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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

  בס"ד

   ראש השנה
  ד� טז ראש השנהמסכת  "אמר הקב"ה: אמרו לפני בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות""אמר הקב"ה: אמרו לפני בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות""אמר הקב"ה: אמרו לפני בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות""אמר הקב"ה: אמרו לפני בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות"

  תלמידי� יקרי�,

  :כ� כתוב ,משנה וד  פרק ,מסכת ראש השנהב

  

עזרת בה משנבפענח את הכתוב שנה". תפקידכ� יהיה להִמ י $ֵ לָ ת !ַ ַר ב�חֲ "במשימה זו את� תהיו 

   .במהל� העבודהרמזי� שתקבלו  שלושה

   ִקראו את ההוראות ועבדו לפי השלבי�.

  לה:זר האֵ י העֵ עֵ צָ ְמ באֶ ַתמש� ִהש המשימה את לבצע כדי

  
  ;פי המשימהד  �

  ;ראש השנהלמחזור תפילה   �

  ;משנה מסכת ראש השנה  �

  ;י כתיבהלֵ *ְ   �

  .צבעי�  �

  ֵאי- .ֹוֲחִתי- ֵמֲעָ,ָרה ַמְלכ�יֹות, ֵמֲעָ,ָרה ִזְכרֹונֹות, ֵמֲעָ,ָרה $ֹוָפרֹות.

ָ/-, ָיָצא. :ַרִ!י יֹוָחָנ- ֶ!- נ�ִרי אֹוֵמר   ִא� 1ַמר ָ$ל$ ָ$ל$ ִמ*0

ְרָענ�ת.ֵאי- ַמְזִ*יִרי- ִזָ*רֹו- ַמְלכ�   ת ְו$ֹוָפר ֶ$ל .0

  ִא� ִהְ$ִלי� ַ!3ֹוָרה, ָיָצא: :ַמְתִחיל ַ!3ֹוָרה �ַמְ$ִלי� ַ!2ִָביא. ַרִ!י יֹוֵסי אֹוֵמר



      

  

    דידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות הארצית למ –כל הזכויות שמורות לראמ"ה © 

2 

משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 ראש השנה

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

 פענוח מבנה התפילהפענוח מבנה התפילהפענוח מבנה התפילהפענוח מבנה התפילה    ––––    1111שלב שלב שלב שלב 

  

  בכיתהעבודה בזוגות 

  

  :זה יעזור לכ� להבי- את המשנה הואש רמז הראשו-ה

 

   .מבנה התפילהעליכ� לפענח את 

   .שלפניכ�בעמודי� הכתובה תפילה בעיינו   �

ברכות המצוטטי� מהתנ"� !ַ  הפסוקי�בתו� התפילה מסומני� ברקע אפור : שימו לב  

(ספר, פרק  בתנ"� שלו ויות", "זיכרונות" ו"שופרות". לצד כל פסוק כתוב מראה המקו�"מלכ

  .ופסוק)

  את מילות המפתח המזכירות  ,בצבעי� שוני� ,בפסוקי� המסומני� בתפילההדגישו   �

   ר.7 פ7ר או ש7 כ7 ז ,�7 ל7 מ

  ).יח שמות טו,(: ְלעָלם ָוֶעד ִיְמלךְ ה'  :את מילת המפתח 'ימל�'הדגישו  הראשו-לדוגמה, בפסוק   

  ֵאי�  וֲֹחִתי� ֵמֲעָ�ָרה ַמְלכ�יוֹת, ֵמֲעָ�ָרה ִזְכרוֹנוֹת, ֵמֲעָ�ָרה �וָֹפרוֹת.

ָ/-, ָיָצא. � 1ַמר ָ$ל$ ָ$ל$ִא  :ַרִ!י יֹוָחָנ- ֶ!- נ�ִרי אֹוֵמר   ִמ*0

ְרָענ�ת.   ֵאי- ַמְזִ*יִרי- ִזָ*רֹו- ַמְלכ�ת ְו$ֹוָפר ֶ$ל .0

  ִא� ִהְ$ִלי� ַ!3ֹוָרה, ָיָצא: :ַמְתִחיל ַ!3ֹוָרה �ַמְ$ִלי� ַ!2ִָביא. ַרִ!י יֹוֵסי אֹוֵמר

   הנמצאת השנה לראש מוס� תפילת של במינו המיוחד המבנה מסתתר במשנה

   .השנה ראש במחזור
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 ראש השנה

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

 השנה לראש מוסף תפילת

  מלכויות 

תוָרָתְך: תּוב ּבְ ּכָ    ּכַ

  (שמות טו,יח)  :ה' ִיְמלְך ְלעָלם ָוֶעד

  ְוֶנֱאַמר: 

ָרֵאל, ה' ֱאלָהיו ִעּמו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבו ִיׂשְ ַיֲעקב ְולא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאֶון ּבְ   (במדבר כג, כא)  :לא ִהּבִ

  ְוֶנֱאַמר: 

ָרֵאלַוְיהִ  ְבֵטי ִיׂשְ י ָעם, ַיַחד ׁשִ ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ רּון ֶמֶלְך, ּבְ   דברי� לג, ה)( : י ִביׁשֻ

תּוב ֵלאמר:  ָך ּכָ   ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

ּגוִים ל ּבַ לּוָכה, ּומׁשֵ י לה' ַהּמְ   (תהילי� כב, כט)  :ּכִ

ֵבל ּכון ּתֵ אּות ָלֵבׁש, ָלֵבׁש ה' עז ִהְתַאזָּר, ַאף ּתִ ּמוט ה' ָמָלְך ּגֵ ל ּתִ   א) (תהילי� צג,  :ּבַ

  ְוֶנֱאַמר: 

בוד:  ְתֵחי עוָלם, ְוָיבוא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ   ׂשְ

ּבור ִמְלָחָמה:  בוד, ה' ִעזּּוז ְוִגּבור, ה' ּגִ   ִמי זֶה ֶמֶלְך ַהּכָ

ְתֵחי עוָלם, ְוָיבא  אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ בוד: ׂשְ   ֶמֶלְך ַהּכָ

בוד ֶסָלה בוד, ה' ְצָבאות, הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ    (תהילי� כד, ט)  :ִמי הּוא זֶה ֶמֶלְך ַהּכָ

תּוב ֵלאמר: ִביִאים ּכָ    ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ

ְלָעַדי ֵאין ָרֵאל ְוגֲאלו ה' ְצָבאות, ֲאִני ִראׁשון ַוֲאִני ַאֲחרון ּוִמּבַ   ישעיהו מד, ו)(: ֱאלִהים ּכה ָאַמר ה' ֶמֶלְך ִיׂשְ

  ְוֶנֱאַמר: 

לּוָכה ו, ְוָהְיָתה לה' ַהּמְ ּפט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיון ִלׁשְ יִעים ּבְ   (עובדיה א, כא) : ְוָעלּו מוׁשִ

  ְוֶנֱאַמר: 

מו ֶאָחד ּיום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ, ּבַ   זכריה יד, ט)(: ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאמר:ּוְבתוָר     ְתָך ה' ֱאלֵהינּו ּכָ

ָרֵאל, ה' ֱאלֵהינּו ה' ֶאָחד ַמע ִיׂשְ   דברי� ו, ד)(  :ׁשְ
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 ראש השנה

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

  

  זכרונות 

תוָרָתְך: תּוב ּבְ ּכָ    ּכַ

ֲעֵבר ֱאלִהים רּוַח ַעל ָהאָ  ָבה, ַוּיַ ּתֵ ר ִאּתו ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ה ְוֶאת ּכָ ל ַהַחּיָ ְזּכר ֱאלִהים ֶאת נַח ְוֵאת ּכָ ִיםֶר ַוּיִ ׁשּכּו ַהּמָ   :ץ ַוּיָ

  בראשית ח, א)(

  ְוֶנֱאַמר: 

ִריתו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקב ְזּכר ֱאלִהים ֶאת ּבְ ַמע ֱאלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוּיִ ׁשְ   שמות ב, כד)( : ַוּיִ

  ְוֶנֱאַמר: 

ר ִמְצַרִים מַ  ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ֶאת ַנֲאַקת ּבְ ַמְעּתִ ִריִתיְוַגם ֲאִני ׁשָ   שמות ו, ה)( : ֲעִבִדים אָתם, ָוֶאְזּכר ֶאת ּבְ

תּוב ֵלאמר: ָך ּכָ    ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

ה ְלִנְפְלאָתיו, ַחּנּון ְוַרחּום ה'   תהילי� קיא, ד)( :  זֵֶכר ָעׂשָ

  ְוֶנֱאַמר: 

ִריתו   תהילי� קיא, ה)( : ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו, ִיְזּכר ְלעוָלם ּבְ

  ְוֶנֱאַמר: 

זְ  רב ֲחָסָדיוַוּיִ ֵחם ּכְ ּנָ ִריתו, ַוּיִ   תהילי� קו, מה)( : ּכר ָלֶהם ּבְ

תּוב ֵלאמר: ִביִאים ּכָ    ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ

ךְ  לּולָתִיְך, ֶלְכּתֵ י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ּכְ ַלִים ֵלאמר ּכה ָאַמר ה' ָזַכְרּתִ מִּ  ָהלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוׁשָ ֶאֶרץ ַאֲחַרי ּבַ ר ּבְ ְדּבָ

  ירמיהו ב, ב)( : לא ְזרּוָעה

  ְוֶנֱאַמר: 

ִרית עוָלם יֵמי ְנעּוָרִיְך, ַוֲהִקימוִתי ָלְך ּבְ ִריִתי אוָתְך ּבִ י ֲאִני ֶאת ּבְ   יחזקאל טז, ס)( : ְוָזַכְרּתִ

  

  ְוֶנֱאַמר:

ִרי ּבו זָ  י ַדּבְ י ִמּדֵ ֲעׁשּוִעים ּכִ יר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ׁשַ ן ָהמּו ֵמַעי לו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ה'.ֲהֵבן ַיּקִ ֶרּנּו עוד, ַעל ּכֵ   כר ֶאְזּכְ

  )ירמיהו לא, יט(

נּו  ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ָאמּור:ְוַקּיֵם ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ֶאת ַהּדָ ְך ּכָ ה ַעְבּדָ תוָרָתְך ַעל ְיֵדי מׁשֶ    ּבְ

ר הוֵצאִתי  ִרית ִראׁשִנים, ֲאׁשֶ י ָלֶהם ּבְ   ְהיות ָלֶהם ֵלאלִהים ֲאִני ה' :אָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגוִים לִ ְוָזַכְרּתִ

  ויקרא כו, מה)(
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 ראש השנה

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

 

  שופרות 

תוָרָתְך: תּוב ּבְ ּכָ    ּכַ

ֱחַר  ֵבד ַעל ָהָהר ְוקל ׁשָפר ָחָזק ְמאד, ַוּיֶ ְהית ַהּבֶקר ַוְיִהי קלת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ י ּבִ ִליׁשִ ְ ֲחֶנהד כָּ ַוְיִהי ַבּיום ַהׁשּ ּמַ ר ּבַ   ל ָהָעם ֲאׁשֶ

  (שמות יט, טז)

  ְוֶנֱאַמר: 

ר ְוָהֱאלִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקול ה ְיַדּבֵ ָפר הוֵלְך ְוָחזֵק ְמאד, מׁשֶ   (שמות יט, יט) : ַוְיִהי קול ַהׁשּ

  ְוֶנֱאַמר: 

ן,  ָפר ְוֶאת ָהָהר ָעׁשֵ יִדם ְוֵאת קול ַהׁשּ ּפִ ַעְמדּו ֵמָרחק:ְוָכל ָהָעם רִאים ֶאת ַהּקולת ְוֶאת ַהּלַ ֻנעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם ַוּיָ   (שמות כ, יד)  ַוּיַ

תּוב ֵלאמר:  ָך ּכָ   ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

קול ׁשוָפר: ְתרּוָעה, ה' ּבְ   (תהילי� מז, ו)  ָעָלה ֱאלִהים ּבִ

  ְוֶנֱאַמר: 

ֶלְך ה' ֲחצְצרות ְוקול ׁשוָפר, ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ   (תהילי� צח, ו)  :ּבַ

  ְוֶנֱאַמר: 

נוּ  ֶסה ְליום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבחֶדׁש ׁשוָפר, ּבַ   (תהילי� פא, ד) : ּתִ

ְרִקיַע ֻעזּו:  ָקְדׁשו. ַהְללּוהּו ּבִ   )ו7קנ, א(תהילי�  ַהְללּוָיּה. ַהְללּו ֵאל ּבְ

רב ּגְֻדלו:    ַהְללּוהּו ִבְגבּורָתיו. ַהְללּוהּו ּכְ

ֵתַקע ׁשוָפר ֵנֶבל ְוכִ ַהְללּוהּו ּבְ   ּנור: . ַהְללּוהּו ּבְ

ים ְוֻעָגב:  ִמּנִ תף ּוָמחול. ַהְללּוהּו ּבְ   ַהְללּוהּו ּבְ

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה:  ַמע. ַהְללּוהּו ּבְ   ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ׁשָ

ל ָיּה ַהְללּוָיּה:  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ   ּכל ַהּנְ
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 ראש השנה

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

 

תּוב ֵלאמר: ִביִאים ּכָ    ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ

ּיום ַההּוא ִיּתָ  ַהר ַהּקֶד ְוָהָיה ּבַ ֲחוּו לה' ּבְ ּתַ ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְוִהׁשְ ִחים ּבְ ּדָ ּור ְוַהּנִ ֶאֶרץ ַאׁשּ דול ּוָבאּו ָהאְבִדים ּבְ ׁשוָפר ּגָ ׁש ַקע ּבְ

ָלִים: ירּוׁשָ   ישעיהו כז, יג)(  ּבִ

ָמעוּ  ׁשְ ְראּו ְוִכְתקַע ׁשוָפר ּתִ ְנׂשא ֵנס ָהִרים ּתִ ֵבי ֵתֵבל ְוׁשְכֵני ָאֶרץ, ּכִ ל יׁשְ   (ישעיהו יח, ג) : ּכָ

  ְוֶנֱאַמר: 

יָמןִק ֱאלָֹרק ִחּצו, ַואדָני ה' (קרי וה' ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכבָּ  ַסֲערות ּתֵ וָפר ִיְתָקע, ְוָהַלְך ּבְ ׁשּ   זכריה ט, יד)( : ים) ּבַ

  ה' ְצָבאות ָיֵגן ֲעֵליֶהם: 

  ה' ְצָבאות ָיֵגן ֲעֵליֶכם: 

  ה' ְצָבאות ָיֵגן ָעֵלינּו: 

ֻלּיוֵתינּו, ְוַקּיֵם ָלנּו ה' ֱאלֵהינוּ ֱאלֵהי ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ דול ְלֵחרּוֵתנּו, ְוׂשָ ׁשוָפר ּגָ ַקע ּבְ ָבר  נּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ּתְ ֶאת ַהּדָ

ָאמּור:  י ְכבוָדְך ּכָ ְך, ִמּפִ ה ַעְבּדָ תוָרָתְך, ַעל ְיֵדי מׁשֶ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ   ׁשֶ

ְמַחְתֶכם ּוְבמוֲעֵד  רון ּוְביום ׂשִ ְלֵמיֶכם, ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ ֲחצְצרת ַעל עלֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ ם ּבַ ֶכם ּוְתַקְעּתֶ י ָחְדׁשֵ יֶכם ּוְבָראׁשֵ

  )במדבר י, י( : ִלְפֵני ֱאלֵהיֶכם ֲאִני ה' ֱאלֵהיֶכם
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            פענוח מבנה התפילהפענוח מבנה התפילהפענוח מבנה התפילהפענוח מבנה התפילה    ––––    (המשך)(המשך)(המשך)(המשך)    1111שלב שלב שלב שלב 

  

  מנת� בשלוש הברכות.יאת מילות המפתח שס דקו!ִ   �

אי- צור� להעתיק את כל  .8 שבעמוד פסוקי� מיו-לבטבלת  החסרי"הפסוקי" את לימו הש  �

  .שהדגשת�אלא רק כמה מילי� מ- הפסוק שבה- נכללת מילת המפתח  ,הפסוק

  .  תוכ- הברכהאת או  נושא הברכהאת : בטבלה תוהכותרהשלימו את החסר בשורת   �
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לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 ראש השנה

 טבלה למיון פסוקים

 ____________________שמות התלמידי�: ____________

      
  

  

  

  מלכויות  

__________________________  

__________________________  

  

_________________  

פסוקי" המתארי" את ההשגחה 

  על כל ברואיוה' הפרטית של 

  

_________________  

התגלות ה' פסוקי" המתארי" את 

  ומשמעות השופר ביהדות בהר סיני

________  

     "ִיְמלֹךְ  "ה'  1

  יח) ,(שמות טו

____________________"__  

  ____________________"__  

  (בראשית ח, א) 

  ְוֹקל ׁשָֹפר ָחָזק ְמֹאד""

  (שמות יט, טז)

 "ה' ֱאלָֹהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו"  2

  )כא כג, במדבר(

ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ִריתֹו ֶאת-"ַוּיִ -ּבְ
   ַאְבָרָהם"

  , כד)(שמות ב

____________________"__  

  ____________________"__ 

  יט) ,(שמות יט

רּון ֶמֶלְך"  3    "ַוְיִהי ִביׁשֻ

  )ה לג, דברי�(

י ֶאת ִריִתי ... ַאְבָרָהם -"ְוָזַכְרּתִ ּבְ
   ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר"

  (ויקרא כו, מב)

... ְוֵאת  -ָהָעם רִאים ֶאת-"ְוָכל
ָֹפר"    קֹול ַהׁשּ

  שמות כ, יד)(

  כתובי"

י לַ   4 לּוָכה"-"ּכִ    ה' ַהּמְ

  (תהילי� כב כט)

____________________"__  

  ____________________"__  

  (תהילי� קיא, ד)

קֹול ׁשֹוָפר 'ה"    "ּבְ
  (תהילי� מז, ו)

אּות ָלֵבׁש"  5   "ה' ָמָלְך ּגֵ

  (תהילי� צג, א)
ִריתֹו"    "ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ּבְ

  (תהילי� קיא, ה)

ֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו  "ּבַ
ֶלְך ה'.    ִלְפֵני ַהּמֶ

  (תהילי� צח, ו)

6  
____________________"__  

  ____________________"__  

  (ישעיהו מד, יג)

ִריתֹו" ְזּכֹר ָלֶהם ּבְ    "ַוּיִ

  (תהילי� קו, מה)

ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ֶסה ְליֹום  "ּתִ ּכֵ ּבַ
נּו."חַ    ּגֵ

  (תהילי� פא, ד)

  
__  __  

  ק נוס�סופ
ֵתַקע ׁשוָפר   ...ַהְללּוהּו ּבְ

  )ו7קנ, א(תהילי� 

________  

ָרֵאל ְוֹגֲאלֹו"-"ה' ֶמֶלךְ   7   ִיׂשְ

  (ישעיהו מד, ו)

י ָלְך ֶחֶסד  "ּכֹה ָאַמר ה' ָזַכְרּתִ
   ְנעּוַרִיְך"

 (ירמיהו ב, ב)

______________________"  

  _______________"_______  

  )ג(ישעיהו יח, 

8  
____________________"__  

  ____________________"__  

  (עובדיה א כא)

י ֲאִני ֶאת ִריִתי אֹוָתְך"-"ְוָזַכְרּתִ   ּבְ

  (יחזקאל טז, ס)

ׁשֹוָפר " ַקע ּבְ ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ָהָיה ּבַ
דֹול    "ּגָ

  (ישעיהו כז, יג)

ל-"ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל  9  ֶרץ"ָהאָ -ּכָ

  ט) ,(זכריה יד

י ֶרּנּו -"ּכִ ִרי ּבֹו ָזֹכר ֶאְזּכְ י ַדּבְ ִמּדֵ
    עֹוד"

  (ירמיהו לא, יט)

ֹוָפר ִיְתָקע, ְוָהַלְך  ה'י -ַואדֹנָ " ׁשּ ּבַ
יָמן ַסֲערֹות ּתֵ   "     ּבְ

  )ד(זכריה ט, י

________  10  
____________________"__  

  ____________________"__  

  ד) ,(דברי� ו

ִרית ִראׁשִֹניםְוזָ " י ָלֶהם ּבְ  "ַכְרּתִ
  (ויקרא כו, מה)

ֲחֹצְצֹרת ַעל ֹעלֵֹתיֶכם " ם ּבַ ּוְתַקְעּתֶ
ְלֵמיֶכם      "ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ

   י) (במדבר י,

  

 �נושא ותוכ
 הברכה

מקור 
הפסוקי" 

 בתנ")
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 דף לפענוח מבנה התפילה

  

    : התלמידי� שמות

ה, בתורוקי� הפסלפני המובאות מימו לב למילות הפתיחה ש .שבתפילה עיינו שוב בפסוקי�  �

            בנביאי�, ובכתובי�.

  לדוגמה:  

  ".ככתוב בתורתך"ה-:   התורהמילות הפתיחה לפסוקי� מ-  ,בתפילה  *  

  :למעלההכתובה  השלימו לפי הדוגמה  

  ".                                                "ה-:  הכתובי"מילות הפתיחה לפסוקי� מ-  ,בתפילה  *

  ".                                                          "ה-:                               לפסוקי� מ-  מילות הפתיחה ,בתפילה  *

 מראה המקו� שלאת  כתבו, ו8 ודעמשב השלימו את החסר בעמודה הימנית של הטבלהכעת    �

  (הספר, הפרק, הפסוק). בתנ"� הפסוקי�

מתורה או  :ששיבצת� בטבלה הפסוקי�ובאו מאיפה היצד הצלחת� לגלות כהסבירו    �

   .נביאי�מכתובי� או מ

    

    

  :להערכה הדפי� האלה הגישו למורה את

  ;)8 '(עמ מלאה מיו- פסוקי�לטבלת   א.

 .)9 '(עמ מלא ענוח מבנה התפילהפלד�   ב.
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 ראש השנה

  במשנהבמשנהבמשנהבמשנה    המחלוקותהמחלוקותהמחלוקותהמחלוקות    ניתוחניתוחניתוחניתוח    ––––    2222שלב שלב שלב שלב 

  

  עבודה בזוגות בכיתה

  

פיצחת� בהצלחה את המבנה של תפילת  .את� מתקדמי� בפענוח התעלומה ,שנהי הִמ $ֵ לָ ת !ַ ָר ב�חֲ 

   :השני הרמזתקבלו את כעת ו ,ראש השנהלמוס� 

  

  .ופענחו אותה מביניה- אחתבחרו מחלוקת 

  :האלהלפי ההנחיות  11שבעמוד  הד�השלימו את 

  המובא במחלוקת. המקרהכתבו בלשונכ� מהו   �

   .על זהזה  החולקי�התנאי�  ה�ימכתבו   �

  .פי דעתו של כל תנאל הדי�מהו  בלשונכ�כתבו   �

  .במשנה" המחלוקתתוח לניד� "הגישו למורה להערכה את 

 .מחלוקותבמשנה, בפרק ד משנה ו, יש שתי 

  ַמְלכ�יֹות, ֵמֲעָ,ָרה ִזְכרֹונֹות, ֵמֲעָ,ָרה $ֹוָפרֹות. ֵאי- .ֹוֲחִתי- ֵמֲעָ,ָרה

� נ�ִרי אוֵֹמר+ֶ ��, ָיָצא. ִא" ,ַמר ָ�ל� ָ�ל� :ַרִ+י יוָֹחָנ.ָ   ִמ0/

ְרָענ�ת.ֵאי- ַמְזִ*יִרי- זִ    ָ*רֹו- ַמְלכ�ת ְו$ֹוָפר ֶ$ל .0

  ִא" ִהְ�ִלי" ַ+2וָֹרה, ָיָצא: :ַמְתִחיל ַ+2וָֹרה �ַמְ�ִלי" ַ+1ִָביא. ַרִ+י יוֵֹסי אוֵֹמר 
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לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 ראש השנה

  במשנה המחלוקת דף לניתוח

    : שמות התלמידי�

        

        במשנהבמשנהבמשנהבמשנה    מחלוקתמחלוקתמחלוקתמחלוקתהההה

 ::::המקרההמקרההמקרההמקרה

__________________________________________  

__________________________________________ 

  

 החולקים:החולקים:החולקים:החולקים:

__________________________________________  

__________________________________________ 

 

 הדין:הדין:הדין:הדין:

__________________________________________  

__________________________________________ 

__________________________________________  

__________________________________________ 

__________________________________________  

__________________________________________ 
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לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 ראש השנה

        תוכן הפסוקים בתפילהתוכן הפסוקים בתפילהתוכן הפסוקים בתפילהתוכן הפסוקים בתפילה    ––––    3333שלב שלב שלב שלב 

    : ידי�שמות התלמ

  

  :השלישי הרמזתקבלו את כעת ו ,שנה, את� מתקדמי� בפענוח התעלומהלשי הִמ רת !ַ ב�חֲ 

  

 ,ראש השנהשל תפילת מוס� "מלכויות" בת בברכ וכלליי לאשלפניכ� פסוקי� שני ההסבירו מדוע 

  .' כמל�מוזכר ה השבפסוקי� אלא� על פי 

ָיד לֹא ִאםה' אלוקים  ְנֻאם ָאִני ַחי"  .1 פּוָכה ּוְבֵחָמה ְנטּוָיה ּוִבְזרֹועַ  ֲחָזָקה ּבְ   " ֲעֵליֶכם ֶאְמלֹוךְ  ׁשְ

    

    

זוּ  ָמָלךְ ' ה"  .2 ים ִיְרּגְ ב ַעּמִ רּוִבים ֹיׁשֵ נּוט ּכְ   " ָהָאֶרץ ּתָ

    

    

  : שתי השאלות האלהעל סמ� שתי התשובות שכתבת�, ענו 

  יופיעו בברכת מלכויות?  לאשמה� הנושאי� ? שאי� שיופיעו בבברכת מלכויותמה� הנו

    

    

  למורה להערכה. הזה הגישו את העמוד

  ַמְלכ�יֹות, ֵמֲעָ,ָרה ִזְכרֹונֹות, ֵמֲעָ,ָרה $ֹוָפרֹות. ֵאי- .ֹוֲחִתי- ֵמֲעָ,ָרה

ָ/-, ָיָצא. ִרי אֹוֵמר, ִא� 1ַמר ָ$ל$ ָ$ל$ַרִ!י יֹוָחָנ- ֶ!- נ�    ִמ*0

ְרָענ�תֵאי� ַמְז0ִיִרי� ִז0ָרוֹ� ַמְלכ�ת ְו�וָֹפר ֶ�ל   / .  

  ַרִ!י יֹוֵסי אֹוֵמר, ִא� ִהְ$ִלי� ַ!3ֹוָרה, ָיָצא:ַמְתִחיל ַ!3ֹוָרה �ַמְ$ִלי� ַ!2ִָביא.  

 

ְרָענ�ת משמעות המילה / .  
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לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 ראש השנה

        פענוח המשנה כולהפענוח המשנה כולהפענוח המשנה כולהפענוח המשנה כולה    ––––    4444שלב שלב שלב שלב 

    : שמות התלמידי�

הרמזי� וכעת עליכ� לחשו� את פתרו-  שלושתפענחת� את כל הכבוד, שנה, לשי הִמ רת !ַ ב�חֲ 

מה בי� ורמזהענוח להיעזר במה שלמדת� מפִ תוכלו . המשנה סבירו בלשונכ� אתההתעלומה. 

  .שלמדת� בכיתה

  המשנה

  

  המשנה בלשונכ"

  

  למורה להערכה.הזה הגישו את העמוד 

 ַמְלכ�יֹות, ֵמֲעָ,ָרה ִזְכרֹונֹות, ֵמֲעָ,ָרה $ֹוָפרֹות. .ֹוֲחִתי- ֵמֲעָ,ָרהֵאי-   .א

ָ/-, ָיָצא. :ַרִ!י יֹוָחָנ- ֶ!- נ�ִרי אֹוֵמר     ִא� 1ַמר ָ$ל$ ָ$ל$ ִמ*0

ְרָענ�ת.  .ב   ֵאי- ַמְזִ*יִרי- ִזָ*רֹו- ַמְלכ�ת ְו$ֹוָפר ֶ$ל .0

 ִא� ִהְ$ִלי� ַ!3ֹוָרה, ָיָצא: :� ַ!2ִָביא. ַרִ!י יֹוֵסי אֹוֵמרַמְתִחיל ַ!3ֹוָרה �ַמְ$ִלי  .ג
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    הרשות הארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו� –אמ"ה כל הזכויות שמורות לר© 

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

15 

משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 ראש השנה

        סיכום ומסקנותסיכום ומסקנותסיכום ומסקנותסיכום ומסקנות    ––––    5555שלב שלב שלב שלב 

    ש� התלמיד/ה: 

  תלמידי� יקרי�,

  רי ראש השנה.את השלב הזה בבית אחהשלימו 

ברכות האחרי שהיית� בבית הכנסת, התפללת� את תפילות ראש השנה וביניה- כמוב- את 

  עליה-. ראו את השאלות, חשבו עליה- וענוִק  ,"מלכויות", זיכרונות" ו"שופרות" בתפילת המוס�

  התפילה?ה ל� המשימה להבי- את עזר כיצד .1

    

    

    

  

 .את תשובת�הסבר לה בראש השנה? במשימה השפיע על כוונת התפיכיצד העיסוק  .2

    

    

    

  

  למורה להערכה. הזה הגישו את העמוד

  

        שנהשנהשנהשנהמִ מִ מִ מִ ההההלשי לשי לשי לשי בַּ בַּ בַּ בַּ     ––––יישר כוח יישר כוח יישר כוח יישר כוח 
  

  


