בס"ד

משימת הערכה במשנה
שם התלמיד/ה______________ :
כיתה ו'
מסכת פסחים פרק א' משניות א-ד ,פרק י' משניות א-ב
בתורה שבכתב מופיע האיסור "בל יראה ובל ימצא" ,וחכמנו לימדו אותנו
הלכות רבות ה קשורות לאיסורים אלו.
במשימה זו נעסוק בבדיקת חמץ ובהכנות ליל הסדר.
יסודות התושב"ע
 .1מדוע נכתבה התורה שבעל-פה?
א) סיבה א'____________________________________________________ -
ב) סיבה ב'____________________________________________________ -
 .2א) מהם שישה סדרי משנה? (ניתן לכתוב שלא לפי הסדר)

_________ ________

________ _________ _________ ___________

ב) באיזה סדר נמצאת מסכת פסחים? ________________________
ג) מדוע מסכת פסחים נמצאת בסדר זה? _____________________
______________________________________________________________
מושגים
 .3במסכת פסחים א ,ג כתוב:

מהי " ְׁש ַעת ַה ִּבעּור"?
 השעה שיש לבער בה את המצות בתום הפסח
 השעה שבה בודקים את החמץ
 השעה שיש לבער בה את החמץ
 השעה שבה יש לצלות את הזרוע עבור ליל הסדר
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 .4במסכת פסחים א ,ד כתוב:

מהן השעות שעוסקת בהן המשנה?
 שעות שמשיות
 שעות קיציות
 שעות רגילות
 שעות זמניות

 .5במסכת פסחים י ,ב כתוב:

"ברכת היום" היא?
 ברכת "שהחיינו ...והגענו לזמן הזה"
 ברכת "בורא פרי הגפן"
 ברכת "המבדיל בין קודש לחול"
 ברכת "אשר בחר בנו ...מקדש ישראל והזמנים"
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לשון חכמים:
 .6בטבלה שלפניכם כתובות מילים בלשון המשנה.
בכל משפט יש מילה מודגשת ,כתבו את המילה המתאימה לה
בלשון ימינו.
היעזרו במילים שבמסגרת מתחת לטבלה.

המילים במשנה

המילה בלשון ימינו

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בסתר

בפינה

בסוף יום
ה...

בבוקר

יפתחו
בעבורו

הלילה
שלפני

נשאר
בספק

מעמידים
גבוה

יתנו פחות

בתפילה

מבנה
 .7במסכת פסחים א ,ב כתוב:

במשנה שלפניכם יש דין וטעם .הקיפו בעיגול את המילים שבהן
מתחיל הטעם.
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 .8במסכת פסחים א ,ג כתוב:

"

א) הקיפו בעיגול את הטעם המופיע במשנה.
ב) מי הם ה"אומרים" המופיעים במשנה? ___________ _____________
 .9במסכת פסחים י ,א כתוב:

"

הקיפו בעיגול את מילות הדין המופיעות במשנה.
הבנה פרשנות והיסק
 .10במסכת פסחים א ,א כתוב:

א) באיזה מקרה ,על-פי דברי המשנה ,יש לבדוק חמץ במרתף?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ב) על מה נחלקו בית-שמאי ובית-הלל?
 אם יש שורות עליונות על חביות במרתף
 אם יש לבדוק חמץ במרתף בין החביות או בתוכן
 אם יש לבדוק חמץ במרתף
 מהן שתי השורות במרתף היין שיש לבדוק ביניהן חמץ
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 .11במסכת פסחים א ,ב כתוב:

מה גררה החולדה לפי משנה זו?
 לכלוך
 מצה
 פרי
 חמץ

 .12במסכת פסחים א ,ג כתוב:

למה מתכוונים במילה "אחריו"?
 אחרי החג
 אחרי הבודק
 אחרי החמץ שנעלם
 אחרי שריפת החמץ

 .13במסכת פסחים א ,ד כתוב:

לפי דבריו של רבי יהודה ,מה הוא הדין בשעה החמישית?
 מותר להמשיך לאכול חמץ.
 צריך לשרוף את החמץ לכתחילה.
 אסור להשאיר חמץ במקום נמוך.
 עדיין אין חובה לשרוף את החמץ
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 .14אדם שלא בדק חמץ ונזכר יום לאחר שביעי של פסח (היום-טוב
האחרון של פסח) ,מה עליו לעשות ,לדעת חכמים?
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
 .15במסכת פסחים י ,א כתוב:

"

למי מתכוונת המשנה במילים "לו"?
 לכל אחד מן המסובים
 לעורך הסדר בלבד
 לאדם עני
 לגבאי צדקה

ערכים ומשמעות
 .16במסכת פסחים י ,א כתוב:

א) איזה ערך מופיע במשנה זו? __________________________________
ב) הסבירו כיצד ערך זה בא לידי ביטוי במשנתנו? _________________
______________________________________________________________
ג) שרון ונעם חשבו כיצד ניתן ליישם את מה שלמדו מהמשנה
לקראת חג הקרוב.
כיצד יוכלו ליישם ,את הערך שכתבתם ,בצורה המובחרת ביותר?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
בהצלחה!

