
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

 
.צ םיחספ  

 
 
1. Are people ריישמ  in the חספ ןברק  or in שדקה לש תועמ ? 

a. Only חספב  
b. Only שדקה לש תועמב  
c. According to איעשוא יבר  people are תועמב ריישמ  and according to ייבא  they are 

ריישמ  even by the חספ ןברק  
d. According to איעשוא יבר  people are ריישמ  even by the חספ ןברק  and according to 

ייבא  they are תועמב ריישמ  
 

2. What is the חרכה  to say that the אתיירב  of וחספ לע םירחא הנממ  is not ילילגה יסוי יבר ? 
a. He holds תודמוע ןתשודקב תועמה  
b. The אתיירב  says םולכ אלו השע אל וימלש רכומה  
c. He holds תועמב ןיריישמ  but not חספב  
d. According to ילילגה יסוי יבר  even though it is not a valid רכמ  there is no סנק  on 

וימלש רכומה  
 

3. Is לח ןנתא  on ןישדקומ ? 
a. Yes 
b. No – it is a רמוחו לק  from תופוע  
c. Only by the חספ ןברק  because the הנוז  is not ותיב ללכב  
d. No – רדנ לכל  excludes רודנה  

 
4. Is there a היאר  to whether we are תועמב ריישמ  or חספב  from that which the אתיירב  

says ןהיחספ תא לארשי ושידקה ןכ תנמ לעש ? 
a. It is a ייבאד אתבוית  
b. It is a איעשוא יברד אתבוית  
c. It is consistent with ייבא  but איעשוא יבר  has to amend the אתיירב  
d. It is consistent with איעשוא יבר  but ייבא  has to amend the אתיירב  

 
5. According to the הנשמ , for whom do we אקוד טחש  on ולש ינימש םוי ? 

a. A תויאר ׳ב לעב בז  
b. A תויאר ׳ג לעב בז  
c. A תמ אמט  
d. Since they were not רהטמ  themselves on ולש ׳ז םוי  we are not םהילע םיטחוש  

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

 ןהכה ביל םייח תב תידוה הנח תמשנ יוליעל
 ג״פשת ןושחרמ ׳ו ׳פנ


