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.ומ םיחספ  

 
 
1. What was אבר ’s difficulty with ייבא ’s explanation of ףוריצ ןינעל ןכו ? 

a. חספב ץמח  is תיזכב םירחא אמטמ  
b. The הנשמ  is talking about הציצח , not ףוריצ  
c. The הנשמ  is talking about הרהט , not האמוט  
d. חספב ץמח  is not הציבכל ףרטצמ  

 
2. According to אפפ בר , if a אמט  was הבירע יקדיסבש קצבב עגונ , does the הבירע  become 

האמט ? 
a. It is הרוהט  
b. It is האמט  
c. On חספ  it is האמט  if there is a תיזכ , but םימי ראשב  it is האמט  if he is not דיפקמ 

וילע  
d. On חספ  it is האמט  if he is דיפקמ  on it but םימי ראשב  it is האמט  if there is a תיזכ  

 
3. What is שרחה קצב ? 

a. One that is סרחכ השק  
b. On that does not have ץמח ינמיס  that are וב רכינ  
c. It looks like it has םינזא , and there is a קפס  if that is a ץמחל ןמיס  
d. There are 2 םישוריפ  in י״שר  for שרחה קצב  

 
4. How much is someone ביוחמ  to be רוביצב ללפתהל ךלוה ? 

a. לימ ךוליה ידכ  both וינפל  and וירוחאל  
b. וינפל לימ ׳ד  and a וירוחאל לימ  
c. Less than וינפל לימ ׳ד  and a וירוחאל לימ  
d. וינפל לימ ׳ד  and less than a וירוחאל לימ  

 
5. Is it רתומ  to be האמט הלח ליכאמ  to םיבלכ  on בוט םוי ? 

a. It is רתומ  
b. It is רוסא  because it is like בוט םויב המורת תפירש  
c. It is רוסא  because of םיבלכל אלו םכל  
d. It is a םיאנת תקולחמ  

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


