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.לז-:דפים לב

1. According to the חכמים, why is an אוכל פחות מכזית תרומה
 פטורfrom being ?משלם חומש
a. We learn  חטא חטאfrom מעילה, and by  מעילהthere
needs to be a כזית
b.  חומשis for a  כפרהand less than a  כזיתdoes not need a
כפרה
c. The  פסוקabout  אכילת תרומהis said in a  לשוןof אכילה, so
it needs a כזית
d. The  חומשon  פחות מכזיתis so small that it is
insignificant
2. למסקנא, according to אבא שאול, if someone was אוכל
 תרומהthat was  פחות מכזיתbut was a שוה פרוטה, is he משלם
?חומש
a. He is משלם
b. He is not משלם
c. It is a מחלוקת
d. If he ate a  בריהhe is משלם
3. If someone was  מושיט ידוto take a  חפץand he was סך ידו
with שמן של קודש, was he ?מעל
a. He was מעל
b. He was not מעל
c. It is a  מחלוקתwhich is  תלויon if there is  מעילהby שמן
של קודש
d. It is a  מחלוקתwhich is  תלויon whether or not we say
סיכה כשתיה

d. He was not  מכויןto be  מספידthe כהנים
6. If a  טמא מתwas  סוחטa  כביצהof  ענביםthat were הוכשר
לקבל טומאה, and he did not touch the יין, is the ?יין טהור
a. It is טהור
b. It is טמא
c. It is a מחלוקת
d. If a  רביעית ייןwas  יוצאfrom the ענבים, it is טמא
7. According to רש״י, why is there more of a  חשש תקלהby
 חיטים של תרומה טמאהthan there is by ?פת של תרומה טמאה
a. Because of  תינוקותwho are  מחזיר אחר חיטיםbut not
אחר פת
b. Because  חיטיםare more  חביבthan פת
c.  פתis one  חתיכהand it can be  נזרק בין העציםentirely,
but by  חיטיםthere is a  חששthat he will not be  זורקall of
them
d.  פתbecomes  מאוסwhen it is  נזרק בין העציםbut  חיטיםdo
not
8. According to רבא, why are we not  חוששfor  תקלהby שמן
and therefore we are ?מדליקין בפת ושמן של תרומה שנטמאת
a. It is not the  דרךto be אוכל שמן בפני עצמו
b. The  שמןis placed in a כלי מאוס
c. They were מיקל במקום הפסד מרובה
d. Even if he is  משתמשwith it for סיכה, that  תנאholds
that  סיכהis not כשתיה

4. On שבת, if someone was  נתכויןto be  מגביהsomething
that was  תלושand he was  חותךsomething that was  מחוברis
he  חייבa ?חטאת
a. He is חייב
b. He is פטור
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא

9. Are  שתילי תרומהthat were  נטמא ושתל מותריםfor  כהניםor
?ישראלים
a. They are  מותרeven for ישראלים
b. They are  אסורeven for כהנים
c. They are  מותרfor  כהניםand  אסורfor ישראלים
d. They are  אסורfor  ישראליםand there is a  מחלוקתif they
are מותר לכהנים

5. According to the  מאן דאמרthat learns לו ולא לאורו, why do
we say that if someone was תורם מן הטמאה על הטהורה בשוגג
that ?תרומתו תרומה
a. It has שיירים ניכרים
b. The  פירותhad a שעת הכושר
c.  תרומה טמאהis ראויה להסקה

10. Are ?גדולי טבל מותרים באכילה
a. They are מותרים
b. They are אסורים
c. They are only  מותריםif it is a מין שזרעו כלה
d. They are only  מותריםif it is a מין שאין זרעו כלה

BI-MONTHLY
ORAYSA
MONT
HL Y T EFIVE-BLATT
N- B L A T T B EBECHINA
CH INA F FOR
OR TTHE
H E OR
A YSA AMUD
A M U D V’CHAZARA
V ’ CH A ZA R APROGRAM
PROGRAM

מבחן אורייתא

חמשה דפים
על עשרה
דפים
חודשי על
בחינהחודשי
בחינה דו
לימוד עמוד וחזרה
וחזרה
במסגרת לימוד
במסגרת
 without givingנפדה  that wasמעשר שני  to eatמותר 17. Is it
?אסימון  on anנפדה  orחומש a
מותר a. They are both
אסור b. They are both
פודה ע״ג  but if he wasמותר  it isנותן חומש c. If he was not
אסור  it isאסימון
פודה ע״ג  but if he wasאסור  it isנותן חומש d. If he was not
מותר  it isאסימון

, howמשקין מפקד פקידי  who holdרבי יוחנן 11. According to
 so that theענבים טמאין  ofדורך יותר מכביצה can someone be
?טהור  would still beמשקין היוצאין מהם
דורך  them before beingמקדיש a. If he is
דורך , and he wasנוגע בשני לטומאה  wereענבים b. If the
ואח״כ הקדיש
נעשו על טהרת תרומה c. If they were
 from themיוצא  was notרביעית משקה d. If a

 ofדין , what is theרבי שמעון , according toלפי רש״י 18.
?אוכל נבילות ביום הכפורים someone who is
אכילה ביום הכפורים  forחטאת  from aפטור a. He is
אכילה ביום הכפורים  forחטאת  aחייב b. He is
נתנבלה ביום הכפורים  if it wasחטאת  aחייב c. He is only
נתנבלה קודם יום הכפורים  if it wasחטאת  aחייב d. He is only
הכפורים

הערב שמש  but did not haveטובל  who wasטמא 12. Can a
?מעשר תרומה וקדשים eat
a. He cannot eat any of them
קדשים  but notמעשר ותרומה b. He can eat
תרומה וקדשים  but notמעשר c. He can eat
תרומה  but notמעשר וקדשים d. He can eat

מצה של מעשר שני  withמצה  ofחיוב  theיוצא 19. Can one be
?בירושלים
a. Yes
b. No
מחלוקת c. It is a
יושבי ירושלים d. Only if he is one of the
קמיצה  and theלישה  between theדין  inחילוק 20. What is the
?מנחות of
חילוק a. There is no
כשרה בעזרה  is onlyקמיצה  butכשרה חוץ לעזרה  isלישה b.
 from theכהן  needs aקמיצה  butכשרה בכל כהן  isלישה c.
משמר current
כשרה בכהן  is onlyקמיצה  andכשרה בזר  isלישה d.
?בכורים מותרים לאונן 21. Are
a. Yes
מחלוקת b. It is a
אסור מעצרת עד החג c. They are only
אסור מהחג ועד חנוכה d. They are only
?אשפר  the wordגמרא מבאר 22. How is the
)בשר משופר (מעולה a.
אחד מששה בפר b.
אחד משמונה בפר c.
בשר פר (צלוי) על האש d.

?מצה של אורז  withמצה  ofמצוה  theיוצא 13. Can one be
 with itיוצא a. He can be
 with itיוצא b. He cannot be
 with itיוצא  he can beעבה טפח c. If it is not
מחלוקת d. It is a
״תנא כוסמין  ofנפקא מינה , what is theרש״י 14. According to
?מין חיטין״
תורם חיטין על כוסמין  to beמותר a. It is
כלאים  and it is notחיטין  withזורע כוסמין  to beמותר b. It is
מין במינו  of them would be consideredתערובת c. A
מבאר  is beingברייתא  – theנפקא מינה לדינא d. There is no
משנה the
withoutעיסה שנילושה ביין  of anחימוץ  on theחייב 15. Is one
?מים
חייב a. He is
חייב b. He is not
מחלוקת c. It is a
איבעיא דלא איפשיטא d. It is an
תרומה גדולה  thatבכרי  orמעשר ראשון שהקדימו בשבלים 16. Is
?מותר באכילה was not taken from
מותר a. It is
אסור b. It is
הקדימו בכרי  if it wasמותר c. It is only
הקדימו בשבלים  if it wasמותר d. It is only
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?לחם הפנים  of theשיעור עובי 23. What is the
טפח a. A
אצבע b. An
אגודל c. An
כמלא רוחב הסיט כפול d.
?סריקין מצויירין בפסח 24. Why do we not make
ביזוי מצוה a. Because of
 themמשהה  when he isמחמיץ b. Because they will be
 themמצייר while being
אסור  isפת של נכרי  andנכרים  areעושי סריקין c. Most of the
גוזר מצויירין אטו אינן מצויירין d. They were
פת  aboutמחלוקת בית שמאי ובית הלל , what is theלמסקנא 25.
?עבה
לחם הפנים  of theעובי a. The
פסח  onפת שעוביה טפח b. About
יום טוב  on anyפת מרובה c. About making
פסח דוקא  onפת מרובה d. About making
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מבחן מסכת פסחים לב-:לז.
ליתר שאת על דברי התוספות
 .1״והלא דין הוא ומה שאר מצות שחייב בהן כרת פוטר בהן את
המזיד מעילה שאין בה כרת אינה דין שפטר את המזיד״ .והק’ התוס’
נימא היא הנותנת דשאר מצות שהן חמורות אין לזדונן כפרה משא”כ
מעילה שהיא קלה יש לזדונה כפרה .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א .אשם מעילות אינה בה לכפרה אלא לעונש
ב .קושיית הגמ’ הוא דעכ”פ לא מצינו בשום מקום קרבן על מזיד
ג .כוונת הגמ’ לחייב חומש ולא קרבן

ד .אין הכי נמי הגמ’ היה יכול לומר כן אבל בלאו הכי פריך
שפיר.
 .2״נתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר שהוא פטור.״ לש�י
טת תוס’ ,האם יש חילוק בין אם נמצא שהוא מחובר לבין אם נתכוין
לחתוך תלוש זה וחתך מחובר זה?
א .אין חילוק

ב .הגמ’ מיירי בנמצא שהוא מחובר אבל אם נתכוין לחתוך
זה וחתך זה אפי’ נתכוין לחתוך מחובר זה וחתך מחובר זה
פטור
ג .דוקא נתכוין לחתוך תלוש זה וחתך מחובר זה פטור אבל נמצא
שהוא מחובר חייב
ד .דוקא נמצא שהוא מחובר פטור אבל נתכוין לחתוך תלוש זה
וחתך מחובר זה חייב.
 .3לשיטת תוס’ ,האם אוכל מקבל טומאה או מטמא אחרים כשהוא
פחות מכביצה?

א .לא
ב .כן
ג .אינו מקבל טומאה אבל יכול לטמאות אחרים
ד .אינו מטמא אחרים אבל יכול לקבל טומאה.
 .4״דאיתמר היסח הדעת רבי יוחנן אמר פסול טומאה וריש לקיש
אמר פסול הגוף.״ והק’ התוס’ דאם נאמר פסול הגוף למה אמרינן
בברייתא לעיל דאם נולד ספק טומאה אם היתה במקום המוצנע
יניחנה במקום התורפה ואמרינן גרמא אין בידים לא ואמאי אין מותר
לשורפה כשמסיח דעת ממנה .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א .הברייתא אזיל למ”ד היסח הדעת פסול טומאה
ב .זה לא מיקרי היסח הדעת
ג .אף למ”ד פסול הגוף אסור לשורפה בידים

ד .התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.

 .5״כוסמין מין חיטין שיבולת שועל ושיפון מין שעורין.״ לשיטת תוס’
לגבי איזה דין נשנית ברייתא זו?
א .לגבי כלאים
ב .לגבי תרומה מה נקרא תורם ממין על מינו

ג .לגבי לצרף יחד להתחייב בחלה
ד .לגבי להצטרף יחד לצאת ידי חובת מצה.
 .6״מי פירות אין מחמיצין.״ לשיטת תוס’ במה מיירי והאם הכוונה שאינו
חמץ כלל או אינו חמץ גמור להתחייב כרת?

א .מי פירות בלא מים אינו נעשה חמץ כלל ומי פירות עם מים
הוי חמץ נוקשה
ב .מי פירות בלא מים אינו נעשה חמץ כלל ומי פירות עם מים הוי
חמץ גמור
ג .בין אם יש מים בין אם אין מים הוי חמץ נוקשה
ד .בין אם יש מים בין אם אין מים לא הוי חמץ כלל.
 .7״והקדש שחיללו על גבי קרקע דאמר רחמנא ונתן הכסף וקם לו.״
והק’ התוס’ ממה נפשך אם כסף דוקא אף מטלטלין לא מהני ואם כסף
לאו דוקא למה ממעט קרקע .האיך תי’ תוס’ קושיא זו?
א .כוונת הגמ’ למעט קרקע הוא הדין כל דבר שאינו כסף

ב .דרשינן כלל ופרט וכלל דבעינן דבר המטלטל וגופו ממון
ג .בקרקע אין זה חילול כלל
ד .התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.
 .8״האוכל נבילה ביום הכפורים פטור משום דאין איסור יום הכפורים חל
על איסור נבילה.״ לפי תוס’ האם זה מיירי גם בנתנבלה ביום הכפורים
ולמה?
א .לא ,דאז איסור של יום כפורים הוא קודם לאיסור נבלה
ב .כן ,משום דאף לא היה אסור משום נבלה קודם מ”מ היה אסור
משום אבר מן החי
ג .לא ,משום דכשפקע איסור אבר מן החי איסור נבלה ואיסור יום
כפורים חלים בבת אחת

ד .תחילה כתב תוס’ דלא משום דכשפקע איסור אבר מן החי
איסור נבלה ואיסור יום הכפורים חלים בבת אחת ,ולבסוף אמר
תוס’ דאעפ”כ נוכל לומר כן משום דאיסור אינו זבוח קדם לאיסור
של יום הכיפורים.
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מבחן מסכת פסחים לב-:לז.
שאלות חזרה על פסחים דף כב’ – דף כז’

בכל , why does it need to sayבכל נפשך  saysתורה 6. Once the
?מאדך
זו ואצ״ל זו a. It is a
 to them thanחביב  is moreממון b. For someone whose
גוף their
מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא c.
כנגד הרמאים d. It is

?יהרג ואל יעבור  is included inרציחה 7. How do we know that
סברא a. It is a
נערה המאורסה  toהיקש b. From the
קין והבל  ofמעשה c. From the
בא במחתרת d. From

?קטורת אחר שתעלה תמרותו  byמעילה 8. Why is there no
ריח אין בו ממש a.
נודף  is notריח b. At that point the
כבר נעשית מצוותו c.
הנאת הגוף  and notהנאת הנשמה  isהנאה d. The

 when theyאבידה  anשוטח 9. Why is it that if someone is
? itשורף  it is as if he wasאורחים have
 itשורף  might beאורחים a. One of the
עין הרע b. Because of
 might steal itאורחים c. One of the
 or because it might get stolenעין הרע d. Either because of

, what is theמאן דאמר יש שבח עצים בפת 10. According to the
?קערות וכוסות וצלוחיות שצרפן בעצי אשירה  ofדין
מותרות a. They are
אסורות b. They are
דעות בגמרא  in twoתלוי c. It is
איבעיא דלא איפשיטא d. It is an

?את ה׳ אלקיך תירא  fromרבי עקיבא דורש 1. What was
הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים a.
את לרבות יראת הרוממות b.
את לרבות תלמידי חכמים c.
אינו דומה העושה מאהבה לעושה ביראה d.

 ofמכירה  from theמתפרנס  to beמותר , is itרש״י 2. Based on
?נכרים  toמיני חיות עופות ודגים טמאים
חיות ועופות  but notדגים  withמותר a. It is
אסור b. They are all
חוזר  to beאסור  but it isנזדמנו לו  if they areמותר c. It is
אחריהם לכך
מחלוקת d. It is a

ר׳  betweenנפקא מינא  what is theמסקנא 3. According to the
?חזקיה  andאבהו
מדרבנן  orאסור בהנאה מדאורייתא  isחמץ בפסח a. If
מדרבנן  orאסור בהנאה מדאורייתא  isחולין שנשחטו בעזרה b. If
רבי יהודה according to
מדרבנן  orאסור בהנאה מדאורייתא  isשור הנסקל c. If
 or notאסור בהנאה לזרים  isתרומה d. If

 ofתותים ותאנים ורמונים  fromשותה מי פירות 4. If someone is
?לוקה , is heערלה
לוקה a. He is
לוקה b. He is not
מחלוקת c. It is a
איבעיא דלא איפשיטא d. It is an

 evenכלאי הכרם  onלוקה  that one isמודה 5. Why is everyone
?שלא כדרך הנאתן
כלאים  ofחומרא a. Because of the
גדולי קרקע b. It is
הוקש לבשר בחלב c. It is
כלאי הכרם  byאכילה d. It does not say

