
 בס"ד

 ________: ______/השם התלמיד

 כיתה ו' גמראב הערכה משימת

 1-4שלא מדעת והוכחות  אושיסוגיית י

  (1-29, כא: שורות  13-23כא. שורות )

 

הינה מצווה חברתית בשורשה אך מלמדת אותנו רבות מצוות השבת אבדה 

 על השגחת ה' בעולמו.  

 .אבדהזו נעסוק בדיני מצוות השבת במשימה 

 

 יסודות התושב"ע

 .אבדה-דוגמה ממצוות השבת כתובפה? -תורה שבעליש צורך במדוע  .1

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  ?)המשנה( פה-מדוע נכתבה התורה שבעל .2

 ____________________________________________________ -א'סיבה  (א

 ____________________________________________________ -סיבה ב' (ב

 

  מי מהחכמים ברשימה שלפניכם הוא תנא?  .3

 בר חמא רב עוקבא 

  יהודהרבי 

 רבא 

 אביי 

 

 



 בס"ד

 

כותרת הקטע, ומתחתם צירופי מילים לפניכם ארבעת החלקים ב .4

 המתארים כל חלק בכותרת. 

 כתבו את צירוף המילים המתאים מתחת לכל חלק. 

                     

                   

 

________________    ____________    __________________             ___________ 

 

        

 

 

 

 .ף הגמרא מופיעים אמצעי עזר שוניםבד   .5

 את מקומו של: וקו היכן תמצא ומתח

 עין משפט   *               * פסוק מהתנ"ך      

 תורה אור   *               *מקבילות בתלמוד                     

 מסורת הש"ס   *               הלכה            *פסק                   

 

 שם הפרק שם הסדר
  מספר

 הפרק

  שם

 המסכת

 מספר  

 דף
 שם הסוגיה



 בס"ד

 

 לשון חכמים:

 .הגמרא בלשון מילים כתובות שלפניכם בטבלה .6

 .ימינו בלשון לה המתאימה המילה את כתבו מהגמרא מילה כל ליד

 לטבלה. מתחת שבמסגרת במילים היעזרו

 

 ימינו בלשון המילה בגמרא המילים 

  אית ליה .1

  השתא .2

  מיניה .3

  אמאי .4

  התם .5

 

 

 מבנה

 בגמרא כתוב: .7

 

 

 .שבציטוט זה ת הדיןומילהקיפו את 

 

 ממנו

 

 אין לו שם

 

 מדוע

 

 עכשיו

 

 כאן

 

 יש לו

 

 כשישתה

 



 בס"ד

 בגמרא כתוב: .8

 

 

 .של הקושיה הראשונההקיפו את המילה  (א

 .הסבירו לפי מה קבעתם שזו המילה הראשונה של הקושיה (ב

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 כתוב:בגמרא  .9

 

 

 משנה.ב האחרונההקיפו בקטע שלפניכם את המילה  (א

 מאיזו סיבה בחרתם בתשובה זו? _____________________________ (ב

_____________________________________________________________ 

 מושגים

 בגמרא כתוב: .10

 

 

 -זה מסמן" שבמשפט איתמר" ההמיל 

 פתיחה לברייתא 

 אמוראיםלמחלוקת בין  פתיחה 

 קושיא מכוח ההיגיון 

 ציטוט מקטע אחר בגמרא 

 



 בס"ד

 בגמרא כתוב: .11

 

 

 -זה מסמן" שבמשפט תא שמעצמד המילים "

 קושיה ממשנה 

 דשתחילת נושא ח  

 ראיה ממקור מוסמךפתיחה ל 

 פתיחה לברייתא 

 

 פרשנות והיסק הבנה

 ?"מי הוא המתייאש לפי הביטוי "יאוש שלא מדעת .12

 העני 

 השומר 

 המוצא 

 המאבד 

 

 כתוב בגמרא: .13

 

 ?באיזו אֵבדה מדובר

  בעיגולי דבילה 

  ברימונים ובתמרים 

  במעות מפוזרות 

 בכלי שבתוכו מעות 

... 

 

 



 בס"ד

 "?כ"ייאוש שלא מדעת יזה מצב יוגדר החפץחפץ, בא אדם מוצאכאשר  .14

 חפץ שבעליו בטוח שימצא אותו 

 ומתייאש ממנו חפץ שבעליו יודע מיד כשאבד 

 חפץ שיש ספק אם בעליו יודע שאבד או לא 

 חפץ שבעליו יתייאש ממנו כשידע שהוא אבד 

 

 ?מה נכון בנוגע למחלוקת בין אביי ובין רבא .15

  בלשונות של ארגמןהמחלוקת היא  

 המחלוקת היא בדבר שיש בו סימן 

 המחלוקת היא בדבר שאין בו סימן 

  למוצאהמחלוקת היא אם מעות מפוזרות שייכות 

 

 ערכים ומשמעות

______ ___________אבדה? -דות טובות אנו למדים ממצוות השבתאלו מי .16

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 


