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.אכ םיחספ  

 
 
1. According to י״שר , who is ששוח  for הלקת  by the תאמטנש המורת ןיי לש תיבח ? 

a. ללה תיב  
b. יאמש תיב  
c. יסוי ר״ב לאעמשי ׳ר  
d. יאמש תיב  and יסוי ר״ב לאעמשי ׳ר  

 
2. According to the ארסיג  of י״רל א״ר הדומ , is it רתומ  to be ליצמ  a המורת לש ןיי תיעיבר  

with a ובגמ אמטנש ילכ ? 
a. It is רתומ  
b. It is רוסא  
c. It is a תקולחמ  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

 
רשע העבראל רוא ךלע ןרדה  

 
3. Is it רתומ  to be ץמח לכוא  on חספ ברע  from the beginning of the fifth hour? 

a. It is only רתומ  for םינהכ  to eat המורת  
b. Some say it is לכל רתומ , some say it is םינהכל רתומ  to eat המורת  
c. Some say it is only םינהכל רתומ , to eat המורת , some say it is לכל רוסא  
d. Some say it is לכל רתומ , some say it is לכל רוסא , and some say it is only  רתומ

םינהכל  to eat המורת  
 

4. According to the אנקסמ , what is the שוריפ  of ליכאמ לוכאל רתומש העש לכ ? 
a. If it is רתומ  for a לארשי  to be לכוא  he can be ותמהבל ליכאמ  
b. If it is רתומ  for a ןהכ  to be המורת לכוא  even a לארשי  can be ותמהבל לכאמ  
c. If it is רתומ  for a ןהכ  to be המורת לכוא  it is רתומ  for the ןהכ  to be ותמהבל לכאמ  
d. If it is רתומ  for a רבח  to be לכוא  he can be ליכאמ  the ץראה םע  

 
5. If someone gave ץמח  to a היח  and it was עינצמ  the ץמח , is he הארי לבב רבוע ? ( י״שר ) 

a. Yes 
b. No 
c. It is a תקולחמ  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

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


