
 בס"ד

 ד -מסכת פסחים פרק א' משניות א –מבחן במשנה 

 

 מבוא לתושב"ע  -חלק א'

 

 סדר:ה   את ימיהשל סדר מסירת התורה מפורש במשנה במסכת אבות פרק א' משנה א'.  -1

 
     וזקנים________ ל ויהושע___________ ל  ומסרה___________ מ  תורה קיבל משה"

 . "_________________________ ל מסרוה ונביאים ________ ל

 ששה סדרי משנה. -2
 

השלימי בעזרת הטבלה הבאה את שמות הסדרים והעתיקי מתוך המאגר , שמתחת הטבלה את  

   התוכן המתאים לכל סדר.

 

 התוכן המרכזי הסדר במשנה 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 : (רשימת תכנים במשנה)

קרבנות. ביכורים. בין אדם לחברו. בית המקדש. בין איש לאשתו. טומאה וטהרה. תרומות ומעשרות.   

 תפילה. שבת ומועדים[

 

        באיזה סדר מופיעה מסכת פסחים?  -3

 

     -משנה א'פרק א' מסכת פסחים  -4

 

 קראי את המשנה והשיבי:   

 את החמץ לאור הנר.  אור לארבעה עשר, בודקין"

 כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה. 

 ולמה אמרו שתי שורות במרתף, מקום שמכניסין בו חמץ. 

 בית שמאי אומרים, שתי שורות על פני כל המרתף.

 ".ובית הלל אומרים, שתי שורות החיצונות שהן העליונות
 

   ________________מה הוא זמן הבדיקה של החמץ  לפי כל הדעות?  .1

        באיזה אופן נערכת הבדיקה? .2



כלל לגבי מקום הבדיקה?  צטטי מהמשנה את ה  .3

_____________________________________________________  

        מהו מרתף המוזכר במשנה?  .4

       כיצד קשור המרתף לעניין חמץ?  .5

           

מה סוברים ב"ש לגבי בדיקה   -א -6

 במרתף?_________________________________________________

ומה סוברים בית  -ב

 ____________________________הלל?____________________________

   מיהו המחמיר בעניין זה? -ג

     מיהו המקל?  - ד

     הלכה כבית?  - ה

 

 

  :והשלימיאת המשנה קראי  -משנה ב' -7

 שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום,   אין חוששין "

 " אין לדבר סוף:  - דאם כן, מחצר לחצר ומעיר לעיר  

 

     ? מקום לחשוש לאחר בדיקת החמץ . ממה היה   -א

           

     מדוע אם כן קבעו חכמים שאין לחשוש?   -ב

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 קראי והשלימי: -משנה ג'

וחכמים   אור ארבעה עשר, ובארבעה עשר בשחרית, ובשעת הביעור. רבי יהודה אומר, בודקין"

אומרים, אם לא בדק אור ארבעה עשר, יבדוק בארבעה עשר; אם לא בדק בארבעה עשר, יבדוק 

יניחנו בצנעה, כדי  --ומה שהוא משייר   בתוך המועד; לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד. 

 " שלא יהא צריך בדיקה אחריו.

         המשנה? מהו נושא -א

 בעזרת הטבלה הבאה את זמני בדיקת חמץ לפי ר' יהודה וחכמים   ימיהשל -ב

זמן בדיקה   החולקים

 ראשון 

זמן בדיקה  

 שני

זמן בדיקה  

 שלישי 

זמן בדיקה  

 רביעי

     ר' יהודה 

     חכמים 

    מה הטעם לבדוק חמץ לאחר המועד, לפי חכמים? -ג

           

    ההלכה נקבעה כ:  - ד

 - משנה ד -8

 קראי את המשנה והשלימי:

רבי מאיר אומר, אוכלין כל חמש, ושורפין בתחילת שש; רבי יהודה אומר, אוכלין כל ארבע,  "

 " ותולין כל חמש, ושורפין בתחילת שש.

         במה עוסקת המשנה? -א

 שרפתו ותלייתוהשלימי בטבלה הבאה את הזמנים שנקבעו במשנה לגבי סוף אכילת חמץ ,  -ב

 תליית חמץ שריפת חמץ  אכילת חמץ החולקים

    ר' מאיר 

    ר' יהודה 

 

 מושגים: הסבירי בקצרה את המושגים הבאים: -9

        -אור לארבעה עשר •

          - תולין •

          -שעת הבעור •

           -יניחנו בצנעא  •

         -שעה זמנית  •

         

          

 בהצלחה! 

 



 

 

 . 

 


