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 ב"ה 

 למידה יקרה,  ת

 בעז"ה.  רוב קלפנייך דף חזרה בנושא התפילה לקראת מבדק שייערך ביום שני ה

 עבדי בהנאה והדביקי במחברתך את הדף המוכן.  

 בהצלחה רבה! 

 

 'התופל כלי חרס' -התפילה מחברת  

 .הקיפו בעיגול את המילה הנרדפת למילה "תופל":  1

 * מוכר         * מחבר       * מחסר     * שובר 

 

 הנכונה:   בחרו בתשובה   .מהו הקשר הרעיוני שבין המילה "תופל" לבין המושג תפילה? 2

 א. המילה תופל היא מילה נרדפת למילה תפילה. 

 ב. המילה תופל היא חיבור וגם בעזרת התפילה ישנו חיבור לה'. 

 ג. למילה תופל אין קשר עם המילה תפילה. 

 ד. כל התשובות נכונות 

 

 ימה. הסבירי את הקשר בין יתפילה היא כסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמ .ה 3

 התפילה לסולם. ________________________________________________

 

 תפילת חנה . 5

 פרק א' בשמואל א'  - קראו את המקור ומלאו את המשימות 

ם ט קָּ י ַהֹכֵהן, ֹיֵשב ַעל  ַותָּ ֹתה; ְוֵעלִׁ ֹלה ְוַאֲחֵרי שָּ ה ְבשִׁ ְכלָּ ה, ַאֲחֵרי אָּ ֵסא, ַעל- ַחנָּ ְמזּוַזת, ֵהיַכל  -ַהכִׁ
ְתַפֵלל ַעל  י.  ה' ֶפש; ַותִׁ ַרת נָּ יא, מָּ ְבֶכהה'-ְוהִׁ ֹכה תִׁ ֹדר ֶנֶדר ַותֹאַמר,  יא .  , ּובָּ ם ה' ַותִׁ אֹות אִׁ ֹאה  -ְצבָּ רָּ

י ֲאמָּ  ֳענִׁ ְרֶאה בָּ י ְולֹא תִׁ ְשַכח ֶאת-ֶתָך ּוְזַכְרַתנִׁ ים-תִׁ ְתָך, ֶזַרע ֲאנָּשִׁ ה ַלֲאמָּ ַתתָּ ֶתָך, ְונָּ יו לַ --ֲאמָּ ל ה'ּוְנַתתִׁ ְיֵמי - כָּ
ה לֹא יו, ּומֹורָּ ְפֵני  יב.  רֹאשֹו-ַיֲעֶלה ַעל -ַחיָּ ְתַפֵלל לִׁ ה, ְלהִׁ ְרְבתָּ י הִׁ יָּה כִׁ י, ֹשֵמר ֶאתה'ְוהָּ - ; ְוֵעלִׁ

יא ְמַדֶבֶרת ַעלְוַחנָּ  יג.  יהָּ פִׁ  ּה- ה, הִׁ בָּ י,  --לִׁ ֵמַע; ַוַיְחְשֶבהָּ ֵעלִׁ שָּ ּה לֹא יִׁ ֶתיהָּ נָּעֹות, ְוקֹולָּ ַרק ְשפָּ
ה ֹכרָּ י, ַעד יד.  ְלשִׁ י ֶאת -ַויֹאֶמר ֵאֶליהָּ ֵעלִׁ ירִׁ סִׁ ין; הָּ רִׁ ְשַתכָּ ַתי תִׁ ְך-מָּ יִׁ לָּ ה ַותֹאֶמר, לֹא  טו.  ֵייֵנְך, ֵמעָּ ַוַתַען ַחנָּ

ה ְקַשת שָּ י, אִׁ ֶאְשֹפְך ֶאת-ֲאֹדנִׁ י; וָּ יתִׁ תִׁ ר לֹא שָּ ן ְוֵשכָּ י, ְוַייִׁ ֹנכִׁ ְפֵני  - רּוַח אָּ י, לִׁ ֵתן, ֶאת-ַאל  טז.  ה'ַנְפשִׁ - תִׁ
ְפֵני, ַבתאֲ  ְתָך, לִׁ יַָּעל:-מָּ י  ְבלִׁ י ַעד-כִׁ ַבְרתִׁ י, דִׁ י ְוַכְעסִׁ יחִׁ ה-ֵמֹרב שִׁ לֹום;   יז.  ֵהנָּ י ְלשָּ י ַויֹאֶמר, ְלכִׁ ַוַיַען ֵעלִׁ

ֵתן ֶאת  ֵאל, יִׁ ְשרָּ ּמֹו- ֵואֹלֵהי יִׁ ַאְלְת, ֵמעִׁ ֵתְך, ֲאֶשר שָּ ְתָך ֵחן ְבֵעיֶניָך; ַוֵתֶלְך   יח.  ֵשלָּ ְפחָּ א שִׁ ְמצָּ ַותֹאֶמר, תִׁ
ֶניהָּ לֹא ּה ַותֹאַכל, ּופָּ ה ְלַדְרכָּ שָּ אִׁ יּו- הָּ ּה עֹוד- הָּ ְפֵני ַוַיְש  יט.  לָּ ְשַתֲחוּו לִׁ מּו ַבֹבֶקר, ַויִׁ בּו ַויָֹּבאּו ֶאל'ה כִׁ - , ַויָּשֻׁ

ה ֶאתבֵ  נָּ ה; ַוֵיַדע ֶאְלקָּ תָּ מָּ רָּ ם, הָּ ְזְכֶרהָּ -יתָּ ְשתֹו, ַויִׁ ה אִׁ ה ַוֵתֶלד   כ.  'הַחנָּ ים, ַוַתַהר ַחנָּ פֹות ַהיָּמִׁ ְתקֻׁ י לִׁ ַוְיהִׁ
א ֶאת ְקרָּ י מֵ ְשמֹו ְשמּואֵ -ֵבן; ַותִׁ יו 'הל, כִׁ ְלתִׁ ל כא.  ְשאִׁ ה, ְוכָּ נָּ יש ֶאְלקָּ אִׁ ה ֶאת -ַוַיַעל הָּ ְזֹבַח ַליהוָּ -ֵביתֹו, לִׁ

ים, ְוֶאת זֶ  ְדרֹו-ַבח ַהיָּמִׁ ה: כב.  נִׁ תָּ לָּ ה, לֹא עָּ י   ְוַחנָּ ה ֶאת- כִׁ ְראָּ יו ְונִׁ ֹאתִׁ ֵמל ַהַנַער ַוֲהבִׁ גָּ ּה, ַעד יִׁ ישָּ ה ְלאִׁ ְמרָּ -אָּ
ם, ַעד, ְויָּשַ 'הֵני פְ  ם- ב שָּ י ַעד  כג.  עֹולָּ ְך, ְשבִׁ י ַהּטֹוב ְבֵעיַניִׁ ּה ֲעשִׁ ישָּ ה אִׁ נָּ ּה ֶאְלקָּ ְמֵלְך ֹאתֹו-ַויֹאֶמר לָּ ַאְך  --גָּ

ה ַוֵתיֶנק ֶאת-, ֶאתה'יֵָּקם  שָּ אִׁ רֹו; ַוֵתֶשב הָּ ּה, ַעד-ְדבָּ ּה ֹאתֹו-ְבנָּ ְמלָּ ַלתּו, כד .  גָּ ּה ַכֲאֶשר ְגמָּ ּמָּ   ַוַתֲעֵלהּו עִׁ
ֵאהּו ֵבית ן, ַוְתבִׁ ה ַאַחת ֶקַמח ְוֵנֶבל ַייִׁ ה ְוֵאיפָּ ים ְשֹלשָּ רִׁ ַערה'- ְבפָּ לֹו; ְוַהַנַער, נָּ ְשֲחטּו, ֶאת כה.  , שִׁ ר; -ַויִׁ ַהפָּ
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אּו ֶאת  י-ַהַנַער, ֶאל-ַויָּבִׁ ֶזה,   כו.  ֵעלִׁ ה בָּ ְּמכָּ ֶצֶבת עִׁ ה, ַהנִׁ שָּ אִׁ י הָּ י; ֲאנִׁ י, ֵחי ַנְפְשָך ֲאֹדנִׁ י ֲאֹדנִׁ ַותֹאֶמר בִׁ
ְתַפֵלל, ֶאל ֵתן - ֶאל כז.  ה'-ְלהִׁ י; ַויִׁ ְלתִׁ ְתַפלָּ י ֶאת ה'ַהַנַער ַהֶזה, הִׁ ּמֹו-לִׁ י ֵמעִׁ ַאְלתִׁ י, ֲאֶשר שָּ תִׁ ְוַגם   כח.  ְשֵאלָּ

הּו ְלתִׁ ְשאִׁ י, הִׁ ֹנכִׁ ל ה'לַ  אָּ אּול לַ -, כָּ יָּה, הּוא שָּ ים ֲאֶשר הָּ ם, לַ ה'ַהיָּמִׁ ְשַתחּו שָּ  ה'. ; ַויִׁ

 ( פס' י"ג )•:ויחשבה עלי לשיכורה" 

 מצוקתה.  א. מה מבקשת חנה? מרקרי בצבע וורוד מהפסוקים את המילים המבטאות את

 . פרטי, כיצד נראתה חנה לעומד מן הצד בשעת תפילתה?ב

________________________________________________________ 

 ? מרקרי בצהוב. לאחר התפילה . אלו מילים בפסוקים מעידות על הרגשתה הפנימית של חנהג

 

   למדנו דברים רבים מחנה!ד.  

 מתחבר לה' .  ודרך כךח התפילה המגיעה מה_____ , מתחבר המתפלל את תוך תוכו  ובכ.  1

 ______לפעול שה' ימלא את ________ המתפלל. לתפילה יש .  2

 לאחר שה' מילא את הבקשה על האדם לשאת __________ תודה.   .3

 הכרנו שני _________ של תפילות: תפילת בקשה ותפילת _______.  .  4

 

 .  ח, סוגיםותרמילון: הלב, הודיה, תפילת, בקשת, מתמלאת, ה', כ

 

 אני והתפילה שלי 

 נו להרגיש מחוברות לתפילה? ___________________________. מהי העצה שתעזור ל6

 

 

 השתלשלות התפילה 

 הרמב"ם בהלכות תפילה כותב:

 להתפלל בכל יום שנאמר " ועבדתם את ה' אלוקיכם". מצוות עשה"

 מפי השמועה )הקבלה( למדו שעבודה זו היא התפילה. שנאמר: "ולעבדו בכל לבבכם".

 עבודה שבלב? זו תפילה',אמרו חכמים :'אי זו היא 

נוסח( התפילה הזאת מן התורה, ואין לתפילה זמן קבוע מן -מספר( התפילות מן התורה, ואין משנה )-ואין מנין )

 התורה.

 

מבקש( -... חיוב מצווה זו כך הוא: שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקב"ה ואחר כך שואל )

 תחינה ואחר כך נותן שבח והודיה לה'.צרכיו שהוא צריך להם בבקשה וב
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כיוון שגלו ישראל...עזרא ובית דינו... עמדו ותקנו להם שמונה עשרה ברכות על הסדר: שלש ראשונות שבח לה', 

ושלוש אחרונות הודיה, ואמצעיות יש בהם שאלת )_בקשת( כל הדברים. כדי שיהיו כל הברכות והתפילות 

 מסודרות בפי כל ישראל.

 

 ו שיהיא מנין )_מספר( התפילות... בכל יום שלוש ערבית, שחרית ומנחה,וכן תקנ

 ובשבתות ובמועדים ובראשי חודשים ארבע: שלש של כל יום ותפילת המוספין.

               וביום הכיפורים חמש: ארבע אלו ותפילת נעילה".

 ) רמב"ם הלכות נשיאת כפיים פרק א'(  

 

 מרקרי את תשובתך בצבע ירוק.    מהי הסיבה שהביאה את עזרא ובית דינו לקבוע נוסח קבוע לתפילה?  .1

 הרמב"ם מציין ששלושה דברים לא נקבעו במפורש בתורה ביחס לתפילה. מהם?______  ______ ______ .2

 ספרי את החלקים השונים.  מרקרי את חלקי  התפילה בצבע וורוד  ומ .  מהם שלושת חלקי התפילה על פי הרמב"ם ? 3

 .  צייני? . כמה תפילות מתפללים בזמנים הבאים ומה4

 _____  והן: ____________________ - יום חול

 _______  והן: ___________________ -שבת  

 _____ והן:____________________ - ראש חודש

 ______ והן: ____________________ -יום כיפור 

 

ברכות?   19שמונה עשרה למרות שיש בה מדוע שם התפילה נקרא  . 5

___________________________________________________________________________ 

 

!הבהצלחה רב


