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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 1פרק א')
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
)1

מדוע בגדי דוד לא עזרו לו להתחמם? _____________________________________________

)2

א .מה הציעו עבדיו כדי שיחם לו? _______________________________________________
ב .את מי מצאו לשם כך? _____________________________________________________

)3

מי מבניו של דוד החליט למלוך? ______________ בן ______________.
א _________________ .ב.____________________ .
מי עזר לו?

)4

מי לא היו עמו? א ____________ .הכהן.
ג ____________ .הנביא.

)5

מה יעץ נתן לבת שבע? _______________________________________________________
______________________________________________________________________

)6

הסבר" :והייתי אני ובני שלמה חטאים " _________________________________________

)7

מי אמר למי? "והוא ישב על כסאי":
א__________________ .
ב__________________ .
ג__________________ .
ד__________________ .

)8

מה ציוה דוד את צדוק ,נתן ובניהו? _____________________________________________
______________________________________________________________________

)9

ב___________________ .

מי הם "הכרתי והפלתי"?

ב __________ .בן ____________
ד _______ ________ ________" .אשר לדוד".

אמר ל ________________.
אמרה ל _______________.
אמר ל ________________.
אמר ל ________________.

א___________________ .

 )10א .היכן נמשח שלמה? ______________________ ב .במה נמשח? ______________________
ג .מה עשו העם לאחר משיחתו? _________________________________________________
 )11א .מה עשה אדניהו בן חגית לאחר שיונתן בן אביתר סיפר לו על משיחת שלמה?
______________________________________________________________________
ב .באיזה תנאי הסכים שלמה שלא יפגעו באדניהו? ___________________________________

בהצלחה!!!
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\C:\Users\1\Downloadsהרב שלמה כץ\שאלות חזרה  -ספר
תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 2פרק ב')
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
)1

הסבר את ציוויו של דוד לשלמה בנו לפני מותו על פי המלבי"ם)
א" .משמרת ה' אלוקיך" _____________________________________________________
______________________________________________________
ב" .ללכת בדרכיו"
________ ______________________________________________
ג" .לשמר חקתיו"
ד" .מצותיו" _________________________ ה" .משפטיו" _____________________
____________________________________________________________
ו" .עדותיו"

)2

דוד מצוה את שלמה להרוג את יואב.
א .מדוע הוא עצמו לא הרגו? _________ _________________________________________
ב .דוד אומר "אשר עשה לי…" ,מה עשה יואב לדוד? (רש"י).
______________________________________________________________________
ג .כיצד ע"פ רש"י (וחז"ל) הרג יואב בערמה את:
 . 1עמשא בן יתר ______________________________________________________
 . 2אבנר בן נר _______________________________________________________

)3

על מי אמר דוד לשלמה:
א" .אל תנקהו ...והורדת את שיבתו בדם שאול" _____________________________________
ב" .והיו באכלי שלחנך" ______________________________________________________
ג" .ולא תורד שיבתו בשלם שאל" _______________________________________________
ד .וישם דמי מלחמה בשלום" __________________________________________________

)4

לפי הנאמר בפסוק כמה שנים מלך דוד? בחברון ________________ בירושלים ____________

)5

מד וע ציוה שלמה להרוג את אדניהו? _____________________________________________

)6

כיצד התקיימה נבואת ה' לעלי? _________________________________________________

)7

היכן נהרג יואב? ___________ מי הרגו? ____________ הוא נקבר "בביתו _____________"
ורש"י שם מוסיף________________________________________________________ __ :

)8

א .מדוע ציוה דוד להרוג את שמעי? ______________________________________________
ב .מדוע ציוה שלמה להרוג את שמעי? ____________________________________________
בהצלחה!!!
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 3פרק ג')
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

א .מה עשה שלמה לבת פרעה לפני שהתחתן עמה? (מצו"ד) ______________________________
ב .איזה אדם ,אם היה חי היה יכול למנוע חתונה זו? (רש"י א') ___________________________

.2

היכן העם זבחו בימי שלמה לפני שנבנה ביהמ"ק? _____________________________________

.3

א .היכן היתה "הבמה הגדולה"? ________________________________________________
ב .לפי רש"י . 1 :מי עשה אותה? _______________________________________________
 . 2באילו משכנות היתה? __________________________________________

.4

על מי נאמר שעשה "חסד גדול"? ________________ ולמי עשה חסד זה? ________________

.5

"ואנכי נער קטן לא אדע צאת ובא" .בן כמה היה שלמה כשהומלך? ____________________ שנה.

.6

השלם" :ונתת לעבדך _________ ________ ________ את עמך __________ בין ______
_________ כי מי יוכל ________ את __________ __________ הזה".

 .7א .מה ביקש שלמה מאת ה'? ___________________________________________________
ב .מה יכל שלמה לבקש מאת ה' ,ולא ביקש? ____________________________________ . 1
____________________________________ . 3
____________________________ .2
.8

כיצד ידע שלמה במשפט הנשים הזונות מי האם האמיתית?
א .פשט________________________________________________________________ :
ב .דרש (רש"י)________________________________________________________ ___ :
____________________________________________________________________

.9

מה גרם לעם לירא מפני שלמה? _________________________________________________

 .10מהו התנאי של ה' להארכת ימיו של של מה? _________________________________________

בהצלחה!!!
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 4פרק ד')
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

נאמר בפס' א'" :ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל" ,מה גרם לכך? (רש"י)
___________________ ____________________________________________________

.2

מהו תפקיד הסופרים? (רש"י) __________________________________________________

.3

מהו תפקיד המזכיר?

א .רש"י_______________________________________________ :
ב .מצו"ד_______________________________________________ :

.4

א .נאמר בפס' ד'" :וצדוק ואביתר כהנים" ,מה קשה לך על פסוק זה מפרק ב' פסוק כז?
_______________________________________________________________________
ב .נסה לתרץ ____________________________________________________________ :

.5

א .כמה ניצבים שם שלמה על כל ישראל? _________________ נצבים.
ב .מה היה תפקידם? ________________________________________________________

.6

מי כלכל את שלמה בשנה מעוברת? (רש"י יט) _______________________________________
_______________________________________________________________________

.7

א .מי נשא לאשה את טפת בת שלמה? _____________________________________________
ב .מי נשא לאשה את בשמת בת שלמה? ___________________________________________

.8

מי נקרא "רעה המלך"? _______________________________________________________

.9

מ י היה הנציב על חות יאיר? ___________________________________________________

 .10כמה נצבים לא נקראו בשמם הפרטי אלא הוזכרו כבנם של אביהם? ________________________
 .11רשות :מדוע לדעתך לא שם שלמה נציב על כל שבט ושבט ,אלא חילק את הארץ לאזורים ,ושם נציב
על כל אזור? ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

בהצלחה!!!
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 5פרק ה')
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

בפסוק ו' נאמר שהיו לשלמה "ארבעים אלף ארות סוסים למרכבו" .ואילו בספר דברי הימים ב' פרק
ט' פסוק כ"ה נאמר שהיו לשלמה "ארבעת אלפים אריות (=ארוות) סוסים ומרכבות" .כיצד תישב
סתירה זו? – מצודת דוד.
א________________________________________________ _____________________ .
ב_______________________________________________________________ ______ .

.2

השלם" :וישב __________ ___________ לבטח איש ________ _________ _________
__________ מדן ועד ________ שבע כל __________ שלמה".

.3

עיין בסוף רש"י פס' י"א וכתוב כיצד מפרש רש"י ע"פ מדרש אגדה (פסיקתא) את כל החכמים
המוזכרים בפסוק:
ב .איתן האזרחי = ___________________
א .מכל אדם = _____________________
ד .כלכל = _________________________
ג .הימן = _________________________
ו .בני מחול = ______________________
ה .דרדע = ________________________

.4

א .כמה משלים כתב שלמה לפי הפשט? ___________________________________________
ב .כמה משלים כתב שלמה לפי הדרש? (רש"י י"ב) ____________________________________

.5

א .כמה שירים כתב שלמה לפי הפשט? ____________________________________________
ב .כמה שירים כתב שלמה לפי הדרש? (רש"י י"ב) ____________________________________

.6

א __________________ .ב___________________ .
ד __________________ .ה___________________ .

עם אלו דברים הצליח שלמה לדבר?
ג______________________ .

 .7אלו דברים ביקש שלמה מחירם?
א_____________________________________________________________________ .
ב______________________________________________________________________ .
ג .מהו השכר ששלמה מוכן לתת לחירם? ___________________________________________
.8

א .כמה אנשים שלח שלמה ללבנון בחודש אחד? _______________________ אלפים.
ב .כמה חדשים היו אנשים אלו בחפשה בבתיהם? ______________________ חדשים.
ג .כמה סבלים היו לו? _____________________ כמה חצבו בהר? _____________________
כמה רדו בעם? ________________________
בהצלחה!!!
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 6פרק ו')
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

נאמר בפסוק א' שעברו _________ שנה מצאת ישראל ממצרים ועד תחילת בנין בית המקדש.
א ____________ .שנה עברו מצאת בני ישראל ממצרים ועד כניסתם לארץ.
השלם:
ב ____________ .שנה היה המשכן בגלגל.
ג ____________ .שנה היה המשכן בשילה.
ד ____________ .שנה היה המשכן בנוב.
ה ____________ .שנה היה המשכן בגבעון עד שהתחיל שלמה לבנות את ביהמ"ק.

.2

א .באיזה חודש בשנה הרביעית למלכות שלמה התחיל לבנות את הבית? חודש ______________
ב .באיזה חודש בשנה סיים שלמה לבנות את הבית? חודש ____________
ג .סך הכל בנה שלמה את בית המקדש ______________ שנים.

.3

בנין בית המקדש מחולק לשלושה חלקים והם:
החלק המערבי נקרא _____________ :וגם נקרא ______________
החלק האמצעי נקרא _____________ :וגם נקרא ______________
החלק המזרחי נקרא_____________ :

.4

הסבר" :חלוני שקפים אטומים" ________________________________________________

.5

עיין ברש"י פס' ז' וכתוב המחלוקת בקשר לצורת חציבת אבני המקדש.
דעה א' _________________________________________________________________
דעה ב' _________________________________________________________________

.6

השלם" :והבית הזה אשר ________ ________ אם תלך ________ ואת ________ תעשה
ושמרת את כל ________ _______ בהם והקמתי את ________ אתך אשר ________ אל
________ אביך"" .ושכנתי _______ בני _______ ולא ________ את ________ ישראל".

.7

א .באלו עצים צופו קירות הבית הפנימיים? בעצי __________
ב .באלו עצים צופה קרקע הבית? בעצי ________________
ג .במה ציפו את עצי הקירות? (כ"א) _____________ סגור.

.8

מה שם שלמה בדביר נוסף לארון ה'? __________________
בהצלחה!!!

פב

ב"ה,
מלכיםdoc.

\C:\Users\1\Downloadsהרב שלמה כץ\שאלות חזרה  -ספר
תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 7פרק ז')
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

כמה שנים בנה שלמה את ביתו הפרטי? _______________ שנה.

.2

מדוע לדעת רש"י ,כתב ירמיהו בספרנו שנים אלו? ____________________________________

.3

איזה בית נקרא" :בית יער הלבנון"?
א .לפי רש"י___________________ :
ב .לפי מצו"ד__________________ :

.4

היכן שפט שלמה? ___________________________________________________________

.5

שם פרי משבעת המינים המוזכר בפרק? _______________ הוזכר ל____________________ :

.6

מי יצר את כלי הנחושת למקדש? _____________ מאיזה שבט? __________ היכן גר? _______

והסיבה שנקרא כך__________________ :
והסיבה שנקרא כך__________________ :

 . 7א .כתוב את תכונותיו של אדם זה____________ .3 _____________ .2 _____________ .1 :
ב .מי נברא ע"י שלושת התכונות האלו? (רש"י י"ד) ___________________________________
.8

כיצד נקראו שני עמודי הנחושת שעמדו לפני האלום? ומדוע? (עיין מצודת דוד)?
א _____________ .והסיבה ________________________________________________
ב _____________ .והסיבה ________________________________________________

.9

אלו כ לים עשה שלמה (ע"י אומן) מנחושת? _________________________________________
_______________________________________________________________________

 .10מה עשה שלמה בכסף ובזהב שקיבל מדוד אביו? מדוע? עיין רש"י פסוק נ"א.
לפי שיטה א'____________________________________________________________ :
לפי שיטה ב'____________________________________________________________ :
( ) 1רמז :פסל) _______________________________________
ושני הטעמים לכך הם:
( ) 2רמז :רעב) _______________________________________
רשות:
 .11לפי מה שכתבת בשיטה ב' בטעם ( 1שאלה  ,)10מדוע השתמש שלמה בנחושת שהקדיש דוד משלל
מלחמותיו? (עפ"י דבה"ב ,פ"ח פס' ח')
_______________________________________________________________________
בהצלחה!!!

פג

ב"ה,
מלכיםdoc.

\C:\Users\1\Downloadsהרב שלמה כץ\שאלות חזרה  -ספר
תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 8פרק ח')
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

מה הקשר בין פרק ח' לבין חג החנוכה? ____________________________________________

.2

מהו "ירח האיתנים"? ________________________________________________________

.3

כמה פעמים הזכיר שלמה את "דוד אבי" בפסוקים ט"ז-ל'? ______________ פעמים.

.4

השלם:
א ..." .הנה השמים _______ __________ לא יכלכלוך."...
ב ..." .לשמע אל _________ ואל _________ אשר עבדך ________ לפניך __________".
ג ..." .והתפללו אל ________ __________ והודו את ________ ומחטאתם ישובון."...
ד" .וגם אל _______ אשר לא _______ ישראל הוא ובא _______ רחוקה למען ________".
ה" .והתפללו אל ________ דרך ________ אשר בחרת בה ________ אשר בנתי _______".
ו" .כי יחטאו לך כי ________ ________ אשר לא __________…".
ז" .יהי ה' ________ עמנו כאשר _______ עם _________ אל ________ ואל _______".
ח" .למען _________ כל עמי ________ כי ה' הוא __________ אין __________".

.5

כמה ימים חגגו הקהל הגדול את חנוכת המקדש? ______________ יום.

.6

איזה יום קדוש חל באמצע? ____________________ .האם אכלו בו? (רש"י ס"ה) ___________

.7

א .כמה בן בקר זבח שלמה בחנוכת המקדש? ________________ אלף.
ב .כמה זבח צאן זבח שלמה בחנוכת המקדש? _______________ אלף.

.8

היכן הקריב שלמה כל כך הרבה קרבנות? (רש"י ס"ד) _________________________________

.9

באיזה פסוק מנבא שלמה שהגויים יגלו את ישראל ,והעם יחזרו חזרה לארץ? ________________

 .10היכן מוזכר בפרק ששלמה ברך את ישראל?
א .בפסוק ______________.
ב .בפסוק ______________.

בהצלחה!!!
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 9פרק ט')
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

מה בנה שלמה נוסף על בית ה' ובית המלך? (א') ______________________________________

.2

היכן התגלה ה' אל שלמה בפעם הראשונה? _________________________________________

.3

הסבר" :והיו עיני ולבי שם כל הימים"___________________________________________ :

.4

אם יעזבו ישראל את ה' ויעבדו ע"ז מה יעשה ה' (פס' ז'-ט'):
א .לישראל? ______________________________________________________________
ב .לבית המקדש? __________________________________________________________

.5

מה נתן שלמה לחירם מלך צור מארץ הגליל? _______________________________________

.6

א .האם מתנה זו מצאה חן בעיני חירם? ___________________________________________
ב .כיצד קרא חירם מלך צור לארץ זו? ____________________________________________

.7

א .מה פרוש "שלחים"? (רש"י ט"ז) ______________________________________________
ב .מה נתן פרעה לשלמה שלחים? _______________________________________________

.8

מה עשה שלמה לעמים שנותרו בארץ ולא יכל להחרימם? ______________________________

.9

מי נסע עם עבדי שלמה באניות? (כ"ז) ____________________________________________

 .10מה הביאו ה ספנים אל המלך שלמה מאופירה? ______________________________________

בהצלחה!!!
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\C:\Users\1\Downloadsהרב שלמה כץ\שאלות חזרה  -ספר
תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 10פרק י')
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

א .מלכת שבא שמעה" :את שמע שלמה לשם ה'" ,מה פירוש לשם ה'? (מצו"ד א')
_______________________________________________________________________
ב .במה ניסתה את שלמה?
_______________________________________________________________________
ג .על מה הסתכלה מלכת שבא חוץ מחכמת שלמה? (ד-ה) _______________________________
________ _______________________________________________________________

.2

מה נתנה מלכת שבא לשלמה? __________________________________________________

 . 3מה עשה שלמה ב"עצי אלמוגים"? א .לבית ה' ולביתו? ______________

ב .לשרים? ________

 . 4מה נתן שלמה למלכת שבא ,לפי רש" יג? _ __________________________________________
 . 5א .מה היא ה"צינה"? (מצודת ציון טז) ____________________________________________
ב .ממה עשה אותה? _________________________________________________________
.6

מה עוד עשה שלמה מ"זהב שחוט"? (יז) ___________________________________________

.7

מאיזה שן עשה שלמה את "כסא שן הגדול"? (מצודת ציון) ______________________________

.8

מדוע לא עשה שלמה את כלי משקהו מכסף ,אלא מזהב ________________________________
_______________________________________________________________________

.9

א .כמה שנים לקח מסע האניות לתרשיש? ___________________ שנים.
ב .מה הביאו משם? א __________ .ב _________ .ג __________ .ד ________ .ה_______ .

 .10א .כמה רכב היה לשלמה? _____________________________ רכב.
ב .כמה פרשים היו לשלמה? ____________________________ פרשים.
ג .מהיכן לקח את סוסיו? ___________________________________

בהצלחה!!!
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\C:\Users\1\Downloadsהרב שלמה כץ\שאלות חזרה  -ספר
תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 11פרק י"א)
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

מאלו עמים לקח שלמה נשים? א _________________ .ב_____________________ .
ג _____________ .ד ______________ .ה _____________ .ו________________ .

.2

א .כמה "נשים שרות" היו לשלמה? ______________________________________________
ב .כמה "פלגשים" היו לשלמה? _________________________________________________
ג .מדוע אסר ה' להתחתן עם עמי כנען? ____________________________________________
ד .האם החשש התקיים בשלמה? _________ הוכח! ________________________________

.3

לפי חז"ל (רש"י ז') העלה הכתוב על שלמה כאילו עשה ע"ז ,מדוע?
__ _____________________________________________________________________

.4

א .במה יענש שלמה? (יא) _____________________________________________________
ב .מתי העונש יבוא עליו? _____________________________________________________

.5

אלו שטנים הקים ה' לשלמה? א ___________________ .מארץ _____________________
ב ___________ .בן ___________ אשר מלך על _____________________

.6

א .על מי נאמר" :וירם ידו במלך"? _________ בן __________ משבט _____________
ב .מה אמר אדם זה כשהוכיח את שלמה? __________________________________________
ג .על איזה שבט ,הפקיד אותו שלמה ,שיקח מהם מיסים? ______________________________

.7

א .מה עשה אחיה השילוני לירבעם בן נבט? _________________________________________
ב .מה מסמל הדבר? _________________________________________________________

.8

השלם" :ולבנו אתן שבט ______ למען היות ________ ל________ עבדי כל ______ לפני
_________ העיר אשר _______ לי לשום ________ שם".

.9

א .להיכן ברח ירבעם מפני של מה? _______________________________________________
ב .עד מתי היה שם? _________________________________________________________

ב .היכן נקבר? _________________
 .10א .כמה שנים מלך שלמה? ________________ שנה.
ג .מי מלך אחרי מות שלמה? __________ _________________________________________
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 12פרק י"ב)
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

היכן הומלך רחבעם? ________________________________________________________

 .2א .מי הצטרף אל "הל ישראל" בטענתם נגד רחבעם? ____________ בן __________________
ב .מה היתה טענתם? ________________________________________________________
ג .מה ענה להם רחבעם? ______________________________________________________
.3

מה יעצו הזקנים לרחבעם? ______________ ______________________________________

.4

א .במי עוד התיעץ רחבעם? ____________________________________________________
ב .מה הם יעצו לו? _________________________________________________________

.5

א .עצתם של מי קיבל רחבעם? _________________________________________________
ב .מדוע? ________________________________________________________________

.6

כיצד הגיבו העם כששמעו את תשובת רחבעם? ______________________________________
______________________________________________________________________

.7

א .את מי שלח רחבעם לגבות המס מישראל? _______________________________________
ב .מה עשו לו כל ישראל? _____________________________________________________
ג .כיצד ניצל רחבעם? ________________________________________________________

.8

א .את מי המליכו ישר אל עליהם במקום רחבעם? _____________________________________
ב .על אלו שבטים לא מלך? ____________________________________________________

.9

א .מה אמר שמעיה איש האלקים לרחבעם? ________________________________________
ב .האם שמע בקולו? ___________ _____________________________________________

 .10אלו ערים בנה ירבעם? _________________ .1

__________________ .2

 .11מה עשה ירבעם כדי ש"לב העם" לא ישוב אחר רחבעם?
א .עשה שני ________ __________ .אחד הקים ב________ ________ והשני ב_______.
ב .בנה בית ועשה ________ שאינם משבט לוי.
ג .בדא מליבו חג בחודש __________ בתאריך ___________________________________
ד .בחג זה העלה ________________________________________________________ (לג)
בהצלחה!!!

פח

ב"ה,
מלכיםdoc.

\C:\Users\1\Downloadsהרב שלמה כץ\שאלות חזרה  -ספר
תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 13פרק י"ג)
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

מי הוא "איש האלקים " המוזכר בפסוק א'? (רש"י) ___________________________________

.2

מדוע אמר איש האלקים:
א .פעמיים "מזבח מזבח"? (רש"י) ____________________ .2 _____________________ .1
ב" .ועצמות אדם ישרפו עליך" ולא הזכיר במפורש שהכוונה לירבעם? (רש"י)
_______________________________________________________________________

.3

מה היה המופת שנתן איש האלוקים? _____________________________________________

.4

א .מה רצה ירבעם מ"איש האלוקים" אח"כ? _______________________________________
ב .מה קרה לירבעם בגלל רצונו זה? ______________________________________________

.5

א .מה ביקש ירבעם מ"איש האלוקים" אח"כ? ______________________________________
ב .האם עשה זאת? _________________________________________________________
ג .מה קרה בעקבות זאת? _____________________________________________________

.6

א .מה הציע ירבעם לאיש האלוקים? (ז') ___________________________________________
ב .מה ענה לו? _____________________________________________________________
ג .מדוע? _________________________________________________________________
ד .האם חזר ירבעם בתשובה? (הוכח מסוף הפרק) ____________________________________

.7

איזה סוג של נביא מוזכר בפסוק י"א? (רש"י) _______________________________________

.8

א .מה הציע נביא זה לאיש האלקים? _____________________________________________
ב .האם קיבל הצעתו? _______________________________________________________
ג .מדוע? _________________________________________________________________

.9

כיצד נענש איש האלקים? ________ _____________________________________________

 .10א .מה ראה "הנביא" ליד גופת איש האלקים? _______________________________________
ב .מה ביקש "הנביא" אח"כ מבניו? ______________________________________________
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 14פרק י"ד)
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

א .מדוע שלח ירבעם את אשתו אל אחיה? __________________________________________
ב .מדוע לא הלך בעצמו? ______________________________________________________

.2

מי גילה לאחיה שאשת ירבעם ניצבת מולו? _________________________________________

.3

כיצד יענש ירבעם ,לפי נבואת אחיה?
א .המת בעיר _____________________________________________________________
ב .המת בשדה ____________________________________________________________

.4

א .מה יקרה לנער ,לפי נבואת אחיה? _____________________________________________
ב .מה יעשו ,כל ישראל לנער זה? ________________________________________________

.5

נאמר בפס' יג" :יען נמצא בו דבר טוב אל ה' אלקי ישראל בבית ירבעם" ,עיין ברש"י וכתוב מהו הדבר
ה טוב שעשה בן ירבעם? ______________________________________________________

.6

כיצד יענשו ישראל ,לפי נבואת אחיה? (טו) _________________________________________
______________________________________________________________________

.7

א .באיזו עיר גר ירבעם ומשפחתו? _________________
ב .מה קרה לבנו של ירבעם כשאשתו הגיע לביתה? _____________________

.8

א .כמה שנים מלך ירבעם? __________________ שנה.
ב .מי מלך אחריו? ___________________________.

.9

א .כמה שנים מלך רחבעם בן שלמה? ___________________ שנה.
ב .על מי מלך? ___________________________________
ג .באיזה גיל התחיל רחבעם למלוך? ___________________ שנה.
מאיזה עם? __________________.
ד .מי היתה אמו? ________________.
ה .מי מלך אחריו? ________________________________

 .10מה ע שה שישק מלך מצרים בירושלים? ___________________________________________
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 15פרק ט"ו)
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

א .כמה שנים מלך אבים על יהודה? _______________ שנים.
ב .מי היתה אמו? ____________________________
ג .האם מעשיו היו טובים או רעים? _______________
ד .נגד מי הוא נלחם? _________________________

.2

מדוע נאמר על דוד "רק בדבר אוריה החתי" ,ולא הוזכר חטא בת שבע?
_______________________________________________________________________

.3

ב .כמה שנים מלך? ______________ שנים.

א .מ מלך אחר אבים? __________________

ג .מי היתה אם אביו? __________________ _מצו"ד י').
ד .מדוע הוזכרה כאמו? (שם) __________________________________________________
.4

א .כתוב על משיו החיוביים (יא-טו ,כג) ____________________________________________
ב .איזה דבר לא הצליח להסיר? ____________________ ג .כנגד מי נלחם? _______________

.5

מה עשה בעשא מלך ישראל כנגד אסא ומדוע? _______________________________________
_____________________________________ __________________________________

.6

מה עשה אסא כדי להינצל? (יח -יט) ______________________________________________
_______________________________________________________________________

.7

א .מה עשה אסא באבני הרמה? _________________________________________________
ב .את מי "הוציא מחדרו" כדי לעזור בכך? (רש"י כב) __________________________________

.8

א .מי קשר נגד נדב בן ירבעם? ____________ בן _____________ משבט ___________
ב .היכן צר עליו והכהו? _________________________________

.9

כיצד התקיימה נבואת אחיה השילני על ירבעם? ______________________________________
_______________________________________________________________________

 .10כמה שנים מלך בעשא בן אחיה על ישראל? ______________ שנים .היכן? _________________

בהצלחה!!!
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 16פרק ט"ז)
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

א .את מי שלח ה' להודיע לבעשא כיצד יענש? ________________ בן ___________________
ב .עונשו של בעשא דומה לעונשו של _____________________________________________

.2

נאמר בפסוק ז' על בעשא ..." :ועל אשר הכה אותו"
א .את מי היכה בעשא? _____________________________________________________
ב .מדוע נענש בעשא על שהיכהו? הרי ה' אמר שכך יענש? (מצו"ד פס' ז')
______________________________________________________________________

.3

א .מי מלך אחר בעשא? _____________________ ב .כמה שנים מלך? __________________

.4

מי ,וכיצד הרג את בן בעשא? __________________________________________________

.5

מה עשה "קושר" זה לבית בעשא ,לאחר שישב על כסא מלכותו? __________________________
______________________ ________________________________________________

.6

א .כיצד מת זמרי? _________________________________________________________
ב .כמה זמן מלך זמרי? ______________________________________________________

.7

מדוע החליטו ישראל להמליך דוקא את עמרי ולא תבני בן גינת? (רש"י כ"ב)
______________________________________________________________________

.8

א .איזו עיר בנה עמרי? _____________________ ב .כמה שנים מלך? __________________
ג .היכן נקבר? ___________________________ ד .בזכות מה ,זכה למלכות? ____________

.9

א .מי מלך אחרי עמרי? _____________________ ב .כמה שנים מלך? __________________
ג .את מי נשא לאשה? ______________________ ד .כיצד הכעיס את ה'? _______________
______________________________________________________________________

 .10כיצד התקיימה קללת יהושע את בונה יריחו ,בימיו של אחאב? __________________________
______________________________________________________________________
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 17פרק י"ז)
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

מדוע ,לדעת חז"ל (מובא ברש"י א') ,גזר אליהו התשבי שלא ירד גשם? ______________________
______________________________________________________________________

.2

להיכן שלח ה' את אליהו על מנת שיסתתר? _________________________________________

.3

א .מהיכן שתה אליהו? _______________________________________________________
ב .מי נתן לו לאכול (לח ובשר)? _________________________________________________

.4

א .להיכן ציוה ה' את אליהו ,לעבור משם? __________________________________________
ב .מי יכלכלו במקום זה? _____________________________________________________

.5

מה ביקש אליהו מה"מקששת עצים"? א __________________ .ב___________________ .

.6

לפי דברי האשה נשאר לה:
א .בכד ________________________________________________________________ -
ב .בצפחת ______________________________________________ _______________ -

.7

מה ביקש אליהו מהאלמנה? (י"ג) _______________________________________________
______________________________________________________________________

.8

השלם" :כד ________ לא ________ וצפחת ________ לא ________ עד יום _______ ה'
גשם על ________ האדמה".

.9

מדוע האשימה האלמנה את האליהו במות בנה? (רש"י י"ח) _____________________________
______________________________________________________________________

 .10תאר כיצד החיה אליהו את הילד! _______________ ________________________________
______________________________________________________________________
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 18פרק י"ח)
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

א .כמה שנים לא ירד גשם עד שנתן ה' "מטר על פני האדמה"? ______________ שנים.
ב .לפי חז"ל שנים אלו היו ___________ חדשים.

.2

א .מה עשתה איזבל לנביאי ה'? _________________________________________________
ב .מה עשה עבדיה כשראה את מעשיה? ___________________________________________

.3

א .מה ביקש אליהו מעבדיה? (ח) ________________________________________________
ב .מה ענה לו עבדיה? ________________________________________________________
_________"

.4

באיזה שם כינה אחאב את אליהו כשפגשו? " _________

.5

א .כמה נביאי בעל באו להר הכרמל? _____________________________________________
ב .האם באו נביאי האשרה של איזבל? ____________________________________________

.6

מה הציע אליהו לנביאי הבעל? (כג -כד) ____________________________________________
______________________________ _________________________________________

.7

כיצד היתל אליהו בעבדי הבעל? _________________________________________________

.8

מי בנה את "מזבח ה' ההרוס" לפי חז"ל? (רש"י ל) ____________________________________

.9

א .כמה אבנים אסף אליהו? ____________________________________________________
ב .כמה כדי מים מילא? ______________________________________________________
ג .כמה פעמים יצק מים על העולה והעצים? _____________ פעמים.

 .10מדוע לדעת רבותנו (רש"י לז) ,אמר אליהו פעמיים "ענני"? ______________________________
_______________________________________________________________________
 .11מה אמרו העם ,כשראו ש"אש ה' אכלה העלה ,והעצים ,האבנים ,העפר והמים"?
_______________________________________________________________________
 .12מה עשה אליהו לנביאי הבעל בנחל קישון? ___ _______________________________________
 .13מדוע רץ אליהו לפי אחאב עד יזרעלה? (רש"י מו) _____________________________________
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 19פרק י"ט)
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

מה רצתה אי זבל לעשות לאליהו? ________________________________________________

.2

להיכן ברח אליהו? (ג) ________________________________________________________

.3

תחת איזה עץ ישב אליהו? _____________ מדוע? (מצו"ד) ____________________________

.4

מה ביקש אליהו מאת ה'? _______ ______________________________________________

.5

א .כמה פעמים נגע מלאך ה' באליהו ואמר לו לקום לאכול? ______________ פעמים.
ב .מה ראה אליהו כשהתעורר? _________________________________________________

.6

א .כמה ימים ,הלך אליהו בכח אכילתו זו? _____________ יום ___________ ,לילה.
ב .להיכן הגיע בסוף? להר _______________
ג .היכן לן שם? _______________________

.7

מה ענה אליהו לשאלת ה'" :מה לך פה אליהו?"? _____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

.8

מה ענה לו ה' על כך? (יא-יב) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________

.9

במה כיסה אליהו את פניו? _____________________________

 .10מה אמר ה' לאליהו לעשות ,לאחר שאליהו חזר על דבריו "קנא קנאתי לה'" וכו' בפעם השניה?
_______________________________________________________________________
א .ללכת ל __________ ולמשוח שם את __________ למלך על ארם.
ב .למשח למלך את ____________ על ישראל.
ג .ימשח לנביא את ____________________
 .11א .על מי השליך אליהו את אדרתו? _____________________________
ב .מה ביקש אדם זה מאליהו? __________________________________________________
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 20פרק כ')
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
.1

א .כמה מלכים ,לקח בן הדד מלך ארם עמו? ________________________________________
ב .על איזו עיר ,שם מצור ונלחם בה? _____________________________________________

.2

א .מה דרש בן הדד מאחאב? ___________________________________________________
ב .מה ענה לו אחאב? ________________________________________________________

.3

א .מה היתה דרישתו הנוספת של בן הדד? __________________________________________
ב .מה השיב לו על כך אחאב? __________________________________________________

.4

השלם :א ..." .אם ישפק _________ שמרון _________ לכל _________ אשר _________".
ב ..." .אל ____________ חגר ____________".

.5

היכן שתה בן הדד עם המלכים? _________________________________________________

.6

א .כמה "נערי שרי המדינות" היו עם אחאב? ________________________________________
ב .כמה אנשים נוספים היו עמו מהעם? ___________ אלפים.

.7

מי ניצח בקרב בין ישראל לבין ארם? _____________________________________________

.8

מה הצ יעו עבדי בן הדד לאחר קרב זה? ____________________________________________
_______________________________________________________________________

.9

הסבר" :כשני חשפי עזים" (סוף רש"י כ"ז) _________________________________________

 .10א .כמה חיילים רגליים ,הרגו ישר אל מארם ביום אחד? ________________________________
ב .כמה חיילים נהרגו בנפילת החומה? ____________________________________________
ג .היכן התחבא בן הדד? ______________________________________________________
 .11מה עשה אחאב לבן הדד ,לאחר שהסגיר את עצמו בעצת עבדיו? ___________________________
_______________________________________________________________________
 .12מדוע הלך אחאב "סר וזעף " לביתו? ______________________________________________
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תלמוד תורה מורשה
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :

שאלות חזרה  -מלכים א'  -מספר ( 21פרק כא-כב)
סדרה ראשונה
הוראות עבודה:
א .קרא תחילה את הפרק.
ב .אפשר להעזר רק בחברותא.
פרק כא:
.1

א .מדוע ביקש אחאב מנבות את כרמו? ____________________________________________
ב______________ .
ב .מה היה אחאב מוכן לתת לו תמורת הכרם? א________________ .

.2

מה ענה נבות לא חאב? ________________________________________________________

.3

כיצד ירש אחאב את כרם נבות? _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

.4

מי אמר למי? "המצאתני אויבי"? ________________ אמר ל _______________

.5

א .כיצד הגיב אחאב כששמע על עונשו מאליהו? ______________________________________
ב .מה אמר ה' על כך? ________________________________________________________

פרק כב:
.6

א .השלם" :כמוני __________ כעמי ___________ כסוסי ___________".
ב .מי אמר למי פסוק זה? _________________ אמר ל ________________

 .7א .כמה נביאים הביא אחאב לשאול אותם אם ילחם נגד ארם? ___________________________
ב .מה ענו ל ו? ______________________________________________________________
ג .איזה נביא נוסף נשאל על כך? _______________ בן ________________
 .8א .מה עשה צדקיה בן כנענה? (יא) _______________________________________________
ב .את מי היכה? _____________ _______________________________________________
.9

מי "התחפש" ולא בפורים? ____________________________________________________

 .10כיצד נהרג מלך ישראל? ______________________________________________________
בהצלחה!!!
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