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 בנושא מבחן
 'חופה וקידושין'

  ד"תשע תמוז

 :הוראות לנבחן

התשובות  01מתוכן יבחרו , ניתן להשיב על כל השאלות]. שאלות חובה 11מתוכן , שאלות 11לפניך  .1

 !הינן שאלות חובה *שאלות המסומנות בכוכבית [עם הניקוד הגבוה ביותר

 .56 % =ציון עובר  .11%= תשובה מליאה  .2

המובאים ]ס וביאור שיטות הפוסקים "בש המקורותמ, התשובה ולנמקלפרט  חובה .3

 .א"ס(. 'סעיף א)ה "נ. ב"מ. ד"ל. ט"כ. ז"כ. ו"כ. ג"י. 'ט. 'ו. 'ד. 'ב. 'א -: סימנים אבן העזרכ ב"ע ונו"י שו"בטור ב
 [ד"ל. ג"ל' סי: חושן משפט(. 'ז -'סעיף ב. )ו"קכ. ו"ס. ד"ס. ב"ס

 
 :שאלות

 ת"מכירת ס .א שאלה
 :ת לצורך"סהאם מותר למכור 

 ?חתן לחופהאו  כלה הכנסת .א

 ?לישא אישה שאינה בת בנים .ב

 ?להשיא קטן .ג

 גרשום' חרם ר* .ב שאלה

 :במקרים הבאיםהאם חל  ,ותשא לע תרחא אשיל אלש םושרג 'ר םרח

 ?[ללא עד] אישה שנעדרה ואבד זכרה .א

 ?עד אחד מעיד שמתה .ב

 ? ארוסה .ג

 ?מסכימה שיישא אחרת .ד

 חשש ממזרות .ג שאלה

 [נמק] ?היריון נמשך בזמנים דלקמןכשהלממזרות  חוששיםהאם 

 ?ימים' וב חודש' יב .א

 ?חודש' יא .ב

 ?חודשים ויומיים' ה .ג

 פסולי כהונה .ד שאלה
 ?האם עוברת על לאו ,שנשאת לכהןגרושה  .א

 :ןב לגרשיחיהאם  דלהלןות ספקאחת מכהן שנשא  .ב

 ספק גרושה? 

 ספק חלוצה? 

 ספק שבויה? 
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 קטלנית .ה שאלה

 [קמנ] :בעליה האם נחשבת לקטלנית במקרים דלהלן' אישה שמתו ב

 ?אישה עשירה .א

 ?יבוםבמקום  .ב

 ?מת לאחר שגירש על תנאי .ג

 קידושי ביאה .ו שאלה

 [מדרבנן/מדאורייתא]? האם יש להם תוקף .א

 ?ךכ לע םיקולהחתן והכלה  האם .ב

 ?האם יש להם תוקף מחשש קידושי ביאה, נישואין אזרחיים .ג

 קידושין על מנת להחזיר .ז שאלה

 אינה - באשה ,קנה לא - במכר, לי ישתחזיר מנת על מנה הילך: רבא אמר -: וקידושין בל "קי

 :מקודשת

 ?מה הטעם שאינה מקודשת .א

 ?האם צריכה גט משניהם ,קיבלה קידושין מאחר .ב

 ?ריזחהל תנמ לע הנתמ לחתן הנתנאישה השכ .ג

 ברכת האירוסין* .ח שאלה
 ?ובדיעבד ,מהו זמן ברכת האירוסין לכתחילה .א

 ?בקידושי קטן -האם מברכים ברכת האירוסין  .ב

 ?האם חוזר ומברך ,לאחר קידושי טעות .ג

 ימי משתה' ז .ט שאלה

 ?ברכות' ם מברכים זוכמה ימי ,הלש החמשה ימיכמה  ,אלמנה בתולה

 כתובה* .י שאלה

 [מקורותלציין אין צורך : ]ןובאר אלו מהם מעכבים את הנישואי באר מושגים דלהלן

 .נדוניה .א

 .נכסי צאן ברזל .ב

 .נכסי מלוג .ג

 .עיקר כתובה .ד

 .תוספת כתובה .ה

 פסולי עדות .יא שאלה

 [קמנו טרפ] ?האם מותר לו להעיד, שאין בית הדין יודעים על פסלותו ,עד

 בהצלחה

 


