
 ________שם:_______                                                                                                           בס"ד

 מבחן בתניא

 בהצלחה!
 

 בעיגול את התשובה הנכונה ביותר. שאלות רב ברירתיות: הקיפי -חלק א'

 (נ' 48. סה"כ נק' 8לכל שאלה . 7מתוך  6יש לענות על )

 עם הקב"ה? .כיצד יהודי יוצר קשר אמיתי1

 א. ע"י קיום התומ"צ.

 ע"י אהבת ה'. ב.

 ג. ע"י הרגשת קשר עם ה'.

 

 "?מצוות -"מצווה ים.מהי המשמעות  של המיל2

א. מלשון ציווי, כשאנו מקיימים אותה אנו ממלאים את 

 ציוויו ורצונו של ה'.

ב. מלשון צוותא, כשאנו מקיימים אותה אנו מתחברים 

 ומתאחדים עם ה'.

 התשובות נכונות.ג. שתי 

 

מדוע ניתן להיות יותר קרובים לקב"ה בעוה"ז יותר  .3

 מבעוה"ב?

 כי בעוה"ז אנו בגוף גשמי. א.

 כי העוה"ז הוא העולם התחתון ביותר. ב.

כי בעוה"ז יש לנו יכולת לקיים תומ"צ וכך להידבק  ג.

 בקב"ה.

 

לפי משל המחבק,  -.יוסי הניח תפילין ליהודים בקניון4

 :הלבוש והמלך

 -, הקב"ההלבוש -, תפיליןהמחבק -יוסי והיהודים א.

 המלך.

 -, הקב"ההלבוש -, תפיליןהמלך -ב. יוסי והיהודים

 .המחבק

 -, הקב"ההמחבק -, תפיליןהלבוש -יוסי והיהודים ג.

 .המלך

 

 היא מצב טוב או לא? מרירות""האם .5

השם "מרירות" כבר אומר שזה מצב לא טוב, לא. א. 

 מצב מריר.

ב. לא. כשאר אדם נמצא במרירות הוא מיואש ולא עובד 

 את ה'.

ג. כן. כשאדם במרירות יש בו רצון וחיות לפעול 

 ולהתקדם בעבודת ה'.

 

ם חברה. כנראה שאני לא . משפט א': "שוב רבתי ע6

מהר התעוררתי מאוחר... אתארגן משפט ב':  חברותית".

מה המשפטים מבטא עצבות  כדי לא לאחר לבית הספר".

 ומה מבטא מרירות?

 משפט א' עצבות, משפט ב' מרירות. .א

 משפט א' מרירות, משפט ב' עצבות. .ב

 שתי המשפטים שייכים לעצבות. .ג

 

 מה ההבדל בין "מעשה הצדקה" לבין "עבודת הצדקה". 7

שנתת בעבר, עבודת הצדקה צדקה  –א. מעשה הצדקה 

 שעדיין לא נתת.קה צד –

צדקה לפי הרגילות שלך, לתת  –ב. מעשה הצדקה 

 צדקה יותר ממה שרגיליםלתת  –עבודת הצדקה 

מכסף שיש לך, עבודת לתת  –ג. מעשה הצדקה 

 לתת צדקה מכסף שקיבלת בעבודה. -הצדקה

 

 

 

 



 בס"ד

 נק'( 10)לכל שאלה בכתב ברור:  שאלות 5/6על  עני בקצרה -פתוחותשאלות  -ב'חלק 

 ". כללות כל התורה כולה, מפי הגבורה, כמאמר רז"ל, מפני שהם "ולכן שמענו "אנוכי" ו"לא יהיה לך" לבד .1

 מהן? כל אחתכוללת  ומהדווקא שתי הדיברות הראשונות שמעו ישראל מפי ה',  מדוע

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 מה מתרחש בין אדם לבין ה' כאשר הוא מקיים מצווה? .2

_______________________________________________________________________ 

 

ואת שכחת ולא הבאת את הכסף. מה  שלם לטיול השנתי.זהו יום אחרון ל שיום ראשוןהמורה הודיעה שמי  .3

 לעשות, את סגנון קצת רחפן ושכחן.

 ואיך במצב של עצבות? במצב של "מרירות"לתכונת השכחנות איך תגיבי 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 דעות והסבירי למה הם מרוויחים. 2מי מרוויח במצוות הצדקה? הביאי  .4

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 האם לפי אדמו"ר הזקן, צדקה היא מעשה טבעי בנפש היהודי או מעשה הדורש מאמץ? .5

_______________________________________________________________________ 

 

 ?איזה דרגה גבוהה יותר, מעשה הצדקה או עבודת הצדקה .6

_______________________________________________________________________ 

 

 נקודות: 2=  7שאלה 

 חסידית בעקבות לימוד נושאים אלו בתניא? -מה התחדש לך בהשקפתך היהודית

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 


