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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

 
 המשניות עם פירוש הקהתי / ברטנוראאת למוד למומלץ מירבית להבנה 

 
 ראשונות, ברכות אחרונותברכות הנהנין, ברכות נושאי הפרק: 

 
 שאלות מבוא לפרק ו'

 
 ________________________________________הפרק השישי בו אנו עוסקים נקרא בשם: .1

 הטעם לשם זה?_________________________________________________________

 _______________________________________________הפרק הבא אחרי פרק זה נקרא: .2

 הטעם לשם זה?_________________________________________________________
 
 גידולי הארץ עלברכות ראשונות  -' משנה א

 
 :מושגים

רֹות ָהִאיָלן .א  .פירות העץ - פֵּ

ת .ב  לחם. -פַּ

 

 שאלות משנה א'

 

 ___________________________העתק מהמשנה למחברתך את הכותרת של המשנה _________ .1

 ____________ מה הם?______ :כמה סוגים ראשיים של מאכלים הבאים מהצומח נזכרו במשנהכתוב  .2

______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________":פֵּרֹות ָהִאיָלן"-כתוב הגדרה ל .3

 __________________________________________________":פֵּרֹות ָהָאֶרץ"-כתוב הגדרה ל .4

 ______________________________________? ______"יַּיִן"-ל הייתה מתאימהברכה איזו א.  .5

 _______________________________________? ________________היא שונתהמדוע ב. 

 ג. איזו ברכה מברכים לפני שתיית יין?____________________________________________

פֵּרֹות? כֵּיַצד)א(    ל הַּ   ְמָבְרִכין עַּ

רֹו ַעל   רפֵּ א ְפִרי ָהעֵּץ :ת ָהִאיָלן אֹומֵּ  ּבֹורֵּ

יַּיִן חּוץ  ר: ִמן הַּ יַּיִן אֹומֵּ ל הַּ ָגֶפן ֶשעַּ א ְפִרי הַּ  ּבֹורֵּ

ר: ְוַעל   א ְפִרי ָהֲאָדָמה פֵּרֹות ָהָאֶרץ אֹומֵּ  ּבֹורֵּ

ר:ַהיְָרק ְוַעל   א ְפִרי ָהֲאָדָמה ֹות אֹומֵּ  ּבֹורֵּ

ר: ַרִּבי א ִמינֵּי ְדָשִאים:   יְהּוָדה אֹומֵּ  ּבֹורֵּ
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יזֶה ְפִרי ְמִכינִים  .6 אֵּ  ? ___________ יַּיִןמֵּ

יזֹו ְּבָרָכה ְמָבְרִכים ִלְפנֵּי ֲאִכילַּת ֲענִָבים ? _______________________________ .7   ____________אֵּ

  ____________________________________________? ______""-איזו ברכה מתאימה ל .8

 _______________________________________? ________________היא שונתהמדוע ב. 

 ג. איזו ברכה מברכים לפני אכילת לחם?___________________________________________

 :מושג

י ָדָגן ְבִשילֵּ  מאכלים העשויים מחמשת מיני דגן שהם: חיטה, שעורה, כוסמת, שיפון, שבולת  - תַּ

 .שועל                    

 חד מחמשת מיני דגן?____________________________איזו ברכה מיוחדת תקנו למאכל העשוי מא .9

ח ִתיָרס ? ____________________ איזו ברכה ראשונה  .11 ל ֶלֶחם ֶהָעׂשּוי ִמֶקמַּ   ___________ְמָבְרִכים עַּ

 ת:טבלת הברכוהשלם את   .11
 

 הברכה סוג הפרי
 היוצא מן הכלל
 בגלל חשיבותו

 הברכה

רֹות ָהִאיָלן     פֵּ

    פֵּרֹות ָהָאֶרץ

 יְָרקֹות
 תנא קמא:

 רבי יהודה:

 

 ___________________________________________?פירותעל  כיםמבר איזו ברכה  ,להלכה  .12

 ___________________________________________?על ירקות כיםמבר איזו ברכה  ,להלכה  .13

מֹות   .14 ָדגָן: ח___ 5ָכתּוב ֶאת שֵּ  ___________________  ש___________________  ש____ִמינֵּי הַּ

 _____._________  כ________ש___   

 )כאמ"ד( יןדקרה מומר אותרת כ :לפי כםבלשונ כתבו את המשנה שאלת סיכום,  .15

 

 כותרת למשנה:  

 דין מקרה אומר / ים

 מברכים ברכת__________    כשאוכלים פירות שגדלים על העץ             תנא קמא  אומר:

 מברכים ברכת  בורא פרי הגפן    _____ששותים ____כ 

 מברכים ברכת_________    כשאוכלים פירות שגדלים על האדמה   תנא קמא אומר:     

 מברכים ברכת____________    כשאוכלים פת מחמשת _______   

 מברכים ברכת בורא פרי האדמה כשאוכלים_______________    _________אומר:   

 מברכים ברכת_____________      כשאוכלים________________   בי יהודה אומר:    ר

 
 אכילההטעות בברכות לפני   -' במשנה 

 
 :מושגים

רֹות ָהִאיָלן .א ִרי ּבֹוֵראפירות העץ, הגדרה לצורך ברכת  - פֵּ  : אם כשייטלו את הפרי יישאר ָהֵעץ פְּ

 .ירות אחריםענף שיחזור ויצמיח פ                    
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רֹות .ב ִרי ּבֹוֵראפירות האדמה, הגדרה לצורך ברכת  - ָהָאֶרץ פֵּ   לא: אם כשייטלו את הפרי ָהֲאָדָמה פְּ

 יישאר ענף שיחזור ויצמיח פירות אחרים.                   
 יצא ידי חובת הברכה. - ָיָצא .ג

 

 

 

 

 

 

 'שאלות משנה ב
 

 ________כתוב כותרת למשנה:________________________________________________ .1

 ______ ב. מציעתא של המשנה:_______________באיזו מילה מסתיימת: א. הרישא במשנה:______ .2

 ג.  הסיפא במשנה:____________    

ָלם ַעל" .3  ". כתוב  את כוונת המשנה:______________________________________________כֻּ

 השלם טבלת טעות בברכות לפני האכילה והדין: .4

 

א :כשברך על פרי העץ .5  ____________________________ ? , יצא ידי חובה, מדועָהֲאָדָמה ְפִרי ּבֹורֵּ

א האדמה:כשברך על פרי  .6 ץ ְפִרי ּבֹורֵּ  __________________________ ? , לא יצא ידי חובה, מדועָהעֵּ

ֹּלברכה כללית: כשברך  .7 כ ֹּ בָ דְ בִ  נְִהיָה ֶשהַּ  ____________________________מדוע? ,יצא ידי חובה, ור

ח /  הּוא: עֵּץ  ִאיָלןהתאם:  .8 רֹות. ְפִרי  /   ֶפרַּ ץ ָהִאיָלן פֵּ ל: עֵּ ִלים עַּ ח  /  גְדֵּ   .ְפִרי  /  ֶפרַּ

ֹּם  .9 מֹות ֶשל  4ְרש  _____________  ב. ______________ א. :ָהִאיָלן פֵּרֹותשֵּ

 ג. ______________ ד. _____________      

ח / ְפִרי / ֲאָדָמה  .11 ל: עֵּץ / ֶפרַּ ִלים עַּ רֹות ָהֲאָדָמה ְגדֵּ   .פֵּ

ֹּם   .11 מֹות ֶשל  4ְרש  ____________ ב. __________א. _____ )יְָרקֹות(:  ָהָאֶרץ פֵּרֹותשֵּ

 __________ ד. _________ג. ________         

א ְפִרי ָהֲאָדָמה ?לפי מה קובעים  .12 א ְפִרי ָהעֵּץ אֹו ּבֹורֵּ  __________________________ִאם יֵּש ְלֶבֶרְך ּבֹורֵּ

______________________________________________________________________ 

דע מה מברכים, הוא "אם אמר" בדיעבד, אם אמר בטעות. אבל אם אדם לא יו -ב עוסק הדיון במשנה : הבהרה

 צריך לברר היכן הפרי גדל בעץ או באדמה.                                            

  במסגרת סיור לימודי בקרו התלמידים בבית אריזה של אבוקדו. "תאכלו ככה, בלי לחם, הם מצויינים.   .13

א :אמר המארח. הסתבר אחר כך שחלק ברכו ,טריים. היום קטפו אותם מהעצים" ץ ְפִרי ּבֹורֵּ  :, חלק ברכוָהעֵּ

א ֹּל :, וחלק ממש התבלבלו וברכוָהֲאָדָמה ְפִרי ּבֹורֵּ כ ֹּ בָ דְ בִ  נְִהיָה ֶשהַּ  . ור

         בברכה שברך:____________________________________ חובהיצא ידי מהילדים מי כתוב: א. 

 ______________________מה הטעם:________________________________             

ַרְך( ב) ל ּבֵּ א :ָהִאיָלן פֵּרֹות עַּ  .ָצאיָ  -ָהֲאָדָמה  ְפִרי ּבֹורֵּ

רֹות ְוַעל א :ָהָאֶרץ פֵּ ץ  ְפִרי ּבֹורֵּ  .יָָצא ֹלא -ָהעֵּ

ָלם ַעל ר ִאם כֻּ ֹּל :ָאמַּ כ  :יָָצא -נְִהיָה  ֶשהַּ

 

 

 

 

 הדין מה היה עליו לברך ךרֵּ מה בֵּ  המקרה 

ַרְך א ל ּבֵּ     ָהִאיָלן רֹותפֵּ  עַּ

רֹות ַעל ב     ָהָאֶרץ פֵּ

ָלם ַעל ג     כֻּ
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 בברכה שברך:__________________________________ חובהיצא ידי לא מהילדים  מי ב. 

         מה הטעם:_______________________________________________________    

 

 ברכה ראשונה על מאכלים שאין גידולם מן הארץ  -' גמשנה 
 

 :מושגים

 .ץיין שהחמי - ֹחֶמץ .א

 שנשרו מהעץ לפני גמר בישולם. )מקולקלים(פירות  - ּנֹוְבלֹות .ב
אי .ג  חגבים בעלי סימני טהרה. - ּגֹובַּ
 .)יין שהחמיץ, פירות מקולקלים(דברים הנוצרים ע"י קללה  - ְקָלָלה ִמין .ד

 

 

 

 

 

 
 

 'שאלות משנה ג
 

 ___________________כתוב כותרת למשנה:_____________________________ .1

 שלושה נושאים במשנה מתחילים באותה מילה: .2

 .______________3.__________________ 2.________________   1כתוב את הנושאים:  .א

 כתוב את המילה הפותחת:____________ .ב

 כתוב,  א. את שם התנא המוזכר במשנה:_________ .3

 ___________________________________דין אותו הוא אומר:_________ב. את ה         

ין ָדָבר" -הבא דוגמאות ל .4  _______________________________________:"ָהָאֶרץ ִמן ִגדּולֹו ֶשאֵּ

 :מושגים הבאיםלהסבר כתוב  .5

ֶֹּמץ" .א  ":______________________________________________________________ח

 _____________________________________________":________________ּנֹוְבלֹות" .ב

 ":_____________________________________________________________גֹובַּאי" .ג

 ":___________________________________________________________ְקָלָלה ִמין" .ד

 ת אתגר, ושאל .6

ין ָדָבר -כתוב את המשותף ל .א ֶֹּמץ ָאֶרץ,הָ  ִמן ִגדּולֹו ֶשאֵּ יִצים, ָחָלב, ְגִבינָה, גֹובַּאי, ּנֹוְבלֹות, ח  ________:ּבֵּ

יִצים, ְגִבינָה ,ָחָלב .ב  :______________________________________________________ּבֵּ

ָּבָאה:  .7 ְבָלה הַּ טַּ ָשלֵּם ֶאת הַּ  הַּ

 על מה מברכים הברכה 
  ַהּמוִֹציא  א

  ִמּזוֹנוֹת ב
ןּבוֵֹרא פ   ג פֶּ   ִרי ַהגֶּ
ִרי ָהֵעץ ד   ּבוֵֹרא פ 
ִרי ָהֲאָדָמה ה   ּבוֵֹרא פ 

ָברוֹ  ו יֶּה ִּבד  ַהֹכל ִנה    שֶּ

 

ין ָדָבר ַעל( ג)  ר: ָהָאֶרץ ִמן ִגדּולֹו ֶשאֵּ ֹּל אֹומֵּ כ  .ֶשהַּ

ֶֹּמץ ַעל  ח ל הַּ ּנֹובְ  ְועַּ גֹובַּאי ְועַּל לֹותהַּ ר: הַּ ֹּל. אֹומֵּ כ  ֶשהַּ

ל ֶהָחָלב ַעל  ְגִבינָה ְועַּ ל הַּ יִצים ְועַּ ּבֵּ ר: הַּ ֹּל אֹומֵּ כ  .ֶשהַּ

ר: יְהּוָדה ַרִּבי ין ְקָלָלה ִמין ֶשהּוא ָכל אֹומֵּ  :ָעָליו ְמָבְרִכין אֵּ
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 )כאמ"ד( יןדקרה מומר אותרת כ :לפי כםבלשונ כתבו את המשנה שאלת סיכום, .16

 

 כותרת למשנה:  

 דין מקרה אומר / ים

ין ָדָבר ַעל          תנא קמא  אומר:  ברכת__________   מברכים  ָהָאֶרץ ִמן לֹוִגדּו ֶשאֵּ

ֹּל.מברכים ברכת     כ  ֶשהַּ

 מברכים ברכת_________    ___________________ֶהָחָלב ַעל תנא קמא אומר:     

 מברכים ברכת____________    כשאוכלים פת מחמשת _______   

ר: יְהּוָדה ַרִּבי    קליםיין שהחמיץ, פירות מקול אֹומֵּ

 

א נְָפשֹות: םלֵּ שְ הַּ  .8  ֶאת ִּבְרכַּת ּבֹורֵּ

א ___________ __________  __  ___________  ___  ____ ______ ְוֶחְסרֹונָןבא"ה אמ"ה ּבֹורֵּ

ֲחיֹות ָּבֶהן __  . םָהעֹוָלִמי___ _ְך ___רּו___ בָ ______ ָכל ____ְלהַּ

ן  .9 גְָמאֹותתֵּ  מהמשנה ! דֻּ

ין ִגדּולבָ דָ  .א  ______________________________________. ___________ֹו ִמן ָהָאֶרץר ֶשאֵּ

 ______________________________________________________ ָכל ֶשהּוא ִמין ְקָלָלה. .ב

 __________________________________________על תנא קמא? יְהּוָדה ַרִּביחולק  א. לגבי מה .11

 ___________________________________________________?הּוָדהיְ  ַרִּבישל  מה טעמוב. 

 
 הנהנין קדימה בברכותדין   -' דמשנה 

 

 :מושגים

 .סוגים - ִמינִים .א

 .(חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר)פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל  - ִשְבָעה ִמִמין .ב
 הנין.ראשי תיבות לדיני קדימה בברכות הנ - המג"ע א"ש .ג

 

    "         ע   "   ג   מ   ה
 

 

 

   עץ גפן מזונות המוציא

 

 

 

 

 

 

 

 'שאלות משנה ד
 

 כתוב כותרת למשנה:________________________________________________________ .1

ְרּבֵּה. ִמינִים ְלָפנָיו ָהיּו( ד)  הַּ

ִּבי ר: יְהּוָדה רַּ ינֵּיֶהם יֵּש ִאם   אֹומֵּ ְך - ִשְבָעה ִמִמין ּבֵּ  . ָעָליו ְמָברֵּ

ְך         אֹוְמִרים: וֲַּחָכִמים ל ְמָברֵּ יזֶה עַּ  :ֶשיְִרֶצה ֶהםמֵּ  אֵּ
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 באיזו מילה מסתיים המקרה במשנה:____________  .2

 כתוב את המקרה במשנה בלשונך:_______________________________________________  .3

ינֵּיֶהם יֵּש ִאם" .4  כתוב: ".ִשְבָעה ִמיןמִ  ּבֵּ

 ___________________________________________________מדובר: "ִשְבָעהעל אילו " .א

 _____________________________:___________________"ִשְבָעה"של אותם  שמותיהם .ב

ְך" .5  ". א. על מה עליו לברך לשיטת רבי יהודה?_________________________________ָעָליו ְמָברֵּ

 __________________________ב. איזו ברכה עליו לברך?_____________    

ְך" .6 ל ְמָברֵּ יזֶה עַּ ֶהם אֵּ  _________________? כתוב בלשונך:". לשיטת חכמים על מה עליו לברךֶשיְִרֶצה מֵּ

______________________________________________________________________ 

ְרּבֵּה ִמינִים ְלָפנָיו ָהיּו" .7  והוא רוצה לטעום מכולם, על מה יברך קודם? ". הַּ

ִּבילשיטת  .א  :_______________________________________________________יְהּוָדה רַּ

 ________________________________________________________________________:ֲחָכִמיםלשיטת  .ב

 שאלה למעשה: .8

 חגית ונעה ישבו לאכול סלט פירות ובו: תמרים, שזיפים, אפרסקים, אגסים ותפוחים. 

 חגית: "האפרסק הכי טעים. אני רוצה לאכול ממנו". 

 נעה: "אבל צריך לברך קודם על פרי משבעת המינים". 

 ? "את בטוחה"חגית: 

  ___________________________________________י משבעת המינים?מי הוא הפרכתוב,  .א

 :____________________________________לדברי מי מהתנאים תואמים דברי חגית רהסב .ב

 :________________________________________________לדברי מי תואמים דברי נעה .ג

 
 )עיקר פוטר את הטפל( יםמאכלים הפוטרים בברכתם מאכלים אחר  -' המשנה 

 
 :מושגים

ר .א  .יצא ידי חובת הברכה - ָפטַּ

ְרֶפֶרת .ב  קינוח סעודה. - פַּ
ר .ג  לא יצא ידי חובת הברכה. - ֹלא ָפטַּ
ָרה .ד ה ְקדֵּ ֲעשֵּ  תבשיל. - מַּ
ָמזֹון .ה  .לפני הסעודה - ִלְפנֵּי הַּ
ָמזֹון .ו ר הַּ  .בסוף הסעודה לפני הברכה האחרונה - ְלַאחַּ

 

 

ַרְך)ה(   ל הַּ  ּבֵּ ָמזֹון,עַּ ָמזֹון. יַּיִן ֶשִלְפנֵּי הַּ ר הַּ יַּיִן ֶשְלַאחַּ ר ֶאת הַּ  ָפטַּ

ַרְך       ָמזֹון ּבֵּ ְרֶפֶרת ֶשִלְפנֵּי הַּ פַּ ל הַּ ָמזֹון. עַּ ר הַּ ְרֶפֶרת ֶשְלַאחַּ פַּ ר ֶאת הַּ  ָפטַּ

ַרְך       פַּת, ּבֵּ ל הַּ ְרֶפֶרת עַּ פַּ ר ֶאת הַּ  ָפטַּ

ְרֶפרֶ  ַעל             פַּ ת. ת,הַּ פַּ ר ֶאת הַּ  ֹלא ָפטַּ

אי אֹוְמִרים מַּ ָרה:  :ּבֵּית שַּ ה ְקדֵּ ֲעׂשֵּ  ַאף ֹלא מַּ
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 'שאלות משנה ה
 

 כתוב כותרת למשנה:________________________________________________________ .1

 כתוב הסבר למושגים הבאים: .2

ר" .א  ____________":_________________________________________________ָפטַּ

ְרֶפֶרת" .ב  ":____________________________________________________________פַּ

ר" .ג  ":__________________________________________________________ֹלא ָפטַּ

ָרה" .ד ה ְקדֵּ ֲעׂשֵּ  ":_________________________________________________________מַּ

 

אי אֹו" .3 מַּ ָרהְמִרים: ּבֵּית שַּ ה ְקדֵּ ֲעׂשֵּ  ". ַאף ֹלא מַּ

 העתק למחברתך והשלם את החסר: )העזר בתרמילון(

___ שהמברך על הפרפרת לא _____  _______ עם דברי __________, הם  ______ ___לפי דברי _

 _. _________ אף מעשה_________, ומוסיפים עוד שהמברך על הפרפרת,  לא_______ ______פטר__

 פטר, תנא קמא, בית שמאי, קדרה, מסכימים, את הפת :תרמילון

אלו ברכות על מאכלים פוטרות מלברך על מאכל אחר. הרישא  -המשנה דנה באשר לברכות על מאכלים .4

עוסקת בברכה על יין לפני המזון )לפני תחילת הסעודה(, האם פוטר מברכה על יין לאחר המזון )לאחר 

השלם בטבלה קת בברכה על פת ועל פרפרת, מי פוטר את מי. הסעודה לפני ברכת המזון(. הסיפא עוס

 שלפניך:
 

 הטעם הדין  הסבר המקרה

ַרְך ָמזֹון ּבֵּ יַּיִן ֶשִלְפנֵּי הַּ ל הַּ   עַּ
   

  

ַרְך ָמזֹון ּבֵּ ְרֶפֶרת ֶשִלְפנֵּי הַּ פַּ ל הַּ   עַּ
   

  

ַרְך ל הַּפַּת, ּבֵּ  עַּ
   

  

ַרְך) ְרֶפֶרת, ַעל( ּבֵּ פַּ  הַּ
   

אילפי   מַּ   :ּבֵּית שַּ

 
 ברכהידי חובת האחרים  הוצאת -' ומשנה 

 
 :מושגים

בּו .א סֵּ  .)נהגו לאכול תוך שהם מוטים על הצד( ,בחבורה לאכול ישבו על מיטות - הֵּ

ְגָמר .ב  .בשמים הנתונים על מחתת גחלים לריח טוב -מֻּ
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 'שאלות משנה ו
 

 כתוב כותרת למשנה:________________________________________________________ .1

 כתוב הסבר למושגים הבאים: .2

ּבּו" .א סֵּ  ":_____________________________________________________________הֵּ

ְגָמר" .ב  ________________________":_____________________________________מֻּ

 כתוב את המלה אחרונה, ברישא של המשנה:____________ במציעתא:_________ בסיפא:_______ .3

ְך ְלעְַּצמֹו" .4   :כתוב ".ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָברֵּ

 ____________________________________________________על איזה מקרה מדובר: .א

 ________________________________________על איזו ברכה מדובר:___________ .ב

 מה הטעם:____________________________________________________________ .ג

ְך ְלעְַּצמֹו" .5  ". כתוב:ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָברֵּ

 באיזה מקרה מדובר:______________________________________________________ .א

 ___________________________________________על איזו ברכה מדובר:________ .ב

 מה הטעם:____________________________________________________________ .ג

 ". כתוב:ָלֶהם יַּיִן ָּבא" .6

ְצמֹובאיזה מקרה: " .א ְך ְלעַּ  ".______________________________________ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָברֵּ

 _______________________________________מה הטעם:__________________ .ב

ְך ְלכָֻּלםבאיזה מקרה: " .ג  ".____________________________________________ֶאָחד ְמָברֵּ

 מה הטעם:________________________________________________________ .ד

ְגָמרַעל  ךרֵּ בָ מְ ְוהּוא " .7  ". כתוב:מֻּ

 _______________________________________________________מתי מביאים אותו .א

 _______________________________________________מי מברך עליו: ךרֵּ בָ מְ ְוהּוא  .ב

 מהי הברכה:________________________________________________________ .ג

ָדה" .8 ָלא ְלַאַחר ַהְסעֻּ ְגָמר אֶׁ ת ַהמֻּ ין ְמִביִאין אֶׁ אֵּ  ". ַאף ַעל ִפי שֶׁ

את / סמן פירוש המילים "אף על פי" הוא: )העתק  העתק למחברתך את המובאה מהמשנה, וכתוב בהמשך:

 התשובה הנכונה( 

 ההלכה היא שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר הסעודה  .א

 כלומר שאין שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר הסעודה  .ב

 למרות שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר הסעודה  .ג

 שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר הסעודה  בגלל .ד

ֹּל, ָהיּו)ו(  ְך ְלעַּ  יֹוְשִבין ֶלֱאכ  ְצמֹו.ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָברֵּ

ּבּו סֵּ ָלן. ,הֵּ ְך ְלכֻּ  ֶאָחד ְמָברֵּ

  ָלֶהם יַּיִן ָּבא

ָמזֹון ְּבתֹוְך ְצמֹו. ,הַּ ְך ְלעַּ  ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָברֵּ

ָמזֹון, ְלַאַחר ָלם. הַּ ְך ְלכֻּ  ֶאָחד ְמָברֵּ

ְגָמר, ְוהּוא ר ַעל ַהמֻּ ָלא ְלַא אֹומֵּ ְגָמר אֶׁ ת ַהמֻּ ין ְמִביִאין אֶׁ אֵּ ָדהַאף ַעל ִפי שֶׁ   :ַחר ַהְסעֻּ
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 טפלועיקר  -' זמשנה 
 

 :מושגים

 .או מאכל מתוק מאד ,מאד מאכל מלוח - ָמִליחַּ  .א

 לחם. - תפַּ  .ב

 נספח, בעל חשיבות משנית. - לפֵּ טָ  .ג

 

 'שאלות משנה ז
 

 כתוב כותרת למשנה:________________________________________________________ .1

 __________________________________________________את המקרה במשנה:_כתוב א.  .2

 ב. הדין:________________________________________________________________

 :_____________________________________________________________הטעםג. 

ְכָלל זֶׁה" .3  :כתוב". הַּ

 _________________________________________________________מה הכלל אומר: .א

בטיול השנתי בגליל, ביקרו התלמידים בכרם ענבים, והמארחים כבדו אותם בענבים מזן מיוחד. הענבים  .ב

א הוציוכדי להפחית מעט את המתיקות  היו מאד מאד מתוקים. אחד התלמידים הרגיש במתיקות הרבה

מה עליו כתוב, "בורא מיני מזונות".  :בייגלה שהביא מהבית. הוא התלבט האם עליו לברך ותיקמ

 :_______________________________________________לעשות ע"פ האמור במשנה

ְכָלל זֶׁה" .4 ָלה ְוִעמֹו ִעָקר ֶשהּוא ָכל, הַּ ְך, ְטפֵּ ל ְמָברֵּ ר ָהִעָקר עַּ ָלה ֶאת ּופֹוטֵּ ְטפֵּ  ".הַּ

 כתוב:בעוגה יש מילוי של שוקולד. 

 ______________________________ :מה הטפל_____________ :_________מה העיקר .א

 ___________________ברכה אין מברכים:איזו  :___________________איזו ברכה מברכים .ב

נעמה לא רצתה לאכול לחם. היא אחותו הראל רצה לאכול בארוחת הצהרים לחם, בשר ותפוחי אדמה.  .5

  כתוב: רצתה לאכול בשר ותפוחי אדמה.

 __________________________________________________:ברכות עליהם לברך אילו .א

 _______________________________________________________:נמקו תשובותיכם .ב

 
 על המיםראשונה ברכה אחרונה על פירות שבעת המנים, ברכה  -' חמשנה 

 
 :מושגים

 המזון והן: ברכת הזן, ברכת הארץ וברכת  שלוש ברכות ראשונות בברכת - ָשלש ְבָרכֹות .א

 .ירושלים                      

ין ָשלש .ב עֵּ ת מֵּ  .ברכות בברכת המזוןברכה אחת מעין שלושת ה - ְבָרָכה ַאחַּ

 .תבשיל של ירקות - ֶשֶלק .ג

ִביאּו( ז) ְתִחָלה ָמִליחַּ  ְלָפנָיו הֵּ ְך        -ִעמֹו  ּופַּת ּבַּ ל ְמָברֵּ ָמִליחַּ  עַּ ר הַּ פַּת תאֶ  ּופֹוטֵּ ת           ,הַּ פַּ ָלה ֶשהַּ  לֹו ְטפֵּ

ְכָלל זֶׁה ָלה ְוִעמֹו ִעָקר ֶשהּוא ָכל, הַּ ְך, ְטפֵּ ל ְמָברֵּ ר ָהִעָקר עַּ ָלה ֶאת ּופֹוטֵּ ְטפֵּ  :הַּ
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 'שאלות משנה ח
 

 כתוב כותרת למשנה:________________________________________________________ .1

 כתוב את שמות התנאים המופיעים במשנה:________________________________________ .2

 :כתוב  .3

לרַּ המקרה עליו חלקו מה  .א  ______________________________________:וֲַּחָכִמים ָּבן גְַּמִליאֵּ

למה סובר . ב ָּבן גְַּמִליאֵּ  __________:___________________________________________רַּ

 ג. מה דעת חכמים:__________________________________________________________

 ו:______________________________________________כתוב, מה מחדש רבי עקיבא בדברי .4

יִם ִלְצָמאֹו" .5  :איזו ברכה עליו לברך לפי ". כתובהַּשֹוֶתה מַּ

 תנא קמא:_____________________________________________________________ .א

 :______________________________________________________לפי  .ב

יִם . לת אתגרשא .6  , אלא משום שנתקע לו משהו בגרון יברך  /  לא יברך לפני השתיה.ִלְצָמאֹו שלאהַּשֹוֶתה מַּ

 שאלות סיכום לפרק:

 _______________________________?כיצד ינהגלאכול את שניהם  תפוח וזית ורוצה והביאו לפני .1

 הברכה. ,  יצא  /  לא יצא  ידי חובתבורא פרי האדמה :ברך על תפוז .2

 ____________________________________________________מברך: םאניתלאחר אכילת  .3

 ____________________________________________________:על מה מברכים ל,פֵּ טָ וְ  ִעָקר .4

5.  ֹּ יִם ִלְצָמאֹוש  ______________________________________________________ יברך: ֶתה מַּ

 _________________________________________מברכה: פוטרת אינהאת מה הפרפרת  ,כתוב .6

 הסבר את הביטויים:  .7

 :____________________________________________________________לפני המזון .א

 :___________________________________________________________בתוך המזון .ב

 ___________________________________________________________לאחר המזון .ג

 :_____________________________________________________כתוב כלל שלמדת בפרק .8

 מה הוא אמר בכל פעם?  ______________________שלוש פעמים?בפרק איזה תנא נזכר  .9

 ___________________________________________________________________ .א

 ___________________________________________________________________ .ב

___________________________________________________________________ .ג

             

 

נִים ֲענִָבים ְוִרמֹונִים, ָאַכל)ח(   יֶהן ָשלש ְּבָרכֹות,    ְתאֵּ ְך ַאֲחרֵּ ל.ִדבְ  ְמָברֵּ ָּבן גְַּמִליאֵּ י רַּ  רֵּ

ין ָשלש     אֹוְמִרים: ַוֲחָכִמים עֵּ ת מֵּ   ְּבָרָכה ַאחַּ

ר:   ַרִּבי ְך ַאֲחָריו ָשלש ְּבָרכֹות.    ֲאִפלּו ָאכַּל ֶשֶלק ְוהּוא ְמזֹונֹו, ֲעִקיָבא אֹומֵּ   ְמָברֵּ

ה  יִם ִלְצָמאֹו, ַהּׁשֹותֶׁ ֹּל נְִהיָה ִּבְדָברֹו.    מַּ כ ר ֶשהַּ   אֹומֵּ

 
 


