
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

 
 .ס םיחספ

 
 
 ?הנשמה לש אנתה ימ ,תודובע ׳בב הנשמה םישרפמ םא .1

 יסוי יבר .א
 ריאמ יבר .ב
 םהינשכ .ג
 י״רכ אלדו מ״רכ אלד .ד

 
 ?הנשמב ןיד הזיאל ךייש אפפ ברד איעבה .2

 ומשלו ומשל אלש .א
 ומשל אלשו ומשל .ב
 הנשמה לכל ךייש איעבה .ג
 )האבה הנשמה( ויונמל אלשו וילכואל אלש .ד

 
 ?״הדובעל הדובעמ ןיבשחמ״ והמ .3

 רחמל ונממ לוכאל וטחש .א
 ומשל ומד קורזל ומשל אלש וטחש .ב
 ומשל אלש ומד קורזל ומשל וטחש .ג
 ומשל אלש ומד קרזו ומשל וטחש .ד

 
 ?היל אכירטציא אלד רמאנ הנשמב רויצ הזיא לע .4

 ׳א הדובעב ומשל אלשו ומשל .א
 תודובע ׳בב ומשל אלשו ומשל .ב
 ׳א הדובעב ומשלו ומשל אלש .ג
 תודובע ׳בב ומשלו ומשל אלש .ד

 
 :וילכואל אלש חספה םד קרז .5

 רשכ .א
 לוספ .ב
 תקולחמ .ג
 אטישפיא אלד איעביא .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

 
.ס םיחספ  

 
 
1. If we are שרפמ  the הנשמ  as talking about תודובע ׳ב , who is the אנת  of the הנשמ ? 

a. יסוי יבר  
b. ריאמ יבר  
c. It is like both יסוי יבר  and ריאמ יבר  
d. It is not like יסוי יבר  nor like ריאמ יבר  

 
2. Which ןיד  of the הנשמ  is the איעב  of אפפ בר  addressing? 

a. ומשלו ומשל אלש  
b. ומשל אלשו ומשל  
c. The entire הנשמ  
d. The ןיד  of ויונמל אלשו וילכואל אלש  in the next הנשמ  

 
3. What is הדובעל הדובעמ ןיבשחמ ? 

a. הטיחש  to be רחמל לכוא  
b. ומשל אלש הטיחש  to be ומשל אלש קרוז  
c. ומשל( הטיחש(  to be ומשל אלש םדה קרוז  
d. Where he was ומשל טחוש  and then ומשל אלש קרוז  

 
4. Regarding which ןיד  in the הנשמ  does the ארמג  say היל אכירטציא אל ? 

a. ומשל אלשו ומשל  by ׳א הדובע  
b. ומשל אלשו ומשל  by תודובע ׳ב  
c. ומשלו ומשל אלש  by ׳א הדובע  
d. ומשלו ומשל אלש  by תודובע ׳ב  

 
5. What is the ןיד  by וילכואל אלש חספה םד קרוז ? 

a. It is רשכ  
b. It is לוספ  
c. It is a תקולחמ  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

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