
 

 

 ?מה הטעם של ר"ש שסובר שאין רואים מומיןביום טוב )רש"י( .1
 משום שהדבר מצריך התבוננות, ושמא ימנע על ידי זה משמחת יום טוב.  .א
 דהוי כיושב ודן דין. .ב
 שמא ימצא מום עובר ונמצא שטרח ולא נהנה מזה ביום טוב. .ג

 ?למכשירי אוכל נפשהאם מותר לעשות מלאכה ביום טוב  .2
 רבי יהודה מתיר כשלא היה יכול מאתמול, וחכמים אוסרים גם בזה. .א
 רבי יהודה מתיר גם כשהיה יכול לעשות מאתמול, וחכמים אוסרים בכל אופן. .ב
 כשלא היה יכול לעשות מאתמול.רבי יהודה מתיר גם כשהיה יכול לעשות מאתמול, וחכמים מתירים רק  .ג

  ?, האם יש בהם גם איסור מוקצה )גמרא ורש"י(איסור להביאםפירות הנמצאים במקום שיש  .3
 הרי הם מוקצה בין בשבת בין ביו"ט. .א
 אם האיסור הוא מדרבנן אינם מוקצה, ואם האיסור דאורייתא הרי הם מוקצה. .ב
 כיון שהפירות עצמם ראוים לאכילה אינם מוקצה.  .ג

  ?)משנה ורש"י(האם מותר לגרוף תנור וכיריים ביום טוב לצורך אפיה או בישול  .4
 אסור אא"כ א"א לאפות בלי גריפה. .א
 מותר. .ב
 תלוי במחלוקת אם מכשירי אוכל נפש מותרים ביום טוב. .ג

 

  ?עד מתי אסור להשתמש בנויי הסוכה בחוץ לארץ -רשות
 עד מוצאי היום השמיני. .א
 עד מוצאי היום התשיעי, אפילו אם היום העשירי הוא שבת. .ב
 לאסור.אם היום העשירי הוא שבת נהגו  .ג
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בכור שנולד ביו"ט עם מום קבוע, מאיזה טעם הגמרא דנה  .1
 ?לאוסרו

 מוקצה לחצי שבת. .א

 אין רואים מומין ביו"ט. .ב

 איסור נולד. .ג
 

האם אפשר לבדוק מומי בכור או טריפה לאחר מיתת  .2
 ?הבהמה

 אפשר. .א
 אפשר וטריפה אפשר.מומי בכור אי  .ב
 מומי בכור מחלוקת, וטרפה אפשר. .ג

איזה בהמה שמתה ביום טוב היא מוקצה לפי כולי עלמא גם  .3
 ?לדעת רבי שמעון

 בהמה בריאה שמתה. .א
 בהמת קודשים שמתה. .ב
 שתי התשובות נכונות. .ג

 ?באיזה אופן מותר לשקול במאזנים לכולי עלמא .4
 כנגד הכלי או הקופיץ. .א
 מנה כנגד מנה. .ב
 אסור בכל אופן.לחכמים  .ג

 

מה ההבדל בין כלי המיוחד למידה לכלי העומד למידה  .5
 ?)רש"י(

כלי המיוחד למידה מודדים בו בקביעות, וכלי העומד  .א
 למידה מודדים בו לפעמים.

כלי המיוחד למידה אין לו שימוש אחר, וכלי העומד למידה  .ב
 יש לו שימוש אחר.

למידה כלי המיוחד למידה כבר מדדו בו, וכלי העומד  .ג
 ישתמשו בו רק כשישבר הכלי הראשון.

 
 

 

 ?אם מותר לנפות ביו"ט קמח מנופהה .6
 מותר. .א
 יש מתירים, ויש מתירים רק בשינוי. .ב
 יש מתירים ויש אוסרים ויש מתירים דוקא בשינוי. .ג

 
 
 

 ?באיזה צורה מותר להביא כדי יין ממקום למקום ביו"ט .7
 כדרכו, כיון שאין איסור הוצאה ביו"ט. .א
 דווקא בשינוי משום עובדין דחול. .ב
 בשינוי, ואם א"א לשנות מותר כדרכו. .ג

 
 

באיזה אופן רבי שמעון מתיר לקחת עצים מהסוכה )בשאר  .8
 ?ימים טובים חוץ מסוכות(

 גם מהסוכה עצמה. .א

 רק אם הסוכה נפלה. .ב

 רק אם הסוכה נפלה והיתה רעועה מערב יום טוב. .ג
 
 
 

 ?איזה עצים מותר לקחת ביו"ט לכולי עלמא .9
 רק מהמכונסים שבקפף. .א
 גם מהמכונסים שבשדות ולא מהמפוזרים שבקרפף. .ב
 פוזרים שבקרפף ולא מהמכונסים שבשדות.גם מהמ .ג

 
 

 ?מה טעם הסובר שאין מסיקים בכלים ביום טוב )ביצה ל"ב.( .10
 משום שיש סתירה בכלים מדרבנן. .א
 משום שאין כלי ניטל אלא לצורך תשמישו. .ב
 חסרון כיס.איירי בכלים שהם מוקצה מחמת  .ג


