ַאל" .11 לְּ ֵרי ַבּגִׁ ַאל הָּ ר ֲעֵליֶכם ַטל וְּ טָּ  גלבוע?מדוע מקלל הדובר את הרי ה –" מָּ

 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

 

יםהיכן נזכר הביטוי " .12 ֶלֶכת ֹכֲהנִׁ  "?ַממְּ

 בדברי ה' לאברהם לפני בואו לארץ כנען .א

 בדברי ה' לעם ישראל לפני מעמד הר סיני .ב

 מפרעה לשלח את בני ישראלבדרישת משה  .ג

 בברכת העם והזקנים לבועז ולרות .ד

 

ה ֹדרֹותעל מי נאמר: " .13 עָּ בָּ יו ַארְּ נָּ ֵני בָּ ֶאת בְּ יו וְּ נָּ ֶאה ֶאת בָּ רְּ  "?ַויִׁ

 יאיר הגלעדי .א

 בועז .ב

 יעקב .ג

 איוב .ד

 

עּו ֶאתמי אמר: " .14 מְּ שְּ קֹום ֲאֶשר תִׁ מְּ צּו ֵאֵלינּו ֱאֹלֵהינּו -בִׁ בְּ קָּ ה תִׁ מָּ ר שָּ נּוקֹול ַהּׁשֹופָּ ֶחם לָּ  "?יִׁלָּ

 אהוד .א

 יהושע .ב

 גדעון .ג

 נחמיה .ד

 

 באיזו מכה שלח פרעה לברר האם פגעה המכה גם בבני ישראל? .15

 מכת דבר .א

 מכת ברד .ב

 מכת בכורות .ג

 מכת דם .ד

 

 מופיעה העיר אשקלון?לא היכן  .16

 בעלילות שמשון .א

 בקינת דוד .ב

 בכיבושי שבט יהודה .ג

 בשירת דבורה .ד

 

ט ֶבןמי היה  .17 פָּ ילּוד יהֹושָּ  ?ֲאחִׁ

 כהן בימי שאול .א

 מנשיאי השבטים .ב

 המזכיר בממשלו של דוד .ג



  בס"ד

 
 ממלכי האמורי .ד

 

ַרס" .18 ַמר ֹכֶרש ֶמֶלךְּ פָּ  מתי הצהיר כורש את הצהרתו? –..." ֹכה אָּ

 בשנה הראשונה למלכותו .א

 כשנבואת ירמיהו הסתיימה .ב

 בשנת שבע למלכותו .ג

 ב נכונות-תשובות א ו .ד

 

 מדוע היה מפיבושת פיסח? .19

 כך הוא נולד .א

 הוא השתתף במלחמה ונפצע .ב

 העניש אותו על חטא שעשה ה' .ג

 אומנתו הפילה אותו כשהיה צעיר .ד

 

ַעד ַהַחלֹוןעל מי נאמר: " .20 ה בְּ פָּ קְּ שְּ  "?נִׁ

 מיכל בת שאול .א

 רחב .ב

 דלילה .ג

 אביגיל .ד

 

יםמה נחמיה לא העז לעשות " .21 ַאת ֱאֹלהִׁ רְּ ֵני יִׁ פְּ  "?מִׁ

 לשאת נשים נוכריות .א

 לבקש ממלך פרס רכב ופרשים .ב

 להכביד על העם .ג

 לסייר לבדו בירושלים .ד

 

 "?מהומה ושממון וטירוף דעת שוןלזו מילה מנבואת עובדיה רש"י מסביר במילים: "אי .22

עּו .א לָּ  וְּ

זּוי .ב  בָּ

ה .ג ֵמיתָּ דְּ  נִׁ

קּו .ד לְּ דָּ  וְּ

 

." 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  סְּ

זֹור .ב  מָּ

 ֶפֶרק .ג

ֵשיֶהם .ד  מֹורָּ

 

ה ַלהעובדיה הנביא מנבא: " .24 יְּתָּ הָּ ו וְּ ֹפט ֶאת ַהר ֵעשָּ שְּ יֹון לִׁ ַהר צִׁ ים בְּ עִׁ לּו מֹושִׁ עָּ ה 'וְּ לּוכָּ ". לפי רש"י, מי הם ַהמְּ
 ה"מושיעים"?

 אברהם, יצחק ויעקב .א

 שרי ישראל .ב

 הנביאים .ג

 הזקנים .ד

 

ימתי נאמר: " .25 ד כִׁ וִׁ ינֹו ה-ַוֵיַדע דָּ ֶמֶלךְּ ַעל 'ֱהכִׁ שֵ -לְּ י נִׁ כִׁ ֵאל וְּ רָּ ֵאליִׁשְּ רָּ תֹו ַבֲעבּור ַעמֹו יִׁשְּ ַלכְּ  "?א ַממְּ

 כשדוד ניצח את הפלישתים .א

 כשפועליו של חירם סיימו לבנות את ביתו בירושלים .ב

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

 כשדוד הצליח להביא את ארון ברית ה' לירושלים .ד

 

 


