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 .1האם פת הטפילה לדבר אחר נפטרת בברכת
העיקר?

 .6האם יש ענין להאריך בעניית אמן?

א .פת לעולם אינה נפטרת בברכת העיקר.
ב .רק ברכת מזונות פוטרת את הפת כשהיא טפילה.
ג .הפת נפטרת בברכת העיקר.

א .לא יאריך.
ב .יאריך ,אבל לא יותר מדי.
ג .ככל שיאריך הרי זה משובח.

 .7האם מי שאכל מאכל שאסור מדרבנן מצטרף
לזימון?

 .2באיזה דבר אין מברכים ברכה אחרונה לכו"ע?
א .ריח.
ב .תפילין.
ג .מים.

א .לא מצטרף.
ב .מצטרף
ג .אחד מצטרף שניים אין מצטרפים.

 .8האם מי שאכל ירק מצטרף לזימון?
א .לזימון שלשה כן ולזימון עשרה לא.
ב .אם ט' אכלו פת ואחד ירק מצטרף ,אבל שניים
שאכלו ירק אינם מצטרפים.
ג .אפי' שלשה שאכלו ירק מצטרפים לשבעה שאכלו
פת ,וי"א שגם ארבעה מצטרפים לששה.

 .3האם שניים שאכלו יחד מזמנים?
א .יכולים לזמן אם ירצו.
ב .מחלוקת אם חייבים לזמן.
ג .מחלוקת אם יש להם רשות לזמן.

 .4האם צריך להפסיק באמצע האכילה כדי לזמן?

 .9למה ברית מילה קודמת לתורה בברכה שניה
בברכת המזון?

א .שניים אין מפסיקים לאחד אבל אחד מפסיק
לשניים.
ב .קטן מפסיק לגדול ואין גדול מפסיק לקטן.
ג .בכל גוונא צריך להפסיק.

א .מפני שהאדם נימול לפני שלומד תורה.
ב .מפני שברית מילה היא חמורה שיש בה כרת.
ג .מפני שהתורה ניתנה בג' בריתות והמילה בי"ג
בריתות.

 .5למה לפי רש"י יש אומרים שבמים אחרונים הגדול
נוטל רק כשנשארו חמישה שלא נטלו?
א .מפני שזה גנאי שיהיה יושב בטל אחרי שסילקו
את השלחן .
ב .כדי שיהיה ניכר שמכבדים את הגדול.
ג .מפני שכשיש ששה שמברכים יכולים להתחלק
לשתי קבוצות ולברך בנפרד.

 .10טעה ולא הזכיר "רצה" או יעלה ויבוא בברכהמ"ז
וכבר התחיל הטוב והמטיב ,האם חוזר לראש או
לא?
א .בשבת ויום טוב חוזר ובראש חודש אינו חוזר.
ב .בשבת חוזר וביום טוב ובראש חודש אינו חוזר.
ג .יאמר רצה והחליצנו או יעלה ויבוא אחרי הרחמן.

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