
   שאלה על ציר זמ�� "יחידת הבקיאות בתנ
בנביאי� : "מירי שליסל מתחילת שנת הלימודי� נכתב בנוגע לבגרות ביחידת הבקיאות' בחוזר של המפקחת גב

  ".אירועי� ואישי� סדר �ראשוני� תתווס� שאלה על ציר זמ� 

 ולכ� אני מצר� כא� ,במהל� החדשי� האחרוני� קיבלתי בקשות של מורי� לדוגמאות של שאלות מסוג זה

  .ה זוידיעמספר שאלות הבאות לבחו� 

א� אני שולח שאלות אלו כעזרה , ברצוני להדגיש כי אי� לי מידע כיצד תישאל שאלה זו בבחינת הבגרות

להכניס שאלות מסוג זה במהל� המבחני�  או ,לתרגל את תלמידיה� במהל� הלימוד השוט�למורי� הרוצי� 

  .י� ראשוני�נביאספרי השוטפי� שלה� ב

שלוש  וה� בבחינות הבגרות שנערכו עד היו� היו שלוש שאלות שבחנו ידיעה של ציר זמ�, על פי הידוע לי

  .להל�מובאות השאלות הראשונות ה

, התייחס לציר הזמ�)  נקודות4שעל כולה ניתנו (בשלוש שאלות אלו רק החלק הראשו� של השאלה  •

 .אחרוהחלק השני של השאלה התייחס לדבר 

 אירועי� והתלמיד נדרש להעתיק אות� לפי סדר ארבעהבכל אחת משלוש שאלות הבגרות הוזכרו  •

 .התרחשות�

 חלק  כלבתיאור סדר האירועי� פוסלת טעות הייתה כי כלבבחינות הבגרות ההנחיה שניתנה לבודקי�  •

 .זה של השאלה

 המקור בו האירוע  כתוב בסוגריי� מרובעי�שבהמש�אחרי כל אחד מהאירועי� שמובאי� בשאלות  •

כמוב� שמקורות אלו לא צויינו בבחינות הבגרות וג� אי� כל טע� לציי� אות� במבחני� . �"מתואר בתנ

 .לתלמידי�

 מספר אירועי� גדול יותר וכל מורה יכול לבחור מתו� ֶהְקֵ&רבשאלות המובאות בהמש� מובאי� בכל  •

  .הוא רוצה לשאולהשאלה ש \התרגולאירועי� אלו רק חלק מהאירועי� לצור� 

  שאלות בנוגע לציר הזמ� שהיו בבחינות הבגרות 

  . יהושעלפני� רשימת אירועי� מספר ]  נקודות4ג קצרות "חור� תשסבגרות [  .1

 �  ]י, ב"כ[ בניית המזבח בעבר הירד� המזרחי 

 �  ]י', ה[ הקרבת קרב� הפסח 

 �  ]'ד� 'פרקי� ג[ ַמֲעַבר הירד� 

 �  ]ד�ג, ז"י[ בקשת בנות צלפחד מיהושע 

קד� ביותר : וַמְסֵ.ר אות�,  את הֵארועי� למחברת� לפי סדר התרחשות�העתק .א חר ביותר ) 1מספר (מהמ/ למא/

  ; הקרבת קרב� פסח�  2;  מעבר הירד�� 1): מהמוקד� למאוחר(סדר התרחשות� של האירועי� {). 4מספר (

3  �  }. בניית המזבח בעבר הירד� המזרחי� 4;  בקשת בנות צלפחד

המלחמה במורד : או, )כ', ו, נפילת החומות(כיבוש יריחו [. שקרה בה מאורע ִנִסי,  של יהושעאחתציי� מלחמה   .ב

  ]).יד�יא', י. ונפילת אבני� מ� השמי�" ֶ&ֶמ& 9ְִגבע�7 �78("בית חורו� 

  :לפני� רשימת אירועי� מחיי שאול]  נקודות4ב קצרות "תשסבגרות [ .2

 �    מלחמת עמלק  

 � ר הכוהני�הריגת תושבי נוב עי  

 � המלחמה במעבר ִמְכָמש   

 � הבאת דוד לנג� לפני שאול  

  , המוקד� ביותר� 1(וַמְסֵ.ר אות� , לפי הסדר הנכו� של התרחשות�, מחברת�העתק את האירועי� ל .א

4  �הבאת ) 3). (ו"ט, שמואל א(מלחמת עמלק ) 2). (ד"י, שמואל א(המלחמה במעבר מכמש ) 1({).  המאוחר ביותר

  } ).ב"כ, שמואל א(הריגת תושבי נוב עיר הכוהני� ) 4). (ז"ט, שמואל א(פני שאול דוד לנג� ל

  }.הריגת נציב פלשתי� בגבע גרמה להתחלת המלחמה? {איזה מעשה גר� להתחלת המלחמה במעבר מכמש  .ב



  .לפני� רשימת אירועי� מחיי דוד]  נקודות4 קצרות ב"חור� תשסבגרות [ .3

 �   חטא דוד ע� בת שבע 

 �   נבל הכרמלי הסכסו� ע�

 �   קללת שמעי ב� גרא 

 �   המלכת דוד בחברו�

 המאוחר �  4,  המוקד� ביותר� 1(לפי הסדר הנכו� של התרחשות� , מחברת�ַסֵדר וַמְסֵ.ר את האירועי� ב .א

  ). ביותר

חטא דוד ע� בת . 3). ד�ג', ב, שמואל ב (� המלכת דוד בחברו� . 2). ה"כ, שמואל א (�הסכסו� ע� נבל הכרמלי ) 1[ 

  ).]ח�ה, ז"ט, שמואל ב (�קללת שמעי ב� גרא . 4). ה� ב, א"י, שמואל ב (� שבע 

  ? ומה ענה נבל על בקשתו, מה ביקש דוד מנבל הכרמלי  .ב

נבל ). ח, ה"כ, שמואל א(ביקש מנבל שית� לו ולנעריו אוכל או כל דבר אחר שהוא רוצה ) באמצעות נעריו(דוד [ 

  ).]יא�פסוקי� י(ס אליה� בהתנשאות דחה בקשה זו ובייש את דוד ואנשיו והתייח

  )שלא היו בבחינות הבגרות( בנוגע לציר הזמ� שאלות נוספות 

  .מתקופת יהושעלפני� רשימת אירועי�  .4

�  ]'ה, יהושע [ָהֲעָרל7תבעת יהושע מל את כל הע� בג 

�  ]'ח, יהושע [ וכותב עליו את משנה תורת משהבהר עיבל' יהושע בונה מזבח לה 

�  ]'ו, יהושע [ ומקלל את מי שיבנה בעתיד את יריחויַעַמְ&9ִיהושע  

�  ]'ז, יהושע[ הפסד ישראל במלחמה בעי 

�  ]'ט, יהושע[הגעת הגבעוני� למחנה ישראל  

�  ]'ב, יהושע [יהושע שולח שני אנשי� לרגל את יריחו 

�  ]'ח, יהושע [קורא את הברכה והקללה בפני כל הע� למרגלות הר גרזי� והר עיבליהושע  

�  ]'ה, יהושע[ הקרבת קרב� הפסח 

�  ]ח"י, יהושע [יהושע לוקח משבעה שבטי� שלושה נציגי� מכל שבט שיסתובבו באר> 

�  ]ב"כ, יהושע [ השבטי� ושולח אות� חזרה לנחלת� שבעבר הירד� המזרחי2½יהושע מבר� את  

�  ]ד"כ, יהושע [והע� בשכ�' יהושע כורת ברית בי� ה 

�  ]'ט, יהושע [וני�יהושע כורת ברית ע� הגבע 

�  ]'י, יהושע [" �78 ְוָיֵרַח 9ְֵעֶמק <ָ=ל9ְ�7ִגְבע�7ֶ&ֶמ& : "יהושע עוצר את מהל� השמש באמצעות דבריו 

�  ]'ז, יהושע [יהושע שולח אנשי� לרגל את העי 

�  ]א"י, יהושע [יהושע מפתיע ותוק� את הצבא של מל� חצור ושאר מלכי הצפו� במי מרו� 

�  ]'י, יהושע [צווה את הע� לסתו� את המערה במקדה באמצעות אבני� גדולותיהושע מ 

�  ]'ח, יהושע[יהושע מסמ� באמצעות כידו� לחיילי� שבמארב על העי לצאת מהמארב  

�  ]'ד, יהושע [בגלגלשנלקחו מהירד�  אבני� 12יהושע מקי�  

�  ]'ו, יהושע [ את המרגלי� שהיו ביריחו להציל את רחב ובני משפחתהַמְנֶחה יהושע 

�  ]'א, יהושע [ השבטי� לעבור חלוצי� לפני הע�2½�דברי יהושע ל 

�  ]ז"י, יהושע [יהושע דוחה את בקשת בני שבט יוס� לתוספת נחלה 

�  ]ב"כ, יהושע[ בניית מזבח בגלילות הירד� 

�  ]'ז, יהושע [יהושע מעניש את עכ� שמעל בחר� ביריחו 

�  ]ד�ג, ז"י, ושעיה[ בנות צלפחד מבקשות נחלה מיהושע 

�  ]'ה, יהושע [שחרבו שלופה בידו' יהושע נפגש ע� שר צבא ה 

�  ]ד"י, יהושע [יהושע נות� לכלב ב� יפונה את חברו� לנחלה 

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְסֵ.ר ,  לפי הסדר הנכו� של התרחשות� למחברת� את האירועי�העתק .א

 ). 4מספר  (מאוחר ביותרל



  

  .מתקופת גדעו�ועי� לפני� רשימת איר .5

�  ]כד', ו, שופטי� ["שלו�' ה"גדעו� בונה מזבח וקורא לו  

�  ]יד�י', ז, שופטי� [גדעו� ופורה נערו יורדי� למחנה מדיי� ושומעי� את השומרי� משוחחי� 

�  ]יז�טז', ח, שופטי� [גדעו� מעניש את אנשי סוכות והורג את תושבי מגדל פנואל 

�  ]לז', ו, שופטי� [עות גיזת צמר הנמצאת בגור�אות באמצ' גדעו� מבקש מה 

�  ]יב�י ,'ח, שופטי� [מנצח את מחנה הצבא של זבח וצלמונע בקרקורגדעו�  

�  ]ג�ב ,'ח, שופטי� [גדעו� מפייס את בני שבט אפרי� שהתלוננו שגדעו� לא קרא לה� להשתת� במלחמה 

�  ]ח� ב', ז, שופטי� [גדעו� שולח את רוב החיילי� שהוא גייס למלחמה בחזרה לבית� 

�  ]יא', ו, שופטי� [מתגלה לגדעו� כאשר גדעו� חובט חטי� בגת' מלא� ה 

�  ]כז', ח, שופטי� [גדעו� עושה אפוד מזהב שנלקח מהשלל שחייליו לקחו מהמדייני� שנוצחו 

�  ]כב�יט', ז, שופטי� [גדעו� וחייליו תוקעי� בשופרות מסביב למחנה המדייני� בלילה 

�  ]כז', ו, שופטי� ['ה מעבדיו הורסי� את מזבח הבעל ובוני� מאבניו מזבח להגדעו� ועשר 

�  ]ח�ו', ח, שופטי� [גדעו� מבקש מאנשי סוכות ופנואל שיסייעו לו ויתנו אוכל לחייליו 

�  ]כג', ח, שופטי� [גדעו� מסרב לבקשת הע� שהוא ימשול עליה� 

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְסֵ.ר , � לפי הסדר הנכו� של התרחשות למחברת� את האירועי�העתק .א

  ). 4מספר  (מאוחר ביותרל

  

  .מתקופת שמשו�לפני� רשימת אירועי�  .6

�  ]ג, ז"ט, שופטי� [שמשו� עוקר את שערי העיר עזה 

�  ]ל, ז"ט, שופטי�[רבי� שבאו לחזות בו   פלשתי�והורג ממוטט את העמודי� ָהִעֵ?רשמשו�  

�  ]יג�י, ו"ט, שופטי�[ בני שבט יהודה מסגירי� את שמשו� לידי הפלשתי� 

�  ]ה�ד, ו"ט, שופטי� [שמשו� מבעיר אש בשדות הפלשתי� באמצעות לפידי� הקשורי� לזנבות שועלי� 

�  ]יח, ו"ט, שופטי� [בגלל החשש שלו שהוא עומד למות בצמא' שמשו� מתפלל לה 

�  ]יב�ז, ז"ט, שופטי� [הפלשתי� קשרו אותוחבלי� בה� שבעה ) מנתק(שמשו� קורע  

�  ]ו, ד"י, שופטי�[כפיר אריות ) ְמַ&ֵ@ַע(שמשו� הורג בידיו  

�  ]טו, ו"ט, שופטי� [ פלשתי� באמצעות לחי של חמור1,000שמשו� הורג  

�  ]יט, ד"י, שופטי� [ פלשתי� באשקלו� ולוקח את חליפותיה�30שמשו� הורג  

�  ]ט�ח, ד"י, שופטי� [ריה ואוכל את הדבששמשו� רודה דבש מגויית הא 

�  ]יד, ד"י, שופטי� [שמשו� חד לפלשתי� חידה במהל� המשתה של נישואיו 

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְסֵ.ר ,  לפי הסדר הנכו� של התרחשות� למחברת� את האירועי�העתק .א

  ). 4מספר  (מאוחר ביותרל

  

  .מתקופת הנביא שמואללפני� רשימת אירועי�  .7

�  ]ו"ט, שמואל א [שמואל מוכיח את שאול על כ� ששאול חמל על הצא� של עמלק 

�  ]'ג, שמואל א [שמואל מקבל נבואת פורענות על משפחתו של עלי הכה� 

�  ]ז"ט, שמואל א [שמואל מושח את דוד למל� על ישראל 

�  ]'ח, שמואל א ["משפט המל�"אומר לשמואל להגיד לע� את ' ה 

�  ]ו"ט, שמואל א [גג מל� עמלקשמואל הורג את א 

�  ]ג"י, שמואל א [שמואל מוכיח את שאול על כ� ששאול הקריב קרב� בגלגל ולא חיכה לשמואל 

�  ]'ז, שמואל א ["'  הַעד ֵהBָה ֲעָזָרנ?"בגלל ש" אב� העזר"שמואל מציב אב� וקורא לה  

�  ]'ט, שמואל א [שמואל אומר לשאול כי האתונות של אביו נמצאו 

�  ]'ח, שמואל א ["Fִיָמה Eָנ? ֶמֶלְ� ְלָ&ְפֵטנ? Dְָכל ַה7Cִי�: " מבקשי� משמואלהע� 



�  ]יח�יז, ב"י, שמואל א[מוריד גש� בימי קציר חטי� ' וה', שמואל מתפלל לה 

�  ]'י, שמואל א [שמואל מושח את שאול למל� על ישראל 

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְסֵ.ר ,  לפי הסדר הנכו� של התרחשות� למחברת� את האירועי�העתק .א

  ). 4מספר  (מאוחר ביותרל

  

  .ושאול הקשורי� ליחסי דודלפני� רשימת אירועי�  .8

�  ]כא� כ, ד"כ, שמואל א[לא ישמיד את זרעו כאשר דוד יעלה למלוכה הוא שאול מבקש מדוד ש 

�  ]ג"כ, שמואל א[הזיפי� מלשיני� לשאול היכ� דוד מתחבא  

�  ]י�ט, ב"כ, שמואל א[ מגלה לשאול כי דוד הגיע לנוב וקיבל סיוע מאחימל�  דואג האדומי

�  ]כז�כ, ח"י, שמואל א[דוד מתחת� ע� מיכל בת שאול  

�  ]יא, ח"י, שמואל א[שאול מנסה להרוג את דוד באמצעות הטלת החנית  

�  ]ז"ט, שמואל א[דוד מגיע לנג� לפני שאול  

�  ]ז"י, שמואל א [9ְָגְלָית דוד משכנע את שאול לאפשר לו להילח� 

�  ]ד"כ, שמואל א [דוד כורת את כנ� מעילו של שאול 

�  ]ו"כ, שמואל א[היש�   של שאוללוקח את החנית ואת צפחת המי�דוד  

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְסֵ.ר ,  לפי הסדר הנכו� של התרחשות� למחברת� את האירועי�העתק .א

 ). 4מספר  (מאוחר ביותרל

התרחשה אחרי הגעת דוד לנג� לפני ) ז"המתוארת בפרק י(  יש שאלה במפרשי� הא� מלחמת דוד בגלית:הערה ••••

ולכ� שאול אינו יודע מיהו דוד (או שמלחמת דוד בגלית קדמה , )וכפי סדר הפרקי�, ז"המתוארת בפרק ט(שאול 

א?ל ֶאת 8ִָוד יֵֹצא ִלְקַראת ַהְ.ִלְ&Gִי ְוִכְרא7ת ָ&: "נה, ז"וכפי שמתואר בפרק י, ושואל את שר צבאו אבנר מיהו דוד

  ").? �9ֶ ִמי ֶזה ַהBַַער <ְבֵנר:אJַמר ֶאל <ְבֵנר Fַר ַהIָָב

  

  .שאוללפני� רשימת אירועי� מחיי  .9

�  ]'י, שמואל א [ המלכת שאול על כל ישראל

�  ]ו"ט', שמואל א[ מלחמת שאול בעמלק 

�  ]ז, א"י, שמואל א[  החלקי� בכל גבול ישראלצמד בקר ושולח את) חות�(שאול מנתח  

�  ]'ט, שמואל א [ שאול ונערו מחפשי� את האתונות שאבדו

�  ]ח"כ, שמואל א[ שאול מגיע אל בעל האוב בעי� דור 

�  ]טו� יד, א"י, שמואל א [ שאול בגלגלה שלכוהמלחידוש  

�  ]יט�יח, ב"כ, שמואל א [ הריגת כוהני נוב עיר הכוהני�

�  ]יז, ט"י, שמואל א [ל מיכל ביתו שסייעה לדוד להימלט משאולכועס עשאול  

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְסֵ.ר ,  לפי הסדר הנכו� של התרחשות� למחברת� את האירועי�העתק .א

  ). 4מספר  (מאוחר ביותרל

  

  .יהונת� ב� שאוללפני� רשימת אירועי� מחיי  .10

�  ]ד, ח"י, שמואל א[שתו חרבו וק, מדיו,  יהונת� נות� לדוד את מעילו

�  ]יד�א, ד"י, שמואל א [חיילי� פלשתי�מכי� עוברי� אל מצב פלשתי� ו יהונת� ונושא כליו 

�  ]מ�לה', כ, שמואל א[לעיר לחזור את החצי� ו  שליקט בעבורנערה יהונת� מצוה את 

�  ]ג, ג"י, שמואל א[ יהונת� מכה את נציב פלשתי� היושב בגבע 

�  ]יז, ג"כ, שמואל א[שלו ) סג� (ַהKְִ&ֶנה כי דוד ימלו� על ישראל ויונת� יהיה מסכ� ע� דוד יהונת� 

�  ]כז, ד"י, שמואל א[אוכל מיערת הדבש  יהונת� 

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְסֵ.ר ,  לפי הסדר הנכו� של התרחשות� למחברת� את האירועי�העתק .א

  ). 4מספר  (מאוחר ביותרל



  

  .הקשורי� ליחסי שאול המל� ויהונת� בנולפני� רשימת אירועי�  .11

�  ]א, ט"י, שמואל א[ שאול מדבר ע� יהונת� וע� שאר עבדיו על רצונו להרוג את דוד 

�  ]מד� מא, ד"י, שמואל א[ שאול רוצה להמית את יונת� בגלל שיונת� עבר על שבועת אביו 

�  ]ז�ד, ט"י, שמואל א[לא להרוג את דוד  שאול שכנע אתצליח למ יהונת� 

�  ]לב', כ, שמואל א[בכדי להכותו  שאול מטיל את חניתו לעבר יהונת� 

�  ]לא�כז', כ, שמואל א[שנת� לדוד רשות להיעדר מסעודת ראש חודש בגלל שמחה משפחתית  יהונת� כועס על שאול 

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְסֵ.ר ,  לפי הסדר הנכו� של התרחשות� למחברת� את האירועי�העתק .א

  ). 4מספר  (מאוחר ביותרל

  

  .לפני� רשימת אירועי� מחיי דוד .12

�  ]ד"י, שמואל ב[הגעת האישה התקועית אל דוד  

�  ]'ג, שמואל ב [קינת דוד על מות אבנר 

�  ] כז, ח"י, שמואל א[  דוד מתחת� ע� מיכל בת שאול 

�  ]'ה, שמואל ב[בחברו�   המלכת דוד על כל ישראל

�  ]ט"י, ואל בשמ[ קינת דוד על מות אבשלו� 

�  ]ה, ז"ט, שמואל ב [ קללת שמעי ב� גרא

�  ]ד', ב, שמואל ב [בחברו�על שבט יהודה  המלכת דוד 

�  ]א"י, שמואל ב[ חטא דוד ע� בת שבע 

�  ]'ו, שמואל ב [לעיר דוד' העלאת ארו� ה 

�  ]יב�א, ו"כ, שמואל א[ חודרי� למחנה שאול היש� בגבעת החכילה  דוד ואבישי ב� צרויה 

�  ]ז"ט, שמואל א[יחת דוד בידי שמואל הנביא  מש

�  ]'א, שמואל ב[שאול ויהונת� קינת דוד על מות  

�  ]'ה, שמואל ב [ כיבוש ירושלי� מידי היבוסי�

�  ]ל, ט"י, שמואל ב [מחלק את השדה בי� ציבא ובי� מפיבושת דוד 

) 1מספר (המוקד� ביותר אות� מוַמְסֵ.ר ,  לפי הסדר הנכו� של התרחשות� למחברת� את האירועי�העתק .א

  ). 4מספר  (מאוחר ביותרל

  

  .מתקופת אבשלו�לפני� רשימת אירועי�  .13

�  ]ח�ז, ו"ט, שמואל ב[חברו� ב' של� את הנדר שהוא נדר לה למבקש רשות מדוד ללכתאבשלו�  

�  ]י� ט, ח"י, שמואל ב [ בי� השמי� ובי� האר> והוא נתלהֵאָלהראשו של אבשלו� נתפס בע>  

�  ]ז"י, שמואל ב[ ודוחה את עצת אחיתופל ָה<ְרDִי ח?ַ&יקבל את עצת אבשלו� מ 

�  ]כג, ד"י, שמואל ב [יואב מחזיר את אבשלו� מגשור לירושלי� 

�  ]כט�כח, ג"י, שמואל ב[אבשלו� הורג את אחיו אמנו�  

�  ]ל, ד"י, שמואל ב[ שדה שעורי� של יואב עבדי אבשלו� מציתי� חלקת 

�  ]יג�י, ו"ט, שמואל ב [אבשלו� מורד בדוד 

�  ]כד�כג, ג"י, שמואל ב[ בבעל חצור  צאנוCֵז ה שלאבשלו� מזמי� את דוד ואת שאר בני דוד לחגיג 

) 1מספר (אות� מהמוקד� ביותר וַמְסֵ.ר ,  לפי הסדר הנכו� של התרחשות� למחברת� את האירועי�העתק .א

  ). 4מספר  (מאוחר ביותרל


