
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

 
 .בכ םיחספ

 
 
 :הרזעב וטחשנש ןילוח .1

a. אתיירואדמ רוסא 
b. ןנברדמ רוסא 
c. םיאנת תקולחמ 
d. אטישפיא אלד איעביא 

 
 ?האנה ןינעל הליבנכ בשחנ הליבנ לש השנה דיג םאה .2

a. הליבנ רשבכ האנהב רתומו ,ןכ 
b. הטוחש לש דיגכ האנהב רוסאו ,אל 
c. םעט ןתונב ןידיגב ןיא ד״מל קר 
d. םעט ןתונב ןידיגב שי ד״מל קר 

 
 :האמט המהב לש השנה דיג לכואה .3

a. דבלב האמט םושמ ׳א בייח א״יו ,׳ב בייח א״י 
b. דבלב השנה דיג םושמ ׳א בייח א״יו ,׳ב בייח א״י 
c. םולכמ רוטפ א״יו ,׳ב בייח א״י 
d. םולכמ רוטפ א״יו ,דבלב האמט םושמ ׳א בייח א״י 

 
 ?ןורדק לחנל אציש םישדק םדמ תונהיל רתומ םאה .4

a. תועמ ןתיל צ״או רתומ 
b. תועמ ןתונש רחא רתומ 
c. רוסא 
d. והבא ׳רו היקזח תקולחמב יולת 

 
 ?האנה ןינעל םדל ״םימכ״מ אתופליה והמ .5

a. רוסאו םיכסנתמה םימכ 
b. רתומו ןיכפשנה םימכ 
c. רתומו םימ בורכ 
d. רוסאו ז״ע ינפל ןיכפשנה םימכ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
.בכ םיחספ  

 
 
1. What is the ןיד  of הרזעב וטחשנש ןילוח ? 

a. It is אתיירואדמ רוסא  
b. It is ןנברדמ רוסא  
c. It is a םיאנת תקולחמ  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

 
2. Is the השנה דיג  of הליבנ  considered like הליבנ רשב  regarding האנה ? 

a. Yes, and it is האנהב רתומ  
b. No, and it is האנהב רוסא  like the השנה דיג  of a הטוחש  
c. Only according to the םעט ןתונב ןידיגב ןיא ד״מ  
d. Only according to the םעט ןתונב ןידיגב שי ד״מ  

 
3. What is the ןיד  of someone who is האמט המהב לש השנה דיג לכוא ? 

a. Some say he is ׳ב בייח , some say he is only בייח  for האמט  
b. Some say he is ׳ב בייח , some say he is only בייח  for השנה דיג  
c. Some say he is ׳ב בייח , some say he is רוטפ  
d. Some say he is only בייח  for האמט , some say he is רוטפ  

 
4. Is it רתומ  to be הנהנ  from םישדק םד  that was ןורדק לחנל אצוי ? 

a. Yes, even without being תועמ ןתונ  
b. Yes, but only after giving תועמ  
c. It is רוסא  
d. It is יולת  in the היקזח תקולחמ  and והבא ׳ר  

 
5. What is the אתופלי  from םימכ  about being הנהנ  from םד ? 

a. םד  is like םיכסנתמה םימ  and it is האנהב רוסא  
b. םד  is like ןיכפשנה םימ  and it is האנהב רתומ  
c. םד  is like םימ בור  and it is האנהב רתומ  
d. םד  is like ז״ע ינפל ןיכפשנה םימ  and it is האנהב רוסא  

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