
כתוב במחברת הבחינה בלבד. רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.

כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשפ"א, 2021 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

005384 מספר השאלון:   

שים לב: בבחינה זו יש הנחיות מיוחדות. 
יש לענות על השאלות על פי הנחיות אלה.

תורה שבעל פה
דינים ומבוא — שאלון לעולים חדשים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 

נקודות  72  —  )18#4(  —  פרק ראשון 

נקודות  28  —  )14#2(  — פרק שני 

נקודות  100  — סך הכול     

מילון עברי־לועזי / לועזי־עברי. חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

אין. הוראות מיוחדות:  ד. 

מועד קיץ
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השאלות
פרק ראשון   )72 נקודות(

ענה על ארבע מן השאלות 5-1 )לכל שאלה – 18 נקודות(.

תפילה  .1

בתפילת העמידה של יום חול יש שלושה חלקים. א. 

כתוב מה הם שלושת החלקים.  )1(  

ציין שלוש ברכות מאחד מן החלקים האלה.  )2(

)10 נקודות(

הסבר מדוע מי שמתפלל תפילת מנחה — שכרו גדול.  )1( ב. 

כתוב את הזמן שבו מתפללים "מנחה גדולה" ואת הזמן שבו מתפללים "מנחה קטנה".  )2(

)8 נקודות(

ברכות  .2

הסבר מדוע מברכים לפני האכילה.         )4 נקודות( א. 

מהי כמות האוכל שמחייבת אדם בברכה ראשונה?  )1( ב. 

מהי כמות האוכל שמחייבת אדם בברכה אחרונה?  )2(

)7 נקודות(

כתוב מקרה אחד שבו מברכים ברכת "שהחיינו".  )1( ג. 

כתוב מקרה אחד שבו מברכים ברכת "הגומל".  )2(

)7 נקודות(

שבת   .3

מהו "אב מלאכה", ומהי "תולדה"?         )7 נקודות( א. 

הסבר מהו "מוקצה מחמת גופו", וכתוב דוגמה אחת לסוג המוקצה הזה.  )1( ב. 

תאר מקרה שבו מותר לטלטל "מוקצה מחמת גופו".  )2(

)11 נקודות(

/המשך בעמוד 3/
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מועדים — פסח   .4

מהו הטעם לאכילת מרור בליל הסדר?  )1( א. 

מהו הטעם לטבילת המרור בחרוסת?           )2(

)8 נקודות(

מהו הטעם למצוות ההסבה בליל הסדר?  )1( ב. 

ציין שתי מצוות שמקיימים אותן בהסבה בליל הסדר.  )2(

)10 נקודות(

הלכות כשרות  .5

על פי התורה, באיזה מצב בשר וחלב אסורים באכילה זה עם זה?  )1( א. 

כתוב חומרה אחת של חכמים בעניין זה.  )2(

)7 נקודות(

הסבר מדוע קבעו חכמים איסורים רבים דווקא בנוגע לאכילת בשר ומאכלי חלב.        )4 נקודות( ב. 

אדם שרוצה לאכול בשר לאחר שאכל מאכל חלבי — מה עליו לעשות? כתוב שתי פעולות.         )7 נקודות( ג. 

/המשך בעמוד 4/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

פרק שני   )28 נקודות(
ענה על שתיים מן השאלות 9-6 )לכל שאלה – 14 נקודות(.

תפילה  .6

מדוע תיקנו חז"ל נוסח תפילה קבוע? כתוב סיבה אחת.         )5 נקודות( א. 

מדוע עדיף להתפלל בציבור מלהתפלל תפילת יחיד? כתוב שתי סיבות.         )9 נקודות( ב. 

ברכות  .7

בשבתות ובחגים מוסיפים תוספות בברכת המזון.   א.  

ציין תוספת אחת שמוסיפים בשבת, ותוספת אחת שמוסיפים בחג.       )6 נקודות(

כתוב שני סוגי מאכלים שאחרי אכילתם מברכים ברכה אחת "מעין שלוש".  )1(  ב. 

מדוע הברכה "מעין שלוש" נקראת בשם זה?  )2( 

)8 נקודות(

שבת   .8

הסבר מדוע החלות צריכות להיות מכוסות בזמן הקידוש.   )1( א. 

הסבר את הכלל "אין קידוש אלא במקום סעודה".  )2(  

)9 נקודות(

בשבת מברכים ברכת המוציא על שני כיכרות של לחם.  ב. 

מהי הסיבה שמברכים על שני כיכרות לחם ולא על כיכר אחד?      )5 נקודות(

מועדים — חנוכה   .9

חג החנוכה נקבע לזכר שני אירועים. מה הם שני האירועים?  )1( א. 

כתוב תוספת אחת שמוסיפים בתפילה בימי החנוכה.  )2(

)7 נקודות(

מי מבני המשפחה מדליק את נרות החנוכה? כתוב את מנהג ספרד או את מנהג אשכנז.  )1( ב. 

ׁש"? ָמּ מדוע יש צורך להדליק את ה"ׁשַ  )2(

)7 נקודות(


