בס"ד

יום א' ט' אייר תש''פ

שם ________________

מס' הדפים שלמדתי בחודש ניסן ________

חבורת קנין הש''ס

מבחן מס'  1במסכת מנחות
 .1לשיטת ר ' ישמעאל שהעומר היה בא בשבת משלש סאין ,מה הדין חולה שאמדוהו לשתי גרוגרות האם יתלוש שתיים בשתי
עוקצין או שלש בעוקץ אחד?
א .יתלוש שלוש בעוקץ אחד
ב .יתלוש שתיים בשתי עוקצין
ג .לא נפשט
ד .אין עדיפות בין האפשרויות
 .2מה הביאו מבקעת עין סוכר ?
א .קיני יולדת וזבה
ב .כבש לתמיד
ג .שתי הלחם
ד .כרמל לעומר
 .3באיזה ענין הובא הלימוד'' -תשמרו'' שיהיו כולן באין מתרומת הלשכה?
א .בענין העומר
ב .בענין שתי הלחם
ג .בענין הניצחון על הצדוקים בקרבן תמיד
ד .בענין פתחיה על הקינין
 .4מה לומדים מהמילה ''תמימות''?
א .שכל אחד ואחד צריך לספור
ב .שצריך להתחיל למנות מבערב ולא ביום
ג .שצריך לקצור ולהביא ביום ולא בלילה
ד .שמצוה למנות ימים ושבועות
.5
א1 .
ב2 .
ג3 .
ד4 .
.6

ממחרת השבת היינו יו''ט -על כמה לימודים שהובאו לענין זה אין פירכא?

נושאי הלימוד השבועי (מנחות)

 .7הבא לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי והוא אומר הילך כמה שאמרה ,מה הדין ?
א .תלוי בספק אי אדיבורא דידה סמיך ,או אדיבורא דידיה סמיך
ב .מגורשת כשיגיע הגט לידה
ג .מגורשת כשיגיע הגט לידי השליח
ד .אינה מגורשת כלל

 .8במה יכול להיות אבזקת?
א .בצמר
ב .בפשתן
ג .בכל סוגי הבדים
ד .בכסף ובזהב בלבד
 .9השוכר את החמור לרכב עליה איש האם מותר שתרכב אשה?
א .כן
ב .לא
ג .מותר אך לא מעוברת או מיניקה
ד .מותר אך לא מעוברת שהיא מיניקה
 .11השוכר פרה לחרוש בה ונשבר הקנקן ,ולא עשה השוכר שינוי ממה שסוכם ,מי משלם?
א .שניהם משלמין
ב .דנקיט פרשא משלם ,ואי דוכתא דמחזקא גונדרי -שניהם משלמין
ג .י''א דנקיט פרשא וי''א דנקיט מנא ,ואי דוכתא דמחזקא גונדרי -שניהם משלמין
ד .פטור
בונוס נושא לעמוד
בב''מ ע''ו-.פ:
1

בהצלחה

