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1. בהמת ארנונא דלא מצי מסלק ליה בזוזי, האם חייבת 
בבכורה או לא?

א. פטורה. 

ב. חייבת. 

ג. תלוי בב’ הלישנות בגמ’. 

ד. אם יד נכרי באמצע – חייבת בבכורה. 

2. חמצו של נכרי עושה לו מחיצה עשרה. באיזה אופן מדובר 
)לדעת רש”י(? 

א. בקיבל עליו אחריות, ועושה לו מחיצה שלא יעבור בבל 
יראה. 

ב. בקיבל עליו אחריות, ועושה לו מחיצה להיכר שלא 
יאכלנו. 

ג. בלא קיבל עליו אחריות, ועושה לו מחיצה שלא יעבור 
בבל יראה. 

ד. בלא קיבל עליו אחריות, ועושה לו מחיצה להיכר שלא 
יאכלנו. 

 3. מתי נאמר הכלל ש’אין מוקדם ומאוחר בתורה’? 

א. בכל התורה כולה. 

ב. למסקנא הגמ’ דוחה את הכלל הזה. 

ג. דוקא בתרי ענייני, אבל בחד עניינא - מה שכתוב מוקדם 
הוא המוקדם באמת. 

ד. דוקא בחד עניינא, אבל בתרי ענייני – מה שכתוב מוקדם 
הוא המוקדם באמת. 

4. הבודק צריך שיבטל. מדוע לא מספיקה הבדיקה? 

א. שמא ימצא גלוסקה יפה אחר זמן האיסור. 

ב. שמא ימצא גלוסקא יפה בשעה שישית, שהוא כבר 
אסור מדרבנן ואינו ברשותו. 

ג. משום פירורין. 

ד. כדי שיסירנו מלבו וממחשבתו.

5. מדוע לא תקנו חכמים שיבטל בתחילת שעה שישית? 

א. שמא יטעה בשעות. 

ב. כי כבר משעה שישית החמץ אסור, ונחשב שאינו שלו, ואינו יכול 
לבטלו.

ג. כי הוא עסוק בשריפת החמץ – וישכח מלבטלו. 

ד. כי הוא עסוק בשריפת החמץ – ואם נזקיקנו לבטל, לא ישרוף החמץ 
יפה יפה. 

6. לדעת רב פפא שמברכים ‘על ביעור חמץ’, מה מברכים בברית מילה? 

א. למול. 

ב. על המילה.

ג. במילת אחרים – על המילה. במילת בנו – למול. 

ד. במילת אחרים – למול. במילת בנו – על המילה. 

7. לדעת רב פפי שמברכים ‘לבער חמץ’, מה מברכים על שחיטה? 

א. לשחוט. 

ב. על השחיטה. 

ג. בשחיטת חולין – לשחוט. בשחיטת פסח וקדשים – על השחיטה. 

ד. בשחיטת חולין – על השחיטה. בשחיטת פסח וקדשים – לשחוט. 

8. מתי מברכים על הטבילה? )לרש”י(

א. טבילת בעלי קרי – אחר הטבילה. שאר טבילות – קודם הטבילה. 

ב. טבילת בעלי קרי – קודם הטבילה. שאר טבילות – אחר הטבילה. 

ג. לעולם מברך אחר הטבילה. 

ד. לעולם מברך קודם הטבילה. 

9. באלו מקומות כשרה הבדיקה לאור החמה? 

א. אכסדרה, וצידי החדר שיש בו ארובה. 

ב. אכסדרה, וכנגד חור הארובה. 

ג. רק החדרים שיש בהם ארובה. 

ד. רק אכסדרה. 

 מבחן מסכת פסחים
דפים ו.-יב.
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10. מטה החולקת בתוך הבית, האם צריכה בדיקה? )לרש”י(

א. אם עצים ואבנים תחתיה – אינה צריכה. אין עצים ואבנים 
תחתיה – צריכה. 

ב. אם עצים ואבנים תחתיה –צריכה. אין עצים ואבנים תחתיה 
– אינה צריכה. 

ג. מטה גבוהה – אינה צריכה. מטה נמוכה – צריכה. 

ד. מטה גבוהה – צריכה. מטה נמוכה – אינה צריכה. 

11. האם אוצרות יין ודגים גדולים צריכים בדיקה? 

א. אוצרות יין – במסתפק צריך בדיקה. אוצרות דגים גדולים - אין 
צריך בדיקה אפילו במסתפק. 

ב. אוצרות יין – במסתפק צריך בדיקה. אוצרות דגים גדולים – 
אין צריך בדיקה אם אינו מסתפק.

ג. אוצרות יין - צריך בדיקה אפילו באינו מסתפק. אוצרות דגים 
גדולים -  אין צריך בדיקה אפילו במסתפק. 

ד. אוצרות יין - צריך בדיקה אפילו באינו מסתפק. אוצרות דגים 
גדולים -  אין צריך בדיקה אם אינו מסתפק. 

12. חור שבין יהודי לגוי, מה דינו? 

א. בודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטל. 

ב. אינו בודק כלל משום סכנה. 

ג. מחלוקת. 

ד. בודק ביום, בשעה שאין לחוש לכשפים. 

13. למסקנא, מנין שאין שלוחי מצוה ניזוקים בהליכתן? 

א. מהפסוק ‘ולא יחמוד איש את ארצך’. 

ב. אם אפילו בחזירתן אינם ניזוקים, בודאי שבהליכתם אינם 
ניזוקים.

ג. שאם היו ניזוקים, הייתה מתבטלת העליה לרגל.

ד. ק”ו מבהמות ועופות – אם בהמות ועופות אינן ניזוקות, ק”ו 
לאדם. 

14. האם גויים מטמאים באוהל ובמגע ומשא? )רש”י(

א. מחלוקת בין בטומאת אוהל ובין בטומאת מגע ומשא.

ב. באוהל – אינם מטמאים. במגע ומשא – מטמאים. 

ג. באוהל – מטמאים. במגע ומשא – מחלוקת. 

ד. באוהל – מחלוקת. במגע ומשא – מטמאים. 

15. חבר שמת והניח מגורה מלאה פירות, האם מותר ליורש או לבהמתו 
לאכול את הפירות? )רש”י(

א. מותר. 

ב. לבהמה מותר, ליורש אסור. 

ג. לבהמה מותר. ליורש עצמו – אכילת עראי מותר, אכילת קבע 
אסור. 

ד. לבהמה וליורש – אכילת עראי מותר, אכילת קבע אסור. 

16. מדוע טיהרו חכמים את הכהן שהציץ בבור? 

א. כי מצרפים חזקת טהרה דכהן עם ספק גרירת חולדה וברדלס.

ב. כי ספק גרירת חולדה וברדלס מוציא מידי ספק נפל שבבור.

ג. כי ודאי גרירת חולדה וברדלס, מוציא מידי ודאי נפל שבבור. 

ד. תשובות ב ו-ג נכונות. 

17. תשע ציבורין של מצה ואחד של חמץ, ופירשה חתיכה ובא עכבר 
ולקח, מה הדין? 

א. צריך לבדוק.

ב. אין צריך לבדוק.

ג. מחלוקת.

ד. ספק בגמ’.

18. צבור אחד של חמץ, ולפניו שני בתים בדוקין, ובא עכבר ונטל, ואין 
ידוע להיכן נכנס, מה הדין? 

א. אם באו לשאול בבת אחת – שניהם צריכים בדיקה. בזה אחר זה 
– מחלוקת ר’ יהודה ור’ יוסי. 

ב. אם באו לשאול בבת אחת – מחלוקת ר’ יהודה ור’ יוסי. בזה אחר 
זה – אין צריכים בדיקה. 

ג. אם באו לשאול בבת אחת – שניהם צריכים בדיקה. בזה אחר זה 
– אין צריכים בדיקה. 

ד. לעולם שניהם אין צריכים בדיקה, דספיקא דרבנן לקולא. 

19. ראה עכבר שנטל חמץ בחצר, והבית בדוק, ואין יודע אם נכנס לבית 
או לא נכנס, מה הדין? )רש”י(

א. צריך בדיקה. 

ב. אין צריך בדיקה. 

ג. לרבי אליעזר – אין צריך בדיקה. לחכמים – צריך בדיקה. 

ד. ספק בגמ’, ולא נפשט. 
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20. עכבר נכנס וככר בפיו, ונכנס אחריו ומצא פירורין, מה הדין? 

א. צריך בדיקה.

ב. אין צריך בדיקה. 

ג. מחלוקת. 

ד. ספק בגמ’, ולא נפשט. 

21. עכבר נכנס וככר בפיו, ועכבר יוצא וככר בפיו, מה הדין? 

א. צריך בדיקה.

ב. אין צריך בדיקה. 

ג. מחלוקת. 

ד. ספק בגמ’, ולא נפשט. 

22. חבל דלי שנפסק, מה הדין לר’ יהודה, ומדוע )למסקנא(?

א. אסור לקשרו בעניבה, כי עניבה נחשבת קשירה. 

ב. אסור לקשרו בעניבה, כי גזר עניבה אטו קשירה. 

ג. מותר לקשרו בעניבה, כי באיסורי שבת לא גוזרים דלמא אתי 
למיחלף.

ד. מותר לקשרו בעניבה, שכיון שאינו עסוק בקשירה, לא אתי 
לאחלופי.

23. האם מותר להקיז דם לבכור במקום שאינו עושה מום? 

א. מותר. 

ב. אסור. 

ג. מחלוקת. 

ד. להו”א אסור, למסקנא מותר. 

24. האם מקדרין ומקרצפין את הבהמה ביו”ט? 

א. מקדרין אבל לא מקרצפין. 

ב. מקרצפין אבל לא מקדרין. 

ג. מקדרין, ומחלוקת אם מקרצפין. 

ד. אין מקדרין, ומחלוקת אם מקרצפין. 

25. ‘רבן גמליאל אומר חולין נאכלין כל ארבע, ותרומה כל חמש’. מדוע 
החילוק? )רש”י(

א. כי כהנים זריזים הם, ולא יטעו. 

ב. כי תרומה בדילי אינשי מינה, ולא אתו לידי תקלה. 

ג. כי אסור להפסיד קדשים בידים כל זמן שיכול לאכלן. 

ד. כדי לעשות הבחנה והפרש בין תרומה לחולין.
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מבחן מסכת פסחים ו.-יב.
ליתר שאת על דברי התוספות

1( יחד לו בית אינו זקוק לבערו. האיך מוקים תוס’ הלכה זו ומה 
הטעם? 

א( התוס’ מוקים שאינו מקבל אחריות והטעם הוא דלא אסרה 
תורה אלא אם מקבל אחריות 

ב( התוס’ מוקים שאינו מקבל אחריות ואעפ”כ אינו מותר 
אלא אם כן גם ייחד לו בית 

ג( התוס’ מוקים אפי’ אם קיבל אחריות והטעם הוא דלא 
חשיב מצוי והוי כמקבל אחריות על חמצו של נכרי בביתו של 

נכרי 

ד( התוס’ מוקים שמקבל אחריות של פשיעה אבל לא של 
גנבה ואבידה והטעם הוא דפשיעה כמזיק ואין זה נחשב 

קבלת אחריות.

2( שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתיה עילויה. האיך פי’ תוס’ ודעתיה 
עלויה?

א( שרוצה לאוכלו

ב( שחס עליה ואינו רוצה לשורפו 

ג( שחס עליה ואינו רוצה לבטלו 

ד( שאינו בטל מאליו כמו פירורין.

3( כיון דאיסורא דרבנן עלויה כדאורייתא דמי ולאו ברשותיה קיימא 
ולא מצי מבטל דאמר רב גידל אמר ר’ חייא בר יוסף אמר רב 

המקדש משש שעות ולמעלה אפילו בחיטי קורדנייתא אין חוששין 
לקידושין. האיך פי’ תוס’ משש שעות ולמעלה ולמה הוי איסור 

דרבנן? 

א( משש שעות ולמעלה פי’ מתחילת שש והוי איסור דרבנן 
משום דחמץ לא נאסר מדאורייתא עד סוף שש 

ב( משש שעות ולמעלה היינו מסוף שש והוי איסור דרבנן 
משום דמיירי בחיטי קורדנייתא שהן חמץ נוקשה ואינו אסור 

אלא מדרבנן 

ג( משש שעות ולמעלה היינו מסוף שש והוי איסור דרבנן 
דאזלינן כמ”ד דחמץ אינו נאסר בהנאה מדאורייתא אלא 

מדרבנן 

ד( משש שעות ולמעלה היינו מתחילת שש וראיית הגמ’ הוא 
דאע”ג דהוי תרי דרבנן הן החמץ הוא חמץ נוקשה הן השעות 

הן דרבנן ואעפ”כ אין חוששין לקידושין.

4( לשיטת תוס’ האם מברכים ברכת להכניסו בבריתו של אברהם 
אבינו קודם מילה או אחר מילה? 

א( קודם מילה 

ב( אחר מילה 

ג( מחלוקת בבעלי תוספות לחד בעל תוס’ קודם מילה ולאידך 
בעל תוס’ לאחר מילה 

ד( בין מילה לפריעה.

5( מעשה בשפחתו של מציק אחד ברמון שהטילה נפל לבור ובא כהן 
והציץ בה לידע אם זכר אם נקבה. וקשה האיך יכול הכהן להציץ בה 

הא מוזהר שלא לטמאות למת. האיך תי’ תוס’ קושיא זו? 

א( הכהן היה קרוב להנפל ואינו מוזהר מלטמאות לקרובים 

ב( הכהן מוזהר מלטמא למתים ואין נפלים בכלל מתים לענין 
טומאת כהן 

ג( הכהן היה שוטה ועשה שלא כדין 

ד( התוס’ הניח קושיא זו בלא תירוץ.

6( תשע צבורין של מצה ואחד של חמץ ואתא עכבר ושקל ולא ידעינן 
אי מצה שקל אי חמץ שקל היינו תשע חנויות וכו’. והק’ התוס’ למה 
הוי קבוע מאי שנא נמצא בפי עכבר דאמרינן דהוי קבוע מנמצא ביד 

עכו”ם דחשיב פרוש. האיך תי’ תוס’ קושיא זו? 

א( עכו”ם שאני כיון דהוא בר דעת מיקרי פרוש 

ב( הכא ראינו כשלקח העכבר מן הקבוע והספק נולד בקביעות 
אבל התם לא ראינו שהעכו”ם לקחה מן החנות ולכן נחשב פרוש 

ג( הכא שאני דכל צבור ניכר במקומו ולכן הוי קבוע משא”כ התם 
שיש תערובות במקום הקביעות גופא 

ד( הכא מיקרי קבוע מדרבנן והתם הפי’ הוא דמדאורייתא לא הוי 
קבוע.
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במסגרת לימוד עמוד וחזרה

7( ספק על ספק לא על היינו בקעה. והתוס’ הק’ היאך מדמה 
חמץ לבקעה גבי בקעה הדין הוא דספק לחומרא ובחמץ הדין 

הוא דספק לקולא. האיך תי’ תוס’ קושיא זו? 

א( חמץ מיירי דלא ביטל ולכן הוי ספקו לחומרא 

ב( חמץ מיירי לענין אכילה ולכן הוי ספקו לחומרא 

ג( כיון דבדיקת חמץ נתקנה על הספק החמירו בכל 
הספקות כאילו הוא ספק דאורייתא 

ד( התוס’ השאיר קושיא זו בלא תירוץ.

8( וחכמים אומרים לא בדק אור י”ד יבדוק בי”ד לא בדק בי”ד 
יבדוק תוך המועד לא בדק תוך המועד יבדוק אחר המועד. 

לשיטת תוס’ מהו הפי’ בתוך המועד ואחר המועד? 

א( תוך המועד הוא תוך פסח ואחר המועד הוא אחר פסח 

ב( תוד המועד הוא ערב פסח מחצות עד חשכה ואחר 
המועד הוא תוך פסח 

ג( תוך המועד הוא שעה שישית ואחר המועד הוא מחצות 
עד חשכה

ד( תוך המועד הוא שעה שישית ואחר המועד הוא מחצות 
ערב פסח עד אחר פסח.

מבחן מסכת פסחים ו.-יב.
ליתר שאת על דברי התוספות
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1. דלת שבמוקצה שהיא קשורה ותלויה וגבוהה מן הארץ, האם 
מותר לנעול בה?

א. לכו”ע מותר. 

ב. לכו”ע אסור. 

ג. מותר, אך לדעת אביי דוקא אם יש לה ציר, ולדעת רבא אם 
היה לה ציר. 

ד. איבעיא דלא איפשיטא בגמ’.

2. חנות הפתוחה לרשות הרבים ומנעול שלה למעלה מי׳:

א. מניח מפתח על האיסקופא מערב שבת

ב. מניח מפתח על המנעול מערב שבת

ג. מניח מפתח בכל מקום שירצה מערב שבת

ד. מחלוקת

3. נגר שבראשו גלוסטרא וניטל באגדו, האם מותר לנעול בו 
בשבת?

א. מותר לכו”ע. 

ב. אסור לכו”ע. 

ג. מחלוקת. ותלוי אם יש בנין וסתירה בכלים או לא. 

ד. מחלוקת. ותלוי אם נחשב כלי לענין קבלת טומאה או לא.

4. האם מותר לפרוק כילת חתנים שאין בגגה טפח?

א. מותר

ב. אסור

ג. מחלוקת

ד. איבעיא דלא איפשיטא

5. למסקנא, האם מותר לצאת בשבת לרה”ר בכובע שיש בו רוחב 
טפח )לרש”י(?

א. אסור. 

ב. מותר.

ג. אם הוא מהודק – מותר. אם אינו מהודק – אסור. 

ד. אם הוא מהודק – מותר. אם אינו מהודק – מחלוקת.

6. רטיה שנפלה על גבי קרקע האם מותר להחזירה בשבת במדינה?

א. מותר לכו”ע. 

ב. אסור לכו”ע. 

ג. מחלוקת, והלכה שמותר. 

ד. מחלוקת, והלכה שאסור.

7. כהן שכרך גמי או צלצול קטן על אצבע יד ימינו, במקום עבודה, 
האם עבודתו כשרה?

א. כשרה לכו”ע.

ב. פסולה לכו”ע. 

ג. מחלוקת. 

ד. גמי – עבודתו כשרה. צלצול – עבודתו פסולה.

8. למסקנא, האם מותר לצאת בשבת לרה”ר בכובע שיש בו רוחב 
טפח )לרש”י(?

א. אסור. 

ב. מותר.

ג. אם הוא מהודק – מותר. אם אינו מהודק – אסור. 

ד. אם הוא מהודק – מותר. אם אינו מהודק – מחלוקת.

9. מה המעלה בהוצאת השרץ ע״י היימנו של כהן?

א. עי״ז אין מרבין בטומאה

ב. עי״ז לא יטמא הכהן

ג. עי״ז אין שוהין טומאה בעזרה

ד. עי״ז לא יראו אחרים שרץ בעזרה

10. מי עדיף שיכנס, כהן טמא או ישראל טהור?

א. כהן טמא

ב. ישראל טהור.

ג. מחלוקת. 

ד. איבעיא דלא איפשיטא.

מבחן מסכת פסחים ו.-יב.
שאלות חזרה על עירובין קא. - קה:


