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1. Which of the following is not םדא אמטמ ? 

a. An םדא  or ילכ  that was ץרשב עגנ  
b. בזה תסירד  
c. תמ אמט  
d. הלבנ  

 
2. Who holds that עשוהי יבר  was ריתמ  to be היולת המורת ףרוש  with האמט ? 

a. יסוי יבר  
b. ןועמש יבר  
c. They are הדומ  that עשוהי יבר  was ריתמ  to be היולת ףרוש  with האמט  
d. They are הדומ  that עשוהי יבר  was not ריתמ  to be היולת ףרוש  with האמט  

 
3. Who holds that עשוהי יבר  was only ריתמ  being אמרג י״ע המורת אמטמ ? 

a. יסוי יבר  
b. ןועמש יבר  
c. They are הדומ  that עשוהי יבר  was ריתמ  to be םידיב המורת אמטמ  
d. They are הדומ  that עשוהי יבר  was only ריתמ  to be אמרג י״ע המורת אמטמ  

 
4. If a תיבח  of המורת ןמש  broke and the ןמש  is דרוי  towards אמט ןמש  of ןילוח , and the 

המורת לש ןמש  cannot be saved הרהטב , what should be done? 
a. He can be אמטמ  the ןמש  to be ליצמ  the אמט ןמש  
b. It is רוסא  to be אמטמ  the המורת ןמש  to be ליצמ  the אמט ןמש  
c. It is a רזעילא יבר תקולחמ  and עשוהי יבר  
d. It is a ןועמש יברו יסוי יבר תקולחמ  in the תעד  of עשוהי יבר  

 
5. Is it רתומ  to keep a המורת ןיי לש תיבח  that is אמט  for ףוליז ? 

a. Yes 
b. No 
c. It is a תקולחמ  
d. In the תיב  it is a תקולחמ  but in the הדש  everyone agrees it is רוסא  

 
For questions and comments, please email info@oraysa.org 
 
 
 
 
 
 
 
Answers: 1-A,2-B,3-A,4-B,5-C 


