
 
נח"ת – נוער חובב תנ"ך  בס"ד
(התשס"ג) 

חידון דמה לבתי הספר הדתיים 
השלב המחוזי 

 

1. "ַו ִּיְקחּו  ֲאָבִנים ַו ַּיֲעׂש ּו  ָגל" 

נאמר על:                                                      

" .2 א ִתְנַחל  ְּבֵבית ָאִבינּו   ִּכי  ֶּבן ִא  ָּׁשה ַאֶחֶרת ָא ָּתה" 

למי נאמר?                                                    
3. "ַהַא ָּתה  ִּתְבֶנה  ִּלי ַבִית ְל ִׁשְב ִּתי" 

מי אמר למי?                                                 

4. "ַו ִּי ּפׂל ֵמַעל ַה ֶּמְר ָּכָבה ִלְקָראתֹו " 

נאמר על:                                                      

5. "ְוִה ֵּנה ָיד ָנְגָעה  ִּבי ַו ְּתִניֵעִני" 

אמר:                                                            
6. "ְוִח ִּכיִתי ַלה' ַה ַּמְס ִּתיר  ָּפָניו ..." 

אמר:                                                            
7. "ַו ִּיְג ַּדל ָהִאיׁש  ַו ֵּיֶלְך ָהלֹו ְך ְוָגֵדל ַעד  ִּכי ָגַדל ְמׂאד" 

נאמר על:                                                      

8. "ַוֲאִני  א ָע ִׂשיִתי ֵכן ִמ ְּפֵני ִיְרַאת ֱא ִקים" 

אמר:                                                            
9. "ַו ִּי ֶּתן עֶׂנׁש  ַעל ָהָאֶרץ ֵמָאה ִכ ַּכר  ֶּכֶסף ְוִכ ַּכר ָזָהב" 

נאמר על:                                                      

10. "ַהּי ֹו ם ָיַדְענּו   ִּכי ְבתֹו ֵכנּו  ה' ֲא ֶׁשר  א ְמַעְל ֶּתם  ַּבה' ַה ַּמַעל ַה ֶּזה" 

אמר:                                                            
11. "ַוְיַחל ... ֶאת  ְּפֵני ה' ַו ִּי ְׁשַמע ֵאָליו ה'" 

נאמר על:                                                      

12. "ַא ִּציָגה  ָּנא ִע ְּמָך ִמן ָהָעם ֲא ֶׁשר ִא ִּתי" 

אמר:                                                            
13. "ָיֶדָך  א ֲאֻסרֹו ת ְוַרְגֶליָך  א ִלְנֻח ְׁש ַּתִים ֻה ָּגׁש ּו   ִּכְנפֹו ל ִלְפֵני ְבֵני ַעְוָלה ָנָפְל ָּת" 

על מי נאמר:                                                 

14. "ַו ַּיַעׂש  ַחִיל ַו ַּיְך ֶאת ֲעָמֵלק ַו ַּי ֵּצל ֶאת ִי ְׂשָרֵאל ִמ ַּיד  ׁׂשֵסהּו " 

נאמר על:                                                      

15. "ֲאִני ֵאל  ַׁש ַּדי  ְּפֵרה ּו ְרֵבה ּג ֹו י ּו ְקַהל ּג ֹו ִים ִיְהֶיה ִמ ֶּמ ָּך" 

נאמר ל:                                                        

16. "ְוַא ֶּתם ִחְזקּו  ְוַאל ִיְרּפ ּו  ְיֵדיֶכם  ִּכי ֵיׁש   ָׂשָכר ִלְפֻע ַּלְתֶכם" 

אמר:                                                            
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נח"ת – נוער חובב תנ"ך  בס"ד
(התשס"ג) 

 

המשך... 

 

17. "ְוַיד ַה ָּשִֹרים ְוַה ְּסָגִנים ָהְיָתה  ַּב ַּמַעל ַה ֶּזה ִראׁש ֹו ָנה" 

אמר:                                                            
18. "ְוָי ְׁשבּו  ָבּה  ְיהּו ָדה ְוָכל ָעָריו ַיְח ָּדו ִא ָּכִרים ְוָנְסעּו   ַּבֵעֶדר" 

אמר:                                                            
19. "ְו א  ְׁשַמְע ֶּתם  ְּבקֹו ִלי ַמה  ּזׂאת ֲע ִׂשיֶתם" 

אמר:                                                            
20. "ַו ִּי ָּסעּו  ַוְיִהי ִח ַּתת ֱא ִקים ַעל ֶהָעִרים ֲא ֶׁשר ְסִביבֹו ֵתיֶהם" 

נאמר על:                                                      

21. "ְוָהְיָתה ְמִס ָּלה ִל ְׁשָאר ַעּמ ֹו  ֲא ֶׁשר ִי  ָּׁשֵאר ֵמַאּׁש  ּו ר" 

אמר:                                                            
22. " ֻׁשִבי ֶאל ָעַרִיְך ֵא ֶּלה" 

אמר:                                                            
23.  "חּו ד ִחיָדה ּו ְמ ׁׂשל ָמ ָׁשל ֶאל  ֵּבית ִי ְׂשָרֵאל" 

נאמר ל:                                                        

24. "ַו ִּי ַּקח ֶאת ִעּי ֹו ן ְוֶאת ָאֵבל  ֵּבית ַמֲעָכה ְוֶאת ָינֹו ַח ְוֶאת ֶקֶדׁש " 

נאמר על:                                                      

25. "ְוַח ּנִׂתי ֶאת ֲא ֶׁשר ָאׂחן ְוִרַחְמ ִּתי ֶאת ֲא ֶׁשר ֲאַרֵחם" 

מי אמר למי?                                                 

 

 

 

ב ה צ ל ח ה ! 
        ארגון נח"ת 

    נוער חובב תנ"ך 
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נח"ת – נוער חובב תנ"ך  בס"ד
(התשס"ג) 

חידון דמה לבתי הספר הדתיים - תשובות 
השלב המחוזי 

 
בראשית לא, מו  1. יעקב ולבן 

שופטים יא, ב  2. יפתח

שמ"ב ז, ה  3. נתן לדוד

מל"ב ה, כא  4. נעמן

דניאל י, י  5. דניאל

ישעיה ח, יז  6. ישעיה

בראשית כו, יג  7. יצחק

נחמיה ה, טו  8. נחמיה

מל"ב, כב, לג  9. פרעה נכׂה

יהושע כב, לא  10. פנחס בן אלעזר

מל"ב י"ג, ד  11. יהואחז בן יהוא

בראשית לג, טו  12. עשיו

שמ"ב ג, לד  13. אבנר

שמ"א יד, מח  14. שאול

בראשית לה, יא  15. יעקב

דבהי"ב טו, ז  16. עזריה בן עודד

עזרא ט, ב  17. עזרא

ירמיה לא, כג  18. ירמיה

שופטים ב, ב  19. מלאך ה' לבני ישראל (בבוכים)

בראשית לה, ה  20. יעקב ובניו

ישעיה יא, טז  21. ישעיה

ירמיה לא, כ  22. ירמיה

יחזקאל יז, ב  23. יחזקאל

מל"ב טו, כט  24. תגלת פלאסר

שמות לג, יט  25. ה' למשה
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