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1. למסקנא, לדעת בית שמאי מה דין המעיסה והחליטה לענין 
חיוב חלה? 

א. מעיסה חייבת וחליטה פטורה.

ב. מעיסה פטורה וחליטה חייבת. 

ג. יש אומרים ששתיהן חייבות, ויש אומרים ששתיהן 
פטורות. 

ד. יש אומרים שמעיסה חייבת וחליטה פטורה, ויש אומרים 
שמעיסה פטורה וחליטה חייבת.

2. מה למד ר’ יהודה מהפסוק ‘ואפו עשר נשים לחמכם בתנור 
אחד’?

א. שגם לחם קטן ביותר יש עליו תואר לחם ויוצא בו ידי 
חובת מצה - לחם עוני. 

ב. שאין חוששים שמא יחליפו עיסותיהם אלו באלו, ולא 
תהיה המצה ‘שלכם’.

ג. שמעשה אלפס שחזר ואפאו בתנור נקרא לחם. 

ד. שמעשה אלפס שחזר ואפאו בתנור אינו נקרא לחם. 

3. איזה דין *לא* הוזכר בדברי רב אסי בדעת רבי מאיר )הסובר 
מעשר שני ממון גבוה(? 

א. לרבי מאיר אין מביאין ביכורים ממעשר שני.

ב. עיסה של מעשר שני לרבי מאיר פטורה מן החלה.

ג. מצות של מעשר שני לר’ מאיר אין אדם יוצא בהם ידי 
חובתו בפסח.

ד. אתרוג של מעשר שני לר’ מאיר אין יוצא בו ידי חובתו 
ביו”ט.

4. למסקנא, האם אדם יוצא ידי חובת מצה בחלה של מעשר 
שני בירושלים )לר’ עקיבא שאין ממעטים מעשר שני מלחם 

עוני(?

א. יוצא ידי חובה. 

ב. אינו יוצא ידי חובה. 

ג. אם הפרישה מחוץ לירושלים – יוצא. הפרישה בירושלים 
– אינו יוצא. 

ד. אם הפרישה בירושלים – יוצא. הפרישה מחוץ לירושלים 
– אינו יוצא. 

5. מה דין הלקוח בכסף מעשר שני שנטמא? 

א. ישרף. 

ב. יקבר. 

ג. מחלוקת אם יפדה או יקבר. 

ד. מחלוקת אם יקבר או ישרף. 

6. האם חלות תודה ורקיקי נזיר נחשבים מצה עשירה, ומדוע?

א. נחשבים מצה עשירה, כי נותן בהם שמן. 

ב. נחשבים מצה עשירה, כי חיבת הקודש מחשיבתן למצה עשירה. 

ג. לא נחשבים מצה עשירה, כי אין עשירות במקדש. 

ד. לא נחשבים מצה עשירה, כי יש בהם כמות מועטת של שמן. 

7. האם יוצא אדם ידי חובת מצה בחלות תודה ורקיקי נזיר שעשאן למכור 
בשוק? 

א. יוצא. 

ב. אינו יוצא. 

ג. בחלות תודה יוצא, ברקיקי נזיר אינו יוצא. 

ד. בחלות תודה אינו יוצא, ברקיקי נזיר יוצא. 

8. האם אדם יוצא ידי חובה במרור של טבל, ומדוע? )רש”י(

א. יוצא, דאתי מצוות עשה דמרור, ודחי לאיסור טבל. 

ב. יוצא, כיון שטבל בירקות הוא רק איסור דרבנן. 

ג. אינו יוצא, משום שהוא מצוה הבאה בעבירה. 

ד. אינו יוצא, שמרירות העבירה מבטלת את מרירות המרור. 

9. מדוע אין יוצאים ידי חובת מרור בהירדוף )עץ מר(? 

א. כי תחילתו וסופו מר. 

ב. המרור צריך להיות דומיא דמצה, שיהיה מין זרעים. 

ג. כי אין פניו מכסיפים.

ד. כי אין לו שרף. 

 מבחן מסכת פסחים
דפים לז:-מב.
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10. האם חזרת ועולשין כלאים זה בזה? 

א. אינם כלאים זה בזה.

ב. כלאים זה בזה. 

ג. מחלוקת אם כלאים זה בזה או לא. 

ד. חזרת עם עולשי שדה – כלאים. חזרת עם עולשין סתם – 
אינם כלאים. 

11. האם יוצא אדם ידי חובת מרור בעלים יבשים? 

א. יוצא. 

ב. אינו יוצא. 

ג. מחלוקת אם יוצא או לא. 

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט.

12. האם אדם יוצא ידי חובה במרור של מעשר שני בירושלים?

א. לכו”ע יוצא. 

ב. לכו”ע אינו יוצא. 

ג. מחלוקת ר”ע ור’ יוסי הגלילי אם יוצא או לא. 

ד. לר”ע יוצא, ולר’ יוסי הגלילי ספק, ולא נפשט. 

13. דבר אפוי שבשלו, האם יכול לבוא לידי חימוץ?

א. יכול לבוא לידי חימוץ. 

ב. אינו יכול לבוא לידי חימוץ.

ג. אם בשלו מיד – אינו מחמיץ, לאחר זמן – יכול להחמיץ.

ד. מחלוקת אם יכול לבוא לידי חימוץ או לא. 

14. למסקנא, האם מותר לחרוך ב’ שבולים יחדיו בפסח?

א. מותר.

ב. אסור. 

ג. מחלוקת. 

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט.

15. לרבא, האם צריכים שמירה קודם לישה?

א. כן

ב. לא

ג. אמוראי אליבא דרבא

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט.

16. ‘בגד שאבד בו כלאים... עושין אותו תכריכין למת’. מדוע אין 
חוששים שמא יכשלו בבגד זה? )רש”י(

א. לפי שבגדי המת אסורין בהנאה. 

ב. לפי שהתכריכים מאוסים הם, ואין לחוש שיקחו משם את הבגד. 

ג. לפי שקוברים אותו מיד, ואין חוששים שיוציאו את הבגד מהקבר.

ד. גדול כבוד המת שדוחה את ההרחקה דרבנן. 

17. האם מותר למלול קמח בתבשיל, באופן שנותן את הקמח ואח”כ 
נותן את החומץ?

א. מותר. 

ב. אסור. 

ג. מחלוקת. 

ד. בקערה מותר, בתמחוי אסור. 

18. האוכל את הפסח כשהוא צלי קדר, האם לוקה?

א. אינו לוקה

ב. לוקה

ג. מחלוקת. 

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט. 

19. האם יוצאין ידי חובת מצה ברקיק השרוי? 

א. יוצאין. 

ב. אין יוצאין. 

ג. מחלוקת. 

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט. 

20. האם מותר לאכול את קרבן הפסח כשהוא חי לגמרי? 

א. מותר

ב. אסור

ג. מחלוקת

ד. מותר אם לא הגיע למאכל בן דרוסאי
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21. מה דין המבשל בחמי טבריא, לענין שבת )אם חייב על הבישול( 
ולענין קרבן פסח )האם חייב על אכילת קרבן פסח שנתבשל בחמי 

טבריא(? 

א. בשניהם פטור. 

ב. בשניהם חייב. 

ג. בשבת פטור, בפסח חייב. 

ד. בשבת פטור, בפסח מחלוקת. 

22. נזיר שאכל זג וחרצן, כמה לוקה? )רש”י(

א. לכו”ע לוקה שלש. 

ב. לרבא לוקה שלש, ולאביי לוקה שתים. 

ג. לרבא לוקה שלש, ולאביי לוקה אחד. 

ד. לרבא לוקה שתים, ולאביי לוקה אחד. 

23. האם מותר להתפיס תמימים לבדק הבית? 

א. מותר. 

ב. אסור. 

ג. מחלוקת. 

ד. בבית ראשון מותר, בבית שני אסור. 

24. במה טעו בני פפוניא, לענין מים שלנו.

א. שהיו סבורים שהעושה מצה במי פירות אין צריך מים שלנו.

ב. שהיו סבורים שמי תשמישו של נחתום כשרים למים שלנו. 

ג. שהיו סבורים שצריך להשתמש דוקא במים של רב מתנה. 

ד. שהיו סבורים שכמו שאתרוג הגזול לא מקרי ‘לכם’, ה”ה מים 
גזולים לא מקרי ‘שלנו’. 

25. אשה שלשה מצות בחמין, ולא החמיצו, מה דין המצות? 

א. מותרים באכילה. 

ב. אסורים באכילה. 

ג. מחלוקת אם מותרים או אסורים. 

ד. אסורים באכילה לאשה זו, ומותרים לכל אדם. 
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מבחן מסכת פסחים לז:-מב.
ליתר שאת על דברי התוספות

1. ״ריש לקיש אמר הללו מעשה אילפס הם, ורבי יוחנן אמר 
מעשה אילפס חייבין והללו שעשאן בחמה.״ לשיטת תוס’ האם 

פסקינן כריש לקיש או כר’ יוחנן?

א. כריש לקיש

ב. כר’ יוחנן

ג. יש ב’ שיטות לבעל תוס’ א’ כריש לקיש ולבעל תוס’ ב’ כר’ 
יוחנן

ד. לגבי חיוב חלה פסקינן כר’ יוחנן אבל לגבי לצאת ידי מצה 
פסקינן כריש לקיש.

2. ״חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו אינו יוצא ידי חובתו 
בפסח.״ לשיטת תוס’ האם מיירי שנשחט עליהם הזבח או שלא 

נשחט עליהם הזבח?

א. שנשחט עליהם הזבח

ב. שלא נשחט עליהם הזבח

ג. לרבה מיירי שלא נשחט עליהם הזבח ולרב יוסף מיירי 
שנשחט עליהם הזבח

ד. התוס’ נשאר בספק מה הדין בלא נשחט עליהם הזבח.

3. לשיטת התוס’ האם שליקה הוא יותר מבישול או פחות?

א. יותר מבישול

ב. פחות מבישול

ג. כאן כוונת הגמ’ דהוא יותר מבישול אבל במקומות אחרים 
הכוונה הוא דהוי פחות מבישול

ד. יש ב’ דיעות בתוס’ אם הוא יותר מבישול או פחות מבישול.

4. ״בגד שאבדה בה כלאים עושין אותה תכריכין למת.״ והק’ 
התוס’ דהגמ’ מס’ מנחות איתא דצריך להטיל ציצית בתכריכי 

המת דלא”כ הוי לועג לרש ולמה לא הוי לועג לרש בלבישת 
כלאים. האיך תי’ תוס’ קושיא זו?

א. הגמ’ מנחות אזיל אליבא דהמסכת סופרים דסבר דצריך 
להסיר הציצית מתכריכי המת

ב. ציצית שאני דשקולה מצות ציצית כנגד כל התורה כולה

ג. יש לחלק בין מצות עשה למצות לא תעשה דרק במצות עשה 
שייך לועג לרש

ד. התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.

5. ״רבא מחו ליה לקדירה בחסיסי.״ לשיטת תוס’ מהו הפי’ חסיסי 
ולמה מותר?

א. קמח של חיטים ומותר משום דהחומץ אינו מניחם להחמיץ

ב. מורסן ולדעת רבא אינם באין לידי חימוץ בקדרה

ג. קמח של עדשים ואינן באין לידי חימוץ משום שאינם מהה’ 
מינים

ד. קמחא דאבשינא דהיינו שנתייבש ונקלה בתנור וכיון שנקלה 
בתנור שוב לא אתי לידי חימוץ.

6. ״רבי יוסי אומר יוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל אע”פ שלא 
נימוח.״ לשיטת תוס’ למה אין יוצאין במבושל?

א. דהוי מצה עשירה

ב. דבטל מתורת לחם

ג. דיש חשש חימוץ

ד. דהוי שלא כדרך אכילתו.

7. ״אמר רבא אכלו נא לוקה שתים מבושל לוקה שתים נא ומבושל 
לוקה ג’, אביי אמר אין לוקין על לאו שבכללות, איכא דאמרי תרתי הוא 
דלא לקי חדא מיהת לקי וכו’.״ לשיטת תוס’ מהו הפי’ תרתי הוא דלא 

לקי חדא מיהת לקי?

א. אם אכל נא אינו לוקה אלא משום נא ולא משום כי אם צלי 
אש, אבל אם אכל חי או מבושל בחמי טבריה לוקה משום כי אם 

צלי אש

ב. אם אכל נא ומבושל אינו לוקה על כל א’ בפני עצמו אלא לוקה 
מלקות אחת על שניהם כיון דהוי חד לאו, אם אכל חי או מבושל 

בחמי טבריה אינו לוקה כלל

ג. אם אכל נא אם התרו בה משום נא לוקה משום נא ואם התרו 
בה משום כי אם צלי אש לוקה משום כי אם צלי אש אבל אינו 

לוקה שנים, ואם אכל חי או מבושל בחמי טבריה אינו לוקה כלל

ד. אם אכל נא ומבושל אינו לוקה על כל א’ בפני עצמו אלא לוקה 
מלקות אחת על שניהם כיון דהוי חד לאו, אם אכל חי או מבושל 

בחמי טבריה ג”כ לוקה אחת.
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8. ״אלו עוברין בפסח וכו’,״ לשיטת התוס’ מהו הפירוש של 
הלשון עוברין?

א. עוברין בבל יראה ובל ימצא

ב. עוברין מן העולם דהיינו שצריך לבערם

ג. עוברין מעל השולחן דהיינו שאסור לאוכלם

ד. ב’ שיטות בתוס’, לחד בעל תוס’ עוברים מן העולם ולחד 
בעל תוס’ עוברין מעל השולחן.

 

מבחן מסכת פסחים לז:-מב.
ליתר שאת על דברי התוספות
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1. מנין למד רבי יהודה שאין ביעור חמץ אלא שריפה?

א. מנותר.

ב. מנבילה.

ג. מחלב של שור הנסקל. 

ד. כל התשובות נכונות. 

2. מדוע סובר רב יוסף שהזורק עבודה זרה לים צריך 
לשוחקו תחילה, ובחמץ אינו צריך לפררו? 

א. משום חומרא דעבודה זרה. 

ב. משום שחמץ קודם זמן איסורו בטל בשישים. 

ג. בעבודה זרה חששו שמא מיד אחר זריקתו ימלך 
ויבוא למשותו מן המים. 

ד. חמץ – המים ממסות אותו. ע”ז – אין המים 
ממסות אותו.

3. האוכל חמץ בערב פסח משש שעות ולמעלה, האם 
עובר בלאו? 

א. עובר.

ב. אינו עובר. 

ג. מחלוקת. 

ד. בערב פסח שחל בשבת – אינו עובר. 

4. למסקנא אליבא דרבי יהודה, האוכל חמץ של נכרי 
שעבר עליו הפסח, האם לוקה? 

א. לוקה.

ב. אינו לוקה. 

ג. מחלוקת. 

ד. ספק בגמ’ ולא נפשט.

5. השלם: ‘רב ושמואל דאמרי תרוייהו, כל איסורין 
שבתורה...’

א. אסורין במשהו. 

ב. אסורין בנותן טעם. 

ג. במינו - אסורין במשהו, שלא במינו - בנותן טעם. 

ד. שלא במינו - אסורין במשהו, במינו - בנותן טעם. 

6. פת שעשאוה מעיסה שנילושה בחלב )בשיעור גדול(, או שאפו אותה 
בתנור שטשו באליה, מה דינה? 

א. הפת מותרת באכילה. 

ב. הפת אסורה באכילה. 

ג. נילושה בחלב – אסורה באכילה. אפו אותה בתנור שטשו באליה – 
מותרת באכילה. 

ד. נילושה בחלב – אסורה באכילה. אפו אותה בתנור שטשו באליה – 
מחלוקת. 

7. כלים סתם שנשתמשו בהם חמץ בצונן, האם מותר להשתמש בהם 
מצה? 

א. מותר.

ב. אסור. 

ג. מחלוקת. 

ד. כלים גדולים – מותר. כלים קטנים – אסור. 

8. באיזה אופן יש נפקא מינה אם בעל חוב למפרע הוא גובה או מכאן ולהבא 
הוא גובה? 

א. כשהלוה טוען שפרע כבר חצי מההלוואה. 

ב. כשהלוה לו ב’ הלוואות ושעבד לו קרקע אחת על שתיהן. 

ג. כשהלוה הקדיש או מכר את הקרקע המשועבדת. 

ד. כשהמלוה הקדיש או מכר את הקרקע המשועבדת. 

9. מנין שבעל חוב קונה משכון?

א. הלכה למשה מסיני. 

ב. ולך תהיה צדקה. 

ג. סברא. 

ד. השב תשיב לו את העבוט.

10. הסובר שהאוכל תרומה בשוגג לפי דמים משלם, איך יבאר את משנתינו 
שהאוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג משלם קרן וחומש )הרי חמץ בפסח אינו 

בר דמים(? 

א. מיירי בחמץ של נכרי ואליבא דרבי שמעון שמותר אחר הפסח בהנאה. 

ב. קנס הוא שקנסוהו על שהפסיד ממון כהן. 

ג. משנתינו כרבי יוסי הגלילי שחמץ בפסח מותר בהנאה. 

ד. משנתינו בחמץ נוקשה, ולמ”ד חמץ נוקשה מותר בהנאה.

מבחן מסכת פסחים לז:-מב.
שאלות חזרה על פסחים דף כז’ – דף לב’


