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äøæç úåìàù  
  

  
1" .ïéðôñä øù÷ëå ïéìîâä øù÷ë ïäéìò ïéáééç ïéàù ïéøù÷ êì ùé.  
       ä÷åìç çúôî äùà úøùå÷...     ")קיא(:  

  ?כתוב מה הקושיה �" ...àéù÷ äôåâ àä"הגמרא הקשתה על דברי המשנה  .א

 ?מה תירו� הגמרא לקושיה זו .ב

קושרת אשה מפתח "על דברי המשנה ש" àèéùô"הגמרא הקשתה  .ג
 ?מה תירצה הגמרא על כ   �"  לוקהח

  
  
  .)קיב(:     סנדל שנפסקה אזנו החיצונה או תרסיותו החיצונה. 2

  ?מה דינו לעני% טומאה .א

 ?מה דינו לעני% טלטול בשבת .ב

 ?)למסקנת הגמרא(מה דינו לעני% חליצה  .ג

  ?מה די% חליצה של שמאל בימי% .ד

  
  
  יא זית וסתמו וחזרחזקיה שאל  מה דינו של כלי ע� טמא  שניקב כמוצ. א. 3

  יוחנ%' מה ענה ר.  וניקב כמוציא זית וסתמו עד שהשלימו למוציא רימו%       
  :)קיב(?     )טמא או טהור(על שאלה זו        

  ?יוחנ%' לתשובה שאמר ר הנימוקמהו . ב    
  ?      מדוע השיעור של כלי ע� של בעלי בתי) לטהר מטומאת%  הוא כרימו%.  ג    
  ולדעת" ùðéà øá ïéã úéì) "כששמע את תשובתו(יוחנ% ' חזקיה קרא על ר. ד    

  .פרש את דברי חזקיה".   ùðéà øá ïéã ïåâë"האיכא דאמרי קרא עליו         
  ?    פנחס ב% יאיר' על חמורו של ר .)בחולי% ז(מה מתואר . ה    

  
  
4" .áàø"øîåà é  :àöú àìù ìéáùá äîäáä éðôì ïéøùå÷     ")קיב:(  

 ".   àèéùô"י "הגמרא הקשתה על דברי ראב .א
  )י"פ אחד משני הפירושי) שברש"כתוב ע(?  מה תירצה הגמרא על כ      

 .י"רב יוס* אמר בש) רב יהודה ששמואל פסק שהלכה כראב .ב

 .)קיג(.  הסבר את קושיית אביי".  éâéìôã ììëî äëìä"אביי הקשה עליו     

 ?מה ענה לו רב יוס* .ג

  ?ה אביימה ענה לו בחזר .ד
  

  
  .)קיג(?     הא) עניבה מותרת בשבת. 5
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6" .íéîòô äùîçå äòáøà åìéôà íéìëä úà ïéìô÷î      ")קיג(.  

 )ט"תיו(?  מה פשר מיקו) משנה זו כא%. א***       

 )מאירי, י"רש(?  "ארבעה וחמשה פעמי)... מקפלי%"מה הפירוש  .ב

 ?גדי)מה ה) הארבעה תנאי) המובאי) בגמרא להיתר קיפול הב .ג
  

  )מ/דעת ב�יחוה, ג/ע שב"שו, מרדכי, כלבו', תוס(?  מה די% קיפול טלית בשבת. ד***
  

  
  ולא יכול להניח את רגלו, מי שהיה מהל  בשבת ופגע באמת המי). א. 7

   :)קיג(?     ומדוע,  הא) מותר לו לדלג,  ראשונה קוד) שתעקר שניה       

  ?הא) מותר לפסוע פסיעה גסה בשבת. ב    
  ?בגמרא',  שכתבת בתשובת  לסעי* ב, על איזה פסוק הסמיכו את הדי%.  ג     

  )ה הלוכ "ד. קיג�א בחידושי אגדות ב"ראה במהרש(                                                  

  ?)בחול ובשבת(איזו סכנה יש בפסיעה גסה . ד     
  ?סכנה זו" תק%"כיתד נית% ל. ה     
  

  
  :)קיג(?     "ת
 לחכ� ויחכ� עוד"אלעזר את הפסוק ' על מי וכיצד דרש ר. א. 8

  , שמואל בר נחמני' וכיצד דרש ר, אלעזר' כיצד דרש ר. ב    
  ?"וטבלת פת� בחומ�"את הפסוק                                               

  

  
  'אבא בש) ר חייא בר' שאמר ר,  כתוב דרשה אחת  מבי% הארבע דרשות. 9
  . קיד�המובאות בגמרא ב,  יוחנ%    
  
  

  .)קיד(.     חוצ� א� מצד אחדאו  חוצ� משני צדדי�: כתוב בטבלה הבאה. א. 10
  

 רבב על בגד של בור רבב על בגד של בנאים 

   תנא קמא

 רבי יהודה
 )ישמעאל' משו) ר(

  

   רבי יוסי
  

  או שחוצ� א*, א משני צדדי)הא) רבב על המרדעת חוצ� רק כאשר הו. ב      
  ?כאשר הוא רק מצד אחד          
   )פירושי) 2(?  "בנאי)"מה הפירוש של . ג       
  )ה תנ% הת)"י ד"רש(?  מה פשר מיקו) סוגיה זו בסוגייתנו. ד     

  

  
  :)קיד(?     )תלוש(כ שחל להיות בשבת מותר בקניבת ירק "הא) יוה. א. 11

  äåéì ïéðî"øåñàù  úáùá úåéäì ìçù  ë:  "רייתא הבאהבגמרא מובאת  הב. ב     
          ú ÷øé úáéð÷á"úåáù ïåúáù ì  ."(הסבר כיצד מתפרשת ברייתא זו בהתא  
  .לתשובת  לסעי* הקוד)        
  כ מ% המנחה"מדוע יש מקו) להתיר פעולות כגו% קניבת ירק  ביוה. ג     
  .) קטו�ובגמרא ב ה וליתקע"ד: קיד�י ב"רש(?  ולמעלה        
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íéìéî  
  
  

  )ה מהו"י ד"ברש. קיג(יקירי              :)קיא(קטרא  
  

        :)קיד(אמינא              :)קיג(עתיר  
  

  .)קטו(מחרפי  
  

  
  
  

íéâùåî  
  
  

  :)פ קיא"ע(קשר של קיימא  
  

  :)פ קיג"ע(לקט  
  

  )'תוס***, י"רש �. קיד(מסכת כלה  
  

  :)קיד(כהני) זריזי% ה%  
  

  
  
  

íééãåîìú íéçðåî  
  
  

  :)קיב(...  ניפלוג וניתני בדידה...  אי הכי אדתני
  

  :)קיב(...  אמוראי נינהו ואליבא דרבי
  

  .)קיג(אי% ולאו רפיא בידיה  
  

  :)קיד(...  אלא מחוורתא כ


