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  ד"בס

  'במלכי�  -  חזרה בנביאשאלות 

  'ב: עליית אליהו השמימה

  ז-ב: ניסי אלישע

  'ט: המלכת יהוא ועונש בית אחאב ואיזבל

  ג"י: פטירת אלישע הנביא

  ,יז: גלות אשור -סיו� מלכות עשרת השבטי�

  'כ, ח"י: מלכות חזקיהו

  

  עליית אליהו בסערה השמימה -ב

 היכ�  .1

  

  נגד מואב המלחמה -ג

 מה  .1

  

 20, ריפוי התבשיל המורעל,  לשונמית ב� והחייאתו -נס , נס השמ� לאשת עובדיה: ניסי אלישע 4 -ד
 איש 100הלח� ל

  מדוע  .1

  

  ריפוי צרעת נעמ� -ה

 מדוע  .1

  

  הכאת גדודי אר� בסנוורי� והרעב בשומרו�, נס הגרז�  -ו

 ה "הקב .1

  

  י נס"שנות הרעב וסיומ�  ע 7 -ז

 מדוע  .1

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



http://bishvil.co.il/ 2

  
  לכת יהוא וועונש בית אחאב ואיזבלהמ -ט
  

 ?אלישע למשוח את יהוא ב� נמשי למל! על ישראל את מי ממנה .1

 כיצד עליו למשוח אתו למל! .2

 ?היכ� היה יהוא? היכ� היה יהור� באותו זמ� ומדוע .3

 ?מה אומר יונה כשמושח את יהוא .4

 ?ומה עונה לה� יונה, מה שואלי� השרי� את יהוא לאחר שיוצא יונה הנביא .5

 ?! ממליכי� השרי� את יהואאי .6

7. � ?מה יהוא מזהיר את השרי

 ?ספרי על השתלשלות הענייני� עד למות יהור�? מה ראה הצופה מראש המגדל .8

 ?מדוע? מה בקש יהוא מבדקר .9

 ?כיצד נהרג אחזיה .10

 ?מה היה סופה? מדוע? מי אמרה זאת" השלו� זמרי הורג אדוניו" .11

 ?על מעשה טוב מני� למדנו שג� מי שאינו צדיק זוכה לקבל שכר .12

13. � ?היכ� יש בפרק זה מידה כנגד מידה פעמיי

  "ויתקשר"   "גר� המעלות"   "עצור ועזוב"  "והמנהג כמנהג יהוא"  "שפעת: "הסבירי .14

  

  פטירת אלישע הנביא נס אלישע במותו -ג"י
  

 ?את תפילתו' ומדוע מקבל ה?  מדוע מתפלל יהואחז" ויחל יהואחז" .1

 ?לישראל' איזה מושיע מקי� ה .2

 ?עד כמה גרוע מצב�? דוע שוב מורע מצבו של הע�מ .3

 ?מה מקונ� יואש על אלישע .4

 ?איזה מעשה סמלי עושה אלישע ומה הוא אמור לסמל .5

 "וח, תשועה באר�' ח, תשועה לה: "הסבירי .6

 ?מה עושה יואש וכיצד מגיב אלישע? מה מבקש אלישע מיואש לעשות .7

 ?איזה נס עשה אלישע לאחר מותו .8

  

  השבטי� וגלות אשורחטאי עשרת  - ז"י

 ?"רק לא כמלכי ישראל' ויעש הרע בעיני ה: "על מי נאמר ומדוע .1

 ?של מי היה הושע עבד .2

 )2(? כיצד מרד בו הושע .3

4. � ?כמה שני� צר מל! אשור על שומרו� ולא� מגלה אות

 )8לפחות ( ?י שלכ� באה עליה� גלות"באיזה חטאי� חטאו עמ .5

 "ויתמכרו לעשות הרע",  "מבצר ממגדל נוצרי� ועד עיר", "ויחפאו: "הסבירי .6

 ?השבטי� לא חזרו מגלות אשור לעומת יהודה שחזרו 10מדוע  .7

 ?השבטי� לגלות דווקא בימיו של הושע ב� אלה 10מדוע נחת� דינ� של  .8

 '?מדוע הרגו גורי האריות בערי שומרו� וכיצד עבדו הגויי� שישבו ש� את ה .9
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  חזקיהו המל" וגלות אשור - ח "י

 ?ובי� עשה חזקיהואילו מעשי� ט .1

 ?מה אומר לו חזקיהו, סנחריב צר על ירושלי� וחזקיהו שולח אליו שליחי� שברצונו להיכנע .2

 ?איזה מס משית עליו סנחריב .3

 ?מהיכ� לוקח חזקיהו כדי לשל� לו .4

5. � )6(?  מה� טענות רבשקה לע

 ?באיזה שפה הוא מדבר ומדוע .6

7. � ?מדוע? הא� הע� עוני

 ?דיה�מדוע קרעו שליחי חזקיהו את בג .8

 "עשו איתי ברכה"    "משענת הקנה הרצו,"  "כתת" "ישכיל: "הסבירי .9

 

  חולי חזקיה ותפילתו -'כ
  

  ?מי אמר למי ומדוע" צו לבית! כי מת אתה" .1

 "מת אתה ולא תחיה: "הסבירי .2

 ?מהי תגובת חזקיהו על נבואתו של ישעיהו .3

 )3(בזכות מה התקבלה תפילותו  .4

 )3(? לחזקיהו' מה מבטיח ה .5

 ?הרפואה שבאמצעותה מתרפא חזקיהומהי דר!  .6

  ?איזה אות נות� לו הנביא, יתרפא לחלוטי� חזקיהו מבקש אות כי אכ� .7

 ?מה הראה לה�? כיצד קבל חזקיהו את שליחי מל! בבל .8

 ?"לא היה דבר אשר לא הראית� באוצרותי"כ שהתגאה ו"איזה עונש קבל ע .9

 כיצד מקבל חזקיהו את הגזרה .10

...." אפילו חרב חדה מונחת על צוארו? מרפא מר במר' ה?   מידה כנגד מידה? מני� למדנו .11

 ?כח התפילה

 "בית נכותו: "הסבירי .12

  

 


