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סדרי בטבלה את דורות אמוראי בבבל לפי מיקו� ישיבת�   .א

 :בעריה�

  

 

 :הסבירי את המושגי� הבאי�  .ב

 )שתי סיבות לפחות, בש� זה וומדוע נקרא, מה�( –" י כלהחֵ רְ יַ " .1

_______________________________________________  

_______________________________________________ 

 "סיו�" .2

_______________________________________________ 

 "אָת גְ לוּ ר ְפ בַ " .3

_______________________________________________  

  

  

 

 "הוויות דאביי ורבא" .4

        _______________________________________________  

 

 .ל"לפניי� מאמרי חז  .ג

  ועל מי נאמר/אמר מי� :כתבי

 הסבירי את משמעות��        

 "יגלִ פָ א וּ נָ ב ָת רַ " •

    _________________________________________ 

 "רדֵ גָ  ּה ר בַ דַ גָ א וְ צָ ה ָמ עָ ְק ב ִב רַ " •

    _________________________________________ 

 " אעָ דְ רְ הַ י נְ ילֵ בִ ְש א ִכ יעָ ִק י רְ ילֵ ִב י ְש לִ  י(ירִ ִה נְ " •

_____________________________________________ 

 "אטָ מחָ א דִ פָ קוֹ א בְ ילָ י( ִפ ילֵ יְ עַ ְמ כִ " •

_____________________________________________ 

 "�תוֹ � יָ חָ ר/ יְ  .ָ ר בְ ֶש אֲ " •

_____________________________________________ 

 "י1דִ י עָ ינַ ִס  -?י1דִ י עָ ִמ  ,י�רִ ר הָ קֵ עוֹ וְ  יניַ ִס " :רשות •

_____________________________________________ 

  פו� נהרא  נרש  נהרדעא  פומבדיתא  מחוזא  סורא  

דור 
  ראשו(

            

              דור שני

דור 
  שלישי

            

דור 
  רביעי

            

דור 
  חמישי

            

  _______ת למשפח _________ויקרי שמי 

  ______________השתא הכא 

  _______________ציונא טבא 

  



  ?ומדוע, הבאי� מי כונה בכינויי�  .ד

 

 ________________________: מלשו(________  .ְ יוֹ רְ אַ  .1

 ________________________ :על ש�______  האָ נָ יִח רְ יַ  .2

 _____________________: על ש�_______  עוקר הרי� .3

 _____________________: על ש�__ _______ "אנָ ינָ ִש " .4

 _____________ו ____________  חסידי דבבל .5

 ______________________: על ש�___ ______" סיני" .6

 _______________: כלומר_________  היאִש י נְ בֵ ה דְ נָ ָת חֲ  .7

 

 :הקיפי את התשובה הנכונה? מי חיבר לדורות הבאי�  .ה

  

  שמואל. גרב חסדא    .באביי    .א  :תפילת הדר� •

  רבה. ג זקאל רב יהודה בר יח. בא  רב הונ. א  :ברכת קידוש לבנה •

  נכונות' וב' תשובות א. גשמואל  . ברב  . א :כויות זכרונות ושופרותמל •

רב . גרב נחמ( ב( יעקב  . ברב יהודה בר יחזקאל  . א  :ברכת האילנות •

 פפא

 שמואל .גרבא  . ברב כהנא  . א :הלכות רפואה בשבת !רשות •

  

  :עני על השאלות הבאות במדוייק  .ו

 !הוכיחי עובדה זו .העמיד רב הונא בישיבתותלמידי�  800- כ )1

             _______________________________________________  

             _______________________________________________ 

  חלקו לו כבוד רב . ג? מה היו סמכויותיו. ב? מהו. א: ראש הגולה )2

 !הוכיחי, ליהודי בב

____________________________________________  

____________________________________________ 

 ?"רבי"ללא תואר , מדוע כונה שמואל בשמו )3

                 ____________________________________________ 

 ?איזה אסו( פקד את בבל היהודית לאחר פטירת שמואל )4

                  ____________________________________________  

                  ____________________________________________ 

. ( אמוראי בבל לאמוראי אר; ישראלקשר הדוק שרר בי !רשות )5

 !רבה ורב יוס1הוכיחי עובדה זו מ

                 ____________________________________________  

                 ____________________________________________  

 3/4 ?בקשר למה הזכרנו  .ז

 _________________________________ בשר וחלב �

 _____________________________________ אבק �

 __________________________ דוד מאמ; אחי( יתו� �

 ____________________________________חתונה  �

  

 


