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/  מונחי יסוד, מילים וביטויים נפוצים, כגון: זה הכלל, יצא -שפת המשנה  :משנהדרישות המפמ"ר ב

 כותרת, אומר, דין, טעם, מקרה )כאמד"ט(.   - לא יצא; זיהוי פסוקים המובאים במשנה; חלקי המשנה
 

 כדי לענות על השאלות כראוי יש צורך ללמוד את המשניות עם פירוש הקהתי / ברטנורא
 

 בתפילת שמונה עשרה בזמנים שוניםתוספות , הכנות לתפילהנושאי הפרק: 
 

 'פרק השאלות מבוא ל
 

 ________________________________________י בו אנו עוסקים נקרא בשם:חמישהפרק ה .1

 הטעם לשם זה?_________________________________________________________

 _______________________________________________נקרא: פרק זהפרק הבא אחרי ה .2

 הטעם לשם זה?_________________________________________________________
 
 , הפסקה בתפילההכנות לתפילה -' משנה א

 
 :מושגים

 

ֶבד רֹּאׁש .א  .הכנעה ומורא שמים - כֹּ

 מתעכבים. -ׁשֹוִהים  .ב
 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלות משנה א'

 

 __________כתוב כותרת למשנה:______________________________________________ .1

 _____________________:_________________________משנההנושא ברישא של הכתוב את  .2

 __________________________משנה:____________________ה הנושא בסיפא שלכתוב את  .3

 ___ בסיפא של המשנה:_________________כתוב את המילה האחרונה ברישא של המשנה:______ .4

לֵּל ֵאיןא. מתוך אילו דברים:  .5  ____?_____________________________________עֹוְמִדין ְלִהְתפַּ

 ______________________________________________לעמוד לתפילה?_ ריךצב. מתוך מה 

 __________________________________?לפני התפילהָהִראׁשֹונִים  ֲחִסיִדיםהיו נוהגים  כיצדא.  .6

 ________________________________________________________?נהגו כך לשם מהב. 

ל ִבְׁשלֹומֹו ֲאִפּלּו" א. .7 לְֶּך ׁשֹואֵּ מֶּ ּנּו -הַּ  ______________?______________________דועמ ".ֹלא יְִׁשיבֶּ

 ______מדוע?_______________ _______________?_באיזה מצב יהיה מותר בכל זאת להשיב ב.

 

 

ֹּאׁש. עֹוְמִדין ֵאין )א( ד ר ֹּבֶּ ָלא ִמּתֹוְך כ לֵּל אֶּ  ְלִהְתפַּ

ְלִלים ֲחִסיִדים  ת ּוִמְתפַּ ָמקֹום. - ָהִראׁשֹונִים ָהיּו ׁשֹוִהים ָׁשָעה ַאחַּ ת ִלָבם לַּ ְּונּו אֶּ יְכַּ י ׁשֶּ  ְכדֵּ

ל ִבְׁשלֹומֹו ֲאִפּלּו   לְֶּך ׁשֹואֵּ מֶּ ּנּו. - הַּ  ֹלא יְִׁשיבֶּ

בֹו ַוֲאִפּלּו   ל ֲעקֵּ  ֹלא יְַּפִסיק: - נָָחׁש ָכרּוְך עַּ

 



 הרב שמואל רוזנברג            בס"ד
 ~ 2~   'ב - א' יות' משנהפרק  ברכותמסכת 

בֹו ַוֲאִפּלּו" א. .8 ל ֲעקֵּ   __________________________על איזה נחש מדובר? -"ֹלא יְַּפִסיק - נָָחׁש ָכרּוְך עַּ

 , ונמק מדוע?ובאלו לא תפילתואת להפסיק חייב יהיה מצבים המתפלל באלו  הבאים,מקרים ב .ב

 הנימוק /  אינו חייב להפסיק תפלתו חייב  המקרה 

 א
עקרב ארסי נמצא קרוב מאד 

 למתפלל

  

 

 ב
החשמל פסק  ,בשל תקלה

 לעבוד במקום בו עמד המתפלל 

  

 

   חתול עובר סמוך למתפלל ג

 ד
וע"פ ההוראות  נשמעה אזעקה

 יש לרוץ למרחב מוגן 

  

 

 וב כלל מתי מותר להפסיק, ומתי אסור להפסיק בתפילה:_______________________________כת .9

______________________________________________________________________ 

   
 בתפילת שמונה עשרה בזמנים שוניםתוספות   -' במשנה 

 
 :מושגים

 

ין .א ירִּ ת ַמְזכִּ ים ְגבּורוֹּ מִּ  .אומרים חלק מיכולותיו של הקב"ה - ְגׁשָׁ

ַית .ב ים ְתחִּ תִּ רּוְך :נקראת כך על שם סיום הברכהה בתפילת העמידה, יהברכה השני - ַהמֵּ ה בָּ  י ַאתָּ

ִתים ְמַחיֵּה. ה'                       .ַהמֵּ
ין .ג ֲאלִּ  .מבקשים - ׁשוֹּ

ְרַכת .ד ים בִּ נִּ    . מתחילה:הברכה התשיעית בתפילת העמידה נקראת גם בשם ברכת הפרנסה - ַהשָׁ

ְך                      רֵּ ינּו בָּ לֵּ נָּה ֶאת ינּוקֵּ ֱאֹל ה' עָּ ֹּאת ַהשָּ  .ַהז
ה .ה לָׁ המאמירת אתה חוננתנו בברכה הרביעית ה - ַהְבדָׁ ם חֹונֵּן תחילה: ַאתָּ  .ַדַעת ְלָאדָּ
ָאה .ו דָׁ ְך. ֲאנְַחנּו נקראת על תחילתה: מֹוִדים ,הברכה השמונה עשרה בתפילת העמידה - הוֹּ  לָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'שאלות משנה ב
 

 __כתוב כותרת למשנה:______________________________________________ .1

 ב._________________ ____________________א. במשנה:  יםהמופיע יםהתנא שמותכתוב את  .2

 א._________________ ב._______________________". שתי משמעויות והן: ׁשֹוֲאִלין"למלה:  .3

ִתים ִבְתִחיַּת  ְגָׁשִמים ְגבּורֹות ַמזְִכיִרין( ב) מֵּ  ,הַּ

ְגָׁשִמים ְוׁשֹוֲאִלין       ָשנִים ְבִבְרכַּת  הַּ  ,הַּ

ה       לָּ עַּת ְבחֹונֵּן  ְוַהְבדָּ דַּ  .הַּ

ר: ֲעִקיָבא ַרִבי  ְצָמּה ִבְפנֵּי ְרִביִעית ְבָרָכה אֹוְמָרּה אֹומֵּ  .עַּ
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 __________________________:העתק מהסידור את הזכרת הגשמים. "ְגָׁשִמים ְגבּורֹות ַמזְִכיִרין"א.  .4

ְגָׁשִמים ְוׁשֹוֲאִליןב. "  _________________________ :העתק מהסידור משפט ובו שאילת גשמים".  הַּ

 __________________________________מה ההבדל בין להזכיר גשמים לבין לשאול גשמים?ג. 

   ____________________________________________________________________ 

ִתים ִבְתִחיַּת - ְגָׁשִמים ְגבּורֹות ַמזְִכיִרין"א.  .5 מֵּ  בברכת תחיית    דווקא גבורות גשמים  מדוע תקנו הזכרת ".הַּ

 המתים:_________________________________________________________      

ְגָׁשִמים ְוׁשֹוֲאִלין"ב.  ָשנִים ְבִבְרכַּת - הַּ         :בברכת השנים )הפרנסה(דווקא בקשת גשמים מדוע תקנו  ".הַּ

    _______________________________________________________________ 

לָּה"ג.  עַּת ְבחֹונֵּן - ְוַהְבדָּ דַּ  ____________________:ברכת הבדלה דווקא בברכת הדעת מדוע תקנו ".הַּ

לָּה" .6  _____________________________________________?_מה למה יש להבדילבין  ."ְוַהְבדָּ

ר ֲעִקיָבא ַרִבי" .7  _____________________הבדלה בתפילה?ין יענלרבי עקיבא  כתוב את סברת "....אֹומֵּ

 ___________________ין הבדלה בתפילה?יענל ליעזרארבי  כתוב את סברת ..."." .8

 ____________________________________________כמו איזה דעה אנו נוהגים בימינו? ___ .9

  
 


