
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

 :גמק תבש

 ?תבשב הרבשנש תיבחמ ןיליצמ תודועס המכ .1
a.תודועס ׳ג
b.ליצהל הצורש המכ הברה םילכב ,תודועס ׳ג ׳א ילכב 
c.תודועס ׳ג םילכ הברהב ,ליצהל הצורש המכ ׳א ילכב
d.תודועס ׳ב הברה םילכב ,תודועס ׳ג ׳א ילכב

 ?תבשב תולחהמ בזה שבד לוכאל רתומ םאה .2
a.רוסא 
b.קסורמב קר רתומ 
c.קסורמ וניא םא קר רתומ 
d.רוסא קסורמ וניא םא ,תקולחמ שי קסורמ םא

?ורזפתנש תוריפ טקלל רתומ םאה .3
a.די לע קר רתומ 
b.ןפוא לכב רוסא 
c.תקולחמ שי ילכב ,די לע רתומ 
d.ילכב ןיב די לע ןיב תקולחמ

 ?הטיחסל תודמועה תוריפמ ןיאצויה ןיקשמב ןידה והמ .4
a.רתומ 
b.רוסא 
c.תקולחמ 
d.ארמגב קפס

 :הליכאל םידמועה םינומרו םיתותמ ןיאצויה ןיקשמ .5
a.רתומ 
b.רוסא 
c.תקולחמ 
d.ארמגב קפס 

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

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

 
 
1. How many תודועס  can one be ליצמ  from a הרבשנש תיבח ? 

a. 3 
b. 3 in one ילכ , as much as he wants in many םילכ  
c. As much as he wants in one ילכ , only 3 in many םילכ  
d. 3 in one ילכ , 2 in many םילכ  

 
2. Is it רתומ  to eat the שבד  that was בז  from the תולח  on תבש ? 

a. It is רוסא  
b. It is only רתומ  if it was קסורמ  
c. It is only רתומ  if it was not קסורמ  
d. If it was קסורמ  there is a תקולחמ ; if it was not קסורמ  it is רוסא  

 
3. Is it רתומ  to be תוריפ טקלמ  that were רזפתנ ? 

a. It is only דיב רתומ  
b. It is רוסא  
c. It is דיב רתומ  and ילכב  is a תקולחמ  
d. It is a תקולחמ  both דיב  and ילכב  

 
4. What is the ןיד  of ןיקשמ  that were אצוי  from הטיחסל תודמועה תוריפ ? 

a. They are רתומ  
b. They are רוסא  
c. It is a תקולחמ  
d. It is a קפס  in the ארמג  

 
5. What is the ןיד  by ןיקשמ  that were אצוי  from םינומירו םיתות  that were הליכאל דמוע ? 

a. They are רתומ  
b. They are רוסא  
c. It is a תקולחמ  
d. It is a קפס  in the ארמג  

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