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 נקודות 30  -חלק א : דקדוק  

 נקודות  5  -(  7מתוך  4בסוגריים: ) בחר השלם את המשפטים בכינויי הגוף הנתונים 

  

 מַאמע. ----קינדער און מיט ) שלה ( ----זי וועט לערנען מיט  ) שלה (        .1
 טַאטן ?   ---צי ַארבעטן זיי מיט )שלנו(        .2
 שול.  -----וועגן )שלכם ( ---רחל  דערציילט  )לו(        .3

 צימער ? ----ן ) שלו( צי מוז איך שלָאֿפן אי        .4
 עלטערן?  ----ווָאס קענען זיי שרַײבן וועגן )שלי(         .5
 ווער שרַײבט וועגן )שלו( .... לעבן ?.         .6
 לערערין ? ----צי ביסט דו  )שלי (        .7

 
 4השלם במידת הצורך את המשפטים הבאים בתוויות ושמות תואר מתאימים: ) בחר 

 נקודות 5 –(  8מתוך 
 ליד?   ---וויכטיק  ---.    ווער הָאט ָאנגעשריבן ד8
 שול? ----ַאלט ---.    ווָאס איז געווען אין ד9

 ֿפרוי איז מַײן מַאמע ?. ---יונג  ---.  ד10
 ברויט.—ווַײס  ---.  איר  ברענגט  ד11

 עליכמען.-בוך  איז ֿפון שלום ---גוט  ---ד   12
 גַאס. --אייניקלעך  אויף ד --קליינ  ---נען שּפַאצירן מיט דעלטערן קע -שיינ   --.  ד13
 היים.  --קינדער דַארֿפן בלַײבן אין ד  -ַאלע קרַאנק   14

 בריוו. ---ברודער  שרַײבן ד  --.  ווען דַארף ד15

  

 נקודות 15  -(   5מתוך  2) בחר  -שרַײב איבער די זַאצן אין דער איצטיקער צַײט   
  

 טוֿב סוּכות.-ּכיּפור וועט קומען דער יום-ּכיּפור. גלַײך נַאך יום-ועט קומען יום.     עס ו16
 דער זיידע וועט בויען ַאן אייגענע  סוּכה בַײ אונדז אין הויז.            

 איך וועל העלֿפן דעם זיידן בויען די סוּכה.    
  

 ַאלע זיצן אין דער סוּכה..     מיר וועלן דעקן צו די סוּכה מיט סכך. דערנָאך וועלן 17
 ּתורה.-טוֿב ׂשמחת-נָאך די ַאכט טעג סוּכות וועט זַײן דער ֿפריילעכער יום          
 דער זיידע הוליעט און ער וועט טַאנצן מיט אונדז.          

  
 לידער.-ּתורה-.     איך וועל טרָאגן ַא ּפַאּפירענע ֿפָאן און וועל זינגען ֿפריילעכע ׂשמחת18

 דער הַארבסט וועט זַײן ַא ֿפריילעכע ַצייט ֿפון יָאר.     
 מיר וועלן עסן ַא סך ֿפרוכטן. עס וועט שוין ניט זַײן ַאזוי הייס און מען וועט קענען בעסער זיך            

 שּפילן און ַארומלויֿפן.    
  

 טָאג. איך וועל קריגן ַא סך  -געבוירן.     מיר וועלן ברענגען ַא סך ֿפרוכטן.  בַאלד וועט זַײן מַײן 19

 מּתנות.   
 יָאר ַאלט. 18עס וועט  זַײן ַא גרויסע ׂשמחה. איך וועל ווערן           

  

 
 

  



 

 

 

 
 נקודות 5  -(   4מתוך  1שרַײב איבער אין דער קומענדיקער צַײט  ) בחר 

  

 ּתנותטָאג ַא סך שיינע מ-.   ניצה הָאט דערהַאלטן צו איר געבוירן20

 .   ניצה הָאט זיך שטַארק געֿפרייט מיט די ֿפישעלעך, 21

 .   ַאלע מָאל איז זי צוגעגַאנגען צו דער ווַאזע .22

 .   ניצה הָאט ָאּפגעהיט די ֿפישעלעך 23

  

 נקודות 20  -חלק ב : הבנת הנקרא     

  –לייען דורך דעם טעקסט און ענטֿפער אויף די ֿפרַאגעס        

 

 נקודות ( 20בשאלות הבנת הנקרא )  סעיף אחדענה על 
  

 .   יענטע די בריה24    

יענטע הָאט געַארבעט ַא גַאנצע ווָאך . זונטיק  הָאט זי געקויֿפט אין מַארק גרינסן. מָאנטיק הָאט זי גענייט 

די סדרה ֿפון דער קליידער ֿפַאר יתומים. דינסטיק הָאט זי געדַאוונט בַײם כותל . מיטווָאך הָאט זי געלערנט 

ווָאך. דָאנערשטיק הָאט זי געקָאכט אויף שבת . ֿפרַײטיק הָאט זי גערַאמט די שטוב . שבת הָאט זי גערוט ַא 

 גַאנצן טָאג.

 ענטֿפער אויף די ֿפרַאגעס:

 .א   וווען הָאט יענטע גערַאבעט אין דער שטוב?24

 .ב   ווָאס הָאט יענטע געלערנט? 24

 הָאט יענטע גענייט קליידער? .ג   ֿפאר וועמען24

 .ד   ווען הָאט יענטע גערוט ?24

 .ה   ווָאס הָאט יענטע געקויֿפט אין מַארק? 24

 .     ַאֿברהם רייזען און דָאס יינגל מיט די צַײטונגען25

ַאֿברהם רייזען איז געווען ַא גרויסער יִידישער שרַײבער. ער הָאט געשריבן שיינע ּפָאעמעס און 

 ערציילונגען. שיינע ד
ַאֿברהם רייזען דערזעט ַא יינגל ווָאס ֿפַארקויֿפט צַײטונגען. דָאס יינגל ציטערט ֿפון קעלט. ַאֿברהם  

 רייזען הָאט צוגערוֿפן דַאס יִינגל צו זיך. דָאס יִינגל גיט אים ַא צַײטונג.

 ר ַאלע דַײנע צַײטונגען"."גיב מי -" ניין, ניט איין צַײטונג", הָאט דער גרויסער שרַײבער געזָאגט, 
 הָאט דָאס יִינגל זיך געווּונדערט. –"ַאלע?!" 

 צייל זיי ַאלע איבער און גיב מיר".  דָאס יִינגל הָאט איבערגעציילט דרַײסיק צַײטונגען.     

 ַאֿברהם רייזען הָאט אים בַאצָאלט ֿפַאר ַאלע  צַײטונגען.       
  

 ס :ענטֿפערט אויף די ֿפרַאגע        



 .א   ווי הייסט די מעׂשה?25

 .ב   ווָאס הָאט דָאס יינגל געמַאכט?25
 .ג   ֿפון ווָאס הָאט דָאס קינד געציטערט?25
 .ד   ווָאס הָאט דָאס קינד געגעבן ַאֿברהם רייזענען ?25
 .ה   ווָאס הָאט געענטֿפרט ַאֿברהם רייזען?25

 

 נקודות 20 –: תרגום מיידיש לעברית חלק ג 

יבער אויף העברעִיש: )בכל המשימות יש להעתיק את המשפט ביידיש, זעץ א

 ואז לתרגמו לעברית(
 

ַא סך הענט. ֿפלַײסיקע הענט: זיי  –ַא מעׂשה מיט הענט, הענט ֿפון ַארבעטער, ֿפון ַארבעטערינס 

וונט, ווער בַײ שטעּפן, זיי נייען, זיי ֿפלַאנצן, זיי זייען, זיי ַארבעטן אין ֿפַאבריקן, ווער בַײ לײַ 

יעדער הַאנט טוט איר מלָאכה, ַאלע ברענגען גליק און ברכה.  "ֿפַאר  –לעדער, ווער בַײ הָאלץ, 

 וועמען?"

 "ֿפַאר דער גַאנצער וועלט!"
זיי געבן ברויט צו עסן, ַא קלייד צו בַאקליידן, ַא שטוב צו וווינען, ניט ַאלע הענט זענען גלַײך. ס'איז 

 ון קליינע, שטַארקע הענט און שווַאכע,   ס'איז ָאבער דָא אויך הענט ֿפוילע...דָא גרויסע הענט א

 ניט אין שטוב, ניט אין ֿפעלד: ניט אין הויף, ניט אין גָארטן און ניט אין ֿפַאבריקן. –זיי ַארבעטן ניט 
 

 שורות 10נקודות  10 – חיבורחלק ד' :   
 

 און וועגן דַײן צימער.  שרַײב ָאן ַא קורצע קומּפָאזיציע וועגן זיך 
  

 

 זַײט  מצליח !                                                                                                


