
 

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

 .("ופ תורת הבית) "ניכר בזה חביבותו לתורה-מודו, לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו,האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על ל"

 
 

  
 

 בדף היומי –מבחן שבועי  

 לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

 פרטי  הצטרפות:

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

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

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

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

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

 .5ניתן לשמוע את שמות הזוכים בשלוחה  –  ₪ . 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

 

 .4 מבחן מס' ~  טכ"-גכ"ברכות א ~ בפרשת 

 על ההגרלה השבוע

  ₪ 700תו קניה ע"ס 
 מוצרי חשמל -"צורףבחנויות "

 ?מה הדין במי שהתפלל כשהוא נצרך לנקביו .1
 יצא יד"ח בדיעבד.  .א

 . אם יכול להעמיד עצמו עד פרסה תפילתו תפילה .ב

 . בכל גוונא לא יצא . ג

 

למה אסור לפי רש"י לאחוז מעות בידו בזמן  .2
 התפילה?

 .אינו כבוד לעמוד כך לפני הקב"ה .א

 . שמא יפלו ויתכופף להרימם .ב

 . לכוון מפני שזה מפריע לו  . ג

 

האם מי שאינו יכול לכוון בתפילתו יכול להתפלל  .3
 ?בקול

 .מותר אף בציבור .א

 .מותר דווקא ביחיד .ב

 .אסור בכל גוונא . ג

 

 

 ?כשיש ריח רע שאין לו עיקרמה אסור  .4
 .תפילה ותלמוד תורה בכל גוונא  .א

 . אם הוא עצמו הפיח מותר אף בתפילה .ב

 .אם הוא עצמו הפיח אסור גם בתלמוד תורה . ג

 

  

 ?נחשבת כסוילגבי מה עששית שקופה  .5
 . ערוה .א

 . האצו .ב

 .מי רגליםק ר . ג

 

יכול להשלים את התפילה בתפילה  באיזה אופן .6
 ?שאחריה

 .דווקא באותו יום .א

 . דווקא בשוגג .ב

 .אפי' במזיד . ג

 

 

 ?כנגד מה תיקנו תפילת ערבית .7
 .מפני שהיא רשות אינה כנגד קרבן .א

 .תרומת הדשן .ב

 . אברים ופדרים שלא נתעכלו . ג
 
 
 

 ?המתפללעד היכן אסור לעבור כנגד  .8
 . כמלוא עיניו .א

 .בתוך ד' אמות .ב

 .דווקא כנגד רבו אסור . ג

 

למה לא מינו את רבי יהושע לנשיאות במקום רבן  .9
 ?גמליאל

 . מפני שזה יצער יותר את רבן גמליאל .א

 .מפני שאין לו זכות אבות .ב

 .מפני שלא היה מזרע דוד . ג
 

 

לפי  מה נאמר על מי שמתפלל מוסף לאחר ז' שעות .10
 ?חכמים

 .יוכל לתקוןמעוות לא  .א

 .צריך להשלים בתפילת מעריב .ב

 .נקרא פושע . ג

 


