
אורייתא חדודי D A I L Y  Q U I Z  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

 .כ ןיבוריע

?ןיספה ןיבל הכותמ לטלטל רתומ םאה – ןיספה ןיבל הסנכנ השארש תחא רצח .1
a.רתומ 
b.רוסא 
c.תקולחמ 
d.ןיספב ףותיש השע םא קר רתומ 

?ןיספה ןיבל הכותמ לטלטל רתומ םאה – ןיספה ןיבל הסנכנ השארו ובריע אלש תוריצח ׳ב .2
a.רתומ 
b.רוסא 
c.תקולחמ 
d.ךרוצל קר רתומ

 ?ןיספה ךותב לטלטל רתומ םאה - תבשב ואבו ושבי וא םימה ושבי  .3
a.רתומ 
b.רוסא 
c.רוסא ואבו ושבי ,רתומ ושבי 
d.רתומ ואבו ושבי ,רוסא ושבי

:תבשב תויושע ויה תוציחמהש םוקמל י״הרל ר״הרמ קרוזה .4
a.בייח 
b. רוטפ 
c.דיזמב תויושע םא בייח 
d.גגושב תויושע םא בייח

:תואריב יספל ר״הרמ קרוזה .5
a.בייח
b. רוטפ 
c.רוב םש ןיא םא בייח
d.רוב םש שי םא בייח 

For questions and comments, please email info@oraysa.org

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



אורייתא חדודי D A I L Y  Q U I Z  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

.כ ןיבוריע

1. Is it רתומ  to be לטלטמ  between the תואריב יספ  and a רצח  that השאר  is ןיבל סנכנ 
ןיספה ? 

a. It is רתומ
b. It is רוסא
c. It is a תקולחמ
d. It is only רתומ  if he made a ףותיש  with the ןיספ

2. Is it רתומ  to be לטלטמ  between the תואריב יספ  and two תוריצח  that השאר  is סנכנ 
ןיספה ןיבל ? 

a. It is רתומ
b. It is רוסא
c. It is a תקולחמ
d. It is only ךרוצל רתומ

3. Is it רתומ  to be ןיספה ןיב לטלטמ  if the םימ  was ושבי  or if it was ואבו ושבי ?
a. It is רתומ
b. It is רוסא
c. It is only רתומ  if the םימ  was דבלב ושבי
d. It is only רתומ  if the םימ  was ואבו ושבי

4. if someone was קרוז  from דיחיה תושרל םיברה תושר  where the תוציחמ  were תויושע 
תבשב , is he בייח ? 

a. He is בייח
b. He is רוטפ
c. He is בייח  only if they were דיזמב תויושע
d. He is בייח  only if they were גגושב תויושע

5. If someone was קרוז  from ןיספה ןיבל םיברה תושר , is he בייח ?
a. He is בייח
b. He is רוטפ
c. He is only בייח  if there was a רוב  in the ןיספ
d. He is only בייח  if there was no רוב  in the ןיספ

For questions and comments, please email info@oraysa.org 

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