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 דברי הסבר

 השנה יעמוד החידון בסימן : 

ות  אחד

לֹום, ֱאָהבו  " ָ  (19)זכריה ח/" ְוָהֱאֶמת ְוַהש  
 

 'בשלב  -חומר הבחינה 
 

 נ'  -  'י פרקים   ספר בראשית
 י' –א'  פרקים יהושע

 
 

 

  יו"ר הנהלת החידון
 עמוס צוריאל

 הדתית יו"ר המועצה
  

 שלי קורן
 מנהלת אגף החינוך

 

 

 מרכזת החידון

 חוה רוזמרין
 
 

 מחבר השאלות
 עמוס צוריאל

 

 החידון נערך בשיתוף
 המשרד לשירותי דת

 משרד החינוך אגף ת"ת מחוז ירושלים
 מועצה דתית אריאל 

 אגף החינוך -עיריית אריאל 
 גוונים אריאל

 בתי הספר באריאל

 לשימוש רכז/ת החידון
 

 ___________ הציון: 
 

 כן / לא עלה לשלב הבא:

 שם הנבחן: _____________________ טל': ___________

 ספר: _____________________-בית כתה: __________

 ______________________________________כתובת פרטית: 
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 שאלות. 10במבחן זה 

 נקודות. 100נקודות.  סה"כ  10-נכונה תזכה את הנבחן בתשובה 
 תלמידים מכל בי"ס 8 – בחן זה, יעפילו לשלב הבא עפ"י תוצאות מ

 
 1שאלה מס' 

 שמו של יעקב, ויעקב קורא למקום בשם מיוחדלאחר שיעקב נאבק עם מלאך, המלאך משתנה 
ם ַהָמקֹום, _?????___:" ְקָרא ַיֲעֹקב שֵׁ י  ַויִּ י א-כִּ יתִּ ים ֶאל-ָראִּ י.-לוקים ָפנִּ ל ַנְפשִּ ָנצֵׁ ים, ַותִּ  " ָפנִּ

 (28-31)בראשית לב/
 
 

    פניאל    ?  יעקב למקום אקרש מהו השםא. 

 ישראל  ?לאיזה שם שינה המלאך את שמו של יעקבב.  

 
 2שאלה מס '   

 ארץ שהבטיח לו הקב"הה אברהם הולך אל
תֹו, _???_ )בן אחיו( ; ְוַאְבָרם, ֶבן " ֶלְך אִּ ָליו ה', ַויֵׁ ֶבר אֵׁ ֶלְך ַאְבָרם, ַכֲאֶשר דִּ ____????_____, -ַויֵׁ

ָחָרן. אתֹו, מֵׁ  (4)בראשית יב/   "  ְבצֵׁ
 
 
 (75שבעים וחמש שנים )בן  ? בן כמה היה אברהם כאשר עזב את ביתו א.

 לוט ?בן אחיו שנלווה אל אברהםציין שם  ב.

 
 3שאלה מס' 

 מבקש מה' שיעשה חסד עם אדונו ויעזור לו להצליח בשליחותולבצע שליחות,  איש שנשלח
הֹלק-א   ה'-ַויֹאַמר" י ַאְבָרָהם, ַהְקרֵׁ ה-י ֲאֹדנִּ י ַאְבָרָהם-ָנא ְלָפַני ַהיֹום; ַוֲעשֵׁ ם ֲאֹדנִּ    "ֶחֶסד, עִּ

 (12)בראשית כד/
 
 

 אליעזר / עבד אברהם / העבד  )אחת מהתשובות הבאות(  מי האיש? .א

  לקחת )למצוא( אשה ליצחק    איזו שליחות התבקש לבצע? .ב
 נהריים מהעיר נחור-)בן אברהם( מארם  

 
 

 4שאלה מס' 
אחד האבות ביקש מבנו לעשות עימו חסד ולא לקבור אותו במצרים אלא בארץ כנען באחוזת 

 קבורה שם נקברו אבותיו ושם נקברה אשתו
ם" ים-ַויֹאֶמר לֹו אִּ יֶניָך, שִּ ן ְבעֵׁ י חֵׁ י -ָנא ָמָצאתִּ ָמדִּ יָת עִּ י; ְוָעשִּ כִּ ֶמת, ַאלָנא ָיְדָך ַתַחת ְירֵׁ ָנא -ֶחֶסד ֶוא 

ם ְצָריִּ י ְבמִּ נִּ ְקְברֵׁ  (129)בראשית מז   "תִּ
 
 

 יעקב )ביקש מבנו יוסף( מי ביקש ? .א

 במערת המכפלה בחברון היכן נקבר ? .ב

 



 
 27/1/2019ה'תשע"ט  *  מבחן שלב ראשון מוקדם  *  כ"א בשבט תשע"ט   25חידון מס'   

 

 
 5שאלה מס' 

לבית הסוהר לאחר שאשת אדוניו העלילה עליו  קנזר -שהורד למצרים ונמכר שם לעבד יוסף 
, לצחק בי", אך בבית "בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנועלילה שקרית באומרה לבעלה:  

 הסוהר ה' עוזר ליוסף, עושה עימו חסד ונותן חינו בעיני שר בית הסוהר.
יםו  " ים ִמְדָיִנִ֜ ְברוּ֩ ֲאָנִשִׁ֨ ע  ַּֽ ִַֽיְמְשכוּ֙ ו   י  ַּֽ ים ו  ֲחִרִ֗ ֲעל  ס ַּֽ ַּֽ ף ל  י  ִיְמְכ֧רו ֶאת־יֹוֵסֵ֛ ֹור ו  בּ֔ ֶסף  ??????ו ֶאת־יֹוֵסףּ֙ ִמן־ה  ים ָכָּ֑ ְבֶעְשִרִ֣

ף ִמְצָרַּֽ ו   יאו ֶאת־יֹוֵסֵ֖  (28)בראשית לז/ " הְימָ ָיִבִ֥

יְ " ד ִמְצָרָּ֑ ִ֣ ף הור  הו ְויֹוֵסֵ֖ ִיְקֵנֵ֡ ה ????ָמה ו  ְרע ִ֜ יס פ   (1ת לט/)בראשי  "ְסִרִׁ֨

ְיִהי ה'" ר ֵבית-ֶאת ו  ִיֵתן ִחּנֹו, ְבֵעיֵני ש  ֵיט ֵאָליו ָחֶסד; ו  ר-יֹוֵסף, ו  ה  ס   (21)בראשית לט/ "ה 

 

 

 ישמעאלים מי הוריד את יוסף למצרים? .א

 פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים ?מי במצרים "קנה" את יוסף .ב

 
 6שאלה מס' 

האבות את בניו לארץ מצרים "לשבור מעט אוכל" ונותן בתקופת רעב כבד בארץ כנען, שולח אחד 
 בידיהם מנחה מזמרת הארץ לאיש נכבד במצרים.

ת ָהָאֶרץ ִבְכֵליֶכם, ְוהֹוִרידו ָלִאיש ִמְנָחה:--ֵכן ֵאפֹוא ז את ֲעשו-ִאם" ש, ְנכ    ְקחו ִמִזְמר  ט ְדב  ט ֳצִרי, וְמע  את ְמע 

 (11בראשית מג/)  ָוֹלט, ָבְטִנים וְשֵקִדים"
 
 
 יעקב   מיהו אחד האבות ? .א

 יוסף מיהו האיש הנכבד במצרים? .ב

 
 7שאלה מס' 

מצביא מישראל קורא לעם להריע לאחר כיבוש עיר אוייב. את העיר הוא מחרים ומחייה רק 
 ואת בית אביה על החסד אשר עשתה עם המרגלים. אשה אחת

י אֶמר " ן -ָעם ָהִריעו, ִכיהָ -ֶאל ????ו  ָבּה, -ֲאֶשר-יא ְוָכלָהִעיר: ְוָהְיָתה ָהִעיר ֵחֶרם הִ -ָלֶכם ֶאת יה'ָנת 

ה': ק   ל  ִית-ִתְחֶיה, ִהיא ְוָכל ?????ר  ב  ָתה, ֶאת--ֲאֶשר ִאָתּה ב  ְלָאִכים ֲאֶשר ָשָלְחנו"-ִכי ֶהְחְבא  מ    ה 

 (1+24)יהושע ו/

 
 רחב הזונה ? האשה שהחייה  המצביאמי   .א

 
 יריחו שכבש המצביא?מה שם העיר   .ב

 
 

 8שאלה מס' 
 הכתוב מספר על מנהיג שבנה מזבח לה' בהר עיבל.

, ל  ???? ָאז ִיְבֶנה " ר קיֱאֹל ה'ִמְזֵבח  אֲ   : ֵעיָבל ִיְשָרֵאל, ְבה  ֶשה ֶעֶבדכ  ָכתוב -ֶאת ה'-ֶשר ִצָוה מ  ְבֵני ִיְשָרֵאל, כ 

ֶשה ת מ  ח ֲאָבִנים ְשֵלמֹות, ֲאֶשר ל א--ְבֵסֶפר תֹור  ְרֶזל; -ִמְזב  לֹות ל  ֵהִניף ֲעֵליֶהן ב  י ֲעלו ָעָליו ע  ִיְזְבחו ְשָלִמיםה'ו   ", ו 

 (30-32)יהושע ח/

 

 נון-יהושע בן המנהיג ? -מי המצביא   .א

 

 תורההאת משנה  מזבח זה? על אבניהמצביא מה כתב  .ב
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 9שאלה מס' 

לתליית חמשה מלכים שנאספו להילחם באחד הערים  ""עציםמצביא מישראל השתמש ב
 שקיבלו חסות המצביא.

י ֵכם " ֲחֵרי????? ו  ל-א  ִיְהיו ְתלוִים ע  ל ֲחִמָשה ֵעִצים; ו  ִיְתֵלם, ע  ְיִמיֵתם, ו  ד-ֵכן, ו  ְיִהי ְלֵעת  כז  ָהָעֶרב.-ָהֵעִצים, ע  ו 

ֶשֶמש, ִצָוה  י ְשִלֻכם, ֶאל?????? בֹוא ה  ל ָהֵעִצים, ו  ִרידום ֵמע  י  ְמָעָרה ֲאֶשר ֶנְחְבאו-ו  ָיִשמו ֲאָבִנים -ה  ָשם; ו 

ל לֹות, ע   ִפי ה  -ְגד 

ד ֶזה."-ְמָעָרה, ע  יֹום ה   (1-27יהושע י/) ֶעֶצם, ה 
 
 
 נון-בן יהושע המנהיג ? -מי המצביא   .א

 

 גבעון ?שם העיר אשר נלחמו נגדהמה   .ב
 
 
 

 10' שאלה מס
  :מישראל נצטוו לצאת חלוצים לעזרת אחיהם במלחמה שבטים

ֶתם" ְברו ְוא  ע  ֲעז ְרֶתם אֹוָתם ֵניֲחֻמִשים ִלפְ  ת  ִיל ו  ח   (12-14)יהושע א/  "ֲאֵחיֶכם כל ִגבֹוֵרי ה 

 

 המנשהראובן, גד וחצי שבט  מיהם השבטים ?  .א

 

 בעבר הירדן המזרחי ?היכן היה מקום מושבם  .ב
 
 

 

 

 

 

 

 


