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1. According to יאמש תיב , why are we not לוגיפ ףרוש  with אמט ? 

a. לוגיפ רפא  is רתומ  and אמט רפא  is רוסא  and we are הלקתל ששוח  
b. We cannot be ןנברד האמוט ףרוש  with אתיירואד האמוט  
c. It is a םישדק ןויזב  
d. According to יאמש תיב  we can be אמטה םע לוגיפה ףרוש  

 
2. According to ןמחנ בר , why did יסוי יבר  say that the הטיש  of עשוהי יבר  was הדימה ןמ הניא ? 

a. One is אמטו לוספ  and one is אמטו רוהט  
b. By the תיבח עשוהי יבר ,  was לקימ  because of המורת דספה  but by ץמח  everything is דוביאל ךלוה  
c. By the תיבח עשוהי יבר ,  was לקימ  because of ןילוח דספה  but by ץמח  everything is דוביאל ךלוה  
d. By the תיבח  he can be ליצמ  a תיעיבר  but by the ץמח  everything is דוביאל ךלוה  

 
3. “ ׳וכו ןיתינתמ ןנחוי יבר רבסק אמינ ” – according to י״שר , the ארמג  is קפוסמ  in ןנחוי יבר  if ריאמ יבר  

learned from םינהכה ןגס אנינח יבר  or from עשוהי יבר . What is the הנימ אקפנ ? 
a. If ריאמ יבר  learned from םינהכה ןגס אנינח יבר , it would be רתומ  even during the 4th and 5th hour, 

but if he learned from עשוהי יבר  it would only be רתומ  during the 6th hour 
b. If ריאמ עשוהי יבר learned from  יבר , it would be רתומ  even during the 4th and 5th hour, but if he 

learned from םינהכה ןגס אנינח יבר , it would only be רתומ  during the 6th hour 
c. According to םינהכה ןגס אנינח יבר , the הנשמ  is talking about an אתיירואד האמוטה בא , but 

according to עשוהי יבר , it is talking about an ןנברד האמוטה בא  
d. According to םינהכה ןגס אנינח יבר , the הנשמ  is talking about an ןנברד האמוטה בא  , but according 

to עשוהי יבר , it is talking about an אתיירואד האמוטה בא  
 

4. What is the החכוה  from the אתיירב  of השפיעש תפ  that it is יסוי יברד אבילא ? ( י״שר ) 
a. ןילכוא תאמוט  is יולת  in being בלכ תליכאל יואר  
b. The ןילכוא תאמוט רועיש  is הציבכ  
c. According to ריאמ יבר  even תפ  that is םדא תליכאל יואר  can be ףרשנ  with האמט תפ  
d. The אתיירב  is ריאמ יבר , not יסוי יבר  

 
5. Is it possible to say the אתמיקוא  of הימרי יבר  that we talking about ץרשב ואמטנש ןיקשמב אמטנש רשב  

according to all of the םיארומא  on די.  in the תקולחמ  regarding אמט וב אצויכ השוע ןיאו ? 
a. Yes 
b. הימרי יבר  said this ייבאד אבילא  
c. הימרי יבר  said this אניברד אבילא  
d. הימרי בר  is not like אניבר  

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


