DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

פ ס ח ים נ ז
 .1למה טרח בוהיין אחר הירקות שנתן בנו פאה מהן? )רש״י(
א .שלא יכשל העניים באכילת טבל
ב .שלא להפסיד הלויים
ג .בנו הניח פאה מהן שלא מדעת אביו
ד .רצה ליתן לעניים מנות חשובות
 .2מי הקדש העורות של קדשים?
א .בעלי זרועות
ב .גדולי כהונה
ג .בעלי העורות
ד .פרחי כהונה
 .3למה צווח העזרה על ישמעאל בן פיאכי?
א .על משפחתו ולשבח
ב .על משפחתו ולגנאי
ג .על ישמעאל בן פיאכי לשבח
ד .על ישמעאל בן פיאכי לגנאי
 .4האם צווח העזרה על יוחנן בן נרבאי לשבח? )רש״י(
א .צווח לשבח
ב .צווח לגנאי
ג .מחלוקת
ד .צווח רק על בניו ולגנאי
 .5למסקנא האם כבשים אם גדיים עדיפים?
א .גדיים
ב .כבשים
ג .מחלוקת
ד .שוין הן
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תשובות-1 :ב-2,ג-3,ג-4,א-5,ד
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פ ס ח ים נ ז
מניח פאה  that his son wasיקרות  after theבוהיין טורח , why wasרש״י 1. According to
?from
אכילת טבל  inעניים  theמכשיל a. He did not want to be
לויים  theמפסיד b. He did not want to be
מניח פאה שלא מדעתו c. His son was
עניים מנות חשובות d. He wanted to give the
?עורות של קדשים  theמקדש 2. Who was
בעלי זרועות a.
בעלי כהונה b.
בעלי העורות c.
פרחי כהונה d.
?ישמעאל בן פיאכי  onעזרה צווח 3. Why was the
משפחה ולשבח a. On his
משפחה ולגנאי b. On his
לשבח c. On him
לגנאי d. On him
?יוחנן בן נרבאי לשבח  onעזרה צווח , was theרש״י 4. According to
a. Yes
צווח לגנאי b. No, it was
מחלוקת c. It is a
לגנאי  andבנים  on hisצווח d. It was only
?גדיים עדיף  orכבשים , areמסקנא 5. According to the
גדיים a.
כבשים b.
מחלוקת c. It is a
שוין d. They are
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Answers: 1-B,2-C,3-C,4-A,5-D
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