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 )תורת הבית פ"ו(. "ניכר בזה חביבותו לתורה-תורתו,האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו, לבד שבזה מצליח ומשתמר "

 
 

 
 

 בדף היומי –מבחן שבועי  

 לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

 פרטי  הצטרפות:

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

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

  ע"י הרשמה במייל הרשום מטה. וכן במייל. 23:59עד יום שני בשעה:  לענות תשובות בטלפוןן נית .3

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

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

 .5ניתן לשמוע 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

 

 .6 מבחן מס' ~  מג'-'זלברכות ~  יתרופרשת   

 על ההגרלה השבוע

  ₪ 700תו קניה ע"ס 
 ביעקובוביץ תכשיטים

 

לגבי איזה דין אמר רבי יוחנן בן נורי להדיא  .1
 ?בברייתא שאורז הוא מין דגן?

 שאם הוא מעורב במין אחר מברכים עליו  לעניין .א
 מזונות.       

 שמברכים עליו המוציא וברכת המזון. ןלעניי .ב
 שחייבים על חימוצו כרת בפסח ויוצאים בו  ןלעניי . ג

 יד"ח מצה.      
 

מה מברכים למסקנת הגמרא על חביצא שאין בה   .2
 פירורים כזית?

 בכל גוונא מברך מזונות. .ד

 שיש לזה מראה לחם מברך המוציא. היכא  .ה

  בכל גוונא מברך המוציא. .ו
 

ברכתם אדמה, יתכן למסקנה  האם למ"ד ששלקות .3
 ?שלא יוצאים ידי חובת מצה ברקיק מבושל, ומדוע 

לא יתכן, מפני שאם לא נשתנתה הברכה ע"י   .א
  הבישול לא פקע שם מצה ע"י הבישול. 

 יתכן, מפני שאין בזה טעם מצה. .ב

מפני שמצה שנתבשלה במים אינה  לא יתכן, . ג
 . שמורה לשם מצה

 

מעורב בו מה מברכים למסקנה על תבשיל ירקות ש .4
 ?קמח
אם הקמח בא לטעם מזונות, ואם בא לדבק  .א

 .אדמה

 .גם אם בא לדבק מברכים מזונות .ב

 .גם אם בא לטעם מברך אדמה . ג

 

מי שאמר לאחר ברכת המוציא לפני שטעם: הבא  .5
 ?מלח או לפתן, האם צריך לחזור ולברך?

 . צריך, משום דהווי הפסק .א

לא צריך, משום שצורך הברכה שתהא הפרוסה  .ב
 נאכלת בטעם.

 מחלוקת. . ג

, על מה יקדים יו לפניו תמר וירק, והירק חביבה .6
 ?לברך

 .לכו"ע יברך על הירק כיון שהוא חביב .א

 .לכו"ע יברך על התמר כיון שהוא משבעת המינים .ב

 על החביב, וללישנא בתרא  ללישנא קמא יברך . ג
 .וחכמים נחלקו בזה רבי יהודה       

 

נפטר מברכה ע"י מה הטעם לפי רש"י שיין לא  .7
 ?המוציא

  מפני חשיבותו שמברכים עליו בקידוש וכדומה  .א
 .אע"פ שאין צריכים לשתייתו      

  דכתיב "ויין ישמח לבב אנוש" והפת אינה משמחת .ב

 .מפני שרגילים לקבוע עליו סעודה . ג
 

 ?מה מברכים אחרי אכילת פת הבאה בכיסנין .8
רק אם אכל בשיעור קביעות סעודה מברך ברכת  .א

 .המזון

 .תמיד מברך מעין שלש .ב

 .תמיד מברך ברכת המזון . ג
 

 ?באיה אופן אחד מוציא אחרים בברכה על האכילה .9
 . רק אם קבעו לאכול יחד, וכגון ע"י הסבה .א

 .רק אם אוכלים מאותו ככר .ב

 .רק ביושבים בבית ולא בנמצאים בדרך . ג
 

למה בברכה על יין שבתוך המזון כל אחד מברך  .10
 ?לעצמו

 .שותה בזמן אחרבגלל שכל אחד  .א

 בגלל שאין בית הבליעה פנוי.  .ב

 כדי להרבות בעניית אמן. . ג

 


