
 תשע"ג -תנועת הנוער אריאל -חידון התנ"ך הסניפי

 

 שאלה זהה

  .השאלות הבאות קשורות למלכים שונים בהם פגשתם. עליכם להשלים את הפסוקים במקומות בהם יש קווים ריקים

 בה מלך. / עםבחלקם תצטרכו להשלים את שם המלך בו מדובר, ובאחרים את שם העיר/ ארץ

 דקות. כל פסוק מזכה בשתי נקודות. 5למשימה זו יש לכם 

 בהצלחה!

 שם: _____________________

 

ה-וְֵאת כָּל .1 שָּ ר עָּ ֱאמִֹרי, ֲאשֶׁ ר, ִלְשנֵי ַמְלֵכי הָּ ר ַהיְַרֵדן ֲאשֶׁ ְשבֹון—ְבֵעבֶׁ ְך חֶׁ לֶׁ ְך, ְל______ מֶׁ לֶׁ ר -ּוְל______ מֶׁ ן ֲאשֶׁ שָּ ַהבָּ

רֹות   .ְבַעְשתָּ

ן .2 ם ______ בֶׁ ְך ________ִצּפֹו-וַיָּקָּ לֶׁ ֵאל ר מֶׁ ם ְביְִשרָּ חֶׁ ן וַיְִשַלח; וַיִלָּ ם בֶׁ א ְלִבְלעָּ ְתכֶׁם--ְבעֹור-וַיְִקרָּ   .ְלַקֵלל אֶׁ

ר ְשמּוֵאל .3 ל וַיֹאמֶׁ לְֶׁך_______-אֶׁ ֳחָך ְלמֶׁ ַלח ה' ִלְמשָּ ֵאל-ַעּמֹו ַעל-ַעל, __ אִֹתי שָּ ה ְשַמע; יְִשרָּ  ְלקֹול ִדְבֵרי ה'. וְַעתָּ

ְךוַיְִשלַ  .4 לֶׁ ל ______ח מֶׁ ִאים ֵאַליְִך  :ֵלאמֹר..... אֶׁ ֲאנִָּשים ַהבָּ ר הֹוִציִאי הָּ אּו ְלֵביֵתְך-ֲאשֶׁ ת--בָּ ץ-כָּל-ִכי ַלְחּפֹר אֶׁ ָארֶׁ אּו הָּ   .בָּ

וִד .5 ם דָּ אּול-וַיְִבַרח ַביֹום וַיָּקָּ ל וַיָּבֹא; ַההּוא ִמְּפנֵי שָּ ְך _______-אֶׁ לֶׁ יו י.....וַיֹאְמרּו ַעְבדֵ   .______ מֶׁ וִד-ֲהלֹוא, ֵאלָּ ְך  זֶׁה דָּ לֶׁ מֶׁ

ץ ָארֶׁ זֶׁה; הָּ ו ,יֲַענּו ַבְּמחֹלֹות ֵלאמֹר ֲהלֹוא לָּ פָּ אּול ַבֲאלָּ ו ִהכָּה שָּ וִד ְבִרְבבֹתָּ  וְדָּ

ְך _______ְביַד  ה'וַיְִמְכֵרם  .6 לֶׁ ַלְך ְכנַַען-מֶׁ ר מָּ אֹו-וְַשר; _______בְ  ֲאשֶׁ א ְצבָּ ֹ  וְהּוא יֹוֵשב, ִסיְסרָּ ת ַהּגֹויִםַבֲחר   .שֶׁ

ֵעִצים-וַיֹאְמרּו כָּל .7 ל הָּ ה  :________הָּ -אֶׁ ֵלינּו-ְמלְָּך ֵלְך ַאתָּ ר .עָּ ל ....וַיֹאמֶׁ ֵעִצים-אֶׁ ְך , הָּ לֶׁ ם מְֹשִחים אִֹתי ְלמֶׁ ת ַאתֶׁ ֱאמֶׁ ִאם בֶׁ

ת, ש....ֵתֵצא אֵ --ַאיִן-וְִאם; בֹאּו ֲחסּו ְבִצִלי, ֲעֵליכֶׁם נֹו-וְתֹאַכל אֶׁ   .ןַאְרֵזי ַהְלבָּ

ת, וַיְַקֵרב .8 ה-אֶׁ ְך מֹוָאב ַהִּמנְחָּ לֶׁ ִריא ְמאֹד וְ________; ל.....  מֶׁ   .ִאיש בָּ

ְך .9 לֶׁ ִעיר ִלְקַראת-וַיְַמֲהרּו וַיְַשִכימּו וַיְֵצאּו ַאנְֵשי, _________-וַיְִהי ִכְראֹות מֶׁ ה הּוא וְכָּל-הָּ מָּ ֵאל ַלִּמְלחָּ ִלְפנֵי --ַעּמֹו ַלּמֹוֵעד-יְִשרָּ

בָּ  ֲערָּ ִעיר-ִכי וְהּוא ֹלא יַָּדע; ההָּ   .אֵֹרב לֹו ֵמַאֲחֵרי הָּ

ח ַמְלָאִכים .11 ל וַיְִשַלח יְִפתָּ ְך ___________  ֵלאמֹר-אֶׁ לֶׁ ְך-ַמה  :מֶׁ ֵחם ְבַאְרִצי-ִכי, ִלי וָּלָּ אתָּ ֵאַלי ְלִהלָּ   .בָּ

 

 תשובות

 שופטים יא  סיחון, עוג .1

 יהושע כ"ד  בלק, מואב .2

 שמואל א טו   שאול .3

 יהושע ב   יריחו .4

 שמואל א כא  אכיש, גת .5

 שופטים ד  יבין, חצור .6

 שופטים ט   אטד .7

 שופטים ג   עגלון .8

 יהושע ח   העי .9

 שופטים י  בני עמון/ עמון .11

 

 

 


