
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

 
 :דפ םיחספ

 
 
 :לספנו רשוכה תעש ול התיהש חספב םצע רבושה .1

 בייח .א
 רוטפ .ב
 תקולחמ א״יו ,בייח א״י .ג
 תקולחמ א״יו ,רוטפ א״י .ד

 
 ?וילע ןינמנ חומ הזיא לע .2

 תילוקבש חומ .א
 שארבש חומ .ב
 שארבש חומב תקולחמ .ג
 חומ םוש לע ןינמנ ןיא .ד

 
 ?תלחגב םצע תריבש יבגל ״םישדק דספה״ והמ אברל .3

 םצעה ג״עש רשבה ףורשי אמש .א
 חספה לוספיו הפירש י״ע אלש םצעה רבשי אמש .ב
 םצעה ךותבש חומה ףורשי אמש .ג
 רשבה לוספיו רשבה ג״ע םצעה ןמ אצויה חומה לופי אמש .ד

 
 ?בייח םאה אנב םצע רבושה .4

 בייח .א
 רוטפ .ב
 תקולחמ א״יו בייח א״י .ג
 תקולחמ א״יו רוטפ א״י .ד

 
 )י״שר ׳ע( ?םצעה תריבשב הריבשה םוקמב הליכא רועיש ךירצ םאה .5

 ןכ .א
 אל .ב
 תקולחמ .ג
 אטישפיא אלד איעביא .ד

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

 
:דפ םיחספ  

 
 
1. If someone is םצע רבוש  of a חספ  that had a רשוכה תעש  but was לספנ , is he בייח ? 

a. He is בייח  
b. He is רוטפ  
c. Some say he is בייח , some say it is a תקולחמ  
d. Some say he is רוטפ , some say it is a תקולחמ  

 
2. Which חומ  are we וילע ןינמנ  for the חספ ןברק ? 

a. The תילוקבש חומ  
b. The שארבש חומ  
c. There is a תקולחמ  about the שארבש חומ  
d. None 

 
3. According to אבר , what is the םישדק דספה  that is ךייש  by םצעה תריבש  with a תלחג ? 

a. He might be ףרוש  the רשב  on the םצע  
b. He might be רבוש  the םצע  a different way which would make the לוספ חספ  
c. He might be ףרוש  the חומ  in the םצע  
d. The חומ  in the םצע  might fall on the רשב  that is on the םצע  and make it לוספ 

הליכאל  
 

4. If someone is אנב םצע רבוש  is he בייח ? 
a. He is בייח  
b. He is רוטפ  
c. Some say he is בייח , some say it is a תקולחמ  
d. Some say he is רוטפ , some say it is a תקולחמ  

 
5. Does there need to be a הריבשה םוקמב הליכא רועיש  to be רבוע  on םצעה תריבש ? (see 

י״שר ) 
a. Yes 
b. No 
c. It is a תקולחמ  
d. It is an אטישפיא אלד איעביא  

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