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  ד"בס

  'מלכי� א -  חזרה בנביאשאלות 

  .יד, יג, יב: חלוקת הממלכה ומלכות ירבע�

  .כב, כא, כ, יט, יח, יז: תקופת אליהו ומלכות אחאב

  

  חלוקת הממלכה -יב

 ?היכ� רצו ישראל להמלי� את רחבע� .1

 ?למה לא בירושלי� .2

 ?מה בקשו הע� מרחבע� לפני המלכתו .3

 ?מה יעצו לו הילדי�? זקני�מה יעצו לו ה, ימי� למחשבה 3רחבע� בקש  .4

 ?"מה זה עקרבי�"? "שוטי�"מה זה ? "קטני"מה זה  .5

 ?הא� הוא הצליח ?לקול מי הוא שמע .6

 ?רחבע� מנסה להחזיר את המלוכה את מי הוא שולח לש� כ� .7

 ?השבטי� 10במדוע הוא אינו יוצא להילח�  .8

 ?מדוע ירבע� מעמיד את עגלי� .9

 ?אילו חטאי� נוספי� הוא חוטאב .10

  

  את עידונבו -יג

 ?בבית קל מה מנבא עידו על המזבח .1

 ?עושהאיזה מופת הוא  .2

 ?והנבואהאי� מגיב ירבע� על המופת  .3

 ?מה הוא מבקש מעידו ,אחרי שידו נרפאת .4

 ?מדוע עידו מסרב לבקשת ירבע� לסעוד בביתו .5

 ?מה נביא השקר אומר לעידו .6

 ?איזו נבואה מקבל נביא השקר כשעידו סועד בביתו .7

 ? זר לבית אל  ואכל אצל נביא השקרמה היה עונשו על שח .8

  ?ניסי� נעשו ש� 2אילו  .9

 ?ומדוע, מה בקש נביא השקר מבניו .10

  

 אחיה השילונינבואת  -די

 ?מדוע באה אשת ירבע� לנביא .1

 ?למה היא מתחפשת .2

 ?מה לומדי� מזה שאחיה היה עיוור .3

 ?על אביה בנה ?י"על עמ? על ירבע� וביתו: מה ניבא לה אחיה .4

 ?רהמדוע זכה אביה לקבו .5

 ?כיצד מתקיימת נבואת אחיה על אביה .6

  ?מדוע מוזכרת אמו של רחבע� .7
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  שנות הבצורת -זי

 ?מדוע גוזר אליהו בצורת .1

 ?מה מיוחד בבצורת הזו .2

 ?היכ� הוא מסתתר בתחילה .3

 ?מי מפרנס אותו ש� .4

 ?מדוע יבש הנחל .5

 ?להיכ� הוא עובר .6

 ?מי מפרנס אותו ש� .7

 ?ניסי� הוא מחולל בבית האלמנה 2אילו  .8

 "בא אלי איש האלוקי� להזכיר עווני? מה לי ול�: "וש המילי�מה פר .9

  

  המעמד בכרמל -חי

 ?את מי הוא פוגש כשמגיע לשומרו� -" ל� ותראה אל אחאב"ה מצווה "הקב .1

 ?אי� עובדיה מכונה ומדוע .2

 ?לקרוא לאחאב דוע נבהל עובדיה מבקשתו של אליהומ .3

 ?מה עונה לא אליהו? מה אומר אחאב לאליהו כשפוגש בו .4

 ?שאת מי יאסו+ לכרמל, מה מבקש אליהו מאחאב .5

 ?מה שואל אליהו את הע� בכרמל .6

 ?מה הוא רוצה להוכיח לע� במעמד בכרמל .7

 ?הוא האלוקי�' שה ?את זה אי� הוא מוכיח .8

 ?בכרמל סמה עשה כדי להגדיל את הנ .9

 ?ומה עשו? מה אמרו הע� לאחר המעמד בכרמל .10

 ?פעמי� 7לש� מה אליהו שולח את נערו  .11

 ?מדוע הוא ר- לפני מרכבתו של אחאב .12

  

  אליהו בורח לחורב -טי

 ?מדוע בורח אליהו למדבר .1

 ?מהו רות�? היכ� יושב .2

 ?פעמי�' מעיר אותו מלא� ה מדוע .3

 ?מהי עוגת רצפי� .4

 ?"מה ל� פה אליהו"במילי� ' מדוע פונה אליו ה .5

 ?"עזבו ברית�"מה זה ? מה עונה לו אליהו .6

 ?ומה המסר בנבואה זו, הנבואה שהוא רואה מה מראהואז , ה אומר לו לצאת החוצה"הקב .7

 ?ומי מבצע אות�? כוונת�מה היתה , חורבאת אליהו לאחר המראה ב' ח השליחויות שוללאלו  .8

 ?איזה שליחות מבצע אליהו בפרק זה .9

 ?כשאליהו בא למנות אותו לנביאמה עושה אלישע  .10

 ?כיצד ממנה אליהו את אלישע לנביא אחריו .11

 ?מדוע? צמד הבקרמה אלישע עושה ע�  .12
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  מלחמות אחאב בב� הדד -כ

 ?מה שולח ב� הדד לומר לאחאב כשצר על שומרו� .1

 ?לו �מייעציומה ה� , לב� הדד תלהיענובמי מתייע- אחאב ע�  .2

 ?רובויב� הדד לאחאב על סאומר מה  .3

 ?מה משיב לו אחאב .4

 ? מה מנבא מכיהו ב� ימלה לפני המלחמה .5

 ?אר� ומי מצד? מי יוצא להילח� מצד ישראל .6

 ?מי מנצח במלחמה .7

 ?אילו מסקנות מסיקי� עבדי מל� אר� מהמלחמה .8

 ?מה מנבא מכיהו ב� ימלה לפני המלחמה השניה .9

 ?מי מנצח במלחמה השנייה ואי� .10

 ?אי� מייעצי� לו עבדיו להינצל, ב� הדד מתחבא חדר בחדר .11

 ?אי� מקבל את פניו אחאב .12

 ?רו את ב� הדד בחיי�איזה מעשה סמלי עושה מכיהו לאחר חטאו של אחאב בהותי .13

   ?מה עושה מכיהו ב� ימלה כשש� אפר על עיניו .14

  

  כר� נבות  - א"כ

 ?את מה חמד אחאב .1

 ?מדוע חמד אותו .2

 ?ת כרמומדוע סרב נבות לתת א .3

 ?כיצד גרמה איזבל שאחאב יקבל את השדה .4

 ?על איזבל, על ביתו, על אחאב? מה ניבא אליהו לאחאב בכר� נבות .5

 ?אי� הגיב אחאב על הנבואה .6

 ?למה זכה בזכות כניעתו וחזרתו בתשובה .7

  

  מות אחאב במלחמה ברמות גלעד - ב "כ

 ?ממי מבקש אחאב שיצטר+ אליו למלמה ברמות גלעד .1

 ?באיזה תנאי מסכי� יהושפט להצטר+ למלחמה .2

 ?מה מנבאי� נביאי השקר לאחאב .3

 ?מה עושה צדקיה ב� כנענה .4

 ?אי� ידע יהושפט שה� נביאי שקר .5

 ?כששואל אותו אחאב א� לצאת למלחמה, בתחילה, מה אומר מכיהו ב� ימלה .6

 ?מה הוא מנבא לו .7

 ?מדוע אחאב מתחפש בצאתו למלחמה .8

 ?כיצד מת אחאב .9

 ?הנבואות שנאמרו על מותו של אחאב 2אי� התקיימו  .10


