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 דברי הסבר

 השנה יעמוד החידון בסימן : 

י  אנ א  הו ות –האחר  י כ " תנ ת  ו י ו מ  ד
 

 חומר הבחינה - שלב א'
 

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

 י"ז –' א פרקים שופטים
 ל"א )כל הספר( –א'  פרקים  שמואל א'

 
 
 

 

 יו"ר הנהלת החידון 
יעקב עמנואל )מנו(מר   

 
 ס/יו"ר הנהלת החידון ס/יו"ר הנהלת החידון 

עמוס צוריאל מר  אילנה נולמןגב'    
המועצה הדתית ממונה   מנהלת אגף החינוך 
תורנית-רבות' לתמנהל המח   

 

 

 מרכזות החידון

סיגל רוזנפלד גב'  
 

חוה רוזמרין גב'  
 

 מחבר השאלות
עמוס צוריאל מר  

 

 

 
 החידון נערך בשיתוף

משרד החינוך – האגף לתרבות תורנית  
 אגף החינוך

 מועצה דתית אריאל
 בתי הספר באריאל

 לשימוש רכז/ת החידון
 

___________ הציון:   
 
 עלה לשלב הבא: כן / לא

 שם הנבחן: _____________________ טל': ___________

ספר: _____________________-בית כתה: __________  

______________________________________כתובת פרטית:   
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 שאלות. 02במבחן זה 
 נקודות. 022נקודות.  סה"כ  5-תשובה נכונה תזכה את הנבחן ב

 תלמידים מכל בי"ס 8 –עפ"י תוצאות מבחן זה, יעפילו לשלב הבא שלב הגמר 
 

 0שאלה מס' 
 של עם ישראל על אויביו מסופר על בנות ישראל  תהניצחונולאחר אחד 
ֶצאָנה ַהנָ  י י  ש  "ַותֵּ ָכל ָערֵּ ל  לָ ש  ים מ  ֹחלֹות "ש  ָראֵּ ַהמ   יר ו 

 
 ______________________________________________ מדובר ?  ןניצחוא. באיזה 

 ______________________________________________ ב.  מה שרו הנשים באותה עת  ? 

 
 0שאלה מס '   

 בארות שחפרו  אבותינו  שימשו  לעיתים גורם לריב ומחלוקת מצד אנשי הסביבה .
מּום  ת  יו ס  ָרָהם ָאב  י ַאב  ימֵּ יו ב  י ָאב  דֵּ רּו ַעב  ֹרת ֲאֶשר ָחפ  אֵּ ָכל ַהב  אּום ָעָפר" …"ו  ַמל   ַוי 

 
 ________________________________   מי האנשים שסתמו את הבארות ? א.

 ________________________________ ציין שם  אחת  הבארות שנחפרו באותה עת  ? ב.

 
 3שאלה מס' 

 רועה צאן סיפר למלכו את נאמנותו לצאנו והצלתו מיד חיות רעות 
ֶדר  "    ָהעֵּ ה מֵּ א ֹשֶ ָנֹשָ יו ַבֹצאן ּוָבא ...ו  ָאב  ָך ל  ד   " ֹרֶעה ָהָיה ַעב 
 
 _____________________________________________  מי היה הרועה  ? א.  

 _____________________________________________  מיד אלו חיות רעות הציל צאנו ? ב.  

 
 4שאלה מס' 

י  כ   מלך שלם, היא ירושלים, היה כהן לאל עליון. -ֶצֶדק" "ַמל 
 הכתוב מספר על קבלת פנים אוהדת שערך מלכי צדק לאברהם לאחר ששב מן המלחמה בשלום

 
 ______________________________________________ נגד מי נלחם אברהם?  א.

 _______________________________________ מה נתן מלכי צדק לאברהם באותו מעמד? ב.

 
 5שאלה מס' 

ַח"  נֵּ ַנת ַפע   מפענח צפונות ,  כינוי שניתן לאיש מישראל מאת מלך נוכרי–"ָצפ 
 
 _____________________________________________  מי האיש מישראל? א.

 _____________________________________________  על שם מה ניתן לו שם זה? ב.

 
 6שאלה מס' 

ים " מתהפך ונופל על אוהל  נזכר  בחלומו של  אחד מחיילי מדין ֹער  יל ֶלֶחם ש  ל   ."צ 
 
 _____________________________________________ מי השופט ששמע חלום  זה  ? א.

 _____________________________________________  מה סימל חלום זה ? ב. 
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 7שאלה מס' 

ֶאת ַאח   ֶאת ַאַחי ו  י ו  מ  ֶאת א  י ו  ֶתם ֶאת ָאב  ַהֲחי  ת ָכל ֲאֶשר ָלֶהם""ו  אֵּ  יֹוַתי ו 
 ח כובש ביקשה מהם לדאוג להוריה ולבני משפחתה.ואשה שסייעה לכ 

 
 ___________________________________________________  מי האשה? א.

 ___________________________________________________  מה היה הסיוע? ב.

 
 8שאלה מס' 

ן  ַחתֵּ ת  ַעָתה ה  בּוָך ו  ָכל ֲעָבָדיו ֲאהֵּ ך ַהֶמֶלך ו  ץ ב  נֵּה ָחפֵּ לאיש אחד הוצע להתחתן עם בתו של מלך ישראל "ה 
 ַבֶמֶלך"

 
 ___________________________________________________ ?ומי המלך מי האיש א.

 _________________________________ מהו המוהר שנדרש לשלם תמורת בת המלך? ב.

 
 9שאלה מס' 

ָך  גדעון  להוציא את בנו מיואש תושבי עופרה , דרשו  נ  א ֶאת ב  יר ֶאל יֹוָאש הֹוצֵּ י ָהע  שֵּ רּו ַאנ  להורג "ַוֹיאמ 
ָיֹמת"  ו 

 
 _________________________________ מדוע ביקשו תושבי עופרה להוציא את גדעון להורג? א.

 ______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________ מה היתה תשובת האב ? ב.

 
 02שאלה מס' 

 הכתוב מספר על בת שקידמה את פני אביה בשובו מהמלחמה בתופים ובמחולות 
ן אֹו ַבת ...ַוָיֹבא  " ֶמנּו בֵּ ין לֹו מ  יָדה אֵּ ח  יא י  ַרק ה  ֹחלֹות ו  מ  ים ּוב  ֻתפ  ָראתֹו ב  ק  את ל  תֹו ֹיצֵּ נֵּה ב  ה  יתֹו ו   "ֶאל בֵּ
 

 _____________________________________________    מי הבת ? א. 

 ___________________________________________  תגובת האב למראה בתו ?  ההייתמה  ב. 

 
 

 00שאלה מס' 
 הכתוב מספר על סב שבירך את בנו ואת שני נכדיו , שבאו לבקרו בחוליו :  

ָבֶרְך ָפנָ שֶ ים אֲ וקַוֹיאַמר ָהֱאֹל...." ַוי  כּו ֲאֹבַתי ל  ַהל  ת  ָחק ָהֱאֹלר ה  צ  י  ָרָהם ו  י וקיו ַאב  עֹוד  י מֵּ ַעד ַהיֹום ים ָהֹרֶעה ֹאת 
 ַהֶזה"

 
 ___________________________________________________   מי הבן ? א.

 ____________________מהי הברכה  ?  –במעמד זה בירך הסבא את שני נכדיו בברכה מיוחדת   ב.

 ______________________________________________________________________ 
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 00 שאלה מס'
 על מלך ישראל שהעביר על מידותיו ולא פגע במבזיו נאמר : 

יש" ַמֲחר  י כ  ה  ָחה ַוי  נ  יאּו לֹו מ  ב  ֹלא הֵּ ֻזהּו ו  ב  נּו ֶזה ַוי  עֵּ רּו ַמה ֹיש  ַיַעל ָאמ  ל  י ב  נֵּ  " ּוב 
 
 ___________________________________________________   מי המלך ? .א

 ___________________________ כיצד נימק המלך את סירובו לבקשת העם להרוג את מבזיו ?  .ב

 ______________________________________________________________________ 

 
 03שאלה מס' 

 בן נשלח ע"י אביו לשאול לשלום אחיו במלחמה ולהביא  להם  מזון 
יַפת ַהָק  ַאֶחיָך אֵּ ֶאת " ַקח ָנא ל  ָשלֹום ו  ֹקד ל  פ  ֶאת ַאֶחיָך ת  ַאֶחיָך..ו  ץ ַהַמֲחֶנה ל  ָהרֵּ יא ַהֶזה ַוֲעָשָרה ֶלֶחם ַהֶזה ו  ל 

ָקח"  ֲעֻרָבָתם ת 
 
 ___________________________________________________   מי הבן ? .א

 ___________________________________________________ באיזו מלחמה מדובר ?  .ב

 
 04שאלה מס' 

ָתנּו ָקשֹות" י ָהָאֶרץ א  יש ֲאֹדנֵּ ֶבר ָהא   בספרם לאביהם את אשר אירע להם אמרו הבנים: "ד 
 
 _______________________________________    מי הבנים? א.

 _______________________________________ במה האשים אותם האיש אדני הארץ? ב.

 
 05שאלה מס' 

 במהלך מלחמתו נגד תושבי עיר אחת מצא המנהיג את מותו באופן הבא:
תֹו" ָגל  ץ ֶאת ֻגל  ָשה ַאַחת ֶפֶלח ֶרֶכב ַעל ֹראש... ַוָתר  לֵּך א   "ַוַתש 

 
 ___________________________________________________  מי המנהיג? א.

 _____________________________________________ ?ומדוע מה ביקש המנהיג מנערו ב.

 ______________________________________________________________________ 
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  סמן מעגל סביב התשובה הנכונה

 
 

חטיבת עצים לשימושים שונים נהוג מימי קדם. בתקופתנו דואגים לשמור על "ריאות ירוקות"  . 61
 ועל שמירת איכות הסביבה. 

בתנ"ך מסופר על תושבי אחת הערים שנענשו והפכו לחוטבי עצים ושואבי מים בעקבות מעשה  
 רמייה שעשו.

 
רּו ָכל " הפסוק:   ים, ֶאל-ַוֹיאמ  יא  ש  ַעָתה, -ָכל-ַהנ  ל; ו  ָראֵּ ש  י י  נּו ָלֶהם, ַביהָוה ֱאֹלהֵּ ַבע  ש  נּו נ  ָדה, ֲאַנח  ָהעֵּ

ֹגַע ָבֶהם: ֹזאת  נ  ֹלאֹלא נּוַכל ל  ַהֲחיֵּה אֹוָתם; ו  ינּו ֶקֶצף, ַעל-ַנֲעֶשה ָלֶהם, ו  ֶיה ָעלֵּ ה  בּוָעה ֲאֶשר-י  נּו -ַהש  ַבע  ש  נ 
י ֹשֲאבֵּ ים ו  צ  י עֵּ בֵּ יּו ֹחט  ה  יּו; ַוי  ח  ים, י  יא  ש  יֶהם ַהנ  רּו ֲאלֵּ ָכל-ָלֶהם: ַוֹיאמ  ם, ל  רּו ָלֶהם, -ַמי  ב  ָדה, ַכֲאֶשר ד  ָהעֵּ

ים. יא  ש   ".ַהנ 
 

    על מי מדובר ?  מי המצביא שהעניש אותם ? 
 

 הנענשים: יושבי יריחו    המצביא:  יהושע א. 

 הנענשים: יושבי גדעון    המצביא:  גדעון ב. 

 הנענשים: יושבי יריחו    המצביא:  יפתח ג. 

 הנענשים: יושבי גבעון    המצביא:  יהושע ד. 

 
 
 
 לגמול חסד למי שהטיב עמהם.מנת -אנשים סיכנו את חייהם על .61

 מי האנשים, ולמי הטיבו? 
 

ת ֲאֶשר "  הפסוק: י, _____?____אֵּ בֵּ ָליו, ֹיש  עּו אֵּ מ  ש  _____?-ַוי  ים, ל  ת  ש  ל    ."ָעשּו פ 
 

 חת, והיטיבו עם אברהם-האנשים הם בני ב.  האנשים הם אנשי אפרים, והיטיבו עם יפתח א. 

 גלעד, והיטיבו עם שאול-האנשים אנשי יבש ד.  יבו עם יהושעהאנשים תושבי גלעד, והיט ג. 

 
 
 
 
 לוחם אחד עודד את נערו ואמר: "כי אין לה' מעצור להושיע ברב או במעט". .61

 מי הלוחם, ובמי הוא נלחם?  
 

ָרה ֶאל-ַוֹיאֶמר __?___ ֶאל "הפסוק:   ב  ַנע  ָכה ו  ָליו, ל  א כֵּ ֶלה-ַהַנַער ֹנשֵּ ים ָהאֵּ ל  אּוַלי ַיֲעֶשה --ַמַצב ָהֲערֵּ
הָוה, ָלנּו: ָעט  י  מ  ַרב אֹו ב  יַע ב  הֹוש  צֹור, ל  ין ַליהָוה ַמע  י אֵּ     ". כ 

 
 בפלשתיםהלוחם הוא שאול, והוא נלחם  ב.  בפלשתיםהלוחם הוא יהונתן, והוא נלחם  א. 

 הלוחם הוא גדעון, והוא נלחם במדיין ד.  הלוחם הוא דויד, והוא נלחם בעמלק ג. 
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 ' מצווה את אחד המנהיגים לכבוש את הארץ שהבטיח למשה? ה .61

 מי המנהיג ומהם גבולות הארץ? 
 

ַעָתה קּום ֲעֹבר  הפסוק: ת, ו  י, מֵּ ד  ָכל-ֶאת"ֹמֶשה ַעב  ן ַהֶזה, ַאָתה ו  דֵּ י -ָהָעם ַהֶזה, ֶאל-ַהַיר  ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ָאֹנכ 
ל. ָראֵּ ש  י י  נֵּ ב  ן ָלֶהם ל  ֹרְך ַכף-ָכל ֹנתֵּ ד  ֶכם בוֹ -ָמקֹום, ֲאֶשר ת  ל  יו--ַרג  ַתת  י, ֶאל  ָלֶכם נ  ת  ַבר   ֹמֶשה".-   ֲַאֶשר ד 

             
 

 הארץ:  מהמדבר ועד נהר פרת, כל ארץ החתים ועד הים הגדולהמנהיג: יהושע.  גבולות  א. 

 המנהיג: יהושע.  גבולות הארץ:  מאילת ועד הלבנון, מהגולן ועד הים הגדול ב. 

 מהמדבר ועד נהר פרת, כל ארץ כנען ועד הים הגדול.  גבולות הארץ:  יפתח המנהיג: . ג

 בלבנון, מנהר פרת ועד הים התיכוןמעזה ועד צור .  גבולות הארץ:  שמשון המנהיג: . ד

 
 
 קיימות וחזקה על האדמה.  למד עלנטיעת עצים בישראל היא מצווה שיש בה ל .02

 שבע-במקרא מסופר על איש נכבד מישראל שנטע עץ בבאר 
 

ָרא הפסוק:   ק  ר ָשַבע; ַוי  אֵּ ב  ַטע ____?____, ב  ל עֹוָלם--ָשם-" ַוי  הָוה, אֵּ ם י  שֵּ   ".ב 
." 
       ואיזה עץ נטע ? האיש ? מי

 
 האיש: אבימלך.  שם העץ:  ברוש א.  

 האיש: אברהם.  שם העץ:  אשל ב.  

 שם העץ:  ארזהאיש: יעקב.   ג.  

 שם העץ:  ארזהאיש: יצחק.   ד.  

 
 


