
 שמי: ________________________
 תאריך: _______________________

	

	
 א. אלף הראשון

 1. 1- בריאת העולם, אדם

 2. שת

 3. אנוש

 4. קינן

 5. מהללאל

 6. ירד

 7. חנוך

 8. מתושלח

 9. למך

 10. נח

 

 

 ב. אלף השני

 1. 1056- נח

- - - - .2 

- - - - .3 

- - - - .4 

 5. שם 

 6. 1656 - מבול

 7. ארפכשד, שלח, עבר

 8. פלג, רעו

 9. שרוד, נחור, תרח

 10. 1948 - לידת אברהם, 1996 - מגדל בבל
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 שמי: ________________________
 תאריך: _______________________

 

 

 ג. אלף השלישי

 1. 2048- לידת יצחק

 2. 2108- לידת יעקב, לידת השבטים

 3. 2238- ירידת יעקב למצרים

 4. 2238-2448- שעבוד מצרים

 5. ניסן 2448- יציאת מצרים

 6-א. סיון 2448 – מתן תורה

 6-ב. תמוז 2448 – חטא העגל

 6-ג. ניסן 2449 – הקמת המשכן

 6-ד. כניסה לארץ ישראל

 7. תקופת

 8. השפוטים

 9. תקופת המלכים

 שאול, דוד, שלמה  

 10. 2928 - בנין בית ראשון

 

 

 ד. אלף הרביעי

 1. בית ראשון

 2. בית ראשון

 3. 3338 - חרבן בית ראשון

 4. 3338-2408 גלות בבל

 5. 3405 - נס פורים 

 6. 3408 - בנין בית שני

 7. 3622 - נס חנוכה

 8. תקופת התנאים

 9. 3828 - חרבן בית שני

 10. חתימת המשנה

 

 

השופטיםתקופת

pullout	



 שמי: ________________________
 תאריך: _______________________

 

 ה. אלף החמישי

 1. תקופת אמוראים

   רב, שמואל, רב יוחנן

 2. חתימת תלמוד ירושלמי

 3. חתימת תלמוד בבלי

  מר בר רב אשי

 4. תקופת

 5. הגאונים

  רבינו סעדיה גאון

 6. רבינו גרשם

 7. תקופת ראשונים

 8. רש״י הקדוש, בעלי תוספות

 9. רמב״ם

Crusades	- 10. מסעי הצלו 

 

 

 ו. אלף הששי

 1. שריפת ספרי התלמוד בפריז

 2. גירוש ספרד

 3. נולד האריז״ל, ר׳ יוסף קארו – שלחן ערוך

 4. גזירת ת״ח ות״ט, שבתי צבי

 5. בעל שם טוב, תלמידי בעל שם טוב 

 6. השכלה

WWI	– 7. החפץ חיים 

WWII	- 8. השואה 

 9. דור המשיח!

 10. בנין בית שלישי

  במהרה בימינו אמן!

 

 תקופת
 

 הגא

רבינו סעדיה גאון

 ונים

רבי גרשם


