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 תנ"ך –בונוס או מינוס 

 חידון טריוויה

 

 מטרות:

 העשרה בנושא התנ"ך באמצעות שאלון תחרותי.

 

 חומרים:

 4משבצות בגודל  21 -לוח פוליגל מחולק לA - בראש כל 3 -כל משבצת מחולקת ל .

 צמדן זכר. -חלק 

 63 א, ב, ג(. מאחורי כל כרטיס מופיע הניקוד  -שאלות )מחולק ל 21 -כרטיסי תשובות ל

על התשובה. )על כרטיסי התשובות הנכונות הניקוד הוא חיובי ועל התשובות השגויות 

 מורידים נקודות( -הניקוד הוא שלילי 

  4כיסויים בגודלA - 21עד  1 -ממוספרים מ 

 דפי שאלות למדריך 

 דף ניקוד 

 

 הכנה לפעילות:

 את התשובות על גבי הלוח לפי הסדר ומעליהם את הכיסויים הממוספרים.מצמידים 

 

 מהלך הפעילות:

 הקבוצה נחלקת לשתי קבוצות מתחרות. .1

 . 21עד  1 -הקבוצה הפותחת בוחרת מספר מ .2

המדריך קורא את השאלה מדף השאלות שבידו, מרים את הכיסוי המתאים שעל  .3

 הלוח ומגלה את שלוש התשובות לשאלה שנבחרה.

זוכים בניקוד הנקוב מאחורי  –הקבוצה בוחרת בתשובה הנכונה לדעתה. ענו נכון  .4

מורידים את מספר הנקודות הנקוב בכרטיס  –כרטיס התשובה. ענו תשובה לא נכונה 

 שבחרו והשאלה עוברת לקבוצה המתחרה.

 הקבוצה שצברה את מירב הניקוד. –ממשיכים לשחק עד תום השאלות. מנצחת  .5
 

 לוח הפעילות:
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 למדריך:דף שאלות 
 

 כמה ספרים בתנך?  .1
  20א. 
  24ב. 
 25ג. 

 

 לאן השליך נבוכדנצאר את דניאל בלית ברירה כששריו גילו לו שהוא מתפלל לה'?  .2
 א. לכבשן האש 

 ב. לנהר הכי עמוק בבבל 
 ג. לבור האריות

 

 מי היה תרח?  .3
 א. אח של אברהם 

 ב. האויב של אברהם 
 ג. אבא של אברהם

 

 מה עשה אברהם אבינו לפסלים?  .4
 א. האכיל אותם 

 ב. שבר אותם 
 ג. מכר את כולם

 

 מי היו נשותיו של אברהם?  .5
 א. שרה והגר 

 ב. שרה וזלפה 
 ג. שרה ורבקה

 

 שני השבטים שהיו נכדיו של יעקב?  .6
 א. זבולון ונפתלי 

 ב. אפרים ומנשה 
 ג. שמעון וגד

 

 זלפה ובלהה היו נשותיו של...  .7
 א. עשו 

 ב. יצחק 
 ג. יעקב

 

 מי נקרא צפנת פענח?  .8
 א. יוסף שפענח את החלומות 

 ב. פרעה שפענחו לו את החלומות 
 ג. דניאל שפענח את חלומות נבוכדנצאר

 

 איזו גזירה לא גזר פרעה?  .9
 א. לעבוד עבודת פרך 

 ב. להרוג את כל הבנות 
 ג. להרוג כל בן זכר

 

 למה משה בורח למדין?  .11
 א. כדי להתחתן עם ציפורה 

 ב. כדי להרוג את המצרי 
 ג. כדי שפרעה לא יהרוג אותו )אחרי שהרג את המצרי(

 

 ציפורה היתה...  .11
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 א. ביתו של יתרו 
 ב. אשתו של משה 

 ג. כל התשובות נכונות

 

 כמה זמן אחרי שיצאו בני ישראל ממצרים הם מגיעים למעמד הר סיני?  .12
 יום  51א. 
 ימים  100ב. 
 שנה 40 ג.
 

 מה עושה עם ישראל לאחר קבלת הלוחות השניים?  .13
 א. חוטא בחטא העגל 

 מתחיל לבנות את המשכן ב. 
 ג. נלחם עם עמלק

 

 הוא:  נבוכדנצרעונשו של מי שלא ישתחווה לפסל של  .14
 א. מוות בשריפה 

 ב. מוות בתליה 
 ג. מוות בחרב

 

 בחלומו?  נבוכדנצרמה ראה  .15
 א. שבע שיבולים 

 ב. פסל שכולו זהב 
 ג. פסל שכל חלק בגופו עשוי מחומר אחר

 

 בעזרת מה נלחם סיסרא?  .16
 א. בעזרת לפידים ושופרות 

 ב. בעזרת מרכבות ברזל 
 ג. בעזרת חרבות צורים

 

 ? נבוכדנצרמה אכלו דניאל, חנניה, מישאל ועזריה בארמונו של  .17
 א. זרעים ומים 

 ב. מעדנים משולחן המלך 
 כלוםג. הם לא אכלו 

 

 כששלמה המלך הזדקן...  .18
 א. הוא האמין בה' עד סוף ימיו 

 נשים  3ב. הוא התחתן רק עם 
 ג. נשותיו הרבות גרמו לו לחטוא ולהאמין באלילים

 

 את מי שחרר גדעון מהמלחמה במדין?  .19
 א. מי שליקק בלשונו מהמים 
 ב. מי שכרע על ברכיו לשתות 

 ג. מי שלא היה צמא
 

 בעזרת מה שרף שמשון את שדותיהם של הפלישתים?  .21
 זאבים  200א. 
 שועלים  311ב. 

 ג. לחי של חמור
 

 מי מנהיג את עם ישראל אחרי שעלי מת?  .21
 א. שמואל 

 ב. שאול 
 ג. דוד
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 20א. 1

 24ב. 1

 25ג. 1

 יש לגזור, לניילן ולהוסיף סקוץ' –כרטיסי התשובות 
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ן ַהֵאשא. 2 בשָׁ  ְלכִּ

י ַעמֹוק ב. 2 ר ַהכִּ לַנהָׁ
 ְבַבֶבל

 ְלבֹור ַהָאַריֹותג. 2
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םא. 3 הָׁ  ָאח ֶשל ַאְברָׁ

םב. 3 הָׁ אֹוֵיב ֶשל ַאְברָׁ  הָׁ
 

םג. 3 הָׁ א ֶשל ַאְברָׁ  ַאבָׁ
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םא. 4 יל אֹותָׁ  ֶהֱאכִּ

םב. 4 ַבר אֹותָׁ  שָׁ
 

ַכר ֶאת כֻּלָׁםג. 4  מָׁ
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הא. 5 רָׁ ר שָׁ גָׁ  ְוהָׁ

ְלַפה. ב5 ה וזִּ רָׁ  שָׁ

ה ג. 5 רָׁ השָׁ ְבקָׁ  ְורִּ
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יא. 6 לִּ  ְזבּולּון ְוַנְפתָׁ

ם ּוְמַנֶשהב. 6  ֶאְפַריִּ
 

ְמעֹון ְוַגדג. 6  שִּ
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וא. 7  ֵעשֲׂ

קב. 7 ְצחָׁ  יִּ

ֹקב ג.7  ַיעֲׂ
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לֹומֹותא. 8 ְעֵנַח ֶאת ַהחֲׂ  .יֹוֵסף ֶשפִּ

ְעְנחּו לֹו ֶאת ב. 8 ַפְרֹעה ֶשפִּ
לֹומֹות  ַהחֲׂ

לֹומֹות ג. 8 ְעֵנַח ֶאת חֲׂ ֵיאל ֶשפִּ נִּ דָׁ
 .ְנבּוַכדֵנצאר
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בֹוַדת ֶפֶרְךא. 9 בֹוד עֲׂ  ַלעֲׂ

רוגב. 9 נֹות ְלהָׁ ל ַהבָׁ  . ֶֹאת כָׁ

כַ ג. 9 ל ֵבן זָׁ ֹרג כָׁ  ר.ַלהֲׂ
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ּהא. 10 פֹורָׁ ם צִּ ְתַחֵתן עִּ  ְכֵדי ְלהִּ

יב. 10 ְצרִּ ֹרג ֶאת ַהמִּ  ְכֵדי ַלהֲׂ

ֹרג אֹותֹו ְכֵדי ֶשַפְרֹעה ֹלא ג. 10 ַיהֲׂ
י( ְצרִּ ַרג ֶאת ַהמִּ ֵרי ֶשהָׁ  )ַאחֲׂ
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ְתרוֹ א. 11  ביתֹו ֶשל יִּ

ְשתֹו ֶשל ֹמֶשהב. 11  .אִּ

ל ַהְתשּובֹות ְנכֹונֹותג. 11  .כָׁ
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 יום 50א. 12

 .ימים 100 ב.12

 שנה 40ג. 12
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ֵעגֶ א. 13  ל.חֹוֵטא ְבֵחְטא הָׁ

ְבנֹות ֶאת ב. 13 יל לִּ ַמְתחִּ
ן ְשכָׁ  ַהמִּ

ֵלקג. 13 מָׁ ם עֲׂ ְלַחם עִּ  .נִּ
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הא.  14 ֶות ְבשֵריפָׁ  מָׁ
 

יָׁהב. 14 ֶות ְבתלִּ  מָׁ
 

ֶות ְבֵחֶרבג. 14  מָׁ
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יםא. 15 יבֹולִּ  ְשַבע שִּ

בב. 15  ֵפֶסל ְשכּולֹו ַזהָׁ

ֵפֵסל ְשֹכל ֵחֶלק ְבגּופֹו  .ג15
 ַעשּוי ְמחֹוֶמר ַאֵחר
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ְבְעזַרת א. 16
ים ְושֹוַפרֹות ידִּ  ַלפִּ

ְבְעזַרת ב. 16
 ְמרַכבֹות ַברְזל

 ְבְעזַרתג. 16
רים  ַחַרבֹות צּוִּ
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ם א.17 ים ּוַמיִּ עִּ  זרָׁ

ים ְמשּולַחן ב. 17 ַדנִּ ַמעָׁ
 ַהֶמֵלך

 ֵהם ֹלא ַאכלּו כלּוםג. 17
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ין ַבה' ַעד  .א18 הּוא ֶהאֱ ֶמִּ
יו  סֹוף יָׁמָׁ

ְתַחֵתן ַרק  ב.18 הּוא הִּ
ם  ים 3עִּ  נָׁשִּ

בֹות ַגרמּו לֹו ְנשֹוַתיו ג. 18 ַהרָׁ
ים ילִּ ין ְבֵאלִּ ַחטֹוא ְוֵלַהָאמִּ  לָׁ
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יא. 19 יֵקק ְבלשֹונֹו  מִּ ְשלִּ
יִּ   ם.ְמַהמָׁ

רַכיו ב. 19 ע ַעל בִּ י ְשַכרָׁ מִּ
שתֹות  .לִּ

י ְשֹלא ַהיָׁה ַצֵמאג. 19  .מִּ



 

 החינוכית ב"אחוזת שרה" המועצה לילד החוסה", המרכזיה –"ילדים בסיכוי ©

 

ים 200א. 20  ְזֵאבִּ

ים 300ב. 20  שּוַעלִּ

י ֶשל ַחמֹור.ג. 20  ְלחִּ
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 .ְשמּוֵאלא. 21

 .ַשאּולב. 21

דג. 21  .ַדוִּ
 

 

 
 



 

 החינוכית ב"אחוזת שרה" המועצה לילד החוסה", המרכזיה –"ילדים בסיכוי ©

 

 
 יש לגזור ולהדביק בגב כרטיסי התשובות –מדבקות הניקוד 

 (מאחורי התשובות השגויות יש להדביק את כרטיסי המינוס)
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