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1. If someone was  גוזל תרומהthat was  שוה ד׳and now it is שוה א׳, if he was a שוגג, how
much is he ?משלם
a. He is משלם לפי מדה לכולי עלמא
b. He is  משלם לפי דמיםlike it is now, since he was a שוגג
c. He is  משלם לפי דמים כשעת הגזילהlike all other גזלנים
d. He is משלם לפי דמים לכולי עלמא, but there is a  מחלוקתif he is משלם כשעת
 הגזילהor like it is now
2. If someone was  אוכל גרוגרות של תרומהand he was משלם תמרים, why do we say
?תבא עליו ברכה
a. He was  מקייםthe  מצוהof והשיב את הגזילה
b. He was  משלםwith something that  בני אדםwant to be קונה
c. He was  משלםwith something that is more valuable even though it is לפי מדה
d. The  גמראis  מפרשthis in two ways
3. According to רבי יוסי הגלילי, if someone was  אוכל חמץ של תרומהon פסח במזיד, and
he was a  שוגגon the  חמץand  מזידon the תרומה, why is he  פטורfor )רש״י( ?דמי עצים
a. He is  פטורfrom being  משלםfor תרומה טמאה
b. He is  פטור מתשלומיןbecause he is חייב כרת
c. He is  פטור מתשלומיןbecause he is חייב מיתה בידי שמים
d. According to  רבי יוסי הגליליhe would be חייב בדמי עצים, and this is a  ראיהthat
the  משנהis not like him
4. Why do we not use  תרומה של תותים טמאיםfor )רש״י( ?הסקה
a. So he does not keep it for  זילוףwhich could bring a תקלה
b. The  היתר הסקהof  תרומה טמאהis only by שמן
c. He can give it to his  כלביםinstead
d. It is  משקיןand not ראוי להסקה
5. Is it  מותרfor the  כהןto be  מאכילhis  כלבfrom  חמץ של תרומה טמאהon ?פסח
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
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Answers: 1-C,2-D,3-C,4-D,5-C

