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 כרות והתמצאות בספר התנ"ך השלם יחוברת תרגול ה

 כללי: 

 ייחודו של התנ"ך 

 התנ"ך שונה מאוד מכל ספר שנכתב ושנדפס במאות השנים האחרונות. 

 *מה ניתן למצוא בכל ספר בדף הראשון ?

 בכל ספר כזה אנו מוצאים בשער הספר את שם הספר, שם המחבר ואת זמן הדפסתו,  

ההדפסה הראשונה של ספר התנ"ך המצוי בידינו נעשתה כאלפיים שנה לאחר   לעומת זאת

צורת  –הכלולים בו, ומה שנדפס שונה מבחינה חיצונית ממה שנכתב שנתחברו הספרים 

 הכתב, ניקוד, טעמים, חלוקת הספר )פרקים ופסוקים (.

 הבדלים נוספים :   

 גודל הספר, גודל האותיות וצורתן, צפיפות הכתב, קישוטים פירוט הכתיבה ואיורים.   

 ? האם המקרא הוא ספר אחד או מספר ספרים 

אחד שנכתב בידי מחבר אחד אלא קובץ של יצירות שונות , גדולות וקטנות  המקרא אינו ספר 

 שנתחברו בידי אנשים רבים במשך תקופה ארוכה של יותר מאלף שנה. 

יש לזכור שספרי המקרא אינם כוללים את כל היצירה הספרותית שנוצרה בזמן זה אלא רק  

נשתמרו בידינו, לדוגמא :   חלק נבחר ממנה. ואכן יש עדויות בתנ"ך לקיומם של ספרים שלא

 ס' דברי הימים למלכי יהודה. 

עלינו להכיר טוב יותר את מבנה ספר התנ"ך השלם, את הקשר בין רצף האירועים והספרים,  

 כיצד אנו מוצאים ספר, פרק, פסוק. לשם כך נבנתה חוברת זו. 

 החוברת היא חוברת לימוד עצמי, וכוללת את הנושאים הבאים: 

 לקבצים וספרים  חלוקת ספר התנ"ך  .א

 סדר הספרים ואירועים מרכזיים בכל ספר .ב

 התמצאות בספר התנ"ך השלם, כיצד אנו מוצאים ספר, פרק, פסוק.  .ג

 זיהוי ותפקידי טעמי המקרא.  .ד
 ציר הזמן, הקשר בין סדר הספרים ורצף האירועים.  .ה

 בכל פרק יהיה הסבר על הנושא ומשימות תרגול.  

תקבלו הנחיות לעבודה מהמורה המלמדת. בסוף הלימוד העצמי ולאחר סיום התרגול יתקיים  

 בוחן על הנושאים הנלמדים בחוברת. 
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 שמות לספר התנ"ך חלק א': 
 

 יש הנוהגים לקרא לספר התנ"ך השלם בשמות אחרים:

 

להיות הספר המרכזי, העיקרי והבסיסי של  ". התנ"ך הפך בהדרגה ספר הספרים" .א

התייחסו לכתוב בו: צוטטו אותו   -היהדות. כל ספר ויצירה יהודית שבאו בעקבותיו

כדי לבסס את דבריהם, פרשו מילים, פסוקים ורעיונות, הרחיבו במקום בו נראה  

 שיש פער לא מוסבר וכו'. 

כל העולם, אך בגלל  ". את התנ"ך קוראים ולומדים אנשים בני כל הדתות במקרא" .ב

נקבע כי יש לקרוא בתורה כל שבת ובימי שני  –החשיבות הגדולה שלו ליהודים 

בבית הכנסת, כחלק מהתפילה. בבתי הכנסת לא קוראים בתנ"ך רגיל. אלא  וחמישי

ב"ספר תורה" המכיל רק את חלק התורה מהתנ"ך. את ספר התורה יכול לכתוב רק 

 קלף בעזרת דיו מיוחדת ובאופן ספציפי ביותר.  סופר סת"ם*. הוא נכתב על יריעות

". התנ"ך נחשב ספר קדוש. דפי תנ"ך קרועים, דפים וחפצים  אסופת הקודש" .ג

נוהגים לקבור ולא  -הכתובים עליהם ציטוטים מן התנ"ך וחפצי קדושה אחרים

להשליך לאשפה. הפעולה של הטמנת חפצים קדושים שיצאו משימוש פולחני  

 גניזה*. נקראת 

 ( ספרים. 24בספר התנ"ך השלם כ"ד ) –כ"ד ספרים  .ד

 

 חלוקת ספר התנ"ך השלם לקבצים וספרים. חלק ב': 
 

היא יהודית מקורית, אך החלוקה לפרקים לקוחה מהתרגום הלטיני  חלוקת התנ"ך השלם לספרים

למקרא ) הוולגטה(,  הראשון שהתחיל בכך היה הבישוף סטפן לנגטון מאנגליה והיהודים התחילו 

לא תמיד חופפת החלוקה לפרקים את   להשתמש בה גם לצורך הוויכוחים הדתיים עם הנוצרים. 

 . ים היא יהודית וקדומהלפסוק החלוקה  החלוקה העניינית הנכונה.

 תובים, בכל קובץ מספר ספרים. כביאים, נורה, תהתנ"ך השלם מחולק לשלושה קבצים: 
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 מבנה ספרי תנ"ך                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ספרים   11ספרים                               4ספרים                         4חומשי תורה                 5

 

 :מגילות נקראות במועדים 5

 בפסח )יש הנוהגים להקריא ממגילה זו גם בשבתות( –שיר השירים     

 שבועות    -רות                

 ט' באב )לזכר חורבן בית המקדש הראשון והשני(  -איכה              

 סוכות  -קוהלת            

 פורים     -אסתר             

 תנ"ך 

 ורהת תוביםכ ביאים נ

 נביאים 

 אחרונים 

 נביאים 

 ראשונים 

 בראשית

 שמות 

 ויקרא 

 במדבר

 דברים

 

 

 דברים

פרשה 

בכל 

 שבוע

 יהושע

 שופטים

 שמואל

 מלכים

 ישעיהו 

 ירמיהו

 יחזקאל 

 תרי עשר:

 הושע 

 יואל  

 עמוס 

 עובדיה  

 יונה 

 מיכה 

 נחום  

 חבקוק 

 צפניה 

 חגי 

 זכריה 

 מלאכי 

 תהילים 

 משלי

 איוב

 השיריםשיר 

 רות

 איכה

 קוהלת

 אסתר

 דניאל 

 עזרא ונחמיה 

 דברי הימים

 מגילות  5

 ספרים  24סה"כ 
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 האירועים המרכזיים בכל ספר: 

 חמשת חומשי תורה  –קובץ תורה 

 עדן, סיפור המבול ומגדל בבל,תחילת האנושות: בריאת העולם, סיפורי גן  –ספר בראשית 

    תחילת העם העברי: סיפורי האבות אברהם, יצחק, יעקב עד הירידה                       

 .למצרים בעקבות הרעב שפקד את ארץ כנען                     

   הולדת משה, יציאת מצרים )עשר המכות, קריעת ים סוף( מעמד הר סיני    –ספר שמות 

 לוחות הברית, עגל הזהב, תחילת הנדודים במדבר.  ומתן                      

 חוקים לכוהנים לעבודה במשכן ובבית המקדש.  –ספר ויקרא 

   המשך הנדודים במדבר, חטא המרגלים. מכאן שם הספר מפני שבני ישראל  –ספר  במדבר 

 נדדו במדבר.                       

 ה לפני מותו לבני ישראל, מות משה. נאומו של מש –ספר דברים 

 קובץ נביאים 

 נביאים ראשונים 

 כיבוש הארץ וחלוקת לנחלות )כל שבט קיבל נחלה( –ספר יהושע 

 שבטי –המשך ההתנחלות בארץ, שלטון מקומי  –ספר שופטים 

שמואל השופט האחרון, תחילת תקופת המלוכה, שאול המלך הראשון, דוד    -ספר שמואל א' 

 המלך  

 מלכות דוד, דוד ובת שבע, משל כבשת הרש –ספר שמואל ב' 

 מלכות שלמה )בנו של דוד(, התפלגות הממלכה למלכות יהודה )שבט   –ספר מלכים א' 

 .ראל )עשרת השבטים(יהודה ושמעון( ומלכות יש                       

   גלות בבל, חורבן בית  –גלות אשור, גלות יהודה  –גלות עשרת השבטים  –ספר מלכים ב' 

 . המקדש הראשון  על ידי בבל                      
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 ( ספרים אלו נכתבו במקביל לספר מלכים ב')נביאים אחרונים  

 ולעם                                                                     ספר ישעיהו )ישעיה(                 נביאים הם אנשים שהביאו את דבר אלוהים למלכים

                                  ספר ירמיהו )ירמיה(

 ספר יחזקאל 

, עמוס, יואל,  הושע :  יחדיו שצורפו, קצרים  נבואה-ספרי עשר  שנים מכיל  -עשר   ספר תרי 

                 .מלאכי, זכריה, חגי, צפניה, חבקוק , נחום, מיכה, יונה, עובדיה

             קובץ כתובים

                                 תהילים

             ספרי חוכמה ומזמורים           משלי

   איוב

                          : חמש המגילות

 פסח                – שיר השירים

 שבועות                       – רות

 ט' באב   – איכה

 סוכות  –קוהלת 

 פורים  –אסתר 

 חזרה מגלות בבל ובנית בית המקדש השני –ספרות שיבת ציון 

 ספר דניאל  

 ספר עזרא ונחמיה 

 )דברי הימים א', דברי הימים ב'( דברי הימים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  והאות ':  י  באות  המתחילים"  גדולים"  נביאים  שלושה

 עיהושי)  ב "בא  להופעתם  הפוך  בסדר   היא  הבאה

 .(זקאלחי מיהורי

 

אולם שם זה לא משקף את  .  אמ"ת יוב נקראים ספרי  או  ,שלימ  ,היליםת

 סדרם. 

  את המילה על פי סדרם היה עליהם להיקרא תמ"א. אולם הצליל מזכיר  

 טמא ובשם זה לא רצו לכרוך כל אזכור הנוגע לספר הספרים.  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
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 תרגול 

:  צפו בסרטון מה קרה במקרא  . א

https://www.youtube.com/watch?v=4r3Cw7GAkXg 

 . ליד כל אחד מהמשפטים  לא נכוןאו נכון רשמו  . ב

 תקנו את המשפטים השגויים.  .ג

 ציינו ליד כל משפט באיזה ספר מסופר על האירוע.  . ד

 

נכון / לא   האירוע 

 נכון

בו    שם הספר

 מסופר על האירוע 

פרעה הוציא את בני ישראל ממצרים והוליך אותם  

 במדבר. 

  

 שנים במדבר בהנהגת משה 40בני ישראל הלכו 

 

  

בני ישראל כבשו את כנען, חילקו אותה לנחלות בין  

 השבטים בהנהגת יוסף. 

  

עם אויבים   התמודדובעת שהותם בארץ בני ישראל 

 רבים, כדי להינצל הם פונים לאל לעזרה. 

  

   המלך הראשון אותו מינה ה' היה דוד. 

בית המקדש הראשון נבנה על ידי שאול המלך, בנו  

 של דוד בירושלים. 

  

אחרי מות שלמה התפצלה הממלכה לשתי ממלכות  

 נפרדות: ישראל ויהודה. 

  

את  כבשה  לארץ ישראל ,  הגיעהממלכת אשור 

 ( את תושביה מהארץ. גרשה) הגלתהממלכת ישראל ו

  

לאזור ממלכה  הגיעה אחרי חורבן ממלכת אשור 

 חדשה, ממלכת בבל. 

  

ממלכת יהודה מרדה במלך בבל לכן נחרבה הממלכה  

 ונחרב בית המקדש. 

  

אחרי נפילת ממלכת בבל, הגיעה לאזור הממלכה  

 הפרסית בהנהגת כורש 

  

ליהודים לחזור מהגלות   איפשרכורש בהצהרתו  

 לארצם ולהקים מחדש את בית המלך. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4r3Cw7GAkXg
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כל היהודים בגלות בבל שבו ליהודה אחרי הצהרת  

 כורש כולל מרדכי היהודי. 

  

 

 ה.  סדרו את הרשימות הבאות על פי סדר הספרים בכל קבוצ .1

                                                         במדבר 

 בראשית 

 ויקרא 

  שמות 

 

  'שמואל א 

  שופטים 

  'מלכים א 

  'שמואל ב 

  יהושע 

 'מלכים ב 

 

 

  איכה 

  השירים שיר 

 אסתר 

 קוהלת 

 רות 

 

 נחמיה 

 עזרא 

 דניאל 

 דברי הימים 

 

 איוב 

  תהילים 

  משלי 
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 תרי עשר 

  ישעיהו 

 יחזקאל 

 ירמיהו 

 

   הספר שם את מצאו, התבלבלו הספרים מותש. 3

 שמות = מותש .א

 = עיהוש .ב

 = למכים .ג

 = טופשים  .ד

 =  תור .ה

 =  רתסא . ו

 =  אבריתש .ז

 =      איורק .ח

 

 מתחו קו בין ההגדרה לבין הספר   .4

 שם הספר הגדרה 

 איכה  ראשונים  הספר הראשון בנביאים

 דברי הימים א' וב' הספר האחרון בקובץ תורה 

 במדבר  המגילה השלישית 

 תרי עשר הספר הראשון בתנ"ך 

 תהילים, משלי, איוב  הספר האחרון בתנ"ך 

 בראשית ספר אחד שהוא שניים עשר

 יהושע  מקום ספר שהוא שם של 

 ישעיהו  הספר הראשון בנביאים אחרונים

 דברים  ספרות האמ"ת
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 השלם את התשובות.  .4

 ___________________________________________  נקראים   תורה חמשת ספרי ה .1

 ספרים   ישנם   אחרוניםבנביאים  .2

           נקרא   אחרוניםהספר הרביעי בנביאים  .3

 ספרים        ישנם   כתובים ב .4

    נקרא ספר  בתנ"ךהספר הראשון  .5

    נקרא ספר   בתנ"ךהספר האחרון  .6

    נקראת בחג   מגילת שיר השירים .7

    בפורים קוראים מגילת  .8

     הוא ספר ראשונים הספר השלישי בנביאים  .9

     הוא ספר    אחרוניםהספר הראשון בנביאים  .10

    בחג הסוכות קוראים במגילת   .11

 תנ"ך רים בספ         ישנם   בסה"כ .12

    נקרא ספר   תורההספר השלישי ב .13

 ספרים         ישנם   תרי עשרבספר  .14

    נקרא ספר  תרי עשרהספר הראשון ב .15

    נקרא ספר   תרי עשרהספר השמיני ב .16

 הספרים האחרונים בתרי עשר הם: __________________________________  שלושת .17

     הוא ספר    עמוסהספר המופיע אחר ספר  .18

     מגילת איכה נקראת ב   .19

 ספרים _________________________________  4מורכבים מ   תנ"ךאלו חלקים של ה .20

 מגילות    יבספר התנ"ך השלם יש    .21

     הנקרא   נ"ךתהמגילות מופיעות בחלק של ה .22
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 ספר, פרק, פסוק התמצאות בספר התנ"ך השלם: : ג' חלק 
 

 עקרונות להתמצאות בספר התנ"ך השלם: 

 כל ספר בתנ"ך השלם מחולק לפרקים.  

 שם הספר כתוב בכל עמוד, בראש העמוד   מצד שמאל 

 הפרק מסומן באותיות )א', ב', .....י"א'...( 

 הפסוקים כתובים בצד הטקסט, באותיותכל פרק מחולק לפסוקים, 

כל פסוק מסתיים בשתי נקודות )נקודותיים( : פסוק חדש מתחיל לאחר הנקודותיים של הפסוק 

 הקודם.

ּוא ֶבן־ֹת   א ם ֶבן־ֱאִליהַ֛ ְלָקָנה ֶבן־ְיֹרָחָ֧ ִים ּוְׁש֡מֹו ֶאֶ֠ ר ֶאְפָרָ֑ ים ֵמַהַ֣ ִים צֹוִפִ֖ ָמַתַ֛ ד ִמן־ָהָרָֽ יׁש ֶאָחָ֜ חּו  וְַיִה֩י ִאִ֨

י׃ ּוף ֶאְפָרִתָֽ ים ּוְלַחָנִ֖ה   ב    ֶבן־צִ֖ י ִלְפִנָנהֹ֙ ְיָלִדִׁ֔ ית ְפִנָנָ֑ה וְַיִהֵׁ֤ ם ַהֵשִנִ֖ ה ְוֵׁש  ם ַאַחתֹ֙ ַחָנִׁ֔ ים ֵׁשֵׁ֤ י ָנִׁשִׁ֔ ְולֹוֹ֙ ְׁשֵתַ֣

ים ין ְיָלִדָֽ יםְוָעָל֩ה  ג    ׃ֵא  ִעירֹוֹ֙ ִמָיִמַ֣ ּוא ֵמָֽ יׁש ַההֵׁ֤ ֹות   ָהִאִ֨ יהָו ה ְצָבאִ֖ ַח ַלָֽ ת ְוִלְזֹבַ֛ ְׁשַתֲחֹוָ֧ יָמה ְלִהָֽ ׀ יִָמִׁ֔

יהָוָֽה׃בְ  ים ַלָֽ ֲהִנִ֖ ס ֹכָֽ ְנָחִׁ֔ י ָחְפִניֹ֙ ּוִפַ֣ י־ֵעִלִ֗ ם ְׁשֵנַ֣י ְבֵנָֽ ה ְוָׁשָׁ֞  ִׁשלָ֑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פסוק  

 א'

נקודותיים 

סוף פסוק  

א',  

תחילת  

 פסוק ב'

 שם הספר

מספר 

 הפרק

 )באותיות(

 מספר 

הפסוק 

 )באותיות(



 תנ"ך תשפ"א 
 

 

11 

 

 

 

 תרגול 

 

 : )ההנחיות למשימה בעמוד הבא( פניכם קטע מצולם מספר התנ"ך השלםל .1

 )מומלץ לפתוח את ספר התנ"ך השלם ולענות על השאלות(  
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 השלימו את המשפטים:

 הקטע לקוח מספר ________________ 

הפרק המסתיים בעמוד זה הוא פרק ______, מספר הפסוקים המופיעים בפרק זה 

 הוא__________. 

 האם המילים מנוקדות? _______ 

 פיסוק?________ האם יש סימני 

 האם אתם מבחינים בסימנים סביב המילים? _____ 

 אם כן, העתיקו מספר סימנים ___________________________________ 

 

 פתחו את ..... והשלימו:  .2

 , המילה הראשונה היא ________________ 4בספר שמואל א', פרק ח' פס'  .1

 האחרונה היא _________________ , המילה  3בספר שופטים, פרק ג', פס'   .2

, מוזכרים עמרם, יוכבד ושמות ילדיהם אשר נולדו 59בספר במדבר, פרק כו', פסוק   .3

 במצרים. שמות הילדים: __________   _____________   ______________ 

 _______  -, כתוב שיונה שהה ________  ימים ו2בספר יונה, פרק ב', פסוק  .4

 לילות במעי ה ___________.    

 , מוזכרת העיר _________________ 19בספר שופטים, פרק יד', פסוק  .5

 , מוזכר שמה של ________________ 16בספר רות, פרק ד', פסוק  .6

 

 העתיקו את המילה הראשונה בכל פסוק .3

 : _______________  17בראשית ז', 

 :________________  26דברים יא', 

 : ________________ 7 שופטים יח',

 : _______________  13מלכים א', ד' 

 

 העתיקו את שם החיה המוזכרת בפסוק:  .4

 : _______________  5שופטים יד' 

 : ______________ 21בראשית  א' 

 : _________________ 25איוב מ' 
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 כמה פרקים בספרים הבאים?  .5

 בראשית ___________ירמיהו __________                     

 רות ____________                     ויקרא _____________

 שופטים _________                      יהושע ____________

 

 כמה פסוקים בכל אחד מהפרקים הבאים ?   .6

 

 ויקרא פרק ה' __________            שמואל א' פרק טז' _________ 

 __         שופטים פרק כא'  __________ תהילים פרק כו' ________

 דברים פרק כח' __________         שיר השירים פרק ב' _________  

 

 מצאו את מיקום הפסוקים, והעתיקו את המילה הכתובה בפסוק לפי ההוראה:  .7

 , מילה תשיעית ___________________   5בראשית, ה',  .א

 _________________, מילה שביעית 18שמואל א', כ"ד,  .ב

 , מילה ראשונה ______________________4קהלת, ה', .ג

 , מילה שנייה ________________________21רות, א',  .ד

 ,מילה עשרים ________________________7יהושע, א', .ה

 , מילה עשירית _____________________9דברים, א',  . ו

 __, מילה חמישית _______________2שיר השירים, א',  .ז

 

 מה קיבלתם בסוף הדרך?   .8

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

 פתחו ספר בראשית,יא'  השלימו את המשפטים הבאים: .9

 ( 12של שם הוא _________________.)לפי פסוק   הנכד .1

 ( 14. )לפי פסוק עברחי ______________  שנה, ואז ילד את  שלח .2

 ( 22היה ______________.   )לפי פסוק  נחוראביו של  .3

 (. 24-25היו ________________  שנים. )לפי פסוקים נחור סך כל שנות חייו של  .4

 (. 27? כן / לא )לפי פסוק שם אביו -האם קרא תרח לאחד מבניו של .5

 (. 28מת  בארץ _____________  . )לפי פסוק  הרן .6

 (. 28אחיו, ושמה __________________. )-התחתן עם בת  נחור .7

 (. 27-29אחות ואח, שם אחות _________ שם האח_______. )לפי פסוקים   למילכה .8
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 )מתוך אתר מט"ח(  ו' ההיפוך ':  דחלק 

  

לשון המקרא שונה מהעברית שאנו מכירים בימינו, וזאת הסיבה לכך שאנו נזקקים לתנ"ך מפורש  

ללשון המקרא יש סימנים המיוחדים רק לה, ואחד הסימנים הבולטים ביותר   כדי להבין אותה. 

  ו' ההיפוך.הוא 

"היום  בימי המקרא, כאשר אדם היה חוזר לביתו עם ערב, הוא לא היה מספר את קורותיו כך: 

"ויהי הוא היה מספר כך:   אתם ועלינו לירושלים". השקתיירדתי עם הגמלים שלי אל הבאר, 

 היום, וארד עם גמלי הבארה, ואשר עמהם ונעל ירושלימה".  

 נקראת "ו' ההיפוך".  -ילך ואשת וארד, וו' זו הבאה בתחילת הפעלים 

 

 

 

 

 

 אחרי שימוש בו' ההיפוך  לפני שימוש בו' ההיפוך   

ו' פתוחה) מנוקדת  – ו  

 בפתח( 

 הפועל היה בעתיד  

 אל ביתו. יֵֶּלְך הילד-לדוג' 

ו' ההיפוך הפתוחה הופכת את  

   משמעותו לעבר .
ִוי  ַיֵֶּלְך ו -לדוג'  ית לֵּ  ִאיׁש ִמבֵּ

ו' שוויה )מנוקדת   – ו  

 בשווא(

 הפועל היה בעבר:  

ת   -לדוג'  ַספ  י   א  ֶאת ִזְקנֵּ

ל  ִיְשָראֵּ

הופכת  שוויהה ו' ההיפוך

 את משמעותו לעתיד

ְך  -לדוג'  ת  לֵּ ַספ  א  י  ו  ֶאת ִזְקנֵּ

ל  ִיְשָראֵּ

 

 דוגמאות: 

ם, ָחָלה ִחְזִקָיהּו ָלמּות;   בזמן עבר: ָיִמים ָההֵּ ְעָיהּו ֶבן ַוי בֹאבַּ ָליו ְיׁשַּ ָנִביא, -אֵּ ָליו כֹּה  ַויֹאֶמרָאמֹוץ הַּ - אֵּ

יֶתָך ו ְלבֵּ ר ה' צַּ ֹּא ִתְחֶיה. --ָאמַּ ָתה, ְול ת אַּ בִכי מֵּ ִקיר; -ָפָניו, ֶאל-ֶאת ַוַיסֵּ להַּ ַפלֵּ ת   ה'.-ֶאל--ַויִּ

י ה בזמן עתיד: ה  י ִמְצָרִים; בַּ   ו  ה, ְיאֹּרֵּ ְזבּוב, ֲאֶׁשר ִבְקצֵּ הּוא, ִיְׁשרֹּק ה' לַּ היֹום הַּ בֹור  ַלד  ֲאֶׁשר, ְבֶאֶרץ  --ו 

ּׁשּור. ּוָבאּו ְוָנחּו ֻכָלם.   אַּ

 היא ו' המופיעה לפני הפועל ומשנה  את זמנו של הפועל   "ו' ההיפוך" 

 משנה את זמנו של הפועל מעתיד לעבר.  – ו' פתוחה) מנוקדת בפתח( – ו  

 משנה את זמנו של הפועל מעבר לעתיד. -ו' שוויה )מנוקדת בשווא( – ו  

 ( 47)לקוח מתוך: "מקרא בראש הנקרא" אביה זמרן, עמ' 
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 תרגול

 כתבו  את המשפטים בעברית של ימינו:  .1

ים -ַוי בֹא ֶאל .א ֱאֹלהִּ  הוא יבוא אל הר האלוהים -  ַהר ה 

א,  . ב לַוַיר  יֶננּו ֻאכ  ֶנה, אֵּ ַהס  ׁש, ו  אֵּ ר ב  ֶנה ֹבעֵּ ה ַהס  נֵּ הִּ  __________________  .ו 

אֹות .ג ר  ר לִּ י ס  ה, כִּ הו  א י   _______________________ ַוַיר 

ֶנה  . ד תֹוְך ַהס  ים מִּ יו ֱאֹלהִּ ל  א אֵּ ר  ק   _______________________ ַויִּ

ר .ה תֵּ יט ֶאל ַוַיס  ַהבִּ א, מֵּ י י רֵּ יו, כִּ נ  ים-ֹמֶׁשה, פ  ֱאֹלהִּ  ____________________ ה 

י ֶאת .ו תִּ ַלח  ׁש  י ֶאת-ו  יתִּ כֵּ הִּ י, ו  ֹאַתי-י דִּ ל  פ  ֹכל נִּ ם, ב  ַריִּ צ  אשלח את ידי ואכה את  .מִּ

 מצרים בכל נפלאותי

ה . ז ש  ה אִּ ֲאל  ׁש  י ו  לֵּ ּה, כ  ית  ַרת בֵּ ג  ּה ּומִּ ת  ֶכנ  ש  ֹלת-מִּ מ  ב ּוש  ה  י ז  לֵּ   ֶכֶסף ּוכ 

_______________________   

ֶתם, ֶאת .ח ַצל  נִּ ם-ו  יִּ ר  צ   _______________________  .מִּ

  

 כתבו בשפה עברית מודרנית את הפסוקים הבאים: .2

ל  .א את ִיְשָראֵֵּ֗ ַ֣ ים ִלְקרַּ ְר֨כּו ְפִלְׁשִתִּ֜ יַּעַּ ּו  וַּ כּ֤ יַּ ים וַּ ַ֣י ְפִלְׁשִתִּ֑ ל ִלְפנֵּ ֵ֖ ִיָנ ֶָּ֥גף ִיְשָראֵּ ה וַּ ִמְלָחָמָ֔ ִתטֹּׁשׁ֙ הַּ וַּ

יׁש ׃  ים ִאַּֽ ת ֲאָלִפֵ֖ עַּ ְרבַּ  ה ְכאַּ ָשֶדָ֔ ֲעָרָכהׁ֙ בַּ ַּֽ מַּ  בַּ

 _________________________________________________________________

_____________________________________________ ____________________

 _________________________________________________________________ 

ָיַּֽיו ׃  .ב י חַּ ל ְימֵּ  ל כֵֹּ֖ לׁ֙ ֶאת־ִיְשָראֵָּ֔ ט ְׁשמּואֵּ ִיְׁשפֹּּ֤  וַּ

 ____________________________________________________________________

_____________________________________ _______________________________

 ____________________________________________________________________ 

ְך .ג ר ִיְמלֵ֖ ֶלְך ֲאֶׁש  ֶמָ֔ ט הַּ ַ֣ ם ִמְׁשפַּ ְדָתַ֣ ָלֶהָ֔ ם ְוִהגַּ ד ָתִעידׁ֙ ָבֶהָ֔ ּ֤ י־ָהעֵּ ְך ִכַּֽ ם אֵַּ֗ ע ְבקֹוָלִּ֑ ַ֣ ה ְׁשמַּ ָתֵ֖ ם  ְועַּ יֶהַּֽ  ֲעלֵּ

___________________ _________________________________________________

 ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ _ 

 

 



 תנ"ך תשפ"א 
 

 

16 

 

    המפיק  :ה'  חלק  

 = הספר שלה ּהבספר, לדוגמה: ּה המציינת שייכותהמפיק הוא נקודה בתוך הא סופית  

ּה .3 ְחָמַּֽ  ______________________________   רַּ

ָרָתּהׁ֙  .4  ______________________________    ָצַּֽ

ּה .5  ________________________________  ִלָבָ֔

ּה .6  ________________________________   ְבָנָ֔

 הכיוון מופיעה בסוף מילת מקום ופירושה אל המקום   הא:  ו'חלק  
 

ָתה  . רשמו את שמות המקומות הרשומים במשפטים הבאים רמה –)שם של מקום( ב   -  ָהָרָמִּ֑

ֹוָדה  .1 ְׁשדַּֽ ֶזר אַּ ֵ֖ ֶבן ָהעֵּ ֶא  הּו מֵּ ְיִבֻאֻ֛   וַּ

 ____________________________________________________________________ 

ַ֣ה דָ  .2 ְרָצהְוִהנֵּ ל ְלָפָניוׁ֙ אַָּ֔ ּ֤ ֹון נֹּפֵּ   גֵ֗

 ____________________________________________________________________ 

ִמְצָפָתה  .3 ּו הַּ ִיָקְבצַ֣  וַּ

 ____________________________________________________________________ 

ֹו ִגְבָעִָּ֑תה .4 יתֵ֖ ְך ְלבֵּ ּול ָהלַּ  ם־ָׁשאָ֔   ְוגַּ֨

 ____________________________________________________________________ 
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 טעמי המקרא : ז' לק ח
 ופסיקים?האם בקטע הבא אתם מוצאים נקודות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  בספר התנ"ך השלם אין סימני פיסוק כגון נקודה, פסיק, סימן קריאה או שאלה

ִמְקָראאת סימני הפיסוק בעברית המודרנית מחליפים  י הַּ ֲעמֵּ ים או טַּ מִּ ע   הם סימנים מיוחדים המצורפים ,ט 

המקראי  המסמנים לטקסט  למילים(,  מתחת  או  ההגייה  )מעל  צורת  את  המילים,  נגינת  את  חלוקת  לקורא  ואת 

 . המודרנית הקדומים של העברית סימני הפיסוק המשפט, והם למעשה

 הטעם בתפקיד תחבירי: 

 סילּוק  ׃ )=סוף פסוק( מחלק את הפרק לפסוקים, חותם את הפסוק.  ☼

 נקודה  -בעברית מודרנית 

ר   מחלק את הפסוק לשניים,  -נקודה או פסיק אתנח )=אתנחתא( ב   ☼ צ  המִּ מ   י 

 וחותם את הצלע הראשונה שלו.     

 פסיק  -בעברית מודרנית 

 צּו ויֻק֕  -פסיק או פסיקון֕ב זַקֵּף גדול   ☼

 מחלקים את אחת מצלעות הפסוק.                                                                                

ף קֹטן  ☼ בֹ  -פסיק או פסיקון ב  ַזקֵּ  ַיֲַֽעק 

 פסיק  -בעברית מודרנית 
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 תרגול

 :המופיע בעמוד זה סמנו בטקסט המקראי .1

 כל סימני סוף פסוק  .א

 סימני אתנחכל  .ב

 מצאו זקף קטון אחד וסמן אותו  .ג

 ________________________________  5באיזו מילה מתחיל פסוק  .ד

 _______________________________  4באיזו מילה מסתיים פסוק  .ה

 מתחילתו ועד סופו  3סמן את פסוק  . ו

 שמואל א פרק א 

ר  א  ַ֣ הַּ ים מֵּ ִים צֹוִפֵ֖ ֻ֛ ד ִמן־ָהָרָמתַּ יׁש ֶאָחִּ֜ ְיִה֩י ִא֨ ִים ּוְׁש֡מֹו ֶאְלָקָנה ֶבן־ וַּ ֶאְפָרִּ֑

י ׃  ּוף ֶאְפָרִתַּֽ חּו ֶבן־צֵ֖ ּוא ֶבן־תֹּ  ם ֶבן־ֱאִליהֻ֛ ם   בְירָֹּחָ֧ ּ֤ ים ׁשֵּ י ָנִׁשָ֔ ַ֣ ְולֹוׁ֙ ְׁשתֵּ

ים ׃   ין ְיָלִדַּֽ ָנֵ֖ה אֵּ  ים ּוְלחַּ י ִלְפִנָנהׁ֙ ְיָלִדָ֔ ְיִהּ֤ ית ְפִנָנִּ֑ה וַּ ִנֵ֖ ּׁשֵּ ם הַּ ה ְוׁשֵּ  ָנָ֔ תׁ֙ חַּ חַּ אַּ

יׁש ג חַּ   ְוָעָל֩ה ָהִא֨ ת ְוִלְזבֹֻּ֛ ֲחֹוָ֧ ְׁשתַּ יָמה ְלִהַּֽ ים׀ ָיִמָ֔ ִעירֹוׁ֙ ִמָיִמַ֣ ַּֽ ּוא מֵּ הּ֤ הַּ

ה ׃   יהָוַּֽ ים לַּ ס כֲֹּהִנֵ֖ ְנָחָ֔ י ָחְפִניׁ֙ ּוִפַ֣ ִלֵ֗ ַּֽי־עֵּ ַ֣י ְבנֵּ ם ְׁשנֵּ ה ְוָׁשָׁ֞ ֹות ְבִׁשלִּ֑ יהָו ה ְצָבאֵ֖ לַּ

לְ  ד ֹו ּוַּֽ ן ִלְפִנָנַ֣ה ִאְׁשתֵ֗ ח ֶאְלָקָנִּ֑ה ְוָנתַָּׁ֞ ֵ֖ ִיְזבַּ ֹום וַּ יָ֔ י הַּ ְיִהַ֣ יָה  וַּ ָכל־ָבֶנֻ֛יָה ּוְבנֹוֶתֵ֖

ֹות ׃  ה ָסגַּ ר   ה ָמנַּֽ יהָוֵ֖ ַּֽ ב וַּ ָנהׁ֙ ָאהֵָּ֔ י ֶאת־חַּ ִים ִכּ֤ ָפִּ֑ ת אַּ ֵ֖ חַּ ן ָמָנ ה אַּ ֻ֛ ה ִיתֵּ ָנָּ֕ ּוְלחַּ

ּה ׃  ְחָמַּֽ ד  ורַּ ה ְבעַּ  י־ָסגַּ ר ְיהָוֵ֖ ּה ִכַּֽ ְרִעָמִּ֑ ּור הַּ ֲעבֵ֖ ס בַּ עַּ ם־כַָּ֔ ָרָתּהׁ֙ גַּ ָתה ָצַּֽ ּ֤ ֲעסַּ ְוִכַּֽ

ּה ׃  ְחָמַּֽ  רַּ
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 לתרגול  משחקים :  ח' חלק 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 לאחר שסיימתם את חלק א – חלק ב'

 
 

 

 

 

 

 

 כמה כסף מוזכר בפסוקים הבאים?   

 ___________________   16בראשית כ'   •

 __________________  15בראשית כ"ג  •

 _________________  22בראשית מ"ה  •

 ____________________  4שופטים ט'  •

 ___________________  25מלכים ב' ו'  •

 __________________ 20מלכים ב' ט"ו   •

 

 מהו המספר  החוזר בפסוקים הבאים?  

 _________________  18בראשית כ"ט  •

 _________________   3יחזקאל מ"א   •

 _________________   10מלכים ב' י"ג  •

 __________________  24שמות ל"ח  •

מהם המאכלים המוזכרים בפסוקים  

 ?הבאים

 ____________________  13ירמיה ח'   •

 _________________  1שמואל ב' ט"ז  •

 _________________  13מלכים א' י"ז  •

 ____________________  5ויקרא כ"ד  •

 _____________________   3דברים ח'   •

 

 

מהם בעלי החיים המוזכרים בפסוקים   

 הבאים? 

  5שופטים ז'   •

 ______________________ 

  18שמות כ"ג  •

 ______________________ 

  4שופטים ט"ו  •

 _____________________ 

  7ישעיה י"א  •

 ______________________ 

  64בראשית כ"ד  •

 ____________________ 

 מהו שם המקום המוזכר בפסוקים הבאים? 

 __________________   18רות א'  •

 __________________ 1ירמיה א'  •

 ______________   3מלכים א' י"ז  •
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 שמות הספרים שבמקרא   –תפזורת  
שמות הספרים שבמקרא )מלמעלה למטה,   24לפניך תפזורת שבה נמצאים 

 מימין לשמאל ובאלכסון(.

 חומש.  –את הספרים השייכים לקובץ התורה  אדוםצבע בצבע  .א

 את הספרים השייכים לקובץ נביאים ראשונים.  ירוקצבע בצבע  .ב 

 את הספרים השייכים לקובץ נביאים אחרונים.  כחולצבע בצבע  . ג

 את הספרים השייכים לקובץ כתובים.  צהוב צבע בצבע  . ד

 

 

 רשימת הספרים החבויים: 

שמות, דברים, מלכים, שיר השירים, קוהלת, דניאל, בראשית, יהושע,  

הימים, משלי, רות,  ישעיהו, תרי עשר, תהילים, ויקרא, שופטים, דברי 

 במדבר, שמואל, יחזקאל, איוב, איכה, ירמיהו, אסתר, עזרא ונחמיה. 

 פ  מ י ט פ  ו ש ב  ו י א מ ש ש

 ש ק ר  פ  ו ש מ ש ה  ת ז  ע מ ג

 י ו ו ת א נ ו י מ ש ת ו ר  ט

 ר  ה  א ה  י י ת י ו ר  א ב  ח ד

 ה  ל ו י כ מ ו ה  ז  ל ו מ ת א

 ש ת י א ה  נ י ו ע ב  י ד צ ד

 י ד ק י כ ח כ ש ו ו כ ב  ב  ב 

 ר  נ ר  כ ז  א ר  ע ל ב  ל ר  ב  ר 

 י י א ק ת ו ה  י מ ר  י מ ר  י

 מ א א ה  מ ה  ה  ש ז  מ ש ז  א ה 

 ע ל י ש ל נ י ש ח ל ע ת ש י

 י ה  ב  ה  כ י ב  ל י ב  י י י מ

 ש ר  ש ע י ר  ת ת י ש ה  ל ת י

 ת ו ר  מ מ ר  ת ס א מ ו י ד מ

 ל ר  ו ה  י מ ח נ ו א ר  ז  ע ש



 תנ"ך תשפ"א 
 

 

21 

 תרגול  -ו' ההיפוך 

קראו את המשפטים הבאים וקבעו האם משמעות המשפט בעתיד או בעבר,  

 הקיפו את התשובה הנכונה: 

ר, ֶאל .1 בֵּ י ִפי - דַּ ֲחנּו ִלְפנֵּ ל, ְוָיֻׁשבּו ְויַּ י ִיְשָראֵּ ָים:ְבנֵּ ין הַּ ין ִמְגדֹּל ּובֵּ ִחירֹּת, בֵּ   הַּ

 

ְקִתי ֶאת .2 ב-ְוִחזַּ יֶהם -לֵּ ֲחרֵּ ף אַּ ְרעֹּה, ְוָרדַּ  פַּ

 

ִים ִכי .3  ֲאִני ְיהָוה; -ְוָיְדעּו ִמְצרַּ

 

יֻגַּד .4 ח ָהָעם;  וַּ ִים, ִכי ָברַּ  ְלֶמֶלְך ִמְצרַּ

 

ֲעָבָדיו, ֶאל .5 ְרעֹּה וַּ ב פַּ ְך ְלבַּ ָהפֵּ יֵּ  .ָהָעם-וַּ

 

ה .6 ֹּאְמרּו מַּ י ֹּאת ָעִשינּו, ִכי-וַּ ְחנּו ֶאת-ז נּו-ִׁשלַּ ָעְבדֵּ ל מֵּ  ִיְשָראֵּ

 

ׁש .7 ח, ׁשֵּ ִיקַּ אֹות ֶרֶכב ָבחּור, ְוכֹּל, ֶרֶכב ִמְצָרִים-וַּ  מֵּ

 

ִיְר  .8 ל, יְֹּצִאים ְבָיד ָרָמהוַּ י ִיְשָראֵּ ל; ּוְבנֵּ י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ֲחרֵּ  .  דֹּף, אַּ

 

י .9 ִיְשאּו ְבנֵּ ְרעֹּה, ִהְקִריב; וַּ ל ֶאת-ּופַּ ִייְראּו ְמאֹּד,  -ִיְשָראֵּ יֶהם, וַּ ֲחרֵּ עַּ אַּ ִים נֹּסֵּ ה ִמְצרַּ יֶהם ְוִהנֵּ ינֵּ עֵּ

י ִיְצֲעקּו ְבנֵּ ל, ֶאל-וַּ  ְיהָוה -ִיְשָראֵּ

 

ְבָדה ֶאת  .10 עַּ ל ִמֶמנּו, ְונַּ אמֹּר, ֲחדַּ ִים לֵּ ֶליָך ְבִמְצרַּ ְרנּו אֵּ ָדָבר, ֲאֶׁשר ִדבַּ   ִמְצָרִים:-ֶזה הַּ

  

 לקוח מתוך "מקרא בראש הנקרא " אביה זמרן  

 

 עבר/ עתיד 

 עבר/ עתיד 

 עבר/ עתיד 

 עבר/ עתיד 
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 חלק ט': ציר זמן תנכ"י 
 

ישראל,רקע:   בארץ  המקרא  תקופת  נפרשת  הלאומית,  האבות,   החל בהיסטוריה  מתקופת 

הנדודים במדבר ותקופת ההתנחלות בארץ ועד לחורבן בית ראשון, גלות בבל והשיבה   דרך 

סדר הספרים לבין סדר האירועים ויש חשיבות   קים קשר ישיר בין  ה.  ארצה בימי עזרא ונחמי

להבנת קשר זה. לדוגמה: ספר בראשית מסתיים באירוע בו בני ישראל יורדים למצרים בשל  

ץ כנען. ספר שמות מספר בתחילתו על העבדות של בני ישראל  אר הרעב הקשה שפקד את  

ממצרים ועל יציאת מצרים בהנהגתו של משה. דוגמה נוספת: ספר מלכים ב' מסתיים במרד  

ממלכת יהודה במלך בבל בעקבות מרד זה נחרב בית המקדש הראשון ומלך יהודה הוגלה  

 בל והקמת בית המקדש השני.  לבבל. ספר יחזקאל וספר עזרא ונחמיה מספרים על השיבה מב

 הגדרה:ציר זמן 

כל האירועים ההיסטוריים מסודרים על פני  להבנה וארגון ידע.  חשוב הסדר והמקום הם יסוד

= זמן, לוגיה = הגיון. סדר המאורעות   . כרונולוגיה: כרונוסזמנים רציףרצף זמנים לפי סדר 

 לפי סדר הגיוני. 

 : הבאים הסרטונים בשניצפו 

 מהו ציר זמן

 https://www.youtube.com/watch?v=nG0BlndTOSU       

 תולדות ארץ ישראל בעשר דקות

https://www.youtube.com/watch?v=pElucNuyMCE         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nG0BlndTOSU
https://www.youtube.com/watch?v=pElucNuyMCE%20%20%20%20%20%20%20%20תולדות%20ארץ%20ישראל%20בעשר%20דקות
https://www.youtube.com/watch?v=pElucNuyMCE%20%20%20%20%20%20%20%20תולדות%20ארץ%20ישראל%20בעשר%20דקות
https://www.youtube.com/watch?v=pElucNuyMCE%20%20%20%20%20%20%20%20תולדות%20ארץ%20ישראל%20בעשר%20דקות
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 תרגול

 לאחר שצפיתם בשני הסרטונים סדרו את האירועים בטבלה לפי ציר הזמן.   .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   יעקב ירד למצרים - לפנה"ס 1522

ט באב חורבן בית המקדש הראשון על ידי נבוכדנצאר -לפנה"ס  586
 מלך בבל והגליית אנשי יהודה לבבל. 

לאשור על ידי  חורבן ממלכת ישראל והגלייתה-לפנה"ס 733-722
 מלכי אשור.וסרגון שלמנאסר 

 

 שלמה מקים את בית המקדש הראשון -לפנה"ס 970

 ישראלעל שאול מלך ,  לפנה"ס 1004 - 1029

 

שלמה היה מלכּה הרביעי   -שלמה מלך ישראל - לפנה"ס 928 - 965
 של ממלכת ישראל המאוחדת, 

הצהרת כורש, חזרת חלק מהגולים לירושלים , חנוכת    - לפנה"ס  515
 שני. וחתימת קובץ תורה. בית המקדש ה 

  יהושע כובש את ארץ ישראל -לפנה"ס  1272
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 1312  -  בהר סיני יציאת מצריים בהנהגת משה רבנו וקבלת התורה
 לפנה"ס

      יעקבואברהם יצחק : תקופת האבות  -לפנה"ס  1652 -1812

 

 .ישראל וממלכת יהודההתפלגות הממלכה לממלכת  -לפנה"ס 928

סיפורה של רות המואבייה )סבתא רבתא של דוד  -לפנה"ס 1040
 המלך(

ישראל והופך את ירושלים על דוד מלך   -לפנה"ס 1000 – 1002
 .לבירת ישראל

ניסיון השמדתם והצלתם של יהודי ממלכת פרס בימי    - לפנה"ס  482
שימש יסוד לקביעת     - אסתר המלך אחשוורוש. מאורע זה, לפי מגילת  

 . חג הפורים 
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 לפניכם מספר אירועים. מתחו קו בין המאורע לספר בו הוא מוזכר   .2

 הספר בו האירוע מוזכר  האירוע     

 בראשית מות משה 

 שמואל א'  לך -פרשת לך

 מלכים א'  מעמד הר סיני וחטא העגל 

 בראשית כיבוש הארץ וחלוקת הארץ לנחלות שבטים

 במדבר  סיפורי בריאת העולם

 מלכים ב' עקדת יצחק

 עזרא ונחמיה המלכת שאול

 דברים  גלות ישראל )גלות אשור( 

 שופטים  חטא המרגלים 

 שמואל א'  המלכת שלמה

 מלכים א'  גלות  יהודה )גלות בבל( חורבן בית המקדש הראשון

 שמואל ב'  הקמת בית המקדש השני

 בראשית המלכת דוד 

 שמות  לממלכת ישראל וממלכת יהודהפילוג 

 שמואל ב'  מות שאול 

 יהושע  מלחמת דבורה וברק 

 שמואל א'  דוד וגולית

 

 אירועים , רשמו את האירוע ובאיזה ספר מוזכר.  5. הוסיפו עוד 2

 הספר בו האירוע מוזכר  האירוע    
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 מודל חמשת המ"מים 

 )תנכ"י, היסטורי, ספרותי( נעזר במודל חמשת המ"מים. כאשר אנו מתארים אירוע 

המ"מים ב )או חמשת  בפרט  המידע,  איסוף  בתחומי  בסיסי  מושג  הן  , עיתונאותשאלות המ"ם( 

זוהי דרך מקובלת לסדר את השאלות החשובות להצגת    .משטרהשל ה חקירות פליליותוב מחקרב

נושא מסוים אודות  כי על מנת שדיווח אודות מקרה כלשהו  .  הסיפור המלא  בעיתונאות מקובל 

ל אחת  ייחשב כשלם, על הדיווח לכלול תשובה מספקת לכל אחת מחמש השאלות הבאות, שכ

 : מסוימת מילת שאלהמהן מתחילה ב

 מעורב במקרה?  מי  

 קרה?  מה  

 זה קרה?  מתי  

 היכן זה קרה?   – מקום  

 זה קרה?  מדוע  

 

 ות נסה לענות על השאלכאשר אנו רוצים להבין היטב את  הטקסט נ

 בעזרת התשובות לשאלות ניתן לערוך סיכום על אירועים היסטוריים בציר הזמן.

 

 . בנית ציר זמן 3

 א. ציירו ציר זמן 

)בדקו באיזו שנה התקיים האירוע, תכננו סרגל זמן  ב. ציינו על ציר הזמן את האירועים הבאים:

 לפי השנים במאות( 

 בריאת העולם, חורבן בית המקדש הראשון, יציאת מצרים, גלות אשור, כיבוש הארץ, המלכת    

 שאול,  המלכת דוד. 

 לציר הזמן שציירתם.  )לדוגמה: עקדת יצחק(  מספרי התנ"ךאירועים  5ג. הוסיפו  

מי  לציין להשתמש במודל חמשת המ"מים )ציר הזמן שציירתם. יש מאירועים  5ד. כתבו תקציר ל  

   מתי קרה האירוע, מקום האירוע, מקום האירוע(מה קרה באירוע, היה מעורב, 

מודגש כי יש אירועים בתנ"ך המוזכרים במספר ספרים, בתקציר יש לציין את כל הספרים בהם  

 מוזכר האירוע בו בחרתם.  

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
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 משימת אתגר  . קשר בין דמויות:4

 בסיפורי התנ"ך אנו מכירים משפחות כגון משפחת האבות 

 

 

 

 

 

 

 

  

 הציגו את קשרי המשפחה של הדמויות הבאות 

שמואל, עלי, פנחס, שאול, דוד, קיש, ישי, מיכל, מרב, יהונתן, שלמה, אבשלום, אמנון, תמר, בת  

 שבע

   מקורות מידע:

 שמואל א', א'  ✓

 שמואל א' ח'  ✓

 שמואל א' י"ד  ✓

 שמואל א' ט"ז  ✓

 שמואל א' י"ח  ✓

 שמואל ב'  י"א  ✓

 שמואל ב' ג' ✓

 שמואל ב' י"א  ✓

 שמואל ב' י"ב ✓

ג שמואל ב' י" ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אברהם  שרה הגר

 ישמעאל רבקה
 יצחק

 לאה יעקב  רחל עשו
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 משוב: 

אני חושב/ת  שאני  

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

 

הנלמד / אני שולט ב... אך מתקשה   )היגדים לדוגמה: מבין את החומר הנלמד / שולט היטב בחומר

ב.... / אינני מבין את החומר / עבדתי בכיתה בצורה רצינית ומילאתי אחר ההוראות והתרגילים /  

 לא השקעתי בלמידה הפעם, בפעם הבאה אשקיע יותר / ( 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


