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        ________________________________________________________________________________: : : : שמישמישמישמי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ד"בס

        

        בבבב""""ככככ    - - - - ט ט ט ט """"ייייפרקי� פרקי� פרקי� פרקי� ' ' ' ' אאאאמלכי� מלכי� מלכי� מלכי�     - - - -     מבח בנביאמבח בנביאמבח בנביאמבח בנביא

        ))))10101010----11111111((((    ::::בפירוטבפירוטבפירוטבפירוטעני על השאלות הבאות עני על השאלות הבאות עני על השאלות הבאות עני על השאלות הבאות     ....אאאא

 ______? _____________מה היה המסר בנבואה זו, הנבואה של אליהו בחורב מראהספרי על  .1

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

  

ומי ביצע ? מה היתה כוונת? ה את אליהו לאחר המראה בהר חורב"שליחויות שלח הקב 3לאלו  .2

 ?אות

 _________________________________________________________________. א  

  ___________________________________________________________________. ב  

  __________________________________________________________________. ג  

 ?______________________מי נטל עצה מ הזקני� -" כל הנוטל עצה מ הזקני� אינו נכשל" .3

 ____________? _______________________________________כיצד? הא� הצליח בדרכו

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

? מה חמד?__________________________ מי עבר על לא תחמוד .4

__________________________________________________ 

  _________________?___________________________________כיצד קבל את אשר חמד 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 ______________________? ______________________________________מה היה עונשו 

 ______________________________) 2(מדוע סרב נבות היזרעאלי לתת את כרמו לאחאב  .5

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

ועמ+ : "פ שאמר הנביא לאחר המלחמה באפק"אע, י במלחמה ברמות גלעד"מדוע לא נפלו עמ .6

 _______________________? ____________________________________"תחת עמו

? וצבאו במלחמות נגד ב הדדמה היתה הסיבה שבשלה נצחו אחאב  .7

___________________________________________________________________ 

אחרי המלחמה השנייה ע� ב הדד , לפני אחאב, כשהוא מחופש באפר, מה עשה מכיהו ב ימלה .8

 ומה הוא שיי+ לעניי ב

  ?_________________________________________________________________הדד
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 ?חטאי� נאמרו 2ובעקבות אלו  ?מה, אחאב על מותנבואות נאמרו  ישת .9

  _________________________________________________________________: אליהו

  ____________________________________________________________: מכיהו ב ימלה

  ____________? ________________נבואות אלו וכיצד התיישבה הסתירה ביניה 2כיצד התקיימו 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 :כתבי על נבואה שנאמרה והתגשמה מתו+ הנבואות המוזכרות בפרקי� אלו .10

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

: הביאי דוגמא למידה כנגד מידה בפרקי� אלו .11

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

        ))))6666----7777((((    ????למי אירע ומדועלמי אירע ומדועלמי אירע ומדועלמי אירע ומדוע    ....בבבב

 __________________________________  ?ישב תחת הרות� במדבר ובקש נפשו למות .1

  ___________________________ ?מל+ בישראל שהגיע למלחמה לבוש בבגדי חייל פשוט .2

 __________________________________________________ ?היה סר וזע/ ורוחו סרה .3

 ________________________________________________  ?על ראשיה� שמו חבלי� .4

 _______?______________________________פעמיי� לאכול מעוגת הרצפי�' אמר לו ה .5

 ____________________________________?כיסה את פניו באדרתו בעמדו בפתח המערה .6

  _______________________________?_______________________ליו אדרתאהשליכו  .7

 

        ))))2222----3333: (: (: (: (הסבירי אותההסבירי אותההסבירי אותההסבירי אותה, , , , מי ענה את השובהמי ענה את השובהמי ענה את השובהמי ענה את השובה    ....גגגג

  _________________________________________________"אל יתהלל חוגר כמפתח" .1

  _________________________________________________________"'חלילה לי מה" .2

  ________________________________________________________"המצאתני אויבי" .3

  

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

 _______________________________________________________"הרצחת ג� ירשת" .1

עתה תעשה מלוכה " .2

 ______________________________________________________________"בישראל
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 ___________________________________________________"הראית כי נכנע אחאב" .3

 __________________________________________________________"אני שנאתיו"ו .4

  ____________________________________________________"באלה תנגח את אר�" .5

  

        ))))4444----5555((((? ? ? ? הסביריהסביריהסביריהסבירי    ....הההה

 ________________________________________________________"כל מחמד עיני+" .1

 __________________________________________________________"עזבו ברית+" .2

 ____________________________________________________________"רות� אחד" .3

 ____________________________________________"א� ישפוק עפר שומרו לשעלי�" .4

 ____________________________________________" חלק� מימיני� וחלק� משמילי�" .5

        

        ))))4444----5555((((? ? ? ? למדנולמדנולמדנולמדנו    מנימנימנימני    ....וווו

 _______________________________________________________ ?באבוד רשעי� רינה .1

 ________________________ אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אד� אל יתייאש מהרחמי� .2

 _________________________________?�שכל המרח� על אכזרי� סופו שמתאכזר לרחמני .3

4.   __________________________________________ ?נביאי� מתנבאי� בסגנו אחד שנישאי

  ___________________________________________________________כוחה של תשובה .5

                                                                                                

        

        

        

 !!!!בהצלחה רבהבהצלחה רבהבהצלחה רבהבהצלחה רבה


