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 .1מה מברך הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה?

 .6האם מותר להלך אחר אשה בדרך?

א .ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו.
ב .ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו וכו'.
ג .ברוך שעקר יצר הרע דעבודה זרה.

א .באשת איש אסור ובאשתו מותר.
ב .אף באשתו אסור.
ג .רק בנהר אסור.

 .2איזה ברכה מברכים על השמש פעם בכ"ח שנה?
א .שכוחו וגבורתו מלא עולם.
ב .עושה מעשה בראשית.
ג .יוצר המאורות.

 .7מה מזכירה הגמ' ס"ב .שקיבלנו מרבותינו לעשות
כשיש לאדם יסורים?
א .שלא יבעט ביסורים ויבקש רחמים.
ב .יזכיר לעצמו שטובה אחת בצער ממאה שלא בצער.
ג .יפשפש במעשיו.

 .3איזה ברכה מברך האב על לידת זכר?

 .8מדוע לא הרג דוד את שאול במערה?

א .הטוב והמטיב אם אשתו עמו.
ב .שהחיינו אף כשאשתו חיה.
ג .הגומל לחייבים טובות.

א .משום שפחד שאנשי שאול יהרגוהו.
ב .משום שאסור להרוג מלך .
ג .משום צניעות שהיתה בשאול.

 .4על מי נאמר "אשרי אדם מפחד תמיד"?
א .על מי שחושש שמא ישכח תלמודו ,ומתוך כך חוזר
עליו תמיד.
ב .על החושש שמא יגרום החטא.
ג .על העושה תשובה בכל יום שמא ימות בלא
תשובה.

 .5מה בירכו בזמן הגמ' בזמן פתיחת העיניים בבוקר?
א .פוקח עיוורים.
ב .המעביר שינה.
ג .שברא את כל אלה לשמשני.

 .9מהי הפרשה הקטנה שכל גופי תורה תלויים בה?
א .בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך.
ב .ואהבת לרעך כמוך.
ג .שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד.

 .10למה אין לתלמידי חכמים מנוחה בעולם הבא
(רש"י)?
א .מפני שלא למדו תורה כראוי.
ב .מפני שעוברים מישיבה לישיבה וממדרש למדרש.
ג .מפני שכל אחד נכוה מחופתו של חבירו .

"האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו ,לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו-,ניכר בזה חביבותו לתורה"

ההגרלה השבוע על

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

לבחירה :צפת/יסודות/מצפה יריחו.

(תורת הבית פ"ו).

