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

שבת עג:

חדודי אורייתא

הזומר ונוטע בהעלם אחד1. :
חייב שתים a.
חייב אחת b.
מחלוקת בגמרא c.
איבעיא דלא איפשיטא d.
זומר וצורך לעצים2. :
חייב משום קוצר ומשום זורע a.
חייב משום קוצר בלבד b.
חייב משום זורע בלבד c.
מחלוקת d.
הטומם גומא בשבת3. :
בשדה חייב משום בונה בבית חייב משום חורש a.
בשדה חייב משום חורש בבית חייב משום בונה b.
בין כך ובין כך חייב משום חורש c.
בין כך ובין כך חייב משום בונה d.
החופר גומא בבית ואינו צריך אלא לעפרה4. :
לכולי עלמא חייב a.
לכולי עלמא פטור b.
תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון במלאכה שאינה צריכה לגופה c.
מחלוקת ר״י ור״ש אם נחשב כמקלקל d.
האם יש עימור במלח? 5.
כן a.
לא b.
מחלוקת c.
איבעיא דלא איפשיטא d.
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1. How many  חטאותwould one bring if he was  זומרand  נוטעin one ?העלם
a. Two
b. One
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
2. What is the  דיןby ?זומר וצורך לעצים
a. He is  חייבfor  קוצרand for זורע
b. He is only  חייבfor קוצר
c. He is only  חייבfor זורע
d. It is a מחלוקת
3. If someone is  טומםa  גומאon שבת:
a. In the  שדהit is  ;בונהin the  ביתit is חורש
b. In the  שדהit is  ;חורשin the  ביתit is בונה
c. It is  חורשboth in the  ביתand the שדה
d. It is  בונהboth in the  ביתand the שדה
4. If someone is  חופרa  גומאin the  ביתspecifically for the עפר:
a. Everyone agrees he is חייב
b. Everyone agrees he is פטור
c. It is  תלויin the  מחלוקתbetween  ר״יand  ר״שabout מלאכה שאינה צריכה לגופה
d. It is a  מחלוקתbetween  ר״יand  ר״שwhether it is considered a ( קלקולand
therefore  )פטורor not
5. Does the  מלאכהof  מעמרapply to ?מלח
a. Yes
b. No
c. It is a מחלוקת
d. It is an איבעיא דלא איפשיטא
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