
 

 

 מה הכונה לפי רש"י ומיחל ושותה מיד. .1
  יכול מיד להתחיל לשתות. .א
 מחלל מעשר שני על המעות ושותה מיד.  .ב
  מוזג את היין במים ושותה מיד. .ג
 האם היה נותן מדם הפר והשעיר יחד או מכל אחד בפני עצמו? .2
 בקודש הקודשים ובהיכל היה נותן מכל אחד בפני עצמו, ועל מזבח הזהב משניהם יחד. .א
 בקודש הקודשים ובהיכל היה נותן מכל אחד בפני עצמו, ועל מזבח הזהב מחלוקת. .ב
 בכל מקום היה נותן מכל אחד בפני עצמו. .ג
 ?אינו נכוןאיזה חילוק בין הזאת פר העלם דבר של ציבור להזאת פר יום הכיפורים  .3
 פר העלם דבר של ציבור היו הזאותיו מפוזרות, ושל יוה"כ מלמעלה למטה. .א
 וכת.פר העלם דבר של ציבור היה עומד אחרי המזבח, ובפר יום הכיפורים בין המזבח לפר .ב
 פר העלם דבר של ציבור היה מזה על הפרוכת ממש, ופר יוה"כ כנגד הפרוכת. .ג

 המפריש פסחו ואבד והפריש אחר, באיזה אופן אמר רבי יוסי שמצוה להקריב את הראשון )גמרא ורש"י(?. 4
 .א. רק אם השני הופרש אחרי חצות

 גם אם השני הופרש קודם חצות.ב. 
 ג. מחלוקת.

 

 באיזה אופן אומרים קמא קמא בטיל באופן שהרוב הוא ממה ששפך אחר כך?)תוס'( -רשות

 א. דווקא בשופך מפי חבית, ולא בשופך מִמְזַרק.
 ב.בשופך מפי חבית מחלוקת, ובשופך מִמְזַרק לא אומרים.

 ג. מחלוקת.
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מדוע סובר רבי יהודה למסקנה שלא היה אלא כן אחד  .1
 לדם הפר והשעיר?

 א. מפני שתמיד חוששים שלא ישים לב לכתיבה ויחליף.
ב. שמא מתוך חולשתו של הכה"ג לא ישים לב לכתיבה 

 ויחליף.
 ג. שמא יניח את שניהם ויקרוש הדם. 

 
אם נתערבו דם הפר השעיר לפני שנתן משניהם, מדוע  .2

 אין נתינה אחת עולה לשניהם?
 א. משום שצריך נתינה מכל אחד בפני עצמו.

ב.  משום שצריך לתת מדם השעיר דווקא אחרי נתינה 
 מדם הפר.

 .ג.משום שדינם חלוק
 

ציצה למסקנת הגמרא )ללישנא קמא( האם יש ח .3
 כשמניח מזרק בתוך מזרק ומקבל בו את הדם?

 א. יש חציצה.
 ב. אין חציצה.

 .ג. הגמרא נשארת בספק
 

 מה היה עושה עם שיירי דם הפר? .4
 שופך ישר לתוך האמה. .א
 שופך ליסוד הדרומי של המזבח הפנימי.. ב

 שופך ליסוד המערבי של המזבח החיצון. ג. 

הנאה מדאורייתא .    באיזה דבר מצינו שיש בו איסור 5
 שנעשית מצוותו?אע"פ 

 א. תרומת הדשן.      
 ב. דם לאחר כפרה.      
 ג. שתי התשובות נכונות.      

 

 
 

 
  באיזה אופן נחלקו רבי יהודה ורבי נחמיה האם הסדר .   6

 מעכב?
 בדברים הנעשים בבגדי לבן בפנים. .א      
 בדברים הנעשים בבגדי לבן בחוץ.ב.       
 בדברים הנעשים בבגדי זהב בחוץ.ג.       

 
כהן שחפן את הקטורת לפני שחיטת הפר, האם זה    .7

 מועיל?
 א. לא.      
 ב. כן.      
 ג. מחלוקת.      

 
ם האם חוזר לתחילת אותו דבר .   באיזה אופן נחלקו תנאי8

 שמתחיל ממקום שפסק? או
 בנשפך הדם באמצע ההזאות.א.       
 בנשפך השמן של מצורע.ב.       
 שתי התשובות נכונות. ג.       

 
 
 .   נזיר קרח, כיצד ינהג בדין תגלחת?9

 א. י"א שא"צ לגלח, וי"א שצריך ואין לו תקנה.      
 ב. י"א שא"צ לגלח, וי"א שיעביר תער על מקום השיער.      
 לגלח, וי"א שצריך ואין לו תקנה, וי"א  ג. י"א שא"צ      

 תער על מקום השיער. שיעביר 
 
 

 אלו קרבנות צריכים להיות שוים?  .10
שעירי יום הכיפורים, כבשי וצפורי מצורע, תמידין  א.

 ומוספין.
 שעירי יום הכיפורים, כבשי מצורע, תמידין ומוספין.ב.      
  מצורע, ומוספין. שעירי יום הכיפורים, כבשי וצפורי ג.      

 

 

 כה"ג שמת לאחר שחיטת הפר, האם הפר ימות כדין חטאת שמתו בעליה, ומדוע )לפי רבא(? .1
 י"א שימות כיון שהוא קרבן יחיד, וי"א שלא ימות כיון שהוא קרבן ציבור.  .א
 י"א שימות כדין קרבן השותפים, וי"א שלא ימות כדין קרבן ציבור.  .ב
 לא ימות, דאין חטאת של שותפין או של ציבור מתה.   .ג
 לעשות בסיום התפילה לפי רבא?כיצד הדרך הנכונה  .2
  לפסוע ג' פסיעות בכריעה ואח"כ לפנות לימינו ואח"כ לשמאלו.  .א
 לפסוע ג' פסיעות בכריעה ואח"כ לפנות לשמאלו ואח"כ לימינו.  .ב
 יכרע לימינו ולשמאלו רק אחרי שפסע ג' פסיעות.  .ג
 אלו כרובים הוציאו הנכרים לשוק )רש"י(? .3
 כרובים שעשה משה.  .א
 שלמה.כרובים שעשה   .ב
 כרובים החקוקים בכותל.  .ג
 מדוע לרבי יהודה לא היו במקדש שופרות לקיני חובה? .4
 שמא מת אחד מבעלי החטאת.  .א
 שמא נדע שמת אחד מבעלי החטאת, אבל בסתמא אין חוששים שמת.  .ב
 מפני שלא ידעו ממה מקריבים חטאת וממה מקריבים עולה.  .ג

 

 ?)תוס'( מה נכלל באיסור "לא תעשה לך פסל" -רשות

 חקיקת דמות אדם או ד' החיות אסורה, אבל צביעת דמויות מותרת.  .א
 דמות אדם או ד' חיות אסור אפילו בצביעה, ושאר דמויות אסור רק בחקיקה.  .ב
 כל דמות בעל חי אסורה בחקיקה ומותרת בצביעה.  .ג
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 האם מותר לקחת מאכל או תרופה לרפואה בשבת? .1

 אסור.  .א
 מותר.  .ב
 מאכל מותר ותרופה אסור.  .ג

 למסקנת הגמרא האם חוזרים וחופנים את הקטורת בפנים? .2
 

 כן.  .א
 לא.  .ב
 הראשונה מת. רק אם הכה"ג שעשה את החפינה  .ג

 
 האם פר יוה"כ עושה תמורה? .3

 כן.  .א
 לא.  .ב        
 ספק. . ג        

 

 האם פסח שני דוחה שבת וטומאה? .4

 לת"ק דוחה רק שבת, ולרבי יהודה דוחה גם טומאה.   .א
 לת"ק דוחה רק טומאה, ולרבי יהודה דוחה גם שבת.    .ב        
 , ונחלקו לענין שבת.טומאה אינו דוחה לכו"ע    .ג        

 

 האם הכהן גדול היה הולך בעזרה כנגד הפתח שבפרוכת? .5

 לא. א.  
 כן..   ב
 מחלוקת.  .ג        

 

 

 

מדוע לרבנן עשו בבית המקדש השני שתי פרוכות בכניסה  .6
 לקודש הקדשים?

מפני שלא ידעו אם כ' אמה של קודש הקדשים זה כולל את  .א
 האמה של המחיצה.

מפני שלא ידעו אם אותה אמה קדושה כקודש הקדשים או  .ב
 לא.

 כדי שלא יוכלו לראות מהקודש את קודש הקדשים.  .ג
 

 היכן ומתי היה הכה"ג מתפלל? .7

 בקודש הקדשים לפני הקטרת הקטורת. . א
 בקודש הקדשים אחרי הקטרת הקטורת.  .ב       
 בהיכל, אחרי שהקטיר את הקטורת. .  ג       

 באיזה אופן הכה"ג חייב מיתה? .8

 אם הקטיר כשחסר אחד מסממני הקטורת כולל המעלה עשן. .א     
 אם נכנס כשחסר אחד מסממני הקטורת. .ב     
 שתי התשובות נכונות. .ג     

על איזה מקדש אמר רב קטינא שהיו מראים לישראל את  .9
 הכרובים?

 א' מקדש ראשון.          
 .ב' מקדש שני          
 ג' מחלוקת.          

 כשהיה הכה"ג מזה על הכפורת, האם הדם היה נוגע בכפורת? .10

 כן. .א           
 לא. .ב           
 מחלוקת. .ג           



 

 

 מתי ביום הכיפורים היה הכהן גדול עושה את אילו ואיל העם?. 1
 בטבילה שניה בבגדי לבן. .א
 בטבילה שלישית בבגדי זהב. .ב
 בטבילה חמישית בבגדי זהב. .ג

 
 מכמה חוטים היו עשויים המעיל והפרוכת והחושן והאפוד?. 2
 המעיל שש, הפרוכת י"ב, והחושן והאפוד מכ"ד. .א
 המעיל י"ב, הפרוכת כ"ד, והחושן והאפוד מ"ח. .ב
 המעיל י"ב, הפרוכת כ"ד, והחושן והאפוד כ"ח. .ג

 
 ואכל, האם חייב קרבן שבועה?הנשבע שלא יאכל היום מאכלות אסורות . 3
 פטור, ואם כלל בשבועתו דברים המותרים מחלוקת. .א
 מחלוקת, ואם כלל בשבועתו דברים המותרים חייב לכו"ע. .ב
 בכל גוונא יש מחייבים ויש פוטרים. .ג

 
 האם השלו היה צריך שחיטה?. 4
 צריך שחיטת רוב שני סימנים. .א
 צריך שחיטת רוב סימן אחד. .ב
 אינו צריך שחיטה כיון שירד בדרך נס. .ג

 
 ?)תוס'( האם צריך פסוק לומר מה הדין כשיש ספק -רשות

 רק בספק פרטי על כל אחד, ולא בספק כללי. .א
 רק בספק כללי ולא בספק פרטי על כל אחד.  .ב
 בכל גוונא אין צריך פסוק. .ג

 
 

 

בדף היומי –מבחן שבועי 
  

 

 

 77מבחן מס'   ~  ו"ע-ע' יומא  ~  בלקפרשת 

 המערכת הטלפונית נפתחת בכל שבוע, מיום חמישי עד יום שני בלילה.
 

 לרישום ועשיית המבחן, לפרטים נוספים ולנקודות ההפצה
 . 073-7289669ניתן לשמוע בקו הטלפון: 

 

 כמו"כ ניתן לקבל ולעשות המבחן במייל באופן קבוע,
 .a0527692282@gmail.comע"י רישום בכתובת: 

 

 על ההגרלה השבוע

  ₪₪    660000עע""סס    ששוובברר
  

  ב:
 

 

 הגרלה נוספת על מדור לדעת חכמה:
 

 ₪ 150ע"ס 

 

 כמה אילים היו מקריבים ביוה"כ?. 1
 אחד. .א
 שנים. .ב
 מחלוקת. .ג
 
 
איזה דבר מביאה הגמרא שהוא כמו ניסוך היין על גבי . 2

 המזבח?
 תפילה.. א
 הממלא גרונם של תלמידי חכמים יין. .ב
 הנושא בת תלמיד חכם. .ג
 
 
 האם בדי הארון היו קבועים בו?. 3
 קבועים ולא זזים.. א
 זזים ואינם יוצאים. .ב
 זזים ויוצאים. .ג

 
 
למה המשיל רבי ינאי )יומא ע"ב:( את הלומד תורה ללא . 4

 יראת שמים?
 למי שעושה שער לחצר ואין לו חצר. .א
 איליה. למי שיש לו חצר ואין לו מפתחות להכנס .ב
 למי שיש לו חצר שאינה שמורה שהכל נאבד בה. .ג
 
 
 מי מקריב פר יום הכיפורים ועשירית האיפה?. 5
 רק כהן משיח. .א
 כהן משיח או מרובה בגדים. .ב
 כהן משיח או מרובה בגדים ומשוח שעבר ומשוח מלחמה. .ג

 

 

 
 מי יכול לשאול באורים ותומים?. 6
 רק מלך. .א
 מלך או סנהדרין.. ב
 מלך או סנהדרין או לצורך ציבור.  .ג

 
 
 מה הכונה במה שנאמר על המן "למען ענותך"?. 7
 שלא ידעו מה יהיה מחר. שאינו רואה את המין שטועם אלא מן. .א
 שהרשעים ירד המן רחוק מבתיהם, והיו צריכים לטוחנו בריחיים. .ב
 שלא טעמו בו טעם קישואים וכדומה. ושעל ידו ידעו האם העבד .ג

 גנוב או לא.
 
 
 מה ירד לישראל ביחד עם המן?. 8

 תכשיטי נשים והיינו בשמים. א.
 אבנים טובות ומרגליות. .ב
 שתי התשובות נכונות. .ג
 
 
מי שהשתכר מדבילה קליעית או משתית דבש וחלב ונכנס . 9

 למקדש, האם חייב מלקות?
 חייב. .א
 פטור. .ב
 דבילה קליעית פטור.רק השותה דבש וחלב חייב, אבל האוכל  .ג
 
 

 הנודר הנאה מתירוש, במה הוא נאסר?. 10
 בשתית יין. .א
 בכל מיני מתיקה. .ב
 שתי התשובות נכונות. .ג

 

 

 

 

 באיזה אופן מודה רבי יוחנן שאין דיחוי בבעלי חיים, ובאיזה אופן מודה רב שיש דיחוי )גמרא ורש"י(?. 1
 יוחנן מודה רק במחוסר זמן, ולרב תמיד אין דיחוי. רבי.א
 רבי יוחנן מודה גם בבעל מום עובר, ורב מודה בשחוטים. .ב
 רבי יוחנן מודה שמחיים אין דיחוי, ולרב גם בשחוטים אין דיחוי. .ג
 האם היו מלוים את המשלח עד לצוק?. 2
 כן.. א
 לא. .ב
 מחלוקת. .ג
 מה שכתוב נתנם במגיס והקטירם על גבי המזבח? מהי קושית הגמרא )לפי רש"י( על.3
 שאין להקטירם עם המגיס. .א
 שאין להקטירם בבגדי לבן. .ב
 שאם מקטירים אותם מיד לא צריכים מגיס. .ג
 מה אסור לעשות עם כלאים?. 4
 לבישה והעלאה אסורים מדאורייתא, ומדרבנן אסור אף להציעם תחתיו. .א
 לבישה והעלאה אסורים מדאורייתא, ולהציע תחתיו מותר. .ב
 לבישה אסורה מדאורייתא, העלאה אסורה מדרבנן, ולהציע תחתיו מותר. .ג
 
 

 ?)תוס'(מה יסוד השאלה אם להציל את הרועה מן הארי -ת רשו
 האם פילגש היא עם כתובה וקידושין או לא. .א
 האם היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו. .ב
 האם חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. .ג
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 הגרלה נוספת על מדור לדעת חכמה:
 

 ₪ 150ע"ס 

קרבן שהוקרב מחוץ לעזרה כשהוא בן ז' ימים או בזב לפני ז' . 1
 מלאת לו ז' ימים, האם יש בזה חיוב כרת?

 כן.א.  
 לא.ב. 
 אם הקרבן בן ז' ימים לא, ואם לא מלאו ז' ימים לזב כן.ג. 
 
 
שעיר המשתלח שאינו בן ח' ימים או האם אפשר להביא . 2

 בעל מום?
 כן.. א
 לא. . ב
 כשאינו בן ח' ימים כן ובעל מום לא. .ג
 
 
למה לפי רבי יהודה אליבא דרב אם נשפך דם השעיר לד' . 3

 ימות השעיר המשתלח?
 א משום דס"ל שבעלי חיים נדחים.

 משום שעדיף לשלח את השעיר החדש. .ב
 מחלוקת. .ג
 
יום הכיפורים שאבדו והקריב אחרים פר ושעיר של . 4

 תחתיהם ונמצאו הראשונים, מה דינם?
 ימותו.א. 

 ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהם לנדבה.. ב
 מחלוקת. .ג
 
למסקנה מה הטעם שלא שומרים את הפר של יוה"כ . 5

 שנאבד לשנה הבאה?
 מפני שקרבן ציבור צריך לבוא מתרומה חדשה.. א
 שמתו בעליה.גזירה משום חטאת . ב
 גזירה משום תקלה. .ג
 
 
 

 האם ישראל כשר להולכת השעיר לעזאזל?. 6
 כן. .א
 לא. .ב
 מחלוקת. .ג
 
 
אם השעיר לעזאזל חולה, האם מותר להרכיבו על כתפו .7

 ביוה"כ שחל בשבת?
 אסור. .א
 מותר רק לרבי נתן שהחי נושא את עצמו. .ב
 מותר לכולי עלמא. .ג
 
 
 והשעיר?היכן היו נשרפים הפר . 8
 במזבח.. א
 מחוץ לעזרה. . ב
 מחוץ לג' מחנות. .ג
 
 
מתי הכהן גדול יכול להמשיך בעבודה אחרי שליחת השעיר  .9

 לעזאזל?
 י"א מיד, וי"א כשהגיע לצוק. .א
 י"א מיד וי"א אחרי ג' מילין.. ב
 י"א אחרי ג' מילין וי"א כשהגיע לצוק. .ג
 
 

 היכן היתה קריאת התורה ביום הכיפורים?. 10
 בעזרת ישראל..א
 בעזרת נשים. .ב
 בהר הבית. .ג

 


