
 ה"ב

 

 ז"טפרק ', שמואל א

 . דף העבודה בהתאם קראי את הפרק מתוך הנביא והשלימי את
 .י המורה"בקובצי השמע שנשלחו ע גם תוכלי להיעזר

 :נושאי הפרק

  מושח את דוד, שמואל בבית ישי ִלְמשֹוַח אחד מבניו למלך  :יג -אפסוקים. 

  דוד נבחר ְלַנּגֵן אצלו, את שאול (מפחידה) רוח רעה ְמַבֶעֶתת: כג -ידפסוקים. 

 

 (בנביא המילה נמצאתצייני את הפסוק בו ) :מיליםביאורי 

 "( ' __פס) הזמינו, הכינו עצמכם= "ִהְתַקְדשּו 

 "( ' __פס) ָראּוי הוא להיות משיח= "משיחו' ַאך ֶנֶגד ה 

 ( ' __פס) ַמְרֶאה אדום= ַאְדמֹוִני 

 (' __פס) גורמת לו ַפַחד, ַמֲחִריָדה אותו= ּוִבֲעַתּתּו 

 

 :שאלות

 _________________________________? איזה כלי לוקח שמואל למשוח מלך .1

 _____________ _______________________________? ממה חושש שמואל .2

 ______________________________________________? הוא חושש מדוע

 __________________________________________?את מי הוא מזמין ַלּזֶַבח .3

 _________________________________? את מי חשב שמואל למשוח בתחילה .4

 ____________________________________________? __ִמְתַנּגֵד' מדוע ה .5

 ______________________________________? _(פסוק יב)כיצד ְמתֹוָאר דוד  .6

? (פסוק יח)מה הם ַהּתְכּונֹות הנוספות שמוסיף נער שאול ְלָתֵאר את דוד  .7

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 __________________________________? לאחר שנמשח דוד קרה לשאול מה .8

 _____________________________? ___מה הפתרון להסיר ממנו את רוח הרעה .9

 ______________________________?  __איזו מתנה שולח ישי עם דוד אל שאול .11

 ______________________________________?  _____מה מבקש שאול ישי .11

 

 :השוואות למקורות אחרים

 ? ____________________________באיזה כלי נמשח שאול !ירכִהז  

 ?  ________________________ני שנבחראיזה מנהיג היה מתעסק בצאן לפ

  



 ה"ב

 

 ז"פרק י', שמואל א

 . דף העבודה בהתאם קראי את הפרק מתוך הנביא והשלימי את
 .י המורה"בקובצי השמע שנשלחו ע גם תוכלי להיעזר

   :נושאי הפרק

  הוא ֵמָחֵרף ַמַעְרכֹות ישראל, תיאור ּגְָלָית, נערכים למלחמה  :י -אפסוקים 

 דוד ְמַבּקֵר את אחיו במערכה, העם ָיֵרא ִמּגְָלָית  :כה -יא פסוקים 

 ואת הבטחת שאול לאיש אשר יכנו, דוד מברר את ענין גלית  :ל -כו פסוקים 

 שאול מסכים, דוד מבקש ִמּשָאּול להלחם נגד גלית  :לז -לא פסוקים 

 

 (?היכן כתובות המילים הבאות) :ביאורי מילים

 ( ' __פס) ְכעֵּין ָנִציג, ַהָבא ִמבֵּינֵּיֶהם= איש ַהבֵּיַנִים 

 (דומה לכיסוי במצח)ִכסּוי לרגלים = ִמְצַחת נחושת 

 (__'פס)

 א ַהִציָנה  ( ' __פס) ָמגֵּן, איש שמחזיק לפניו ְּתִריס= נֹושֵּ

 ( ' __פס) קיללתי, ִגיַדפתי= ֶחַרְפִּתי 

 ( ' __פס) ֶקַמח ְקָליֹות ְבֶנַפח של אֵּיָפה= אֵּיַפת ַהָקִליא 

 ( ' __פס) גבינות חלב= ֲחִריצֵּי ֶהָחָלב 

 ( ' __פס), ַמְשכֹונֹות= ֲעֻרָבָתם 

 יהיה פטור ממסים ומחובות למלך= ַיֲעֶשה ָחְפִשי בישראל 

 ( __'פס)

 

 :שאלות

 ___________? _______והיכן הפלשתים______ ? _________היכן חונים ישראל .1

 !את החומר והמשקל ביכת! ו של גליתיאת ַמדּ  יראּת  .2

 ___________ -כידון______________ -שריון__________________ -כובע 

 ____________-להב החנית

? ט -מה ַמּצִיַע גלית בפסוקים ח .3

_________________________________________________________ 

 ____________________________?  ולישראלמה גורמת ַהּצֲָעתֹו של גלית לשאול  .4

 _____________________________________? ּבְֵני ִיַשי השתתף במלחמהמי ִמ  .5

 _________________________________________?  ___מה מביא להם דוד .6

 ________________________? ____ֶשָהַלך ַלַמֲעָרָכהמי השגיח על הצאן של דוד ּכְ .7

 ____________________________________?  ___תכמה זמן נמשכו דברי גלי .8

?  איזו הבטחות הבטיח שאול לאיש אשר יכה את גלית .9

_________________________________________________________ 

 ______________________________________? אליאב אחיועל מה כועס עליו  .11

? כיצד משכנע דוד את שאול שהוא מסוגל להלחם נגד גלית

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


