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 בדף היומי –מבחן שבועי  

 לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

 פרטי  הצטרפות:

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

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

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

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

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

 ₪ . 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

 

 .3 מבחן מס' ~  בכ"-זברכות ט"וארא ~ פרשת 

 על ההגרלה השבוע

  ₪ 500תו קניה ע"ס 
 יש / אושר עד.לבחירה: 

 

 באמצע הפרק מה יעשה מי שטעה בקריאת שמע .1
 ואינו יודע עד היכן קרא?

 ספק לקולא. .א

 יחזור לתחילת ק"ש.  .ב

 יחזור לתחילת הפרק שטעה בו.  . ג

 

איך רחץ רבן גמליאל בלילה אחרי שמתה אשתו,  .2
 והרי אנינות יום אחד דאורייתא? )רש"י(

 אין כלל איסור רחיצה באנינות. .א

 .ידיו ורגליור"ג לא רחץ אלא פניו  .ב

 אנינות לילה דרבנן.  . ג

 

 מה נאמר על העושה מצוות שלא לשמה? .3
 גורם גלות לו ולבניו.  .א

 נח לו שלא נברא. .ב

 ילו מעיד עדות שקר בעצמו.כא . ג

 

 

 מה אסור משום לועג לרש? .4
 לזלזל בעניים.  .א

 הרואה את המת ואינו מלווהו.  .ב

 להניח עצמות מת על גבי חמור. . ג

 

  

 האם המתים מדברים זה עם זה? .5
 כן. .א

 לא. .ב

 ק בערב ראש השנה על דין אותה שנה.ר . ג

 

 ?באיזה אופן מותר לקבור מת סמוך לזמן ק"ש .6
 אם התחילו.  .א

 אדם חשוב. .ב

 שתי התשובות נכונות. . ג

 

 

 ?האם מותר ללכת ע"ג ארון שיש בו מת .7
 בכל גוונא מותר. .א

 רק אם יש בו חלל טפח מותר. .ב

 מדרבנן אסור אף ביש בו חלל טפח.  . ג
 
 
 

 למה בדורם של רב פפא ואביי לא היו ניסים? .8
 מפני שלא מסרו נפש על קידוש השם.  .א

 מפני שהיו לומדים פחות סדרי משנה. .ב

 מפני שהגיע זמן הסתר פנים. . ג

 

 מתי אפשר להתפלל ב' פעמים? .9
 אם הראשונה לא היתה בציבור. .א

 אם יכול לחדש דבר בתפילה השניה.  .ב

 אם נזכר אחרי שכבר התחיל. . ג
 

 

 ובמקומבמי שהתפלל ומצא צואה מה הדין  .10
 אע"פ שחטא תפילתו תפילה.  .א

 .מחלוקת .ב

 ממשיך להתפלל במרוצה.  . ג

 


