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 ב" התשס-תשובון למבחן הארצי בדינים 
 

 פירוט  
 הנקודות

    נקודות45 -אירועים . א
   .לדאוג לצרכיו ולכל מחסורו, כדי לטפל בענייני החולה . א
 .להתפלל לשלומו ולבקש עליו רחמים שיבריא .ב

 ג סעיף ג"גאנצפריד סימן קצ
  ד הלכה ב"מקור חיים פרק קמ

1. 4 
4 

   נקודות8    
   
 .איסור אונאת ממון .א
 .איסור אונאת דברים .ב
 . של תלמידי הכיתה .ג

 אונאת דברים חמורה מאונאת ממון מפני שאונאת ממון ניתנת -הנימוק 
 .להחזרה

 ב-ג סעיפים א"גאנצפריד סימן ס
 יח, יג, ט, ב הלכה א"מקור חיים פרק קס

2. 4 
4 
4 

    12  
 נקודות

   
.3 .בורא פרי העץ, בורא מיני מזונות, בורא פרי האדמה, שהכל .א 8 
 3  .שהכל נהיה בדברו, בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, מזונות .ב
 2  . היא ברכה כולל- שהכל נהיה בדברו -כיון שברכה זו  .ג

 ב-ב סעיפים א"גאנצפריד סימן נ
 .ה-ה סעיפים ד"וסימן נ

א הלכה "פרק מ', הלכה א' מקור חיים פרק מ
 ה הלכה ז"ופרק מ, ט-ב הלכה ח"ופרק מ, א

  

    13  
 נקודות

   
.4 . יש לברך בפה ולא בלב. 2. יש לברך בישיבה ולא בהליכה. 1 .א 8 

   )-2די ב(אסור להעיר על ידי תנועת ידיים באמצע ברכת המזון . 3 
 על הנבחן לענות נכון -בסעיף זה ) ' נק8(=כדי לזכות בניקוד מלא ( 

 ).ות הקפדות לפח2על 
  

 4  .שנא ואכלת ושבעת וברכת, כיון שברכת המזון חובתה מן התורה .ב
 .סעיף ו, ד"גאנצפריד סימן מ
 ה, ד, ג, הלכה א, ז"מקור חיים פרק ל

  

  נקודות12    
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  נקודות40 -שאלות ידע . ב

 ז סעיף א"גאנצפריד סימן קל         )א(
 ח סעיף ד"וסימן קל         

5. 4 

 א הלכה ד"מקור חיים קי         )ד(
 ב הלכה ב"ופרק קי         

 4 

   
   
 .שהחיינו. ג.     שעשה נסים לאבותינו. ב.    על מקרא מגילה .א

 א סעיף יא "גאנצפריד סימן קמ         
 ד הלכה טו"מקור חיים פרק קי         

6. 12=4X3

   
   
 א סעיף ז"גאנצפריד סימן קי         )א(

 ד הלכה ה"מקור חיים פרק פ         
7. 4 

   
.8 בתשרי' י) ג.     ג באדר"י) ב.                    בתשרי' ג ) א 12=4X3

 ב"סימן קל,     א ב"סימן קמ,  א סעיף ב"גאנצפריד סימן קר
 .ה ב"פרק ק,        ד ז"פרק קי,          ו ג"מקור חיים פרק צ

  

   
   'אוהב שלום ורודף שלום וכו. ות במועטהסתפק. אהבת הבריות

  
 ט"גאנצפריד סימן כ         
 מקור חיים פרק נה         

9. 4 

 

 

  נקודות15 -מושגים . ג

או למוסרו לידו בכל דרך , אסור להלשין על יהודי בפני גוי: מוסר . א
 .   שהיא

 .השוקל לחברו במשקל לא מכוון או לא מדויק: מידה חסרה .ב
: מי שבא ממון חברו בהיתר ואינו רוצה להחזירו כגון: קעוש .ג

 .שכירות, הלוואה
 ב ז ד"קפ, ג ד"גאנצפריד קפ
 ז ד"קס, ו ח"קס, ח ג"מקור חיים קס

10. 5 
5 
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