
 הלכות שבת  - מבחן בהלכה

 :לפניכם הלכה מהלכות שבת, שבה מקרה, דין וטעם  .1

 מי ששהה מלהתפלל מנחה בערב שבת עד שקיבלו הקהל שבת לא יתפלל מנחה באותו "

 )סימן סא, א) בית כנסת שכיוון שהקהל קידשו היום לא יעשנו חול אצלם..." 

 דין וטעם המופיע בהלכה. סמנו את המקרה, א.  

:  ב. כתבו את הטעם בלשונכם

___________________________________________________________________   

 

 ?באיזו אמירה אדם מקבל שבת, ואחריה אסור לו לעשות מלאכה .2

 "באמירת "בואי כלה שבת מלכתא" שבסיום "לכה דודי 1

 באמירת "עלינו לשבח" שבסיום תפילת ערבית של ליל שבת 2

 באמירת "ויכולו" בתפילת ערבית  3

 באמירת "מקדש השבת" בקידוש  4

 

לקדש את השבת בדברים בכניסתו וביציאתו...   התורה מן מצוות עשה "  :בהלכות שבת כתוב  .3

  " 

 ?איזה מושג יש אותה משמעות כמו למושג מן התורהל

 מדרבנן  1

 מדאורייתא  2

 מדברי סופרים  3

 מדברי נביאים  4

 

הקיפו את המילה הראשונה ם. לפניכם הלכה מהלכות תפילת מוסף, שבה מקרה, דין וטע  .4

 בטעם. 

 שעות... יצא ידי חובתו שזמנה בדיעבד כל היום."  ואם התפלל מוסף אחר שבע "

 

 .לפניכם שלוש פעולות האסורות בשבת .5

 .הקיפו את התשובה הנכונה  ?איזה איסור מאיסורי השבת שייכת כל פעולהל

 כותב / תופר / מוחק    א. לחתוך עוגה שעליה אותיות מסוכריות. 

 כותב / תופר / מוחק      לצייר ציור.  ב.  

 כותב / תופר / מוחק    ג. להדביק שני דפים של נייר.  

 

 הטעם שבהלכה זו. הקיפו את ם. לפניכם הלכה מהלכות שבת, שבה דין וטע .6

 אסור לתת מתנה לחברו שדומה הדבר למקח וממכר... "  "

 

 :בהלכות שבת כתוב  .7

   ". אבל צירוף קטעי תמונות להכנת תמונה שלמה מותר... אם אינן מחוברות היטב"

  ? לפי הלכה זו, באיזה תנאי מותר להרכיב פאזל של תמונה בשבת

___________________________________________________________________ 

 

 .לפניכם היגדים הקשורים למלאכות שבת .8

 .ההיגדים הנכונים ליד  Vמנו ס

 כתובות אותיות, זה ליד זה כדי ליצור מילה.  מותר בשבת להניח קלפים, שעליהם ___ 

 .הנותן מתנה לחברו בשבת צריך להקנות לפני השבת ___ 

 .מותר לשחק גולות על חול בשבת___ 

 .מותר לקרוע נייר טואלט בשבת___ 

_________________ שם:                                                                                                              בס"ד     

לא/למדתי: כן  



 

 ?מדוע אסור לתת מתנה בשבת .9

 .מפני שלפעמים מתנה היא מוקצה 1

 (. מסחר)מפני שנתינת מתנה דומה למקח וממכר   2

 .מפני שהמקבל מתנה בשבת עלול לקרוע את העטיפה שלה 3

 (. חצרות)מפני שחוששים שהמקבל מתנה בשבת ייקח אותה מחוץ לעירוב   4

 

 ?לפי הלכות שבת, מה מוקצה ואסור בטלטול .10

 תפוח  1

 טהפסחבילת  2

 לחמניה  3

 ה מבושלת טבט 4

 

 ?"לפי הלכות שבת, מה נחשב "מוקצה מחמת בסיס לדבר האסור .11

 .כיסא שמונח עליו סכין.  1

 .כיסא שמונח עליו כסף.  2

 .מחשב שמונח עליו ספר.  3

 מחשב שמונח עליו עט. .  4

 

 .מוקצה הוא דבר שאסור לטלטל בשבת. יש סוגים שונים של מוקצה .12

 הו "מוקצה מחמת חסרון כיס"?  מ

__________________________________________________________________ 

 

 :בהלכות שבת כתוב  .13

הוא ככל כלי   לצורך גופו או מקומו, שכיוון שמיועד הוא לתקיעה הרי שופר אסור לטלטלו כי אם "

 שמלאכתו לאיסור."  

 ?בהלכה הזו   "לצורך מקומו"מה פירוש צירוף המילים 

 .אם צריך לתקוע בשופר במקום אחר 1

 .אם צריך את המקום שעליו השופר מונח 2

 .אם צריך את השופר למלאכה מותרת אחרת 3

 לטל את השופר בתוך אותו בית. אם צריך לט 4

 

  בהלכות שבת כתוב: "כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו, בין לצורך גופו... ובין לצורך  .14

 ?"מתי מותר לטלטל את הכלי, לפי המילים "לצורך גופו    (. סימן עז, כו מקומו ) 

 .אם צריכים את המקום שעליו מונח הכלי 1

 .והלכלוך מפריע לשמחת השבתאם הכלי מלוכלך   2

 .אם רוצים להשתמש בכלי בשביל מלאכה מותרת 3

 אם רוצים להזיז את הכלי מהשמש לצל כדי שלא יינזק.  4

 

  מה פירוש המושג "שכר שבת"? .15

______________________________________________________ ________ 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 



 — פי הלכות שבת, שולחן שמונח עליו כסף הוא –על .16

 .מוקצה מחמת נולד 1

 .כיסמוקצה מחמת חסרון  2

 .מוקצה מחמת בסיס לדבר האסור 3

 מוקצה מחמת גופו ומקומו.  4

 

 ?מדוע מאחרים את תפילת ערבית במוצאי שבת  .17

 .כדי להוסיף מהחול על הקודש.  1

 .כדי להימנע מחילול שבת בטעות . 2

 .שלישיתכדי להספיק לסיים סעודה .  3

 כדי לאפשר לאנשים להגיע ברכב לבית הכנסת. .  4

 

 

 

לפי סדר   את השם של כל ברכהמספרו   .לפניכם טבלה, ומתחתיה שמות של ברכות .18

 ."אמירתה ב"הבדלה

 

     

 

 

 

 .אדם לא הבדיל במוצאי שבת .19

 ?ה עליו לעשות מ

 .עליו להשלים את ההבדלה רק עד יום ראשון 1

 .עליו להשלים את הברכות על הנר והבשמים רק עד יום שני 2

 .עליו להשלים את ברכות היין ואת ברכות המבדיל רק עד יום שלישי 3

 ההבדלה עד שבת הבאה. עליו להשלים את  4

 

 

 

 בהצלחה רבה!!

 

 

 בורא מאורי האש  המבדיל בין קודש לחול  בורא פרי הגפן  בורא מיני בשמים 


