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

שבת נב.

חדודי אורייתא

עז שקשר ולא חקק לה בין קרניה – האם יוצא באפסר בשבת? 1.
כן ,זהו השמירה שלה a.
לא ,דלמא שלפה ואתי לאתויי ד׳ אמות ברשות הרבים b.
מחלוקת אי נטירותא יתירתא הוי משאוי אם לאו c.
לא ,עז א״צ שמירה כלל והוי משאוי d.
האם פרה יוצאה ברצועה שבין קרניה? 2.
תלוי במחלוקת אם נטירותא יתיתרא הוי משאוי אם לאו a.
אינה יוצאה בה דאינה מינטרא בהכי והוי משאוי b.
אינה יוצאה בה שמא תפול הרצועה ואתי לאתויי ד׳ אמות ברשות הרבים c.
יוצאה בה לכולי עלמא דהוי מלבוש d.
האם פרה יוצאה ברצועה בין קרניה לנוי? 3.
מותר a.
אסור b.
מחלוקת c.
איבעיא דלא איפשיטא d.
לפי רש״י ,האם הסוס וכל בעלי שיר יוצאים כרוכין לנוי? 4.
מותר a.
אסור b.
מחלוקת c.
איבעיא דלא איפשיטא d.
האם פרה אדומה שיצאה באפסר בחול כשרה? 5.
כשרה ,כי אינה מלאכה בימות החול a.
כשרה ,שהאפסר אינו נטירותא יתירתא b.
פסולה ,כי הוא משאוי לה c.
כשרה ,כי אין זה משאוי שדמיה יקרים d.
For questions and comments, please email info@oraysa.org

Answers: 1-B,2-A,3-B,4-C,5-D
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.שבת נב

1. Can an  עזthat is  קשורbut not  חקק בין קרניהbe  יוצאwith an  אספרon ?שבת
a. Yes, that is its שמירה
b. No, it might slip off and he might come to be  מעביר ד׳ אמותin רשות הרבים
c. It is  תלויin the  מחלוקתwhether  נטירותא יתירתאis a  משאויor not
d. No, because an  עזdoes not need  שמירהand it is a משאוי
2. Can a  פרהbe  יוצאwith a ?רצועה בין קרניה
a. It is  תלויin the  מחלוקתwhether  נטירותא יתירתאis a  משאויor not
b. No, because the  פרהis not  מינטראwith it and it is a משאוי
c. No, it might slip off and he might come to be  מעביר ד׳ אמותin רשות הרבים
d. Everyone holds it is  מותרbecause it is a מלבוש
3. Can a  פרהbe  יוצאwith a  רצועה בין קרניהif it is ?לנוי
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
4. According to רש״י, can a  סוסor any of the  בעלי שירbe  יוצאwhen they are ?כרוכין לנוי
a. It is מותר
b. It is אסור
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
5. Is a  פרה אדומהthat was  יוצאwith an ?אפסר בימות החול כשרה
a. It is  כשרהbecause that is not considered a  מלאכהduring חול
b. It is  כשרהbecause the  אפסרis not נטירותא יתירתא
c. It is  פסולbecause it is a משאוי
d. It is  ;כשרהwe do not consider it a  משאויbecause דמיה יקרים
For questions and comments, please email info@oraysa.org
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למה שייך טומאה בטבעת בהמה במתניתין? 1.
השיר שעשה לנוי מקבל טומאה a.
נחשב ככלי תשמיש דאדם הואיל ומושך בו את בהמה b.
כגון שעשה שיר זה לתכשיט בהמה ועכשיו הוא תכשיט לאדם c.
כל התשובות הנ״ל אמת d.
איך עושין כלי ראוי לקבל טומאה ,ואיך אפשר להסיר הטומאה? 2.
שניהם ע״י מחשבה a.
לקבל טומאה צריך מעשה ,להסיר טומאה ע״י מחשבה b.
שניהם ע״י מעשה c.
לקבל טומאה ע״י מחשבה ,להסיר טומאה צריך מעשה d.
איזה חילוק יש בין טבעת לטבעת לענין שבת ולענין טומאה? 3.
יש חילוק בטומאה אבל לא בשבת a.
לענין שבת יש לחלק בין יש עליה חותם ואין עליה חותם ,ולענין טומאה יש לחלק בין b.
טבעת בהמה וטבעת כלים
לענין שבת יש לחלק בין יש עליה חותם ואין עליה חותם ,ולענין טומאה יש לחלק בין c.
טבעת אדם וטבעות בהמה וכלים
אין חילוק בין לענין שבת בין לענין טומאה d.
איזה טבעת אצבע מקבל טומאה? 4.
רק טבעת שכולו מתכת מקבל טומאה a.
טבעת שכולו עץ מקבל טומאה b.
טבעת עץ וחותמה מתכת מקבל טומאה c.
טבעת מתכת וחותמה עץ מקבל טומאה d.
מהו הדין במחט לענין הוצאה בשבת? 5.
נקובה חייב חטאת ,אינה נקובה אינה חייב חטאת a.
בין נקובה בין אינה נקובה חייב חטאת b.
אינה נקובה חייב חטאת ,נקובה אינה חייב חטאת c.
בין נקובה בין אינה נקובה אינו חייב חטאת d.
הטומאה במחט שהעלתה חלודה המעכבת את התפירה תלוי באם רשומה ניכר .מהו
הפירוש של ״והוא שרישומה ניכר״?
אם רישומה ניכר טהור a.
אם רשומה ניכר טמאה b.
תלוי בב׳ לשונות ברש״י אם טהורה או טמאה c.
כל התשובות הנ״ל אמת d.

6.

For questions and comments, please email info@oraysa.org
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1. It is  מבוארin the  משנהthat it is  שייך טומאהby a טבעת בהמה. What is the case?
a. Since the  שירis עשוי לנוי, it is מקבל טומאה
b. It is considered a  כלי תשמישfor  בני אדםbecause it is used to be  מושךthe בהמה
c. it is referring to a  שירthat was made as a  תכשיט בהמהbut is now a תכשיט אדם
d. All of the above
2. How does a  כליbecome ראוי לקבל טומאה, and how does it lose the ability to be מקבל
?טומאה
a. Both are ע״י מחשבה
b. To be  מקבל טומאהit needs a  ;מעשהto lose the ability to be  מקבל טומאהit only
needs מחשבה
c. Both are ע״י מעשה
d. To be  מקבל טומאהit only needs  ;מחשבהto lose the ability to be  מקבל טומאהit
needs a מעשה
3. What are the  חילוקיםthe  גמראmakes between  טבעותin regard to  שבתand ?טומאה
a. There is only a  חילוקin regard to טומאה, not שבת
b. Regarding  שבתthere is a  חילוקwhether or not it has a  ;חותםregarding טומאה
there is a  חילוקbetween  טבעת אדםand טבעת בהמה
c. Regarding  שבתthere is a  חילוקwhether or not it has a  ;חותםregarding טומאה
there is a  חילוקbetween  טבעת אדםand  טבעותof  כליםand בהמה
d. There are no  חילוקיםbetween  טבעותneither for  שבתnor טומאה
4. Which type of  טבעת אצבעis ?מקבל טומאה
a. ONLY  טבעותthat are entirely made of מתכת
b. One that is entirely made of עץ
c. A  טבעת עץthat has a  חותםof מתכת
d. A  טבעת מתכתwith a  חותםof עץ
5. What is the  דיןof a  מחטregarding ?הוצאת שבת
a. There is only a  חיוב חטאתif it is נקובה
b. Whether or not it is נקובה, there is a חיוב חטאת
c. There is only a  חיוב חטאתif it is not נקובה
d. Whether or not it is נקובה, there is no חיוב חטאת
6. The  טומאהof a  מחט שהעלתה חלודהwhich is  מעכבתthe  תפירהis  תלויon רישומה ניכר.
What does this mean?
a. If רישומה ניכר, it is טהור
b. If רישומה ניכר, it is טמא
c. It is  תלויin two  לשונותin  רש״יwhether it is  טהורor טמא
d. All of the above

חדודי אורייתא
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שבת נג.

חדודי אורייתא

האם חמור יוצא במרדעת או באוכף בזמן שקשורה לו מערב שבת? 1.
מרדעת מותר ,אוכף מותר a.
מרדעת אסור ,אוכף מותר b.
מרדעת מותר ,אוכף אסור c.
מרדעת מותר ,אוכף מחלוקת d.
האם מותר ליתן מרדעת או אוכף ע״ג חמור בשבת? 2.
שתיהם מותרים a.
שתיהם אסורים b.
מרדעת מותר ,אוכף אסור c.
מרדעת אסור ,אוכף מותר d.
מהו החילוק בין מרדעת וטרסקל? 3.
במרדעת אין חשש שמא תפול ואתי לאתויי משא״כ בטרסקל a.
מרדעת משום תענוג וטרסקל משום צער b.
מרדעת משום צער וטרסקל משום תענוג c.
מרדעת הוי שמירה משא״כ טרסקל d.
למה נקרא שמואל אריוך? 4.
מפני שהיה בבבל a.
מפני ששאג כאריה b.
מפני שהיה שופט ובקי בדינין c.
מפני שהוא בר פלוגתא של רב d.
למה מותר ליתן טרסקל בסייחים בחצר? 5.
מיירי בגדולים ומשום תענוג a.
מיירי בקטנים ומשום צער b.
באמת אסור אפילו בחצר שמא יוצא לרה״ר c.
בדבר העשוי למאכל לא גזרו חז״ל d.
For questions and comments, please email info@oraysa.org

Answers: 1-D,2-C,3-C,4-C,5-B
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1. Can a  חמורbe  יוצאwith a  מרדעתor an  אוכףwhen it is ?קשורה לו מערב שבת
a. They are both מותר
b. The  מרדעתis  ;אסורthe  אוכףis מותר
c. The  מרדעתis  ;מותרthe  אוכףis אסור
d. The  מרדעתis  ;מותרthe  אוכףis a מחלוקת
2. Is it  מותרto put a  מרדעתor an  אוכףon a  חמורon ?שבת
a. They are both מותר
b. They are both אסור
c. The  מרדעתis  ;מותרthe  אוכףis אסור
d. The  מרדעתis  ;אסורthe  אוכףis מותר
3. What is the  חילוקbetween a  מרדעתand a ?טרסקל
a. We are not  חוששthat the  מרדעתwill fall off and he will be  מעביר ד״אin רשות
הרבים, but by the  טרסקלwe are חושש
b. The  מרדעתis  משום תענוגand the  טרסקלis משום צער
c. The  מרדעתis  משום צערand the  טרסקלis משום תענוג
d. The  מרדעתis a  שמירהand the  טרסקלis not
4. Why was  שמואלcalled ?אריוך
a. He lived in בבל
b. He would be שואג כאריה
c. He was a  שופטand a בקי בדינין
d. He was the  בר פלוגתאof רב
5. Why is it  מותרto put a  טרסקלon  סייחיםin the ?חצר
a. It is  מותרfor  סייחים גדוליםbecause of תענוג
b. It is  מותרfor  סייחים קטניםbecause of צער
c. Really it is  אסורeven in the  חצרbecause they might be יוצא לרשות הרבים
d. They were not  גוזרon anything that has to do with אכילה
For questions and comments, please email info@oraysa.org
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האם מותר לאדם ולבהמה לצאת בקמיע בשבת? 1.
בהמה אסור בכל קמיעות ,אדם מותר לצאת בקמיע מומחה a.
בהמה מותר לצאת בקמיע מומחה ,אדם מותר לצאת בכל קמיעות b.
אדם ובהמה מותרים לצאת בקמיע מומחה c.
בהמה אסור לצאת בקמיע שאינו מומחה ,אדם אסור לצאת בכל קמיעות d.
למסקנא ,מהו החומרא בבהמה מבאדם? 2.
קמיע אסור בבהמה ומותר באדם a.
סנדל אסור בבהמה ומותר באדם b.
אגד שעל גבי מכה אסור בבהמה ומותר באדם c.
אין שום חומרא בבהמה מבאדם d.
האם אסור לרפאות בהמה בשבת משום הגזירה משום שחיקת סממנים? 3.
מחלוקת תנאים a.
לא גזרו בבהמה b.
במילתא דשכיחא גזרו c.
לכולי עלמא אסור d.
מהו החידוש במי שנשא גידמת ולא הכיר בה עד יום מותה? 4.
צניעות האשה a.
צניעות האיש b.
שלא הקפיד על מומה c.
צניעות של שניהם d.
סמן הפירוש של לבובין שאינו נמצא בגמרא5. :
עור שקושרין כנגד לבם a.
קשורין שלא יברחו b.
עור שקושרין עליהם שלא יעלו על הנקבות c.
בגד שלא ינטפו d.

For questions and comments, please email info@oraysa.org
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1. Is it  מותרfor  אדםor  בהמהto be  יוצאwith a  קמיעon ?שבת
a. It is  אסורfor a בהמה, and an  אדםcan be  יוצאwith a קמיע מומחה
b. A  בהמהcan be  יוצאwith a קמיע מומחה, and an  אדםcan be  יוצאwith any קמיע
c. Both can be  יוצאwith a קמיע מומחה
d. It is  אסורfor a  בהמהto be  יוצאwith a קמיע שאינו מומחה, and it is  אסורfor an אדם
to be  יוצאwith any קמיע
2. According to the מסקנא, what is the  חומראof  בהמהover ?אדם
a. A  קמיעis  אסורfor a  בהמהto be  יוצאwith but  מותרfor an אדם
b. A  סנדלis  אסורfor a  בהמהto be  יוצאwith but  מותרfor an אדם
c. An  אגד שעל גבי מכהis  אסורfor a  בהמהto be  יוצאwith but  מותרfor an אדם
d. There is no  חומראof  בהמהover אדם
3. Is it  אסורto be  מרפא בהמהon  שבתbecause of the  גזירהof ?שחיקת סממנים
a. It is a מחלוקת תנאים
b. They were not  גוזרby בהמה
c. They were only  גוזרby a מילתא דשכיחא
d. Everyone is  מודהthat it is אסור
4. What was the  חידושof the  מעשהof the  אישwho was  נושא גידמתand was not היכר
?בה עד יום מותה
a. Her צניעות
b. His צניעות
c. That he was not  מקפידon her מום
d. The  צניעותof both of them
5. Which of the following is not a  פירושof  לבוביןaccording to the ?גמרא
a. The  עורthat is מקושר כנגד לבם
b. When the  עזיםare  מקושריםtogether so they are not בורח
c. The  עורthat is  מקושרto the  עזיםso they are not עולה על הנקבות
d. A  בגדthat prevents them from becoming מטונף

For questions and comments, please email info@oraysa.org
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הכל שייך לענין של כבולות חוץ מ1. :-
לשון קשורה a.
לשון אינו עושה פירות b.
כדי שלא יעלו על הנקבות c.
כדי שלא יעלה הזכרים עליהן d.
פרק התחתון של הרגל e.
לפי התנא קמא – האם רחלות יוצאות כבולות וכבונות? 2.
יוצאות כבולות ולא כבונות a.
לא יוצאות כבולות ולא כבונות b.
יוצאות בין כבולות בין כבונות c.
יוצאות כבונות ולא כבולות d.
״העזים יוצאות צרורות״ – סמן הדעה שאינו נזכר בגמרא 3.
ליבש מותר ולא לחלב a.
אין יוצאות צרורות כלל b.
מעיקר הדין ליבש מותר ולחלב אסור וגזרו אפילו ליבש שאינו ניכר c.
לחלב מותר ולא ליבש d.
הכל שייך לעקוד חוץ מ4. :-
עקידת יד ורגל a.
שלא יכוף ידו ע״ג זרועו b.
שתי ידים ושתי רגלים c.
כיצחק בן אברהם d.
״אבל מכניס חבלים לתוך ידו וימשוך ובלבד שלא יכרוך״ – למה לא יכרוך? 5.
משום כלאים דאדם a.
שמא תפול ואתי לאתויי ד׳ אמות ברה״ר b.
משום כלאים דחבלים של צמר ופשתים יחדו c.
משום האיסור לחרוש בשור וחמור יחדו d.
For questions and comments, please email info@oraysa.org
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1. Which of the following is not  שייךto ?כבולות
a. It is a  לשוןof קשורה
b. It is a  לשוןof אינו עושה פירות
c. It is done to the  זכריםso they are not עולה על הנקבות
d. It is done to the  נקבותso the  זכריםare not עולה עליהן
e. It refers to the פרק התחנון של הרגל
2. According to the תנא קמא, are ?רחלות יוצאות כבולות וכבונות
a. They are  יוצאות כבולותbut not כבונות
b. They are not  יוצאותneither  כבולותnor כבונות
c. They are  יוצאותboth  כבולותand כבונות
d. They are  יוצאות כבונותbut not כבולות
3. Which of the following is not a  דעהin the  גמראabout ?עזים יוצאות צרורות
a. It is  מותר ליבשbut not לחלב
b. They cannot be יוצאות צרורות
c.  מעיקר הדיןit is  מותר ליבשbut not  לחלבand they were  גוזרeven  ליבשbecause it
is not  ניכרwhy they are צרורות
d. It is  מותר לחלבbut not ליבש
4. Which of the following is not  שייךto the  עניןof ?עקוד
a. Being עוקד יד ורגל
b. Not to be  כופהthe יד ע״ג זרוע
c. Both  ידיםand both רגלים
d. Like עקידת יצחק בן אברהם
5. Why should one not be  כורךthe ?חבלים
a. Because of כלאים דאדם
b. It might fall and he will come to be  מעביר ד״אin רשות הרבים
c. Because of the  איסור כלאיםof  חבליםof  צמרwith  חבליםof פשתים
d. Because of the  איסורto be  חורשwith a שור וחמור יחדו
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Answers: 1-C,2-C,3-D,4-B,5-C

