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.גצ םיחספ  

 
 
1. According to י״שר , what is the רואיב  of ״׳וכו תושעל ודיב קפסש אמט המ״ ? 

a. He is קפסב דמוע  because he might be רהטמ  before the חספה תיישע  
b. He can be חספ השוע  if רוביצה בור  is אמט  
c. There is nothing preventing him from making לעופב חספ  – only the ןיד  
d. There is a קפס  that the אישנ  might be רטפנ  and they will be האמוטב חספ השוע  

 
2. How was החוד ןמחנ בר  the היאר  of תשש בר  from אביקע יבר ? 

a. אביקע יבר  holds ץרש אמט לע ןיקרוזו ןיטחוש  and ןמחנ בר  holds ןיטחוש ןיא  
b. אביקע יבר  holds ץרש אמט לע ןיקרוזו ןיטחוש ןיא  and ןמחנ בר  holds ןיטחוש  
c. The אתיירב  is תשבושמ  
d. There is a ןמחנ ברל אתבוית  from אביקע יבר  

 
3. Who is the אנת  of ״תובזהו ׳וכ ינשה תא ןישועש ולא״ ? 

a. ןועמש יבר  
b. יסוי יבר  
c. הדוהי יבר  
d. הדוהי יבר  and ןועמש יבר  

 
4. According to י״שר , what is the ןיד  of someone who was ינשבו ןושארב גגש ? 

a. He is תואטח ׳ב בייח  
b. He is תחא תאטח בייח  
c. He is תאטחמ רוטפ  
d. It is a תקולחמ  if he is תאטח בייח  or not 

 
5. According to איבקע ןב איננח יבר , when do we say ןושארל אוה אתנקת ינש ? 

a. If he was ןושארב גגש  
b. Only if he was ןושארב דיזה  
c. Whether he was גגש  or ןושארב דיזה  
d. If he was an סנוא , but not if he was a גגוש  

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

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


