
 בס"ד

 על קו הזינוק. –סיירת תנ"ך 

 רתו הקודמת.ותעניות כדי לשכוח את ת 011רבי זירא לאחר שעלה לארץ ישראל מבבל  ישב 

 לאחר שזכה ללמוד תורה בארץ וגדולי אמוראי בבל קיבלו את שיטתו אמר רבי זירא:

 שמע מינה אווירה דארץ ישראל מחכים"." 

 שנות גלות ובין הלימוד בשבטינו בארץ. 00111ישנו הבדל מהותי בין הלימוד במשך 

הרב קוק מדבר רבות על  אור הנבואה ותורת הנסתר המלווה את הלומד בארץ אם רק ירצה לצאת מדרך 

הלימוד "החשוכה" של התלמוד הבבלי. הרב קוק קורא להתרומם מעל הפרטים אל הרעיונות הגדולים של 

 לימוד התורה בארץ.התורה0 )אורות התורה יג0 ו'(. זהו פן אחד של 

הפן השני והוא הקשה הוא היכולת לפשט את התורה לתורת חיים המקיפה את כל המציאות. בארץ אנו 

חיים ומחוברים חזק למציאות החומרית. תלמידו הקרוב הנזיר ציין כי  הרב קוק הזכיר לא פעם כי חטאם 

גלים העדיפו להישאר עם הרוח של המרגלים היה חוסר הרצון להתעסק בבעיות היום יום הקטנות. המר

הגדולה0 לאכול את המן ולדון ברעיונות נשגבים0 המנותקים מהעולם הזה. הכניסה לארץ הופכת את התורה 

שנה יכולנו לדרוש את הפסוקים של גיבורי  0111לכזו העוסקת בחרישה וזריעה מלחמה ושלום. במשך 

ר זכינו להלך בשבילי התנ"ך לראות את המקומות התנ"ך ולנסוק איתם לפסגות ולרעיונות נשגבים. כעת כאש

". לכזו המנהירה ומדריכה יכולה להפוך גם ל"תורת חיים תהאידיאוולחוות את הבעיות והדילמות תורת 

של תורת ארץ ישראל. תורה חיה המקושרת ומחוברת  האת החיים המעשיים בעולמינו החומרי. זהו ייחוד

 למציאות.

 טרה לחיות את התנ"ך ומתוך כך את דבר ה' העולה מתוך הפסוקים.פרויקט סיירת תנ"ך נועד במ

. ואנו נעסוק בלימוד הפסוקים ותוכנם וננסה גם לדרוך במקומות ולדמיין את המציאות של הסיפור כהוויית

אני מאמין כי כך ניתן  להכניס ביתר שאת את הרעיונות הנלמדים לחיינו המעשיים. היום יותר מתמיד אנחנו 

 ל התנ"ך וגיבוריו גם במובן הפשוט שלו.קרובים א

 : כמו בכל סיירת בצבא גם כאן ישנה דרישה ורף גבוה של כוח רצון0 נחישות ועקביות. סיירת תנ"ך הרעיון

שנים.  3תלמידי ה"סיירת" שלנו נדרשים למאמץ משולב ששכרו בצידו. זמן מסלול ההכשרה הוא כמעט 

 ב.לסיים את התנ"ך ולדעת אותו היטוהמטרה: 

 הדרך:

פרקים ולענות על השאלות בחוברת העבודה. )כאשר נגיע לאמצע ספר מלכים  6א. כל שבוע תתבקשו ללמוד 

 פרקים בשבוע וזאת מפאת מורכבות הנושאים(  3א' נעבור ללימוד של 

ב. במקביל תקבלו את המבחן השבועי עם הפתרון. בזמנכם החופשי כאשר אתם מוכנים יש לעשות את 

נ"ך סגור ולבדוק את התשובות לפי התשובון המצורף. השאלות למבחן לקוחות מהשאלות של המבחן עם ת

 חוברת העבודה.

 ג. פעם בשבוע יתקיים שיעור רעיוני מסכם על ידי.

 יערוך מבחן חוזר בע"פ. 01 –ד. את הציון יש להגיש לקראת אותו שיעור. תלמיד שקבל פחות מ 

 בעקבות הספר.  נכי חוויתילסיור ת ה. כאשר נסיים ספר נצא אי"ה

 החוברת כוללת: 

 א. לוז משוער של הסיורים ותכניהם.

 צירוף תרשימים ומפות.ב. דפי עבודה ב

 תודה רבה לרב ניסים כהן על העזרה בחומר ובדפי העבודה שהכין.

 ועוד. בואו נצא למסע ארוך ובעזרת ה' נגיע כולנו אל סופו מחומשים בידע ורגש ובצימאון ללמוד וללמד עוד
 

 שמואלשלכם ואתכם הרב 



  בס"ד

 סיירת תנ"ך בשטח:

 חלק משלים של הלימוד הוא החוויה והדמיון בשטח.  

 לפניכם הסיורים שנקבעו לספרים הראשונים שנלמד ביחד.

  בשבוע של סיום הספר או בשבוע שלאחריו בימי שלישי.אי"ה  הסיור יתקיים 

 טופס רשמי יצא בנפרד לפני כל סיור.

 יור יתלוו:אל הס

 א. מחנך הכיתה.

 ב. ישראל ריבלין המורה לשל"ח

 ג.  בחלק מהמקרים גם אני אצטרף לסיור כמדריך.

 ד. מלווה נשק וחובש לפי הצורך.

ליטר מים0 אוכל ליום שלם0 מגבת0 בגד ים והרבה מצב רוח  03 נעלי הליכה0 כובע0  תנ"ךלכל טיול יש להביא: 

 .טוב

 מוקדי הסיור הספר

 בעקבות יהושוע יהושוע

 ותצפית על יריחו מעברות הירדן .א

 נחל קלט.מיריחו לעי דרל  .ב

 בעיביקור חוויתי  .ג

 .סיסרא וברקוקרב  הר תבור .א שופטים

 נחל הקיבוצים –המדיינים והמלקקים  גדעון, .ב

 .נחל מכמשבעקבות שאול ויונתן בקרב מכמש דרך  .א שמואל א'

  קרית יעריםב.  נדודי הארון 

 .מארמון הנציבתצפית  –מבית לחם לירושלים  -ודבעקבות ד .א שמואל ב'

 כיבוש עיר דוד. – פיר וורן .ב

 תצפית מהמרפסת –דוד ובת שבע  .ג

 להר הביתתצפית  –גילוי גורן ארוונה  .ד

 אפשרויות:  0 מלכים א'

 אליהו ואחאב.לפיד ז'' בעקבות 

 .הר הכרמלא. מעמד       

  ביזראל.ב. כרם נבות       

 ואשיהו(בעקבות שלמה )דגל ח' 

 מגידוא. אורוות הסוסים של       

 קיני. ב. החיים לאורך נחל       

 וממלכת אשורבעקבות חזקיהו  מלכים ב'

 .וסיור בתל לכיש א. עתיקות      

 העתיקה.  גת ב. מערות חזן ו      

 שנזכה ללמוד, לחוש,  לחוות ולדמיין .

 ראש הישיבה. -בהצלחה ,הרב שמואל  

 בס"ד



 עספר יהוש

 חלוקת השבטים -1מפה 

 

 

 

 

 

 

 

         בס"ד



 

 1דף עבודה  -1שבוע 

 ג -שאלות הכנה בספר יהושע פרקים א

 

 ______________________________________מה יהיו גבולות ארץ ישראל? ___________ .0

 ___________למה מתייחס הציווי "חזק ואמץ"?__________________________________ .0

 _____________מדוע מצוה יהושע להכין צידה? __________________________________ .3

 ___________מה מזכיר יהושע לשבטי גד ראובן ומנשה? _____________________________ .4

מתי יחזרו אנשי הצבא של גד0 ראובן וחצי שבט מנשה לעבר הירדן המזרחי?  .5

__________________ ___________________________________________________ 

 __________________________________כמה מרגלים שלח יהושע? _________________ .6

 _________________________________________? _____היכן הסתירה רחב את המרגלים .7

 _________לאן רדפו אנשי יריחו אחרי המרגלים? __________________________________ .0

 _______________מה מבקשת רחב מהמרגלים? __________________________________ .9

 ___________באיזה תנאי מסכימים המרגלים לבקשתה? ____________________________ .01

 _______________כיצד יצאו המרגלים מיריחו? __________________________________ .00

מה גרם לפחד אצל גויי הארץ על פי דברי רחב למרגלים? ______________________________   .00

______________________________________________________________________ 

 _________לים על פי עצת רחב? _________________________________להיכן הלכו המרג .03

 ____מה הצווי השני שמצווים השוטרים את העם? __________________________________ .04

 _____היכן צריכים לעמוד הכהנים נושאי הארון? __________________________________ .05

 __________________________________כיצד נבקע הירדן? ______________________ .06

 _____________כיצד מתואר הירדן בתקופה זו?  __________________________________ .07

 _____ומה היא התקופה? ___________________________________________________ .00

 _________________הין עצרו המים כנד אחד? __________________________________ .09

 __ולאן הגיעו המים הזורמים? ________________________________________________ .01



         בס"ד

 

 2דף עבודה  -1שבוע 

 )בהצלחה!( ו' -שאלות הכנה ביהושע פרקים: ד'          

 

 מה מצווים לעשות נציגי השבטים? __________________________________ .0

 _יהושע בסך הכל? ______________ רה אבנים הקיםכמה גלי אבנים של שתים עש .0

 והיכן הוקמו? __________________________________ 

 לאיזו מטרה הוקם גל אבנים? __________________________________ .3

 __________מי עבר חלוץ וכמה הם מנו? _________________________ .4

 ___באיזה תאריך חצו את הירדן? ______________ .5

 מה הייתה תגובת  מלכי האמורי והכנעני? __________________________________ .6

 מה מצווה יהושע לעשות אחר חציית הירדן? _________________ .7

 באילו כלים מל יהושע את העם?  _________________ .0

 את מי היה צריך למול? __________________________________ .9

 ם גלגל? __________________________________מדוע קראו למקום חניית .01

 איזה חג ראשון קיימו בגלגל? __________________________________ .00

 מתי פסק המן מלרדת? __________________________________ .00

 מי אמר אל מי: "של נעלך מעל רגליך"? __________________________________ .03

 פת יריחו? __________________________________מי הלך בראש חיילי ישראל בהק .04

 מתי יצטרפו כל העם להריע? __________________________________ .05

 במשך כמה ימים סבבו את ירחו וכמה הקפות היו? __________________________________ .06

__ מה היה סדר הקפת יריחו של הכוחות הסובבים? ________________________________ .07

___________________________________________________ 

 מה מזהיר יהושע את העם לגבי רכוש יריחו? __________________________________ .00

 על מי נאמר " בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה"?__________________________________ .09

 __________________________מה עשו לרחב ולמשפחתה והיכן שמו אותם? ________ .01



         בס"ד

 

 1דף עבודה  -2שבוע 

 )בהצלחה!( ט' -שאלות הכנה ביהושע פרקים: ז'

 

 מה פירוש "מעל בחרם"? ____________________________________ .0

 כמה חיילים מציעים המרגלים לשלוח לכבוש את העי? _______________________________ .0

 ______________________________________________________היכן נמצאת העי?  .3

 _______________________________מה היו תוצאות הניסיון הראשון של כיבוש העי? ____ .4

 על מי נאמר "ויהי  למים"? ____________________________________ .5

 _____________מי קרע שמלותיו ומי העלו עפר על ראשם? _______________________ .6

 כיצד נענש עכן0 משפחתו ורכושו? _____________________________________________ .7

אלו מעשים עשה יהושע בניסיון השני לכיבוש העי שמצביעים על מנהיגות אמיתית?  .0

______________________________________________________ _____________ 

 א ישראל? ____________________________________היכן ריכז יהושע את ֹרב צב .9

 כיצד כבשו בשנית את העי? __________________________________________________ .01

 מה עשו למלך העי? ____________________________________ .00

 מאילו אבנים בנה יהושע את המזבח בהר עיבל? ____________________________________ .00

 קרא יהושע לפני בני ישראל? ____________________________________מה  .03

 מה היתה תגובת מלכי כנען לאחר כיבוש העי? ____________________________________ .04

 כיצד הגיבו אנשי גבעון? ____________________________________ .05

 ____איזה לחם לקחו הגבעונים? ________________________________ .06

 _______________________________באלו חפצים השתמשו הגבעונים לחזק את תרמיתם? _ .07

 מי היו ערי הגבעונים? ______________________________________________________ .00

 על מה נשבעו להם בני ישראל? ____________________________________ .09

 ם? ____________________________________מה נעשה עם הגבעונים לאחר גלוי תרמית .01

 

 



         בס"ד 

 

 2דף עבודה  -2שבוע 

 )בהצלחה!( י"ב -שאלות הכנה ליהושע פרקים: י'

 

 נגד מי עלו חמשת מלכי האמורי להלחם? ____________________________ .0

 מה גרם לאדני צדק לצרף אליו מלכים נוספים? ____________________________ .0

 יצד מפתיע אותם יהושע? וכיצד ה' עוזר לו? ______________________________________כ .3

 על ידי מי נאמר "שמש בגבעון דם וירח בעמק אילון"? ____________________________ .4

 היכן התחבאו חמשת המלכים? __________________________________________ .5

 פני שהרגו אותם? ____________________________מה עשו קציני הצבא לחמשת המלכים ל .6

 _______________________________מתי הורידו את גופות המלכים מן העצים? _________ .7

 איזו עיר הייתה העיר החשובה ביותר בצפון הארץ? ____________________________  .0

 _____________________לט בפרק י'?  ______________ -אלו ערים הכה יהושע בפסוקים כח .9

______________________________________________________________________ 

 מהו המקום שממנו יצאו לכיבוש ואליו חזרו? ____________________________ .01

 באיזה מקום הפתיע שוב יהושע את אויביו? ____________________________ .00

 _________________________באילו ערים נשארו ענקים? ___ .00

 באיזה חלק של ארץ ישראל משה הכה את העמים? ____________________________ .03

 ובאיזה חלק יהושע הכה? ____________________________ .04

 כמה מלכים הכה יהושע? ____________________________ .05

 איזו עיר לא כבש יהושע? ____________________________ .06

 היכן השליך ה' אבנים גדולות מן השמים?  ____________________________          . 07      



         בס"ד

 

 1דף עבודה  -3שבוע 

 ט"ו  -שאלות  הכנה  בקיאות ליהושע פרקים: י"ג

 

 מהי המצווה שציווה ה' את יהושע לעת זקנתו? _________________________________ .0

 _________________________________כמה ערים היו לפלשתים?  .0

 איזה שבט לא קבל נחלה? _________________________________ .3

 לכמה שבטים היה צריך לחלק את הארץ? _________________________________ .4

 איזה אדם פרטי קבל נחלה בארץ? _________________________________ .5

 _________________________איזו עיר קבל אדם זה לנחלה? ________ .6

 מהו הנימוק לבקשתו לקבלת הנחלה? _________________________________ .7

 מה קבלו הלוים סביב כל עיר?  _________________________________ .0

 על שם מה נקראת העיר קריית ארבע? _________________________________ .9

 ______________________________איזה שבט קבל ראשון את נחלתו בארץ? ___ .01

 מה משמש הגבול המזרחי של שבט יהודה? _________________________________ .00

 מה תוחם את הגבול המערבי של שבט יהודה? _________________________________ .00

 מי היתה עכסה? _________________________________ .03

 _______________________________ת? _איזה מעשה משותף לה ולאחת מארבע האמהו .04

 מה הם "גולות עיליות וגולות תחתיות"? _________________________________ .05

 איזה עם נשאר לגור בעיר מרכזית של יהודה? _________________________________. 06             

 



         בס"ד

 

 2דף עבודה  -3שבוע 

 י"ח -ט"זשאלות הכנה ליהושע פרקים 

                                                                                                   

 מה היה הגבול המזרחי של בני יוסף? ________________________________ .0

 מה היה המיוחד בנחלות אפרים ומנשה? ________________________________ .0

 לא הורישו בני שבט אפרים? ________________________________ איזו עיר כנענית .3

 באלו ערים זכה מכיר בכור מנשה? ________________________________ .4

 מי היו שאר בני מנשה? ________________________________________________ .5

 מה מזכירות בנות צלפחד ליהושע? ________________________________ .6

 יזו התחייבות שהתחייב משה קיים יהושע? ________________________________א .7

 אילו ערים לא נכבשו על ידי מנשה? ___________________________________________ .0

 מה הייתה תגובת בני ישראל לערים שלא נכבשו? ________________________________ .9

 ________________________מה מבקשים בני יוסף מיהושע? ________ .01

מה היה פתרונו של יהושע לבקשת שבט מנשה לתוספת שבט נחלתו? ________________  .00

________________________________________________ 

 _______________________________אל מי פונה יהושע בטענה שהם מתרפים? _________ .00

 _____________________________כמה שבטים עדין לא קבלו נחלתם? ___ .03

_____________ ______מה היה תפקיד נציגי השבטים שבקש יהושע? ___________________ .04

______________________________________________________________________ 

 בנחלת איזה שבט היתה עיר היבוסי ירושלים?  ________________________________ .05

 הטיל יהושע את הגורל? ________________________________ היכן .06

 אלו נחלות נמסרו לשבטים ללא גורל? __________________________________________ .07



         בס"ד

 

 1דף עבודה  -4שבוע 

 כ"א -שאלות הכנה לבקיאות ביהושע פרקים י"ט

 

 __________היכן נחלו בני שמעון? ____________________________ .0

 כמה ערים היו בסך הכל לשבט שמעון? ___________________ .0

 כמה ערים היו לזבולון? ___________________ ליששכר? ___________________ .3

 איזה הר היה בנחלת יששכר? ___________________ .4

 אלו שבטים הקיפו את נפתלי? ______________________________________ .5

 בנחלת דן? ___________________ איזה נהר היה .6

 איזו עיר כבשו בני שבט דן בנוסף על הנחלה שנפלה להם בגורל? ___________________ .7

 באלו שלש נחלות היתה הכנרת? ______________________________________ .0

 איזו עיר קיבל יהושע בן נון על פי ה'? ___________________ .9

 ר הירדן המערבי? ______________________________________מה היו שלוש ערי המקלט בעב .01

 מה היו שלש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי? ______________________________________ .00

 לאיזה ענין פונים ראשי שבט לוי ליהושע? ______________________________________ .00

 _______מאלו שבטים קבלו משפחת הקהתי ערים? ____________ .03

 ומאלו שבטים קבלו משפחת גרשון? ______________________________________ .04

 ומאלו שבטים קבלו משפחת מררי? ______________________________________ .05

 כמה ערים קבלו הכהנים? ___________________ .06

 כמה ערים בסך הכל קבלו שבט לוי? ___________________ .07

 שגגה בעיר מקלט? ______________________________________עד מתי יושב רוצח ב .00



        בס"ד

 

 2דף עבודה  -4שבוע 

 כ"ד -שאלות הכנה ליהושע פרקים כ"ב

 

 אלו מלים חיוביות אומר יהושע לשבטי ראובן גד ומנשה? __________________________ .0

 _________________מתי שילח יהושע את הראובני0 הגדי וחצי שבט המנשה? _________ .0

 מה ציווה יהושע את שניים וחצי השבטים? __________________________ .3

 מה ציווה יהושע לעשות עם הכסף והזהב שלל המלחמה? __________________________ .4

 מה עשו שבטים אלו לאחר שהגיעו למחוזותיהם? __________________________ .5

 ח שבנו שנים וחצי השבטים? ______________________מה חשבו בני ישראל כששמעו על המזב .6

 אילו עוונות חמורים מזכירים ישראל בדבריהם? __________________________ .7

 ת המזבח? _____________________מה היתה תשובת שניים וחצי השבטים לשאלה מדוע בנו א .0

 ___________כיצד התכוונו בני ישראל להגיב על בניית המזבח? _______________ .9

 האם תשובת שני השבטים וחצי סיפקה את עם ישראל? __________________________ .01

 הוכח! _______________________________________ .00

 עוד מבנה אבנים שהיה ונקרא "עד"? __________________________ בתורההיכן מצינו  .00

 _____________________באלו עניינים חיזק יהושע את הזקנים לפני מותו? _____ .03

 " _____________ …על מי נאמר: "והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצידיכם ולצנינים בעיניכם .04

ג'(: בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם0 -באיזה חג אנו אומרים את הפסוקים הבאים )יהושוע כ"ד ב' .05

אותו בכל ארץ כנען"  תרח אבי אברהם ואבי נחור ...ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואולך

 ________________________________________________________________וגו'.___

 היכן אוסף יהושע את כל שבטי ישראל? _____________ .06

 מה עונה העם לאחר ההרצאה הארוכה של יהושע? __________________________ .07

 _________________היכן הוא כותב את דברי הברית האחרונים? _________ .00

 והיכן הוא מניח זאת? __________________________ .09

 למה משמשת האבן? __________________________ .01

 באיזה גיל מת יהושע והיכן נקבר? __________________________ .00

 היכן נקבר יוסף? __________________ .00

 והיכן נקבר אלעזר בן אהרון הכהן? _______________________ .03

 



 בס"ד

 ספר שופטים

 מלחמת ברק וסיסרא -2מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1דף עבודה  -5שבוע 

 ג –שאלות הכנה לבקיאות בשופטים פרקים  א 

 את מה מתאר פרק ראשון בספר שופטים?  __________________________________ .0

 נגד מי עולים שבטי יהודה ושמעון להלחם? __________________________________ .0

 אשר עשה לשבעים מלכים כן עשו לו" מי זה? _________________"כ .3

 מה עשה מלך זה ומה עשו לו? __________________________________ .4

 איזו מתנה נתן כלב לעכסה בתו? __________________________________ .5

 היכן מוזכר ארוע זו בתחילה? __________________________________ .6

 ני? __________________________________מי אלו בני ק .7

 היכן גרו בתחילה ולאן הלכו לגור? __________________________________ .0

 ___________________________כיצד כבשו בני יוסף את בית אל? ___________________ .9

 מדוע קראו למקום "בוכים"? __________________________________ .01

 שע והיכן נקבר? __________________________________בן כמה מת יהו .00

 כיצד התנהגו העם בימי השופטים? __________________________________ .00

 מדוע הניח ה' גויים בארץ כנען? __________________________________ .03

 אלו עבירות עשו עם ישראל? __________________________________ .04

 יאל בן קנז את ישראל? __________________________________מיד מי הושיע עתנ .05

 איזו עיר כובש עגלון מלך מואב מיד ישראל? __________________________________ .06

 כמה שנים הכביד עגלון על ישראל? __________________________________ .07

 _______מי אמר אל מי "דבר סתר לי אליך"? ___________________________ .00

 כיצד פגע אהוד בעגלון מלך מואב? __________________________________ .09

 כמה נהרגו ממואב במלחמה זו? __________________________________ .01

_______________מי הכה שש מאות איש במלמד הבקר? _____________ .00



         בס"ד 

 

 2דף עבודה  -5שבוע 

 ו-פרקים ד שאלות הכנה לבקיאות בשופטים

 

 היכן היה מקום מושבו של סיסרא? ________________________________ .0

 מה היתה עוצמת כלי מלחמתו? ________________________________ .0

 באיזה נחל דבורה דואגת שהמלחמה תתנהל? ________________________________ .3

 __________________________מי אמר אל מי: "כי ביד אשה ימכור ה' את סיסרא"? ______ .4

 על איזה הר אסף ברק את צבא ישראל? ________________________________ .5

 כיצד עזר ה' לישראל במלחמה זו? ________________________________ .6

 מי היה חבר הקני ולאן הוא הלך ללגור? ________________________________ .7

 _________________________לאן בורח סיסרא במנוסתו? _______ .0

 כיצד ממיתה יעל את סיסרא? ________________________________ .9

 עקלקלות"? __________מה פירוש הפסוק "בימי יעל חדלו ארחות0 והולכי נתיבות ילכו ארחות  .01

_____________________________________________________________________ 

 ______________________ן אם יראה ורומח מארבעים אלף בישראל"? מה מלמדנו הפסוק "מג .00

 ______________________מי היו השבטים שהצטרפו לברק במלחמתו בסיסרא על פי השירה?  .00

 על מה דאגה אם סיסרא? ________________________________________________ .03

 ________כיצד נחמו אותה חברותיה? ________________________ .04

 על מי נאמר "מים שאל חלב נתנה"? ________________________________ .05

 "? ________________________________…על מי נאמר "בעד החלון נשקפה .06

 כמה שנים שלטו מדין על ישראל? ________________________________ .07

 _____________________________לשם מה עשו בני ישראל את המנהרות המערות והמצדות?  .00

 על מה מוכיח הנביא את עם ישראל? ________________________________ .09

 לשם מה בא המלאך אל גדעון? ________________________________ .01

 האם הסכים גדעו לצאת לשליחות? ________________________________ .00

 ________________מה אמר ה' לגדעון כאשר התדיין אתו? ________________ .00

 מה מצווה גדעון לעשות עם מזבח הבעל?? ________________________________ .03

 מי מונע מהעם מלהרוג את גדעון? ________________ .04

 ן ה' לגדעון כסימן שיצליח בקרב? _______________________________מה היו האותות שנת .05



         בס"ד

 

 1דף עבודה  – 6שבוע 

 ט' -נה לבקיאות בשופטים פרקים ז'שאלות הכ

 

 היכן חנו צבא גדעון וצבא מדיין? _______________________________________ .0

 __________________________כמה חיילים חזרו מהקרב וכמה נשארו בסינון הראשון? _______ .0

 כמה חיילים נשארו בסך הכל? __________________________ .3

 את לקרב נגד מדיין?  _______________________________________במי בחר ה' כדי לצ .4

 _______________________________באיזה אירוע היה "צליל לחם שעורים מתהפך"? _______ .5

 כיצד פתר המדייני את החלום? _______________________________________ .6

 _____מתי קראו "חרב לה' ולגדעון"? _____________________ .7

 אלו שבטים הצטרפו לרדוף אחר המדינים? _______________________________________ .0

 מי היו שני שרי מדיין שנלכדו? _______________________________________ .9

 מה טענו אנשי אפרים נגד גדעון? _______________________________________ .01

 __________________________________למה התנגדו אנשי סוכות ופנואל? _____ .00

 מי היו זבח וצלמונע? ____________________________________________________ .00

 ___________________________מה עושה גדעון לאנשי סוכות ופנואל בסיום המלחמה? _______ .03

 _______על מה טוען גדעון נגד זבח וצלמונע? ________________________________ .04

 כיצד הוא הורגם? ____________________________________________________ .05

 מי היה אבימלך? _______________________________________ .06

 _______________________________את מי צרף אליו אבימלך וכיצד הוא עושה זאת? _______ .07

 ____________________________________מי אמר "הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך"?__ .00

 מי הוא העטד? ____________________________________________________ .09

 מי עמד בראש המרד כנגד אבימלך? _______________________________________  .01

 כיצד נהרג אבימלך? _______________________________________  .00



           בס"ד

 2דף עבודה  -6שבוע 

 

  י"ב –שאלות הכנה לבקיאות בספר שופטים י' 

 

 מי השופט אחר אבימלך ומאיזה שבט? _________________ .0

 _ט היה? _______________למי מהשופטים היו שלושים בנים רוכבים על שלושים עיירים ומאיזה שב .0

 _מי לוחץ את עם ישראל שמונה עשרה? _________________________________ .3

 __________________________מה גורם לעם ישראל להתפלל לקב"ה? ___________________ .4

 היכן חונים בני עמון והיכן עם ישראל? __________________________________ .5

 _________________מה היה המצב הבטחוני בישראל לפני עליית יפתח הגלעדי? ______________ .6

 יו? __________________________________מדוע גורש יפתח מבית אב .7

 _______________________מה היה התנאי שהעמיד יפתח לזקני גלעד? ___________________ .0

 _מה היתה טענת מלך בני עמון כלפי ישראל? _________________________________________ .9

 ____מה הייתה תשובתו של יפתח?  ______________________________ .01

 _______________________אם יתן ה' אותם בידו?    __ -מה נדר יפתח בצאתו למלחמה בבני עמון .00

 מה היו תוצאות המלחמה בבני עמון? __________________________________ .00

 מי יצא לקראת יפתח בשובו מהמלחמה? __________________________________ .03

 ם הנדר? __________________________________מה מבקשת בת יפתח ממנו לפני קיו .04

 על מה טוענים נגד יפתח בני אפרים? __________________________________ .05

 כיצד הבחינו אנשי גלעד מי שייך לאפרים? __________________________________ .06

 ___________________________________________________ מי שפט אחר יפתח? .07

 __________________________________ אחריו? ומי .00

 _______________________לאיזה שופט היו ארבעים בנים ושלושים בני בנים רוכבים על שבעים עיירים?   .09



          בס"ד 

 1דף עבודה  – 7שבוע 

 

 ט"ו–שאלות הכנה לבקיאות בספר שופטים י"ג 

 

 מאיזה שבט היה מנוח? ______________ .0

 ______________________________סורים נאסרו על אמו של שמשון? __________אילו אי .0

 מה מבקש מנוח מהקב"ה? __________________________________________ .3

 מה מקריב מנוח לכבוד המלאך? ____________________________ .4

 ____מדוע לא רצה איש האלוקים לאכול מגדי העזים? ________________________ .5

 _______________________________מדוע אמר מנוח אל אשתו "מות נמות"? __________ .6

 באיזה אזור שפט שמשון את העם? __________________________________________ .7

 מה היתה הסיבה האמיתית ששמשון לקח אשה פלשתית? ____________________________ .0

 _________________________מה ראה שמשון בכרמי תמנתה? ___ .9

 ___________________________כיצד רואים ששמשון הרג את האריה בקלות? __________ .01

 מה מגלה שמשון בגוית האריה? ____________________________ .00

 ק"? _____________________מה הפתרון של חידת שמשון: "מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתו .00

 ורעיו הפלשתים? ____________________________ על מה התערבו שמשון .03

 מה הכוונה במילים "לולא חרשתם בעגלתי"? ____________________________ .04

 כיצד משלם שמשון לפלישתים את חובו בהתערבות? ____________________________ .05

 _____תו? ____________________את מי רצה אבי אשתו של שמשון לתת לו לאשה במקום אש .06

 איזה נזק וכיצד עשה להם שמשון? ____________________________ .07

 ון? _____________________אשת שמש –מדוע שרפו הפלשתים את חותנו של שמשון ואת בתו  .00

 על מה טוענים אנשי יהודה נגד שמשון? ____________________________ .09

 _____הסבר הביטוי "שוק על ירך"!_______________________ .01

 איזה נס עושה ה' לשמשון? ____________________________ .00

 מה הוא "רמת לחי"?____________________________ .00



          בס"ד

  2דף עבודה  -7שבוע 

 

 י"ח -שאלות הכנה לבקיאות בשופטים ט"ז

 

 באיזה מקום ארבו לשמשון כל הלילה? ____________________________ .0

 ראש ההר? ____________________________ מה העלה שמשון על .0

 תוי שמשון? ____________________________ימה תקבל דלילה עבור פ .3

 ________________________עבותים חדשים ואריגת שבע מחלפות?מה הם שבעה יתרים לחים0  .4

 כיצד הסירה דלילה את כוחו של שמשון? __________________________________________ .5

 במה העסיקו הפלשתים את שמשון? ____________________________ .6

 כיצד הרג שמשון במותו אלפי פלשתים? __________________________________________ .7

 מניין השיג מיכיהו כסף לפסל ומסכה? __________________________________________ .0

 _____________את מי הוא מינה לכהן בתחילה? _______________ .9

 מהיכן היה לוי ולאן הלך? __________________________________________ .01

 ________________________ יח להקים את מקדש האלילים בביתו?מה הייתה הסיבה שמיכה הצל .00

 את מי מינה מיכה לכהן בבית עבודה זרה שלו? ____________________________ .00

 ודתו? ____________________________מה קבל הלוי כשכר עבור עב .03

 ____________________ ל שאלו באפוד ובתרפים בבית מיכה?מה מלמדת אותנו העובדה שבני ישרא .04

 מה עונה הלוי לשאלת בני דן כענין הצלחתם בדרכם? ____________________________ .05

 את מי הם לוקחים אתם למלחמה? ____________________________ .06

 ___________________________עיר כבשו להם בני דן? _____איזו  .07

מה מלמדת אותנו העובדה שבני דן לקחו בכוח את הכהן עם האפוד והתרפים והביאו אותם לעיר  .00

 _________________________________________החדשה שכבשו? ____________

 רו? __________________________בבאיזה אזור בארץ גרו שבט דן בתחילה ולאיזה אזור בארץ ע  .09

 ______________________________________מי היה הלוי שהיה כהן לעבודה זרה? __________ 

 



          בס"ד

 1דף עבודה  -8שבוע 

 

 כ"א –שאלות הכנה לבקיאות בספר שופטים י"ט' 

 

 __לאן הלכה הפילגש וכמה זמן שהתה שם? ____________________________ .0

 כיצד היה יחסו של אבי הפילגש כלפי הלוי? ______________________________ .0

 כמה זמן נשאר הלוי אצל אבי הפילגש? ______________________________ .3

 באיזה חלק של היום עוזב האיש את בית אבי פילגשו? ______________________________ .4

 _________________________באיזו עיר לא רצה הלוי ללון? ומדוע? _____ .5

 באיזה מקום הוא נכנס ללון ומי הכניסו? ________________________________________ .6

 איזו התנהגות בעבר מזכירה התנהגות אנשי הגבעה? ______________________________ .7

 ___? _______________________כיצד עורר הלוי את כל ישראל להתייחס למעשי אנשי הגבעה .0

 מה היתה תגובת עם ישראל לשמע הדברים? ______________________________ .9

 כמה אנשים מכל שבט נשלחים לבנימין? ______________________________ .01

 מה הייתה תגובת שבט בנימין לכל ישראל? ______________________________ .00

 ______כמה חיילים התארגנו מבנימין? ________________________ .00

 וכמה מישראל? ______________________________ .03

 מה היו הדברים שציינו את חיילי בני בנימין? ______________________________ .04

 מה היו תוצאות הקרבות של ישראל נגד בנימין? ______________________________ .05

 ____מה היו התוצאות ביום השני למלחמה? __________________________ .06

 כיצד נצחו אותם ביום השלישי? _____________________________________________ .07

 כמה נהרגו בסך הכל מבני בנימין? ______________________________ .00

 מה הייתה שבועתם של בני ישראל? ______________________________ .09

 ______מדוע הענישו את אנשי יבש גלעד? ________________________ .01

 מניין מצאו ישראל כלות לבני בנימין? ______________________________ .00

 מה עשו בחג שהיה בשילה? ______________________________ .00

 

 

 

 



 

 בס"ד

 

 א' ספר שמואל

 קרב אבן העזר )נפילת הארון( -3מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נדודי דוד -4מפה 

 

 

 

 

 



         בס"ד 

 2דף עבודה  -8שבוע 

 

 ג' -אלות הכנה לבקיאות  בספר שמואל א' א'ש

 

 מהיכן היה אלקנה ומאיזה שבט? ______________________________________ (0

 מה פירוש "מימים ימימה"? ______________________________________ (0

 במה היתה שונה מנתה של חנה מפנינה וילדיה? ______________________________________ (3

 רה חנה? _________________________________________________________מה נד (4

 מה הכוונה במילים "רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע"?__________________________________ (5

 על מה העיר לה עלי?  ______________________________________ (6

 __ומה ענתה לו? ____________________________________ (7

 אחרי כמה זמן עלתה שוב חנה? ___________________ ומה הביאה עמה? __________________ (0

 "מקים מעפר דל מאשפות ירים אביון" היכן מצוי בתנ"ך שימוש חוזר לפסוק זה? ________________ (9

 כיצד היתה התנהגות בני עלי? ___________________________________________________ (01

 יאה חנה את המעיל לשמואל? ______________________________________מתי הב (00

 במה זכתה חנה בנוסף לבנה שמואל? ______________________________________ (00

 כיצד מנסה לשכנע עלי את בניו להמנע ממעשים רעים? __________________________________ (03

 _______________על מה נענש עלי?  _______________________ (04

 מה היה עונשו של עלי? ______________________________________ (05

 מה פירוש "אין חזון נפרץ"? ______________________________________ (06

 מי קורא לשמואל ולמי נגש שמואל? ______________________________________ (07

 כמה פעמים קרא ה' לשמואל? ___________________ (00

 מי הודיע לעלי על העונש הצפוי לו? ___________________ (09

 "על מה נאמר "מדן ועד באר שבע"?______________________________________ (01



        בס"ד 

 1דף עבודה  -9שבוע 

 

 ו' -שאלות הכנה לבקיאות בספר שמואל א' ד'

 

 _____________________________היכן חנו ישראל והיכן הפלשתים לקראת המלחמה? _______ (0

 מה היתה תוצאת הקרב באבן עזר? _______________________________________ (0

 ? _______________________________________ןהכישלומה עשו ישראל כדי לפתור את  (3

 מה היתה התגובה הראשונית של פלשתים? _______________________________________ (4

 ת הקרב לעלי הכהן? _______________________________________כיצד נודעו תוצאו (5

 כיצד נפטר עלי הכהן? ____________________________________________________ (6

 מה האסון הנוסף שקרה במשפחת עלי הכהן? _______________________________________ (7

 ____________________________מה קרה כאשר הובא ארון הברית לאשדוד?  ___________ (0

 מהם 'עפולים' )טחורים(? _______________________________________ (9

 להיכן העבירו את הארון מאשדוד? __________________________ (01

 לאן הועבר לאחר מכן? __________________________ (00

 כמה זמן הוא שהה בשדה פלשתים? __________________________ (00

 זהב? ________________ הציעו הכהנים וקוסמי הפלשתים לשלוח עם הארון עפולי זהב ועכברי מדוע (03

את התקופה שבה שהה הארון בעריהם?  םוכוהניהלאיזה מלך ולאיזה תקופה השוו קוסמי הפלשתים  (04

________________________________________________________________________ 

 את המשלוח? __________________________על מה הם מארגנים  (05

 איזה מבחן ערכו הפלשתים לארון הברית? _______________________________________ (06

 מי הראשונים מעם ישראל שראו את הארון? __________________________ (07

 מה עשו אנשי בית שמש כאשר הגיע הארון אליהם? __________________________ (00

 ופה שלחו את הארון לבית שמש? __________________________באיזו תק (09

 מה קרה לאנשי בית שמש? ומדוע? _______________________________________ (01

 אל מי פונים אנשי בית שמש? __________________________ (12

 



        בס"ד 

 2דף עבודה  – 9שבוע 

 

 ט –שאלות הכנה לבקיאות בספר שמואל א' ז 

 

 ן מיקמו את ארון ה'? ____________________________________היכ .0

 כיצד היה יחס עם ישראל לקב"ה בזמן ההוא? ____________________________________ .0

 _____________________________לשם מה עשו זאת? ____ –"וישאבו מים וישפכו לפני ה' "  .3

 _________________________________מה גרם לפלשתים לעלות על עם ישראל למלחמה? _ .4

 _______________________________מה עצר את הפלשתים כשרצו לעלות על ישראל? ____ .5

 למה קורא שמואל 'אבן העזר'? ____________________________________ .6

 ______________________________איזו התיצבות גבולות היו לאחר הדפת הפלשתים? ____ .7

 פיין את דרכו של שמואל כשופט? ____________________________________מה א .0

 כיצד נהגו בני שמואל? ____________________________________ .9

 _______________________________מה בקש העם כשראה את מעשי בניו של שמואל? ____ .01

 ________מה היתה תגובת ה' לבקשת העם? ____________________________ .00

 מה יהיה משפט המלך על פי דברי שמואל? ____________________________________ .00

 ___________________________האם העם נרתע מלקבל עליו מלך לאחר דברי שמואל? ____ .03

 כיצד מתואר שאול בפסוקים? ____________________________________ .04

 ________________________________מה היתה השליחות של שאול מאביו? ____ .05

 היכן עברו שאול ונערו? ____________________________________ .06

 מה היה להם לתת לאיש האלוקים? ____________________________________ .07

 מה הם שואלים את הנערות? ____________________________________ .00

 ____________________________מי עזר לשאול למצוא את שמואל? ________ .09

 ____________________________מה אומר שמואל לשאול לאחר שהזדהה שהוא הרואה? __ .01

 איזו מנה שמר שמואל0 ולשם מה שמר אותה? ____________________________________ .00

 



          בס"ד 

 1דף עבודה  -11שבוע 

 

 יב' -י'שאלות הכנה לבקיאות בספר שמואל א' פרקים 

 

 כיצד ממנה שמואל את שאול למלך? _______________________________________ .0

פניהם תוף0 נבל0 מה היו שני אנשים עם קבורת רחל0 שלושה אנשים עולים לבית אל0 חבל נביאים ול .0

 __________________________________________________________חליל וכינור? __

 ול בנביאים"? __________________________מתי נאמר "הגם שא .3

 מנו? ____________________מה ענה שאול לדודו כאשר שאל מה אמר לו שמואל0 ומה העלים מ .4

 להיכן אוסף שמואל את העם? _______________________________________ .5

 _________________________כיצד הודיע שמואל לעם כי שאול נבחר ע"י ה' למלך? _______ .6

 כיצד מגיבים העם להכתרת שאול למלך? _______________________________________ .7

 ____________________________מי בא להלחם מול ישראל ובפרט על איזה איזור? _______ .0

 כיצד הזעיק שאול את ישראל למלחמה עם נחש העמוני? __________________________ .9

ד אחד את ענוותנותו של שאול ומצד שני את אופיו הרך מדי שהיה לו אחר באיזה מקרה רואים מצ .01

 כך למוקש? ___ ____________________________________________________

 __________________________היכן מבצעים את הכתרה הרשמית למלכות שאול? ________ .00

 _____________________________כיצד הראה שמואל לכל העם את צדקתו ויושר כפיו? ___ .00

 _____________________________אלו אירועים מרכזיים מזכיר שמואל בנאומו? ________ .03

לשם מה מזכיר שמואל בנאומו לפני העם את סיסרא ויבין0 את מלך מואב0 את ירובעל את בדן0 את  .04

 _____יפתח ואת שמואל? _______________________________________________

 ________________________באיזו תקופה מבחינת עונות השנה שמואל מדבר אתם? _______ .05

 ______________________איזה אות נתן שמואל לעם ששאלתם למלך רעה בעיני ה'? _______ .06

 מה היתה תגובת העם לדברי שמואל? _______________________________________ .07

 יה בסוף ימיו של שמואל? __________________________האם נאום זה של שמואל ה .00

 הוכיחו! ____________________________________________________ .09

 



          בס"ד

 2דף עבודה  -11שבוע 

 

 י"ד-שאלות  הכנה לבקיאות בשמואל א' י"ג

 

 ___________________________כיצד נחלקו הכוחות של ישראל בין שאול ליהונתן?_______ .0

 _____________מה גרם לפלשתים להתעורר למלחמה על ישראל? ______________________ .0

 ______________________באיזו עוצמה נגשו הפלשתים להלחם? _____________________ .3

 ____________________על מה נאמר "במערות ובחוחים ובסלעים ובצריחים ובברות"? ______ .4

 _________________כאשר חיכו לשמואל שבעה ימים ולא בא? ____________כיצד הגיב העם  .5

 על מה כעס שמואל על שאול? ______________________________________ .6

 _______________________________מה הייתה מסקנת שמואל ממעשהו של שאול? ______ .7

 _________________________מה היו המקומות: עפרה0 שועל ובית חורון? _____________ .0

 ________________________מדוע ציוו הפלשתים שלא יימצא חרש בכל גבול ישראל? ______ .9

 היכן הכינו הישראליים מחרשה ואת? ______________________________________ .01

 מה היו "בוצץ" ו"סנה"? ______________________________________ .00

 ____________________________ונתן להסתובב באיזור זה? ______מה היתה מטרתו של יה .00

 מה הסימן שנותן יהונתן להצלחתו? ______________________________________ .03

 איזה סימן דומה היה לאחד השופטים? ______________________________________ .04

 ___________על מה אמר שאול "ארור האיש"? ___________________________ .05

 במה עבר יונתן על הוראת שאול? ______________________________________ .06

 מדוע פדה העם את יונתן? ______________________________________  .07

 במה חטא העם? ומדוע? ______________________________________ .00

 _____________________________על הפלשתים? _ ןהניצחומה קרה לשאול ולממלכתו אחרי  .09



        בס"ד

 1דף עבודה  -11שבוע 

 

 י"ז-ט"ז-שאלות הכנה לבקיאות שמואל א' פרקים ט"ו

 

 ___________________________את מי נצטווה שאול להחרים לפי חרב? ____. 0

 כיצד מונה שאול את חייליו? ____________________________________. 0

 __ול בתחילת הקרב? ומדוע? ___________________________אל מי פונה שא. 3

 ____________________________מה היו שני החטאים של שאול והעם? ____. 4

 ________________________מה התגובה הראשונה של שאול במפגש מול שמואל? ____. 5

 _________________בטי ישראל אתה"? ___מה פירוש "הלא אם קטון אתה בעיניך ראש ש. 6

 _________________________מה פירוש "החפץ לה' בעולות וזבחים כשמע בקול ה"? __. 7

 _________________________________מה מסמלת קריעת כנף מעילו של שמואל? ____. 0

 __________________________מדוע מסכים שמואל לשוב עם שאול להשתחוות לה'? ____. 9

 _____________אמר אל מי "כאשר שכלה נשים חרבך כן תשכל מנשים אמך"?________ מי. 01

 _________ו? _________________עם מה יבוא שמואל לבית לחם כדי ששאול לא יחשוד ב. 00

 _________הקשר? _________על מי נאמר? ובאיזה  -"האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב". 00

 מואל בא? ____________________________________היכן היה דוד כשש. 03

 ________________________________מדוע מבקש שאול מישי לשלוח לו את דוד? ____. 04

 ________________עם מה הוא שולח אותו? _____________________________. 05

 ________________מי היה לבוש שריון קשקשים? ______________________________. 06

 _________________________________מה התנאי שמציע גולית מול עם ישראל?  ____. 07

 __________לצורך מה מגיע דוד למערכה? ____________________________________. 00

 __________________________איזה שכר מבטיח שאול לאיש אשר יכה את הפלשתי? ____. 09

והחזקתי  …ויצאתי אחריו ... מפיו …העיד על עצמו:" רועה היה עבדך ...ובא הארי ואת הדוב מי. 01

 בזקנו והכתיו והמיתיו"? ____________________________________

 ________________________מי אמר אל מי: "הכלב אני כי אתה בא אלי במקלות"? ____. 00

 _______________________________כיצד הורג דוד את גולית? _____. 00

 _________________________מה השאלה הראשונה ששואל שאול בסיום המלחמה? ____. 03

 

 



        בס"ד 

 

 2דף עבודה  -11שבוע 

 

 כ' -פרקים י"ח  א' שאלות הכנה לבקיאות בשמואל

 

 ________כיצד מבטא הנביא את אהבת דוד ויהונתן? ____________________________ .0

 מי מסר למי את מעילו0 והמדים אשר עליו ואת חרבו0 קשתו וחגורו? __________________ .0

 מהו הפסוק שאמרו ושרו הנשים אחרי הניצחון? ____________________________________ .3

 _____________________מדוע הציע שאול לדוד את מרב ביתו לאשה בתנאי שיצא בראש הצבא? __ .4

 בסופו של דבר את מירב? ____________________________________מי נשא  .5

 מה בקש שאול מדוד תמורת נישואיו עם מיכל? ____________________________________ .6

 מי מציל את דוד מהניסיון להמית אותו? __________________ .7

 ________מה גרם לשאול להישבע שלא ימית את דוד? ____________________________ .0

 להיכן באו המלאכים לתפוס את דוד ולהמיתו? ____________________________________ .9

 _______________________________לאיזה צורך השתמשה מיכל בתרפים ובכביר העזים? ____ .01

 כיצד ניצל דוד ממוות על ידי שליחי שאול? ____________________________________ .00

 ? __________________אל מי בורח דוד .00

 על מה נאמר  "הגם שאול בנביאים"?____________________________________ .03

 איזה דבר הביא את שאול להכות בדוד ובקיר? ____________________________________ .04

 מה מציע יהונתן לדוד כדי לבחון את כוונת שאול? ____________________________________ .05

 ם נעדר דוד משולחן המלך שאול? __________________באיזה יו .06

 מה יהיה הסימן שעל פיו ידע דוד לברוח? ____________________________________ .07

 מי אמר למי: "בן נעוות המורדות"? ____________________________________ .00

 ______________________________תאר את פרידתם של דוד ויהונתן! __________________ .09

______________________________________________________________________ 



         בס"ד

 1דף עבודה  -12שבוע 

 

 כ"ג –שאלות הכנה לבקיאות בשמואל א' כ"א 

 

 ממה נחרד אחימלך? ______________________________ .0

 __________________מה מבקש דוד מאחימלך? ___________________________ .0

 ומה הוא נותן לו? _____________________________________________ .3

 _______________________________על מה הוא מזהיר אותו באכילת הלחם? _____________ .4

 מי אמר אל מי: "חסר משוגעים אני" ובאיזה הקשר? ______________________________ .5

 ם ולחרב גלית? ______________________________מה המשותף ללחם הפני .6

 ? ____________________________מי הלשין על אחימלך הכהן כי קבל את דוד ונתן לו לחם וחרב .7

 היכן הולך דוד להתחבא? ______________________________ .0

 אצל מי הוא מפקיד את הוריו? ______________________________ .9

 שאול נגד אחימלך? ______________________________מה הטענה שטוען  .01

 מי הרג את כל תושבי נוב עיר הכהנים? ______________________________ .00

 מי שרד מכל עיר הכהנים? _______________ .00

 באיזה מקום הולך דוד לפגוע בפלשתים? ______________________________ .03

 מלחמה? ______________________________כיצד יכול היה דוד לשאול בה' אם לצאת ל .04

 אנשי איזו עיר חפצו להסגיר את דוד לשאול? ______________________________ .05

 ____________________________מהי תוכן הברית השניה שכרתו דוד ויהונתן? _____________ .06

 _________אנשי איזו עיר הלשינו בפועל על מקומו של דוד בפני המלך שאול? ______ .07

 מה מבקש שאול מאנשי זיף? ______________________________ .00

כיצד ניצל דוד מיד שאול כאשר היה שאול מצד אחד של ההר ודוד מן הצד השני?  .09

_________________________________________________ ________________________

_________________________________________________________________________ 

 באיזה מקום יושב דוד אחר המרדף משאול? _______________ .01



                               בס"ד

 2דף עבודה  -12שבוע 

 

 כו -שאלות הכנה לבקיאות בספר שמואל א' כד

 

 _לאיזה מקום הולך שאול כדי ללכוד את דוד? _______________________________________ .0

 איזה בעל חיים מאפיין את צוקי עין גדי )לפי הפרקים שלנו(?  ____________________ .0

 מה עשה דוד כאשר נכנס שאול למערה?  ________________________________________ .3

 מה הציעו אנשי דוד לעשות לשאול? ________________________________________ .4

 _____________________________________ מה היתה תשובת דוד להצעתם? ___ .5

 מה כוונת הביטוי "מרשעים יצא רשע"? ________________________________________ .6

 מה היתה תגובת שאול לשמע דברי דוד? ________________________________________ .7

 __________________________מי זה נבל? וכיצד מתואר רכושו? _______________________ .0

 אשר לך שלום"?  _______ מי אמר למי ובאיזה הקשר: "ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל .9

 י אדוניו"?  _____________מי אמר על מי ומה הייתה כוונתו: "היום רבו עבדים המתפרצים איש מפנ .01

. ואת נפש אויבך יקלענה מי אמר למי ומה כוונת הדברים: "והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים .. .00

 ______________________________בתוך כף הקלע"? ______________________________

 כיצד הגיב דוד לדברי נבל? ________________________________________ .00

 __________________________מה עושה אביגיל למנוע שפיכות דמים? ___________________ .03

 ______________הכרמלי?  __________________________________________ כיצד מת נבל .04

 מה מציע דוד לאביגיל לאחר מות נבל? ____________________ .05

 היכן מחפש שאול את דוד? ________________________________________ .06

 __אילו דברים לקח דוד משאול ומדוע? ______________________________________ .07

מי אמר אל מי "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלוהים אחרים" ומה כוונת  .00

 הדברים? ____________________________________________________________

 מי לוקח בחזרה את החרב והחנית? ____________________ .09

 _________________________האם שאול ממשיך לרדוף אחר דוד? הוכח! _______________ .12

 

 

 

 



 

         בס"ד

 1דף עבודה  -13שבוע 

 

 כט -שאלות הכנה לבקיאות בשמואל א' פרקים: כ"ז

 

 מדוע עבר דוד אל אכיש מלך גת? ____________________________________ .0

 את מי לקח עמו דוד? ____________________________________ .0

 ______________________ש? וכמה זמן ישב שם? ________________איזו עיר קבל דוד מיד אכי .3

 _____________________________כיצד "עבד" דוד על אכיש מלך גת על מנת שיתן בו אמון? ____ .4

 ____________________לאיזה תפקיד מינה אכיש את דוד ואנשיו בצאתם למלחמה נגד ישראל? __ .5

 ___________________________________מדוע שאל שאול את בעלת האוב? _ .6

 כיצד הגיע שאול אל בעלת האוב? __________________________________________ .7

 מדוע התנגדה בעלת האוב להשיב לו בתחילה?  ____________________________________ .0

 את מי מעלה לו בעלת האוב? ____________________________________ .9

 שאול את שמואל באוב? __________________________________________ כיצד זיהה .01

 איזו בשורה שמע שאול מפי בעלת האוב?   ____________________________________ .00

 מה מגישה בעלת האוב לשאול להחיות את נפשו?  ____________________________________ .00

 _______________________ישראל? __________באיזו איזו התנהלה המלחמה של פלשתים מול  .03

 מדוע שילח אכיש את דוד משדה הקרב?  ____________________________________ .04

 __________________________איזה משפט מפורסם זכרו שרי פלשתים ביחס לדוד? __________ .05

 ______________________________מתי עוזב דוד את פלשתים ולאן פניו מועדות? __________ .06



 

          בס"ד 

 2דף עבודה  -13שבוע 

 

 ל"א -שאלות הכנה לבקיאות בשמואל א' פרקים: ל'

 

 מה עשו העמלקים בצקלג ואת מי הם שבו? __________________________ .0

 מה מצאו דוד ואנשיו כשחזרו לצקלג? _______________________________________ .0

 ד על מה שמצאו בעיר?  _______________________________________כיצד הגיבו אנשי דו .3

 כיצד החליט דוד על תגובתו? _______________________________________ .4

 מה אומר לו הקב"ה? _______________________________________ .5

 מה קרה ליד נחל בשור? _______________________________________ .6

 אנשי דוד בשדה? _______________________________________ את מי מצאו .7

 כיצד אנשי דוד מחזקים אותו? _______________________________________ .0

 ___________________________מה הם לוקחים מהעמלקי ואת מי הם משחררים? _______ .9

 ________________מה שם דוד לחוק ולמשפט עד היום הזה? _______________________ .01

 ____________________________ממי פחד שאול במיוחד במלחמה נגד הפלשתים? _______ .00

 כיצד מת שאול? _______________________________________ .00

 __________________________כיצד מגיבים חיילי ישראל לאחר מות שאול ובניו? ________ .03

 קו? __________________________לבגדיו ולכלי נש מה עשו הפלשתים לראשו של שאול0 .04

 מה עשו אנשי יבש גלעד? _______________________________________ .05

 ____________________________מי דאג לכבודם של שאול ובניו? וכיצד? ______________ .06



 

 בס"ד 

 ספר שמואל ב'

 ממלכת דוד ושלמה -5מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 בס"ד                               

 1דף עבודה  14שבוע 

 

 ג' -שאלות הכנה לבקיאות בשמואל ב' א'

 

 כיצד מתואר הפליט שהגיע מהמלחמה? __________________________________ .0

 מה מספר הנער הזה לדוד? ___________________________________________________ .0

 ________________________תגובת דוד לסיפור הנער העמלקי כי הרג את שאול? __ מה היתה .3

 כיצד נימק דוד את תגובתו לדברי הנער העמלקי? __________________________________ .4

 מה זאת קינה? ___________________________________________________ .5

 _______________________________מה מדגיש דוד בקינה? ____________________ .6

 על מי נאמר "הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו"? _________________ .7

 לאיזו עיר עולה דוד? __________________________________ .0

 מה אומר דוד לאנשי יבש גלעד? __________________________________ .9

 _______________________שאול? ומי ממליכו? __את מי ממליכים ממשפחת שאול אחר מות  .01

 מה קרה ליד הבריכה בגבעון? __________________________________ .00

 במה הצטיין עשהאל בן צרויה? __________________________________ .00

 _______________________________מי הורג את עשהאל וכיצד? ___________________ .03

 מי אמר למי ולשם מה? __________________________________ –ב" "הלנצח תאכל חר .04

 כמה נהרגו מאנשי בנימין? ___________________________________________________ .05

 ____________________במה האשים איש בושת את אבנר? _________________________ .06

 __________________________כיצד מגיב אבנר על האשמתו של איש בושת? ________ .07

 ______________________________איזה תנאי התנה דוד לאבנר לפני שיכרות עמו ברית? __ .00

 מי הרג את אבנר ומדוע? __________________________________ .09

 ____________________________מה עושה דוד שלא יחשדו בו שהוא שותף להריגת אבנר? __ .01

 את יואב ואבישי בני צרויה? __________________________________ כיצד כינה דוד .00

 



          בס"ד

 2דף עבודה  -14שבוע 

 

 ו -שאלות הכנה לבקיאות בשמואל ב' ד

 

 מאיזה שבט היו רכב ובענה והיכן משפחתם עברה לגור? ______________________________ .0

 ______________________כיצד התפסח מפיבושת? _______________________ .0

 מדוע הרג דוד את רכב ואת בענה? _____________________________________________ .3

מתכוון דוד רואה דמיון בין מעשיהם של רכב ובענה למעשים אחרים שהיו קודם. לאיזה מעשים  .4

 ______________________________________________________דוד? ___________

 מענישם דוד? _____________________________________________ כיצד .5

 היכן משחו את דוד למלך על ישראל? _______________ .6

 ___________________כיצד חדרו אנשי דוד לירושלים מבעד לביצורים ולחומה? __________ .7

 מהיכן לקח דוד חומרים לבנית ביתו? ______________________________ .0

 ידע דוד כי ה' ביסס את ממלכתו? ______________________________כיצד  .9

 כמה נולדו לדוד בירושלים? ______________________________ .01

 על שם מה קרא דוד למקום "בעל פרצים"? ______________________________ .00

 _____________________________כיצד הוא פוגע בפלשתים בפעם השניה? _____________ .00

 מהיכן מוציאים את ארון ה'? _____________________________________________ .03

 כיצד נשאו את ארון ה' מקרית יערים לירושלים? ______________________________ .04

 _________________________את מי הכה ה' בשעת העלאת ארון ה' ומדוע? _____________ .05

 ___________________________עה בעוזה? _____________ן לאחר הפגיומה עושה דוד לאר .06

 את מי ברך ה' בגלל הארון? _____________________________________________ .07

 כמה זמן נשאר הארון בבית עובד אדום הגתי? ______________________________ .00

 _____באיזה מרחק של הליכה הקריב דוד קרבנות? _________________________ .09

 על מה נענשה מיכל? ______________________________ .01

 כיצד דוד נפרד מהעם? _____________________________________________ .00

 



      בס"ד 

 1דף עבודה  -15שבוע 

 

 ט -שאלות הכנה לבקיאות בשמואל ב' ז

 

 מה מבקש דוד מנתן לעשות? __________________________________ .0

 _____________________________ר בו נתן הנביא מהסכמתו לבנות את בית המקדש? __מדוע חז .0

 על מי מתכוון ה' שהוא יבנה את הבית? __________________________________ .3

 איזה פסוק מתפילת דוד הוכנס למנחה של שבת? __________________________________ .4

 ____________________________________מה בקש דוד בתפילתו? _______________ .5

 מה עשה דוד למואב? ___________________________________________________ .6

 __________________________מה עשה דוד לצבא הדדעזר מלך צובה? ___________________ .7

 ________________________איזה שלל לקח דוד מהדדעזר מלך צובה? ___________________ .0

 לאן הגיע דוד בכיבושיו? __________________________________ .9

 מי ברך את דוד על נצחונו את הדדעזר? __________________________________ .01

 __________________________מה עושה דוד ברכוש ובשלל שהוא מקבל או לוקח מהמלחמות? __ .00

 _________________מי היו הכרתי והפלתי? _________________ .00

 מה שמו של עבד בית שאול? _________________ .03

 מה מברר דוד אצל ציבא? __________________________________ .04

 כיצד התייחס דוד אל מפיבושת? __________________________________ .05

 מה הסיבה ליחסו של דוד למפיבושת? __________________________________ .06

 וד את ציבא לתת למפיבושת? __________________________________מה מצוה ד .07

 היכן נשאר מפיבושת לגור? __________________________________ .00

 ____________________________מה מצבו הגופני? _________________ וכיצד זה קרה לו? __ .09

 



     בס"ד 

 2דף עבודה  -15שבוע 

 

 י"ב  -ואל ב' י שאלות הכנה לבקיאות בשמ

 

 מה עושה דוד כשמלך בני עמון מת? ____________________________________ .0

 כיצד מסיתים השרים את חנון הבן? ____________________________________ .0

 מה עשו בני עמון לעבדי דוד? ____________________________________ .3

 את מי אוספים העמונים למלחמה על ישראל? ____________________________________ .4

 __כיצד נערך יואב למלחמה נגד עמון0 ארם ומעכה? _________________________________ .5

שנודע הרתה לו?  כיצד ניסה דוד בפעם הראשונה לטשטש את עקבות חטאו עם בת שבע0 לאחר .6

______________________________________________________________________ 

 _מה הייתה התוצאה מניסיונו של דוד לטשטש את מעשהו? ____________________________ .7

 _______________________כיצד הורה דוד ליואב "לטפל" באוריה אחרי נסיונו הראשון? ____ .0

 _________________מה הייתה פקודתו של דוד ליואב? ___________________ .9

 _______________________________מה שולח יואב להודיע לדוד על ביצוע המשימה? ____  .01

 ________________________מה עושה דוד לאחר מות אוריה? ______________________ .00

 מהו המשל והנמשל? ____________________________________ –משל "כבשת הרש"  .00

 ת דוד על משל כבשת הרש? ____________________________________מה הייתה תגוב .03

 _________________________על אלו עבירות מצביע נתן כלפי דוד? ___________________ .04

 _______________________________איזו רעה תבוא על דוד? ______________________ .05

 ____________________________מה קרה לבן הראשון שנולד לבת שבע? ________ .06

 ______________מה עושה דוד כאשר הבן היה חולה? ______________________________ .07

 ______________________וכיצד הוא מגיב לאחר השמועה שהבן מת? _________________ .00

 _______________________________כיצד הוא מסביר זאת? ______________________ .09

 ______ה היו שני שמותיו של הבן השני שנולד לדוד ובת שבע? ________________________מ .01

 ____________________________מדוע מבקש יואב שדוד יבוא להלחם ברבת בני עמון? ____ .00

 

 

 

 



 בס"ד

 

 1דף עבודה  -16שבוע 

 

 טו –שמואל ב' יג שאלות הכנה לבקיאות 

 

 ____________________ צד להשיג את תמר?ממי קבל אמנון את העצה הרעה כי .0

 ________________________________ מה היתה העצה? .0

 ________________________________ איזה מאכל מכינה תמר לאמנון? .3

 מה עושה תמר לאחר שמשרתו של אמנון מוציא אותה מהחדר? .4

_________________________ 

 ________________________________ כיצד הרג אבשלום את אמנון? .5

 _____________________________ מה השמועה הראשונה שהגיעה אל המלך? .6

 ________________________________ מה מספר יונדב אל המלך? .7

 ________________________________ אל מי ברח אבשלום? .0

 ________________________________ כמה זמן שהה אבשלום בגשור? .9

 לשם מה שלח יואב את האשה התקועית אל דוד המלך? .01

______________________________ 

 ________________________________ מה הסיפור שסיפרה האלמנה למלך? .00

 ______________________________ כיצד ידע המלך שיואב שלח את האלמנה? .00

 _____________________________________ מי מחזיר את אבשלום מגשור? .03

 _______________________________ מה היה המיוחד במראהו של אבשלום? .04

 _______________________ מדוע הצית אבשלום את חלקת השדה אשר ליואב? .05

 מדוע עשה אבשלום לעצמו מרכבה וסוסים וחמישים איש רצים לפניו? .06

___________________________________________________________ 

 ___________________________ כיצד מנע אבשלום מהאנשים לבוא אל המלך? .07

 ____________________________________ לשם מה הלך אבשלום לחברון? .00

 _________________________________ כיצד ידעו האנשים שאבשלום מולך? .09

 _____________________________________ כמה אנשים הלכו עם אבשלום? .01

 ______________________ ממה חשש דוד כששמע שאבשלום המליך את עצמו? .00

 ____________________________ אמת מי השאיר המלך בארמון לשמור אותו? .00

 ______________________________________ מה מבקש המלך מאתי הגתי? .03

 ________________________________ אלו אנשים חשובים עברו עם המלך? .04

 ________________________________ מי היועץ שנתן עצה לאבשלום? .05

 ________________________________ מה היה תפקידו של חושי הארכי? .06

 ________________________________ מה מבקש דוד מחושי הארכי? .07



 בס"ד

 2דף עבודה  -16שבוע 

 

 יח –שמואל ב' טז שאלות הכנה 

 

 ________________________________ נער מפיבושת לדוד? מה הביא ציבה .0

 ________________________________ מה שואל המלך את ציבא? .0

 ________________________________ מה תשובת ציבא ביחס למפיבושת?  .3

 ________________________________ מי קילל את דוד? .4

 ________________________________ מה רוצה אבישי לעשות לשמעי? .5

 ______________________________ כיצד מכנה חושי את אבשלום כשהוא רואה אותו? .6

 ________________________________ מה היתה עצתו הראשונה של אחיתופל? .7

 ________________________________ אל מה מדמה הכתוב את עצת אחיתופל? .0

 ________________________________ מה היתה עצת אחיתופל השניה? .9

 ________________________________ מה הציע חושי הארכי בניגוד לעצת אחיתופל? .01

 ________________________________ איזו עצה מקבל אבשלום? .00

 ________________________________ כיצד פעל חושי לאחר שיעץ את עצתו? .00

 ________________________________ הונתן?היכן מתחבאים הנערים  אחימעץ וי .03

 ________________________________ כיצד הצילה האישה את יהונתן ואחימעץ? .04

 ________________________________ מה עושה אחיתופל כשלא נשמעה עצתו? .05

 ________________________________ מי מגיש לדוד דברי מאכל? .06

 ________________________________ אנשיו?לכמה קבוצות מחלק דוד את  .07

 ________________________________ כיצד נהרג אבשלום? .00

 ________________________________ היכן נקבר אבשלום? .09

 ________________________________ מי מבשר לדוד על מות אבשלום? .01

 ________________________________ מי מהמבשרים הגיע ראשון? .00

 ________________________________ כיצד קרא אבשלום למצבה אשר הציב לשמו? .00

 ________________________________ כיצד מבשר אחימעץ למלך? .03

 ________________________________ וכיצד מבשר הכושי למלך? .04

 



 בס"ד

 1דף עבודה  -17שבוע 

 כ"א-כ'-שמואל ב' י"טשאלות הכנה לבקיאות 

 

 ________________________________ היתה תגובת דוד על מות אבשלום?מה  .0

 ________________________________ מה עשה המון העם לאחר מות אבשלום? .0

 ________________________________ מה טוען יואב נגד דוד לאחר מות אבשלום? .3

 ________________________________ כיצד פעל דוד לאחר מות אבשלום?  .4

 ________________________________ מה מבקש שמעי לאחר שדוד חוזר למלכותו? .5

 ________________ שמעי בן גרא שקילל אותו בברחו מפני אבשלום בנו? למה עשה דוד  .6

 ________________________________ מי ממשפחת שאול בא לקראת דוד? .7

 ________________________________ מה טוען דוד נגד מפיבושת? .0

 ________________________________ איך מסביר מפיבושת שהוא לא הלך עם דוד? .9

 ________________________________מה עשה ברזילי הגלעדי למלך דוד?  .01

 ________________________________ כיצד גומל אותו דוד על מעשהו? .00

 __________________________ ישי"? חלק בדוד ולא נחלה לנו בבןמי אמר "אין לנו  .00

 ________________________________ לשם מה שולח דוד את אבישי? .03

 ________________________________ היכן הורג יואב את עמשא? .04

 ________________________________ כיצד הוא עושה זאת? .05

 ________________________________ מי הציל את העיר אבל מעכה מידי יואב? .06

 ________________________________ על מה בא רעב על ישראל במשך שלוש שנים? .07

 ________________________________ כיצד כיפר דוד על גזרת הרעב? .00

 ________________________________ כיצד בוחר דוד את מי להמית? .09

 ________________________________ מה עושה רצפה בת איה? .01

 ________________________________ מה עושה דוד עם עצמות שאול ויהונתן? .00

 __________________________ מדוע נשבעו אנשי דוד שלא יצא דוד אתם למלחמה? .00

 



 בס"ד

 2דף עבודה  -17שבוע 

 

 כד-שמואל ב' כבשאלות הכנה לבקיאות 

 

 ________________________________ באיזה שלב בחייו אמר דוד את השירה? .0

 ________________________________ איזה פרק בתהלים מקביל לשירה זו? .0

 _____________________ באיזו תפילה או ברכה משובץ הפסוק האחרון של השירה? .3

 ________________________________ אלו ביטויים מבטאים ביטחון בה'? .4

 ________________________________ כיצד מכנה דוד את עצמו?  .5

 ________________________________ מה המיוחד בעדינו העצני? .6

 ________________________________ מה פירוש "ותדבק ידו אל החרב"? .7

 ________________________________ מה עשה שמא בן אגא הררי? .0

 ___________ _____________ איזה מעשה גבורה מציין דוד לגבי שלושת הגיבורים? .9

 ________________________________ כיצד מכנה דוד את בניהו בן יהוידע? .01

 ________________________________ מה היו מעשי גבורתו של בניהו בן יהוידע? .00

 ________________________________ מה היתה הסיבה שבגללה מנה דוד את העם? .00

 ________________________________ מי ניסה למנוע מדוד למנות את העם? .03

 ________________________________ מה שלשת העונשים גד הנביא? .04

 _______________________ באיזה משלושת העונשים שהציע גד הנביא בחר דוד? .05

 ________________________________ המלאך את מכתו? רבאיזה מקום עצ .06

   ______________________ ם השלמת העונש?מה היה התיקון שציווה ה' לדוד במקו .07

 ________________________________ מה שואל ארונה את המלך? .00

 __________________________________________ מה עונה לו דוד? .09

 ________________________________ בכמה כסף קונה דוד את המקום? .01

 



 בס"ד

 ספר מלאכים א'

 ישראל ויהודה -לכההתפלגות הממ -6מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד

 

 1דף עבודה  -18שבוע 

 ג –מלכים א' פרקים א  שאלות הכנה בקיאות

 את מי מביאים למלך כדי שתשרת אותו? ________________________________ .0

 ____________אלו אישים הזמין אדוניהו להמלכתו? __________________________ .0

 ______________________________אלו פעולות נוקט אדוניהו כדי לבסס את מלכותו?  .3

 מי מיעץ נתן הנביא לבת שבע? ________________________________ .4

 מי נכנס אל המלך בסיום דבריה של בת שבע? ________________________________ .5

 _________מה מודיע המלך לבת שבע? _______________________ .6

 אלו אנשים חשובים הלכו להמליך את שלמה? ________________________________ .7

 ____________________________מה שמעו אדוניהו והאנשים שעמו באמצע סעודתם?  .0

 מוות? ________________________מה עשה אדוניהו כדי למנוע משלמה להענישו בעונש  .9

 ____________________________מה מבטיח לו שלמה המלך? ____ .01

 מה ְמצֵווה שלמה לעשות בני ברזילי הגלעדי? ________________________________ .00

 מה מצוה דוד לגבי שמעי בן גרא? ________________________________ .00

 מה מבקש אדוניה מבת שבע? ________________________________ .03

 ה עונש? ________________________________מדוע מעניש אותו שלמה על כך? ובאיז .04

 במה העניש שלמה המלך את אביתר הכהן? ________________________________ .05

 ______________________________כיצד נהרג יואב בן צרויה? ________________ .06

 מי מתמנה על הצבא? ________________________________ .07

 _____________________________ומי מתמנה על הכהונה? ___ .00

 על איזה מעשה נהרג שמעי בן גרא? ________________________________ .09

 _______________________היכן היתה הקרבת הקרבנות של עם ישראל באותה תקופה?  .01

 היכן נתגלה ה' לשלמה? ________________________________ .00

 _____________________________שלמה?   ה' שואל את שלמה "מה אתן לך" מה עונה .00

 מה היה המשפט הראשון ששפט שלמה?  ________________________________ .03

 



 בס"ד

 2דף עבודה  -19שבוע 

 

 ו –מלכים א' פרקים ד שאלות הכנה בקיאות 

 

 כמה ניצבים היו לשלמה?  ________________ .0

 _________מי הן בנותיו של שלמה? _______________________ .0

 כיצד מתואר רבוי עם ישראל באותה תקופה? ________________________________ .3

 מה היו גבולות שלטונו של שלמה? ________________________________ .4

 ____כיצד מתואר מאכלו ומשתהו של המלך שלמה? __________________________ .5

 _______________במה מתבטאת חכמתו של שלמה? _________________ .6

 מי המלך ששלח את עבדיו אל המלך שלמה?  ________________________________ .7

 מה מבקש שלמה מחירם מלך צור? ________________________________ .0

 באיזו דרך שילם שלמה לחירם? ________________________________ .9

 _______________מה היה המס שהטיל שלמה על ישראל? _________________ .01

 מהו תאריך תחילת בנית בית ה'?  ________________________________ .00

 באלו כלים לא השתמשו לבנית הבית? ________________________________ .00

 מה הן מידות בית המקדש שבנה שלמה?  ________________________________ .03

 _____________________מה מתנה הקב"ה עם שלמה בבנית הבית? ___________ .04

 _______________________________מה הית גודל הכרובים? ________________ .05

 ממה היו עשוים דלתות הדביר? ________________________________ .06

 _________________ביחס למה נאמר הבטוי "איש תחת גפנו ותחת תאנתו"? _______ .07

 _______________________________מה הוא תאריך סיום בנית בית ה'?  _ .00

  

 



 בס"ד

 1דף עבודה  -21שבוע 

 

 ט  –מלכים א' פרקים ז שאלות הכנה בקיאות  

 

 כמה זמן בנה המלך שלמה את ביתו? ________________________________ .0

 לאיזו אשה בנה שלמה בית? ________________________________ .0

 _____________________________מי היה מומחה לעבודת הנחושת? ___ .3

 למה שימשו העמודים יכין ובעז? ________________________________ .4

 מה היה גובהם? ________________________________ .5

 מה היה קוטרו של הים? היקפו? עומקו? ________________________________ .6

 ________________________________  כמה כיורים עשה שלמה? .7

 היכן היתה יציקת הנחושת?  ________________________________ .0

 כמה מנורות עשה שלמה? ________________ .9

 _______________________________מתי הכניסו את ארון ברית ה' לבית המקדש?   .01

 באיזו צורה התפלל שלמה את תפילתו?  ________________________________ .00

 ת בית ה'? ________________________________מתי מילא הענן א .00

 כמה קרבנות הקריבו ביום הכנסת הארון?  ________________________________ .03

 מה מבקש שלמה כבקשה ראשונה מאת ה'? ________________________________ .04

 ______________________באלו אירועים יהיו אנשים שיתפללו אל ה' דרך הבית הזה?  .05

 ה אומר ה' לשלמה בהתגלות השניה אליו?  ________________________________מ .06

 ______________________מה נתן שלמה לחירם תמורת עצי הארזים ועצי הברושים?   .07

 מה לא מצא חן בעיני חירם מלך צור? ________________________________ .00

 ______________איזו מתנה נתן פרעה עבור בתו? __________________ .09

 מה בנה שלמה בעציון גבר? ________________________________ .01

 למה שימש הצי שהיה בעציון גבר? ________________________________ .00

 



 בס"ד

 2דף עבודה  -21שבוע 

 

 יב –מלכים א' פרקים י שאלות הכנה בקיאות 

 

 _לשם מה באה מלכת שבא? _______________________________ .0

 במה היא באה? ________________________________________________ .0

מה הידיעות שהשתנו אצל מלכת שבא לעומת מה ששמעה בארצה? ________________  .3

____________________________________________________________________ 

 __________________מה כמות הזהב שנאספה ע"י שלמה בשנה אחת? ______________ .4

 כמה מגינים וכמה צינות עשה שלמה? ________________________________ .5

 מאלו חומרים עשה שלמה את כסאו? ________________________________ .6

 מהיכן קנה שלמה המלך סוסים? ________________________________ .7

 ______________מאלו עמים נשא שלמה נשים? וכמה? __________________ .0

 במה הכשילו אותו נשיו? ________________________________ .9

 במה מעניש ה' את שלמה על מעשיו? ________________________________ .01

 מי הוא שהפריע ושימש כשטן לשלמה? ________________________________ .00

 ______היכן גדל הדד? ואת מי נשא לאשה? __________________________ .00

 מי היה ירבעם בן נבט? ________________________________ .03

 כיצד מרד בשלמה המלך? ________________________________ .04

 מי קרע את השמלה החדשה לשנים עשר קרעים? ________________________________ .05

 _____ו? ___________________כיצד תהיה החלוקה של השבטים בין שתי הממלכות שיהי .06

 להיכן ברח ירבעם בימי שלמה? ________________________________ .07

 מה הטענה שטוען ירבעם נגד רחבעם? ________________________________ .00

 לעצת מי שמע רחבעם? ________________________________ .09

 מה הסיבה שהוא שמע לעצתם? ________________________________ .01

 די לחזק את הממלכה? ________________________________מה עושה ירבעם כ .00

 לשם מה נשלח אדורם על המס ומה היה בסופו? ________________________________ .00

 מה מוסר שמעיה איש האלוקים? ________________________________ .03

 _____ם? _____________________מה עושה ירבעם כדי למנוע מעם ישראל לעלות לירושלי .04

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 בס"ד

 טו –מלכים א' פרקים יג שאלות הכנה בקיאות  – 21שבוע 

 

 מה הוא סדר מלכי יהודה בפרקים אלו? ________________________________ .0

 מה הוא סדר מלכי ישראל בפרקים אלו? ________________________________ .0

 ____________מה רוצה ירבעם לעשות על המזבח? ____________________ .3

 ______________________במה העניש הנביא את ירבעם כשרצה להקטיר על המזבח?  .4

 ________________________________מה מוסיף לנבא לו הנביא?  .5

 ________________________________מה מבקש ירבעם מהנביא?  .6

 __________________________במה התעה הנביא הזקן מבית אל את איש האלוקים?  .7

 _______________________________כיצד נענש הנביא שאכל ושתה בניגוד לצווי ה'?  .0

 מה עושה הנביא מבית אל לאחר מותו של איש האלוקים? _______________________ .9

 _________________________לאיזה נביא באה אמו של אביה כאשר הוא היה חולה?  .01

 _______________________________מה לוקחת איתה אשת ירבעם? _ .00

 מה תשובת הנביא לאשת ירבעם? ________________________________ .00

 מתי ימות הילד החולה? ________________________________ .03

 _____________________אלו כלים מיוחדים לקח שישק מלך מצרים מאוצרות המלך?  .04

 _____________________כיצד התנהג אבים מלך יהודה? ___________ .05

 במה העניש אסא המלך את אמו? ________________________________ .06

 כיצד רצה בעשא למנוע מעבר מאסא? ________________________________ .07

 ? ___________________ממי מבקש אסא סיוע נגד בעשא? ומה הוא נותן תמורת הסיוע .00

 ___________________מה קרה לאסא בסוף ימיו? _____________ .09

 מי השמיד את כל בית ירבעם? ________________________________ .01



 בס"ד

 יח –מלכים א' פרקים טז הכנה בקיאות  שאלות -22שבוע 

 _______________________________מי הנביא שהודיע לבעשא על הכרתת מלכותו?   .0

 ____________מי מרד בבעשא? מה היה תפקידו? ____________________ .0

 כיצד הכה זמרי את אלה בן בעשא? ________________________________ .3

 כמה זמן מלך זמרי? ________________________________ .4

 כיצד נהרג? ________________________________  .5

 איזו עיר בנה עמרי מלך ישראל? ________________________________ .6

 ________________________________מי נשא את איזבל לאשה?  .7

 __________________________איזו קללה שקלל יהושע התקיימה בימי מלכים אלו?  .0

 איזו גזירה גוזר אליהו בימי אחאב? ________________________________ .9

 היכן הסתתר אליהו? ומי כלכל אותו? ________________________________ .01

 ___תחסר? _____________ ו שכד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לאבזכות מה הבטיח אליה .00

 איזה ילד החיה אליהו? ________________________________ .00

 כיצד החיה אותו? ________________________________ .03

 מי כלכל מאה נביאים? ________________________________ .04

 _______________________לשם מה מסתובבים אחאב ועובדיה בארץ? _________ .05

 מי פוגש את אליהו בראשונה? ________________________________ .06

 ממה חושש עובדיה? ________________________________ .07

 מה דורש אליהו מאחאב כשהוא פוגש אותו? ________________________________ .00

 ___________________________כמה נביאי בעל ונביאי אשרה נאספים בהר הכרמל?  .09

 מי מתחיל ראשון את הקרבת קרבנו? ומדוע? ________________________________ .01

 מה עושה אליה למזבח לפיני ירידת האש? ________________________________ .00

 מה אמרו העם כשירדה אש מן השמים? ________________________________ .00

 ________________________________ מה עושה אליה לנביאי הבעל והאשרה? .03

 בזכות איזה מעשה יורדים שוב גשמים? ________________________________ .04

 



 בס"ד

 כא –מלכים א' פרקים יט שאלות הכנה בקיאות  -23שבוע 

 

 מי רצה להרוג את אליהו? ________________________________ .0

 ________________היכן מתיישב אליהו בברחו? ________________ .0

 מה הוא מבקש מה'? ________________________________ .3

 ?  ___________________לאן הגיע אליהו לאחר הליכה של ארבעים יום וארבעים לילה .4

 _______________________________מה אומר אליהו לה' במעמד התגלות ה' אליו?  .5

 _________________כמה משימות נותן ה' לאליהו? _______________ .6

 ומה הן? ________________________________ .7

 _____________________כיצד רומז אליהו לאלישע להצטרף אליו ולהחליפו בתפקיד?  .0

 _____________________ מה עושה בן הדד בישראל? ומה הוא טוען כלפי מלך ישראל? .9

 ______________כיצד מרגיע הנביא את מלך ישראל? __________________ .01

 לנצחם? _______________לפי עצת עבדי מלך ארם0 היכן עליהם להלחם נגד ישראל כדי  .00

 מה היה סופו של בן הדד מלך ארם? ________________________________ .00

 את מי הכה האריה? ________________________________ .03

 _______לצורך מה הולך הנביא למלך? _________________________ .04

 על מה מוכיח הנביא את המלך? ________________________________ .05

 _______________________________מדוע סר אפו של אחאב ולא רצה לאכול לחם?   .06

 כיצד דואגת אשתו שיקבל את כרם נבות? ________________________________ .07

 ________כיצד מת נבות היזרעאלי?  ________________________ .00

 מי אמר למי "הרצחת וגם ירשת"? ________________________________ .09

 על מה מוכיח אליהו את אחאב? ________________________________ .01

 ומה יהיה עונשו? ________________________________ .00

 מה עושה אחאב לשמע תוכחתו של אליהו?  ________________________________ .00

 וי שיחול בעונשו של אחאב? ________________________________מה השינ .03

  

 

 

 



 

 בס"ד

 גלות שומרון – 7 מפה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב -מלכים ב' פרקים א –מלכים א' פרק כב שאלות הכנה בקיאות  -24שבוע 

 

 לצורך מה נפגשים מלך יהודה ישראל? ________________________________ .0

 _________________________וני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך"? מי אמר למי "כמ .0

 מה ניבא צדקיהו בן כנענה? ________________________________ .3

 ___________________________האם צדקיה בן כנענה היה נביא אמת או נביא שקר?  .4

 מה ניבא מיכיהו בתחילה? ________________________________ .5

 לשנות את נבואתו? ________________________________ מה גרם לו .6

 ___________________________האם מיכיהו בן ימלה היה נביא אמת או נביא שקר?  .7

 מה עושה אחאב למיכיהו בן ימלה? ________________________________ .0

 מי יצא למלחמה לאחר דברי ימלה? ________________________________ .9

 הרג מלך ישראל? ________________________________כיצד נ .01

 לצורך מה עשה יהושפט את האוניות? ________________________________ .00

 מה עשה אחזיהו כדי לברר את חוליו? ________________________________ .00

 לצורך מה שולח ה' את אליהו אל אחזיהו? ________________________________ .03

 ואר אליהו הנביא? ________________________________כיצד מת .04



 מה עונשו של אחזיה? ________________________________ .05

 ___________________________כמה קבוצות של חיילים שולח אחזיהו אל אליהו?  .06

 מי מתחנן על נפשו בפני אליהו? ________________________________ .07

 לאלישע? ________________________________ מה מבשרים בני הנביאים .00

 ק מאלישע? מה היה מסלול ההליכה של אליהו ואלישע לפני שאליהו מסתל .09

             __________________________________________________________ 

 מה מבקש אלישע מאליהו לפני הסתלקותו? ________________________________ .01

 ___________אלישע מהצד השני של הירדן? _______________________כיצד חוזר  .00

 _________________________ הנביאים מאלישע לאחר שהוא חוזר? מה מבקשים בני .00

 מה תוצאות חיפושם? ________________________________ .03

 כיצד הוא מרפא את המים הרעים? ________________________________ .04

 ____________________________ הנערים בדרך בית אל? ומה עונשם? מה חטאם של .05

 

 



 בס"ד

 ה -מלכים ב' פרקים גשאלות הכנה בקיאות  -25שבוע 

 

 מה הוא סדר מלכי ישראל? ________________________________ .0

 איזה מעשה חיובי שקשור לע"ז עשה יהורם? ________________________________ .0

 ____________________________הורם לעזור לו במלחמה מול מואב? את מי מזמין י .3

 ___________________________מה קרה במחנה כאשר הסבו את אדום שבעת ימים?  .4

 _________________________מה מבקש יהושפט לעשות כדי לפתור את בעיית המים?  .5

 __________כיצד מגיב אלישע כלפי מלך ישראל? ______________________ .6

 מה עושה אלישע לפני שאומר את נבואתו? ________________________________ .7

 מה גרם למואבים לעלות על מחנה ישראל? ________________________________ .0

 איזה מעשה חמור עושה מלך מואב לבנו? ________________________________ .9

 __________________מה טענה האשה כלפי הנביא? ______________ .01

 כיצד שילמה האשה את חובה לנושים?  ________________________________ .00

 כיצד כבדה האשה הגדולה את אלישע? ________________________________ .00

 מי ממליץ לברך את השונמית בבן?  ________________________________ .03

 ________________מה קרה לבן כשיצא לקוצרים? ________________ .04

 מה מבקש אלישע מנערו לעשות לפני בואו אל הבן? ____________________________ .05

 איזה בן מחייה אלישע?  ________________________________ .06

 כיצד מתקן אלישע את הסיר של הנזיד? ________________________________ .07

 _________________________? איזה נס היה בלחם ביכורים שהביא האיש אל אלישע .00

 מה מיעצת הנערה לאשת נעמן? ________________________________ .09

 מה מיעץ אלישע לנעמן? ________________________________ .01

 כיצד ציפה נעמן שאלישע ירפא אותו? ________________________________ .00

 ____________________מי משכנע את נעמן לקבל את דברי אלישע? ____________ .00

 על מה מתנצל נעמן בקשר לעבודה זרה? ________________________________ .03

 באיזו אמתלא מבקש גיחזי מתנה מנעמן? ________________________________ .04

 באיזה קללה מקלל אלישע את גיחזי? ________________________________ .05

 



 בס"ד

 ח –לכים ב' פרקים ו משאלות הכנה בקיאות  -26שבוע 

 

 מה קרה לברזל של החוטב עצים? ________________________________ .0

 איך הוציא אלישע את הברזל שנפל למים? ________________________________ .0

 _____________________________כיצד ידע מלך ישראל להזהר ממחנה מלך ארם?  .3

 _____________________________מי מגלה למלך ארם על גדול הנביא? ___ .4

 מה הוא רוצה לעשות כלפיו? ________________________________ .5

 מה רצה מלך ישראל לעשות לחיילי ארם? ________________________________ .6

 __________________________מה עשו למחנה ארם כשאלישע הביא אותם לשומרון?  .7

 דיו? ________________________________מה גרם למלך ישראל לקרוע את בג .0

 ________________________על מי כועס מלך ישראל כשהוא שומע את סיפור האשה?  .9

 מה עושים לשליח המלך כשהוא נכנס? ________________________________ .01

 איזו נבואה הכריז אלישע? ________________________________ .00

 נה ארם? ________________________________מה גרם למצורעים ללכת למח .00

 מה גרם לחיילי ארם לברוח? ________________________________ .03

 מי בישר בשומרון שחיילי ארם ברחו? ________________________________ .04

 מה עשה המלך כדי לַווֵדא שארם ברחו? ________________________________ .05

 שאמר אלישע? ________________________________ מה גרם למחירים לרדת כפי .06

 מה קרה לשליש שזלזל בדברי אלישע? ________________________________ .07

 לאן הלכה השונמית לגור במשך שבע שנים? ________________________________ .00

 מי דואג להחזיר לה את שדותיה? ________________________________ .09

 ______________________________בן הדד את חזאל אל אלישע?  לצורך מה שולח .01

 מדוע בכה אלישע כשדבר עם חזאל? ________________________________ .00

 כיצד מת בן הדד מלך ארם? ________________________________ .00

 באיזו מלחמה נפצע יהורם מלך ישראל? ________________________________ .03

 אותו? ________________________________מי הלך לבקר  .04



 בס"ד 

 יא –מלכים ב' פרקים ט שאלות הכנה בקיאות  -27שבוע 

 

 _________________________מי הולך למשוח את יהוא למלך והיכן הוא מוצא אותו? . 0

 _____________________________מה מצוה הנביא את יהוא לעשות לאחר משיחתו? . 0

 _________ינו האנשים את הנביא שבה למשוח את יהוא? ____________________כיצד כ. 3

 לאן רוכב יהוא? ________________________________. 4

 ____את מי שלח יהורם מול הרוכב לזהות אותו? ________________________________. 5

 _____היכן נהרג יהורם מלך ישראל?  ___________________________. 6

 היכן נהרג אחזיה מלך יהודה?  ________________________________. 7

 והיכן נקבר? ________________________________. 0

 כיצד מתה איזבל?  ________________________________. 9

 מה מציע יהוא לאנשי שומרון?  ________________________________. 01

 ו את בני המלך?  ________________________________כיצד הם שולחים ל. 00

 מה הוא עושה לאחי אזיהו? ________________________________. 00

 לצורך מה מזמין יהוא את יהונדב בן רכב?  ________________________________. 03

 ___________________________כיצד הא משכנע את העם להתקבץ יחד עם נביאי הבעל? . 04

 איך הוא משמיד את נביאי הבעל? ________________________________. 05

 האם יהוא שמע בדרך כלל בקול  ה'? ________________________________. 06

 מי ניצל מפני עתליהו?  ________________________________. 07

 _________מי היה יהוידע ומה תפקידו? _______________________. 00

 מה הוא מגלה לשרי המאות? ________________________________. 09

 כיצד מגיבה עתליהו כששמעה שהמליכו את יואש? ________________________________. 01

 מה עושים לה? ________________________________. 00

 __________________היכן ממליך יהוידע את יהואש מלך יהודה? ______________. 00

 מה המשיל יהוידע לעשות לביעור הע"ז? ________________________________. 03

 



 בס"ד

 יד –מלכים ב' פרקים יב שאלות הכנה בקיאות  -28שבוע 

 

 תה ההתנהגות הכללית של יהואש? ________________________________יכיצד הי. 0

 הודה? ________________________________מה המעשה המיוחד שעשה יואש מלך י. 0

 מה טען המלך כלפי יהוידע והכהנים? ________________________________. 3

 כיצד אספו לאחר מכן כסף לבדק הבית? ________________________________. 4

 __איך מנע יואש מחזאל לעלות ולהלחם על ירושלים?  ______________________________. 5

 כיצד מת יואש?  ________________________________. 6

 מי מלך אחרי יואש? ________________________________. 7

 מה עשה יהואחז מלך ישראל נגד הלחץ של מלכי ארם?  ________________________________. 0

 מה כמות הצבא שנשארה ליהואחז? ________________________________. 9

 מתי בא יואש מלך ישראל אל אלישע?  ________________________________. 01

 מה מבקש אלישע מהמלך? ________________________________. 00

 מדוע קצף הנביא על מלך ישראל? ________________________________. 00

 ____מה המעשה שעשה אלישע אחר מותו? ____________________________. 03

 מה התקיים בסיפור זה? ________________________________. 04

 את מי העניש אמציה?  ________________________________. 05

 מה כוונתו במילים "לכה ונתראה פנים"?________________________________. 06

 _____________________________  מי אמר למי "החוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון"?. 07

 מה היו תוצאות המלחמה? ________________________________. 00

 מה לוקח יהואש מלך ישראל מירושלים? ________________________________. 09

 כיצד מת אמציהו? והיכן נקבר? ________________________________. 01

 ערבה? ________________________ל מלבוא חמת ועד ים המי זכה להרחיב מאוד את גבולות ישרא. 00

 



 בס"ד

 יז –מלכים ב' פרקים טו שאלות הכנה בקיאות  -29שבוע 

 

 במה חלה עזריה בן אמציה מך יהודה? ________________________________. 0

 כמה זמן מלך זכריהו מלך ישראל?  ________________________________. 0

 ג? ________________________________כיצד נהר. 3

 מי מכה את שלום מלך ישראל? וכמה זמן לך שלום? ________________________________. 4

 מה נתן מנחם לפול מלך אשור שיסע לו בהחזקת הממלכה? ________________________________. 5

 _____מהיכן גובה מנחם את הכסף? ___________________________. 6

 ר הגליל? ______________________מאיזו מי ממלכי אשור הגלה את החלק הראשון של גלות ישראל. 7

 ובימי איזה מלך ממלכי ישראל? ________________________________. 0

 מה הוא סדר מלכי יהודה בפרקים אלו? ________________________________. 9

 חז? ________________________________אלו עבירות חמורות עושה א. 01

 איזו עיר חוזרת למלכות ארם? ________________________________. 00

 ממי מבקש אחז עזרה במלחמתו מול ארם? ________________________________. 00

 מה מבקש אחז מאוריה הכהן? ________________________________. 03

 שבנה אוריה הכהן? ________________________________מה עשה אחז במזבח . 04

 היכן שם אוריה הכהן את המזבח שבנה? ________________________________. 05

 ______________________________בימי איזה מלך ממלכי ישראל הגלה שלמנאסר את שומרון? . 06

 _____________________מה הסיבה שהוא כולא את הושע בן אלה? ___________. 07

 יז? __________________________כג בפרק  –לצורך מה מתאר הנביא את כל התיאור בפסוקים ז . 00

 את מי הביא מלך אשור לגור בשומרון? ________________________________. 09

 מי הכו את הכותים בשומרון? ________________________________. 01

 אותם כיצד להתנהג? ________________________________מי לימד . 00

 מה הסביר להם הכהן? ________________________________. 00

 האם שינו הכותים את התנהגותם? הוכח! ________________________________. 03

 

 



 בס"ד

 כ –מלכים ב' פרקים יח שאלות הכנה בקיאות  -31שבוע  

 

 נחושת שעשה משה? ________________________________מי כתת את נחש ה. 0

 אלו מעשים חיובים עשה חזקיהו )פרטו שלשה(? ________________________________. 0

 לאיזה מלך נתן חזקיה את דלתות היכל ה'? ________________________________. 3

 _________________באיזו שנה למלכותו ניסה סנחריב לכובשו? _______________. 4

 מי היה רבשקה? ________________________________. 5

 אל מי פונה רבשקה בדבריו? ________________________________. 6

 מה הדבר העיקרי שהוא דורש מחזקיהו? ________________________________. 7

 __זקיה? ___________________חכיצד הגיעו אליקים ושבנא הסופר ויואח בן יוסף המזכיר אל . 0

 ? _______________________מה עושה חזקיה כשהוא רואה אותם? ואל מי הוא שולח אותם. 9

 _____יחות חזקיה? ___________מה היתה תשובת ישעיהו לבקשת אליקים ושבנא שבאו אליו בשל. 01

 ________מה גורם לרבשקה לעזוב את ירושלים? ________________________. 00

 במה הוא מתפאר לפני עזיבתו? ________________________________. 00

 מה מבקש חזקיהו בתפילתו? ________________________________. 03

 ה התשובה שנותן ישעיהו לחזקיהו? ________________________________. מ04

 ___________כיצד הכה ה' את מחנה סנחריב? _____________________. 05

 כיצד מת סנחריב? ________________________________. 06

 מה אמר ישעיהו לחזקיה בזמן חלותו? ________________________________. 07

 בזכות מה נרפא חזקיהו? ________________________________. 00

 _כיצד רפא ישעיהו את חזקיהו? _______________________________. 09

 ____איזה אות בקש חזקיהו מישעיהו ְלַוֵדא שה' ירפא אותו?  _______________________. 01

 מדוע בראדך מלך בבל שולח מנחה לחזקיהו? ________________________________. 00

 על מה כעס ה' על חזקיהו? ________________________________. 00

 זקיהו? ________________________________מה הנבואה הרעה שמנבא ישעיהו לח. 03

 

 



 בס"ד

 כג –מלכים ב' פרקים כא שאלות הכנה בקיאות  -31שבוע 

 

 האם מנשה המלך היה צדיק או רשע?  ________________________________. 0

 כתבו שלש דוגמאות המוכיחות זאת! ________________________________. 0

ה הבאה: "הנני מביא רעה על ירושלים ויהודה אשר כל שמעו תצלנו שתי אזניו"? בימי מי נאמרה הנבוא. 3

________________________________________________________ 

 מי מלך אחרי מנשה? ________________________________. 4

 מי המית את אמון? ________________________________. 5

 גו את אמון?  ________________________________מי המית את אלו שהר. 6

 ______________________לצורך מה שולח יאשיהו את שפן הסופר אל חלקיהו הכהן הגדול? _____. 7

 מה אומר חלקיהו לשפן למסור למלך? ________________________________. 0

 ___________________כיצד הגיב המלך כששמע את הקריאה מהתורה? _____________. 9

 לצורך מה נשלחו את חולדה הנביאה? ________________________________. 01

 מה אומרת חולדה הנביאה לשליחים שבאו אליה? ________________________________. 00

 היכן אוסף המלך את הזקנים ואנשי יהודה? ________________________________. 00

 לך מהכהנים לאחר כריתת הברית? ________________________________מה דורש המ. 03

 במה הגביל יאשיהו את כהני הבמות? ________________________________. 04

 מה עושה יאשיהו למזבח שבנה ירבעם? ________________________________. 05

 ____________________________על איזו מצוה כתוב שלא נעשתה מימי שפוט השופטים? ____. 06

 כיצד מת יאשיהו? ________________________________. 07

 היכן נקבר? ________________________________. 00

 כמה זמן מלך יהואחז? ________________________________. 09

 מי הגלה אותו? ________________________________. 01

 ________________________________מי מלך תחתיו? . 00

  

 



 בס"ד

 כה–מלכים ב' פרקים כד שאלות הכנה בקיאות -32שבוע 

 

 למי שמש יהויקים כעבד במשך שלש שנים? ________________________________. 0

 כמה שנים מלך יהויקים? ________________________________. 0

 לסלוח ליהודה ולהוציאם לגלות?  _______________________מי המלך שבגלל חטאיו ה' החליט לא . 3

 איזה ארוע היה בימיו של יהויכין? ________________________________. 4

 מהו סדר המלכים בפרקים אלו? ________________________________. 5

 באיזה שלב גלו החרש והמסגר? ________________________________. 6

 איזה מלך היה חורבן הבית? ________________________________בימי . 7

 באיזה תאריך התחיל המצור על ירושלים?  ________________________________. 0

 מי המליך את מתניה? ________________________________. 9

 לאיזה שם הוא שינה את שמו? ________________________________. 01

 ורבן? _________________________מי הפקיד המלך נבוכדנאצר על דלת העם שנשארו אחר החאת . 00

 ______________________מי הרג את גדליהו?  ______________________________. 00

 _________________כיצד הטעו את דגליה והרגו אותו? __________________________. 03

 ________לאחר רצח גדליה? ________________________________לאן הלכו היהודים . 04

 _____מי שחרר את יהויכין מלך יהודה מהכלא?  ________________________________. 05

  _________היכן תפסו הבבליים את צדקיהו? ________________________________. 06



 בס"ד

 ג –פרקים א מגילת אסתר שאלות הכנה בקיאות  -33שבוע 

 

 _______________________________באיזו שנה עשה את המשתה? ____________. 0

 _______________________כמה זמן נמשך המשתה לכל שריו ועבדיו?  ___________. 0

 _______________________מתי עשה משתה לתושבי שושן? וכמה זמן? __________. 3

 ________________________________________למה התנגדה ושתי? ____. 4

 _______________________עם מי התייעץ אחשורוש מה לעשות עם ושתי?  ________. 5

מתפקידה? מה הטענה שטען ממוכן להסביר מדוע יש להעבירה . 6

______________________________________________________________________ 

 _____אחשורוש?  _________בספרים הראשונים שנשלחו לכל מלכות  מה היה כתוב. 7

__________________________________________________________________ 

 מה יעצו נערי המלך? ____________________________________________. 0

 ____________________________היכן צריכות להתאסף הנערות?  ____________. 9

 _______________________________עם איזה מלך ָהְגָלה מרדכי?  ____________. 01

 ______________________כמה זמן היתה הנערה מכינה את עצמה למלך? _________. 00

 מתי הגיעה אסתר למלך?  ____________________________________________. 00

 ש? ומה גרם להם? __________________________________________מה רצו לעשות בגתן ותר. 03

 מה היה העונש של בגתן ותרש?  ______________________. 04

 על מה מעירים העבדים למרדכי? ____________________________________________. 05

 _____________באיזה תאריך הוא מפיל את הפור? _______________________________. 06

 איזו טענה כלפי היהודים בא המן למלך? ____________________________________________. 07

מה רצה המן לתת למלך בתמורה על כתיבת האגרות להשמיד את כל היהודים? . 00

____________________________________________ ___________________ 

 ______________________________רוש את הסכמתו לבקשת המן? ____באיזו דרך מבטא אחשו. 09

 מי הם אחשדרפני המלך והפחות? ____________________________________________. 01

 באיזה תאריך נשלחו אגרות השמד? ____________________________________________. 00

 

 

 



 בס"ד

 ו–ת אסתר פרקים ד מגילשאלות הכנה בקיאות  -34שבוע 

 

 ______כיצד מגיב מרדכי כששמע על הגזירה? _______________________________. 0

 ___________________________מה נערות אסתר אומרות לאסתר?  ____________. 0

 ________________________מי היה איש הקשר בין מרדכי לאסתר?  ____________. 3

 _______________________כי לאסתר דרך התך?  ____________את מה שולח מרד. 4

 ______________באיזו טענה נמנעת אסתר מללכת אל המלך? __________________. 5

 ________________________כמה זמן אסתר לא היתה אצל המלך?  ____________. 6

 _______________________________כיצד מגיב מרדכי על דבריה? ____________. 7

מה מבקשת אסתר ממרדכי לעשות כדי לסייע לה בכניסתה למלך? ______________________ . 0

____________________________________________ 

 מה עושה אסתר כשהמלך מושיט לה את שרביט הזהב? __________________________________. 9

 בפעם הראשונה 'מה בקשתך'?  ______________________ מה מבקשת אסתר כשהמלך אומר לה. 01

 מה מבקש אסתר במשתה היין? ____________________________________________. 00

 _______________________________כיצד מגיב המן אחר המשתה? ומה מכעיס אותו? _______. 00

 _____________________________ כורע לו? מה מציעים אוהבי המן להמן כלפי מרדכי שהוא לא . 03

 מה בקש המלך כאשר נדדה שנתו?  ____________________________________________. 04

 מה הוא מגלה בקריאה בספר הזכרונות? ____________________________________________. 05

 ____________________________מה שואל המן את המן לאחר שהוא נכנס אליו? ___________. 06

 מה הוא עושה למרדכי? ____________________________________________. 07

 למה המן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש?  ___________________________________________. 00

 ___מה היה כתוב בספר הזכרונות?  _________________________________________. 09

 כיצד מגיבים חכמיו לאחר האירוע הזה? ____________________________________________. 01



 בס"ד

 י -מגילת אסתר פרקים זהכנה בקיאות  שאלות -35שבוע 

 

 ? ____________________במשתה היין השני המלך שואל 'מה בקשתך' מה היא מבקשת. 0

 __________________________________מתי היא מגלה שהאיש הרע הוא המן? __. 0

 _____________________מה עשה המן כאשר המלך יצא לגינת הביתן?  __________. 3

 _______________________על מה כעס המלך כאשר הוא חזר מגינת הביתן? _______. 4

 מי הזכיר את נושא העץ שעשה המן למרדכי?  ______________________. 5

 יה גובהו של העץ? ומי נתלה עליו? ____________________________________________מה ה. 6

 מה מבקשת אסתר מהמלך לאחר מות המן? ___________________________________________. 7

 מה הבקשה השניה של אסתר מהמלך? ____________________________________________. 0

 בטל את האגרות הראשונות? _______________________________________מדוע מתנגד המלך ל. 9

 _______________________________מה היה כתוב באגרות שנשלחו לאחר מות המן? ________. 01

 _______________________________באיזה תאריך נקהלו היהודים נגד אויביהם?  __________. 00

 _______________________________ל מרדכי לאחר מות המן? ________כיצד מתואר לבושו ש. 00

 כמה הרוגים היו בשושן ביום הראשון למלחמה? _______________________________________. 03

 מה בקשה אסתר לעשות עם בני המן? ____________________________________________. 04

 _______________רדכי לכל היהודים?  _____________________מה היה כתוב באגרות ששלח מ. 05

 כמה הרגו היהודים בשושן בסך הכל? ____________________________________________. 06

 אלו מצוות מצטווים היהודים? ____________________________________________. 07

 ____________________________מה קבלו עליהם היהודים? ________________. 00

 איזו גזירה גוזר אחשורוש? ____________________________________________. 09

 __________________________כיצד מתואר מרדכי בסיום המגילה? ____________. 01

 



 בס"ד

 עזרא ונחמיה יספר

 ממלכת פרס בגדולתה -8מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בית שני בתחילתו -9מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד

 

 ג –ספר עזרא פרקים א שאלות הכנה בקיאות  -36שבוע 

 

 ____________________מתי פרסם כורש את האפשרות לעלות לארץ ישראל?  _______________. 0

 כיצד מתארים את ממלכתו ואת אמונתו לה'? ________________________________________. 0

 מה הוא מאפשר לעם ישראל לעשות? ________________________________________. 3

 מה צריכים לעשות האנשים שלא עולים? ________________________________________. 4

 מאלו שבטים התעוררו לעלות?  ________________________________________. 5

 מי היה הנשיא ליהודה באותו זמן?  ________________________________________. 6

 מה נתן כורש לצורך הבניה? ________________________________________. 7

 __________________________מה היה משקל הכלים שנתן? ______________. 0

 אלו אנשים מפורסמים עלו עם בני הגולה? ________________________________________. 9

 מאיזו משפחה עלו המשוררים של הלווים? ________________________________________. 01

 _____________ומאלו משפחות על מהשוערים של הלווים? ___________________________. 00

 מי לא מצא את כתבי יחושם?  ________________________________________. 00

 מי אסר להם שלא לאכול קרבנות?  ________________________________________. 03

 מה נתנו ראשו האבות לבית ה'? ________________________________________. 04

 רבנות?  ________________________________________מתי התחילו להקריב ק. 05

 במה שילמו בתמורה לרכישת חומרים לבנין הבית? _____________________________________. 06

 מתי העמידו את הלווים לשיר? ________________________________________. 07

 ________________________מי המנהיג שטיפל ביסוד בית ה'? ________________. 00

 מי בכה בזמן החגיגה?  ________________________________________. 09

 



 בס"ד

 ו –עזרא פרקים ד שאלות הכנה בקיאות  -37שבוע 

 

 מה בקשו צרי יהודה מבני הגולה? ________________________________________. 0

 __________________________מה היתה תשובת הבונים? ______________. 0

 כיצד הפריעו לבניה? ________________________________________. 3

 מה נכתב באגרת ששלח רחום אל ארתחששתא המלך?  ___________________________________. 4

 מה היתה התוצאה של המכתב? ________________________________________. 5

 ה הבניה? ________________________________________כמה זמן נעצר. 6

 מי הנביאים שזרזו את בנין הבית? ________________________________________. 7

 מה היה שמו של פחת עבר הנהר? ________________________________________. 0

 _____מה נכתב באגרת השניה? ___________________________________. 9

 איזו מגילה נמצאה באוצרות המלך דריוש? ________________________________________. 01

 האם דריוש הסכים שימשיכו לבנות? ________________________________________. 00

 כיצד הגיבו תתני הפחה ושאר חבריו? ________________________________________. 00

 ה בנית בית המקדש השני? ________________________________________מתי הסתיימ. 03

 מה הם עשו כשהסתיימה הבניה? ________________________________________. 04

 מה הם הקריבו בחנוכת הבית? ________________________________________. 05

 __________________________איזה חג הם חגגו מיד אחר הבניה? ______________. 06



 בס"ד

 ט -עזרא פרקים זשאלות הכנה בקיאות  -38שבוע 

 

 למי מיוחס עזרא הסופר?  ________________________________________. 0

 כיצד מתואר עזרא? ________________________________________. 0

 _________________מתי הגיע עזרא לירושלים?  _______________________. 3

 באלו נושאים הכין עזרא את לבבו? ________________________________________. 4

 מה נכתב באגרת מטעם המלך ארתחשסתא?  ________________________________________. 5

 __אלו עונשים יטילו על מי שלא יציית לאגרת של המלך? _________________________________. 6

 באלו מילים מברך את עזרא את ה' על האגרת? ________________________________________. 7

 היכן הם חנו לשלשה ימים? ________________________________________. 0

 לצורך מה קובע עזרא צום ליד הנהר? ________________________________________. 9

 יהיו אחראים עליהם? ________________________________________מה נתן עזרא לכהנים ש. 01

 מי היה חסר ליד הנהר? ________________________________________. 00

 מהיכן הוא מגייס משרתים לבית ה'? ________________________________________. 00

 ____________________מדוע קרע עזרא את בגדיו ובכה? ____________________. 03

 כמה זמן התענה עזרא? ________________________________________. 04

 _______________________________באיזה תאריך יצאו עזרא וכל הקהל לעלות לירושלים? ___. 05



 בס"ד

 ב-נחמיה פרקים א –עזרא פרק י' שאלות הכנה בקיאות  -39שבוע 

 

 יחיאל לעשות? ________________________________________מה מציע שכניה בן . 0

 על מה הכריזו ביהודה ובירושלים? ________________________________________. 0

 מה גרם לעם לרעוד? ________________________________________. 3

 מה דורש מהם עזרא? ________________________________________. 4

 _______________________________האם היתה הסכמה להוציא את הנשים הנוכריות? _______. 5

 מאלו משפחות כהנים נשאו נשים נכריות ומה החליטו לעשות? ______________________________. 6

 מה בישר חנני לנחמיה? ________________________________________. 7

 רי חנני? ________________________________________מה עושה נחמיה לשמע דב. 0

 מה הית תפקידו של נחמיה בבית המלך? ________________________________________. 9

 מדוע חשש נחמיה כשהביא יין לפני המלך? ________________________________________. 01

 ________________________________מה היה ההסבר של נחמיה למראה פניו? ________. 00

 כמה זמן איפשר הלך לנחמיה ללכת ולחזור? ________________________________________. 00

 ______________________________מה בקש נחמיה מהמלך להקל עליו את הכניסה ליהודה? ___. 03

 _______________________________לצורך מה מיועדת האגרת לאסף שומר הפרדס? ________. 04

 מה שולח עמו המלך בנוסף לאגרות? ________________________________________. 05

 ______________________________מה דרש נחמיה מתושבי ירושלים מהחורים הסגנים? _____. 06

 _______________________________באיזו דרך הוא נוקט להראות להם את החורבן? ________. 07



 בס"ד

 

 ה -חמיה פרקים גה בקיאות ננשאלות הכ -41שבוע 

 

 באיזו דרך וחלוקה נבנתה החומה? ________________________________________. 0

 _______________________________ מה פירוש "המה קרוהו ויעמידו דלתותיו מנעוליו ובריחיו"?. 0

 _"גם אשר הם בונים אם יעלה שועל ופרץ חומות אבניהם"?  ____________מי אמר את המשפט הבא: . 3

 מי היו סנבלט וטוביה? ________________________________________. 4

 כיצד הם הגיבו למראה בנין החומה? ________________________________________. 5

 נבלט ? ________________________י סהאם העם רצה להמשיך לבנות את החומה כששמעו את דבר. 6

מה רצו סנבלט ושאר האויבים לעשות כשראו שהחומות הולכות ונבנות?  ____________________ . 7

____________________________________________________________ 

 __________מה עשה נחמיה להגיב על מעשי סנבלט וחבריו? ______________________________. 0

 כיצד הם המשיכו לבנות את החומה? ________________________________________. 9

 באיזו דרך נחמיה היה מקבץ את האנשים? ________________________________________. 01

 על מה צעקו העם ונשיהם? ________________________________________. 00

 יה לשמע הדברים? ________________________________________מה היתה תגובת נחמ. 00

 כמה זמן היה נחמיה פחה בארץ יהודה? ________________________________________. 03

 האם קבלו החורים והסגנים את דרישתו? ________________________________________. 04

 ____________________________________כיצד נהגו בעם הפחות שהיו לפניו? ____. 05

 מה פירוש "לחם הפחה לא אכלתי"?________________________________________. 06



 בס"ד

 ז -נחמיה פרקים ושאלות הכנה בקיאות  -41שבוע 

 

 מה היה חסר עדיין לאחר סיום בנית החומה? ________________________________________. 0

 סנבלט וגשם קראו לנחמיה ארבע פעמים ולא בא? ______________________________ לצורך מה. 0

 מדוע נמנע נחמיה מלהפגש עמם? ________________________________________. 3

 מה עושה סנבלט בפעם החמישית? ________________________________________. 4

 ________________________________מה הטענה שטען סנבלט באגרת? ________. 5

 מה יעץ שמעיה בן דליה לנחמיה? ________________________________________. 6

 מדוע לא שמע נחמיה בקולו? ________________________________________. 7

 באיזה תאריך נשלמה בנית החומה?  ________________________________________. 0

 ע הרבה אנשים החשיבו וחששו מסנבלט? ________________________________________מדו. 9

 את מי מינה נחמיה על ירושלים? ________________________________________. 01

 מתי היה עליהם לפתוח את שערי העיר? ________________________________________. 00

 ______________________________________ומתי לסגור את השערים? __. 00

 היכן שמרו האנשים? ________________________________________. 03

 _______________________________מה היה חסר בירושלים לאחר השלמת החומות והדלתות? _. 04

 

 



 בס"ד

 

 י–נחמיה פרקים ח שאלות הכנה בקיאות   -42שבוע 

 

 קרא עזרא לפני כל העם בספר התורה? ____________________________________באיזה תאריך . 0

 היכן עמד עזרא בקוראו? ________________________________________. 0

 מה עשו העם כשפתחו את הספר? ________________________________________. 3

 ______________________________כיצד הגיבו העם כששמעו את עזרא קורא? __________. 4

 מדוע אסר להם נחמיה לבכות באותו זמן? ________________________________________. 5

 על מה הכריזו בכל ערי ישראל לאחר שקראו גם ביום השני?  ______________________________. 6

 ? ________________________זמן איזה בטוי מתאר את ההתלהבות ממצות סוכות שנעשתה באותו. 7

 מה הם עשו בכד' לחודש? ________________________________________. 0

 _יא בפרק ט? ______________________________ -באיזה חלק בתפילה אנו אומרים את פסוקים ו. 9

 __________ים? _________________כתוב שני נסים מרכזיים שעשה ה' לעם ישראל ביציאה ממצר. 01

 את מה הם מתארים בפרק ט? ________________________________________. 00

 מי חתם על האמנה? ________________________________________. 00

 מה היה תוכנה העיקרי של האמנה? ________________________________________. 03

 ת  בית ה'? __________________________________מה הסכום שהם קבלו על עצמם לתת לעבוד. 04

 על איזו הקפדה מיוחדת שקשורה לשבת הם קבלו על עצמם? ______________________________. 05

 לצורך מה הם הפילו גורלות? ________________________________________. 06

 ______________________________אלו מתנות כהונה הם מקבלים על עצמם לקיים? ________. 07

 



 בס"ד

 יג –נחמיה פרקים יא שאלות הכנה בקיאות  - 43שבוע 

 

 כיצד נקבע מי ישב בירושלים? ________________________________________. 0

 מי ישב בירושלים ללא גורל? ________________________________________. 0

 שלים? ________________________________________במה זכו המתנדבים לשבת בירו. 3

 ______________________________את מי בקשו להביא בזמן חנוכת חומת ירושלים? ______. 4

 ______________________________באלו קרבנות עשו את התהלוכה של חנוכת החומה? ____. 5

 __________________________________באיזו דרך הוליכו את אחת מקרבנות התודה? ____. 6

 ובאיזו דרך את השניה? ________________________________________. 7

 איזה קול נשמע למרחוק? ________________________________________. 0

 ______________________________איזו קריאה הביאה להבדלת הערב רב שבהם? ________. 9

 לשכה בחצרות בית ה'? ________________________________________ מי קבל. 01

 ______________________________מה עשה נחמיה לאחר שחזר שוב מהגלות ללשכת טוביה? . 00

 על מה רב נחמיה נגד הסגנים? ________________________________________. 00

 __________________________________איזה חילול שבת נעשה בירושלים? ______. 03

 מי היו הצורים שישבו בירושלים? ________________________________________. 04

 כיצד דאג נחמיה לעצור את חילול שבת? ________________________________________. 05

 ____________________________כיצד הוא מזהיר את הרוכלים שלנו מחוץ לחומות? ______. 06

 _____________________________על מה הוא רב נגד האנשים שהושיבו נשים נכריות? _____. 07

 ______________________________מדוע הוא מבריח את הבן של משפחת אלישיב הכהן? ___. 00

 

 

 

 

 

 

 

 


