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1.

According to בית שמאי, why are we not  שורף פיגולwith ?טמא
a.  אפר פיגולis  מותרand  אפר טמאis  אסורand we are חושש לתקלה
b. We cannot be  שורף טומאה דרבנןwith טומאה דאורייתא
c. It is a בזיון קדשים
d. According to  בית שמאיwe can be שורף הפיגול עם הטמא

2.

According to רב נחמן, why did  רבי יוסיsay that the  שיטהof  רבי יהושעwas ?אינה מן המידה
a. One is  פסול וטמאand one is טהור וטמא
b. By the חבית,  רבי יהושעwas  מיקלbecause of  הפסד תרומהbut by  חמץeverything is הולך לאיבוד
c. By the חבית,  רבי יהושעwas  מיקלbecause of  הפסד חוליןbut by  חמץeverything is הולך לאיבוד
d. By the  חביתhe can be  מצילa  רביעיתbut by the  חמץeverything is הולך לאיבוד

3.

“ – ”נימא קסבר רבי יוחנן מתניתין וכו׳according to רש״י, the  גמראis  מסופקin  רבי יוחנןif רבי מאיר
learned from  רבי חנינא סגן הכהניםor from רבי יהושע. What is the?נפקא מינה
a. If  רבי מאירlearned from רבי חנינא סגן הכהנים, it would be  מותרeven during the 4th and 5th hour,
but if he learned from  רבי יהושעit would only be  מותרduring the 6th hour
b. If  רבי מאירlearned from רבי יהושע, it would be  מותרeven during the 4th and 5th hour, but if he
learned from רבי חנינא סגן הכהנים, it would only be  מותרduring the 6th hour
c. According to רבי חנינא סגן הכהנים, the  משנהis talking about anאב הטומאה דאורייתא, but
according to רבי יהושע, it is talking about an אב הטומאה דרבנן
d. According to רבי חנינא סגן הכהנים, the  משנהis talking about an אב הטומאה דרבנן, but according
to רבי יהושע, it is talking about an אב הטומאה דאורייתא

4.

What is the  הוכחהfrom the  ברייתאof  פת שעיפשהthat it is )רש״י( ?אליבא דרבי יוסי
a.  טומאת אוכליןis  תלויin being ראוי לאכילת כלב
b. The  שיעור טומאת אוכליןis כביצה
c. According to  רבי מאירeven  פתthat is  ראוי לאכילת אדםcan be  נשרףwith פת טמאה
d. The  ברייתאis רבי מאיר, not רבי יוסי

5.

Is it possible to say the  אוקימתאof  רבי ירמיהthat we talking about בשר שנטמא במשקין שנטמאו בשרץ
according to all of the  אמוראיםon . ידin the  מחלוקתregarding ?ואין עושה כיוצא בו טמא
a. Yes
b.  רבי ירמיהsaid this אליבא דאביי
c.  רבי ירמיהsaid this אליבא דרבינא
d.  רב ירמיהis not like רבינא
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Answers: 1-B,2-C,3-B,4-C,5-D

