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 )'כ�ו"ט', ז�'הפרקי� (בספר שמואל ב על פרקי העיו�  למבחני� חזרהשאלות 
  

  

   .בחברו� שֵארעו דוד להמלכת הקשורי מאורעות שני ציי� .1

  .ישראל ולזקני לדוד נר ב� אבנר של הצעה על מסופר, 'ג פרק, ב שמואלב .2

  ?ראלמה הייתה ההצעה של אבנר לזקני יש .א

  .הצעתו את לקבל ישראל זקני את לשכנע אבנר ניסה באמצעות נימוקי שניְ ת�ב   .ב

 את) 'הפרק , שמואל ב( ישראל כל על דוד המלכת בזמ� הע מנהיגי מסבירי באמצעות נימוקי שניְ ת�ב   .ג

  .כמל# דוד את מקבלי שה הסיבה

 שוני בהמלכתו של דוד המל# שלבישלושהמסופר על ' ופרק ה' פרק ב, שמואל בבספר  .3.  

  .  משלבי אלוכל אחדכתוב בקצרה מה התחדש במלכותו של דוד ב .א

  . מסופר על כיבוש ירושלי והפיכתה לעיר הבירה של מלכות דוד' פרק ה, שמואל בב  .ב

  ? לעיר הבירה שלוירושלידוד הפ# את מדוע 

 ).פסוק ו', פרק ה( "ִסיְרָ# ַהִעְוִרי ְוַהִ.ְסִחי ֵלאמֹר לֹא ָיב�א ָדִוד ֵהָ-ה לֹא ָתב�א ֵהָ-ה ִ י ִא ֱה:ַו(ֹאֶמר ְלָדִוד ֵלאמֹר"  .ג

  .  את משמעות הכתוב במשפט זהַהְס0ֵר? מי אמר משפט זה לדוד

 ַהה1א"  .ד�  ). חוקפס ,'פרק ה" (2ִָוד ֶנֶפ7 ֵאי6ְנ5 ַהִעְוִרי ְוֶאת ַהִ.ְסִחי ְוֶאת  ָ ל ַמֵ ה ְיב5ִסי ְוִי4ַע 3ִ0ַ-�ר:ַו(ֹאֶמר 2ִָוד 0ַ(

  . 1ְכת�ב מה יקרה למי שימלא תנאי זה, ַהְס0ֵר את התנאי הכתוב בפסוק זה

4. " � .)פסוק יב" ( ַמְמַלְכ;� 0ֲַעב1ר ַע9� ִי6ְָרֵאלִנ8ֵא ְוִכי , ְלֶמֶלְ# ַעל ִי6ְָרֵאל'הַוֵ(ַדע 2ִָוד ִ י ֱהִכינ

  ? י� הכתובי בפסוק זה הדברי שדוד הבשנימה

  .וצבאודוד הפלישתי לבי�  בי� מלחמות תיש מתוארות' פרק ה, שמואל בבספר  .5

  .בסס תשובת# על לשו� הפסוק? נגד דוד למלחמה מה גר לפלישתי לצאת .א

   ).פסוק כג" (' ַוִ(7ְ>ל 2ִָוד 0ַה", )פסוק יט" (ֵלאמֹר' ַוִ(7ְ>ל 2ִָוד 0ַה"  .ב

  ?אלו במלחמות שתייהפל נגד להילח אה דוד החליט כיצד

  ?ומדוע נקרא מקו זה בש זה, "ְ.ָרִצי 0ַַעל"איזה מקו נקרא בש   .ג

  .רפאי בעמק הפלשתי נגד שניהה המלחמה לקראת 'מה דוד שקיבל ההנחיה את ַהְס0ֵר  .ד

 

  

  .)'פרק ו, ב לשמוא ( לעיר דודגבעהמבית אבינדב שב' העלאת ארו� ה .6

  ). פסוק ב" (ַוָ(ָק ַוֵ(ֶלְ# 2ִָוד ְוָכל ָהָע ֲא7ֶר ִא;� ִמ0ֲַעֵלי ְיה1ָדה ְלַהֲעל�ת ִמָ= ֵאת ֲאר�� ָהֱאלִֹהי" .א

  ? לירושלי' מהי הסיבה שדוד רצה להעלות את ארו� ה

  .דוד עירל עד שבגבעה אבינדב מבית 'ה ארו� העלאת של השלבי שני את קצרהב ְ ת�ב  .ב

 הארו� את ותהעלל לבסו<גר לו  הומ, דוד לעירישירות מבית אבינדב  הארו� את שלא להביא דודגר ל מה  .ג

   ?לעיר דוד

  ).פסוק ז" (7ָ ַוָ(ָמת ...ַוַ(ֵ ה1 0ְע5ָ?ה' ַוִ(ַחר >< ה"  .ד

  ? בזמ� העלאת הארו�העוזשגרמה למותו של מה היתה הטעות  )1(
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, והעלאתשלב הראשו� של בהשוואה ללעיר דוד העלאת הארו� שלב השני של ד ב שעשה דואחד שינויציי�  )2(

  .ְוַהְס0ֵר את הסיבה לשינוי זה

)3(   ). פסוק ז" (ַהַ'ל ַעל יִקָהֱאלֹ 7ָ ַוַ(ֵ ה1"ָ.ֵר7 את המילי

  ?מקומו אל הארו� להחזרת הסיבה הייתה ומה, אבשלו מרד במהל# ממקומו 'ה ארו� את הוציא מי .ה

  ?הארו� אז הועבר מקו ולאיזה, אחר למקו סופית והועבר דוד בעיר דוד לו שקבע מהמקו 'ה ארו� הוצא תימ  .ו

  . ועל המעורבות הגדולה של דוד במהל# האירועלירושלי' מסופר על העלאת ארו� ה' פרק ו, שמואל בבספר  .7

  ?ו�האר העלאת בזמ� דוד של התנהגותו בתיאור החוזר ומודגש הביטוי מהו  )1( .א

 ? הארו� להעלאת דוד של יחסו את מסביר זה ביטוי כיצד  )2(

   .כב מסופר על ויכוח שהתנהל בי� דוד למיכלC בפסוקי כ  .ב

  ?מהי הבקורת של מיכל על התנהגותו של דוד )1(

 דברי בה ישנו הבדל בי� התייחסותו של דוד לבי� התייחסותה של מיכל בכל הקשור שני בקצרה ְ ת�ב )2(

 . לעיר דוד' וד בזמ� העלאת ארו� הלהתנהגותו של ד

�� 0ְַעד ִנ7ְְקָפה ָ,א*ל ַ(ת 1ִמיַכל"  .גDטזפסוק " (1ְמַכְרֵ ר ְמַפֵ?ז 2ִָוד ַה9ֶֶלְ# ֶאת ַוֵ;ֶרא ַהַח.(  

  ).פסוק כ" (ַו;ֹאֶמר 2ִָוד ִלְקַראת ַ(ת ָ,א*לַוֵ;ֵצא ִמיַכל "

  .  שלמדתאחד לפי פירוש ֲעֵנה? "ָ,א*ל ַ(ת יַכלִמ"מיכל נקראת שבפסוקי אלו  מהי הסיבה לכ# )1(

  ).פסוק כא" (ַו(ֹאֶמר 2ִָוד ֶאל ִמיַכל" )2(

  ? ")מיכל בת שאול"והיא אינה נקראת (מהי הסיבה שבפסוק זה מיכל נקראת מיכל בלבד 

  ? יכל הוא מזכיר את Eִביָהלמשל דוד  בתשובתו מדוע )3(

 ".ֵלָבב 1ְבט1ב 6ִ0ְְמָחה 7ֵֶ(ָע6ֶה ָרא1י, ְוִלְכב�ד� ִיְת0ַָרְ# 'ה ַלֲעב�ַדת ה1אֶ= 9ַ7ֶה ְלה�ִדיַע: " כותב בפרקנוג"רלב  .ד

 ? ג מהמסופר בפרקנו"כיצד נית� ללמוד את העיקרו� שכותב רלב

 ".ִיְת0ַָרְ# 'ה ַמֲעַלת ִלְפֵני ְמאֹד 0ְֵעיָניו 7ֵָפל ֶ=ִ(ְהֶיה ָרא1י 0ַ7ֲֶאָנ7ִי 4ָד�ל 7ֶַה(�ֵתר ְלה�ִדיַע: " כותב בפרקנוג"רלב .ה

 ? ג מהמסופר בפרקנו"כיצד נית� ללמוד את העיקרו� שכותב רלב

 2ְַע;� ַה9ִֵגיס ְוָכל... ִהיא 4ְד�ָלה ֲעב�ָדה... ַה9ְִצָוה 0ֲַע6ִַ(ת Eָד 7ִֶ(6ְַמח ַה8ְִמָחה" :)טו', ח, הלכות לולב( "רמב  .ו

 ִלְפֵני ִל6ְמַֹח ֶאDָא ְוַהָ ב�ד ַה4ְדDָ5ה ְוֵאי� ...ְו7�ֶטה ח�ֵטא, ֵא1D 0ְִמק�מ�ת 0ְֵעיָניו 1ִמְתַ 0ֵד ְלַעְצמ� ָ ב�ד קְוח�ֵל )ִמְת4ֶָאה(

  ) ".טז', ו, שמואל ב ("' הִלְפֵני 1ְמַכְרֵ ר ְמַפֵ?ז 2ִָוד ְוַה9ֶֶלְ#: "7ֶֶ-ֱאַמר ,'ה

 . בקיו המצוותלהתגאותמ הימנעשל דוד המל# בהעלאת הארו� את החובה ל לומד מהתנהגותו "הרמב )1(

   ?לא התגאה בזמ� העלאת הארו�הוא  מדברי דוד שכיצד נית� ללמוד

 . בסס דברי# על הפסוקי? כיצד מנמק דוד את התנהגותו בתשובתו למיכל )2(

 מ�ָתF"  .ז�  ). כגפסוק ("1ְלִמיַכל 0ַת 7ָא1ל לֹא ָהָיה ָלF ָיֶלד ַעד י

 ? מהי הסיבה לעובדה המתוארת בפסוק זה

 

  

  .מדובר על רצונו של דוד לבנות את בית המקדש' פרק ז, שמואל בבספר  .8

 ).פסוק ב" (ְיִריָעה ְרֵאה ָנא Eנִֹכי י�7ֵב 0ְֵבית ֲאָרִזי ַוֲאר�� ָהֱאלִֹהי י7ֵב 0ְת�ְ# ַה:ַו(ֹאֶמר ַה9ֶֶלְ# ֶאל ָנָת� ַהָ-ִביא" .א

  ?לעשות דבר זהחושב דוד שהגיע הזמ� ומדוע , מהו הרצו� של דוד המובע במשפט זה )1(

  ? במשפט זההכתוב כיצד מנמק דוד את רצונו  )2(

7ְֶ ָבר ִנְתַקְ(מ1 7ְֵני ְוִהֵ-ה 2ִָוד ָח7ַב  ...ל 7ֶֶאל 0ְִנַי� ַה9ְִק72ָ ָהָיה ָצִריְ# 7ְֵני ְ;ָנִאי"ְ ָבר 0ֲֵאר1 ֲחַז ": כותב"מלבי  .ב

 ".ַהְ;ָנִאי

"לפי המלבי ,   ?  התנאי הנצרכי בכדי שיהיה מותר לבנות את בית המקדששנימה ה
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 ? וכיצד מנמק נת� את דבריו,  דוד רצונו שללע של נת� הנביא הראשונהמה הייתה תגובתו   .ג

 .של דוד לבנות את בית המקדשאל נת� הנביא כתגובה על רצונו '  כתובי דברי היגC דבפסוקי   .ד

  ?  לכ#בדבריו לנת� את הסיבה' נימק ה וכיצד, של דוד לבנות את בית המקדשלרצו� ' מה היה יחסו של ה

 .על רצונו של דוד לבנות את בית המקדש' כתובה תגובת ה יזCפסוקי ד, 'פרק ז, שמואל בבספר  .9

  :לדוד' השלושת החלקי הבאי שבדברי  של התוכ� את בקצרה ְ ת�ב

   :זCפסוקי ו

   ):חלק ראשו� (יאCפסוקי ח 

    :זטC )חלק שני(א יפסוקי

  .לדוד הבטחות שונות'  מבטיח היזCפסוקי יא, 'פרק ז, שמואל בבספר  .10

  ? הבטיח הבטחות אלה לדוד' מהי הסיבה שה .א

 . בקשר לזרעו של דוד הכתובות בפסוקי אלה'  הבטחות של השלוש בקצרה ְ ת�ב  .ב

  . בפסוק יא חוזרת פעמיי נוספות בפרק זההכתובה " בית" על הלדוד' הת הבטח  .ג

  ?  על ההבטחה הכתובה בפסוק יאבפסוק יב הכתובה "בית"העל מה מוסיפה ההבטחה  )1(

   ? על שתי ההבטחות הקודמותמה מוסיפה ההבטחה שבפסוק טז )2(

  ).טוC פסוקי יד" (ְוַחְס2ִי לֹא ָיס1ר ִמ1-9ֶ... ְוהַֹכְחִ;יו 7ֵ0ְֶבט ֲאָנ7ִי"  .ד

   ?ה זדברומהו החסד הטמו� ב, בפסוק זהדוד ל שנאמר הדברמהו 

  . כתובה תגובתו של דוד לנבואתו של נת� הנביאכטCפסוקי יח', פרק ז, שמואל בב .11

 . ' בש העל הנבואה שאמר לו נת� הנביא דוד  המרכיבי העיקריי שבתגובתו שלשני את ְ ת�ב .א

  '? לה בתגובתו לראות נית� דוד של באישיותו תכונה איזו  .ב

  .'החסדי של כט דוד מזכיר Cבפסוקי יח  .ג

 . ע דוד'  חסדי שעשה השני, אלו יקסועל פי הכתוב בפ, ציי� )1(

   .ִע ַע ישראל' חסדי שעשה ה שני, אלו יקסועל פי הכתוב בפ, ציי� )2(

 ?  בית המקדששנאמרה לו בעקבות רצונו לבנות את נת� נבואתבתגובתו ל'  דוד מה7Gֵ0ִמה   .ד

  

  

  

   מסופר על תחילתו של מרד אבשלוו"פרק ט, שמואל בבספר  .12

 ֶאת ֵלב >ְנ7ֵי ִי6ְָרֵאל" .א�  .)פסוק ו" (ַוְיַגֵ-ב >ְב7ָל

  ? וCהמתוארי בפסוקי אמעשי הבביצוע  אבשלו שליתה מטרתו ימה ה )1(

  .הע לב את "לגנב" כדי אבשלו שעשה פעולות שתי קצרהב ְ ת�ב )2(

 ָרEה ָמה" : שואלי אברבנאל"ר  .ב� ְוה1א ַה0ְכ�ָרה ִמ7ְַ.ט ְול� ֵמֶאָחיו ַה4ָד�ל ָהָיה ה1א ְוִהֵ-ה? E0ְִביו ִלְמרֹד >ְב7ָל

 ָע6ָה ֵ � ִא ָל9ָהְו, ָיִמי ַיֲאִריְ# ְולֹא 7ָָנה ְל7ְִבִעי ָקר�ב ָזֵק� ָהָיה Eִביו ְוָדִוד ֶעֶצר י�ֵר7 ָהָיה� ַה9ֶֶרד ֶאת >ְב7ָל

 7ִָני 7ְֵ;י 7ֶָעַמד 0ִיר7ָ1ַלִי ְוִא 174ְר 0ְֶאֶרH ִא ,ִמ1-9ֶ ָנז1< 0ְִהי�ת� ֲע6ָא� לֹא 7ֵֶ � ָ ל? צֶֹרְ# ִמ0ְִלי ַהֶ?ה ַה4ָד�ל

 ִא;� ֱהי�ת� >ֲחֵרי ַלֲע6�ת� ַעָ;ה ָרEה ָמה ,6ָא�ֲע לֹא Eז ְוִא .ַה9ֶֶלְ# ְ.ֵני ָרEה D7ֶֹא�   "?1ְבִמי7�ר 7ָ0ְל

   ? הקושיות ששואל אברבנאל על מרידתו של אבשלו בדודשתימה ה�  )1(

   .האל י של קשי שלמדת ליישובאחת תשובה ְ ת�ב )2(

   מסופר על תחילתו של מרד אבשלוו"פרק ט, שמואל בבספר  .13

 רַו(ֹאֶמ" .א� ָ-א ָכהֵאְל :ַה9ֶֶלְ# ֶאל >ְב7ָלDֵ7ַהַל ָנַדְרִ;י ֲא7ֶר ִנְדִרי ֶאת ַוֲא' ��  ).פסוק ז" (0ְֶחְבר

  ?ומהי הסיבה האמיתית שאבשלו רצה להגיע לחברו�, מה אמר אבשלו לדוד על מטרת הליכתו לחברו�
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  ?חברו�ב  דווקאהמרדאת תחיל  להבחראבשלו מדוע   .ב

 ? ישראלכל ע בשלו המרד ח אבשלו לפרס את הצליכיצד   .ג

 ְוֶאת"  .ד�9ָ ְוהְֹלִכי ְקר5ִאי ִמיר7ָ1ַלִ ִאי7 ָמאַתִי ָהְלכ1 >ְב7ָל  ).פסוק יא" (2ָָבר ָ ל ָיְדע1 ְולֹא ְלת5

   ?ומדוע אבשלו לקח אות איתו לחברו�,  שמאתיי אנשי אלו לא ידעודברה ומה

  .אבשלו מרדתגובותיו של דוד ל ו מתוארות"פרק ט, ב שמואל בספר .14

  ?זו להתנהגותו הסיבה ומהי, אבשלו מרד על דוד הגיב כיצד .א

 ).יזCפסוקי טז" (ְ(ַרְגָליו ָהָע ְוָכל ַה9ֶֶלְ# ַוֵ(ֵצא ...ְ(ַרְגָליו 0ֵית� ְוָכל ַה9ֶֶלְ# ַוֵ(ֵצא"  .ב

  ? מהי הסיבה שדוד ואנשיו יוצאי מירושלי ברגל

  .אבשלו מרדו נזכרי האנשי שהצטרפו אל דוד במהל# "פרק ט, ב ואלשמ בספר .15

  ? איזה סוג של אנשי הל# ע דוד בזמ� מרד אבשלו .א

 ).פסוק יח" (ַה9ֶֶלְ# ְ.ֵני ַעל עְֹבִרי ...ַה5ִ6ִי� ְוָכל ַה4ְֵלִתי ְוָכל ַה3ְֵרִתי ְוָכל"  .ב

    ? הנזכרי בפסוק זהַה4ִִ;י ומי ה ,"ְוַהְ.ֵלִתי ַהְ ֵרִתי"מי ה

  .ַה4ִִ;י ִאַ;ישיח בי� דוד לבי� Cכב מתואר דוCבפסוקי יט  .ג

 .  טיעוני באמצעות דוד מנמק את דבריושניכתוב ? ְלִאַ;ימהי המטרה של דברי דוד  )1(

   ?וכיצד הגיב דוד על דבריו, דודל ִאַ;י מה הייתה תשובתו של )2(

  ?אבשלו נגד דוד של במלחמה הגתי לִאַ;י היה תפקיד איזה )3(

  .מירושלי בעקבות מרד אבשלו' הוצאת ארו� ה תכט מתוארC בפסוקי כד  .ד

 ? ממקומו בזמ� מרד אבשלו' מי הוציא את ארו� ה )1(

 ?וכיצד הוא נימק את דבריו, בזמ� מרד אבשלו' כיצד הגיב דוד על הוצאת ארו� ה )2(

 מקרי שניבא# ,  להצטר< אל דודבמהל# יציאתו של דוד מירושלי אחרי מרד אבשלו רצו אנשי שוני .ה

  .  דוד על אנשי לשוב לירושלי ולא להתלוות אליו בבריחתוְמַצ1ֶה

  . חזרה לירושלי מה בכל אחד מדוע שלח דוד 1ְכת�ב, אנשי אלו שניאת שמותיה של ציי�  )1(

  ? אבשלושל דוד נגד  מירושלי במאבקו דוד לסייע ל מאנשי אלוכל אחדל כו יכיצד )2(

 ט�ב ַ ֲא7ֶר Dִי ַיֲע6ֶה ִהְנִני ,#ְ0ָ ָחַפְצִ;י לֹא :יֹאַמר  ֹה ְוִא .ָנֵוה1 ְוֶאת אֹת� ְוִהְר>ִני ֶוֱה7ִַבִני ,'ה 0ְֵעיֵני ֵח� ֶאְמָצא ִא"  .ו

  ).כוC פסוקי כה, ו"פרק ט ("0ְֵעיָניו

  .במהל# מרד אבשלו שקרו לו  כיצד נית� לראות בדברי אלו של דוד את תפיסתו הכוללת לאירועיַהְס0ֵר

  .ח מתואר מאבקו של דוד נגד אבשלו שמרד בו"יC ו"ט יפרק, שמואל בב .16

הוא '  מתו# קבלת הדי� ובטחו� שהCהאחת: בבריחתו מפני אבשלו פועל דוד בשתי דרכיהמפרשי מצייני כי 

  . )במאבקו נגד אבשלו( מתו# השתדלות אנושית להצליח Cוהשנייה, ההתרחשויות שגיח ושולט על כלהמ

 ִמְ.ֵני 0ְָבְרח� ָהִעְנָי� ֶזה 0ְָכל ִנְפָלEה 0ְָחְכָמה 2ִָוד 7ִֶהְתַנֵהג": כותב על כ# ג"רלב� . ..0ְנ� >ְב7ָל

7ָ ְוִהִ-יַח )1  ְסִ יֶ=ַ( ַמה ל� ְלה�ִדיַע, ָהֱאֶמת ל� 7ֶַ(4ִיד1 0ֶָה ִלְבטַֹח י1ַכל, ט�ִבי ֲאָנ7ִי�  .ְ ֶנְג2� ַלֲע6�ת >ְב7ָל

�ָבה ֲאִחיתֶֹפל ֲעַצת ֶאת ָיֵפר ְלַמַע�, ָחָכ ִאי7 7ָ ִל7ְלַֹח ְוִה7ְַ;2ֵל )2Iַה . 

 .ָהָרא1י ַה12Jִר ְלִפי ְלִמְלָחָמה ֶזה ִע ַעְצמ� ְוֵהִכי� )3

 , Dָהִלְתִפ ַעְצמ� ֵהִכי� ָהֵעָצה ְלט�ב ַעְצמ� ֲהָכָנת� ְוִע

 . ֲאִחיתֶֹפל ֲעַצת 7ְֶ(ַסֵ ל ִיְת0ַָרְ# 'ַלה ִהְתַ.Dֵל ְוָלֶזה )1

 .ָחפ1י ל� ְורֹא7 1ב�ֶכה ה�ֵלְ# ְוָהָיה, ְוִנְדֶ ה ִנ0ָ7ְר 2ִָוד ֵלב ֶזה ִע ְוָהָיה )2

 ".ָהָרָעה ַעל ְוִנַח י�ְצר� ְיָחֶ--1 א1ַלי, 'ה ֶאל ֶאְפ7ָרֶ= ַמה 0ְַתְכִלית ְלִהָ ַנע, 7ְִמִעי DְGִ7ֶל� ַהִ-ְמָרצ�ת ַהGְָלל�ת ְוָסַבל )3

 ִע 7ְֹG0ִַרי ֲאִחיתֶֹפל :ֵלאמֹר ִה4ִיד ְוָדִוד" .א�  ).פסוק לא, ו"פרק ט, שמואל ב( ">ְב7ָל

  ?  הדרכי הנזכרות לעיל בנסיונותיו של דוד להפר את עצת אחיתופלשתיכיצד באי לידי ביטוי 
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 .ל" הנג"היעזר ברלב .בה דוד פעל מתו# השתדלות אנושית להצליח במאבקו נגד אבשלו נוספת דוגמא �בְ ת  .ב

  .ל"הנ ג"היעזר ברלב .במהל# מאבקו נגד אבשלו' קבלת הדי� ובטחו� שהבה דוד פעל מתו#  נוספת דוגמא ְ ת�ב  .ג

 .יבCט פסוקי',  יפרק, שמואל בעיי� ב  .ד

כי הנזכרות לעיל בדבריו של יואב בו צרויה לאבישי במהל# מלחמת נגד כיצד באות לידי ביטוי שתי הדר

  . עמו�

  

  

  

  . בא לקראת דוד) ְמִפיב7ֶֹתהעבד של (שציבא  מסופר ז"פרק ט, 'שמואל בבספר  .17

 ?  דברי אלו לעזור לדודילווכיצד יכ, מה הביא איתו ציבא לדוד .א

 ?  הייתה תשובתו של ציבא לדודומה, מה שאל דוד את ציבא  .ב

  .בירושלי יהונת� ב� ְמִפיב7ֶֹת נשאר אבשלו מרד במהל# .18

  ?זה הסבר על דוד הגיב וכיצד, המרד בזמ� בירושלי ְמִפיב7ֶֹת להישארות הסיבה את לדוד ציבא הסביר כיצד .א

 .ְמִפיב7ֶֹתט מתואר מפגש בי� דוד לבי� "בפרק י  .ב

 ? ומהו ההסבר לכ#, המרד בזמ� בירושלי להישארותו הסיבה אתדוד  לעצמו ְמִפיבֶֹ,תמתי הסביר  )1(

 ?  לדוד כי הוא נשאר נאמ� לדוד ג בזמ� המרדְמִפיב7ֶֹתכיצד הוכיח  )2(

  .)פסוק ל, ט"פרק י" ( >ָ;ה ְוִציָבא ַ;ְחְלק1 ֶאת ַהָ=ֶדה: Eַמְרִ;י? ָל9ָה ְ;ַד0ֵר ע�ד 2ְָבֶריָ#:ַו(ֹאֶמר ל� ַה9ֶֶלְ#"  .ג

  .ִלְמִפיב7ֶֹת אמר דוד אלו שדברי ַהְס0ֵר )1(

  . נמק תשובת#? הא דוד צדק בפסק די� זה )2(

   .דוד אתקילל  גרא ב� שמעי ז מסופר שאחרי שדוד יצא מירושלי"פרק ט, שמואל בבספר  .19

   ?ומדוע,  שמעי ב� גרא את דודִקDֵלבאילו כינויי  .א

 ".ֲאדִֹני ַה9ֶֶלְ#  ַהֶ?ה ֶאת ַה9ֵתַהֶ ֶלב ָל9ָה ְיַקDֵל"  .ב

  ? דבריהבאיזה הקשר נאמרו ו ,אליו מתייחסי דבריו "ַהֶ ֶלב ַה9ֵת"מיהו , מי אמר דברי אלו )1(

 .  בקצרהֲעֵנה? התנהגותונימק הוא כיצד ו, י אלועל דבר כיצד הגיב דוד )2(

  .שעשה מה על דוד בפני להתנצל שמעי בא יותר מאוחר בשלב  .ג

   ?זה דבר התרחש מתי )1(

  ?אי הסכמתו לדברי אבישי את דוד ִנמק כיצדו, כיצד הגיב אבישי ב� צרויה על התנצלותו של שמעי )2(

   ?וכיצד הדבר נעשה, תוקלל על שמעימתי דאג דוד לגמול ל  .ד

  .אבשלו מרדבמהל# בשלבי שוני  ָה>ְרִ י ח7ַ1י ו של מעורבותתז מתואר"יCו"פרקי ט, ב שמואל בספר .20

  .אבשלו מרד תחילת לאחר לירושלי לשוב ָה>ְרִ י ח7ַ1י את דוד ִשכנע באמצעות נימוקי שני ְ ת�ב .א

 .ָה>ְרִ י יְלח7ַ1שיח בי� אבשלו Cאחרי הגעת אבשלו לירושלי מתנהל דו  .ב

  ? נשאר בירושליח7ַ1י אחרי שאבשלו ראה כי ח7ַ1ימה שאל אבשלו את  )1(

 הקודמת נאמנותו א< על במרד לאבשלו נאמ� שהוא לעובדה לאבשלו ח7ַ1י שנת� הסברי שני ְ ת�ב )2(

   .לדוד

   .המרד במהל# לדודָה>ְרִ י  ח7ַ1י סייע בו אחד דבר ְ ת�ב  .ג

  ?זו עצה נועדה מה 1ְל7ֵ, בירושלי שנשארו דוד לפילגשי בנוגע לאבשלו אחיתופל תעצ הייתה מה  .א .21

   ?בירושלי שנשארו פילגשיו ע, המרד כשלו� לאחר, דוד עשה מה  .ב

   ?אבשלו מרד במהל# יבCיא פסוקי, ב"פרק ישב נת� נבואת מהיהתקי כיצד  .ג
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  . אנשי שוני שעזרו לדוד אחרי שדוד יצא מירושלי מסופר על ז"יCז"פרקי ט, שמואל בבספר  .22

 . לדוד מה כל אחד  שבו סייעאחדדבר  1ְכת�ב, אנשי אלו מלושהשציי� את שמותיה של  .א

 . ה בקצרֲעֵנה . סייעה האישה מבחורי לדוד דברי בהשניְ ת�ב   .ב

 כזפסוקי, ז" המאפיי� את תומכיו של דוד הנזכרי בפרק ימהו  .גCכט ? 

   .לאבשלו ָה>ְרִ י וח7ַ1יאחיתופל שנתנו ת ועצעל  מסופר ז"י פרק, ב שמואלב .23

   .זו בהצעה שיש אחד יתרו� ציי� ?לאבשלו אחיתופל הציע מה .א

   ?לאבשלו ח7ַ1י הציע מה  .ב

   . כדי לשכנע את אבשלו להעדי< את עצתו על פני עצת אחיתופלח7ַ1י בה נוקט שני אמצעי ְ ת�ב  .ג

   ?לֶפאחיתֹ להצעת ָה>ְרִ י ח7ַ1י התנגד בגללה האמיתית הסיבה מהי  .ד

   ?ח7ַ1י עצת את לקבל אבשלו החליט בגללה הסיבה מהי .ה

  ? בקבלת אבשלו את עצת אחיתופל" הסיבתיות הכפולה"מהי   .ו

  .עצות אחיתופל ְוח7ַ1י ָה>ְרִ י לאבשלו במהל# המרד .24

  ).פסוק כג, ז"פרק י, שמואל ב" (ֶע6ְָתה ֲעָצת�ַוֲאִחיתֶֹפל ָרEה ִ י לֹא ֶנ" .א

  ? ואת עצתו של מי קיבל אבשלו,  שלא התקבלהמה הייתה עצת אחיתופל 

 ? מהו המידע שהעביר ח7ַ1י ָה>ְרִ י לדוד  .ב

 ? כיצד נודע לדוד על עצת אחיתופל  .ג

 ? וכיצד נפתרה בעיה זו, איזו בעיה נוצרה במהל# העברת המידע מחושי אל דוד  .ד

 ?  לאבשלו שיעH עליו אחיתופלהעצהכדי להינצל מדוד אחרי שהוא קיבל את המידע של ח7ַ1י ה עשה מ .ה

   ?התקבלה לא שעצתו כשראה אחיתופל הגיב כיצד  .ו

  

  

  

 .אבשלוצבא  מלחמת דוד וצבאו מול תראותמ ח"י פרק, ב שמואלב .25

 .דCעיי� בפסוקי ב .א

 ? את דעתו" הע"וכיצד נימק , "הע"� דוד לבי� בי על מה התנהל הדיו�

 ַלַ-ַער ִלי ְל>ט"  .ב� ).פסוק ה" (ְל>ְב7ָל

 .  את הכתוב בציווי זה של דודַהְס0ֵר )1(

 .  הפרשני שלמדתאחד לפי ֲעֵנה? מהי הסיבה לציווי זה של דוד )2(

 ְגד�ָלה ַה4ֵ9ַָפה 7ָ ַוְ;ִהי"  .ג� ).חCפסוקי ז" (ַהֶחֶרב Eְכָלה ֵמֲא7ֶר 0ָָע ֶלֱאכֹל ַהַ(ַער ַוֶ(ֶרב ...Eֶל< ֶע6ְִרי ַהה1א 0ַ(

 .  את הכתוב בפסוקי אלוַהְס0ֵר )1(

 ?  נענשו בעונש כל כ# חמורומדוע תומכיו של אבשל )2(

 ַוִ(Gֵָרא"  .ד� ).פסוק ט" (ָהEֶרH 1ֵבי� ַהָ=ַמִי 0ֵי� ַו(5ַ;� ָבֵאָלה רֹא7� ַוֶ(ֱחַזק ...ָדִוד ַעְבֵדי ִלְפֵני >ְב7ָל

 ? וכיצד הגיב יואב על דבריו, ָהֵאָלהבעH מה עשה האד שראה את אבשלו תלוי  )1(

 ?  אינו מסכי להרוג את אבשלוָהֵאָלהבעH מדוע האד שראה את אבשלו תלוי  )2(

 ? )למרות ציוויו של דוד להימנע מלהורגו(להרוג את אבשלו יואב מהי הסיבה שגרמה ל )3(

 ?  תקע יואב בשופר אחרי הריגת אבשלוְל7ֵ מה )4(
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26.   .אביו דוד ע אבשלו ביחסי מעורב יואב היה אחדות פעמי

  .קיצורב ֲעֵנה .לאבשלו שסייעו יואב שעשה פעולות שתי ציי� .א

  .אבשלו נגד יואב שעשה מעשה ציי�  )1(  .ב

   .יואב של זה מעשה על דוד של תגובות שתי כתוב  )2(  

 .אבשלומותו של  ראותמ ח"י פרק, ב שמואלב .27

 ? באילו נסיבות אבשלו נהרג .א

 ."מידה כנגד מידה"בל אומרי שאבשלו נענש "חז  .ב

 ."מידה כנגד מידה" שבו נית� לראות שאבשלו נענש באחד דבר ְ ת�ב

 ַוִ(1ְָלד1"  .ג� ).פסוק כז, ד"פרק י, ב שמואל( ">ַחת 1ַבת ָבִני 7ְל�7ָה ְל>ְב7ָל

"  ).פסוק יח, ח"פרק י( "7ְִמי ַהְזִ יר 0ֲַעב1ר ֵב� ִלי ֵאי� :ַמר 3ִי ...ַמ3ֶֶבת ֶאת ְבַחָ(יו ל� ַוַ(3ֶב ַקחָל ְו>ְב7ָלֹ

  ?  וכיצד נית� ליישב סתירה זו,מהי הסתירה בי� שני פסוקי אלה

 .ותיו של דודמסופר על המידע שהגיע לדוד על סיומו של מרד אבשלו ועל תגוב ט"יCח"פרקי י, שמואל בב .28

 ?  התנגדותו לרעיו� זה נימק יואב אתוכיצד , לדודְלַב8ֵראחימעH מה רצה  .א

 ?מהו ההבדל בי� התיחסות אחימעH למצב שנוצר בסו< המלחמה להתייחסותו שליואב למצב זה  .ב

 ?  מה לדודכל אחדומהו המידע שאמר ,  האנשי 8ְ0ִ7ֶר1 לדוד על כשלו� מרד אבשלושנימי היו   .ג

  ? שיו הכ דוד על הודעתו של הייתה תגובתמה  .ד

  

  

 .מסופר על על תגובותיו של דוד על סיומו של מרד אבשלו ט"פרק י, שמואל בב .29

  . על אבשלושל דודציי� מה מובלט בקינתו  .א

 . נימוקישני �בְ ת ?) על סיכול המרד של אבשלוואינו שמח (מתאבל על אבשלו למרות שמרד בודוד מדוע   .ב

  ?הע שאר על אבשלו מות בעקבות דודשל  לֶבֵאה השפיע כיצד  .ג

  ? מות אבשלומה גר לדוד ְל7ַ-�ת את תגובתו על   .ד

   .חCא פסוקי, ט"י פרק, ב שמואלב עיי� .30

  ? מהי הסיבה לדבריו הקשי של יואב לדוד .א

  .אבשלו על ֵמֶאְבל� לחדולולצאת אל הע  דוד את יואב ִשכנעבאמצעות  טיעוני שני ְ ת�ב  .ב

31.   . שימשו בשלבי שוני בתפקיד שר הצבא של דודֲעָמ6ָאג יואב ב� צרויה וג

  ?מתפקידו יואב הודח מתי .א

   ?בחייו שוני בשלבי ֲעָמ6ָא שמילא התפקידי שני ה מה  .ב

   .יואב במקו צבאו לשר ֲעָמ6ָא את נהימ דוד בגללה אחת סיבה ציי�  .ג

   ?נהרג הוא וכיצד, אעמש את הרג מי  .ד

  .אבשלו מרד במהל# לדוד סייעו הכוהני ואביתר צדוק .32

   ?אבשלו מרד במהל# לדוד ואביתר צדוק שנתנו הסיוע מהו .א

   .נהרג שאבשלו אחרי לו שיסייעו ואביתר מצדוק ביקש שדוד דברי שני ְ ת�ב  .ב

 ג במהל# המרדיתה לדוד קשר אמסופר על קשר של דוד ע אנשי שהימ C יז פסוקי, ט"י פרק, ב שמואלב .33. 

  . 4ֵָרא ב� 7ְִמִעיהוא התנגד להריגת , כאשר דוד ברח מירושלי וג כאשר חזר אליה .א

  ? ומי ביקש להרוג אותו,  של שמעיֶחְטא�מה היה  )1(

   .ֶחְטא� על לשכנע את דוד למחול לו שמעי ניסה  דברי באמצעותשניכתוב  )2(

  ? אחרי סיו המרדת שמעי כיצד נימק דוד את התנגדותו להריג )3(
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 . הגלעדי לפני שהוא עבר את הירד�0ְַרִזDַיכאשר דוד עומד לחזור לירושלי הוא נפגש ע   .ב

   ?להצעתו הסיבה ומהי, הגלעדי לברִזלי דוד הציע מה )1(

  .דוד הצעת את ברִזלי דחה באמצעות נימוקי שני כתוב ?מה הייתה תגובת ברִזלי להצעה של דוד )2(

 ?  של ברִזַלי הגלעדי לאחר מות אביהבניוכיצד דוד מנסה להיטיב ע , מלכי� אר לפי המסופר בספ )3(

, שמואל ב (השבטי שאר לבי� יהודה שבט בני בי� ויכוח עוררהת אבשלו מרד אחרי למלכותו דוד החזרת בזמ� .34

  .)מדCפסוקי מא, ט"פרק י

  ?המל# דוד כלפי ישראל שבטי טענת הייתה מה .א

  ?ומה הייתה התשובה, ל טענתמי ענה לשבטי ישראל ע  .ב

  .  הכתובה בפסוק מדיהודה שבט יבנלשבטי ישראל  תשובת  אתַהְס0ֵר  .ג

  

  

 

  .  פעלו נגד דוד0ְִכִריC ב�ְו7ֶַבע 4ֵָראC ב�7ְִמִעי .35

  ? וכיצד הוא פעל, גרא נגד דודCמתי פעל שמעי ב� .א

  ?  וכיצד הוא פעל,נגד דוד7ֶַבע �0ֶ 0ְִכִרי מתי פעל   .ב

שבטי מה היה הרקע להצלחה של שבע ב� 0ִכרי להמריד   בקצרהְ ת�ב? 7ֶַבע �0ֶ 0ְִכִריב שתמכו השבטי היו מי  .ג

  .  נגד דודאלו

 . מתוארות פעולות הדיכוי של מרד 7ֶַבע �0ֶ 0ְִכִרי'פרק כ, שמואל בב .36

   ?ַבע �0ֶ 0ְִכִרי7ֶ מרד שפרH אחרי ַלֲעָמ6ָא דוד שנת� ַהַהְנָחָיה מהי .א

 .דוד שלח את עמשא ולאחר מכ� את אבישי לדכא את מרד שבע ב� בכרי  .ב

   .ט"יפרק , שמואל בהיעזר ב? מדוע מלכתחילה שלח דוד את עמשא 

  ?לעמשא לכ� קוד שניתנה ההנחיה א< על7ֶַבע �0ֶ 0ְִכִרי ב להילח לצאת לאבישי להור�ת דוד נזקק מדוע  .ג

   .ענה בקיצור? 7ֶַבע �0ֶ 0ְִכִריאב את מרד באיזו דר# דיכא יו  .ד

  .ַמֲעָכה 0ֵית Eֵבל מתוארת פעולתה של אישה חכמה מהעיר כבC טזפסוקי ב .ה

  ? מה גר לאישה זו לפנות אל יואב )1(

)2(   ? ומה הייתה טענתה נגד תכניתו של יואב,  מה פנתה האישה החכמה אל יואבְל7ֵ

 ? במה התבטאה חכמתה של אישה זו )3(

  .מפורטי שמות בעלי התפקידי במלכותו של דוד יחCפסוקי טז, 'ח פרק, ב שמואלב .37

    .כה מפורטי שמות בעלי התפקידי במלכותו של דודCפסוקי כג, 'כ פרק, ב שמואלבג

 '? לש מה כתובי בעלי התפקידי במלכותו של דוד פע נוספת בפרק כ

   .חכמות נשי תיש של פעולת� על )שוני בפרקי( מסופר ב שמואל בספר .38

  .ענה בקיצור ?מה� אחת כל של פעולתה מטרת הייתה ומה, אלו מנשי אחת כל של מגוריה מקו היה מה
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þ õ ½þ õ ½þ õ ½þ õ ½    ñ ê î ô ¾ñ ê î ô ¾ñ ê î ô ¾ñ ê î ô ¾    ëëëë        

 )ד"י�'ח', ד�'פרקי� א(שאלות בקיאות למבחני� בספר שמואל ב 
  

  

  .  נגד הפלשתי� בהר הגלבוע בא נער עמלקי אל דודמות שאול במלחמהלאחר  .1

   ?דוד לא הביא איתו הנער מהו, כיצד נהרג שאול, עמלקיהנער ה על פי דברי .א

   ?דבריו אמית�ת את לדוד הנער הוכיח וכיצד ,דוד לא זה עמלקי נער בא מה ְלֵש�  .ב

  ?  את תגובתו כלפי אד� זההסביר דודוכיצד , כיצד הגיב דוד כלפי אד� זה, לדוד על מות שאול ִ�ֵ�רמי  .2

  ).והפסד ישראל במלחמה בגלבוע( נת#והתגובותיו של דוד על השמועה על מות שאול וימ י�שתי בקצרה ְ"ת!ב .3

  . או יונת# שמציי# דוד בקינתו עליה�\ות או פעולות טובות של שאול ו תכונשלושציי#  .4

  

  

 ? ועל מי הוא מל) ש�, היכ# מל) דוד בשנות מלכותו הראשונות .5

 .  התנהגויות של דוד בה# דוד כיבד את ָשאול אחרי מות שאולתישציי#  .6

 ? מה קרה לנערי�? "ְלָפֵנינ� ִויַ/ֲחק� ִרי�ַהְ,ָע ָנא ָיק�מ�: "מי אמר למי ובאיזה הקשר .7

  .�3ֶֹת1 איש אנשי לצבא דוד אנשי צבא בי# מלחמה מתוארת 'ב פרק ,ב שמואלב .8

  ?אבנר בהנהגת בושת איש עבדי לבי# יואב בהנהגת דוד עבדי בי# המלחמה תחילת את ביטא ֵארוע איזה .א

 ? )חיילי אבנר (�3ֶֹת1איש אנשי לצבא)  יואבחיילי( דוד אנשי צבאמה הייתה התוצאה של המלחמה בי#   .ב

   ?זו מלחמה של סיומהל גרמו יואב שעשה מעשה ואיזה ,אבנר שעשה מעשה איזה  .ג

  .ֲעָ/הֵאלר 5ָָנה אבנר אל  אחרי אבנֲעָ/הֵאלבמהל) רדיפת  .9

 ? וכיצד הוא נימק את בקשתו, ֵמֲעָ/הֵאל אבנר ִ�36ֵמה  .א

  ?כ) בעקבות אבנר עשה ומה, וז פנָיה על ֲעָ/הֵאל הגיב כיצד  .ב
  

  

 . מסופר על ההתרחשויות במלכות ישראל אחרי מות שאול במלחמה בגלבועשמואל בבספר  .10

   ?בגלבוע ובניו שאול מות בעקבות אבנר עשה מה .א

   ?שאול בית אל אבנר של הטובה ההתיחסות לשינוי גר� מה  .ב

  . לחברו#ששלח אבנר אל דוד) מלאכי�(שליחי� מסופר על  'ג פרק, בשמואל ספר ב .11

  ? הייתה מטרת שליחות� מהו, אלה שליחי� לשלוח לאבנר גר� מה .א

  ?אבנר להצעת להסכמתו דוד שהציגהנוס7  התנאי ומהו, אלה שליחי� הגעת על דוד הגיב כיצד  .ב

   ?אבנר הצעת את לקבל לאש דוד את לשכנע יואב ניסה נימוק באיזה  .ג

  ? ומי גר� לכ), כניתו של אבנרמה עיכב את ביצוע ת  .ד

  .לחברו# דוד אל נר ב# אבנר של הגעתו על מסופר 'ג פרק ,ב שמואלב .12

   ?ראשונהה בפע� לחברו# אבנר הגיע מה ְלֵש� .א

   ?השנייה בפע� לחברו# הגיע הוא כאשר לאבנר קרה ומה ,נוספת פע� לחברו# לחזור לאבנר גר� מה  .ב

   .נסתרת והאחרת וגלויה אישית חתהא :סיבות שתי היו יואב בידי אבנר להריגת .13

   ?אלו סיבות שתי ה# מה .א

 ? אבנר הריגתפי יואב על לכ דוד של ותגובת מה הייתה  .ב



 10  שמואל ב

  ?הריגת אבנר על יואב את מעניש אינו דוד מדוע  .ג

  .  כי יואב הרג אד�שמואל ב מקרי� בה� מסופר בספר שני ְ"ת!ב  .ד

   .ראות זאתסבר מדוע הוא רצה לַהוַה,  מות אבנרראות את צערו על דברי� שעשה דוד כדי לַהשלושה ְ"ת!ב .14

  

  

  .שאול ו שלבנ �3ֶֹת1ִאי3 של ומות נסיבות על מסופר שמואל בספר .15

  ?נהרג הוא וכיצד, �3ֶֹת1ִאי3 נהרג מי ידי על .א

 ?  באו אל דוד מה ה��ְל�3ֵ,  נהרג�3ֶֹת1ִאי3 לדוד כי �3ֶֹת1ִאי3כיצד הוכיחו רוצחי   .ב

 ?  להריגתו של אד� זה�ַבֲעָנה ֵרָכבומהו ההסבר של , �ַבֲעָנה ֵרָכבאת מי הרגו  .16

 ?�3ֶֹת1ִאי3ומה הייתה המטרה שלה� בהריגת , �3ֶֹת1ִאי3 בכדי להרוג את �ַבֲעָנה ֵרָכבבאיזו עורמה השתמשו  .17

  ? הוא נימק עונש זהוכיצד ,  דוד את רכב ובענה על הריגתו של איש בושתכיצד העניש .18

  

  

   .שוני� מעמי� מלכי� ע� חו8 קשרי היו במלכותו לדוד .19

   ?צור מל) חיר� לבי# דוד בי# טובה הקשר התבטא במה .א

  ?זה קשר התבטא ובמה ,ֲחָמת מל) ְלת!ִעי דוד בי# הטוב לקשר גר� מה  .ב

   ? שהוא לקח בנצחונותיובשללהיו  ש) כס7 ונחושת,זהב(המתכת מה עשה דוד ע� כלי  .20

 

  

 . נזכר מספר פעמי� אד� בש� ציבאשמואל בבספר  .21

   ?ְמִפיב3ֶֹת שדוד פגש את פניל  דודואיזה תפקיד הטיל עליו, היה ציבאמי  .א

  ?דוד אל הגיע 9ְ3ִֶפיב3ֶֹת לאחר ציבא על דוד הטיל תפקיד איזה  .ב

   .ב שמואל בספריבא צ נזכר וב נוס7  אירועציי#  .ג

   ? שהוא חידודל וכיצד נודע, היה ְמִפיב3ֶֹתמי  .22

  .ִלְמִפיב3ֶֹת דוד שגמל החסד מתואר 'ט פרק ,ב שמואלב .23

   ?ְמִפיב3ֶֹת ע� נפגש שהוא לפני שאול עבד לציבא המל) דוד קרא מה ְלֵש� .א

   .3ֶתְמִפיבֹ ע� דוד שגמל החסד התבטא בה� דברי� שני ,זה בפרק הכתוב פי על ,ציי#  .ב

   ?ִלְמִפיב3ֶֹת דוד של המיוחד ליחסו הסיבה מהי  .ג

 

  

  ?זו שליחות עלָחנ�#  הגיב כיצדו ,עמו# מל) נחש ב# ָחנ�# אל את עבדיו דוד שלח מה ְלֵש� .24

ת חנו# לעשות  ה� שכנעו אובאיזה נימוק,  שבאו לנחמו על מות אביונחש לבזות את שלוחי דוד1ָחנ�# ב#למי גר�  .25

   ?זאת

  ? מל) עמו#נחש1 ָחנ�# ב#במה גר� לדוד לצאת להילח�  .26

   ?היכ# הושיב� דוד?  ב# נחשָחנ�#מה קרה לעבדי דוד שבאו לנח� את  .27

  ? יואבומהו הפתרו# שמצא לה, איזו בעיה התעוררה במהל) מלחמתו של יואב בעמו# .28
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  .עמו# בני נגד ישראל של מלחמה מתוארת 'י פרק ,ב שמואלב .29

  ?זו מלחמה של לתחילתה הגור� היה מה .א

  ?אחיו אבישי ע� זו במלחמה הפיקוד את לַחלק ליואב שגרמה הסיבה מהי  .ב

�ְבַעד ָעֵרי ֱאלֹ" .30 �  ".ְ�ֵעיָניו ַה>!ב ַיֲעֶ/ה 'ַוהינ� ֵקֲחַזק ְוִנְתַחַ;ק ְ�ַעד ַע9ֵנ

   ?זה רהבמק עשה 'שה הדבר מהו ?ובאיזה הקשר הוא נאמר, מי אמר משפט זה

  

 

  .בת שבע ואוריה החתי,  מסופר על דודא"י פרק ,ב שמואלב .31

   ?החתי א�ִרָ=ה את אליו לשלוח ליואב להור!ת דודל גר� מה .א

  ?לביתו ֵירד שאוריה בכדי דוד עשה נוספת פעולה ואיזו ,ביתו אל) לרדת(= תלכל לאוריה דוד אמר מה ְלֵש�  .ב

   ?להתנהגותו הסיבה את לדוד אוריה הסבירוכיצד , ה על הוראתו של דודהגיב אורי כיצד  .ג

  ?וכיצד הועברה הוראה זו אל יואב, מה הייתה ההוראה של דוד ליואב בעניי# אוריה החתי  .ד

 .בפרק זה מסופר שיואב הכי# את השליח שלו לקראת פגישתו ע� דוד .ה

 ? ליח לומר לדוד בתשובה לטענה זוומה הוא ציווה על הש, מה חשש יואב שדוד יטע# בפני השליח

  ?זו הודעה על דוד הגיב וכיצד ,נהרג שאוריה לאחר לדוד יואב ששלח השליח הודיע מה  .ו

  

 

  ".הרש כבשת" משל את לדוד הנביא נת# אומר ב"י פרק ,ב שמואלב .32

   .נאמר הוא מה ְל�3ֵ� ,אותו אמר מי וציי# ,זה משל בקצרה ְ"ת!ב .א

   .זה למשל נמשלה את בקצרה כתוב  .ב

 ? ועל איזה חטא הוכיח אותו,  הוכיח נת# את דוד באמצעות משלמה ְל�3ֵ  .ג

   ".-ְרַ,ְעָ)ִי� ְי3ֵַ?� ַהִ"ְבָ/ה ְוֶאת ... ָהִאי3 ָמֶות ֶ�#" ):ו1ה פסוקי�( העשיר של דינו את דוד פוסק "הרש כבשת" במשל .33

  ).יא, ב"י, שמואל ב(" 0ִָמֵ,יֶת ָרָעה @ִהְנִני ֵמִקי� ָעֶלי: "לדודבתוכחתו נת# הנביא אמר וכ# 

  ? בעקבות איזה חטא אמר נת# הנביא לדוד דברי� אלה .א

  ? � בחיי דוד העונש הנזכר בדברי נת#קייכיצד הת  .ב

   ?חטאו על ָמֶות בעונש נענש לא שדוד הסיבה מהי .א

�ַע ָ�ִז" :דוד בעניי# בת שבענת# הנביא הוכיח את  .34Aַבר הַמAְ יָת ֶאת?'".   

   . בקיצור נמר8ֲעֵנה? כיצד הגיב דוד על התוכחה .א

   ?דודמה היתה תגובת הנביא על הדברי� האלה של   .ב

   .דוד של צו� על מסופר ב"י ובפרק 'ג בפרק ,ב שמואל בספר .35

   ?זה צו� נמש) מתי ועד ,אבנר הריגת אחרי דוד של לצו� בהיהס מהי .א

  ?זה צו� להפסיק לדוד גר� ומה ,חלה שבע1מבת לו ולדשנ הב# כאשר צ� שדוד הסיבה מהי  .ב

 ?וכיצד נודע לדוד שהילד מת, מהי הסיבה שעבדי דוד חששו להגיד לו כי הילד הראשו# שנולד לו מבת שבע מת  .ג

   ?הילד מ!ת על שמע כאשר תגובתו הייתה ומה ,שבע מבת שנולד ילדו מחלת על דוד הגיב כיצד  )1(  .ד

   ?תגובותיו שתי שבי# הבדלה את דוד הסביר כיצד  )2(  

 ?  השמות של הב# שנולד לדוד מבת שבעשנימה ה�  .36

  ? לפני סיו� כיבוש העיר) עיר הבירה של עמו# (ַרָ�המדוע הגיע דוד לעיר  .37
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  .ג"י פרק ,ב שמואלב עיי# .38

   ?זו הצעה להציע לו גר� ומה ,לאמנו# 3ְִמָעה ב# יונדב הציע מה .א

   .איתה מלשכב להימנע אמנו# את לשכנע תמר ניסתה באמצעות� טיעוני� שני בְ"ת!  .ב

   .לתמר אמנו# שעשה ָרעי� דברי� שני קצרהב ְ"ת!ב  .ג

   .לתמר אמנו# שעשה מה על אבשלו� תגובת של השלבי� שני את קצרהב ְ"ת!ב  .ד

 .  דברי� שעשה אבשלו� כדי להרוג את אמנו# בעורמהשלושהציי#  .ה

   .מדוד ואבשלו� אמנו# של בקשות נזכרות ג"י פרק ,ב שמואלב .39

  ?זו בקשה על דוד הגיב וכיצד ,אמנו# לבית באה שתמר לפני מדוד אמנו# ביקש מה .א

  ?אבשלו� לבקשת ְלֵהָענ!ת ֵסר�ב! את דוד נימק וכיצד ,אמנו# בבית הייתה שתמר לאחר מדוד אבשלו� ביקש מה  .ב

  .  בידי עבדי אבשלו� דוד קרע את בגדיומסופר שאחרי הריגת אמנו# ג"י פרק, ב שמואלב .40

  ? לקרוע את בגדיומהו המידע המוטעה שגר� לדוד  .א

  ? בעזרת איזה טיעו# ניסה יונדב לשכנע את דוד שלא להאמי# לדברי� ששמע  .ב

  

 

  .לאבשלו� דוד בי# מעורערי� יחסי� היו אבשלו� מרד לפני עוד .41

  ).מרד בדוד שאבשלו� לפני(עורערי� בי# דוד לאבשלו�  גורמי� ליחסי� המשניציי#  .א

   ?נעשה הדבר וכיצד, לאבשלו� דוד בי# לפייס ניסה מי  .ב

   .הוכח את תשובת)?  הצליחלאבשלו� דוד בי# לפייסהא� הנסיו#   .ג

  .דוד אל השהגיע מתקוע חכמה אישה על מסופרד "פרק י, ב שמואל בספר .42

   ?ִלְבָעָיָתD דוד שנת# הפתרו# ומהו ,ודלד זו אישה מספרת עליה האישית הבעיה מהי .א

  ?ומי שלח אותה אל דוד, דוד אל זו אישה של להגעתה האמיתית המטרה מהי  .ב

   ?חכמה אישה דווקא זה לתפקיד לקח יואב מדוע  .ג

  ).כ וקפס( "ָהֱאלִֹקי� ְ)ַמְלE ְ"ָחְכַמת ָחָכ� ַואדִֹני" :לדוד אומרת מתקועהחכמה  האישה  .ד

   ?דוד של חכמתו את ְל3ֵַ�ַח יתהתקוע לאישה גר� מה   

 ).פסוק כב" (ִני ַה9ֶֶלְ) ֲאדָֹ)ְ�ֵעיֶניָמָצאִתי ֵח#   ִ"יָ)ָיַדע ַעְבAְ ַה=!� :י!Fב אֶמרַו=ֹ" .ה

 ? מה גר� ליואב לדעת כי מצא ח# בעיני דוד

 .חיוד מסופר על יחסי דוד ואבשלו� אחרי שאבשלו� הרג את אמנו# א"י1ג"פרקי� י, שמואל בבספר  .43

   ?) הריגת אמנו#בעקבות( לגשור ברח שאבשלו� לאחר לאבשלו� דוד של יחסו היה מה .א

 מהי ההגבלה שהטיל דוד לאחר שהוראתוו ,תקועחכמה מ האישה השסיי� לדבר ע�מה הורה דוד לעשות לאחר   .ב

 ? בוצעה

  .קצרהב ֲעֵנה ?דוד ע� המחודשת פגישתו עד מגשור אבשלו� שבחזרת השלבי� שני היו מה  .ג

 ). אבשלו� פרו8 מרדלפני(ד מסופר על יחסי יואב ואבשלו� "פרק י, שמואל בספר ב .44

   ? מגשור�ו אבשלמה היה יחסו של יואב לאבשלו� לאחר חזרת .א

 .ְ/ע!ִרי�בה  שהיו שדה של יואבחלקת ו7 שרכי אבשלו� הורה לעבדיו ל מסופר  לקסובפ  .ב

  ?כיצד הסביר אבשלו� ליואב את הוראתו לשרו7 את שדהו

  ? זה על יחסי אבשלו� ע� דודסרכיצד השפיע מו,  שביקש אבשלו� מיואב להעביר אל דודַה9ֶֶסר מהו  .ג

  



13  בשמואל    

ב אל  שמו ספר   0 מתו מ1  ז ר  י צ ושא  בנ ת  ו  שאל
  :לפני) רשימת אירועי� מחיי דוד .1

   קינת דוד על מות אבנר 1

   לעיר דוד' העלאת ארו# ה 1

  שאול ויהונת# קינת דוד על מות  1

   י היבוסי� כיבוש ירושלי� מיד1

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְס5ֵר ,  לפי הסדר הנכו# של התרחשות� למחברת) את האירועי�העתק

  ). 4מספר  (מאוחר ביותרל

  :לפני) רשימת אירועי� מחיי דוד .2

   בדודִ�ְכִרי ב# 3ֶַבעמרד  1

  מרד אבשלו� בדוד  1

   דוד נות# לציבא את כל שדות משפחת שאול1

   לי� מידי היבוסי� כיבוש ירוש1

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְס5ֵר ,  לפי הסדר הנכו# של התרחשות� למחברת) את האירועי�העתק

 ). 4מספר  (מאוחר ביותרל

  :לפני) רשימת אירועי� מחיי דוד .3

   בחברו# ישראל כל על דוד המלכת 1

   קינת דוד על מות אבשלו� 1

   "ָהָר3 ַ/תִ"ְב"נת# הנביא אומר לדוד את משל  1

    הורגי� את איש בושת בביתו �ַבֲעָנא ֵרָכב 1

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְס5ֵר ,  לפי הסדר הנכו# של התרחשות� למחברת) את האירועי�העתק

 ). 4מספר  (מאוחר ביותרל

  :לפני) רשימת אירועי� מחיי דוד .4

   הגעת האישה התקועית אל דוד 1

    מות אבשלו�הכושי בא ומבשר לדוד על 1

   לשר צבא במקו� יואב ֲעָמָ/א את ְמַמֶ,ה דוד 1

   מורה ליואב לגרו� להריגתו של אוריה בקרב דוד 1

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְס5ֵר ,  לפי הסדר הנכו# של התרחשות� למחברת) את האירועי�העתק

 ). 4מספר  (מאוחר ביותרל

  :יו של אבשלו�שהתרחשו בימי חילפני) רשימת אירועי�  .5

   ודוחה את עצת אחיתופל ָהEְרִ"י ח�3ַיאבשלו� מקבל את עצת  1

  יואב מחזיר את אבשלו� מגשור לירושלי�  1

   צאנו בבעל חצור Hֵזאבשלו� מזמי# את דוד ואת שאר בני דוד לחגיגה של  1

  בחברו# ' אבשלו� מבקש רשות מדוד ללכת לשל� את הנדר שהוא נדר לה 1

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְס5ֵר ,  לפי הסדר הנכו# של התרחשות� למחברת)אירועי� את ההעתק

 ). 4מספר  (מאוחר ביותרל

  :שהתרחשו בימי חייו של אבשלו�לפני) רשימת אירועי�  .6

  אבשלו� הורג את אחיו אמנו#  1

   והוא נתלה בי# השמי� ובי# האר8 ֵאָלהראשו של אבשלו� נתפס בע8  1

   מקבל את פניו של אבשלו� בירושלי� ָהEְרִ"י ח�3ַי 1

  עבדי אבשלו� מציתי� חלקת שדה שעורי� של יואב  1

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְס5ֵר ,  לפי הסדר הנכו# של התרחשות� למחברת) את האירועי�העתק

 ). 4מספר  (מאוחר ביותרל


