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ב   שמואל 

  ימי דוד

  'פרק א

  ?כמה זמן שהה דוד בצקלג לאחר שובו מקרב עמלק עד שהגיעה אליו הידיעה המרה .1

  ?ת שאולכיצד ידע הנער על מו

  '?במה שונה סיפורו של הנער העמלקי על מות שאול מן הסיפור המופיע בסוף שמואל א .2

  ?כיצד הוכיח הנער ששאול אכן מת .3

  ?ושל אנשיומה היתה התגובה המיידית של דוד  .4

  ) למעשיו של הנער העמלקי(? מה התגובה השניה של דוד .5

  ?כיצד הוא מנמק את בקשתו? מה מבקש דוד מן המבשרים בפסוק כ .6

  ?למה? את מי דוד מקלל בפסוק כא .7

  )כג-פסוק כב(? כיצד מתאר דוד את גבורת שאול ויהונתן בשדה הקרב .8

  ?קא מהןלמה דוו? מה הוא מבקש מהן? אל מי פונה דוד בפסוק כה .9

  פרק ב ?כיצד מתאר דוד את קשריו עם יהונתן .10

   ?כיצד בחר דוד את המשך דרכו .11

  ?לאן המשיך. א .12
  ?מי הצטרף אליו.  ב

  ?כיצד קבלו אנשי יהודה את דוד .13

  ?מה המעשה הראשון שעשה דוד בתפקידו החדש .14

  ?מה עשה באותו זמן אבנר בן נר .15

  ?מהן שתי ערי המלוכה שהיו בישראל באותו זמן .16

  ?ן מלך דוד בחברוןכמה זמ. א .17
  ?כמה זמן מלך איש בשת בישראל.  ב

  ?כיצד התלקח המאבק בגבעון. א .18
  ?מי ניצח במערכה.  ב

  ?מה קרה בין אבנר לבין עשהאל .19

ב ר ח ל  כ א ת ח  צ נ ל   ה

  ויכהו שם אל החומש

  'פרק ג

  .תאר את רשימת בניו של דוד עם אימותיהם .20

  ?מה היה הרקע של הסכסוך בין אבנר לבין איש בשת .21

  ?חליט אבנר לעשות כפעולת תגמול כלפי איש בשתמה מ. א .22
  ?למה? האם איש בשת מוחה כלפי החלטת אבנר זו.  ב

  ? מה התנאי שמציב דוד כבסיס למשא ומתן .23

  ?האם פלטיאל בן ליש נפרד ממיכל ברצון .24

  ?איזה גיבוי פוליטי הכין לעצמו? האם אבנר ביצע את המהלך לבדו .25

  ?כיצד מקבל אותו דוד בחברון .26

  ?י נודע ליואב על ביקור אבנרכיצד ומת .27

  ?במה חשד? כיצד מגיב יואב .28

  ?היכן מחסל יואב את אבנר .29

  ?כיצד מגיב דוד על הרצח .30

  ?וכיצד נוהג הוא עצמו בכל הקשור למות אבנר, אילו הנחיות נותן דוד לעם .31

  ?דוד את לב העם אשר עם אבנר" קנה"במה  .32
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  'פרק ד

  ?כיצד מכונה איש בשת. א .33
  ? משמעומה-מה פשר כינוי זה.  ב

  ?כיצד הפך מפיבשת לפיסחַ  .34

  ?כיצד הרגו את איש בשת וכיצד הוכיחו לדוד שאכן הרגו את איש בשת .35

  ?מה היתה המוטיבציה שלהם .36

  ?כיצד הוא מעניש אותם? כיצד מגיב דוד על מעשיהם הרעים .37

  ?היכן נקבר ראשו של איש בשת .38

  'פרק ה

  )ני הסבריםש(? כיצד מסבירים זקני ישראל לדוד למה הם בחרו בו למלכם .39

  ?היכן נמשח דוד למלך על ישראל .40

נא לסמן על ההטבלה את .  שנים3כל משבצת מציינת -להלן טבלה מותאמת לשנות חייו של דוד .41
  .איזו בעיה עולה, )  Oסמן(ואת השנים שמלך במקביל לאיש בשת ) Xלסמן (השנים שמלך בחברון 

  
  69  66  63  60  57  54  51  48  45  42  39  36  33  30  שנות חייו  של דוד

                              מלכות דוד
                              מלכות איש בשת

  

  ?כיצד התייחסו אנשי יבוס לדוד .42

  ?איזה חלק של ירושלים לכד דוד בראשונה .43

  ?כיצד הבקיע דוד את העיר המבוצרת .44

  ?מי בנה בית לדוד .45

  ?מה גרם לפלשתים לצאת למלחמה.  א .46
  ?מה היתה זירת הקרב. ב  
  ?נצח אותםכיצד ידע דוד אם י. ג  

  ?למה? כיצד נקרא מקום זה? היכן הכה אותם .47

  )?באיזה תכסיס מלחמה נקט(? השני" הרפאים-עמק-קרב"כיצד ניצח את הפלשתים ב .48

  'פרק ו

  ?כיצד התנהגו ישראל ודוד בדרך? ם-כיצד נשאו את הארון לי .49

  ?היכן קרה האסון? איזה אסון התרחש בדרך .50

  ?לאן הופנה הארון באורח זמני .51

  ?וד שנמחל לישראלכיצד ידע ד .52

  ?כיצד הובל הארון בפעם השניה .53

  ?כיצד התנהגו ישראל ודוד בדרך .54

  ?מה היתה תגובת מיכל בת שאול למעשה דוד.  א .55
  ?כיצד ענה לה דוד. ב  
  ?במה נענשה מיכל. ג  

  'פרק ז

  ?מתי נפנה דוד לעסוק בעניני המקדש.  א .56
  ?האם צדק? מה היתה טענתו של דוד. ב  

  ?י מדוע דוד לא בנה את בית הבחירה-ב ב"פרק כ' עיין בדברי הימים א .57

  '?או לזרעו אם יסטו מדרך ה/איזה עונש צפוי לדוד ו.  א .58
  '?מה יקרה אם יצמדו דוד וזרעו לדרך ה. ב  

  'פרק ח

  ?מה עשה דוד למואבים .59

  ?את מי נצח דוד מבין מלכי ארם .60

  )'הריגת חיילים חיסול מרכבות וכד(במה התבטא נצחונו של דוד עליהם  .61

  ?זה שלל הביא דוד לירושליםאי .62
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  ?אלו תומכים חדשים הצטרפו אל דוד.  א .63
  ?במה הביעו את אהדתם. ב  
  ?למה אהדו את דוד. ג  

  ?מה עשה עם השלל? מאילו עמים אסף דוד שלל .64

  ?באילו מקומות השאיר דוד נציבים, חזור ועיין בפרק .65

  ?תאר את רשימת בעלי התפקידים ואת תפקידיהם במלכות דוד .66

  'פרק ט

  ?יזו מטרה מציב דוד לעצמו בתחילת הפרקא .67

  ?מה תפקידו של ציבא .68

  ?מה הבעיה הפיזית של המפיבשת .69

  !פרט? כיצד משפר דוד את מעמדו של מפיבשת .70
  :השלם את השושלת

  שאול

�  
  

�  
  מפיבשת

�  
  

  'פרק י

  ?איזו מחווה דיפלומטית עשה דוד כלפי מלך עמון .71

  ?על רקע מה עשה המחווה הזו .72

  ?נכבדים ששלח דודמה עוללו אנשי עמון ל .73

  ?למה נהגו בהם כך .74

  ?מה הורה להם דוד? כיצד הודיעו השליחים את אשר נפל בחלקם לדוד .75

  ?כ"כמה חיילים נשכרו בסה? כיצד התכוננו אנשי עמון לתגובת דוד הצפויה .76

  

  ?מה הבעיה של הצבא הישראלי, עיין בזירת הקרב שלפניך.  א .77
  ?ר יואב את הבעיהכיצד פת. ב  

  ...")חזק("? מה היתה קריאת הקרב של יואב ואבישי .78

  ?איזו תגבורת צירפו הארמים .79
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 ?מי פיקד על חלק הצבא הישראלי שהביס את ארם .80

  א"פרק י

  ? א"כמה זמן חלף מאז פרוץ הקרבות עד למאורעות המתוארים בפרק י .81

  ?שבע רוחצת-היכן היה דוד כשראה את בת .82

  ? שבעכיצד מתאר הכתוב את בת .83

  ?מדוע מזמן דוד את אוריה אליו .84

  ?מה הנימוק שמסר לדוד? האם אוריה הסכים ללכת לביתו ולשכב עם אשתו .85

  ?מה ניסה דוד לעשות בלילה השני. א .86
  ?האם עלתה תכניתו יפה. ב  

  ?איזו איגרת מסר דוד בידיו של אוריה כדי שימסרנה ליואב .87

  . העבר ואף ניסחו תורת לחימההוכח מתוך פסוק כא שבני ישראל למדו היטב את קרבות .88

  ?כיצד אמור השליח לשכח את זעמו של דוד על המחדל המלחמתי .89

  )אוריה היה אחד מגיבורי דוד(? כיצד הבין השליח את פשר ההודעה על מות אוריה .90

  ?כיצד מגיב דוד על הבשורה .91

  ? מה הוא עושה מיד לאחר מכן .92

  )חזור לפסוק ה, רמז(?  מדוע הוא ממהר כל כך .93

  ב"פרק י

  .ספר בלשונך את סיפור כבשת הרש  .94

  )א לז"עיין שמות כ" (ארבעתיים ישלם"מדוע קובע דוד  .95

  ?שבע-איזה חטא מודגש יותר הריגת אוריה או לקיחת בת', עיין בפסוק ט .96

  ?על לדוד) 'בשם ה(איזה עונש גוזר נתן  .97

  ?מהו עונש זה, מתוך פסוק יג ניתן להבין שהיה אמור להיות לו עוד עונש שבוטל .98

  ?ד מגיב דוד לנזיפת הנביאכיצ .99
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  ?כיצד מסביר דוד את התנהגותו המוזרה ביחס לבנו הגוסס .100

  ?עמון-כיצד מסתיים מהלך המלחמה ברבת .101

  ג"פרק י

  ?מי היה הרע של אמנון שהדריך אותו  .102

  ?אל אמנוןמה היתה קרבתו המשפחתית  .103

  ?מה היתה קרבתו המשפחתית אל תמר .104

  ?כיצד הגיב דוד למשמע המעשה אמנון ותמר .105

  ?מה היחסים בין אמנון לאבשלום .106

  ?כמה זמן חלף עד שאבשלום פתח בחגיגות הגז שלו .107

  ?כיצד חוסל אמנון .108

  ?מה היתה תגובת שאר בני המלך .109

  ?כיצד הגיב? איזו שמועה הגיעה אל דוד .110

  ?את המלך" ניחם"כיצד ? למלךמה הסביר יונדב בן שמעה  .111

  )'רמז עיין בתחילת פרק ג(? למה דווקא לשם? לאן ברח אבשלום .112

  ד"פרק י

  ?מנין לקח יואב את האישה החכמה .113

  ?איזה סיפור שם בפיה .114

  )פוליטית ורגשית(? מה היתה מטרתו של יואב במעשהו זה .115

  ישי

  דוד  ה)ע(שמ

  אמנון  יונדב
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 מבין שמדובר כיצד מגיב דוד כשהוא, יז מסירה האישה את המסווה מעל המשל-בפסוקים יג .116
  ?במשל

  ?כיצד מתארת האישה התקועית החכמה את דוד בפסוק כ .117

  ?כיצד מתקבל אבשלום בשובו לירושלים .118

  ?כז-כיצד מתואר אבשלום בפסוק כה .119

  ?ם לפני שהתחיל לפעול-כמה זמן שהה אבשלום בי .120

  ?כיצד לחץ אבשלום על יואב להאיץ את מהלך שובו לזירה הפוליטית .121

  ?מה היתה טענתו של אבשלום .122

  ו"פרק ט

  ?אילו גינוני מלכות סיגל לו אבשלום .123

  ?כמה זמן נהג כך' , עיין בפסוק ז? תאר כיצד גנב את ליבם של ישראל .124

  ?היכן החל אבשלום את המרד .125

  ?לצורך מה שלח אבשלום מרגלים בכל ישראל .126

  )? באיזה מילים הכתוב משתמש(? כיצד מתאר הכתוב את הצלחת המרד .127

  ?מה עושה דוד לשמע המרד .128

  ?אבשלום לכשיתפוס אותו) בדוד(כיצד ינהג בו , י הערכת דודעל פ .129

  !פרט ? מי מצטרף אל דוד בבריחתו .130

  ?מה תשובת איתי? מה הנימוק שבו משתמש דוד כדי לשכנע את איתי הגיתי להשאר .131

  ?איזו תכנית ריגול רוקם דוד עם הכהנים .132

  ?מה סיכם דוד עם חושי הארכי .133

  ז"פרק ט

השווה (?מפיבשת מוסר לו הנער מידע האם נער זה דובר אמת) משרת(כשפוגש דוד את ציבא נער  .134
  )לא-ט כה"ב י"לשמו

  ?את מי פוגש דוד מבין אנשי בית שאול .135

  ?מהם דבריו של אותו אדם .136

  ?כיצד מגיב אבישי בן צרויה .137

  ?כיצד הוא מסביר את התנהגותו המאופקת? כיצד מגיב דוד .138

  ?כיצד משכנע חושי את אבשלום שהוא לצידו .139

  ?שאותה כן ביצע אבשלום,  אחיתופל הראשונה מה היתה עצת .140

  ?מה היתה עצת אחיתופל השניה שאותה לא ביצע אבשלום .141

  ?מה היתה עצת חושי הארכי? למה לא ביצע אבשלום את העצה השניה .142

  ?מה היתה העצה הטובה יותר .143

  )מרדפים וכדומה, מסתורים, מסלול. (ח על הנעשה אל דוד"תאר בפירוט איך הגיע הדו .144

  ?ת פניו של דוד במחנייםמי קיבל א .145

  ?מי היה מפקד צבאו של אבשלום .146

  ח"פרק י

  ?כיצד ארגן דוד את צבאו.  א .147
  ?מי היו מפקדי הצבא. ב  

  ?מה הציע דוד.  א .148
  ?מה היה השיקול לדחות את ההצעה הזו. ב  

  ?מה ההוראה שהורה דוד לשרי המלחמה לעיני כל העם .149

  ? כמה אנשים נהרגו? היכן התקיים הקרב .150

  ?ו רוב האנשיםכיצד נהרג .151

  ?כיצד נלכד אבשלום .152

  ?מה הציע יואב למי שיהרוג את אבשלום.  א .153
  ?למה? האם האיש רצה בפרס. ב  
  ?מה עשה יואב לאבשלום. ג  
  ?מי הרג את אבשלום. ד  
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  ?כיצד נקבר אבשלום .154

  ?לשם מה הוקמה? היכן נמצאת יד אבשלום .155

  ?מי רצה להודיע ראשון למלך על הניצחון.  א .156
  ?נוע זאת ממנומדוע רצו למ. ב  
  ?מי אמור להודיע למלך. ג  
  ?כיצד הגיעה ידיעת הניצחון אל המלך. ד  
  ?כיצד הגיעה ידיעת מות אבשלום אל המלך. ה  

  ?כיצד זיהה המלך את הרצים .157

  ט"פרק י

  ?כיצד הגיב המלך לשמע השמועה .158

  ?כיצד הגיב העם על התנהגות המלך .159

  ?מדוע נזף יואב בדוד.  א .160
  ?ברי המוסר של יואבהאם קיבל המלך את ד. ב  

  ?מי היו האנשים הראשונים שקבלו את פני דוד, עיין עד פסוק כא .161

  ?איזו תקרית היתה בין דוד לבין אבישי .162

  ?איזו שגיאה שגה דוד במקרה מפיבושת .163

  ?מה הציע דוד לברזילי.  א .164
  ?מדוע דחה אותו ברזילי. ב  
  ?מה הציע ברזילי במקום זה. ג  

  ?אל לשבט יהודהאיזה סכסוך התפתח בין שבטי ישר .165

  'פרק כ

  ?מה עשה המלך עם פלגשיו .166

  ?למה? האם עמד בה? איזו משימה קיבל עמשה .167

  ?מה קרה בגבעון עם היציאה לקרב .168
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