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  ספר שמואל א

  ימי שמואל

  'פרק א

ג מתאר הכתוב שתי משפחות כאשר בכל משפחה שלוש דמויות השלם את המבנה -בפסוקים א .1
  :המשפחתי

  
 /  עלי

___________
__ �  

___________
__ �  

  

  
 #  אלקנה

_____________ �  
_____________ �  

  ?ומה של פנינה, מה היו מנהגיו הקבועים של אלקנה .2
  ?חנהאיזה נדר נדרה  .3
  ?איזה פרט בהתנהגותה של חנה עורר את חשדו של עלי .4
  ?וכיצד חגגה עליה זו, מתי עלתה חנה עם שמואל .5

  'פרק ב

  ?איזה ניגוד מציין הכתוב בין שמואל לבין בני עלי .6
  )להבנתם העזרו בפרשנים(? אילו חטאים מייחס הכתוב לבני עלי. א .7

, פיין את התנהגותם והוא החמור מכולםהכתוב חותם את תיאור החטא בציינו חטא מרכזי המא. ב
  ?מהו חטא זה

  ?קבלה חנה תמורת שמואל" תמורה"איזו  .8
  )בארו היטב את כל סעיפי העונש(? לוהים ומה בשורתו-כנגד מה מוחה איש הא .9

  'פרק ג

  ?כיצד החל שמואל להנבא .10
  ?"ששמואל הוא נביא אמת" ידע כל ישראל מדן ועד באר שבע"כיצד , יח' עיין בפס .11

  'פרק ד

  ?התגלגל אל מחנה ישראל הנלחם בפלישתים' כיצד קרה שארון ברית ה .12
  ?את תוצאות הקרב, מה תכנם של שלושת המשפטים בהם מסכם המבשר לעלי .13
  ?מהן שתי תוצאות המשנה של מפלת הקרב המתוארות בפרקנו .14

  'פרק ה

  ?בעקרון? בגת? לפלישתים באשדוד' מה עולל ה .15

  'פרק ו

  ?כיצד חזר? לישתיםכמה זמן שהה הארון בחזקת הפ .16
  ?היתה בם להומם' כיצד בדקו הפלישתים האם כל החוויות שעברו עליהם היו מקרה או שיד ה .17
  )חיוביות ושליליות(? מה היו תוצאות המפגש בין ישראל לארון הברית בבית שמש .18

  'פרק ז

  ?כמה זמן שהה שם? לאן נשלח ארון הברית .19
  ?אל בשנים אלהלאיזה מהלך רוחני ופוליטי הוביל שמואל את ישר .20
  ?אלו מנהגים סיגל לעצמו שמואל .21

  'פרק ח

  ?י משמואל שימנה להם מלך"מה הרקע לבקשת בנ .22
  '?מה תגובת שמואל לבקשה ומה תגובת ה .23
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  ?כיצד מנסה שמואל להרתיע את העם מבקשתם .24

  'פרק ט

  ?באלו נסיבות התגלגל שאול לפגישה עם שמואל .25
  ?סיפקו הנערות לשאולאיזה מידע ? כיצד כונה שמואל בפי שאול והנערות .26
  ?כיצד זיהה שמואל את שאול .27
  ?באיזה משפט השתמש שמואל כדי להרגיע את שאול מחששותיו ולהסיח את דעתו לעניני מלוכה .28
  ?מה תגובת שאול לדברי שמואל .29
  ?איך כיבד שמואל את שאול בזמן הזבח .30
  ?כיצד הרחיק שמואל את נערו של שאול בזמן ההכתרה .31

  'פרק י

  ? לשאול לאות הוכחה על אמיתות נבואת שמואלמהם האותות שנמסרו .32
  ?סיפר שאול לדודו ואיזה חלק החסיר,  איזה חלק מקורותיו  .33

  א"פרק י

  ?למה שלחו אנשי יביש גלעד שליחים לכל ישראל .34
  ? באלו אמצעים נקט שאול כדי לכנס את כל ישראל .35
  ?וכיצד הסתיר את התארגנותו מן העמונים, לאן אסף אותם .36
  ?פוליטית של ניצחון ישראל בקרבות מבחינת שאולמה היתה התוצאה ה .37

  ב"פרק י

  ?איזו שאלה שואל שמואל כדי לוודא שהוא לא פגע באיש מישראל .38
נסה למצוא את מקומו המדויק בכתובים של כל (? אלו מאורעות הסטוריים מזכיר שמואל בנאומו .39

  )מאורע
  )אם אינך יודע עיין בפרשנים(? מיהם ירובעל ובדן .40
  ? שמואלאיזה נס מחולל .41
  ?מה מטרת הנס הזה .42
  ?כיצד מקשר  שמואל בין התנהגות העם לבין מצבם ומצב מלכם .43

  ד"י-ג"פרק י

  ?"בן שנה שאול ְּבָמלכו"הסבר את הביטוי  .44
  :מה היה גודל צבא הקבע של שאול ומי פיקד על היחידות השונות

 IIיחידה  Iיחידה   
      מקום היחידה

      גודל היחידה
      מפקד היחידה

  ?התחיל יונתן להתגרות בפלשתיםכיצד  .45
  ?היכן התאספו ישראל .46
  ?עיין במפה הסמוכה מה מאפיין את התקפת הפלשתים .47
  ?כמה חיילים פלשתים באו לקרב .48
  ?כיצד הגיבו הישראלים לחדירה הפלשתית .49
  ? ימים7מדוע היה שאול צריך להמתין , ג פסוק ח"ובפרק י, פסוק ח' עיין בפרק י. א .50

  ? שי שאול ב כיצד מגיב שמואל למע
  ? כמה אנשים נשארו עם שאול לפני הקרב .51
  ?החימוש  של עם ישראל באותה עת/ מה היה המצב הטכנולוגי. א .52

  ?החימוש  של הפלשתים באותה עת/מה היה המצב הטכנולוגי. ב
  ?כיצד ממחיש זאת הכתוב. ג

  ?עיין בתרשים התקיפה של יונתן כיצד קרה שהצליח לחדור למחנה פלשת ולא להיתפס. א .53
   ?כיצד החליט יהונתן אם לתקוף או לא. ב
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  )?היכן בספר שופטים מצאנו תופעה דומה(? עיין גם בפסוק כא,כיצד הניס יהונתן את הפלשתים  .54
  ?כיצד נודע לשאול על מנוסת הפלשתים .55
  ?כיצד גילה שאול מי אחראי לניצחון .56
  ?לאן הדף שאול את הפלשתים .57
  ?מה השביע שאול את הלוחמים הרודפים .58
  ?וי שעמד בפני העם לעבור על שבועה זומה הפית .59
  ? למה? מי עבר על שבועה זו .60
  ?במה חטא העם לאחר הקרב .61
  ?כיצד הגיב שאול .62
  ?מה היתה הצעת שאול לאחר הסעודה .63
  ?כיצד ניסה להשיג תמיכה אלוקית במהלך .64
  ?האם זכה לתמיכה זו .65
  ?הוא לא נענה, מדוע לדעתו של שאול עצמו .66
  ? עהכיצד גילה שאול מי עבר על השבו .67
  ?מי היה האוייב המרכזי של ממלכת שאול .68
  

  מלחמת שאול בעמלק והמלכת מלך חדש

  ו"פרק ט

  ? מה הרקע המוצהר למלחמה בעמלק .69
  ?מה בדיוק מֻצווה שאול לעשות לעמלק .70
  ?כמה לוחמים גייס שאול והיכן התכנסו .71
  ?אל איזה עם פנה שאול לפני המלחמה .72
  ?מה הסיבה לכך שפנה דווקא אליהם .73
  ?גובה האלוקית לכישלון זהמה היתה הת .74
  ?מדוע'? כיצד הגיב שמואל על דברי ה .75
  ? האם מכיר שאול בחטאו מיד .76
  ?מה הם טיעוניו, הסבר את נזיפת שמואל בשאול .77
כששמואל מבהיר לשאול שהוא יאבד , איזו תקרית סמלית מתרחשת .78

  ?את מלכותו
האם נענה שמואל לבסוף  .79

  ?לבקשת שאול
  ?מה היה סופו של אגג .80
ס שמואל אל שאול כיצד התייח .81

  ?מכאן ואילך

וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא  להנחם 
)Ë ‡ Ï‡ÂÓ˘"ËÎ Â(  

   פרק טז

  ?לאן נשלח שמואל לחפש מלך חדש .82
  ?מה המשמעות הפוליטית של המהלך הזה .83
  )?מתוך איזה כלי נמשך שאול(? באיזה כלי נצטווה לשים שמן .84
  '?מה השיב לו ה? מה היתה טענתו?האם שמואל הסכים מיד .85
  ?מה היתה תגובת אנשי בית לחם לבוא שמואל .86
  ?איזו טעות טעה שמואל בבית לחם .87
  ?מה היה היסוד לטעות שמואל, עיין בפסוק ז .88
  :שנן ובאר את הביטוי הבא .89
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  )Ë ‡ Ï‡ÂÓ˘"Á Ê(יראה ללבב ' כי האדם יראה לעיניים וה

  ?כיצד מצא שמואל את דוד .90
  ?כיצד מתואר דוד .91

  קרב עמק האלה

  ז" יפרק

  ?היכן היה פרוש הכוח הישראלי והיכן הכוח הפלשתי .92
  ?אלו פריטים נכללו בחימושו של גלית .93
  ?באלו מילים ניסה גלית לגרור את ישראל למערכה .94
י אביו אל "מה עשה דוד במשך כל אותם ימים מאז שזומן לבית שאול לנגן ועד ליום שבו נשלח ע .95

  ?אחיו
  !פרט? לשם מה נשלח דוד אל אחיו .96
  ?)'מעגלה'ה(דוד כשהגיע למחנה ישראל מה עשה  .97
  ?כיצד נודע לדוד לראשונה על גלית .98
  ?למעשי גלית וכיצד מגיב דוד' איש ישראל'כיצד מגיבים  .99
  ?באיזה תֹאר משתמש דוד בתארו את הפלשתי .100
  ?כיצד מגיב אחיו של דוד על דבריו .101
  ?איזה ציוד נתן שאול לדוד. א .102

  ?האם דוד נאות להלחם בציוד הנזכר.  ב
  ?אילו כלי מלחמה נטל לו דוד.  ג

  ?כיצד מגיב שאול בראותו את דוד יוצא לקרב .103
  .עיין באיור הבא וציין לפחות שתי מגבלות של גלית לפני תחילת הקרב .104
  ?במי תולה דוד את נצחונו ובמי גלית  .105
  ?כיצד מתאר הכתוב את קצב כניסת גלית אל זירת הקרב וכיצד את כניסת דוד .106
  ?לאן לקח דוד את ראש גלית .107

  ח"פרק י

  ?מה נותן יהונתן לדוד .108
  ?באיזה תפקיד מוצב דוד .109
  ?מה היתה הסיבה הראשונה לקנאת שאול בדוד .110
  ?קרא היטב את כל הפרק וכתוב כיצד מנסה שאול לחסל את דוד .111
  ?כיצד שאול? כיצד מתייחסים ישראל אל דוד, עיין בפסוק יד .112
  ? בפֹעלאיזו מבנותיו של שאול היתה אמורה להינשא לדוד ואיזו נתנה לו .113
  ?מה היה המֹהר שנדרש מדוד .114
  ?למה? "התחתן בשאול"האם דוד ממהר ל .115

  ט"פרק י

  ?מהי הצהרת הכוונות של שאול המופיעה בתחילת הפרק .116
  ?כיצד רואה יהונתן את המהלך הזה .117
  ?איזו תכנית רוקם יהונתן עם דוד כדי להצילו .118
  ?איך מגיב שאול לדברי הריצוי של יהונתן .119
  ? איך הסוותה את הברחתו?כיצד מילטה מיכל את דוד .120
  ?כיצד מיכל מתרצת את מעשיה לפני אביה .121
  ?כיצד הגן שמואל על דוד מפני שאול .122

  'פרק כ

  ?מה הכוונה במילה חֶֹדש, ) ה' כ..." (ויאמר דוד אל יהונתן הנה חֶֹדש מחר" .123
  ?מה הסימן שדוד קובע עם יהונתן כדי לברר אם שאול רוצה לחסל את דוד אם לאו .124
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  ?טז-ע יהונתן את דוד בפסוקים ידאיזו שבועה משבי .125
  ?היכן הם אמורים להיפגש? )באיזה תאריך בחדש(מתי דוד אמור להיפגש עם יהונתן  .126
  ?מדוע התרחק יהונתן משאול: ועיין בכל הפרק, עקוב אחרי התרשים הבא .127

  שולחן המלך שאול
  .המצב הרגיל.  א

    )?(דוד       
  שאול        
    יהונתן  אבנר    

  
  .הלךהמצב כאשר דוד . ב

      !?    
  שאול        
    אבנר� ☯יהונתן    

  
  ?של דוד ויהונתן" תעלול"כיצד מכנה שאול את יהונתן כאשר הוא מבין את ה .128
  ?מה מסביר שאול ליהונתן .129
  ?כיצד נפטר יהונתן מנערו לאחר שמסר לדוד את האות .130
  ?מה השבועה שבה מסיימים דוד ויהונתן את פגישתם .131
  

  ב"כ-א"פרק כ

  ? שאליה בורח דודהראשונה"  תחנה"מה ה .132
  ?מה הסיבה לנוכחותו במשכן, מה מספר דוד לכהן הגדול כתשובה על שאלותיו .133
  ?ומה מציע לו הכהן בתשובה, מה מבקש דוד מהכוהן .134
  ?מה תשובת דוד? במה ָמְתֶנה הכהן את מתנתו לדוד .135
  ?מי מאנשי שאול שהה באותו זמן במקדש .136
  ) לזיהוי תפקידו הצעות3 -כדאי לעיין בדעת מקרא (? מה היה תפקידו .137
  ?מה היתה בקשתו השניה של דוד מאחימלך .138
  ?השניה של דוד בבריחתו" תחנה"מה ה .139
  ?זו" תחנה"מה הבעיה שהתעוררה ב .140
  ?כיצד נחלץ דוד מן הצרה .141
  ?הבאה של דוד" תחנתו"מה היא  .142
  ?זו" תחנה"מי הצטרף אליו ב .143
  ?כ הגדוד בשעה זו"כמה מנה בסה .144
  ?זו" תחנה"מדוע נטש  .145
  ? הבאה של דוד"תחנתו"מה היתה  .146
  ?זו למשמרת" תחנה"מה הפקיד דוד ב .147
  ?היכן בדיוק חנו דוד ואנשיו .148
  ?הבאה של דוד" תחנה"מה היתה ה .149
  ?איזו טענה מרירה יש בפי שאול .150
  ?איזו אשמה מאשים שאול את בנו .151
  ?כיצד תאר דואג האדומי את מהלכי דוד בנֹב .152
  ?באיזו צורה פונה שאול אל הכהן הגדול .153
  ?להגנתומה היה בפיו של הכהן  .154
  ?על מי צווה המלך להרוג את הכהנים .155
  ?לעשות זאת" נאלץ"מדוע ? מי הרג את הכהנים בסופו של דבר .156
  ?כמה כהנים נהרגו באותו יום .157
  ?לאן נמלט, מי ניצל מן הטבח .158
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  ג"פרק כ

  ?מה הביא את דוד לקעילה .159
  ?בבריחתו מנֹב איזה חפץ רב ערך הביא אביתר הכהן איתו .160
  ?לה לדודאנשי קעי" גמלו"כיצד  .161
  ?איזה אסון כמעט קרה במדבר מעון. א .162
  ?כיצד נמנע אסון זה .163
  ?לאן הלך דוד לאחר תקרית חמורה זו .164

  ד"פרק כ

  ?כמה אנשים לקח שאול כדי לרדוף אחרי דוד ואנשיו .165
  ? איזו הזדמנות נקרתה לפני דוד במערה .166
  ?מדוע נמנע מלנצלה. א .167

  ?ר של דודבאיזה ביטוי משתמש הכתוב כדי לתאר את אופן הדיבו.  ב
  ? כיצד בכל זאת רמז דוד לשאול על נוכחותו .168
  ?כיצד מנמק דוד לשאול מדוע לא הרגו .169
  ?כיצד מכנה דוד את עצמו בבקשו משאול להניח לו .170
  ?כיצד מגיב שאול לדברים הנמלצים הללו .171
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