
(תורת הבית   "ניכר בזה חביבותו לתורה-האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו, לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו,"
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 ? מה הטעם שצריך לבדוק את החמץ (לפי רש"י ב.) .1
 

 .כדי שלא יבוא לאוכלו .א
 .בבל יראה ובל ימצאכדי שלא יעבור עליו  .ב
 .כדי למוצאו ולבערו ולקיים מצוות "תשביתו" .ג

 ?עד מתי שלמים נאכלים, ומתי שורפים את הנותר .2
 .נאכלים ליום ולילה, ונשרפים ביום השני .א
 .נאכלים לשני ימים ולילה, ונשרפים בלילה השלישי .ב
 .נאכלים לשני ימים ולילה, ונשרפים ביום השלישי .ג

 ?חמץ בבית שכור (גמרא ורש"י)מי חייב במזוזה ובבדיקת  .3
 .במזוזה השוכר, ובבדיקת חמץ תלוי אם מסר לשוכר מפתח לפני ליל י"ד .א
 .במזוזה המשכיר, ובבדיקת חמץ תלוי אם מסר לשוכר מפתח לפני ליל י"ד .ב
 .במזוזה השוכר, ובבדיקה אם מסר לו מפתח אפילו ביום השוכר חייב .ג

  ?א בבית ישראל, מה צריך לעשות לוחמץ של נכרי שלא קיבל עליו אחריות והוא נמצ .4
 .לכפות עליו כלי .א
 .לעשות לפניו מחיצה עשרה .ב
 .להוציאו מביתו .ג

 

 47'~מבחן מס' ז-'ב פסחים ~  תולדותפרשת   

 פרטי  הצטרפות:

 מותאמות לכך.שאלות ה, וסיכוםדוד חזרה שבועית על הגמרא או על מטרת המבחן לעי.1
 ולהירשם במערכת, ולאחר מכן להזין את התשובות. 073-7289669יש להתקשר לטלפון .2
  .a0527692282@gmail.com מיילרישום בוכן ב. בבוקר 05:00 -ב שלישייום אור לעד  לענות בטלפוןן נית.3
 גורות.ויש לענות בגמרות סהמבחן הינו על גמ' רש"י,  המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד..4
 .נוספים 10%מתווספים סיכום . לחוזרים על הגמ' או 80%הוא  להגרלהציון עובר .5
 .5ניתן לשמוע שמות הזוכים בשלוחה  – . ₪ 300יקבלו סך  שזוכים ההגרלה ע"ד רבני האירגון, בחורים.6
   ערב.ב 21.15-22.30ין ב 050-4172898 'טלבתרומות ול לפרטים.7
 .מבחנים 4מתוך  3 לעושיםכ"א)  ₪ 150זכיות ע"ס  3(הנבחנים  לכלל הגרלה נוספת  מדי חודש,.8
 או במייל לעיל. 15389285851), בפקס 4הפצה (שלוחה  בנק' את המבחן ואת סיכומי התמצית שיגלה ניתן.9

ענה נכון  אם ב, הזוכה בהגרלה השבועית .להעמקת החזרהנוספות  שאלות 4 - "לדעת חכמה" מדור  חדש!!.10
 . ₪ 200בונוס של קבל בנוסף לזכייה י ,אלושאלות   4מתוך  3על 
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 ?מאימתי אסור לעשות מלאכה בי"ד ניסן במקום שנהגו .1
 .י"א מעלות השחר וי"א מהנץ החמה .א
 .י"א מהנץ החמה וי"א מחצות .ב
 .י"א מליל י"ד, וי"א מעלות השחר .ג
 

 ?למסקנת הסוגיה (ג.) מהו זמן בדיקת חמץ .2
 .ליל י"ד .א
 .י"ד שחרית .ב
 .מחלוקת .ג

 
 ?האם עדיף ללמד לתלמיד בלשון קצרה או בלשון נקיה .3

 .בלשון נקיה .א
 .בלשון קצרה .ב
 .אין עדיפות לזה על זה .ג

 
 

המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק, האם זה  .4
 ?מקח טעות

אינו מקח טעות, ובמקום שמשלמים שכר על הבדיקה הוי  .א
 .מקח טעות

  .שכר על הבדיקה אינו מקח טעותגם במקום שמשלמים  .ב
 .גם במקום שלא משלמים שכר על הבדיקה הוי מקח טעות .ג

 
 ?מה המקור לאיסור חמץ משש שעות ולמעלה .5

 .אך ביום הראשון תשביתו .א
  .לא תשחט על חמץ דם זבחי .ב
 .מחלוקת .ג
 
 

 

 
 

חמץ של נכרי שנמצא בבית ישראל, האם הישראל עובר  .6
 ?עליו

 .עובר .א
 .אינו עובר .ב
 .אלא אם קיבל עליו אחריותאינו עובר  .ג

 

מי שיוצא מביתו לפני פסח, מתי לכו"ע אינו חייב לבער את  .7
 ?החמץ

 .רק אם יצא לפני ל' יום ואין דעתו לחזור .א
 .גם אם יצא בתוך ל' יום, כל שאין דעתו לחזור .ב
 .גם אם דעתו לחזור, כל שיצא לפני ל' יום .ג

 

 ?מדוע הבודק צריך גם לבטל .8
 .בבדיקהמשום פרורים שלא נמצאו  .א

 .שמא ימצא גלוסקה יפה ותהיה דעתו עליה .ב
 .שתי התשובות נכונות .ג

 
 ?פת מעופשת שנמצאה בתיבה, האם היא מותרת .9

 .תלוי האם רוב השימושים בתיבה הם בחמץ או במצה .א
 .הולכים לפי השימוש האחרון בתיבה .ב
אם עברו ימים רבים מתחילת פסח מותרת, ואם לאו  .ג

 .אסורה
 

 ?לפני עשית המצוהבאיזה מצוה אינו מברך   .10
 .בדיקת חמץ .א
 .נטילת לולב .ב
 .טבילה .ג

 


