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_________________________________ 

 פון טאג אכטן דעם אין, אינגל זיין ען'מל צו טאטען דעם באפוילן האט ת"שיה

 .שליח א מען מאכט, מוהל א זיין אליין נישט קען מען אויב. געבורט

 אליין איז מען ווי אזוי איז עס איז, קינד דאס זיין מל צו שליח א ווען מען מאכט
 אדם של שליח" אלס, ברית ביים אליין נישט איז טאטע דער אפילו מצוה, די מקיים
 .מוהל דעם נעבן ברית ביים שטייט טאטע דער אז מנהג דער איז דאך" .כמותו
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 )איין ווארט(פון וואס רעדט די באשרייבונג?  .1

_______________________________________ 

 ?וואס וואלט געוועהן א גיטער קעפל פאר די באשרייבונג .2

_______________________________________ 

 " וואס מיינט דאס?שליח א מען מאכט, מוהל א זיין אליין נישט קען מען אויב " .3

_______________________________________ 

 ?מל'ן א נייע בעיבי ווען דארף מען .4

_______________________________________ 

 ?די טאטע זיין דארטן ביים ברית מוז .5

_______________________________________ 

 פון טאג אכטן דעם אין, אינגל זיין ען'מל צו טאטען דעם באפוילן האט ת"שיה" .6
 " וואס מיינט דאס?געבורט

_______________________________________ 

 ?וואס באקומט א בעיבי קודם, שיך, ציין, אדער א ברית .7

_______________________________________ 

 ?יעדער איינעראיז די מצוה נוגע פאר  .8

_______________________________________ 

 ?אלס מאכן א בריתאויב מען האט נישט קיין כסא של אליהו, קען מען נאך  .9

_______________________________________ 
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 1)איין ווארט(פון וואס רעדט די באשרייבונג?  .1
 ברית

 2וואס וואלט געוועהן א גיטער קעפל פאר די באשרייבונג? .2

 ברית מילהדי מצוה פון 

 3" וואס מיינט דאס?שליח א מען מאכט, מוהל א זיין אליין נישט קען מען אויב " .3

 איינער זאל עס טוהן אנשטאט איהם

 4?ווען דארף מען מל'ן א נייע בעיבי .4

 ביי די אכט טעג

 4?די טאטע זיין דארטן ביים ברית מוז .5

 ניין, נאר די ערשטע דריי ברכות

 פון טאג אכטן דעם אין, אינגל זיין ען'מל צו טאטען דעם באפוילן האט ת"שיה" .6
 3" וואס מיינט דאס?געבורט

 געבוירן

 5?יעדער איינעראיז די מצוה נוגע פאר " .7

 ניין, נאר פאר מענער

 5?אויב מען האט נישט קיין כסא של אליהו, קען מען נאך אלס מאכן א ברית .8

 יא

                                                           
1 Topic 
2 Title 
3 Vocabulary from context, Paraphrasing 
4 Extraction of relevant details 
5 Inferencing 


