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        ''''זזזז    - - - -     ''''בבבבפרקי� פרקי� פרקי� פרקי� ' ' ' ' בבבבמלכי� מלכי� מלכי� מלכי�     - - - -     מבח� בנביאמבח� בנביאמבח� בנביאמבח� בנביא

        ))))8888----9999((((    ::::עני על השאלות הבאות בפירוטעני על השאלות הבאות בפירוטעני על השאלות הבאות בפירוטעני על השאלות הבאות בפירוט    ....אאאא

  :נבואה שנאמרה והתקיימה בפרקי� אלוכתבי על   .1

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

  :כתבי על הכרת הטוב בהתנהגות נביא .2

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 ?י המל� יהור�"כדי שבניה לא ילקחו לעבדי�  ע, לאשת עובדיה, כיצד עזר אלישע הנביא .3

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

  ?מדוע לא שרתה שכינה על אלישע כשבאו אליו שלושת המלכי� ומה למדנו מכ� .4

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

מה בקש אלישע ומה היתה תגובת  -" שאל מה אעשה ל� בטר� אלקח מעמ�: "אליהו אמר לאלישע .5

  __________________________________________________________________ ?אליהו

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

ומה היה עונשו של השליש שלעג  ?אי� נגמר הרעב הכבד שהיה בשומרו� בימי יהור� ב� אחאב .6

  ?לנבואת אלישע

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  )2(? מה שכרה, האישה השונמית עשתה לאלישע עליית קיר בביתה ודאגה למחסורו כשבא לשונ� .7

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

  !תארי והסבירי? לשלושת המלכי� במלחמת� נגד מואב' ניסי� עשה ה 2אלו  .8

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

  ?ספרי על שלושה ניסי� דומי� שעשו אליהו הנביא וג� תלמידו אלישע הנביא .9

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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        ))))3333----4444((((    ????למי אירע ומדועלמי אירע ומדועלמי אירע ומדועלמי אירע ומדוע    ....בבבב

 _____________________________________________ ?פעמי� במימי הירד� ונרפא 7 /רח .1

 _________ _____________________________________________ ?חצה את הנהר בחרבה .2

 __________________________________________?א� בליבו התכוו� לשמי�, ז"השתחווה לע .3

 __________________? _______________________________________נרמס בשער וימות .4

 

        ))))3333----4444: (: (: (: (הסבירי אותההסבירי אותההסבירי אותההסבירי אותה, , , , שובהשובהשובהשובהתתתתמי ענה את המי ענה את המי ענה את המי ענה את ה    ....גגגג

 _____________________________________________- "אי� לשפחת� כל כי א� אסו� שמ�" .1

 ________________________________________________- "בתו� עמי אנוכי יושבת, ותאמר" .2

 ___________________________________________________-"לא הל� עבד� אנה ואנה" .3

  __________________________________________- "אל תירא כי רבי� אתנו מאשר אות�" .4

  

        ))))4444----5555((((? ? ? ? מי אמר למי ובאיזה עניי�מי אמר למי ובאיזה עניי�מי אמר למי ובאיזה עניי�מי אמר למי ובאיזה עניי�    ....דדדד

 _________________________________________ -"כסוסי כסוסי�, כעמי כעמ�, כמוני כמו�" .1

 ___________________________________________________ -"ויהי פי שני� ברוח� עלי" .2

 ______________________________________ -"ומצאנו עוו�... יו� בשורה הוא ואנחנו מחשי� " .3

 _______________________________________________ -"האלוקי� אני להמית ולהחיות" .4

 ___________________________________ -"מי משלנו אל מל� ישראל... ויסער לב מל� אר�" .5

  

        ))))8888----9999((((? ? ? ? הסביריהסביריהסביריהסבירי    ....הההה

 _____________________________________________________ - "יצק מי� על ידי אליהו" .1

 ___________________________________________________ - "ויהי קצ0 גדול על ישראל" .2

 _________________________________________________ - "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" .3

 ____________________________________________________________ -"ויעמוד השמ�" .4

 _____________________________________________________ -"היש ל� דבר אל המל�" .5

 _______________________________________________________ -"עלה קרח עלה קרח" .6

 _____________________________________________________________ -"עוגת רצפי�" .7

 ___________________________________________________________ -"פקעות השדה" .8

  ________________________________-" הלא אמרתי לא תשלה אותי, השאלתי ב� מאת אדוני" .9

        

        ))))5555----6666((((? ? ? ? למדנולמדנולמדנולמדנו    מני�מני�מני�מני�    ....וווו

 ___________________________________________________ ?אי� הרב מתקנא בתלמידו .1

 _________________________________________________ ?הנשבע לשקר לוקה בצרעת .2

 ______________________________________________ ?ממנו ליהנותהכופר בנס אינו יכול  .3

 ___________________________________________?מהאיש האישה מכרת באורחי� יותר .4

 _______________________________________?שיש לקרוע קריעה בהסתלקות רבו המובהק .5

 ________________________________?____________________דרכו של הנס לבוא בצנעה .6


