שאלות – שמואל ב' פרק א'
 )1נגד מי נלחם דוד בעוד שבני ישראל נלחמו נגד הפלשתים?
 )2היכן ישב דוד לאחר שחזר ממלחמתו? כמה ימים ישב שם?
 )3מי הגיע אל דוד ביום השלישי לשבתו בצקלג?
 )4מהם שני התיאורים בהם מתאר הנביא את האדם שבא ממחנה שאול?
 )5מה עשה האדם שהגיע ממחנה שאול כאשר הגיע אל דוד?
 )6מהם שלושת תוצאות המלחמה שאמר האדם ממחנה שאול לדוד?
 )7איך ידע האדם ממחנה שאול ששאול מת במלחמה?
 )8מאיזה עם היה האדם שהגיע ממחנה שאול?
 )9מדוע סבר שאול שמי שיהרוג אותו לא יתחייב מיתה?
 )11איך הצדיק הנער העמלקי את העובדה שהוא הרג את שאול?
 )11אלו שני דברים של שאול הביא הנער העמלקי אל דוד?
 )12אלו ארבעה דברים עשו דוד והאנשים שאיתו לאחר ששמעו את דברי הנער העמלקי?
 )13על מי התאבלו דוד ואנשיו? ()3
 )14מה שאל דוד את הנער העמלקי לאחר שסיים לספר את דבריו? מה ענה לו הנער העמלקי?
 )15מדוע גער דוד בנער העמלקי?
 )16מה אמר דוד לעשות עם הנער העמלקי כעונש על שהרג את שאול?
 )17מהי קינה?
 )18מה יש ללמד את בני יהודה ומדוע?
 )19מהו ספר הישר ומה כתוב בו?
" )21הצבי ישראל":
א .מהו צבי ישראל ומה פירוש דימוי זה?
ב .מה לא ראוי שיהיה על אדמת ארץ ישראל?
ג.

"על במותיך חלל" – האם משפט זה הוא סימן שאלה או סימן קריאה? הסבר.

ד .מדוע התפלא דוד שנפלו גיבורי ישראל במלחמה?
 )21גת ואשקלון:
א .מה המשותף לשני ערים אלו?
ב .מה אסור לומר בשני ערים אלו? מדוע?
 )22מיהן בנות הערלים? מדוע יש כפילות בפסוק?
 )23מהם שתי הקללות שקילל דוד את הרי הגלבוע? מדוע קילל אותם?
" )24כי שם נגעל מגן גיבורים" – הסבר משפט זה .כיצד הדבר לא הועיל מבחינה טכנית?
 )25מאלו שני דברים לא נסוגו שאול ואנשיו בשעת המלחמה?
 )26בעיני מי היו שאול ויהונתן אהובים?
 )27ממה לא נפרדו שאול ויהונתן בשעה שמתו?
 )28לאלו שני בעלי חיים דימה דוד את גבורתם של שאול ויהונתן?
 )29מדוע בנות ישראל צריכות לבכות על מיתת דוד ויהונתן?
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 )31הסבר" :יהונתן על במותיך חלל".
" )31נעמת לי מאוד"  -אלו דברים שעשה יהונתן היו נעימים לדוד?
 )32מהם כלי המלחמה? מהי פליאתו של דוד?

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק א':
א .והנה הרכב ובעלי הפרשים הדביקוהו (ו) –
ב .כי אחזני השבץ (ט) –
ג.

כי כל עוד נפשי בי (ט) –

ד .נזר (י) –
ה .גש פגע בו (טו) –
ו.

דמך על ראשך (טז) –

ז.

שני עם אדנים (כד) –

ח .המעלה עדי זהב על לבושכן (כד) –

שאלות – שמואל ב' פרק ב'
 )1מהם שני הדברים ששאל דוד את ה' לאחר שקונן את הקינה לה'? מה ענה לו ה' על כל שאלה?
 )2מי היו שתי נשותיו שלדוד שעלו עימו אל חברון?
 )3מה עשו אנשי שבט יהודה לדוד בחברון?
 )4מה אמרו אנשי שבט יהודה לדוד לאחר שמשחו אותו למלך?
 )5מה אמרו השליחים ששלח דוד לאנשי יבש גלעד?
 )6מדוע צריכים אנשי יבש גלעד להתחזק במלחמות שלהם?
 )7מדוע יעזור דוד לאנשי יבש גלעד?
 )8מיהו איש בשת? מה היה תפקידו של אבנר בן נר?
 )9מדוע העביר אבנר בן נר את איש בשת למחניים?
 )11אבנר המליך את איש בשת על ישראל בהדרגה – מהו התהליך בו אבנר המליך את איש בשת עד
שהמליך אותו על כל ישראל?
 )11בן כמה היה איש בשת בשעה שהתחיל למלוך על כל בני ישראל? במשך כמה שנים מלך איש בשת
על כל ישראל?
 )12כמה שנים לקח לאיש בשת מרגע שהתחיל למלוך על גלעד ועד שמלך על כל ישראל (חוץ משבט
יהודה)?
 )13במשך כמה שנים מלך דוד בחברון?
 )14היכן פגשו אבנר ואנשיו את יואב ואנשיו?
 )15מה הציע אבנר אל יואב בשעה שנפגשו?

2

⋅
–

ב'

 )16הסבר" :יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו".
 )17כמה נערים מכל צד השתתפו ב"משחק" שהציע אבנר?
 )18כיצד התבצע המשחק שהציע אבנר?
 )19כיצד נקראה הבריכה במקום בו התקיים המשחק בין נערי בנימין לנערי יהודה?
 )21למה התפתח המשחק בין נערי בנימין לנערי יהודה?
 )21מיהם שלושת בני צרויה שהיו במלחמה שהתפתחה בין אבנר ליואב?
 )22איזו תכונה מוזכרת לגבי עשהאל? לאיזה חיה דימה הנביא את עשהאל?
 )23אחרי מי רדף עשהאל?
 )24מה הציע אבנר לעשהאל לעשות בשעה שעשהאל רדף אחריו? מדוע? מה הייתה תגובתו של
עשהאל?
 )25ממה חשש אבנר במקרה והוא יהרוג את עשהאל?
 )26כיצד הרג אבנר את עשהאל?
 )27מה עשה כל אדם שהגיע אל המקום בו נפל עשהאל ומת? מדוע?
 )28מי כן המשיך לרדוף אחרי אבנר למרות שעבר ליד עשהאל?
 )29להיכן הגיעו יואב ואבישי במרדפם אחרי אבנר ,בשעה שהשמש שקעה? כיצד הגיעו לשם?
 )31מה עשו חיילי בנימין כדי להגן על אבנר?
 )31מה אמר אבנר ליואב בשעה שיואב המשיך לרדוף אחריו?
 )32מה ענה יואב לאבנר על פנייתו?
 )33מה עשה יואב כדי לסמל לחייליו להפסיק לרדוף אחרי אבנר?
 )34מדוע הלך אבנר לאורך כל הלילה במישור? להיכן הגיע בסופו של דבר?
 )35כמה אנשים מאנשיו של דוד נהרגו במלחמה נגד אבנר?
 )36כמה מחיילי אבנר הכו דוד ואנשיו?
 )37היכן קברו את עשהאל?
 )38להיכן הגיעו יואב ואנשיו לאחר שהלכו לאורך כל הלילה?

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ב':
א .חלקת הצורים (טז) –
ב .חליצתו (כא) –
ג.

למה אככה ארצה (כב) –

ד .אל החמש (כג) –
ה .השמש באה (כד) –
ו.

אגדה אחת (כה) –

ז.

הלנצח תאכל חרב (כו) –
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שאלות – שמואל ב' פרק ג'
 )1מהו התהליך שהתרחש לאורך כל התקופה בה התמשכה המלחמה בין בית שאול לבית דוד?
 )2מיהם הבנים שנולדו לדוד בחברון? ממי נולד כל אחד מהבנים?
 )3עם בת של איזה מלך התחתן דוד?
 )4מה הייתה טענתו של איש בשת כלפי אבנר?
 )5מה הייתה תשובתו של אבנר לאיש בשת על טענתו של איש בשת?
 )6הסבר" :הראש כלב אנכי אשר ליהודה".
 )7מדוע לא ענה איש בשת לאבנר?
 )8מהו הברית שרצה אבנר לכרות עם דוד לאחר טענתו של איש בשת?
 )9מהו התנאי שהתנה דוד להסכמתו לכרות ברית עם אבנר ולראות את פניו?
 )11מה דרש דוד מאיש בשת? מדוע פנה אליו דווקא עכשיו?
 )11תמורת מה התארס דוד עם מיכל?
 )12ממי לקח איש בשת את מיכל?
 )13עד היכן ליווה פלטי את מיכל ובכה? מדוע ליווה אותה דווקא עד אותו מקום?
 )14מה אמר אבנר לזקני ישראל?
 )15כמה אנשים ליוו את אבנר לחברון? מה הייתה מטרת בואו של אבנר לחברון?
 )16מה הציע אבנר לדוד לעשות בשליחותו?
 )17מהיכן חזרו יואב וחייליו לאחר שאבנר כבר הלך לדרכו?
 )18כיצד הגיב יואב לאחר ששמע שדוד שילח את אבנר בשלום?
 )19לפי דברי יואב ,מדוע בא אבנר אל דוד?
 )21לפי טענתו של יואב ,מהם שלושת הדברים שרוצה אבנר לברר כאשר הוא בא אל דוד?
 )21באיזו טענה (שקרית) רצה יואב להחזיר את אבנר לחברון?
 )22היכן מצאו השליחים של יואב את אבנר?
 )23להיכן הטה יואב את אבנר?
 )24היכן דקר יואב את אבנר?
 )25מדוע הרג יואב את אבנר?
 )26מה אמר דוד ברגע ששמע שיואב הרג את אבנר?
 )27מהם חמשת הדברים שקילל דוד את זרעו של יואב כעונש על כך שיואב הרג את אבנר?
 )28מהם שלושת הדברים שאמר דוד ליואב ולשאר העם שאיתו לעשות כדי להתאבל על אבנר?
 )29מה עשה דוד כדי שכולם ידעו שהוא לא הורה להרוג את אבנר ,למרות שאין דרכו של מלך לעשות
זאת?
 )31מהם עיקרי דבריו של דוד בקינתו על אבנר?
 )31הסבר" :כנפול לפני בני עולה נפלת".
 )32מה נשבע דוד בשעה שהעם באו להאכיל אותו סעודת אבלים?
 )33מהם ארבעת הדברים שעשה דוד ששכנעו את העם שדוד לא הורה להרוג את אבנר?
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 )34הסבר" :ואנכי היום רך ומשוח מלך".
 )35מה אמר דוד על יואב ואבישי כדי להסביר מדוע הוא אינו נוקם את נקמתו של אבנר?

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ג':
א .למי ארץ לאמר (יב) –
ב .ומלכת בכל אשר תאוה נפשך (כא) –
ג.

בשלי (כז) –

ד .ידיך לא אסורות (לד) –
ה .ורגליך לא לנחשתים הגשו (לד) –
ו.

להברות את דוד לחם (לה) –

ז.

בעוד היום (לה) –

שאלות – שמואל ב' פרק ד'
 )1מה היו תגובת איש בשת ותגובת בני ישראל לאחר ששמעו שאבנר נהרג בחברון?
 )2מה היה תפקידם של רכב ובענה ומי היה אביהם?
 )3היכן בארץ בנימין הייתה בארוןת?
 )4להיכן ברחו אנשי בארות לאחר מיתתו של שאול?
 )5מפיבשת:
א .מי היה אביו?
ב .בן כמה היה בשעת הריגתם של שאול ויהונתן?
ג.

כיצד נפגע ברגליו?

 )6באיזה זמן ביום נכנסו רכב ובענה לביתו של איש בשת?
 )7כיצד הצליחו רכב ובענה להיכנס אל תוך ביתו של איש בשת?
 )8היכן דקרו רכב ובענה את איש בשת?
 )9מה עשו רכב ובענה עם ראשו של איש בשת?
 )11מה טענו רכב ובענה בשעה שהם הביאו את ראשו של איש בשת אל דוד?
 )11מה הייתה תגובתו של דוד לדבריהם של רכב ובענה?
 )12מהו המקרה אליו השווה דוד את המעשה שעשו רכב ובענה?
 )13מה יהיה עונשם של רכב ובענה על כך שהרגו את איש בשת?
 )14כיצד הגדיר דוד את איש בשת?
 )15מה עשו עם רכב ובענה לאחר שהרגו אותם?
 )16היכן קברו את ראשו של איש בשת?
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ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ד':
א .וירפו ידיו (א) –
ב .ויפסח (ד) –
ג.

כחם היום (ה) –

ד .אשר לתתי לו בשרה (י) -
שאלות – שמואל ב' פרק ה'
 )1מה אמרו בני ישראל אל דוד בחברון? איך נימקו את הסכמתם?
 )2מה הייתה ההתחייבות של דוד בברית שכרת עם זקני ישראל?
 )3בן כמה היה דוד בשעה שהוא התחיל למלוך?
 )4כמה שנים מלך דוד בסך הכל? כיצד התחלקו שנות מלכותו בין מלוכה על שבט יהודה למלוכה על
כלל ישראל? היכן מלך בכל שלב?
 )5כיבוש העיר יבוס בידי דוד:
א .מה אמרו אנשי יבוס לדוד בשעה שרצה לכבוש את העיר ירושלים?
ב .אלו מגבלות גופניות היו לחיילי יבוס שטענו היבוסים שלמרות מגבלות אלו יוכלו
חיילים אלו לנצח את צבא דוד?
ג.

הסבר" :לאמר לא יבוא דוד הנה".

 )6מצודת ציון:
א .מהי מצודת ציון?
ב .מי כבש אותה?
ג.

למה הוחלף השם של מצודת ציון לאחר כיבושה?

 )7מה הבטיח דוד למי שיכבוש את המבצר החזק עליו הסתמכו היבוסים?
 )8כיצד נקרא בלשון הנביא המבצר החזק עליו הסתמכו היבוסים?
 )9מיהם שנואי נפש דוד?
 )11איזה אות לזיכרון נעשה כדי שיזכרו את הכאת היבוסים?
 )11מהו המילוא ומה הייתה מטרתה?
 )12מה שלח חירם יחד עם שליחיו אל דוד? מה עשו שליחים אלו?
 )13מדוע הרים ה' את ממלכתו של דוד?
 )14מהם שמות בניו של דוד שנולדו לו בירושלים?
 )15מה עשו הפלשתים כאשר שמעו שבני ישראל המליכו עליהם את דוד למלך?
 )16כאשר הפלשתים יצאו להתקיף את ישראל – להיכן הלך דוד ומדוע?
 )17היכן התפזרו חיילי הפלשתים?
 )18מה שאל דוד באורים ותומים לפני שיצא למלחמה? מה ענה לו ה?
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 )19היכן תקף דוד את הפלשתים?
 )21הסבר" :פרץ ה' את איבי לפני כפרץ מים".
 )21מה השאירו הפלשתים בבעל פרצים? מה עשו דוד ואנשיו עם דברים אלו?
 )22כאשר הפלשתים עלו לתקוף את ישראל בפעם השניה לאחר שדוד מלך ,מה ענה ה' לשאלתו של
דוד האם לתקוף את הפלשתים?
 )23מהו בכאים?
 )24מהו הסימן שאמר ה' לדוד שישמש אותו לדעת שהגיע הזמן לתקוף את הפלשתים? מדוע עליו
להמתין לסימן זה?
 )25מהיכן עד היכן הכה דוד בפלשתים במלחמתו השניה נגדם כמלך?

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ה':
א .וינטשו (יח) –
ב .הסב אל אחריהם (כג) –
ג.

כמשעך את קול צעדה בראשי הבכאים (כד) –

ד .אז תחרץ (כד) –
שאלות – שמואל ב' פרק ו'
 )1מדוע אסף אליו דוד את כל האנשים הנבחרים בישראל? כמה אנשים נאספו?
 )2היכן היה ארון הברית עד שדוד החליט להעלותו לירושלים?
 )3על מה הניחו את ארון הברית?
 )4מי הנהיג את העגלה החדשה שעליה הניחו את ארון הברית?
 )5היכן הלכו כל אחד מהאחים בשעה שהביאו את הארון לירושלים?
 )6באלו כלי נגינה שמחו האנשים שהוליכו את הארון לירושלים?
 )7מה קרה במקום שנקרא גרן נכון?
 )8מדוע כעס ה' על עוזא? מה היה עונשו?
 )9מה הייתה תגובתו של דוד כאשר ראה שעוזא מת? מדוע?
 )11כיצד קרא דוד למקום בו מת עוזא?
 )11מדוע דוד לא רצה להעלות את הארון לירושלים לאחר מותו של עוזא? היכן הניח את הארון
וכמה זמן שהה שם הארון?
 )12מה קרה כאשר הארון שהה בבית עבד אדום?
 )13מה גרם לכך שדוד החליט להעלות את ארון הברית מבית עבד אדום?
 )14מה עשה דוד לאחר צעידה של כל שישה צעדים בשעת העלאת ארון הברית לירושלים?
 )15מה עשה דוד לאורך העלאת ארון הברית לירושלים?
 )16במה היה לבוש דוד בשעה שהעלה את ארון הברית לירושלים?
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 )17אלו קולות נשמעו בשעה שהעלו את הארון לירושלים?
 )18מה ראתה מיכל כאשר היא הסתכלה דרך החלון?
 )19מה הייתה תגובתה של מיכל כאשר ראתה את דוד רוקד לפני ארון הברית?
 )21היכן בעיר דוד הניחו את ארון הברית?
 )21מה עשה דוד לאחר שהניח את ארון הברית במקומו?
 )22מה עשה דוד לאחר שסיים להקריב את הקרבנות?
 )23אלו שלושה דברים חילק דוד לכל אדם מישראל שהתאסף לצורך העלאת הארון לעיר דוד?
 )24מה עשה דוד לאחר שהעם שנאסף להעלאת הארון התפזר לביתו?
 )25מה טענה מיכל על דוד לאחר שחזר אל ביתו?
ַאמהוֹת עֲבָ ָדיו כְ ִהגָלוֹת נִגְ לוֹת ַאחַ ד הָ ֵר ִקים.
 )26הסבר :אֲ ֶׁשר ִנגְ לָה הַ ּיוֹם לְעֵ ינֵי ְ
 )27מה ענה דוד נגד טענתה של מיכל?
 )28מה היה עונשה של מיכל על כך שטענה נגד דוד שהוא השפיל עצמו בשעה שרקד לפני הארון?

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ו':
א .משחקים (ה) –

ז.

ב .בכל עצי ברושים (ה) –

ח .ויציגו (יז) –

ג.

ובמנענעים ובצלצלים (ה) -

מפזז (טז) –

ט .אשפר (יט) –

ד .של (ז) –

י.

ה .מכרכר (יד) –

יא .ונקלתי עוד מזאת (כב) –

ו.

אשישה (יט) –

נשקפה (טז) –

שאלות – שמואל ב' פרק ז'
 )1מה אמר דוד לנתן הנביא לאחר שהעלה את הארון לירושלים?
 )2מה ענה נתן לדוד?
 )3מה היה עיקר תוכן נבואתו של ה' לנתן בלילה לאחר שנתן נתן רשות לדוד לבנות את בית המקדש?
 )4באלו שני סוגי משכנים שכן ה' מאז שבני ישראל עלו ממצרים?
 )5מה מוכיח לנו שלא כל אחד יכול לבנות את בית המקדש?
 )6מהם שני ההבטחות שהבטיח ה' לדוד הקשורים לצאצאיו?
" )7אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן" – מה הבטיח ה' לדוד במשפט זה?
 )8באלו שני אופנים ייסר ה' את בנו של דוד אם יחטאו?
 )9מה ההבדל בין העונש שיקבל בנו של דוד אם יחטא לעונשו של שאול?
 )11כיצד הבין דוד שה' אינו מחשיב לחסד גדול את החסד שעשה לו בכך שהמליך אותו למלך?
 )11לפי דברי דוד  -מדוע זכה למלכות? הרי הוא אינו ראוי למלוכה?
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 )12כיצד פרסם ה' את שמו בעולם?
 )13מדוע יגדל שמו של ה' אם צאצאיו של דוד ימלכו אחריו לעולם?
 )14מדוע דוד אינו צריך להתפלל עוד שיזכו בניו למלכות?
 )15על מה כן התפלל דוד?

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ז':
א .מן הנוה מאחר הצאן (ח) –

ו.

בנגעי בני אדם (יד) –

ב .ולא ירגז עוד (י) –

ז.

ככל החיזיון (יז) –

ג.

והכינתי את ממלכתו (יב) –

ד .בהעותו (יד) –
ה .והוכחתיו בשבט אנשים (יד) –

ח .ואתה ידעת את עבדך (כ) –
ט .ותכונן (כד) –
י.

גלית את אזן עבדך (כז) –

שאלות – שמואל ב' פרק ח'
 )1מהו מתג האמה ומה עשה איתה דוד?
 )2מדוע הכה דוד את ארץ מואב?
 )3כיצד החליט דוד את מי להרוג מבין אנשי מואב? כמה ממואב השאיר דוד בחיים?
 )4מה היו עושים אנשי מואב שהשאיר דוד בחיים?
 )5מתי הכה דוד את הדדעזר מלך צבה?
 )6כמה חיילים מכל סוג לקח דוד בשבי?
 )7מה עשה דוד לסוסים ששבה מהדדעזר? מדוע?
 )8כמה סוסים השאיר דוד שלא כרת את רגליהם?
 )9איזו ממלכה באה לעזור להדדעזר? מה היו תוצאות המלחמה נגדה?
 )11מה עשה דוד לאחר שניצח את ארם דמשק במלחמה? ( 2דברים)
 )11מהם שלטי הזהב של הדדעזר? מה עשה איתם דוד?
 )12מה לקח דוד מהערים :בטח וברותי?
 )13מדוע שלח תעי מלך חמת את בנו לדוד לאחר ששמע שדוד הכה את הדדעזר? איך קראו לבנו?
 )14מה הביא איתו יורם לדוד?
 )15מה עשה דוד עם המנחה שהביא אליו יורם?
 )16שלל של אלו עמים הקדיש דוד לה'?
 )17מה קרה בגיא מלח?
 )18מה מינה דוד באדום?
 )19מהו המשפט והצדקה שהיה דוד עושה?
 )21מה היה תפקידם של האנשים הבאים:
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יואב –
יהושפט בן אחילוד –
צדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר –
שריה –
בניהו בן יהוידע –
בני דוד –
ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ח':
א .מתג האמה (א) –

שאלות – שמואל ב' פרק ט'
 )1מדוע שאל דוד את עבדיו אם יש עוד מישהו שנשאר בחיים ממשפחתו של שאול?
 )2מי היה ציבא?
 )3מה שאל דוד את ציבא? מדוע הוא רצה לדעת זאת?
 )4מה ענה ציבא לדוד?
 )5היכן היה מפיבשת? דייק בתשובתך.
 )6מדוע נפל מפיבשת על פניו והשתחווה בשעה שנקרא אל דוד?
 )7מהם שני החסדים שיעשה דוד למפיבשת?
 )8מה הייתה תגובתו של מפיבשת לאחר שדוד אמר לו שהוא יעשה עימו חסד?
 )9מה אמר דוד לציבא לאחר שאמר למפיבשת שיאכל על שולחנו?
 )11כמה בנים היו לציבא? על כמה אנשים היה ממונה?
 )11מדוע סבר ציבא שמפיבשת אינו צריך לאכול על שולחנו של דוד?
 )12מה היה שמו של בנו הקטן של מפיבשת?

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ט':
א .והבאת (י) –
ב .פסח שתי רגליו (יג)–

שאלות – שמואל ב' פרק י'
 )1מי מלך על עמון במקום נחש מלך עמון שמת?
 )2מדוע רצה דוד לעשות חסד עם חנון? מה היה החסד שרצה לעשות דוד?
 )3מה טענו עבדי חנון לחנון לסיבה האמיתית שדוד שלח אליו מנחמים?
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 )4מהם שני הדברים שעשה חנון לשליחים ששלח דוד כדי לנחמו?
 )5מדוע היה דוד צריך לשלוח שליחים אל השליחים ששלח לחנון?
 )6מה אמרו שליחיו של דוד לשליחים ששלח דוד כדי לנחם את חנון?
 )7את מי שכרו עמון כדי להילחם איתם נגד ישראל?
 )8היכן התקיימה המלחמה בין בני עמון לבני ישראל?
 )9במהלך המלחמה – היכן היו חיילי עמון והיכן היו בעלי בריתם?
 )11כיצד חילק יואב את הצבא לאחר שראה שהיה מוקף בחיילי אויב?
 )11מה אמר יואב לאבישי שיקרה במקרהו האויב יתחזק על אחד מהם?
 )12הסבר" :חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו וה' יעשה הטוב בעיניו" .מי אמר למי משפט זה?
 )13מה עשו חיילי עמון כשראו שחיילי ארם ברחו מפני יואב?
 )14להיכן חזר יואב מהמלחמה נגד בני עמון?
 )15מה עשו חיילי ארם לאחר שראו שהם מתחילים להפסיד במלחמה נגד ישראל?
 )16באיזה מקום נאספו חיילי חילם כדי להילחם נגד בני ישראל?
 )17מי היה שר צבאו של הדדעזר?
 )18מה עשה דוד כשראה שחיילי ארם הולכים לתקוף אותו?

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק י':
א .ולהפכה (ג) –
ב .מדויהם בחצי עד שתותיהם (ד) –

שאלות – שמואל ב' פרק יא'
 )1מה עשה דוד לאחר שעברה שנה ממלחמתו נגד בני עמון?
 )2הסבר" :ויצרו על רבה":
 )3מה ראה דוד בשעה שהוא הלך לטייל על גג ביתו בערב?
 )4מיהי האישה שראה דוד? מי היה בעלה?
 )5מה היה תוכן דברי השליחים ששלחה בת שבע לדוד?
 )6מה היה תוכן דברי השליחים ששלח דוד אל יואב לאחר שנודע לו שבת שבע הייתה בהריון?
 )7מה שאל דוד את אוריה כאשר אוריה התייצב אצלו?
 )8מה ציווה דוד את אוריה לאחר שביר את שלום חייליו?
 )9מה נתן דוד לאוריה בשעה ששילח אותו לביתו?
 )11איך הסביר אוריה לדוד את אי קיום הציווי לחזור אל ביתו?
 )11מה ענה דוד לאוריה לאחר שאוריה הסביר לו את הטעם שאינו חוזר לביתו?
 )12מה עשה דוד עם אוריה לאחר שראה שאינו חוזר אל ביתו?
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 )13היכן ישן אוריה לאחר שדוד החזיר אותו לירושלים?
 )14מה כתב דוד באיגרת ששלח עם אוריה אל יואב?
" )15ויהי בשמור יואב את העיר" – באיזה עיר מדובר ומה עשה שם יואב?
 )16כיצד נהרג אוריה?
 )17השליחים ששלח יואב לדוד:
א .מאיזה תגובה של דוד חשש יואב לאחר שישמע את דברי השליחים?
ב .מהי הטענה שהיה דוד יכול לטעון ,שממנו חשש יואב?
ג.

איזה מקרה ממלחמה קודמת היה מביא דוד כדי לחזק את טענתו?

ד .מה יאמרו השליחים לדוד במקרה שדוד יכעס מאוד על יואב על שנתן לחיילים
להתקרב מידי אל החומה? מדוע עשה זאת יואב בצורה כזו?
ה .מה הייתה הסכנה בכך שיואב יקדם את חייליו לחומת העיר עמון?
ו.

כיצד תיאר השליח ששלח יואב בפני דוד את מהלך המלחמה?

 )18מה ענה דוד ליואב לאחר ששמע את דברי השליחים?
 )19מה עשה דוד לאחר שעברו הימים בהם התאבלה בת שבע על בעלה?
 )21מה הייתה תגובתו של ה' על מעשהו של דוד?

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק יא':
א .לתשובת השנה (א) –

ו.

פלח רכב (כא) –

ב .משאת המלך (ח) –

ז.

אם תעלה חמת המלך (כ) –

ג.

הלא מדרך אתה (י) –

ד .ספר (יד) –

ח .כי כזה וכזה תאכל החרב (כה) –
ט .החזק מלחמתך אל העיר (כה) –

ה .ושבתם מאחריו (טו) –

שאלות – שמואל ב' פרק יב'
 )1סכם בקצרה את משל כבשת הרש .מהו הנמשל?
 )2באלו תיאורים תיאר נתן הנביא את מסירותו של העני לגידול כבשתו?
 )3מה היה פסק הדין של העשיר לפי מה שפסק לו דוד?
 )4מהם מעשי החסד שעשה ה' לדוד אותם הזכיר נתן הנביא בדבריו אל דוד?
 )5מהו ביזיון דבר ה' בו ביזה דוד את ה'?
 )6באלו שלושה דברים חטא דוד לפי דבריו של נתן הנביא?
 )7מהו עונשו של דוד שילווה אותו לאורך חייו כעונש על חטאו?
 )8מהו עונשו של דוד על חטאו?
 )9מה ההבדל בין הצורה בו חטא דוד לצורה בו יתבצע עונשו? מדוע?
 )11מה הייתה תשובתו של דוד לנתן לאחר שנתן הודיע לו את עונשו?
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 )11מדוע לא הייתה בת שבע נחשבת לאשתו של אוריה בשעה שדוד התחתן איתה?
 )12נתן אמר לדוד שה' מחל לו על חלק מחטאו .מהי התוצאה של מחילה זו?
 )13מהו עונשו של דוד על כך שגרם לחילול ה'?
 )14מהם שלושת הדברים שעשה דוד לאורך הזמן שבנו היה חולה כדי שה' ירפא את הבן?
 )15מה רצו זקני ביתו של דוד לעשות? האם הצליחו למלא את רצונם?
 )16כמה ימים היה בנו של דוד חולה לפני שהוא מת?
 )17מדוע פחדו אנשי ביתו של דוד לומר לו שבנו מת?
 )18כיצד הבין דוד שבנו מת?
 )19מהם ששת הדברים שעשה דוד לאחר שהבין שבנו מת?
 )21מדוע דוד הלך להשתחוות בבית ה'?
 )21מה הייתה פליאת עבדיו של דוד? כיצד פתר להם דוד את פליאתם?
 )22הסבר" :אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי":
 )23כיצד קראה בת שבע לבנה השני שנולד לה? מדוע קראה לו בשם זה?
" )24וה' אהבו" – על מי מסופר שה' אהב אותו?
 )25כיצד קרא נתן לבנה השני שנולד לבת שבע? מדוע?
 )26מדוע קרא יואב לדוד לסיים את כיבוש העיר "רבת בני עמון"?
 )27מהו עיר המים שכבש יואב?
 )28מלך עמון:
א .מי היה מלך עמון בשעה שכבשו את העיר ממנו?
ב .מה היה משקל כתרו?
ג.

מה היה בתוך כתרו?

 )29מה עשה דוד עם הכתר שלקח מחנון מלך עמון?
 )31באלו כלי ברזל הרג דוד את תושבי עמון?
 )31כיצד הרג דוד את אלו מתושבי עמון שלא הרג בכלי הברזל?
ביאורי מילים – שמואל ב' פרק יב':
א .הלך (ד) –

ו.

ועשה רעה (יח) –

ב .אפס כי נאץ נאצת את אויבי ה' בדבר
הזה (יד) –

ז.

וחנני (כב) –

ג.

ויאנש (טו) –

ד .ויבקש דוד את האלוקים בעד הנער (טז)
–

ח .עטרת מלכם (ל) –
ט .מגרה ,ובחריצי הברזל ,ובמגזרת הברזל
(לא) –
י.

מלבן (לא) –

ה .ולא ברא איתם לחם (יז) –
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שאלות – שמואל ב' פרק יג'
 )1מה היה קרבת משפחתו של יונדב לאמנון?
 )2מה הייתה עצתו של יונדב לאמנון?
 )3מה הציעה תמר לאמנון לעשות במקום להכריח אותה להתחתן איתו?
 )4מדוע שנא אמנון את תמר לאחר שהכריח אותה להתחתן איתה?
 )5מה ביקשה תמר מאמנון בשעה שהוא רצה לשלח אותה?
 )6מהם ארבעת הדברים שעשתה תמר כאשר היא הצטערה על מה שעשה לה אמנון?
 )7כיצד קרא אבשלום לאמנון כדי לבזותו?
 )8מה אמר אבשלום לתמר לעשות לאחר שכבר נודע לו מעשהו של אמנון?
 )9מה הייתה תגובתו של דוד כאשר שמע את מה שעשה אמנון?
 )11מדוע לא דיבר אבשלום עם אמנון?
 )11גזיזת צאנו של אבשלום:
א .כמה זמן לאחר המעשה עם תמר הייתה גזיזת הצאן של אבשלום?
ב .את מי הזמין אבשלום לחגוג איתו את גזיזת הצאן?
ג.

היכן הייתה חגיגה זו?

 )12מדוע לא רצה דוד ללכת עם אבשלום כדי לחגוג איתו את גזיזת צאנו?
 )13מדוע בירך דוד את אבשלום?
 )14מדוע לא רצה דוד בתחילה שאמנון ילך עם אבשלום לגזיזת צאנו?
 )15מה ציווה אבשלום את נעריו לעשות?
 )16כיצד הפיג אבשלום את חששם של נעריו מהריגת אמנון?
 )17מה עשו שאר בני המלך לאחר שנעריו של אבשלום הרגו את אמנון?
 )18מהי שמועת השקר ששמע דוד? מה עשה לאחר ששמע שמועה זו?
 )19מה עשו עבדיו של דוד לאחר שראו את תגובתו של דוד לשמועת השקר ששמע?
 )21מה אמר יונדב לדוד לאחר שדוד שמע את שמועת השקר?
 )21להיכן ברח אבשלום לאחר שהרג את אמנון? מדוע ברח דווקא לשם?
 )22כמה שנים שהה אבשלום במקום בריחתו?
 )23הסבר" :ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום" – מדוע?
ביאורי מילים – שמואל ב' פרק יג':
א .ויצר לאמנון להתחלות (ב) –

ז.

ב .ויפלא (ב) –

ח .משרת (ט) –

ג.

מדוע אתה ככה דל בן המלך בבקר
בבקר (ד) –

ותלבב לעיני שתי לביבות (ו) –

ט .אנא אוליך את חרפתי (יג) –
י.

ושממה (כא) –

ד .שכב על משבכך והתחל (ה) –

יא .ויפרץ (כה) –

ה .ותברני (ה) –

יב .כי על פי אבשלום היתה שומה (לב) –

ו.

בריה (ה) –
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שאלות – שמואל ב' פרק יד'
 )1מדוע שלח יואב לאישה התקועית?
 )2מהם שלושת הדברים שאמר יואב לאישה לעשות לפני שהיא תך אל המלך? מדוע?
 )3מהו המשל שאמרה האישה התקועית לדוד?
 )4מדוע לא היה דינו של האח הרוצח למות?
 )5מיהו היורש? מה רצו לעשות איתו?
" )6וכבו את גחלתי אשר נשארה" – הסבר.
 )7מדוע לא רצתה האישה התקועית שיהרגו גם את בנה הרוצח?
 )8מה רצה דוד לעשות לאחר ששמע את דברי האישה התקועית? כיצד שכנעה האישה את דוד
שאין צורך לעשות כך?
 )9מה אמר דוד לאישה התקועית לעשות כדי למנוע את הריגת בנה הרוצח?
 )11הסבר" :יזכר נא המלך את ה' אלוקיך מהרבת גאל הדם לשחת".
 )11מה נשבע דוד לאישה התקועית?
 )12הסבר" :ולמה חשבת כזאת על עם אלקים".
 )13הסבר" :ומדבר המלך הדבר הזה כאשם".
 )14מדוע קראה האישה התקועית לפסק דינו של דוד "דבר אשמה"?
 )15מהו הנימוק לאי הריגת אבשלום על ידי האישה התקועית?
 )16הסבר" :וכמים הנגרים ארצה אשר לא יאספו" .מה רצתה האישה התקועית לומר במשפט
זה?
" )17וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח":
א .מיהו חושב המחשבות ומיהו הנידח בפסוק זה?
ב .כיצד הסבירה האישה התקועית בפסוק זה את הריגת אמנון על ידי אבשלום?
 )18כיצד נימקה האישה התקועית את פתיחת דבריה במשל?
 )19מדוע תיארה האישה התקועית את דוד כמלאך אלוקים?
 )21מה שאל דוד את האישה התקועית לאחר ששמע את דברי הנמשל?
 )21הסבר" :אם איש להמין ולהשמיל מכל אשר דבר אדוני המלך".
 )22מה אמר דוד ליואב לעשות לאחר ששמע את דברי האישה התקועית?
 )23מה אמר יואב לדוד לאחר ששמע את ציוויו של דוד?
 )24מה ציווה דוד את אבשלום לאחר שאבשלום חזר מגשור?
 )25באלו שני תיאורים תיאר הנביא את יופיו של אבשלום?
 )26פעם בכמה זמן היה אבשלום מסתפר? מה היה משקל שערותיו כאשר היה גוזר אותם?
 )27כמה בנים וכמה בנות נולדו לאבשלום?
 )28מה היה שמה של ביתו של אבשלום?
 )29במשך כמה זמן ישב אבשלום בירושלים בלי לראות את פניו של דוד?

⋅
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טו'

 )31כמה פעמים שלח אבשלום שליחים אל יואב כדי שיבוא אליו ויפייס בינו לבין דוד?
 )31מה עשה אבשלום לאחר שראה שיואב לא בא אליו פעמיים?
 )32מה גדל בחלקת השדה של יואב?
 )33מה אמר אבשלום ליואב לאחר שיואב בא אליו?
 )34מדוע היה מעדיף אבשלום להישאר בגשור ולא לחזור לירושלים כשאינו יכול לראות את פניו
של דוד?
 )35מדוע רצה אבשלום להיפגש עם דוד?
 )36מה עשה דוד כשנפגש עם אבשלום לאחר שיואב פייס ביניהם ,ומה עשה אבשלום?
ביאורי מילים – שמואל ב' פרק יד':
א .וינצו (ו) –
ב .תכחדי (יח) –
ג.

היד יואב (יט) –

ד .להלל מאוד(כה) –
שאלות – שמואל ב' פרק טו'
 )1מה עשה אבשלום כדי לכבד את עצמו לאחד שדוד מחל לו על הריגתו של אמנון?
 )2מה היה אבשלום עושה כדי להתחבב על האנשים שבאו למשפט אצל דוד?
 )3מה היה אבשלום עושה לכל אחד שבא לדון בפני דוד?
 )4מה קרא אבשלם בקול גדול?
 )5מה הייתה טענתו המרכזית של אבשלום על דרך שיפוטו של דוד?
 )6מה היה אבשלום עושה כאשר אדם הי המתקרב אליו כדי להשתחוות לו?
 )7הסבר" :ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל".
 )8מה ביקש אבשלום מדוד לעשות בחברון?
" )9ויהי מקץ ארבעים שנה" – על אלו ארבעים שנה מדובר?
 )11מה עשה אבשלום עוד לפני שהלך לחברון?
 )11מהו הסימן שקבע אבשלום לכל המרגלים ששלח לכך שהוא התחיל למלוך? מה הייתה מטרת
הסימן?
 )12כמה אנשים הלכו יחד עם אבשלום לחברון?
 )13מדוע הלכו אנשים יחד עם אבשלום לחברון?
 )14למי קרא אבשלום כדי להשתתף איתו במרד? מאיזה עיר היה?
 )15מה אמר דוד לעשות כאשר אמר לו המבשר שאבשלום מלך?
 )16מה היה חששו של דוד למקרה שאבשלום יגיע לירושלים כאשר דוד ואנשיו עדיין נמצאים בעיר?
 )17מדוע לא האמין דוד שהוא יכול לסכל את המרד של אבשלום?
 )18לשם מה השאיר דוד את פילגשיו בירושלים?
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 )19מהו בית המרחק ומה קרה שם?
 )21מיהם שלושת קבוצות האנשים שמוזכר בפסוק שהם נעמדו יחד עם דוד?
 )21כמה אנשים מגת הגיעו כדי להיות עם דוד?
 )22מה אמר דוד לאיתי הגיתי?
 )23הסבר" :וגם גלה אתה למקומך".
 )24מדוע חשב דוד שאין זה הוגן שיכריח את איתי לברוח איתו?
 )25מה ענה איתי לדוד?
 )26מה היו עושים כל האנשים שהיו במקומות בהם דוד עבר כאשר ברח מאבשלום?
 )27להיכן הלך דוד ולהיכן הלכו אנשיו כאשר ברחו מפני אבשלום?
 )28מי נשא את ארון הברית בשעה שדוד ברח מאבשלום?
 )29להיכן עלה אביתר כאשר ברח יחד עם דוד?
 )31מה אמר דוד לצדוק כאשר צדוק ברח איתו?
 )31כיצד יוכל צדוק להזהיר את דוד?
 )32היכן יתעכב דוד כאשר יברח מפני אבשלום?
 )33מהם שלושת הדברים שעשה דוד כאשר עלה להר הזיתים שהראו שהוא אצטער?
 )34מה התפלל דוד לאחר ששמע שאחיתופל היה בצד של אבשלום וגם הוא היה בין המורדים?
 )35פסגת הר הזיתים:
א .מה היו עושים בפסגת הר הזיתים?
ב .את מי פגש דוד בפסגת הר הזיתים?
 )36מהם שני הדברים שעשה חושי הארכי מרוב צער שהצטער על דוד?
 )37מה אמר דוד לחושי הארכי כשפגש אותו?
 )38מה אמר דוד לחושי לעשות בשעה שישמע את התכנונים של אבשלום?
 )39מה קרה באותו הזמן שחושי נכנס לירושלים?
ביאורי מילים – שמואל ב' פרק טו':
א .טובים ונכוחים (ג) –
ב .קראים (יא) –
ג.

קשר אמיץ (יב) –

ד .והדיח עלינו את הרעה (יד) –

ה .והיום אניעך (כ) –
ו.

ויציקו (כד) –

ז.

נוהו (כה) –

ח .וראש לו חפוי (כט) –

שאלות – שמואל ב' פרק טז'
" )1ודוד עבר מעט מהראש":
א .מהו הראש ממנו עבד דוד?
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ב .את מי פגש דוד לאחר שעבר מהראש?
ג.

מה ארבעת הדברים שהיו על החמורים של האדם שפגש דוד?

 )2מדוע נשאר מפיבשת בירושלים לפי טענתו של ציבא?
 )3מה נתן דוד לציבא ומדוע? מה הייתה תגובתו של ציבא כששמע שדוד נותן לו את הדברים?
 )4מהם שני הדברים שעשה שמעי בן גרא בשעה שדוד עבר במקום שנקרא בחורים?
 )5מדוע קרא שמעי לדוד איש דמים?
 )6מה רצה אבישי לעשות לשמעי לאחר שקילל שמעי את דוד?
 )7מה ענה דוד לאבישי?
 )8כיצד הוכיח דוד שרצונו של ה' הוא ששמעי יקללו?
 )9מיהו בן הימני ומדוע נקרא כך?
 )11מה קיווה דוד שיקרה לאחר שהוא בוזה?
 )11היכן המשיך שמעי ללכת אחרי דוד? מהם שלושת הדברים שעשה כאשר המשיך ללכת אחרי דוד?
 )12היכן נח דוד?
 )13מה שאל אבשלום את חושי הארכי כאשר הם נפגשו בירושלים?
 )14מהם שני הנימוקים שטען חושי להצטרפותו לאבשלום?
 )15מה ייעצו אחיתופל והזקנים לאבשלום לעשות? מה היה הצורך בעצה זו?
 )16היכן התחתן עם אבשלום עם פילגשי אביו? מדוע עשה זאת דווקא במקום זה?
 )17כיצד תיאר הנביא את יעילות עצותיו של אחיתופל?

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק טז':
א .צמד חמורים חבשים (א) –
ב .צימוקים (א) –
ג.

קיץ (א) –

ד .ועפר בעפר (יג) –

שאלות – שמואל ב' פרק יז'
 )1מה הייתה עצתו של אחיתופל כדי לנצח סופית את דוד?
 )2מה יקרה לכל העם לאחר שאחיתופל יהרוג את דוד?
 )3מה אמר אבשלום לעשות לאחר ששמע את עצתו של אחיתופל?
 )4מה הייתה טענתו של חושי נגד עצתו של אחיתופל?
 )5היכן ,לדבריו של חושי ,יישן דוד באותו לילה?
 )6למה דימה חושי את הגבורה בה יילחמו דוד ואנשיו? מהו הדימוי?
 )7לדבריו של חושי ,מה יקרה אם חייליו של אבשלום יפסידו בקרב הראשון נגד דוד?
 )8מיהם האנשים שליבם כלב האריה? מה יקרה להם במקרה ויפסיד אבשלום?
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 )9מה הייתה עצתו של חושי לאבשלום?
 )11הסבר" :ופניך הולכים בקרב".
 )11למה דימה חושי את ריבוי החיילים של מחנה אבשלום? ( 2דימויים)
 )12מדוע לפי דברי חושי יש להרוג גם את אנשיו של דוד?
 )13לפי דבריו של חושי ,מה יקרה במקרה ודו יספיק להיכנס לעיר מבוצרת עד שיאספו את החיילים
שיתקפו אותו?
 )14א .איזו עיצה מהשניים קיבל אבשלום?
א .עצתו של מי הייתה טובה יותר?
ב .מדוע קיבל אבשלום את העצה הפחות טובה?
 )15מה אמר חושי לשליחים ששלח לדוד?
 )16היכן עמדו יהונתן ואחימעץ בשעה שהגיע אליהם שהשליח של חושי?
 )17מי אמר ליהונתן ואחימעץ על תוכניתו של אבשלום?
 )18מדוע יהונתן ואחימעץ היו חייבים להישאר בעין רוגל?
 )19מי אמר לאבשלום שיהונתן ואחימעץ מרגלים? להיכן ברחו יהונתן ואחימעץ ברגע שגילו אותם?
 )21כיצד התחבא יהונתן ואחימעץ?
 )21היכן עוד למדנו שוילון נקרא בשם מסך?
 )22להיכן אמרה האישה לעבדיו של אבשלום שלשם ברחו יהונתן ואחימעץ?
 )23עד מתי הספיקו דוד ואנשיו לעבור את נהר הירדן?
 )24מה עשה אחיתופל לאחר שראה שאבשלום לא קיבל את עצתו?
 )25היכן נקבר אחיתופל?
 )26את מי מינה אבשלום לפקד על הצבא במקום יואב?
 )27מה היה קרבת משפחתו של עמשא לדוד?
 )28היכן הקים דוד את מחנה הצבא שלו והיכן הקים אבשלום את מחנה הצבא שלו?
 )29מיהם שלושת האנשים שהביאו דברים לדוד כאשר הי במחניים? מהם ארבע עשרה הדברים
הביאו איתם?
ביאורי מילים – שמואל ב' פרק יז':
א .יגע ורפה ידים (ב)

ח .ויצו אל ביתו (כג) –

ב .והחרדתי (ב) –

ט .משכב (כח) –

ג.

פחתים (ט) –

י.

ספות (כח) –

ד .יבלע (טז) –

יא .כלי יוצר (כח) –

ה .מסך (יט) –

יב .קלי (כח) –

ו.

הרפות (יט) –

ז.

מיכל המים (כ) –

יג .שפות בקר (כט) –
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שאלות – שמואל ב' פרק יח'
 )1כיצד חילק דוד את צבאו?
 )2כיצד שכנעו אנשיו של דוד את דוד שלא לצאת איתם אל המלחמה? במה יעזור דוד למהלך
המלחמה?
 )3הסבר" :כי עתה כמנו עשרה אלפים".
 )4מה ציווה דוד את שלושת מפקדי צבאו לפני שיצאו למלחמה?
 )5מה שמע כל העם שדוד ציווה?
 )6היכן נערכה המלחמה בין מחנה דוד למחנה ישראל?
 )7כמה מחיילי ישראל הרגו חיילי דוד?
 )8כיצד מתו רוב חייליו של אבשלום שנהרגו במלחמה נגד חיילי דוד?
 )9כיצד נלכד אבשלום ללא יכולת לברוח?
 )11הסבר" :ויתן בין השמים ובין הארץ".
 )11מה אמר יואב לאיש שמצא את אבישי תלוי על העץ?
 )12מה היה נותן יואב לאיש שמצא את אבשלום כשכר ,לו אותו אדם היה הורג את אבשלום?
 )13מה ענה האיש שמצא את אבשלום ליואב?
 )14הסבר" :או עשיתי בנפשי שקר".
 )15הסבר" :ואתה תתיצב מנגד" .מי אמר למי מפשט זה?
 )16מהם שני השלבים בהריגתו של אבשלום?
 )17מה עשה יואב כדי לסמן לחיילי דוד שהמלחמה הסתיימה?
 )18מדוע היה צריך יואב למנוע מחיילי דוד במלחמתם נגד חיילי ישראל?
 )19להיכן השליכו חייליו של דוד את גופתו של אבשלום? מה הניחו מעל מקום קבורתו של אבשלום?
 )21זיכרון אבשלום:
א .מה עשה אבשלום כדי שיישאר ממנו זיכרון?
ב .כיצד קרא למקום זה?
ג.

מדוע היה צריך אבשלום להקים לעצמו זכר ולא היה יכול להסתפק בבניו שיישארו כזכר
אחריו?

ד .היכן בנה אבשלום את המצבת?
 )21מה רצה אחימעץ לבשר לדוד? מדוע מנע ממנו יואב לבשר זאת לדוד?
 )22את מי שלח יואב כדי לבשר לדוד על מות אבשלום והניצחון במלחמה?
" )23ולכה אין בשורה מצאת":
א .הסבר משפט זה.
ב .מי אמר למי משפט זה?
ג.

מה רצה לומר במשפט זה?

 )24כיצד עבר אחימעץ את הכושי?
 )25היכן ישב דוד בשעה שאחימעץ הגיע אליו?
 )26מיהו הראשון שראה את אחימעץ רץ לעבר שער העיר מחניים?
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 )27מהו הסימן שנתן דוד לצופה כדי לבדוק האם בפי הרץ יש בשורה טובה או רעה?
 )28מה ענה דוד לאחר שהצופה אצר לו שיש שני אנשים שרצים לעבר העיר?
 )29כיצד זיהה הצופה שהרץ הראשון הוא אחימעץ?
 )31מה אמר דוד לאחר ששמע שהצופה זיהה את הרץ הראשון כאחימעץ?
 )31מה אמר אחימעץ לדוד?
 )32מה ענה אחימעץ לדוד לשאלתו מה עלה בגורלו של אבשלום?
 )33מה ההבדל בין בשורת אחימעץ לבשורת הכושי?
ביאורי מילים – שמואל ב' פרק יח':
א .לאט לי לנער אבשלום (ה) –

ז.

ב .נפצת (ח) –

ח .כי חזך יואב את העם (טז) –

ג.

שובך האלה (ט) –

ויסבו (טו) –

ט .פחת (יז) –

ד .שמרו מי בנער אבשלום (יב) –

י.

ה .אחילה (יד) –

יא .יד אבשלום (יח) –

ו.

מצבת (יח) –

שבטים (יד) –

שאלות – שמואל ב' פרק יט'
 )1להיכן עלה דוד כדי לבכות על מותו של אבשלום?
 )2מה אמר דוד בשעה שהסתובב ובכה?
 )3מדוע הזכיר דוד בבכייתו פעמים רבות את המילה "בני"?
 )4מה הייתה תגובת העם לאחר שראו את תגובתו של דוד למות אבשלום?
 )5כיצד נכנסו אנשי דוד אל העיר? מדוע?
 )6מהם שני הדברים שעשה דוד בשעה שהתאבל על אבשלום?
 )7מה טען יואב על האבל בו היה דוד?
 )8לדבריו של יואב – מה מוטל על דוד לעשות כדי שהעם לא יעזוב אותו?
 )9מהי הרעה הכי גדולה שיכולה לקרות לדוד?
 )11מה אמרו שבטי ישראל לאחר שדוד ניצח את אבשלום במלחמה?
 )11מה ציווה דוד לאביתר וצדוק לומר לכל אחד מהאנשים הבאים:
א .לזקני יהודה –
ב .עמשא –
 )12להיכן הגיעו אנשי שבט יהודה כדי ללוות את דוד חזרה למלחמה?
 )13שמעי בן גרא:
א .כמה אנשים משבט בנימין לקח איתו כדי לבקש סליחה מדוד?
ב .מהיכן יצא שמעי ולהיכן הגיע כדי לפגוש את דוד?
 )14מי יצא כדי לקבל את פניו של דוד בחזרתו לירושלים?
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 )15כיצד העבירו את משפחתו של דוד את הירדן?
 )16מדוע העבירו שמעי וציבא את משפחתו של דוד בספינה?
 )17מה עשה שמעי בן גרא לבזמן שדוד עבר בירדן?
 )18כיצד הסביר שמעי לדוד שעליו למחול לו? ( 2טענות)
 )19מיהו בית יוסף? מה רצה שמעי לומר בכך?
 )21מה הייתה תגובתו של אבישי לבקשת הסליחה של שמעי?
 )21מה הייתה תשובתו של דוד לתגובתו של אבישי?
 )22באיזו הזדמנות נוספת אמר דוד לאבישי "מה לי ולכם בני צרויה"?
 )23מדוע לא רצה דוד להרוג את שמעי?
 )24מהם שלושת הדברים בהם הראה מפיבשת את צערו מיום שברח דוד מירושלים?
 )25מפגש דוד ומפיבשת:
א .מה הייתה טענתו של דוד למפיבשת?
ב .מה ענה מפיבשת לטענה זו?
ג.

כיצד תיאר מפיבשת את דוד? מי עוד תיאר כך את דוד?

ד .מדוע סבר מפיבשת שדוד היה יכול לעשות לו ככל העולה על רוחו?
ה .הסבר" :ומה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך"?
ו.

מה היה פסק שינו הסופי של דוד?

ז.

מה הייתה תגובתו של מפיבשת לפסק דינו של דוד?

 )26ברזילי הגלעדי:
א .בן כמה היה ברזילי?
ב .מה עשה ברזילי לאורך הזמן בו שהה דוד במחניים?
ג.

הסבר" :כי איש גדול הוא".

ד .מה אמר דוד לברזילי?
ה .מדוע סירב ברזילי להצעתו של דוד?
ו.

מהם הדברים שברזילי אינו יכול לעשות מרוב זקנה?

ז.

לדבריו של ברזילי – כיצד יגמול דוד איתו טובה על שעשה?

ח .מיהו כמהם?
ט .כמה יעבור ברזילי כדי ללוות את דוד?
 )27מהם שני הדברים שעשה דוד לברזילי לפני שברזילי חזר למקומו?
 )28מה טענו אנשי ישראל כלפי דוד? מדוע הפריע להם הדבר?
 )29מה הייתה תשובת אנשי יהודה לאנשי ישראל?
 )31הסבר" :האכול אכלנו מן המלך ,אם נשאת נשא לנו".
 )31מהם שני הדברים שענו אנשי ישראל לאנשי יהודה?
 )32מי בסוף ניצח בוויכוח שהיה בין ישראל ליהודה? מה אמר בטענתו?
ביאורי מילים – שמואל ב' פרק יט':
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א .לאט (ה) –

ז.

ב .הבשת (ו) –

ח .לשטן (כג) –

ג.

נדון (י) –

העוה (כ) –

ט .וירגל (כח) –

ד .מחרישים (יא) –

י.

ה .וצלחו הירדן (יח) –

יא .עשר ידות לי במלך (מד) –

ו.

ועברה העברה (יט) –

ותשת (כט) –

יב .ויקש (מד) –

שאלות – שמואל ב' פרק כ'
 )1שבע בן בכרי:
א .מאיזה שבט היה?
ב .מה טען?
 )2מי היה בצידו של שבע בן בכרי ומי היה בצדו של דוד?
 )3מה עשה דוד עם הפילגשים שהניח כדי לשמור על ביתו?
 )4הסבר" :ותהיינה צררות חיות עד יום מותן אלמנות חיות".
 )5מה ציווה דוד את עמשא?
 )6את מי מינה דוד בסופו של דבר לפקד על המלחמה נגד שבע בן בכרי? מדוע לא עמד עמשא בראש
הצבא בסופו של דבר?
 )7מה היה חששו של דוד באם יתעכב מלהילחם נגד שבע בן בכרי?
 )8דוד אמר בדבריו שאם יתעכבו ,תהיה המלחמה נגד שבע מלחמה קשה יותר ממלחמה אחרת .על
איזו מלחמה מדובר?
 )9מי יצא בסופו של דבר לרדוף אחרי שבע בן בכרי?
 )11היכן פגש יואב את עמשא?
 )11מה השוני בין איך שהחרב הייתה חגורה על יואב ממה שהיה מקובל בדרך כלל? מה הסיבה
לשוני?
 )12כיצד הרג יואב את עמשא?
 )13הסבר" :ולא שנה לו".
 )14מה היה תפקידו של אחד מנערי יואב שנעמד ליד עמשא?
 )15היכן הייתה מונחת גופתו של עמשא לאחר שיואב הרגו?
 )16מה עשה נערו של יואב לאחר שראה שכולם היו מתעכבים ליד גופתו של עמשא כשהם עברו לידו?
 )17מאיזה ערים אסף יואב אנשים כדי לרדוף אחרי שבע בן בכרי?
 )18היכן הטילו אנשיו של יואב מצור על שבע בן בכרי?
 )19מה עשו יואב ואנשיו כדי שיוכלו לעלות מעל חומת העיר בה התבצר שבע?
 )21מהו החל?
 )21מה אמרה האישה החכמה ליואב כשפנתה אליו?
 )22הסבר" :דבר ידברו בראשונה לאמר".
 )23הסבר" :שאל ישאלו באבל וכן התמו".
 )24מהו ההסכם אליו הגיעו יואב והאישה החכמה?
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 )25כיצד שכנעה האישה החכמה את אנשי אבל בית מעכה שיש להסגיר לידיו של יואב את שבע בן
בכרי?
 )26מה היה תפקידם של כל אחד מהאנשים הבאים:
א .יואב –
ב .בניה –
ג.

אדרם –

ד .יהושפט בן אחילוד –
ה .שוא –
ו.

צדוק ואביתר –

ז.

עירא –

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק כ':
א .ויוחר (ה) –
ב .חגור מדו לבשו (ח) –
ג.

חגור חרב מצמדת על מתניו בתערה (ח) –

ד .מתגלל (יב) –
ה .ויסב (יב) –
ו.

הגה (יג) –

ז.

למה תבלע נחלת ה' (יט) –

שאלות – שמואל ב' פרק כא'
 )1כמה שנים היה הרעב בימיו של דוד?
 )2מהן שתי הסיבות לכך שהיה רעב בימיו של דוד?
" )3והגבענים לא מבני ישראל המה כי אם מיתר האמורי" – מה רצה הנביא ללמדנו בדברים אלו?
 )4מדוע היו חייבים בני ישראל להשאיר את הגבעונים בחיים?
 )5מדוע רצה שאול להרוג מהגבעונים?
 )6הסבר" :וברכו את נחלת ה' " .מי אמר למי משפט זה?
 )7הסבר" :נשמדנו מהתיצב בכל גבול ישראל".
 )8מה הייתה דרישת הגבעונים מדוד כדי שיתרצו לכפר לישראל על הריגת שבעת הגבעונים?
 )9היכן רצו הגבעונים לתלות את שבעת צאצאיו של שאול?
 )11על מי ולמה ריחם דוד ולא מסר אותו לגבעונים?
 )11את מי מצאצאיו של שאול מסר דוד לגבעונים?
 )12כיצד ידע דוד שה' מסכים למסור את שבעת צאצאיו של שאול לידי הגבעונים?
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 )13באיזו תקופה בשנה הומתו צאצאיו של שאול?
 )14מה עשתה רצפה בת איה?
 )15באיזו תקופה מנעה רצפה מהציפורים והחיות מלהתקרב אל גופות הנתלים?
 )16מה עשה דוד לאחר שנאמר לו על המעשה שעשתה רצפה בת איה?
 )17היכן קבר דוד את שאול ,יהונתן ושבעת צאצאיו של שאול שנתלו?
 )18כיצד כופר לבני ישראל שני החטאים שבגללם לא ירד גשם?
 )19ישבי בנב:
א .מה היה משקל הלהב שהחזיק?
ב .במה היה חגור שגרם לו לעשות מעשי גבורה גדולים יותר?
ג.

מה רצה ישבי בנב לעשות לאחר שדוד התעייף?

ד .כיצד ניצל דוד?
ה .מה נשבעו אנשיו של דוד לאחר התקרית עם ישבי בנב?
 )21למה דימו אנשיו של דוד את דוד מלכם?
 )21היכן התרחשה המלחמה השנייה נגד הפלשתים בפרקנו? מי הרג את אחיו של ישבי במלחמה זו?
 )22את מי הכה אלחנן בן יערי? מי לא עזר למי שהכה?
 )23כיצד תיאר הנביא את גבורתו של בית הלחמי?
 )24את מי הכה יהונתן – אחיינו של דוד? מה היה מיוחד בו?
 )25לסיכום :כיצד נהרגו ארבעת הבנים של הרפה שהולידה בגת?

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק כא':
א .אשר דמה לנו (ה) –
ב .הוקענום (ו) –
ג.

ותטהו לה אל הצור (י) –

ד .עד ניתך מים עליהם מן השמים (י) –
ה .ויעתר אלקים לארץ (יד) –
ו.

קנו (טז) –

ז.

מנור אורגים (יט) –

שאלות – שמואל ב' פרק כב'
 )1מהם ששת שנושאים בהם עוסקת שירתו של דוד?
 )2מהם שני הדימויים בהם נקט דוד כדי לדבר על כך שה' מציל אותו?
" )3צורי"
א .מהו צור?
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ב .מדוע דימה דוד את ה' לצור?
 )4מדוע דימה דוד את ה' ל"קרן ישעי"?
 )5ממי מציל ה' את דוד?
 )6מתי דוד נושע?
 )7הסבר" :כי אפפני משברי מות נחלי בליעל יבעתני".
" )8חבלי שאול סבוני" – על איזה פסוק חוזר פסוק זה בתוכנו?
" )9קדמוני מוקשי מות" – מהם מוקשי המוות שקדמו את דוד?
 )11מה עושה דוד בשעת צער?
 )11היכן שומע ה' את תפילותיו של דוד?
" )12ויתגעש ותרעש הארץ":
א .מיהו הארץ?
ב .מה קרה לארץ?
ג.

מדוע?

" )13מוסדות השמים":
א .מיהם מוסדות השמים?
ב .מה קרה להם?
ג.

מדוע?

 )14מהם שני הדברים שייצאו מה' כדי להתנקם באויביו של דוד?
 )15כיצד דימה דוד את ירידתו של ה' כדי להתנקם באויביו?
 )16למה שימש הערפל שתחת רגליו של ה' (בדימוי)?
 )17מה עשה ה' (בדימוי) כדי למהר לבוא ולפרוע מהרשעים?
 )18כיצד התגלה ה' בשעה שבא לפרוע מהרשעים?
 )19היכן החשיך ה' כדי להחשיך את מחנה האויב?
 )21מה הבעיר את גחלי האש?
 )21כיצד בלבל ה' או אויביו של דוד?
" )22עליון יתן קולו" :מיהו העליון ועל מי ייתן את קולו?
" )23וישלח חיצים" – מדוע דימה דוד את הבאת הפורענות על אויביו לשליחת חיצים?
 )24מהם חמשת הדברים שעשה ה' כדי לפזר ולהכות באויביו של דוד?
" )25ויראו אפיקי הים":
א .מהם אפיקי הים?
ב .מדוע נגלו אפיקי הים?
 )26מהם שני הדברים שנגלו בגלל גערת ה'?
" )27ישלח ממרום יקחני" – הסבר.
" )28ימשני ממים רבים":
א .מיהם המים הרבים?
ב .מה עשה כאן ה'?
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 )29מתי תקפו אויביו של דוד את דוד? מדוע?
 )31הסבר" :ויצא למרחב אתי ,יחלצני כי חפץ בי".
 )31מדוע גמל ה' לדוד טוב?
" )32כי שמרתי דרכי ה' ,ולא רשעתי מאלקי" – מה רצה דוד להסביר במשפט זה?
" )33כי כל משפטיו לנגדי" – מהם משפטי ה' ומה עושה דוד עם משפטיו?
" )34ואהיה תמים לו" – מהי התמימות של דוד בפסוק זה?
" )35עם חסיד תתחסד":
א .מיהו החסיד?
ב .מי יתחסד איתו?
ג.

מהי ההתחסדות?

" )36עם גיבור תמים תתמם":
א .מיהו הגיבור התמים?
ב .מה עושה לו ה'?
" )37עם נבר תתבר":
א .מיהו הנבר?
ב .מה יעשה לו ה'?
" )38ועם עקש תתפל":
א .מיהו העקש?
ב .מה יעשה לו ה'?
 )39את מי מושיע ה'?
 )41מה יעשה ה' לאנשים המתגאים?
 )41למה דימה דוד את ה' כאר בא לתאר שה' מאיר את החושך?
 )42הסבר" :כי בכה ארוץ גדוד".
 )43הסבר" :באלקי אדלג שור".
" )44אמרת ה' צרופה" – מדוע דימה דוד את דברי ה' לכסף מזוקק?
 )45הסבר" :האל מעוזי חיל".
 )46הסבר" :ויתר תמים דרכי".
 )47כיצד גרם ה' לכך שדוד יוכל לרדוף אחרי אויביו?
 )48הסבר" :ועל במותי יעמידני".
 )49מהי הקשת הנחושה ומה יקרה לה בעזרת הכח שה' נתן לדוד?
 )51איזו מידה של ה' נתנה לדוד כח להילחם נגד הרבה אויבים?
 )51כיצד לא נפלו רגליו של דוד?
" )52ואויבי תתה לי ערף" :מה עשו אויבי דוד ומדוע?
" )53ישעו ואין מושיע".
א .מי ישעו?
ב .מה יעשו?
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מדוע אין מושיע?

 )54אל מי פנו אויבי דוד לאחר שראו שהם אינם נושעים?
 )55מהם שני הדברים (דימויים) שיעשה ה' לאויבי דוד לאחר שיפנו אליו?
" )56ותפלטני מריבי עמי" – מיהם אויביו של דוד בפסוק זה?
" )57תשמרני לראש גוים" – מהם שני הדברים שעשה ה' לדוד בדברים אלו?
 )58אילו עמים עובדים את דוד מרוב חסד שעשה איתו ה'?
 )59מדוע העמים שעובדים את דוד ישקרו לו?
 )61מדוע אותם עמים ישמעו בקולו של דוד?
 )61מהם שני הדברים שיקרו לאותם גויים?
" )62חי ה'" :מה ביקש דוד לומר במשפט זה?
" )63ברוך צורי" – מיהו צורו של דוד?
" )64וירם אלקי צור ישעי" – מה קורה בשעה שה' מציל את דוד?
" )65ומקמי תרוממני" – מה אומר דוד בפסוק זה?
 )66מה יעשה דוד כתוצאה מכך שה' מציל אותו מאויביו?
" )67מגדול ישועות מלכו" – מיהו המלך ומה עושה לו ה'?
" )68ועשה חסד למשיחו" – מדוע נקרא דוד "משיחו"?

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק כב':
א .סלעי (ב) –

י.

ב .מפלטי (ב) –

יא .וענתך תרבני (לו) –

ג.

משגבי (ג) –

יגיה חשכי (כט) –

יב .ותזרני חיל למלחמה (מ) –

ד .ויתגעש (ח) –

יג .תכריע קמי תחתני (מ) –

ה .ויט (י) –

יד .ואצמיתם (מא) –

ו.

חשרת מים עבי שחקים (יג) –

טו .ותפלטני מריבי עמי (מד) –

ז.

ירעם (יד) –

טז .יחגרו ממסגרותם (מו) –

ח .ביום אידי (יט) –

יז .מאיש חמסים תצילני (מט) –

ט .כבר ידי ישיב לי (כא) –

שאלות – שמואל ב' פרק כג'
 )1מהם שני השלבים בחייו של דוד שמוזכרים בפתח דברי נבואתו האחרונים? מדוע הזכיר דוד שני
שלבים אלו?
 )2מה התפקיד שייעד ה' לדוד לפי המתואר בפסוק?
" )3רוח ה' דיבר בי" – מהי רוח ה' שבפסוק?
 )4מה היה על לשונו של דוד?
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 )5מה יקרה בשעה שהשליט על בני האדם יהיה צדיק?
 )6באיזה דימוי השתמש דוד כדי להסביר את עובדת המושל הצדיק הגורר אחריו את שאר בני
האדם להיות צדיקים גם כן?
 )7מהו התנאי שבו גורר הצדיק אחריו את שאר בני האדם? מהו הדימוי בו השתמש דוד?
" )8מנגה ממטר דשא מארץ" :מדוע הזכיר דוד את שילוב הכוחות בין השמש לגשם?
אין דומה מלכותו של דוד להשפעתו של צדיק?
 )9מהם שני הדברים שרק מלכים מזרעו של דוד יכולים לעשות?
" )11כי לא יצמיח" :מי אינו מצמיח ומה אינו מצמיח?
 )11למה דימה דוד את מלכותם של הרשעים? מהו הניגודיות למלכותו של דוד?
 )12במה יוכו המלכים הרשעים? ( 2דברים)
" )13ובאש שרוף ישרפו בשבת" – מה יקרה בזמן שהמלכים הרשעים ישלטו?
 )14מי היו שלושת שומרי ראשו של דוד?
 )15מי היה ראש השומרים של דוד?
 )16מה סיפר הנביא על גבורתו של עדינו העצני?
 )17כיצד תיאר הנביא את דבקותו של אלעזר במלחמה נגד הפלשתים?
 )18מה עשו חיילי ישראל לאחר שדוד ואנשיו ניצחו את הפלשתים?
 )19מה מסופר על מעשה הגבורה של שמא במלחמה נגד הפלשתים?
" )21ודוד אז במצודה":
א .מהי המצודה?
ב .היכן הייתה המצודה?
ג.

מתי התרחש סיפור זה?

ד .היכן היה מחנה הפלשתים באותו זמן?
ה .למה התאווה דוד? מדוע?
ו.

מי ניסה למלא את תאוותו של דוד?

ז.

מדוע לא קיבל דוד את המים מהם?

ח .מה עשה דוד עם המים שהביאו לו?
 )21הסבר" :הדם האנשים ההלכים בנפשותם".
 )22מי היה ראש שלושת האנשים שהלכו להביא לדוד את המים מבית לחם?
 )23איזה מעשה גבורה מסופר על אבישי?
" )24ולו שם בשלושה":
א .מיהו לו?
ב .מיהם בשלושה?
ג.

מהו השם שהיה לו בשלושה?

 )25מהי מדרגתו המדויקת של אבישי לפי המסופר בנביא?
 )26בניהו בן יהוידע:
א .מהם שני התיאורים בהם מתואר בניהו?
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ב .מהיכן היה בניהו?
ג.

מהם שלושת מעשי הגבורה שעשה בניהו לפי המתואר בפסוק?

 )27כיצד הרג בניה את המצרי?
 )28מה הייתה מעלתו המדויקת של בניה לפי המתואר בפסוק?
 )29למה מינה דוד את בניה?
 )31מדוע לא נמנה עשהאל כאחד מהגיבורים של דוד?
 )31לדוד היו שלושים ושבעה גיבורים .חלק את הגיבורים של דוד לקבוצות.
ביאורי מילים – שמואל ב' פרק כג':
א .בקר לא עבות (ד) –
ב .ערוכה בכל (ה) –
ג.

שמרה (ה) –

ד .ובליעל כקוץ מנד כלהם (ו) –
ה .כי לא ביד יקחו (ו) –
ו.

לחיה (יא) –

ז.

ויסך (טז) –

ח .איש מראה (כא) –
ט .שבט (כא) –
י.

משמעתו (כג) –
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שאלות – שמואל ב' פרק כד'
 )1לאיזה מעשה גירה ליבו של דוד אותו?
 )2מה ציווה דוד את יואב לעשות?
 )3מהם גבולות הארץ בהם אמר דוד ליואב לשוטט בהם?
 )4מה אמר יואב לדוד לאחר שצווה לספור את בני ישראל?
 )5הסבר" :ויוסף ה' אלוקיך אל העם כהם וכהם מאה פעמים ,ועיני אדני המלך ראות".
 )6מהיכן התחילו יואב ואנשיו לספור את בני ישראל?
 )7מה היה מסלול הליכתם של יואב ואנשיו בשעה שמנו את בני ישראל?
 )8מהם ערי החיוי והכנעני?
 )9כמה זמן לקח ליואב ולאנשיו למנות את בני ישראל?
 )11מה היה מניין העם שמנה יואב?
 )11מדוע התחרט דוד לאחר שמנה את בני ישראל?
 )12ה' אמר לגד החזה שיאמר לדוד שיבחר אחת משלוש אפשרויות לעונש על שספר את בני ישראל.
מהם שלושת האפשרויות?
 )13באיזו מהאפשרויות בחר דוד? מדוע?
 )14הסבר" :צר לי מאד".
 )15מכת הדבר:
א .כמה זמן אמר ה' לדוד שיארך מכת הדבר?
ב .כמה זמן ארכה מכת הדבר בפועל? מדוע?
ג.

כמה אנשים מישראל מתו במגפה?

 )16מה רצה מלאך ה' לעשות ליושבי העיר ירושלים? מדוע נמנע מלעשות כן?
 )17היכן עמד המלאך בשעה שה' אמר לו שלא להכות את יושבי ירושלים?
 )18מה אמר דוד לה' בשעה שהוא ראה את המלאך המשחית?
 )19כיצד כינה דוד את בני ישראל בתפילתו לה'?
 )21מה אמר גד החוזה לדוד לעשות ביום שהתפלל דוד וראה את המלאך?
 )21מה הייתה מטרת בואו של דוד לגורן ארונה לפי מה שאמר דוד לארונה?
 )22מה הציע ארונה לדוד כדי להקריב לקרבן לה'?
 )23הסבר" :ה' אלוקיך ירצך".
 )24מה ענה דוד להצעתו של ארונה?
 )25מה היה המחיר ששילם דוד תמורת גורן ארונה?
 )26אלו קרבנות הקריב דוד המלך בגורן ארונה?

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק כד':
א .ויסת (א) –
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ב .שוט (ב) –
ג.

ויחזק דבר המלך (ד) –

ד .ארץ תחתים חדשי (ו) –
ה .נסכלתי (י) –
ו.

מרגים (כב) –

ז.

ויעתר (כה) –
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