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1. According to י״שר הנובלו םיצע ,  are הברתנ  from אשירד רשבהו  for what ןינע ? 

a. האמוט תלבק  
b. If someone eats them ףוגה תאמוטב  they are הקול  
c. If someone eats them ףוגה תאמוטב  they are תרכ בייח  
d. הנובלו םיצע  are learned from אפיסד רשבהו  

 
2. What is the ןיד  of someone who is ףוגה תאמוטב שדוק לכוא  and someone who is לכוא 

אמטנש שדוק רשב ? 
a. They are both תרכ בייח  
b. They are both ואלב  
c. The ףוגה תאמוטב שדוק לכוא  is ואלב ; the אמטנש שדוק רשב לכוא  is תרכב  
d. The ףוגה תאמוטב שדוק לכוא  is תרכב ; the אמטנש שדוק רשב לכוא  is ואלב  

 
3. What is the ןיד  of someone who is יח בלֵח לכוא ? 

a. They are אמלע ילוכל בייח  
b. They are אמלע ילוכל רוטפ  
c. It is an אטישפיא אלד איעביא  
d. It is יולת  in the two תונושל  in the ארמג  ( ןתליכא ךרד  or ןתאנה ךרד ) 

 
4. If someone is תוריפ לשבמ  of הלרע  that are normally eaten יח , is he בייח ? 

a. He is בייח  
b. He is רוטפ  
c. It is a אריז ׳ר תקולחמ  and ייבא  
d. It is יולת  in the two תונושל  in the ארמג  ( ןתליכא ךרד  or ןתאנה ךרד ) 

 
5. What is the ןיד  of someone who is הנהנ  from ןתאנה ךרדכ אלש םרכה יאלכ ? 

a. It is a יניסמ השמל הכלה  that he is בייח  
b. He is בייח , because it does not say הליכא  by םרכה יאלכ  
c. He is בייח  based on an ןינע וניא םא  
d. He is בייח  based on a רמוחו לק  from בלחב רשב  

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


