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Hilchos and Inyanei Chodesh 
Nissan Test: Yiddish 

By Rabbi Yaakov Yosef Loeffler 
 
Grade Level: Elementary, Middle School 
 
Description: 
Assess your students' mastery of the Halachos and Inyanim pertaining to the 
month of Nisan and Chag HaPesach with this multiple-part test. The test is 
written in Yiddish in multiple-choice format. It is divided into eighteen sections: 
Chelek Alef - Dinei Chodesh Nisan, Chelek Beis - Dinei Shabbos Hagadol, 
Chelek Gimmel & Daled – Matza, Chelek Hey – Hagalas and Libun Keilim, 
Chelek Vav – Bedikas Chametz, Chelek Zayin – Bi’ur, Mechiras and Bitul 
Chametz, Chelek Ches – Erev Pesach, Chelek Tes-Tes Vav – Dinei Leil 
Haseder, Chelek Tes Zayin – Dinei Tefillos Hachag, Chelek Yud Zayin – Dinei 
Ma’acholei Hachag, Chelek Yud Ches – Shvi’i and Acharon Shel Pesach. Use it 
as part of a Halacha or Yahadus curriculum during the months of Adar and 
Nisan. 
 
What to download 
 Download the print-ready PDF file (includes lesson plan/instructions). 
 OPTIONAL: Download the zip folder for editable Word files (does not include 

lesson plan/instructions). 
 

Please note: When choosing an editable file, depending on the version of the 
program that you are using, and the fonts that you have, the document may 
not appear exactly as it was originally intended and/or it may not exactly 
match the PDF that we provide. 

 
Goals/Objectives: 
Students will display mastery of the Halachos and Inyanim pertaining to Chodesh 
Nissan and Pesach 
 
Instructions: 

1. Teach the information to the class. 
2. Test students on the information taught. 
3. Grade the tests. 

 
Variations: 
Either test students on all of the material at once, in the form of one large 
comprehensive exam, or test students on one or two sections at a time. 
 
 



ê ø á ú é  í ù ä  ú ø æ ò á

 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

  
  
  

  

  ג פסחחג הבחינה על הלכות ועניני  ד

  –  חודש ניסן -
 א' חלק

 שם התלמיד_____________________

 די טעג פאר ראש חודש ניסן

 פון כ"ג אדר ביז ראש חודש ןוועגע איזוואס  .א

  ?ניסן

o געשטעלט די משכןפטאג אוי דןאין מדבר האט מען א יע.  

o שלמה המלך האט געענדיגט בויען די בית המקדש.	

o טאג געברענגט קרבנות דןדי נשיאים האבן יע.	

  זאגט מען תחנון?אין די טעג,   .ב

o יא  

o .ניין  

o .נאר ביי שחרית	

 ראש חודש ניסן

  ?יארצייט איז ראש חודש ניסןס 'וועמנ  .ג

o אהרן הכהן.  

o נדב ואביהוא.	

o משה רבינו.	

  ?וועלכע ראש השנה איז ראש חודש ניסן  .ד

o פאר קעניגן.  

o פאר שמיטה.	

o פאר מעשר.  

 חודש ניסן

 וואס איז די מזל פון חודש ניסן? .ה

o  (פיש)דגים.	

o  (וואגשאל)מאזנים.	

o  (לעמעלע)טלה.	

  

  ?וועלכע נאך נאמען האט חודש ניסן  .ו

o  האתניםירח.  

o מר.  

o חודש האביב.	

וואס איז געווען די טֹוָבה אז השי"ת האט ארויס   .ז

  גענומען די אידן פון מצרים 'בחודש האביב'?

o  וואס צו  געוועןאיז  ,איז דא אסאך רעגן דעמאלטסווייל

  .קןטרונ

o  איז נישט צו הייס און נישט צו קאלט, נאר  דעמאלטסווייל

  .ווארעם

o  נישט  בןם האיאון די מצרי ,הייס געוועןאיז  דעמאלטסווייל

	.די אידן פןגעקענט שנעל נאך לוי

  ?'אביבוועלכע זאך איז מרומז אין '  .ח

o מרומז גאולת מצרים.	

o ניסן אמטרייג.  

o  (חדשים)אב י"ב.  

 מנהגים פון חודש ניסן

די ערשטע צוועלף  אגןוואס איז די מנהג צו ז  .ט

  טעג פון ניסן?

o פרשת ויקרא	

o פרשת החודש.  

o פרשת הנשיאים.	

  ?פארוואס זאגט מען דאס  .י

o זיך צוגרייטן פאר פסח.  

o אין די טעג האבן די נשיאים באנייט די משכן.  

o ווייל חודש ניסן איז א פריילכע צייט.	



 

  חודש ניסן?זאגט מען תחנון אין   .יא

o יא.  

o ניין.  

o  ערב פסח נישטנאר.	

פארוואס זאגט מען נישט קיין תחנון "גאנץ"  .יב

  חודש ניסן?

o  מאכן ריין פאר פסחווייל מען יאגט זיך צו.  

o  וועגן די נשיאים און [ווייל מען זאגט נישט רוב חודש

  ., זאגט מען שוין נישט די גאנצע חודש]פסח

o ווייל עס איז גאר א הייליגע חודש.	

  ?וואס געשענט אין חודש ניסן .יג

o אן צו שפראצן ןדי בלומען פון די פרוכט ביימער הייב.  

o עס רעגנט אסאך.  

o  הייס.עס איז זייער שטארק	

  ?ווען מ'זעט דאסוואס טוען מיר   .יד

o מען מאכט א שהחינו אויף א נייע פרוכט.  

o מען מאכט א ברכה אויף די ביימער.  

קיין  נישטאוואס טוט מען אויב עס איז נאך   .טו

 בלומען אין חודש ניסן?

o .מען מאכט נישט קיין ברכה יענע יאר	

o .מען ווארט אויף חודש אייר	

o  א בלום. נישטאמען מאכט א ברכה אפילו עס איז	

 מען גרייט זיך צו פאר יום טוב פסח

  ?'מעות חיטין'אדער  'קמחא דפסחא'וואס מיינט   .טז

o פאר די מצות מעהל פןגעלט צו קוי.	

o געלט וואס מען שאפט פאר עניים לכבוד יום טוב.	

o ל פאר מצות באקןהמע.	

  ?נישט צו עסן קיין מצה 'הלכה'פון ווען איז די  .יז

o פון ערב פסח.	

o  פוריםפון נאך.	

o פון ראש חודש ניסן.	

  ?נישט צו עסן קיין מצה 'מען זיך טפיר'פון ווען   .יח

o פון ערב פסח.	

o פון נאך פורים.	

o פון ראש חודש ניסן.	

o  עס איז דא וואס פירן זיך פון ראש חודש ניסן, און עס

	זענען דא וואס זענען מחמיר פון נאך פורים.

  ?וואס איז די טעם  .יט

o צו די זעטינאכט ווייל מ'זאל עסן די מצה פסח בי.	

o ווערן חמצ'דיג קען ווייל עס.	

o נאס ווערן קען ווייל דאס.	

 לערנען די הלכות פון פסח

ווילאנג פאר פסח דארף מען אנהייבן צו לערנען   .כ

  הלכות פסח?

o  דרייסיג טעג  

o פון ראש חודש.  

o פון שבת הגדול.	

ווער האט שוין געלערנט דרייסיג טעג פאר יום   .כא

  טוב?טוב די הלכות פון יום 

o .משה רבינו אין מדבר  

o .עזרא הסופר אין בבל  

o .דער חתם סופר אין פרעשבורג  
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 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 
 

 

  ג פסחחג הבחינה על הלכות ועניני  ד

   – שבת הגדול  -  
  חלק ב'

 שם התלמיד_____________________

  שבת הגדול? איזוועלכע שבת  .כב

o  ראש חודש ניסןשבת פאר.  

o שבת נאך ראש חודש ניסן.  

o שבת פאר פסח.	

  שבת הגדול? פארוואס הייסט עס  .כג

o ווייל עס קומט שוין א גרויסע יום טוב.  

o ווייל עס איז געווען יענע טאג א גרויסע נס.  

o ווייל עס איז א לאנגע שבת.  

  ?שבת הגדול ןעשוועלכע נס איז גע .כד

o יציאת מצרים.  

o .קריעת ים סוף	

o  ווען זיי  ,האבן גארנישט געטון פאר די אידןאז די מצריים

	.האבן גענומען א לעמלע פאר די קרבן פסח

פארוואס האט מען נישט קובע געווען די נס אויף   .כה

  ?די טאג וואס עס איז געווען די נס ,י' ניסן

o ווייל שבת איז זייער א הייליגע טאג.  

o .ווייל די טאג איז  די יארצייט פון מרים הנביאה	

o יקר נס קומט פון קדושת שבתווייל די ע.	

  ?וועלכע אנדרע נס איז געווען י' ניסן .כו

o די ירדן האט זיך געשפאלטן.  

o .מכת בכורות	

o נס פורים.	

  ?ווען זאגט מען יוצרות שבת הגדול  .כז

o ביי שחרית.  

o ביי מוסף.  

o סיי ביי שחרית און סיי ביי מוסף.  

  ספרי תורה נעמט מען ארויס שבת הגדול? וויפיל .כח

o איינס.  

o צוויי.  

o דריי.  

ביי די  שבת הגדולטוט מען וועלכע מנהג   .כט

  ?סעודה

o מ'עסט נאר פסח'דיגע עסן.  

o  ַמּצֹותמ'עסט א קוגל פון די מעהל פון די.  

o מ'זינגט אדיר במלוכה.  

  ?נאך מנחה שבת הגדולט מען וואס  זאג  .ל

o ברכי נפשי	

o .פרקי אבות	

o א חלק פון די הגדה.  

  ?וואס איז די טעם  .לא

o  געהויבן אין דעם טאגנאזיך ווייל די עיקר הנס האט.  

o  ווייל מען האט שוין אוועק געפאקט אלע חמץ'דיגע ספרים

  .בלייבט נאר הגדות

o  קענען נישט ווארטן ביז פסח ביינאכט ווייל מיר.  

  ?נאכמיטאג וועלכע מנהג איז דא שבת הגדול  .לב

o צו עסן מצה.  

o נטהצו זיצן אנגעלע.  

o די ָרב זאגט א דרשה.	

 

   



ê ø á ú é  í ù ä  ú ø æ ò á

 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

  

  
 

  ג פסחחג הבחינה על הלכות ועניני  ד

 -א'  -ַהַמּצֹות דיני עשיית ושמירת  -
חלק ג'

 שם התלמיד_____________________

 שמורה ַמּצֹות

ת' ַהַמּצוֹ עס שטייט אין די תורה 'ושמרתם את  .לג

ן וועלכע זאך פוּ ת) ַמּצוֹ (און איר זאלט אפ היטן די 

  ?דארף מען עס אפהיטן

o אז א גוי זאל עס נישט צורירן.  

o אז עס זאל נישט חמצ'דיג ווערן.  

o אז מ'זאל עס אנקוקן א גאנצע צייט.	

  ?וואס איז די סימן פון חמץ  .לד

o עס בלאזט זיך אויף.  

o עס ווערט גרין.  

o עס ווערט קלענער.	

וואס דארף מען טון, אכטונג צו געבן אז עס   .לה

  חמצ'דיג? זאל נישט ווערן

o שטיין זןעס לא.  

o מעהל וואסער זאל נישט צו קומען צו די.  

o באהאלטן אין הייסע פלעצער.	

להלכה, פון ווען דארף די מעהל ווערן   .לו

אפגעהיטן אז עס זאל נישט צו קומען קיין 

 וואסער?

o פון אפשניידן.  

o פון מאלן די ווייץ.  

o פון קנעטן.	

o .עס איז א מחלקות	

  

  

, פון ּבְִמְצֹותדקדק ערליכע אידן וואס זענען מ .לז

 ווען היטן זיי אפ די מעהל?

o פון אפשניידן.  

o פון מאלן די ווייץ.  

o פון קנעטן.	

פארוואס טאר מען נישט לייגן איין זאק מעהל   .לח

 אויף די אנדרע זאק מעהל?

o ווייל עס קען זיך צו קוועטשן.  

o ווייל עס קען הייס ווערן.  

o ווייל מען פארשעמט די מעהל.	

וואס דארף מען זאגן ביי א יעדע זאך וואס  .לט

 בשעת'ן מאכן די מצות?מ'טוט 

o .שיבנה בית המקדש במהרה בימינו	

o .זכר למקדש	

o .לשם מצות מצוה	

 ?ַמּצֹות ִמְצָוהוואס מיינט 'לשם   .מ

o  וואס  ַמּצֹותאז אלעס וואס מ'טוט יעצט, טוט מען פאר

	צו עסן פסח ביינאכט. ִמְצָוהזענען א 

o הייסן מצות מצוה. אז די מצות זאלן	

o .עס איז זאל זוכה צו עסן די מצה אין ירושלים	

 מעהל

  מיט וואס מאכט מען מצות?  .מא

o  ווייץאון פון מעהל.  

o פון ווייץ און וואסער.  

o  וואסעראון פון מעהל.  



 
 

  ?וועלכע מעהל מעג מען ניצן פאר די מצות .מב

o אלע.  

o  ווייץ.פון נאר  

o נאר פון די חמשת מיני דגן.	

(פינף  די חמשת מיני דגןוועלכע מין איז פון  .מג

  ?תירוצים)

o .(רייז) אורז	

o (ווייץ). חטה	

o (גערשטן). שעורה	

o דלעןשקדים (מאנ.(	

o (ספעלט).  כסמת	

o רן).(קאַ  שיפון	

o (אויטס). שיבולת שועל	

  ?וועלכע מין איז די חשוב'סטע צו ניצן  .מד

o .(רייז) אורז	

o (ווייץ). חטה	

o (גערשטן). שעורה	

o דלעןשקדים (מאנ.(	

o (ספעלט).  כסמת	

o רן).(קאַ  שיפון	

o (אויטס). שיבולת שועל	

 פון וועלכע מעהל איז די בעסטע צו ניצן?  .מה

o (ווייץ). חטה	

o (גערשטן). שעורה	

o (ספעלט).  כסמת	

 פארוואס איז די בעסטע פון די מעהל?  .מו

o .ווייל דאס איז די חשוב'סטע	

o יל דאס נעמט לענגער צו ווערן חמץ ווי אנדרע.ווי	

o  שבעת המינים.ווייל דאס איז די ערשטע פון די	

 ערסווא

  ?וועלכע וואסער ניצט מען צו באקן מצות .מז

o זאלץ וואסער.  

o זיסע וואסער.  

o מים שלנו.	

  ?'מים שלנו' דאס וואס מיינט  .מח

o אונזערע וואסער.  

o וואסער וואס האט גענעכטיגט.  

o  סינקוואסער פון די.	

  ?וועלכע צייט דארף מען שעפן די וואסער  .מט

o בייטאג.  

o פארנאכטס.  

o ביינאכט.  

  ?שעפן דעמאלטספארוואס דארף מען   .נ

o  שמוץקיין ווייל אזוי וועט עס נישט האבן.  

o  האט מען צייט דעמאלטסווייל.  

o  איז די וואסער די קיל'סטע דעמאלטסווייל.  
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 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 

 

  ג פסחחג הבחינה על הלכות ועניני  ד

 -ב'  -ַהַמּצֹות דיני עשיית ושמירת  -
'דחלק 

 שם התלמיד_____________________

 מעהל מאלן די

 להלכה, מעג מען מאלן די ווייץ מיט א מאשין?  .נא

o יא.  

o ניין.  

וואס זענען שטארק מדקדק  ערליכע אידן .נב

 , מאלן אויך מיט א מאשין?ּבְִמְצֹות

o יא.  

o ניין.  

 גאר ערליכע אידן?וועלכע נאך חומרא טוען  .נג

o מ'קלויבט ארויס די נישט גוטע ווייץ.  

o מ'לאזט נישט די ווייץ אליין ליגן.  

o מ'טובל'ט די ווייץ אין מקוה.	

צייט נאך די מעהל איז געמאלן  וויפיללהלכה,   .נד

 באקט מען נישט מיט דעם?געווארן, 

o א שעה.  

o א טאג.  

o דריי טעג.  

 וויפילערליכע אידן וואס זענען מדקדק במצות,   .נה

יט נאך די מעהל איז געמאלן געווארן, באקט צי

 מען נישט מיט דעם?

o א שעה.  

o א טאג.  

o דריי טעג.  

  
  
  

 קנעטן די טייג

  ? 'מי פירות'פארוואס מעג מען נישט צו לייגן   .נו

o אויב עס האט ווייל עס מאכט עס שנעלער ווערן חמץ ,

  .אביסל וואסער

o ווייל עס וועט נישט האבן א גוטע טעם.  

o זיין אז די מי פירות איז חמץ קען ווייל עס.	

(ספייסעס, פארוואס מעג מען נישט צו לייגן תבלין  .נז

  ?פעפער...) ,ווי למשל זאלץ

o ווייל עס מאכט עס שנעלער ווערן חמץ.  

o ווייל עס וועט נישט האבן א גוטע טעם.  

o זיין אז די תבלין איז חמץ קען ווייל עס.	

ווי לאנג איז די שיעור אז א טייג זאל נישט   .נח

  'דיג ווערן?חמצ

o 5  מינוט.  

o 18 מינוט.  

o 30 מינוט.	

  ?ן ארבטןוואו לאנג מעג מען לאזן ליגן א טייג אָ   .נט

o 5  מינוט.  

o 18 מינוט.  

o אפילו א רגע נישט.	

 די צורה פון די מצה

  ?ווי וועלכע צורה מאכט מען די מצה  .ס

o באקס'דיג.  

o רינדכיג.  

o וועלכע מ'וויל.	

  



 
 

  ?וואס איז די טעם  .סא

o דאס איז די גרינגסטע.  

o  איז די שענסטע.דאס  

o 'ווייל עס שטייט 'עגות מצות.	

 לעכער אין די מצות

  ?פארוואס מאכט מען לעכער אין די מצות .סב

o ווייל עס איז שיין.  

o ווייל אזוי וועט עס נישט חמצ'דיג ווערן.  

o ווייל עס וועט זיך נישט אפבאקן.	

  
  
  
  
  
  
  

 נישט קיין גוטע מצות

  ?וואס מיינט 'מצה נפוחה'  .סג

o  געווארןעס איז אויפגעבלאזן.  

o  עס איז איינגעקנייטשט געווארן.  

o עס איז פארברענט געווארן.	

  ?וואס מיינט 'מצה כפולה' .סד

o עס איז אויפגעבלאזן געווארן.  

o  עס איז איינגעקנייטשט געווארן.  

o עס איז פארברענט געווארן.	

אדער א   'מצה נפוחה'מיט א  דיןוואס איז די   .סה

  ?'מצה כפולה'

o אסור צו עסן די גאנצע מצה.  

o תר צו עסן די גאנצע מצה מו.  

o מען דארף אפברעכן די שטיקל וואס איז נישט גוט.	
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 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

  
  
  

  

  ג פסחחג הבחינה על הלכות ועניני  ד

  – דיני הגעלת וליבון כלים  -
 'ה חלק

 שם התלמיד_____________________

 נייע כלים פאר פסח

ען קויפט א נייע כלי פאר פסח וואס ווען מ  .סו

 דארף מען טון מיט דעם?

o .נאר טובל'ן	

o  טובל'ן און אפוואשן.נאר	

o .טובל'ן און אויך כשר'ן	

 פארוואס טובל'ט מען דאס?  .סז

o .עס צו מאכן שיין פאר פסח	

o  חמץ. אנגערירט הייסעווייל אפשר האט דאס	

o .ווייל דאס האט געהערט פאר א גוי	

 פארוואס כשר'ט מען דאס? .סח

o .עס צו מאכן שיין פאר פסח	

o .ווייל אפשר האט דאס אנגערירט הייסע חמץ	

o .ווייל דאס האט געהערט פאר א גוי	

 חמצ'דיגע כלים פאר פסח

אויס די חמצ'דיגע כלים, גוט אויב מען וואשט   .סט

  מען דאס ניצן אין פסח? גמע

o יא.  

o ניין.  

o נאר אויב מ'כשרט עס.  

  וואס איז די טעם?  .ע

o  אנגעקלעבט אויף דעם חמץווייל אפשר ליגט.  

o ווייל עס ליגט איינגעזאפט אין דעם חמץ.  

o ווייל עס איז נישט קיין כבוד פאר יום טוב פסח.  

  
  

  

 פסח'דיגע כלים

פארוואס האבן אונזרע הייליגע רבי'ס זיך   .עא

געפירט איבער צו כשר'ן אלע פסח'דיגע כלים, 

 ?(צוויי תירוצים) א יעדע יאר פאר פסח

o  מען עס אויפגעטוישט מיט חמץ.ווייל אפשר האט	

o .ווייל די מנהג פון כשר'ן זאל נישט פארגעסן ווערן	

o  ווייל אחרון של פסח האט מען געגעסן אין דעם

	געבראקטס.

o .ווייל אפשר איז אריין געפאלן אין דעם חמץ	

וואס נאך האבן זיך אונזרע הייליגע רבי'ס זיך   .עב

ע גמיט די פסח'די - פאר פסח -געפירט צו טון 

 ?כלים

o  ָוואס מ'ניצט אין  ן (כשר'ן) אלע טישטכערעלצו זא

	פסח.

o .צו קויפן נייע כלים א יעדע יאר	

 כשר'ן ןפאר

פון  רייניגן די כליםמען דארף  פארן כשר'ן .עג

 ?חמץ

o .יא	

o .ניין	

o .נאר אויב מ'האט צייט	

די לעצטע מאל ווי לאנג דארף מען ווארטן פון   .עד

  די כלי ביז צום כשר'ן? ניצן

o ,שעה 24 א גאנצע טאג.  

o א גאנצע וואך.  

o א גאנצע חודש.	



 

 ווי אזוי מען כשר'ט 

ווי אזוי ווייסט מען אז די וואסער איז גענוג הייס   .עה

  צו כשר'ן?

o ווען עס גייט פון דעם פארע.  

o בריען פון די וואסער-ווען מ'קען זיך אפ.  

o ווען עס קומט שוין באבעלס.  

וואס טוט מען מיט די כלי נאכן לייגן אין הייס   .עו

  וואסער?

o מען נעמט דאס אהיים.  

o מען טונקט דאס איין אין קאלט וואסער.  

o מען טובל'ט דאס אין א מקוה.	

  ?וואס איז די טעם .עז

o ווייל מען זאל זיך נישט אפבריען.  

o ווייל די וואסער זאל נישט ווערן איינגעזאפט.  

o ווייל עס קען זיך פארברענען.	

  

  

  

  

  

  

  

א זאך וואס מען קען נישט אריין לייגן אין הייס   .עח

, ווי אזוי זאל )/ קאונטער (ווי למשל א סינקוואסער 

  מען דאס כשר'ן?

o  גיסט ארויף אויף דעם הייס וואסערמען.  

o  קען דאס נישט כשר'ןמען.  

o מען טובל'ט דאס אין א מקוה.  

 וועלכע זאך ניצט מען אויך בשעת'ן כשר'ן? .עט

o .א לעכט	

o זאלץ וואסער.	

o וואס איז געליגן אויפן פייער.א הייסע שטיין ,	

 נאכן כשר'ן

אויב מ'כשר'ט א טיש אדער א סינק א.ד.ג.  .פ

(למשל מיט דארף מען עס צו דעקן אין פסח 

א.  אדער סילווער פאפיר ,באלאטן, אדער קארבארוד

  ?)ד.ג.

o .יא  

o .ניין  

  וואס איז די טעם? .פא

o יאר איז געלעגן אויף דעם הייסע חמץ. צעווייל א גאנ  

o ווייל מענטשן זאלן וויסן אז מ'האט דאס גע'כשר'ט  

o  ,ווייל אפשר האט מען עס נישט דאס איז נאר א מנהג

	.גוט גע'כשר'ט
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  בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

  ג פסחחג הבחינה על הלכות ועניני  ד

  –  בדיקת חמץ -
 'ו חלק

שם התלמיד_____________________

 דיקת חמץפאר'ן בא האלבע שעה 

  וואס טאר מען נישט טון פאר בדיקת חמץ?  .פב

o .פארברענען די חמץ	

o .אנהייבן א סעודה  

o .צוגרייטן דעם סדר	

  מעג מען לערנען פאר בדיקת חמץ?  .פג

o .ניין  

o . יא  

o  פסח.נאר הלכות  

 די טעם פון בדיקת חמץ 

מ'קען עס פארוואס דארף מען בודק חמץ זיין,   .פד

 ?בטל מאכןדאך 

o  און חמץ אין פסחגוטע ווייל עס קען זיין מ'וועט טרעפן ,

	ער וועט דאס אויפעסן.

o  ,מען נישט עסן מצה. קעןווייל א הויז וואס איז דא חמץ	

o  צו זען די ארבעט וואס די גאנצע משפחה האט אריין

	לייגט.גע

 זמן פון בדיקת חמץדי 

 מאכט מען בדיקת חמץ? ווען  .פה

o .מוצאי שבת הגדול	

o פסח. די נאכט פאר ערב	

o .ערב פסח צופרי	

 ?'ביינאכט'פארוואס דארף מען בודק חמץ זיין   .פו

o  איז מען שוין גרייט. דעמאלטסווייל	

o  שיינט די ליכט בעסער. דעמאלטסווייל	

o .ווייל דעמאלטס איז שוין אלעס זויבער  

  

 ווי אזוי איז מען בודק חמץ

  מאכט אויף בדיקת חמץ? ברכהוועלכע   .פז

o .על בדיקת חמץ  

o .על ביעור חמץ  

o .על ביטול חמץ	

וועלכע זאך האט מען אויך אינזנען בשעת די   .פח

  ?ברכה

o .אכילת מצה	

o .שריפת חמץ פון ערב פסח  

o .אכילת מרור	

פאר בדיקת  פארוואס לייגט מען ארויס ברויט .פט

  ?חמץ

o  זאלן האבן וואס צו טון.ווייל די קינדער  

o די קינדער זאלן פרעגן ווייל.  

o  ווייל אויב מ'וועט גארנישט טרעפן וועט דאס זיין א

  ברכה לבטלה.

וויפיל שטיקלעך ברויט לייגט מען פאר בדיקת  .צ

  חמץ?

o .אכט  

o .צען  

o .צוועלף	

 פארוואס דוקא צען שטיקלעך? .צא

o .אקעגן י' ניסן	

o  פארשטייען עס ליגט אין דעם גרויסע סודות, וואס אונז

	מיר נישט.



 
ביז  נאך  זיין נאך די ברכה מפסיקמעג מען   .צב

  ?בודק זיין

o .ניין  

o .יא  

o .נאר אויב עס פעלט אויס פארן בדיקה	

  מען א ליכט פאר בדיקת חמץ? נעמטפארוואס   .צג

o .ווייל מיט די ליכט קען מען זען גוט חמץ  

o .ווייל מיט די ליכט קען מען פארברענען די חמץ	

o מ'דארף פארברענען דער יצר הרע ווייל דאס ווייזט אז.  

  הבדלה לעכט? ןיין מיט אמעג מען בודק חמץ ז  .צד

o .יא  

o .ניין	

 וואס איז די טעם?  .צה

o  א ווייל מיט א לעכט קען מען זען די שפאלטן, און מיט

	הבדלה נישט.

o  ווייל ווען א לעכט ברענט האט מען נישט מורא, און

	הבדלה האט מען יא מורא אז עפעס וועט זיך אנכאפן.

o און מ'קען ,  וייל די שיין פון א לעכט שאקלט זיך נישטו

בעסער זען, און הבדלה שאקלט זיך יא, און עס איז 

	שווער צו זען.

o .אלע טעמים פון פריער זענען ריכטיג	

בשעת'ן צונעמען  וועלכע זאכן פירט מען זיך מיט  .צו

 ?בודק חמץ זיין

o .א פעדער  

o ערדנע כלי.	  

 פארוואס נעמט מען א פעדער?  .צז

o מיט דאס וועט מען אריין שארן די חמץ. ווייל	

o .ווייל דאס איז די קאליר ווייס	

 ערטער דארף מען בודק חמץ זיין? וועלכעאין   .צח

o .אין דעם פסח'דיגן קאך  

o .אין ערגעץ נישט  

o .אין אלע ערטער ווי מען גייט א גאנץ יאר	

וואס מען  - זיין א בוידעםחמץ דארף מען בודק  .צט

  א גאנץ יאר? - נוצט נישט

o .ניין  

o .יא  

 נאך בדיקת חמץ

 נאך בדיקת חמץ?דריי מאל וואס זאגט מען   .ק

o .כל חמירא	

o ויהי נועם.	

 ?דאסוועלכע שפראך איז   .קא

o .לשון הקודש	

o .אראמיש	

 פארוואס איז דאס די שפראך?  .קב

o קן געווען האט מען גערעדט תווייל ווען מ'האט דאס מ

	די שפראך.

o ל די גויים זאלן נישט פארשטיין.יווי	

פארשטייט נישט וואס ער זאגט, אין אויב איינער  .קג

 וועלכע שפראך זאל ער עס זאגן?

o .ער זאל עס זאגן, אפילו ער פארשטייט נישט	

o .אין וועלכע שפראך ער פארשטייט	

 ז מען פארשטיין וואס מ'זאגט?ופארוואס מ  .קד

o .ווייל די חמץ וועט נישט בטל ווערן	

o  .ווייל דאס קען זיין א ברכה לבטלה	

אין די הויז נאך בדיקת מעג מען האבן חמץ   .קה

 חמץ?

o  אבער מ'זאל עס האבן אויף איין פלאץ. –יא	

o ניין.	

נאך שליט"א גע רבי יהייל דערוואס טיילט   .קו

 בדיקת חמץ?

o .פסח'דיגע קאקיס  

o .האניג לקח  

o .המן טאשן
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 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 

 

  ג פסחחג הבחינה על הלכות ועניני  ד

  – חמץ וביטול ביעור ומכירת  -
 'ז חלק

שם התלמיד_____________________

 די איסור פון האבן חמץ

פסח, ווער האט  פאראויס צו רייניגן די חמץ  .קז

  ?געווען דאס מתקן

o .דאס איז מדאורייתא	

o .דאס איז נאר מדרבנן  

מקיים ווען מ'רוימט וועלכע 'מצות עשה' איז מען   .קח

  אויס די חמץ?

o  זיבן טעג זאל קיין (לא ימצא בבתיכם שבעת ימים שאר

	.ר)זויער טייג נישט געפונען ווערן אין איייערע הייזע

o  (עס זאל נישט געזען ווערן קיין חמץ)ולא יראה לך חמץ	

o די ערשטע טאג אין ( ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם- 

זאלט איר אויס רוימען די זויער  -ד. מ. די פערצנטע טאג אין ניסן 

	.טייג פון אייערע הייזער)

אויף וועלכע צוויי לא תעשה'ס איז א מענטש  .קט

חמץ אין זיין רשות  עובר אויב ער לאזט איבער

  ?(צוויי תירוצים)

o  זיבן טעג זאל קיין לא ימצא בבתיכם שבעת ימים שאר)

	.הייזער)זויער טייג נישט געפונען ווערן אין איייערע 

o  (עס זאל נישט געזען ווערן קיין חמץ)ולא יראה לך חמץ	

o אין די ערשטע טאג  ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם)- 

זאלט איר אויס רוימען די זויער  -ד. מ. די פערצנטע טאג אין ניסן 

	טייג פון אייערע הייזער).

אר נישט הנאה האבן פון חמץ אין טדאס אז מ'  .קי

  ?געווען מתקןפסח, ווער האט דאס 

o .דאס איז מדאורייתא	

o .דאס איז נאר מדרבנן	

o .דאס איז חסיד'שע מנהג	

ביי אלע איסור'דיגע עסן איז דא די היתר פון   .קיא

בטל בשישים, דאס איז אויך דא ביי 'טריקנע' 

  חמץ אין פסח?

o .מדאורייתא מותר, מדרבנן אסור	

o מותר. מדאורייתא אסור, מדרבנן	

דא די היתר פון ביי אלע איסור'דיגע עסן איז   .קיב

בטל בשישים, דאס איז אויך דא ביי 'רינ'דיגע' 

  חמץ אין פסח?

o  מותר,  -אויב עס האט זיך אויס געמישט פאר פסח 

	אסור. -אויב עס האט זיך אויס געמישט אין פסח

o  אסור,   -אויב עס האט זיך אויס געמישט פאר פסח

	מותר. -אויב עס האט זיך אויס געמישט אין פסח

 מכירת חמץ

וואס פארא מיני חמץ מעג ' א פשוטע מענטש'  .קיג

  ער פארקויפן?

o .אלע חמץ וואס ער האט	

o .נאר חמץ וואס מען זעט נישט קלאר	

א גראסרי מאן אדער איינער וואס וועט שאדן ' .קיד

האבן אסאך געלט אויב ער ווארפט אוועק די 

  , וואספארא מיני חמץ מעג ער פארקויפן?'חמץ

o .אלע חמץ וואס ער האט	

o  וואס מען זעט נישט קלאר.נאר חמץ	

ווען מ'גייט צו בית דין פארקויפן די חמץ, פאר   .קטו

  וועמען פארקויפט מען עס?

o .פאר בית דין	

o .פארן גוי	



 
פארוואס דארף מען גיין צו בית דין, פארוואס  .קטז

  גייט מען נישט גלייך צו דער גוי?

o .ווייל א גוי איז א שטיק חמץ	

o .ווייל בית דין קען גוט די הלכות	

o ען וויל נישט פארשעמען דער גוי.ווייל מ	

וואס טוט בית דין מיט אלע חמץ וואס מ'האט   .קיז

 פארקויפט פאר בית דין?

o .זיי פארקויפן דאס פארן גוי ערב פסח צופרי	

o .זיי פארברענען עס	

פארקויפט מען די חמץ אן עכטע פארקויפניג,  .קיח

 אדער מען מאכט זיך נאר?

o .מען מאכט זיך	

o  אייביג.מען פארקויפט עס  פאר	

o .ווענט זיך ווי קליג דער גוי איז	

גוי, און וואס  ערוואס פארקויפט מען פאר ד  .קיט

 פארדינגט מען?

o .אלעס פארקויפט מען	

o .די חמץ פארקויפט מען, די פלעצער פארדינגט מען	

o פארדינגט מען, די פלעצער פארקויפט מען. די חמץ	

דער גוי מעג אריין קומען אין די הויז וואס ער  .קכ

 פט אין פסח?האט געקוי

o .יא	

o  .ניין	

וואס אין פסח, שטוב די מעג מען אריין גיין אין  .קכא

 מען האט פארקויפט פארן גוי?

o .יא	

o .ניין	

 דער גוי באצאלט וויפיל די חמץ קאסט?  .קכב

o  די גאנצע געלט. –יא	

o  ער געבט נאר א דיפאזיט. –ניין	

 

וואס מאכט מען א סימן וואו מען האט פאר  .קכג

 פארקויפט פאר גוי?

o דער גוי קומט זאל מען אים ווייזן וואו עס  ווייל אויב

	ליגט.

o  געדענקן ח"ו נישט צו צו רירן די  גוט ווייל מען זאל

	פלעצער אין פסח.

 ?דין צוריק פון דער גוי ווען קויפט עס בית  .קכד

o קיינמאל נישט.	

o מוצאי פסח.	

 נאך פסח

דארף מען טוב'לן די כלים נאך פסח, ווייל דאס  .קכה

 האט געהערט פאר א גוי?

o .יא	

o .ניין	

 וואס איז די טעם?  .קכו

o נאר די חמץ. ,ווייל די כלי איז נישט געווען זיינס	

o .ווייל דער גוי גייט עס נישט אן	

 אויב מ'טרעפט חמץ אין פסח

נאך שריפת  אויב מ'טרעפט חמץ אין ערב פסח  .קכז

 טון?מען אדער אין חול המועד, וואס זאל חמץ 

o .עס פארברענען	

o .איבער דעקן מיט א כלי	

מען אויב מ'טרעפט חמץ אין יום טוב, וואס זאל   .קכח

 טון?

o .עס פארברענען	

o .איבער דעקן מיט א כלי	

 חמץ פון א איד נאך פסח

וואס  ,אויב איינער האט נישט פארקויפט די חמץ  .קכט

 מען טון נאך פסח מיט די חמץ? גמע

o  ער מעג אפילו נישט הנאה האבן –גארנישט.	

o וואס ער וויל.	
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  ג פסחחג הבחינה על הלכות ועניני  ד

  – ערב פסח  -
 'ח חלק

 ________שם התלמיד_____________

 שחרית 

 פארוואס דאווענט מען פרי ערב פסח?   .קל

o .כדי מען זאל קענען פארברענען די חמץ באצייטענס  

o .כדי מ'זאל זיך שוין קענען זעצן צום סדר  

o .ווייל מען וויל אזוי  

  וואס זאגט מען נישט ביי שחרית ערב פסח?  .קלא

o .הודו  

o .מזמור לתודה  

  ?דאס נישטפארוואס זאגט מען  .קלב

o  קיין צייט נישטאווייל עס איז.  

o  ודה ערב תישט געברענגט די קרבן נווען מען האט ווייל

  .פסח

 תענית בכורים

  ווער דארף פאסטן ערב פסח?  .קלג

o .יעדע טאטע  

o .יעדע בכור  

o .יעדע רב  

 די בכורים פאסטן? דארפןפארוואס  .קלד

o .ווייל זיי זאלן זיין הונגעריג  

o .ווייל זיי האבן געגעסן חמץ  

o  שע בכורים.יאיד האט געראטעוועט די השי"תווייל	

רפן נישטאכדי זיי זאלן  בכוריםדי ען וואס טו  .קלה

  פאסטן?

o .עסן ווייניגער ווי א כזית אויף אמאל  

o .עסן נאר פסח'דיגע זאכן  

o  אדער הערן פון א צווייטן א סיום.מסכתא, מאכן א סיום	

  ?א אינגל וואס איז א בכור דארף פאסטן .קלו

o .יא	

o  זיין טאטע פאסט פאר אים –ניין.  

o .ווען ער ווערט גרויס דארף ער פאסטן צוויי מאל  

 איסור חמץ

 ביז ווען איז מותר צו עסן חמץ?מן התורה,   .קלז

o .ביז צוויי שעה פאר חצות  

o .ביז א שעה פאר חצות  

o .ביז חצות	

 מדרבנן, ביז ווען איז מותר צו עסן חמץ?  .קלח

o ביז צוויי שעה פאר חצות.  

o ביז א שעה פאר חצות.  

o ביז חצות.	

 ?ווען איז זמן שריפת חמץ  .קלט

o .ביז צוויי שעה פאר חצות  

o .ביז א שעה פאר חצות  

o .ביז חצות	

 שריפת חמץ

 וואס פארברענט מען ביי שריפת חמץ?  .קמ

o .אלע חמץ וואס מ'האט אויס גערוימט אין חודש ניסן	

o .די חמץ וואס מ'האט נעכטען בודק געווען	

o .די איבער געבליבנע זאכן פון פרישטאג	

 צו פארבענען ביי שריפת חמץ? מנהגוואס איז א   .קמא

o .די לולב  

o .די קנויטן פון די חנוכה לעכט  

o .די איבריגע משלוח מנות  



 
  מען אויף שריפת חמץ? מאכטוועלכע ברכה   .קמב

o .על בדיקת חמץ  

o .על ביעור חמץ  

o פון ביינאכט. מען מאכט נישט, מ'איז שוין יוצא	

וואס זאגט מען דריי מאל, נאכן פארברענען די   .קמג

 חמץ?

o .שירבו זכיתנו	

o .כל חמירא	

o .ויהי נועם	

מען  ,פארוואס איז מען מבטל נאכאמאל די חמץ .קמד

 האט דאך עס שוין נעכטן מבטל געווען?

o ווייל אפשר האט מען פארגעסן.	

o ווייל די חמץ פון היינט האט מען דאך נישט מבטל געווען.	

o .ווייל מ'וויל דערמאנען יעדעם איינעם  

 א מלאכה ערב פסח

ערב פסח נאכמיטאג האט די  מלאכהמאכן א  .קמה

  זעלבע הלכה ווי...?

o .ערב שבת  

o .יום טוב  

o .חול המועד	

וואס טוט מען אויב מ'האט זיך דערמאנט נאך  .קמו

 חצות, אז מ'האט זיך נאך נישט אפגעשוירן?

o  זיך אפשערן דורך א גוי.מען זאל  

o .מ'זאל בלייבן מיט האר  

o .זיך אפשערן דורך א איד  

 ערב פסח מצות

  קן מיר מצות ערב פסח?בא פארוואס  .קמז

o .די מצות זאלן זיין פריש און גישמאק  

o וואס מען האט מקריב געווען  ,א זכר אויף די קרבן פסח

  ערב פסח.

o  נישט מאכן קיין מלאכה. סיי וויווייל מען טאר  

  וואס זאגט מען בשעת מצות באקן ערב פסח? .קמח

o .הלל  

o .הגדה של פסח  

o .חסל סידור פסח  

צו זאגן הלל ווען מען  מנהגפארוואס איז דער   .קמט

 באקט מצות ערב פסח?

o  ווייל מען איז מתפלל אז די מצות זאלן נישט חמץ'דיג

  ווערן.

o .ווייל יום טוב זאגט מען הלל	

o .ווייל עס איז א זכר צו קרבן פסח אין בית המקדש  

צו  –אין סקווירא  –וואס פירט מען זיך ביי אונז   .קנ

 טון ביי הלל?

o .צו זאגן מיט א ברכה  

o  זאגן פסוק ביי פסוק.צו	

o .צו זאגן שטיל  

כהנים געטון אין בית  פוןוואס האבן די שורות   .קנא

  המקדש ערב פסח?

o .גע'שחט'ן די קרבן פסח  

o .געשיקט די בלוט צו די מזבח אויף צו שפריצן  

o .געמאכט סדר צווישן די עולם  

צו די בית המקדש  געקומעןוויפיל חברות זענען   .קנב

  צו שחט'ן די קרבן פסח?

o .דריי  

o בן.זי  

o .וויפיל מען האט געדארפט  

 זיך גרייטן פאר די סדר

טון ערב פסח  קינדערוואס דארפן אלע   .קנג

  נאכמיטאג?

o .באקן מצות  

o .גיין שלאפן  

o אוועק כאפן די אפיקומן	
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   בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
  
  

  ג פסחה חגבחינה על הלכות ועניני  ד

  – א'  - ליל הסדרדיני  -
 'ט חלק

 שם התלמיד_____________________

 צו גרייטן די סדר

וואס זאל מען נישט טון ערב פסח פון די זמן  .קנד

 מנחה?

o  כדי מ'זאל זיין הונגעריג פארן סדר. –עסן אסאך	

o  ווערן.קען חמצ'דיג 'ווייל מ -שפילן אויפן גאס	

ווען דארף מען צוגרייטן די אלע זאכן פון דער  .קנה

 סדר?

o .נאך בדיקת חמץ  

o .ערב פסח נאכמיטאג  

o .ווען מען קומט אהיים פון שוהל	

 אנגרייטן?שוין דעמאלטס  מעןפארוואס דארף  .קנו

o .ווייל די קינדער זאלן האבן וואס צו טון ערב פסח	

o קענען מאכן ט אהיים זאל מען ומכדי גלייך ווען מ'ק

	ווארטן. ןשט דארפקידוש, און ני

  שמות החג

  פארוואס הייסט די יום טוב פסח 'חג הפסח?  .קנז

o ווייל דאס איז א צייט פון פרייהייט.  

o הייזער פון די אידן  ווייל השי"ת האט איבער געהיפט די

  .ביי מכת בכורות

o .ווייל עס איז א יום טוב וואס איז דא א חיוב פון עסן מצה  

  טוב פסח 'חג המצות?פארוואס הייסט די יום  .קנח

o ווייל דאס איז א צייט פון פרייהייט.  

o הייזער פון די אידן  ווייל השי"ת האט איבער געהיפט די

  .ביי מכת בכורות

o .ווייל עס איז א יום טוב וואס איז דא א חיוב פון עסן מצה  

  ?'זמן חירותינו'פארוואס הייסט די יום טוב פסח   .קנט

o ווייל דאס איז א צייט פון פרייהייט.  

o .ווייל עס איז א יום טוב וואס איז דא א חיוב פון עסן מצה  

 ביינאכט יום טוב מעריב

 וואס זאגט מען צווישן מנחה און מעריב? .קס

o .סדר אמירת קרבן פסח  

o .הלל  

 ?וואס זאגט מען פסח ביינאכט נאך מעריב .קסא

o סדר אמירת קרבן פסח.  

o .הלל  

וואס דארף מען אינזינען האבן ווען מען זאגט די   .קסב

 הלל פון מעריב?ברכה פאר 

o .אויך הלל וואס מ'זאגט ביי די סדר  

o .פאר די ד' כוסות  

  שיינע כלים

פארווואס דארף מען ניצן שיינע כלים פסח   .קסג

  ביינאכט?

o .ווייל פסח איז א צייט פון פרייהייט	

o ,אז דער יצר הרע זאל זען אז דא איז נישט זיין פלאץ 

  ווייל ער איז שמוציג.

 קיטלמען טוט אן א 

 ן א קיטל?טוט מען אָ פארוואס   .קסד

o .צו ווייזן פרייהייט  

o .צו דערמאנען דעם יום המיתה	

o צו דערמאנען פון יום כיפור. זיך	



 

	דאס אז מען טוט אן א קיטל, איז א..  .קסה

o .דאורייתא	

o .דרבנן	

o .א מנהג	

אונז, ווער טוט נישט ביי מען זיך זיי  טווי אזוי פיר  .קסו

	אן א קיטל?

o  חתונה.נגערמאן די ערשטע יאר נאך זיין יוא	

o .איינער וואס האט נישט קיין קינדער	

א זון וואס זיצט ביי די סדר פון זיין טאטע, מעג   .קסז

	אנטון א קיטל?

o .יא	

o .ניין	

א תלמיד וואס זיצט ביי די סדר פון זיין רבי, מעג   .קסח

	אנטון א קיטל?

o .יא	

o .ניין	

  ארבעה כוסות

  טרינקן פסח ביינאכט פיר כוסות איז א...  .קסט

o .דאורייתא	

o .דרבנן	

o  מנהג.א	

 פארוואס טרינקן מיר פיר כוסות פסח ביינאכט?  .קע

o .אקעגן די פיר אמהות	

o  אקעגן די פיר לשונות וואס השי"ת האט געזאגט אז ער

	גייט אויסלייזן די אידן.

 רויטע וויין? דוקאפארוואס איז א מצוה צו נעמען   .קעא

o .א זכר צו מכת דם  

o .א זכר צו דם פסח און דם מילה  

o  חשוב. איז מערוויין ווייל רויט	

o .א זכר צו די בלוט וואס פרעה האט פארגאסן	

o .אלע תירוצים איז אמת	

  זיצן אנגעלעהנט

 פארוואס זיצט מען אנגעלענהט פסח ביינאכט? .קעב

o .ווייל מ'האט צו געגרייט שיינע בענקלעך	

o .ווייל דאס ווייזט אויף פרייהייט	

  איז א...זיצן אנגעלעהנט פסח ביינאכט   .קעג

o .דאורייתא	

o .דרבנן	

o .א מנהג	

די ד' כוסות ויב איינער האט נישט געטרינקן א .קעד

  אנגעלעהנט האט ער יוצא געווען די מצוה?

o .יא	

o .ניין	

 אויף וועלכע זייט דארף מען זיך אנלעהנען?  .קעה

o .אויף די רעכטע זייט  

o .אויף די לינקע זייט  

די רעכטע אן אויף נישט לעהנט מען זיך פארוואס  .קעו

 זייט, וואס איז מער חשוב'ער?

o זייט איז שווער. ווייל די רעכטע  

o .ווייל עס איז א סכנה  

א זון וואס זיצט ביי די סדר פון זיין טאטע, מעג   .קעז

	זיך אנלעהנען?

o .יא	

o .ניין	

א תלמיד וואס זיצט ביי די סדר פון זיין רבי, מעג   .קעח

	זיך אנלעהנען?

o .יא	

o .ניין	
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  ג בחינה על הלכות ועניני חג הפסח ד

  –  ב - ליל הסדר דיני -
 'י חלק

 שם התלמיד_____________________

  קערה

  ?'קערה' טוואס טייטש  .קעט

o פרייהייט  

o א טעלער  

  וויפיל זאכן ליגן אין די קערה?  .קפ

o זעקס  

o ניין  

 מצות

 וויפיל מצות נעמט מען פאר די קערה?  .קפא

o .צוויי  

o .דריי	

 פארוואס נעמט מען דריי מצות? .קפב

o  משנה, און איינס גייט מען צוברעכן.צוויי פאר לחם	

o ווייל פרעה האט אונז אנגעדרייט מצות	

 מצה? 'ערשטע'וואס טוט מען מיט די  .קפג

o די מצה פאר כורך	

o .די ערשטע כזית, און פאר די אפיקומן	

o .די ערשטע כזית מצה	

 וואס טוט מען מיט די 'צווייטע' מצה?  .קפד

o די מצה פאר כורך	

o  אפיקומן.די ערשטע כזית, און פאר די	

o .די ערשטע כזית מצה	

 וואס טוט מען מיט די 'דריטע' מצה?  .קפה

o די מצה פאר כורך	

o .די ערשטע כזית, און פאר די אפיקומן	

o .די ערשטע כזית מצה	

 זרוע

לייגן וואס איז דער מנהג ביי אונז אין סקווירא צו   .קפו

 פאר "זרוע"?אויף די קערה 

o  ָטנע פליגל פון אן עוף.א געברא  

o  ָפון אן עוף. ערלעבטנע א א געברא	

 ?(צווי תירוצים) פארוואס נעמט מען א זרוע .קפז

o .א זכר לחרבן  

o .א זכר לקרבן פסח  

o זרוע נטויה פון השי"ת עס ווייזט אויף די. 

 ?ווען עסט מען די זרוע  .קפח

o .מען עסט עס נישט  

o .ביי שלחן עורך  

o ביי די אפיקומן. 

 ביצה

 ?וואס לייגט מען אויף די קערה פאר "ביצה"  .קפט

o  לויזע אייא.	

o  געקאכטע אייא.  

o אייער שפייז.	

 ?פארוואס נעמט מען א ביצה  .קצ

o .א זכר לחרבן  

o .א זכר לקרבן פסח  

o .א זכר לקרבן חגיגה	

 ?ווען עסט מען די ביצה  .קצא

o .מען עסט עס נישט  

o .ביי שלחן עורך  

o ביי די אפיקומן. 



 

 מרור

צו לייגן וואס איז דער מנהג ביי אונז אין סקווירא  .קצב

 "?מרור" אויף די קערה פאר

o ן.נאר שלאט  

o .נאר כריין  

o לאטן אריין געלייגט כריין.אש	

 ?פארוואס נעמט מען מרור .קצג

o .א זכר אויף די שווערע ארבעט  

o  חגיגהא זכר לקרבן. 

 ?ווען עסט מען די מרור וואס ליגט אויפן קערה  .קצד

o .ביי מרור  

o .ביי שלחן עורך  

o ביי כורך. 

 חרוסת

 "?חרוסת"וואס לייגט מען אויף די קערה פאר   .קצה

o  עפל.געמאלנע ניס און  

o .געמאלנע כריין  

o .געמאלנע מצה	

 ?פארוואס נעמט מען חרוסת  .קצו

o .א זכר אויף די ליים  

o  אויף די שווערע ארבעטא זכר. 

 ?ווען עסט מען די חרוסת .קצז

o .מען טינקט איין די כרפס  

o .מען טינקט איין מיט די מרור  

o מען טינקט איין מיט די כורך. 

 כרפס

לייגן וואס איז דער מנהג ביי אונז אין סקווירא צו   .קצח

 "?כרפסאויף די קערה פאר "

o .רעטעך  

o .קארטפל  

o .אוגרקע	

 ?פארוואס נעמט מען כרפס  .קצט

o .אז די קינדער זאלן פרעגן  

o .א זכר אויף די ליים  

o  חגיגהא זכר לקרבן. 

 ?ווען עסט מען די כרפס .ר

o .ביי שלחן עורך  

o נאך קידוש. 

 חזרת

וואס איז דער מנהג ביי אונז אין סקווירא צו  .רא

 ?אויפן קערה "חזרתנעמען פאר "

o .נאר שלאטן  

o .נאר כריין  

o לאטן אריין געלייגט כריין.אש	

 ?פארוואס נעמט מען חזרת  .רב

o .א זכר לחרבן  

o .א זכר לקרבן פסח  

o  אויף די שווערע ארבעטא זכר. 

 ?ווען עסט מען די חזרת  .רג

o .מען עסט עס נישט  

o .ביי מרור  

o ביי כורך. 

 סדר הקערה

ווי אזוי לייגט מען אויס די זעקס אויבן   .רד

 ?דערמאנטע זאכן אויפן קערה

o .רינדכיג  

o .אזוי ווי צוויי סגול'ס  

o ווי אזוי מ'וויל. 

 ?ווער האט דאס מייסד געווען .רה

o .דער רש"י הקדוש  

o .דער ארי' הקדוש  

o דער בעל שם טוב. 
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  ג בחינה על הלכות ועניני חג הפסח ד

  –  ג - ליל הסדר דיני -
 'יא חלק

 התלמיד_____________________שם 

  סימני הסדר

ווי למשל [פארוואס איז דא סימנים ביי די סדר   .רו

  ?א. א. וו.] קדש ורחץ

o  אזוי האבן די אידן געטון אין מצרים.ווייל  

o  ווייל עס איז דא אסאך זאכן צו טון פסח ביינאכט, און

	מיט סימנים געדענקט מען.

 ?מייסד געוועןווער האט דאס   .רז

o .רש"י הקדוש  

o .דער ארי' הקדוש  

o דער בעל שם טוב. 

 קדש

ען יום טוב געפאלט מוצאי שבת, איז דא וו  .רח

 יקנה"ז, וואס מיינט דאס?

o בורא פרי הגפן. (ק) קידוש, מען יין, (י)  :די סדר פון קידוש

(ה) 	.זאגט די נוסח פון קידוש. (נ) נר, בורא מאורי האש

פון הבדלה, נאר מען זאגט  זאגט די נוסחמען  ,הבדלה

	שהחינו. -המבדיל בין קודש לקודש. (ז) זמן 

o דאס איז העכערע זאכן וואס מיר פארשטייען נישט.	

וואס דארף מען אינזינען האבן ביי ברכת   .רט

 פון קידוש? 'שהחיינו'

o .די אלע מצוות וואס מען וועט טון ביים סדר  

o .צו לויבן דעם באשעפער פאר אלע ניסים  

o  איז פסח.אז היינט  

  מען מאכט א נאך ברכה נאך קידוש?  .רי

o .יא  

o .ניין  

 ורחץ

פארוואס דארף מען זיך וואשן די הענט פאר די   .ריא

 ?(צוויי תירוצים) כרפס

o ן עסענווארג.יווייל מען גייט איינטינקען א  

o .ווייל די הענט זענען שמוציג פון די וויין  

o .ווייל פסח ביינאכט איז מען זייער אפ געהיטן	

רעדן נאכן זיך וואשן, ביזן נאכן עסן  מעג מען אויס .ריב

 כרפס?

o .יא	

o .ניין  

 כרפס

וואס האט מען אינזינען ביי די ברכת "האדמה"  .ריג

 ביי כרפס?

o .אז מ'זאל דאס עסן אנגעלעהנט  

o .א זכר צו קרבן חגיגה  

o .אויך פאר די מרור	

 פארוואס עסט מען וויינגער ווי א כזית?  .ריד

o .ווייל מ'זאל בלייבן הונגריג פאר די מצות  

o .ווייל די קינדער זאלן פרעגן  

o מאכן א בורא נפשות. ווייל מ'זאל נישט דארפן  

 יחץ

 וועלכע מצה צוטיילט מען? ,ביי יחץ  .רטו

o .די ערשטע  

o .די צווייטע  

o .די דריטע	

	



 

 וואס טוט מען מיט די גרעסרע האלב?  .רטז

o .מ'לייגט עס צוריק אין די קערה	

o .מ'לייגט עס אוועק פאר אפיקומן	

 קלענרע האלב?וואס טוט מען מיט די  .ריז

o .מ'לייגט עס צוריק אין די קערה	

o .מ'לייגט עס אוועק פאר אפיקומן	

 פארוואס צו ברעכט מען א מצה?  .ריח

o .ווייל די קינדער זאלן קענען בעטן אפיקומן  

o א צובראכנע מצה בשעת  ווייל עס זאל זיין אויפן טיש

  זאגן די הגדה.

 מגיד

וואס דארף מען אינזינען האבן פאר מען הייבט אן   .ריט

 הגדה, וועלכע מצוה איז מען מקיים? די

o ."אז מען איז מקיים די מצוה פון "ד' כוסות  

o ."אז מען איז מקיים די מצוה פון "והגדת לבנך	

 די מצוה פון סיפור יציאת מצרים איז א..  .רכ

o .דאורייתא	

o .דרבנן	

o .א מנהג	

 פארוואס מאכט מען נישט קיין ברכה פאר מגיד?  .רכא

o ווייל די מצוה האט נישט קיין שיעור.  

o .ווייל עס איז נישט קיין דאורייתא	

 וואס פירט מען זיך צו זאגן פאר די הגדה? .רכב

o  א שטיקל זוהר וואס עס שטייט דארט די גרויסקייט פון

	סיפור יציאת מצרים.

o .כל חמירא	

 הא לחמא עניא

ווי אזוי פירט מען זיך ביי אונז אין סקווירא, צו טון   .רכג

 ?'הא לחמא עניאזאגן ' בשעת

o  די מצות.מ'הייבט אויף	

o הייבט אויף די כוס.'מ	

אין  'הא לחמא עניא'פארוואס זאגט מען  .רכד

 אראמיש?

o  ווייל די מענטשן האבן נישט פארשטאנען קיין לשון

  הקודש.

o .ווייל די מלאכים פארשטייען נישט קיין אראמיש  

o .ווייל אראמיש איז א הייליגע שפראך	

 מה נשתנה

וועלכע קשיות פרעג מען פארוואס מיר טוען פסח   .רכה

 קנעכט שאפט?ווייזט אויף  זאכן וואסבינאכט 

o  כולו  -שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה, הלילה הזה

	מצה. 

o  ,הלילה הזה  -שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות

  מרור. 

o  ,הלילה  -שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפלו פעם אחת

  . הזה שתי פעמים

o  ,הלילה  -שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסבין

  הזה כלנו מסבין. 

וועלכע קשיות פרעג מען פארוואס מיר טוען פסח  .רכו

 ?הייט-פרייבינאכט זאכן וואס ווייזט אויף 

o  כולו  -שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה, הלילה הזה

	מצה. 

o  ,זה הלילה ה -שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות

  מרור. 

o  ,הלילה  -שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפלו פעם אחת

  הזה שתי פעמים. 

o  ,הלילה  -שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסבין

   הזה כלנו מסבין.

ת שבכל הלילו' ווען האט מען געפרעגט די קשיא  .רכז

שלוק ומבשל הלילה הזה  אנו אוכלין בשר צלי

     '?כלו צלי

o  זענען געווען אין בבל.ווען די אידן	

o .ווען דער בית המקדש איז געשטאנען	
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  ג בחינה על הלכות ועניני חג הפסח ד

  –  ד - ליל הסדר דיני -
 'יב חלק

שם התלמיד_____________________

 עבדים היינו

פארענפערט די ערשטע און די  ווי אזוי ווערט .רכח

 ?צווייטע קשיא

o מיר זענען געווען קנעכט  עבדים היינו לפרעה במצרים)

	.פאר פרעה אין מצרים)

o   און ( ינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויהקאל ה'ויוציאנו

ט האט אונז ארויס געצויגן פון דארט -השי"ת אונזער ג

מיט א שטארקע האנט און מיט א אויס געשטרעקטע 

	.ארעם)

ווי אזוי ווערט פארענפערט די דריטע און די   .רכט

 פערטע קשיא?

o מיר זענען געווען קנעכט  עבדים היינו לפרעה במצרים)

	פאר פרעה אין מצרים)

o   און  ינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויהקאל ה'ויוציאנו)

ט האט אונז ארויס געצויגן פון דארט -השי"ת אונזער ג

מיט א שטארקע האנט און מיט א אויס געשטרעקטע 

	ארעם)

אויב איינער איז א תלמוד חכם, און ער ווייסט שוין  .רל

אלע ניסים פון יציאת מצרים, איז ער נאך אלץ 

 מחיוב צו פארציילן די ניסים פון יצית מצרים?

o .יא	

o .ניין	

מיר ענען מיר מחיוב מיט די מצוה, פארוואס ז  .רלא

  ?זענען דאך נישט געווען אין מצרים

o ווייל עס זענען נאך דא היינט אסאך רשעים.  

o  ווייל אויב השי"ת וואלט נישט אויס געלייזט אונזרע

  וואלטן מיר נאך יעצט געארבעט פאר פרעה. ,עלטערן

ווי אזוי ווערט אנגערופן איינער וואס פארמערט   .רלב

 י ניסים פון יציאת מצרים?צו פארציילן ד

o .געבענטשט	

o .געלויבט	

o .דערהויבן	

 מעשה ברבי אליעזר

די  פארציילט די הייליגע תנאיםווי לאנג האבן  .רלג

 ניסים פון יציאת מצרים?

o .פאר צוויי שעה	

o .ביז חצות	

o .ביז אינדערפרי	

 פארוואס פארציילט מען די מעשה?  .רלד

o .ווייל די קינדער האבן ליב מעשיות	

o אפילו תלמידי חכמים האבן  פפון דעם אז ווייל מיר זעען

	פארציילט די ניסים פון יציאת מצרים.

 אמר רבי אליעזר בן עזריה

דארף , מען 'רבי אליעזר בן עזריה'וואס האלט   .רלה

ביינאכט ביי קריאת שמע אויך דערמאנען די 

 יציאת מצרים?

o .יא	

o .ניין	

ביינאכט ביי דארף מען  ,'די חכמים'וואס האלטן   .רלו

 אויך דערמאנען פון יציאת מצרים?קריאת שמע 

o .יא	

o .ניין	

  



 

 ארבעה בנים

וויפיל מאל ווערט דערמאנט אין די תורה, די  .רלז

 מצוה פון והגדת לבנך?

o .איינס	

o .דריי	

o .פיר	

אלע קינד דארף מען זאגן סארט פאר וועלכע   .רלח

הלכות וואס זענען נוגע נאכן די אפילו  ,הלכות

 סדר?

o .תם	

o .רשע	

o .שאינו יודע לשאול	

o .חכם	

און  ,וועלכע קינד דארף מען זאגן אלעספאר  .רלט

אויס לערנען אויף א אים נאכדעם דארף מען 

 נגע וועג, מער נישט צו פרעגן אזוי?עשטר

o .תם	

o .רשע	

o .שאינו יודע לשאול	

o .חכם	

די גאנצע  פאר וועלכע קינד דארף מען דערציילן  .רמ

 מעשה פון יציאת מצרים?

o .תם	

o .רשע	

o .שאינו יודע לשאול	

o .חכם	

קינד דארף מען נישט ווארטן ביז ער פאר וועלכע   .רמא

 ?דערציילןגלייך נאר אים  ,פרעגט

o .תם	

o .רשע	

o .שאינו יודע לשאול	

o .חכם	

 יכול מראש חודש

זאל מען  וועלכע טאג ,וואס וואלט מען געמיינט .רמב

 דערציילן סיפור יציאת מצרים?

o .ראש השנה	

o .ראש חודש ניסן	

י"ד פון וואו לערנט מען ארויס אז עס מיינט דוקא  .רמג

 ?ניסן

o .בעבור זה	

o .ביום ההוא	

וואס וואלט מען געמיינט, וועלכע צייט אין טאג   .רמד

 זאל מען דערציילן סיפור יציאת מצרים?

o .בייטאג	

o .ביינאכט	

 פון וואו לערנט מען ארויס אז עס מיינט ביינאכט?  .רמה

o .בעבור זה	

o .ביום ההוא	

 מתחלה עובדי עבודה זרה

 מיט וועלכע זאך דארף מען אנהויבן די הגדה?  .רמו

o ט נישט א גוטע זאך.מי	

o .מיט א גוטע זאך	

 מיט וועלכע זאך דארף מען ענדיגן די הגדה? .רמז

o .מיט נישט א גוטע זאך	

o .מיט א גוטע זאך	

וועלכע נישט גוטע זאך הייבן מיר אן די מיט   .רמח

 הגדה?

o .אז אונזרע עלטערן האבן געדינט עבודה זרה	

o .אז השי"ת האט אונז גענומען פאר א פאלק	

 מיר די הגדה? ענדיגןמיט וועלכע גוטע זאך   .רמט

o .אז אונזרע עלטערן האבן געדינט עבודה זרה	

o .אז השי"ת האט אונז גענומען פאר א פאלק	
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 ברוך שומר הבטחתו לישראל

ט פאר אברהם ביי די גס האט השי"ת צו געזאווא  .רנ

 ברית בין הבתרים?

o .אז די אידישע קינדער וועלן מאכן א סדר	

o  אז די אידן וועלן ארבעטן אין מצרים און נאכדעם וועלן

	זיי אויס געלייזט ווערן.

o .אז ער וועט האבן א זון ישמעאל	

 וא שעמדה וה

דאס וואס השי"ת האט צוגעזאגט פאר אברהם   .רנא

 אבינו, ווען נאך האבן מיר האט דאס געהאלפן?

o .נאר אין מצרים	

o .אין אלע דורות ווען מיר האבן געהאט פיינט	

o  וועלט מלחמה.צווייטע ביי די	

 צא ולמד

 רע רשע ווי פרעה?עווער איז געווען א גרעס .רנב

o .אחשורש	

o .לבן	

o נמרוד	

געווען א גרעסרע רשע ווי פארוואס איז ער  .רנג

 פרעה?

o .ווייל ער איז געווען א פאפער	

o  ווייל ער האט געוואלט הרג'נען אלע קינדער נישט נאר

	די זכרים.

o .ווייל ער האט געדינט עבודה זרה	

  

	

בעל הגדה די אלע  ערפארוואס ברענגט ד  .רנד

 פסוקים?

o .ווייל אין אזא היילגע ציט וויל מען לערנען חומש	

o  ביינאכט דארף מען לערנען.ווייל פסח	

o  ווייל פון דא לערנט מען ארויס אלע זאכן וואס די מצריים

	האט זיי געטון. האבן אונז געטון, און וואס השי"ת

וואס דער בעל  ,ווער האט געזאגט די פסוקים  .רנה

 פון א יעדע ווארט? ארויס הגדה דרש'נט עפעס

o .איינער וואס האט געברענט ביכורים	

o  געברענט א קרבן חטאתאיינער וואס האט	

  עשר מכות

וויפיל מכות האבן די  'רבי יוסי הגלילי'וואס האלט   .רנו

  ים געהאט?ימצר

o  300, סך הכל 250, ביי די ים 50אין מצרים.  

o  60סך הכל , 50ביי די ים , 10אין מצרים.  

o  240סך הכל  ,200ביי די ים , 40אין מצרים.  

וואס האלט 'רבי אליעזר וויפיל מכות האבן די  .רנז

  רים געהאט?מצ

o  300, סך הכל 250, ביי די ים 50אין מצרים.  

o  60, סך הכל 50, ביי די ים 10אין מצרים.  

o  240, סך הכל 200, ביי די ים 40אין מצרים.  

וואס האלט 'רבי עקיבא' וויפיל מכות האבן די   .רנח

  מצרים געהאט?

o  300, סך הכל 250, ביי די ים 50אין מצרים.  

o  60סך הכל , 50, ביי די ים 10אין מצרים.  

o  240, סך הכל 200, ביי די ים 40אין מצרים.  



 

  כמה  אחתעל 

  מיר ווען מיר זאגן דאס? וואס טוען  .רנט

o .מיר בעטן פון השי"ת זאל אונז ארויס נעמען פון גלות  

o .מיר דאנקן השי"ת פאר אלע זאכן וואס ער האט געטון  

o  מיר דערמאנען די חסדים אז השי"ת האט אונז

	שלעכטע גלח דיינו.געראטוועט פון די 

וויפיל גוטע זאכן רעכן מיר אויס וואס השי"ת   .רס

 האט אונז געטון?

o .הונדרעט	

o .פערצן	

 רבן גמליאל אומר

, איז פון די וועלכע שטיקלעך פון די הגדה  .רסא

  ?וויכטג'סטע

o  מרור. -מצה  -פסח  

o .בצאת ישראל ממצרים  

  ?וואס טוט מען "פסח שהיו"ווען מ'זאגט  .רסב

o מ'קוקט אויפן זרוע.  

o ייזט אויפן זרועמ'וו.	

o .מ'הייבט אויף די כוס	

מיט די פינגער אויף  זןפארוואס זאל מען נישט וויי  .רסג

  די "זרוע" ווען מען זאגט "פסח שהיו"?

o  אויסזען אז מען מאכט דאס פאר קרבן  קעןעס ווייל

  פסח.

o  עס קען זיין חמצ'דיגווייל.	

 פארוואס האט מען געגעסן א קרבן פסח? .רסד

o  געהיפט די הייזער פון די אידן.ווייל השי"ת האט איבער	

o .ווייל די מצרים האבן אונז פארביטערט	

  ?וואס טוט מען "מצה זו"ווען מ'זאגט   .רסה

o מ'קוקט אויפן מצה.  

o מ'ווייזט אויפן מצה.	

o .מ'הייבט אויף די כוס 	

 פארוואס עסן מיר מצה? .רסו

o .ווייל השי"ת האט איבער געהיפט די הייזער פון די אידן	

o  אונזרע עלטערן האט זיך אפ געבאקן ווייל די טייג פון

	אויפן וועג ארויס פון מצרים.

  ?וואס טוט מען "מרור זו"ווען מ'זאגט   .רסז

o מ'קוקט אויפן מרור.  

o מ'ווייזט אויפן מרור.	

o .מ'הייבט אויף די כוס 	

 ?עסן מיר מרורפארוואס   .רסח

o .ווייל השי"ת האט איבער געהיפט די הייזער פון די אידן	

o פארביטערט. ווייל די מצרים האבן אונז	

ביי וועלכע שטיקלעך אין די הגדה הייבט מען   .רסט

  ?אויף די כוס

o מעשה ברבי אלעזר.  

o חכם.	

o .ונצעק	

o .והוא שעמדה	

o .לפיכך	

o אשר גאלנו. די ברכה	

ביי וועלכע שטיקלעך אין די הגדה גיסט מען   .רע

  ?אראפ

o אחד חכם.  

o והוא שעמדה.	

o .דם ואש ותמרות עשן	

o .ביי די צען מכות	

o .ביי דצ"ך עד"ש באח"ב	

o .ביי דיינו	

ווען מען ענדיגט זאגן די הגדה וויפיל שטיקלך פון   .רעא

 הלל זאגט מען?

o .מען זאגט די גאנצע	

o .נאר הללויה מיט בצאת ישראל	

o .מען זאגט אלעס נאך בענטשן	
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  ג בחינה על הלכות ועניני חג הפסח ד

  –  ו -ליל הסדר דיני -
 דחלק י

 התלמיד_____________________שם 

  רחצה

- ריי סימנים "רחצהפארוואס זאגט מען די ד  .רעב

  וואשן?מצה" פארן זיך -מוציא

o .ווייל מ'מעג נישט אויסרעדן  

o .ווייל עס איז א מצוה מדאורייתא	

 מוציא

 עסן מצה פסח ביינאכט איז א.. .רעג

o .דאורייתא	

o .דרבנן	

o .א מנהג	

  ?'ברכת המוציא'ל מצות כאפט מען אן ביי יוויפ  .רעד

o .דריי  

o איינס.  

o .צוויי	

 מצה

על אכילת 'וועלכע מצה לאזט מען אפ ביי ברכת   .רעה

  מצה?

o .כהן  

o .לוי  

o .ישראל	

וואס נאך דארף מען אינזינען האבן ביי די ברכה   .רעו

  על אכילת מצה?

o אויפן מרור.  

o אויף כורך.  

o .אויף אפיקומן	

	

שלינגען ל כזיתים מצה דארף מען אראפ יוויפ .רעז

  אויף איינמאל?

o .דריי  

o .צוויי  

o .פיר 	

  ?עסן די צוויי כזיתים ןמעג מען אויס רעדן פאר  .רעח

o יא.  

o ניין.  

א גאנץ פסח טינקט מען נישט איין די פארוואס  .רעט

  ?זאלץ מצה אין זאלץ נאר מ'לייגט ארויף

o .א זכר צו קרבן פסח  

o  ווייל עס זאל נישט אריין פאלן קיין שטיקלעך מצה אין

	.נאכדעם קען דאס זיין געבראקטסזאלץ האלטער, 

 מרור

 עסן מרור פסח ביינאכט היינטיגע צייטן איז א.. .רפ

o .דאורייתא	

o .דרבנן	

o .א מנהג	

  ?וועלכע ברכה מאכט מען אויפן מרור .רפא

o האדמה.  

o על אכילת מרור.  

על 'וואס האט מען אינזינען ביי די ברכה פון   .רפב

  ?'אכילת מרור

o  כורך'אויך פאר די מרור פון'.  

o  די אידן'ס לעבןאז די מצריים האבן ביטער געמאכט.  

o .זכר למקדש כהלל	



 

  פארוואס טינקט מען איין די מרור אין חרוסת?  .רפג

o .עס זאל זיין זייער ביטער  

o .ווייל חרוסת זעט אויס אזוי ווי ליים  

o .ווייל הלל הזקן האט אזוי געטון אין בית המקדש	

 כורך

  פארוואס מאכט מען כורך?  .רפד

o  אזוי דארף מען עס עסןווייל הלל האלט.  

o .אין מצרים האט מען אזוי געגעסן די מרור	

 (וואס קריגן זיך מיט הלל)ווי אזוי האבן די חכמים   .רפה

  ?פסח ביינאכט געגעסן

o נאר מצה.  

o נאר מרור.  

o א יעדע זאך עקסטער.	

  ?וועלכע ברכה מאכט מען אויף כורך  .רפו

o האדמה.  

o על אכילת מרור.  

o מען מאכט נישט.	

 שלחן עורך

טינקט מען נישט איין די איי אין זאלץ פארוואס   .רפז

  ?וואסער נאר מען גיסט ארויף

o וויל עס קען זיך אויס גיסן.  

o ווייל מ'טינקט נאר איין צוויי מאל פסח ביינאכט.  

 פארוואס זאל מען נישט צו פיל עסן ביים סדר?  .רפח

o .ווייל מ'דארף נאך טרינקען צוויי כוסות  

o .ווייל עס איז נישט קיין כבוד פאר יום טוב  

o .ווייל פאר די אפיקומן מעג מען נישט זיין אינגאנצן זאט	

  צפון

 וויפיל כזיתים דארף מען עסן פון דעם אפיקומן? .רפט

o .איינס  

o .צוויי  

o .וויפיהל עס איז דא	

פארוואס מעג מען גארנישט עסן נאך די  .רצ

 אפיקומן?

o .אז עס זאל בלייבן די טעם אין מויל  

o .ווייל די סעודה איז שוין פארטיג  

 ברך

אזוי פירט מען זיך ביי אונז אין סקווירא, ווען ווי  .רצא

 פילט מען די כוס של אליהו?

o .פאר שפוך חמתך  

o .פאר הלל  

o .פארן בענטשן  

 וואס לייגט מען צו פסח ביינאכט ביי בענטשן?  .רצב

o .על הנסים	

o ארוך שכלו ליום, ט מען צוגייל נאך די הרחמן פון יום טוב  

ליום שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו 

	.השכינה ויהי חלקנו עמהם.

  מען מאכט א נאך ברכה נאך די דריטע כוס?  .רצג

o .יא  

o .ניין  

 הלל

צו עפענען די טיר ביי  פארוואס פירט מען זיך  .רצד

 ?'שפוך חמתך'

o .צו דערמאנען די שווערע ארבעט פון מצרים  

o ."צו גלייבן אז עס איז "ליל שימורים  

o .אריין צו רופן אלע ארימעלייט  

 ווען ניצט מען די וויין פון כוס של אליהו?  .רצה

o .ביי די פערטע כוס  

o .די ערשטע טאג ביי די סעודה  

o .מען לייגט עס אוועק ביז משיח קומט  

  מאכט א נאך ברכה נאך די פערטע כוס?מען   .רצו

o .יא  

o .ניין  
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  ג הפסחבחינה על הלכות ועניני חג  ד

  – ז  - ליל הסדר דיני -
 טוחלק 

 שם התלמיד_____________________

 ויהי בחצי הלילה

  זאגט מען.... פיוטאין די   .רצז

o .א לויב פאר השי"ת	

o  דרייצן זאכן די חשיבות פון השי"ת און די תורה און כלל

	ישראל.

o זאכן וואס זענען געווען אין פסח.	

o  השי"ת זאל שוין אויף בויען די בית המקדש.מען בעט פון	

o ניסים וואס איז געשען אין אלע דורות פסח ביינאכט.  

 רתם זבח פסחמוא

  מען.... זאגטאין די פיוט   .רצח

o .א לויב פאר השי"ת	

o זאכן וואס זענען געווען אין פסח.	

o  מיר פארשטייען נישט די פשוט פשט עס ליגט באהאלטן

	גרויסע סודות.

o זאל שוין אויף בויען די בית המקדש. מען בעט פון השי"ת	

o ניסים וואס איז געשען אין אלע דורות פסח ביינאכט.  

 כי לו נאה כי לו יאה

  ....מעןאין די פיוט זאגט   .רצט

o .א לויב פאר השי"ת	

o  דרייצן זאכן די חשיבות פון השי"ת און די תורה און כלל

	ישראל.

o זאכן וואס זענען געווען אין פסח.	

o  די פשוט פשט עס ליגט באהאלטן מיר פארשטייען נישט

	גרויסע סודות.

o .מען בעט פון השי"ת זאל שוין אויף בויען די בית המקדש	

o ניסים וואס איז געשען אין אלע דורות פסח ביינאכט.  

  
  

 יבנה ביתו בקרוב

  זאגט מען.... פיוטאין די   .ש

o .א לויב פאר השי"ת	

o זאכן וואס זענען געווען אין פסח.	

o פשוט פשט עס ליגט באהאלטן  מיר פארשטייען נישט די

	גרויסע סודות.

o .מען בעט פון השי"ת זאל שוין אויף בויען די בית המקדש	

o ניסים וואס איז געשען אין אלע דורות פסח ביינאכט.  

 אחד מי יודע

  מען.... זאגטפיוט  אין די .שא

o .א לויב פאר השי"ת	

o  דרייצן זאכן די חשיבות פון השי"ת און די תורה און כלל

	ישראל.

o כן וואס זענען געווען אין פסחזא.	

o  מיר פארשטייען נישט די פשוט פשט עס ליגט באהאלטן

	גרויסע סודות.

o .מען בעט פון השי"ת זאל שוין אויף בויען די בית המקדש	

 חד גדיא

  זאגט מען.... פיוטאין די   .שב

o  דרייצן זאכן די חשיבות פון השי"ת און די תורה און כלל

	ישראל.

o ן אין פסחזאכן וואס זענען געווע.	

o  מיר פארשטייען נישט די פשוט פשט עס ליגט באהאלטן

	גרויסע סודות.

o .מען בעט פון השי"ת זאל שוין אויף בויען די בית המקדש	

o ניסים וואס איז געשען אין אלע דורות פסח ביינאכט.  

  



 

נרצה

 וואס זינגט נאכן סדר?  .שג

o .והוא שעמדה	

o .חסל סידור פסח	

o  לי.טוב	

 וואס בעטן מיר פון השי"ת ווען מיר זאגן דאס? .שד

o  מיר האבן געטון וואס ער האט אונז געהייסן, און השי"ת

זאל שוין אויפבויען די בית המקדש, און מיר וועלן קענען 

	ברענגען דעם קרבן פסח.

o .אז פרעה זאל באקומען א מפלה	

פארוואס לייענט מען נישט קיין קריאת שמע פסח  .שה

 י ווי געוועהנליך?ביינאכט, אזו

o .ווייל עס איז שוין זייער שפעט  

o .ווייל מ'האט שוין געלייענט קריאת שמע ביים דאווענען  

o ."צו ווייזן אז עס איז "ליל שימורים  
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  ג פסחה חגבחינה על הלכות ועניני  ד

  –  תפילות החגדיני  -
 טז חלק

 שם התלמיד_____________________

 הלל

 וואס זאגט מען אלע אכט טעג יום טוב?  .שו

o .הלל  

o .ספירה  

o .הגדה  

 זאגט מען גאנץ הלל א גאנץ יום טוב?  .שז

o .יא  

o .ניין  

o .נאר די ערשטע צוויי טעג	

 מוריד הטל

 זאגן 'מוריד הטל'? ווען פאנגט מען אן צו  .שח

o .חול המועד ביי מעריב  

o .די ערשטע טאג יום טוב ביי מוסף  

o .די ערשטע טאג יום טוב ביי שחרית  

 וואס טוט די חזן אן ביי מוסף?  .שט

o .א זאק  

o .א קיטל  

o .א שטריימל  

אויב מ'דערמאנט זיך אז מ'האט פארגעסן   .שי

מוריד הטל, פאר מ'האט געזאגט ברוך אתה ה' 

 מחי'?

o  אנפאנגען שמונה עשרה.דארף מען  

o .זאל מען זאגן ווייטער ווי מ'האלט  

o .פאנגט מען אן נאכאמאל ביי אתה גיבור	

  

זיך אז מ'האט פארגעסן  מ'דערמאנטאויב   .שיא

מוריד הטל, נאך מ'האט געזאגט ברוך אתה ה' 

 מחי'..?

o .דארף מען אנפאנגען שמונה עשרה  

o .זאל מען זאגן ווייטער ווי מ'האלט  

o אל ביי אתה גיבור.פאנגט מען אן נאכאמ	

 ספירת העומר

 ווען פאנגט מען אן צו ציילן ספירה?  .שיב

o .די צווייטע נאכט ביי מעריב  

o .די ערשטע טאג נאכן סדר  

o .די צווייטע טאג נאכן סדר  

 וואס דארף מען וויסן פאר מען ציילט ספירה?  .שיג

o .וויפולטע טאג אין ספירה איז היינט  

o .וועלכע יום טוב קומט נאך ספירת העומר  

o ע טאג אין פסח מען הייבט אן צו ציילן.וועלכ  

ווי אזוי זאל מען ענטפערן ווען איינער פרעגט   .שיד

 וויפיהל מען ציילט היינט ביינאכט?

o לטע טאג מארגן וועט זיין.יוויפ  

o לטע טאג היינט איז.יוויפ  

o לטע טאג נעכטן איז געווען.יוויפ  

וואס איז דער דין אויב איינער האט פארגעסן צו   .שטו

און ער האט זיך דערמאנט ציילן ספירה, 

 בייטאג?

o א ברכה.אן  זאל ער ציילן  

o .זאל ער ציילן מיט א ברכה  

o .זאל ער איבערהויפט נישט ציילן  



 

וואס איז דער דין אויב ער האט זיך נישט   .שטז

 דערמאנט בייטאג?

o .ציילט ער ווייטער מיט א ברכה  

o .ציילט ער ווייטער אן א ברכה  

o .ציילט ער אינגאנצן נישט	

 חדש

בית המקדש איז געשטאנען וואס האט  ווען די  .שיז

מען נישט געמעגט עסן, פאר מ'האט מקריב 

 געווען דעם קרבן עומר?

o .חמץ  

o .פון די נייע תבואה  

o .די קרבן פסח  
  

  
  
  
  

 ותן ברכה

 ווען פאנגט מען אן צו זאגן ותן ברכה?  .שיח

o .מוצאי יו"ט פון די ערשטע טעג ביי מעריב  

o  מעריב.מוצאי יו"ט פון די צווייטע טעג טעג ביי  

o .די ערשטע טאג יום טוב ביי שחרית	

אויב מ'דערמאנט זיך אז מ'האט פארגעסן ותן   .שיט

 ברכה פאר מ'האט געזאגט יהי לרצון..?

o .דארף מען אנפאנגען שמונה עשרה  

o .זאל מען זאגן ווייטער ווי מ'האלט  

o .פאנגט מען אן נאכאמאל ביי ברך עלינו	

אויב מ'דערמאנט זיך אז מ'האט פארגעסן ותן   .שכ

 ה נאך שמונה עשרה?ברכ

o .דארף מען אנפאנגען שמונה עשרה  

o .זאל מען זאגן ווייטער ווי מ'האלט  

  פאנגט מען אן נאכאמאל ביי ברך עלינו
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   בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

  

  ג פסחחג הבחינה על הלכות ועניני  ד

  – דיני מאכלי החג  -
 יז חלק

שם התלמיד_____________________

 די צווייטע טאג פסח

וואס עסט מען די צווייטע טאג יום טוב ביי די   .שכא

 סעודה?

o .א אסתר קיגל  

o .מרור  

o .חרוסת  

 פארוואס עסט מען דאס?  .שכב

o המשך פון פורים.זן אז דאס איז א יצו ווי  

o .ווייל יענע טאג האט מען אויפגעהאנגען המן  

o .צו פארמערן שמחה  

 בארשט

די מנהג וואס מען פירט זיך צו עסן בארשט, ווען   .שכג

 פאנגט מען דאס אן צו עסן?

o .ערב פסח  

o .די ערשטע נאכט פסח  

o .די צווייטע נאכט פסח  

 מען בארשט? עסטפארוואס   .שכד

o .ווייל עס איז געזונט  

o  ְצדֹוִקיםצו ווייזן אז מיר האלטן נישט פון די.  

o .זכר צו מכת דם	

 ?געהאלטןְצדֹוִקים וואס האבן די   .שכה

o .אז עס אסור צו עסן מצה  

o .אז מרור איז חמץ  

o .אז מ'טאר נישט עסן קיין זויערע זאכן	

 האבן די צדוקים פארדרייט? נאךוועלכע זאך   .שכו

o .צו ציילן ספירה פון זונטאג נאך פסח  

o פון עסן מרור.  

o .פון עסן מצה  

 בראקן

  בראקן? דאסוואס מיינט   .שכז

o .עסן זאכן וואס איז געווען אויף די ערד	

o .עסן זאכן וואס איז געמאכט ביי איינעם אנדערש  

o .צוזאם שטעלן מצה מיט א נאסע זאך  

o .מאכן די מצה אויף קליינע שטיקלעך  

 מען יא? בראקטווען   .שכח

o .חול המועד  

o .שביעי של פסח  

o .אחרון של פסח	

 בראקן מיר שוין אחרון של פסח?פארוואס   .שכט

o  ווייל דער לעצטער טאג האבן די חז"ל מתקן געווען האט

	.אזא אז מיר דארפן נישט מורא האבן פון קיין איסור חמץ

o .ווייל עס איז שוין סיי ווי די לעצטע טאג	

o .ווייל די מצה איז שוין גענוג אלט  
 

 זיך מישן

 וואס מיינט דאס זיך 'מישן'?  .של

o  איז געמאכט ביי איינעם אנדערש.עסן זאכן וואס  

o .צוזאם שעטעלן מצה מיט א נאסע זאך  

o .מאכן די מצה אויף קליינע שטיקלעך  



 

 ווען מישט מען זיך יא?  .שלא

o .חול המועד  

o .שביעי של פסח  

o .אחרון של פסח	

 קטניות

היט מען זיך פון נישט צו ניצן אין  וואסאויף   .שלב

  פסח?

o .גערשטן  

o .קטניות  

o .פלייש	

  די טעם? איזוואס   .שלג

o .ווייל דאס זעט אויס ווי ווייץ  

o זיין געבראקטס. קען ווייל דאס  

o .ווייל דאס איז מרומז אויפן יצר הרע  

 חומרות בפסח

צו לייגן  נישטאויף וואס נאך היט מען אפ פון   .שלד

  אויפן פסח'דיגע טיש/און נישט צו עסן פסח?

o .קארטפל  

o .עפל  

o  ָכטץ.לאַ שא	

  וואס איז די טעם?  .שלה

o .ווייל דאס איז געבראקטס  

o זיין עס איז געליגן צווישן חמץ. קען ווייל עס  

o .ווייל דאס ווייזט אויפן יצר הרע  
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 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
  

  

  ג פסחחג הבחינה על הלכות ועניני  ד

  – שביעי ואחרון של פסח  -
 חי חלק

  התלמיד_____________________שם 

  ערב יום טוב

  יום טוב מעג מען קאכן?  .שלו

o .יא  

o .ניין	

o .נאר אויב מ'האט נישט קיין צייט	

אויב די ערשטע טאג יום טוב געפאלט אין   .שלז

 פרייטאג, מעג מען קאכן פאר שוין שבת?,

o .יא	

o .ניין	

o .נאר אויב מען מאכן אן עירוב תבשילין	

 עירוב תבשילין? מיינט דאס אןוואס   .שלח

o .מען מאכן א צוים ארום די שטאט	

o און עס אזוי ווי מען האט  ,מען גרייט אן עסן ערב יום טוב

	דעמאלס אנגעפאנגען צו קאכן.

 שביעי של פסח

 וואס איז דאס שביעי של פסח?  .שלט

o אין די נאכט זענען די אידן ארויס פון מצרים  

o קריעת ים סוף. שעןאין די נאכט איז גע  

o .אין די נאכט האט די אויבערשטער געגעבן די תורה  

זיך צו טון שביעי של פסח  מעןוואס פירט   .שמ

 ביינאכט?

o .מען איז אויף א גאנצע נאכט און מען זאגט תיקון  

o .מען ליינט אין די תורה אז ישיר  

o .מען לערנט	

	

וואס פירט זיך דער הייליגע רבי שליט"א צו   .שמא

 טיילן שביעי של פסח פארטאגס?

o .מצה  

o .מצה קיגל  

o .מרור  

 אנגערופן? דאסווי אזוי ווערט   .שמב

o .ביזת הים  

o .אסתר קיגל  

o .קניידלעך	

 פארוואס ווערט דאס אנגערופן?  .שמג

o .ווייל אין די צייט האט מען געכאפט רויב ביי די ים סוף  

o .ווייל עס איז שוין נישט גענוג מצה  

o .ווייל מ'וויל טוהן נאך א מצוה מיט די מצה	

א טאג פון זיך  פארוואס איז שביעי של פסח  .שמד

 מחזק זיין אין אמונת ה' און אמונת צדיקים?

o .ווייל דאס איז די זיבטע טאג  

o .ווייל די די יום טוב גייט זיך שוין ענדיגן  

o .ווייל ביי די טאג איז געווען ויאמנו בה' ובמשה עבדו  

וואס ליינט מען אין די תורה שביעי של פסח   .שמה

  בייטאג?

o .אז ישיר  

o .די עשרת הדברות  

o מכות.צען  די  

  
  
  



 

 מוצאי יום טוב

אויף וואס מאכט הבדלה מוצאי אחרון של   .שמו

  פסח?

o .מילך  

o .קאווע  

o .ביר	

  וואס איז די טעם?  .שמז

o .ווייל די קינדער זאלן פרעגן  

o .ווייל מזאל שוין מאכן הבדלה אויף חמץ  

o זיין אז די וויין איז יין נסך. קען ווייל עס  

 

 

 

וואס פאר א טיש פירט דער הייליגער רבי   .שמח

 שליט"א מוצאי יום טוב?

o .המבדיל טיש  

o .קלאטשן טיש  

o .סעודת בעל שם טוב	

 וואס איז די טעם?  .שמט

o יום טוב. יגןמ'דאנקט השי"ת פאר געבן אזא הייל  

o  אין די טאג איז דער בעש"ט געווארן געראטוועט, און

פאנגען צו פארשפרייטן חסידות מיט א עאנג

  שטארקיייט.

 ?ביז ווען פירט מען זיך צו עסן מצה  .שנ

o .ביז ל"ג בעומר	

o ביז שבועות	

o .ביז תשעה באב  
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