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תוך שיתוף כם חברי , עםיכל םהקיף בעיגום  את התשובה הנכונה : הוראות םקבוצה 
 03יש םענות עם כם  .יש םהתייעץ בשקט ונציג אחד שיכתוב את התשובה בדף   . הקבוצה 
 .השאםות 

 ?מתי קוראים את פרשת החודש .1

 .שבת לפני ראש חודש ניסן .א

 .שבת אחרי ראש חודש ניסן .ב

 .שיוצא ראש חודש בשבת מקדימים לשבת לפני ראש חודש .ג

 .שיוצא ראש חודש בשבת קוראים בראש חודש עצמו .ד

 .תשובות א וג נכונות .ה

 .תשובות ב וד נכונות .ו

 .תשובות א וד נכונות .ז

 ?מדוע אין אומרים תחנון כל חודש ניסן.  2

 .כי בו נחנך המשכן .א

 .כי הוא חודש האביב .ב

 .כי ישראל  יצאו בו לחרות .ג

 .בגלל שרב החודש בשמחה .ד

 ?איזה מנהג נהגו ישראל בימי ניסן.  3

 .להתענות בו לכבוד הצדיקים .א

 .ניסן' ח ועד יג"לקרוא את פרשת הנשאים ר .ב

 .שלא להספיד את המתים .ג

 .נכונות' בו' תשובות א .ד

 נכונות' וג' תשובות ב .ה

 .כל התשובות נכונות .ו

 ?בניסן לפני שהתחיל בדיקת החמץ' מה מותר לעשות בערב יד. 4

 .ללמוד תורה .א

 .לאכול סעודת מצוה .ב

 .להשתתף בשיעור קבוע .ג

 .להתחיל בניקוי הבית לקראת פסח .ד

 ?מתי מבטלים את החמץ. 5

 .אחרי בדיקת חמץ .א

 .לאחר תפילת שחרית .ב

 .ור חמץלאחר ביע .ג

 .ג נכונות-שובות את .ד

 .תשובות א וג נכונות .ה

 

 .מאיזה שעה אסור לאכול חמץ. 6

 ..שישית .ד .חמישית .ג .רבעית .ב .שלישית .א

 ?מה דינם של ממתקים שיש בהם תערובת חמץ.    7
 

 .אסורים באכילה ומותרים בהנאה. א
 .חייבים לבערם או להוציאם מרשותו במכירה לגוי. ב
 .לים ומותרים לתינוקותאסורים באכילה לגדו. ג
 .אסורים באכילה עד לאחר הפסח. ד
 

 



 ?מדוע ישנם שאינם אוכלים אורז בפסח   8
 

 משום שמידי פעם מצאו בו גרגירי חיטה. א
 .משום שאורז הוא במחלוקת האם הוא מחמשת מיני דגן או לא. ב
 משום שמברכים על אורז בורא מיני מזונות. ג
 (מראית עין)אוכל אורז ולחשוב שהוא אוכל חמץ  משום שעלולים לראות מישהו. ד

 
 ?כיצד יש להכין כלי לפני ההגעלה9  .

 
 .מספיק לשוטפו במים רותחים, אין צורך להכינו כלל. א
 חובה ללבנו ליבון קל ואחר כך להגעילו. ב
 מספיק לשוטפו במים רגילים עם סבון. ג
 ותיש לנקות היטב את החלודה ואת החריצים הקטנים בידי. ד
 

 ?בערב פסח אכילת חמץמתי סוף זמן   .11

 
 עד כניסת החג אפשר לאכול חמץ .א

 ( שעה זמנית)עד שעה רביעית  .ב

 . עד חצות היום .ג

עה זמנית עד שעה חמישית ש .ד
 

 ?איזה מצה מותר לאכול ואיזה מצה אסור לאכול בערב פסח .11

 .אסור בכלל לאכול מצה בערב פסח .א

 .ולמצה שמורה אסור לאכ. מצה רגילה מותר לאכול .ב

 אסור לאכול –מצה שיוצאים בה ידי חובה בליל הסדר . מצה עשירה מותר לאכול .ג

 . מצה עשירה אסור לאכול. מותר לאכול–מצה שיוצאים בה ידי חובה בפסח  .ד

 
 ? מדוע שמים בקערת הסדר זרוע וביצה .12

 .סימן לאבילות על כך שאין לנו קורבן פסח –ביצה . זכר לקורבן פסח –זרוע  .א

 זכר לקורבן פסח –ביצה . רבן חגיגהזכר לקו –זרוע  .ב

 זכר לקורבן חגיגה -ביצה . זכר לקורבן פסח –זרוע  .ג

 " יד הנטויה"זכר ל –וביצה " זרוע החזקה"זכר ל –זרוע  .ד

 

 ?שעליה יש חובת אכילה מהתורה –איך נקראת המצה שאוכלים בליל הסדר   .13

 מצה עשירה .א

 מצה שמורה .ב

 

 מצות יהודה  .ג

מצת מצווה  .ד

 ?ומדוע? בערב פסח( כשרה לפסח)מאיזו שעה אסור לאכול פת   .14

 כדי שיאכל מצה לתיאבון. בצהריים 14:11שזה בערך מ ( שעה זמנית)משעה עשירית  .א

 .כדי להגיע לתפילה בזמן –(  18:31בערך )מכניסת החג  .ב

 כדי שיהיה פנוי לעסוק בצרכי החג( בבוקר 11:11בערך )משעה רביעית זמנית  .ג

 זכר לבכורות –ריך להתענות מלפנות בוקר צ .ד

 
 ?מהו העיקר, "   אל ישכח אדם את העיקר בלילה הזה. "  15

 .אכילת ביצה. א

 .ראית המצות. ב

 .לספר לבנים -והגדת לבנך. ג

.שתיית ארבעת הכוסות. ד



 :הפריטים בקערת הסדר הם.  16

 .כרפס, חרוסת, ביצה, זרוע, מרור, שלוש מצות.א

 .ביצה חרוסת וכרפס, חמי מל, מרור, מצה אחת.ב

 .כרפס, חרוסת, ביצה, זרועה, מרור.ג

 .ביצה וזרועה, שלוש מצות.ד

 ?מתי יושבים בהסבה.   17 

 .לאורך כל הסדר.א

 .בזמן אכילת המצות.ב

 .שתיית ארבעת הכוסות.ג

 .ב נכונות-תשובות א ו.ד

 .מהו סדר נטילת ידים והברכות עליהם .  18

 .ני אכילת כרפסלפ, נוטלים פעם אחת בלבד. א

 .לפני אכילת מצה, נוטלים פעם אחת בלבד. ב

 .נוטלים לפני אכילת כרפס ללא ברכה ולפני אכילת מצה עם ברכה. ג

 .נוטלים לפני אכילת כרפס עם ברכה ולפני אכילת מצה עם ברכה. ד

 ".יעלה ויבוא"אם שכח להגיד .  19

 חוזר –בשחרית . א

 אינו חוזר -במנחה.ב

 .חוזר -ערביתשחרית מנחה ו.ג

 .אינו חוזר-מנחה ומעריב.ד

 ?מה אסור לעשות בימי ספירת העומר .   21

 .  להסתפר ולהתגלח. א

 .  להתחתן . ב

 להיכנס לבית העלמין . ג

. ב נכונות+תשובות א. ד

 ? כיצד יש לספור את ספירת העומר .   21

 בעמידה לאחר צאת הכוכבים  .א

 . בישיבה לאחר השקיעה  .ב

 .ר פלג המנחהבעמידה לאח  .ג

 . מתי שנזכר כל הלילה, בישיבה   .ד

 

 ? מה יעשה , מי שלא יודע כמה לספור היום .   22

 .  יבקש מחבירו שיוציא אותו ידי חובה. א

 . שומע מן החזן ויוצא ידי חובה. ב

 . שואל את חבירו כמה היה אתמול לעומר. ג

 . ימשיך לספור ללא ברכה . ד 



 פסחיםמסכת 

 ?ץ היה עשוי שיפוד עליו צולים את הפסחמאיזה ע.  23

 רימון .א
 תפוח .ב

 תאנה .ג

 זית .ד

 

 ?ואינן נאכלים בטומאה, אלו  דברים באים בטומאה. 24

 עומר ושתי הלחם .א
 קרבן הפסח  .ב

 קרבן תודה .ג

 רקיקי מצות .ד

 

 ?מה דינו של השובר את העצם בפסח טהור.  25

 כרת.א

 לוקה ארבעים.ב

 סקילה. ג

 חנק. ד

 :לא יצא ידי חובתו, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, ררבן גמליאל אומ. 26

 פסח כרפס ומרור .א
 פסח ארבע כוסות וביצה .ב

 ביצה מצה וזרוע .ג

 פסח מצה ומרור .ד

 

 :ערב פסחים סמוך למנחה אסור' פ משנה א בפרק י"ע. 27

 לשתות רביעית יין .א
 לאכול כזית מצות .ב

 לקבוע סעודה .ג

 לטעום מהחזרת .ד

 

 ?ר חצות הפסחמה מטמא את הידים אח. 28

 קרבן פסח .א
 פיגול .ב

 נותר .ג

 ל התשובות נכונותכ .ד

 
 לפי בית שמאי מברך קודם " מזגו לו כוס ראשון "  29

 על הזמן  .א

 על היין  .ב

 על המועד  .ג

 על היום  .ד

 
 לפי בית הלל מברך קודם " מזגו לו כוס ראשון . " 31

 
 על הזמן  .א

 על היין  .ב

 על המועד  .ג

על היום .ד

 בהצלחה    


