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äøæç úåìàù  
  
  
1" .àáé÷ò éáø øîà  :äàîèîù äøæ äãåáòì ïéðî...     ")פב(.  

  )'תוס*** ,י"רש(?  כא� במסכת שבת ) והבאות אחריה(מה פשר מיקו� משנה זאת      

  
  
  :)פב(     )כתוב הא� מטמא או לא(.  השל� את הטבלה הבאה. א. 2

  

 אבן מסמא משא מגע                

                                                 שר�

     זב

    נדה

    נבלה

  

  ".אב� מסמא"באר מהי טומאת . ב     
  
  

  ".משא"ומהי טומאת , "היסט"באר מהי טומאת . ג     
  )�"רמב***, י"רש(".  íéøáàì äðéà äãð"באר את דברי הגמרא . ד     

  
  
  :)פב(?     כ)ומה המקור ל,  זרה מטמאה במשא�הא� עבודה. א. 3

  ) אלעזר' ע וחכמי� לפי שיטת רבה ולפי שיטת ר"כתוב את דעת ר(            

  ?"ò"íéøáàì äðéà åà íéøáàì äðùé æ"הא� . ב    
  )כתוב בהתא� לדעות והשיטות השונות(         

  .'זרה�עבודה משמשי'באר מה זה . ג    
  
  
   .)פג(     ?ומה המקור לכ),  הא� הנכרי� מטמאי� בזיבה. א. 4

  ? איזו טומאה גזרו חכמי� על הנכרי�. ב        
  
  
  .)פג(?     ז מטמאה בהיסט"אי) תיתכ� מציאות שע. 5

  
  
  :)פג(?     כדי ליאסר בהנאה)  שלמה(ז "מהו השיעור המינימלי של ע. א. 6

  ?עדשה או כזית –איזה שיעור גדול יותר . ב    
  ?ת שר.מהו השיעור המינימלי של טומא. ג     

  ?מהו השיעור המינימלי של טומאת מת. ד   
  ?הא� טומאת� מהתורה או מדרבנ� –ז "ע, מת, שר.. ה    
  ?ומדוע,  כשר. או כמת –ז "מהו השיעור המינימלי של טומאת ע. ו    
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  :)פג(     )דעות 2(? מה המקור לכ) שספינה טהורה. א. 7
  )מ"נפק 2(? הדעות 2מ בי� "מה הנפק. ב         

  
  
  זאת התורה אד� "דרשות מובאות בגמרא מהפסוק  2אלו . 8
   :)פג(?     "באהל כי ימות   
  
  

9" .äçúôù äáéú ...  äìòîìî–  úî àîè äàîè     ")פד(.  

  ?ומדוע,  ל מקבלת טומאת מדרס"הא� התיבה הנ .א

באיזה דרגת טומאה תהיה  –ל "כאשר האהיל אהל המת על התיבה הנ .ב
 ?התיבה

חו. מטומאת (ל מקבלת את שאר הטומאות כול� "הא� התיבה הנ .ג
 ?)מדרס ומת

ל שנתה "הסבר היטב מדוע המשנה הנ',  לאור תשובת) לסעי2 ג .ד
 )י"העזר ברש(. דווקא" טמא מתטמאה "

 ?מדוע תיבה הבאה במדה טהורה מכלו� .ה

  )מפ. ה"י ד"ברש: פד(". כל המטמא במדרס מטמא טומאת מת"הסבר את הכלל  .ו
  
  

  .'מדרס כלי חרס טהור'� מקורות לדי� ש 3מובאי�  :)דפ�.פד(בגמרא . 10
  .כתוב לפחות מקור אחד מה�     
  
  

  הסבר באיזה אופ� נית� לזרוע בתו) ערוגה שהיא ששה על ששה טפחי�. א. 11
   :)פד(     )פ המבואר במשנה בלבד"הסבר ע(.  חמשה זרעוני�         

  פ המבואר בתחילת"הסבר ע(.  יאפשר' ל בסעי2 א"הסבר מה המקור לכ) שהנ. ב     
  )ה וקי�"ד' הגמרא ובתוס           

  הסבר מדוע איננו(".  שנינו] דווקא[ בחורבהערוגה "הסבר מדוע לדעת רב . ג     
  )מעמיד את המשנה כשזרע מאבראי ולא מילא מגואי          

  .חולק על רב"  שנינו בי� הערוגותערוגה "הסבר במה שמואל שסובר . ד     
  )אפשרויות 2(?  מה יעשה –" úåàìîì äöåøäìë ÷øé åúðéâ . "ה     

  
  

12" . äâåøò- å äëåú ,'äéìåáâî õåç     ")פה(.  

 )ה גבוליה"ד' תוס***, ה בכמה"י ד"רש(?  מינה� למאי נפקא .א

 ?מהו שיעור גבוליה .ב
  
  

13" .àáøòîá åòá  : äìåë éðô ìò ãçà íìú òé÷ôä - åäî?     ")פה(:  
  )ה אמר עולא"ד' פ תוס"ע(.  בר את השאלה המצוטטת לעילהס. א      

  ?ל בגמרא"מהי התשובה המובאת לשאלה הנ. ב         
  ?הדעות בא עירבוב וביטל את השורה לכלבאיזה מקרה . ג      
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  שלא [זרע  �מדוע  הקפידה תורה  על טומאה של פולטת שכבת. א. ***14
  ולא הקפידה תורה על , ]מת� תורה תהיה טומאה זו בזמ� קבלת             
  )ה מני� ובמאירי"ד' בתוס. פו(?     זבי� ומצורעי� ובועלי נדות             

  שלא יהיה מצב שכזה  בזמ� מת�[הא� הקפידה תורה על טבול יו� . ב     
  ?]תורה         

  
  

  :)פו�.פו(     )דעות 4(? ומה המקור לכ),  זרע טהורה� מתי פולטת שכבת. א. 15

  ?זרע פירשה מ� האיש� מה הדי� כשהשכבת. ב     
  ?זרע פירשה מ� האיש או מ� האשה� מדוע יש הבדל א� השכבת. ג     
  )ה של ישראל"י ד"רש(?  זרע של כותי טהור או טמא� הא� שכבת. ד     

  
  

16" .íåéá ïäéúåèî ïéùîùî ïéàå ïä íéùåã÷ ìàøùé     ")פו(.  

  ?מדוע. א      
  )אפשרויות 2(?  ה מקרה מותר לשמש מטתו ביו�איז. ב

  
  
  :)פו(?     באיזה תארי) ניתנו עשרת הדברות לישראל. א. 17
  ?באיזה יו� בשבוע ניתנו עשרת הדברות לישראל. ב     
  .)פז(?     ומהי מצות פרישה,  מהי מצות הגבלה. ג     
  
  
  .)פז(   ?  ה עמו"דברי� עשה משה מדעתו והסכי� הקב' אלו ג. א. 18
  ?")ùéøã éàî("דברי� הללו ' מדוע משה עשה ג. ב      
  )ומה, ומה, ה היו�"ד' תוס(? הא� היו אלו באמת דרשות גמורות. ג***     

  ?דברי� הללו' ה הסכי� עמו בג"מני� לנו שהקב. ד       
  
  

19" .úåøèò øùò ìèð íåé åúåà     ")פז(:  

  ?מהו אותו יו�. א   
  .ות שנטל אותו היו�עטר 3כתוב . ב   

  
  

20" .íéøîåà íéøçà  :ø ïéá ïéàå úøöòì úøöò ïéá ïéà"øì ä"ã àìà ä 'ãáìá íéîé,  
                                 úøáåòî äðù äúéä íàå- ä '     ")פז(:  

  .הסבר היטב את דברי אחרי�. א  
  ?או שיש חולקי� על דעת�, הא� דעת אחרי� מקובלת על כול�. ב  

  
  
  .)פח(".     àúééøåàì äáø àòãåî ïàëî"הסבר את דברי רב אחא בר יעקב . א. 21

  ?מני� לרבא זאת –" _______àáø øîà :ôòà" éîéá äåìá÷ øåãä ë. "ב     
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  .)פח(?     "משמי� השמעת די� אר� יראה ושקטה"מהו הקושי בפסוק . א. 22

  ?כיצד מיישב חזקיה קושי זה. ב     
  
  

  :)פח(?     "לבבתני באחת מעיני�: "יונת� מהפסוק' ר מה דורש. א. 23
  )י"רש(?  "לבבתני"מה פירוש . ב            

  ?"צרור המור דודי לי בי� שדי ילי�"ל את הפסוק "כיצד דורש ריב. ג     
  
  

  –" á÷ä éôî àöéù øåáéãå øåáéã ìë"ä"דברי� שקרו בעקבות  3ל אמר "ריב. 24
  ]ה יצאה"א ד"א בח"וראה עוד במהרש[    :)     פח(?     מה ה�     

  
  

  אדונינו' ה"' כתוב בפסוק ב' שבתהילי� פרק ח,  ל את כ)"כיצד מבאר ריב. 25
  'ואילו בפסוק י,  "מה אדיר שמ� בכל האר� אשר תנה הוד� על השמי�     
  .)פט�:פח(?     מילי� האחרונות �5 ל א) ללא ה"מופיע שוב הפסוק הנ     

  
  

  לכו נא ונוכחה"שני הקשיי� שלכאורה ישנ� בפסוק  מה ה�. א. 26
  :)פט(?     "'יאמר ה        

  ?ל"כיצד דורש רבא את הפסוק הנ. ב     
  
  

27" .ïéìáú ,âå íéðù 'úåîù ,ïéðéî äùìùî åà ãçà ïéîî  ,ïéôøèöîå ïéøåñà     ")פט(:  

 )'תוס***, י"רש(?  "שמות' שני� וג"מה הפירוש של  .א

  )'תוס***, י"רש(?  "ורי� ומצטרפי�אס"מה הפירוש של  .ב
  
  

  ïéìëåøä úôå÷ àéöåîä ,òà"ïéðéî äá ùéù ô"מה החידוש בדברי המשנה . 28***
            äáøä ,úçà úàèç àìà áééç åðéà"  ?***)צ(     )'תוס(.  

  
  

  חייב או' חגב חי טמא כל שהוא'יהודה נחלקו הא� המוציא ' חכמי� ור. 29
  :)צ(.     לקובאר במה נח.   לא     
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íéìéî  
  
  

    :)פו(צפרא              .)פו(מוקי  
  

  .)פח(כרעא            :)פו(חולשא דאורחא  
  

  �  :)פט(פשו להו              :)פח(סגינ
  

  :)צ(קאי�            :)פט(מחוי להו  
  
  
  

íéâùåî  
  
  

            .)פד(טומאת מדרס  
  

  )ה טמאה טומאת מת"י ד"ברש. פד(עמוד ונעשה מלאכתנו  
  

  .)פו(כ  "סיכה כשתייה ביוה          :)פה(ור  ראש ת
  

  :)פו(טבול יו�              .)פו(עונה  
  

  .)פח(סדר עול�            :)פו(ביני שימשי  
  

  .)צ(בדק הבית          )ה קושר"י ד"ברש. פט(.  "ז ג"שעטנ
  

  :)צ(בל תשקצו            .)צ(כלייא עורב  
  
  
  

íééãåîìú íéçðåî  
  
  

  �  .)פג(מי אלימא ממתניתי
  

  :)פג(...  כי תיבעי ל)  היכא ד...  לא תיבעי ל)..  .היכא ד
  

  :)פט(תנינא חדא זימנא  


