
אורייתא חדודי D A I L Y  Q U I Z  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

 

נח.שבת   
 

 
 מהו הכבול הנזכר במתניתין? .1

a. כבלא דעבדא 
b. כפה של צמר 
c. מחלוקת אמוראים אי כבלא דעבדא בלבד או כפה של צמר וכ״ש כבלא דעבדא 
d. איבעיא דלא איפשיטא 

 
 על מה אמרה הגמרא ״דילמא מיפסק ומירתת ומקפל ליה ומחית ליה אכתפיה״? .2

a. חותם שבצוארו דעבד איהו לנפשיה 
b.  דעבד איהו לנפשיהחותם שבכסותו  
c. חותם שבצוארו דעביד ליה רביה 
d. חותם שבכסותו דעביד ליה רביה 

 
מהו  –ברייתא אחד אומר ״יוצא העבד בחותם שבצוארו״ וברייתא אחר אומר ״לא יצא״  .3

 הישוב?
a. הא דעביד ליה רביה הא דעביד איהו לנפשיה 
b. שניהם בעביד ליה רביה, יוצא בחותם של טיט ולא יצא בחותם של מתכת 
c. שניהם בעביד ליה רביה, יוצא בחותם של מתכת ולא יצא בחותם של טיט 
d. יש מחלוקת תנאים 

 
 איזה כלי)ם( מקבל)ים( טומאה? .4

a. חותם שבצואר עבד 
b. זוג שבצואר עבד 
c. חותם שבצואר בהמה 
d. זוג שבצואר בהמה 

 
 מה בין כלי אדמה שאינם מק״ט וכלי חרס המק״ט? .5

a.  טומאה על כלי חרסמדאורייתא שניהם אינם מק״ט וגזרו חז״ל  
b. כלי אדמה נעשה מטיט וכלי חרס נעשה מעפר 
c. כלי אדמה נעשה מטיט בלי צירוף בכבשן וכלי חרס מצרפו בכבשן 
d. כלי אדמה אינם מתקיימים משא״כ כלי חרס 

 
For questions and comments, please email info@oraysa.org 
 
 

 
 
 
 
 

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



אורייתא חדודי D A I L Y  Q U I Z  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

 

נח.שבת   
 
1. What is the כבול that is mentioned in the משנה? 

a. כבלא דעבדא 
b. כפה של צמר 
c. There is a מחלוקת אמוראים if the משנה is only talking about a כבלא דעבדא or if it 

is talking about a כפה של צמר and כל שכן a כבלא דעבדא 
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא 

 
2. Regarding what did the גמרא say דילמא מיפסק ומירתת ומקפל ליה ומחית ליה אכתפיה? 

a. The חותם on the צואר העבד that the עבד made for himself 
b. The חותם on the כסות העבד that the עבד made for himself 
c. The חותם on the צואר העבד that the אדון made for the עבד  
d. The חותם on the כסות העבד that the אדון made for the עבד 

 
3. What is the ישוב for the סתירה in the ברייתות regarding the חותם שבצואר העבד? 

a. One is where the עבד made it for himself and one is where the אדון made it for 
the עבד 

b. Both were made by the אדון; he can be יוצא with a חותם של טיט but not a  חותם

 של מתכת
c. Both were made by the אדון; he can be יוצא with a חותם של מתכת but not a 

 חותם של טיט
d. It is a מחלוקת תנאים 

 
4. Which of the following כלים is/are מקבל טומאה? 

a. חותם שבצואר עבד 
b. זוג שבצואר עבד 
c. חותם שבצואר בהמה 
d.  שבצואר בהמהזוג  

 
5. What is the חילוק between כלי אדמה which are not מק״ט and כלי חרס which are 

 ?מק״ט
a. מן התורה neither are מק״ט but חז״ל were גוזר טומאה on כלי חרס 
b. כלי אדמה are made from טיט and כלי חרס are made from עפר 
c. כלי אדמה are not מצורף בכבשן but כלי חרס are 
d. כלי אדמה do not have any קיום but כלי חרס do 

 
For questions and comments, please email info@oraysa.org 
 
 
 
 
 
 

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