
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

 
.חכ םיחספ  

 
 
1. What is the ןיד  of an יולת םשא  that was לוספ וב עריא  after הטיחש ? ( י״שר ) 

a. It is הרובקב  
b. It is הפירשב  
c. According to י״ר  it is הפירשב , according to the ןנבר  it is הרובקב  
d. According to י״ר  it is הרובקב , according to the ןנבר  it is הפירשב  

 
2. If someone is חורל ץמח הרוז , does he need to be ררפמ  it? 

a. He needs to be ררפמ  
b. He does not need to be ררפמ  
c. It is a םימכחו הדוהי יבר תקולחמ  in the הנשמ  
d. It is a םיארומא תקולחמ  

 
3. If someone is חלמה םיל הרז הדובע קרוז , does he need to be קחוש  it first? 

a. He needs to be קחשמ  
b. He does not need to be קחשמ  
c. It is a םימכחו יסוי יבר תקולחמ  
d. It is a םיארומא תקולחמ  

 
4. What is the קוליח  between תפ  and ןיטיח  regarding םיל הקירז י״ע רועיב ? 

a. According to ףסוי בר תפ ,  needs רוריפ  but ןיטיח  do not; according to הבר  all ץמח  
needs רוריפ  

b. According to ףסוי בר ןיטיח ,  need רוריפ  but תפ  does not; according to הבר  all ץמח  
needs רוריפ  

c. According to הבר תפ ,  needs רוריפ  but ןיטיח  do not; according to ףסוי בר  all ץמח  
needs רוריפ  

d. According to הבר ןיטיח ,  need רוריפ  but תפ  does not; according to ףסוי בר  all ץמח  
needs רוריפ  
 

5. According to the אנימא הוה  of the ארמג , who is the אנת  of ׳וכו ירכנ לש ץמח ? 
a. ןועמש יבר  
b. הדוהי יבר  
c. ילילגה יסוי יבר  
d. It is not like any of them 

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


