שווה לדעת להשוות...
 .1מלכים א י'  1-13הציגו  3הבדלים בין מלכת שבא לחירם מלך צור )מין ,מרחק ,כיוון ,אמצעי הגעה וכו'( .מה ניתן
ללמוד מהבדלים אלו על מעמדו של שלמה?
 .2מלכים א' י' ובראשית י"ד  22-12מה ההבדל בין היחס של שלמה והיחס של אברהם למתנות ממלכים? כיצד
הדבר מאיר את דמותו של שלמה?
 .3מלכים א י"א  1-13ובראשית ג  1-15הציגו שלוש נקודות דמיון ושלושה הבדלים בין סיפור חטא האדם הראשון
וסיפור חטאי שלמה .כיצד הדבר מאיר את דמותו של שלמה?
 .4מלכים א י"א  26הציגו  3הבדלים בין שלמה לירבעם וכיצד הבדלים אלו יכולים להסביר את המרד בשלמה?
 .5מלכים א י"ב  1-4הציגו  3הבדלים בין הכתרת שלמה להכתרת רחבעם .כיצד הדבר מאיר את רחבעם?
 .6מלכים א י"ב הציגו  3הבדלים בין גירסת המספר )פסוק  (4לבין גרסת רחבעם )פסוק  .(9מה סיבת ההבדלים?
 .7מלכים א ט"ז  25מה ההבדל בין עומרי לבין ירבעם ,ומה הדבר מעיד על חומרת מעשיו?
 .8מלכים א י"ז מה ההבדלים בין השהייה של אליהו בנחל כרית לשהייתו בצרפת ,מה מטרת ההבדלים?
 .9מלכים א י"ח  12-13מה ההבדל בין התפקוד של אליהו הנביא לתפקוד של עובדיה הצדיק בזמן הבצורת? כיצד
הדבר מאיר את דמותו של אליהו?
 .10מלכים א י"ח  20-24מה ההבדל בין תגובת העם לדברי אליהו בפסוק  21ותגובת העם לדברי אליהו בפסוק ?24
מה סיבת ההבדל?
 .11מלכים א י"ח  20-33מה שלושת ההבדלים בין התנאים שקיבל אליהו לבצע את הניסוי לבין התנאים שקיבלו
נביאי הבעל? מה מטרת הבדלים אלו?
 .12מלכים א י"ח  39מה הדמיון בין תגובת העם לתגובת האלמנה לניסים שחולל אליהו? מה המסר בכך לאליהו?
 .13מלכים א י"ח  40ושמות ל"ב  26-38מה ההבדל בין שיתוף הפעולה עם אליהו ועם משה? מה סיבת ההבדל?
 .14מלכים א י"ח  46 ,8 ,1מה ההבדל ביחס של אליהו לאחאב בתחילת הפרק ליחסו בסופו? מה סיבת ההבדל?
 .15מלכים א י"ט מה הדומה ומה השונה בין תגובת אליהו לגזר הדין של איזבל לתגובת ירבעם לגזר הדין של שלמה
)פרק יא( .מה סיבת ההבדלים? מה ניתן ללמוד מהדמיון לגבי תפקיד גזרי הדין?
 .16מלכים א י"ט  5-7מה ההבדל בין הפניה הראשונה והשנייה של המלאך לאליהו? מה סיבת ההבדל?
 .17מלכים א י"ט )+ידע כללי( מה הדמיון בין אליהו למשה רבינו ,מה מטרת נקודות הדמיון?
 .18מלכים א כ"א הציגו  3הבדלים בין גרסת המספר המקראי )פסוק  (1-3לגרסת אחאב לאיזבל )פסוק  (6מה היתה
מטרת ההבדלים מצד אחאב? האם השיג את מטרתו?
 .19מלכים א כ"א  9-14מה ההבדלים בין הפקודה של איזבל לבין ביצועה? מה סיבת ההבדלים?
 .20מלכים א כ"א  19-23מה ההבדל בין העונש שה' הטיל על אחאב לבין העונש שאליהו דווח לאחאב? מה הסיבה?
 .21מלכים א כ"א  28מה ההבדל בין האיום לבין הביצוע של העונש? מה סיבת ההבדל?
 .22מלכים א כ"א מה הדומה ומה השונה ) (2+2בין חטאי אחאב לחטאי שלמה? כיצד הדבר מאיר את שלמה?

בהצלחה!!!

