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לב:שבת   
 

 
 על איזה עבירות בנים מתים? סמן כל התשובות הנכונות .1

a. בעון נדרים 
b. בעון ביטול תורה למ״ד מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו 
c. בעון מזוזה 
d. בעון ציצית 

 
 מי היה רבו של רבי יהודה הנשיא? .2

a. ר׳ אלעזר בר׳ שמעון 
b. ר׳ שמעון 
c. ר׳ עקיבא 
d. ר׳ יוסי 

 
איזו ב׳ עוונות אפשר ללמוד מכאן שגורמות  –מופר לא לקחו״  ״לשוא הכיתי את בניכם .3

 מיתה לבנים? סמן כל התשובות הנכונות
a. נדרים 
b. מזוזה 
c. ביטול תורה 
d. ציצית 

 
בעון שנאת חנם: -סמן כל התשובות הנכונות  .4  

a. מריבה רבה בתוך ביתו של אדם 
b. אשתו מפלת נפלים 
c. אשתו מתה 
d. בניו ובנותיו מתים כשהם קטנים 

 
נאמר על מי שנותן תרומות ומעשרות?איזה פסוק  .5  

a. להניח ברכה אל ביתך 
b. והריקותי לכם ברכה עד בלי די 
c. למען ירבו ימיכם וימי בניכם 
d. ונתתי גשמיכם בעתם 

 
For questions and comments, please email info@oraysa.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
Answers: 1-ACD,2-B,3-AC,4-ABD,5-B 
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1. For which עבירות are בנים מתים? Select all that apply: 

a. The עון of נדרים 
b. The עון of ביטול תורה according to the מאן דאמר that holds  מקרא נדרש לפניו ולא

 לפני פניו
c. The עון of מזוזה 
d. The עון of ציצית 

 
2. Who was the רבי of רבי יהודה הנשיא? 

a. שמעון ר׳ אלעזר בר׳  
b. ר׳ שמעון 
c. ר׳ עקיבא 
d. ר׳ יוסי 

 
3. The עונשים of בנים מתים by which two עונות are learned out from  ״לשוא הכיתי את

 ?בניכם מופר לא לקחו״
a. נדרים 
b. מזוזה 
c. ביטול תורה 
d. ציצית 

 
4. Select all that apply - For the עון of שנאת חנם: 

a. A person’s house will be filled with  רבהמריבה  
b. A person’s אשה will be מפלת נפלים 
c. A person’s אשה will be נפטרת 
d. A person’s בנים ובנות will be נפטרים when they are קטנים 

 
5. Which פסוק is referring to one who gives תרומות ומעשרות? 

a. להניח ברכה אל ביתך 
b. והריקותי לכם ברכה עד בלי די 
c. למען ירבו ימיכם וימי בניכם 
d. ונתתי גשמיכם בעתם 

 
For questions and comments, please email info@oraysa.org 
 

 
 
 
 
 
Answers: 1-ACD,2-B,3-AC,4-ABD,5-B 
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