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  ìê ___________ ___äáéáçä                                                                                                         ד"בס

ì éìåçéà äçìöäîøåäá!!        

  

  ח"י, ז"י, ד"י, ג"ב י"פרקי
 י - מבח� בנביא

  

  )6-7( :רוטפבעני על השאלות הבאות  .א

  הנבואות המוזכרות בפרקי� אלו שנאמרה והתגשמה 2ו� כתבי נבואה אחת מת .1

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

  

  _____________________________?מי הוא שלא נהג כ� - "כל הנוטל עצה מ� הזקני� אינו נכשל" .2

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

        ?____________________________________________________________הא� הצליח בדרכו

  

  _________________? _______________________________היכ�ו, העמיד ירבע� עגלי�מדוע  .3

__________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________? ___היו חטאיו הנוספי�מה 

__________________________________________________________________________  

  

  ?פ גזירתו של אליהו"מה הקשר בי� סמיכות הפרשיות בי� בניית יריחו ובי� הרעב שבא ע .4

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  )3(? מה עשה אליהו בהר הכרמל כדי להגדיל את הנס -  אליהו בכרמל .5

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  ? ________________________________________________מה רצה אליהו להוכיח בהר הכרמל

  

  ?ניסי� עשה אליהו לאישה הצרפתית 2אילו  .6

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

  :בימי אלו מלכי� נבאו הנביאי� הבאי� .7

  _________________ -אליהו   _________________   - השילוני  אחיה_________________  -עידו 

  

  )3-4(? על מי נאמר .ב

  _________________"אי זה הדר� אשר הל�."3  ___________  "� הואקראו בקול גדול אולי יש". 1

 _________________________"וישנס מתניו."4  __________________________ "ותיבש ידו" .2
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  )3-4( מדוע .ג

  ______________________________________________ ?לאכול אצל המל� עידומדוע סרב  .1

  _________________________________? בניו שיקברוהו בקבר עידומדוע ביקש נביא השקר מ .2

  ______________________________________ ?הלכה לנביאכש אשת ירבע� התחפשה מדוע .3

  __________________________________________________________ ?מדוע יבש הנחל .4

  

  )6-7(? מי אמר למי ובאיזה עניי� .ד

 _____________________________________________________" האתה זה עוכר ישראל" .1

__________________________________________________________________________  

 _____________________________________________" הנה עב קטנה ככ) איש עולה מי�" .2

__________________________________________________________________________  

 _____________________________________________+___" באת להזכיר עווני... מה לי ול�" .3

__________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________ "מה ל� פה אליהו" .4

__________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________"ותשוב ידי אלי... 'חל את פני ה" .5

__________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ " � תת� לי חצי בית� לא אבוא את�א" .6

__________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ "מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בב� ישי" .7

__________________________________________________________________________  

  

  )4-5( הסבירי .ה

  ________________________________  "ני אייסר אתכ� בעקרבי�ואאבי ייסר אתכ� בשוטי� " .1

  ______________________________________________________ "קטני עבה ממתני עבי" .2

  ________________________________________________" באת להזכיר עווני... מה לי ול� " .3

 ___________________________________________" הסעיפי� 2עד מתי את� פוסחי� על " .4

  __________________________________" עזוב"___________________________ "עצור" .5

        

  )4-5(? מני� למדנו .ו

  ____________________________________?מעל כבוד שמי� ה חס על כבוד צדיק יותר"שהקב. 1

__________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________ ?שיש לחלוק כבוד למלכות. 2

__________________________________________________________________________  

  ____________________________________?_________________חשיבותה של תפילת מנחה. 3

__________________________________________________________________________  

  _______________________________________?חייב מיתה' נביא שעובר על נבואה שקבל מהש. 4

__________________________________________________________________________  

  ______________________________________________?__________"כל באיה לא ישובו�ש". 5


