
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

 
.כ םיחספ  

 
 
1. Is there a קוליח  between םדא דיב םילכ  and עקרק ג״ע םילכ  regarding האמוט קפס ? 

a. Only if the ילכ  is םדא דיב  it is לאשיל תעד וב שי וליאכ  
b. Only if the ילכ  is עקרק ג״ע חנומ  and the האמוט  is םדא דיב  is it considered וליאכ 

לאשיל תעד וב שי  
c. There is no קוליח  and רוהט וקפס  even in דיחיה תושר  
d. There is no קוליח  and אמט וקפס  in דיחיה תושר  

 
2. According to the אנקסמ , is רישכמ שדוקה תביח  to be הנומ  or just to be לסופ ? 

a. It is לוספל רישכמ  
b. It is ינשו ןושאר תונמל רישכמ  
c. It is a תקולחמ  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

 
3. What is the אנימא הוה  to say that the הרפה רשב  is אמטנ  by the שרפ ? 

a. שרפ  is a הקשמ  
b. שרפ  has the ןיד  of רשב  regarding האמוט תלבק  
c. It can be used to make םילכ  
d. There is no such אנימא הוה  

 
4. Why did the ארמג  say to remove the אשירד ןיקשמ  in the אתיירב  to fit with ונדמלו״ 

״תואמוט שלש ? 
a. To be like אביקע יבר  who holds ןילוחב ישילש השוע ינש  
b. הדוהי יבר  was רזוח  from saying that םילכ ןיאמטמ ןיקשמ  
c. הדוהי יבר  who holds םילכ ןיאמטמ ןיקשמ  is a דיחי תעד  
d. In the end we change the אתיירב  to say תואמוט ׳ד ונדמלו  

 
5. What is the ןיד  of a ףטש ילכ  that was in a סרח ילכ  that had a ץרש  in its ריוא  (but it was 

not in the ריוא  of the ףטש ילכ )? 
a. The ףטש ילכ  is אמט  
b. The ףטש ילכ  is ובג אמטנ  
c. The ףטש ילכ  is וכות אמטנ  but not ובג  
d. The ףטש ילכ  is רוהט  

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


