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 ח-שמואל א' פרקים א -מבחן בתנ"ך

 :הסבירו את הביטויים הבאים -א' חלק 

 - מימים ימימה""

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

  - ככל הגויים"

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 ענו על השאלות הבאות: -' בחלק 

 . ים רבים של בני עלי, חופני ופנחסמוזכרים חטא קבפר .1

 :גמאותדו 3ציינו 

 _______________________________.. ________________________א

 ב. _______________________________________________________.

  __________________________________________.ג. _____________
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שמואל מנסה לשכנע את העם לא לבקש מלך. הוא מציג בפניהם את "משפט  .2

יכול המלך לקחת מהעם ופרטו  "משפט המלך"דברים שעל פי  3כיתבו . המלך"

 לצורך מה ייקח אותם: 

 _______________________________.. ________________________א

 ב. _______________________________________________________.

  __________________________________________.ג. _____________

 

 ת התשובה הנכונה:הקיפו א-' גק לח

 מדוע בני ישראל מבקשים משמואל מלך?. 1

  .שמואל זקן והגויים מציעים להם מלך כמו שלהם א. 

 .שמואל ובניו מבוגרים מאוד והעם מרגיש שה' לא איתםב. 

ובניו לא הולכים בדרכו, הם לא עושים משפט צדק ובני ישראל שמואל זקן   ג. 

 .רוצים מלך כמו לגויים

 .בני שמואל לא מעוניינים להחליף את אביהם בתפקידד. 

 ?נדרמהו . 2

 .שמה של תפילה, שנושאים ביום הכיפורים .א

 .שבועה, התחייבות של אדם לעשות דבר מסוים תמורת עזרת אלוהים .ב

 .תפילה שהאדם אומר במשכן ה', מול הכהנים בלבד .ג

 .בקשה של האדם מאלוהים, שיתן משהו מיוחד לאותו אדם .ד
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 ?מדוע נענש עלי. 3

 .עלי לא היה כהן טוב, הוא חטא וזלזל בזבח של ה'  .א

 .בניו חוטאים, אך הוא לא עשה מספיק בכדי לעצור בעדםשעלי ידע   .ב

  .עלי נהג באלימות כלפי האנשים שהגיעו לשילה  .ג

 .עלי הקדיש תשומת לב לשמואל ולא לבניו .ד

 כיצד מגיב שמואל כאשר העם מבקש מלך?. 4

 .ולא פונה לה'שמואל נפגע מהעם ולכן הוא מסתגר בביתו   .א

 .שמואל מתפלל לה' כדי לבקש ממנו שיבחר מלך לעם  .ב

 .שמואל כועס על העם ומתפלל לה' .ג

 .שמואל שואל את ה' מהו משפט המלך .ד

כי טוב לך מעשרה בנים". אומר לה: "הלא אנוכאשר אלקנה מדבר אל חנה הוא  . 5

 תכוון?מלמה הוא 

 .שהוא אדם טוב ונדיב כמו עשרה בנים א. 

 .שאהבתו אליה חזקה וטובה יותר מאהבת עשרה בניםב. 

 .שלפנינה יש עשרה בניםג. 

 שלא תדאג כי בעתיד יהיו לה עשרה בנים.ד. 

 לקחת את ארון ה' לקרב נגד הפלישתים? מדוע מחליטים זקני העם. 6

 .הם מצפים כי ארון ה' יביא להם את עזרת ה' במלחמהא. 

 .הם רצו לשמור עליו ב. 

 .הם לא רצו שהארון ישאר עם בני עלי החוטאיםג. 

 .הפלישתים ביקשו מהם להביא את ארון ה'ד. 
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 תשובות - ח-שמואל א' פרקים א -מבחן בתנ"ך

 :הסבירו את הביטויים הבאים -א' חלק 

 )מידי שנה עלה אלקנה לזבוח לה'(.מידי שנה ___ - מימים ימימה""

__________________________________________________________

_______________________. 

  - ככל הגויים"

 כמו כל הגויים )זקני ישראל ביקשו משמואל מלך שימלוך עליהם כמו כל הגויים(.__

__________________________________________________________

____________________________. 

 

 ענו על השאלות הבאות: -' בחלק 

 . ים רבים של בני עלי, חופני ופנחסמוזכרים חטא קבפר .1

 :גמאותדו 3ציינו 

 ____________________..את ה' עבדובני עלי לא _____. א

 _________________________________.בני עלי שכבו עם נשים.ב. ___

  ___________________________________.בני עלי אכלו בשר חי.ג. ___
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שמואל מנסה לשכנע את העם לא לבקש מלך. הוא מציג בפניהם את "משפט  .2

יכול המלך לקחת מהעם ופרטו  "משפט המלך"דברים שעל פי  3כיתבו . המלך"

 לצורך מה ייקח אותם: 

 .לצורך סחיבת המרכבות"את בניכם" _______. א

 .ורוקחותלצורך אפייה את בנותיכם" "ב. __________

  ___________________..לצורך מלאכתו_דיכם"את עב"ג. ___

 ת התשובה הנכונה:הקיפו א-' גק לח

 מדוע בני ישראל מבקשים משמואל מלך?. 1

  .שמואל זקן והגויים מציעים להם מלך כמו שלהם א. 

 .שמואל ובניו מבוגרים מאוד והעם מרגיש שה' לא איתםב. 

ובניו לא הולכים בדרכו, הם לא עושים משפט צדק ובני ישראל שמואל זקן   ג. 

 .רוצים מלך כמו לגויים

 .בני שמואל לא מעוניינים להחליף את אביהם בתפקידד. 

 ?נדרמהו . 2

 .שמה של תפילה, שנושאים ביום הכיפוריםא. 

 .שבועה, התחייבות של אדם לעשות דבר מסוים תמורת עזרת אלוהיםב. 

 .תפילה שהאדם אומר במשכן ה', מול הכהנים בלבדג. 

 .בקשה של האדם מאלוהים, שיתן משהו מיוחד לאותו אדםד. 
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 ?מדוע נענש עלי. 3

 .עלי לא היה כהן טוב, הוא חטא וזלזל בזבח של ה' א. 

 .בניו חוטאים, אך הוא לא עשה מספיק בכדי לעצור בעדםשעלי ידע  ב. 

  .עלי נהג באלימות כלפי האנשים שהגיעו לשילה ג. 

 .עלי הקדיש תשומת לב לשמואל ולא לבניוד. 

 כיצד מגיב שמואל כאשר העם מבקש מלך?. 4

 .ולא פונה לה'שמואל נפגע מהעם ולכן הוא מסתגר בביתו  א. 

 .שמואל מתפלל לה' כדי לבקש ממנו שיבחר מלך לעם ב. 

 .שמואל כועס על העם ומתפלל לה'ג. 

 .שמואל שואל את ה' מהו משפט המלךד. 

כי טוב לך מעשרה בנים". אומר לה: "הלא אנוכאשר אלקנה מדבר אל חנה הוא  . 5

 תכוון?מלמה הוא 

 .שהוא אדם טוב ונדיב כמו עשרה בנים א. 

 .שאהבתו אליה חזקה וטובה יותר מאהבת עשרה בניםב. 

 .שלפנינה יש עשרה בניםג. 

 שלא תדאג כי בעתיד יהיו לה עשרה בנים.ד. 

 לקחת את ארון ה' לקרב נגד הפלישתים? מדוע מחליטים זקני העם. 6

 .הם מצפים כי ארון ה' יביא להם את עזרת ה' במלחמהא. 

 .הם רצו לשמור עליו ב. 
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 .הם לא רצו שהארון ישאר עם בני עלי החוטאיםג. 

 .הפלישתים ביקשו מהם להביא את ארון ה'ד. 
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