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 שאלות חזרה על המשניות שלמדנו –פרקי אבות פרק ד' 
 

 משנה א

 : השלימו את המשפטים הבאים .1

 ...'.  -...'.  'איזהו מכובד?  -...'.  'איזהו גיבור?  -....'. 'איזהו עשיר?  -'איזהו חכם? 

 'אשתי אהובתי, בואי ונרקוד'?  –האם אתם זוכרים את הסיפור  .2

 לראות את 'הנקודה הטובה' בכל דבר...מהסיפור למדנו להשתדל 

 במשנה 

 עבירה'!  –מצוה, ושכר עבירה  –הסבירו את המילים: 'שכר מצוה  .3

 כיצד 'מצוה גוררת מצוה'?  –תנו דוגמה מהחיים  .4

 גמשנה 

 מי מצליח להסביר את כל המשנה, עם כל המילים הקשות שלה...?  .5

 ת מה שאומרת המשנה? כיצד הסיפורים על יפתח הגלעדי, ועל דוד, מדגימים א .6

אתם מוזמנים להגיד או לכתוב  –למי שלא עשה אז את המשימה )וגם מי שכבר עשה יכול שוב(  .7

למישהו או מישהי מהמשפחה או מהכיתה, מה התכונה המיוחדת שלו או שלה, ומה הם יעשו 

 לדעתכם כשהם יהיו גדולים...

 המשנה 

 ...'.  -...' , 'הלומד על מנת לעשות  -ללמד  'הלומד על מנת –מי זוכר בעל פה ויכול להשלים?  .8

 הלומד על מנת ללמד, או הלומד על מנת לעשות?  – , לדעתכם,מה יותר טוב ויותר משפיע .9

 ומשנה 

 מהן הדרכים שאפשר להשיג בהן כבוד?  חשבו על דרכים שליליות ודרכים חיוביות...  –על כבוד  .10

 'לכבד את הבריות'? כיצד מקיימים דבר כזה?  –מה זה אומר  .11

 באילו דרכים אפשר 'לכבד את התורה'?  .12

 



 

 

 טמשנה 

 'כל המקיים את התורה מעוני..., וכל המבטל את התורה מעושר ...'  –מי זוכר בעל פה ויכול להשלים?  .13

 'לקיים את התורה מעוני'?   -למה הכוונה במילים  .14

 ורה? מה כבר יכול להפריע לעשיר ללמוד ת .15

 עזר( ? )הלל ורבי אלהאם אתם זוכרים שני סיפורים, על אנשים שלמדו תורה ולא ויתרו, בעוני ובעושר .16

 ימשנה 

 מה פירוש המושג 'ביטול תורה'?  .17

 זוכרים את הסיפור על רבי עקיבא )והעצים...(, ועל דבקותו בתורה?  .18

 זוכרים את סדר היום שכתבתם עליו?  משהו השתנה מאז? ...  .19

 "אימשנה 

 תנו דוגמאות לאסיפה 'לשם שמים', ולאסיפה שהיא 'לא לשם שמים'!   .20

 

 

 לימוד פורה ומהנה! זרעתם וגם קצרתם...

 שבת שלום


