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:גל םיחספ  

 
 
י״שר יפל .1 , according to ילילגה יסוי יבר , what are the לארשיל ןירכינה ןירייש  after being 

ץמחמ המורת שירפמ  on חספ ? 
a. לבט  is האנהב רוסא  and after השרפה  the rest of the ץמח  is האנהב רתומ  
b. It is רתומ  to eat the ןילוח  after חספ  
c. רוהט לבט  is יולכ לש האנהב רוסא  which is רתומ  by ןילוח  
d. There is no רתיה תפסוה  by being המורת שירפמ  from ץמח  

 
ןיקשמ .2  inside of תוריפ  are: 

a. ידיקפ דקפימ  
b. יעילב עלבימ  
c. It is a תקולחמ  
d. By םיבנע  they are ידיקפ דקפימ  but by םיתיז  they are יעילב עלבימ  

 
3. When do we say that when a תמ אמט  was הציבכ תוריפ טחס  the תוריפ  are ןירוהט ? 

a. By םיתיז  but not by םיבנע  
b. דבעידב , but הליחתכל  we are not ןכ ןירומ  
c. Even הליחתכל  it can be done up to a הצחמו הציב  
d. There is a םיאנת תקולחמ  if the רועיש  is הציבכ  or less than a הציבכ  

 
4. According to the יעילב עלבימ רמאד ןאמ , what is the רבסה  in the הנשמ  of הציבכ טחס ? 

a. This ןיד  is only by םיבנע  and not by םיתיז  
b. The הנשמ  is a אתבוית  to that רמאד ןאמ  
c. It is talking about ורשכוה אלש םיבנע  
d. It is a תקולחמ , and he holds like the other אנת  who taught הציבכמ תוחפ  

 
5. What is the הצע  by תפ  and המורת לש ןמש  that were ואמטנ  so one does not come to a 

הלקת ? 
a. He should be םיצעה ןיב תפ קרוז  and put םיצע  in to the ןמש  
b. He should be םיצעה ןיב תפ קרוז  and put the ןמש  in a סואמ ילכ  
c. There is no הנקת  for ןמש , but he should be םיצעה ןיב תפ קרוז  
d. There is no הנקת  for תפ , but he should put the ןמש  in a סואמ ילכ  

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


