
 )תורת הבית פ"ו(. "יכר בזה חביבותו לתורהנ-האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו, לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו,"

 
 

 

           

 

 באיזה יום בשבוע שחטו את הפסח במצרים, ובשנה שאחריה, )שיטות המוזכרות בגמרא(? .1
 .חמישי, ובשנה שאחריה בשבתבמצרים שחטו ביום רביעי וי"א  ביום  .א
 .בשנה הראשונה לכו"ע ביום רביעי, ובשנה שאחריה בשבת .ב
 .בשנה הראשונה ביום רביעי וי"א ביום חמישי, ובשנה שאחריה ביום ראשון א .ג

 

 ?אלו דברים חייבים בהם על הוצאת כל שהוא לכו"ע )גמרא ורש"י( .2
 .פלפלת, בשמים לריח רע, חגב חי טהור .א
 .טוב, משמשי עבודה זרהעטרן, בשמים לריח  .ב
 .מאבני המזבח ומעפר המזבח, חגב חי טמא .ג
 ?הגונב ומוציא בשבת, באיזה אופן שייך קים ליה בדרבה מיניה לכו"ע )גמרא ורש"י( .3
 .הגונב כיס שאין בו רצועות, ובו חתיכות כסף ארוכות, וגרר אותו לצידי רשות הרבים .א
 .הגונב כיס שבתוכו מעות, והוציאו דרך שוליו .ב
 .הגונב כיס שבתוכו מעות, והגביהו בתוך רשות היחיד למעלה מעשרה טפחים .ג

 ?אלו דברים היה גובהם י' אמות לכל השיטות המוזכרות בגמ' וברש"י שבת צ"ב. .4

 .משה רבינו, הלוים, ומזבח הנחושת .א
 .משה רבינו, הקלעים, ומזבח הנחושת .ב
 .משה רבינו ומזבח הנחושת .ג
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 פרטי  הצטרפות:

 שאלות מותאמות לכך.ה, וסיכוםדוד חזרה שבועית על הגמרא או על מטרת המבחן לעי .1

 ולהירשם במערכת, ולאחר מכן להזין את התשובות. 073-7289669להתקשר לטלפון יש  .2

  .a0527692282@gmail.com מיילרישום בוכן ב. בבוקר 05:00 -ב שלישיעד יום  לענות תשובות בטלפוןן נית .3

 ויש לענות בגמרות סגורות.המבחן הינו על גמ' רש"י,  המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד. .4

 שאלות. 7השאלות מצרף  להגרלה. לחוזרים על הגמ' או הסיכום מספיק  10מתוך  8ון על מענה נכ .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, תהזוכה בהגרלה השבועי .להעמקת החזרהנוספות  שאלות 4 - "לדעת חכמה" מדור  חדש!! .10
 . ₪ 200בונוס של קבל בנוסף לזכייה י ,אלושאלות   4מתוך  3על 

בדף היומי –מבחן שבועי 
 לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

 על ההגרלה השבוע

 משחקי פליימוביל

 ₪ 500בשווי 
 ב"בית המשחקים"

 

   

ב"ר יצחק אייזיק ז"ללע"נ ישראל יעקב 

ונים לשלשת מתי לפני מתן תורה נאמר הפסוק "היו נכ .1
 ?ימים אל תגשו אל אשה"

 .י"א ברביעי, וי"א בחמישי .א
 .י"א ברביעי בהשכמה, וי"א ברביעי, וי"א בחמישי .ב

 .י"א בשלישי, י"א ברביעי בהשכמה, וי"א בחמישי .ג
 

 ?פועל לפני מתן תורה )לפי מרימר( מתי טבלו הנשים ב .2
 .בערב שבת .א
 .בליל שבת .ב
 .בשבת בבוקר .ג

 

ה, מתי היה מתן לולא שמשה היה מוסיף עוד יום למצות פריש .3
 ?תורה )לרבי יוסי(

 .בה' סיון .א
  ' סיוןוב .ב
 .' סיוןזב .ג
 

 ?מה כוונת הפסוק "ארץ יראה ושקטה" .4
ההר כגיגית, שיראו ישראל מפני שכפה עליהם הקב"ה את  .א

 וכשקיבלו שקטה הארץ
שבחטא העגל יראה הארץ, וכששמעה שהקב"ה מכפר להם  .ב

 .שקטה הארץ
שהארץ יראה שמא לא יקבלו ישראל את התורה ותחזור  .ג

 .לתוהו ובוהו, וכשקיבלו שקטה הארץ
 

שהתורה היא סם חיים מה פירש רש"י )פ"ח:( על דברי רבא  .5
 ?למיימינים בה

 .אלא במי שממית עצמו עליהם שאין דברי תורה מתקיימים .א
 .שעסוקים בה בכל כוחם וטרודים לדעת סודה .ב
שהחפץ בחיים ישמור פיו מלשון הרע ועל ידי זה תתקיים  .ג

 .התורה בידו

 

 

 ?בזכות מה נקראת התורה תורת משה .6
 .בזכות שלא החזיק טובה לעצמו .א
 .בזכות שמסר נפשו עליה שלא לאכול ולשתות ארבעים יום .ב
למלאכים למה התורה ראויה להנתן דווקא מפני שהסביר  .ג

 .לבני אדם

 

ל מעלה, ומנין )גמרא ורש"י מאיזה גיל עונשים בבית דין ש .7
 ?פ"ט:(

 .מגיל י"ג, דכתיב "איש" ולא קטן .א
 .מגיל כ', כדמצינו בדור המדבר שלא נענשו אלא מגיל כ' .ב
 .מגיל נ' כדמצינו שמי שמת בגיל נ' זו מיתת כרת .ג

 

 ?חגב חי )גמרא ורש"י(ר יש באכילת איזה איסו .8
 .בל תשקצו .א

 .אבר מן החי .ב

 .שתי התשובות נכונות .ג

 

 ?פן המוציא בשבת פטור לתנא דמתני'באיזה או .9
 .המוציא חיטה אחת לזריעה .א
 .החושב להוציא כל ביתו והוציא רק חלק .ב
 .המצניעו פחות מכשיעור והוציאו אדם אחר .ג

 

 ?מה הדין במתכוין להוציא לאחריו ובא לו לפניו .10
 .אמינא דרבי אלעזר מחלוקת ולמסקנה חייב לכו"עלהוא  .א
 .להוא אמינא דרבי אלעזר מחלוקת ולמסקנה פטור לכו"ע .ב
 .לא היה לרבי אלעזר צד לפטור באופן זה .ג

 


