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 נקודות 50   ַאנסין–לייענען דעם טעקסט  –חלק א' 

 ווי ַאזוי זענען יִידן געווָארן ברַײערס?

1_______________________________________________________ 

ֿפַאך? ווער הָאט זיי אויסגעלערנט צו ברַײען ַאז זייערע 1ֿפון ווַאנען הָאבן זיי געקענט דעם 
בַאשעֿפטיקונג הָאט איז זיך 2ַאֿבותיהם הָאבן ֿפון דעם קיין מָאל נישט געהערט? די -ַאֿבות

ַאנטוויקלט. אין זיבעצטן און ַאכצעטן 3ָארהונדערט און שנעל טן י-16ָאנגעהויבן אין  
יָארהונדערט זענען יִידן שטַארק געווען ַארַײנגעטָאן אין אויסַארבעטן און הַאנדלען מיט 

 ׂשרף און ַאנדערע שַארֿפע געטרַאנקען.-ביר, ווָאדקע, משקה, יין

רָאצענט ֿפון די יִידן אין די שטעטלעך ּפ 80, זענען 1765-1764צענזוס ֿפון יִידן אין 4לויט דעם 
 ַאקטיוויטעטן.5ּפרָאצענט אין שטעט געווען בַאשעֿפטיקט מיט די  14און 

די היסטָאריקערס דערקלערן ַאז דָאס איז ַא רעזולטַאט ֿפון עקָאנָאמישע און סָאציַאלע 
 שינוים אין ּפוילן און ליטע.

2_______________________________________________________________ 
איינע ֿפון די סיבות איז ַאז דער ּפרַײז ֿפון ביר און משקה איז געווַאקסן שנעלער ווי ֿפון  

שניט צו –קערל6זייער ּתֿבואה, צוליב דעם הָאט מען ָאּפגעגעבן ַא גרעסערע  ּפרָאּפָארציע ֿפון 
 ַאלקָאהָאל. ּפרָאדוקציע ֿפון 7דער 

איז ַאז ַאלקָאהָאל קען אויסֿפַארקויֿפט ווערן געשווינדער און לַײכטער ווי  ַא צווייטע  סיבה
 ּתֿבואה.

מָאנָאּפָאל אויף ּפרַאדוצירן און -דערצו הָאבן די ַארענדַארן געהַאלטן די ּפרָאּפינַאציע
 הַאנדלען מיט ַאלקָאהָאל.
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בלויז בַײם יִידישן דָאס מיינט ַאז ּפויערן הָאבן נָאר געמעגט קויֿפן ביר און מַאשקע 
 אימּפָארטירן ֿפון די ַארומיקע געגענט.8ַארענדַאר און עס איז זיי אויך געווען ֿפַארבָאטן צו 

ַאזוי ַאז די קרעטשמעס הָאבן ֿפַארזיכערט צו צושטעלן ַא ֿפעסט מקור ֿפון הכנסה ֿפַארן ּפריץ 
 דער בַאלעבָאס ֿפון דעם רכוש. –

נישט געווען צוֿפרידן, הָאבן  זיי נישט געקענט אויסּפועלן  כָאטש די קירכע איז ֿפון דעם
צונעמען דעם מָאנָאּפָאל ֿפון יִידישע הענט, ווַײל די ּפריצים הָאבן געהַאלטן ַאז די ּפויערים 

 זענען נישט גענוג ֿפעִיק צו דער ַארבעט  און זענען נוטה צו שיּכערן זיך.

טן ַא חשבון און זענען אויך גרייט צו בַאצָאלן דערצו זענען יִידן געלערנטע, קענען הַאל
 בעסער. 

 נישט ּתמיד הָאט זיי דער מזל געשַײנט.
אן הסּכם הָאט מען געשריבן ֿפַאר ַא צַײט ֿפון דרַײ יָאר. דער ַארענדַאר הָאט טייל מָאל אויך 

ען נישט געמוזט צושטעלן צו דער רשימה זַײנע קינדער ָאדער ווַײב אין ֿפַאל די ּתנאים זענ
 ָאּפגעהיט געווָארן.

שטַײערן ֿפַארן ּפריץ. יִידן ֿפלעגן ֿפַארקויֿפן ביר און 9דער ַארענדַאר הָאט אויך געקליבן די 
ווָאדקע אויף קרעדיט און ווען דער ּפויער הָאט שוין נישט געהַאט צו אויסצָאלן זַײן חוֿב 

 הָאט מען בַײ אים צוגענומען זַײן רכוש.

 ט ַאלץ ֿפַארלוירן ָאבער דער יִיד איז געווען דער קרבן.דער ּפויער האָ 

3__________________________________________________________ 

 מיר ֿפרעגן זיך ָאבער ווידער ֿפון ווַאנען הָאבן זיי געקענט דעם ֿפַאך?

ן דעם קיין מָאל ָאֿבותיהם הָאבן ֿפו-ווער הָאט זיי אויסגעלערנט צו ברַײען ַאז זייערע ָאֿבות
 נישט געהערט?

ּכ"ק מרן ַאדמור זי"ע הָאט דערציילט ַאז ער הָאט געהַאט געהערט ֿפון זַײן טַאטן רבה"ק ֿפון 
רודניק זי"ע, ַאז ווען מע הָאט ַארויסגעטריבן די יִידן ֿפון שּפַאניע הָאבן זיי געווַאנדערט אויף 

 י צִיען חיונה און ווּוהין צו גיין .דער וועלט נישט וויסנדיק ֿפון ווַאנען וועלן זי

 ווָאס טוט ַא יִיד?

 ער ווענדט זַײנע אויגן צום בַאשעֿפער און שרַײט גווַאלד.

און ַאזוי ווי לא ַאלמן יׂשראל, איז ַארָאּפ ַא צעטעלע ֿפון הימל, ווּו עס איז געשטַאנען 
צוגָאב, דעם 10און ווי ַא  ין השכינהל ּכי ּפהקיין ּפוילן,  -ֿפַארשריבן ווּוהין צו ווענדן די טריט

                                                           
 יבוא 8
 מס 9
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אוֿפן צו אויסַארבעטן ברָאנֿפן און שנַאּפס ֿפון ּתֿבואה, קַארטָאֿפל, ווַײן, דורך ברַײען און 
 ּפַארע.11אַײנזַאּפן די 

 ַא נַײע שיטה ווָאס איז נָאך נישט בַאקַאנט געווען אויף דער וועלט.

 ֿפגענומען בַײ די ּפויערים.ּפרטית הָאט עס שטַארק אוי-און מיט דער השגחה

 ֿפון דעם הָאבן יִידן געשעּפט ּפרנסה ברווח און בּכֿבוד.

חסידישע מקורים ווַײזן ָאן ַאז ַא טרָאּפן משקה דינט ווי ַא רֿפואה און די סיבה איז ַאז עס 
 קודש. -איז ַארָאּפ ֿפון הימל, ווַײל ֿפריער ווערט עס נישט דערמָאנט אין קיין שום סֿפר

 יִידן הָאבן ָאבער קיין מָאל זיך נישט געשיּכרט.

 ֿפון ַא יִידיש ליד: 

 דער יִיד און דער גוי
 גײט ַא גוי אין שענקל ַארַײן

 טרינקט ער אויס ַא גלעזעלעו וַײן.

 אוי, אוי, אוי!

 שיּכור איז ַא גוי!

 שיּכור איז ער

 טרינקען מוז ער

 ווַײל ער איז ַא גוי.

  

 המדרש ַארַײן-גײט ַא יִיד אין בית

 כַאּפט ער ַא קדושה, ַא ָבְרכּו ַארַײן

 ַא מנחה ארַײן, ַא מעריֿב ארַײן.

 אוי, אוי, אוי

 ניכטער איז ַא יִיד12

 ניכטער איז ער

 דַאוונען מוז ער

                                                                                                                                                                                     
 תוספה 10
 אדים 11
 פכח 12
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 ווַײל ער איז ַא יִיד.

 גִיִיט ַא גוי ֿפון שענקל ַארויס

 שלָאגט ער און ּפַאטשט ֿפַאר יִידעלעך אויס.

 וי!אוי, אוי, א

 שיּכור איז ַא גוי!

 שיּכור איז ער

 שלָאגן מוז ער

 ווַײל ער איז ַא גוי.

 

 גייט ַא יִיד אין צום רבין ארַײן

 ֿכַאּפט ער ַא דרשה, ַא זמר ַארַײן

 ַא ניגון ַארַײן, ַא טענצל ארַײן.

 אוי, אוי, אוי

 ניכטער איז ַא יִיד

 ניכטער איז ער

 זינגען מוז ער

 ווַײל ער איז ַא יִיד.

 5/6ענטֿפערן אויף די ֿפרַאגעס צום אויסקלַײב 

 ָאנשרַײבן ַאן אונטערקעּפל אויף די דרַײ ּפַארַאגרַאֿפן ֿפונעם טעקסט. .1
ווָאס איז דער חילוק צווישן דער היסטָארישער און יִידישער דערקלערונג ווי ַאזוי  .2

 יִידן זענען געווָארן ברַײערס?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 ט די ּפריצים און לויטן ליד?ווָאס איז דער חילוק צווישן  יִידן און גוים? לוי .3
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

ּפרטיות ַאז יִידן הָאבן ֿפַאבריצירט און געהַאנדלט מיט -ווי ַאזוי זעט מען די השגחה .4
 ברָאנֿפן?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

-ערשטע שורות 10הקודש די -טַײטשן אויף לשון .5
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

____________ 
 דערקלערן די ֿפָאלגנדיקע בַאגריֿפן: .6

 א. קירכע____________________________________________________

 ______________________________ּפרָאּפינַאציע___________________

 ּפויערים______________________________________________________

.  ָאנשרַײבן ַא  שמועס צווישן דעם ַארענדַאר און דעם ּפריץ ווען דער יִיד הָאט נישט קיין 7
 ַא מוז / חובה ווערטער(  40 -35געלט צו בַאצָאלן די ַארענדע) 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

__ 

 נקודות 30ספרות  -ליטערַאטור  –חלק ב'   צווייטער טייל 

 ענטֿפערן אין קורצן:
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 מלָאכות אין שטעטל.-בעלי 10אויסרעכענען  .1

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 מצוה הבאה לידך .2

 לֿב געיָאגט צו רוֿפן דעם שמידער אין מיטן נַאכט?-ֿפַאר ווָאס הָאט זיך דער הייליקער ייטֿב

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 יִידישע בעלי מלָאכות .3

 מלָאכות ּפרנסה אין ַא קליין שטעטל?-ֿפון ווַאנען הָאבן בעלי

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 שמואל דער וועקער .4

 היושר?-ווי ַאזוי ווַײזט זיך ַארויס זַײן מדת

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 דער חדר .5

 הָאט דער נַאסודער רֿב דערקלערט דעם רעגנדיקן טָאג אין חודש תמוז? ווי ַאזוי

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 נקודות   20גרַאמַאטיק/דקדוק       -דריטער טייל-חלק ג' 

 ּפרָאנָאמען

 ןדערגַאנצן די ּפרָאנָאמע(  1

 _______ זע _______ -אני רואה אותה.  (1

 _______ רעדט צו _______ -הוא מדבר אליו.  (2

 _______געדענקען _______ -אנו זוכרים אותם.  (3

 _______ קען ַארַײנקומען? -אפשר להכנס?  (4

 נעכטן הָאט _______ געקויֿפט מילך.. –אתמול קנו חלב.  (5
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 אינֿפיניטיוו –ווָארצל 2    (

 ִאנשרַײבן דעם ווָארצל און דעם אינֿפיניטיוו

 ווָארצל                    אינֿפינטיוו                                      

 איר נעמט                          _______               __________

 __________ ער זינגט                           ________             

 זי שרַײט                          _________             __________

 דו עֿפנסט                        __________            __________

         

 (  די איצטיקע צייט 3

 דערגַאנצן אין איצטיקער צַײט .1

 דו ______ קיין מָאל נישט! –ֿפַארגעסן 

 מיר __________שּפַאצירן.          -גיין

 איבערזעצן .2

 לרצות _____ הוא רוצה _______ אתם רוצים _______

 לדעת _______ אני יודע _______ אנו יודעים _______

 איבערשרַײבן אין איצטיקער צייט .3

 זיי הָאבן גענייט. __________________________

 __________________________דו הָאסט געטָאןַא מיצווה. 

 

 ּפרעווערבן און ּפרעֿפיקסן  –(ִ     ּפעלים עם תחיליות 4

 הווה: –דערגַאנצן 

 דערמַאנען: איך __________

 אַײנּפַאקן: איך __________

 אויֿפשרַײבן: איך ________

 ֿפַארמַאכן: איך _________

 

 ָאנשרַײבן דעם אינֿפיניטיוו: 

 ____________ -איך לערן ֿפָאר  .1

 ____________ -דו בַאקומסט 

 ____________ -מיר הייבן אויף       

 _______________ -זי בַאגלייט       

 

 ֿפערטער טייל בָאנוס: דערגַאנצן דָאס ליד -חלק ד'

 : ַא גוטע ווָאךַא ליד .1
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   דערגַאנצן

 , ֿפרייליך לָאמיר 

 ________  גָאר שיין.     

* * * 

 ניגון ________  ________מיט ַא 

 ווערט דָארט ________  ________  ________.

* * * 

 און איצט ________  ________  ________ ַא נַייעם ווָאך,

 ________  ________  ________  ________, צוריק צו דער  וועלט.

* * * 

 אויף מַאכן הייליק,

________  ________  ________  ________. 

* * * 

 ַאלע ּפוצן זיך אויס שיין,

________  ________  ________  ________  ________. 

* * * 

 די ווָאך איז דָאך ________  ________  ________  

 קודש, -קומט שבת

________  ________. 

 

 

 

.  


