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 בהצלחה!

 . מה הבטיח נעמן לאלישע אחרי שאסף אותו מצרעתו?3

 אושר וכבוד. -א

 כי לא יעשה עוד עולה או זבח לאלוהים אחרים כי אם לה'. -ב

 שיפסיק לעבוד עבודה זרה -ג

 שהוא יתגייר -ד

 

 ודה אב ובנו שעשו שניהם הישר בעיני ה'.. מלכי יה2

 אסא ויהושפט.  -א

 דוד ושלמה -ב

 אמון ומנשה-ג

 יאשיהו ויהויקים. -ד

 

 ?ממה דאג עובדיהו .1

 שאחאב יהרוג את אליהו -א

 שאחאב יחטיא את ישראל -ב

 שאיזבל תהרוג את אליהו-ג

 שאחאב יהרוג אותו )את עובדיהו( -ד

 

 ?למות" . על מי נאמר "וישאל את נפשו4

 צדקיהו -ב             שמעי בן גרא -א

 אלישע -ד                      אליהו -ג

 

 . מי קשר על נדב בן ירבעם ומלך תחתיו?5

 שמעי בן גרא -א

 בן אחיהבעשא  -ב

 רחבעם -ג

 אחיה הנביא -ד

 

 . שני אנשים נסקלו באבנים ומתו בספר, מי הם?1

 אדורם אשר על המס ואיזבל -א

 .ם אשר על המס ונבות היזרעליאדור -ב

 נבות היזרעאלי ואחאב -ג

 אחאב ויאשיהו -ד

 

 

 

 שם:______________ 

 כיתה:_____________  

 ציון:______________



 . מי הלך לגת לחפש עבדים בורחים ולכן נהרג?7

 שמעי בן גרא. -ב            יהואחז -א

 גיחזי -ד                יהוא -ג

 

 . מה בקש שלמה בחלום מה', ומה ה' נתן לו?8

 כבוד -ב                עושר -א

 לב שומע -ד         רוח הקודש -ג

 

 . מי אמר למי "ענתות לך על שדך"?9

 שלמה לשמעי בן גרא -ב               שלמה לאביתר הכהן. -א

 אלישע לגיחזי -ד                שלמה ליואב בן צרויה -ג

 

 . כמה זמן בנה שלמה את בית המקדש וכמה זמן את ביתו?31

 ם את ביתושני 31ם את בית המקדש, ושני 7 -א

 ם את ביתושני 7ם את בית המקדש, ושני 31 -ב

 ם את ביתושני 34ם את בית המקדש, ושני 1 -ג

 ם את ביתושני 1ם את בית המקדש, ושני 34 -ד

 

 

 ?נאמר הקשר באיזה" ישראל כסא על לתתך בך חפץ אשר ברוך אלוקיך' ה יהי. "41

 איזבל לאחאב -ב          מלכת שבא לשלמה -א

 פרעה ליהויקים -ד                   מן לאלישענע -ג

 

 . מי מנע מרחבעם לצאת להלחם בבני ישראל כדי להשיב אליו את המלוכה?32

 לוהים מיהודה-איש הא -ב             אחיה השילוני -א

 ירבעם בן נבט -ד    יםהל-איש הא שמעיה -ג

 

 . איזה מלך הכרית ושרף את המפלצת של אימו?31

 יהואש -ב           חזקיהו -א

 אסא -ד            יאשיהו -ג

 

 דרך לו, אולי ישן והוא יקץ"?-שיח לו וכי-שיג וכי-. על מי נאמר : "כי34

 הבעלעל  -ב על המולך                  -א

 על ה' -ד         על הירח והשמש -ג

 

 . מה עשה צדקיהו בן כנענה בהתנבאו?35

 ד מצמרבג -ב           קרני ברזל -א

 שבר בקבוק -ד          חבט חיטים -ג

 

 . מה היה שמו של נביא האמת שניבא על מותו של אחאב?31

 ישעיה -ג        אלישע. -א

 מיכיהו בן ימלה -ד          אליהו -ב


