הנחיות למבחן בקיאות בספרי מלכים ודברי הימים ב
 .1המבחן כולל את כל ספר מלכים ואת ספר דברי הימים ב'.
 .2המבחן הוא רב ברירתי (מבחן אמריקאי) ונעשה באמצעות המחשב בחדר המחשבים של המכללה
(בקמפוס אלון שבות ובקמפוס מגדל עז) בתאריכים הקבועים בלוח המבחנים.
 .3בכדי שתוכלו להיכנס למבחן ולעשות אותו בחדר המחשבים יש להירשם לפחות יום מראש למבחן
עפ"י ההוראות הבאות המופיעות בסוף הדף( .תלמיד שלא יבצע את ההרשמה מראש ,לא יוכל
לעשות את המבחן).
 .4המבחן כולל שלושה חלקים :החלק הראשון כולל 'שאלות כלליות' – שאלות המתבססות על קריאה
פשטנית ובקיאותית של הספרים .יש לדעת באיזו תקופה מלך כל מלך ,לאיזו שושלת היה שייך ,יחסיו
עם המלכים המקבילים לו ,מאורעות עיקריים ,הנביאים שניבאו בימי כל מלך ותוכן נבואותיהם .כמו כן
יש לשים לב היטב להוספות בדברי הימים ב' על פני המסופר בספר מלכים .רצוי להיעזר בספר
מקבילות במקרא מאת אבא בנדויד ,ירושלים תש"ל ,הממחיש היטב את ההבדלים בין הספרים .ניתן
להיעזר גם בחוברת דפי מלכים למעיין ולמורה חלק א ,הוצאת תבונות [מכללת הרצוג] ,אלון שבות
תשנ"ה.
עוד יש לשים לב לתיאור בניין בית המקדש .יש לדעת את מבנה הבית (חלקיו השונים) ,מידותיו
ומיקום הכלים החשובים בו.
חלקו הראשון של המבחן כולל גם שאלות מבוא המתבססות על מבואות לפירוש דעת מקרא .לפני
לימוד הספרים קרא את המבוא לספר מלכים עמ'  ,202-208 ,111-114 ,18-25וכן את הנספח בסוף
ספר מלכים ב' עמ'  86-90ואת המבוא לספר דברי הימים עמ' [ .170-172 ,51-54סה"כ כשלושים
עמודים .כמובן שמומלץ לקרוא גם את כל השאר .]...שים לב לנקודות כגון :אחדות ספר מלכים,
מקורות ספר מלכים וספר דברי הימים ,מחברי הספרים והשוואת סך השנים שמלכו מלכי ישראל
ויהודה.
 .5חלקו השני של המבחן כולל שאלות בסגנון 'מי אמר למי'.
 . 6חלקו השלישי של המבחן כולל שאלות סגנון 'באיזה הקשר נזכר מקום פלוני'.
 .7אין להשתמש בתנ"ך או בכל חומר עזר אחר בשעת המבחן.
 . 8ניתן לפנות בשאלות ובירורים בקשר למבחן ליוסף מרקוס בכתובת מייל seffy2@gmail.com
אנו מאמינים ,שידיעת ספרי הנביאים הראשונים על בוריים היא הכרחית לכל בן תורה ,ובפרט למי
שמתעתד לעסוק בהוראה .מטרת מבחני הבקיאות להוות תמריץ ללימוד רציני של ספרים אלו,
והקניית הידע בתכנים ובמסרים שלהם.
בהצלחה!

מספר שאלות לדוגמא:

שאלות כלליות
 .1מה ביקש שלמה מה' בחלום בגבעון?
א .לב שומע לשפוט את העם ולבנות את בית ה'
ב .ימים רבים ,עושר וכבוד.
ג .לב שומע לשפוט את העם.
ד .שלמה לא ביקש דבר מה'.

 .2אל מי שלח מלך ארם כסף על מנת שירפא את נעמן שר צבא ארם?
א .אל הנערה מארץ ישראל.
ב .אל מלך ישראל.
ג .אל אלישע הנביא.
ד .הוא לא שלח כסף אלא איים במלחמה אם מלך ישראל יסרב לבקשתו.
מי אמר?
" .3יחי אדני המלך דוד לעולם"
א .נתן הנביא בהקשר להכרזתו של דוד ששלמה ימלוך.
ב .בת שבע בהקשר להכרזתו של דוד ששלמה ימלוך.
ג .בניהו בן יהוידע בהקשר להכרזתו של דוד ששלמה ימלוך.
ד .כל העם הכריז כך לאחר המלכת שלמה.
באיזה הקשר נזכרו המקומות הבאים?
 .4עין רגל
א .המלכת אדניה
ב .משיחת שלמה
ג .משיחת יהוא
ד .נס הגרזן של אלישע

הוראות הרשמה למבחן:
גברים שרוצים להבחן מבחן חוזר צריכים להודיע לשרי בן שיטרית ונשים להודיע לדפנה כלף

א .יש להיכנס למידע האישי בעזרת מס .זהות וסיסמה.
ב .בתפריט העליון יש ללחוץ על
ג .בצד העליון הימיני של המסך לחצו על 'בחינות בקיאות'

ובתחתית העמוד בצד ימין ,יופיע לכם 'מבחן בקיאות ודבה"י ב'

ד .לחצו על 'מבחן בקיאות מלכים '...ואז תראו את מבחן הבקיאות מופיע בחלק המרכזי של
העמוד למטה.

ה .מעל 'מבחן בקיאות '..לחצו על כפתור 'רישום לקורס'
על כך שמבחן הבקיאות נרשם לכם בתוכנית הלימודים.
במקרה שלא הצלחתם להירשם למבחן דרך האינטרנט ,ניתן לפנות להרשמה
גברים :שרי בן שטרית minhal1@herzog.ac.il 02-9937315
נשים :דפנה כלף 073-2179940

dafnach@herzog.ac.il

ותקבלו אישור

