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1. Is there םילרע תבשחמ  by הטיחש  and הקירז  of the חספ ןברק ? 

a. Yes 
b. No 
c. There is by הטיחש  and הקירז  is a תקולחמ  
d. There is not by הקירז  but there is a תקולחמ  by הטיחש  

 
2. According to י״שר , does לוגיפ תבשחמ  require הבשחמ  to be לכוא  the entire ץוח ןברק 

ונמזל ? 
a. Yes – if he is only בשיח  on a תיזכ  the חבז  is רשכ  
b. No – even if he is only בשיח  on a תיזכ  it is לוגיפ  
c. Only for ונמזל ץוח תבשחמ , but ומוקמל ץוח תבשחמ  only needs a תיזכ  
d. It is a תקולחמ  

 
3. According to הבר , what do we learn from תאז ? 

a. There is only םילרע תבשחמ  by הטיחש  
b. There is םילרע תבשחמ  by הקירז  just as there is by הטיחש  
c. There is only םילרע תבשחמ  by הקירז  
d. תאז  is הברל אישק  

 
4. What is the אלוק  of תמועל הקירז  the other תודובע  that is mentioned in the ארמג ? 

a. There is no ןילכוא תבחשמ  by הקירז  
b. There is no םילרע תבשחמ  by הקירז  
c. לוגיפ  is only עבקנ  by הקירז  
d. If the ןהכ  is תחא הקירז רסיח  the חבז  is רשכ  

 
5. What is the ארמוח  of תמועל הקירז  the other תודובע  that is mentioned in the ארמג ? 

a. There is םילרע תבשחמ  by הקירז  
b. לוגיפ  is only עבקנ  by הקירז  
c. If the ןהכ  is תחא הנתמ רסיח  by the ןיפרשנ  it is בכעמ  
d. There is no ןילכוא תבשחמ  by הקירז  

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

 ןהכה ביל םייח תב תידוה הנח תמשנ יוליעל
 ג״פשת ןושחרמ ׳ו ׳פנ


