פתרון שאלות על יהדות
אלה תשובות שאני מציעה .אם מצאתם טעות – אשמח אם תכתבו אלי ואתקן.
 73השאלות הראשונות הועתקו ממבחני רישוי של קורס מורי דרך מהשנים
2000-2017
.1

"ארבעת המינים" הם:
א) ערבה ,זית ,תאנה ,לולב
ב) אתרוג ,הדס ,לולב ,ערבה
ג) רימון ,חיטה ,שעורה ,הדס
ד) הדס ,לולב ,אתרוג ,רימון

.2

"הבדלה":
א) תפילה לפני כניסת יום כיפור (המבדיל בין קודש לחול)
ב) תפילה בזמן "ברית מילה" (המבדיל בין ישראל לגויים)
ג) טקס הגירושין (המבדיל בין איש לאשה)
ד) תפילה במוצאי שבת על יין ,נר ובשמים (המבדיל בין קודש לחול)

.3

"הפטרה" היא:
א) קריאת התורה בכל שני וחמישי
ב) האפיקומן בליל הסדר ("אין מפטירין אחרי הפסח אפיקומן")
ג) קטע מהנביאים שקוראים בכל שבת וחג לאחר קריאת התורה
ד) ברכת הפרידה ליוצאים לדרך (נפטרין לשלום)

.4

המזוזה קיימת אצל:
א) היהודים בלבד
ב) היהודים והשומרונים
ג) היהודים והקראים
ד) היהודים והפלג השיעי באסלאם
ה) היהודים ,השומרונים והקראים

.5

על פי היהדות שנת שמיטה היא:
א) שנה בה אוכלים רק פירות מתוצרת של זרים
ב) כל שנה שביעית מאז בריאת העולם
ג) שנת שבתון לארץ
ד) תשובות ב  +ג נכונות

.6

מה נמצא בתוך בית המזוזה (אצל היהודים)?
א) שתי פרשיות" :שמע ישראל" "והיה אם שמוע" הכתובות על קלף
ב) עשרת הדברות כתובות על קלף
ג) שבעה שמות שונים של הקב"ה
ד) ברכת הכוהנים
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.7

"שולחן ערוך" הוא:
א) ספר הלכות כשרות שנכתב ע"י הרמב"ן
ב) ספר הלכתי שנכתב ע"י הרב יוסף קארו
ג) פרוש לספר הזוהר שנכתב ע"י שבתאי צבי
ד) ספר המרכז את כל המצוות ביהדות .נכתב ע"י הרמב"ם

.8

מקוה טהרה שצמוד אליו "אוצר" מאפשר להכשיר את המים ע"י:
א) השקה
ב) שטיפה חוזרת שלוש פעמים
ג) הוספת מלחים
ד) שש צינורות מיוחדים ומותאמים

.9

פאות וציצית הן חובה:
א) מן התורה
ב) מן התלמוד
ג) על פי שולחן ערוך
ד) על פי פסק רש"י

.10

הפטרה היא:
א) שם מקביל לפרשת השבוע
ב) חלק מספר תהילים הנקרא על ידי חתן בר המצוה בשבת
ג) חלק מהתורה הנקרא ביום שבת בציבור
ד) פרק מתוך ספרי הנביאים המתאים לנושא של פרשת השבוע או
לתאריך המיוחד של השבת.

.11

ארבעת המינים הם:
א) חיטה ,שעורה ,גפן ותאנה
ב) חיטה ,שעורה ,זית ורימון
ג) אתרוג ,לולב ,הדס וערבה
ד) רימון ,תמר ,תאנה ואתרוג

.12

גניזה היא:
א) הטמנה של כתבי קודש שבלו או נפסלו
ב) הכנסת ספרי קודש חדשים לבית כנסת
ג) ארכיון לשמירת פסקי הלכה
ד) תצוגה של חפצי יודאיקה

.13

"הא לחמא עניא":
א) זוהי שורה מתוך מגילת אסתר הקוראת לאכול מאכל פשוט הנהוג
בחג – אוזן המן
ב) אימרה ארמית מסוף ההגדה של פסח לפיה יש לדאוג ללחם גם
לעניים
ג) זו הפתיחה ,בשפה הארמית ,להגדה של פסח
ד) תחילת התפילה הקשורה לעומר ,שפתה ארמית
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.14

מקווה משמש לצרכי:
א) טהרה
ב) ניקיון
ג) עינוגי הגוף
ד) מרפא

.15

מצוות התלויות בארץ:
א) מעשר ושמיטה
ב) הנחת תפילין
ג) פידיון הבן
ד) צום גדליה

.16

כתובת רחוב עוסקת בסוגיית:
א) גבולות ארץ ישראל לעניין המצוות התלויות בארץ
ב)  24משמרות הכהונה
ג) גבולות בין יהודים לשומרונים
ד) דיני טהרה בבית כנסת

.17

על פי המסורת קריאת התורה בימים שני וחמישי הונהגה בימי:
א) יאשיהו
ב) עזרא
ג) אלכסנדר ינאי
ד) בר -כוכבא

.18

צום גדליהו חל ב:
א) י"ז בתמוז
ב) בוקרו של ערב ראש השנה
ג) ג' תשרי
ד) ימי בין המיצרים

.19

זמ"ן נק"ט הם ראשי תיבות של:
א) המועדים המיוחדים לשש תפילות ביום
ב) שש מסכתות בתלמוד הבבלי
ג) התקנות הנלוות לשנת השמיטה
ד) ששה סדרי משנה

.20

בתשעה באב על פי המסורת:
א) חרב בית המקדש הראשון
ב) חרב בית המקדש השני
ג) חרבה ביתר ונסתיים בכישלון מרד בר כוכבא
ד) כל התשובות נכונות
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.21

"קראים":
א) עופות האסורים למאכל על ידי היהודים
ב) כת מימי הבית השני
ג) כת שנוסדה בתקופת הגאונים וקיימת עד ימינו גם בארץ
ד) אחת מכתות מדבר יהודה

.22

"טלטול":
א) איסור להוציא חפץ מרשות לרשות (ללא עירוב)
ב) תנועות הגוף בזמן התפילה
ג) נענוע הלולב בסוכות
ד) נענוע הציצית בשעת 'קריאת שמע'

.23

"מחזור" הוא:
א) ספר תפילות לחגים
ב) ספר התפילות לחג החיזור והאהבה (ט"ו באב)
ג) ספר התפילות לחגי תשרי בלבד
ד) ספר התפילות רק לחגים בהם נערכת עליה לרגל

.24

"עשרת ימי תשובה" חלים:
א) לפני ראש השנה
ב) לפני ט' באב
ג) מהיום הראשון של ראש השנה ועד יום הכיפורים
ד) לפני חג מתן תורה

.25

המשנה היא:
א) איסוף אמירות חכמים שלוקטו על ידי רבי יהודה הנשיא בשנת 200
לספירה בקירוב
ב) אוסף אמירות חכמים שלוקטו על ידי יוסף קארו במאה ה16 -
ג) לקט פסיקות הלכתיות מימי הביניים
ד) הספר האחרון של התנ"ך

.26

"שמיני עצרת" הוא שם היום האחרון של חג:
א) שבועות
ב) פסח
ג) סוכות [זו התשובה הקרובה ביותר ,אך אינה מדויקת" .שמיני
עצרת" הוא חג נוסף שחל מיד אחרי סוכות ,אך לא חלות בו מצוות
חג הסוכות]
ד) חנוכה

.27

ימים בהם נוהגים לערוך טקסי בר מצווה ליד הכותל:
א) שני וחמישי
ב) שלישי וחמישי
ג) שני ושישי
ד) ראשון וחמישי
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.28

מגן דוד הפך להיות סמל יהודי לאומי:
א) בתקופה החשמונאית
ב) בימי דוד המלך
ג) בימי הורדוס
ד) במאה ה19-

.29

שלושת הרגלים הם:
א) סוכות ,חנוכה ,פסח
ב) פסח ,שבועות ,סוכות
ג) שבועות ,ראש השנה ,סוכות
ד) חנוכה ,פסח ,שבועות

.30

המנהיג שפטר את היהודים בערים המעורבות מן "המצוות התלויות
בארץ" הוא:
א) רבי יהודה הנשיא
ב) רבי עקיבא
ג) רבן גמליאל ביבנה
ד) רבי יוחנן בן זכאי

.31

מצוות ארבעת המינים קשורה לחג:
א) פסח
ב) שבועות
ג) ט"ו בשבט
ד) סוכות

.32

הלכה –
א) שם כולל לכל החוקים והמצוות ביהדות מדאורייתא ומדרבנן
ב) שם כולל לכל החוקים והמצוות ביהדות מהתורה בלבד
ג) שם כולל לכל החוקים והמצוות ביהדות מדרבנן בלבד
ד) חיבוריהם של התנאים

.33

"כל נדרי" אלה הן שתי המילים הראשונות של תפילת:
א) ליל יום הכיפורים
ב) סיום יום הכיפורים
ג) ערב ראש השנה
ד) כל הרגלים – סוכות ,פסח ושבועות

.34

לפניך רשימה של דמויות מפתח בעולם היהודי .כרונולוגית ,הראשון
מביניהם היה:
א) רבי יהודה הנשיא
ב) רבי בנימין מטודלה
ג) רבי עקיבא
ד) רבי יוסף קארו

http://www.EfratNakash.com/

5

.35

בית הכנסת של העדה הקראית נמצא ב:
א) חולון
ב) עכו
ג) הר גריזים
ד) רמלה

.36

מוסף והבדלה הן תפילות מיוחדות ל:
א) חנוכה
ב) ראש חודש
ג) שבת
ד) ערב שבת

.37

מוסד הסנהדרין הוא:
א) מועצת הזקנים בתקופת שיבת ציון
ב) הגוף העליון הדתי והפוליטי היהודי
ג) גוף שנוסד על ידי עזרא הסופר
ד) המועצה בה ישבו  24משמרות הכהונה

.38

"קריאת שמע" כחלק מתפילה נאמרת כל יום:
א) פעם אחת
ב) פעמיים
ג) שלוש פעמים
ד) ארבע פעמים

.39

צום י"ז בתמוז מציין את:
א) הבקעת חומות ירושלים
ב) חורבן בית המקדש הראשון
ג) חורבן בית המקדש השני
ד) נפילת ביתר

.40

אפר פרה אדומה שימש ,בין היתר ,ל:
א) טהרה מטומאת מת
ב) טכסים במהלך שמחת בית השואבה
ג) קינה בט' באב
ד) הכשרת מקוואות

.41

"בין המצרים" הוא כינוי ל:
א) שלושת השבועות בין י"ז בתמוז ל -ט' באב
ב) זמן בין סגירת מיצרי טיראן לפרוץ המלחמה ב1967 -
ג) ימי ספירת העומר
ד) תקופת אמירת הסליחות
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.42

ב -ט' באב קוראים מן המקרא את מגילת:
א) איוב
ב) רות
ג) איכה
ד) אסתר

.43

יחסם של הקראים לתורה שבעל פה הרבנית הוא:
א) דחייה מוחלטת
ב) נכונות לקבל מה שאינו נוגד את התורה שבכתב
ג) קבלת המשנה בלבד
ד) קבלת התלמוד בלבד

.44

"ברכת המינים" היא:
א) הברכה על ארבעת המינים בחג הסוכות
ב) הברכה על שבעת המינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל
ג) חלק מתפילת שמונה עשרה
ד) ברכה על מיני בשמים בהבדלה

.45

ניסוך המים נהוג היה בימי בית שני בחג:
א) ראש השנה
ב) סוכות
ג) פסח
ד) שבועות

.46

ספר ההלכה שנכתב על ידי הרמב"ם הוא:
א) היד החזקה
ב) שולחן ערוך
ג) אמונות ודעות
ד) הכוזרי

.47

הפיוט "ונתנה תוקף" נאמר ב:
א) ראש השנה
ב) צום גדליה
ג) יום הכיפורים
ד) תשעה באב
ה) ראש השנה ויום הכיפורים

.48

קוראים את מגילת רות ב:
א) סוכות
ב) פסח
ג) שבועות
ד) ראש השנה
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.49

מצוות התלויות בארץ:
א) תרומות ומעשרות
ב) הנחת תפילין
ג) קידוש
ד) אכילת פירות יבשים בט"ו בשבט

.50

נהוג לקרוא במגילת איכה ב:
א) צום גדליה
ב) יום הכיפורים
ג) יום הקדיש הכללי
ד) ט' באב

.51

חג האסיף הוא חג:
א) סוכות
ב) ט"ו בשבט
ג) פסח
ד) שבועות

.52

חתימת המשנה נעשתה על ידי:
א) רבי יהודה הלוי
ב) רבן גמליאל
ג) רבי יהודה הנשיא
ד) רבן יוחנן בן זכאי

.53

הימים הנוראים הם
א) התקופה שבין יום השואה ליום הזיכרון לחללי צה"ל
ב) התקופה שבין י"ז בתמוז לט' באב
ג) התקופה שבין ראש השנה ליום הכיפורים
ד) חודש אלול

.54

תפילין מניחים:
א) בכל יום
ב) בחגים ובמועדים
ג) בראשי חודשים ובשבתות
ד) בכל יום ,להוציא שבתות ומועדים הנזכרים בתורה

.55

יום הכיפורים הוא צום מ:
א) דרבנן
ב) דאורייתא
ג) הרמב"ם
ד) הרבנות הראשית
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.56

על פי המסורת היהודית ,הבקעת חומות ירושלים התרחשה ב:
א) ג' בתשרי
ב) י' בטבת
ג) י"ז בתמוז
ד) ט' באב

.57

חוט עירוב קשור ל:
א) מיקום בית הכנסת
ב) תחום שבת
ג) עלייה לרגל לירושלים
ד) עירוב בין נשים לגברים

.58

פירוש המונח "מדאורייתא":
א) מהמשנה
ב) מהתלמוד
ג) מהתורה
ד) מעלות השחר

.59

סאה הינו מונח הלכתי הקשור ב:
א) דיני ממונות
ב) הבאת ביכורים
ג) קציר חיטין
ד) דיני מקוואות

.60

אחד מהבאים אינו כלול בשבעת המינים:
א) זית
ב) שעורה
ג) אתרוג
ד) תמר

.61

פירוש המונח "קידוש לבנה":
א) קידוש על יין לבן
ב) ברכה על חידוש החודש
ג) ברכה על חידוש האביב
ד) ברכה על ירח מלא

.62

שנת השמיטה נשמרת:
א) בשנה החמישית
ב) בשנה השביעית
ג) בשנת העשור
ד) בשנת היובל
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.63

אמירת פיוטי הסליחות אצל יהודי ספרד מתחילה ב:
א) ראשית חודש תשרי
ב) ראשית חודש אלול
ג) ט’ באב
ד) י"ז בתמוז

.64

חג שאינו מן התורה:
א) ט"ו בשבט
ב) שבועות
ג) שמיני עצרת
ד) פסח

.65

מספר אבות המלאכה האסורים בשבת הוא:
א) תרי"ג
ב) ל"ו
ג) ל"ט
ד) שס"ה

.66

קריאת "פרשת השבוע" לקוחה מ:
א) התורה
ב) המשנה [המנהג לקרוא הוא מהמשנה ,הפרשות הן מהתורה]
ג) התלמוד
ד) ספר הזוהר

.67

שניים מארבעת המינים הם:
א) חיטה ושעורה
ב) רימון ולולב
ג) ערבה והדס
ד) אתרוג וזית

.68

בל"ג בעומר מציינים את יום:
א) הולדתו של רבי משה קורדוברו
ב) מותו של רבי עקיבא
ג) פטירתו של רשב"י
ד) הולדתו של שמעון בר כוכבא

.69

מתקן להכשרת מים במקווה מכונה:
א) פקדון
ב) אוצר
ג) עריבת רגליים
ד) בור שיקוע
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.70

ספרי יסוד ביהדות מן התקופה הרומית והביזנטית הם:
א) תורה ומדרשים
ב) הכוזרי ומורה נבוכים
ג) משנה ,תורה ושולחן ערוך
ד) משנה ותלמוד

.71

המרכז העולמי הקראי נמצא ב:
א) רובע היהודי בירושלים
ב) הר הזיתים
ג) רמלה
ד) מושב מצליח

.72

תנאי לכשרות של מקווה הוא:
א) נפח של  40סאה ומים שאובים
ב) נפח מעל  40סאה ומים לא שאובים
ג) נפח מעל  40סאה ושבע מדרגות
ד) נפח מעל  40סאה וטיח המונע חלחול

.73

יום שאינו יום צום ביהדות:
א) ט' באב
ב) י"א באדר
ג) י"ז בתמוז
ד) ג' תשרי

שאלות נוספות מהרשת:
.74

אקסיומת המונותאיזם:
א) ההוכחה לקיומו של האלוהים
ב) ההנמקה לכך שיש אל יחיד
ג) המושג שהתאולוגיה קוראת לו אמונה ובתוכו בריאת העולם ע"י אל
יחיד
ד) כלל הדת היהודית

.75

מצוות בני נח הן:
א) מושג הלכתי יהודי הכולל בתוכו את כלל האנושות
ב) מצוות שנוח כתב עבור בניו בצאתם מהתיבה
ג) ניתנו למשה על הר סיני
ד) מצוות שנכתבו על ידי בני נוח בצאתם מהתיבה

.76

שבע מצוות בני נח כוללים בתוכם:
א) מינוי דיינים ושופטים ,שמירה על העולם ,איסור רצח ,צער בע"ח
ב) שמירת השבת ,איסור גילוי עריות
ג) איסור אכילת אבר מן החי  ,איסור גזל ,מתן תרומות ומעשרות
ד) קריאת התורה ,ברכת השם ,איסור עבודה זרה
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.77

מצוות דאוריתא:
א) מופיעות במשנה ובתלמוד
ב) מופיעות בתורה
ג) לא מחייבות את כלל הציבור
ד) נכתבו על ידי הסנהדרין במאה הראשונה לספירה

.78

מצוות דרבנן:
א) מופיעות בתורה
ב) תפקידן לדרבן את המאמין
ג) דברי נביאים ,סופרים ודברי חכמים
ד) אין להם שום תוקף הלכתי

.79

המשנה:
א) נכתבה בעברית ע"י רבי יהודה הנשיא בשנת  200לספירה
ב) נכתבה בעברית על ידי רבן גמליאל ביבנה
ג) היא הקובץ הראשון בתורה שבכתב
ד) נכתבה בטבריה יחד עם התלמוד הירושלמי

.80

סדרי משנה:
א) זרעים ,מועד ,נשים ,נזיקין ,נידה וטהרות
ב) זרעים ,מועד ,נשים ,נזיקין ,קדשים ושבת
ג) זרעים ,מועד ,נשים ,נזיקין ,קדשים וטהרות
ד) זרעים ,מועד ,תרומות ,נזיקין ,קדשים וטהרות

.81

מי חיבר את שולחן ערוך ואת מפת שולחן:
א) רבי יהודה הנשיא במאה ה3-
ב) רבי יוסף קארו ורבי משה איסרליש במאה ה16-
ג) רבי משה אלשייך והאר"י הקדוש במאה ה16-
ד) רבי חיים ויטל ורבי יעקב בירב במאה16-

.82

שנה מעוברת:
א) מוסיפים חודש לחשוון מר חשוון ללוח השנה
ב) מוסיפים חודש ניסן ראשון ללוח השנה
ג) מוסיפים חודש אחת ל 10-שנים לפי הצורך
ד) מוסיפים חודש אדר ראשון ללוח השנה

.83

מצוות דאורייתא:
א) תקיעת שופר ,צום הכיפורים ,ישיבה בסוכה ,נטילת ארבעת המינים
ב) תקיעת שופר ,שמירת שבת ,הדלקת נרות חנוכה ,יום הכיפורים
ג) ישיבה בסוכה ,אכילת מצות ,תקיעת שופר ,מדורת ל"ג בעומר
ד) תפילת שמונה עשרה ,תקיעת שופר ,נטילת ידיים ,נטילת ארבעת
המינים
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.84

לוח המועדים של החגים פסח שבועות וסוכות:
א) ט"ז-כ"ב ניסן ,ו' סיוון  ,א'-י' בתשרי
ב) ט"ו-כ"א ניסן ,ח' סיוון ,י"ד-כ' בתשרי
ג) ט"ו-כ"א ניסן ,ו' סיוון ,ט"ו-כ"א בתשרי
ד) י'-ט"ז בניסן ,ו' סיוון ,ט"ו-כ"א בתשרי

.85

יום הדין הוא:
א) ראש השנה
ב) יום הכיפורים
ג) שמיני עצרת
ד) תשובות א  +ב נכונות

.86

מצוות תשובה:
א) ווידוי ,הכרה בחטא בזדון
ב) ווידוי ,הכרה בחטא בשגגה
ג) חזרה בתשובה
ד) תשובות א  +ב נכונות

.87

עורכי התנ"ך היו:
א) חכמי המסורה בטבריה
ב) אנשי הכנסת הגדולה בתקופה ההלניסטית
ג) לא היה צורך לערוך אותה .התקבלה במלואה בצורתה זו על ידי
משה בהר סיני.
ד) משמרות הכהנים בבית המקדש

.88

חלוקת התנ"ך לפרקים:
א) המצאה של נוצרים בתקופת ימי הביניים
ב) לא היה צורך לחלקה ,תמיד הייתה מחולקת
ג) חולקה על ידי עזרא הסופר בעת שיבת ציון מאה  5לפני הספירה
ד) חולקה על ידי יהודה הנשיא בציפורי בשנת  200לספירה

.89

מספר התפילות שמתפללים יהודים ביום חול:
א) 2
ב) 3
ג) 4
ד) 5

.90

איסור מרכזי של פסח:
א) איסור השארת מצות בתום הפסח
ב) איסור שתיה יותר מ 4-כוסות
ג) איסור חמץ" :בל יראה ובל ימצא"
ד) איסור הפסקת הקריאה בהגדה של פסח ויש לסיימה עד תומה
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.91

בחנוכה יש להדליק נרות:
א) מצווה דאורייתא
ב) מצווה דרבנן שנקבעה ע"י הסנהדרין
ג) מצווה שנקבעה במאה ה 10-על ידי אנשי המסורה בטבריה
ד) מצווה שנקבעה במאה ה 18-באירופה

.92

איזה ימים נקראים "בין כסה לעשור"?
א) הימים בין יום כיפור לסוכות
ב) הימים בין חנוכה לעשרה בטבת
ג) עשרת הימים לפני ראש השנה
ד) עשרת הימים בין ראש השנה ליום כיפור

.93

"הימים הנוראים" הם:
א) בין י"ז בתמוז לט' באב
ב) יום השואה ליום הזכרון לחללי צה"ל
ג) בין ראש השנה ליום הכיפורים
ד) במהלך חודש אלול

.94

תרגום התורה ליוונית נקרא בשם:
א) ספטואגינטה
ב) תרגום השבעים
ג) הוולגטה
ד) תשובות א  +ב נכונות

.95

תרגום התורה לארמית נקרא בשם:
א) תרגום אונקלוס
ב) תרגום השבעים
ג) אגרת אריסטיאס
ד) הוולגוטה

.96

תרגום המקרא ללטינית נקרא בשם:
א) ספטואגינטה
ב) תרגום השבעים
ג) הוולגטה
ד) אגרת אריסטיאס

.97

המושג "פרד"ס" (בראשי תיבות) מתייחס ל:
א) כינוי לתורת הנסתר
ב) ארבע דרכים בהן יש ללמוד את התורה
ג) מקום בו מגדלים פירות הדר ורימונים
ד) כינוי מקובל לגן עדן

לסיכום ההרצאה על יהדות
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לסיכומים ודוחות מקורס מורי דרך
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