
 

 

 ? נחשבים טעונים ברכה אחריהם במקומם )רש"י(אלו דברים  .1
 

 .שבעת המינים .א
 .רק דברים שמברכים עליהם על המחיה .ב
 .רק דברים שמברכים אליהם ברכת המזון .ג

 ?מודה ר' יהודה שהעוקר ממקומו וחוזר, יכול להמשיך בלי לברךם בריאלו דב .2
 .חבריםבדברים הטעונים ברכה אחרונה במקומם, ואפי' לא הניחו מקצת  .א
 .בדברים הטעונים ברכה אחרונה במקומם, והניחו מקצת חברים .ב
 .בדברים הטעונים ברכה אחרונה במקומם, והיה דעתו לחזור .ג

  ?יו"ט שחל במוצאי שבת, איזה סדר אינו נכון לפי אף אחת מהשיטות בגמ' .3
 יין, קידוש, הבדלה, נר. .א
 .הבדלה, יין קידוש, נר, .ב
  .שתי התשובות נכונות .ג

  ?נידון נאמר בגמ' הפסוק "הגם לכבוש המלכה עמי בבית"על איזה  .4
 .האם צריך להפסיק לאכול בכניסת השבת כדי לקדש .א
 .האם בשינה מקומו צריך לחזור ולברך .ב
 .בענין סדר הברכות ביו"ט שחל במוצאי שבת .ג

 

 לשמואל שהקידוש בביהכנ"ס הוא עבור האוכלים וישנים שם,   ]תוס'[ -רשות
  ?בביהכנ"סכיצד אכלו וישנו  

 .בתי כנסיות שבבל על תנאי הם עשויות .א
 .אכילת ושינת עראי מותרת לתלמידי חכמים שלומדים שם .ב
 .היו אוכלים וישנים רק בחדרים הסמוכים .ג
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 ?ממתי אסור לאכול לפי ר' יהודה בערב פסח .1

 .מחצות .א

 .מתחילת שעה עשירית .ב

 .מפלג המנחה .ג
 

הדין לפי ר' יהודה במי שהתחיל לאכול והגיע שבת )גמ' מה  .2
 ?ורש"י(

 .אין צריך להפסיק .א
 .צריך להפסיק ע"י עקירת שולחן .ב
 .פורס מפה ומקדש .ג

 
 

 ?מת אסור להתחיל לאכול לכו"ע )דף ק:( .3
 .בערב פסח סמוך למנחה .א
 .חתי שעה לפני שבת .ב
 .לרבי יוסי הכל מותר .ג

 
 

למ"ד אין קידוש אלא במקום סעודה, מדוע מקדשים  .4
 ?בביהכנ"ס

 .הקידוש בביהכנ"ס איו שייך לסעודה אלא לתפילה .א
 .להוציא את האורחים שוכלים וישנים בביהכנ"ס .ב
 .כדי שמי שאין לו יין או פת בביתו יצא ידי חובה בדיעבד .ג

 
 

 ?האם אפשר לעשות שתי מצוות בכוס יין אחת .5
 .לעולם לא, מפני שאים עושין מצוות חבילות חבילות .א
  .ביש לו כמה כוסות לעולם אסור, אבל באין לו מותר .ב
אף ביש לו מותר לעשות קידוש והבדלה יחד, אבל לא  .ג

 .ברכת המזון וקידוש
 

 
 
 

 

 ?כמה הבדלות צריך להזכיר בהבדלה .6
 .י"א אחד, וי"א שבע .א
 .י"א שלש, וי"א שבע .ב
 .שבעלא פחות משלש ולא יותר מי"א אחד, וי"א  .ג

 

אומרים בהבדלה "בין יום השביעי לששת ימי אנו מדוע  .7
 ?המעשה"

 .כדי לומר מעין החתימה סמוך לחתימה .א
 .כדי לומר עוד דבר שהקב"ה הבדיל בו .ב
 .ההבדלה כעתמפני שזו עיקר  .ג

 
 

 ?מדוע בברכת הטוב והמטיב אינו חותם בברוך .8
 .מפני שכולה הודאה אחת כברכת המצוות .א

 .מפני שהיא סמוכה לברכת בונה ירושלים .ב

 .מפני שהיא מדרבנן .ג
 
 
 

 ?מה יעשה מי שיש לו רק כוס אחת לשבת, ומדוע .9
 יקדש בלילה מפני שזמן קידוש הוא דוקא בלילה. .א
יקדש בליה אע"פ שאפשר לקדש ביום, דחביבה מצווה  .ב

 בשעתה.
 .יקדש ביום מפני שכבוד יום עדיף .ג

 
 
 

מי שיש לו רק כוס יין אחת במוצאי שבת ועדיין לא בירך  .10
 ?ברכת המזון, מה יעשה

 .יברך ברכת המזון על הכוס, ויבדיל בתפילה .א
 .יבדיל על הכוס, ואח"כ יברך עליה ברכת המזון .ב
על הכוס, ואח"כ יאמר עליה גם את  יברך ברכת המזון .ג

 .ברכות ההבדלה
 
 


