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 ג" התשס- למבחן הארצי בדינים תשובון
 

 פירוט
 הנקודות

  

  נקודות38 –אירועים . א  
4 

 
, אסור להחזיק בידי עוברי עבירה או גורם לו לגנוב עוד .1

לא יגנוב אם אין , שהרי אם לא יקנו ממנו סחורה גנובה
  .לו קונים

גאנצפריד 
 סעיף ח, ב"סימן קפ

מקור חיים 
     ו-הלכה ה, ו"פרק קס

2 
2 
2 
2 
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 .מורא אב ואם .א .2
 .כיבוד אב ואם .ב
 .מורא אב ואם .ג
 .כיבוד אב ואם . ד
 .כיבוד אב ואם .ה

גאנצפריד 
 ג-סעיף ב, ג"סימן קמ

מקור חיים 
    ה, הלכה ג, ו"פרק קכ

 .יעקב נהג כדין שלא בירך .א .3 4
מאחר שנזכרו לאחר שיעור עיכול אין לברך ברכת  .ב  4

 .המזון
 ")כי כבר עבר הרבה זמן"ן לקבל את התשובה אי(

גאנצפריד   
 סעיף ח, ד"סימן מ

מקור חיים 
    'הלכה ז, ז"פרק ל

. ג, ח"גאנצפריד נ.                  בורא עצי בשמים .א .4 4
 . ו, ז"מקור חיים מ

. יד, ט"גאנצפריד נ.                             שהחיינו .ב  4
 ב, ח"מקור חיים מ

 )פורחים(=או כשרואה אילנות מלבלבין / חודש ניסן .ג  4
גאנצ  

 א', פריד ס
מקור 

 יא-י, ב"חיים נ
 ".עושה מעשה בראשית" .ד  4

 יש –" שכוחו וגבורתו מלא עולם"מי שיכתוב : לבודק 
 .לקבל

גאנצפריד 
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 ב', סימן ס
מקור חיים 

 א, ב"פרק נ
 
  נקודות44 -שאלות ידע . ב
 ערבה) ד(הדס  ) ג(לולב  ) ב(רוג  את) א(.5 4

 ו"גאנצפריד סימן קל
 ו"מקור חיים פרק ק

         .אסורים באכילה ואסורים בהנאה) ג(.6 4
 יג, ד"גאנצפריד קי
 יז, ד"מקור חיים פ

תענית .   עשרה בטבת  ג .צום גדליה   ב) 2(יום הכיפורים ) 1( . א.7 18
 אסתר

 )3= כל תשובה נכונה (תשעה באב   .ה ז בתמוז"י .ד
 א "גאנצפריד סימן קכ 
 ו"מקור חיים פרק צ 

   
1
2 

 סעודת פורים) משלוח מנות  ד) מתנות לאביונים  ג)  קריאת מגילה ב ) א.8
 ). 3= כל תשובה נכונה (

 . יש לקבל דברים נוספים שחייבים בהם בפורים–לבודק 
מקור חיים פרק ,  ב"קמ-א"גאנצפריד סימן קמ  

 ד"קי
   
 תקיעה, תרועה, שברים, תקיעה)   א.9 6

 תקיעה, שברים, תקיעה  )ב
 תקיעה, תרועה, תקיעה )ג
  )2= כל תשובה נכונה (

 ג"י, ט"גאנצפריד סימן קכ         
 .יז, ב"מקור חיים ק         
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או . ט ראשון של פסח ליום האחרון"מים שבין יו בי–חול המועד  .10
 . ט ראשון של סוכות לשמיני עצרת"הימים שבין יו

 מי שיכתוב –לבודק . החג שאחר חג הסוכות נקרא שמיני עצרת 
 .יש לקבל כתשובה נכונה, שמחת תורה

 .היום האחרון של חג הסוכות נקרא הושענא רבה 
 

 


