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 בדף היומי –מבחן שבועי  

 לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

 פרטי  הצטרפות:

 מטרת המבחן לעידוד חזרה שבועית על הגמרא או על הסיכום, ושאלות מותאמות לכך. .1

 ולהירשם במערכת, ולאחר מכן להזין את התשובות. 073-7289669יש להתקשר לטלפון  .2

 . 23:59ניתן לענות תשובות במערכת הטלפונית עד יום שני בשעה:  .3

 המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד. המבחן הינו על גמ' רש"י, ויש לענות בגמרות סגורות. .4

 שאלות. 7מספיק  השאלות מצרף  להגרלה. לחוזרים על הגמ' או הסיכום 10מתוך  8מענה נכון על  .5

 .5לשמוע שמות הזוכים בשלוחה ניתן  – ₪ . 300ההגרלה ע"ד רבני האירגון, בחורים יקבלו סך  .6

 L0737289669@GMAIL.COMובמייל  ערב.ב 21.00-22.00ין ב 050-4172898 'טלב תרומותול לפרטים .7

 

 .5 מבחן מס' ~  ו"ל-ל'ברכות ~  שלחבפרשת 

 על ההגרלה השבוע

 שבת נופש לזוג
 צפת/יסודות/מצפה יריחו.לבחירה: 

 

 ?הכונה לפי רש"י שתפילת הדרך היא עד פרסהמה  .1
 יאמרנה לפני שהלך פרסה. ש .א

 .שא"צ לאומרה בדרך פחותה מפרסה .ב

 . שני הביאורים מוזכרים ברש"י . ג

 

 ?מתוך מה צריך להתפלל .2
 מתוך הכנעה. י"אומתוך שמחה של מצוה א י" .א

 . מתוך עיון הלכה .ב

 .מתוך זכירת חורבן בית המקדש . ג

 

 ?צריכים חיזוק תמידאלו דברים  .3
 תורה ומעשים טובים תפילה ויראת שמים. .א

 .תורה ומעשים טובים תפילה ודרך ארץ .ב

 .תורה ומעשים טובים דרך ארץ ודקדוק הלכה . ג

 

 

 ?היתה התקנה הראשונה לענין הבדלה מה .4
 .להבדיל על הכוס .א

 . להבדיל בתפילה .ב

 .להבדיל גם בתפילה וגם על הכוס . ג

 

  

 ?קשים ממנו להיות ש"ץבשמ יה מעשימה  .5
בפעם הראשונה יסרב ובשניה יזמן עצמו  .א

 . ובשלישית יגש לעמוד

 .יסרב ג' פעמים וברביעית יגש לעמוד .ב

 .לא יסרב משום טירחא דציבורא . ג

 

 

 ?מה יעשה מי שיכול לכוון רק בחלק מהתפילה .6
 . לא יתפלל כלל .א

 .יכוון לפחות בברכת אבות .ב

 . יכול לכווןיתפלל רק מה שהוא  . ג

 

 

 ?נאמר על מי שנהנה מהעולם הזה בלא ברכה מה .7
 . כאילו מעל .א

 .כאילו גוזל את הקב"ה ואת כנסת ישראל .ב

 .שתי התשובות נכונות . ג
 
 
 

 ?למה לא מברכים על יין ברכת המזון .8
 מפני שאינו סועד את הלב. .א

 .מפני שהוא גורר תאות המאכל והאדם נשאר רעב .ב

 .סעודהמפני שאין דרך לקבוע עליו  . ג

 

 ?מברכים על מלחמה  .9
 . שהכל נהיה בדברו .א

 .לא מברכים כיון שאינו מזין .ב

לא מברכים כיון שבדרך כלל הוא טפל למאכל  . ג
 .אחר

 

 

 ?נחשב חלק מהפריהאם דבר שהוא שומר על הפרי  .10
 .רק היכא שאם יטלוהו ימות הפרי .א

 . אינו חלק מהפריבכל גוונא  .ב

 .רק אם הוא נופל אחרי שתולשים את הפרי . ג

 


