א
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-חלוקה
לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק א'
שאלות חזרה
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

א .מדוע דוקא לאחר מות אחאב פשעּוּ (=מרדו) מואב בישראל? ______________________________________
___________________________________________________________________________________
ב .עיין גם בפרק ג' פס' ד-ה וצטט מה נאמר שם בעיניננו____________________________________________
מהי שבכה? (עיין ברש"י ובמצודת ציון) _______________________________________________________
מדוע שאל אחזיה דוקא ב"בעל זבוב" ולא בנביא אלוקים ? __________________________________________
מדוע נענש אחזיה שלא ירד ממטתו ושימות לפי הכתוב? ____________________________________________
מדוע כתב ירמיהו פעם שניה את דברי המלאכים על סופו של אחזיה למרות שאנו כבר יודעים זאת?
___________________________________________________________________________________
כיצד ידעו המלאכים ש"האיש" הוא נביא ולא סתם תמהוני? ________________________________________
___________________________________________________________________________________
מדוע שאל אחזיה את מלאכיו "מה משפט האיש"? ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
מה ענו לו מלאכיו על שאלה זו? _____________________________________________________________
א .מדוע ביקש אליהו שה' ישרוף את שר החמישים הראשון? ________________________________________
ב .מדוע שרף גם את חייליו? _______________________________________________________________
מדוע שרף אליהו את שר החמישים השני ואת חייליו? _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
מה הוסיף השר השני על דברי השר הראשון כלפי אליהו? __________________________________________
___________________________________________________________________________________
מדוע לא שרף אליהו את הקבוצה השלישית? ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
מדוע אמר השר השלישי פעמים "תיקר נפשי בעיניך"? א__________________________________________ .
ב________________________________________________________________________________ .
מה פרוש "רד אותו"? ___________________________________________________________________
מדוע כתב ירמיהו פעם שלישית ,והפעם מפי אליהו ,מה יקרה לאחזיה? ________________________________
___________________________________________________________________________________
א .מי היה יהורם ,שמלך אחר אחזיה על ישראל? ________________________________________________
ב .מדוע לא מלך בנו של אחזיה? _____________________________________________________________
א .מה למד רש"י מהמילים" :בשנת שתים ליהורם בן יהושפט"? _____________________________________
___________________________________________________________________________________
ב .מה למד מכך הרד"ק? _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ב ה צ ל ח ה !!!

ב
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-חלוקה
לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק ב'
שאלות חזרה
.1

מדוע נכתב על העלאת אליהו בסערה השמים בפסוק א' ,הרי זה קרה מאוחר יותר?!
___________________________________________________________________________________

.2

מדוע נאמר "וילך" (פסוק א') בלשון יחיד ,הרי מדובר שם בשני אנשים?
__________________________________________________________________________________

.3

א .כמה פעמים נשבע אלישע בשם ה'? _______________________________________________________
ב .מי נשבע עוד בסגנון דומה לשבועה זו? (שמואל א' פרק כ' פס' ג' ,וכן פרק כ"ה פסוק כ"ו)
_____________________________________________________________________________ )1
_____________________________________________________________________________ )2

.4

מהו מסלול הליכתו של אליהו? ___________________________________________________________

.5

הסבר" :ויחצו הנה והנה" ( :מצו"ד) ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

.6

הסבר" :פי שניים ברוחך אלי"  :א_________________________________________________________ .
ב________________________________________________________________________________ .

.7

הסבר" :אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" (עיין תיב"ע) _____________________________________________
_________________________________________________________________________________

.8

א .איזו פעולה עשה אלישע כאשר ראה את אליהו עולה בסערה השמימה?
________________________________________________________________________________
ב .מה למדו חז"ל מכך להלכה? _________________________________________________________

.9

מדוע נאמר "איה ה' אלוקי אליהו" ,הרי הוא אלוקי כל ישראל? __________________________________
_______________________________________________________________________________

 .10א .מדוע כתוב בפס' י"ד שהירדן הוכה פעמיים? ______________________________________________
ב .מדוע נאמר "ויאמר "...לאחר ההכאה ראשונה ?____________________________________________
 .11א .היכן היו "חמישים איש" בני הנביאים כשראו את אלישע ? ____________________________________
ב .ומה עשו? ______________________________________________________________________

ג
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-חלוקה
לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

המשך שאלות חזרה  -מלכים ב'  -פרק ב'

 .12מדוע נכתב "בני הנביאים" ולא הנביאים ? (ע' תיב"ע) _______________________________________
 .13נאמר "מושב העיר טוב( "...פס' יט)  -כיצד מושב העיר יכול להיות טוב ,הרי מתים שם (עיין ברד"ק) ?!
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 .14מדוע ביקש אלישע צלוחית חדשה? (ע' רלב"ג פס' כ"ב)______________________________________
 .15מדוע מעשה אלישע נקרא "נס בתוך נס"? א  .לגבי המים? ____________________________________
ב  .לגבי הדובים ביער ? ____________________________________________________________
 .16מדוע נאמר "והמים רעים" וגם "והארץ משכלת" ? ________________________________________
 .17א .מהיכן יצאו ה"נערים הקטנים" שקילסו את אלישע? _____________________________________
ב .מדוע נקראו נערים וגם קטנים (רש"י) ?_______________________________________________
.18
.19

.20

.21

מה עשו הנערים כשפגשו את אלישע? __________________________________________________
הסבר" :עלה קרח ,עלה קרח"!
א( .רש"י) _____________________________________________________________________
ב( .מלבי"ם) ___________________________________________________________________
א .כמה נערים נבקעו ע"י הדובים? ____________________________________________________
ב .מדוע ביקש זאת אלישע?  .1לפי רש"י ________________________________________________
 .2לפי המלבי"ם ________________________________________________________________
השלם" :ויאמרו _________________ העיר אל _______________ ______________ נא מושב העיר
____________ כאשר _____________ רואה והמים _______________ ______________ משכלת".

 .22הסבר את המילים הבאות:
__________________________________________________________
א" .החשו" -
__________________________________________________________
ב" .ויגֹלם" -
__________________________________________________________
ג" .הקשת לשאֹול" -
__________________________________________________________
ד" .ויתקלסּו" -

ב ה צ ל ח ה !!!

ד
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-חלוקה
לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק ג'
שאלות חזרה

 .1כמה שנים מלך יהורם בן אחאב על ישראל? _______________ שנים.
 .2סכם את מעשי יהורם לפי פסוקים ב'-ג' ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 .3כיצד מסנגר רש"י (בעקבות חז"ל) על מלכי ישראל בקשר להשארת העגלים בבית אל ובדן?(פס' ג') ________
______________________________________________________________________________
 .4א .מה ההבדל בין פסוק ה' בפרקנו לבין פסוק א' בפרק א'? ____________________________________
______________________________________________________________________________
ב .מדוע חזר ונשנה פסוק זה בפרקנו? ___________________________________________________
 .5מדוע הסכים יהושפט להצטרף ליהורם במלחמתו נגד מואב? (עיין מלבי"ם פסוק ז') __________________
_____________________________________________________________________________
 .6א .איזה מלך תקף לראשונה את מואב? (שמואל ב' פ"ח) _____________________________________
ב .מדוע? (עיין שם ברש"י) ___________________________________________________________
 .7א .כיצד יש לאדום מלך? (עיין רש"י מלכים א' פרק כ"ב ,פס' מח' וכן במלבי"ם ט') ___________________
_____________________________________________________________________________
ב .מדוע הלכו יהורם ויהושפט דרך אדום כדי להתקיף את מואב? ______________________________
_____________________________________________________________________________
 .8מה חשב יהורם לסיבת גמר המים מכליהם? _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
 .9א .על מי נאמר" :אשר יצק מים על ידי אליהו"? ___________________________________________
ב .מה הכוונה? ________________________________________________________________ .1
________________________________________________________________ .2
( .3דרש ברש"י) ______________________________________________________
 .10א .כיצד התיחס אלישע לבקשת יהורם בן אחאב? _________________________________________
ב .לפי הגמרא במגילה ,דף כ"ח ע"א ,מה למד ר' יוחנן מכך? ___________________________________
ג .מדוע בכל זאת הסכים לנבא?(פס' יד') _________________________________________________
ד .מה מנע ממנו בתחילה להינבא? .1לפי רש"י____________________________________________ -
 .2לפי הרד"ק ___________________________________________________________________ -
ה .כיצד הצליח להתגבר על כך? _______________________________________________________
 .11אלו  2ניסים ניבא אלישע שיבואו לישראל?
א" .הקטן" ____________________________________________________________________
ב" .הגדול" ___________________________________________________________________ -

ה
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-חלוקה
לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

המשך שאלות חזרה  -מלכים ב'  -פרק ג'

 .12מדוע לדעת המלבי"ם ,יעשה ה' לישראל נס "קטן" ונס "גדול" ולא  2ניסים גדולים? (פס' יח בסוף)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .13א .מה ציוה אלישע את ישראל לעשות למואב? _____________________________________________ )1
____________________ )4 ___________________________ )3 __________________________ )2
ב .איזה ציווי נוגד את הנאמר בספר דברים פרק כ' פס' יט? ______________________________________
________________________________________________________________________________
ג .מדוע הותר הדבר? (רש"י יט) _________________________________________________________
ד .הוכח שמואב עשו מעשים בזויים לישראל! (מהתנ"ך) ( )1במדבר) ________________________________
( )2במדבר) _________________ ( )3שופטים) ___________________ ( )4ש"א) ___________________
 .14הבא  2פרושים ל"כעלות המנחה"
ב .למצו"ד __________________________ -
א .לרש"י _______________________________ -
ג .למי עוד נעשה נס" ,בעלות המנחה" ? __________________ ד .היכן קרה נס זה? __________________
 .15כיצד התקימו שני הניסים שניבא עליהם אלישע?
א______________________________________________________________________________ .
ב( .פרט!) _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .16האם קיימו ישראל את ציוויו של אלישע בקשר למואב? _________________________________________
.17
.18
.19
.20
.21

הסבר" :ויסבו הקלעים ויכוה" __________________________________________________________
את מי העלה מלך מואב עולה על החומה? ( 2שיטות)
א .רשי ___________________________________ :ב .רד"ק________________________________:
כיצד נקראת העבודה הזרה בה שורפים העובדים את בנם לאליל?___________________________________
מדוע עשה מלך מואב מעשה מזעזע זה? (רש"י כ"ו או רש"י כ"ז) ___________________________________
_________________________________________________________________________________
נאמר שמעשה זה גרם לקצף על ישראל!
א .מי קצף? לרש"י _______________________________ :לרד"ק______________________________:
ב .מדוע היה קצף? לדעת רש"י___________________________________________________________ :
לדעת רד"ק________________________________________________________________________ :

ב ה צ ל ח ה !!

ו
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-חלוקה
לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

.1

.2
.3

.4
.5

.6
.7

.8
.9
.10

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

מלכים ב'  -פרק ד'
שאלות חזרה
"ואשה אחת מנשי בני הנביאים" "והנשה בא לקחת"
א .מה פירוש "אחת"? _____________________________________________________________
ב .לפי חז"ל ,מה שם בעלה של האישה? ______________ ג .מי הוא הנשה לפי חז"ל? _______________
ד .מדוע בא הנשה? ________________________________________________________________
מה פירוש "אסוך שמן" ? ___________________________________________________________
א .מדוע אמר אלישע לאלמנה להביא כלים ,וכי לא יכל לעשות לה הרבה כסף בנס? ____________________
______________________________________________________________________________
ב .מדוע ביקש ממנה לסגור את הדלת? __________________________________________________
ג .מה פירוש "והמלא תסיעי" (רש"י)? ___________________________________________________
מדוע נאמר "ויעמד השמן"? (רש"י) _____________________________________________________
א .מדוע באה להתייעץ עם הנביא מה לעשות בשמן הרב שנעשה לה בנס? (רש"י)
______________________________________________________________________________
ב .מה אמר לה אלישע? _____________________________________________________________
ג .לאיזה ספור במלכים א' יש דמיון מפרקנו? ______________________________________________
באיזה שבט נמצאת העיר שונם? (יהושע פרק יט ,פסוקים יז ,יח) ________________________________
א .הסבר" :אשה גדולה"  .1לפי רש"י  .2 ___________________ -לפי מלבי"ם ___________________ -
ב .לפי חז"ל :אחותה של איזו אישה היא היתה? _____________________________________ _______
ג .אימו של איזה נביא שנטרף היא היתה ? _______________________________________________
מדוע היתה צריכה "להחזיק בו" (=להפציר) שיאכל אצלה (מלבי"ם)? _____________________________
______________________________________________________________________________
כיצד ידעה השונמית שאלישע "קדוש"? (רש"י) _____________________________________________
א .מה עשו השונמית ובעלה עבור אלישע? _________________________________________________
ב .מדוע עשו זאת? _________________________________________________________________
ג .מה למדו חז"ל מהמילה "תמיד"? _____________________________________________________
הוכח את צניעותו של אלישע מפס' יב'  -יג'!________________________________________________
איזה חסד רצה אלישע להחזיר לשונמית? _________________________________________________
הסבר" :בתוך עמי אנכי ישבת" א( -פשט) _________________________________________________
ב( -לפי המלבי"ם) _________________________________________________________________
מדוע ביקש אלישע בפס' טו שגחזי יקרא "לה" הרי נאמר בפס' יב' "ותעמוד לפניו" ? ___________________
______________________________________________________________________________
מה הציע גחזי לאלישע לעשות עבור השונמית? _____________________________________________
מה התכוונה השונמית באמרה "אל תכזב בשפחתך" ? ________________________________________
מדוע בפס' יב' נאמר" :ותעמוד לפניו" ואילו בפס' טו'" :ותעמד בפתח" ? ___________________________
______________________________________________________________________________

ז
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-חלוקה
לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק ד' -המשך שאלות חזרה
.18

.19

.20

.21
.22
.23

.24
.25
.26
.27
.28

.29

.30

. 31

א .מה קרה לילד שיצא עם אביו אל הקוצרים? ______________________________________________
ב .מה עשה לו אביו? ________________________________________________________________
ג .מה עשתה לו אמו  -השונמית? ________________________________________________________
ד .מה עשתה אמו ,כשראתה בצהרים שמת? _________________________________________________
א .מה סיפרה האישה לבעלה לסיבת רצונה בנער ואתון? ________________________________________
ב .מדוע לא גילתה לו את מות בנה? _______________________________________________________
ג .כיצד הגיב בעלה כשראה שהולכת? _____________________________________________________
ד .מה למדו חז"ל מהבטוי "לא חדש ולא שבת" ? _____________________________________________
א .מדוע חבשה השונמית בעצמה את האתון? ________________________________________________
ב .מי עוד בתנ"ך חבש בעצמו את אתונו ,חמורו או סוסו?
לחיוב ________________ .2 ________________ .1 :לשלילה ____________ .2 ______________ .1
מדוע שלח אלישע בהיותו בהר הכרמל את גחזי בראותו את השונמית מנגד?
________________________________________________________________________________
א .מה התכוונה השונמית באמרה לגחזי "שלום"? ____________________________________________
ב .מדוע לא גלתה לו שלבנה אין"שלום" אלא מת? ____________________________________________
א .מדוע המשיכה לעלות להר "ותחזק ברגליו" ? _____________________________________________
ב .כיצד הגיב על כך גחזי? _____________________________________________________________
ג .מה אמר לו אלישע? ________________________________________________________________
מה למד המלבי"ם מדברי אלישע" :וה' העלים ממני ולא הגיד לי"? ________________________________
________________________________________________________________________________
מה אמר אלישע לגחזי לפני ששלחו לבית הילד בשונם? א______________________________________ .
ג_________________________________ .
ב_______________________________________ .
מדוע דבריו אלו לא סיפקו את השונמית ונשבעה שלא תעזוב את אלישע? ____________________________
________________________________________________________________________________
מדוע לדעת רש"י לא הצליח גחזי להחיות את הנער? ___________________________________________
________________________________________________________________________________
תאר כיצד החיה אלישע את הנער! (לב-לז) _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
תאר את הנס שעשה אלישע לבני הנביאים בגלגל! (לח-מא) ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
תאר את הנס שעשה אלישע בלחמי הבכּורים והשעורים והכרמל שהביא האיש מבעל שלישה! (מב-מד)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
איזה מנהג נוהגים בסוף הסעודה ע"פ מה שנאמר בסוף הנס? _____________________________________
ב ה צ ל ח ה !!!

ח
ב"ה,
L:\data

חדש\לימודים-חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים
ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

.12
.13

.14

.15

מלכים ב'  -פרק ה'  -שאלות חזרה
מדוע כבדו הארמים את נעמן? (רש"י) _________________________________________________
מדוע לדעת חז"ל ,נענש נעמן בצרעת? א .היתה בו מידת ____________________________________
ב(.עפ"י פס' ב') _________________________________________________________________
א .מה קשה בבטוי "נערה קטנה"? ____________________________________________________
ב .כיצד מתרץ זאת רש"י? _________________________________________________________
ג .מה הציעה הנערה הקטנה לאשת נעמן? _______________________________________________
א .מדוע קרע יהורם את בגדיו? ______________________________________________________
ב .מדוע לא ביקש יהורם מאלישע שירפא את נעמן? ________________________________________
מדוע רצה אלישע לרפא את נעמן? ___________________________________________________
מדוע בא נעמן בסוסיו (רבים)? (ע' פס' ה'-ט') ____________________________________________
א .מדוע לא יצא אלישע מביתו לרפא את נעמן? __________________________________________
ב .מה הציע לו לעשות? ____________________________________________________________
מדוע כעס כל-כך נעמן? א__________________________________________________________ .
ב _______________________________ .ג_________________________________________ .
כיצד שכנעו עבדי נעמן אותו לעשות את דבר אלישע? (מה הק"ו עיין ברש"י)________________________
____________________________________________________________________________
השוה פס' י' ,יג ,יד  -איזו פעולה אמר אלישע לנעמן לעשות ,ומה עשה לבסוף? _____________________
____________________________________________________________________________
א .מה אמר נעמן על ה' ,לאחר שנרפא (טו)? _____________________________________________
ב .מי עוד אמר דברים דומים? עיין במקורות הבאים:
 .1שמות י"ח ,י-יא____________________________  .2יהושע ב ,יא________________________
מדוע סרב אלישע לקבל המתנות מנעמן? א( .רש"י) _______________________________________
ב__________________________________________________________________________ .
א .מה ביקש נעמן מאלישע שיתן לו לקחת? ____________________________________________
ב .מה הבטיח נעמן שיעשה בזה? _____________________________________________________
ג .על איזה  2השתחויות לע"ז ביקש סליחה מה' מראש? (מלבי"ם)
____________________________________ .2 ___________________________________ .1
א .מדוע רץ גחזי אחר נעמן? ________________________________________________________
ב .מה סיפר גחזי לנעמן? ___________________________________________________________
ג .לדעת חז"ל ,מה ביקש נעמן מגחזי לאחר שחשד בו? (רש"י :פס' כ"ג) __________________________
ד .מה נתן נעמן לגחזי? ____________________________________________________________
ה .מדוע שלח עמו  2נערים? ________________________________________________________
ו .כיצד סידרם גחזי? _____________________________________________________________
ז .מה ענה גחזי לשאלת אלישע" :מאין גחזי" ? ___________________________________________
א .במה העניש אלישע את גחזי וזרעו? _________________________________________________
ב .מדוע?( .1חובה) ___________________________ ( .2זכות) ____________________________
ב ה צ ל ח ה !!!

ט
ב"ה,
L:\data

חדש\לימודים-חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים
ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק ו'  -שאלות חזרה
.1
.2

3.
.4
.5

.6

.7

.8
.9

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

מדוע לדעת חז"ל מקום לימודם של "בני הנביאים" היה צר מלהכיל את כולם? _____________________
____________________________________________________________________________
א .כיצד הוציא אלישע את הברזל של הגרזן מתוך הירדן? ___________________________________
____________________________________________________________________________
ב .מדוע עשה אלישע נס זה עבור סך הכל חתיכת ברזל? _____________________________________
באר" :מקום פלוני אלמוני תחנתי" __________________________________________________
א .מה תיכנן מלך ארם לעשות ליהורם? _______________________________________________
ב .כיצד הציל אלישע את יהורם? _____________________________________________________
א .במי חשד מלך ארם שגילה את סודו? ________________________________________________
ב .מה ענה לו אחד מעבדיו? ________________________________________________________
ג .הוכח שמטרת רפויו של נעמן היתה צודקת (ע' פ"ה פס' ח') _________________________________
א .מדוע רצה מלך ארם לדעת היכן אלישע ולקחתו? (מלבי"ם) _______________________________
____________________________________________________________________________
ב .מדוע שלח "חיל כבד" (האם לא למד לקח מהמארב ליהורם)? עיין במלבי"ם! ___________________
א .מה גילה נערו של אלישע כשהשכים? ________________________________________________
ב .מה שאל את אלישע? __________________________________________________________
ג .כיצד הרגיעו אלישע? ____________________________________________________________
כתוב שתי תפילותיו ובקשתו של אלישע :א____________________________________________ .
ב __________________________________ .ג .וביקש _________________________________
א .מדוע סרב אלישע שיהורם יכה את השבויים? __________________________________________
ב .כיצד התייחס אליהם אלישע? _____________________________________________________
ג .מדוע? ______________________________________________________________________
ד .האם צדק? __________________________________________________________________
הסבר" :ויכם בסנורים" " ______________________ -ויכרה להם כרה" ___________________ -
מה ההבדל לדעת המלבי"ם בין "גדוד" לבין "צבא" או "מחנה"? ______________________________
____________________________________________________________________________
כתוב על הרעב הנורא בעיר שומרון הנצורה____________________________________________ :
____________________________________________________________________________
מדוע האשה השניה החביאה את בנה? א .לרש"י_________________________________________ :
ב .לדעה השניה ברד"ק___________________________________________________________ :
מדוע רצה יהורם להרוג את אלישע (רש"י)? ____________________________________________
כיצד כינה אלישע את אחאב? _______________________________________________________
א .מה ציוה אלישע לזקנים לעשות לשליחו של יהורם? ______________________________________
ב .מדוע? ______________________________________________________________________
בפס' לג' נאמר" :ויאמר"  -מי הוא? א - .לרש"י ____________________ :ב .למצו"ד __________

י
ב"ה,
L:\data

חדש\לימודים-חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים
ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק ז'
שאלות חזרה
.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12
13.
.14
.15
.16
.17

עיין בפרוש מצו"ד על פס' א' וכתוב :א .מה עשה לבסוף המלאך שנשלח ע"י יהורם להורגו? ____________
____________________________________________________________________________
ב .כיצד הגיב יהורם המלך על כך? ___________________________________________________
מה ניבא אלישע בשם ה'? _________________________________________________________
כיצד הגיב על כך השליש? _________________________________________________________
מה אמר אלישע שיקרה לו? (לא בשם ה'!) ______________________________________________
א .לפי חז"ל ,על אלו אנשים נאמר הפס'" :ארבעה אנשים היו מצרעים"? _________________________
ב .כיצד לפי המלבי"ם ידעו זאת חז"ל? _________________________________________________
א .עיין בפס' ג-ד וכתוב איזו מילה מופיעה  4פעמים ואינה מילת יחס? __________________________
ב .מה תכננו המצורעים ? __________________________________________________________
ג .מדוע תכננו זאת? ______________________________________________________________
א .מתי הלכו המצורעים למחנה ארם? ________________________________________________
ב .מה ראו שם? ________________________________________________________________
מה היה הנס שעשה ה' שגרם למנוסת ארם? ____________________________________________
____________________________________________________________________________
מה עשו המצורעים כשהגיעו למחנה ארם? ______________________________________________
____________________________________________________________________________
א .האם התנהגו בסדר? ___________________________________________________________
ב .מדוע? _____________________________________________________________________
מדוע החליטו לספר למלך מיד ולא לחכות לאור הבוקר? ____________________________________
מה חשב יהורם לסיבת עזיבת הארמים את המחנה? ______________________________________
____________________________________________________________________________
מה הציע לו אחד מעבדיו? _________________________________________________________
א .מה עשה המלך לאחר מכן? ______________________________________________________
ב .מדוע לא שלח  5סוסים? _________________________________________________________
א .מה גילו רוכבי הסוסים? ________________________________________________________
ב .עד היכן הגיעו? _______________________________________________________________
מה עשו אנשי שומרון כשחזרו רוכבי הסוסים? ___________________________________________
א .לאיזה תפקיד מינה המלך את ה"שליש"? _____________________________________________
ב .כיצד התקיימו דברי אלישע? _____________________________________________________
ב ה צ ל ח ה !!

יא
ב"ה,
L:\data

חדש\לימודים-חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים
ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק ח'  -שאלות חזרה
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
13.
.14
.15
.16
.17

18.
.19
.20

.21

לפי המלבי"ם לאיזה פרק אולי שייכים פסוקים (א-ב)? _____________________________________
א .להיכן עברה לגור האשה השונמית ובני ביתה? _________________________________________
ב .מדוע לא חששה שיקרה לה מה שקרה לאלימלך במואב שעשה כמוה? _________________________
ג .מי הציע לה לעזוב אפילו את א"י כדי להינצל מהרעב?_____________________________________
ד .מדוע? ______________________________________________________________________
א .מה גילתה השונמית כשחזרה לביתה בשונם? __________________________________________
ב .למי פנתה שיעזור לה? ___________________________________________________________
מי דיבר עם יהורם מלך ישראל כשנכנסה השונמית בזעקות? _________________________________
מה למדו חז"ל מפס' ה' לסיבת עונשו של גחזי? ___________________________________________
מה פקד המלך על סריסו ,כדי לעזור לשונמית? ___________________________________________
מדוע הלך אלישע לדמשק? לפי רש"י? _____________________ לפי רד"ק? ____________________
קרא בתחילת פרק א' והשווה את שליחות בן הדד לשליחות אחזיה בן אחאב ,לגבי הרצון לדעת אם יחיו
ממחלתם? ____________________________________________________________________
אלן דברים שלח בן הדד עם חזאל לאלישע כמנחה? ________________________________________
מה השיב אלישע על שאלת בן הדד" :האחיה מחלי זה"? א .לפי רש"י ___________________________
ב .לפי המלבי"ם (י') ______________________________________________________________
א .מדוע לא רצה אלישע לבכות בפני חזאל? ______________________________________________
ב .מדוע בכה אלישע? _____________________________________________________________
כיצד כינה חזאל את עצמו? _________________________ מי עוד כּונה בכנוי זה? א( .שמואל א ,יז)
__________ ב( .ש"א פ' כ"ד) ___________ ג( .ש"ב פ' ט') _____________ ד( .ש"ב פ' ט"ז) ________
מה בישר חזאל לבן הדד כשהגיע לביתו? ________________________________________________
א .כיצד מת בן הדד? _____________________________________________________________
ב .מי מלך תחתיו על ארם? _________________________________________________________
מדוע לא המליך אליהו את חזאל כפי שציוהו ה' בזמנו? _____________________________________
מי מלך על יהודה לאחר יהושפט? _______________ כמה שנים? __________________________
א .עם איזו אשה התחתן מלך זה? ____________________________________________________
ב .כיצד התנהג? ________________________________________________________________
ג .מדוע לא השחית ה' את יהודה בגלל התנהגותם? ________________________________________
ד .מי פשע בימיו מתחת יד יהודה וכיצד? _______________________________________________
תאר מה עשה יהורם בן יהושפט ב"צעירה"? _____________________________________________
לפי רש"י פס' כ"ב ,מי היו אנשי לבנה שמרדו במלך יהורם? __________________________________
א .מי מלך על יהודה לאחר מות יהורם? _____________________ כמה זמן מלך? _______________
ב .כיצד התנהג? _________________________________________________________________
ג .אל מי הצטרף כדי להלחם בחזאל? _________________________________________________
ד .מי ניצח בקרב? _______________________________________________________________
מה עשה יורם מלך ישראל ביזרעאל? ________________ מי בא לבקרו? _______________________

יב
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב' פרק ח'

על יהורם בן יהושפט מלך יהודה נאמר :בפס' י"ח ..." -כי בת אחאב היתה לו לאשה"

סתירה !!!

על אחזיה בן יהורם מלך יהודה נאמר :בפס' כ"ז – "...כי חתן בית אחאב הוא"
על אחזיהו בן יהורם מלך יהודה נאמר :בפס' כ"ו – "...ושם אמו עתליהו בת עמרי מלך ישראל"

מקרא
נישואין
בן או בת

תירוצים
תירוץ1

מלכות ישראל

מלכות יהודה

עמרי
אשה X

סכום תירוץ :1
א .עתלי'ה בת עומרי.
ב .עתלי'ה שייכת לבית אחאב.
"בת" במובן של בית  -משפחה.
ג .אחזיהו "חתן בית אחאב"  -ולא של
אחאב ממש.

יהושפט

בת עמרי

עתלי'ה

יהורם
אחזיהו

תירוץ 2

מלכות ישראל

מלכות יהודה

עמרי
בת עמרי

יהושפט

אחאב
עתלי'ה

יהורם
אחזיהו

סכום תירוץ :2
א .עתלי'ה בת אחאב.
ב .עתלי'ה נחשבת גם כבת עמרי הסבא כי:
 - 1בני-בנים כבנים( .מצו"ד כ"ו)
 - 2עמרי טיפל בה והיא נחשבת כבִּ יתו.
ג .אחזיהו "חתן בית אחאב"  -ע"י חיתון של אביו יהורם עם
בת אחאב נהיה קרוב להם( .רד"ק ומצו"ד)( .אחאב סבו).

אחאב

יג
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק ט' -שאלות חזרה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

.17
.18
.19
.20
.21

.22

לפי רש"י ,מה שם אחד מבני הנביאים שצווה ע"י אלישע להמליך את יהוא? __________________________
א .לפי חז"ל רק מלכי בית דוד נמשחו ,א"כ מדוע נמשח יהוא? (מלבי"ם פס' ב')________________________
ב .באיזה שמן נמשחו מלכי בית דוד? __________________ ובאיזה שמן נמשחו יהוא ושאול? ___________
מדוע אמר אלישע לנער לנוס ולא לחכות? __________________________________________________
היכן פגש הנער את יהוא והשרים? ____________________ היכן משח את יהוא? ___________________
א .מה אמר הנער ליהוא לעשות לבית אחאב? _______________________________________________
ב .מה יקרה לאיזבל לפי דבריו? _________________________________________________________
מדוע קראו השרים לנער "משוגע"? א .לפי הרד"ק( :בפרושו השני) ________________________________
ב .לפי מצו"ד (פס' יא')______________________________________________________________ :
העתק הפס' הבאים :א .הושע פרק ט' ,פס' ז'______________________________________________ .
ב .ירמיהו פרק כט ,פס' כ"ו ___________________________________________________________
ג .מה המכנה המשותף ל 2-הפסוקים? ____________________________________________________
מה עשו השרים לאחר שיהוא גילה להם שנמשח למלך? _________________________________________
________________________________________________________________________________
הסבר :א" .גרם המעלות"  ________________________ -ב" .ויתקשר" ________________________ -
כיצד סידר יהוא את רוכבי הסוסים ששלח יהורם? ___________________________________________
הסבר את פס' כ' ____________________________________________________________________
מה חשב יהורם לסיבת בואו של יהוא ליזרעאל ,ולכן הלך להקביל את פניו? ___________________________
________________________________________________________________________________
היכן נפגש יהוא עם יורם בן אחאב? ______________________________________________________
מה ענה יהוא לשאלת יורם" :השלום"? ___________________________________________________
מה עשה יהורם כשהבין שיהוא מורד בו? א __________________________ .ב___________________ .
א .כיצד מת יהורם? _________________________________________________________________
ב .היכן השליך בדקר את גופתו? ________________________________________________________
ג .מדוע דוקא שם? __________________________________________________________________
מי היו העדים לדבר אליהו לאחאב על סופו המר?(מלבי"ם) א _________________ .ב________________ .
כיצד מת אחזיה מלך יהודה? (רד"ק) _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
מדוע ׂש מה איזבל "בפוך עיניה" והטיבה ראשה והשקיפה בעד החלון? א .רש"י ________________________
____________________________________ ב .רד"ק _____________________________________
א .כיצד כינתה איזבל את יהוא? ______________ ב .מדוע? ____________________________________
א .כיצד נהרגה איזבל? _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ב .מדוע אמר יהוא שיקברוה? __________________________________________________________
א .אלו חלקי גוף מצאו מגופת איזבל? _____________________________________________________
ב .מדוע דוקא חלקים אלו? (רש"י) _______________________________________________________
ג .כיצד התקיימה נבואת אליהו? ________________________________________________________

ב ה צ ל ח ה !!!
מלכים ב'  -פרק י'

יד
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

.10
.11
.12

.13
.14
.15

.16
.17
.18

שאלות חזרה
א .למי כתב יהוא את האגרת הראשונה? __________________________________________________
ב .מה כתב יהוא באגרת? _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
מדוע כתב זאת ? (רד"ק) _____________________________________________________________
א .כיצד הרגישו מקבלי האגרת? ___________ ב .מדוע? _____________________________________
ג .מה ענו לו? ____________________________________________________________________
מה כתב יהוא באגרת השניה? _________________________________________________________
כיצד ביצעו גדולי שומרון את פקודתו? ___________________________________________________
מה עשו עם ה"משלוח" שהגיע משומרון ליזרעאל? ___________________________________________
באר פסוק ט' לפי רש"י! _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
כיצד קיים יהוא את דבר ה' לאליהו? (פסוקים י"א ,י"ז) _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
א .היכן נפגש יהוא עם אחי אחזיה? ___________________________________ב .כמה נשחטו?_______
ג .מה ציוה יהוא את עבדיו לעשות להם? __________________________________________________
ד .מדוע? ________________________________________________________________________
ה .מה עשו להם עבדי יהוא? ___________________________________________________________
א .מי הוא יהונדב בן רכב? ____________________________________________________________
ב .כיצד התיחס אליו יהוא? ומדוע? (עיין ספר ירמיהו פרק ל"ה)__________________________________
מה פרוש "בעקבה"? ________________________________________________________________
א .תאר כיצד סידרו יהוא ויהונדב את עובדי הבעל? __________________________________________
_______________________________________________________________________________
ב .כיצד קשרו חז"ל את הפס' "ברית כרותה לשפתיים" לפרקנו? _________________________________
_______________________________________________________________________________
כמה אנשים השתתפו בהריגת עובדי הבעל? ________________________________________________
מה עשה יהוא לאחר מכן לאלילי הבעל ( 3דברים)? ___________________________________________
______________________________________________________________________________
א .במה לא היה יהוא בסדר? __________________________________________________________
ב .מדוע נהג כך? (עיין רש"י כט) ________________________________________________________
ג .מדוע נחשב לו דבר זה כחטא? (מלבי"ם) ________________________________________________
מה הבטיח ה' ליהוא בגלל מעשיו לבית אחאב? _____________________________________________
א .מדוע היכה חזאל את ישראל? _______________________________________________________
ב .היכן היכה בם? _________________________________________________________________
א .כמה שנים מלך יהוא על ישראל? _____________________________________________________
ב .מי מלך אחריו? _________________________________________________________________

בהצלחה!!
מלכים ב'  -פרק י"א
שאלות חזרה

טו
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10

.11
.12
.13

א .מדוע איבדה עתליה "את כל זרע הממלכה"? (נכדיה!) _______________________________________
ב .כיצד הרגה אותם?________________________________________________________________
ג  .לפי חז"ל ,איזה מעשה של דוד גרם למותם של צאצאיו? _____________________________________
א .מי ניצל מידיה של עתליה? _________________________ ב .תאר כיצד ניצל! __________________
_______________________________________________________________________________
ג .לדעת חז"ל ,איזה פרק מתהילים מתאים להצלתו של יואש בן אחזיה? (רש"י פס' ב') __________________
ד .לפי חז"ל ,מי ניצל בימי דוד (ש"א פר' כ"ב) ואשר גרם לכך שגם ינצל אחד מצאצאי דוד? _______________
______________________________________________________________________________
א .היכן הוסתר יואש בן אחזיה? _________________________ ב .כמה שנים היה שם? _____________
מי מלך על יהודה באותו זמן? ___________________________ כמה שנים? ____________________
א .עם מי כרת יהוידע ברית? (פס' ד') ____________________________________________________
ב .מדוע? (מצו"ד) _________________________________________________________________
א .כמה קבוצות שמירה מינה יהוידע? __________ ב .היכן שמרו? _____________________________
_______________________________________________________________________________
א .בן כמה היה יואש במלכו? _________________ ב .תאר את המלכתו! (עד ישיבתו על כסא מלכותו)____
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ג .מדוע משחוהו ,הרי אין מושחים מלך בן מלך? ____________________________________________
מה עשתה עתליה כשראתה את יואש עומד על העמוד בבית ה'? __________________________________
_______________________________________________________________________________
א .כיצד מתה עתליה? במה? והיכן? (ט"ו ,ט"ז ,כ') ___________________________________________
ב .מדוע לא הומתה בבית ה'? ___________________________
__________________________
א .כתוב את  2הבריתות אותן כרת יהוידע (פס' י"ז)! _______________________________________ .1
__________________________________________________________________________ .2
ב .באיזו שבת קוראים את הפטרת "ויכרת יהוידע"? _________________________________________
מה עשו עם הארץ א .לבית הבעל ,מזבחותיו וצלמיו? _____________ ב .למתן כהן הבעל?______________
כיצד הגיב העם על המלכת יואש הצעיר? _________________________________________________
הסבר:
בשער סור _____________________ -
ו.
באי השבת _______________________ -
א.
יוצאי השבת ____________________ -
_________________________________ ז.
_______________________________
קשר קשר _______________________ -
ב.
עדות ___________ 2 ___________ 1 -
מסח  ___________________________ -ח.
ג.
העמוד ________________________ -
השלטים  __________________________-ט.
ד.
וישמּו לּה ידים __________________ -
חדר המטות  ______________________ 1 -י.
ה.
_____________________________
_______________________ .2

ב ה צ ל ח ה !!

מלכים ב'  -פרק י"ב
שאלות חזרה

טז
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

.8

.9
.10
.11
.12

.13
.14
.15

בן כמה שנים היה יהואש במלכו על יהודה? ______ שנים .מי מלך באותו זמן על ישראל? _________________
מי היתה אמו של יהואש? ____________ מדוע הוזכר שמה? ___________________________________
אלו סוגי כספים ביקש יהואש מכהנים שיאספו מאת מכריהם כדי לחזק את בדק הבית? (פס' ה')
א) ___________________ שנאמר בפרקנו_____________________________________________ :
ב) ___________________ שנאמר בפרקנו_____________________________________________ :
ג) ___________________ שנאמר בפרקנו_____________________________________________ :
ד) מתח קו תחת מילת המפתח בפסוק הרומזת על סוג הכסף.
לפי ספר "סדר עולם" ,זו היתה הפעם הראשונה מאז ששלמה בנה את ביהמ"ק שעשו בו בדק ,כמה שנים עברו מאז
עד יהואש? _______________________________________________________________________
עיין בדברי הימים ב' פרק כ"ד פס' ז' ,וכתוב את אחת הסיבות מדוע דוקא המלך יהואש החליט לטפל בבדק
הבית? ולא המלך שהקדימו? ___________________________________________________________
בשנת  23למלכותו שינה יהואש את סדר גבית הכספים.
א .במה היה השנוי? (י-יא) ____________________________________________________________
ב .מדוע שינה? ____________________________________________________________________
ג .מה לא עשו בכסף שגבו? ____________________________________________________________
נאמר בפס' יח" :אז יעלה חזאל "...עיין ברש"י וכתוב:
א .מתי זה קרה? ___________________________________________________________________
ב .מדוע נלחם בם חזאל דוקא כעת? ______________________________________________________
א .איזו עיר כבש מיהודה? ____________________ ב .איזו עיר התכונן לכבוש ולא כבש ?___________
ג .מדוע בשוחד ששלח יואש לחזאל ,לא מוזכרים דוד ,שלמה ,רחבעם ואסא? (עיין מלכים א' פרקים יד'-טו')
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
תאר כיצד מת יהואש לפי דבהי"ב פרק כ"ד ומלכים ב' פרק יב' ,פס' כא-כב__________________________ .
_______________________________________________________________________________
עיין ברש"י פס' כ"ב וכתוב ,במה חטא יהואש שגרם למותו? ____________________________________
עיין ברד"ק פס' י"ח וכתוב כיצד עבירה גוררת עבירה?_________________________________________
א .עיין בדברי הימים ב' פרק כ"ד וכתוב :מדוע הרג יהואש את זכריה בן יהוידע הכהן הנביא? _____________
_____________________________________________________________________________
ב .לפי הגמ' בגיטין דף נז :מתי דמו של זכריה הנביא הפסיק לבעבע? ______________________________
לפי דבהי"ב פרק כד :מי נקבר בקברי המלכים? _________ מי לא נקבר שם? ______________________
סכום :לפי פס' ג' נאמר" :ויעש יהואש הישר בעיני ה'"  -כיצד ניתן להסביר זאת לפי מה שכתבת בשאלות ?9-12
(רמז :קרא המשך הפסוק) ___________________________________________________________
א .כמה שנים מלך יהואש? _______________________ ב .מי מלך אחריו? ______________________
ב ה צ ל ח ה !!
מלכים ב'  -פרק י"ג
שאלות חזרה

.1
.2

כמה שנים מלך יהואחז בן יהוא על ישראל ______שנים .שנים אלו היו (מצו"ד א')___________________ :
א .את מי שלח ה' כדי להענישו על חטאיו כירבעם בן נבט? א _______________ .ב_______________ .

יז
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

.13
.14
.15

.16
.17
.18

ב .כמה חיילים ורכב השאירו לישראל? (ז) ________________________________________________
א .את מי שלח ה' "להושיע את ישראל" מהארמים? (רש"י) _________ ההוכחה___________________ :
______________________________________________________________________________
ב .מדוע הושיעם ה'? (פס' ד') _________________________________________________________
א .יהוא אביו של יהואחז ,איזה סוג של ע"ז סילק מא"י? ______________________________________
ב .איזה סוג של ע"ז יהואחז השאיר בשומרון? ______________________________________________
א .מי מלך אחר מות יהואחז על ישראל? __________________ ב .כמה שנים? ___________________
עיין ברש"י פס' י"ג וכתוב מדוע ירמיהו הכניס את פס' יב-יג המדברים על מות יואש ,בין מעשיו הרעים של יואש
לבין מֹות אלישע אע"פ שאח"כ ממשיך לספר עליו? __________________________________________
מה למד רד"ק מהמילים" :וירבעם ישב על כסאו"? (סוף רד"ק על פס' י"ב) _________________________
לפי ספר סדר עולם ,כמה שנים פירנס אלישע הנביא את ישראל? ____________________________ שנה.
לפי המלבי"ם בפס' ט"ו :מה עשה אלישע כדי לבטל את נבואתו הרעה הרי "אין דבור מבטל דבור"? _______
______________________________________________________________________________
לפי רד"ק מדוע ׂשם אלישע ידיו על ידי יואש? _______________________________________________
מדוע אמר אלישע ליואש לפתוח את החלון דוקא "קדמה"? ___________________________________
א .לפי דברי אלישע היכן יכה יואש את ארם? (פס' יז)_________________________________________
ב .מי לפניו היכה את ארם באותו מקום? (מלכים א' פרק כ') ____________________________________
ג .מה קרה באותו קרב? ____________________________________________________________
א .מדוע היכה יואש בארץ רק  3פעמים? _________________________________________________
ב .לו היה מכה  5-6פעמים ,מה היה קורה? _______________________________________________
בזכות מי ,באו גדודי מואב בארץ רק "בא שנה" (=בשנה האחרת)? ______________________________
מי היה "האיש" שגוויתו הושלכה בקבר אלישע ,מפחד המואבים?
א .לפי רש"י בגמרא סנהדרין מז" ,האיש" הוא נביא ה ___________ הזקן מהעיר ___________________
שגרם למותו של הנביא ___________.
ב .מדוע גרם אלישע שאותו איש יקום על רגליו (אך מת כשיצא מהמערה)? ________________________
ג .לפי רב פפא בגמ' הנ"ל הסיבה שהאיש קם לתחיה :כדי לקיים הבטחת אליהו לאלישע שביקשו:
____________________________________________________________________________
ד .לפי החולקים על רב פפא ,כיצד קוימה הבטחת אליהו? ____________________________________
ה .לפי הדעה הראשונה המובאת ברד"ק "האיש" היה ______ בן _______ בעלה של _________________
ו .מדוע זכה לקום לתחיה? _________________________________ ולכן זכה להוליד את __________
מדוע ריחם ה' על ישראל ולא חיסלם או היגלם? (פס' כ"ג) ? ____________________________________
א .מה הצליח יואש לקחת מבן הדד? ____________________________________________________
ב .מה הבטיח בזמנו בן הדד (אחר) לאחאב בענין זה? (מ"א פ"כ) __________________________________
א .מהי הסתירה בין פס' כה לבין פס' ג? (מלבים פס' כ"ד)_______________________________________
ב .כיצד תירץ המלבי"ם סתירה זו? ______________________________________________________
ב ה צ ל ח ה !!
מלכים ב'  -פרק י"ד
שאלות חזרה

.1
.2

א .כמה שנים מלך אמציה על יהודה? ______________שנים .ב .שם אמו______________________ :
כיצד הסביר המלבי"ם את הפסוק על אמציה" :ויעש הישר בעיני ה' רק לא כדוד אביו"?

יח
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

.3
.4

.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11
.12
.13

.14
.15

_______________________________________________________________________________
א .מה עשה אמציה לאחר שממלכתו התחזקה? _____________________________________________
ב .את מי לא המית? ___________________________ ג .מדוע? _____________________________
קרא בדבה"י ב' ,פרק כ"ה ,ה-יד וכתוב :א .את מי שכר אמציה לקראת המלחמה באדום? _______________
ב .מדוע שחררם אע"פ שהפסיד את כספו? ________________________________________________
ג .כמה אדומים הרגו בתחילה בגיא מלח? ________________________________________________
ד .מה עשו ל 10,000 -ששבו מהם? ______________________________________________________
ה .מה הביאו מהקרב? ___________________________ ו .מה עשו עמו? ______________________
ז .כיצד העניש ה' את יהודה בראשּות אמציה? ______________________________________________
לפי מה שכתבת בשאלה  4ה .וברש"י הראשון בפרקנו ,באר מדוע קראו לסלע "יקתאל"?
_______________________________________________________________________________
הסבר את הנמשל למשל החוח והארז אשר בלבנון( .עיין ברש"י) _________________________________
_______________________________________________________________________________
מדוע לא שמע אמציהו להצעת יואש שלא יבוא להלחם נגדו? ____________________________________
א .מי ניצח במלחמה בניהם? ________________ ב .מה עשו המנצחים למנוצחים? _________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
א .תאר כיצד מת אמציה! ____________________________________________________________
ב .מדוע נענש במוות לא טבעי? (ע' דבה"ב פרק כה ,כז) _______________________________________
א .מי מלך על יהודה אחר אמציה? ____________________ בדבה"י נקרא בשם ___________________
ב .איזו עיר בנה?__________ מתי השיב עיר זו לנחלת יהודה? _________________________________
מי מלך על ישראל לאחר מות יואש? ____________ בן ____________ שמכונה ירבעם ה_____________
א .איזה דבר גדול עשה ירבעם למען עם ישראל? ____________________________________________
ב .איזה נביא ניבא שאכן כך יקרה? ________ בן ___________ מהעיר ______________
לפי חז"ל (גמ' פסחים פז :):מדוע זכה ירבעם בן יואש מלך ישראל להמנות עם מלכי יהודה? כפי שנכתב בהושע
פרק א' פס' א'" :בימי עזיה ,יותם ,אחז וחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל"
_______________________________________________________________________________
לפי חז"ל (בתדאב"ז' ז') :מדוע זכה ירבעם לעשות מה שכתבת בשאלה 12א' ,מה שלא זכו יהושע ודוד?
_______________________________________________________________________________
באר :א .לכה נתראה פנים = __________________ ו .שער הפינה = _________________________
ב .ונשאך לבך = _______________________ ז .בני התערבות = _______________________
ג .הכבד = ___________________________ ח .קשר = _____________________________
ד .ויפרוץ בחומת ירושלים = ______________ ט .אפס עצור ואפס עזוב = _________________
ה .שער אפרים = ______________________ י .מרה מאד = _________________________

בהצלחה!!

יט
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק ט"ו
שאלות חזרה
.1
.2
.3

.4
.5
6.
.7
.8

.9
.10
.11

.12
.13
.14

בן כמה היה עזריה (=עוזיה) מלך יהודה כשהומלך?___________________ כמה שנים מלך? ___________
א .כיצד מסכם הנביא את מעשיו כלפי ה'? ________________________________________________
ב .איזה דבר שלילי מספר עליו הנביא ירמיהו בפרקנו? ________________________________________
א .במה העניש ה' את עזריה? _______________ היכן ישב עד יום מותו? ________________________
ב .לפי רש"י מה פירוש שם המקום? _____________________________________________________
ג .מה למדה הגמ' בהוריות מענין זה? ____________________________________________________
ד .עיין בדבה"י ב' פרק כ"ו וכתוב בפרוט )1 :מה עשה עזריה ושבגלל זה הענישו ה' ,וכיצד? _______________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 )2אלו דברים טובים עשה? ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
א .מי מלך אחריו? _________________ ב .מתי התחיל למלוך? ______________________________
ג .מדוע כתוב "שפט" ולא "מולך"? _____________________________________________________
כמה זמן מלך זכריה בן ירבעם על ישראל? __________________ חדשים.
סכם את מעשיו כלפי ה'! ___________________________________________________________
כיצד וע"י מי הּומת? ______________________________________________________________
מה למד המלבי"ם מהנאמר עליו" :הוא דבר ה' אשר דבר אל יהוא לאמר בני רביעים ישבו לך על כסא ישראל
ויהי כן"? _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
א .כמה זמן מלך שלום בן יבש על ישראל? ____________________ ימים.
ב .מי המית אותו והיכן? _____________________________________________________________
א .מי מלך אחר שלום בן יבש על ישראל? _____________________________ ב .כמה שנים?__________
א .תאר את הקרב שלו בתפסח לפי המלבי"ם (מה לא עשה כדין?) ________________________________
_______________________________________________________________________________
ב .תאר הקרב לפי רש"י! ____________________________________________________________
א .כיצד גרם לעזיבת מלך אשור את ארצו? ________________________________________________
ב .מי נשא בנטל שדבר זה גרם? ________________________________________________________
א .מי מלך אחר מנחם בן גדי? ___________________________ כמה שנים? _____________________
ב .מי הרגו וכיצד? _________________________________________________________________
א .כמה שנים מלך פקח בן רמליהו על ישראל? __________________ שנה.
ב .סכם את מעשיו כלפי ה'___________________________________________________________ .

כ
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

המשך שאלות חזרה  -מלכים ב' פרק ט"ו
.15

מה עשה תגלת פלאסר מלך אשור לממלכת ישראל? (פס' כ"ט)
א .בתחילה_____________________________________________________________________ :
ב .ולבסוף __________________________ :אותם לארץ __________________________________
מי קשר על פקח בן רמליהו ועלה לשלטון במקומו? _________________________________________
א .כמה שנים מלך יותם בן עזיהו (=עזריה) על יהודה? _____________________ שנים.
ב .סכם מעשיו כלפי ה'! _____________________________________________________________
ג .את מה בנה? ____________________________________________________________________
ד .מה לא הצליח לעשות? (גם המלכים שקדמו לו ,לא הצליחו!) __________________________________
את מי "החל ה' להשליח ביהודה" ?
ב _________ .בן _____________ מלך _____________.
א _________ .מלך __________
מי מלך על יהודה לאחר מות יותם? ____________________________________________________

.20

הסבר את המילים הבאות:
א .הבמות לא סרו = _______________________________________________________________
ב .וינגע = ______________________________________________________________________
ג .בית החפשית = _________________________________________________________________
ד .עם הארץ = ___________________________________________________________________
הֳ .קבל עם = ____________________________________________________________________
ו .בני רביעים = __________________________________________________________________
ז .ירח = _______________________________________________________________________
ח .לא פתח = ____________________________________________________________________
ט .ההרותיה בקע = _______________________________________________________________
י .לא עמד שם בארץ = _____________________________________________________________
י"א .שלישו = ____________________________________________________________________
י"ב .ארגב = ____________________________________________________________________
י"ג .ואת האריה = ________________________________________________________________
י"ד .להשליח = ___________________________________________________________________

.16
.17

.18
.19

ב ה צ ל ח ה !!

כא
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק ט"ז
שאלות חזרה
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
8.
.9
.10

.11
.12

.13
.14

.15

באיזה גיל מלך אחז בן יותם על יהודה?___________________ כמה שנים מלך? ___________________
סכם את מעשיו כלפי ה'! ____________________________________________________________
א .למי לא היה דומה אחז במעשיו? _________________ ב .למי כן היה דומה במעשיו? ______________
א .עיין בספר ויקרא פרק יח פס' כ"א ,דברים יב ,ל"א ,דברים יח ,י' ,וכתוב את האיסור שאוסרת שם
התורה על ישראל בבואם לארץ? _______________________________________________________
ב .הוכח מפרקנו שאחז עבר על איסור זה! ________________________________________________
לפי רש"י על הגמרא בסנהדרין סג" :את בנו"  -הכוונה לחזקיה ,אם כן ,כיצד ניצל? ____________________
_______________________________________________________________________________
בדברי הימים נאמר" :ויבער את בניו" (לשון רבים)  -הסבר זאת לפי המלבי"ם בפרקנו פס' ג'.
_______________________________________________________________________________
איזה אסור נוסף עשה אחז לפי פס' ד'? ___________________________________________________
א .אלו שני מלכים צרו על אחז בירושלים? ______________________ .2______________________ .1
ב .האם הצליחו במעשיהם? __________ הוכח! ___________________________________________
א .מי כבש את אילת? ____________________ ב .מה עשה לתושביה היהודים? ___________________
ג .מי התישב בה ובאילות ? _________________ ד .עד מתי נשארו בה? ________________________
א .כיצד גרם אחז להסתלקותם של מלך ישראל ומלך ארם? ____________________________________
_______________________________________________________________________________
ב .כיצד השפיל את עצמו ואת יהודה? ___________________________________________________
ג .מה עשה תגלת פלאסר מלך אשור לארם? _____________________________________________ .1
_____________________________________________ .3 ___________________________ .2
בעקבות כבוש דמשק ע"י מלך אשור ,מה ביקש אחז מאוריה הכהן לעשות למענו? _____________________
_______________________________________________________________________________
נאמר" :ואת מזבח הנחשת אשר לפני ה' ויקרב"  -מה עשה אוריה הכהן:
א .לפי רש"י פס' יד'? _______________________________________________________________
ב .לפי הרד"ק פס' יד'? _____________________________________________________________
ג .לפי רש"י שם :מי סילק את מזבח שלמה? _______________________________________________
מה ציוה אחז את אוריה לעשות במזבח שבנה? _____________________________________________
א .איזה עוד דברים שינה אחז? (יז-יח) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ב .מדוע? _______________________________________________________________________
מי מלך על יהודה לאחר מות אחז? _____________________________________________________
ב ה צ ל ח ה !!!

כב
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק י"ז
שאלות חזרה
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10

עיין ברש"י על הפסוק הראשון וכתוב את שלושת הגלויות שגלו ישראל לאשור מתי ומי גלה?
א____________________________________________________________________________ .
ב____________________________________________________________________________ .
ג_____________________________________________________________________________ .
א .מדוע נאמר אצל הושע בן אלה "רק לא כמלכי ישראל" וכו'? __________________________________
_______________________________________________________________________________
ב .לפי הגמרא תענית ל ,:באיזה יום עשה את מעשהו הטוב? ____________________________________
ג .יום זה נקבע ליום טוב בגלל מה שכתבת ב  -א' ובגלל  5סיבות נוספות ,והן:
__________________________________________________________________________ .1
__________________________________________________________________________ .2
__________________________________________________________________________ .3
__________________________________________________________________________ .4
__________________________________________________________________________ .5
לפי רש"י פסוק ב' ,מדוע גלו עשרת השבטים דוקא בימיו של הושע בן אלה? (ואע"פ מה שכתבת בשאלה  2א')
_______________________________________________________________________________
למי נהיה המלך הושע לעבד נותן מנחה? _________________________________________________
מדוע אסר מלך זה את הושע בבית כלא? ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
כמה שנים צר מלך זה על שמרון? _______________ שנים עד שכבשה.
קרא פס' ז'-כ"ג וסכם את מעשיהם הרעים של עשרת השבטים!
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
את מי הביא מלך אשור והושיבם בערי שומרון במקום בני ישראל? _______________________________
_______________________________________________________________________________
א .במה היכם ה'? _________________________________ ב .מדוע? _________________________
ג .כיצד פתר מלך אשור בעיה זו? _______________________________________________________
מדוע לדעת הרד"ק בפס' כח' העניש ה' את הכותים בא"י על מעשיהם הרעים ולא כשעשו מעשים אלו בארצם?
_______________________________________________________________________________
ב ה צ ל ח ה !!!

כג
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק י"ח
שאלות חזרה
.1

.2
3.
.4

.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

א .נאמר בפס' א' "ויהי בשנת שלש להושע בן אלה מלך ישראל מלך חזקיה בן אחז מלך יהודה"
וקשה ,הרי בשנת שלש מלך אביו אחז?! תרץ! _____________________________________________
ב .נאמר בפס' ט' "ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיה היא השנה השביעית להושע בן אלה מלך ישראל"
והרי צריך להיכתב שזו השנה ה 16 -של הושע?! ____________________________________________
בן כמה היה חזקיה במולכו? ___________ שנים .והוא מלך על יהודה _______________ שנים.
כיצד ירמיהו מסכם את יחסו של חזקיה כלפי ה'? ________________________________________
לפי הנאמר בפסוק ד' ,אלו דברים חיוביים עשה חזקיהו המלך?
א _____________________ .ב _________________________ .ג________________________ .
ד( .נחש) ______________________ מדוע? ___________________________________________
א .באיזו מידה התבלט חזקיהו? _____________________________________________________
ב .מה הכוונה" :לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו"? ______________________________
לפי הנאמר בפס' ו-ח ,אלו עוד מעשים חיוביים עשה חזקיהו המלך?
ג_______________________ .
א _____________________ .ב_______________________ .
ד___________________________________________________ .
מדוע ירמיהו חוזר לכתוב בפרקנו על גלות עשרת שבטים?(רש"י)_________________________________
כיצד הצליח חזקיהו לשכנע את סנחריב שלא יכבוש את ירושלים? (יד-טז)
_______________________________________________________________________________
מדוע בכל זאת שלח סנחריב את רבשקה לשכנעו להיכנע? ______________________________________
מי היה רבשקה? א .לפי סנהדרין ס _______________ .ב .לפי הגהות הב"ח ברכות י________________ .
אלו אנשים יצאו אל רבשקה לשמוע את דבריו? ____________________________________________
לפי דברי רבשקה על מי בוטח ונשען חזקיה המלך שיעזרו לו נגד "המלך הגדול"?
ג_______________________ .
א _____________________ .ב_______________________ .
מדוע דיבר רבשקה יהודית ולא ארמית כפי בקשת המשלחת? ___________________________________
מה הבטיח רבשקה בפס' ל"ב? ________________________________________________________
הוכח מפס' לג-לה שרבשקה היה יהודי מומר! ______________________________________________
א .מדוע לא ענו העם על דבריו? ________________________________________________________
ב .כיצד חזרה המשלחת לחזקיהו? ________________________מדוע?__________________________
עיין במשנה פסחים פרק ד' משנה ט' וכתוב מה עשה חזקיה שהודו או לא הודו לו חכמים.
_____________ .3
__________________ .2 ________________ .1
א .הודו לו חכמים:
_______________ .3
ב .לא הודו לו חכמים__________________ .2 ______________ .1 :
ב ה צ ל ח ה !!

כד
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק י"ט
שאלות חזרה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

.10
.11
.12

.13
.14
.15

מה עשה חזקיהו המלך כששמע את דברי רבשקה מפי המשלחת?
א _______________________ .ב ________________________ .ג_________________________ .
מה ביקש חזקיהו ע"י המשלחת ,מישעיהו הנביא? ___________________________________________
מה ניבא ישעיהו לחזקיהו בפס' ו-ז? ( 3דברים) ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
מה אכן קרה למלך אשור? (ח-ט) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
כיצד ניסה סנחריב להפחיד את חזקיהו? _________________________________________________
מה התפלל חזקיהו לה' (טו-יט)? _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
כיצד התייחס ה' לתפילת חזקיהו לפי דברי ישעיהו? __________________________________________
א .מי היא "בתולת בת ציון" ? _________________________________________________________
ב .הסבר" :ותהי להשות גלים נצים ערים בצרות"____________________________________________
_______________________________________________________________________________
א .מה יהיה סופו של סנחריב לפי פס' כ"ח? ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ב .ולפי פס' לב-לג? ________________________________________________________________
מהו האות שנתן ישעיהו לחזקיהו על השגחת ה'? (כט) _________________________________________
_______________________________________________________________________________
למען מי יגן ה' על ירושלים? __________________________________________________________
א" .ויהי בלילה ההוא"  -מתי חל לילה זה לפי חז"ל? _________________________________________
ב .מה קרה לסנחריב וצבאו בלילה זה? __________________________________________________
ג .מי היו "מאה שמונים וחמישה אלף" לפי רש"י? ___________________________________________
להיכן שב סנחריב לאחר מפלתו? _______________________________________________________
תאר את סופו של סנחריב! ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
עיין ברש"י וכתוב מדוע בני סנחריב הרגוהו? ______________________________________________
_______________________________________________________________________________

ב ה צ ל ח ה !!

כה
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק כ'
שאלות חזרה
.1

.2
.3

.4
.5

.6
.7
.8

.9

.10

.11

א .לפי רש"י פס' א' מתי חלה חזקיהו המלך? ____________________________________________
ב .במה חלה ? __________________ ג .מדוע חלה לדעת חז"ל בברכות דף י ע"א? _________________
_______________________________________________________________________________
מה עשה חזקיהו על מנת להרפא? א _________________________ .ב________________________ .
מהם ארבעת הדברים שהבטיח ה' לעשות לחזקיהו ,לפי דברי ישעיהו (ה-ו) ?
א ________________________________________ .ג__________________________________ .
ב ________________________________________ .ד__________________________________ .
כיצד נרפא חזקיהו ? ________________________________________________________________
א .מהו האות שאמר ישעיהו שיקרה עבור חזקיה? ___________________________________________
ב .מה ביקש חזקיהו? _______________________________________________________________
ג .מדוע? ________________________________________________________________________
ע יין ברש"י על המילים "מעלות אחז" וכתוב מה קרה ביום מותו של אחז? __________________________
_______________________________________________________________________________
מדוע שלח מלך בבל את המשלחת שלו אל חזקיהו? (רש"י יב') __________________________________
_______________________________________________________________________________
א .מה הראה להם חזקיהו ? (עיין גם ברש"י) _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
ב .מה גרם לו להראות להם? (עיין דבהי"ב ,פרק לב פס' כה) ____________________________________
ג .מהיכן היה לו להראות ,הרי הכל שלח לפני זמן מה לסנחריב כפי שמסופר בפרק יח ,יד-טז ? ____________
_______________________________________________________________________________
א .כיצד הגיב על כך ישעיהו הנביא ? ____________________________________________________
ב .מה ניבא לו שיקרה בעקבות זאת ? ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ג .כיצד הגיב חזקיהו על נבואה זו ? _____________________________________________________
א .עיין בספר דברי הימים ב' פרק לב' פס' ל' וכתוב מה עשה חזקיהו בעיר ? _________________________
_______________________________________________________________________________
ב .האם הודו לו חכמים על כך ? (עיין פסחים פרק ה' משנה ט') __________________________________
ג .מדוע ? (עיין שם בברטנורה)__________________________________________________________
בקשר לשאלה  - 5נאמר בספר יהושע פרק י' פס' יג'  " :ועמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים"
ולאחר מכן נאמר " :ולא היה כיום לפניו ולאחריו לשמע ה' בקול איש" ....אם כן לא ברור מדוע נאמר ולאחריו"
הרי בימי חזקיהו כן קרה דבר דומה לפי בקשת חזקיהו ? (עיין רד"ק ,יהושע פרק י' פס' יד)
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ב ה צ ל ח ה !!

כו
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

.1
.2

.3

.4
.5
6.
.7
.8
.9
.10

.11
.12
.13
14.
.15
.16

מלכים ב'  -פרק כ"א
שאלות חזרה
ב .כמה שנים מלך?___________
א .באיזה גיל מלך מנשה בן חזקיהו על יהודה? _________________
ג .כיצד נקראה אמו? __________________________ ד .ביתו של מי היתה לפי חז"ל? _____________
עיין בפסוקים ב'  -ז' וכתוב את כל מעשיו הרעים של המלך מנשה?
ב ______________________ .ג_____________________ .
א_______________________ .
ה ______________________ .ו_____________________ .
ד_______________________ .
ח ______________________ .ט_____________________ .
ז_______________________ .
יא _____________________ .יב______________________ .
י_______________________ .
כתוב  5הבדלים בין מעשי אחז הרשע לבין נכדו מנשה הרשע (לפי המלבי"ם פס' יא)
א( .הכעסה) ______________________________________________________________________
ב( .בושת) _______________________________________________________________________
ג( .רבים) _______________________________________________________________________
ד( .פסל) ________________________________________________________________________
ה( .תורה) _______________________________________________________________________
"ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את שמי לעולם" (ז) עיין במלכים א' פרק ט' ,וכתוב
_____________________________________________________________
היכן הוזכר ענין זה?
מהו התנאי שלא תהיה גלות לעם ישראל? ________________________________________________
נאמר בפס' ט' "ויתעם" כיצד התעם לפי חז"ל? __________________________________________
א .מי הם "עבדיו הנביאים" המוזכרים בפס' י' לפי רש"י? ________________ .2 _______________ .1
________________ .3 ________________ .2
ב .מי הם ,לפי סדר עולם רבה? _______________ .1
הסבר פס' יג' ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
כיצד יענשו יהודה וירושלים?(יד) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
א .איזה חטא נוסף עשה מנשה (עיין פס' טז' וכן לקמן פרק כד ג-ד)?_______________________________
_______________________________________________________________________________
ב .קרא בדהי"ב פרק לג' וכתוב על חזרתו בתשובה של מנשה! ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ב .מי מלך אחרי מותו? _______________________
א .היכן נקבר מנשה? _________________
איך אמון בן מנשה מלך ,הרי מנשה העביר את בניו באש למולך? (מלבי"ם פס' ו') _____________________
_______________________________________________________________________________
כיצד התנהג אמון כלפי ה'? (כ-כא) ____________________________________________________
כיצד וע"י מי נרצח? _____________________________________________________________
כיצד נענשו הרוצחים? ____________________________________________________________
מי מלך על יהודה לאחר מות אמון? __________________________________________________
ב ה צ ל ח ה !!

כז
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק כ"ב
שאלות חזרה
.1
2.
.3

.4
.5

.6

.7
.8

.9
.10

.11
.12

א .חז"ל אמרו שיאשיהו נקרא כך לפני הולדתו .הוכח ממלכים א' ________________________________
ב .מדוע נקרא כך? _________________________________________________________________
א .באיזה גיל מלך יאשיהו? _________________ ב .איזה מלך מלך בגיל צעיר ממנו? _______________
א .כיצד הכתוב מתאר את יחסו כלפי ה'? _________________________________________________
ב .איזה ביטוי כתוב על יאשיהו שלא נאמר על אף מלך? _______________________________________
ג .בקשר למה הוזכר בטוי זה בתורה? (דברים י"ז) _________________________________________ )1
___________________________________________________________________________ )2
א .לפי חז"ל באיזה גיל חזר יאשיהו בתשובה? ______________________________________________
ב .מה עשה בעקבות זאת לפי חז"ל? _____________________________________________________
א .איזה פעולה ביקש יאשיהו לעשות בבית המקדש? _________________________________________
ב .כמה שנים לפי מדרש ילקוט שמעוני עברו מאז שנעשתה פעולה זו לאחרונה? ______________________
ג .זה קרה בימי המלך _________________________ והכהן _______________________________
הסבר:
א" .ויתם את הכסף" _______________________ ב" .שומרי הסף" (מצו"צ) ___________________
ג" .חרשים" ______________________________ ד" .גדרים" ______________________________
א .הסבר פס' ז' ___________________________________________________________________
ב .מה למדו חז"ל בגמרא בבא בתרא מפסוק זה? ___________________________________________
א .איזה ספר תורה מצאו בזמן בדק הבית? (ע' דבהי"ב ל"ד) ____________________________________
ב .מי גנזו? __________________ ג .מדוע?  )1לדעת רש"י _________________________________ -
 )2לפי פירוש אחר (מלבי"ם)_________________________________________________________:
ד .באיזה פסוק היה ס"ת זה מגולל? (מלבי"ם ח') ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
מה עשה יאשיהו לאחר שנודע לו הדבר? א ______________________ .ב_______________________ .
א .מדוע שלח יאשיהו את המשלחת? _____________________________________________________
ב .מדוע שלחם דוקא אל חולדה הנביאה ולא אל ירמיהו _____________________________________ )1
_____________________________________________________________________________ )2
ג .לפי חז"ל ,תאר צדקותו של בעלה _____________________________________________________
ד .מה זכה בעקבות זאת? (פרק יג') ______________________________________________________
מה אמרה חולדה למשלחת? (טז'-סוף) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
א .מה הסתירה בין הנאמר על יאשיהו וספר התורה שמצאו בפסוק י' ,לבין הנאמר בפס' טז'? _____________
_______________________________________________________________________________
ב .מה למדו מכך חז"ל? _____________________________________________________________
ב ה צ ל ח ה !!

כח
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

.1

מלכים ב'  -פרק כ"ג
שאלות חזרה
תאר את מעמד כריתת הברית בין ה' לבין יאשיהו ועמו (ב-ג) ___________________________________
_______________________________________________________________________________

.2

איזה פעולת ביעור עשה יאשיהו לע"ז ,כליה ,משמשיה ועובדיה! לפי פסוקים ד-כד?
___________________________________________
א .לכלי הבעל ולאשרה ולכל צבא השמים -
ב .לכמרים שקטרו בבמות של הבעל ,לשמש לירח וכו' ______________________________________ -
_______________________________________________________
ג .לאשרה שבמקדש -
ד .לבתי הקדשים (=זנות) במקדש ,ולבתי (=יריעות) האשרה _________________________________ -
ה .לכהנים שעבדו ע"ז (עיין גם רש"י פסוק ט') ____________________________________________ -
ו .לבמות שמגבע עד באר שבע _______________________________________________________ -
_______________________________________________________
ז .לבמות ליד שער יהושע -
ח .לתפת (=מולך) שבגיא בן הינום ____________________________________________________ -
ט .לסוסים ששמשו לע"ז לשמש _____________________________________________________ -
י .למרכבות ששמשו לע"ז לשמש _____________________________________________________ -
יא .למזבחות על גג אחז ,ולמזבחות שעשה מנשה בחצרות המקדש ______________________________ -
יב .לבמות מימין הר הזיתים ש"בנה" שלמה לע"ז _________________________________________ -
יג .למצבות  _____________ -ולאשרים  _________________ -ובמקומם שם _________________ -
יד .למזבח ולבמה בבית אל (טו) _____________________________________________________ -
טו .לקברי עובדי ע"ז בהר בית אל (טז) __________________________________________________ -
טז .לבתי הבמות בערי שומרון שעשו מלכי ישראל להכעיס את ה' (יט)____________________________ -
יז .לכהני הבמות שבבית אל ________________________________________________________ -
יח .לאובות ,לידעונים ,לתרפים ,לגלולים ,לשיקצים בארץ יהודה ובירושלים" (כד) ___________________ -
נאמר בפס' ט"ז "אשר קרא איש האלוקים ...את הדברים האלה" ?
א .מי היה איש האלוקים? ________________ ב .באיזה פרק במלכים א' נכתבה נבואתו? _____________
ג .כמה שנים עברו מאז ניבא נבואה זו עד קיומה בפרקנו? _______________ שנים.

.4

א .מה גרם ,לדעת חז"ל ,לתמיהתו של יאשיהו כשראה קברם של עדו ונביא השקר? (רש"י יז) _____________
___________________________________________________________________________
ב .מה אמר יאשיהו לאנשיו לעשות לקברם? _______________________________________________
ג .מדוע? ________________________________________________________________________

.5

מה למד רש"י  -מפס' י"ט? __________________________________________________________

.6

נאמר בפס' כ"ב "כי לא נעשה כפסח הזה מימי השפטים ...וכל מלכי ישראל ומלכי יהודה"
א .למי הכוונה" -מימי השפטים"? (רש"י כב) ______________________________________________
ב .כיצד לא עשו כ"פסח הזה" כל כך הרבה שנים? ואפילו בימי המלכים הצדיקים?
 .1רש"י כב _____________________________________________________________________
 .2רש"י כב _____________________________________________________________________
 .3רד"ק _______________________________________________________________________

.3

כט
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק כ"ג
המשך שאלות חזרה
.7
.8
.9

.10

.11

.12

.13

א .במה התבלט יאשיהו המלך? (כה) ____________________________________________________
ב .מה מרמז "לבבו"" ,נפשו"" ,מאדו" ? __________________________________________________
לאחר כל מה שעשה יאשיהו בתשובתו ובבעור הע"ז ,ובפסח מדוע לא שב אפו של ה' מגזרתו?
_______________________________________________________________________________
א .מה עשה פרעה נכה במגידו? ________________________________________________________
ב .מדוע יצא יאשיהו להלחם נגדו? ______________________________________________________
ג .כיצד מת יאשיהו בקרב? (ע' דבהי"ב ל"ה) _______________________________________________
ד .לפי חז"ל מה שמע ירמיהו מיאשיהו לפני שנפטר ? _________________________________________
א .את מי משחו למלך לאחר מות יאשיהו? ________________________________________________
ב .מדוע משחהו והרי לא מושחים בדרך כלל את מלכי יהודה? __________________________________
_______________________________________________________________________________
א .סכם את מעשיו של מלך זה כלפי ה'! __________________________________________________
ב .כמה זמן מלך? __________________________ ג .שם אמו ___________________________ -
ד .כיצד העניש פרעה את "הארץ"? _____________________________________________________
א .את מי המליך פרעה במקומו? _______________________________________________________
ב .מדוע נאמר" :תחת יאשיהו אביו" ,הרי הוא תחת אחיו? _____________________________________
ג .איזה שם קרא לו? _______________________ ד .מדוע? _________________________________
ה .כיצד גבה מהעם את מה שכתבת ב11 -ד'? ______________________________________________
א .סכם את מעשיו של מלך זה כלפי ה'! __________________________________________________
ב .כמה שנים מלך? _________________________________________________________________

ב ה צ ל ח ה !!

ל
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק כ"ד
שאלות חזרה
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

.9

.10
.11

.12

כמה שנים היה יהויקים עבד לנבוכדנצר המלך? __________ שנים.
את מי שלח ה' כדי להעניש את יהודה? א ____________________ .ב________________________ .
ג _____________________ .ד____________________________ .
"ביד הנביאים"  -עיין ירמיהו פרק כ"ה פס' א-ט  -וכתוב על איזו פעולה שלילית של העם חוזר הנביא ירמיהו
פעמים רבות? _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
בפס' ד' נאמר שמנשה שפך דם נקי ,עיין בס' ירמיהו פרק כ"ו פס' כ-כד וכתוב מי רצח שם את מי?
_______________________________________________________________________________
א .על איזה שטח בא"י שלט מלך בבל? ___________________________________________________
ב .על מי נאמר לפניו ששלט על כל השטח הזה? (מלכים א' פרק ה') ________________________________
ב .כמה זמן מלך? ______________________________
א .מי מלך אחר יהויקים? _____________
ג .מה שם אמו? ______________________
כיצד פעל מלך זה כלפי ה'? ___________________________________________________________
א .מה עשה מלך בבל לירושלים? _______________________________________________________
ב .מה לקח משם? __________________________________________________________________
ג .היכן ניבא ישעיהו בספר מלכים ב' שאכן כך יקרה? בפרק ________ פסוקים ________________.
א .מה עשה לאנשי ירושלים? __________________________________________________________
ב .על כמה אנשים מדובר לפי פסוק יד'? __________________________________________________
ג .על כמה אנשים מדובר לפי פסוק טז'? __________________________________________________
ד .על כמה אנשים מדובר לפי ירמיהו נ"ב ,כח? ______________________________________________
ה .כיצד מתרץ רש"י את הסתירה בין שלושת הפסוקים? ______________________________________
א .לפי חז"ל מי הם "החרש והמסגר"? ___________________________________________________
ב .מדוע נקראו כך? (רש"י) ___________________________________________________________
א .מי מלך במקום יהויכין? ___________________________________________________________
ב .מה היה היחס המשפחתי ביניהם? ____________________________________________________
ג .מי המליכו? ____________________________________________________________________
ד .איזה שם חדש נתן לו? _____________________________________________________________
ה .מדוע נקרא כך (רש"י)? ____________________________________________________________
ו .מי היתה אמו? __________________________________________________________________
נאמר אצלנו" :וימרד צדקיהו במלך בבל"? עיין דבה"י ב' פרק לו וכתוב מה עשה? _____________________
_______________________________________________________________________________

ב ה צ ל ח ה !!

לא
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק כ"ה
שאלות חזרה
.1
.2
3.
.4
5.
.6
.7
.8
.9

10.
.11
.12
.13
.14

.15

מהו התאריך בו התחיל נבוכדנאצר מלך בבל את המצור על ירושלים?(א') _______________________
__________________________________________
מהו התאריך בו נבקעה חומת ירושלים? (ג')
מהו התאריך בו נכנסו הכשדים להיכל וטמאו אותו לפי חז"ל? (ח) ______________________________
מהו התאריך בו התחילו הכשדים לשרוף את ההיכל לפי חז"ל? _________________________________
מתי היה עיקר שריפת ההיכל? (לפי ר' יוחנן בו צרכים לצום) ____________________________________
לפי חז"ל ,כמה חודשים נמשך המצור על ירושלים? פרט! ____________________________________
_______________________________________________________________________________
א .מה עשה צדקיה כדי להינצל מידי הכשדים? _____________________________________________
ב .כיצד נתפס לפי חז"ל? _____________________________________________________________
מה עשו הכשדים לצדקיהו ולבניו? ______________________________________________________
א .מי הוא "רב הטבחים"? ___________________________________________________________
ב .מה עשה לאחר בקיעת חומת ירושלים? (ח-יב) ________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
מה עשו הכשדים עם כלי נחשת ,זהב וכסף? ______________________________________________
___________________________________________
הוכח את רשעותו של נבוכדנאצר ברבלה! (כא)
א .מדוע הושארו דלת העם? __________________________________________________________
ב .את מי הפקיד נבוכדנאצר עליהם? ____________________________________________________
א .מי באו אל גדליהו ומהיכן היו? ______________________________________________________
ב .מה נשבע להם גדליה? _____________________________________________________________
א .מי רצח את גדליה? ___________________________ ב .מתי? ____________________________
ג .מדוע? ________________________________________________________________________
ד .הסבר" :מזרע המלוכה" ___________________________________________________________
ה .להיכן ברחו כל העם מפחד הכשדים? __________________________________________________
ו .מדוע חז"ל קבעו צום גדליה בגלל הרצחו? _______________________________________________
א .מי עלה לשלטון במקום נבוכדנאצר? _________________________________________________
ב .מה עשה ליהויכין? _______________________________________________________________
ב ה צ ל ח ה !!
חזק חז ק ונתחזק !!!
יהי רצון וכמו שעזרנו ה' לסיים ספר מלכים כן יעזרנו להתחיל ולסיים ספרים נוספים !

לב
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

נספחים
טבלת מלכים מספר 1
טבלת מלכים מספר 2
טבלת מלכים מספר 3
טבלת מלכים מספר 4
טבלת מלכים מספר 5
טבלת מלכים מספר 6
טבלת מלכים של ספר מלכים ב'
[טבלת השלמה – המלכים ומעשיהם בספר מלכים ב'].

כל הטבלאות  1-6הם צלום מתוך הספר "סדר הקורות בתנ"ך" שכתב ר' אליעזר שולמן נ"י

לג
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

טבלה מס' 1

מלכים ב'  -טבלת המלכים ומעשיהם

טבלה מס' 2
מלכים ב'  -טבלת המלכים ומעשיהם

לד
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

טבלה מספר 3

לה
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

טבלה מספר 4

לו
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

טבלה מספר 5

לז
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

טבלה מספר 6

לח
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

לט
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

טבלת המלכים במלכים ב'

מלכי ישראל
שם המלך ואביו

מלכי יהודה
כמה זמן
מלך?

שם המלך ואביו

כמה זמן
מלך?

 .1אחזיה בן אחאב

2

 .1יהושפט בן אסא

25

 .2יהורם בן אחאב

12

 .2יהורם בן יהושפט

8

28

 .3אחזיה בן יהורם

1

 .4יהואחז בן יהוא

17

 .4עתליה בת
א .אחאב או ב .עומרי

6-7

 .5יואש בן יהואחז

16

 .5יואש בן אחזיה

40

 .6ירבעם (השני) בן יואש

41

 .6אמציהו בן יואש

29

 .7עזריה (=עוזיה) בן אמציהו

52

 .8יותם בן עזריה (=עוזיה)

16
16

.3

יהוא בן יהושפט בן נמשי

 .7זכריה בן ירבעם (השני)

 6חודשים

 .8שלום בן יבש

חודש

 .9מנחם בן גדי

10

 .9אחז בן יותם

 .10פקחיה בן מנחם

2

 .10חזקיה בן אחז

29

 .11פקח בן רמליהו

20

 .11מנשה בן חזקיה

55

לפי הפס  .12 9אמון בן מנשה
לפי רש"י
יותר מ16-
 .13יאשיהו בן אמון

2

 .12הושע בן אלה

31

 .14יהואחז בן יאשיהו

 3חודשים

 .15יהויקים בן יאשיהו

11

 .16יהויכין בן יהויקים

 3חודשים

 .17צדקיה (מתניה) בן יאשיהו

11

מ
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלא את הטבלה לפי סדר המלכים!

שם המלך
שם אביו  /אמו

שנות
מלכותו

מלכי ישראל

מעשי המלך ומאורעות בימי מלכותו

מא
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -טבלת המלכים ומעשיהם
מלא את הטבלה לפי סדר המלכים!

שם המלך
שם אביו  /אמו

שנות
מלכותו

מלכי ישראל

מעשי המלך ומאורעות בימי מלכותו

מב
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -טבלת המלכים ומעשיהם
מלא את הטבלה לפי סדר המלכים!

שם המלך
שם אביו  /אמו

שנות
מלכותו

מלכי ישראל

מעשי המלך ומאורעות בימי מלכותו

מג
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -טבלת המלכים ומעשיהם
מלא את הטבלה לפי סדר המלכים!

שם המלך
שם אביו  /אמו

שנות
מלכותו

מלכי ישראל

מעשי המלך ומאורעות בימי מלכותו

מד
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -טבלת המלכים ומעשיהם
מלא את הטבלה לפי סדר המלכים!

שם המלך
שם אביו  /אמו

שנות
מלכותו

מלכי יהודה

מעשי המלך ומאורעות בימי מלכותו

מה
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -טבלת המלכים ומעשיהם
מלא את הטבלה לפי סדר המלכים!

שם המלך
שם אביו  /אמו

שנות
מלכותו

מלכי יהודה

מעשי המלך ומאורעות בימי מלכותו

מו
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -טבלת המלכים ומעשיהם
מלא את הטבלה לפי סדר המלכים!

שם המלך
שם אביו  /אמו

שנות
מלכותו

מלכי יהודה

מעשי המלך ומאורעות בימי מלכותו

מז
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -טבלת המלכים ומעשיהם
מלא את הטבלה לפי סדר המלכים!

שם המלך
שם אביו  /אמו

שנות
מלכותו

מלכי יהודה

מעשי המלך ומאורעות בימי מלכותו

מח
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -טבלת המלכים ומעשיהם
מלא את הטבלה לפי סדר המלכים!

שם המלך
שם אביו  /אמו

שנות
מלכותו

מלכי יהודה

מעשי המלך ומאורעות בימי מלכותו

מט
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -טבלת המלכים ומעשיהם
מלא את הטבלה לפי סדר המלכים!

שם המלך
שם אביו  /אמו

שנות
מלכותו

מלכי יהודה

מעשי המלך ומאורעות בימי מלכותו

עבודה עצמית  -מלכים ב' -פרקים א-ג
ענה על  10שאלות מתוך  ,11בכתב יד ברור ונקי!

נ
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

)1

א .מדוע שרף אליהו את שני שרי החמישים? ____________________________________________
ב .מדוע שרף גם את חייליהם? _____________________________________________________

)2

מדוע לא שרף אליהו את שר החמישים השלישי? _________________________________________
___________________________________________________________________________
מדוע אמר שר החמישים השלישי פעמיים "תיקר נפשי בעיניך"? א____________________________ .
_______________________________ב__________________________________________ .

)4

הסבר :א" .פי שניים ברוחך אלי" __________________________________________________
___________________________________________________________________________
ב" .אבי אבי רכב ישראל ופרשיו"? __________________________________________________

)5
)6

מדוע היכה אלישע את הירדן פעמיים? _________________________________________________
כיצד עשה אלישע "נס בתוך נס" במים המרים ביריחו? _____________________________________
____________________________________________________________________________
א .מה התכוונו הנערים באומרם לאלישע "עלה קרח עלה קרח"? פרט!
הסבר ____________________________________________________________________ .1
___________________________________________________________________________
הסבר ____________________________________________________________________ .2
ב .כמה נערים מהמקלסים מתּו ? ___________________________________________________
ג .מי הרגם? __________________________________________________________________
מדוע לפי רש"י השאירו מלכי ישראל את העגלים שעשה ירבעם?
____________________________________________________________________________
הסבר" :אשר יצק מים על ידי אליהו"? _____________________________________________ .1
__________________________________________________________________________ .2
א .מה גרם לכך ,שבתחילה לא הצליח אלישע לנבא ליהורם? _________________________________
ב .כיצד ,אחר כך ,הצליח אלישע לנבא? ________________________________________________
כיצד התקיימו שני הניסים אותם ניבא אלישע ליהורם וליהושפט בקשר למואב? פרט כל נס!
א( .מים) ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ב( .הניצחון)____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

)3

)7

)8
)9
)10
)11

ב ה צ ל ח ה !!

נא
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרקים ד'-ו'
עבודה עצמית

ענה על  10שאלות מתוך  11בכתב יד ברור ונקי!
 .1א .בזכות מה עשה אלישע את נס "אסוך השמן"לאשה וילדיה? _____________________________________
_________________________________________________________________________________
ב .מדוע צעקה האשה הזו לאלישע דוקא כעת (מה עמדו לעשות למשפחתה) ?___________________________
_________________________________________________________________________________
ג .מה אמר לה אלישע לעשות כדי שהנס יתבצע ? (פרט  3דברים) ____________________________________
ד .מדוע אמר לה אלישע שתמכור מיד את השמן כשבאה לשאלו ולא לחכות? ___________________________
_________________________________________________________________________________
 .2כיצד לפי רש"י ידעה האשה השונמית שאלישע איש קדוש? (לפני שהחיה את בנה!)
א( .שולחן)_______________________________ ב( .מיטה) __________________________________
 .3הוכח את תכונותיו של גחזי משרת אלישע:
א .אינו צנוע (בעניני נשים) _____________________________________________________________ -
ב .מפריע ללומדי תורה (לפי חז"ל) ________________________________________________________ -
ג .נשבע לשוא (או לשקר) ( -מתי נשבע לפי רש"י?) ______________________________________________
ד .חמדנות________________________________________________________________________ -
 .4לפי חז"ל  :א .כיצד נקרא הילד של האשה השונמית ,שהחיה אלישע ? _____________ הנביא.
ב .מדוע לא הצליח גחזי להחיות את הילד? (הסבר ____________________________________________)1
 .5בגלל איזו מידה גרועה שהיתה בנעמן ,הענישו ה' בצרעת? _________________________________________
 .6מדוע סרב אלישע לקבל המתנות שהביא לו נעמן לאחר שנרפא מצרעתו? (הסבר ________________________)1
_________________________________________________________________________________
 .7א .כשבא נעמן להודות לאלישע ,מה ביקש שיתן לו לקחת? ____________  .משא של כמה פרדים? __________
ב .מה הבטיח נעמן לאלישע שיעשה בזה? ____________________________________________________
ג .על מה ביקש נעמן סליחה מה' מראש? (לפי המלבי"ם) ________________________________________ .1
________________ _______________________________________________________________ .2
 .8מדוע עשה אלישע נס כדי להציל סך הכל חתיכת ברזל של גרזן שאּול שנפל לירדן? ________________________
_________________________________________________________________________________
 .9א .מדוע רצה מלך ארם לדעת היכן אלישע ולקחתו? ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
ב .מדוע שלח מלך ארם "חיל כבד" כדי לתפוס ס"ה אדם "אחד" הרי לכך אפשר להסתפק בקבוצת חיילים?
_________________________________________________________________________________
 .10הוכח שהיה רעב נורא בשומרון הנצורה!
א __________________ .עלה  80כסף
ב __________________ .עלו  5כסף .הסבר מהו ?____________________________________________
ג .בישלו דבר מגעיל __________________________________________________________________
 .11א .מדוע לא הסכים אלישע שהמלך יהורם יכה את הארמים שאלישע גרם שיתפסו בשבי? (לפי הנאמר בפסוק )___
_________________________________________________________________________________
ב .מה הציע אלישע ליהורם לעשות לשבויים ואח"כ לשחררם כדי שלא יציקו לעם ישראל ? _________________
ג .הוכח שצדק! ______________________________________________________________________
מלכים ב'  -פרקים ז'-ט'

נב
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

עבודה עצמית

ענה על השאלות בכתב יד ברור ונקי ,השלם תשובות למטה ,בהצלחה!
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

.8

.9

.10

לפי חז"ל ,על מי נאמר" :ארבעה אנשים היו מצרעים"? _______________________________________
מדוע רצו המצורעים להיות שבויים בידי ארם? _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
א .כיצד מת שלישו של יהורם בשער שומרון? (פרק ז') _________________________________________
ב .מדוע נגזרה עליו מיתה זו?__________________________________________________________
א .מה היה פגום בדברי גחזי ליורם מלך ישראל" :וזה בנה אשר החיה אלישע"? _____________________
_______________________________________________________________________________
ב .לפי הפרשנים ,מדוע הלך אלישע לדמשק? _______________________________________________
על מה בכה אלישע כשאמר שחזאל ימלוך על ארם? __________________________________________
מי היה אביה של עתליה? פרוש א _____________________ .פירוש ב_______________________ .
תאר בפרוט כיצד מת יהורם מלך ישראל? (התחל מהשלב של הצופה)______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
תאר בפרוט כיצד נפצע ,מת ונקבר אחזיה מלך יהודה? כתוב בכל מקום המוזכר ,מה קרה בו (לפי הרד"ק).
א .בית הגן ______________________________________________________________________
ב .מעלה גור_____________________________________________________________________
ג .מגידו_________________________________________________________________________
ד .שומרון________________________________________________________________________
ה .יזראעל ____________________________________________________________________
ו .עיר דוד _______________________________________________________________________
א .תאר בפרוט כיצד מתה איזבל הארורה ומה קרה אחר כך לגופה? (מהשלב של החלון) ________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ב .אלו חלקי גופת איזבל ראו אנשי יהוא כשבאו לקברה? __________ .3____________ .2 __________ .1
ג .מדוע נשארו רק חלקים אלו בשלמות? (רש"י) _____________________________________________
ד .לאן נעלמו יתר חלקי גופת איזבל לאחר שמתה? ___________________________________________
הסבר:
א" .גרם המעלות" = ________________________ ד .ויתקשר=_____________________________
ב" .שפעת" = ______________________________ ה .מי הם המכונים "משגע" בפרק ט_________ .1
ג" .ויצא החצי" = ___________________________ ____________________________________ .2
שורות להשלמת תשובות___________________________________________________________ :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
מלכים ב'  -פרקים י'-י"א-י"ב
עבודה עצמית

נג
ב"ה,

חלק א'

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

בהצלחה.

ענה על השאלות הבאות בכתב ברור ונקי.
פרק י'
את מי הרג יהוא ב :א .יזרעאל? (נוסף על אלו שהרג כבר בפרק ט')__________________________________
)1
ב .בבית עקד הרועים?________________________________כמה אנשים הרג שם?_________________
ג  .בשומרון? __________________________________ .2_________________________________ .1
 )2על איזה דיבור של יהוא אמרו חז"ל" :ברית כרותה לשפתיים"? ____________________________________
 )3כיצד סידרו יהוא ויהונדב בן רכב את עובדי הבעל והרגום? (פרט כל הפעולות עד סוף ההריגה) _______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
א) נאמר על יהוא" :אשר החטיא את ישראל" במה? (רש"י כט) ____________________________________
)4
ב) מדוע זה נחשב לו לחטא לעומת יתר המלכים? הרי כולם עשו זאת מחשש שיהרגום? (לפי המלבי"ם פס' ל--לא)
________________________________________________________________________________
פרק י"א
א) מי ניצל חי מידיה של עתליה המרשעת? _____________ שם אביו?____________שם אמו?___________
)5
ב) מי הצילֹו?  .1שם הכהן_______________ .2שם אשתו_______________ .3לאשה נוספת___________ :
ג) היכן הוחבא?_____________________________ד) כמה שנים היה שם?________________________
עתליה הומתה ב 2 -שלבים:
)6
שלב א' – היכן היה? _________________________ מה עשו? _________________________________
שלב ב' – היכן היה? _________________________ מה עשו? _________________________________
הסבר :א) מסח = ___________________________ ד) עדּות = ____________.2______________.1
)7
ב) חדר המיטות =  _____________________1ה) העמוד = ___________________________
 ____________________2ו) ויׂשמו לה ידים = ______________________
ג) שער סּור = ________________________ ז) שתי ידות = _________________________
פרק י"ב
אלו סוגי כספים ביקש יהואש מהכהנים שיאספו ממכריהם כדי לחזק את בדק הבית?
)8
א) _______________________ ב) _________________________ ג) ________________________
א .במה חטא יהואש שגרם למותו? החטא הראשון (רש"י הראשון בפרק) _____________________________
)9
ב .החטא השני (דבהי"ב פרק כ"ד) ________________________________________________________
ג .מדוע חטא זה נחשב לו גם ככפיות טובה? ________________________________________________
 )10תאר כיצד מת יהואש? שלב ראשון( :כתוב רק בדבהי"ב פרק כד) __________________________________
________________________________________________________________________________
שלב שני (גם לפי מלכים ב' ) ____________________________________________________________
שורות להשלמת תשובות
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

נד
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

חלק ב'
עבודה עצמית
טבלת מלכים מתחילת מלכים ב'
השלם הטבלה לפי סדר המלכים:
מלכי ישראל
שם המלך ושם אביו
1
2
3
4
5
6

מלכי יהודה
כמה שנים
מלך?

שם המלך ושם אביו

כמה שנים
מלך?

נה
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

חלק ב'
עבודה עצמית
טבלת מלכים מתחילת מלכים ב'
השלם הטבלה לפי סדר המלכים:

מלכי ישראל
שם המלך ושם אביו
1

בן

2

בן

3

בן

4

בן

5

בן

6

בן

מלכי יהודה
כמה שנים
מלך?

שם המלך ושם אביו
1
2
3
4
5
6

בן
בן
בן
בת
א__________ או ב__________
בן
בן

כמה שנים
מלך?

נו
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרקים י"ג-י"ד
עבודה עצמית
הוראות עבודה
כתוב בכתב יד ברור ונקי!
א.
חשוב קודם על השאלה על כל פרטיה!
ב.
ב ה צ ל ח ה !!

מי אני? ומה שם אבי? (אם כתוב!)
 .1התפללתי לה' שיעזור למלכות ישראל כשחזאל ובנו בן הדד הפריעו לנו אע"פ שהיתי רע לה'?
____________בן _____________.
.2

מלך ישראל אני ,אותי שלח ה' להושיע בעקבות התפילה בשאלה  ______________ ?1בן ______________.

.3

בבוא המואבים השליכו את גויתי על עצמות אלישע וקמתי על רגלי ויצאתי מתוך קברי חי! (על פי חז"ל!)
א .הרשע___________ :בן כנענה שעשה קרני ברזל( .במלכים א').
ב .נביא השקר ה ________ מהעיר בית אל שסידר את הנביא _____________ (במלכים א').
ג .הצדיק שהכין בורות מים לעם___________ :בן ____________ בעלה של ______________ הנביאה.

.4

עלי קצף אלישע הנביא שהכתי רק  3פעמים עם החיצים בארץ? _______________ בן________________.

.5

עשיתי הישר בעיני ה' אך לא כדוד שעשה מאהבה ,ובסוף עבדתי לאלילי שעיר? ___________ בן ________.

.6

התגרתי במלך יואש והפסדתי במלחמה ,שברו את חומותי ,ובני מלך בחיי? ___________ בן ___________.

.7

החזרתי את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה ,למרות מעשי הרעים? ____________ בן ___________.

.8

שמתי את ידי על ידי המלך כשירה חץ קדמה מתוך החלון כדי לבטל גזרה רעה? ______________________.

.9

אני מארם ממני לקח יואש מלך ישראל הערים שלקחתי מאביו? _____________ בן ________________.

.10

אני נביא מגת החפר נבאתי מה שכתוב בשאלה  ,7יש ספר על שמי ____________ בן _________________.

נז
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

המשך עבודה עצמית  -מלכים ב' (י"ג  -י"ד)
חלק ב'

השלם הטבלה:

א .כתוב שמות מלכי יהודה ומלכי ישראל לפי סדר המלכתם( .מתחילת מלכים ב' עד סוף פ' י"ד).
ב .כתוב כמה זמן מלך כל אחד מהם.
ג .כתוב האם עשו הטוב או הרע בעיני ה'.

מלכי ישראל
שם המלך ואביו

כמה זמן
מלך?

מלכי יהודה
טוב\רע בעיני
ה'

 )1אחזיה בן אחאב
)2

בן

)3

בן

)4

בן

שם המלך ואביו

כמה זמן
מלך?

טוב\רע בעיני
ה'

 )1יהושפט בן אסא

א)בתחילה _____
ב)אח"כ _______

)2

בן

)3

בן

בת
)4
א) ______ או ב) _____

)5

בן

)5

בן

)6

בן

)6

בן

א)בתחילה _____
ב)אח"כ _______
א)בתחילה _____
ב)אח"כ _______

בהצלחה!!!

נח
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרקים טו-טז-יז
עבודה עצמית
כתוב בכתב נאה ונקי ,וענה על  10מתוך  11שאלות.
פרק ט"ו:
א .לאחר שגאה ליבו של המלך עזרי'ה  ,איזו פעולה רצה לעשות ובגללה הענישו ה' ? ____________________
.1
ב .במה נענש עזריה מלך יהודה בעקבות מה שכתבת בשאלה א'? ________________________________
ג .היכן ישב עד יום מותו? __________________ ד .שם האדם שהחליפו? ______________________
מי המית את שלּום בן יבש? __________________ בן ______________________________________
.2
לפי המלבי"ם  :בקרב על תפסח ,מה עשו שלא כדין ? א_______________________________________.
.3
ב_____________________________________________________________________________.
פרק ט"ז:
לפי רש"י בסנהדרין כיצד ניצל חזקיהו מהאש בו העבירו אביו אחז? ______________________________
.4
_______________________________________________________________________________
א .אלו אוצרות נתן אחז לתגלת פלאסר כשוחד? _____________________.2 ____________________.1
.5
ב .הסיבה  :כדי שיצילֹו ממלך הגויים שמלך על_____________ וממלך ישראל ששמו ________ בן _______
ג .לפי פרק ט"ז מה עשה תגלת פלאסר בתמורה?
שנמצאת ליד אנטוכי'ה.
והגלה אותם לעיר
 .1תקף את
 . 2הרג את מלכם ששמֹו__________________.
נאמר" :ואת מזבח הנחושת אשר לפני ה' ויקרב מאת פני הבית מבין למזבח ומבין בית ה'"  -את מה הזיז אוריה
.6
הכהן לפי רש"י בפרקנו? ______________________________________ 1העשויים מ _____________
פרק י"ז:
כתוב לפי רש"י את שלושת הגלויות שגלו ישראל לאשור .מי גלה? ע"י מי הוגלו? בימי איזה מלך הוגלו?
.7
א .מי גלה ? ________________הוגלו ע"י_________________בימי המלך __________ בן __________
ב .מי גלה ? ________________הוגלו ע"י_________________ בימי המלך __________ בן _________
ג .מי גלה ? ________________הוגלו ע"י_________________ בימי המלך __________ בן __________
א .איזה דבר חיובי עשה הושע בן אלה ושבגללו נאמר "רק לא כמלכי ישראל"? _______________________
.8
ב .לפי הגמ' בתענית באיזה יום בשנה עשה זאת? __________________ בחודש ____________________
ג .איזה דבר היו צריכים ישראל לעשות ולא עשו בעקבות א'? ____________________________________
א .כתוב את שם המלך שאסר בכלא את הושע בן אלה? _____________ ב .הוא אסרו בגלל הסיבות הבאות :
.9
_____________________________________________________________________________ .1
_____________________________________________________________________________ .2
א .מי הם "גרי אריות"? _____________________ ב .מדוע נקראו כך? _________________________
.10
_______________________________________________________________________________
ג .לפי דברי גרי האריות :מדוע הותקפו?___________________________________________________
ד .מה עשה מלך אשור כדי שינצלו?______________________________________________________
ה .לפי רד"ק :
 .1בעקבות זאת ,מה שינו בהתנהגותם? ________________________________________________
 .2מה לא שינו בהתנהגותם ? ________________________________________________________
הבא לפחות  3דברים נוספים שקרו בתאריך שרשמת בשאלה  8ב'
.11
א ______________________ .ב ________________________ .ג_________________________ .
בהצלחה !!

נט
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרק יח-יט-כ
עבודה עצמית
הוראות עבודה:
 .1כתוב בכתב יד ברור ונקי.
 .2ענה על  10שאלות מתוך .11

בהצלחה.

פרק י"ח:
כתוב  6דברים טובים שעשה המלך חזקיהו המוזכרים בתחילת הפרק (חוץ מעניין נחש הנחושת וספר הרפואות).
.1
ב _____________________ .ג___________________ .
א________________________ .
ה _____________________ .ו___________________ .
ד________________________ .
כיצד הצליח חזקיהו לשכנע את סנחריב שלא יכבוש את ירושלים? (פרט סוגי הדברים ששלח לו)
.2
א (רמז :ממון) – כסף מ_____________________________________________________________
ב( .רמז :דלתות) _________________________________________________________________ -
ג( .רמז :מפתן) ___________________________________________________________________-
לפי המשנה בפסחים ,במה "לא הודו לו (-לחזקיהו) חכמים"?
.3
א __________________________________ .ב_______________________________________ .
ג_____________________________________________________________________________ .
פרק י"ט:
אלו  3דברים ניבא ישעיהו בן אמוץ לחזקיה ,שיקרה לסנחריב מלך אשור הצר על ירושלים? בפרקנו!
.4
א( .רמז :שמועה) __________________________________________________________________
ב( .רמז :ארץ) ____________________________________________________________________
ג( .רמז :חרב) ____________________________________________________________________
מה כתב סנחריב בספרים ששלח עם מלאכיו לחזקיהו כדי שיכנע ,לפני שהלך להלחם במלך כוש ובמלך מצרים?
.5
(רמז :בטחון) _____________________________________________________________________
א" .ויהי בלילה ההוא"  -באיזה תאריך היסטורי חל לילה זה לפי חז"ל? ליל _________________________
.6
ב .כיצד מתו חיילי סנחריב בלילה זה? ___________________________________________________
ג .מי היו "מאה שמונים וחמישה אלף" שמתו בלילה זה לפי רש"י? _______________________________
א .מי הרגּו את סנחריב? ________________________________ ב .באיזו עיר? ___________________
.7
ג .מדוע הרגוהו לפי רש"י? (פרט) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
פרק כ':
א .באיזו מחלה חלה חזקיהו?_____________
.8
ב .איזו תרופה אמר ישעיה לחזקיהו לקחת ,כדי שתרפא מחלתו?_________________________________
ג .כמה שנים נוספו לו לאחר תפילתו? ____ שנים.
א .מה היה סדר יומו הרגיל של מלך בבל ברודך בלאדן בן בלאדן לפי רש"י? _________________________
.9
_______________________________________________________________________________
ב .מדוע שלח משלחת עם מנחה לבקר את חזקיהו?  .1מה ומדוע חשד בעבדיו?________________________
 .2מה ענו לו? _____________________________________________________________________
 .3מה שמע על מחלת חזקיהו? _________________________________________________________
א .מה הראה חזקיה למשלחת לפי הפשט? אוצרות של ____________________ .2_________________ .1
.10
ב .מה עוד הראה להם חזקיה לפי רש"י? _____________ .3________________ .2_ _______________.1
מה ניבא ישעיהו שיקרה בעקבות מה שכתבת בשאלה  ?10א .לרכושו? _____________________________
.11
ב .לבניו? ________________________________________________________________________

ס
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרקים כא-כב-כג
עבודה עצמית

ענה על  10מתוך  11השאלות בכתב יד ברור ונקי( .אני אבחר את הטובים ביותר!) בהצלחה!!
פרק כ"א:
הבא  3הבדלים (מתוך  )5בין מעשיו הרעים של המלך אחז לבין מעשיו הרעים של המלך מנשה( .לפי המלבי"ם)
.1
מנשה
אחז
א_____________________________________________________________________________ .
ב_____________________________________________________________________________ .
ג_____________________________________________________________________________ .
מה היה חטאו הגדול ביותר של מנשה לפני שחזר בתשובה? _____________________________________
.2
מה עשה מנשה כשחזר בתשובה? (דבהי"ב) ________________________________________________
.3
כיצד מת המלך אמון בן מנשה? ________________________________________________________
.4
פרק כ"ב
א .איזו פעולה ביקש יאשיהו לעשות בבית המקדש שלא נעשתה כ 200 -שנה? _________________________
.5
ב .איזה מלך עשה פעולה זו לפניו? ______________________________________________________
א .מה מצאו בבית המקדש בעקבות זאת? ______________מימי ________________
.6
ב .בתקופת איזה מלך גנזו דבר זה? בתקופת המלך ____________ או המלך ________________
מה עשה יאשיהו מיד לאחר שנודע לו מה שכתוב ב "מציאה" הזאת? (לפני שחזר בתשובה וכרת ברית ועשה פסח
.7
גדול)
א( .בגד) ________________________________________________________________________
ב( .משלחת) ______________________________________________________________________
ג .לפי דברי חולדה מה דבר נוסף עשה? (עיניים) _____________________________________________
פרק כ"ג
תאר מעמד כריתת הברית בין יאשיהו והעם לבין הקב"ה:
.8
א .מי בא? ________________________________ ב .היכן עמד המלך? ________________________
ג .במה קרא?______________________________
הבא  2הסברים מה הכוונה" :כי לא נעשה כפסח הזה מימי השפטים" וכו'
.9
א____________________________________________________________________________ .
ב_____________________________________________________________________________ .
מה עשה יאשיהו בבערו הע"ז לדברים הבאים:
.10
א .לפסילים ואלילים למינהם_______________________________________________________ :
ב .איזו פעולה אסר על הכהנים שעבדו לע"ז (משבט לוי) לעשות?_________________________________
ג .לעצמות עובדי ע"ז בבית אל? _______________________________________________________
א .איזה בן מלך לאחר מות אביו יאשיהו? _____________________ כמה זמן מלך? _________ חודשים.
.11
ב .איזה בן מלך אחריו? _____________ מי המליכו? ___________ איזה שם נתן לו? _______________.

סא
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

מלכים ב'  -פרקים כד-כה
עבודה עצמית

הוראות עבודה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

כתוב בכתב יד ברור ונקי!
למחיקה השתמש במחק או בטיפקס לכותבים בעט.
קרא תחילה את השאלה ואחר ענה עליה.
להשלמת תשובות סמן התשובה בכוכב וציין את מספרה ואחר השלם למטה או מאחור ,בעזרת שורות
שתשרטט בסרגל.
הגש את עבודתך רק לאחר שקראת את תשובותיך פעם נוספת.
ענה על  10מתוך  11השאלות (אני אבחר את הטובות ביותר).
ב ה צ ל ח ה !!

חלק א
פרק כ"ד:
איזה עם שלט על השטח מנחל מצרים עד נהר פרת (שטח שלטון שלמה)? ___________________________
.1
מה עשה יהויכין כדי שנבוכדנצאר מלך בבל יפסיק את המצור הראשון על ירושלים? ____________________
.2
_______________________________________________________________________________
אלו סוגי ממון לקח נבוכדנצאר מירושלים?  .1אוצרות ________ ______  .2אוצרות ________ ________
.3
( ________________________________________ .3לא כלי הנחושת שמוזכרים בפרק כ"ה!)
לפי מסקנת רש"י( ,ע"פ הפסוק השלישי)
.4
א .כמה אנשים הגלה נבוכדנאצר משבט יהודה? ________________
ב .כמה אנשים הגלה נבוכדנאצר משבט בנימין ומיתר השבטים? _________________
את מי המליך מלך בבל במקום יהויכין? ___________________שינה את שמו ל ____________________
.5

פרק כ"ה
מהו התאריך בו התחיל נבוכדנצר מלך בבל את המצור על ירושלים? ____________ לחודש _____________
.6
לפי הנאמר בפסוקנו ,מהו התאריך בו נבקעה חומת ירושלים? ______________ לחודש תמוז.
.7
לפי חז"ל ,מהו התאריך בו התחילו הכשדים לשרוף את ההיכל? _____________ לחודש _______________
.8
לפי ר' יוחנן מדוע היו צריכים לצום ב  10באב? ______________________________________________
.9
א .מי רצח את גדליה בן אחיקם? ______________________________________________________
.10
ב .מדוע קבעו יום זה ליום צום? ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
מדוע לא רצה גדליה לשמוע לאזהרותיו של יוחנן בן קרח שרוצים לרצחו? ___________________________
.11
_______________________________________________________________________________

חזק

חזק

ו נ ת ח ז ק !!!

סב
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

חלק ב'

עבודה עצמית
טבלת מלכים מתחילת מלכים ב' עד סוף מלכים ב'
השלם הטבלה לפי סדר המלכים:
מלכי ישראל
שם המלך ושם אביו

מלכי יהודה
כמה שנים
מלך?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

שם המלך ושם אביו

כמה שנים
מלך?

סג
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

חלק ב'

עבודה עצמית
טבלת מלכים מתחילת מלכים ב' עד סוף מלכים ב'
השלם הטבלה לפי סדר המלכים:
מלכי ישראל
שם המלך ושם אביו
1

אחזיה בן ___________

2

_________ בן אחאב

3

יהוא בן ___________

מלכי יהודה
כמה שנים
מלך?

שם המלך ושם אביו

כמה שנים
מלך?

יהושפט בן ___________
12

____________ בן יהושפט

8

אחזיה בן ___________

4

_______בן _________

17

_________בת _________

6-7

5

יואש בן ___________

16

יואש בן ___________

40

6

_________ בן יואש

____________ בן יואש

29

7

זכריה בן ___________

עזריה(עוזיה) בן _________

8

_________ בן יבש

____________ בן עזרי'ה

16

9

_________ בן גדי

10

אחז בן ___________

16

 10פקחיה בן __________

2

_________בן _________

29

_______ 11בן _________

20

מנשה בן ___________

55

 _________ 12בן אלה

9

____________ בן מנשה
 ____________ 13בן אמון

31

 14יהואחז בן ___________

 3חודשים

 15יהויקים בן ___________
 ___________ 16בן יהויקים
 ___________ 17בן יאשיהו

 3חודשים

סד
ב"ה,
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שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

חלק ב'

עבודה עצמית
טבלת מלכים מתחילת מלכים ב'
השלם הטבלה לפי סדר המלכים:
מלכי ישראל
שם המלך ושם אביו
1
2
3
4
5
6

מלכי יהודה
כמה שנים
מלך?

שם המלך ושם אביו

כמה שנים
מלך?

סה
ב"ה,

 L:\dataחדש\לימודים-
חלוקה לפי נושאי לימוד\נביא\מלכים ב\כץ מלכים ב\עבודה עצמיתDOC.

שם פרטי _________ :משפחה __________ :כיתה____ :
תלמוד תורה מורשה

עבודה עצמית חוזרת
מלכים ב'  -פרקים ב  -יד

ענה על השאלות הבאות בכתב יד ברור ונקי .לפני המסירה בדוק עבודתך שלא שכחת משהו.
חלק א'
מי אני? ומה שם אבי (אם כתוב!)
אפשר לבחור ב 15 -שאלות מתוך . 20
ב ה צ ל ח ה !!
 .1היו לי  70בנים בשומרון לפני שנרצחו?___________________________________________________
______________________________________________________________________________
 .2ציויתי שישחטו את אחי אחזיה?_______________________________________________________
 .3היכתי את הגדי הראובני והמנשי?_______________________________________________________
 .4הובטחתי מאת ה' שבני רביעים ישבו על כסא הממלכה?_______________________________________
 .5כרתתי ברית עם שרי המאות ,הכרי והרצים?_______________________________________________
 .6גנבתי את יואש מתוך בני המלך המומתים?________________________________________________
 .7קרעתי את בגדי וצעקתי "קשר קשר"?____________________________________________________
 .8כרתתי ברית בין ה' בין העם ובין המלך?__________________________________________________
 .9שם אימי צביה ,עשיתי הישר בעיני ה' כל ימי עד שמת יהוידע?___________________________________
 .10אני קיבלתי מיואש מלך יהודה את כל הקדשים שהקדישו אבותיו ועוד?____________________________
 .11אני מלך ישראל נשארו לי רק  50פרשים 10 ,רכב 10,000 ,רגלי?___________________________________
 .12אמרתי למלך ישראל שירה חץ ויכה את ארם באפק?__________________________________________
 .13לקחתי חזרה ערים מיד בין הדד בן חזאל שלקחם מיד אבי במלחמה?______________________________
 .14אני הכתי את עבדי אבי שרצחוהו אך את בניהם לא הרגתי?_____________________________________
 .15זרקתי מיקתאל  10,000אדומים שנשבו לפני כן?_____________________________________________
 .16אני אמרתי את משל החֹוח והארז אשר בלבנון?______________________________________________
 .17אותי שבו בבית שמש .אך מתתי בלכיש?__________________________________________________
 .18למרות שעשיתי הרע בעיני ה' ,ה' ראה בעני עמי והושיעם בידי?__________________________________
 .19לא דיברתי לשה"ר על עמוס וכבדתי הנביאים ולכן זכיתי להימנות עם מלכי יהודה?____________________
 .20מלך יהודה שהומלך בגיל  16לאחר שהביאו את גופת אבי על סוסים ונקבר בי-ם?______________________

בהצלחה!

