
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

 
 :ו םיחספ

 
 
 ?ןושאר חספב ינש חספ לע וניבר השמ ריהזה המל .1

a. היה ינש חספ ינפל םוי ׳ל 
b. ןושאר חספל תוכייש ינש חספ תוכלה 
c. תקולחמ 
d. ןסינ ח״רב אלא ןושאר חספב ינש חספ לע ריהזה אל 

 
 ?םכל הזה שדחה תשרפ הרמאנ יתמ ,ג״בשרל .2

a. ןסינ ח״ר 
b. ןסינ ׳ד 
c. ןסינ ׳י 
d. ארקמב החכוה ןיא 

 
 :ללכו טרפ .3

a. טרפבש המ אלא ללכב ןיא 
b. ללכבש המ אלא טרפב ןיא 
c. טרפה לע ףיסומ ללכ 
d. ללכה לע ףיסומ טרפ 

 
 ?רשעמב םיבייח םיבנע יפוס םאה תועלדמ ינפמ והדש רמשמה .4

a. ןכ 
b. אל 
c. תקולחמ 
d. הדשה לעב תדפקהב יולת 

 
 ?הקידב רחא לטבל ונקית המ ינפמ .5

a. םירוריפה ינפמ 
b. חספב רככ אצמי אמש 
c. םויב לטבל ךרטצי אלש 
d. רקובב לטבל א״אש ינפמ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
:ו םיחספ  

 
 
1. Why did וניבר השמ  teach the תוכלה  of ינש חספ  on ןושאר חספ ? 

a. It was גחה םדוק םוי םישלש  
b. The תוכלה  of ינש חספ  are ךייש  to ןושאר חספ  
c. It is a תקולחמ  
d. He taught about ינש חספ  on ןסינ ח״ר  

 
2. According to ג״בשר , when was the השרפ  of םכל הזה שדחה  said? 

a. On ןסינ ח״ר  
b. On ןסינ ׳ד  
c. On ןסינ ׳י  
d. There is no החכוה  from the םיקוספ  

 
3. How do we learn a ללכו טרפ ? 

a. טרפבש המ אלא ללכב ןיא  
b. ללכבש המ אלא טרפב ןיא  
c. טרפה לע ףיסומ ללכ  
d. ללכה לע ףיסומ טרפ  

 
4. If someone was רמוש  their הדש  for the תועלדמ , are the םיבנע יפוס  therein בייח  in 

תורשעמ ? 
a. Yes 
b. No 
c. It is a תקולחמ  
d. It is יולת  on the אדיפק  of the הדשה לעב  

 
5. Why were they ןקתמ  to be לטבמ  after הקידב ? 

a. Because of םירוריפ  
b. He might find a רככ  on חספ  
c. So he doesn’t have to be לטבמ  the next day 
d. Because he cannot be לטבמ  in the morning 

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


	pesachim 6b hebrew YL
	pesachim 6b english YL

