
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

 
.בצ םיחספ  

 
 
1. Why were they לקימ  by חספה תליכא  more than by תליכא  other םישדק  regarding 

הלילד תונינא ? 
a. חספ תליכא  is a השעת אל תוצמ  and תליכא  other תונברק  is only a השע תוצמ  
b. חספ תליכא  is a השע תוצמ and תליכא  other תונברק  is not a הוצמ  for the םילעב  
c. חספ תליכא  is a תרכ  and תליכא  other תונברק  is only a השע תוצמ  
d. חספ תליכא  is a תרכ  and תליכא  other תונברק  is not a הוצמ  for the םילעב  

 
2. What is the הרהט  of a אמטנש ירכנ ? 

a. He does not need anything because he is not האמוט לבקמ  
b. He needs הליבט  but it only works after he is רייגמ  
c. He needs ׳זו ׳ג האזה  after he is רייגמ  for the האמוט  from before he was רייגמ  
d. There is a תקולחמ  if he is not האמוט לבקמ  or if he needs ׳זו ׳ג האזה  

 
3. By which הכלה  mentioned in the ארמג  were ל״זח  not תרכ םוקמב םהירבד דימעמ ? 

a. למזיא  
b. ערוצמ  
c. לרע  
d. האזה  

 
4. Which ןיד  mentioned in the ארמג  is not ךייש  to חספ ? (see י״שר ) 

a. למזיא  
b. ערוצמ  
c. האזה  
d. They are all ךייש  to חספ  

 
5. According to ןנחוי יבר , what is the םוי לובט רוסיא  in the היול הנחמ ? (see י״שר ) 

a. It is an אתיירואד רוסיא  and a תרכ בויח  
b. It is an אתיירואד רוסיא  but not a תרכ בויח  
c. It is an ןנברד רוסיא  
d. It is an האובנ פ״ע רוסיא  

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

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


