
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


