
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

 

עו.שבת   
 

 
 המצניע דבר שאינו כשר להצניע והוציאו או בא אחר והוציאו: .1

a. המצניע חייב אבל אדם אחר פטור 
b. שניהם חייבים 
c. המצניע חייב ויש מחלוקת אם אדם אחר חייב 
d. שניהם פטורים 

 
 מהו השיעור חיוב על הוצאת מאכל אדם? .2

a. כזית 
b. כביצה 
c. כגרוגרת 
d. כדי שביעה 

 
להאכילו לגמל:המוציא תבן כמלא פי פרה כדי  .3  

a. למסקנא חייב אבל יש מ״ד שהוא פטור 
b. למסקנא פטור אבל יש מ״ד שהוא חייב 
c. תלוי אם אכילה ע״י הדחק שמה אכילה 
d. פטור שאכילה ע״י הדחק לא שמה אכילה 

 
 המוציא מאכל הראוי לגמל כמלא פי פרה כדי להאכיל הפרה: .4

a. לכולי עלמא אכילה ע״י הדחק שמה אכילה וחייב 
b. לה ע״י הדחק לא שמה אכילה ופטורלכולי עלמא אכי  
c. מחלוקת אם אכילה ע״י הדחק שמה אכילה 
d. חייב רק אם נתן מקצת לגמל 

 
 האם מצטרפין אוכלין להשלים לשיעור קטן שביניהם או לשיעור גדול שביניהם? .5

a. מצטרפין לשיעור קטן ולשיעור גדול שביניהם 
b. אין מצטפרין לא לשיעור גדול ולא לשיעור קטן 
c. לשיעור גדול ולא לשיעור קטן מצטפרין  
d. מצטפרין לשיעור קטן ולא לשיעור גדול 

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

 
 
 
 
 
 
 
Answers: 1-C,2-C,3-A,4-C,5-C 
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עו.שבת   
 

 
1. If someone is מצניע something that is not כשר להצניע and either him or someone else 

is מוציא it: 
a. Only the מצניע is חייב 
b. They are both חייב 
c. The מצניע is חייב and there is a מחלוקת if the other person is חייב 
d. They are both פטור 

 
2. What is the שיעור for הוצאה of מאכל אדם? 

a.  כזית 
b. כביצה 
c. כגרוגרת 
d. כדי שביעה 

 
3. If someone is מוציא תבן כמלא פי הפרה in order to give it to a גמל: 

a. According to the מסקנא he is חייב but there is a מ״ד that says he is פטור 
b. According to the מסקנא he is פטור but there is a מ״ד that says he is חייב 
c. It is תלוי in the מחלוקת whether אכילה ע״י הדחק is אכילה 
d. He is פטור because אכילה ע״י הדחק is not אכילה 

 
4. If someone is מוציא כמלא פי הפרה of מאכל גמל in order to give it to a פרה: 

a. Everyone agrees אכילה ע״י הדחק is אכילה and he is חייב 
b. Everyone agrees אכילה ע״י הדחק is not אכילה and he is פטור 
c. It is a מחלוקת if אכילה ע״י הדחק is אכילה 
d. He is only חייב if he gives some to a גמל as well 

 
5. Are אוכלין מצטרפין to the שיעור גדול ביניהם or the שיעור קטן ביניהם? 

a. They are מצטרפין to both 
b. They are not מצטרפין to either 
c. They are only מצטרפין to the שיעור גדול 
d. They are only מצטרפין to the שיעור קטן 

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

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