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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
 

 להבנה מירבית מומלץ ללמוד את המשניות עם פירוש הקהתי / ברטנורא
 

 ניםיות ארבעת המומצנושאי הפרק: 
 

 'גשאלות מבוא לפרק 
 

 בו אנו עוסקים נקרא בשם:________________________________________ לישיהפרק הש .1

 הטעם לשם זה?_________________________________________________________

 נקרא:_______________________________________________הפרק הבא אחרי פרק זה  .2

 הטעם לשם זה?_________________________________________________________

 עיינו בחומש ויקרא כג, מ,  .3

 העתיקו לשון הכתוב:___________________________________________________ .א

 __________________________________?_______לולבעל מצוות  מה למדים מהפסוק .ב

 השלם בטבלה שלפניך לגבי ארבעת המינים: .ג

 

 לשון חכמים  /  לשוננו לשון התורה

 אתרוג 

  

  

  ערבי נחל

 

 _______אנו רוצים עוד לדעת? רשמו שלושה_____ לולבאילו פרטים נוספים הקשורים למצוות  .ד

_________________________________________________________________ 

 

 דיני לולב -' משנה א

 

 :מושגים

 

זּול .א  .נלקח בכוח הזרוע מהבעלים לעיניהם - גָּ

ֵבׁש .ב  .אין בו לחלוחית - יָּ

ה .ג  .עץ של עבודה זרה - ֲאֵׁשרָּ

 .לעיר אסור בהנאה()כל מה ששייך עיר שתושביה עבדו עבודה זרה  - ַהִנַדַחת ִעיר .ד

 .)העלה המרכזי(נחתך חלקו העליון  - ֹראׁשוֹ  ִנְקַטם .ה

יו ִנְפְרצּו .ו לָּ  א. נתלשו העלים משדרת הלולב לגמרי ואגדם עם השדרה. - עָּ

 ב. נתלשו העלים משדרת הלולב אך עדיין הם תלויים בה.   

 נחלקו העלים לאורכם.ג.    
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יו ִנְפְרדּו .ז לָּ  צמודים זה לזה. עלי הלולב פתוחים ואינם - עָּ

 א. לולבים הגדלים במקום הנקרא הר הברזל. - ַהַבְרֶזל ַהר ִצֵני .ח

 ב. דקלים קשים הגדלים בהרים, בעלי עלים קצרים שאינם גדלים לכל אורך          

 הלולב.          

 .שמונה ס"מכמידת אורך  -חפַ טֶ  .ט

 .להזיז מצד לצד, למעלה ולמטה - ְלַנְעֵנעַ  .י

 שאלות משנה א'
 

 ________________________________________________________:משנהכותרת לכתוב  .1

 _____________________________________: , כתוב את שמובשמו במשנהתנא אחד מופיע א.  .2

 __________________כיצד מכנים את שמו של התנא שאמר את הדינים האחרים במשנה? ______ב. 

    ואת המילה האחרונה  הרישא:__________ ___________המילים הראשונות של  שתיכתוב את א.  .3

 של הרישא_____________    

 ואת המילה       המילים הראשונות של המציעתא:__________ ___________ שתיב. כתוב את      

 _____________אמציעתההאחרונה של          

 ואת המילה האחרונה     הסיפא:__________ ___________המילים הראשונות של  שתיג. כתוב את       

 פא_____________ ישל הס         

 

 שאלות על הרישא של המשנה

 

 .יןדהואת  קרה מהשלם בטבלה את ה .4
 

 יןדה קרהמה 

  _________ לּוָלב א

  ַהיֵָּבׁש ב

ל ג ל______ שֶׁ   ַהנִַדַחת ִעיר ְוׁשֶׁ

  ______ נְִפְרצּו, רֹאׁשֹו____ ד

 

 

 .פָּסּול - ְוַהיֵָּבׁש ַהגָּזּול לּוָלב( א) 

ל ה שֶׁ ל ֲאֵׁשרָּ  .פָּסּול - ַהנִַדַחת ִעיר ְוׁשֶׁ

יו נְִפְרצּו, רֹאׁשֹו נְִקַטם לָּ  .פָּסּול - עָּ

יו נְִפְרדּו לָּ  .כֵָּׁשר - עָּ

ה ַרִבי נּו  :אֹוֵמר יְהּודָּ  .ִמְלַמְעלָּה יְַאְגדֶׁ
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 :, כתוב את דינםהמופיעים במשנהבאים צייר את הלולבים ה .5

 

  רֹאׁשֹו נְִקַטם

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדין:

יו נְִפְרצּו  לָּ  עָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדין:

יו נְִפְרדּו  לָּ  עָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדין:

 

 בלולב: באר את המושגים הבאים .6

זּול .א  ____________________________________________________________ - גָּ

ֵבׁש .ב  _____________________________________________________________ - יָּ

השל  .ג  ________________________________________________________ - ֲאֵׁשרָּ

 ______________________________________________________ - ַהִנַדַחת ִעירשל  .ד

 _______________________________________________________ - ֹראׁשוֹ  ִנְקַטם .ה

יו ִנְפְרצּו .ו לָּ  ______________________________________________________. 1 - עָּ

         2 ._____________________________________________________ 

         3 .______________________________________________________ 
 

 שאלות על מציעתא של המשנה

 :לגבי הלולב השלםא.  .7

 הדין מקרה אומר

 ________________ ____________נְִפְרדּו ____________

ה ַרִבי  _________________ ________________ :אֹוֵמר יְהּודָּ

יו נְִפְרדּו"ב.       לָּ  ."עָּ

 :__________________________________באיזה מצב יסכים ר' יהודה עם תנא קמא. כתוב 1

 :__________________________________באיזה מצב יחלוק ר' יהודה על תנא קמא. כתוב 2

 

 שאלות על הסיפא של המשנה 

 _____________________________________________. א. ""כתוב, מה הם:   .8

 ב. _____________________________________________         

 צריכים להיות בלולב על מנת שיהיה כשר לפי המשנה:_____________________ כתוב, כמה   .9
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 שאלות אתגר

 

 כתוב,  א. מה ההלכה לגבי אורכו של הלולב:________________________________________  .11

 סנטימטרים, מה יהיה אורכו של הלולב בס"מ:_____________________ 8 -ב. טפח אורכו כ     

 ג. על ארבעת המינים מברכים: ... על נטילת לולב, מה הטעם ללשון זו של הברכה:___________     

       ____________________________________________________________ 

 שאלות סיכום על המשנה

 כתוב מילות דין המופיעות במשנה:_______________________________________________  .11

 השלם טבלת המקרים והדין במשנה:  

 

 הדין סוג הלולב 

של רישא ב

 המשנה

  א.

   ב.

  ג.

  ד.

  ה.

  ו.

של מציעתא ב

 המשנה

  

הרבי לפי    יְהּודָּ

של סיפא ב

 המשנה

  א.

  ב.
 

הלך לקנות לעצמו לולב, באחד הדוכנים הוא מצא לולב שמצא חן בעיניו, אך הוא לא זכר מהי המידה  ודד  .12

 _____________הקטנה ביותר ללולב כשר. עיינו במשנה ותנו לו תשובה! _________________

 :_____________________________כרו ארבעה מינים, כתבו מה ראיתםאם בקרתם בשוק בו מא.   .13

 :_________________________________________________________ממה התרשמתםב. 

 :_______________________אם ראיתם איך בודקים באופן מיוחד את הלולבים, כתבו מה ראיתם ג. 

______________________________________________________________________ 

 
 דיני הדס  -ב' משנה 

 
 :יםמושג

 

יו ִנְפְרצּו .א לָּ  א. נשרו רוב עלי ההדס. - עָּ

 ב. נסדקו רוב עליו של ההדס.   

יו .ב בָּ  .להדס פירות מעין ענבים קטנים - ֲענָּ

ן .ג  יהיו מרובים מעלי ההדס.תלש מקצת מהפירות הללו, כדי שלא  - ִמֲעטָּ
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 'בשאלות משנה 
 

 כתוב כותרת למשנה:________________________________________________________ .1

 א.  את שתי המילים בהם מתחיל הדין הראשון במשנה:______________________________ כתוב  .2

 ב. את המלה בה מסתיים הדין הראשון במשנה:___________________________________   

 בהדס, העזר גם במשנה א': באר את המושגים הבאים .3

זּול .א  ____________________________________________________________ - גָּ

ֵבׁש .ב  _____________________________________________________________ - יָּ

השל  .ג  ________________________________________________________ - ֲאֵׁשרָּ

 ______________________________________________________ - ַהִנַדַחת ִעירשל  .ד

 _______________________________________________________ - ֹראׁשוֹ  ִנְקַטם .ה

יו ִנְפְרצּו .ו לָּ  ______________________________________________________. 1 - עָּ

         2 .____________________________________________________ 

יו ִנְפְרדּו .ז לָּ  _________________________________________________________ - עָּ

יּו .ח יו הָּ בָּ יו ְמֻרבֹות ֲענָּ לָּ  _______________________________________________ - ֵמעָּ

ל ,ַהיֵָּבׁש ,ַהגָּזּולמה משותף לסוגי ההדסים הבאים:  ,כתוב .4 ה ׁשֶׁ ל ,ֲאֵׁשרָּ  נְִפְרצּו ,רֹאׁשֹו נְִקַטם ,ַהנִַדַחת ִעיר ׁשֶׁ

יו לָּ יּו, עָּ יו הָּ יו ְמֻרּבֹות ֲענָּבָּ לָּ  ._________________________________________________ֵמעָּ

 המופיעים במשנה: המקרים הבאיםצייר את  .5
 

 רֹאׁשֹו נְִקַטם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יו נְִפְרצּו  לָּ יּו  עָּ יו הָּ לָּיו ְמֻרּבֹות ֲענָּבָּ  ֵמעָּ

 .פָּסּול ,ְוַהיֵָּבׁש ַהגָּזּול ֲהַדס( ב)

ל ה ׁשֶׁ ל ֲאֵׁשרָּ  .פָּסּול ,ַהנִַדַחת ִעיר ְוׁשֶׁ

  ,רֹאׁשֹו נְִקַטם

יו נְִפְרצּו לָּ  .פָּסּול עָּ

יּו אֹו הָּ יו ׁשֶׁ לָּיו ְמֻרּבֹות ֲענָּבָּ   , ֵמעָּ

ן ְוִאם  .כֵָּׁשר ,ִמֲעטָּ

  טֹוב ְּביֹום ְמַמֲעִטין ְוֵאין
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  _________המקרה:_____________________________ את כתובא.  ".טֹוב ְּביֹום ְמַמֲעִטין ְוֵאין" .6

 ____________________________________הדין:________מה ב.                                  

 

 :ת אתגרושאל

 

דוד הכין בבוקר יום טוב של סוכות את ארבעה המינים על מנת ליטול אותם. הוא שם לב שיש מעט ענבים  .7

 על הענף של ההדס. הוא התלבט בשאלות הבאות:

  :________________________________נמקו דבריכם _____________כשר?האם ההדס  .א

 :__________________נמקו תשובתכם __________האם הוא רשאי להוריד את הענבים הללו? .ב

__________________________________________________________________  

 :_____________בודקים באופן מיוחד את ההדסיםאם בקרתם בשוק בו מכרו ארבעה מינים. כתבו איך  .8

____________________________________________________________________  

______________ 
 דיני ערבה  -משנה ג' 

 
 :מושגים

 
ה .א פָּ  .סוג ערבה בעלת עלים עגולים ומשוננים, ובעלת ָקנֶה לבן - ַצְפצָּ
ה .ב  נובלת. - ְכמּוׁשָּ

 .ערבה הגדלה על מי גשמים ולא על שפת נחל - ֶׁשל ַבַעל .ג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'גשאלות משנה 

 ______________________:_________________________________כותרת למשנהכתוב  .1

 כתוב את שתי המילים בהם מתחילה הרישא במשנה:_________________________________ .2

 במשנה:_______________________________________כתוב את המילה בה מסתיימת הרישא  .3

 מתחילה הסיפא במשנה:______________בה א.       כתוב את המילה  .4

 ______ב. בה מסתיימת הסיפא במשנה:________  

 כתוב מילות דין המופיעות במשנה:_______________________________________________ .5

 המשנה:__________________________________________לרישא של משותף מה  ,כתוב .6

 

 

ה, ֲעָרָבה)ג(   ְפסּולָּה. גְזּולָּה. ִויֵבׁשָּ

ל ִעיר ַהנִַדַחת, ה ְוׁשֶׁ ל ֲאֵׁשרָּ  ְפסּולָּה. ׁשֶׁ

ה, פָּ , ְוַהַצְפצָּ יהָּ לֶׁ ּה, נְִפְרצּו עָּ  ְפסּולָּה. נְִקַטם רֹאׁשָּ

נְָּׁשרּו , ְכמּוָשה ל ַּבַעל, ְוׁשֶׁ , ְוׁשֶׁ יהָּ לֶׁ ה: ִמְקַצת עָּ  ְכֵׁשרָּ
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 המופיעים במשנה: הבאים  צייר את המקרים .7

 

 ַצְפָצָפה

 

 

 

 

 

 

 

 

 ְכמּוָשה 

 

יהָ   נְָשרּו ִמְקַצת ָעלֶׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

ל ַבַעל   שֶׁ

 

פָּה" .8 פָּה". כתוב, א.  מה הדין לגבי ְפסּולָּה - ְוַהַצְפצָּ  :__________________________________ַצְפצָּ

ב. מה הטעם לדין זה:_____________________________________      

  

 כתוב, א. כמה מקרים מופיעים בסיפא של המשנה:_____________________________________ .9

 :_______________________________________________למקרים אלו ב. מה המשותף   

 

 הדין המקרה בלשונך

  מקרה א'

  מקרה ב'

  מקרה ג'

  מקרה ד'

 שאלות אתגר:  .11

פָּהמשה רצה מאוד לקיים מצוות ארבעת המינים, אל הלולב אתרוג והדס הוא צרף  .א , האם הוא עשה ַצְפצָּ

 לפי ההלכה?_______ נמק תשובתך:________________________________________

מקפיד מאוד לקיים מצוות ארבעת המינים, מאחר ולא מצא ערבה מהודרת הוא השתמש בערבה  יונתן .ב

 _______נמק תשובתך:_____________________ האם הוא עשה לפי ההלכה?___ ,ְכמּוָשה
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את  רוניאביו להביא ערבה מאחד העצים באיזור, כאשר מצא על ידיד  רונישלח נבערב חג הסוכות  .ג

ערבה  מהם סימנילו  כתבווק מהם סימני הערבה הכשרה. העץ, לא זכר בדי

 :_______________________________________________________________כשרה
 

 בערבה: באר את המושגים הבאים  .11

 ____________________________________________________________ - הזּולָּ גְ  .א

 _____________________________________________________________ - הֵבׁשיְ  .ב

הֶׁשל  .ג  ________________________________________________________ - ֲאֵׁשרָּ

 ______________________________________________________ - ַהִנַדַחת ִעירֶׁשל  .ד

 _______________________________________________________ - ֹראׁשהֹ  ִנְקַטם .ה

יה ִנְפְרצּו .ו לָּ  ______________________________________________________. 1 - עָּ

         2 ._____________________________________________________ 

ה .ז פָּ  __________________________________________________________ - ַצְפצָּ

ה .ח  __________________________________________________________ - ְכמּוׁשָּ

 _________________________________________________________ - ֶׁשל ַבַעל .ט
 

 מספר הפריטים בארבעת המינים  - משנה ד'
 
 

 
 'דשאלות משנה 

 

  __________________________________________משנה?___________כותרת ל כתוב .1

 את שמות התנאים המופיעים במשנה:_________________________________________ ,כתוב .2

ד ְקטּוִמים ְׁשנַיִם ֲאִפּלּו" .3 חָּ טּום ֵאינֹו ְואֶׁ  כתוב: ."קָּ

 זה:____________________מי אומר דין א. 

 ____________________________________דברי התנא: נאמרונים יארבעת המין איזה מעל ב. 

 _______________________:____________________________התנאהסבר את דברי . ג

ן ֲאִפּלּו" .4  . כתוב:"ְקטּוִמים ְׁשלְָּׁשתָּ

 זה:____________________א. מי אומר דין 

 ____________________________________דברי התנא: נאמרוארבעת המינים ין ב. על איזה מ

 ______________________:_____________________________התנא. הסבר את דברי ג     

ֵעאל ַרִבי( ד) ה אֹוֵמר: יְִׁשמָּ בֹות ֲהַדִסים ּוְׁשֵתי ְׁשלׁשָּ  ֲערָּ

ד לּולָּב חָּ ְתרֹוג אֶׁ ד ְואֶׁ חָּ  ,אֶׁ

ד יםְקטּומִ  ְׁשנַיִם ֲאִפּלּו חָּ טּום ֵאינֹו ְואֶׁ  .קָּ

ן ֲאִפּלּו  אֹוֵמר: ַטְרפֹון ַרִּבי ְׁשתָּ  .ְקטּוִמים ְׁשלָּ

א ַרִּבי ּלּולָּב ְכֵׁשם אֹוֵמר: ֲעִקיבָּ ד ׁשֶׁ חָּ ְתרֹוג אֶׁ ד ְואֶׁ חָּ  , אֶׁ

ד ֲהַדס כְָּך חָּ ה אֶׁ בָּ ת ַוֲערָּ חָּ  :אֶׁ
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 השלם בהתאם למשנה: .5

 

 היוצא דופן מספר הפריטים בארבעת המינים שם התנא

ה  ד לּולָּב____________ֲהַדִסים  ְׁשלׁשָּ חָּ ד _____ אֶׁ חָּ   ,אֶׁ

   ַטְרפֹון ַרִּבי

ְתרֹוג _______ ְכֵׁשם  ד ְואֶׁ חָּ בָּה ______ כְָּך, אֶׁ ת ַוֲערָּ חָּ   :אֶׁ

 

 הבאים: כיצד נראו ארבעת המינים לפי כל אחד מהתנאיםצייר  .6

 

ֵעאל ַרִבי  יְִׁשמָּ

 

א ַרִּבי ַטְרפֹון ַרִּבי  ֲעִקיבָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השלם את המשפטים הנכונים:  .7

ֵעאל ַרִבי א ַרִּביעם     לא הסכימו /   הסכימו     ַטְרפֹון ַרִּביו  יְִׁשמָּ שניתן ליטול הדס אחד וערבה  :שאמר ֲעִקיבָּ

  אחת. 

ֵעאל ַרִביעם      מסכים /   אינו    מסכים    ַטְרפֹון ַרִּבי  .שנוטלים שלושה הדסים יְִׁשמָּ

ֵעאל ַרִבי  שאפשר שכל ההדסים יהיו קטומים ַטְרפֹון ַרִּביעם     מסכים  /   אינו  מסכים  יְִׁשמָּ

 שאלות אתגר: .8

לפי , אחד וערבה אחת הדסאחד אתרוג אחד לולב  הוא לקחמצוות ארבעת המינים,  אוהב מאוד את חיים .א

   _____________________________________פי ההלכה?_______מי מהתנאים הוא עשה ל

 בהדסיםהוא השתמש  הדסים שלמיםיונתן מקפיד מאוד לקיים מצוות ארבעת המינים, מאחר ולא מצא  .ב

 ______________________________הוא עשה לפי ההלכה?___ לשיטת מי מהתנאים, קטומים

הוא עשה לפי  לשיטת מי מהתנאים שלום חפש הדסים מהודרים אך הצליח למצוא רק שלושה קטומים, .ג

   _________________________________________________________ההלכה?___

 ________________________________סק להלכה?  ______________נפ לפי איזה תנא כתוב  .9
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 דיני אתרוג  - משנה ה'
 

 :יםמושג
 

ה .א ְרלָּ  לנטיעתו, פירות אלו אסורים באכילה.פירות העץ בשלוש השנים הראשונות  - עָּ

ה .ב  מעט מהיבול.אחת ממתנות כהונה, בעל היבול נותן לכהן מהיבול  - ְתרּומָּ

ה .ג    לב, חמן, ש בש,דין, יתרומה שנרטבה על ידי אחד משבעת סוגי המשקים:  -טמאה  ְתרּומָּ
 .המשקים: י"ד שח"ט ד"מ(שבעת )הסימן של ים מם, דל, ט               

ה .ד  תרומה שלא נרטבה על ידי אחד משבעת סוגי המשקים. -טהורה  ְתרּומָּ

 .הפירות מעושריםפירות שנלקחו מעם הארץ החשוד על המעשרות, כלומר: ספק אם  - ְדַמאי .ה

    ה, למניין שנות השמיטה, יש להעלותם  ד, ב, פירות המופרשים בשנים: א, - ֵׁשִני ַמֲעֵשר .ו

 .לירושלים ולאכלם שם בקדושה                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'השאלות משנה 
 

 _______________________________משנה?______________________כותרת ל כתוב .1

  :מקרים הבאיםהדין בכתוב את  .2

ְתרֹוג. "א ל ְוַהיֵָּבׁש ַהגָּזּול אֶׁ ה ׁשֶׁ ל ֲאֵׁשרָּ ל ַהנִַדַחת ִעיר ְוׁשֶׁ ְרלָּה ׁשֶׁ לו עָּ ה ׁשֶׁ  ____________:"ְטֵמָאה ְתרּומָּ

לב. " ה ׁשֶׁ ה ְתרּומָּ  _____:__________"ְטהֹורָּ

 __":____________________נַָּטל ְוִאםג. "

 :באר את המושגים הבאים .3

ה .א ְרלָּ  ___________________________________________________________ - עָּ

ה .ב  __________________________________________________________ - ְתרּומָּ

ְתרֹוג( ה)  .פָּסּול  ,ְוַהיֵָּבׁש ַהגָּזּול אֶׁ

ל ה ׁשֶׁ ל ֲאֵׁשרָּ  .פָּסּול  ,ַהנִַדַחת ִעיר ְוׁשֶׁ

ל ְרלָּה ׁשֶׁ  .פָּסּול  ,עָּ

ל  .פָּסּול  ,ְטֵמָאה ְתרּוָמה שֶׁ

ל ה ׁשֶׁ ה ְתרּומָּ  .יִּטֹול ֹלא  ,ְטהֹורָּ

 .כֵָּׁשר ,נַָּטל ְוִאם  
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 __________________________________________________________ - ְדַמאי .ג

 ______________________________________________________ -ֵׁשִני ַמֲעֵשר .ד

 _____________________________________________מופיעות במשנה:הכתוב מילות דין  .4

 : ים הנכוניםהתאם את המשפט .5

ְתרֹוג" .א  -   .לא יצא   ידי חובת ארבע מינים/  יצא , השתמש בהם . אם "פָּסּול ְוַהיֵָּבׁש ַהגָּזּול אֶׁ

ל" .ב ה ׁשֶׁ ה ְתרּומָּ    .לא יצא   ידי חובת ארבע מינים/  יצא  , השתמש בהם אם . "...ְטהֹורָּ

   .ארבע מיניםלא יצא   ידי חובת /  יצא  , השתמש בהם אם  ."" .ג

 ". כתוב את שני המקרים:כֵָּׁשר - נַָּטל ְוִאם, יִּטֹול ֹלא " כותבת המשנה: הקשורים באתרוג שני מקריםב .6

1____________.___________ ____2________.__________________________ 

 

 ת אתגרשאל

 

 שבין החומות :_____ כתוב מדוע הדגישה המשנה שמדובר בירושלים."" .7

________________________________________________________________ 

 במקום המתאים:     Vאו           Xסמן של הפסולים בארבעת המינים לפניך טבלת סיכום   .8

 

 תרומה טמאה תרומה טהורה עורלה נקטם ראשו עיר הנדחת אשרה יבש גזול 

         לולב

         הדס

         ערבה

         אתרוג

 

 פסול  /  כשר    דיני אתרוגהמשך   - משנה ו'
 

 :יםמושג

ִזית .א  .אבעבועות דקות - ֲחזָּ

ם .ב  .גבעול העץ שבראש האתרוג - ִפטָּ

 .קליפתו הדקההוסרה ממנו  - ִנְקַלף .ג

 א. חור שאינו מפולש )אינו עובר מצד לצד( וחסר משהו מהאתרוג. - ִנַקב .ד

 ב. חור מפולש )עובר מצד לצד( למרות שלא חסר מהאתרוג. 

ַסר .ה ל חָּ  .חסר מעט מהאתרוג - ֶׁשהּוא כָּ

 גבעול העץ בו תלוי הפרי בעץ. - ץקֶ עוֹ  .ו

 בעל צבע שחור. - ַהכּוִׁשי ֶאְתרֹוג .ז

רֹוק .ח  .חציר ירוקבעל צבע הדומה ל - ְכַכְרִתי יָּ
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 'ושאלות משנה 

 _______________________________כתוב כותרת למשנה?______________________ .1

 את שמות התנאים המופיעים במשנה:_______________________________________ כתוב .2

 כתוב את שתי המילים הראשונות ברישא של המשנה:___________________ כתוב את המלה א.  .3

 __. :_________________בה מסתיימת הרישא   

      ______ כתוב את כתוב את שתי המילים הראשונות במציעתא של המשנה:_______________ב. 

 . :______________המלה בה מסתיימת המציעתא        

 כתוב את שתי המילים הראשונות בסיפא של המשנה:________________ כתוב את המלה ג.     

 האחרונה בסיפא:________________.        

 צייר את המקרים הבאים  המופיעים במשנה: .4

 

 ֻרּבֹו ַעל ֲחזָּזִית ָעְלָתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תֹו נְִּטלָּה   ֻעְקצֹו נִַּטל  ִפְטמָּ

   ,ֻרּבֹו ַעל ֲחזָּזִית ָעְלָתה( ו)

תֹו נְִּטלָּה    ,ִפְטמָּ

 .ָפסּול  ,נְִקַלף

   ,נְִסַדק

ַסר נִַקב הּוא כָּל ְוחָּ    ,ׁשֶׁ

   ,ִמעּוטֹו ַעל ֲחזָּזִית ָעְלָתה

ר     ,ֻעְקצֹו נִַּטל  .ָכשֵׁ

ַסר ְוֹלא נִַקב הּוא כָּל חָּ    ,ׁשֶׁ

ְתרֹוג  .פָּסּול  ,ַהכּוִׁשי אֶׁ
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 את המשותף למקרים, כתוב .5

 _________________:_________________________________ברישא של המשנה .א

 _____________במציעתא של המשנה:__________________________________ .ב

 זה. ל במקרהסּופְ ". כתוב את שתי האפשרויות לַ נְִקַלף" .6

 _________________________________________________________________ .א

 ______________________________________________________________ .ב

 :באר את המושגים הבאים .7

ִזית .א  ________.________________________________________________ - ֲחזָּ

ם .ב  ___.______________________________________________________ - ִפטָּ

 ______.__________________________________________________ - ִנְקַלף .ג

 ___._____________________________________________________. 1 - ִנַקב .ד

            2 .____________________________________________.___________ 

ַסר .ה ל חָּ  ______________________.___________________________ - ֶׁשהּוא כָּ

 __________________.______________________________________ - ץקֶ עוֹ  .ו

 ______________._____________________________________ - ַהכּוִׁשי ֶאְתרֹוג .ז

רֹוק .ח  ._____________________________________________________ - ְכַכְרִתי יָּ

 כתוב, האם ניקב באתרוג פוסל אותו בכל מקרה:________ פרט:__________________". נִַקב"  .8

_________________________________________________________________ 

 

 גודל האתרוג  - משנה ז'
 

 :יםמושג

 .גודל - ִׁשעּור .א

ֱאגֹוז .ב  .כגודלו של אגוז - כָּ

ה .ג  .גרם( 06)בערך  כגודלה של ביצה - ַכֵביצָּ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'זשאלות משנה 

ְתרֹוג ִשעּור( ז) ן אֶׁ טָּ ֱאגֹוז אֹוֵמר: ֵמִאיר ַרִּבי ,ַהקָּ  .כָּ

ה ַרִּבי   .ַכֵּביצָּה אֹוֵמר: יְהּודָּ

   ,ּוַבָגדֹול                     

יֹאֵחז ְכֵדי ה ַרִּבי ִדְבֵרי     ,ַאַחת ְּביָּדֹו ְׁשנַיִם ׁשֶׁ   .יְהּודָּ

ד ֲאִפּלּו אֹוֵמר:       יֹוֵסי ַרִּבי  חָּ יו ִּבְׁשֵתי אֶׁ  .יָּדָּ
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 _______________________________כתוב כותרת למשנה?______________________ .1

 במשנה:_______________________________________כתוב את שמות התנאים המופיעים  .2

   המילים הראשונות ברישא של המשנה:___________________ כתוב את  שלושתא. כתוב את  .3

 המלה בה מסתיימת הרישא:___________________.     

     האחרונות שתי המילים____ כתוב את המלה הראשונה בסיפא של המשנה:_____ב. כתוב את 

 ___.______בסיפא:_____________         

 _________________________________:". כתוב למה הכוונה במילה שיעור שבמשנהִשעּור" .4

ְתרֹוג ִשעּור" .5 ן אֶׁ טָּ  ". כתוב, מה הגודל הקטן ביותר של אתרוג לצורך קיום מצוות ארבע המיניםַהקָּ

 :______________ֵמִאיר ַרִּבילשיטת  .א

ה ַרִּבילשיטת  .ב  :______________יְהּודָּ

 ". כתוב:ּוַבָגדֹול" .6

 :__________________________________________________על מה מדברת המשנה .א

 ע"פ הרישא של המשנה הוסף שתי מילים להבנת המשנה: ____  ____ ]וב[גדול  .ב

ה ַרִּבי .7 יֹאֵחז ְכֵדי ּוַבָגדֹול: "יְהּודָּ שני     הגודל של האתרוג הוא שיוכל לאחוז - "ַאַחת ְּביָּדֹו ְׁשנַיִם ׁשֶׁ

 בשתי הידיים.       שיוכל לאחוז אתרוג אחד /    אתרוגים ביד אחת

ד ֲאִפּלּו... ּוַבָגדֹול: "יֹוֵסי ַרִּבי חָּ יו ִּבְׁשֵתי אֶׁ שני אתרוגים     הגודל של האתרוג הוא שיוכל לאחוז  - "יָּדָּ

 בשתי הידיים.     שיוכל לאחוז אתרוג אחד  /    ביד אחת

 שאלת אתגר

 בגמרא )סוכה לא ע"ב( מסופר על ר' עקיבא "שבא לבית הכנסת ואתרוגו על כתפו".  .8

ה ַרִּבי :   כתוב את המשפט הנכון: הסיפור על ר' עקיבא הוא חיזוק לדברי       . יֹוֵסי ַרִּבי /    יְהּודָּ

  _______________________________________________________________הנימוק:         

  

 

 איגודם של ארבעת המנים  - משנה ח'
 

 :יםמושג

 .לחבר - ְלֶאֹגוד .א

ה .ב  .חבל - ְמִׁשיחָּ

 .חוטי זהב כמין שרשרת - ִגימֹוִניֹות .ג
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ין( ח) ת אֹוגְִדין אֵׁ ּלָּא ַהּלּולָּב אֶׁ ה ַרִּבי ִדְבֵרי ,ְבִמינֹו אֶׁ   .יְהּודָּ

ה ֲאִפּלּו :אֹוֵמר ֵמִאיר ַרִּבי   .ִבְמִׁשיחָּ
 

ה :ֵמִאיר ַרִּבי ָאַמר ַליִם ְבַאנְֵׁשי ַמֲעשֶׁ יּו, יְרּוׁשָּ הָּ ת אֹוגְִדין ׁשֶׁ ן אֶׁ ל ְּבגִימֹונִיֹות לּוְלֵביהֶׁ   .זָּהָּב ׁשֶׁ

יּו ְּבִמינֹו לֹו: ָאְמרּו ה אֹותֹו אֹוגְִדין הָּ ּטָּ   :ִמְּלמָּ
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 'חשאלות משנה 

 

 _______________________________כתוב כותרת למשנה?______________________ .1

 כתוב את שמות התנאים המופיעים במשנה:_______________________________________ .2

 ". כתוב מי הם האומרים:______________________לֹו ָאְמרּו" .3

ין" .4 ת אֹוגְִדין אֵׁ  ,". כתובַהּלּולָּב אֶׁ

ה ַרִּבידעת  .א  :______________יְהּודָּ

 מה הטעם:_________________________________________________________ .ב

 :______________ֵמִאיר ַרִּבידעת  .ג

 מה הטעם:__________________________________________________________ .ד

ה ֵמִאיר ַרִּבי ָאַמר" .5 ַליִם ְבַאנְֵׁשי ַמֲעשֶׁ כיצד נהגו הירושלמים  ֵמִאיר ַרִּבי סיפר...". כתוב לאיזו מטרה יְרּוׁשָּ

 לגבי איגוד ארבעת המינים:_________________________________________________

יּו ְּבִמינֹו ...לֹו ָאְמרּו" .6 ה אֹותֹו אֹוגְִדין הָּ ּטָּ  :______________________הסבר את דברי חכמים". ִמְּלמָּ

_________________________________________________________________ 

 בבית הכנסת בו הינך מתפלל, כתוב כיצד נוהגים המתפללים לאגוד את לולביהם:_______________ .7

__________________________________________________________________ 

 צייר את מעשיהם של אנשי ירושלים לפי ר' מאיר ולפי חכמים.  .8

 

 חכמים  ֵמִאיר ַרִּבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


