
1 

 

 סוג הבחינה : בגרות לבתי ספר על יסודיים

 570301 : סמל שאלון

 2015 מאי –( 5775מועד הבחינה : קיץ ה'תשע"ה )

 בית ספר ּפלך

 יִידיש

 יחידות לימוד 3בחינת בגרות 

 הוראות לנבחן:

 א. משך בחינה: שלוש שעות ורבע

 ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה

 חלקים 5טיילן / 5

 

 40%ליטעראטור / ספרות  -חלק א' ו חלק ב'

 20%שּפרַאך / לשון  –חלק ג' 

 10%ווערבן / פעלים  -חלק ד'

 20%נַײער טעקסט  / אנסין  –חלק ה' 

 10%ַא ליד / שיר  -חלק ו/ 

 !זַאל זַײן מיט הצלחה

 

 ספרות / ליטעַאטור .1
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 ערשטע סצענע –ַאנסקי . דער דיבוק ֿפון ש

 'חלק א

 (מדרש-בטלנים אין בית) 

 .דער טָאלנער הָאט געהַאט ַא גילדערנע שטול: 1 בטלן

 .זמר-ּכלי 24יׂשראל רוזשינער הָאט געשּפילט ַא קַאּפעליע מיט 'בַײ דעם טיש ֿפון ר: 2בטלן 

 .רב שמואל קַאמינקער איז געגַאנגען מיט גילדערנע ּפַאנטָאֿפעלעך: 3בטלן 

 מיו געווען ַאן אֿביון און הָאט אויך אויֿפגעטָאןי-זושיע ַאניּפָאלער איז ּכל'דער הייליקער ר: דער משולח

 .ֶא סך מוֿפתים

 .ַא טעם ּכמוס, אין דעם איז געלעגן ַא טיֿפן סוד: 1בטלן 

 !עס ֿפַארשטייט זיך: 2בטלן 

 .ווער עס הָאט געהַאט ָאֿפענע אויגן דער הָאט געזען: 3בטלן 

 .ייטדָאס איז געווען ווי ַא בגד ֿפַאר זייער גרויסק: 2בטלן 

 .אמתע גרויס דַארף נישט קיין שיינעם בגד: משולח

 .אמתע גדלות מוז הָאבן ַא ּפַאסיקן מלבוש! איר הָאט ַא טעות: 1בטלן 

 !זייער ּתקיֿפות! זייער גדלות: 2בטלן 

ואה ואינו ווערן ַא ר, מיט ַא שם קען ער בַאשַאֿפן ַא גולם. מוֿפת-ַא בעל, שם-אין מַײן שטעטל איז דָא א בעל: 3בטלן 

 .מם-נראה און ַאֿפילו ַארויסרוֿפן דעם סמך

 ?ווּו איז ער: חנן

 ?.ווער: 3בטלן 

 .שם-דער בעל: חנן

 .אין מַײן שטעטל: 3בטלן 

 ?ווַײט ֿפון דַאנען: חנן

 .שם הייסט אלחנן-דער בעל. ַא חודש -המהלך: 3בטלן 

 .גָאט ֿפון חנן -חנן  -אל  -אלחנן: חנן

 ?ער בחורווער איז ד: דער משולח

 .בחור-ַא ישיֿבה, ַא בחור: 1בטלן 

 .ַא טַײערע ּכלי: 2בטלן 



3 

 

 !בלַאט גמרא אויסנווייניק אויֿפן ֿפינגער 500: 1בטלן 

 ?ֿפון ווַאנען איז ער: משולח

 .ער עסקט זיך מיט קבלה,. איצט ֿפַאסט ער  משבת לשבת. געלערנט אין ישיֿבה. ֿפון דער ליטע: 3בטלן 

 .יחידה לאהלע-ער מַאכט ַא שידוך ֿפַאר זַײן בת. שטעלן ַא תיקון סענדער וועט: מאיר

 .סענדער זוכט ַא רַײכער שידוך: 3בטלן 

 !ער איז ַא יִיד ַא גֿביר: מאיר

 .און נישט געזוכט געלט און יִיחוס, חכם-ַא מָאל הָאט ַא גביר גענומען ַא ּתלמיד: 1בטלן 

 .חכם-געֿפינען ַא ּתלמיד דָא אין ישיֿבה הָאט ער אויך געקענט: משולח

 ?ֿפון ווַאנען ווייסט איר:2בטלן 

 ...איך בין משער: משולח

 .הרע-נישט רעדן לשון: 3בטלן 

 'חלק ב

 .איז חנן 36מָאל  3, 36 –' לא ה -לאה... גמטריאות! ַאזוי ֿפיל סודות? קודש-ווער הָאט געעֿפנט דעם ַארון: חנן

 ?דו ביסט ֿפַארחלומט, חנן: הענעך

 .סודות און רמזים זעט מען נישט אויֿפן גלַײכן וועג :חנן

 ?ווָאס זָאגסטו: הענעך

 .איך גָארנישט: חנן

 .ּפוסקים, דו לערנסט נישט קיין גמרא. דו ביסט צו ֿפיל ַארַײנגעטָאן אין קבלה: הענעך

זי . נט ַאלע הימלעןקבלה עֿפ. ּפוסקים זענען קַאלט און טרוקן, גמרא איז קַאלט און טרוקן? ּפוסקים? גמרא: חנן

 .סוף-זי ציט צום אין. ֿפירט גלַײך צום ּפרדס

 .מע קען ַארַײנֿפַאלן אין ּתהום ַארַײן, ָאבער ֿפליען מיט התלהבות איז ַא גרויסע סּכנה. אמת: הענעך

 .סנָאר רבי עקיבא איז ַארַײן און ַארוי.עקיבא-אחר און רבי, זומא-בן, עזאי-בן: זענען ַארַײן אין ּפרדס 4

 .הקדוש און דער בעשט זענען נישט נכשל געווָארן-דער ַארי: חנן

 ?דו גלַײכסט זיך צו זיי: הענעך

 .איך גיי מַײן וועג: חנן

 ?ווָאס איז דַײן וועג: הענעך

 .די עֿבודה ֿפון צדיקים איז צו רייניקן די נשמות ֿפון די קליפות: חנן

 ?ווָאס איז דַײן שיטה: הענעך
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 .עס זָאל בלַײבן נָאר קדושה, זינד ֿפון איר טומאהרייניקן די : חנן

 !?.קדושה אין זינד: הענעך

 .ַאלץ הָאט ַא ֿפונק ֿפון קדושה: חנן

 .ַאחרא -זינד קומט ֿפון סטרא: הענעך

 .ַאחרא הָאט גָאט אויך בַאשַאֿפן -די סטרא: חנן

 .איך ֿפַארשטיי נישט: הענעך

______________________________________ 

 'חלק ג

 ?לאהלע ווָאס ווילסטו: מאיר

 .איך וויל זען די ַאלטע ּפרוכתן: לאהלע

 ?ווי ַאלט איז די שול: לאהלע

 .נָאר די שול איז געבליבן. ַא מָאל איז געווען ַא שריֿפה. זייער ַאלט, ַאלט: ֿפרַאדע

 .ַאזוי איז די שול געבליבן. ֿפַײער ווַײל טַײבעלעך זענען געֿפלויגן אויֿפן דַאך און מיטן ֿפָאכן ֿפַארלָאשן דָאס

 .איך וויל ֿפרעגן די ווענט ווָאס דערציילן זיי. איך וויל דָא בלַײבן: לאהלע

 'חלק ד

 ?ביסט ווידער געווען אין מקווה, חנן: הענעך

 .יאָ : חנן

 ?דו זָאגסט שמות: הענעך

 .יאָ : חנן

 ?דו הָאסט מורא: הענעך

 .ניין: חנן

 ?טו דָאס אלץֿפַאר ווָאס טוס: הענעך 

 .ּתֿפארת און בַאקומען גָאלדענע רענדלעך-איך וויל דערגיין צו סֿפירת: חנן

 .איך הָאב מורא מיט דיר צו רעדן. חנן דָאס איז ַא געֿפַאר: הענעך

 'חלק ה

 .יָאר קעסט 10געבעטן . סענדער הָאט ּכמעט געמַאכט ַא שידוך: ָאשר

 .יָאר 5די מחוּתנים הָאבן געגעבן נָאר 
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 .שוין דָאס ֿפערטע מָאל: מאיר

 .ַא שידוך מַאכט מען מיט ַא וועלכער איז בַאשערט: משולח

 .ַא ֿפַײנעם ּתיקון. איך שטעל ַא ּתיקון: סענדער

 .אין ַא גוטער שעה ֿפַארקנסט מַײן טָאכטער! טוֿב-גיט מיר ַא מזל

 !טוב-מזל: ַאלע

 .און געשריבן ּתנָאים צום סוף מסּכים געווען. ּכמעט בטל געווָארן: סענדער

 ?ווי קען דָאס זַײן.? נָאים? <ּתנָאים: חנן

 .נישט קיין צירוֿפים. קיין מקוואות, נישט געהָאלֿפן קיין ּתעניתים

 ?ווָאס זשע איצטער

 ?מיט ווָאסער וועג

 ....איך בין מנצח געווען

 .הָאב מנצח געווען...איך.. איך..איך

 .מען דַארף ָאנצינדן ַא נײַ . טדָאס ליכטל הָאט אויסגעברענ: משולח

 !צינד ָאן ליכט! ווָאס איז ַאזוי ֿפינצטער! מאיר: סענדער

 ?איר זענט מיטן מחותן דורכגעקומען: משולח

 .יאָ : סענדער

 .ּתורה-עס דערגייט צו ַא דין. מחוּתנים זָאגן צו און הַאלטן נישט ווָארט: משולח

 .מען דַארף זַײן ָאּפגעהיט

 ?ז דער יִידווער אי: סענדער

 .ַא משולח: מאיר

 ?ווָאס וויל ער: סענדער

 .איך ווייס נישט: מאיר

 !לחיים יִידן. ַאלע קומען צו מַײן תיקון: סענדער

 ?ווער זָאגט ַא ווָארט ֿפון אונדזער רבין

 ַא משל: משולח

 .קומט צום רבין,  ָאבער ַא גרויסער קמצן, ַא גֿביר .1

 ?ווָאס זעסטו. ענצטערקוק דורכן ֿפ: דער רבי זָאגט אים .2
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 .איך זע מענטשן: דער גֿביר .3

 ?ווָאס זעסטו. איצט קוק זיך אין שּפיגל: דער רבי .4

 .איך זע זיך ַאליין: דער גֿביר .5

 ?ווָאס איז דער חילוק צווישן דעם ֿפענצטער און דעם שּפיגל: דער רבי .6

 .דָאס גלָאז ֿפון שּפיגל איז בַאדעקט מיט ַא ביסל זילבער: דער גֿביר .7

, עס איז גענוג נָאר ַא ביסל זילבער און מען זעט שוין נישט ַאנדערע מענטשן! עס ֿפַארשטייט זיך: ער רביד .8
 ...נָאר זיך ַאליין

 ?ווּו איז ער? מַײן חננקע? ווּו איז חנן! קומט ַאלע: סענדער

 .ער שלָאֿפט: מאיר

 !וועקט אים אויף: סענדער

 .ער איז געשטָארבן: 1בטלן 

 .אין הַאנט" המלאך-סֿפר רזיאל"מיטן : 2בטלן 

 .ער איז געניזוקט געווָארן: משולח

 'קודש חלק א-טַײטשן אויף לשון .1
 

   5/6לבחירה / ענטֿפערן אויף די ֿפראגעס צום אויסקלַײב  .2
 ?ווער און ווָאס. צימצום און רחוות אין חסידישע וועלט -'חלק א

 ?שם-ווָאס מַאכט ַא בעל -'חלק א

 צוויש גמרא און קבלהדער חילוק  -'חלק ב

 ?ווָאס דערציילט ֿפרַאדע וועגן דער שול -'חלקג

 ?ווָאס איז די געֿפַאר -'חלק ד

  -?הׂשכל ֿפון משל-דער מוסר -' חלק ה

 3/5ביטוים/ אויסדרוקן 

 בלעטער גמרא אויסנוויניק אויֿפן ֿפינגער 500

 יָאר קעסט 10

 זָאגן א ווָארט
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 טיש

 עסן טעג

 מי אומר למי  3/5?ווער זָאגט צו וועמען

 דער הָאט געזען, הָאט געהָאט אויגן'ווער ס

 גמרא איז קַאלט און טרוקן

 .ַא שידוך מַאכט מען מיט ַא וועלכער איז בַאשערט

 ֿפלִיען מיט התלהבות איז ַא גרויסע סּכנה

 טַײבעלעך הָאבן ֿפַארלָאשן דעם ֿפַײער

 4/6? מי הם ?ווער זענען זיי

 לאהלע ➢

 חנן ➢

 סענדער'ר ➢

 ולחמש ➢

 הענעך ➢

 ֿפרַאדע ➢

  

 לשון / שּפרַאך  .3

 שורות 3חובה  1  ⅔לבחירה / אנשרייבן א צעטעלע   צום אויסקלַײב

 ַאנסקי . ביָאגרַאֿפיע ֿפון ש.  1      

 חנן צו לאהלען.   2

 לאהלע צו חנען.   3

 להשלים את הטבלה/ ווערבן אויסֿפילן דעם לוח . 4

 עתיד עבר הווה טַײטש שורש ווערב

 איך     זַײן

  דו    קומען

   ער   בלַײבן

 איר     ליגן

   עס   ווערן

  מען    גיין

 זיי     ֿפַאלן

   ער   טָאן

  זיי    הייסן
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 דו     זען

  איר    הַאלטן

   איך   נעמען

  מיר    וויסן

 איר     העלֿפן

  מען    שרַײבן

 

 אנסין .5

 א חסידישע מעׂשה -ֿפיר דורות  

ווען עס איז געווען ַא שווערער קיטרוג אין הימל אויֿפן ( סיוון ּתקּכ' ז  -חי אלול ּתנח, )טוֿב-שם-די צַײטן ֿפון בעלאין 

 . איז דער הייליקער בעשט געגַאנגען אין ווַאלד, יׂשראל-ּכלל

 .אויסגעּפועלטנָאך דעם הָאט ער געדַאוונט מיט גרויס ּכוונה און ער הָאט . ער הָאט ָאנגעצונדן ַא ֿפַײער

 .די טוירן ֿפון הימל הָאבן זיך געעֿפנט

הָאט געדַארֿפט טָאן די זעלבע ( יט ּכסלו ּתקלג -ּתסד)דער מעזעריטששער מגיד  -ווען זַײן ּתלמיד, ַא דור שּפעטער

 :אויֿפן זעלבן ָארט און הָאט געזָאגט, עֿבודה  צוליב ַא ּפַאגרַאם איז ער געגַאנגען אין ווַאלד

 ! עולם-של-ורבונ"

 "דער הייליקער בעשט-ָאבער איך קען נישט דַאווענען מיט די ּכוונות ֿפון מַײן רבין, איך קען ָאנצינדן דעם ֿפַײער

 .די גזירה איז בטל געווָארן. און ער הָאט אויסגעּפועלט

איז ער , ויֿפטָאן ַא נסהָאט געדַארֿפט א( ּתקסז –ּתקה )לייב ֿפון סַאסָאוו -ווען דער צדיק משה, ַא דור שּפעטער

 :געגַאנגען אין ווַאלד און הָאט געזָאגט

 ! עולם-של-רבונו"

און קען אויך נישט דַאווענען מיט די ּכוונות ֿפון , איך קען נישט ָאנצינדן דעם ֿפַײער ווי דער מעזעריטשער רבי

 ". ָאבער איך ווייס גענוי ווּו זיי הָאבן געדַאוונט. הייליקן בעשט

 .אויסגעּפועלט און עס איז געשען ַא נסער הָאט 

 .הָאט געהַאט ַא גרויסן נסיון( חשוון ּתריא ' ג -ּתשרי ּתקנז ' ג)רב יׂשראל ֿפון ריזשין . ַא דור שּפעטער

 :ער איז געזעסן אויף זַײן שטול און הָאט געזָאגט, ער איז געבליבן אין זַײן שטוב

 ! עולם-של-רבונו"

איך ווייס נישט ,  איך קען אויך נישט דַאווענען מיט די ּכוונות ֿפון הייליקן בעשט, עם ֿפַײעראיך קען נישט ָאנצינדן ד

 .איך קען נָאר דערציילן די מעׂשה, ווּו איז דָאס ָארט

 .ער הָאט דערציילט די מעׂשה און ער איז בַײגעשטַאנען דעם ניסיון
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 !ָאמן סלה, זכותם ּתגן עלינו

 

 ווארט נסיון דאטע רבי
    

.    

    

    

 

 שורות  3ֿפינֿפטער דור ָאנשריַײבן ַאן המשך 

                                                                               

 ישראל-אהבת -ליד .

  ּפה-בתים בעל 2לכתוב / סטרָאֿפעס  2ּפה -ַאנשרַײבן בעל 

 צִיען ַא ּפַאס

 דער מדיגל ֿפון קָאזשעניץ

 דער הייליקער בעשט

 רב איציקל ֿפון ווּורקע

 דער רבי ֿפון לובלין

 די גרויסע לַײט הָאבן צו יעדן ביטל געהַאט

 מֿבטל זַײן ֿפַאר יעדן איינער

 נישט קוקן ווער -ליב האבן א יִיד

 ווערט ַא קייטל ביזן הימל, ווען ליבשַאֿפט ֿפַאר יִידן מען ֿפַארמָאגט

   

 שורה 1? ובָאנוס ווָאס זָאגסט.3

 

 !זָאל זַײן מיט הצלחה

 !ַא געזונטן זומער

 

 

 


