
 בס"ד

 יב-מסכת ראש השנה ו

 מד דף יומיון מיועד רק למי שלהמבח *

מהדרשות הבאות לא  יזו דרשהא .1
נלמדת מהפסוק "מוצא שפתיך 
תשמר ועשית כאשר נדרת לה' אלקיך 

 נדבה אשר דברת בפיך"? )ו.(
 מצות עשה  .א
 מצות לא תעשה .ב
 אזהרה לב"ד שיעשוך .ג
 נדר  .ד
 חטאות ואשמות עולות ושלמים  .ה
 נדבה  .ו
 קדשי בדק הבית  .ז
 צדקה .ח
אף תשובה אינה נכונה )כל  .ט

האמורים לעיל נלמדו מ"מוצא 
 שפתיך"(

מה הסברא ב"הפריש ולא הקריב"?  .2
 )ו.(

 לא קיימיה לדיבוריה. .א
כל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא  .ב

 איתיה.
כיוון דקיימי עניים מיחייב עלה  .ג

 לאלתר.
 כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. .ד

כיצד תיתכן שנה בלי רגלים בשנה  .3
מעוברת למי שסובר שהרגלים 

וסובר שמונה ות כסדרם צריכים להי
 חודשים מיום ליום? )ו:( 12

___________________________
___________________________

_____________________ 
 יורש מהו בבל תאחר? מנין? )ו:( .4

 פטור על נדר אביו שנאמר "מעמך". .א
 חייב על נדר אביו שנאמר "מעמך". .ב
פטור על נדר אביו שנאמר "כי  .ג

 נדר", והוא לא נדר. תידור
חייב על נדר אביו שנאמר "כי תידור  .ד

 נדר", והוא לא נדר.
"אך בחמישה עשר יום לחודש ה...  .5

באיזה  באספכם תבואת הארץ";
 חודש יש אסיפה? )ז.(

 תשרי. .א
 חשוון. .ב
 שבט. .ג
 אלול. .ד

מדוע לא לומדים שמונים לתרומת  .6
שקלים מתשרי מכך שנאמר שם 

 "מראשית השנה"? )ז.(
אמנם לגבי תשרי נאמר מראשית  .א

השנה, אך לא לומדים ג"ש מפעמים 
שכתוב פעם אחת "השנה" ופעם 

 אחת "שנה".

לאו  -; ע"פ רש"י ג"ש )הלכה שווה .ב
דוקא דכולה מדרבנן גזור אלא 
דומיא דגזרה שוה בדרבנן:( 

מה שמיטים  –משמיטין ויובלות 
בלות מתשרי אף כאן נמי ויו

 מתשרי.
שים משנה דנין שנה שיש עמה חד .ג

שיש עמה חדשים ולא משנה שאין 
 עמה חדשים.

אמנם לגבי תשרי נאמר מראשית  .ד
השנה, אך שם הפסוק נדרש לגופיה 

 ללמד שראש השנה בתשרי. –
מדוע גם לשיטת האומר ש"יום אחד  .7

בשנה חשוב שנה" לגבי שכירות 

 )ז:( בתים רק חודש חשוב כשנה?

______________________________

____________________ 

אילו מהבאים אינו חל כבר  .8
 )ז:( מאורתא?

 מלכים. .א

 רגלים. .ב

 שמיטין. .ג

 יובלות. .ד

 ירקות. .ה

הצאן" )התעברו(? מתי "לבשו כרים  .9
 )ח.(

 באדר. –בזמן שעמקים יעטפו בר  .א

 בתשרי. –בזמן שעמקים יעטפו בר  .ב

 באדר. –בזמן שיתרועעו אף ישירו  .ג

 –בשמן שיתרועעו אף ישירו  .ד

 בתשרי.

לא בא ללמדנו בדבריו " מה רב חסדא .10
שנו אלא למלכי ישראל אבל למלכי 

 )ח.( "?אומות העולם מתשרי מנינן
 מאילו פסוקים הדין נלמד. .א
 תקופה. .ב
 דין. .ג
 כל התשובות נכונות. .ד

מתי בי"ד של מעלה נכנסים לדון?  .11
 ______________________ )ח:(

מה עשו עבדים ביובל מראש השנה  .12
 )ח:( עד יום כיפור?

בחינת "אל יצא ישבו בביתם ב .א
 איש ממקומו"

 אכלו, שתו ושמחו. .ב
 לבתיהם.נפטרין  .ג
 .משתעבדין לאדוניהם .ד

מאיזה פסוק לומדים שמוסיפים  .13
 ט.(מחול על קודש? )

 "בחריש ובקציר תשבות". .א



 בס"ד

 "ועיניתם את נפשותיכם". .ב
 "לא תוסיף". .ג
 "מערב עד ערב". .ד
 ב נכונות.-תשובות א .ה
 תשובות א,ב,ד נכונות. .ו
 תשובות ב,ד נכונות. .ז

 שלא... )ט:( לכ"ע יובל נוהג אע"פ .14
 תקעו. .א
 שלחו. .ב
 שמטו. .ג

מהיכן לומדים שבא' תשרי ר"ה  .15
 לנטיעה? )ט:(

 "שלוש שנים ערלים". .א
 "ובשנה הרביעית". .ב
 מראשית השנה". .ג
 כל התשובות נכונות. .ד

מאיזה ק"ו לומדים שגם בתחילת  .16
 שנה יום אחד חשוב שנה? )י.(

ק"ו מיובלות שבהן יום אחד  .א
 חשוב שנה.

מראש השנה שסוף היום ק"ו  .ב
 עולה לו בתחילתו.

סוף היום עולה לה ק"ו מנידה ש .ג
 .בתחלתה

ק"ו משמיטין שבהם יום אחד  .ד
 בשנה חשוב שנה.

ויהי באחת ושש מה נלמד מהפסוק " .17
מאות שנה בראשון באחד לחדש 
חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את 
מכסה התבה וירא והנה חרבו פני 

 )י:( "?האדמה
 וב שנה.יום אחד בשנה חש .א
 יום בשנה חשובים שנה 70 .ב

כמובא בסנהדרין לגבי "יש אם 
 למקרא".

 שובים שנה.יום בשנה ח 30 .ג
אמרינן יום אחד בשנה חשוב  .ד

שנה רק בתחילת שנה אבל לא 
 בסופה.

 תשובות א,ב נכונות. .ה
 תשובות א,ג נכונות. .ו
 תשובות א,ד נכונות. .ז

כיצד ניתן לפרש את המילים "עץ  .18
 )יא.( פרי"?

כל מעשה בראשית בקומתן  .א
 נבראו.

כל מעשה בראשית לצביונם  .ב
 נבראו.

כל מעשה בראשית לדעתם  .ג
 .נבראו

 .העץ מלא בפירות .ד
 ב,ג נכונות.תשובות א, .ה
 תשובות א,ד נכונות. .ו

 ד נכונות.-תשובות ג .ז
 

א משמש מה מהכינויים הבאים ל .19
 )יא.( ?ככינוי לאבות

 .ותניםזי .א
 הרים. .ב
 גבעות. .ג
 .ימא ברמיזא(איתנים )ודי לחכ .ד

מהו הזמן המינימלי של הריון  .20
 )יא.( למסקנת הגמרא?

 חודשים. 7 .א
 חודשים מיום ליום. 9 .ב
 חודשים ויומיים. 6 .ג
 ם.ימי 2ו תתקופו 2 .ד
קופה ת –נכונות  ,דבות אשות .ה

 חודשים. 4.5היא 
 ד נכונות.-תשובות ג .ו

 מזל הגיע המבול? )יא:(מאיזה  .21
 כימה. .א
 דלי. .ב
 מאזניים. .ג
 שור. .ד
 תאומים. .ה

מדוע התנא הקדים את ירקות  .22
 למעשרות? )יב.(

 ייתא וזה דרבנן.אורכיוון שזה ד .א
 חביבה עליו.כיוון ש .ב
כיוון שיש חילוק בין ירקות  .ג

 דינא.ללמעשרות 
 כיוון ש .ד

מעשר ראשון נלמד ש מאילו פסוקים .23
 )יב:( נוהג בכל שנה?

 "ואל הלווים תדבר" .א
 מר הלוי""ויא .ב
 וי""ובא הל .ג
 "כי תבוא אל הלוי". .ד

כ"ט באלול נדר שלא יהנה מדוע אם ב .24

אותה שנה, בא' בתשרי כבר מחבירו ל

יכול להנות, אפילו אם יום אחד 

 לא חשוב שנה? בשנה

_________________________ 

הערות על המבחן  .25

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 בהצלחה!


