
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

 
 .הל םיחספ

 
 
 ?שדוק לוכאל תושעל ךירצ המ – ״אל םישדקב ןיא המורתב – המורתב לכוא ושמש בירעה״ .1

 )י״שר(
 ׳ז םויבו ׳ג םויב האזה .א
 רחשה תולע דע ןיתמהל .ב
 המודכו בזל ויתונברק תאבה .ג
 םיבכוכה תאצ רחא הינש הליבט .ד

 
 ?ןהב הצמ תוצמ אצוי םאה הדות תולח השע .2

 קושב רוכמל ןאשע םא קר .א
 ןהילע חבזה טחש אלו ומצעל ןאשע וליפא וא ,קושב רוכמל ןאשע םא .ב
 ןהילע חבזה טחש וליפא ןמצעל ןאשע וליפא וא ,קושב רוכמל ןאשע םא .ג
 תרחא הוצמל ןאשעש ןהב אצוי וניא םלועל .ד

 
 ?)י״שרל( רחא ןימ לע ןירועשה ןמ ןימרות םאה .3

 אל .א
 ןימסוכה לע ןירועשה ןמ ןימרות .ב
 ןופישו לעוש תלובש לע ןירועשה ןמ ןימרות .ג
 ןיטיחה לע ןירועשה ןמ ןימרות .ד

 
 ?זרוא לש הצמב הצמ הוצמ םייקל לוכי םאה ,ירונ ןב ןנחוי יברל .4

 ןכ .א
 אל .ב
 ירונ ןב ןנחוי יבר תעדב תקולחמ .ג
 אטישפיא אלד איעביא .ד

 
 ?הב הצמ תוצמ םייקל לוכי םאה – ןייב השולינש הסיע .5

 ןכ .א
 אל .ב
 םיאנת תקולחמ .ג
 םיארומא תקולחמ .ד
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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

 
.הל םיחספ  

 
 
1. The ארמג  says אל םישדקב ןיא המורתב – המורתב לכוא ושמש בירעה . According to י״שר  

what needs to be done for םישדק תליכא ? 
a. האזה  on ׳ז םויו ׳ג םוי  
b. To wait until רחשה תולע  
c. A בז  needs to bring his תונברק  
d. A second הליבט  after םיבכוכה תאצ  

 
2. Is someone אצוי  the הוצמ  of הצמ  with the הדות לש תולח ? 

a. Only if they were made to be קושב רכמנ  
b. If they were made to be קושב רכמנ , or even if he made them ומצעל  but he did 

not טחש  the הדות  on them 
c. If they were made to be קושל רכמנ , or even if he made them ומצעל  and he was 

טחוש  the the חבז  on them 
d. He can never be אצוי  with them because they were made for a different הוצמ  

 
3. Based on י״שר , are we רחא ןימ לע ןירועשה ןמ םרות ? 

a. No 
b. Only on ןימסוכ  
c. Only on ןופישו לעוש תלובש  
d. Only on ןיטיח  

 
4. According to ירונ ןב ןנחוי יבר , can one be םייקמ  the הוצמ  of הצמ  with זרוא לש הצמ  

a. Yes 
b. No 
c. It is a ירונ ןב ןנחוי יבר תעדב תקולחמ  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

 
5. Can one be הצמ תוצמ םייקמ  with an ןייב השולינש הסיע ? 

a. Yes 
b. No 
c. It is a םיאנת תקולחמ  
d. It is a םיארומא תקולחמ  
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Answers: 1-C,2-A,3-C,4-C,5-B 


	pesachim 35a hebrew YL
	pesachim 35a english YL

