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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ד"בס

        בספר מלכי	 בספר מלכי	 בספר מלכי	 בספר מלכי	 מבח� מבח� מבח� מבח� 

        
        חלוקת המלוכה ומלכות ירבע	חלוקת המלוכה ומלכות ירבע	חלוקת המלוכה ומלכות ירבע	חלוקת המלוכה ומלכות ירבע	    - - - - '  '  '  '  חלק אחלק אחלק אחלק א

        ))))לתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונה' ' ' ' ננננ    4444    - - - - - - - -     3333----5555((((עני על השאלות עני על השאלות עני על השאלות עני על השאלות     - - - - ' ' ' ' מקב� אמקב� אמקב� אמקב� א

 ?י	ומה היו חטאיו הנוספ? מדוע עשה ירבע	 שני עגלי זהב .1

 ?לקול מי שמע רחבע	 והא	 הצליח בדרכו, מה היתה עצת הילדי	 לרחבע	 ומהי עצת הזקני	 .2

 ?מה ציוה נביא השקר לבניו בקשר לקבורתו ומדוע .3

 )3(? מה תוכ� נבואת אחיה השלוני לאשת ירבע	 .4

  ?מהי הנבואה ומהי המופת שאמר איש האלוקי	 לירבע	 בעומדו להקטיר לעגל שבבית קל .5

  

  )לתשובה נכונה' נ 4 -- 4-2( סביריה -' מקב� ב

 "קמו עיניו משיבו" .1

 "עצור ועזוב" .2

 ""כאשר ינוד הקנה ע	 המי	" .3

 "ויהיו לל) עבדי	 כל הימי	... א	 תהיה עבד לע	 הזה" .4

  

        אליהו הנביא ותקופת אחאבאליהו הנביא ותקופת אחאבאליהו הנביא ותקופת אחאבאליהו הנביא ותקופת אחאב    - - - - '  '  '  '  בבבבחלק חלק חלק חלק 

        ))))לתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונה' ' ' ' ננננ    4444    - - - - - - - -     4444----6666((((עני על השאלות עני על השאלות עני על השאלות עני על השאלות     - - - - ' ' ' ' מקב� אמקב� אמקב� אמקב� א

 ?ומה הבטיח לה א	 תמלא את בקשתו, ח העיר צרפתמה בקש אליהו מהאישה האלמנה בפת .1

 ?אי) התקיימו שני הנבואות? מי גזר את העונש? בגלל אלו שני חטאי	 גזרו על אחאב פעמיי	 עונש מוות .2

 ?שליחויות קבל ש	 אליהו 3ואיזה ? מה היה המסר שלו, איזה מראה ראה אליהו בחורב .3

 ?הוא האלוקי	' וכיח לע	 שהוכיצד רוצה אליהו לה, מהי טענת אליהו בהר הכרמל .4

 ספרי על נבואה זאת. הנביא מכיהו מסביר אי) נתנה הרשות לנביאי השקר לפתות את אחאב לצאת למלחמה .5

ומהו שיי) , מחופש באפר לפני אחאב לאחר המלחמה השניה ע	 ב� הדד, מהו המשל שעשה מיכהו ב� ימלה .6

 ?לעניי� ב� הדד

  

        ))))לתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונה' ' ' ' ננננ        3333-- -- -- --     3333----5555((((    ? ? ? ? למי ארע ומדועלמי ארע ומדועלמי ארע ומדועלמי ארע ומדוע    - - - - ' ' ' ' מקב� במקב� במקב� במקב� ב

 ?סקלו אותו באבני	 לפי עדות שקר .1

 ?בבגדי חייל פשוט, מל) בישראל שהגיע למלחמה .2

 ?התחבא בנחל כרית .3

 ?י אריה"נהרג ע .4

 ?השליכו עליו אדרת .5

  

        עליית אליהו בסערה השמימה וניסי אלישעעליית אליהו בסערה השמימה וניסי אלישעעליית אליהו בסערה השמימה וניסי אלישעעליית אליהו בסערה השמימה וניסי אלישע    - - - - '  '  '  '  חלק גחלק גחלק גחלק ג

        ))))לתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונה' ' ' ' ננננ    4444    -- -- -- --     3333----5555((((עני על השאלות עני על השאלות עני על השאלות עני על השאלות     - - - - ' ' ' ' מקב� אמקב� אמקב� אמקב� א

? מה היתה תגובת אליהו, מה בקש אלישע"  שאל מה אעשה ל) בטר	 אלקח מעמ): "אליהו אמר לאלישע .1

 )דוגמאות 3(הדגימי כיצד ? הא	 זכה אלישע שבקשתו תתמלא

 ?מדוע נצטרע? על מי מסופר שקבל צרעת .2

 ?על ישראל בשל מעשהו של מל) מואב' מדוע קצ+ ה -" ויהי קצ+ לישראל... ויקח את בנו הבכור לעולה" .3

  ?ספרי על שלושה ניסי	 דומי	 שעשו אליהו הנביא וג	 תלמידו אלישע הנביא .4

  !תארי והסבירי? לשלושת המלכי	 במלחמת	 נגד מואב' ניסי	 עשה ה 2אלו  .5
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        ))))לתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונה' ' ' ' ננננ        3333-- -- -- --     4444----6666((((    ? ? ? ? הסביריהסביריהסביריהסבירי, , , , אמראמראמראמרמי מי מי מי     ----' ' ' ' מקב� במקב� במקב� במקב� ב

 "על ידי אלישע אשר יצק מי	פה אלישע " .1

 "בתו) עמי אנוכי יושבת" .2

 "י רבי	 אותנו מאשר אות	אל תירא כ" .3

 "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" .4

 "באת להזכיר עווני... מה לי ול)" .5

 "השאלתי ב� מאת אדוני הלא אמרתי אל תשלה אותי" .6

 

 דברי ימי המלכי עד הליכת עשרת השבטי	 לגלות אשורדברי ימי המלכי עד הליכת עשרת השבטי	 לגלות אשורדברי ימי המלכי עד הליכת עשרת השבטי	 לגלות אשורדברי ימי המלכי עד הליכת עשרת השבטי	 לגלות אשור    - - - - '  '  '  '  חלק דחלק דחלק דחלק ד

        ))))לתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונה' ' ' ' ננננ    3333    -- -- -- --     4444----6666((((    ????השיביהשיביהשיביהשיבי    - - - - ' ' ' ' מקב� אמקב� אמקב� אמקב� א

 ?כיצד קיי	 את שליחותו? מי ציוה את זה על מי -" ל) רמות גלעד... חגור מתנ) וקח פ) השמ� הזה" .1

  ?מי אמר מילי	 אלו  ובאיזה עניי� -"סוב אל אחרי... מה ל) ולשלו	" .2

 ?מה עשה יואש? כשבא לבקרו, ל) לעשותמיואש ה, מה בקש אלישע החולה .3

 ?מי אמר זאת ועל מי" אבי אבי רכב ישראל ופרשיו"פעמיי	 נאמר בנביא  .4

 ?נגזר דינה של שומרו� לגלות לגמרי בימי הושע ב� אלה מדוע .5

 ?ומדוע, מה קרה לגויי	 שהושיב מל) אשור בשומרו� .6

  

        ))))לתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונה' ' ' ' ננננ    3333    -- -- -- --     3333----5555((((    ????למי אירע ומדועלמי אירע ומדועלמי אירע ומדועלמי אירע ומדוע    ----' ' ' ' מקב� במקב� במקב� במקב� ב

 ?החיה מת לאחר שנפטר ונקבר .1

 ?נתקע בליבו ומת, הח� עבר בי� זרועותיו .2

 ?ופתח את הדלת ונס, נביא שאמר את נבואתו .3

 ?מל) ישראל ומל) יהודה, ג שני מלכי	הר .4

  ?דורות של מלוכה 4-זכה ל .5

  

 חזקיהו מל) יהודה וצדקותוחזקיהו מל) יהודה וצדקותוחזקיהו מל) יהודה וצדקותוחזקיהו מל) יהודה וצדקותו    - - - - '  '  '  '  חלק החלק החלק החלק ה

        ))))לתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונה' ' ' ' ננננ    3333    -- -- -- --         2222----4444((((    השיבי השיבי השיבי השיבי     - - - - ' ' ' ' מקב� אמקב� אמקב� אמקב� א

 )נקודות מדבריו 4צייני (? מה היה תוכ� דברי רבשקה אל המל) חזקיהו ואל הע	 .1

 .ולות לפחות מפעולותיופע 3מני . 'חזקיהו המל) עשה הישר והטוב בעיני ה .2

 ?מהו החטא שבזביחה בבמות ומיהו  המל) שהרס במות -" א) הבמות לא סרו" .3

 ?בל	 חזקיהו ומה עונשו על כ)יאי) ק? מדוע שלח מל) בבל את שליחיו לחזקיהו .4

  

        ))))לתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונהלתשובה נכונה' ' ' ' ננננ    2222    -- -- -- --         2222----3333((((    מי שאל את השאלות הבאות ומה הסבר� מי שאל את השאלות הבאות ומה הסבר� מי שאל את השאלות הבאות ומה הסבר� מי שאל את השאלות הבאות ומה הסבר�     ----' ' ' ' בבבבמקב� מקב� מקב� מקב� 

 "לי' מה אות כי ירפא ה" .1

 "שענת הקנה הרצו�מ" .2

 "כי מת אתה ולא תחיהצו לבית) " .3

  

 ))))''''ננננ    4444((((אינ� חובה אינ� חובה אינ� חובה אינ� חובה , , , , שאלות בניקוד נפרדשאלות בניקוד נפרדשאלות בניקוד נפרדשאלות בניקוד נפרד    - - - - אתגר אתגר אתגר אתגר 

 ?י נביא"מצאי נבואות שנאמרו וקיומ� ע .1

  ?צייני את שמות המלכי	 שבימיה	 נבאו, באו בספר מלכי	ינביאי	 שנ 6מני  .2

 ! ! ! ! בהצלחה רבהבהצלחה רבהבהצלחה רבהבהצלחה רבה


