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 זאל מען אז געהייסן האטדער אויבירשטער 

 פון זייט רעכטע די אויף, מזוזה א באפעסטיגן

די  געדענקן שטענדיג זאל מען כדי. טירדי 

 ארויס אדער אריין גייט מען ווען באשעפער

 ברכה א נאר מאכט מען כאטש. שטוב פון

מען  איז דאך, מזוזה די ארויף לייגט מען ווען

 איז מזוזה די וואס רגע יעדע מקיים די מצוה

 .דארט

 האלץ די אויף ממש שרייבן זאל מען משמע איז פסוק פון לשון דערון פ

, שוועל צום באהאפטן ווערט די ּפארמעט ווייל נאר, פינעם שוועל אליינס

 האלץ אליין. אויפן געשריבן עס וואלט געוועהן וויגערעכנט  דאס ווערט

 אויך מען איז, מזוזה א דארט דא שוין איז עס וואס הויז א קויפט מען אויב

 מצוה די מקיים
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  )איין ווארט( פון וואס רעדט די באשרייבונג? .1

_______________________________________ 

 ?גיוועהן א גוטער קעפל פאר די באשרייבונגוואס וואלט  .2

_______________________________________ 

 ?פארוואס האט דער אויבירשטער געהייסן לייגן א מזוזה .3

_______________________________________ 

 ?איז מען מקיים די מצוה פון מזוזה ווען .4

_______________________________________ 

 ?שוועלנט א וואס מיי .5

_______________________________________ 

 ווי שרייבט מען? אויף די שוועל אליין? .6

_______________________________________ 

 משמע?וואס מיינט 

_______________________________________ 

 פארוואס נישט? אין פסוק איז דאך משמע אז מען זאל שרייבן אויפן שוועל .7

_______________________________________ 
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1וואס רעדט די באשרייבונג? פון .8
  )איין ווארט( 

 מזוזה

 2וואס וואלט גיוועהן א גוטער קעפל פאר די באשרייבונג? .9

 די מצוה פון מזוזה

 3פארוואס האט דער אויבירשטער געהייסן לייגן א מזוזה? .10

 גייט אריבער די טוהרעפר ווען מען אז מען זאל געדענקן די באש

 3איז מען מקיים די מצוה פון מזוזה? ווען .11

 יעדע רגע וואס עס ליגט אויף די טיר

 4?שוועלוואס מיינט א  .12

 די זייט פון א טיר

  3ווי שרייבט מען? אויף די שוועל אליין? .13

 ניין

 3פארוואס נישט? אין פסוק איז דאך משמע אז מען זאל שרייבן אויפן שוועל .14

 באהעפט עס צום שוועל ווערט עס גערעכנט אזוי ווי עס שטייט אויפןווייל אז מען 

 טיר

 4משמע?וואס מיינט  .15

 יין אלייןטעס שטייט נישט קלאר ארויס אבער מען קען עס פארש

 

 

                                                           
1 Topic Identification 
2 Title 
3 Extracting relevant details 
4 Vocabulary from context 


