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אנקסמל .1 , who has a תקולחמ  about the תועמשמ  of ולכאת אל ? 

a. According to והבא ׳ר  it is a אביקע יברו ילילגה יסוי יבר תקולחמ  
b. היקזח  and והבא ׳ר  
c. Everyone agrees it is only האנה רוסיא עמשמ  
d. Everyone agrees it is הליכא רוסיא עמשמ  and האנה רוסיא  

 
2. What is the ארמוח  of השנה דיג  over בלֵח  mentioned in the ארמג ? 

a. הליבנ לש השנה דיג  is not considered הליבנ  but הליבנ לש בלֵח  is 
b. השנה דיג  is גהונ  by םיאמט  like םירוהט  but בלֵח  is not 
c. השנה דיג  is גהונ  by תויח  but בלֵח  is not 
d. One would be בייח  on a השנה דיג  that is תיזכמ תוחפ  if it is a הירב  but one is only 

בייח  on בלֵח  for a תיזכ  
 

אנקסמל .3 , is there a טועימ  in the הרות  to say that הרזעב וטחשנש ןילוח  is האנהב רוסא ? 
a. There is a טועימ  and it is רוסא  
b. There is no טועימ  and it is רתומ  
c. There is a תקולחמ  if there is a טועימ  or not 
d. It is יולת  in two תונושל  in the ארמג  

 
4. According to יול ןב עשוהי יבר , why is the האנה רוסיא  by לקסנה רוש  not learned from 

לכאי אל ? 
a. He holds like היקזח  
b. לכאי אל  is not האנה רוסיא עמשמ  
c. This ןושל  is not said by לקסנה רוש  
d. He holds הרזעב וטחשנש ןילוח  is not אתיירואד  

 
5. What is the ןיד  of a םינפל המד סנכנש הנוציח תאטח ? 

a. It is הלוספ  
b. It is הרשכ  
c. It is הרשכ , but the רשב  is not לכאנ  
d. It is a תקולחמ  

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


