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לפניכם מבחן בתושבע״פ.

במבחן שלושה חלקים:
חלק א — דינים :עליכם לענות על השאלות בחלק הזה.
חלק ב — גמרא וחלק ג — משנה :עליכם לענות על השאלות רק בחלק אחד לפי
הנחיית המורה.
קְִראּו את ההוראות בעיון וענו על השאלות בתשומת לב.
לרשותכם  90דקות ,אך אם תזדקקו לזמן נוסף ,בקשו מהמורה.

בהצלחה!
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חלק א

דינים
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.1

.2

.3

6

באילו הלכות בתוכן העניינים של “קיצור שולחן ערוך״ כתובות הלכות
פרשת “שקלים״?
א

בהלכות צדקה

ב

בהלכות הלוואה

ג

בהלכות מוקצה

ד

בהלכות פורים

באילו הלכות כתוב המושג ‘י״ג מידות׳?
א

בהלכות ראש חודש

ב

בהלכות סליחות

ג

בהלכות חנוכה

ד

בהלכות שבת

כמה ברכות יש בתפילת מוסף של ראש השנה?
א

שבע ברכות

ב

תשע ברכות

ג

שמונה עשרה ברכות

ד

תשע עשרה ברכות
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.4

אם ישאל אתכם ילד בן שש כיצד עליו לנהוג ביום הכיפורים ,מה תאמרו לו?
נאמר לו —

.5

א

שאסור לו לצום.

ב

שיצום כמה שעות לפי כוחותיו.

ג

שיצום עד חצות היום.

ד

שעליו לצום עד סוף הצום גם אם הדבר קשה לו.

לפניכם הלכה מהלכות יום הכיפורים:
“בן אחת עשרה שנה שלמות ,בין זכר בין נקבה ,מתענים ומשלימים מדברי סופרים כדי
לחנכם במצוות .ויש אומרים שאין צריך להשלים מדרבנן כלל...״ (סימן קו ,ט)
הקיפו את מילת הטעם שבהלכה הזאת.

.6

המצווה לשבת בסוכה היא "מצוות עשה שהזמן גרמא".
מה הוא הפירוש של המושג "מצוות עשה שהזמן גרמא"?

מבחן פנימי  135בתושבע״פ לכיתה ו ()6

| 08:47, 2 0808:47 | 135-06-06-01-01-01-019-020-03

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ,משרד החינוך

135-TOSH-020-6-SOF-pnimi-net

7

.7

.8

איזה מאכל אין לאכול בחג הסוכות מחוץ לסוכה?
א

סלט גזר

ב

קציצות בשר

ג

פיתה עם חומוס

ד

צ'יפס

לפניכם משפטים העוסקים בהדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת.
סמנו נכון או לא נכון ליד כל משפט לפי ההלכה.

.9

א .שליח ציבור המדליק נרות חנוכה בבית הכנסת,
פטור מהדלקת נרות חנוכה בביתו.

נכון  /לא נכון

ב .מדליקים נרות חנוכה בקיר הדרומי בבית הכנסת
זכר למנורת המקדש.

נכון  /לא נכון

ג .מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת כדי לפרסם את הנס.

נכון  /לא נכון

אדם גר בקומה שנייה בבניין.
היכן עליו להדליק נרות חנוכה לפי ההלכה?

8

א

בכניסה לבניין

ב

בחדר המדרגות ליד דירתו

ג

על השולחן בסלון

ד

בחלון הפונה לרשות הרבים
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.10

לפניכם משפטים העוסקים בחודש אדר ובחג הפורים.
סמנו נכון או לא נכון ליד כל משפט לפי ההלכה.

.11

א .בפורים צריך לשלוח לפחות שני משלוחי מנות
על מנת לקיים את המצווה.

נכון  /לא נכון

ב .בכל משלוח מנות צריך שיהיו לפחות שני פריטים.

נכון  /לא נכון

ג .בפורים מוסיפים "יעלה ויבוא" בכל התפילות.

נכון  /לא נכון

ד .אם אין מגילה כשרה קוראים בחומש.

נכון  /לא נכון

ה .מתקנים את הקורא במגילה רק אם הטעות
משנה את משמעות המילה.

נכון  /לא נכון

ו .השומעים צריכים לעמוד בזמן שקוראים את המגילה.

נכון  /לא נכון

בהלכות ליל הסדר כתוב:
‘אח״כ ייקח מרור וישקענו כולו בחרוסת ,ולא ישהנו בתוכו שלא יבטל טעם מרירותו,
ומטעם זה צריך לנער החרוסת מעליו.׳ (סימן פח ,כט)
לפי ההלכה הזאת ,אין להשהות את המרור בחרוסת ,ויש לנער את החרוסת מהמרור
לאחר הטיבול.
לשם מה נוהגים כך?
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.12

.13

לפי הלכות שבת ,שולחן שמונח עליו כסף הוא —
א

נולד.

ב

מוקצה מחמת חסרון כיס.

ג

בסיס לדבר האסור.

ד

מוקצה מחמת גופו ומקומו.

לפניכם משפטים העוסקים בטלטול ״כלי שמלאכתו לאיסור״ בשבת.
סמנו  üליד שני המשפטים הנכונים.

ֿ

.14

(א)

מותר לטלטלו אם הוא יקר ערך.

(ב)

מותר לטלטלו לצורך גופו.

(ג)

מותר לטלטלו לצורך שמירתו.

(ד)

מותר לטלטלו לצורך מקומו.

(ה)

מותר לטלטלו אם הוא קל.

אדם לא הבדיל במוצאי שבת.
עד מתי הוא יכול להבדיל?

10

א

עד סוף יום ראשון

ב

עד סוף יום שלישי

ג

עד סוף יום רביעי

ד

עד כניסת השבת הבאה
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.15

בהלכות תפילה של שבת כתוב:
“ ...ולכן מתפילת מוסף שאינה בקשת רחמים נשים פטורות .אך אם רוצות להתפלל
מוסף רשאיות הן...״ (סימן סה ,יג)
למה מתכוונים במילים "רשאיות הן"?

.16

.17

א

מותר להן.

ב

כדאי להן.

ג

אסור להן.

ד

חייבות הן.

מתי מתחילים לומר שאלת גשמים (“ותן טל ומטר לברכה״ או “ברך עלינו״)?
א

בראש השנה

ב

בחג הסוכות

ג

ביום א‘ במרחשוון

ד

ביום ז‘ במרחשוון

לפי ההלכה ,מה נכון בנוגע לאדם שאין לו די כסף כדי לתת צדקה לעני?
א

הוא פטור ממצוות צדקה.

ב

הוא צריך להתחייב לתת צדקה לעני בפעם אחרת.

ג

הוא צריך לומר לעני דברי פיוס.

ד

הוא צריך ללוות כסף כדי לקיים מצוות צדקה.
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חלק ב

גמרא
שימו לב!
חלק ב עוסק בגמרא וחלק ג במשנה.
עליכם לענות על השאלות רק בחלק אחד
לפי הנחיית המורה.
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.18

א .במשנה מתוארים מקרים שבהם אדם המוצא אבדה רשאי לקחת אותה
(״הרי אלו שלו״).
לפניכם רשימה של מציאות.
סמנו  üליד שתי מציאות שאדם רשאי לקחת.

(א)

חתיכות של בד

(ב)

פירות בתיק אוכל

(ג)

מגבת שרקום בה שם

(ד)

מטבעות מפוזרים על המדרכה

(ה)

מעיל שבכיסו כפפות

ב .לפי איזה כלל בחרתם את שתי המציאות שאדם רשאי לקחת?

.19

בגמרא כתוב“ :אמר רבי יצחק :קב בארבע אמות היכי דמי אי דרך נפילה אפילו
טובא נמי"...
בעזרת המילים “היכי דמי" הגמרא —

14

א

מתרצת תירוץ.

ב

שואלת שאלה.

ג

מסבירה מחלוקת.

ד

מביאה נימוק.

מבחן פנימי  135בתושבע״פ לכיתה ו ()6

| 08:47, 2 0808:47 | 135-06-06-01-01-01-019-020-03

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ,משרד החינוך

135-TOSH-020-6-SOF-pnimi-net

.20

בגמרא כתוב על קב בארבע אמות:
“דנפיש טרחייהו לא טרח איניש ולא הדר אתי ושקיל להו...״
מה הוא הפירוש של המשפט הזה?

.21

א

יש טרחה רבה באיסוף הפירות ,ולכן האדם אינו שוקל אותם.

ב

אין טרחה רבה באיסוף הפירות ,ולכן האדם אוסף אותם.

ג

יש טרחה רבה באיסוף הפירות ,ולכן האדם אינו חוזר ואוסף אותם.

ד

אף שיש טרחה רבה באיסוף הפירות ,האדם טורח ואוסף אותם.

לפניכם משפטים העוסקים בסוגיה "ייאוש שלא מדעת".
סמנו נכון או לא נכון ליד כל משפט.
א .מחלוקת אביי ורבא ("ייאוש שלא מדעת") היא רק בדבר
שאין בו סימן.

נכון  /לא נכון

ב .הנמושות מגיעים בדרך כלל לשדה ראשונים.

נכון  /לא נכון

ג .אפשר לזהות את העץ שממנו נפלה תאנה.

נכון  /לא נכון
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.22

אביי ורבא עוסקים בסוגיה “ייאוש שלא מדעת״.
באיזה מקרה אביי ורבא חלוקים?

.23

16

א

בחפץ שנפל והבעלים לא ידע

ב

בשלוליתו של נהר

ג

בחפץ גדול וכבד

ד

בזוטו של ים

איזה ביטוי מציין שכעת תפרש הגמרא את המשנה רק במקרה מסוים?
א

תיקו

ב

תא שמע

ג

בעי רבי

ד

הכא במאי עסקינן
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.24

במסגרת שלפניכם ציטוט מן הגמרא ,ובציטוט יש קושיה וגם תשובה:
״תא שמע מעות מפוזרות הרי אלו שלו אמאי הא לא ידע דנפל מיניה התם נמי
כדרבי יצחק דאמר :אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה.״
ענו על סעיפים א ,ב לפי הציטוט הזה.
א .הסבירו את הקושיה בלשונכם.

ב .המילה הראשונה של תשובת הגמרא על הקושיה בציטוט שבמסגרת היא —
.

.25

ראשי התיבות יע״ל קג״ם הם של —
א

מחלוקות שבהן הלכה כרבא.

ב

מחלוקות שבהן הלכה כאביי.

ג

מחלוקות שבהן הלכה כרבי יצחק.

ד

מחלוקות שבהן הלכה כרבי ירמיה.
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.26

בגמרא מסופר שרב אחא בריה דרבינא שאל את רב אשי מדוע מותר לאכול תמרים
שנפלו מהעצים בגלל הרוח ,הרי ייאוש שלא מדעת לא הווי ייאוש.
תשובתו של רב אשי על השאלה הזאת היא —

.27

א

כי אין בתמרים סימן ,והבעלים מתייאש.

ב

כי התמרים נפלו בגלל הרוח ולא נקטפו בידי אדם.

ג

כי העצים הם של יתומים צעירים ,והיתומים מֹו ֲחל ִים.

ד

כי שקצים ורמשים אוכלים את התמרים ,והבעלים מתייאש.

בטבלה שלפניכם מילים בארמית ,לשון הגמרא.
ליד כל מילה בארמית כתבו את הפירוש שלה בעברית.
היעזרו במילים שמתחת לטבלה.

המילה בארמית
א.

אֵימָא

ב.

ִדלְמָא

ג.

בְצִיר

פחות
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שמא ,אולי
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סמנו תנא או אמורא ליד השם של כל חכם.
א .אביי

תנא  /אמורא

ב .רבי מאיר

תנא  /אמורא

ג .רבי זירא

תנא  /אמורא
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.32—29  עיינו בו וענו על שאלות.לפניכם קטע מדף בגמרא
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. ומתחתם צירופי מילים,20 לפניכם ארבעת החלקים בכותרת הקטע שבעמוד

.29

.כתבו את צירוף המילים המתאים מתחת לכל חלק
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.31

בגמרא כתוב שהמאבד אבדה בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר מתייאש ,לכן אין צורך
להכריז עליה אפילו יש בה סימן.
א .מדוע המאבד מתייאש?
המאבד מתייאש —
א

כי הסימן יימחק במים.

ב

כי ייאוש שלא מדעת הווי ייאוש.

ג

כי אינו יכול להציל את האבדה.

ד

כי ייאוש שלא מדעת לא הווי ייאוש.

ב .העתיקו מדף הגמרא שבעמוד  20את שלוש המילים המציינות שההסבר להלכה
הזאת יובא בהמשך.
שימו לב :המילים כתובות בגמרא ולא בפירושי רש״י.

.32

22

על מה נאמר בגמרא “אגב דחשיבי משמושי ממשמש בהו״?
א

על מעות

ב

על כיכרות

ג

על עיגולי דְ ֵבלָה

ד

על לשונות של אְַר ָגמָן
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בטבלה שלפניכם כתובות מילים בארמית ,לשון הגמרא.
כתבו ליד כל מילה את הפירוש שלה בעברית.
השתמשו במילים שבמסגרת שמתחת לטבלה.

המילים בארמית
.1

השתא

.2

אימא

.3

בציר

הפירוש בעברית

• פחות • יותר • אֱמֹור

• ׁשָם • עכשיו • אולי

חלק ג

משנה
שימו לב!
חלק ב עוסק בגמרא וחלק ג במשנה.
עליכם לענות על השאלות רק בחלק אחד
לפי הנחיית המורה.

בהצלחה!
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.33

כתבו את השמות של סדרי המשנה החסרים במשפטים שלפניכם.
היעזרו בשמות של סדרי המשנה שמתחת למשפטים.
מסכת פסחים כתובה במשנה בסדר

.

מסכת בבא קמא כתובה במשנה בסדר

.

זרעים

.34

מועד

נשים

נזיקין

קודשים

טהרות

במסכת פסחים א ,ב כתוב:
“אין חוששין שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום דאם כן מחצר לחצר
ומעיר לעיר ,אין לדבר סוף.״
בציטוט הזה יש דין וגם טעם .הקיפו את שתי המילים שבהן מתחיל הטעם.

.35

במסכת פסחים א ,ג כתוב:
“לא בדק בתוך המועד ,יבדוק לאחר המועד .ומה שמשייר ,יניחנו בצנעא ,כדי שלא יהא
צריך בדיקה אחריו.״
למה מתכוונים במילה “אחריו״?

24

א

אחרי החג

ב

אחרי הבודק

ג

אחרי החמץ

ד

אחרי שרפת החמץ
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במסכת פסחים י ,א כתוב:
״ואפילו עני בישראל לא יאכל עד שיסב .ולא יפחתו לו מארבעה כוסות של יין ,ואפילו
מן התמחוי.״
למי מתכוונים במילה "לו" במשנה הזאת?

.37

במסכת פסחים י ,ב כתוב:
“ובית הלל אומרים ,מברך על היין ,ואחר כך מברך על היום.״
באילו מילים מסתיימת ברכת היום?
א

במילים “יעלה ויבוא״

ב

במילים “מקדש ישראל והזמנים״

ג

במילים “בורא פרי הגפן״

ד

במילים “לקרוא את ההלל״
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.38

בליל הסדר שותים ארבע כוסות יין.
כתבו בטבלה שלפניכם מתי שותים כל כוס יין.
היעזרו בכתוב שמתחת לטבלה.

כוס היין
א.

כוס ראשונה

ב.

כוס שנייה

ג.

כוס שלישית

ד.

כוס רביעית

לאחר
אמירת
״הלל״

.39

לאחר
אמירת
עשר המכות

מתי שותים כל כוס יין

לאחר
אמירת
״קידוש״

לאחר
אמירת
״מה נשתנה״

לאחר
אמירת
״מגיד״

לאחר
אמירת
ברכת המזון

במסכת פסחים י ,ג כתוב:
“הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין ,אף על פי שאין חרוסת מצווה.״
לפי המשנה הזאת אפשר ללמוד —

26

א

שאין מצווה להביא מצה וחזרת לשולחן.

ב

שאין מצווה להביא שני תבשילין לשולחן.

ג

שנוהגים להביא חרוסת לשולחן אף שאין זאת מצווה.

ד

שמצווה להביא חרוסת לשולחן ,אבל אין מצווה לטבול בחרוסת.
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במסכת פסחים י ,ו כתוב:
“רבי טרפון אומר ,אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים ,ולא היה חותם.״
למה מתכוונים בביטוי "ולא היה חותם"?

.41

במסכת בבא קמא ג ,א כתוב:
“נשברה כדו ברשות הרבים ,והוחלק אחד במים ,או שלקה בחרסיה ,חייב.״
מה הוא פירוש המילים “לקה בחרסיה״?

.42

א

לקח את שברי הכד.

ב

נפצע משברי הכד.

ג

שבר את הכד לחתיכות קטנות.

ד

החליק על המים ושבר עוד כד.

במסכת בבא קמא ג ,ד כתוב:
“שני קדרין שהיו מהלכין זה אחר זה ונתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון הראשון
חייב בנזקי שני.״
הקיפו את שתי המילים הראשונות בדין.
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.43

במסכת בבא קמא ו ,ב כתוב:
“נפלה לגינה ונהנית ,משלמת מה שנהנית.״
אם נפלה בהמה לגינה ,מדוע הבעלים משלם רק תמורת מה שהבהמה נהנית?
הבעלים משלם —

.44

א

כי היא נפלה שלא בכוונה.

ב

כי היא לא הספיקה לאכול הרבה.

ג

כי היא נפצעה בגלל הנפילה לגינה.

ד

כי היא אינה נהנית מהאכילה.

א .במסכת בבא קמא ו ,ג כתוב:
“המגדיש בתוך שדה של חברו שלא ברשות ואכלתן בהמתו של בעל השדה פטור.״
הסבירו את המקרה בלשונכם.

ב .בהמשך המשנה (בבא קמא ו ,ג) כתוב:
“ואם הגדיש ברשות בעל השדה חייב.״
בציטוט הזה יש מקרה וגם דין.
מה הוא הטעם לדין הזה?

28

מבחן פנימי  135בתושבע״פ לכיתה ו ()6

| 08:47, 2 0808:47 | 135-06-06-01-01-01-019-020-03

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ,משרד החינוך

135-TOSH-020-6-SOF-pnimi-net

.45

א .במסכת בבא קמא ו ,ד כתוב:
“רבי שמעון אומר :שלם ישלם המבעיר את הבערה הכל לפי הדלקה.״
בדברי רבי שמעון יש פסוק וגם דין.
הקיפו את המילה האחרונה בפסוק.
ב .הסבירו את הדין בלשונכם.

.46

במסכת בבא קמא ח ,א כתוב שהחובל בחברו חייב בחמישה דברים ,ואחד מהם
הוא נזק.
לפי המשנה הזאת ,כיצד מעריכים כמה על החובל לשלם בגלל הנזק?
א

בודקים בכמה ירד ערך החבר אילו היו מוכרים אותו כעבד בשוק.

ב

בודקים כמה כסף החבר מפסיד כי אינו יכול לעבוד.

ג

בודקים כמה צער נגרם לחבר בעקבות החבלה.

ד

בודקים כמה עלה הטיפול הרפואי בחבר.

מבחן פנימי  135בתושבע״פ לכיתה ו ()6

| 08:47, 2 0808:47 | 135-06-06-01-01-01-019-020-03

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ,משרד החינוך

135-TOSH-020-6-SOF-pnimi-net

29

.47

לפניכם חמישה משפטים הקשורים ל ְ ִהל ֵל.
סמנו  ליד שלושת המשפטים הנכונים.

.48

(א)

הלל היה אמורא.

(ב)

הלל היה נשיא.

(ג)

שמאי היה רבו של הלל.

(ד)

רבן יוחנן בן זכאי היה תלמידו של הלל.

(ה)

הלל שימש את שמעיה ואת אבטליון.

בטבלה שלפניכם מילים בלשון חכמים.
ליד כל מילה בלשון חכמים כתבו את הפירוש שלה בעברית.
היעזרו במילים שמתחת לטבלה.

המילה בלשון חכמים
א.

סוּמָא

ב.

אֹו ְמדִין

ג.

חֹובֵל

שומר
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הפירוש בעברית

עיוור

חירש

מעריכים
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