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 6 מתוך 1עמוד 

  מלכים

  הנחיות מקדימות

  .הן בישראל והן בגויים,  החשובים ואת שמות אנשי המפתחהקפד להבין את האירועים �

  .את הספר מבחינת נושאים" מפות"נסה ל �

  מלכים א

 פרק יג

 )?איזה מהם(? לוקית למהלכיו של ירבעם-מה היתה התגובה הא .1

.  מותו של איש האלוקיםעד, אל-ים לנביא הזקן מביתקלו-תאר את ההתרחשות שאירעה בין איש הא .2

 )התייחס לטיעונים ולתגובות(

 .כיצד מתאר ומסכם הכתוב את המהלך שבו פתח ירבעם .3

 פרק יד

 ?כיצד עשה זאת ואיזו נבואה נשא עליו הנביא, לוקים-מה גרם לירבעם לדרוש א .4

 .ציין בנפרד את העתיד לקרות לבני ישראל .5

 ?איזה חלק מנבואת הנביא התקיימה מיד .6

 ?ז מזכיר הכתוב בקשר ליהודה שאינם מוזכרים בקשר לישראל"אלו חטאי ע .7

 ?איזה פולש פגע ביהודה וכיצד נחלץ רחבעם מן המשבר .8

 פרק טו

 ?כיצד מעריך הכתוב את אבים בן רחבעם .9

 ?מה הקשר המשפחתי של אסא עם אבים .10

 .התייחס הן למימד הפוליטי והן למימד הרוחני, תאר את המהפכה שהנהיג אסא ביהודה .11

 . ההתפתחויות הפוליטיות האזוריותתאר את .12

 ?כיצד הוחלפה שושלת ירבעם בשושלת בעשה .13

 פרק טז

 ?כיצד התקיימה נבואה זו, ולבנו אלה, איזו נבואה מוסר יהוא בן חנני לבעשה .14

 ?וכיצד נסתיימה מלחמה זו, )הצפונית(תאר את ההתרחשות שגרמה למלחמת אחים בתוך ממלכת  ישראל  .15

 ?יובמה הכעיס אחאב יותר מאב .16

 .מצא נבואה זו? איזו נבואה מספר יהושע מתקיימת בפרקנו .17

 פרק יז

 ).תוצאה, נס, גורם(תאר את הרקע לניסים אלה , שלושה ניסים מחולל אליהו בפרקנו .18

 פרק יח

 ?וכיצד הופגש עם אחאב, כיצד נמצא, מה היתה הסיבה לחיפושים אחר אליהו .19

 ?מה היתה הסיבה למעמד הר הכרמל .20

 ? נביאי הבעל450ון של אליהו כנגד מה כלל הסכם הנסי .21

 ?כיצד היתל בהם אליהו .22

 .תאר את מעשה ההקרבה? מתי נענה אליהו .23



  א"אלול תשע' יום רביעי א ד "בס

  

 6 מתוך 2עמוד 

  מלכים
כיצד נסגר המעגל (? ומה התוצאה המעשית, מה היתה התוצאה האמונית המיידית של מעמד הר הכרמל .24

 )הסיפורי שהחל בפרק הקודם

 פרק יט

 ?מה גרם לאליהו לברוח להר סיני .25

 )שמות לג(למשה ' לאליהו בהר סיני לבין התגלות ה' התגלות המצא קווי דמיון בין  .26

 ?על אליהו' אלו משימות מטיל ה .27

 ?מה משמעות כל מינוי .28

 ?אליהו את מחליפו" גייס"כיצד  .29

 'פרק כ

 ?תכיצד עורר בן הדד תקרית דיפלומטי .30

 ?תאר את מהלך העניינים שהובילו לנצחון ישראל על בן הדד .31

 ?)שנהלאחר " (=לתשובת השנה"מה קרה  .32

 ?כיצד ניצל בן הדד את טוב ליבו של אחאב .33

 ?כיצד המחישו הנביאים לאחאב את טעותו החמורה .34

 פרק כא

 .המשתתפים המגמות והתוצאות של פרשת כרם נבות היזרעאלי, תאר את הנסיבות .35

 ?מה המסר ומה התוצאה של דברים אלה? "הרצחת וגם ירשת"מי אמר לאחאב  .36

 ?למעשי אחאב' כיצד הגיב ה? ה זומה היתה תגובת אחאב לנבואה חמור .37

 פרק כב

 ?גלעד-מי השתתף עם אחאב בקרב ברמת .38

 ?הוכח-מה אתה יכול לומר על רמתו הרוחנית של משתתף זה .39

ומה אמר כל אחד , זהה מי מהם נביא שקר ומי נביא אמת, זהה והגדר את הנביאים המשתתפים במהלך .40

 ?וא דובר ברצינות ומתי כמהתלודייק בדבריו מתי ה' שים לב לדבריו של נביא ה? מהם

 .תאר  את התמונה שהתרחשה בשמים. תאר את העימות שבין מלך ישראל לנביא האמת .41

 ?כיצד התממשה נבואתו? כיצד בחנו את נבואת נביא האמת .42
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 6 מתוך 3עמוד 

  מלכים

 מלכים ב

 פרק א

 ?)'מלכים ב(=ב "מהם נתוני הפתיחה של פרק א במל .43

 ?איזה לקח לימד אליהו את אחזיה וכיצד לימדו לקח זה .44

 פרק ב

 .תאר את האירועים שהובילו להחלפת אליהו באלישע .45

 .מצא את הפסוק המקשר בין היכולת הנסית של אליהו לזו של אלישע .46

 ?לאיזה צורך? מהם הנסים האחרים שמחולל אלישע בפרקנו .47

 פרק ג

 ?מה המניע למלחמה .48

 ?מי המלכים שהשתתפו במלחמה .49

 ?לאיזו מצוקה נקלעו וכיצד נחלצו ממנה .50

 ? מלך מואב מצרתוכיצד נחלץ .51

 פרק ד

 ?מהם הנסים, ארבעה נסים חולל אלישע בפרק זה .52

 .עמוד על הנסיבות שהובילו לצורך בנס בכל מקרה ומקרה .53

 פרק ה

 ?מי היה נעמן ומה היתה בעיתו .54

 ?מה רצה ללמדו? כיצד? איזה נס חולל לו אלישע .55

 ?מה קיבל על עצמו נעמן .56

 ?ובמה נענש, כיצד קלקל גיחזי .57

 ז-פרק ו

 ?סים שמחולל אלישע ומה הסיבה לכל אחד מהםמהם הנ .58

 ?מה הלקח שמלמד אלישע את יהורם .59

 ?למה יהורם תולה מצוקה זו באלישע, לאיזו מצוקה נקלעו ישראל .60

 ?כיצד נפתרה מצוקה זו .61

 ?למה? מי זכה לראות בעיניו את הישועה אך לא זכה להנות ממנה .62

 פרק ח

 ?לוקים גדול-ציין שני אירועים המעידים על כך שאלישע זכה להכרה כאיש א .63

 ?כיצד  הוא מתממש? איזה מהלך שעליו נצטווה אליהו מסיים אלישע בפרק זה .64

 ?הדרך של יהורם-מה הסיבה שמציין הכתוב לסטית .65

 ?במי מרדו? על אלו עמים מסופר בפרק זה שמרדו .66

ורם מסופר )ה(על איזה י. ורם בן יהושפט היה מלך יהודה)ה(וי, ורם בן אחאב היה מלך ישראל)ה(לב י-שים .67

 ?כא לפי העלילה' בפס



  א"אלול תשע' יום רביעי א ד "בס

  

 6 מתוך 4עמוד 

  מלכים
 ?הדרך של אחזיהו-מה הסיבה שמציין הכתוב לסטית .68

 ?למה הגיע לשם כל אחד מהם? היכן נפגשו שני המלכים .69

 פרק ט

 ?כיצד הומלך יהוא על ידי אלישע ועל ידי  צבאו .70

 ? כל המהלךתאר את, כיצד תפס יהוא את המלוכה בפעל .71

 ?למה? היכן חוסל מלך ישראל .72

 ?כיצד נפגע מלך יהודה והיכן מת .73

 ?איזו נבואה התקיימה בה? כיצד מתה איזבל .74

 פרק י

 ?כיצד חיסל יהוא את צאצאי בית אחאב .75

 ?כיצד חיסל יהוא את כהני הבעל .76

 ?מאלו חטאים ניקה יהוא את ישראל ומאיזה לא .77

 ?מה היה גמולו של יהוא .78

 ?לב' ית חשובה מציין פסאיזו התפתחות פוליט .79

 פרק יא

 ?כיצד? מי תפס את המלוכה ביהודה .80

 ?תאר את השתלשלות האירועים שהושיבה את יואש בכיסא המלך הראוי לו .81

 ?לאיזו נקודה רוחנית מגיעים יהודה בסוף פרקנו .82

 פרק יב

 .תאר את כל שלבי המהלך? מה עשה יואש כדי לתקן את חטא הבמות .83

 .והסק לגבי היקף כיבושיו, היזכר היכן ארצו, תשים לב איזה מלך תוקף את ג .84

 ?כיצד נסתיים המשבר .85

 ?כיצד הוחלף יואש .86

 פרק יג

 ?ומה התנבא עליו אלישע? באיזה מעשה סמלי שגה יואש בן יהואחז .87

 ?כיצד התקיימה נבואה זו .88

 ?כיצד חולל אלישע נס אפיל לאחר מותו .89

 פרק יד

 ?מה גרם להתנגשות בין יהודה וישראל .90

 .של יואש בן אחזיהבאר את משלו  .91

 ?כיצד מת אמציה .92

 ?מדוע הצליח ירבעם בן יואש כל כך במלכותו .93

 טז-פרק טו

פרק ' כדי להשלים את התמונה עיין בדברי הימים ב? איזה פרט מיוחד מציין הכתוב ביחס לעזריה בן אמציה .94

 כו
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 6 מתוך 5עמוד 

  מלכים
 .וצאותיהןות, השונות עם אשור" פגישות"ואת ה, ציין לפניך את חילופי המלוכה המהירים בישראל .95

 .הזכר את פרקי ישעיהו המקבילים לפרק זה .96

 .91ו וחזור ועיין בתשובה לשאלה ' עיין בפס .97

 ?מי צר עליו? באלו אמצעים נקט אחז כדי להינצל מן הצרים עליו .98

 ?איזו מהפכה רוחנית ביצע אחז .99

 פרק יז

 .תמצת את דברי הסיכום של הכתוב על ממלכת ישראל שחדלה מהתקיים .100

 '?רונים לארץ ומה גרם להם לעזוב את אליליהם ובמקום זה לעבוד את הכיצד הגיעו השומ .101

 ?לאיזה עמדה רוחנית הגיעו גויים אלה בסוף הפרק .102

 פרק יח

 .תאר את המהפכה הרוחנית שהנהיג חזקיה מלך יהודה .103

 .תאר את עצמתו הצבאית של חזקיה .104

 .מ שבין שליחי מלך אשור לאנשי חזקיה"סכם בלשונך את פרטי המו .105

 פרק יט

 ?כיצד מחזק ישעיהו את המגינים .106

 ?באיזה טיעון מחליש רבשקה את חזקיה .107

 ?כיצד  הופסק המצור מעל ירושלים וכיצד הושמד חיל אשור .108

 ?מה היה סופו של סנחריב .109

 פרק כ

 ?איזו בשורה קשה מוסר ישעיה לחזקיה .110

 ?מה עושה חזקיה כדי לבטל את רוע הגזירה .111

 ?ענתומה הדרך שבה הוכיח ישעיה לחזקיה שמאמציו נ .112

 ?איזה מאורע העכיר מעט את אחרית ימיו של חזקיה הצדיק .113

 פרק כא

 ?לאיזה כיוון רוחני משך מנשה את העם .114

 ?כיצד הוחלף יורשו .115

 ?כיצד הומלך יאשיהו בן אמון .116

 כג-פרק כב

 .תאר את המהפכה הרוחנית שחולל יאשיהו .117

 ?איזה שכר הבטיח לו כנגד מעשיו הטובים .118

 .שווה בין הנבואה לבין קיומה, א פרק יג"חזור ועיין במל, יז: ג"עיין בכ .119

 ?כיצד מעריך הכתוב את דמותו של יאשיהו .120

 ?כיצד מת יאשיהו .121

 ?מה יחסי המשפחה בניהם וכיצד החליף האחד את השני במלוכה, יהואחז ויהויקים .122
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 6 מתוך 6עמוד 

  מלכים
 פרק כד

 ?מי המלך שגרש את המצרים מן האזור .123

 ?קחלאן נל? מה נלקח? מי נלקח? "גלות יהויכין"מה אירע בזמן  .124

 ?מי הומלך במקום יהויכין ומה יחסו המשפחתי אל יהויכין .125

 פרק כה

 ?מה לקח עימו? מי החריב את בית המקדש .126

 ?מי נשאר להנהיג את אנשי הארץ ומה עלה בגורלו ובגורל העם הנשאר .127

 ?מה עלה בגורלו של יהויכין בבל .128


