
ה "ב

_______________ שם התלמיד 

ב "א  ע"דס כב  ע" כי יתן "מבחן בגמרא נוגיית 

 

( נקודות  3כל תשובה )  הכרת הדף  –' חלק א

 בפסיק וסימני שאלהסמן  את הקטע  .1

 

בכי יותן נגבו אף על פי ששמח  תא שמע עודהו הטל עליהן ושמח הרי זה 

מילתא דהשתא ניחא ליה מעיקרא  אינן בכי יותן טעמא מאי לאו משום דלא אמרינן כיון דאיגלאי

נמי ניחא ליה שאני התם דכתיב כי יתן עד שיתן אי הכי רישא נמי התם כדרב פפא דרב פפא רמי 

כתיב כי יתן וקרינן כי יותן הא כיצד בעינן כי יותן דומיא דכי יתן מה יתן לדעת אף כי יותן נמי לדעת 

וב את תוכנו אם כן כת, האם יש עין משפט נר מצוה על הסוגיה הזו  .2

.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

? י הראשון בסוגייתנו "ה של רש"כתוב את הד .3

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ומהו המקור ?  " כי יתן"כיצד ניתן לדעת היכן נמצא המקור למילים  .4

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________? ________________אם כן מהו ? האם יש תוספות על הסוגיה  .5

  (נקודות 7כל תשובה )   -ידיעת הסוגיה  –' חלק ב

 _________________  על מי מקשים בסוגייתנו .1

 ? __________________________מה המילים בפסוק שעליו בנויה השאלה בסוגיה  .2

? מה המקרים המופיעים בברייתא  .3

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

אף , מאוחר, רטובים , ראה :  (עליך להשתמש במילים הבאות)כתוב בלשונך את השאלה על רבא  .4

. אינם מקבלים טומאה , פי כן  על

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



? כיצד הגמרא דוחה את הקושיה על רבא  .5

___________________________________________________________________________ 

? איזו קושיה עולה לאור התשובה של הגמרא  .6

___________________________________________________________________________ 

 _____________________________________ ?הגמרא מתרצת על ידי אחד האמוראים מה שמו  .7

מה התירוץ  .8

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 ____________   _____________________ריאה ולפי הכתיבה נקד את המילה לפי הק .9

" לדעת "הסבר את המילה שהגמרא מביאה  .01

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

( נקודות  2כל  מילה ) מילים   15ענה על   -יות מילים ארמ

 

תא שמע 

טעמא מאי 

מילתא  דאיגלאי

דהשתא 

ניחא ליה 

מעיקרא  

נמי 

ניחא ליה 

שאני התם 

אי הכי  

רישא נמי 

התם 

רמי 

בעינן 

דומיא

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה


