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 כ

  

          
  

 ?לצורך מה אסור להחשיך על התחום בשבת .1
 .כל דבר שלפי המציאות עכשיו אסור לעשותו בשבת, ולצרכי מצוה מותר .א
 .כל דבר שלא היתה יכולה להיות אפשרות לעשותו בהתר, ואפילו לצרכי מצוה .ב
 .כל דבר שלא היתה יכולה להיות אפשרות לעשותו בהתר, ולצרכי מצוה מותר .ג

 

 ?ההתרים במי שהחשיך בדרךמה סדר  .2
 .נכרי, חמור, שוטה, חרש או קטן, פחות פחות מד' אמות .א
  .חמור, נכרי, שוטה, חרש או קטן, פחות פחות מד' אמות .ב
 .חמור, נכרי, חרש שוטה וקטן, פחות פחות מד' אמות .ג
 ?האם מותר להשתמש בשבת בצידי האילן או בצידי צדדיו  .3
 .יש מתירים אף בצדדים, ויש מתירים רק בצידי צדדים, ויש אוסרים גם בזה .א
 .בצדדים אסור לכו"ע, ובצידי האילן מחלוקת .ב
 .בצדדים מחלוקת, ובצידי צדדים מותר לכו"ע .ג

 ?האם מותר לתת מים לתוך מורסן בשבת .4

 .אסור לכו"ע משום גיבול .א
  .תלוי במחלוקת אם הנותן מים לקמח חייב משום גיבול .ב
  .מותר לכו"ע כיון שהמורסן אינו בר גיבול .ג

 

 31'~מבחן מס' קנה-'מט~ שבת קעקבפרשת 

 פרטי  הצטרפות:

 ות לכך.שאלות מותאמה, 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 שלישיעד יום  לענות תשובות בטלפוןן נית .3

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

 שאלות. 7השאלות מצרף  להגרלה. לחוזרים על הגמ' או הסיכום מספיק  10מתוך  8מענה נכון על  .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 ,שאלות אלו  4מתוך  3על 
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האם מותר לקרוא לאור נר או לקרוא כתב שע"ג כותל,  .1
 ?כשזה במקום גבוה שאינו יכול להטות או למחוק

  מותר כיון שאין בזה חשש שיעבור על איסור .א

  .אסור משום לא פלוג .ב

 .מחלוקת .ג
 

 ?לחלק קדשים ביו"ט ע"י גורל האם מותר לכהנים .2
 .מותר רק במה שקיבלו ביו"ט .א
 .מותר אף מה שקיבלו מערב יו"ט .ב
 .אסור בכל גוונא .ג

 

 ?איזה דבר אסור בדיבור ומותר בהרהור .3
 .דברי תורה בבית המרחץ .א
 .כל חפציו בשבת .ב
 .חפצי שמים בשבת .ג

 

האם מותר להשתמש בשבת בדבר שהנכרי הביא לצורך ישראל  .4
 ?)גמרא ורש"י(

 .מחוץ לתחום אסור, ובספק מחלוקת .א
  .מחוץ לתחום אסור, ובספק מותר .ב
 .בכל גוונא מותר כיון שאפשר להביא ע"י בורגנים .ג

 

 ?האם מותר לסוך או להדיח מת או קרקע בשבת .5
 .מת אסור וקרקע מותר .ד
  .רור וקרקע אסמת מות .ה
 .שניהם מותרים .ו

 
 
 
 

 

 

 ?האם האדם נהיה חכם יותר לעת זקנותו .6
 .אדם מחכים והולך כל ימיוכל  .א
 .תלמיד חכם מחכים ועם הארץ נשאר כשהיה .ב
 .תלמיד חכם מחכים ועם הארץ מיטפש .ג

 

 ?היכן נמצאים נשמות הצדיקים .7
 .גנוזות תחת כסא הכבוד .א
 .בי"ב חודש הראשונים נשמתם עולה ויורדת .ב
 .שתי התשובות נכונות .ג

 

 ?למה התירו למי שהחשיך בדרך לתת כיסו לנכרי וכדומה .8
 .יכניסו מרשות הרבים לרשות היחידשמא  .א

 .שמא יעבירו ד' אמות ברשות הרבים .ב

 .כדי שלא יבוא לידי הפסד מרובה .ג

 

 ?האם המחמר אחר בהמתו בשבת חייב מלקות לפי רבי יוחנן .9
תלוי במחלוקת אם לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין  .א

 .לוקים עליו
 .אינו לוקה כיון שהוא חייב חטאת .ב
 .חטאתאינו לוקה ואינו חייב  .ג

 

 ?האם מותר לטרוח בשבת עבור מאכל בהמה .10
 .להכינו לאכילה מותר, אבל ליפות אוכל מוכן אסור .א
 .להכינו לאכילה אסור, אבל ליפות אוכל מוכן מותר .ב
 .מחלוקת .ג


