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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

  בס"ד

  גמרא
  

  תלמידי� יקרי�,

נו ע� הגמרא וחכמיה. במשימה זו כרותי, נעמיק את ה'תפילת השחר'פרק האת  נושלמדלאחר 

פרק מילי� בעל חכמי� ו אותו תאספו עלשכיל מידע , שתגמראזר ללימוד עֵ  מחברתתבקשו להכי� ִת 

ר� תאפשר הצוולפי  ,מחברת זו תאפשר לכ� להציג את הידע שלכ� בלימוד הגמרא גמרא.זה ב

 שאות� תלמדושמות ומונחי�  למחברתהשנה תוכלו להוסי! במש� לכ� לרענ� את זיכרונכ�. 

  בגמרא.  אחרי�פרקי�  מתו�

  

  : ִהְשַתמש& ְ%ֶאְמָצֵעי הֵעֶזר הֵאלהכדי לבצע את המשימה 

  ;דפי המשימה  �

  ';תפילת השחר'גמרא, פרק   �

  הנמצא כתוב �ו� או במילוק&במילו� ְמ  בספר מילו� או תוכלו להשתמשעברי (* מילו� ארמי  �

  ;)בסו! דפי הגמרא, ת הגמרארוֹ ד&הֲ מַ בחלק ִמ 

  ;או מחברת קלסר וחוצצי�  �

 .י כתיבהלֵ /ְ   �
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 גמרא ברכות

שלבי 

 המשימה

  בס"ד

 הכנת המחברתהכנת המחברתהכנת המחברתהכנת המחברת

  

  עבודה אישית בכיתה

חמישה שיש בו (או קלסר  דגלוני סימו� בעזרתלקו אותה לחמישה חלקי� מחברת וחַ מהבית ביאו הָ 

  . )פי� ריקי�דוביניה�  חוצצי�

  ".מחברת גמרא"מכ� ואת הכותרת את ִש עליו כתבו וד! שער  או לקלסר למחברתהכינו 

  כל שער כתבו כותרת:, ולאחד מהחלקי�הכינו שער לכל  כמו כ�

  תנאי�  – 1חלק שער של ל

  אמוראי�   – 2חלק שער של ל

  מילי� בארמית  – 3חלק שער של ל

  שגי� מ& – 4חלק שער של ל

  מרורי� תַ  – 5ק חלשער של ל
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 גמרא ברכות

שלבי 

 המשימה

  בס"ד

 חכמיםחכמיםחכמיםחכמים

   תנאי�

  תנאי� ה� חכמי� המופיעי� במשנה או בברייתא.

  . שמות של תנאי� ַחפשו בכל עמודי הגמרא של הפרק 'תפילת השחר'

  . פניכ�שלִ  בניתהתַ על כל אחד מה� לפי את הפרטי�  וַמלאו מה� חרו שניי�%ַ 

 בחלק המתאי� במחברת. פרו� יבעאת המידע ִ/תבו 

  

  אמוראי� 

 ְמצ&טטי� האמוראי�. רבי יהודה הנשיא על ידי אמוראי� ה� חכמי� שחיו אחרי עריכת המשנה

  רייתא. במשנה או בב אינ� מצוטטי�ובגמרא, 

  שמות של אמוראי�.  'תפילת השחר'פרק הפשו בד! הראשו� של חַ 

  שלפניכ�. התבנית על כל אחד מה� לפיאת הפרטי� לאו מַ ושניי� מה� בחרו 

  בחלק המתאי� במחברת.פרו� יבעאת המידע ִ/תבו 

 

  __________ ___ש� התנא:  ___________

  __ עמוד: ______ שורה: _______ד!: ___  –היכ� הוא מוזכר 

  __________________ציטוט התנא: ________________________________________

  ______________________________________________________דבר התנא בלשונ�: 

  ש� האמורא:  _____________________ 

  ___ עמוד: ______ שורה: _______ד!: __  –מוזכר היכ� הוא 

  __________________________________________ציטוט האמורא: _____________

  ___________________________________________________ דבר האמורא בלשונ�:
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 גמרא ברכות

שלבי 

 המשימה

  בס"ד

 מונחיםמונחיםמונחיםמונחים

  מילי� בארמית 

  לעברית. אות� לתרג�תצטרכו  , ואת�מתו� הפרקמילי� בארמית  ארבע יכתובהמורה 

  .שלפניכ� התבניתכל מילה לפי  על לאו את הפרטי�מַ 

  חלק המתאי� במחברת.בפרו� יבעאת המידע ִ/תבו 

  

  מושגי� 

  . אות� תצטרכו להסביר , ואת�פרקמושגי� מתו� ה שני כתובימורה ה

  .שלפניכ�התבנית לפי  כל מושגמלאו את הפרטי� על 

  .עזר או במקורות מידע נוספי�ספרי או ב ני�פרשדברי מ במה שלמדת� עד כה תוכלו להיעזר

  בחלק המתאי� במחברת.פרו� יבעע את המידִ/תבו 

  

  

  המילה בארמית:  _____________________ 

  מוד: ______ שורה: ______ד!: _____ ע  –היכ� היא מוזכרת 

  __________________________________________________התרגו� לעברית: 

  המושג:  _____________________ 

  __ עמוד: ______ שורה: _______ד!: ___ –היכ� הוא מוזכר 

  הסבר המושג: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 גמרא ברכות

שלבי 

 המשימה

  בס"ד

 

   מרורי�ת

  ועוד.הבאת מקור לתירו7, ל, הסימ� לקושי שה�נפוצות בגמרא מילי� תמרורי� ה� 

  . אות� תצטרכו להסבירואת�  ,פרקהמילות תמרור מתו�  שתי כתוביהמורה 

  .שלפניכ�התבנית לפי  התמרורי�מלאו את הפרטי� על 

  בחלק המתאי� במחברת.פרו� יבעאת המידע ִ/תבו 

 

  

תקנו את מה ואת� תת, ויחזיר לכ� את המחברהמורה . לבדיקההמחברות הגישו למורה את 

   שלו.הערות השכתבת� לפי 

  הדפי�. לתוכ� צרי� להתאי�קישוט הִזכרו ש. שלכ�הדפי� תוכלו לקשט את סיו� המשימה ב

  

   ,למדת�לחזור על מה שכבר  כדי שהכנת�במחברת בהמש� לימודי הגמרא תשתמשו  !ו לבשימ

  בה יהיה מדויק.הכתוב ולכ� חשוב שהמידע 

  התמרור:  _____________________ 

  ___ עמוד: ______ שורה: _______ד!: __ –היכ� הוא מוזכר 

  _______________________________________________________ תפקיד התמרור: 
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 גמרא ברכות

שלבי 

 המשימה

  בס"ד

        סיכום אישיסיכום אישיסיכום אישיסיכום אישי

  

  עבודה אישית בבית

  חכמי� ומונחי� בתלמוד. להכנת� מחברת הכוללת מידע ע משימהה �הלְ%מ

  ה:להאֵ  תיוהנחה פילְ  אישי כו�יסתבו /ִ   �

 להכיר את המבנה של ד! הגמרא?המשימה עזרה ל�  באיזו דר� •

 למצוא בד! הגמרא חכמי�, מושגי� ותמרורי�?המשימה באיזו דר� עזרה ל�  •

מילי� מארמית לעברית? � כדי לתרגלהשתמש במילו� המשימה באיזו דר� עזרה ל�  •

 מדוע? ?איזה מה� אתה מעדי! ?מילו� או מילוני� נעזרת לובאי

  ?חדומי%ִ  יתהנֵ נֶ  המִמ  •

  ?שיתתַק ִה  מהב •

 ?שיוהק על רת%ַ תגַ ִה  כיצד •

  


