
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 םיחספ

 
 
 ?ריעבמ תכאלמב שודיחה המ .1

a. הילע תרכ בויח ןיא 
b. תורחא תוכאלמ ׳בב כ״אשמ ׳או ׳א לכ לע בייח גגושב תרחא הכאלמו ריעבמ השועה 
c. הכאלמו הכאלמ לכ לע בייחש תדמלמ 
d. הכאלמו הכאלמ לכ לע בייחש תדמלמ איהש א״יו הילע תרכ בייח וניא א״י 

 
 ?תורעמבש ץמח לע בייחש רוקמה המ .2

a. הארי לב 
b. םכיתבב 
c. ךלובג לכב 
d. אצמי לב 

 
 :ותושרב שדקה לש ץמח .3

a. וילע בייח 
b. וילע בייח וניא 
c. הדשב אל לבא וילע בייח תיבב 
d. וילע בייח םא תקולחמ 

 
 ?׳וכו האור התא יא ךלשד רוטפה ןינעל שודיח שי ירכנ הזיאב .4

a. רצחב ומע רדה 
b. רצחב ומע רד וניאש 
c. אברו ייבא תקולחמ 
d. םירכנה ןיב קלחל א״וה ןיא 

 
 ?הילע בייח ירכנה ןמ ןודקפ הזיאב .5

a. תוירחא הילע לביקשכ 
b. תוירחא הילע לביק אלשכ 
c. ימד ןוממכ ןוממל םרוגה רבד ד״מל תוירחא הילע לביקשכ 
d. ימד ןוממכ ןוממל םרוגה רבד םא תקולחמב יולת 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
:ה םיחספ  

 
 
1. What is the שודיח  in ריעבמ תכאלמ ? 

a. There is no תרכ בויח  for הרעבה  
b. If someone is ריבעמ  and does another ׳א םלעהב הכאלמ  they are ׳או ׳א לכ לע בייח  

as opposed to by two other תוכאלמ  
c. It teaches us that we are הכאלמו הכאלמ לכ לע בייח  
d. Some say there is no תרכ בויח , some say that it teaches that we are לכ לע בייח 

הכאלמו הכאלמ  
 

2. From where do we learn that one is בייח  on תורעמבש ץמח ? 
a. הארי לב  
b. םכיתבב  
c. ךלובג לכב  
d. אצמי לב  

 
3. If someone has שדקה לש ץמח  in their תושר , are they בייח  because of it? 

a. Yes 
b. No 
c. In the תיב , not the הדש  
d. It is a תקולחמ  

 
4. By which ירכנ  is there a שודיח  regarding the רוטפ  of ׳וכו האור התא יא ךלש ? 

a. A ירכנ  that is רצחב ומע רד  
b. A ירכנ  that is not רצחב ומע רד  
c. It is a אברו ייבא תקולחמ  
d. There is no אנימא הוה  to be קלחמ  

 
5. What type of ןודקפ  from a ירכנ  would one be בייח  on? 

a. If he was תוירחא לבקמ  
b. If he was not תוירחא לבקמ  
c. If he was תוירחא לבקמ  according to the ימד ןוממכ ןוממל םרוגה רבד רמאד ןאמ  
d. It is יולת  in the תקולחמ  about ימד ןוממכ ןוממל םרוגה רבד  

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