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 חומר עזר: מילון דו לשוני

 כללי הניקודהקפידי על כתב ברור ונקי ועל 

     כתבי בעט בלבד. אין למחוק בטיפקס. 
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 דו שיח/ שמועס : ערשטער טייל 

 1/2שרַײב ָאן ַא שמועס 

 נק'( 10שורות ) 10 – 12  -מזה של המתכונתאחר  בחרי סיפור -כתבי דו שיח 

 

 הַאלב צען ַא זייגער אין ָאוונט דערמָאנען זיך די מיידלעך ַאז זיי הָאבן געדַארֿפט גיין עסן.  .1

 אויף וועטשערע"()"געסט     וועטשערע בַײ ֿפרוי זילבערשטיין.   .2

דָאס קינד קומט צוריק צום בוים נָאך ֶא לענגערער צַײט. זיי שמועסן זיך אויס....   )"דער בוים דער  .3

 געבער"(

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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 ספרות/ ליטערַאטור : צווייטער טייל

 ענטֿפער אויף די ֿפרַאגעס. 

 נק'(  20נק' לכל שאלה. סה"כ  5)  4/5   הקפידי על שימוש בזמן עבר.על השאלות.  בהרחבהלענות 

 .על השאלות המסומנות בכוכבית, ניתן לענות בעברית

צו איר מַאנס בילד און דערציילט אים ווי ַאזוי זי הָאט זיך צוגעגרייט צו אויֿפנעמען אירע  געסט.   ֿפרוי זילברשטיין רעדט .1

 )"געסט אויף וועטשערע"(         

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 . שווימט אויֿפן הימל ַא "ווַײסינקער רויך". ווָאס מיינען די מענטשן אין שול? ֿפַאר ווָאס? ווָאס מיינט דער רבי?2   

 לּו"( )"דער צדיק ווּו איז"  "אַײ לי לּו         

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 און זַײן ווַײב הָאבן זייער געליטן ֿפון זייער זון. ֿפַאר ווָאס? )"דָאס ֿפַײֿפעלע"( .  "שמעון3  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

יִידיש ַא הייליקע שּפַארך?! צי איז זי ַאלע מָאל געווען ַאזוי? גיב עס צו ֿפַארשטיין לויט דעם משל ֿפון "ַא חֿפץ של  \4  

 )"שיחת ּפרשת מישּפטים"(         מצווה". 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ווערטער אין דעם ליד זעט מען די טַײערקייט ֿפון לימוד הּתורה אין משך ֿפון ַאלע דורות? .  ֿפון וועלכע 5 

 )"אויֿפן ּפריּפעטשיק"(                                                                                                                       

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 דריטער טייל: גרַאמַאטיק /דקדוק

 (נק' 8נק' )סה"כ  2   4/5. הווה/ הטי את המשפטים לזמן  דער איצטיקער צַײט.א: שרַײב ָאן די זַאצן אין 

 עגלה ֿפַארטרַײבט די שקצים ֿפון זַײן ווָאגן. -.  דער בעל1

_________________________________________________________________________ 

.  איך הָאב נישט געגעסן. 2

_________________________________________________________________________ 

ט געבליבן ביזן סוף? .  ֿפַאר ווָאס ביסטו ניש3

________________________________________________________________________ 

 .  די מיידלעך הָאבן געטָאן ַא סך מצוות.4

 ________________________________________________________________________ 

 .  ּתשרי איז דער חסיד געֿפלויגן צום רבין. 5

________________________________________________________________________ 

 נק'(8נק' )סה"כ  2  4/5. עברהטי את המשפטים בזמן ארגאנגענער צַײט / ֿפדער ב:  שרַײב ָאן די זַאצן אין 

 די געסט עסן ֿפיש מיט קַארטָאֿפל. .1

________________________________________________________________________ 

 .ֿפרוי זילברשטיין הָאט געסט אויף וועטשערע .2

________________________________________________________________________ 

 ּפלוצלינג קלינגט דער טעלעֿפָאן אין שטוב. .3

________________________________________________________________________ 

 בַארג.-קריכסטו אויף דעם ּכרמלהַײנט  .4

________________________________________________________________________ 

 דָאס יִינגל ֿפַארקויֿפט די עּפל ֿפונעם בוים. .5

________________________________________________________________________ 

      נק'( 6)סה"כ  נק' 2 3/4. עתיד/ הטי את המשפטים לזמן יקער צַײטקומעדשרַײב ָאן די זַאצן אין דער   ג:

 השנה שטייען מיר בַײם ּכותל.-.  ֿפַאר רָאש1

________________________________________________________________________ 

 . איצט וויל איך מַײנע ביכער צוריק .2

________________________________________________________________________ 

 .  די ֿפרוי ווַארט אויף אירע וויכטיקע געסט.3

________________________________________________________________________ 
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 .  די חסידים זַײנען זייער ֿפריילעך.4

________________________________________________________________________ 

 

ד. שטעל ֿפרַאגעס אויף די אונטערגעשטריכענע ווערטער. חברי משפטי שאלה על המילים המודגשות. שימי לב! 

 נק'( 8נק' )סה"כ  2  4/6חברי את משפט השאלה בזמן בו נכתב המשפט המקורי.   

 ____________________ .______________________________וועטשערעאיך הָאב געגעסן קיין  .1

 ___________________________________________ .צום רבין. ּתשרי איז דער חסיד געֿפלויגן 2

 עסן ֿפיש מיט קַארטָאֿפל. _______________________________________________ די געסט .3

 ________________ .____________________________בַארג -אויף דעם ּכרמל. הַײנט קריכסטו 4

 וויל איך מַײנע ביכער צוריק. ________________________________________________ איצט .5

 געסט. ___________________________________________ וויכטיקע . די ֿפרוי ווַארט אויף אירע6

 

 ה: שרַײב ַארַײן דעם ּפַאסיקן ּפרָאנָאם 

 נק'( 4)סה"כ  4/5י המתאים השלימי את הכינו 

 צוויי שכנים קלַײבן געלט ֿפַאר ________ טעכטערס חתונה. )שלהם(

 "ֿפַאר ווָאס איז ______ ּפושקע ֿפול"? ֿפרעגט איין ָארעמאן דעם צווייטן )שלך(

 "______ שליסלעך זַײנען אין בוידעם" ענטֿפרט ער. )שלי(

 חתונה אויב דו הָאסט נישט קיין געלט"? . )שלכם( "ווי ַאזוי וועט זַײן ______ טָאכטערס

 ________טָאכטער וועט הָאבן ַא לעבעדיקע חתונה. )שלנו(

 

 ֿפערטער טייל: שּפראך / לשון

 א:  דער זייגער     

 נק' לכל משבצת( 1)  2/3וויֿפל איז דער זייגער? )שרַײב ַארַײן די שעה, די טיילן ֿפון טָאג און ווָאס טוט מען 

 ווָאס טוט מען טייל ֿפון טָאג  שעה  

    22:45א. 

    13:10ב. 

        6:08ג. 

 

 נק'( 8) 1/2ב:  דער וועטער.  בַאשרַײב דעם וועטער / תארי מזג האוויר.  

 חב"ד?-.  הַײנט איז חנוכה. ווָאס איז דער וועטער הַײנט אין ּכֿפר1

 טוֿב שֿבועות אין צֿפת.-יום ּפרָאגנָאז אויף-.  בַאשרַײב דעם וועטער2 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ֿפינֿפטער טייל: איבערזעצן / תרגום

 לייען איבער דעם טעקסט. קראי את הטקסט.

 נק'( 6נק'  )סה"כ  2  3/4.      11, 8-9,   4 -5,   1-2א:  זעץ איבער / תרגמי: שורות  

 ַא מעׂשה מיט ַא ציג

 ַא מָאל איז געווען ַא ִייד, ַא חסיד, ַאן ָארעמַאן ַא מטוּפל מיט קינדער, מיט ַא ציג.. 1

 . די ציג איז געווען זַײן ּפרנסה.2

 . די ציג הָאט געגעבן מילך ֿפַאר זַײן משּפחה, און ֿפון דעם הָאט די משּפחה געלעבט.3

 ָאס יָאר איז געבוירן געווָארן נָאך ַא קינד.. די מַאמע הָאט גענייט קליידער ֿפַאר ווַײבער און קינדער. ד4

 .  די שטוב איז געווָארן צו קליין.5

 . אין שטוב איז געווָארן ענגער און שווערער.6

 . דער חסיד איז געֿפָארן צום רבין בעטן ַאן עצה. 7

 . דער רבי הָאט געהייסן ַארַײנברענגען די ציג אין שטוב. 8

 ר און שווערער.. אין שטוב איז געווָארן ענגע9

 . דער חסיד איז ווידער געֿפָארן צום רבין, דעמָאלט הָאט דער רבי אים געהייסן ַארויסנעמען די ציג ֿפון שטוב. 10 

 . בַאלד הָאט דער חסיד ֿפַארשטַאנען ַאז ֿפון אייביק ָאן הָאט ער געהַאט ַא סך ּפלַאץ אין שטוב.11

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 נק'( 4נק'  )סה"כ  1   4/5ענטֿפער אויף די ֿפראגעס     

 .  ֿפון ווָאס הָאט די משּפחה געלעבט? ________________________________________________1

 .  ווָאס הָאט די מַאמע געטָאן? _____________________________________________________ 2

 ס איז דער חסיד געֿפָארן צום רבין? ___________________________________________.  ֿפַאר וואָ 3

 .  וועלכע עצה הָאט דער רבי געגעבן דָאס ערשטע מָאל? ____________________________________ 4

 _. וועלכע עצה הָאט דער רבי געגעבן דָאס צווייטע מָאל? ___________________________________5

 

 נק'   2  1/2ג:  ענטֿפער אויף די ֿפרַאגעס  
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 הׂשכל ֿפון דער מעׂשה? _________________________________________-.  ווָאס איז דער מוסר1

_________________________________________________________________________ 

 ___________________________________קעּפל )כותרת משנית(. ______-.  גיב צו ַאן אונטער2

_________________________________________________________________________ 


