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 שאלות חזרה למבחן בנביא

 'ז - 'פרקים ה

 

 פרק ה'

ולמה עליהם  מדוע לא מלו עד עתה?ו מהו התאריך בו ציוה ה' את יהושע למול את ישראל? .1

 למול דוקא כעת? )מה המיוחד בתאריך זה?(

 מדוע, באמת, אין צורך לחוש לכך?ו איזו סיבה או חשש, היה יכול להניעם מלמול? .2

 מלו בצור? ולמה כיום אין מלים בצור?מדוע  מהם חרבות צורים? .3

 מהי חרפת מצרים? .4

 מדוע נקרא כך שם המקום? היכן היו ישראל בעת מילתם? .5

מדוע דוקא כאן הדגיש הנביא, כי חגגו את חג  כמה פסחים חגגו ישראל עד שנכנסו לארץ? .6

 הפסח?

 "ויאכלו... מצות". ממה אפו את המצות? מדוע? .7

 מדוע?ופסקו ישראל מלאכול מן? מתי  מתי פסק המן מלרדת? ומדוע? .8

 מה אירע אז?. "ויהי בהיות יהושע ביריחו". מתי זה היה? )תאריך( .9

 למה רומזת דמות זו? (?כיצד נגלה המלאך ליהושע? )באיזו דמות .11

 מהי תשובת המלאך? מהי כונת שאלתו? מה שאל יהושע את המלאך? .11

 מהו נושא שליחותו? )כותרת הנבואה( .12

 

 פרק ו'

 מה הקשר בין פסוק זה לנבואה? "אין יוצא ואין בא"? -מהו  ומסוגרת"! "סוגרת -בארי  .13

 באיזה יום מימי השבוע, ובאיזה חודש, ובכמה לחודש, היתה מלחמת יריחו? .14

האם ניתן להבין כיצד פועל נשק  באיזו תחמושת )כלי מלחמה(, השתמשו במלחמת יריחו? .15

 באם לא, כיצד נבין זאת? זה?

 ומדוע? מתי יתקעו ומתי יריעו? יף את יריחו?כמה פעמים על ישראל להק .16

 מהו סדר ההולכים, המקיפים את העיר? .17

אם  האם היה הבדל בין ההקפות והתקיעות ביום הראשון, לבין ההקפות בשאר הימים? .18

 כן, מהו?

 אם כן, מהו? האם היה הבדל בין שעת יציאתם למלחמה ביום השביעי, לבין שאר הימים? .19

 )מצודות( הבדל זה?ל ומה הטעם
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זה במה  מדוע ציוה על כך? מה ציוה יהושע לאחר ההקפה השביעית קודם התרועה? .21

 מתבטא?

 להיכן נפלה חומת העיר? מדוע לכיוון זה דווקא? .21

 מדוע נכנסו לעיר בצורה זו? )איש נגדו( "ויעל העם איש נגדו". מה פירוש "נגדו"? .22

 מה היו השלבים בהצלת רחב? )ג' שלבים( .23

 רגלים? ומדוע?כיצד מכונים המ .24

 

 פרק ז'

כיצד מתרצים את  על מי נאמר בפסוק שחטא? מי חטא? האם שמרו ישראל את החרם? .25

 הפסוק?

 (, ובמלחמהמה אירע כתוצאה מן החטא? )קודם המלחמה .26

 מה עשה יהושע ע"מ להילחם בעי? .27

 מדוע יצא מספר כה מועט של אנשים למלחמה? מה אנשים יצאו להילחם בעי?כ .28

אם כן, מה מספר  האם מתו מעם ישראל במלחמה זו? לחמת העי?מה היו תוצאות מ .29

 מה שמותיהם? הנופלים?

 מה פירוש "וירדפום עד השברים"? .31

 מהם הגורמים למנוסה? .31

 מדוע נפל יהושע על פניו? על מה בכה? )חלקי תפילתו( .32

 ?"קום לך"לך, למה זה אתה נופל על פניך". מה פירוש המלים קום " .33

 עכן?מהם חמשת החטאים במעשה  .34

 )רש"י ומצודות( כיצד עשו זאת בפועל? מה עשו כדי לגלות את החוטא? .35

 )רש"י ומצודות( מהו "שים נא כבוד"? .36

 מה השפיע על עכן להתודות על חטאו? .37

 בארי, "כזאת וכזאת עשיתי"! .38

 מהי אדרת שנער? .39

 "וירוצו האהלה". לאיזה צורך רצו? ומדוע? .41

 )שלשה הסברים( בארי, "ויציקום לפני השם"! .41

 ולשם מה הוציאו את כל ישראל. יזה צורך הוציאו את בניו ובנותיו של עכן?לא .42

 מה היה דינו של עכן? ומדוע? .43


