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 שואלין ודורשין בהלכות החג

 חגי תשריהלכות  -מבחן

  !יש לי מושג חלק א: 

 .חגי תשרימושגים שונים הקשורים להלכות  כםלפני

 .מושג  המשפט המתאים לכלאת  בקוסמנו  

 נק'( 3) 1שאלה 

 תקיעות דמיושב

 .לאחר תפילת שחריתתוקעים התקיעות ש .א

  .בחזרת הש"ץ של תפילת מוסף תוקעיםהתקיעות ש .ב

 .התקיעות ששומעים בסוף התפילה לערבב את השטן .ג

 מוסף. היחיד של התקיעות שתוקעים בתפילת  .ד

----------------------------------------------------------------------------- 

 נק'( 3) 2שאלה 

 מנהג תשליך  חל ב...

 .תפילת מנחהא. ביום הראשון של ראש השנה לפני 

 .ב. ביום הראשון של ראש השנה לאחר תפילת מנחה

 .ג. ביום השני של ראש השנה לפני תפילת מנחה

 .ב. ביום השני של ראש השנה לאחר תפילת מנחה

----------------------------------------------------------------------------- 

 נק'( 3) 3שאלה 

 היא הושענא רבה

 .'הושענא' -שאומרים בכל יום בסוכות ובה אומרים תפילות תחנונים תפילהא. 

 .'הושענא' -היום האחרון של חג הסוכות שבו נגמר הדין, ובו אומרים תפילות תחנוניםב. 

 .'הושענא' -היום הראשון של חג הסוכות שבו נגמר הדין, ובו אומרים תפילות תחנוניםג. 

 .'הושענא' -יםובה מרבים בתחנונפות שמיני עצרת תפילה שאומרים בהקד. 



----------------------------------------------------------------------------- 

 נק'( 3) 4שאלה 

 אסרו חג 

  היום השמיני של חג הסוכות והוא 'אסור'=קשור לחג.א. 

 היום שלמחרת שמיני עצרת והוא 'אסור'=קשור לחג.ב. 

 =אסור.'אסרו' -האיסורים שאסור לעשות בערב החגג.  

 =אסור.'אסרו' -האיסורים שאסור לעשות בחגד. 

----------------------------------------------------------------------------- 

  נכון / לא נכוןחלק ב: 

 (נק' 32) 5שאלה 

 כל משפט האם הוא נכון או לא נכון ליד ציינולפניכם משפטים. 

 .את המשפטים הלא נכונים לנכונים הפכו

בתשרי לפני יום הכיפורים כדי להראות שאנחנו שמחים לקראת יום  'מרבים באכילה בט .א

 הכיפורים.

_____________________________________________________ 

 בחג הסוכות חובה לאכול כל יום לחם בסוכה.  .ב

_____________________________________________________ 

 בהושענא רבה לא נוטלים ארבעה מינים .ג

_____________________________________________________ 

 בסיום הושענא רבה בלילה עורכים הקפות .ד

_____________________________________________________ 

 ביום הראשון וכן ביום השני אומרים שתי ברכותבהדלקת נרות של ראש השנה  .ה

_____________________________________________________ 

 טובלים את החלה בדבש רק בראש השנה .ו

_____________________________________________________ 

 בסוכה'את ברכת 'לישב  גרם( יש לומר 45בכמות של כביצה ) אם אוכלים כל סוג של  אוכל .ז

_____________________________________________________ 

 אנו מקיימים את המצווה 'לשמוע קול שופר'. 'תקיעות מעומד'בשמיעת  הקולות של  .ח

_____________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------- 



   מדוע?   גחלק 

 נק'( 3) 6שאלה 

  חודש אלול הוא חודש הרחמים? מדוע 

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------- 

 נק'( 3) 7שאלה 

 ?נוהגים לבדוק תפילין ומזוזות בחודש אלולמדוע 

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------- 

 נק'( 3)  8 שאלה

 בלילה השני של ראש השנה?נוהגים להניח פרי חדש על השולחן מדוע 

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 לפי הסדר. סדרו  חלק ד 

 כתבו בצד כל פעולה מספר מתאים.לפניכם פעולות 

 

 נק'( 4) 9שאלה 

 ' לישב בסוכה'ברכת ___ מברכים 

 ת המוציאברכ___ מברכים 

 פרוסת הלחם אוכלים את  ___

----------------------------------------------------------------------------- 

  



 נק'( 5) 10שאלה 

 מחזיקים ביד ימין את הלולב ___

 לוקחים את האתרוג ביד שמאל  ___

 ברכים: "ברוך... אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב".מ ___

 מצמידים את האתרוג אל הלולב ומנענעים אותם יחד ___

מברכים רק בפעם    שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה  )ברכת "שהחיינו"  ...מברכים: "ברוך ___

 .)הראשונה שנוטלים את הלולב

 .נוהגים לנענע לארבע רוחות העולם ___

----------------------------------------------------------------------------- 

 תמונה והלכה  החלק 

 נק'( 12) 11שאלה 

 לפניכם כמה תמונות. כתבו הלכה הקשורה לכל אחת מהן

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

]הקלד ציטוט מהמסמך או סיכום של נקודה מעניינת. באפשרותך למקם את 

תיבת הטקסט בכל מקום במסמך. השתמש בכרטיסיה 'כלי ציור' כדי לשנות 

  'ציטוט'.[את עיצוב תיבת הטקסט 

 

באפשרותך למקם את  ]הקלד ציטוט מהמסמך או סיכום של נקודה מעניינת.

תיבת הטקסט בכל מקום במסמך. השתמש בכרטיסיה 'כלי ציור' כדי לשנות 

 את עיצוב תיבת הטקסט 'ציטוט'.[

סיכום של נקודה מעניינת. באפשרותך למקם את ]הקלד ציטוט מהמסמך או 

תיבת הטקסט בכל מקום במסמך. השתמש בכרטיסיה 'כלי ציור' כדי לשנות 

 את עיצוב תיבת הטקסט 'ציטוט'.[



 הלכה למעשהחלק ו 

 שאחריהם. . קראו בעיון וענו על השאלותלפניכם אירועים שונים

 נק'( 10) 12שאלה 

מיד נזכרה ששכחה ולא ל הקדוש' -'האחני התפללה שמונה עשרה ולאחר סיום הברכה ברכת בג' בתשרי 

 הקדוש'.   ךאמרה 'המל

  .אבל נזכרה רק לאחר שהתחילה את ברכת 'אתה חונן' 'הקדוש ךהמל'דינה גם שכחה לומר 

 האם הדין של חני ודינה זהה? הסבירו מדוע.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________ 

----------------------------------------------------------------------------- 

 נק'( 8)  13 השאל

שיינא העירה לה מושקא הלכה לבית הכנסת ביום הכיפורים. לפתע מעדה בשלולית וידיה התלכלכו בבוץ.  

 לא להתרחץ. –שאחד מאיסורי היום הוא 

 .במקרה שידיה התלכלכוהאם היא צודקת? הסביר מה הדין 

__________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------- 

 נק'( 8) 14 שאלה

תארח בסוכתם הסביר שזוהי בעיה. האם הוא ההסיר של החמין. אורח ש משפחת  לוי הכניסה לסוכה את 

   צודק? הסבירו מדוע.

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


