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

שבת קמא:

חדודי אורייתא

 .1האם מגררים טיט שע״ג מנעל בשבת?
 .aמותר
 .bאסור
 .cאסור במנעל ישן ויש מחלוקת במנעל חדש
 .dמותר במנעל ישן ויש מחלוקת במנעל חדש
 .2האם מותר לקטן לצאת לרה״ר במנעל או חלוק של גדול בשבת?
 .aמותר
 .bמותר רק בחלוק של גדול
 .cמותר רק במנעל של גדול
 .dמחלוקת במנעל ומותר בחלוק
 .3האם מותר לצאת לרה״ר במנעל חדש בשבת?
 .aמותר
 .bמותר רק לאשה
 .cמותר רק לאיש
 .dאסור
 .4האם מנעל ע״ג אימום מקבל טומאה?
 .aרק אם הוא רפוי
 .bאינו מקבל טומאה
 .cאם הוא רפוי מקבל טומאה ,אם אינו רפוי יש מחלוקת
 .dמחלוקת בין ברפוי בין באינו רפוי
 .5לרבא ,מי שהוציא תינוק וכיס תלוי בצוארו ,האם חייב על הכיס?
 .aרק בתינוק חי
 .bרק בתינוק מת
 .cחייב בכל אופן
 .dפטור בכל אופן
For questions and comments, please email info@oraysa.org

Answers: 1-C,2-B,3-C,4-C,5-A

חדודי אורייתא

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

:שבת קמא

1. Is it  מותרto be  גורר טיטfrom a  מנעלon ?שבת
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is  אסורby a  מנעל ישןand there is a  מחלוקתabout a מנעל חדש
d. It is  מותרby a  מנעל ישןand there is a  מחלוקתabout a מנעל חדש
2. Is it  מותרfor a  קטןto be  יוצא לרה״רwith a  מנעלor  חלוקof a ?גדול
a. It is מותר
b. It is only  מותרwith a חלוק
c. It is only  מותרwith a מנעל
d. There is a  מחלוקתabout a  מנעלbut the  חלוקis מותר
3. Is it  מותרto be  יוצא לרה״רwith a  מנעל חדשon ?שבת
a. It is מותר
b. It is only  מותרfor an אשה
c. It is only  מותרfor an איש
d. It is אסור
4. Is a ?מנעל ע״ג אימום מקבל טומאה
a. Only if it is רפוי
b. It is not מקבל טומאה
c. If it is  רפויit is; if it is not  רפויthere is a מחלוקת
d. There is a  מחלוקתboth by  רפויand אינו רפוי
5. According to רבא, if someone was  מוציאa  תינוקwith a כיס תלוי בצוארו, is he  חייבon
the ?כיס
a. Only if it was a תינוק חי
b. Only if it was a תינוק מת
c. He is always חייב
d. He is always פטור
For questions and comments, please email info@oraysa.org

Answers: 1-C,2-B,3-C,4-C,5-A

