
 

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

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

 
 

 
 

 בדף היומי –מבחן שבועי 

 לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

 פרטי  הצטרפות:

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

 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  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

 

 .8 מבחן מס' ~  נ"ז-נ"אברכות ~  תרומהפרשת     

 על ההגרלה השבוע

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

 ?תי שתי חבורות מצטרפות לזימוןמ .1
 .במקצתם רואים אלו את אלו .א

 .כשיש שמש אחד לשתיהן .ב

 . שתי התשובות נכונות .ג

 

 ?האם מותר לזרוק אוכלים .2
מותר  סאבר הנמאס אסור, ובדבר שאינו נמדב .א

 .אפי' בפת

 .אסור בפת רק סשאינו נמאבר הנמאס אסור, ובדב .ב

נמאס, ולצורך מותר  אינולצורך אסור אפי' בשלא  .ג
 . אפי' בנמאס ובפת

 

 ?האם צריך לנקות כוס של ברכה .3
 .טעון הדחה מבפנים ומבחוץ .א

 .מבחוץשטיפה טעון הדחה מבפנים ו .ב

 .מבחוץומבפנים  שטיפהטעון  .ג

 

 

 ?הידים לפני נטילה איזה טומאה גזרו חכמים על .4
 .אב הטומאה .א

 .ראשון לטומאה .ב

 .שני לטומאה .ג

 

  

נר הדולק רק לבישול או רק לכבוד, האם מברכים  .5
 ?עליו ברכת מאורי האש

 .לבישול כן לכבוד לא .א

 .לכבוד כן לבישול לא .ב

 .בשניהם לא מברכים .ג

 

האם צריך לחזור למקום האכילה כדי לברך ברכת  .6
 ?המזון

 .בשוגג אין צריך לחזור, ובמזיד מחלוקתאם הלך  .א

 .לוקתמח גשוגצריך לחזור, וב במזידאם הלך  .ב

 .בין בשוגג בין במזיד אין צריך לחזור .ג

 

 

 ?בפני כמה צריך לברך ברכת הגומל .7
 .שניים .א

 .שלשה  .ב

 .עשרה .ג
 
 
 

 ?מזכיר עוונותיו של אדםמה  .8
המוסר דין על חבירו לשמים והעובר בצד קיר  .א

 .נטוי

המאריך בתפילתו ומצפה שבגלל זה תתקבל  .ב
 .תפילתו

 .שתי התשובות נכונות .ג

 

 ?בגמ' שיצפה אדם לחלום טוב ומניןכמה זמן מוזכר  .9
 .מיד, כדמצינו בחלום פרעה על שנות השובע .א

 .כ"ב שנה כדמצינו בחלום יוסף .ב

 .ארבע מאות שנה כדמצינו בברית בין הבתרים .ג

 
 

 ?ימתיקללת חכם מתקהאם  .10
 .כשמקלל בדיןרק  .א

 .אפי' כשמקלל בחינם .ב

 .יש לחכם כח רק לברך .ג

 


