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 מ"זפרק 

 מי מלך אחר יואש מלך יהודה? יהושפט, אמציהו, יואחז, עתליהו. .א

 .40, 35, 30, 25בן כמה היה (תשובת א) במלכו?  .ב

 .29, 28, 27, 26כמה שנים מלך (תשובת א)?  .ג

 , ישר בעיני ה' רק לא כדוד אביו.התנהגותו: רע בעיני ה', ישר בעיני ה' .ד

 למה לא המית את בני המכים את אביו? _______________________________ .ה

 פרש: 'לכה נתראה פנים': ביקור חברים, סעודת מצוה, מלחמה. .ו

 הנמשל במשל מלך ישראל: החוח = מלך: יהודה, ישראל. הארז = מלך: יהודה, ישראל. .ז

 לפי המשל, מי צדק? החוח, הארז. .ח

 במה היתה דומה מיתתו למיתת אביו: את שניהם: קברו, הרגו, נשאו על סוסים. .ט

 מי מלך אחרי (תשובת א)? אמציהו, עזריה, יואש, יותם. .י

 זכריה, אביה, ירבעם, יהואחז, יואש. -] 2מי מלכו בישראל בזמן מלכות (תשובת א)? [ .יא

 .41, 8, 30, 16כמה שנים מלך מלך ישראל שהומלך בחיי (תשובת א)?  .יב

 מי היה הנביא שהתנבא בזמנו? אלישע, אליהו, יונה, זכריה. .יג

 מי מלך אחריו? יהואש, זכריה, אמציהו, ירבעם. .יד

 

 פרק ט"ו

 .41, 8, 30, 16בן כמה היה נכד יואש במלכו?  .א

 .32, 12, 22, 52כמה שנים מלך?  .ב

 התנהגותו: רע בעיני ה', ישר בעיני ה', ישר בעיני ה' רק לא כדוד אביו. .ג



 קרה למלך שמנע ממנו לשפוט את הארץ?____________________________ מה .ד

 מי שפט במקומו? __________________ .ה

 מי מלך אחריו? אמציהו, עזריה, יואש, יותם. .ו

 .10, 8, 6, 4, 2כמה חדשים מלך (תשובת י"ד)?  .ז

 התנהגותו: רע בעיני ה', ישר בעיני ה'. .ח

 לכות.איך נפסקה מלכותו? מת, נהרג, ויתר על המ .ט

 מי מלך אחריו? ירבעם, עזריה, שלום, יבש. .י

 .6, 5, 4, 3, 2, 1כמה חדשים מלך (תשובת י')?  .יא

 איך נפסקה מלכותו? מת, נהרג, ויתר על המלכות. .יב

 מי מלך אחריו? שלום, יבש, מנחם, פקח. .יג

 .20, 15, 10, 5כמה שנים מלך (תשובת י"ג)?  .יד

 התנהגותו: רע בעיני ה', ישר בעיני ה'. .טו

 ריו? פקח, פקחיה, מנחם, נחמיה.מי מלך אח .טז

 התנהגותו: רע בעיני ה', ישר בעיני ה'. .יז

 איך נפסקה מלכותו? מת, נהרג, ויתר על המלכות. .יח

 מי מלך אחריו? פקח, פקחיה, מנחם, נחמיה. .יט

 התנהגותו: רע בעיני ה', ישר בעיני ה'. .כ

 מי הגלה חלק מעם ישראל בימיו? __ג___  ____א____ מלך ______. .כא

 מלכותו? מת, נהרג, ויתר על המלכות.איך נפסקה  .כב

 מי מלך אחריו? פקחיה, פקח, שלום, הושע. .כג

 .41, 8, 30, 16כמה שנים מלך יותם מלך יהודה?  .כד

 התנהגותו: רע בעיני ה', ישר בעיני ה', ישר בעיני ה' רק לא כדוד אביו. .כה

 מי מלך אחריו? חזקיהו, אחז, ירבעם, אביה. .כו



 בברכת הצלחה

 ידידכם אוהבכם

 זמאיר רו
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