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.זס ןיבוריע  

 
 
1. If someone forgot and was not ברעמ , do they need to be לטבמ  their תושר  to every 

single person? 
a. Yes  
b. No 
c. It is a םיאנת תקולחמ  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

 
2. What was the הלעמ  of תשש בר  mentioned in the ארמג ? 

a. He was a תוינשמב יקב  
b. He was לופלפב ףירח  
c. He was ויתודימ לע ריבעמ  
d. He was םימכח ידימלת דבכמ  

 
3. Is there an הצע  for two םיתב  on opposite sides of םיברה תושר  that the םירכנ  were 

ףיקמ  with תוציחמ  on תבש ? 
a. Even according to the רצחל רצחמ תושר לוטיב ןיא רמאד ןאמ  is הדומ  that they can 

be לטבמ  
b. Only according to the רצחל רצחמ תושר לוטיב שי רמאד ןאמ  can they be לטבמ  
c. Everyone agrees they cannot do לוטיב  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

 
4. If the ירכנ  who was רצחב רד  dies on תבש , can the םילארשי  be תושר לטבמ  to each 

other? 
a. Yes 
b. No 
c. It is יולת  in the תקולחמ  whether they can be רכוש  from the ירכנ  who is תבשב אב  
d. It is a םיארומא תקולחמ  

 
5. If the ירכנ  had a ׳ד לע ׳ד חתפ  that was העקבל חותפ : 

a. He is רסוא  on the יובמה ינב  
b. He is not רסוא  on the יובמה ינב  
c. If he is איצומו סינכמ  all day he is רסוא  on the יובמה ינב  
d. If he is איצומו סינכמ  all day he is not רסוא  on the יובמה ינב  

 
For questions and comments, please email info@oraysa.org 
 
 
 
 
Answers: 1-C,2-A,3-C,4-D,5-B 


