DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

פ ס ח ים ל ב :
 .1מי סובר שחמץ בפסח מותר בהנאה?
א .ר׳ יוחנן בן נורי
ב .ר׳ עקיבא
ג .ר׳ אליעזר בן יעקב
ד .ר׳ אלעזר חסמא
 .2לאבא שאול ,למה צריך שוה פרוטה לחיוב תשלומין בתרומה?
א .פחות משוה פרוטה אינו היזק
ב .אין אכילה חשובה פחות משוה פרוטה
ג .אין נתינה פחות משוה פרוטה
ד .אין קדושה חלה על פחות משוה פרוטה
 .3האוכל תרומה שוה פרוטה שהיא פחותה מכזית:
א .חייב קרן וחומש
ב .חייב קרן בלבד
ג .חייב קרן ,וי״א אף חומש
ד .י״א חייב רק קרן ,וי״א פטור לגמרי
 .4לפי הברייתא ,מה נלמד מ״וחטאה בשגגה״?
א .פרט למזיק
ב .פרט למזיד
ג .פרט למתעסק
ד .פרט לדבר שאינו מתכוין
 .5למסקנא ,האם מיתה בידי שמים או כרת יותר חמור?
א .כרת
ב .מיתה בידי שמים
ג .מחלוקת
ד .איבעיא דלא איפשיטא
For questions and comments, please email info@oraysa.org

תשובות-1 :ד-2,ג-3-ג-4,ב-5,א

חדודי אורייתא

DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

חדודי אורייתא

פ ס ח ים ל ב :
?מותר בהנאה  isחמץ בפסח 1. Who holds that
ר׳ יוחנן בן נורי a.
ר׳ עקיבא b.
ר׳ אליעזר בן יעקב c.
ר׳ אלעזר חסמא d.
?תרומה  byתשלומין  inחייב  to beשוה פרוטה , why do we need aאבא שאול 2. According to
היזק  is not calledפחות משוה פרוטה a.
אכילה חשובה  is not anפחות משוה פרוטה b.
נתינה  is not called aפחות משוה פרוטה c.
פחות משוה פרוטה  onחל  is notקדושה d.
?פחות מכזית  that wasתרומה  ofשוה פרוטה  by someone who ate aדין 3. What is the
חייב קרן וחומש a. He is
חייב קרן b. He is only
חייב חומש , and some say he is evenחייב קרן c. He is
פטור לגמרי , some say he isחייב קרן d. Some say he is only
?״וחטאה בשגגה״  do we make fromדרשה , whatברייתא 4. According to the
פרט למזיק a.
פרט למזיד b.
פרט למתעסק c.
פרט לדבר שאינו מתכוין d.
?חמור , which is moreגמרא  of theמסקנא 5. According to the
כרת a.
מיתה בידי שמים b.
מחלוקת c. It is a
איבעיא דלא איפשיטא d. It is an
For questions and comments, please email info@oraysa.org

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

DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

חדודי אורייתא

פ ס ח ים ל ג .
 .1הנהנה מהקדש במזיד:
א .חייב כרת
ב .חייב מיתה בידי שמים
ג .י״א חייב כרת וי״א עובר בלאו גרידא
ד .י״א חייב מיתה בידי שמים וי״א עובר בלאו גרידא
 .2למסקנא ,לרב פפא אליבא דאבא שאול ,מה השיעור תרומה לחיוב תשלומין?
א .כזית
ב .שוה פרוטה
ג .כזית שהוא שו״פ
ד .רב פפא היה מסופק בדעת אבא שאול
 .3נתכוין להתחמם בגיזי חולין ונתחמם בגיזי עולה) :רש״י(
א .לא מעל
ב .מעל אם לא הסתכל כשנהנה
ג .מחלוקת
ד .מעל רק אם הסתכל כשנהנה
 .4נתכוין ליטול כלי והושיט ידו וסך ידו בשמן של קודש:
א .מעל
ב .לא מעל
ג .מחלוקת
ד .איבעיא דלא איפשיטא
 .5מתי אמרו שהתורם מן הטמא על הטהור תרומתו תרומה?
א .בשוגג אם היתה לו שעת הכושר
ב .בשוגג בכל מקום
ג .אפילו במזיד ובלבד שהיתה לו שעת הכושר
ד .אפילו במזיד בכל מקום
For questions and comments, please email info@oraysa.org

תשובות-1 :ד-2,ב-3,ב-4,א-5,א

חדודי אורייתא

DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

. פ ס ח ים ל ג
1. What is the  דיןof a ?נהנה מהקדש במזיד
a. He is חייב כרת
b. He is חייב מיתה בידי שמים
c. Some say he is חייב כרת, some say it is only a לאו
d. Some say he is חייב מיתה בידי שמים, some say it is only a לאו
2. According to the  מסקנאof רב פפא אליבא דאבא שאול, what is the  שיעורof  תרומהthat
would make a ?חיוב תשלומין
a. A כזית
b. A שוה פרוטה
c. A  כזיתthat is a שוה פרוטה
d.  רב פפאwas מסופק בדעת אבא שאול
3. If someone was  נתכויןto be  מחמםwith  גיזי חוליןand they were  מתחמםwith גיזי עולה:
(see )רש״י
a. They were not מעל
b. They were  מעלif they did not look while being נהנה
c. It is a מחלוקת
d. They are  מעלif they looked while being נהנה
4. If someone was  נתכויןto take a  כליand he was  סךwith  שמן של קודשas he was מושיט
ידו, what is the ?דין
a. He was מעל
b. He was not מעל
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
5. When do we say ?התורם מן הטמא על הטהור תרומתו תרומה
a.  בשוגגif the  טמאhad a שעת הכושר
b.  בשוגגin any case
c. Even  במזידif the  טמאhad a שעת הכושר
d. Even  במזידin any case
For questions and comments, please email info@oraysa.org

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

DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

חדודי אורייתא

פ ס ח ים ל ג :
 .1אליבא דרבי יוסי הגלילי ,מהו השיירין הניכרין לישראל אחר הפרשת תרומה מחמץ בפסח?
)רש״י(
א .טבל אסור בהנאה ואחר הפרשה שאר החמץ מותר
ב .ע״י הפרשה מותר לאכול החולין אחר הפסח
ג .טבל טהור אסור בהנאה של כלוי משא״כ חולין
ד .לא הוסיף שום היתר בחמץ ע״י הפרשת תרומה ממנו
 .2משקין בתוך הפירות:
א .מיפקד פקידי
ב .מיבלע בליעי
ג .מחלוקת
ד .בענבים מיפקד פקידי אבל בזיתים מיבלע בליעי
 .3מתי אמרו שטמא מת שסחט פירות כביצה טהורין?
א .בזיתים ולא בענבים
ב .בדיעבד ,אבל אין מורין כן לכתחילה
ג .מותר לעשות כן לכתחילה עד ביצה ומחצה
ד .מחלוקת תנאים אם השיעור כביצה או פחות מכביצה
 .4למ״ד משקין מיבלע בליעי ,מהו ההסבר במשנה ד״סחט כביצה״?
א .דוקא ענבים ולא זיתים
ב .יש תיובתא לאותו מ״ד מהמשנה הנ״ל
ג .ענבים שלא הוכשרו
ד .ס״ל כתנא דקתני פחות מכביצה
 .5מה העצה בפת ושמן של תרומה שנטמאו שלא יבואו לידי תקלה?
א .זורק פת בין העצים ומטיל עצים לתוך השמן
ב .זורק פת בין העצים ונותן השמן בכלי מאוס
ג .אין תקנה לשמן ,וזורק הפת בין העצים
ד .אין תקנה לפת ,ונותן שמן בכלי מאוס
For questions and comments, please email info@oraysa.org

תשובות-1 :ד-2,ג-3,ב-4,ג-5,ב

חדודי אורייתא

DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

: פ ס ח ים ל ג
1. לפי רש״י, according to רבי יוסי הגלילי, what are the  שיירין הניכרין לישראלafter being
 מפריש תרומה מחמץon ?פסח
a.  טבלis  אסור בהנאהand after  הפרשהthe rest of the  חמץis מותר בהנאה
b. It is  מותרto eat the  חוליןafter פסח
c.  טבל טהורis  אסור בהנאה של כלויwhich is  מותרby חולין
d. There is no  הוספת היתרby being  מפריש תרומהfrom חמץ
2.  משקיןinside of  פירותare:
a. מיפקד פקידי
b. מיבלע בליעי
c. It is a מחלוקת
d. By  ענביםthey are  מיפקד פקידיbut by  זיתיםthey are מיבלע בליעי
3. When do we say that when a  טמא מתwas  סחט פירות כביצהthe  פירותare ?טהורין
a. By  זיתיםbut not by ענבים
b. בדיעבד, but  לכתחילהwe are not מורין כן
c. Even  לכתחילהit can be done up to a ביצה ומחצה
d. There is a  מחלוקת תנאיםif the  שיעורis  כביצהor less than a כביצה
4. According to the מאן דאמר מיבלע בליעי, what is the  הסברin the  משנהof ?סחט כביצה
a. This  דיןis only by  ענביםand not by זיתים
b. The  משנהis a  תיובתאto that מאן דאמר
c. It is talking about ענבים שלא הוכשרו
d. It is a מחלוקת, and he holds like the other  תנאwho taught פחות מכביצה
5. What is the  עצהby  פתand  שמן של תרומהthat were  נטמאוso one does not come to a
?תקלה
a. He should be  זורק פת בין העציםand put  עציםin to the שמן
b. He should be  זורק פת בין העציםand put the  שמןin a כלי מאוס
c. There is no  תקנהfor שמן, but he should be זורק פת בין העצים
d. There is no  תקנהfor פת, but he should put the  שמןin a כלי מאוס
For questions and comments, please email info@oraysa.org

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

DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

חדודי אורייתא

פ ס ח ים ל ד .
 .1מהו עשו בבית רבי בחטין של תרומה טמאה שלא יבאו לידי תקלה?
א .זרקן לבין העצים
ב .שלקין
ג .שלקן וזרקן לבין העצים
ד .אין לחוש לתקלה בחטין
 .2גידולי גדולין של תרומה:
א .תרומה דרבנן בדבר שזרעו כלה
ב .תרומה דרבנן בדבר שאין זרעו כלה
ג .חולין – הדין גידולי גדולין נאמר בטבל גמור
ד .תרומה דרבנן בכל מקום
 .3למסקנא ,שתילי תרומה אסורין למי?
א .לכל ,שחזרו לטבלן
ב .לישראל משום תרומה
ג .לכהנים שאין לטהרן ע״י שתילה
ד .לכהנים דנפסל עי״ז
 .4היסח הדעת בתרומה:
א .פסול טומאה
ב .פסול הגוף
ג .מחלוקת
ד .פסול טומאה וגם פסול הגוף
 .5האם היסח הדעת פוסל בקדשים?
א .פוסלת
ב .לא ,דין זה שייך רק לתרומה
ג .רק למ״ד פסול הגוף הוי
ד .רק למ״ד פסול טומאה הוי
For questions and comments, please email info@oraysa.org

תשובות-1 :ג-2,ב-3,ד-4,ג-5,א

חדודי אורייתא

DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

. פ ס ח ים ל ד
1. What did they do in  בית רביwith the  חטין של תרומה טמאהto avoid a ?תקלה
a. They were  זורקthem לבין העצים
b. They were  שולקthem
c. They were  שולקthem and then they were  זורקthem לבין העצים
d. There is no  חשש תקלהby חטין
2. What is the  דיןof ?גידולי גדולין של תרומה
a. They are  תרומה דרבנןif is it a דבר שזרעו כלה
b. They are  תרומה דרבנןif it is a דבר שאין זרעו כלה
c. They are  – חוליןthe  דיןof  גידולי גדוליןwas only said by טבל
d. They are always תרומה דרבנן
3. According to the מסקנא, who are  שתילי תרומה אסורfor?
a. Everyone, because they are חוזר לטבלן
b. To  זריםbecause of תרומה
c. For כהנים, because they do not become  טהורthrough שתילה
d. For כהנים, because they were פוסל תרומה
4.  היסח הדעתby  תרומהis:
a. A פסול טומאה
b. A פסול הגוף
c. It is a מחלוקת
d. Both
5. Does  היסח הדעת פוסלby ?קדשים
a. It does
b. No, the  דיןof  היסח הדעתis only by תרומה
c. Only if it is a פסול הגוף
d. Only if it is a פסול טומאה
For questions and comments, please email info@oraysa.org

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

DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

פ ס ח ים ל ד :
 .1האם זבח שנפסל דמו ופיגול צריכין עיבור צורה?
א .ישרף מיד
ב .תעובר צורתן
ג .מחלוקת בפיגול אבל אם נפסל הדם צריך עיבור צורה
ד .מחלוקת בין בפיגול בין בנפסל הדם
 .2״נטמא או שנפסל הבשר וכו׳״ – נפסל במאי?
א .יצא לחוץ
ב .נפסל בטבול יום
ג .נפסל בהיסח הדעת
ד .י״א נפסל בהיסח הדעת וי״א נפסל בטבול יום
 .3האם השקה מועיל למים קדושים?
א .מועיל
ב .רק אם השיקן ואח״כ הקדישן
ג .לא מועיל אפילו השיקן ואח״כ הקדישן
ד .מחלוקת
 .4האם עשו רבנן מעלות בקדושת פה כמו בקדושת כלי?
א .כן ,בין בקודש בין בתרומה
ב .רק בקודש
ג .רק בתרומה
ד .לא בקודש ולא בתרומה
 .5מה הדין בענבים שנגעו בשני )לפי האיבעית אימא(?
א .דורכן פחות פחות מכביצה
ב .דורכן כביצה מכוונת
ג .דורכן אפילו יותר מכביצה כאחת
ד .י״א דורכן פחות פחות מכביצה ,וי״א דורכן כביצה מכוונת
For questions and comments, please email info@oraysa.org

תשובות-1 :ג-2,ד-3,ב-4,ג-5,ג

חדודי אורייתא

חדודי אורייתא

DAIL Y QU I Z FOR R EVI EW AND R ETENTI ON

: פ ס ח ים ל ד
1. Does a  זבח שנפסל דמוor  פיגולrequire ?עיבור צורה
a. No, they can be נשרף מיד
b. Yes
c. There is a  מחלוקתby  פיגולbut if the  דםwas  נפסלit needs עיבור צורה
d. There is a  מחלוקתby both
2. What is the case of  נפסלin ?נטמא או שנפסל הבשר
a. It was יצא לחוץ
b. It was נפסל בטבול יום
c. It was נפסל בהיסח הדעת
d. Some say it was  נפסל בהיסח הדעתand some say it was נפסל בטבול יום
3. Does  השקהwork for ?מים קדושים
a. It does
b. Only if the  השקהprecedes the הקדש
c. No, even if the  השקהpreceded the הקדש
d. It is a מחלוקת
4. Did the  רבנןmake  מעלותby  קדושת פהlike they did by ?קדושת כלי
a. Yes, both by  קודשand תרומה
b. Only by קודש
c. Only by תרומה
d. They did not in either instance
5. According to the איבעית אימא, what is the  דיןof ?ענבים שנגעו בשני
a. He can be  דורךthem פחות פחות מכביצה
b. He can be  דורךthem כביצה מכוונת
c. He can even be  דורךthem when there is more than a כביצה
d. Some say he should be דורך פחות פחות מכביצה, and some say he can be דורך
כביצה מכוונת
For questions and comments, please email info@oraysa.org

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

