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  3מבחן מס'  -חזרה לקראת מבחן הלכה יומית שאלות דף

 הלכות תפילת העמידה וסיום התפילה

 

 33 -23, 26, 18 -16, 14 -9 , 5, 2 סעיפים למבחן:         27 -18 :בחוברת עמודים מיקוד החומר: 
 

 מדוע יש לפסוע שלוש פסיעות לפני תפילת העמידה? .1

 מתי יש לפסוע שלוש פסיעות אחורה וקדימה לפני תפילת העמידה ומדוע? .2

 מדוע יש לעמוד ברגליים צמודות? .3

 על שום דבר? למי כן מותר להישען? 18מדוע אין להישען בתפילת  .4

 כיצד יתפלל חולה שאינו יכול לעמוד על רגליו? .5

 מה יעשה אם עלו במוחו מחשבות אחרות בזמן התפילה? .6

 אינו מצליח לכוון בכל מילות התפילה? פרטי מה יעשה אם .7

 ?לחזור היה צריך לחזור ולהתפלל ומדוע הורו האחרונים שלא 'אבות'מדוע אם לא כיוון בברכת  .8

 מה יעשה אם שם לב שלא כיוון ועדיין לא סיים את ברכת 'אבות'? .9

 . לכמה חלקים נחלקת תפילת העמידה? תארי את הדימוי המובא .10

 ? מה מאפיין אותן?בעמידה  ל הבקשותכמה ברכות יש בחלק ש .11

 איזו ברכה נוספה אליהם?של ברכות ההודאה?  מרכז העניין מהו .12

 מדוע התפילה נקראת שמונה עשרה אם יש בה תשע עשרה ברכות? .13

 יכול אדם להוסיף בקשות אישיות בתפילת העמידה?  כיצד .14

 מדוע לדעת רבים טוב שאדם יוסיף בקשות אישיות בתפילה?  .15

 וי להאריך בבקשות אישיות? היכן יוכל להאריך בבקשות האישיות?מדוע לא רצ .16

  )זקוף/ כפוף/ מתי יפנה לצדדים, איזו רגל ראשונה(  ע לאחור בסיום תפילת העמידה?כיצד יש לפסו .17

 מדוע? על איזה מעשה נאמר שמבזה את התפילה? .18

 לדבר בזמן תפילת העמידה? מדוע אסור .19

 מה יעשה במצבים הבאים? .20

 -רוצה למנוע הפרעה חמורה בתפילהג.       -נחש שיש חשש שהוא ארסיב.       -חש שאינו ארסי כרוך על עקבוא. נ

  -ו. הטלפון שלו מצלצל )פרטי מצבים שונים(        -ה. מתפלל בלי סידור ומתבלבל        -ד. אנשים מדברים סביבו 

 מה יעשה אדם שמתפלל שמונה עשרה ושומע קדיש/ קדושה? .21

 וע מעלת חזרת השליח ציבור גדולה יותר ממעלת התפילה בלחש?מד .22

 במה צריכים לדקדק השומעים את חזרת השליח ציבור? .23

 "גדול העונה אמן יותר מן המברך", מה יש לכוון כשאומר אמן? -הסבירי את אמרת חכמים .24

 כיצד יש לנהוג בעת ברכת כהנים. מה יעשה אדם שנמצא בתפילת עמידה בעת ברכת כהנים? .25

 במה עוסק הקדיש? בשל כך, כיצד עלינו לנהוג בעת שמיעת קדיש? .26

 "אמן, יהא שמיה רבא.." בכל כוח כוונתו? -מה נאמר על מי שעונה .27

 עשרה אנשים )גברים(? מדוע מותר לומר קדיש רק אם ישנם .28

 טבת תש"פ -מדרשת אור תורה סטון

 


