
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

 .אנ ןיבוריע

 ?םש התיבש םינוק םהינש םאה ויתחת התיבש תונקל ןליא ריכמ םהמ ׳או ךרדב וכלהש ׳ב .1
a.ןכ 
b.אל 
c.תקולחמ 
d.קפס 

 ?יסוי ׳ר םשב אתיירבה תא ףסוי בר הנש המל .2
a.איה יסוי ׳רו היונש תקולחמב 
b.וברמ לביק ךכ 
c.וירבד תא הבר לבקיש ידכ 
d.ילוח תמחמ ותסריגב העט 

 ?״ויתחת שיא ובש״מ דמלנ תומא ׳ד ןיד הזיא .3
a.האצוהל םיברה תושרב תומא ׳ד
b.םוחתה ןמ אצויל תומא ׳ד
c.ול תונוק םדא לש תומא ׳ד 
d.תבשב הקירזל תומא ׳ד

 ?הצוחו ץוח ומכ הזל הז תצק םימודש םילימ ׳במ הוש הריזג רמול לוכי םאה ,אמלעב .4
a.אל 
b.תקולחמ 
c.ארמגב קפס 
d.ונממ דומלל הלימ ותוא ול ןיא םא קר 

 ?ןנוסכלאו ןה ךירצ םאה – םיברה תושרב ׳ד בחרו ׳י דומע .5
a.ןכ 
b.אל 
c.תקולחמ 
d.אטישפיא אלד איעביא 

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

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

 
.אנ ןיבוריע  

 
 
1. If 2 people are ךרדב ךלהמ  and one of them is ריכמ  an ןליא , can they be התיבש הנוק  

under the ןליא  even though the other person is not ריכמ  it? 
a. Yes 
b. No 
c. It is a תקולחמ  
d. It is a קפס  

 
2. Why did ףסוי בר  teach the יסוי ׳ר םשב אתיירב ? 

a. It is תקולחמב יולת  and that is יסוי ׳ר תטיש  
b. That is how he was לבקמ  from his יבר  
c. So that הבר  would be לבקמ  the הכלה  
d. He was ותסריגב העט  because of ילוח  

 
3. What ןיד  of תומא ׳ד  is learned from ויתחת שיא ובש ? 

a. תומא ׳ד  in םיברה תושר  for האצוה  
b. תומא ׳ד  for a םוחתל ץוח אצוי  
c. ול תונוק םדא לש תומא ׳ד  
d. תומא ׳ד  for תבשב הקירז  

 
4. In general, is it possible to learn a הוש הריזג  from words that are not exactly the same 

such as ץוח  and הצוח ? 
a. No 
b. It is a תקולחמ  
c. It is a קפס  
d. Only if there is no word that is the same to learn from 

 
5. Does an ׳ד בחרו ׳י הובג דומע  that is in םיברה תושר  need ןנוסכלאו ןה ? 

a. Yes 
b. No 
c. It is a תקולחמ  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

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

 
 :אנ ןיבוריע

 
 
 ?״ימוקמב יתתיבש״ תרימאב התיבש הנוק םאה ,ןמחנ ברל .1

a. התיבש הנוק וניא 
b. רישעב תקולחמ שיו התיבש הנוק ינע 
c. התיבש ןינוק לכה 
d. ינעב תקולחמ שיו התיבש הנוק רישע 

 
 ?״ינולפ םוקמב יתתיבש״ תרימאב התיבש הנוק םאה ,ןמחנ ברל .2

a. ג״הכב הנוק ינע קר 
b. ג״הכב הנוק רישע קר 
c. רישעב תקולחמ שיו התיבש הנוק ינע 
d. ג״הכב התיבש הנוק וניא ינע וליפא 

 
 ?תפ אלב ״ימוקמב יתתיבש״ תרימאב התיבש הנוק םאה ,אדסח ברל .3

a. הנוק 
b. הנוק וניא 
c. הנוק ינע קר 
d. רישעב תקולחמ שיו הנוק ינע 

 
 ?ונב י״ע בוריע חלשל רתומ םאה .4

a. רוסא 
b. רתומ 
c. תקולחמ 
d. ארמגב קפס 

 
 ?אמוראל תכלל ןיחיש רפכ יינע ושע המ .5

a. ןימוחת בוריעל תפ וחינה 
b. םוחתה לע וכשח 
c. םהיתבבש תודועס ׳בה לע וכמס 
d. ןיחיש רפכ לש םוחתב היה אמורא 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
:אנ ןיבוריע  

 
 
1. According to ןמחנ בר , if someone says “ ימוקמב יתתיבש ”, are they התיבש הנוק ? 

a. No 
b. An ינע  is הנוק  and there is a תקולחמ  about an רישע  
c. Yes 
d. An רישע  is הנוק  and there is a תקולחמ  about an ינע  

 
2. According to ןמחנ בר , if someone says “ ינולפ םוקמב יתתיבש ”, are they התיבש הנוק ? 

a. Only if he is an ינע  
b. Only if he is an רישע  
c. An ינע  is הנוק  and there is a תקולחמ  about an רישע  
d. Even an ינע  cannot be הנוק  by saying that 

 
3. According to אדסח בר , if someone says “ ימוקמב יתתיבש ” without having תפ , are they 

התיבש הנוק ? 
a. Yes 
b. No 
c. Only if he is an ינע  
d. An ינע  is הנוק  and there is a תקולחמ  about an רישע  

 
4. Is it רתומ  to be חלוש  an ונב י״ע בוריע ? 

a. It is רוסא  
b. It is רתומ  
c. It is a תקולחמ  
d. It is a קפס  

 
5. What did the ןיחיש רפכ יינע  do in order to get to אמורא ? 

a. They made an ןימוחת בוריע  with תפ  
b. They were םוחתה לע ךישחמ  
c. They were ךמוס  on the תודועס ׳ב  they had in their םיתב  
d. אמורא  was in the םוחת  of ןיחיש רפכ  

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

 
 .בנ ןיבוריע

 
 
 ?וילגרב התיבש הנוקל ןינתונ המכ .1

a. חור לכל תומא ׳ד 
b. ׳ד לע ׳ד םוקמ 
c. הזמ ץוח םיפלאו תומא ׳ד 
d. דבלב ׳א חורל תומא ׳ד 

 
 ?תיב תיינקל תומא ׳ד ול שי ובוריע תא ןתונה םאה .2

a. ןכ 
b. אל 
c. תקולחמ 
d. אטישפיא אלד איעביא 

 
 ?ול שי המכ מ״רל – וריבח וריזחהו הב ןיברעמש ריעל ךליל אציש ימ .3

a. ותיבמ חור לכל םיפלא 
b. ךליל הצרש חורל םוחתה ףוס דע ותיבמ םיפלא 
c. תרחא ריעל ךליל רתומ לבא ריע התואל ךליל רוסא 
d. ומוקממ זוזל רוסא 

 
 ?םהיניב בוריע חינהל ךירצ םאה תבש ימוחת ׳ב םהיניבו םיתב ׳ב ול שיש ימ .4

a. בוריע חינהל ךירצ 
b. ךליל רתומ ךרדב קיזחה םא אלא םולכ חינהל צ״א 
c. םוחתה לע ךושחל ךירצ 
d. םוחתה ףוסב בוריע חינמ רישעו םוחתה לע ךישחמ ינע 

 
 לוכי םאה – ךרדב קיזחהש רחא ותעדמ ריזחהו תבש ימוחת ׳ב םהיניבו םיתב ׳ב ול שיש ימ .5

 ?ינשה ותיבל רקובב ךליל
a. רתומ 
b. רוסא 
c. תקולחמ 
d. קפס 

 
 

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

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

עירובין נב.

1. How far can a וילגרב התיבש הנוק  travel? 
a. He has חור לכל תומא ׳ד
b. He has only a ׳ד לע ׳ד םוקמ
c. He has תומא ׳ד  and םיפלא  outside of that 
d. He only has תומא ׳ד  to one חור

2. If someone is בוריע ןתונ , do they get תומא ׳ד  for תיב תיינק ? 
a. Yes
b. No
c. It is a תקולחמ
d. It is an אטישפיא אלד איעביא

3. If someone was אצוי  to go to a different ריע  (without an בוריע ) and his רבח  was ריזחמ
him, according to מ״ר  how far can he travel?

a. He has חור לכל םיפלא  from his תיב
b. He has םיפלא  from his תיב  to the םוחתה ףוס  towards the ריע  he wanted to go to 
c. It is רוסא  for him to go to the ריע  he originally wanted to go to but he can go to a 

different ריע
d. He is ומוקממ זוזל רוסא

4. If someone has two םיתב  with two תבש ימוחת  between them, does he need to be 
חינמ  an בוריע  between them? 
a. Yes
b. It is possible for him to go between them without an בוריע
c. He needs to be םוחתה לע ךישחמ
d. An ינע  needs to be םוחתה לע ךישחמ  and an רישע  needs to be בוריע חינמ

5. If someone has two םיתב  with two תבש ימוחת  between them, and after he was 
ךרדב קיזחמ  he was ותעדמ רזוח , can he go to the other תיב  on that תבש ? 

a. Yes
b. No
c. It is a תקולחמ
d. It is a קפס

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

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

 
 :בנ ןיבוריע

 
 
 ?קפסב ו/א יאדוב למג רמח םירמוא םאה ריאמ יברל .1

a. קפסב קר 
b. יאדוב קר 
c. יאדוב ןיב קפסב ןיב 
d. מ״ר תעדב תקולחמ 

 
 ?סנכל רתומ םאה םוחתל ץוח תומא ׳ב אצי .2

a. דידמב ןיב גגושב ןיב תקולחמ 
b. תקולחמ גגושב ,רוסא דיזמב 
c. רתומ גגושב ,רוסא דיזמב 
d. רתומ גגושב ,תקולחמ דיזמב 

 
 :םוחתל ץוח ׳א ולגרו םוחתה ךותב ׳א ולגר .3

a. סנכי 
b. סנכי לא 
c. תקולחמ 
d. ארמגב תונושל ׳בב יולת 

 
 ?םוחתל ץוח ׳א המא וליפא סנכל רוסאש א״ר הדומ רויצ הזיאב .4

a. םינפב ׳א ולגרו ץוחב ׳א ולגר םא 
b. םוחתל ץוח ׳א המא תועיספ םיפלא הלכו דדומב 
c. סנכל רתומ םלועל 
d. הוצמ רבדל ול ןיכירצ םא 

 
 ?סנכי תומא ו״ט ש״ר טקנ המל .5

a. אקוד ואל 
b. לבחב תוזיחא ינפמ 
c. י״שרב תונושל ׳ב 
d. ארקמב זמר שי 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
:בנ ןיבוריע  

 
 
1. Does ריאמ יבר  say the ןיד  of למג רמח  by קפס  and/or יאדו ? 

a. Only by a קפס  
b. Only by a יאדו  
c. Both קפס  and יאדו  
d. It is a תקולחמ  what מ״ר  holds 

 
2. If someone goes םוחתל ץוח תומא ׳ב , can he be סנכנ ? 

a. It is a תקולחמ  
b. If he went out דיזמב  it is רוסא ; if he went out גגושב  it is a תקולחמ  
c. If he went out דיזמב  it is רוסא ; if he went out גגושב  it is רתומ  
d. If he went out דיזמב  it is a תקולחמ ; if he went out גגושב  it is רתומ  

 
3. If someone was םוחתה ךותב ׳א לגר  and םוחתל ץוח ׳א לגר , can he be סנכנ ? 

a. Yes 
b. No 
c. It is a תקולחמ  
d. It is יולת  in תונושל ׳ב  in the ארמג  

 
4. In which case would א״ר  be הדומ  that someone who is םוחתל ץוח ׳א המא  cannot be 

סנכנ ? 
a. If one לגר  is םוחתה ךותב  and one is םוחתל ץוח  
b. If he was דדומ  and his תועיספ םיפלא  finished one םוחתל ץוח המא  
c. He can always be סנכנ  
d. If he is needed for a הוצמ רבד  

 
5. Why did ש״ר  use the תומא ו״ט רועיש  in the הנשמ ? 

a. It is אקוד ואל  
b. Because of the לבחה תוזיחא  
c. It is יולת  in 2 תונושל  in י״שר  
d. There is a זמר  to תומא ו״ט  in the םיקוספ  

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

 .גנ ןיבוריע

 ?הלפכמה תרעמ תרוצ יהמ .1
a.תיבמ םינפל תיב ומכ 
b.היילעו תיב ומכ 
c.תקולחמ 
d.ארמגב קפס 

 ?״לפרמא״ לש ומש רקיע והמ .2
a.וישעמ ש״ע לפרמא ארקנו ומש לפרמא 
b.וישעמ ש״ע דורמנ ארקנו ומש דורמנ 
c.םהרבא וז לפרמא 
d.ומש דורמנ א״יו ומש לפרמא א״י תקולחמ 

 ?״םירצמ לע שדח ךלמ״ה אוה ימ .3
a.שדח הערפ 
b.ויתוריזג ושדחתנש אלא םש היהש הערפ ותוא 
c.תקולחמ 
d.אפרתנו תומל הטנו הלחש הערפ ותוא

 ?תומודקה תורודה לע ןנחוי יבר רמא המ .4
a.לכיה לש וחתפכ םינורחאהו םלוא לש וחתפכ םינושארה 
b.םלוא לש וחתפכ םינורחאהו לכיה לש וחתפכ םינושארה 
c.לכיה לש וחתפכ םינורחאהו הרזע לש וחתפכ םינושארה 
d.הרזע לש וחתפכ םינורחאהו לכיה לש וחתפכ םינושארה 

 :הדוהי ינבב הניאש הדימה ןמיס .5
a.דחא ברמ ודמל 
b.םנושלב ןיקדקדמ ויה 
c.םירחאל ודמל אל 
d.ןהיתעומש לש ןמעטב וקדקד 

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

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

 
.גנ ןיבוריע  

 
 
1. What is the הרוצ  of the הלפכמה תרעמ ? 

a. It is like a תיבמ םינפל תיב  
b. It is like a היילעו תיב  
c. It is a תקולחמ  
d. It is a קפס  in the ארמג  

 
2. What was לפרמא ’s רקיע  name? 

a. His name was לפרמא , but he was called דורמנ  because of his םישעמ  
b. His name was דורמנ , but he was called לפרמא  because of his םישעמ  
c. לפרמא  was םרבא  
d. It is a תקולחמ  if his רקיע  name was לפרמא  or דורמנ  

 
3. Who was the םירצמ לע שדח ךלמ ? 

a. It was a new הערפ  
b. It was the same הערפ  but his תוריזג  were שדחתנ  
c. It is a תקולחמ  
d. The הערפ  became a הלוח  and he was תומל הטונ , but then he was אפרתנ  

 
4. What did ןנחוי יבר  say about the previous תורוד ? 

a. The םינושאר  are like the םלוא לש וחתפ  and the םינורחא  are like the לכיה לש וחתפ  
b. The םינושאר  are like the לכיה לש וחתפ  and the םינורחא  are like the םלוא לש וחתפ  
c. The םינושאר  are like the הרזע לש וחתפ  and the םינורחא  are like the לכיה לש וחתפ  
d. The םינושאר  are like the לכיה לש וחתפ  and the םינורחא  are like the הרזע לש וחתפ  

 
5. Which of the following תודימ  was not said about the הדוהי ינב ? 

a. They learned from one יבר  
b. They were םנושלב קדקדמ  
c. They did not teach others 
d. They were קדקדמ  in the םימעט  of their תועומש  

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