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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

 
 בקיום המצווה, עניית שלום, טרדה : כוונהת קריאת שמעו  צ  מ  נושאי הפרק: 

 
 שאלות מבוא למסכת ברכות

 
 ששת סדרי משנה הם:    ז_____________  מ_______________   נ________________ .1

 נ_____________  ק_______________  ט________________  

 ?________________________ברכותבאיזה סדר נמצאת מסכת  .2

 ____________הבאה אחרי מסכת ברכות היא:מסכת ה .3
 

 בין פרקי קריאת שמע וברכותיהת שלום י, עניריאת שמעכוונה בק  -' משנה א
 

 :מושגים

 עוסק בלימוד תורה - ַבּתֹוָרה קֹוֵרא .א

 .הגיע זמן קריאת שמע - ַהִמְקָרא ְזַמן ִהִגיעַ  .ב

 לצאת ידי חובת קריאת שמע.התכוון  - ִלּבוֹ  ִכֵון .ג
 .)יצא ידי חובה(קיים את המצווה  - ָיָצא .ד

יןפרקי קריאת שמע וברכותיה  בין  -  ְפָרִקיםּבַ  .ה ָרָכה )בֵּ נִיָה ִראׁשֹונָה בְּ ין, ִלׁשְּ נִיָה בֵּ ַמע ׁשְּ ין, ִלׁשְּ ַמע בֵּ  ִאם ִלוְָּהיָה ׁשְּ

ין, ָׁשמֹעַ  וַיֹאֶמר ָׁשמֹעַ  ִאם וְָּהיָה בֵּ ין, לְּ   וְּיִַציב(. ֶלֱאֶמת וַיֹאֶמר בֵּ

 .הפרשה / הברכהבאמצע  - ֶאְמַצעּבָ  .ו

 חשש שמא יהרגו אותו. - ִיְרָאה .ז
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלות משנה א'

 

 למשנה:______________________________________________כתוב כותרת  .1

 __ ___ ב._________המופיעים במשנה: א.__________ שמות התנאיםכתוב את  .2

 :_________________________________________של הרישא של המשנהתוב את הנושא כ א. .3

 ________________________________________________________:כתוב את המקרהב. 

 _________________________________________________________:את הדיניםתוב כ ג.

 _____________________________?_________קֹוֵרא ַבּתֹוָרהיה ההוא . מה "קֹוֵרא ַבּתֹוָרה ָהיָה" .4

 ______?_____________________________________היא המקראמה  .א. "ְוִהִגיַע זְַמן ַהִמְקָרא" .5

  

  

  

 



 הרב שמואל רוזנברג            בס"ד
 ~ 2~   ד' ב' ג' א' יות' משנבפרק  ברכותמסכת 

 _________________________________________?_ל איזה זמן מדוברע. ב

קריאת שמע יצא   /  התורהקריאת   :אם כיוון ליבו לקרואאת המשפט הנכון:  שלםה. "ִאם ִכֵון ִלּבֹו" .6
 .מצוות קריאת שמע   /  קריאה בתורה  :ידי חובת

 ________________________________________:של המשנהאמציעתא -כתוב את הנושא של ה .7

ָרִקים" .8  ____________________________________:פרט את שמותיהם ?מהם אותם פרקים ."ַבפְּ

 ________________________:כתבו דוגמא __________________באמצע של מה? ."" .9

  __________________________מה הוא שואל? _______________?_מי הוא השואל  ."" .11

 :_____________________ההבדל בין המקרים תאהסבר  "" .11
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 ממה הוא מפחד?________________________________________________ ".ִמְפנֵי ַהיְִרָאה" .12

 __כם"? _____ה' אלוקי"אני  :לומרסיימתי האם מותר להשיב שלום לאדם נכבד שנכנס לבית הכנסת כש .13

 ת שלום:השב/ שלום  אמירתת השלם טבל .14

 

 באמצע בין הפרקים הסיבה החולקים

 מאיר רבי

 שואל ומשיב  כבוד

  ומשיבשואל  יראה

   לכל אדם

 רבי יהודה

 משיב שואל כבוד

 שואל  יראה

  משיב לכל אדם

 
 )המשך משנה א' לעניין הפסקה לשאול לשאול בשלום ולהשיב שלום( פרקי קריאת שמע, סדר הפרשיות  -ב' משנה 

 
 מושגים:

 
 .ברכת המאורות - ִראׁשֹוָנה ְּבָרָכה

 .)אהבת עולם(רבה  ברכת אהבה  - ְׁשִנָיה ְּבָרָכה

 .פרשת ציצית  - ַוֹיאֶמר

 .האדם מקבל עליו את מלכותו הבלעדית של הקב"ה קריאת שמע, - ָׁשַמִים ַמְלכות ֹעל

 .קבלת קיום המצוות - ִמְצֹות ֹעל

 ֵהן ֵּבין ַהְפָרִקים:  ֵאּלּו)ב( 

. ֵּבין ְׁשנִיָה ִלְׁשַמע. וֵבין ְׁשַמע ִלְוָהיָה ִאם ָׁשמַֹע. ֵּבין ְוָהיָה ִאם ָׁשמַֹע ְלַויֹאֶמר.  ֵּבין ַויֹאֶמר ֵּבין ְּבָרָכה ִראׁשֹונָה ִלְׁשנִיָה

 .ֶלֱאֶמת ְויִַציב

י  ב   יְהוָדה אֹוֵמר: ֵּבין ַויֹאֶמר ֶלֱאֶמת ְויִַציב ֹלא יְַפִסיק.  ר 

ר         ַע ֶּבן ָקְרחָ  ָאמ   ה: ָלָמה ָקְדָמה ְׁשַמע ִלְוָהיָה ִאם ָׁשמַֹע? ַרִּבי יְהֹוׁשֻׁ

 )ֶאָלא ְכֵדי( ֶׁשיְַקֵּבל ָעָליו עֹל ַמְלכות ָׁשַמיִם ְּתִחָלה, ְוַאַחר ָכְך  יְַקֵּבל ָעָליו  עֹל ִמְצֹות.         

 ַּביֹום )ִּבְלָבד(: נֹוֵהג ֶאָלא  ִאם ָׁשמַֹע נֹוֵהג ַּביֹום וַבַליְָלה, ַויֹאֶמר ֵאינֹו ְוָהיָה ִאם ָׁשמַֹע ְלַויֹאֶמר?  ֶׁשְוָהיָה        
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 'בשאלות משנה 
 

 כתוב כותרת למשנה:________________________________________________________ .1

 המוזכרים במשנה: א._________ ב.___________  שמות התנאיםכתוב את  .2

 עיינו בחומש וכתבו היכן נמצאים פרשיות אלו בתורה.  .3

מש הפרק " )דברים ו, ד(. העתיקו את הפסוק האחרון בו מסתיימת פרשת "שמע" וציינו את החוְׁשַמע" .א

   ______________________________________________________________והפסוק.

" )דברים יא, יג(. העתיקו את הפסוק האחרון בו מסתיימת פרשת "והיה אם שמוע" ְוָהיָה ִאם ָׁשמֹעַ " .ב

   ___________________________________________________וציינו חומש, פרק, פסוק.

הפרק  ותנו שם אחר לפרשיה זו. ציינו את החומש ," )במדבר טו, לז(. קראו את הפסוקיםַויֹאֶמר" .ג

 ________________________________________________והפסוק בו מסתיימת הפרשיה.

 במשנה:__________ מקרההכתוב את המילה: בה מתחיל   .4

, בשחרית ין להפסיק.בין אילו מילים בדיוק א כתובבמשנה הקודמת ועיין  ."ְוַיִציב ֶלֱאֶמת ַוֹיאֶמר ֵּבין" .5

 _______לבין:_________ _בין:__________ :בערביתלבין_____________. :_________ בין

 ___:________ו מילה אחת שמובנת כעת טוב יותרעיינו במשנה הקודמת והסביר ."ֵהן ֵּבין ַהְפָרִקים ֵאּלּו" .6

______________________________________________________________________ 

י" .7 , גם . מה מוסיף רבי יהודה על דברי תנא קמא"ַיְפִסיק ֹלא ְוַיִציב ֶלֱאֶמת ַוֹיאֶמר ֵּבין אֹוֵמר: ְיהוָדה ַרבִּ

 ________________________________?__ְוַיִציב ֶלֱאֶמת ַוֹיאֶמר ֵּביןאומר לא להפסיק קמא תנא 

____________________________________________________________________ 

 ___:המילים המסיימות את פרשת ציצית " וכתבו את שלושתַוֹיאֶמרעיינו שוב בפסוק המסיים את פרשת " .8

______________________________________________________________________ 

 -ל "ַוֹיאֶמר"יק בין סלא להפכיצד למדים מהפסוק בירמיה  ....ֱאֶמת יםֱאֹלק ה'וַ ( י) ירמיה פרק י' .9

 ________________________________________________________________?"ֱאֶמת"

        _______________________________:א. כתוב במחברתך פסוק המבטא קבלת עול מלכות שמים  .11

 __________________________________:ציין באיזו פרשיה היא כתובה     

      ____________________________________:בלת עול מצוות. כתוב במחברתך פסוק המבטא קב 

 _____________________________:_____ציין באיזו פרשיה היא כתובה         

 " אינה נוהגת אלא ביום?ַויֹאֶמר" נוהגת ביום ובלילה, ופרשת "ְוָהיָה ִאם ָׁשמֹעַ שפרשת " :הסבר מה הכוונה .11

______________________________________________________________________ 

 השלם טבלת  בין הפרקים: .12
 

 בברכה/ העניינים המוזכרים בפרק  שם הפרק / הברכה 

   ברכה ראשונה

   שניהברכה 

   ברכה שלישית
 

 :השלם סדר קביעת הפרשות בקריאת שמע .13
 

 הסיבה מיקומה שם הפרשה 

  ראשונה ְׁשַמע א

  שניה ָׁשֹמעַ  ִאם ְוָהָיה ב

  שלישית )ציצית( ַוֹיאֶמר ג
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 דקדוק באותיות, קריאה לפי סדר, טעות  בק"ש. בקריאת שמע: שמיעת האוזן, קפדהה  -משנה ג' 
 

 :מושגים
 

 שמע את המילים שהוציא מפיו.לא   - ְלָאְזנוֹ  ִהְׁשִמיעַ  ֹלא .א

 .קיים חובת אמירת שמע, ואינו צריך לחזור - ָיָצא .ב

 .לא הקפיד על הדקדוק הנכון בהגיית המילים - ְּבאֹוִתיֹוֶתיהָ  ִדְקֵדק ֹלא .ג

ֹ ם ׁשָ ה אִ יָ הָ וְּ -ית עובר לִ יצִ צִ אינו אומר את ק"ש לפי הסדר אלא מתחיל בְּ  - ְלַמְפֵרעַ  ַהּקֹוֵרא .ד  ועַ מ

 .וכו'

 דלג על מילה אחת או פסוק אחד. - ְוָטָעה ָקָרא .ה

 
 'גשאלות משנה 

 
 _______________________________________________________ כתוב כותרת למשנה: .1

 כתוב את המילה בה מתחיל: הנושא הראשון במשנה:____________ הנושא השני:______________ .2

 הנושא השלישי:_________________ הנושא הרביעי:_____________  

 ב.___________  המופיעים במשנה: א.__________ שמות התנאיםכתוב את  .3

 :__של אותה מילה הסבר את כוונתה :_______________שנזכרת מספר פעמים במשנה מילת דיןכתוב  .4

______________________________________________________________________ 

 :מושגים

 בצורה מסוימת, אבל אין זו דרישה מוחלטת שמעכבת גם לאחר  מצווהדרישה לקיום  - הילָ חִ תְ כַ לְ 

 .מעשהעשיית ה            
 .שמשמעה: 'אם עשה'( ארמית)מילה ב לאחר מעשה - דבָ יעַ דִ 

 ________________________:א קמא ור' יוסי ברישא של המשנההסבר את המקרה עליו חלקו תנ א. .5

______________________________________________________________________   

 ___:___________על פי ר' יוסי :_______________ע"פ תנא קמא ,הסבר את הדין של מקרה זהב. 

 ע"פ תנא קמא ור' יוסי, הדרך הנכונה ביותר ]לכתחילה[ לקרוא את המשפט הנכון:  שלםהג. 

 מה שהוא קורא.  את   לא ישמע באזניו  /   שהקורא ישמע  :קריאת שמע היא         

 ."ְּבאֹוִתיֹוֶתיהָ  ִדְקֵדק ְוֹלא ָקָרא" .6

 :_____________________במציעתא של המשנההודה י. הסבר את המקרה עליו חלקו תנא קמא ור' א .7

______________________________________________________________________    

  _______________________________:________ע"פ תנא קמא ,ב. הסבר את הדין של מקרה זה

 ________________________________________________________:הודהיועל פי ר'          

  .ָיָצא ֹלא אֹוֵמר: יֹוֵסי ַרִּבי. ָיָצא -ְלָאְזנֹו  ִהְׁשִמיעַ  ְוֹלא ְׁשַמע ֶאת ַהּקֹוֵרא( ג)

 . ָיָצא ֹלא אֹוֵמר: ְיהוָדה ַרִּבי, ָיָצא אֹוֵמר: יֹוֵסי ַרִּבי, ְּבאֹוִתיֹוֶתיהָ  ִדְקֵדק ְוֹלא ָקָרא 

 . ָיָצא ֹלא -ְלַמְפֵרַע  ַהּקֹוֵרא  

 :ֶׁשָטָעה ִלְמקֹום ַיֲחֹזר -ְוָטָעה  ָקָרא   

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%AA
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 , הדרך הנכונה ביותר ]לכתחילה[ הודהע"פ תנא קמא ור' יג. כתוב במחברתך את המשפט הנכון: 

 את האותיות והמילים של     לא יבטא כראוי  /  שהקורא יבטא כראוי   :היאלקרוא קריאת שמע          

 קריאת שמע.         

 __________________________________________:______את הסיפא של המשנה העתק  א. .8

 .יצא  לא -ְלַמְפֵרַע  ______________________ ַהּקֹוֵרא :מילים שיסבירו את הכתוב במשנה הוסףב. 

 יחזור למקום שטעה. -ְוָטָעה  _________________________ ָקָרא    

 קריאת שמע?___________________________________________ הילָ חִ תְ כַ לְ יש לקרוא כיצד  .9

 __?_______________________________דבָ יעַ דִ יצא ידי חובת קריאת שמע בבאיזה מקרה אדם  .11

 השלם טבלת טעויות בקריאת שמע: .11

 

 הדין הסבר המקרה 

 ְוֹלא ְׁשַמע ֶאת ּקֹוֵרא א

 ְלָאְזנוֹ  ִהְׁשִמיעַ 

 לפי תנא קמא: 

 לפי רבי יוסי: 

 ב
 ִדְקֵדק ְוֹלא ָקָרא

 ְּבאֹוִתיֹוֶתיהָ 

 לפי רבי יוסי: 

 לפי רבי יהודה: 

   ְלַמְפֵרעַ  ַהּקֹוֵרא ג

   ְוָטָעה ָקָרא ד

 

 השלם טבלת טעויות בקריאת שמע פסיקת ההלכה: .12

 

 ההלכה המקרה 

  ְלָאְזנוֹ  ִהְׁשִמיעַ  ְוֹלא ְׁשַמע ֶאת ּקֹוֵרא א

  ְּבאֹוִתיֹוֶתיהָ  ִדְקֵדק ְוֹלא ָקָרא ב

  ְלַמְפֵרעַ  ַהּקֹוֵרא ג

  ְוָטָעה ָקָרא ד

 

 על ידי בעלי מלאכה בשעת עבודתם קריאת שמע  -ד' משנה 

 

 :מושגים

 

 בעלי מקצוע. - ֻאָמִנין .א

 שורה בקיר בניין. - ִנְדָּבְך .ב
 תפילת שמונה עשרה. - ְּתִפָלה .ג

 

 
 

 

 'דשאלות משנה 

 

 ______________________משנה?_________________________________תן כותרת ל .1

 



 הרב שמואל רוזנברג            בס"ד
 ~ 6~   ד' ב' ג' א' יות' משנבפרק  ברכותמסכת 

 _________מקרה השני:___ההראשון במשנה:___________  מקרההכתוב את המילה בה מתחיל:  .2

 ?______________________________________________________: -מי הם ה .3

   .השלם במחברתך:  א. .4

 _______________________________________________מה הטעם שמתירים להם?_ ב.

 ______________?____________ :עשותל אסור לָ מה א.  .5

 ר זה?___________________________________________________סואִ ב. מה הטעם לְ 

בחוץ. מאד חם יצאו לפנות בוקר לקטוף פירות כדי שעבודתם תהיה לפני שיהיה פועלים  :סיכוםשאלת  .6

 ולא שמו לב שזמן קריאת שמע וזמן התפילה עובר. ,הם רצו להספיק לקטוף הרבה פירות

 ______להתפלל?  ______?נמצא על מנוף ממנו הוא קוטף, האם יוכל לקרוא שם קריאת שמעהפועל 

 ____________________________________________:___________שובתכםתהסבירו 

 


