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 משנה ברורה:  סימן ר"ט סעיף ב' עד סימן רי"ז  

מוסר:  שם עולם פרק ג' "ומה שאמר" עד פרק י"א

 המבחן על הביוארים ומוספים יהיה רק על הביאורים ומוספי'ם המופיעים בעמוד המקביל לעמוד
 המ"ב.  אין מבחן על ביאורים ומוספים המופיעים כהשלמה בדף אחר או בסוף הספר.

 כשמופיע סוגריים בתוך התשובה אין חובה להתייחס לסוגריים.  ל
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מבחן דף היומי בהלכה מס '  25 מסלול א   
 ( סימן ר " ג סעיף ח '  עד סימן ר " ט סעיף ב ' ) 

בס"ד

מה מברכים על מלח?1

בפה"א.א

שהכל, כיון שיש לו מעט הנאה כשנותנו לתוך פיו.ב

אין מברכים, כיון שאינו מאכל אלא תבלין.ג

אין מברכים, כיון שהוא מאכל המזיק.ד

האוכל פירות ועשבים הגדלים מאליהם ביערות,  מה מברך?2

כיון שגדלים מאליהם, ברכתם 'שהכל'.א

פירות מברך כברכתו, ועשבים מברך שהכל.ב

פירות מברך בפה"א, ועשבים מברך שהכל.ג

פירות שהדרך לשותלן מברך שהנ"ב, אך עשבים שדרכם לגדול מאליהם מברך בפה"א.ד

יין שהחמיץ,  האם דינו כיין או כחומץ?3

אם ריחו חומץ אף אם טעמו יין נחשב לחומץ.א

אם נמנעים מלשתותו מחמת חמיצותו, אף שאין טעמו חומץ גמור נחשב חומץ.ב

אם ריחו רע ולא החמיץ מברך שהנ"ב.ג

אם מבעבע על הקרקע דינו כחומץ, ואם לאו דינו כיין.ד

האוכל פת או שותה שאר משקים כדי להעביר האוכל שנתקע בגרונו,  האם מברך?4

על פת מברך, אבל על משקים אינו מברך.א

על משקים מברך, אבל על פת אינו מברך.ב

על שניהם צריך לברך.ג

כיון שהוא רק לצורך העברת האוכל, על שניהם אינו מברך.ד

מה מברכים על דבש של דבורים?5

בפה"א, כי הדבש נעשה ע"י שאוכלים הדבורים מי פרות.א

'שהכל', כי אין גידולו מן הארץ.ב

ברכתו שווה לברכת דבש תמרים, שהסוברים שם שברכתו בפה"ע אף כאן יברך בפה"ע, והסוברים שם שברכתו שהכל אף כאן מברךג
שהכל.

בורא מיני מזונות, כיון שהוא מזין כאורז.ד

פירות ועשבים שכתשן ורקחן עם דבש,  מה מברך עליהם? (הכרעת המ"ב)6

אם ניכר מהותו ותארו מברך כברכת הפרי והעשב, ואם לאו מברך שהנ"ב.א

אם הפרי והעשב ראויין לאכילה מצד עצמן הם העיקר, ואם אינו ראוי אלא ע"י ריקוחו עם דבש, הדבש עיקר ומברך שהכל.ב

לעולם הדבש עיקר, ומברך שהכל.ג

לעולם הפירות והעשבים עיקר ומברך כברכת הפרי.ד

בישל ירקות ושומים עם בשר ונשתבחו,  מה מברך עליהם?7

אם משתבחים בבישול מצד עצמם מברך בפה"א, ואם מצד עצמן נעשים גרועים, מברך שהנ"ב אף שדעתו לאכול הירקות.א

אפילו שבבישול מצד עצמן נעשים גרועים, אם כוונתו לאכול הירקות עצמן מברך בפה"א, אבל שומים שהם רק ליתן טעם בבשר,ב
מברך שהנ"ב.

בין ירקות שכוונתו לאוכלו לעצמו בין שומים שאינן אלא לשבח את הבשר, כיון שהם עצמן השתבחו, מברך בפה"א.ג

כיון שהם טפלים לבשר אינו מברך עליהם כלל, אפילו כשאוכלן לבדן.ד

השותה המים שבישל בהם ירקות ובשר,  מה מברך?8

הואיל וטעם הירק עיקר מברך בפה"א.א

הואיל וטעם הבשר עיקר מברך 'שהכל'.ב

ספק איזה טעם עיקר, ולכן יפטור עצמו בברכת הירק והבשר.ג

מברך בפה"א ושהכל.ד

בירך 'שהכל' ולא הברכה הראויה,  האם יצא יד"ח?9

על פירות וירקות כן, אבל על פת ויין לא.א

על פירות וירקות ויין כן, אבל על פת לא.ב

על פירות וירקות ופת כן, אבל על יין לא.ג

על הכל יצא ואפילו על פת ויין.ד

המסופק איזה ברכה לברך,  מה יעשה?10

אם הספק הוא במציאות יברך שהכל, אבל אם הוא ספק בדין לא יאכל ולא יברך.א

בספק העץ או אדמה יברך אדמה ואם בירך שהכל יצא, ודווקא שלמד ההלכות והספק במציאות דאם לא למד לא יאכל עד שיבררב
ההלכה.

בספק העץ או אדמה יברך אדמה, ואם בירך שהכל יצא.ג

אין לו תקנה, אלא יפטור ספקו במאכל אחר.ד
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היו לפניו פירות העץ ופירות האדמה ובירך בפה"א ונתכוין לפטור את פרי העץ,  האם יצא? (משנ"ב)11

מחלוקת וספק ברכות להקל, ויותר טוב שיהיה נמלך על אכילת פרי העץ ויחזור ויברך עליו בפה"ע.א

במזיד לא יצא, אבל בשוגג יצא.ב

לכו"ע יצא, כיון שכיון להדיא לפטור את פרי העץ, וקיי"ל שבפה"א פוטר בדיעבד את פרי העץ.ג

לכו"ע לא יצא, כיון שאין ברכתו לבטלה אלא חל על פרי האדמה.ד

האם צריך לאחוז הפרי בידו בשעת הברכה?12

אין צריך, ולכתחילה די שיהיה מונח לפניו.א

לכתחילה צריך לאחזו בימינו, ואם תוחב בו סכין ואחזו בידו מועיל לכתחילה.ב

צריך לאחוז בימינו, ואם לא אחזו לא יצא ידי חובתו.ג

צריך לאחזו ביד ימין, ואיטר ביד בשמאל, וע"פ הקבלה יחזיק הפרי בידו ולא יחזיקנו ע"י סכין התחוב בו.ד

בירך ואח"כ הובא לפניו המאכל,  האם יצא יד"ח?13

כיון שלא היה המאכל בידו, לא יצא יד"ח וצריך לחזור ולברך.א

אפילו היה מונח בתיבה לפניו, כיון שלא היתה גלויה לפניו צריך לחזור ולברך.ב

אם היה מונח בחדר אחר אפילו היה בדעתו להביאם צריך לחזור ולברך.ג

אם אינו ודאי שיביאו לו את המאכל שתלוי בדעת אחרים, צריך לחזור ולברך.ד

בירך על מים ולא הספיק לשתות ושמע שמת בעיר או שהתקופה נופלת,  מה יעשה?14

מת בעיר ישתה מעט וישפוך השאר, והתקופה נופלת ימתין מעט עד שתעבור התקופה וישתה.א

כיון שהוא סכנה אין לו לשתות אף שעי"ז יהיה ברכתו לבטלה.ב

מת בעיר שהוא רק רוח רעה יכול לשתות, אבל תקופה שהיא סכנה חמירא סכנתא מאיסורא ולא ישתה.ג

מת בעיר שהוא רוח רעה לא ישתה כלל, אבל תקופה שהוא סכנה שומר מצוה לא ידע דבר רע ויוכל לשתות.ד

איזה ברכה אחרונה מברך על פירות האילן? [שאינם מז' המינים]15

מברך בנ"ר, ואם בירך על העץ לא יצא.א

מברך בנ"ר ואפילו אכל פחות מכזית.ב

מברך בנ"ר כשאכל כשיעור ואם בירך על העץ יצא.ג

מברך בנ"ר, ואם אכל כזית פירות ושתה רביעית מים מברך פעמים בנ"ר.ד

נתן קמח בתוך המאכל,  מה מברכים עליו? (מ"ב)16

אם נתן הרבה קמח, מברך במ"מ, ואם הוא מיעוט בטל למאכל.א

אם הוא לדבק, נחשב לעיקר ומברך במ"מ, ואם הוא ליתן טעם בטל למאכל.ב

אם הוא ליתן טעם מברך עליו במ"מ, ואם הוא לדבק בטל למאכל.ג

בכל אופן מברכים עליו במ"מ, כיון שהוא מאכל חשוב ואינו בטל.ד

האוכל מחמשת מיני דגן חי או קלוי והגרעינים שלמים בקליפתן,  מה מברך אחריהם?17

תוס' הסתפקו האם ברכתו מעין שלש, ולכן נכון שיאכלנו רק בסעודה, ואם לא אכלו בסעודה מברך בנ"ר כי מעיקר הדין כך ברכתו.א

לכו"ע מברך 'בורא נפשות רבות'.ב

לכו"ע מברך 'ברכת מעין ג', על האדמה ועל פרי האדמה.ג

לכו"ע מברך ברכת מעין ג', על המחיה ועל הכלכלה.ד

הטוחן אורז ועשה ממנו פת,  מה מברך עליו?18

לפניו המוציא, ולאחריו בנ"ר.א

לפניו במ"מ, ולאחריו בנ"ר.ב

לפניו במ"מ, ולאחריו מעין ג'.ג

לפניו במ"מ, ולאחריו ברכת המזון.ד

עוגיות פסח העשויות מקמח תפוחי אדמה,  מה מברכים עליהם?19

בפסח בפה"א ובשאר ימות השנה שהנ"ב.א

בפה"א, ואם בירך שהנ"ב לא יצא.ב

שהנ"ב, ואם בירך בפה"א לא יצא.ג

שהנ"ב, ואם בירך בפה"א יצא.ד

אכל לחם שמעורב בו קמח שאין בו כזית בכדי אכילת פרס,  ואכלו במהירות והיה בו שיעור כזית תוך אכילת פרס,  מה מברך לאחריה?20

מחלוקת הפוסקים, ומספק מברך 'על המחיה'.א

מברך ברכת המזון.ב

מברך על המחיה, כיון שאכלו שלא כדרך אכילתו.ג

ספק, ואינו מברך כלל.ד

האוכל פירות משבעת המינים,  איך חותם בברכת מעין שלש?21

על פירות ארץ ישראל חותם 'על פרותיה' רק כשאוכלם בארץ ישראל, אבל על פירות חו"ל חותם 'על הפירות' אף בארץ ישראל.א

על פירות ארץ ישראל חותם 'על פירותיה' בכל מקום, ועל פירות חו"ל חותם 'על הפירות' בכל מקום.ב

על פירות חו"ל חותם 'על הפירות' רק כשאוכלם בחו"ל, אבל על פירות ארץ ישראל חותם 'על פירותיה' אף בחו"ל.ג

האוכל בארץ ישראל חותם 'על פירותיה' אפילו שאוכל פירות חו"ל, והאוכל בחו"ל חותם 'על הפירות' אפילו שאוכל פירות של ארץד
ישראל.
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אכל פירות ויש לו ספק אם הם מפירות ארץ ישראל,  איך חותם בברכת מעין שלש?22

חותם 'על פירותיה'.א

חותם 'על הפירות'.ב

יבקש משנים שיוציאו אותו בברכת מעין ג' בשתי החתימות.ג

מה שירצה יעשה.ד

שכח להזכיר מעין המאורע בברכת מעין שלש,  האם צריך לחזור ולברך?23

בשבת חוזר, אבל ביו"ט ור"ח אי"צ לחזור.א

בשבת ויו"ט שיש חיוב סעודה חוזר, אבל בר"ח אינו חוזר.ב

בכל אופן מעכב, וצריך לחזור.ג

בכל אופן אינו מעכב, ואי"צ לחזור.ד

אכל מזונות ופרי משבעת המינים ושתה יין,  מה מברך עליהם בברכה אחרונה?24

מברך על כל אחד מהם ברכת מעין שלש בפני עצמה.א

על המזונות מברך לחוד, ועל היין ופירות מברך לחוד.ב

מזכיר שלשתן בברכה אחת, תחילה את המזונות ואח"כ את הפירות ואח"כ את היין.ג

מזכיר שלשתן בברכה אחת, תחילה את המזונות ואח"כ את היין ואח"כ את הפירות.ד

אכל פרי ומסופק אם הוא משבעת המינים ואין לו פירות אחרים,  מה יעשה לגבי ברכה אחרונה?25

יברך בנ"ר, ויצא ממה נפשך.א

יברך 'על העץ' ועל פרי העץ, ויצא ממה נפשך.ב

יאכל מזונות או ישתה יין ויברך מעין שלוש ויוסיף על העץ ועל פרי העץ.ג

ישתה מים ויברך בנ"ר ויכוין לפטור את ספקו.ד

קמח ששלקו ועירבו במים,  מה מברך עליו?26
שאלת
רשות

בראוי לאכילה ואינו ראוי לשתיה מברך במ"מ ולאחריו על המחיה, ובראוי לשתיה מברך שהנ"ב ולאחריו בנ"ר.א

בין ראוי לאכילה ובין ראוי לשתיה מברך במ"מ ולאחריו בנ"ר.ב

בין ראוי לאכילה ובין ראוי לשתיה מברך שהנ"ב ולאחריו בנ"ר.ג

בין ראוי לאכילה  ובין ראוי לשתיה מברך בפה"א ולאחריו על המחיה.ד

אהבת חסד  -   שם עולם 

מה אמרו חז"ל על "המשמח חתן"?1

זוכה לתורה, וכאילו הקריב תודה בבית המקדש.א

כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים.ב

כל התשובות נכונות.ג

הרואה אדם שאינו יודע ללמוד ולהתפלל,  ולמדוהו קריאת שמע ותפילה,  איזה מצוה כתב הח"ח שגם מקיים בזה?2

השבת אבידה.א

עזוב תעזוב עמו.ב

ואהבת את ה' אלוקיך.ג

המתפלל על חבירו הנמצא בצרה,  האם הוא בכלל גמילות חסדים?3

נחשב לגמילות חסדים.א

רק אם חבירו יודע שהתפלל עליו נחשב לגמילות חסדים.ב

אף שחבירו יודע שהתפלל עליו אינו נחשב לגמילות חסדים, שזה דווקא במעשה ולא בדיבור.ג

המחלל שבת,  באיזה מיתה הוא נענש?4

בחנק.א

בסקילה.ב

במיתה בידי שמים.ג

המשמר שבת כהלכתו,  האם מוחלין לו על כל עוונותיו?5

רק על עבירות מדרבנן מוחלין ולא על עבירות מדאורייתא.א

רק על ביטול עשה מוחלין לו ולא על מצות לא תעשה.ב

מוחלין לו על על כל עוונותיו.ג
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