
בס"ד
מבחן מסכת תרומות

 **הכלל של אלו שלא יתרומו ושגם בדיעבד אין תרומתן תרומה מהו החסרון)1
(ות) ?

מהו החסרון בתורם מן החייב על הפטור ?)2
באופן כללי האם חתיכת אוכל או כלי שנטמא מקצתו, נטמא כולו ?)3
טבילת כלים בשבת האם אסור מן התורה או מדרבנן ולמה ?)4
 נוטע בשבת או בשביעית מה הדין בשוגג ? אם יש חילוק ביניהם, מהו החילוק)5

בדין ובטעם ?
חצי בצל גדול או בצל קטן שלם, מה עדיף לתרום ? )6
מהו החידוש בכך שאסור להפריש מזונין על חיטים ?)7
 שני תרומות שכל אחד ספק (אך מתוכם או זה או זה תרומה) שנפלו שניהם לחולין,)8

כנגד מה צריכים מאה לבטל ? למה ?
מינה שליח לתרום ותרם השליח מה הדין אם ביטל השליחות אחרי שכבר תרם ? )9
מהו האיסור של "מלאתך ודמעך לא תאחר" ?)10
למה קודם מעשר ראשון למעשר שני ? דייק !)11
גוי שתרם או עישר, מה דין תרומתו ? האם זה מדאורייתא או מדרבנן ?)12
הסבר המושג "אינו מפריש אלא לפי חשבון" ועל מה נאמר ?)13
שליח היודע דעתו של בעל הבית והפריש שלא בכוונה שיעור שונה, מה הדין ?)14
מי אמר ועל איזה מקרה "שתות למדמע" ? דייק !)15
 שתי קופות שבכל אחת יש חמישים סאה של חולין ונמצאים בשתי עירות שונות,)16

ונפל סאה תרומה לאחת מהם ולא ידוע לאיזה, מה הדין ? מי אומר כך ?
 חוץ מן מדומע, מה הם עוד שני דינים שסוברים חכמים שאיסורם רק "לפי)17

חשבון" ? הסבר !
  הגביהה, ונפל לאותם מאה סאה שלוטרםסאה תרומה שנפלה למאה סאה חולין )18

חולין עוד סאה של תרומה מה הדין ? למה ?
  פעמים כמה101סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה סאה חולין וטחנן ונמצא )19

שנפלה, מה הדין ולמה ?
 אכל תרומה בשוגג ושילם קרן וחומש ואז אכל פרות תשלום החומש, האם חייב)20

לשלם קרן וגם חומש על אכילה זו ?
 המאכיל פועליו או אורחיו תרומה מה הדין ולמה ? הסבר בדיוק לפי כל שיטה)21

כמה ומה משלם כל אחד !
לפי מי אם אכל תרומה בשוגג, מותר לשלם פרות ממין אחר ממה שאכל ? )22



**האוכל תרומה פחות מכזית בשוגג, מאלו פרות יכול לשלם ?)23
 שתי קופות אחת של תרומה ואחת של חולין ולא ידוע איזה מהן הינה תרומה)24

ונפלה אחת מהקופות לתוך חולין, בכמה בטל ? למה ? הסבר !
 שתי קופות אחת של תרומה ואחת של חולין ולא ידוע איזה מהן הינה תרומה)25

 ונפלה אחת מהקופות לתוך חולין, האם הקופה השניה חייבת בחלה לכשיעשה ממנה
עיסה ?

 כהן שעשה עבודה במקדש ואחר כך מתברר שהיה חלל מה דין העבודות שעשה)26
עד אז ?

  שהתרומה בפיו נטמא,אחריאדם שמותר לו לאכול תרומה ובאו ואמרו לו שעכשיו )27
או אמרו לו שנטמאה התרומה, מה יעשה ולמה ?

 אם יש כלי של יין מגולה ו"משמרת" עליו ונשאר הכלי מגולה עם המשמרת שעליו,)28
האם נאסר היין משום גילוי ?

 חבית יין של תרומה טהורה שנשברה בגת העליונה ויורד לגת התחתונה ששם)29
חולין טמאים  ויש לו בסמוך רק כלים טמאים, מה עליו לעשות ? הסבר ! דייק !

מה "רע" בידיים של אדם שלכן אין לו לקבל תרומה בידיו ?)30
 ככרות של תרומה בידו ובא גוי ואמר "תן לי אחת ואטמאה או אטמא את כולן")31

האם מותר להניח אחת לפני הגוי על הסלע ? דייק !
איזה בעיה נוצר במלאכת ה"דישה" של שדה של גידולי תרומה ?)32
על מה שנינו "החובט משובח" ?)33
באיזה אופן חמור גידולי תרומה מתרומה עצמה לענין ביטול ?)34
 דוגמאות לדבר שאין זרעו כלה ? באיזה מהם יש חולק ? מי חולק ?3תן )35
מי אמר ולגבי איזה דין אמר "השום כשעורים" ?)36
 המשנה של הדין של "המנכש עם הנכרי בחסיות" סובר שפרות גוי בארץ ישראל)37

חייבים או פטורים מן המעשרות ? מנין לך ?
מהו המיוחד בכך שבצל חם ועדשים חמים לא בולעים זו מזו ?)38
תפוח מרוסק של תרומה ש"חימץ" בו עיסה, למה אינו בטל במאה כשאר תרומה ?)39
מהו המיוחד במין של "תלתן" ?)40
אדם שכבש  זיתי חולין פצועים במי תרומה, מה דין זיתי החולין ?)41
כמה זוזי גליל בכל זוז של יהודה ?)42
 באופן כללי פרות וירקות של תרומה שנכבשו ביחד עם פרות חולין האם אוסרים)43

את פרות החולין ? 
האם מותר לשים בשמים בתוך שמן של תרומה ? למה ?)44
 סוגי פרות תרומה אסור לזרים ? למה ?4העוקץ של איזה )45



 כהן מסלת סאה קמח של תרומה להוציא קב או קביים סלת נקיה ביותר, מה יעשה)46
עם הנשאר ? למה ?

מי בדרך כלל אוכל כרשינין ?)47
מהו הסברא לאסור להדליק שמן שריפה בבית המשתה ?)48

בהצלחה !


