
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

 
 .הנ םיחספ

 
 
 ?ןושאר הליל עמש תאירק תורקל ןתח חינהל ארבסה המ ,ןנברל .1

 לוטי םשה תא לוטיל הצורה לכ .א
 ארהויכ הארנ וניאו םעה ראשכ ארוק אוה .ב
 ו״למכשבו ןושאר קוספב אלא ןווכל ךירצ וניא .ג
 ארהויכ הארנ ארקי אל םא .ד

 
 ?גהנמב יולת חספ ברעב הכאלמ רוסיאהש רבס ימ .2

 מ״ר .א
 י״ר .ב
 ש״ב .ג
 גהנמ אלא וניא אמלע ילוכל .ד

 
 ?ד״יב רוסא אמל ,הדוהי ץראב הבכרה לכד הנשמה שריפש אניברל .3

 השרשהב ולוככ םוי תצקמ ונירמא אל .א
 השרשה ןינעל םימי ׳בב ולוככ םוי תצקמ ןנירמא אל .ב
 ד״י לילב ליחתה הכאלמ רוסיאה .ג
 הבכרהב רימחהל גהנמה .ד

 
 ?חספ ברעב ןטק לוצלצ ליחתהל רתומ םאה .4

 ןפוא לכב רוסא .א
 דעומה ךרוצל וניא םא רוסא .ב
 תקולחמ .ג
 אטישפיא אלד איעביא .ד

 
 ?ןטק לוצלצמ הכאלמ רמגב הכלהה חיכוהל שי םאה .5

 דעומה ךרוצל וליפא רומגל רוסאש היאר ןאכמ .א
 דעומה ךרוצל אלש רומגל רוסאש היאר ןאכמ .ב
 ןפוא לכב רומגל רתומש היאר ןאכמ .ג
 ןטק לוצלצמ ערכה ןיא .ד

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

 
 
 

 
 
 
 ד-5,א-4,ב-3,א-2,ב-1 :תובושת
 

 ןהכה ביל םייח תב תידוה הנח תמשנ יוליעל
 ג״פשת ןושחרמ ׳ו ׳פנ



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

 
.הנ םיחספ  

 
 
1. According to the ןנבר , what is the ארבס  to allow a ןתח  to be הליל עמש תאירק ארןק 

הנושאר ? 
a. לוטי םשה תא לוטיל הצורה לכ  
b. He is being ארוק  along with everyone else, so it is not ארהויכ הארנ  
c. He only needs to be ןווכמ  by the first קוספ  and ו״למכשב  
d. If he is not ארוק  it is ארהויכ הארנ  

 
2. Who holds that the חספ ברעב הכאלמ רוסיא  is גהנמב יולת ? 

a. מ״ר  
b. י״ר  
c. ש״ב  
d. Everyone holds it is only a גהנמ  

 
3. According to אניבר  that the הנשמ  of הבכרה לכ  is talking about הדוהי ץרא , why is it 

ד״יב רוסא ?  
a. We do not say ולוככ םוי תצקמ  by השרשה  
b. We do not say ולוככ םוי תצקמ  for two days השרשה ןינעל  
c. The הכאלמ רוסיא  begins on ד״י ליל  
d. The גהנמ  is to be רימחמ  by הבכרה  

 
4. Is it רתומ  to be ליחתמ  a ןטק לוצלצ  on חספ ברע ? 

a. It is ןפוא לכב רוסא  
b. It is רוסא  if it is not דעומה ךרוצל  
c. It is a תקולחמ  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

 
5. Can we be חיכומ  the הכלה  by הכאלמ רמג  from the ןטק לוצלצ ? 

a. It is a היאר  that it הכאלמ רמג  is ןפוא לכב רוסא  
b. It is a היאר  that דעומה ךרוצל אלש רוסא is  הכאלמ רמג  
c. It is a היאר  that הכאלמ רמג  is ןפוא לכב רתומ  
d. There is no ערכה  from ןטק לוצלצ  

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

 ןהכה ביל םייח תב תידוה הנח תמשנ יוליעל
 ג״פשת ןושחרמ ׳ו ׳פנ



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

 
 :הנ םיחספ

 
 
 ?דעומה ךרוצל אלש חספ ברעב הכאלמ תושעל רתומ םאה ריאמ יברל ,ארמגה תנקסמל .1

 ירמגל רתומ .א
 תוצח דע רתומ .ב
 תוצח םדוק וליפא רוסא .ג
 אטישפיא אלד איעביא .ד

 
 :דעומה לוחב םירוסאה תיבמ אצויה .2

 סבכלו רפסל רתומ .א
 סבכל רוסאו רפסל רתומ .ב
 רפסל רוסאו סבכל רתומ .ג
 סבכלו רפסל רוסא .ד

 
 ?חספ ברעב םילענמ ןוקית ריתהל רכזנה םעטה המ .3

 ט״וי דובכל .א
 הכאלמ ףוסמ הכאלמ תליחת ןידימל .ב
 הכאלמ ףוסמ הכאלמ תליחת ןידימל ןיא .ג
 ןמוא השעמ וניא .ד

 
 ?המוקמל החרבש תלוגנרת ריזחהל רתומ יתמ .4

 דעומ לש ולוחב .א
 דעומ לש ולוחב אלו ד״יב .ב
 דעומ לש ולוחב ןיב ד״יב ןיב רתומ .ג
 דעומ לש ולוחב ןיב ד״יב ןיב הריזחהל רוסא .ד

 
 ?ותיב ךותל ונימאמ וניאש ןמואה תיבמ םילכ איבהל וריתה ןפוא הזיאב .5

 רתומ םלועל .א
 הבינג ששח שי םא אעניצב קר םאיבהל רתומ .ב
 ול ךומסה תיבל םאיבהל רתומ לבא ותיב ךותל םאיבהל רוסא .ג
 םש םחינמו ורצחל םילכה איבמ .ד

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

 
 
 

 
 
 
 ב-5,ג-4,ב-3,א-2,ג-1 :תובושת
 

 ןהכה ביל םייח תב תידוה הנח תמשנ יוליעל
 ג״פשת ןושחרמ ׳ו ׳פנ



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

 
:הנ םיחספ  

 
 
1. According to the ארמגה תנקסמ  in ריאמ יבר , is it רתומ  to do הכאלמ  that is דעומה ךרוצל  

on חספ ברע ? 
a. It is רתומ  
b. It is only תוצח דע רתומ  
c. It is רוסא  even before תוצח  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

 
2. If someone is םירוסאה תיבמ אצוי  on דעומה לוח , can he be רפתסמ  or סבכמ ? 

a. It is סבכלו רפסל רתומ  
b. It is רפסל רתומ  but not סבכל  
c. It is סבכל רתומ  but not רפסל  
d. It is רפסל רוסא  and סבכל  

 
3. What is the םעט  given to be םילענמ ןוקית ריתמ  on חספ ברע ? 

a. It is בוט םוי דובכל  
b. We learn הכאלמ תליחת  from הכאלמ ףוס  
c. We do not learn הכאלמ תליחת  from הכאלמ ףוס  
d. It is not a ןמוא השעמ  

 
4. When is it רתומ  to be ריזחמ  a החרבש תלוגנרת ? 

a. Only on דעומ לש ולוח  
b. Only on ד״י  
c. It is רתומ  on ד״י  and on דעומ לש ולוח  
d. It is רוסא  on ד״י  and on דעומ לש ולוח  

 
5. How were they ריתמ  being םילכ איבמ  from the ונימאמ וניאש ןמואה תיב  to one’s תיב ? 

a. It is ןפוא לכב רתומ  
b. It is רתומ  only if he is איבמ  them אעניצב  if there is a ששח  of הבינג  
c. It is רוסא , but he can be איבמ  them to a תיב  that is ול ךומס  
d. He can only be איבמ  the םילכ  to the רצח  

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

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

 ןהכה ביל םייח תב תידוה הנח תמשנ יוליעל
 ג״פשת ןושחרמ ׳ו ׳פנ



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

 
 .ונ םיחספ

 
 
 ?ךלמה היקזחל םימכח ודוה רבד הזיא לע .1

 ןוילעה ןוחיג ימ םתס .א
 תשוחנה שחנ תתיכ .ב
 רושא ךלמל ןרגישו לכיה לש תותלד ץצק .ג
 ןסינב ןסינ רביע .ד

 
 )י״שר( ויבא תומצע תא היקזח רריג המל .2

 םשה שודיק .א
 הרפכל .ב
 האובנ פ״ע .ג
 הרפכל םגו םשה שודיק ינפמ .ד
  ל״נה םימעטמ האובנ פ״ע .ה

 
 )י״שר( ?םילקד תבכרהמ האצותה המ ,הדוהי יברל .3

 תוריפ ןועטי הז לש א״ד ךותב םילקדה לכ .א
 תוריפ ןועטי א״ד ךותב םירכזה םילקדה לכ .ב
 תוריפ ןועטי א״ד ךותב תובקנה םילקדה לכ .ג
 שביי הז לש א״ד ךותב םילקדה לכ .ד

 
 ?עמשה תא ןיכרוכ יבגל ארמגב רכזנ וניא המ .4

 ו״למכשב ורמא אל .א
 ״ךבבל לע םויה״ ורמא .ב
 תבהאול עמש ןיב קספה ושע אל .ג
 ׳ה ףא הרחו אלו ׳ה ףרח רמא .ד

 
 ?הליחת ו״למכשב רמא ימ .5

 וניבא בקעי .א
 בקעי ינב .ב
 וניבר השמ .ג
 וניבא םהרבא .ד

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

 
 
 

 
 
 
 א-5,ד-4,ד-3,ג-2,ב-1 :תובושת
 

 ןהכה ביל םייח תב תידוה הנח תמשנ יוליעל
 ג״פשת ןושחרמ ׳ו ׳פנ



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

 
.ונ םיחספ  

 
 
1. On which of the following were the הדומ םימכח  to ךלמה היקזח ? 

a. Being םתוס  the ןוילעה ןוחיג ימ  
b. Being תתוכ  the תשוחנה שחנ  
c. Being ץצוק  the לכיהה יתלד  to send to the רושא ךלמ  
d. Being ןסינב ןסינ רבעמ  

 
2. Why was ויבא תומצע ררוג היקזח ? (see י״שר ) 

a. Because of םשה שודיק  
b. As a הרפכ  
c. He did it האובנ פ״ע  
d. It was for םשה שודיק  and a הרפכ  
e. It was האובנ יפ לע  for םשה שודיק  and for הרפכ  

 
י״שר יפל .3 , according to הדוהי יבר , what is the האצות  from םילדקה תבכרה ? 

a. All of the םילקד  within תומא ׳ד  will be תוריפ ןועט  
b. All of the םירכז םילקד  within תומא ׳ד  will be תוריפ ןועט  
c. All of the תובקנ םילקד  within תומא ׳ד  will be תוריפ ןועט  
d. All of the םילקד  within תומא ׳ד  will become שבי  
 

4. Which of the following is not mentioned regarding עמשה תא ןיכרוכ ? 
a. They did not say ו״למכשב  
b. They said ךבבל לע םויה  
c. They were not קיספמ  between עמש  and תבהאו  
d. They said ׳ה ףרחו  instead of ׳ה ףא הרחו  

 
5. Who was the first to say ו״למכשב ? 

a. וניבא בקעי  
b. בקעי ינב  
c. וניבר השמ  
d. וניבא םהרבא  

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

 ןהכה ביל םייח תב תידוה הנח תמשנ יוליעל
 ג״פשת ןושחרמ ׳ו ׳פנ



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

 
 .ונ םיחספ

 
 
 ?ךלמה היקזחל םימכח ודוה רבד הזיא לע .1

 ןוילעה ןוחיג ימ םתס .א
 תשוחנה שחנ תתיכ .ב
 רושא ךלמל ןרגישו לכיה לש תותלד ץצק .ג
 ןסינב ןסינ רביע .ד

 
 )י״שר( ?ויבא תומצע תא היקזח רריג המל .2

 םשה שודיק .א
 הרפכל .ב
 האובנ פ״ע .ג
 הרפכל םגו םשה שודיק ינפמ .ד
  ל״נה םימעטמ האובנ פ״ע .ה

 
 )י״שר( ?םילקד תבכרהמ האצותה המ ,הדוהי יברל .3

 תוריפ ןועטי הז לש א״ד ךותב םילקדה לכ .א
 תוריפ ןועטי א״ד ךותב םירכזה םילקדה לכ .ב
 תוריפ ןועטי א״ד ךותב תובקנה םילקדה לכ .ג
 שביי הז לש א״ד ךותב םילקדה לכ .ד

 
 ?עמשה תא ןיכרוכ יבגל ארמגב רכזנ וניא המ .4

 ו״למכשב ורמא אל .א
 ״ךבבל לע םויה״ ורמא .ב
 תבהאול עמש ןיב קספה ושע אל .ג
 ׳ה ףא הרחו אלו ׳ה ףרח רמא .ד

 
 ?הליחת ו״למכשב רמא ימ .5

 וניבא בקעי .א
 בקעי ינב .ב
 וניבר השמ .ג
 וניבא םהרבא .ד

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

 
 
 

 
 
 
 א-5,ד-4,ד-3,ד-2,ב-1 :תובושת
 

 ןהכה ביל םייח תב תידוה הנח תמשנ יוליעל
 ג״פשת ןושחרמ ׳ו ׳פנ



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

 
.ונ םיחספ  

 
 
1. On which of the following were the הדומ םימכח  to ךלמה היקזח ? 

a. Being םתוס  the ןוילעה ןוחיג ימ  
b. Being תתוכ  the תשוחנה שחנ  
c. Being ץצוק  the לכיהה יתלד  to send to the רושא ךלמ  
d. Being ןסינב ןסינ רבעמ  

 
2. Why was ויבא תומצע ררוג היקזח ? (see י״שר ) 

a. Because of םשה שודיק  
b. As a הרפכ  
c. He did it האובנ פ״ע  
d. It was for םשה שודיק  and a הרפכ  
e. It was האובנ יפ לע  for םשה שודיק  and for הרפכ  

 
י״שר יפל .3 , according to הדוהי יבר , what is the האצות  from םילדקה תבכרה ? 

a. All of the םילקד  within תומא ׳ד  will be תוריפ ןועט  
b. All of the םירכז םילקד  within תומא ׳ד  will be תוריפ ןועט  
c. All of the תובקנ םילקד  within תומא ׳ד  will be תוריפ ןועט  
d. All of the םילקד  within תומא ׳ד  will become שבי  
 

4. Which of the following is not mentioned regarding עמשה תא ןיכרוכ ? 
a. They did not say ו״למכשב  
b. They said ךבבל לע םויה  
c. They were not קיספמ  between עמש  and תבהאו  
d. They said ׳ה ףרחו  instead of ׳ה ףא הרחו  

 
5. Who was the first to say ו״למכשב ? 

a. וניבא בקעי  
b. בקעי ינב  
c. וניבר השמ  
d. וניבא םהרבא  

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

 ןהכה ביל םייח תב תידוה הנח תמשנ יוליעל
 ג״פשת ןושחרמ ׳ו ׳פנ



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

 
 זנ םיחספ

 
 
 )י״שר( ?ןהמ האפ ונב ןתנש תוקריה רחא ןייהוב חרט המל .1

 לבט תליכאב םיינעה לשכי אלש .א
 םייולה דיספהל אלש .ב
 ויבא תעדמ אלש ןהמ האפ חינה ונב .ג
 תובושח תונמ םיינעל ןתיל הצר .ד

 
 ?םישדק לש תורועה שדקה ימ .2

 תועורז ילעב .א
 הנוהכ ילודג .ב
 תורועה ילעב .ג
 הנוהכ יחרפ .ד

 
 ?יכאיפ ןב לאעמשי לע הרזעה חווצ המל .3

 חבשלו ותחפשמ לע .א
 יאנגלו ותחפשמ לע .ב
 חבשל יכאיפ ןב לאעמשי לע .ג
 יאנגל יכאיפ ןב לאעמשי לע .ד

 
 )י״שר( ?חבשל יאברנ ןב ןנחוי לע הרזעה חווצ םאה .4

 חבשל חווצ .א
 יאנגל חווצ .ב
 תקולחמ .ג
 יאנגלו וינב לע קר חווצ .ד

 
 ?םיפידע םיידג םא םישבכ םאה אנקסמל .5

 םיידג .א
 םישבכ .ב
 תקולחמ .ג
 ןה ןיוש .ד

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

 
 
 

 
 
 
 ד-5,א-4,ג-3,ג-2,ב-1 :תובושת
 

 ןהכה ביל םייח תב תידוה הנח תמשנ יוליעל
 ג״פשת ןושחרמ ׳ו ׳פנ



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

 
זנ םיחספ  

 
 
1. According to י״שר , why was חרוט ןייהוב  after the תורקי  that his son was האפ חינמ  

from? 
a. He did not want to be לישכמ  the םיינע  in לבט תליכא  
b. He did not want to be דיספמ  the םייול  
c. His son was ותעדמ אלש האפ חינמ  
d. He wanted to give the תובושח תונמ םיינע  

 
2. Who was שדקמ  the םישדק לש תורוע ? 

a. תועורז ילעב  
b. הנוהכ ילעב  
c. תורועה ילעב  
d. הנוהכ יחרפ  

 
3. Why was the חווצ הרזע  on יכאיפ ןב לאעמשי ? 

a. On his חבשלו החפשמ  
b. On his יאנגלו החפשמ  
c. On him חבשל  
d. On him יאנגל  

 
4. According to י״שר , was the חווצ הרזע  on חבשל יאברנ ןב ןנחוי ? 

a. Yes 
b. No, it was יאנגל חווצ  
c. It is a תקולחמ  
d. It was only חווצ  on his םינב  and יאנגל  

 
5. According to the אנקסמ , are םישבכ  or ףידע םיידג ? 

a. םיידג  
b. םישבכ  
c. It is a תקולחמ  
d. They are ןיוש  

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

 ןהכה ביל םייח תב תידוה הנח תמשנ יוליעל
 ג״פשת ןושחרמ ׳ו ׳פנ
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