DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

ע י ר וב ין ה .
 .1האם קורה משום מחיצה או משום היכר?
 .aמחיצה
 .bהיכר
 .cמחלוקת
 .dי״א שהוא מחלוקת וי״א קורה משום היכר לכולי עלמא
 .2איזה סברא אינו שייך לומר עליו שהוא לכולי עלמא?
 .aקורה משום מחיצה
 .bהיכר של מעלה אינה כהיכר של מטה
 .cלא גזרינן שמא יפחות
 .dמותר להשתמש תחת הקורה
 .3כמה חוקקין להשלים המבוי לשיעור?
 .aד׳ אמות
 .bד׳ טפחים
 .cאמה
 .dמחלוקת
 .4מה בין חצר למוקצה?
 .aאין חילוק
 .bמוקצה יותר גדול מחצר
 .cחצר מאחורי הבית ומוקצה לפני הבית
 .dחצר לפני הבית ומוקצה מאחורי הבית
 .5מה שאמר רב נחמן מבוי שארכו יתר על רחבו לאפוקי מאי?
 .aרחבו יתר על ארכו
 .bמבוי שיש לו ה׳ דפנות
 .cמבוי מרובע
 .dחצר שארכו יתר על רחבו
For questions and comments, please email info@oraysa.org

Answers: 1-D,2-C,3-D,4-D,5-C
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DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

. ע י ר וב ין ה
1. Is a  קורה משום מחיצהor ?משום היכר
a. משום מחיצה
b. משום היכר
c. It is a מחלוקת
d. Some say it is a מחלוקת, some say everyone is  מודהit is משום היכר
2. Which  סבראis not said according to everyone?
a. קורה משום מחיצה
b. היכר של מעלה אינה כהיכר של מטה
c. לא גזרינן שמא יפחות
d. מותר להשתמש תחת הקורה
3. How much does one need to be  חוקקto be  משליםthe  שיעורof a ?מבוי
a. ד׳ אמות
b. ד׳ טפחים
c. אמה
d. It is a מחלוקת
4. What is the  חילוקbetween a  חצרand a מוקצה
a. There is no חילוק
b. A  מוקצהis bigger than a מבוי
c. A  חצרis behind the  ביתand a  מוקצהis in front of the בית
d. A  חצרis in front of the  ביתand a  מוקצהis behind the בית
5. When  רב נחמןreferred to a מבוי שארכו יתר על רחבו, what was he coming ?לאפוקי
a. A מבוי שרחבו יתר על ארכו
b. A  מבויthat has 5 דפנות
c. A מבוי מרובע
d. A חצר שארכו יתר על רחבו
For questions and comments, please email info@oraysa.org

Answers: 1-D,2-C,3-D,4-D,5-C

