בס"ד

דף חזרה למבחן בתנ"(ך) מס'  – 1כיתה י'  - 1כסלו תשע"ז
שאלות חזרה – במדבר*
סוף פרק י'
 .1מה מיוחד במיקום של פרשת ויהי בנסוע הארון?
 .2מה ניתן ללמוד מפרשה זו על אופיין של המלחמות של עם ישראל?
פרק י"א
 .3מה היה המניע של חטא המתאוננים?
 .4מה היו השלבים השונים של חטא המתאווים? כיצד דבר זה בא לידי ביטוי בעונש?
 .5כיצד ניתן להבין את הבעיה בבקשת העם לבשר?
 .6מה ההסבר לתגובתו החריפה של משה? (ואי ,ואי ,ואי :ציפורה הפציצה בעמבה!)
 .7מה תפקידם של  77הזקנים?
 .8מה ההסבר לתמיהתו של משה ,על נתינת הבשר לעם? (אני הבנתי שחיליק עזרזר תמה למה שלא יקנו אצלו במרכז הבשר ליד קייזר סנטר)
 .9מהי טענתו של יהושע בסיפור של אלדד ומידד?
פרק י"ב
 .17מהי תלונתה של מרים על משה? (המורה מירי בכיתה א' התלוננה על משה שהוא זה ששבר את הלוח החדש בכיתה)
 .11מי הייתה האשה הכושית? (לא ,אין הכוונה למישל אובמה)...
פרק י"ג
 .12כיצד ניתן להסביר את הסתירה שבין תיאור שליחת המרגלים בספר במדבר ,לבין התיאור בספר דברים?
 .13מי היו האנשים שנבחרו להיות מרגלים? (מסתבר אפוא שאלי כהן ,ג'ונתן פולארד הם רק חלק מרשימה ארוכה)...
 .11מה היו הדרישות של משה מאותם מרגלים? (אם אתם עוברים אצל אבולעפיה ביפו ,תארגנו לי איזה לאפה ,ובלי חריף! [ראו שאלה )]6

שאלות חזרה מלכים א':
פרקים א ,ג ,ח ,ט (פסו' א-ט) ,י ,י"א (פסו' א-יג)
פרק א'
 .22מדוע נפתח הספר בסיפורה של אבישג השונמית? [כבר בתנ"ך ידעו שבחורות יפות בפרומו זה מגדיל רייטינג] .
.23

.24
.25
.26
.27

...

אילו אישים היו לצדו של אדוניה ואילו לא?
מה היתה תכניתו של נתן ומדוע היא תוכננה כך?
היכן המליך עצמו אדוניה ,והיכן הומלך שלמה?
מה היו שתי הפעולות שליוו את המלכת שלמה – ומה הן מסמלות?
מה היתה תגובת אדוניה ואנשיו להודעה על המלכת שלמה? [תגובה רשמית טרם נמסרה עד למועד סגירת המהדורה. ]...

פרק ג'
 .33מה ביקש שלמה בגבעון בדיוק ,ומה קיבל? מה בתנאי ומה ללא תנאי?
 .34איזה סיפור גרם לעם לראות את חכמת שלמה?
כיצד ידע שלמה מיהי האם האמיתית עוד לפני שעשה את ה"טריק" שלו ,ומה הייתה מטרת אותו "טריק"?
[ 47שנה על תנאי הוא קיבל ,וישב כמו ענק!]

פרק ח'
.35
.36
.37
.38

.

מתי התקיימה חנוכת בית המקדש?
לפי דברי שלמה בפרק ח' ,מדוע לא בנה דוד את בית המקדש? [השווה שמואל ב' ,פרק ז' ,פס' ה-טז]
כיצד הדבר מסביר מדוע מרבים להדגיש את גדולת שלמה בתחילת ספר מלכים?
 6מקרים בהם המקדש משמש מקום תפילה.
על מה מודה שלמה לה' בתפילתו ,מה הוא מבקש ממנו בסופה ,ומה הוא מבקש מבני ישראל?

פרק ט' (פס' א-ט)
 .39מהו התנאי לקיום המקדש והממלכה על פי ה'?
 .47האם התקבלה בקשתו של שלמה שבית המקדש יהיה "מכון לשבתך עולמים"? דייק!
פרק י'
.43
.44
.45
.46

לשם מה באה מלכת שבא לירושלים ,מה היא הביאה לשלמה ומה היתה תגובתה?
מה היתה מטרתה הפוליטית של מלכת שבא על פי מה שלמדנו בפרקים ט'-י'?
לשם מה מתוארת גדולתו הרבה של שלמה בפירוט כה רב בעשרת הפרקים הראשונים של הספר?
בימי שלמה הכל מזהב (כא) ,הכסף בירושלים היה נפוץ כאבנים (כז) והיו לו המון ,המון ,אבל המון סוסים (כו) –
מה בא הכתוב לרמוז בכך ,לאור פרשת המלך בדברים פרק י"ז? (הוכח תשובתך לפי תחילת פרק י"א)

פרק י"א (פס' א-יג)
" .47ולא היה לבבו (של שלמה) שלם עם ה' א-להיו" (ד') – במה מאשים התנ"ך את שלמה ,דייק!
 .48ה' כעס על שלמה "כי נטה לבבו מעם ה' א-להי ישראל הנראה אליו פעמיים"(ט') מהם שתי הפעמים – ומה היה
תוכן ההתגלות בכל אחת משתי הפעמים (התשובה נמצאת בתוך הפרקים שעליכם ללמוד למבחן)
 .49מהו העונש שעתיד שלמה לקבל על חטאיו? ומתי יתבצע העונש הזה על פי התנ"ך?
בהצלחה – שמוליק ואפרים

