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ראשון , כ"א אב   "   ה מ 29  

סימן ר"מ סעיף י"א עד סימן רמ"ח  משנה ברורה:  

  מוסר:  שם עולם חתימת הספר "וצריך האדם לידע" עד חלק ב' פרק ה' "והנה בודאי"

 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

7.
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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 תשע"ז

**חזרה חדשי
 דף היומי

קנין תורה
 תאריך
אנגלית

תאריך 

ח' תמוז
ט"ו תמוז

י"ד אב
כ"ב תמוז

כ"א אב

July 9

July 16

August 6

August 13

בהלכה 

-- #28 #60

מסכם #15

# 31

----
-- --

-- #29 #61

July 2#30 -- --



מבחן דף היומי בהלכה מס '  28 מסלול א   
 ( סימן רכ " ו עד סימן ר " מ ) 

בס"ד

מתי מברכים ברכת האילנות? (מ"ב)1

מתחילת חודש ניסן עד מוצאי פסח מברך כשרואה אילנות מלבלבים.א

מתחילת חודש ניסן עד ר"ח אייר מברך, אבל אח"כ מברך בלי שם ומלכות.ב

כל זמן שרואה אילנות מלבלבים מברך ורק בראיה ראשונה, אבל אם ראה ולא בירך הפסיד הברכה.ג

כל זמן שרואה אילנות מלבלבים מברך, ואם לא בירך בראיה ראשונה מברך על ראיה אחרת.ד

על איזה אילנות מברכים "ברכת האילנות"?2

על כל אילן שרואה בו פרח, ואפילו אילן סרק.א

רק על אילני מאכל, ואפילו שיש בהם רק עלים שצמחו בו.ב

רק על אילני מאכל כשרואה בו פרח שעתיד לצאת ממנו פרי.ג

רק על אילני מאכל כשרואה בו פירות שראוים לברך עליהם שהחיינו.ד

הרואה ברק ושומע רעם,  מה מברך? (מ"ב)3

אם תכופים מברך 'עושה מעשה' ואם בירך 'שכוחו' יוצא, ובלא תכופים מברך על הברק 'עושה מעשה' ואח"כ על הרעם 'שכוחו'.א

אם תכופים מברך 'עושה מעשה', ואם בירך 'שכוחו' לא יצא, ובלא תכופים מברך על הברק 'עושה מעשה' ואח"כ על הרעם 'שכוחו'.ב

מברך אחר הברק עושה מעשה בראשית, ויכוין לפטור את הרעם שבא אחריו.ג

מברך על הברק "שכוחו וגבורתו", ועל הרעם "עושה מעשה בראשית".ד

מה מברכים כשרואה הרים וגבעות?4

על הרים וגבעות רגילים אינו מברך עליהם, ואם הם משונים וניכר בהם גבורת הבורא מברך "עושה מעשה בראשית".א

על הרים וגבעות רגילים אינו מברך עליהם, ואם הם משונים וניכר בהם גבורת הבורא מברך "שכוחו וגבורתו".ב

על הרים וגבעות רגילים מברך "עושה מעשה בראשית", ואם הם משונים וניכר בהם גבורת הבורא מברך "שכוחו וגבורתו".ג

על כל ההרים והגבעות מברך "עושה מעשה בראשית".ד

הרואה קשת מתי מברך?5

מברך בכל פעם שרואהו כברקים ורעמים, ורק לאחר שיתבונן בו מעט זמן ונהנה בראיתו.א

מברך רק פעם אחת בל' יום, וטוב שיספר לחברו לזכותו בברכה נדירה.ב

מברך רק פעם אחת בל' יום, ואין כדאי שיספר לחברו.ג

מברך אף שראה כבר בתוך ל' יום, ואין כדאי שיספר לחברו ולא יאריך להסתכל.ד

איך נכון להתנהג כשמתעסק ברפואות?6

שיחשוב שהרפואה היא רק ע"י הקב"ה ויבקש ממנו שתהיה לו לרפואה.א

יכוין בפסוק "כל מחלה וכו' לא אשים עליך כי אני ד' רופאך".ב

יכוין בפסוק "ורפוא ירפא", מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות.ג

כל התשובות נכונות.ד

מה יהיה האדם רגיל לומר?7

"כל מה דעביד רחמנא לטב עביד".א

פסוק ראשון של קריאת שמע.ב

"אנא ד' הושיעה נא, אנא ד' הצליחה נא".ג

"לישועתך קיויתי ד'".ד

הניעור משינה ביום,  האם מברך "אלוקי נשמה"?8

אינו מברך, ואם לא בירך בבוקר מברך.א

אם ישן שינת קבע [יותר מג' שעות] מברך, ואם לאו אינו מברך.ב

אם ישן בבגדיו אינו מברך, ואם ישן בבגדי לילה מברך.ג

מברך בלי שם ומלכות.ד

כשהשעה דחוקה ואין פנאי להתפלל שמונה עשרה בלחש וחזרת הש"ץ מבעוד יום,  מה יעשו?9

דעת השו"ע שיתפללו בלחש ואח"כ יחזור הש"ץ בקול ג' הראשונות, ודעת הרמ"א שאומר הש"ץ ג' ראשונות בקול והציבור יאמרו עמוא
בלחש, ואם יש יותר שהות ימתינו מלהתחיל עד אחר ג' הראשונות של הש"ץ.

דעת השו"ע שיתפללו בלחש ואח"כ יחזור הש"ץ בקול ג' הראשונות, ודעת הרמ"א שאומר הש"ץ ג' ראשונות בקול והציבור יאמרו עמוב
בלחש, ואם יש שהות ימתינו מלהתחיל עד אחר ברכת שומע תפילה של הש"ץ.

דעת השו"ע שיתפלל בלחש ואחר יחזור הש"ץ בקול ג' הראשונות, ודעת הרמ"א שאומר הש"ץ כל התפילה בקול ויתפללו עמו בלחש,ג
ואם יש יותר שהות לכו"ע מתפללים תחילה בלחש ואח"כ יאמר הש"ץ ג' ראשונות בקול.

לכו"ע אומר הש"ץ תחילה ג' ראשונות ומתפללים עמו. ואם יש שהות דעת השו"ע שאומר הש"ץ ג' ראשונות אחר הלחש, ודעת הרמ"אד
שאומרו לפני הלחש.

המשך בעמוד הבאעמוד 1מבחן מס'  28 מסלול א ארה''ב



מתי הוא 'סמוך למנחה גדולה'? 10

מתחילת שעה שישית.א

מחצות היום.ב

שלושים דקות קודם זמן המנחה, בין בקיץ שהיום ארוך ובין בחורף שהיום קצר.ג

'סמוך' לאו דוקא, אלא מתחילת זמן המנחה.ד

פסק השו"ע שלא יכנס למרחץ סמוך למנחה,  מה נכלל בזה?11

רחיצה אסור, אבל להזיע מותר לכתחילה.א

רחיצה אסור, וטוב להחמיר כשיטות שאסור אף להזיע.ב

אפילו להזיע אסור, וכל שכן כולא מילתא דמרחץ.ג

אפילו כניסה בעלמא אסור שמא ימשך.ד

מהי סעודה גדולה ומהי סעודה קטנה,  לענין אכילה סמוך למנחה?12

סעודה קטנה ב' תבשילים, סעודה גדולה ג' תבשילים.א

סעודה קטנה סעודת כל אדם, סעודה גדולה נישואין ומילה ופדיון הבן שמסובין הרבה אנשים.ב

סעודה קטנה סעודת בוקר וערב, סעודה גדולה סעודת צהרים.ג

סעודה קטנה של מעט אנשים, סעודה גדולה מעשרה אנשים.ד

אם התחיל לעסוק במלאכות האסורות לפני זמן מנחה גדולה,  האם צריך להפסיק למנחה?13

התחיל בהיתר מפסיק כשיגיע זמן מנחה גדולה, והתחיל באיסור צריך להפסיק מיד.א

התחיל בהיתר מפסיק כשיגיע זמן מנחה קטנה, אבל התחיל באיסור צריך להפסיק מיד אפילו קודם זמן מנחה קטנה.ב

התחיל בהיתר לא צריך אפילו בזמן מנחה קטנה עד רבע שעה קודם שקיעה, התחיל באיסור מפסיק מיד אפילו קודם זמן מנחה קטנה.ג

בין התחיל בהיתר בין באיסור לא צריך להפסיק, ואם לא יהא שהות אח"כ להתפלל מפסיק מיד.ד

לדעה  שסעודה קטנה מותר סמוך למנחה גדולה,  מה הדין בשאר דברים?14

תספורת בן אלעשה, כל דברי המרחץ, בורסקי גדולה, התחלת דין אסור. תספורת רגילה, להזיע במרחץ, בורסקי קטנה, גמר דין מותר.א

תספורת של בן אלעשה וכל דברי המרחץ וכן כל בורסקי וגמר דין אסור, אבל תספורת רגילה ולהזיע במרחץ מותר.ב

כל תספורת ומרחץ ובורסקי גדולה והתחלת דין אסור, ולא התיר רק סעודה ובורסקי קטנה וגמר דין.ג

כל תספורת ומרחץ ובורסקי ודין אסור, ולא התיר רק סעודה שהוא צורך הכל.ד

האם מותר לאכול פירות ולשתות כשהגיע זמן מנחה קטנה?15

פירות וכל משקה אף שאינו משכר מותר רק עד כביצה.א

פירות ומשקה המשכר מותר עד כביצה, ושאר משקים אפילו הרבה מותר.ב

מותר לאכול הרבה פירות ולשתות הרבה משקה, ומשקה משכר מותר עד כביצה.ג

מותר לאכול הרבה פירות ולשתות הרבה משקה אף המשכר כיון שהוא אכילת עראי.ד

במקומות שמקילין לכתחילה להתפלל מעריב קודם השקיעה,  מתי מותר ליחיד להתפלל כך?16

רק אם התפלל מנחה גדולה.א

אם התפלל היום מנחה קודם תשע שעות ומחצה מותר אף שאינו רגיל בכך.ב

כשרגיל להתפלל מנחה קודם פלג וכן התפלל באותו יום קודם פלג המנחה.ג

רק אם לא התפלל תפילת שחרית באותו יום.ד

נטל ידיו שחרית אחר שקם ממיטתו,  או נטל ידיו והתכוון לאכילה ולא הסיח דעתו,  האם צריך נטילה לתפילה?17

נטילת שחרית עולה לתפילה, אבל נטילה לסעודה לא.א

נטילה לסעודה עולה לתפילה, אבל נטילת שחרית לא.ב

בין נטילת שחרית ובין לסעודה עולה לתפילה.ג

בין נטילת שחרית ובין לסעודה אינו עולה לתפילה.ד

כשאין מים לפניו,  האם צריך לחזר אחר מים לנטילה לתפילה או שאפשר לנקות במידי דמנקי?18

צריך דווקא מים ואפילו אינו יודע שהן מטונפות.א

אפשר לנקות בכל מידי דמנקי, אבל אם יודע שהם מטונפות צריך מים.ב

אפשר לנקות בכל מידי דמנקי, ואפילו אם יודע שהם מטונפות.ג

מעיקר הדין אינו צריך מים אפילו שיודע שידיו מטונפות, אך ירא שמים יחזר אחרי מים אפילו כשאינו יודע שהן מטונפות.ד

האם אומרים קדיש תתקבל של תפילת מנחה לאחר שחשכה?19

אם גמר חזרת הש"ץ קודם השקיעה אין אומרים, אבל אם נמשכה התפילה בלילה אומרים.א

אם גמר חזרת הש"ץ קודם השקיעה אומרים שכבר התחייב בקדיש, אבל אם נמשכה אחר השקיעה אין אומרים.ב

בכל אופן אומרים כיון שהתחיל חזרת הש"ץ קודם השקיעה, אבל אם התחיל חזרת הש"ץ אחר השקיעה אין אומרים.ג

בכל אופן אומרים כיון שהתחילו תפילה בלחש קודם השקיעה, אבל אם התחילו תפילה בלחש אחר השקיעה אין אומרים.ד

הנמצא במקום שהציבור מקדימים להתפלל ערבית מבעוד יום,  מה יעשה? (מ"ב)20

יברך ברכות קר"ש וידלג קר"ש ויתפלל עמהם שמו"ע, ובלילה יקרא שתי פרשיות וי"א ג' פרשיות. (ולהגר"א יתפלל יחיד בזמנה)א

יתפלל עמהם ויכוין לצאת יד"ח קר"ש, ובלילה יחזור פרשה ראשונה. (ולהגר"א יתפלל יחיד בזמנה)ב

יתפלל עמהם ולא יכוין לצאת יד"ח קר"ש, ובלילה יחזור שתי הפרשיות הראשונות וי"א ג' פרשיות. (ולהגר"א יתפלל יחיד בזמנה)ג

יקרא עמהם קר"ש בלי ברכות ויתפלל שמו"ע, ובלילה יקרא בברכותיה, ויתפלל שמו"ע ויכוין לנדבה. (ולהגר"א יתפלל יחיד בזמנה)ד
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הנוהג להתפלל תפילת ערבית בביתו ביחידות והגיע זמן תפילה,  האם מועיל למנות שומר שיוכל ללמוד או לאכול?21

ללימוד תורה מועיל שומר, ולאכול לא מועיל שמא ימשך.א

ללמוד תורה לא מועיל שמא ימשך, ולאכול מועיל.ב

לשניהם מועיל שומר.ג

לשניהם לא מועיל שומר.ד

מי שלא קרא שמע עד עלות השחר,  האם יכול לקרותו?22

כיון שיש עדיין שישנים קרינן ביה 'בשכבך', ואף אם לא קרא במזיד עד אותו זמן יכול לקרוא.א

זמן קר"ש הוא עד עלות השחר, וכיון שעבר הזמן הפסיד המצוה.ב

י"א שזמנו עד נץ החמה וי"א עד עלות השחר, ומספק יש לקרותו.ג

אם הוא אנוס מותר לקרותו עד הנץ החמה, ואם לא היה אנוס, בטלו חכמים ממנו את המצוה.ד

מי שענה ברכו בתחילת ערבית ובדעתו להתפלל עמהם,  האם מותר להפסיק בדיבור קודם שהתחיל ברכה ראשונה?23

מותר ואינו נחשב שהתחיל התפילה, וחלוק מברכו של שחרית שנחשב שהתחיל ברכות קר"ש.א

מותר, כיון שבידו ללכת להתפלל במקום אחר, לא נחשב שהתחיל את התפילה.ב

אסור, כיון שנחשב שהתחיל את הברכה.ג

אסור, כיון שברכו הוא חלק מהתפילה ואסור לדבר באמצע התפילה, אבל לצורך גדול מותר.ד

האם מותר להפסיק בין גאולה לתפילה של ערבית?24

אסור להפסיק, אבל להזכרת מוריד הגשם ויעלה ויבוא ביו"ט שאם לא יזכיר יצטרך לחזור מותר, אבל על הניסים שאם לא יזכיר לאא
יצטרך לחזור אסור להכריז.

כיון שממילא מפסיק בין השכיבינו לשמו"ע ע"י קדיש ואינם סמוכים מותר להפסיק.ב

אסור להפסיק, אבל לצורך התפילה כגון הכרזה להזכרת יעלה ויבוא, ותן טל ומטר, ועל הניסים מותר.ג

אסור להפסיק, ולכן שלא כדין עושים המכריזים הזכרת יעלה ויבוא על הניסים.ד

האם עונה אמן אחר ברכת 'שומר עמו ישראל לעד' של עצמו?25

דעת השו"ע שעונה, ולרמ"א אינו עונה, אבל השומע אדם אחר מסיים ברכה אחרת עונה, אבל אותו ברכה אינו עונה.א

דעת השו"ע שעונה, ולרמ"א אינו עונה, אבל השומע אדם אחר מסיים אותו ברכה עונה, אבל ברכה אחרת אינו עונה.ב

דעת השו"ע שעונה, ולרמ"א אינו עונה, אבל השומע אדם אחר מסיים בין ברכה זו בין ברכה אחרת, עונה.ג

אינו עונה, כיון שצריך לסמוך גאולה לתפילה.ד

מתי הוא עיקר זמן תפילת המנחה? ומדוע?26
שאלת
רשות

בתחילת שעה שביעית, כי זמנה מחצות וזריזים מקדימים.א

חצי שעה אחר חצות, כי אז נחשב בין הערבים, וזריזים מקדימים.ב

מתשע שעות ומחצה, כי אז היו רגילים להקריב את התמיד, ויש מקילין משש שעות ומחצה.ג

מי"א שעות פחות רביע, כי אז יצחק אבינו היה מתפלל. ויש מקילין משש שעות ומחצה.ד

שם עולם 

מי שהעביר כל זרעו למולך,  האם צריכים כל העם לסקלו באבנים?1

כן.א

לא.ב

אם העביר זרעו בפעם אחת חייבים, אבל אם העביר זרעו בכמה פעמים פטור.ג

מה פירש הח"ח על הפסוק "אדם ובהמה תושיע ה'"?2

שצריך האדם ליזהר מאנשים רעים ומחיות רעות.א

שהקב"ה מושיע את כל הברואים אנשים וגם בהמות.ב

שאם האדם מתבונן שהוא מורכב מאדם ובהמה, דהיינו נפש שכלי ובהמית, לאיש ההוא תושיע ה' וכו'.ג

למה נמשלו דברי תורה כאש?3

כי התורה ניתנה בעמוד אש.א

מה אש אינו דולק יחידי אף דברי תורה לא מתקיימין ביחידי.ב

כמו אש שורפת כל הקוצים כך התורה שורפת כל המידות הרעות.ג

כתוב בתורה "ואהבת את ה'" וגו' מדוע לא כתוב "תאהב את ה'"?4

כי זה לשון ציווי חזק.א

כי האות ו' מחבר לפסוק ראשון של קריאת שמע.ב

שצריך לאהב אותו על אחרים.ג

איתא בגמרא 'בא חבקוק והעמידן על אחת', מהו?5

וצדיק באמונתו יחיה.א

זכור את יום השבת לקדשו.ב

ואהבת לרעך כמוך.ג
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