
 

 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים" 

 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בחומרים באופן מסחרי שאינו לשימוש אישי. 
 בתי ספר רשאים להשתמש בחומרים עם השארת הלוגו והמבחן כפי שהוא. 
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 עם תשובות! –מלכים א' פרק ב'  –מבחן בתנ"ך לכיתה ח' 

. לפני מותו המלך דויד מצווה על בנו שלמה לבצע ארבע משימות. מהן ארבע  1

 . 1-9המשימות? עיינו בפסוקים 

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 . במה נבדלת המשימה הראשונה מהמשימות הבאות אחריה? 2

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

כתבו את שתי  . מדוע מצווה דויד על בנו שלמה לשמור ולקיים את חוקי ה'? 3

 הסיבות.

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 
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 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים" 

 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בחומרים באופן מסחרי שאינו לשימוש אישי. 
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 ? 4. מהו התנאי המופיע בפסוק 4

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 . מי הן שתי הדמויות שדויד בא איתן חשבון בעזרת בנו שלמה? 5

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 . מה חטאו של יואב בן צרויה? 6

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 . מה חטאו של שמעי בן גרא? 7

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 
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 . איזה חסד שלמה מצווה לעשות עם בני ברזילי הגלעדי ומדוע? 8

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 ומה ידוע לכם עליהן. 13וק בפס . ערכו רשימה של הדמויות המופיעות9

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

האם אדוניהו מבין מדוע שלמה הומלך ולא הוא? כתבו   15. על סמך פסוק 10

 והוכיחו.

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 מי ממליך מלכים?   15. על סמך פסוק 11

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 
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 .מה מבקש אדוניהו משלמה? 12

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 . מה רוצה להשיג אדוניהו באמצעות בקשה זו?13

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

כחותרים תחת    מיהם שלושת האנשים ששלמה רואה בהם  22. על סמך פסוק 14

 שלטונו? 

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 . מה עושה שלמה לאדוניהו? כתבו והוכיחו.15

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 
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 . האם שלמה מבצע את המשימות שדויד ביקש לבצע? כתבו והוכיחו.16

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ח'קישור לחומרי לימוד בתנ"ך לכיתה  

 בות בעמוד הבא תשו                      
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 תשובות!  –מלכים א' פרק ב'  –מבחן בתנ"ך לכיתה ח' 

. לפני מותו המלך דויד מצווה על בנו שלמה לבצע ארבע משימות. מהן ארבע  1

 . 1-9המשימות? עיינו בפסוקים 

 ארבע המשימות שדויד מצווה על בנו שלמה לבצע הן:  

 א. לשמור את חוקי ה' ולפעול על פיהם. 

 ב. להרוג את יואב בן צרויה. 

 ַבְרִזַלי ַהִגְלָעִדי ם בני ג. לעשות חסד ע

 ד. להרוג את שמעי בן גרא.

 . במה נבדלת המשימה הראשונה מהמשימות הבאות אחריה? 2

 המשימה הראשונה ניתנת ביחס לה'. כל שאר המשימות ניתנות ביחס לבני אדם.  

 .________________________________________________________ 

כתבו את שתי  . מדוע מצווה דויד על בנו שלמה לשמור ולקיים את חוקי ה'? 3

 הסיבות.

 דויד מצווה על בנו שלמה לשמור ולקיים את חוקי ה' משתי הסיבות הבאות: 

 א. כדי שיצליח כמלך. 

 ב. כדי ששושלת המלוכה תתקיים. 

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 
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 ? 4. מהו התנאי המופיע בפסוק 4

לך איש   תלא ייכר: אם תשמור את חוקי ה' ותפעל על פיהם 4התנאי המופיע בפסוק 

 מעל כס המלכות. תובטח נצחיות שושלת המלוכה בתנאי שישמור על חוקי ה'.  

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 . מי הן שתי הדמויות שדויד בא איתן חשבון בעזרת בנו שלמה? 5

שתי הדמויות שדויד בא איתן חשבון בעזרת בנו שלמה הן: יואב בן צרויה ושמעי בן  

 גרא. 

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 . מה חטאו של יואב בן צרויה? 6

 צבא: את אבנר בן נר ואת עמשא בן יתר.   שרי 2יואב בן צרויה הרג ללא סיבה  

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 . מה חטאו של שמעי בן גרא? 7

 בדויד כשדויד ברח מפני אבשלום.  שמעי בן גרא קילל ופגע  

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 
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 . איזה חסד שלמה מצווה לעשות עם בני ברזילי הגלעדי ומדוע? 8

החסד ששלמה מצווה לעשות עם בני ברזלי הגלעדי הוא שתמיד יאכלו ליד שולחן  

 כשברח מאבשלום.  וזאת בשל קרבתם ותמיכתם בדויד  –  המלך

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 ומה ידוע לכם עליהן. 13וק בפס . ערכו רשימה של הדמויות המופיעות9

 :  13הדמויות המופיעות בפסוק 

 ו של דויד. חגית אשת

 בת שבע אשתו של דויד. 

 אדוניהו בנה של חגית. 

 שלמה בנה של בת שבע.  

 אדוניהו ושלמה הם אחים למחצה.  

 .________________________________________________________ 

האם אדוניהו מבין מדוע שלמה הומלך ולא הוא? כתבו   15. על סמך פסוק 10

 והוכיחו.

ִכי  "המלוכה עברה לשלמה, כיוון שזה רצון ה'.   –למרות שאדוניהו הוא הבן הבכור  

 ".  ֵמְיהָוה ָהְיָתה לֹו

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 
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 מי ממליך מלכים?   15. על סמך פסוק 11

 ה' הוא שממליך את שלמה.  15על סמך פסוק 

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 .מה מבקש אדוניהו משלמה? 12

 ניהו מבקש משלמה את אבישג השומנית לאישה.  אדו

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 . מה רוצה להשיג אדוניהו באמצעות בקשה זו?13

אבישג השונמית הייתה הפילגש של דויד ובאמצעות נישואים אלה אדוניהו רוצה  

 לחזור לשלטון. 

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

כחותרים תחת    מיהם שלושת האנשים ששלמה רואה בהם  22. על סמך פסוק 14

 שלטונו? 

שלושת האנשים ששלמה רואה בהם כחותרים תחת שלטונו הם: יואב בן צרויה,  

 אביתר הכהן ואדוניהו.  

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 

http://www.kanlomdim.co.il/


 

 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים" 

 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בחומרים באופן מסחרי שאינו לשימוש אישי. 
 בתי ספר רשאים להשתמש בחומרים עם השארת הלוגו והמבחן כפי שהוא. 

 

 . מה עושה שלמה לאדוניהו? כתבו והוכיחו.15

 . 26פסוק   –שלמה הורג את אדוניהו  

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 . האם שלמה מבצע את המשימות שדויד ביקש לבצע? כתבו והוכיחו.16

 .  34-31פסוקים   –כן. א. שלמה הורג את יואב בן צרויה  

 . 45-44פסוקים    –ב. שלמה הורג את שמעי בן גרא 

 __________________________________________________________

 .________________________________________________________ 

 

 

 

 ח'קישור לחומרי לימוד בתנ"ך לכיתה  
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