
 הרב שמואל רוזנברג                                                              ב"ב"  עוזיאלבס"ד                                                    בי"ס "

                              כה()משנה והל מבחן בהלכות פורים                                                          

 ציון: ___________                       

 _____________ח. הורים:                   שם התלמיד: ______________

 רשום את הברכות שמברכים על המגילה:  .1

 א.__________________________________            

 ב. __________________________________     

 _____________________ג. _____________     

 :_____________ ולכמה אביונים: _____________לאביוניםצריך לתת כמה מתנות כתוב  .2

 __________ אדר, :א. צום תענית אסתר חל בתאריך .3

 ב. אנו צמים מפני ש : __________________________________________________     

 ארבעת המצוות שאנו מקיימים בפורים ? .4

 

 הסבר המצווה 

   א

   ב

   ג

   ד

 

 __________________________ומתי: _____:____עמים מחויבים לשמוע קריאת מגילהכמה פכתוב  .5

 _____________________________:הטעם.  גברים ונשים /   נשים /   גבריםבמצוות מגילה חייבים :  .6

 _______________________________איזו ברכה מוסיפים בתפילה ובברכת המזון בחג הפורים?כתוב  .7

 

 זכר למחצית השקל 

 
ה מן התורה לתת מחצית השקל בכל שנה ושנה. ו  צ  כשהיה בית המקדש קיים היה כל איש מישראל מ  

, זכר למחצית מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמןוגם עתה נהגו לתן קודם פורים 

 השקל שהיו נותנים אבותינו באדר.

 גו לתנו בשחרית קדם קריאת המגילה...ויש מקומות שנה

 ויש הנוהגים לתנו לפני תפילת מנחה של ערב יום הפורים, 

 ויש נוהגים לפני תענית אסתר, ויש נוהגים לפני קריאת המגילה ליל פורים, 

 מיום פורים )קיד, א( מצווה זאת יותרלא יאחרו  ועל כל פנים

 את התשובה הנכונה. הקף מה סכום הכסף שצריך לתת זכר למחצית השקל? .8

 בכל המדינות צריך לתת מטבע של חצי שקל ישראלי. .א

 בכל  המדינות  צריך לתת סכום ששווה לחצי שקל ישראלי. .ב

 בכל  המדינות  צריך לתת חצי מהמטבע של אותה המדינה. .ג

 בכל המדינות אין סכום קבוע וכל אחד נותן כמה שיכול. .ד



 הרב שמואל רוזנברג                                                              ב"ב"  עוזיאלבס"ד                                                    בי"ס "

                              כה()משנה והל מבחן בהלכות פורים                                                          

 

 ליד כל אחד מהם.  נכון או לא נכון :סמנוהשקל.  לפניכם אירועים הקשורים לנתינה זכר מחצית  .9

 נכון / לא נכון שירה מנתניה נתנה חצי שקל זכר למחצית השקל לפני שבת פרשת "שקלים". .א

 גדעון מארצות הברית נתן חצי דולר)מטבע שבה משתמשים בארה"ב( זכר למחצית השקל בערב פורים. .ב

 נכון / לא נכון

פורים כדי לתת זכר למחצית השקל. כי היא חשבה שאי אפשר דקלה הגיעה במיוחד לישראל לפני  .ג

 נכון / לא נכון בחו"ל לתת זכר למחצית השקל.

 נכון / לא נכוןיעקב נתן חצי שקל זכר למחצית השקל לפני תפילת מנחה של תענית אסתר.  .ד

 

 (א. כתבו מילים אחרות במקום המילים המודגשות: )היעזרו בתרמילון הקיפו את המילה המתאימה .10

 לא יאחרו מצווה זאת יותר מיום פורים" )קיד א(__________________ ועל כל פנים"

 ואפילו, ובכל אופן, בנוסף לכך, ועם זאתתרמילון: 

 מצווה זאת יותר מיום פורים".  לא יאחרו: "ועל כל פנים כתוב ב. בסעיף א'

 במשפט זה? הקיפו את המילה המתאימה. יאחרומהי המשמעות של המילה 

 ישמרו     יקיימו,      יפסידו,      ידחו,       

"כשהיה בית המקדש קיים היה כל איש מישראל ְמֻצוֶּה מן התורה לתת מחצית השקל... וגם עתה נהגו לתן  .11

 קודם פורים מחצית השקל... זכר למחצית השקל שהיו נותנים אבותינו באדר.

 ת התשובה הנכונה.סמנו א האם מתן זכר למחצית השקל היא מצווה או מנהג?

 בימינו זכר למחצית השקל היא מצווה מן התורה. .א

 זכר למחצית השקל היא מצווה מן התורה בכל התקופות. .ב

 כאשר בית המקדש היה קיים זכר למחצית השקל היה מנהג. .ג

 בימינו זכר למחצית השקל היא מנהג. .ד

  ב. צבעו בסעיף את המילים המוכיחות את התשובה שבחרתם. 

 

 פרשת זכור

 

את  סמן")סעיף ו(. .ופרשה זו חובה לקוראה מן התורה. "בשבת שלפני פורים קוראים פרשת זכור ..6

 מילים המודגשות.תשובה הנכונה לה

 חובה לקרוא את פרשת זכור מתוך ספר התורה .א

 מצווה מהתורה לקרוא את פרשת זכור .ב

 פרשת זכור כתובה בתוך התורה .ג

 פרשת זכור היא מצווה חשובה בתורה .ד

 

 ! בהצלחה

 


