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 מוסר:  שם עולם פרק י"א עד פרק ט"ז "ודע דעצה"

 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 '  26 מסלול א   
 ( סימן ר " ט סעיף ב '  עד סימן רי " ז ) 

בס"ד

המסופק אם בירך על מאכלו,  האם חוזר ומברך? (משנ"ב)1

בברכה שלפניו שהוא ספק גזל חייב לברך, אך לאחריו אי"צ לברך.א

בברכה שלפניו אי"צ לברך, אך לאחריו צריך לברך.ב

בין בברכה לפניו בין לאחריו אי"צ לברך, חוץ מברכת המזון באכל כדי שביעה.ג

בין בברכה לפניו בין לאחריו אי"צ לברך, חוץ מברכת המזון באכל כדי שביעה. ובאכל ז' מינים כדי שביעה יאכל עוד כשיעור ויפטרם.ד

אכל לחם כשיעור חצי זית ותפוח כשיעור חצי זית,  מה מברך?2

מברך מעין ג'.א

מברך 'בורא נפשות'.ב

כיון שאין לו שיעור של אחד מהם, אינו מברך כלום.ג

מברך מה שירצה.ד

מתי נחשב 'בריה' לענין חיוב ברכה אחרונה?3

כשהוציא הגרעין מהפרי ואכל כל הפרי אם הגרעין היה ראוי לאכילה אינו נחשב בריה, ואם אינו ראוי לאכילה נחשב בריה.א

אם אכלו כולו, אפילו שחתכו קודם שאכלו או שריסקו, נחשב בריה.ב

בישלו והתפורר מעט, נחשב בריה.ג

אכל גרעין שלם של רימון או קטניות אחת שלמה, נחשב בריה.ד

הטועם את התבשיל,  האם מברך עליו?4

אם בולע מעט מברך, ואם פולטו אינו מברך.א

אפילו בולע מעט עד שיעור רביעית, אינו מברך.ב

י"א שאם בולע מברך ואם פולט אינו מברך, וי"א שאפילו בולע מעט עד שיעור רביעית, אינו מברך.ג

אפילו אינו בולע אלא פולט, צריך לברך על הנאת החיך.ד

כשיש לפניו פירות שברכותיהם שוות,  כגון פרי ממין ז' שאינו שלם ותפוח שלם או שיש לפניו חביב שאינו שלם ופרי שלם,  מה יקדים?5

מין ז' קודם לשלם, וכן חביב קודם לשלם.א

שלם קודם למין ז', וכן שלם קודם לחביב.ב

מין ז' קודם לשלם, וכן שלם קודם לחביב.ג

שלם קודם למין ז', וכן חביב קודם לשלם.ד

מהו מאכל 'חביב' לענין קדימה בברכות? (הכרעת המ"ב)6

מה שיותר יקר בשוק נקרא חביב.א

המין שחביב עליו תמיד אף שעתה חפץ יותר במין השני.ב

המין שחפץ עכשיו יותר אף שהמין השני תמיד יותר חביב עליו, ואם בירך על מה שתמיד יותר חביב, יש לו על מי לסמוך.ג

המין שחביב עליו תמיד אף שעתה חפץ יותר במין השני, ואם בירך על מה שחפץ עכשיו, יש לו על מי לסמוך.ד

היה לו לברך על מאכל החשוב לפי סדר הקדימה לכו"ע,  ועבר ובירך על השני שאינו חשוב,  מה דינו?7

אם היה לפניו פוטרו ממילא, ואם אינו לפניו צריך לכוין להדיא לפטרו.א

אם כיון לפוטרם יצא, ואם לאו צריך לחזור ולברך.ב

אינו פוטר את השני אף אם כיון בהדיא לפטרו, משום שעשה שלא כדין.ג

כיון שברכותיהם שוות נפטר ממילא.ד

מהו סדר הקדימה בחמשת מיני דגן?8

חטים וכוסמין שהם מין חטים, ואח"כ שעורים ושיפון שהם מין שעורים.א

חטים ושעורים הכתובים בפירוש בפסוק, ואח"כ כוסמין שהוא מין חטים ואח"כ שיפון שהוא מין שעורים.ב

מעשה קדרה של חטים שברכתו מזונות קודם לפת שעורים שברכתו המוציא משום שמוקדם בפסוק, אבל מעשה קדירה של שעוריםג
שאינו חשוב וברכתו מזונות אינו קודם לפת שיפון שהוא מין שעורים, כי המוציא קודם למזונות.

מעשה קדרה של חטים שברכתו מזונות קודם לפת שעורים שברכתו המוציא משום שמוקדם בפסוק, וכן מעשה קדירה של שעוריםד
קודם לפת של שיפון, כי כתוב מפורש בפסוק.

היה לפניו אוכל ושתיה ובשמים להריח,  מה יקדים?9

ריח קודם, כיון שהוא הנאת הנפש.א

אוכל ושתיה קודמים.ב

אוכל קודם לריח, וריח קודם לשתיה.ג

שתיה קודם לריח, וריח קודם לאוכל.ד

מי שאכל דבר מתוק,  ורוצה לאכול דג מלוח להפיג המתיקות,  ואוכל פת עם הדג מלוח,  על מה צריך לברך?10

אם אוכל אותם יחד מברך על הדג שהוא העיקר, אבל אם הביאו את הפת אחר שבירך על הדג, מברך גם על הפת.א

אם הדג עיקר ואוכל את הפת שלא יזיקו מברך על הדג, ופוטר את הפת שדעתו לאכול אפילו שאין הפת לפניו, ואם תאב לאכול גם אתב
הפת מברך על הפת ולא על הדג.

אם הדג עיקר ואוכל את הפת שלא יזיקו מברך על הדג ופוטר את הפת, ואם תאב לאכול גם פת, מברך על הפת וגם על הדג.ג

בכל אופן מברך על הפת ופוטר את הדג.ד
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האוכל עיקר וטפל,  והטפל חביב עליו יותר מהעיקר,  על מה מברך? (מסקנת המ"ב)11

אם ברכותיהם שוות מברך על העיקר, ואם אינם שוות מברך על הטפל החביב.א

אם ברכותיהם שוות מברך על הטפל החביב, ואם אינם שוות מברך על העיקר.ב

בכל אופן מברך על העיקר.ג

בכל אופן מברך על הטפל החביב עליו.ד

השותה יין שרף,  ואוכל אח"כ פת או עוגה רק להעביר החריפות,  האם מברך עליו?12

פת שהוא חשוב צריך לברך עליו, אבל על עוגה לא, וטוב להימנע מזה.א

עוגה שיש בו הרבה מתיקות אין זה טפל וצריך לברך עליו, משא"כ פת, וטוב להימנע מזה.ב

כיון שהם מין דגן, אינם נעשים טפלים וצריך לברך עליהם, וטוב להימנע מזה.ג

כיון שהוא רק להעביר את החריפות אינו צריך לברך עליהם, וטוב להימנע מזה.ד

מי שאוכל את הטפל לפני העיקר (והעיקר ברכתו העץ),  מה מברך?13

אינו מברך עליו כלום, כיון שהוא טפל.א

הפסיד את ברכתו, ומברך עליו שהכל.ב

מברך את ברכתו הראויה.ג

נחלקו בזה, ולכן לכתחילה טוב שלא יאכל את הטפל לפני העיקר.ד

כשמוציא את חברו בברכה בדבר שאין רגילים להסב בו,  האם צריכים לישב בשעת הברכה?14

יכולים לצאת לכתחילה בעמידה.א

אם עמדו בשעת הברכה, לא יצאו יד"ח.ב

אם ישבו יחד אף אם לא כיוון להוציאם יצאו, אבל אם עומדים צריך לכוין להוציאם.ג

לכתחילה צריכים לישב יחד, ובדיעבד כל שכיון להוציא והשומע כיון לצאת יצא.ד

האם אפשר להוציא את חברו בברכה כשהוא אינו צריך לברכה?15

ברכת המצות יכול להוציא, אבל ברכת הנהנין אינו יכול להוציא, ולחנך קטנים יכול לברך עמהם אף ברכת הנהנין.א

ברכת הנהנין אינו יכול להוציא, ובברכת המצוות יכול להוציא, אבל קטנים הפטורים לא יברך עמהם לחנכם.ב

בין בברכת המצות ובין בברכת הנהנין יכול להוציא.ג

בין בברכת המצות ובין בברכת הנהנין אינו יכול להוציא.ד

היוצא בברכה מחבירו,  האם צריך לשמוע כל תיבות הברכה?16

אם ענה אמן אפילו לא שמע את כולו יצא, ואם לא ענה אמן לא יצא.א

אם כיון לצאת יצא אף שלא שמע את כולה, ואם לא כיון ולא שמע את כולו לא יצא.ב

אם שמע את רוב הברכה יצא, ואם לאו לא יצא.ג

אם החסיר תיבה שהיא מעיקר הברכה כגון 'ברוך' לא יצא.ד

אחר איזה ברכות יש נוהגים לענות אמן?17

ישתבח, יהללוך, שומר עמו ישראל, יראו עיננו, בונה ירושלים.א

יהללוך, שומר עמו ישראל, בונה ירושלים.ב

ישתבח, יהללוך, שומר עמו ישראל, בונה ירושלים.ג

ישתבח, שומר עמו ישראל, יראו עיננו, בונה ירושלים.ד

השומע ברכת עכו"ם,  האם עונה אחריו אמן? (הכרעת המ"ב)18

אם שמע את כל הברכה, רשאי לענות אחריו.א

אם שמע את כל הברכה, חייב לענות אחריו.ב

אף אם לא שמע את כל הברכה עונה אחריו, ועדיף מכותי ואפיקורס.ג

אף אם שמע את כל הברכה, אסור לענות אחריו.ד

האם יש לענות אמן אחר ברכת קטנים?19

כן, ואף כשמברכים בשעה שלומדים איך לברך, ואף שהם קטנים שלא הגיעו לחינוך.א

לא.ב

רק כשמברכין על דבר שצריך לברך ובלבד שהגיעו לחינוך, אבל כשמלמד סתם לקטנים איך לברך אין לענות.ג

רק על ברכות ההפטרה, אך לא על ברכות הנהנין שמברכים.ד

המסופק אם בירך,  האם חוזר ומברך?20

בברכה דאורייתא חוזר.א

בדבר דרבנן לכתחילה לא יברך, ואם בירך לא עבר על איסור.ב

בסעודות שבת שחייב לאכול חוזר.ג

כיון שעובר על 'לא תשא' לא יחזור בשום אופן.ד

מדוע צריך להקדים ברכה על מאכל קודם לברכת הריח? והאם מברכין "שהחיינו" על  ריח המתחדש משנה לשנה?21

כיון שהמאכל נכנס לגוף צריך להקדימו, ולא נהגו לברך שהחיינו על הריח.א

כיון שהמאכל הוא הנאת הגוף צריך להקדימו אבל ריח הוא הנאת הנשמה, ונהגו לברך שהחיינו על ברכת הריח.ב

כיון שכל העולם נהנה מהמאכל צריך להקדימו משא"כ בריח, ונהגו לפטור ברכת שהחיינו של הריח בדבר מאכל.ג

כיון שהמאכל נצרך לחיות האדם והעולם צריך להקדימו משא"כ ריח, ולא נהגו לברך שהחיינו על הריח.ד
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המריח קפה כתושה והיא חמה וריחו נודף ממנה ונהנה מאותו ריח,  מה מברך עליה?22

אינו מברך עליה.א

הנותן ריח טוב בפירות.ב

מברך שהכל על השתיה, ופוטר את הריח.ג

בורא מיני בשמים.ד

המריח שמן שנתנו בו בשמים ולא סיננו,  מה מברך?23

מברך 'בורא שמן ערב'.א

מברך 'הנותן ריח טוב בפירות'.ב

אם נתן עצי בשמים מברך 'בורא עצי בשמים', ואם עשבי בשמים מברך 'בורא עשבי בשמים'. ואם נתן שניהם מברך מיני בשמים.ג

בכל אופן מברך 'בורא מיני בשמים'.ד

כשיש לפניו הדס ושמן על מה מברך?   ובאיזה יד אוחזו?24

אם ברכותיהם שוות מברך על ההדס ופוטר את השמן, ואוחז את ההדס בימינו והשמן בשמאלו ואיטר יד אוחז ההדס בימין שלו, ואםא
אין ברכותיהם שוות מברך קודם על ההדס.

אם ברכותיהם שוות מברך על השמן ופוטר את ההדס ואין צריך להחזיק את ההדס, ואם אין ברכותיהם שוות מברך על ההדס תחילהב
משום שגדל עם הריח, ואם הוא שמן אפרסמון מברך תחילה על השמן.

אם ברכותיהם שוות מברך על מה שרוצה וצריך להחזיק את שניהם בימינו, ואם אין ברכותיהם שוות מברך על השמן תחילה.ג

אם ברכותיהם שוות מברך על מה שרוצה וצריך להחזיק בימינו רק מה שמברך עליו, ואם אין ברכותיהם שוות מברך על ההדס תחילה.ד

המריח פת חמה,  האם מברך עליו? (הכרעת המ"ב)25

י"א שמברך 'נותן ריח טוב בפת', וי"א שאינו מברך כלל, ולהלכה אין לברך ולכתחילה לא יריח.א

י"א שמברך 'בורא עשבי בשמים' כנגד החטים, וי"א שמברך 'נותן ריח טוב בפת', ולהלכה אין לברך ולכתחילה לא יריח.ב

לכו"ע אינו מברך עליו, ולהלכה אין לברך ולכתחילה לא יריח.ג

י"א שמברך עליו 'בורא מיני בשמים', וי"א שמברך עליו 'בורא עצי בשמים', ולהלכה אין לברך ולכתחילה לא יריח.ד

מדוע חיוב ברכה אחרונה של משקים הוא משתיית רביעית?26
שאלת
רשות

כי זהו שיעורו בהוצאת משקים מרשות לרשות בשבת.א

כי זהו שיעורו לחיוב מלקות בשתיית משקים אסורים.ב

כי זה הרגילות של אדם לשתות בבת אחת.ג

בשיעור זה מרווה אדם את צמאונו.ד

שם עולם 

האומר ביום ראשון "היום יום ראשון בשבת",  האם מקיים בזה מצות זכירת שבת?1

רק אם יקפיד לומר בכל יום ויום כך, מקיים מצות זכירת שבת.א

רק בשבת אפשר לקיים מצות זכירת שבת.ב

דעת הרמב"ן שמקיים בזה מצות זכירת שבת.ג

כתוב מי ששומר שבת אינו נענש בגיהנם ביום השבת,  ממתי נחשב שבת לענין זה?2

מפלג המנחה.א

מזמן קבלת שבת של מקומו.ב

בערב שבת מזמן שהיה מכין בעצמו צרכי שבת.ג

איתא בגמרא (גיטין ל"ז) משום ג' דברים יורדים בעלי בתים מנכסיהם,  מהו אחד מהם?3

דמדברים באמצע קריאת התורה.א

דקובעים סעודה בשבת בשעה שדורשים בבית המדרש דברי תורה ברבים.ב

דאינם נזהרים במים אחרונים.ג

מהם הדברים שיש בהם סגולה לבנים?4

צדקה והכנסת אורחים.א

שמירת המשפט.ב

כל התשובות נכונות.ג

כתוב בתורה 'יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים', מתי דרכו של ת"ח לנוח קצת? (לפי פירוש רש"י)5

כשמפסיק מלימודו כדי להתפלל.א

כשמסיים מסכתא דרכו לעשות יומא טבא לרבנן.ב

כשמפסיק מלימודו כדי לאכול.ג

עמוד 3מבחן מס'  26 מסלול א ארה''ב




