
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

 :ג ןיבוריע

 ?אל וא ללחה פ״ע יובמו הכוסב תומא םירשע ןידדומ םאה אברל .1
a.הכוסב קר 
b.יובמב קר 
c.הכוסב אלו יובמב אל 
d.הכוסב םגו יובמב

 ?ללחה פ״ע ךומנ יובמב םיחפט ׳י ןידדומ םאה .2
a.ןכ 
b.אל 
c. תקולחמ 
d. אטישפיא אלד איעביא

 ?יובמה תא ןידדומ תומא הזיאב .3
a.םיחפט ׳ה תב המא 
b.םיחפט ׳ו תב המא 
c.תקולחמ 
d. יובמ תוכלהל ךייש םהינש 

 ?הכוסב המוקע ןפודה תא ןידדומ המא הזיא .4
a.םיחפט ׳ה תב המא 
b.םיחפט ׳ו תב המא 
c.םימכחו יבר תקולחמ 
d.ארמגב תונושל ׳בב יולת

 ?םירועישבש לודגה הזיא .5
a.תובצע םיחפט 
b.תוקחוש םיחפט 
c.םה םיוש 
d.תקולחמ 

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

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



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

:ג ןיבוריע

1. According to אבר  are we דדומ  a הכוס  and a יובמ  based on the ללח ?
a. Only by הכוס
b. Only by יובמ
c. We are דדומ  based on the top of the ךכס  or the הרוק
d. Both

2. Are we דדומ  the םיחפט ׳י  of a ךומנ יובמ  based on the ללח ?
a. Yes
b. No
c. It is a תקולחמ
d. It is an אטישפיא אלד איעביא

3. Which תומא  are used in יובמ תוכלה ?
a. םיחפט ׳ה תב המא
b. םיחפט ׳ו תב המא
c. It is a תקולחמ
d. Both are used for different תוכלה

4. Which המא  is used for המוקע ןפוד ?
a. םיחפט ׳ה תב המא
b. םיחפט ׳ו תב המא
c. It is a תקולחמ  between יבר  and the םימכח
d. It is יולת  in 2 תונושל  in the ארמג

5. Which םיחפט  are bigger?
a. תובצע םיחפט
b. תוקחוש םיחפט
c. They are equal
d. It is a תקולחמ

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

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



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

 ?םיאלכ לש המאב םיאנת תקולחמ שי םאה .1
a.ןכ 
b.אל 
c.םיארומא תקולחמ 
d.אטישפיא אלד איעביא

 ?המאה קיח והמ .2
a.חבזמה בג 
b.חבזמה בבוס 
c.חבזמה תונרק 
d.חבזמה דוסי

 ?ביבס התפש לע הלובג והמ .3
a.חבזמה בג 
b.חבזמה בבוס 
c.חבזמה תונרק 
d.חבזמה דוסי

?סרפ תליכא ידכ רועישה המ י״שר יפל .4
a.םיציב ׳ד
b.םיציב ׳ג
c. םיציב ׳ב 
d.הצחמו הציב

:אמטמ הרועשכ םצע .5
a.להאבו אשמבו עגמב 
b.אשמבו עגמב 
c.להאבו עגמב 
d.להאבו אשמב 

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

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

.ד רובי ן יע



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

.ד ןיבוריע

1. Is there a םיאנת תקולחמ  about the םיאלכ לש המא ?
a. Yes
b. No
c. It is a םיארומא תקולחמ  if there is
d. It is an אטישפיא אלד איעביא

2. What is the המאה קיח  referring to?
a. חבזמה בג
b. חבזמה בבוס
c. חבזמה תונרק
d. חבזמה דוסי

3. What is ביבס התפש לע הלובג  referring to?
a. חבזמה בג
b. חבזמה בבוס
c. חבזמה תונרק
d. חבזמה דוסי

4. According to י״שר  what is the סרפ תליכא רועיש ?
a. םיציב ׳ד
b. םיציב ׳ג
c. םיציב ׳ב
d. הצחמו הציב

5. An הרועשכ םצע  is אמטמ :
a. להאבו אשמבו עגמב
b. אשמבו עגמב
c. להאבו עגמב
d. להאבו אשמב

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

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



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

 :ד ןיבוריע

 ?רוהט םאה זוגאכ תיבה לעב ילכ בקינ .1
a.םיתיזל ועינצמ אוהש אמט 
b.םינומרל ועינצמש אמט 
c.םירחא םירבדל ועינצמ וניא בושש רוהט 
d.ןמוא ילכב אלא םירועיש ורמאנ אלו רוהט 

 ?םימ האס ׳מ הכירצ הוקמהש ןלנמ .2
a.יניסמ השמל הכלה 
b. אירטמגב זמורמ
c.האס ׳מ תקזחמ תומא ׳ג םורב המא לע המא 
d.םימ האס ׳מ קיזחמ םדאה ףוג 

 :הציצחב דיפקמו טועימ .3
a.אתיירואדמ ץצוח
b.ןנברד ץצוח 
c.ץצוח וניא 
d.תקולחמ 

 ?שדקמב ושמתשה המא הזיא הדוהי ׳רל .4
a.׳ה תב המאב לכה 
b.׳ו תב המאב לכה 
c.׳ו תב המאב ןינבה ,׳ה תב המאב םילכה 
d.׳ה תב המאב ןינבה ,׳ו תב המאב םילכה

 ?ורישכהל יובמה בחור טעמל ךירצ המכ .5
a.םיחפט ׳ד א״יו חפט א״י 
b.תומא ׳ד א״יו חפט א״י
c.המא א״יו חפט א״י 
d.המא א״יו םיחפט ׳ד א״י 

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

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

 
:ד ןיבוריע  

 
 
1. If a תיבה לעב ילכ  is זוגאכ בקינ , is it רוהט ? 

a. It is אמט  because he is עינצמ  it for םיתיז  
b. It is אמט  because he is עינצמ  it for םינומיר  
c. It is רוהט  because he is not עינצמ  it for other items 
d. It is רוהט  – the םירועיש  were only said for ןמוא ילכ  

 
2. How do we know a הוקמ  needs םימ האס ׳מ ? 

a. It is a יניסמ השמל הכלה  
b. It is זמורמ  in a אירטמג  
c. An תומא ׳ג םורב המא לע המא  is האס ׳מ תקזחמ  
d. The םדאה ףוג  is םימ האס ׳מ קיזחמ  

 
3. What is the ןיד  of a הציצח  that is דיפקמו טועימ ? 

a. It is אתיירואד ץצוח  
b. It is ןנברד ץצוח  
c. It is not ץצוח  
d. It is a תקולחמ  

 
4. According to הדוהי יבר , which המא  was used in the שדקמ ? 

a. The םיחפט ׳ה תב המא  
b. The םיחפט ׳ו תב המא  
c. The םילכ  used the ׳ה תב המא  and the ןינב  used the ׳ו תב המא  
d. The םילכ  used the ׳ו תב המא  and the ןינב  used the ׳ה תב המא  

 
5. How much does one need to be טעממ  the יובמה בחור  to be רישכמ  it? 

a. Some say a חפט  and some say םיחפט ׳ד  
b. Some say a חפט  and some say תומא ׳ד  
c. Some say a יפט  and some say an המא  
d. Some say םיחפט ׳ד  and some say an המא  

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

 .ה ןיבוריע

 ?רכיה םושמ וא הציחמ םושמ הרוק םאה .1
a. הציחמ 
b.רכיה 
c.תקולחמ 
d.אמלע ילוכל רכיה םושמ הרוק א״יו תקולחמ אוהש א״י

?אמלע ילוכל אוהש וילע רמול ךייש וניא ארבס הזיא .2
a.הציחמ םושמ הרוק 
b.הטמ לש רכיהכ הניא הלעמ לש רכיה 
c.תוחפי אמש ןנירזג אל
d.הרוקה תחת שמתשהל רתומ

?רועישל יובמה םילשהל ןיקקוח המכ .3
a.תומא ׳ד
b.םיחפט ׳ד 
c.המא 
d.תקולחמ 

 ?הצקומל רצח ןיב המ .4
a.קוליח ןיא 
b.רצחמ לודג רתוי הצקומ 
c.תיבה ינפל הצקומו תיבה ירוחאמ רצח 
d.תיבה ירוחאמ הצקומו תיבה ינפל רצח

 ?יאמ יקופאל ובחר לע רתי וכראש יובמ ןמחנ בר רמאש המ .5
a.וכרא לע רתי ובחר 
b.תונפד ׳ה ול שיש יובמ 
c.עבורמ יובמ 
d. ובחר לע רתי וכראש רצח 

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

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



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

 
.ה ןיבוריע  

 
 
1. Is a הציחמ םושמ הרוק  or רכיה םושמ ? 

a. הציחמ םושמ  
b. רכיה םושמ  
c. It is a תקולחמ  
d. Some say it is a תקולחמ , some say everyone is הדומ  it is רכיה םושמ  

 
2. Which ארבס  is not said according to everyone? 

a. הציחמ םושמ הרוק  
b. הטמ לש רכיהכ הניא הלעמ לש רכיה  
c. תוחפי אמש ןנירזג אל  
d. הרוקה תחת שמתשהל רתומ  

 
3. How much does one need to be קקוח  to be םילשמ  the רועיש  of a יובמ ? 

a. תומא ׳ד  
b. םיחפט ׳ד  
c. המא  
d. It is a תקולחמ  

 
4. What is the קוליח  between a רצח  and a הצקומ  

a. There is no קוליח  
b. A הצקומ  is bigger than a יובמ  
c. A רצח  is behind the תיב  and a הצקומ  is in front of the תיב  
d. A רצח  is in front of the תיב  and a הצקומ  is behind the תיב  

 
5. When ןמחנ בר  referred to a ובחר לע רתי וכראש יובמ , what was he coming יקופאל ? 

a. A וכרא לע רתי ובחרש יובמ  
b. A יובמ  that has 5 תונפד  
c. A עבורמ יובמ  
d. A ובחר לע רתי וכראש רצח  

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



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

 :ה ןיבוריע

 :׳דמ תוחפ יובמ לש ונפדמ טלובה יחל .1
a.רחא יחל ךירצ כ״פעאו יחל םושמ ןודינ 
b.רחא יחל צ״או יחל םושמ ןודינ 
c.רחא יחל ךירצו יובמ םושמ ןודינ
d.רחא יחל צ״א לבא יובמ םושמ ןודינ 

 :׳ד יובמ לש ונפדמ טלובה יחל .2
a.רחא יחל כ״פעאו יחל םושמ ןודינ 
b.רחא יחל ת״או יחל םושמ ןודינ 
c.רחא יחל ךירצו יובמ םושמ ןודינ
d.רחא יחל צ״א לבא יובמ םושמ ןודינ 

 ?ודימעמ ןכיה – טלובה יחלב רחא יחל ךירצש םוקמב .3
a.ןושארה יחלה לע ףיסומ 
b.רחא דצב 
c.הצריש םוקמ הזיאב 
d.תקולחמ 

 ?ןדיד ןודינב ׳ח יובמו ׳ז יובמ ןיב קוליח שי םאה .4
a.׳ח יובמ כ״אשמ ןוקית צ״א ׳ז יובמ 
b.ןוקית םיכירצ םניא םהינש 
c.ןוקית םיכירצ םהינש 
d.תקולחמ 

 ?ןנברדמ וא אתיירואדמ רוסא יובמב לוטלט םאה .5
a.קפסב רימחהל שי ה״ושמו אתיירואדמ 
b.קפסב רימחהל שי כ״פעאו אתיירואדמ 
c.קפסב לקהל שי ה״ושמו ןנברדמ 
d.קפסב רימחהל שי כ״פעאו ןנברדמ 

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

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



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

:ה ןיבוריע

1. What is the ןיד  of a ׳דמ תוחפ יחל  that is טלוב  from the יחל לש ונפוד ?
a. It is יחל םושמ ןודינ  but it needs a רחא יחל
b. It is יחל םושמ ןודינ  and it does not need a רחא יחל
c. It is יובמ םושמ ןודינ  and it needs a רחא יחל
d. It is יובמ םושמ ןודינ  but it does not need a רחא יחל

2. What is the ןיד  of a ׳ד יחל  that is טלוב  from the יחל לש ונפוד ?
a. It is יחל םושמ ןודינ  but it needs a רחא יחל
b. It is יחל םושמ ןודינ  and it does not need a רחא יחל
c. It is יובמ םושמ ןודינ  and it needs a רחא יחל
d. It is יובמ םושמ ןודינ  but it does not need a רחא יחל

3. In a case of טלובה יחל  which needs a רחא יחל  – where does the רחא יחל  go?
a. He is ףיסומ  it onto the ןושארה יחל
b. He puts it opposite the ןושארה יחל
c. He can put it wherever he wants
d. It is a תקולחמ

4. Is there a קוליח  between a ׳ז יובמ  and a ׳ח יובמ  in our איגוס ?
a. The ׳ז יובמ  does not need a ןוקית  but the ׳ח יובמ  does
b. No, they both do not need a ןוקית
c. No, they both need a ןוקית
d. It is a תקולחמ

5. Is יובמב לוטלט  an אתיירואד רוסיא  or ןנברד רוסיא ?
a. It is אתיירואדמ רוסא  and that is why we are קפס םוקמב רימחמ
b. It is אתיירואדמ רוסא  and nevertheless we are קפס םוקמב לקימ
c. It is ןנברדמ רוסא  and that is why we are קפס םוקמב לקימ
d. It is ןנברדמ רוסא  and nevertheless we are קפס םוקמב רימחמ

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

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