
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


