
מבחן ארצי

פרק אלו מציאות

סוגיות 1-11

שם התלמיד __________________________  כיתה ________  ציון ________

ב"ה



חלק ראשון

סוגיית “משקל, מניין, סוג וצורה”
)בבא מציעא כג, עמוד ב(

לפניך קטע מתוך הגמרא. ענה על המשימות הבאות:. 1

מתח קו מתחת לשאלות הגמרא.א. 

הקף בעיגול את תשובות הגמרא.ב. 

באיזו מילה מסתיימת הברייתא? _____________________ג. 

מה עזר לך לזהות את סיום הברייתא? ________________________________ד. 

במשנה נאמר שהמוצא חתיכות של בשר הרי אלו שלו:. 2

א. מדוע המשקל איננו נחשב לסימן? סמן את התשובה הנכונה.

כי משקל אינו נחשב לסימן בכל מצב.א. 

כי מדובר כאן במשקל הציידים.ב. 

כי מדובר כאן במשקל שווה.ג. 

ב. מדוע סוג החתיכה )צוואר, ירך וכדומה( אינו נחשב לסימן? סמן את התשובה הנכונה.

כי סוג החתיכה אינו נחשב לסימן.א. 

כי מדובר כאן במקום שכל החתיכות הן מאותו חלק )צוואר או ירך(.ב. 

כי המשנה עוסקת במקום שבו חותכים בצורה מיוחדת.ג. 

המוצא אבדה שאין בה סימן מה דינו? _______________________________________. 3

הסבר מדוע?___________________________________________________________________

איזה מסר לחיים )הוראה בעבודת השם( אפשר ללמוד ממצוות השבת אבדה, מלבד . 4

החיוב להשיב אבדה לבעליה? _____________________________________________

_______________________________________________________________________



חלק שני

סוגיית “מציאה במקום ציבורי” 
)דף כד עמוד ב'( 

לפניך קטע מתוך הגמרא. ענה על המשימות הבאות:. 5

א. מתח קו מתחת מילות השאלה.

ב. הקף בעיגול את תשובות הגמרא.

ג. אלו מילים מציינות התחלת סיפור:  ________  ________

מהו המקרה של “זוטו של ים”, ומה הדין והטעם במקרה זה?  . 6

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

“מצא ארנק בשוק ובא ישראל ונתן בו סימן” מה דינו?. 7

לפי תשובת שמואל _______________________________________________________

לפי תשובת רב נחמן  ______________________________________________________

האם שמואל ורב נחמן נחלקו בהלכה זו? נמק את תשובתך ________________________

_______________________________________________________________________

הבא דוגמה מהחיים שלך להנהגה “לפנים משורת הדין”? . 8

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



שבץ את שמות החכמים הבאים בטור הנכון בטבלה:. 9

רבא. רבי יוסי הגלילי. רבי שמעון בן אלעזר. רב יהודה. רבי אמי. רבי יצחק נפחא

אמוראי בבלאמוראי ארץ ישראלתנאים

אהרון מצא ארנק בתחנה המרכזית בירושלים האם עליו להחזירו לבעליו? התבסס . 10
בתשובתך על הספק בדעת רבי שמעון בן אלעזר.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

חלק שלישי

 סוגיית “כלי ולפניו פירות”
)דף כה, עמוד א(

 “מצא כלי ולפניו פירות” . 11

א. מה הדין לפי המשנה? _________________________.

ב. מהיכן למדת זאת? _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

הגמרא פותרת את הסתירה בדין “מצא כלי ולפניו פירות” באמצעות ארבע תשובות. . 12

צין ליד כל שם את מספר התמונה המדגימה את תירוצו.

רב זביד ____         רב פפא א’ ____          רב פפא ב’ ____         רב פפא ג ____ 

ד.ג.ב.א.



משה מצא קלמר, ולצדו גולה. האם עליו להחזיר לבעל הקלמר גם את הגולה? הוכח את . 13
תשובתך מתוך הסוגיה

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ציין את סדר מהלך הסוגיה )מתוך התרמילון(. 14

________ .7  _______ .6  ______ .5  _______.4  .________.3  .________.2  _______.1

)סיוע * תירוץ * תירוץ * סתירה * דיוק * תירוץ * תירוץ(

חלק רביעי

סוגיית “מציאת מטבעות”
)דף כה, עמוד א(

רשום כל ‘מילת מפתח’ תחת הגדרתה הנכונה:. 15

תניא נמי הכי * אמר רבי * הא גופא קשיא * היכי דמי

סיועסתירהשאלהפתיחה

“מעות מפוזרות”. איך הבינה הגמרא את הביטוי מפוזר? . 16

א. בהוה אמינא -                       במסקנה –  

ב. בהוה אמינא -        במסקנה - 

ג. בהוה אמינא -                                במסקנה - 



“אמר רבי יצחק מגדלאה - והוא שעשויין כמגדלים”:. 17

באיזו צורה יפסוק החכם שחייב להכריז? מתח קו בין שם החכם לבין הצורה בה מפרש את 
“והוא עשויין כמגדלים”.

                                      רבי יוחנן                  רבי חנינא

             

א. רבי יוחנן ורבי חנינא, היו:. 18

א. תנאים.

ב. אמוראי בבל.

ג. אמוראי ארץ ישראל.

ב. כתוב פעולה מרכזית שפעל רבי יוחנן? ______________________________________

שאלת בונוס: כדעת מי פוסקים במחלוקת רבי חנינא ורבי יוחנן ומדוע? . 19

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

  

ביאורי מילים )10 נקודות(. 20

מציעאבר

היכיאתא

להוזיל

איכאאשכח

איתלת

בהצלחה!


