
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

 
 :גצ ןיבוריע

 
 
 ?ןיפרטצמ ׳ה הציחמו ׳ה דודיג םאה .1

a. ןכ 
b. אל 
c. ןיפרטצמ אתכלהו ,תקולחמ 
d. ןיפרטצמ ןיא אתכלהו ,תקולחמ 

 
 ?ןינע םושל ןיפרטצמ ׳ה הציחמו ׳ה דודיג םאה ,אדסח ברל .2

a. םוקמ לכב ןיפרטצמ 
b. דבלב הנותחתה רצחל הציחמ ׳יוה 
c. דבלב הנוילעה רצחל הציחמ ׳יוה 
d. הציחמ הניא םלועל 

 
 :הנטקל םוי דועבמ הצרפנש הלודג רצח .3

a. הרוסא הנטקהו תרתומ הלודגה 
b. תרתומ הנטקהו הרוסא הלודגה 
c. תורוסא ןהיתש 
d. ייבאו הבר תקולחמ 

 
 :לפנש תוריצח ׳ב ןיב לתוכ .4

a. ׳ד אלא ןילטלטמ ןיא 
b. לתוכה םוקמ דע לטלטל רתומ 
c. תקולחמ 
d. אטישפיא אלד איעביא 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
:גצ ןיבוריע  

 
 
1. Is a דודיג  of 5 ףרטצמ םיחפט  with a הציחמ  of 5 םיחפט ? 

a. Yes 
b. No 
c. It is a תקולחמ , and הכלהל  it is ףרטצמ  
d. It is a תקולחמ , and הכלהל  it is not ףרטצמ  

 
2. According to אדסח בר דודיג ,  of 5 ףרטצמ םיחפט  with a הציחמ  of 5 םיחפט  considered a 

הציחמ  for any case? 
a. It is always considered a הציחמ  
b. It is only a הציחמ  for the הנותחתה רצח  
c. It is only a הציחמ  for the הנוילעה רצח  
d. It is never considered a הציחמ  

 
3. What is the ןיד  by a הלודג רצח  that was הנטק רצחל הצרפנ  before תבש ? 

a. The הלודג  is תרתומ  and the הנטק  is הרוסא  
b. The הלודג  is הרוסא  and the הנטק  is תרתומ  
c. They are both רוסא  
d. It is a הבר תקולחמ  and ייבא  

 
4. If the לתוכ  between two תוריצח  fell, how much can the תורצחה ינב  be לטלטמ ? 

a. Only תומא ׳ד  
b. They can be לטלטמ  up to the לתוכה םוקמ  
c. It is a תקולחמ  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

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

 
 .דצ ןיבוריע

 
 
 ?תבשב לפנש תוריצח ׳ב ןיב לתוכב איגוסה תנקסמ והמ .1

a. לאומשכ לקהל בר רזח 
b. ברכ רימחהל לאומש רזח 
c. תדמוע המוקמב תקולחמה 
d. אטישפיא אלד איעביא 

 
 ?םיברה תושרל הצרפנש רצחב ןידה והמ א״רל .2

a. דיחיה תושרכ הניד 
b. םיברה תושרכ הניד 
c. תילמרככ הניד 
d. רוטפ םוקמכ הניד 

 
 ?םיברה תושרל הצרפנש רצחב ןידה והמ םימכחל .3

a. דיחיה תושרכ הניד 
b. םיברה תושרכ הניד 
c. תילמרככ הניד 
d. רוטפ םוקמכ הניד 

 
 :םיברה תושר ידיצ .4

a. םיברה תושרכ םניד 
b. םיברה תושרכ םניא 
c. תקולחמ 
d. םש תומא ׳ד ריבעמו האצוה לע תאטחמ רוטפו אטישפיא אלד איעביא 

 
 :ויתוחור ׳במ ץרפנש תיבו ויחל לטינש יובמ .5

a. דבלב תבש התואב םהב לטלטל רתומ 
b. דיתעל וליפא םהב לטלטל רתומ 
c. הז תא הז ןיריכזמש רתומ יובמהו דיחי לש אוהש ינפמ רוסא תיבה 
d. תקולחמ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

.דצ ןיבוריע

1. What is the אנקסמ  of the ארמג  regarding the תוריצח ׳ב ןיב לתוכ  that fell? 
a. בר  was רזוח  to be לקימ  like לאומש
b. לאומש  was רזוח  to be רימחמ  like בר
c. There is still a לאומשו בר תקולחמ
d. It is an אטישפיא אלד איעביא

2. According to א״ר , what is the ןיד  of a םיברה תושרל הצרפנש רצח ? 
a. It is a דיחיה תושר
b. It is a םיברה תושר
c. It is a תילמרכ
d. It is a רוטפ םוקמ

3. According to the םימכח , what is the ןיד  of a םיברה תושרל הצרפנש רצח ? 
a. It is a דיחיה תושר
b. It is a םיברה תושר
c. It is a תילמרכ
d. It is a רוטפ םוקמ

4. What is the ןיד  of םיברה תושר ידיצ ? 
a. They are like םיברה תושר
b. They are not like םיברה תושר
c. It is a תקולחמ
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  so one would be רוטפ  from a תאטח  for any האצוה  or 

הרבעה

5. What is the ןיד  by a ויחל לטינש יובמ  and a ויתוחור ׳במ ץרפנש תיב ? 
a. It is רתומ  to be לטלטמ  there for the remainder of the תבש
b. It is רתומ  to be לטלטמ  there even on another תבש  
c. The תיב  is רוסא  because it belongs to a דיחי  but the יובמ  is רתומ  because it 

belongs to the םיבר  and they will remind each other 
d. It is a תקולחמ

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

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



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

 
 :דצ ןיבוריע

 
 
 :׳א חורמ ץרפנש תיב .1

a. ולוכב ןילטלטמ 
b. תומא ׳ד אלא ןילטלטמ ןיא 
c. תקולחמ 
d. תומא ׳ד אלא ןילטלטמ ןיא יובמל חותפ ,ולוכב ןילטלטמ רצחל חותפ 

 
 :תומא ׳ימ הרתי הצרפ ןיאו וז דגנכ וז תוחור ׳במ ץרפנש תיב .2

a. ג״הכב םתוסו דרוי הרקת יפ ןנירמא אלד ׳ד אלא ןילטלטמ ןיא 
b. םתוסו דרוי הרקת יפ ןנירמא ג״הכבד ולוכב ןילטלטמ 
c. לאומשו בר תקולחמ 
d. אטישפיא אלד איעביא 

 
 ?םתוסו דרוי הרקת יפ ןנירמא תוחור המכב .3

a. ׳ג 
b. ׳ד 
c. ׳ד וליפא א״יו ׳ג א״י 
d. ׳ד וליפא א״יו וז דגנכ וז ׳ב א״י 

 
 ?׳י בחור הרדסכאב םתוסו דרוי הרקת יפ םירמוא םאה .4

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

 
 

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

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

 
:דצ ןיבוריע  

 
 
1. What is the ןיד  by a ׳א חורב ץרפנש תיב ? 

a. It is רתומ  to be תיבה לכב לטלטמ  
b. It is only רתומ  to be לטלטמ  within תומא ׳ד  
c. It is a תקולחמ  
d. If it is רצחל חותפ , it is רתומ  to be תיבה לכב לטלטמ ; if it was יובמל חותפ , he can 

only be לטלטמ  within תומא ׳ד  
 

2. What is the ןיד  by a ץרפנש תיב  in two opposite תוחור  where the תוצרפ  were less than 
תומא 10 ? 

a. He cannot be לטלטמ  more than ׳ד  because we do not say םתוסו דרוי הרקת יפ  
b. He can be לטלטמ  in the entire תיב  because of םתוסו דרוי הרקת יפ  
c. It is a תקולחמ  between בר  and לאומש  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

 
3. On how many תוחור  can we apply the הכלה  of םתוסו דרוי הרקת יפ ? 

a. 3 
b. 4 
c. Some say 3 and some say even all 4 
d. Some say 2 if they are opposite each other, and some say even on all 4 

 
4. Do we say the הכלה  of םתוסו דרוי הרקת יפ  on an הרדסכא  that is wider than 10 תומא ? 

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-B,2-B,3-C,4-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

 .הצ ןיבוריע

 :ןימיצפ הל שיש הרדסכא ג״ע ךכיס .1
a.הרשכ 
b.הלוספ 
c.תקולחמ 
d.אטישפיא אלד איעביא

 ?תבשב לאומשו בר תקולחמב יולת הכוסב אברו ייבא תקולחמה םאה .2
a.לאומשכ רבס אברו ברכ רבס ייבא 
b.ברכ רבס אברו לאומשכ רבס ייבא 
c.הלוספ הכוסהש בר הדוי םא וקלחנ 
d.הרשכ הכוסהש לאומש הדוי םא וקלחנ 

 ?תורחא תותבשב רימחהל וא לקהל אב יסוי ׳ר םאה .3
a.לקהל 
b.רימחהל 
c.םיארומא תקולחמ 
d.אטישפיא אלד איעביא

 ?תבשב םישלופמ םירשג תחת ןילטלטמ םאה .4
a.ןכ 
b.אל 
c.תקולחמ 
d.אטישפיא אלד איעביא

 ?תבשב תושדח ןיליפת ןיליצמ םאה ,ג״בשרל .5
a.ןכ 
b.אל 
c.תקולחמ 
d.אטישפיא אלד איעביא 

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

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

 
.הצ ןיבוריע  

 
 
1. Can someone be ךכיס  on an ןימיצפ הל שיש הרדסכא ? 

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

 
2. Is the אברו ייבא תקולחמ  about יולת הכוס  in the לאומשו בר תקולחמ  about תבש ? 

a. ייבא  holds like בר  and אבר  holds like לאומש  
b. ייבא  holds like לאומש  and אבר  holds like בר  
c. They argue if בר  would be הדומ  that the הכוס  is הלוספ  
d. They argue if לאומש  would be הדומ  that the הכוס  is הרשכ  

 
3. Is יסוי יבר  coming to be לקימ  or רימחמ  about other תותבש ? 

a. לקימ  
b. רימחמ  
c. It is a תקולחמ  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

 
4. Is it רתומ  to be לטלטמ  under םישלופמ םירשג  on תבש ? 

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

 
5. According to ג״בשר , is it רתומ  to be תושדח ןיליפת ליצמ  on תבש ? 

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-C,2-C,3-B,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

 
 :הצ ןיבוריע

 
 
 ?תחא תבב לוכיש המ לכ תשיבל י״ע תבשב הקילדה ןמ םידגב ליצהל רתומ םאה .1

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

 
 ?ןליצהל ןחינהל וריתה ךיא איה ןיליפת ןמז ואל תבש רמאד ןאמל .2

a. רתומ טישכתכ ןשבול םא 
b. ןויזבמ ןליצהל ידכ 
c. הנכס םוקמב אלא וריתה אל 
d. ןתוא הסכי אלא ןליצהל רוסא רמאד ןאמ יאהל 

 
 ?שאר לש ןיליפתה םא השעי המ ושאר לע ותליבח םע אבה .3

a. ןיליפתה אבשת אלש ןפואב ושאר לע הליבחה חיני 
b. ועורז לע ןיליפתה חיני 
c. סיכב החיניו שאר לש ןיליפתה ץולחי 
d. סיכב ןחיני אלא די לש ןיליפתב וליפא רוסא 

 
 ?ןיליפת ׳ב חינהל לוכי םאה ,אנקסמל .4

a. שארב קר 
b. עורזב קר 
c. אוה אטישפיא אלד איעביא עורזבו ,שארב 
d. עורזב ןיב שארב ןיב 

 
 ?הנווכ תוכירצ תווצמ םאה .5

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
:הצ ןיבוריע  

 
 
1. Is it רתומ  to be םידגב ליצמ  from a הקילד  on תבש  by wearing as much as possible at 

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

 
2. According to the רמאד ןאמ  that ןיליפת ןמז ואל תבש , why were they ריתמ  to be ליצמ 

ןיליפת  by wearing them? 
a. It is like a טישכת  
b. To save them from ןויזב  
c. They were only הנכס םוקמב ריתמ  
d. According to this רמאד ןאמ  it is רוסא  to save them and he must be הסכמ  them 

instead 
 

3. If someone has a הליבח  on his head, what should he do with his שאר לש ןיליפת ? 
a. He should put the הליבח  on his head in a way that it will not destroy the ןיליפת 

שאר לש  
b. He should put his שאר לש ןיליפת  on his עורז  
c. He should take off the שאר לש ןיליפת  and put it in its סיכ  
d. It is רוסא  to wear any ןיליפת  with a הליבח  on his head so he should take them 

both off and put them in their סיכ  
 

4. According to the אנקסמ , can one wear two ׳א םוקמב ןיליפת ? 
a. Only שארב  
b. Only עורזב  
c. He can on his שאר , but on the עורז  it is an אטישפיא אלד איעביא  
d. He can wear two both on the שאר  and the עורז  

 
5. Do הנווכ תוכירצ תווצמ ? 

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-C,2-A,3-B,4-D,5-C 
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