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 נאר בענטשן מען דארף מן התורה. עסן נאכן דער אויבירשטער דאנקן ברויך מען
דארף מען בענטשן אפילו מען האט נאר געגעסן א  מדרבנן אבער, זאט איז מען ווען

 .מדרבנן איז ברכה פערדע די, מן התורה זענען ברכות דריי ערשטע די. כזית

 

 זאל מען אז, הויך אזוי בענטשן מען דארף לכתחילה אז, נט'פסק'גע ווערט ע"שו אין
 נישט טאר מען אז, אומרים יש א געברענגט נאך ווערט. הערן קענען אליין זיך

 שמונה אינמיטן ווי אזוי., ג.ד.א, וואונקן, גריסן צו, בענטשן אינמיטן זיין מפסיק
 .סידור א אין בענטשן צו זיך פירן אידן ערליכע. עשרה
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 )איין ווארט(פון וואס רעדט די באשרייבונג?  .1

_______________________________________ 

 ?וואס וואלט געוועהן א גיטער קעפל פאר די באשרייבונג .2
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 וואס איז גרעסער, א כזית אדער א גמרא? .8
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 איז די מצוה נוגע פאר א יעדער איינער? .9
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 1)איין ווארט(פון וואס רעדט די באשרייבונג?  .1
 בענטשן

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

 די מצוה פון בענטשן

 3" וואס מיינט דאס?דער אויבירשטער דאנקן ברויך "מען .3

 מען דארף

 4וויפיל דארף א מענטש עסן כדי ער זאל זיין מחויב צו בענטשן? .4

 מן התורה ביז ער איז זאט, און מדרבנן איין כזית

 4?איז די גאנצע בענטשן מן התורה .5

 ניין, נאר די ערשטע דריי ברכות

הערן" וואס  קענען אליין זיך זאל מען אז, הויך בענטשן אזוי מען דארף לכתחילה" .6
 3מיינט דאס?

 עס איז בעסער אזוי צי טוהן

 3" וואס מיינט דאס?אומרים יש א געברענגט נאך ווערט " .7

 מענטשן וואס זאגן

 5וואס איז גרעסער, א כזית אדער א גמרא? .8

 א כזית

 איז די מצוה נוגע פאר א יעדער איינער? .9

 יא

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


