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 חידון התנ"ך של תנועת אריאל 

 דביר-גלעדלשבטים החידון הסניפי 

 שם: ____________________

 שבט: ___________________

 סניף: ___________________

 שלוש השאלות הראשונות במבחן יעסקו בנושא זה. השנה החידון עומד בסימן "להיות אנשים גדולים".

 ְשֶמָך ֶוְהֵיה ְבָרָכה"? ַוֲאַגְדָלהַוֲאָבֶרְכָך  ָגדֹוללמי נאמר: "ְוֶאֶעְשָך ְלגֹוי  .1
 ליצחק .א

 לאברהם .ב

 למשה .ג

 זלבוע .ד

 

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

 משה .א

 אהרון .ב

 אברהם .ג

 עמרם .ד

 

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

 יונה .א

 עבד אברהם .ב

 יתרו .ג

 פרעה .ד

 

 "?ַחְרבֹות ֻצִריםלשם מה השתמש יהושע ב" .4

 להרוג את אנשי העי .א

 להנציח את מעבר הירדן .ב

 למול את בני ישראל .ג

 לגלות מי מעל בחרם .ד

 

 ?'ְבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים'אנשי דור הפלגה השתמשו בלבנים ובחומר. מי עוד השתמשו  .5

 אבימלך ואנשיו במלחמה בתבץ .א

 בני ישראל בשעבוד מצרים .ב

 המלחים בספינתו של יונה בעת הסערה .ג

 התיבהאימו של משה בעשיית  .ד

 

 "?ַאל ֵתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם ֹלא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָשאִתי ְוֹלא ֲהֵרֹעִתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהםמי אמר על מי: " .6

 יונה על אנשי נינווה .א

 יהושע על בני ישראל .ב

 אברהם על אנשי סדום .ג

 משה על דתן ואבירם .ד

 

 "?ַוֵיֶלְך ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִהים ַוְיַבַקע ֲעֵצי ֹעָלה ַוָיָקםעל מי נאמר: " .7

 יונה .א

 משה .ב

 גדעון .ג

 אברהם .ד

 

 מי פרסמו את הוראותיו של יהושע בן נון לעם לפני מעבר הירדן? .8

 הכוהנים .א
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 השופטים .ב

 השוטרים .ג

 הזקנים .ד

 

 מי או מה כוסה בשמיכה? .9

 ארון ברית ה' .א

 סיסרא .ב

 משה בהיותו תינוק .ג

 המזבח שבנה גדעון .ד

 

 צין )קדש( ומה עשה משה בפועל? רעל משה לעשות לסלע במדבמה ציווה ה'  .11

 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 ֹאָתםבאיזה הקשר נאמר: " .11

 מכת ערוב .א

 מכת כינים .ב

 התרבות בני ישראל במצרים .ג

 היערכות מדיין ועמלק למלחמה מול גדעון  .ד

 

מה שלפו  –" ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו ____ ְוֹזאת ְלָפִנים ְבִיְשָרֵאל ַעל ַהְגאּוָלה ְוַעל ַהְתמּוָרה ְלַקֵים ָכל ָדָבר ָשַלף ִאיש" .12
 "?ם ָכל ָדָברְלַקֵיכדי "

 כסף .א

 נעל .ב

 חרב .ג

 שופר .ד

 

 "?ַמה ְלָך ִנְרָדםבסליחות שרים את הפיוט "בן אדם מה לך נרדם קום קרא בתחנונים". מה מקור הביטוי " .13

 כןעבדברי יהושע ל .א

 בדברי רב החובל ליונה .ב

 בדברי בועז לגואל .ג

 בדברי המלאך לגדעון .ד

 

 הזאת בדיוק(?' )היכן מופיעה המילה ָפִליטבאיזה סיפור מעורב ' .14

 במלחמת ארבעת המלכים מול החמישה .א

 במלחמת ברק ודבורה כנגד סיסרא .ב

 בטבח שביצע אבימלך בן גדעון באחיו .ג

 במכת בכורות .ד

 

 "?ַהָדָבר ַהֶזה ָבָאֶרץה'  ָמָחר ַיֲעֶשהעל איזו מכה ממכות מצרים נאמר: " .15

 מכת צפרדע .א

 מכת ערוב .ב

 מכת דבר .ג

 מכת ברד .ד

 

 "?ְיָרִחיםְשֹלָשה מה קרה במשך " .16

 אימו של משה הצפינה אותו מפני המצרים .א

 יונה סייר בנינווה .ב

 רות ומשפחתה שהו בשדה מואב .ג

 המרגלים של יהושע התחבאו בהרים .ד

 

 באיזו תקופה שלח משה את המרגלים לרגל את הארץ? .17
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 בימי קציר חיטים .א

 בימי קציר שעורים .ב

 בימי ביכורי ענבים .ג

 בימי ביכורי זיתים .ד

 

 "?ֹלש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלתְש מי הכין עוגות מ" .18

 גדעון בעת ביקור המלאך .א

 בני ישראל ביציאתם ממצרים .ב

 רות בהיותה בשדה בועז .ג

 שרה בעת ביקור המלאכים .ד

 

 לפניך ארבעה משפטים, רק אחד מהם נכון. יש להקיף את המשפט הנכון. .19

 יהושע ועכן היו מאותו שבט .א

 ה' הוא שיעץ ליהושע לשים אורב במלחמת העי .ב

 תחילה את העי ואר כך את יריחויהושע כבש  .ג

 העם עלו מן הירדן בעשור לחודש החמישי .ד

 

 ". מדועֹלא ָעשּו ַכֲאֶשר ִדֶבר ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִיםפרעה ציווה על המיילדות להמית כל תינוק עברי, אך הן " .21
 ?על פי הכתוב בפסוקלא עשו המיילדות כדברי פרעה, 

 כי גם הן היו מעם ישראל .א

 ראו את האלוקיםכי הן י .ב

 כי הן ריחמו על התינוקות .ג

 כי הן ריחמו על האימהות .ד

 

 "?ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהֶזהעל מה נאמר: " .21

 על היאור במכת דם .א

 על נזיד העדשים שהכין יעקב .ב

 על חוט השני שקשרה רחב בחלון .ג

 על המטה של משה .ד

 

 מה שמו של הבן? –" ּוֵבַרְכִתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִמים ִמֶמָנה ִיְהיּו ֵבןּוֵבַרְכִתי ֹאָתּה ְוַגם ָנַתִתי ִמֶמָנה ְלָך " .22

 יצחק .א

 ישמעאל .ב

 עובד .ג

 יעקב .ד

 

 "?ִמְשֶתה ָגדֹולמתי עשה אברהם " .23

 כשבאו אליו שלושת המלאכים .א

 כשכרת ברית עם אבימלך .ב

 ביום שנגמל יצחק .ג

 לאחר העקדה .ד

 


