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

חידון דמה לבתי הספר הכלליים 
השלב המחוזי 

 
 

 1. "ֲה א טֹו ב עְׂללֹו ת ֶאְפַרִים ִמְבִציר ֲאִביֶעֶזר" 
ג. דוד  א. יפתח אמר: 

ד. יעקב  ב. גדעון  
 

 2. "ֲהלֹו א ִאם  ֵּתיִטיב  ְׂשֵאת ְוִאם  א ֵתיִטיב ַל ֶּפַתח ַח ָּטאת ׂרֵבץ" 
ג. אדם  א. קין נאמר ל: 

ד. שאול  ב. ירבעם
 

 3. "ָזְכֵרִני ָנא ְוַח ְּזֵקִני ָנא ַאְך ַה ַּפַעם ַה ֶּזה" 
ג. יעקב  א. יפתח  אמר: 

ד. שמשון  ב. גדעון  
 

 4. "ַו ִּיְג ַּדל ָהִאיׁש  ַו ֵּיֶלְך ָהלֹו ְך ְוָגֵדל ַעד  ִּכי ָגַדל ְמׂאד" 
ג. יעקב  א. אברהם נאמר על: 
ד. יוסף  ב. יצחק  

 
 5. " ָּכל ִמ ְׁש ָּבֶריָך ְוַג ֶּליָך ָעַלי ָעָברּו " 

ג. יונה  א. דבורה אמר/ה: 
ד. שלמה  ב. דוד  

 
 6. "ַו ּׂתאֶמר  ְּבתֹו ְך ַע ִּמי ָאנִׂכי יׂ ָׁשֶבת" 

ג. האישה מצרפת  א. האישה השונמית אמרה: 
ד. חנה  ב. האישה החכמה מתקוע  

 
 7. "ָאנִׂכי  ְׁשֻלֵמי ֱאמּו ֵני ִי ְׂשָרֵאל" 

ג. רבקה  א. אביגיל אמרה: 
ד. האישה מאבל בית מעכה  ב. חנה                                       

 
 8. "ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש  ֲאדִׂני ְצרּו ָרה  ִּבְצרֹו ר ַהַח ִּיים" 

ג. האישה התקועית  א.  אברהם אמר/ה: 
ד. דוד  ב. אביגיל   

 
 9. "ְוֵהן  א ַיֲאִמינּו  ִלי ְו א ִי ְׁשְמעּו   ְּבׂקִלי  ִּכי יׂאְמרּו   א ִנְרָאה ֵאֶליָך ה'" 

ג. ירמיה  א. משה אמר: 
ד. יונה  ב. ישעיה  

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

ג. נחמיה  א. עזרא אמר: 
ד. עובדיה  ב. דניאל  

 
 11. " ָּפִציָתה ֶאת  ִּפיָך ֶאל ה' ֲעֵשֹה ִלי  ַּכֲא ֶׁשר ָיָצא ִמ ִּפיָך ַאֲחֵרי ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ְלָך ה' ְנָקמֹו ת ֵמׂאְיֶביָך" 

ג. יצחק  א. שאול אמר/ה:
ד. פרעה  ב. בת יפתח  

 12. "ֲהֵבן ַי ִּקיר ִלי ֶאְפַרִים" 
ג. יחזקאל  א. ישעיה אמר: 

ד. ירמיה  ב. עזריה בן עודד  
 

 13. "ַוְיִהי ַאַחר ַה ְּדָבִרים ָהֵא ֶּלה ְוָהֱא ִקים ִנ ָּסה ֶאת..." 
ג. דוד  א. אברהם  נאמר על:

ד. שמואל  ב. יצחק  
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 14. "ֲחַזק ְוִנְתַח ַּזק  ְּבַעד ַע ֵּמנּו  ּו ְבַעד ָעֵרי ֱא ֵקינו"ּ 
ג. דוד  א. יהושע אמר:

ד. עזרא ונחמיה  ב. יואב  
 

 15. "ֲה א טֹו ב ֲאָמָנה ּו ַפְר ַּפר ַנֲהרֹו ת  ַּד ֶּמ ֶׂשק ִמ ּכׂל ֵמיֵמי ִי ְׂשָרֵאל ֲה א ֶאְרַחץ  ָּבֶהם" 
ג. נעמן  א. פרעה נכׂה אמר: 

ד. יהואחז  ב. גיחזי   
 

 16. "קֹו ל  ְּבָרָמה ִנ ְׁשָמע ְנִהי  ְּבִכי ַתְמרּו ִרים ָרֵחל ְמַב ָּכה ַעל  ָּבֶניָה" 
ג. ירמיה  א. ישעיה אמר:

ד. דוד  ב. יחזקאל  
 

 17. "ָאִביָך ִהְק ָׁשה ֶאת ֻע ֵּלנּו  ְוַא ָּתה ַע ָּתה ָהֵקל ֵמֲעׂבַדת ָאִביָך ַה ָּק ָׁשה ּו ֵמֻעּל ֹו  ַה ָּכֵבד" 
ג. רחבעם  א. שלמה נאמר ל:

ד. יאשיהו  ב. אסא  
 

 " .18 א ִאיׁש   ְּדָבִרים ָאנִׂכי  ַּגם ִמ ְּתמֹו ל  ַּגם ִמ  ִּׁשְל ׁׂשם" 
ג. גדעון  א. ירמיה אמר:
ד. יונה  ב. משה  

 
 19. "ְמַכְר ֵּכר  ְּבָכל עׂז ִלְפֵני ה' ְו... ָחגּו ר ֵאפֹו ד  ָּבד" 

ג. עזרא  א. אברהם נאמר על:
ד. דוד  ב. משה  

 
 20. "ְוִה ֵּנה  א ֻה ַּגד ִלי ַהֵחִצי" 

ג. פרעה (שבזמן יוסף)  א. מלכת שבא אמר/ה:
ד. שר האופים  ב. שמשון  

 
 21. "ָחָטאִתי ַה ָּפַעם ה' ַה ַּצ ִּדיק ַוֲאִני ְוַע ִּמי ָהְר ָׁשִעים" 

ג. אכיש מלך גת  א. פרעה אמר: 
ד. מלך נינוה  ב. אלימלך  

 
 22. "ִמי ַלה' ֵאָלי" 

ג. עזרא  א. פנחס בן אלעזר אמר:
ש. יוסף  ב. משה  

 
 23. " ֶּבן ָאָדם חּו ד ִחיָדה ּו ְמ ׁׂשל ָמ ָׁשל" 

ג. יחזקאל  א. ירמיה נאמר ל: 
ד. שלמה  ב. ישעיה  

 
 24. "ְוַע ָּתה ַמה  ּנׂאַמר ֱא ֵקינּו  ַאֲחֵרי זׂאת  ִּכי ָעַזְבנּו  ִמְצֹו ֶתיָך" 

ג. דניאל  א. עזרא אמר:
ד. שלמה  ב. נחמיה  

 
 25. "ַחל ָנא ֶאת  ְּפֵני ה' ֱא ֶקיָך ְוִהְת ַּפ ֵּלל  ַּבֲעִדי" 

ג. ירבעם  א. חזקיה אמר: 
ד. נעמן  ב. אסא   

 
 
 

ב ה צ ל ח ה ! 
        ארגון נח"ת 

    נוער חובב תנ"ך 
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חידון דמה לבתי הספר הכלליים - תשובות 
השלב המחוזי 

 
               

שופטים ח, ב  1. ב. גדעון
בראשית ד, ז  2. א. קין

שופטים טז, כח  3. ד. שמשון
בראשית כו, יג  4. ב. יצחק

יונה ב, ד  5. ג. יונה
מל"ב ד, יג  6. א. האשה השונמית

שמ"ב כ, יט  7. ד. האישה מאבל בית מעכה
שמ"א כה, כט  8. ב. אביגיל

שמות ד, א  9. א. משה
נחמיה ה, טו  10. ג. נחמיה

שופטים יא, לו  11. ב. בת יפתח
ירמיה לא, יט  12. ד. ירמיה

בראשית כב, א  13. א. אברהם
שמ"ב י, יב  14. ב. יואב

מל"ב ה', יב  15. ג. נעמן
ירמיה לא, יד  16. ג. ירמיה

מל"א יב, ד  17. ג. רחבעם
שמות ד, י  18. ב. משה

שמ"ב ו, יד  19. ד. דוד
מל"א י, ז  20. א. מלכת שבא

שמות ט, כז  21. א. פרעה
שמות לב, כו  22. ב. משה
יחזקאל יז, ב  23. ג. יחזקאל

עזרא ט, י  24. א. עזרא
מל"א יג, ו  25. ג. ירבעם
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