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 משימת הערכה במשנה 

 'כיתה ה

 ' משנה א'', פרק ב' משנה טפרק אהשנה -ראשמסכת 

כיוון  ,נה משמעותית מאוד עבור העם היהודימצוות קידוש החודש ה 

קבע העם היהודי את מועדיו. בתחילה קדשו חכמים את  השבאמצעות

ולאחר החורבן תיקן הילל את לוח השנה שמוכר לנו עד  החודש ע"פ עדות

 ימינו אנו.

 

 במשימה זו נעסוק בענייני העדים ונאמנותם.

 

 יסודות התושב"ע

  פה?-מדוע נכתבה התורה שבעל .1

 ____________________________________________________ -סיבה א' (א

 ____________________________________________________ -סיבה ב' (ב

 

 לא לפי הסדר(ניתן לכתוב )א( מהם שישה סדרי משנה?  .2

    ________  _________  _________  ___________  _________  __________ 

 ______________________ ?השנה-ראש מסכת נמצאת סדר באיזהב( 

___________________  ?זה בסדר נמצאת השנה-ראש מסכת מדוע (ג

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 ________: ______/השם התלמיד



                                                                                            בס"ד            

 השנה פרק א משנה ט-לפניכם משנה ממסכת ראש .3

 קראו אותה וענו על השאלות:

 .מתחו קו תחת הפסוקבמשנה מופיע ציטוט מפסוק. א( 

 ________________ [, פסוקהיכן בתורה כתוב הפסוק? ]חומש, פרק (ב

 להעיד כדי השבת את לחלל שאפשר לומדים בפסוק מילה מאיזו (ג

 ____ __? ____החודש עדות את

_________ ______________ ?מהפסוק בלשונכם את הלימוד הסבירו (ד

______________________________________________________________ 

 

 מושגים

 .בשאלה זו יש להיעזר בציטוט המשנה המובא בשאלה הקודמת .4

  (את הפירוש המתאים הקיפו)למילה "חודש" כמה פירושים.  (א

 לוח השנה 

 השמש 

  הירחמולד 

 נקרא: "חודש".אדם ה 

 

 (את הפירוש המתאים הקיפו)   "?לרשות מרשות הוצאה" איסור מהו (ב

 למקום ממקום הבית בתוך חפצים העברת 

 ולהפך הרבים לרשות היחיד מרשות חפצים הוצאת 

 לרחוב מרחוב הרבים רשות בתוך חפצים העברת 

  הבעליםהוצאת חפצים ברשות 
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 :לשון חכמים

 .המשנה בלשון מילים כתובות שלפניכם בטבלה .5

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

 לטבלה. מתחת שבמסגרת במילים היעזרו
 

 ימינו בלשון המילה במשנה המילים 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 מבנה

 השנה פרק א משנה ט-לפניכם משנה ממסכת ראש .6

 כאמד"טפי -זהו את מרכיבי המשנה על

 .משנה כל מקרה בנפרדבהקיפו בעיגול את המקרים המובאים  (א

 כמה מקרים מובאים במשנה? ______ (ב

 מתחת לדינים.  קומתחו  (ג

 במשנה? ______ "אומר"האם יש  (ד

______________________ העתיקו את הטעם המובא במשנה. _____ (ה

_______________________________________________________________ 

 

 

הקדים  

 אותה

 הליכה  בהתחלה מרחק כבוד וייקר

הכיר 

 ברבים

כורה 

 ברבים

 פגעו
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 הבנה פרשנות והיסק

מוזכרים מקרים בהם אנשים )המובאת בשאלה הקודמת( משנה ב .7

 ראו את הלבנה ורוצים להעיד.              

 את התשובה הנכונה הקיפולכל המקרים? מהי הבעיה המשותפת 

  בוא להעיד אבל אין להם אוכל לדרךכולם רוצים ל 

  בדרך להעיד עיכובים ומניעותלכולם יש 

  ם צריכים לחלל את השבת כדי להעידכול 

 לירושליםשים ללכת ברגל כולם מתק 

 

 מספר מקרים.  ישנם (6)המובאת בשאלה  במשנה .8

 א. בחרו מקרה אחד והסבירו אותו. ____________________________ 

     ___________________________________________________________ 

 _זאת בשבת? ______________ סוראל היינו חושבים כתבו מדוע .ב

___________________________________________________________ 

 

 השנה פרק ב משנה א-לפניכם משנה ממסכת ראש .9

 קראו אותה וענו על השאלות:

 

 הדין לא מכירים אותי.-מעוניין להעיד עדות החודש אך בביתאני  (א

 מנת שתתקבל עדותי ללא ספקות? -יי לעשות עלמה על

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

שהגיע להעיד  מילקבל עדות מכל הדין -בית מאיזו סיבה הפסיקו (ב

_____________________________________ _______על מולד הלבנה? _

______________________________________________________________ 
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 ערכים ומשמעות

 השנה פרק א משנה ט-אה ממשנה במסכת ראשובלפניכם מ .10

 

האנשים הללו "מסרו את  שכלהמורה לימד משנה זו בכיתה ואמר 

 להעיד את עדות החודש.ומנת ללכת -נפשם" על

 _________________________מילים "מסירות נפש" ___הסבירו את ה (א

_______________________________________________________________  

 ".צֹוֶדה ָלֶהם, לֹוְקִחין ְבָיָדם ַמְקלֹותְוִאם " (ב

"מסירות נפש"?  הסבירו מדוע במעשה זה קיימו

_____________________________________________________________ 

אנו למדים לחיינו ממסירות נפשם של אותם אנשים?  איזה מסר (ג

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 


