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 סמני את התשובה הנכונה .א

 )פרק י"ג( :וצבא ישראל שאול ם במלחמת פלישתי .1

 גדול וחזק וכלי נשקצבא מוכנים למלחמה עם  .א

 נים למלחמה עם צבא גדול וחזק ללא כלי נשק מוכ  .ב

 הקרב הובורחים משדפוחדים להילחם  .ג

 תאמצים להתגבר פוחדים להילחם אך מ .ד

 )פרק י"ג( ההמתנה לשמואל: .2

 עולות  מקריבים   –וכאשר מגיע לבוא שמואל מתינים שאול ואנשיו מ .א

 בוא שמואל ובינתיים מעלים עולות ממתינים לשאול ואנשיו   .ב

 עד לזמן ששמואל אמר  שאול ואנשיו ממתינים .ג

 )פרק י"ד(  התוצאה? יומהונתן קובע לעצמו, השי מהו האות .3

 –ישתים יאמרו להם לעלות אליהם או שיחכו עד שירדו אליהם, והתוצאה האם הפל .א

 בורחים ם שהפלישתי

 –ישתים יאמרו להם לעלות אליהם או שיחכו עד שירדו אליהם, והתוצאה האם הפל .ב

 מנצחיםם שהפלישתי

 –ישתים יאמרו להם לעלות אליהם או שיחכו עד שירדו אליהם, והתוצאה האם הפל .ג

 בר למקום אחר שהקרב עו

 –ישתים יאמרו להם לעלות אליהם או שיחכו עד שירדו אליהם, והתוצאה האם הפל .ד

 ונערו נעלםשיהונתן  

 )פרק י"ד( ?חייליוועה שמשביע שאול את מהי השב .4

 סעודה גדולה  ךלערו  .א

 לצום ולהתפלל  .ב

 ורק לטעום קצת אוכל  ללא הפסקהלהילחם   .ג

 עום כלום ללא הפסקה ולא לט  להילחם .ד

 )פרק י"ד( מי לא ידע על השבועה ומה עשה? .5

 לה כינו סעודה גדואחת מפלוגות הצבא, והם ה .א

 ם אחת מפלוגות הצבא והם צמו כל היו .ב

 כל היום  צם וא, והיהונתן .ג

 , והוא טעם מעט דבשיהונתן .ד
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 )פרק י"ד(  :הגורל .6

מעונש כי לא ידע על   שטעם מעט דבש, פטרו אותויהונתן  –נועד לבדוק מי חטא, התוצאה  .א

 השבועה.

העם פדה  הוא אמור להיהרג אך שטעם מעט דבש, יהונתן  –נועד לבדוק מי חטא, התוצאה  .ב

 . אותו

ילחם ללא רשות, פטרו אותו מעונש  ה להעלשתן יהונ  –נועד לבדוק מי חטא, התוצאה  .ג

 . הגדולה במלחמהבגלל ההצלחה 

הרג אך יעלה להילחם ללא רשות, היה אמור להשיהונתן  –ק מי חטא, התוצאה נועד לבדו .ד

 . העם פדה אותו

 )פרק ט"ו(מה צריך שאול לעשות לעמלק, ומדוע?  .7

 . םיציאת מצריאחרי לכבוש את ארצם בגלל מה שעשו לבנ"י  .א

 . מאז יציאת מצרים לבנ"י בגלל שמציקים לכבוש את ארצם .ב

 .ריםמצ יציאתאחרי להשמיד אותם בגלל מה שעשו לבנ"י  .ג

 .אז יציאת מצריםבגלל שמציקים לבנ"י מלהשמיד אותם  .ד

 )פרק ט"ו(  מה היו מעשי שאול ובנ"י במלחמה? .8

 ת. עבור קורבנו  ןאכולם והשאירו את הצ הרגו את .א

 . תרהרגו את החיילים של עמלק והשאירו את הי .ב

 . ךוהשאירו את המלוגם  את הצאן, הרגו את כולם   .ג

 עבור קורבנות.  הרגו את כולם והשאירו את המלך ואת הצאן .ד

 )פרק ט"ו(  אל הנביא?מה חשב שאול על מעשיו ומה אמר על כך שמו  .9

 .שהוא טעהאת דבר ה', ושמואל אמר  קייםשאול חשב ש .א

 . גמריכמעט לושמואל אמר ש ,שאול חשב שקיים את דבר ה' .ב

 .אכן כן, ושמואל אמר ששאול חשב שקיים את דבר ה' .ג

 שאול חשב שקיים את דבר ה', ושמואל אמר שזה בסדר.  .ד

  )פרק ט"ו(מה העונש שקיבל שאול?   .10

 שייענש? נש, למה שום עו .א

 לא מסופר לנו בנביא.  .ב

 שהוא הפסיד במלחמה.  .ג

 . ונשמלכותו תילקח ממ .ד
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 . לשם מה שמואל צריך ללכת לבית לחם? )פרק ט"ז( 11

 . וכהלא קשור למל ,א. לזבוח זבח לה'

 בא של ישראל. את המלך ה חמשוב. ל

 .לך, ולזבוח כדי שלא ישימו לבג. למשוח מ 

 בדוק מי ראוי להיות המלך הבא. ד. ל

 )פרק ט"ז(  הרוח הרעה ששרתה על שאול: . 12

 על ההרגשה. תה דרך להקלולא הידוע מה קרה, לא יא. 

 .נה הקלה על ההרגשהדוע מה קרה, נגיב. לא י

 לה על ההרגשה.הקת עמלק. נגינה ג. רוח הנבואה נלקחה משאול, עונש על מלחמ 

 תה דרך להקל על ההרגשה.ד. רוח הנבואה נלקחה משאול, עונש על מלחמת עמלק, ולא הי

 . מיהו גולית ומה מעשיו? )פרק י"ז(13

 . ן בהסכם שלוםמעונישתים א. נציג צבא פליש

 .די שלא יצליחו להילחםכשתים שמפחיד את ישראל יג צבא פליצב. נ

 ג ישראל.ציג צבא פלישתים שרוצה להילחם מול נציג. נ

   .להצחיק את ישראל צבא פלישתים שבא גד. נצי

 )פרק י"ז( מה מבטיח שאול לאדם שיצא להלחם בגלית? . 14

 א. להתחתן עם בתו 

 ב.לקבל פטור ממיסים 

 ג. יזכה בעושר רב

 כל התשובות נכונות ד. 

 )פרק י"ז(  משכנע דוד את שאול כי יאפשר לו להלחם בגלית? כיצד .15

 . מספר לו על הצלחתו במלחמה מול דוב ואריה א.

 . ע שהוא גיבורב. משכנ

 ג. מסביר לשאול שלא אכפת לו להפסיד במלחמה. 

 . מתכנן תכסיס מלחמה חכם במיוחד. ד

 )פרק י"ז(  . כיצד הרג דוד את גולית?16

 א. בתכסיס חכם במיוחד 

 ב. באבן שהפילה אותו 

 ג. כרת את ראשו בחרב 

 ות ג נכונ -תשובות ב
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 "ח( . במה מתבטאת אהבת דוד ויהונתן? )פרק י17

 ין לה ביטוי מעשי, זו רק הרגשהא א.

 . ב. כריתת ברית ולימוד משותף

 ונתינת המדים., לימוד משותף ת בריתג. כרית 

 ד. כריתת ברית ונתינת המדים

 "ח()פרק י ?ע כדי להתחתן עם בתו, ומדו אול לדודש מה התנאי שהציב  . 18

 . שינצח את גוליתא. 

 .ב. שום תנאי, הבטיח ומקיים

 . להוכיח גבורה  פלישתים 100ג. שיהרוג 

 אולי ימות בלחימה.   פלישתים 100ד. שיהרוג 

 (ט")פרק ימנסה שאול לפגוע בדוד לאחר נישואיו למיכל? . באילו שני אירועים 19

 מטיל לעברו חנית  א.

 הביתה  ב. שולח שליחים אליו

 להילחם שולח אותו  ג.

 ב -ד. תשובות א

 דוד?  באו לקחת את. מה עושה מיכל כאשר שליחי שאול 20

 תה כלוםא.  לא עש

 שאול דוד ל ב. מסרה את

 לדוד לברוח  עזרהג. 

 התערבה  ד.לא

 


