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:צ םיחספ  

 
 
1. According to בר , what is the קוליח  between a ץרש אמט  and a םוי לובט  regarding 

ןיקרוזו ןיטחוש ? 
a. There is a בותכה תריזג  that we are ןיקרוזו ןיטחוש  for a םוי לובט  but not a ץרש אמט  
b. There is a בותכה תריזג  that we are ןיקרוזו ןיטחוש  for a ץרש אמט  but not a םוי לובט  
c. A ץרש אמט  needs to do something to be רהטמ  but a םוי לובט  does not 
d. A ץרש אמט  needs שמש ברעה  but a םוי לובט  does not 

 
2. According to בר , why are we not ששוח  for העישפ  by the םירופכ רסוחמ ? 

a. He will be זרזמ  himself because of the סיכ ןורסח  
b. His תונברק  are ןיד תיבל ורסמנ  to be brought and ןיד תיב  is not לצעתמ  
c. The םירופכ רסוחמ  cannot make ינש חספ  so he will יאדו  bring his תונברק  
d. According to בר  we are העישפל ןיששוח  by the םירופכ רסוחמ  

 
3. Is the הנשמ  of תויאר ׳ג הארש בז  talking about a בז  that was לבוט  or not? 

a. It is talking about a לבטש בז  and it is a אלועד אתבוית  
b. It is talking about a לבט אלש בז  and it is a ברד אתבוית  
c. The הנשמ  can be explained either way 
d. It is a םיאנת תקולחמ  

 
4. Are we ןיקרוזו ןיטחוש  for a הדנ  on her seventh or eighth day? 

a. On her seventh day 
b. On her eighth day 
c. It is a תקולחמ  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

 
5. What are the םינמז  of הליבט  and שמש ברעה  for a הדנ ? 

a. She is ׳ז םויב תלבוט  and her שמש ברעה  is ׳ח לילב  
b. She is ׳ח לילב תלבוט  and she does not need שמש ברעה  
c. She is ׳ח לילב תלבוט  and her שמש ברעה  is ׳ט לילב  
d. She is ׳ח םויב תלבוט  and her שמש ברעה  is ׳ט לילב  

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

 
 ןהכה ביל םייח תב תידוה הנח תמשנ יוליעל

 ג״פשת ןושחרמ ׳ו ׳פנ


