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  –שאלות לחזרה למבחן הסופי בשמואל ב' 

 מהחוברת "מרד אבשלום"

 ב' פרק ט"זשמואל 

 מה מביא ציבא לדוד? __________________________________________________ .1

 לפי ציבא, איפה מפיבשת בזמן המרד? ______________________________________ .2

 ___________________________________( ציבא? claim ofאיך מגיב דוד לטענה של ) .3

 מה עושה שמעי בן גרא לדוד? _____________________________________________ .4

 מה אומר שמעי לדוד כשהוא מקלל אותו? ____________________________________ .5

 __________________________מה רוצה אבישי לעשות לשמעי? _________________ .6

 ___דוד נותן לו לעשות את זה? למה? ___________________________________האם  .7

_________________________________________________________________ 

 חושי מסביר לאבשלום למה הוא לא עם דוד )א( _______________________________ .8

 ____________________)ב( ___________________________________________ 

 ___________________________________________הגילוני? _____ מי הוא אחיתפל .9

 ____________________________? __אחיתפל לאבשלום היתה העצה הראשונה שלמה  .10

_________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ איך היא עונש ֵמה' לדוד?ב. 

 ב' פרק י"זשמואל 

 העצה השניה של אחיתפל? _______________________________________מה היתה  .1

 א. חושי אמר לאבשלום לא לשמוע לעצת אחיתפל. למה? _________________________ .2

_________________________________________________________________ 

 ב. מה הציע חושי לעשות? ______________________________________________

________________________________________________________________ 

 ___________________למה ה' החליט לבלבל את העצה של אחיתפל? _____________ .3
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שולחים שפחה כדי להגיד את ם , והו_____________ל___________ העצה שלו  חושי מגיד את .4

 , שהלכו להגיד את זה לדוד___________ ו_____________זה ל

 _______________________________? _____________יהונתן ואחימעץ איפה נחבאו .5

 אחימעץ ויהונתן? ____________________________  מה עשה דוד עם מחנהו בגלל דברי .6

 מה עשה אחיתפל בגלל שלא עשה אבשלום את העצה שלו?_________________________ .7

 להיות השר צבא________ אבשלום שם את  .8

 ( _____________3( ______________ )2( ____________ )1) ?מי בא לפגוש את דוד .9

 ___________________________________________? בשביל דודמה הם מביאים  .10

 

 ב' פרק י"חשמואל 

 _____________, ______________, ___________ חלקים: 3דוד חלק את הצבא שלו ל .1

ֶשָרָכב על ַהֶפֶרד? ________________________________________ .2  מה קרה לאבשלום כְּ

 ______________________________________למה לא רצה האיש להרוג את אבשלום?  .3

__________________________________________________________________ 

 ____________________________________מה עשה יואב לאבשלום? _____________ .4

 למה רצה אחימעץ לרוץ לדוד? ______________________________________________ .5

 רץ לדוד.  עדיין ה_________ במקומו, אבל אחימעץ יואב שלח את .6

 מה שאל דוד את אחימעץ? ________________________________________________ .7

 מה ענה אחימעץ? ______________________________________________________ .8

 מה שאל דוד את הכושי? ________________________________________________ .9

 _______________________________מה ענה הכושי? _________________________ .10
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 ב' פרק י"חשמואל 

 ___________________________על אבשלום? _____ בוכההוא כשעל איזה מלים חוזר דוד  .1

 ליום של ___________ שנצחו אנשי דוד את המלחמה הפכה מיום של _________ היום  א. .2

 ________________________________________________________למה? __ ב.

בא לדבר אל המלך. הוא כועס על שדוד _________, כי דוד מראה שהוא אוהב את יואב  .3

 נשבע שאם דוד לא ידבר עם האנשים שלו, אז וא ה ___________ ושונא את ___________.

____________________________________________________________________ 

_____ אבל שבטי ישראל הסתפקו אם להמליך את דוד. מצד אחד, דוד __________________ .4

 אלא שעכשיו אבשלום מת. ,הוא __________________________ מצד שני

 __________________________ "למה תהיו אחרנים להשיב את המלך." -קוספהש רופיה מ .5

___________________________________________________________________ 

 _______________________________צבא שלו במקום יואב? ______-שרלמי שם דוד ת א .6

 ________________________________________________מה מבקש שמעי מדוד? _ א. .7

 ____________צרויה? _____________________________-מה אומר על זה אבישי בןב. 

 __________________________________________________עי? __מה עונה דוד לשמ .8

 ___? _____________________________________________מפיבשתת מה שאל דוד א .9

וא הוא רצה לבוא לדוד ב________ שלו, כי ה .ן לדוד ש_________ רמה אותועַ מפיבשת טָ  .10

 ., אבל _________ הלך לדוד לבד_______ )=לא יכול ללכת(

 ___? _______________________________________________מה החליט דוד לעשות .11

ִזַלי לדוד? ____________________________________________ .12  ________איך עזר ַברְּ

 מה אמר דוד שהוא יעשה בשביל ברזלי? _______________________________________ .13

 ַלַהָצָעה של דוד או לא? למה? _________________________________ האם ברזלי הסכים .14

___________________________________________________________________ 
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 (עם הביאורים שלי)  הסבירי את הפסוקים הבאים:

ל  .1 ִוד ְלכָּ אֶמר דָּ יו ֲאֶשר-ַויֹּ דָּ ה ִכי ֹלא-ֲעבָּ חָּ ַלם קּומּו ְוִנְברָּ נּו-ִתְהֶיה-ִאּתוֹּ ִבירּושָּ ֹלם   לָּ ה ִמְפֵני ַאְבשָּ ְפֵליטָּ

ֶלֶכת ֶפן ֵלינּו ֶאת-ַמֲהרּו לָּ נּו ְוִהִדיַח עָּ ִעיר ְלִפי-ְיַמֵהר ְוִהִשגָּ ה הָּ ה ְוִהכָּ עָּ רָּ ֶרב-הָּ    : חָּ

שאבשלום יותר חזק ולא רצה  בחר לברוח כשהוא שמע על מרד אבשלום, כי הוא ידע ודד
  שהעיר ירושלים ישחת במלחמה

אֶמר חּוַשי ֶאל  .2 ֹלם ֹלא ִכי-ַויֹּ ַחר  -ַאְבשָּ ל 'הֲאֶשר בָּ ם ַהֶזה ְוכָּ עָּ [ ֶאְהֶיה ְוִאּתוֹּ -ְוהָּ ֵאל )ֹלא( ]לוֹּ ִאיש ִיְשרָּ

ד : ֵאֵשב ֶניָך ְוַהֵשִנית ְלִמי ֲאִני ֶאֱעבֹּ ַבְדִּתי ִלְפֵני ָאִביָך ֵכן ֶאְהֶיה ְלפָּ א ִלְפֵני ְבנוֹּ ַכֲאֶשר עָּ    : ֲהלוֹּ
 
          ך להיות המלךה' וגם העם בחרו ב (1) :ולא עם דוד מסביר לאבשלום למה הוא אתוי ושח
 חזקעבוד בשבילך כמו שעבדתי לאביך, כי אתה יותר צעיר ואני א (2)

 

אֶמר ַהֶמֶלְך לְ  .3 ֵשב ֶאתַויֹּ ק הָּ דוֹּ ֱאֹל-צָּ ן הָּ ִעיר ִאםקֲארוֹּ א ֵחן ְבֵעיֵני -ים הָּ תוֹּ  ה'ֶאְמצָּ ֶוֱהִשַבִני ְוִהְרַאִני אֹּ

ֵוהּו-ְוֶאת ְך ִהְנִני ַיֲעֶשה  : נָּ ַפְצִּתי בָּ אַמר ֹלא חָּ ה יֹּ ב בְ -ְוִאם כֹּ יוִלי ַכֲאֶשר טוֹּ    : ֵעינָּ

 

ל .4 ם ְוכָּ לוֹּ אֶמר ַאְבשָּ ַאְרִכי ֵמֲעַצתִאיש -ַויֹּ ה ֲעַצת חּוַשי הָּ בָּ ֵאל טוֹּ ֶפל וַ   ִיְשרָּ ֵפר ֶאת ה'ֲאִחיתֹּ ה ְלהָּ ֲעַצת -ִצּוָּ

ִביא  ה ְלַבֲעבּור הָּ בָּ ֶפל ַהּטוֹּ לוֹּם ֶאת-ֶאל 'הֲאִחיתֹּ ה-ַאְבשָּ עָּ רָּ    : הָּ

          ך להיות המלךה' וגם העם בחרו ב (1) :ולא עם דוד מסביר לאבשלום למה הוא אתוי ושח
 חזקעבוד בשבילך כמו שעבדתי לאביך, כי אתה יותר צעיר ואני א (2)

 

ם ֹלא ֵתֵצא ִכי .5 עָּ אֶמר הָּ נּוס ֹלא-ִאם -ַויֹּ ס נָּ -יִָּשימּו ֵאֵלינּו ֵלב ִכי-ֶחְצֵינּו ֹלא  יָֻּמתּו-יִָּשימּו ֵאֵלינּו ֵלב ְוִאם-נֹּ
ב ִכיעַ  ה טוֹּ ִפים ְוַעּתָּ ה ֲאלָּ רָּ נּו ֲעשָּ מֹּ ה כָּ ור -ִתְהֶיה-ּתָּ נּו ֵמִעיר ַלְעזֹּ  לָּ

והוא  -לא רוצים שדוד ילך למלחמה נגד אבשלום וחייליו, כי הם מפחדים שהוא ימותעם ה
 חיילים. 00010,כמו 

 

ִאיש ֶאלַויֹּא .6 ֵקל ַעל ְולּויוָֹּאב -ֶמר הָּ ִכי שֹּ ִדי ֶאל  ֶאְשַלח-ַכַפי ֶאֶלף ֶכֶסף ֹלא-ָאנֹּ ה -ֶבן-יָּ ַהֶמֶלְך ִכי ְבָאְזֵנינּו ִצּוָּ

ְתָך ְוֶאת ר ִשְמרּו-ֲאִביַשי ְוֶאת-ַהֶמֶלְך אֹּ םִמי ַבַנַער בְ -ִאַּתי ֵלאמֹּ לוֹּ    : ַאְבשָּ

כסף, הוא  1000אמר ליואב, שאפילו אם יואב היה נותן לו שראה את אבשלום תלוי בעץ האיש 
 וג אותו.לא היה הורג את אבשלום, כי דוד אמר לעם לא להר

ַבְשּתָּ ַהיוֹּם ֶאת .7 ל-הוֹּ ֶשיָך ְוֶנֶפש -ֶדיָך ַהְמַמְלִטים ֶאתֲעבָּ -ְפֵני כָּ ֶתיָך ְוֶנֶפש נָּ ֶניָך ּוְבנֹּ ם ְוֵאת ֶנֶפש בָּ ַנְפְשָך ַהיוֹּ

ה ֶאת  : ִפַלְגֶשיָך א ֶאת-ְלַאֲהבָּ ֲהֶביָך ִכי-שְֹּנֶאיָך ְוִלְשנֹּ ִדים ִכי  אֹּ ִרים ַוֲעבָּ ם ִכי ֵאין ְלָך שָּ ַדְעִּתי  ִהַגְדּתָּ ַהיוֹּ יָּ

ם ִכי  ם ֵמִתים ִכי לּוַהיוֹּ נּו ַהיוֹּ ם ַחי ְוֻכלָּ לוֹּ ר ְבֵעיֶניָך-ַאְבשָּ  : ָאז יָּשָּ

מראה תה א !לךעשית רע לחיילים שלך, שהצילו את החיים ש :כועס על דוד ואומר לוואב י
החיילים ), ומראה שנאה לאלו שאוהבים אותך (כי אתה בוכה)אהבה לאבשלום, השונא שלך 

 !היית שמח אם כולנו מתו ואבשלום היה בחייםאתה . (שלך


