
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

 
.טכ םיחספ  

 
 
1. According to י״רד אבילא בקעי רב אחא בר , is רתומ חספה וילע רבעש ירכנ לש ץמח 

הליכאב ? 
a. It is רתומ  
b. It is even האנהב רוסא  
c. It is הליכאב רוסא  and האנהב רתומ  
d. בקעי רב אחא בר  is in ש״ר תטיש , not י״ר  

 
2. According to ש״ר , why is it רוסא  to be הנהנ  from חספה וילע רבעש לארשי לש ץמח ? 

a. It is רוסא  because of a בותכה תריזג  
b. It is סנק םושמ רוסא  because he was not םייקמ  the הוצמ  of ץמח תקידב  
c. It is סנק םושמ רוסא  because he was אצמי לבו הארי לב רבוע  with it 
d. According to ש״ר חספה וילע רבעש לארשי לש ץמח ,  is האנהב רתומ  

 
3. Which ןיד  does the הנשמ  bring the קוספ  of הארי לב  as a היאר  for? 

a. חספה וילע רבעש ירכנ לש ץמח  
b. חספה וילע רבעש לארשי לש ץמח  
c. It is a תקולחמ  
d. The הנשמ  should say לכאי אל , not הארי אל  

 
4. According to הנקה ןב אינוחנ ׳ר , if someone is שידג קילדמ  on םירופכה םוי , what is the 

ןיד ? 
a. He is תרכ בייח  and he is םלשמ  
b. He is תרכ בייח  and he is ןימולשתמ רוטפ  
c. He is התימ בייח  and he is םלשמ  
d. He is םלשמ  which makes him תרכמ רוטפ  

 
5. Which of the following is true about someone who is שדקה לש ץמח לכוא  on חספ ? 

a. According to הנקה ןב אינוחנ ׳ר  he is לעמ  
b. If the תקולחמ  is יולת  in the ןיד  of םיבלכל ןליכאהל םישדקה תא ןידופ  and we are 

הדופ , he is not לעמ  
c. If the תקולחמ  is יולת  in the ןיד  of םיבלכל ןליכאהל םישדקה תא ןידופ  and we are 

הדופ , he is לעמ  
d. Everyone agrees he is not לעמ  

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


