
פרק ט“ו / מלחמת עמלק

ב“ה, יחי המלך!

הזעיק, אסף- _________.

הפרת ציווי ה' חטא גדול כחטא הקסם-
____________________

ה' אלקי ישראל הנצחי לא יבטל את 
דבריו- _____________________.

והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמל 
עליו.

._______________

נחמתי כי המלכתי את שאול למלך.
.________________

ומה קול הצאן הזה באזני.
.________________

היכרות עם הלשון המקראית

כיצד זה נאמר בנביא?

היכרות עם הדמויות הפועלות

מי אמר למי?

שמואל מוסר ל_____ את ציווי ה‘: לגמול לעמלק על החטא שחטאו כלפי ישראל 
בזמן יציאת מצרים- חרם מלא. השמדה מלאה.

שאול מגייס מילואים וממליץ ל_____, השכנים בני הברית, להתרחק ואז מכה 
בעמלק, אך לא במלכם - ______ וגם החרם על ה_____ לא הושלם.

ה' נגלה לשמואל ואומר כי הוא ’מתחרט‘ על המלכת שאול כי לא עמד בציוויו, שמואל 
מתקשה לקבל את הדברים, אבל בבוקר הוא יוצא לבשר ל____ את דבר ה‘.

שאול מכיר בחטאו ומבקש מחילה אך ______ מסביר שזה לא אפשרי כי ה‘ כבר 
החליט. שמואל מוציא את ____ להורג ואז מתרחשת פרידה סופית משאול- גם 

מצד _______ וגם מצד ____.

קראי את הפרק והשלימי את הקטע הבא:

עני על השאלות הבאות:

1. מדוע ציווה ה' להשמיד את עמלק? (אפשר להיעזר בדברים, כ“ה, י“ז- י“ח)
.____________________________________________

2 מי היו הקיני ומדוע שאול לא פגע בהם? (לפי מצודות דוד)
._____________________________________________

3 איזה תפקיד הוטל על שאול וכיצד בצע את משימתו?
._____________________________________________



ב“ה, יחי המלך!

קראי את הפרק והשלימי את הקטע הבא:

1.מה שאל שמואל את ישי לאחר שראה את 7 בניו ומה ענה לו ישי?
._________________________________________________

2. מה קרה לדוד לאחר ששמואל משח אותו בשמן , ומה קרה באותו הזמן לשאול?
.__________________________________________________

3. בשביל מה הובא דוד אל בית שאול?
._________________________________________________

4. האדם ירא לעינים וה‘ ירא ללבב“- הסבירי את הפסוק ותני דוגמא מהחיים שלך.
________________________________________________
.________________________________________________

פרק ט"ז / משיחת דוד

ה' מצווה את שמואל למשוח מלך במקום _______.
ה' שולח אותו למשפחת ישי שגר בבית לחם. כאשר מגיע שמואל לעיר,

זקני העיר _______ לראותו כי חוששים שמשהו אינו כשורה ושמואל מרגיע 
אותם.

ה' בחר בבנו הצעיר של ישי- _____ (מתוך 7 אחיו), שמואל מושח אותו
 ו___- ____ שורה עליו.

בו- בזמן, רוח ה' עוזבת את שאול, ועוברת עליו רוח _______.

היכרות עם הלשון המקראית

כיצד זה נאמר בנביא?

היכרות עם הדמויות הפועלות

מי אמר למי?

אל תשים לב- ___________.

האין לך עוד בן? - _________

לא נשב מסביב לשולחן- ________.

הנה נא רוח אלקים רעה מבעתך.
._______________

ידע נגן וגבור חיל
._______________

.
יעמד נא דוד לפני, כי מצא חן בעיני. 

.________________

עני על השאלות הבאות:



פרק י“ז / קרב דוד וגלית

ב“ה, יחי המלך!

מה זה אומר? בשפה שלנו...

היכרות עם הדמויות הפועלות

מי אמר למי?

איפת קליא ועשרה לחם
_________________

__________

עשרה חרצי חלב
_____________________

כי נער אתה והוא איש מלחמה מנעריו.
.__________________

גם את הארי גם הדב הכה עבדך.

.___________________

הכלב אנכי כי אתה בא אלי במקלות?
.__________________

ישראל ופלשתים נערכים ל______ בעמק האלה. גוליית מציע להכריע את 
המלחמה באמצעות דו קרב. גוליית איש חזק וגדול מימדים וכולם פוחדים ל____ 

נגדו. שאול המלך מציע עושר גדול ואת בתו לכלה לאחד שיסכים להילחם נגדו. 
כולם פוחדים חוץ מאחד-_____רועה הצאן. שאול חושש מכך אך דוד משכנעו 

ושאול מחליט לשולחו. גוליית מקלל את דוד : ” ____ אנוכי כי אתה בא לי 
במקלות“ ודוד עונה לו :“ אנוכי בא- אליך בשם ___. 

דוד מכריע את גוליית בדרך ניסית ומביא את ראשו ה____ אל שאול ו___ ___.
כשראו זאת הפלשתים, ברחו מפני ישראל- שרדפו _______ והכו בם.

קראי את הפרק והשלימי את הקטע הבא:

עני על השאלות הבאות:

1. מדוע בטחו הפלשתים בניצחונם?
.________________________________________________

2. כיצד שכנע דוד את שאול שהוא יוכל לגבור על הפלשתי? 
.________________________________________________

כיצד הוכרעה הכף לטובת ישראל? 
._________________________________________________



פרק י“ח / דוד בבית שאול

ב“ה, יחי המלך!

הקרב נגמר ו____ נשאר בחצר שאול. שם כולם אוהבים אותו - ____, _____ 
והעם. כולם, חוץ משאול. ככל שההצלחה של ____ גדלה, כך החרדה של____ 

מפניו גדלה.
יהונתן ודוד כורתים ברית, ויהונתן מעניק לדוד את בגדיו. שאול ממנה את דוד 

ר ישלחנו _____". כֹל ֲאֶשׁ לתפקיד צבאי בכיר ו"ְבּ
העם מעריך את דוד והנשים אומרות אחת לשניה ”הכה שאול______ ודוד 

“______
רוח רעה שורה על ______, דוד מנגן ושאול מנסה להורגו פעמיים אך _____

שאול מציע לדוד נישואין עם בתו בתנאי שיהרוג 100 פלישתים ודוד ____ בגדול 
ונישא ל___ בת שאול. מה שמוביל לשנאה גדולה עוד יותר מצד ______.

קראי את הפרק והשלימי את הקטע הבא:

התכיריני? מי אני?
היכרות עם הדמויות הפועלות

מי אמר למי?

אך אהיה לי לבן חיל והלחם מלחמות ה'.
___________________

 
אל תהי ידי בו, ותהי בו יד פלשתים.
___________________

בשתיים תתחתן בי היום.
.____________________

ניסיתי להרוג את דוד בהטילי חנית
לעברו- _____________.

נישאתי למיכל בתו השנייה של שאול-
__________________

 הרגתי מאתיים פלשתים-
___________________

1. מה הייתה תגובתו של שאול להצלחות דוד ומה למדים מכך?
.________________________________________________

3. כיצד הגיב דוד להצעתו של שאול להינשא לבתו?
.________________________________________________

4. האם דוד הצליח להרוג את הפלישתים שאמר לו שאול, אם כן, כתבי כמה פלישתים 
הרג. ______________________________________________.

עני על השאלות הבאות:



פרק י“ט / דוד בבית שאול

ב“ה, יחי המלך!

שאול משתף את יונתן ואת עבדיו בתכניתו ל_____ את דוד. יונתן מזהיר את
דוד וגם משתדל למענו אצל אביו. שאול נשבע שלא _____ אותו.

דוד ממשיך להצליח ב______. שאול ממשיך לחוות את הרוח ה____
ודוד מנגן כדי להפיג אותה בהזדמנות זו שאול שוב מנסה ל_____.

דוד בורח אל ____ ושליחי שאול שומרים על הבית כדי שלא יימלט ממנו. מיכל 
מבריחה אותו דרך ה____ ומספרת לשומרים כי "____ הוא. כהכנה לחיפושים 

בבית היא מכינה דמוי ____ שיראה כאילו הוא נמצא.
דוד נמלט אל שמואל הנביא ושאול שולח שליחים להביאו משם אך השליחים 

מתחילים ל_____ עם קבוצת הנביאים ששם, הוא ששולח שליחים נוספים אך 
גם הם _____. שאול מחליט להגיע לשם בעצמו וגם הוא _____ .

קראי את הפרק והשלימי את הקטע הבא:

היכרות עם הדמויות הפועלות

מי אמר למי?

השמר נא בבקר וישבת בסתר ונחבאת.
___________________

וראיתי מה והגדתי לך.
____________________

כי מעשיו טוב לך מאד.
_____________________

ראית ותשמח
_____________________

חי ה' אם יומת.
______________________

אם אינך ממלט את נפשך הלילה מחר אתה מומת.
 _______________________

1. תארי כיצד ניצל דוד בעזרת יונתן וכיצד ניצל בעזרת מיכל?
בעזרת יהונתן: _______________________________________.
בעזרת מיכל: ________________________________________.

2. מה אירע בניות?
_______________________________________________

 ._______________________________________________

עני על השאלות הבאות:



ב“ה, יחי המלך!

פרק כ‘ / דוד יוצא מבית המלך

 1.כיצד הגיב שאול כשיהונתן אמר לו שדוד נמצא בביתו? צטטי את הכינוי שכינה 
שאול את דוד. 

_______________________________________________
.______________________________________________

דוד משתף את יהונתן שאביו ____ מנסה להורגו.  יהונתן מבקש לעזור לו.
יהונתן מברר עד כמה המצב החמור ע“י שעושה מבחן- היעדרות דוד מסעודת 
החודש אצל המלך. אם ההיעדרות המנומקת תתקבל- שלום ל_____ אך אם 
לא המצב ___ מאוד. _____ ודוד מחדשים את הברית בינהם. יהונתן קובע 

אות להעברת המסר לדוד.
מגיע האירוע. סעודת החודש. ביום החודש הראשון, היעדרותו של דוד עוברת 
ב______. אבל ביום השני, כששאול מתעניין ושומע מיהונתן כפי שסוכם, כי 

באישורו הלך דוד ל____, הוא _____ מאד, ומאשים את יהונתן וכמעט הורג 
אותו. יהונתן מבין את המצב ומעביר את המסר לדוד - עליו _____ מיד! 

____ ו_____ נפרדים בבכי ובשבועה.

קראי את הפרק והשלימי את הקטע הבא:

אם ישים לב לחסרוני.
__________________________

המקום שאתה יושב בו יישאר ריק.
__________________________

בן אישה סוררת ומורדת
 __________________________

היכרות עם הדמויות הפועלות

מי אמר למי?

מה עשיתי? מה עוני ומה חטאתי לפני אביך?
____________________

 ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה?
._____________________

כי כפשע ביני ובין המות.
______________________

היכרות עם הלשון המקראית

כיצד זה נאמר בנביא?

עני על השאלה הבאה:


