
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

 
 .ז םיחספ

 
 
 ?׳ו העש ךות ץמחב ןישודיקל ןיששוח ןיא המל .1

a. ונוממ וניאו הרותה ןמ ץמח רוסיא ןמזה עיגה רבכ 
b. ןיד תיב רקפהו שדקמ ד״ב תעד לע שדקמה לכ מ״מ ןנברדמ אלא רוסא וניאש ג״עא 

 רקפה
c. אוה בוט םוי חספ ברעו בוט םויב ןינק ןיא 
d. רוסיאה ןמזב ץמח תלבקמ הניא השאה 

 
 רוסיאה ןמז םדוק ותיב ךותב ץמח שיש רכזנו תבשב תויהל לחש חספ ברעב ובר ינפל בשוי .2

 ?השעי המ –
a. הפירש י״ע אלש ץמחה רעבל ותיבל ךלי 
b. רוסיאה ןמז עיגה אלש ובלב לטבי 
c. תקולחמ 
d. תושעל המ ול ןיאו תבש ברעמ ליחתה רוסיא ןמזה אנווג יאה יכב 

 
 :תיבה רהב תועמ אצמ .3

a. ןילוח םלועל 
b. רשעמ םלועל 
c. רשעמ הנשה תומי ראשב ,ןילוח לגרב 
d. ןילוח הנשה תומי ראשב ,רשעמ לגרב 

 
 ?הברה השפיעש תפב לקהל ןילות ךיא .4

a. חספה ינפל הביתה קדב יאדו 
b. הילע רבוע וניאו בלכ תליכאל היואר הניא 
c. שופיעה רהימ הילע ונתנש המח תפהש רמול שי 
d. רימחהל שי ג״הכב 

 
 ?אבהל עמשמ הכרבה חסונ הזיא .5

a. ץמח רועיב לע 
b. ץמח רעבל 
c. אמלע ילוכל עמשמ אבהל רועיב לע לבא רעבלב תקולחמ 
d. אמלע ילוכל עמשמ אבהל רעבל לבא רועיב לעב תקולחמ 

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

 
 
 
 
 

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

 
.ז םיחספ  

 
 
1. Why are we not ןישודיקל ןיששוח  with ץמח  in the 6th hour? 

a. It is already the הרותה ןמ רוסיא ןמז  and the ץמח  is not ונוממ  
b. Even though it is only ןנברדמ רוסא , we are ןיד תיב תעד לע שדקמ  and תיב רקפה 

רקפה ןיד  
c. חספ ברע  is a בוט םוי  and there are no םינינק  on בוט םוי  
d. An השא  would not be ץמח לבקמ  on חספ ברע  

 
2. If someone is learning by his יבר  on תבשב תויהל לחש חספ ברע  and before the ןמז 

רוסיאה  he remembers that he has ץמח  in his תיב  – what should he do? 
a. He should go home and be רעבמ  it (but not ףרוש  it) 
b. He should be ובלב לטבמ  
c. It is a תקולחמ  
d. In such a case the ץמח  is already רוסא  from תבש ברע  and there is no הצע  

 
3. What is the ןיד  of תועמ  that were found on תיבה רה ? 

a. It is always ןילוח  
b. It is always רשעמ  
c. During the לגר  it is ןילוח ; the rest of the year it is רשעמ  
d. During the לגר  it is רשעמ ; the rest of the year it is ןילוח  

 
4. How can we be לקהל הלות  by הברה השפיעש תפ ? 

a. He certainly checked the הבית  before חספ  
b. It is not בלכ תליכאל יואר  so he is not רבוע  on it 
c. The המח תפ  that was placed on top of it made the שופיע  happen quicker 
d. We are not לקימ  in this case 

 
5. Which הכרבה חסונ  is אבהל עמשמ ? 

a. ץמח רועיב לע  
b. ץמח רעבל  
c. There is a תקולחמ  about רעבל , but everyone agrees ץמח רועיב לע  is אבהל עמשמ  
d. There is a תקולחמ  about ץמח רועיב לע , but everyone agrees רעבל  is אבהל עמשמ  

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