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 הלכות פסח -מבחן
 נק' לכל השלמה( 1.5נק' ) 30 - לוח שנה הלכתיא. 

 שבת  שישי  מישי ח רביעי  שלישי שני ראשון 
 א' ניסן    

לא אומרים . 1
 תחנון 

מתחילים . 2
לומר את פרשת  

 הנשיאים 
 

 ג' ניסן  ' ניסןב

 ' ניסןה ' ניסןד
לא אומרים  . 1

 תחנון 
אומרים את . 2

 פרשת הנשיאים 
 

 י' ניסן  ן ' ניסט ' ניסן ח ' ניסןז סן ' ניו
 דול שבת הג

מרים לא או. 1
 תחנון 

ים את אומר. 2
 פרשת הנשיאים 

מרים  או. 3
 'עבדים היינו'

 
 י"ג ניסן  ניסןי"ב  י"א ניסן

לא אומרים . 1
 תחנון 

מסיימים לומר . 2
את פרשת  

 הנשיאים 
 בדיקת חמץ. 3
 
 

 י"ד ניסן
לא אומרים . 1

 תחנון 
 שריפת חמץ . 2
 תמדליקים נרו. 3
ה ליל  בליל. 4

 הסדר 
ומרים הלל א . 5

 שלם 
מרים יעלה או. 6

 ויבוא 
 

 ט"ו ניסן 
לא אומרים . 1

 תחנון 
ומרים הלל א . 2

  שלם
מרים יעלה או. 3

 ויבוא 
מתחילים . 4

 לומר מוריד הטל 
בלילה  . 5

ספור  מתחילים ל
 ספירת העומר 

 

 ט"ז ניסן
לא אומרים . 1

 תחנון 
חצי ומרים א . 2

 הלל
מרים יעלה או. 3

 ויבוא 
סופרים . 4

 ספירת העומר 

 "ז ניסן י

  כ"ב ניסן כ"א ניסן כ' ניסן י"ט ניסן  י"ח ניסן 
 

 

 
 נק' 18 - נכון / לא נכון ב.

 נכון . פלסטלינה היא חמץ. 1

 נכון. . יש לבדוק חמץ גם במכונית 2

 לא נכון. ביום י"ד ניסן לאחר סוף זמן אכילת חמץ אסור שיישאר חמץ ברשותנו.  3

 רק לאחר סוף זמן שריפה אסור שיישאר חמץ ברשותנו.

 נכון  ום הראשון  של פסח.. יש לברך ברכת שהחיינו בהדלקת נרות בי4



 

 לא נכון . . לאחר בדיקת חמץ אומרים נוסח מיוחד אך לאחר שריפת חמץ לא אומרים שום נוסח5

  אומרים נוסח מיוחד  גם לאחר שריפת חמץ.

 נכון . פסח לא אומרים שהחיינו בהדלקת נרות. בשביעי של 6

 נק' 10 - תמונה והלכהג . 
 תמונות. כתבו הלכה הקשורה לכל אחת מהן: לפניכם 

 

 יש להחליף לפני פסח 

  

 

 צריכות להיות כשרות לפסח

  

 

 ש ניסןברכת האילנות פעם אחת בימי חוד

  

 

 יש צורך בהכשר לפסח

  

 

אסור לגזור צפורניים בחול המועד/ יש לגזור צפורניים בערב פסח לפני 
 חצות

 

 נק' לכל התאמה(  2נק' ) 81 - ד.  יש לי מושג!

 חברו בין המושג למשפט או למשפטים המתאימים לו. 

 ⚫ בדיקת חמץ 
 

מכינים עשרה פתיתי חמץ עטופים ומניחים אותם   ⚫
 במקומות שונים בבית. 

 מצה שאוכלים לפני ברכת המזון ⚫

 ⚫ ספירת העומר
 מתחילים במוצאי יום טוב ראשון של פסח ⚫
 ניחים את החמץ במקום מיוחד. מ ⚫

 ⚫ אפיקומן 
 כל המקומות שבהם עלולים להכניס חמץ ב ⚫
 יד' בניסן  -עד ערב פסח ⚫

 ⚫ חמץ מכירת 
 צפון  ⚫
 ייבים לעמודח ⚫

 



 

 נק'  24 - ה. אירועים ודינים

 ערב פסח, אמא מבקשת מחיים להכין עבור כל אחד מבני הבית מצה שתספיק לליל הסדר. .1
 גרם מצה.  27מכין לכל אחד שתי שקיות  שבכל אחת מהן חיים 

 אחת עבור מצוות אכילת מצה והשנייה עבור האפיקומן.  
 האם היא צודקת?  מדוע? חני אחותו מעירה לו שצריך להכין עוד שקית לכל אחד. 

 כן. יש צורך בכזית מצה נוסף עבור 'כורך'. 

במשחקים. ואז לפתע גילו בתוך קופסת הלגו לאחר סעודת החג הראשון של פסח שיחקו הילדים  .2
 מה עליהם לעשות? הסבירו מדוע. חתיכת קטנה של ביסקוויט!  

אסור לגעת בו כי הוא מוקצה. יש לכסות את הביסקוויט  -יש חובה לבער אותו אך כיוון שהיום זהו חג 
 בכלי ובמוצאי החג יש לשרוף אותו. 

 
 לוי נזכרה שבמחסן שבחצר נשאר חמץ.  לאחר סוף זמן ביעור חמץ )שריפת חמץ(, משפחת .3

האבא הסביר למשפחה שחייבים לשרוף את כל החמץ. השכן אמר כי חבל על כמות כזו גדולה של  
  מי צדק? מדוע? חמץ ואפשר למכור אותו לגוי לפני הפסח. 

אבא צדק. עליהם לשרוף אותו כדי שלא יעברו על האיסור 'בל ייראה ובל יימצא'. לאחר זמן שריפת  
 חמץ. אסור ליהנות מהחמץ ולכן אסור למכור אותו לגוי. 


