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מבחן שבועי – בדף היומי
לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

פרשת שמות ~ ברכות ט'-ט"ו ~ מבחן מס' .2

מטרת המבחן לעידוד חזרה שבועית על הגמרא או על הסיכום ,ושאלות מותאמות לכך.
יש להתקשר לטלפון  073-7289669ולהירשם במערכת ,ולאחר מכן להזין את התשובות.
ניתן לענות תשובות במערכת הטלפונית עד יום שני בשעה.23:59 :
המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד .המבחן הינו על גמ' רש"י ,ויש לענות בגמרות סגורות.
מענה נכון על  8מתוך  10השאלות מצרף להגרלה .לחוזרים על הגמ' או הסיכום מספיק  7שאלות.
ההגרלה ע"ד רבני האירגון ,בחורים יקבלו סך . ₪ 300
לפרטים ותרומות בנושא ההגרלה בלבד ניתן להתקשר לטל  050-4172898בשעות הערב.

 .1עד מתי זמן אכילת הפסח?
א .עד חצות.
ב .עד הבוקר.
ג .י"א עד חצות וי"א עד הבוקר.

 .6האם בין ויאמר לאמת ויציב נחשב בין הפרקים?

 .2מה הכוונה לפי רש"י משיכיר בין תכלת
ללבן?

א .נחשב.
ב .לא נחשב.
ג .מחלוקת.

 .7באיזה אופן מותר לשכב על גבו שלא בזמן ק"ש?

א .בין תכלת שבציצית ללבן שבציצית.
ב .ב' מקומות שאינם צבועים היטב בגיזת
הצמר.
ג .בין הרקיע לדבר לבן.

.3

כנגד איזה דברים אמר דוד שירה?
א .מעי אמו ,אויר העולם ,יניקה מפלת
רשעים ,יום המיתה.
ב .מעי אמו ,אויר העולם ,יניקה יציאת
מצרים ,יום המיתה.
ג .מעי אמו ,אויר העולם ,יניקה ,גוף האדם
ימי הזקנה.

 .4מהי הברכה המעולה שבברכות התורה?
א .לעסוק בדברי תורה.
ב .המלמד תורה לעמו ישראל.
ג .אשר בחר בנו.

 .5מה הדין מי שברך על תמרים ברכת המזון?
א .יצא ידי חובה.
ב .לא יצא ידי חובה.
ג .צריך לאכול גם לחם.

א .אסור בכל גוונא.
ב .במוטה קצת מותר.
ג .בעל בשר מותר במוטה קצת.

 .8האם יוצאים יד"ח זכירת יציאת המצרים דווקא
בפרשת ציצית?
א .דווקא בפרשת ציצית.
ב .גם בהזכרה אחרת.
ג .ביום לא ובלילה כן.

 .9מה לומדים מדכתיב שמע?
א .שמיעת האוזן.
ב .קריאה בכל לשון.
ג .מחלוקת.

 .10מה זוכה הקורא קריאת שמע ומדקדק
באותיותיה?
א .מצננים לו גיהנום.
ב .יוצא מכף חובה לכף זכות.
ג .קם בתחיית המתים.

ההגרלה השבוע על

שבת נופש לזוג

לבחירה :צפת/מושב יסודות/מצפה יריחו.

ניתן להשיג את המבחן,
וכן סיכומי תמצית במייל:
a0527692282@gmail.com

הזוכה לשבוע פרשת ויחי
הרב בנימין זאב חשין – ביתר עלית

