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בס"ד

212 Second Street, Suite 404B, Lakewood, NJ 08701 • P: 888-5-Dirshu • F: 732-987-3949 • info@kolleldirshu.org

להבחינות הקיץ יהא אפשרות לעשות הבחינות גם במקומות דלהלן:

South Fallsburg:
ישיבה גדולה דסאוט פאלסברג
84 Laurel Park Rd.
South Fallsburg, NY 12779
בחדר שיעור של הראש ישיבה שליט"א

Kiameshe Lake:

 בית מדרש וויזניץ – עזרת נשים
169 Barnes Blvd
Kiameshe, NY 12751

*הבחינות באלו המקומות מתחילים 7:30*
**ללוקחי בחינת חזרה חדשי:  הבחינה ינתן רק בישיבת סאוט פאלסברג**

תאריכים של בחינות הקיץ

**חזרה חדשי
 דף היומי
בהלכה

קנין תורה
 תאריך
אנגלית

תאריך 

ד' תמוז

י"א תמוז

ג' אב
י"ט תמוז

י"ז אב

July 10

July 17

July 25

August 7

August 21

-- --# 18

#48#16--
מסכם #12

# 19

----
-- --

#49#17--



מבחן דף היומי בהלכה מס'  16 מסלול א  
 ( סימן קל" ב אמצע סעיף ב'  " ואומרים קדיש"  עד סימן קמ" ג סעיף ד' ) 

בס"ד

האם אמירת "והוא רחום" ו"קל ארך אפים" בימי שני וחמישי,  צריך לומר דווקא בעמידה?1

דווקא בעמידה.א

עדיף בעמידה אך מותר גם בישיבה.ב

איך שירצה.ג

עדיף בישיבה.ד

בהגבהת ספר תורה,  האם צריך להראות דווקא מקום הקריאה?2

דווקא מקום הקריאה.א

אפשר גם שלא במקום הקריאה, ודווקא מאותה פרשה.ב

אפשר גם שלא במקום הקריאה, ודווקא מאותו חומש.ג

הואיל ומעיקר הדין אין צריך, יש להקל כשיש קושי בדבר.ד

בימי שני וחמישי,  עד מתי הוא זמן קריאת התורה בדיעבד?3

כל היום.א

עד חצות.ב

עד שעה רביעית.ג

עד פלג המנחה.ד

בבית הכנסת שלא קראו בתורה בשבת בשחרית,  האם ישלימו אותה במנחה?4

לא.א

יקראו אותה במנחה אבל רק ג' קרואים.ב

יקראו אותה במנחה עם ז' קרואים.ג

אם לא קראו מחמת קטטה לא יקראו במנחה, אם מחמת שלא היה להם ספר יקראו במנחה עם ז' קרואים.ד

האם כהן יכול למחול לרבו שיעלה ראשון לתורה?5

יכול.א

אינו יכול.ב

בימות החול אינו יכול בשבת יכול.ג

בימות החול ובשבת אינו יכול בימים טובים יכול.ד

כשנכנס כהן לבית הכנסת אחר שעלה ישראל לתורה,  האם יעלו לכהן?6

ירד הישראל ויעלה הכהן.א

ימשיך הישראל.ב

אם התחיל ברכו אין הכהן עולה אם לא התחיל עולה.ג

אם אמר הישראל "ברכו" יעלה הכהן, ומשאמר ברוך אתה ה' אין הכהן עולה.ד

כשיש בבית הכנסת רק ב' כהנים ואין לוי,  מהו סדר העליות לתורה?7

כהן, כהן אחר, וישראל.א

כהן, ישראל, וישראל.ב

כהן ושוב אותו כהן, וישראל.ג

כהן, וישראל קורא עד הסוף.ד

מתי מותר לקרוא לעלות לתורה שלשה כהנים בזה אחר זה?8

בשמחת תורה שמוציאין שלשה ספרי תורה מותר בחתן תורה וחתן בראשית ומפטיר.א

בקריאת התורה של חנוכה, כשחל ר"ח טבת בשבת.ב

בקריאת התורה של סוכות.ג

בקריאת התורה של שבועות.ד

עיר שכולה כהנים ויש שם לוי אחד וישראל אחד,  מה יעשו בקריאת התורה בשבת?9

יעלה כהן אחד לכל העליות.א

יעלה לוי לכל העליות.ב

יעלה ישראל לכל העליות.ג

יעלו כהן לוי ישראל ואח"כ כהן אחר כהן.ד

עשרה חולים שנמצאים יחד,  האם מותר להביא ספר תורה אצלם לקריאת התורה? (מ"ב)10

מותר.א

אינו ראוי.ב

רק אם הם אנשים חשובים.ג

רק אם הבעל קורא יהיה אחד מהחולים מותר.ד

המשך בעמוד הבאעמוד 1מבחן מס'  16 מסלול א ארה''ב



דילג הבעל קורא פסוק אחד ולא קראו ונזכר לאחר שהחזירו הספר תורה לארון  (וקרא עשרה פסוקים והיה לכל אחד שלשה),  מה11
יעשו?

חוזר וקורא הפסוק ועוד ב' פסוקים.א

בשני וחמישי אינו חוזר וקורא, בשבת חוזר וקורא.ב

בשני וחמישי ומנחה בשבת אינו חוזר וקורא, בשבת חוזר וקורא הפסוק ועוד ב' פסוקים.ג

אינו חוזר וקורא.ד

מי שעלה לתורה וקרא רק ב' פסוקים,  האם צריך לחזור ולקרוא?12

אי"צ לחזור ולקרות.א

אם קראו בלעדיו עשרה פסוקים אי"צ לחזור.ב

חוזר וקורא אלא אם כן הוא אחר השבעה קרואים בשבת.ג

בכל גווני צריך לחזור ולקרות.ד

כמה פסוקים צריך לשייר בסוף הפרשה,  אם אינו קורא את כל הפרשה?13

ג' פסוקים.א

ב' פסוקים.ב

בימות החול אין שיעור, בשבת ג' פסוקים.ג

בימות החול ג' פסוקים, בשבת אין שיעור.ד

האם מותר להפסיק בקריאת התורה אחרי פרשה שהיא ב' פסוקים כגון "וביום השבת" וכדו'? 14

לכתחילה אין לעשות כן. (חוץ מר"ח)א

אסור.ב

מותר. (חוץ מר"ח)ג

לדעת השו"ע אסור לדעת הרמ"א מותר.ד

מי שבירך קודם קריאת התורה "אשר נתן לנו" וסיים הברכה,  מה דינו?15

מברך שוב "אשר בחר".א

יבקש מאחר שיוציאנו.ב

יצא, ולאחר הקריאה יברך "אשר בחר".ג

יברך שוב בלא שם ומלכות.ד

קראוהו לעלות לתורה מיד אחר שבירך ברכות התורה ולא הספיק לומר פסוקים,  האם יברך שוב לפני שעולה לתורה?16

אינו מברך שוב.א

מברך שוב, וראוי שכשהולך לספר תורה יאמר איזה פסוק.ב

לא יעלה לתורה. (משום ספיקא)ג

יאמר בשכמל"ו ויברך שוב.ד

עלה לתורה ובירך לפניה וסח,  האם נחשב להפסק?17

בין ברכה לקריאה אם סח בדברי תורה אינו נחשב הפסק, אבל אם סח בענינים אחרים נחשב להפסק וצריך לחזור ולברך, ואם התחילא
בקריאה בכל אופן אינו הפסק.

בין ברכה לקריאה אפילו סח בדברי תורה נחשב להפסק (ולצורך הקריאה אינו הפסק), אבל אם התחיל בקריאה בכל אופן אינו הפסק.ב

בין ברכה לקריאה בכל אופן אינו הפסק, אבל אם התחיל בקריאה אם סח בדברי תורה לא נחשב הפסק, ובדברי חולין נחשב הפסק.ג

בין סח בין ברכה לקריאה, ובין סח בתוך הקריאה נחשב הפסק.ד

מי צריך להיות הבעל קורא בתורה,  הש"ץ או העולה? (מ"ב)18

לכתחילה העולה ואם אינו יודע הש"ץ.א

הש"ץ אף כשהעולה בקי.ב

אין עדיפות.ג

העולה.ד

כאשר  קורא הבעל קורא בתורה בקול והעולה קורא בלחש,  האם ישמיע לאוזניו או לא?19

קורא יחד עם הש"ץ בקול רם.א

בשבת ישמיע לאוזניו ובימות החול שותק.ב

הש"ץ קורא והעולה לוחש בנחת ושישמעו אוזניו מה שקורא.ג

הש"ץ קורא בקול והעולה בלחש ולכתחי' ראוי שלא ישמעו אזניו.ד

אם העולה לתורה עומד באמצע קריאת שמע,  האם יש לו לקרוא ביחד עם הש"ץ?20

בין בחול בין בשבת יקרא עם הש"ץ.א

בחול יקרא עם הש"ץ ובשבת לא.ב

בחול לא יקרא עם הש"ץ ובשבת יקרא עם הש"ץ.ג

בין בחול בין בשבת לא יקרא עם הש"ץ, אלא יטה אזנו לשמוע ממנו.ד
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אם קראו לאדם לתורה לאחר שעלה אחיו,  מה יעשה?21

לא יעלה, ואם עלה לא ירד.א

יעלה ויברך בשקט.ב

יעלה ויברך כרגיל.ג

יעלה ויבקש מאחר שיברך ויוציאנו.ד

העולה לתורה,  מאיזה צד הולך לבימה?22

מהדרך הקצרה ואם שניהם שווים מצד שמאל.א

מהדרך הקצרה ואם שניהם שווים עולה בפתח שהוא בצד ימינו.ב

מצד שמאל של הבימה.ג

מצד ימין של הבימה.ד

בעל קורא שטעה בהטעמת המילה ממלעיל למלרע,  האם מחזירין אותו?23

בימות החול אינו חוזר בשבת חוזר.א

בימות החול חוזר בשבת אינו חוזר.ב

אם נשתנה הענין בזה חוזר.ג

אף אם נשתנה הענין בזה אינו חוזר.ד

האם מחזירים את הבעל קורא כשקרא בניקוד אחר?24

כיון שהאותיות נכונות, אין הניקוד מעכב כלל. (ובימות החול צ"ע)א

אם שינה אות אחת אינו מעכב, אבל אם שינה שתי אותיות מעכב.ב

בשבת בכל אופן חוזר, ובחול בכל אופן אינו חוזר.ג

אם משתנה הענין צריך לחזור (ובימות החול צ"ע), ואם לא השתנה הענין אין צריך לחזור.ד

האם מותר לקרוא בברכה בספר תורה שאין כתוב בו כל החמשה ספרים?25

מותר.א

רק אם כתוב בו רוב התורה מותר.ב

רק אם כתוב בו לפחות שני ספרים מותר.ג

אין קורין בו עד שיהיו כתובים כל החמשה ספרים.ד

עד מתי אפשר לומר "בריך שמיה"?26
שאלת
רשות

עד סגירת ארון הקודש.א

עד הגעת הס"ת לבימה.ב

עד שפותחין הס"ת לקרות בו.ג

עד שקוראים בספר תורה.ד

שמירת לשון

כתוב בתורה "וימצאו איש והנה תועה בשדה",  ולכאורה איך נסבב צרה גדולה כזו ליוסף הצדיק שנמכר בזמן שעסק בשליחות מצוה?1

כי ע"י שהביא דיבתם רעה אל אביהם לא הגין המצוה.א

כי זה היה מקום של ודאי סכנה.ב

כי השליחות נשלם בשכם ומה שהלך אח"כ היה מעצמו.ג

כמה זמן היה ראוי יוסף הצדיק להיות בבית האסורים על שהוציא דיבה רעה על עשרת אחיו?2

עשר שנים.א

שתים עשרה שנה.ב

עשרים שנה.ג

האם יוסף הצדיק סיפר ליעקב אבינו האיך הגיע למצרים?3

לא.א

לא סיפר אלא רק רמז לו.ב

סיפר לו ממש.ג

הנכנס ראשו ורובו לתוך אהלו של מצורע או העובר תחת אילן שהמצורע יושב שם,  האם נטמא?4

לא.א

כן.ב

נכנס לתוך אהלו נטמא, אבל עובר תחת האילן לא נטמא.ג

האם הלאו של "לא תלך רכיל בעמך",  כולל רכילות ולשון הרע יחד?5

כולל רכילות ולשון הרע.א

כולל רק רכילות.ב

מחלוקת.ג
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