
 
 

 /Reading Comprehensionהבנת הנקרא

 

©Shimon Neuman 2015                                                              גענומן מיט רשות פון ספר תרי''ג מצות המבואר ע''י הר''ר אלתר אליעזר לאווען שליט''א תוכן 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
 

 

האט געהייסן אז יעדער איד זאל זיך שרייבן א ספר תורה, און אויב  דער אויבירשטער

מען קען נישט אליין שרייבן, קען מען בעטן א סופר זאל שרייבן פאר איהם. און אפילו 

 .מען האט בירושה א ספר תורה דאך איז א מצוה אליין צו שרייבן

 

 :משלוה. לען קען מקיים זיין די מצעס זענען דא אסאך אופנים ווי אזוי מ

 א גאנצע ספר תורהשרייבן  .1

ווערט דאס גערעכנט ווי מען וואלט אין א ספר תורה,  אפילו איין אות ןפארעכט .2

 תורה געשריבן דעם גאנצן ספר

ם רצון שרייבן, דריקן, קויפן ספרים, וואס דורך דעם לערנען מיר צו וויסן דע .3

 .השם

פון דעם רא"ש קומט אויס, אז ווען מען קויפט 

צו לערנען, אדער אפילו מען מאכט  א ספר

נאר א קאפיע צו לערנען, איז מען מקיים די 

 .מצוה
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 פון וואס רעדט די באשרייבונג?  .1

_______________________________________ 

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

_______________________________________ 

וואס קען נישט אליין שרייבן, קען ער בעטן א סופר זאל עס פאר אים איינער  .3

 ?שרייבן

_______________________________________ 

 ?ווי אזוי נאך קען מען מקיים זיין די מצוה אויסער שרייבן א גאנצע ספר תורה .4

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 " וואס מיינט דאס?א ספר תורה בירושהאפילו מען האט " .5

_______________________________________ 
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 1פון וואס רעדט די באשרייבונג? .1

 שרייבן א ספר תורה

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

 די מצוה פון שרייבן א ספר תורה

שרייבן, קען ער בעטן א סופר זאל עס פאר אים  איינער וואס קען נישט אליין .3

 3שרייבן?

 יא

 3ווי אזוי נאך קען מען מקיים זיין די מצוה אויסער שרייבן א גאנצע ספר תורה? .4

 מגיה זיין א אות אין א ספר תורה

 שרייבן אדער דרוקן א אנדערע ספר

 4" וואס מיינט דאס? אפילו מען האט בירושה א ספר תורה " .5

 געשטארבן און זיין זוהן האט באקומען זיין ספר תורה אז א טאטע איז

 

                                                           
1 Topic identification 
2 Title 
3 Extracting relevant details 
4 Vocabulary 


