
 

 

 חידוניקוד תנ"ך
 
 

 כשמו, הינו משחק המורכב מחידות ונקודות. -החידוניקוד 

זהה את השיר, מי אני?, חרוז  לדוגמא: לכמה תת נושאיםנחלק אותו בחר נושא מסויים ונלמשחק זה 

 .למילה וכיוב'

. הניקוד על התשובות יינתן עפ"י דרגת הקושי דרגות קושי שונותבמספר שאלות נשאל נושא תחת כל 

 נקודות. 25-ל 5בין של השאלה, 

הניקוד נושאים וכותרות ה מתאימים ואת הלוח בכיסוייםהשאלות, שעל  נכסה אתבתחילת המשחק 

 גלויים. נשאיר

 
 מטרות:

 
 .אירועים ודמויות בתנ"ךרענון הידע וחזרה על 

 
 

 :חומרים
 

 לוח משחק -
 כרטיסי כיסוי -
 ניקודלוח  -
 למדריךהשאלות והתשובות דף  -
 עזרים לחידות ולמשימות במידת הצורך -
 
 

 מהלך המשחק:
 

תוכל לבחור בשמות המתאימים לנושא ).  שם לכל קבוצהחלק את קבוצת האם לתת קבוצות. תן  .1
 .(הכללי

כל קבוצה בתורה בוחרת את הנושא עליו ברצונה להישאל ואת דרגת הקושי/גובה הניקוד.  .2
 חושף את השאלה שנבחרה.המדריך 

 בניקוד.  זוכים -במידה וענו תשובה נכונה  .3
 מתחרה.לקבוצה ה עוברתהשאלה  -לא ענו  

 הקבוצה שצוברת את מירב הניקוד. –מנצחת  .4
 
 

 המלצה לקראת סיום המשחק:
בחר מתוך המשחק מושג אחד או שניים שנראים לך חשובים כדי להרחיב עליהם את הדיבור. כך תוכל 

 את מירב התועלת מן המשחק.להפיק 
 

 

 לוח המשחק גלוי                                            לוח המשחק מכוסה  
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 לגזירה בהמשך( החלקים) ודלוח החידוניק

 

 מה הסיפור תמונות דמויות ביטויים מי אמר למי 

 המאמין הראשון בא בימים "לך לך מארצך" 5
"ויראו אחיו כי אותו  

הם מכל אהב אבי
 אחיו וישנאו אותו"

 הרועה הנאמן אורו עיניו "שלח את עמי" 10

 
"לא כי בני החי 

 ובנך המת"

"הלוא אנכי טוב לך  15
 אדמוני יפה עינים עד חצי המלכות מעשרה בנים"

 

"ויחשבה עלי 
 לשיכורה"

"חזק ואמץ, אל  20
 תירא ואל תחת"

לפני עיוור לא תתן 
 צפנת פענח מכשול

 

 "למה תכה רעך"

 נחבא אל הכלים מעז יצא מתוק חיל""ה' עמך גבור ה 25

 

"ויחזק בכנף מעילו 
 ויקרע"
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 תשובות -חידוניקוד 

 

 מה הסיפור תמונות דמויות ביטויים מי אמר למי 

 האחים ויוסף יוסף אברהם זקן מאוד ה' לאברהם 5

 משפט שלמה דוד משה שמח, צהל משה לפרעה 10

נכונות ללכת לקראת  אלקנה לחנה 15
 תפילת חנה גדעון דוד רבהאדם במידה 

 ה' ליהושוע 20

אסור לתת לאדם עצה 
מטעה בנושא שהוא לא 

מבין בו, אסור לנצל 
 חולשה של אדם

 משה והמצרי אהרון יוסף

קריעת הממלכה  דניאל שאול מדבר רע יצא דבר טוב המלאך לגדעון 25
 משאול
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 ְלָך -"ֶלְך

 ֵמַאְרְצָך"

י" מִּ ח ֶאת עַׁ לַׁ  "שַׁ



 

 ֲהלֹוא ָאנֹכִּי "

טֹוב ָלְך ֵמֲעָשָרה 

 ".ָבנִּים

-ַאל ,ֲחזַׁק ֶוֱאָמץ"

יָרא ְוַאל  "ֵתָחת-תִּ



 

ְמָך   "ה' עִּ

  ֶהָחיִּל " גִּבֹור

 אורו ֵעינָיו



 

ים יָמִּ  ָבא בַׁ

ְלכּות מַׁ י הַׁ ד ֲחצִּ  עַׁ



 

ֵתן  ֵּור ֹלא תִּ ְפנֵי עִּ לִּ

ְכשֹול  מִּ

 ז יָָצא ָמתֹוקעמֵ 



 

אשֹון ין ָהרִּ ֲאמִּ מַׁ  הַׁ

נֱֶאָמן ָהרֹוֶעה  הַׁ



 

ַאְדמֹונִּי יְֵפה 

 ֵעינַׁיִּם

 ְענֵחַׁ פצפנת 



 

 נְֶחָבא ֶאל

ים ֵכלִּ  הַׁ

י " חַׁ י ְבנִּי הַׁ ֹלא כִּ

ֵמת  "ּוְבנְֵך הַׁ



 

י אֹתֹו " יְִּראּו ֶאָחיו כִּ וַׁ

ָכל  יֶהם מִּ ב ֲאבִּ ָאהַׁ

יְִּשנְאּו אֹתֹו  "ֶאָחיו וַׁ

יְַׁחְשֶבָה  " וַׁ

י כָֹרה ֵעלִּ  "ְלשִּ



 

ֶכה " ָלָמה תַׁ

 "ֵרֶעָך

ְכנַׁף " יֲַׁחזֵק בִּ וַׁ

ע יִָּקרַׁ ילֹו וַׁ  "ְמעִּ



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 ְלִמי ָאַמר ִמי

 ִבּטּויִים



 

 ְדֻמּיֹות

 ְתמּונֹות

 ?ַהִסּפּור ָמה
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


