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 הבנת הנקרא  -חלק א' 

 ֿפון די ֿפרַאגעס  זעקסלייענען דעם ּפַארַאגרַאף און ענטֿפערן אויף 

 (על פי ההוראות –מהשאלות לקטע  שש)קראי את הקטע ועני על 

 

 דרַײצן יָאר אין הייל 

 יׂשראל. -איבער ארץדָאס איז געווען אין די צַײטן ווען די רוימער הָאבן געהערשט 

 עס הָאט דעמָאלט געלעבט ַא גרויסער געלערנטער. 

 ער הָאט געהַאט ַא סך ּתלמידים און זַײנע ּתלמידים הָאבן אים זייער ליב געהַאט.

עס איז ָאנגעקומען די שמועה צו די רוימער, ַאז דער געלערנטער רעדט שלעכט וועגן זיי. הָאט דער 

טייטן דעם געלערנטער. איז ער ַאנטלָאֿפן צוזַאמען מיט זַײן זון און זיי הָאבן רוימישער קייסער געהייסן 

 זיך בַאהַאלטן אין ַא הייל.

בַײם ַארַײנגַאנג ֿפון הייל איז אויסגעווַאקסן ַא בָאקסערבוים, און ֿפון אונטער דער ערד הָאט זיך 

געגעסן ֿפון די ֿפרוכטן ֿפון בוים און געעֿפנט ַא קווַאל ווַאסער. דער געלערנטער מיט זַײן זון הָאבן 

געטרונקען ווַאסער ֿפון קווַאל. זיי הָאבן געלערנט ּתורה ָאן ַאן אויֿפהער, ביז זיי זַײנען געווָארן גרויסע 

 צדיקים. 

די רוימער הָאבן ַא לַאנגע צַײט געזוכט די צוויי צדיקים, ָאבער זיי הָאבן בשום אוֿפן זיי נישט געקענט 

. די הייל איז געווען גוט ֿפַארשטעלט מיטן בוים, און דער עיקר, ווַײל דער אייבערשטער הָאט געֿפינען

 שטַארק געהיט אויף די צוויי צדיקים.                 

 

 ֿפרַאגעס

 2/3 ַארומרינגלען דעם ריכטיקן ענטֿפער אויף צוויי ֿפון די ֿפרַאגעס .1

 מהשאלות(  שתייםהנכונה ל התשובה)הקיפי את 

 

 ווָאס הָאבן די רוימער געהערט?  .1

  יׂשראל אויך שלעכטע מענטשן.-ַאז עס זַײנען דָא אין ארץ (1)

 ַאז עס איז דָא בַײ יִידן ַא געלערנטער ווָאס רעדט קעגן זיי. (2)

   ַאז עס איז דָא בַײ די יִידן ַא גרויסער צדיק ווָאס לערנט ּתלמידים.  (3)

 

 ן דעם געלערנטער?ווָאס הָאט דער רוימישער קייסער געהייסן טאָ  .2
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 ַארַײנזעצן. (1)

 הרגענען. (2)

 ֿפַארשיקן. (3)

 

 די רוימער הָאבן ניט געֿפונען דעם צדיק ווַײל: .3

 ער איז געווָארן ַא מלאך און ַארויף אין הימל. (1)

 ער איז געווען אין הייל און ה' הָאט אים געהיט. (2)

 די מענטשן הָאבן נישט דערציילט ווּו ער הָאט זיך בַאהַאלטן. (3)

 

 

 2/3מהשאלות(  שתיים)עני על  ֿפון די ֿפרַאגעס צווייאויף ענטֿפערן  .2

 

 ווּו איז אויסגעווַאקסן ַא בָאקסערבוים?  .1

 ווּו הָאט זיך געעֿפנט ַא קווַאל ווַאסער? .2

 ווער הָאט געזוכט די צוויי צדיקים? .3

 

 

 2/3מהמשפטים(  שניים)השלימי  ֿפון די זַאצן צוויידערגַאנצן  .3

 

געווּוסט ווּו די רוימער הָאבן נישט  .1

.______________________________________ 

די צדיקים זַײנען ַארַײן צוריק אין הייל ווַײל  .2

.______________________________ 

דער געלערנטער איז ַאנטלָאֿפן מיט זַײן זון ווַײל  .3

.____________________________ 

 (נקודות 30)

 

 תרגומים וּפתגמים -חלק ב' 

 2/4. ֿפון די זַאצן ֿפון העברעִיש אויף יִידיש צוויין איבערזעצ .1

 (מהמשפטים מעברית ליידיש שנייםתרגמי )   
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 הילדים.-מוריה מוציאה את אחותה הקטנה מגן .1

 לימור וחיה ברחו אתמול מהכלב השחור. .2

 אמא תלביש את הילדים עם הבגדים החדשים. .3

 משה מוכר חלב, חמאה, גבינה ושמנת לכבוד חנוכה.  .4

 (נקודות 5) 

 

 

 .איבערזעצן דעם ּפַארַאגרַאף ֿפון יִידיש אויף העברעִיש .2

 (תרגמי את הקטע מיידיש לעברית)     

און גיין אין גַאס און חזרן ', דילי' ּפה ּכל אחד לֿפום שיעורי-מען זָאל זיך אויסלערנען משניות בעל"

סתם . חסידים דַארֿפן לערנען חסידות. דערמיט וועט מען זוכה זַײן צו מקבל זַײן ּפני המשיח, משניות

 ." שעה אחת בכל יום –ּתמימים , יום חמישי ויום שבת, יום שני –חסידים 

 (א ּכסליו"ּכ –היום יום )

 (נקודות 5) 

 

 פתגמים –שּפריכווערטער  .3

 4/6ֿפון די שּפריכווערטער אויף העברעִיש און דערקלערן.  ֿפיראיבערזעצן     

  נק'! 2.5עד  –לתוספת הסבר הרעיון ביידיש  בונוסמהפתגמים לעברית והסבירי אותם.(   ארבע )תרגמי     

 

 ַא גוטער נָאמען גייט ווַײט, ַא שלעכטער נָאמען גייט נָאך ווַײטער. .1

 נישטָא נָאך ַאזַא גַאנצע זַאך ווי ַא צעברָאכן הַארץ.   .2

 בעסער ַאן ערלעכער ּפַאטש, איידער ַא ֿפַאלשער קוש.  .3

 דָארט איז ַא ֿפריילעכער טיש. –לייש און ֿפיש ווּו ֿפ .4

 צַײט איז טַײערער ֿפון געלט. .5

 צווישן קעלט און ּכֿפירה, איז גָאר ַא דינע מחיצה.  .6

 (נקודות 10) 

 

 שירה –' חלק ג

 .ֿפרַאגע אייןליד און ענטֿפערן אויף  אייןאויסקלַײבן 

 (אחתבחרי שיר ועני על שאלה )
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 עטשיק אויֿפן ּפריּפ –שיר א' 

 אויֿפן ּפריּפעטשיק ברענט ַא ֿפַײערל,

 און אין שטוב איז הייס,

 און דער רבי לערנט קליינע קינדערלעך

 בית.-דעם ַאלף

 

 :רעֿפרען

זעט זשע, קינדערלעך, געדענקט זשע, 

 טַײערע,

 ווָאס איר לערנט דָא;

זָאגט זשע נָאך ַא מָאל, און טַאקע נָאך ַא 

 מָאל:

 ָא! –ַאלף -קמץ

 

 –ט, קינדער, מיט גרויס חשק לערנ

 ַאזוי זָאג איך אַײך ָאן;

 ווער ס'וועט גיכער ֿפון אַײך קענען עֿברי,

 דער בַאקומט ַא ֿפָאן.

 

 : זעט זשע, קינדערלעך...רעֿפרען

 

 לערנט, קינדער, הָאט ניט מורא,

 יעדער ָאנהייב איז שווער;

 –גליקלעך דער, ווָאס הָאט געלערנט תורה 

 מענטש נָאך מער?צי דַארף דער 

 

 : זעט זשע, קינדערלעך...רעֿפרען

 

 ַאז איר וועט, קינדערלעך, עלטער ווערן,

 וועט איר ַאליין ֿפַארשטיין,

 וויֿפל אין די אותיות ליגן טרערן

 אוי וויֿפל געוויין...

 

 : זעט זשע, קינדערלעך...רעֿפרען

 

 ַאז איר וועט, קינדערלעך, דעם גלות שלעּפן,

 זַײן, אויסגעמוטשעט

 –זָאלט איר ֿפון די אותיות ּכוח שעּפן 

 קוקט אין זיי ַארַײן!

 

 : זעט זשע, קינדערלעך...רעֿפרען

 

 אויֿפן ּפריּפעטשיק ברענט ַא ֿפַײערל,

 און אין שטוב איז הייס,

 און דער רבי לערנט קליינע קינדערלעך

 בית.-דעם ַאלף

 אויֿפן ּפריּפעטשיק -ֿפרַאגעס / ליד א 

 1/2.(מהשאלות אחת עני על )ֿפון די ֿפרַאגעס איינעאויף ענטֿפערן 

 בַאשרַײבן דעם רבין און די קינדער ווָאס זיצן און לערנען ּתורה. (1

 בַאשרַײבן צוויי ֿפון די מָאטיוון אין ליד.  (2

 יַאנקעלע -ליד ב'
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 א.

 שלָאף זשע מיר שוין, יַאנקעלע, מַײן שיינער,

 צו;די אייגעלעך, די שווַארצינקע, מַאך 

 ַא יִינגעלע, ווָאס הָאט שוין ַאלע ציינדעלעך

 ליו.-לי-מוז נָאך די מַאמע זינגען אײַ 

 ב.

 ַא יִינגעלע, ווָאס הָאט שוין ַאלע ציינדעלעך

 און וועט מיט מזל בַאלד אין חדר גיין,

 און לערנען וועט ער חומש מיט גמרא,

 זָאל ַאזוי  וויינען ווען די מַאמע וויגט אים אַײן?

 ג. 

 ַא יִינגעלע ווָאס לערנען וועט גמרא,

 ָאט שטייט דער טַאטע, קוועלט און הערט זיך צו,

 חכם,-ַא יִינגעלע, ווָאס ווַאקסט ַא ּתלמיד

 לָאזט גַאנצע נעכט דער מַאמען נישט צו רו?

 ד.

 חכם,-ַא יִינגעלע ווָאס ווַאקסט ַא ּתלמיד

 און ַא געניטער סוחר אויך צו גלַײך,

 בחור,-ַא קלוגער חתןַא יִינגעלע 

 זָאל ליגן ַאזוי נַאס ווי אין ַא טַײך?

 ה.

 בחור, -נו שלָאף זשע מיר, מַײן קלוגער חתן

 דערווַײל ליגסטו אין וויגעלע בַײ מיר.

 ס'וועט קָאסטן נָאך ֿפיל מי... און מַאמעס טרערן,

 ביז ווַאנען ס'וועט ַא מענטש ַארויס ֿפון דיר.

 

 נקעלעיאַ  –ֿפרַאגעס / ליד ב 

 1/2מהשאלות(. אחת )עני על ֿפון די ֿפרַאגעס איינעענטֿפערן אויף 

 בַאשרַײבן דער מַאמעס חלומות. (1

 בַאשרַײבן דָאס יִינגעלע אין וויגעלע. (2

 (נקודות 15)

 

 דקדוק –חלק ד' 

 " זַײן" / "הָאבן"די הילֿפסווערבן  .1

 5/8. ֿפון די זַאצן ֿפינףאין " זַײן"ָאדער " הָאבן"צוּפַאסן דעם ּפַאסיקן הילֿפסווערב 

 ( מהמשפטים חמישהב" זַײן"או " הָאבן"התאימי את פועל העזר המתאים )

 !יותר מהשלמה אחתבכמה מהמשפטים יש : שימי לב

 ַא מָאל געגַאנגען אין גַאס.  )איז / הָאט(רבי  .1

 געֿפירט ַא קַאלב צו דער שחיטה .  )איז / הָאט(מען  .2

 לטן דעם קָאּפ אונטערן רבינס מַאנטל.בַאהאַ  )איז / הָאט(די קַאלב  .3
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 געזָאגט: "גיי ווּו מען ֿפירט דיך ווַײל דו ביסט דערויף בַאשַאֿפן געווָארן!"  )איז / הָאט(רבי  .4

 געקומען אויף רבין. )זַײנען / הָאבן( יסורים .5

עווָאלט ג אויסגעקערט דָאס הויז און )איז / הָאט(ווי די דינסט ער געזען  )איז / הָאט(איין מָאל  .6

 ַארויסווַארֿפן קליינע מַײזעלעך אין דרויסן. 

 אויף זיי רחמנות!"  )בין / הָאב(געזָאגט צו איר: "לָאז זיי!  )איז / הָאט(רבי  .7

 געזונט געווָארן.   )איז / הָאט(אויך רחמנות געהַאט אויף אים און ער  )איז / הָאט(ה'  .8

 (נקודות 5)

 

 2/4זַאצן אין ַאלע צַײטן  .2

 .ֿפָארם-נעגירֿפון די זַאצן אין די ַאנדערע צַײטן און אין דער צוויי שטעלן 

 (ציווי ולמשפט שלילה, עתיד, הווה, עבר: מהמשפטים לשאר הזמנים שנייםהפכי )     

 איר הָאט גוט געלערנט אין קלַאס. .1

 דו דערציילסט דַײנע קינדערלעך ַא מעׂשה . .2

 די קינדער וועלן טַאנצן אין חודש ָאדר. .3

ן בָאבע הָאט נישט איבערגעקָאכט די זוּפ און זי הָאט נישט געהַאט ֿפון דעם ַא גוטן מײַ  .4

 נַאכטמָאל.

 (נקודות 10) 

 

 ֿפרעגזַאצן .3

 ֿפון די זַאצן אין ַא ֿפרעגזַאץ מיט ַא ֿפרעגווָארט און ָאן אַ  צווייאיבערֿפירן 

 2/4ֿפרעגווָארט. 

 -ללא מילת שאלה, ולמשפט שאלהמשפט שאלה  –מהמשפטים למשפט תמיההשניים )הפכי 

 משפט שאלה ִעם מילת שאלה( 

 ווּו, וויֿפל..., ווּוהין, ווער, אויף ווָאס מילות השאלה האפשריות:

 

 .קויֿפן סידורים און חת"תים חב"ד-קיין ּכֿפראיך ֿפָאר  .1

 .טיש-אויף דעם שבתטוֿבה לייגט חלות און ווַײן  .2

 .צוקערלעך צעןמַײן מומע הָאט אונדז געגעבן  .3

 .שּפילט מיט אונדז יעדן טָאגציֿפורה  .4

 נקודות( 5)
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  ֿפַארקלענערן .4

מיט  ֿפָארמען אין איינצָאל און אין מערצָאל-ריכטיקע ֿפַארקלענער צווייָאנשרַײבן 

 –משמות העצם ביחיד וברבים עם התוויות  בשנייםכתבי את הצורה הנכונה )די ַארטיקלען 

 המתאימה(.שימי לב לצורת היידוע 

 המילה
 רבים יחיד

  IIהקטנה  Iהקטנה   IIהקטנה  Iהקטנה 

     דער ֿפוס .1

    דָאס טישל  .2

 די יִידעלעך     .3

  די מענטשלעך    .4

 

 נקודות( 5)

 2/4די ּפרָאנָאמען  .5

 .ֿפון די זַאצן צווייאין ּפרָאנָאמען ַארַײנשטעלן די ריכטיקע 

 (מהמשפטים שנייםהשלימי את כינוי השייכות המתאים ב)

 דער טַאטע לערנט מיט _____ קינדער. )שלו( .1

 ביילע דערציילט ַא מעׂשה _____ קינד. )שלי( .2

 _____ ברידער שּפילן זיך זייער שיין. )שלהם( .3

 _____בריוו איז געשיקט געווָארן. )שלנו( .4

 נקודות( 5)

 

 1/2"ֿפלעגן"דער הילפסווערב  .6

אין איינעם ֿפון די " ֿפלעגן"ם הילֿפסווערב ַארַײנשטעלן די ריכטיקע ֿפָארם ֿפון דע

 .זַאצן מיטן ּפַאסיקן ווערב

 (מהמשפטים באחדבהטיה הנכונה והטי את הפועל המתאים " ֿפלעגן"השלימי את פעל העזר )

ַאלע שלוחים ______ ______ )געדענקען( ַאלץ ווָאס דער רבי _______ _______  .1

 )זָאגן(.

_______ )קויֿפן( שיינע קליידער אין ירושלים און נָאך דעם משה און יעקֿב _______  .2

 _______ זיי _______ )ֿפַארקויֿפן( די קליידער אין חיֿפה.

 נקודות( 2.5) 
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 1/2"ווָאלטן"דער הילֿפסווערב  .7

ֿפון די  איינעםאין " ווָאלטן"ַארַײנשטעלן די ריכטיקע ֿפָארם ֿפון דעם הילֿפסווערב 

 .ּפַאסיקן ווערב זַאצן מיטן

 (.מהמשפטיםבאחד בהטיה הנכונה והטי את הפועל המתאים  "ווָאלטן"השלימי את פעל העזר )

ַאֿברהם און יצחק  ________ ,אויב מיר ________ _______ )קומען( צו זיי .1

 _______ )רעדן( מיט אונדז.

______ אויב איך _______  _______ )הערן( וועגן דעם ֿפרִיער, _______ איך _ .2

 .)קענען( זַײן דאָ 

 נקודות( 2.5)

 

 

 

 זַײט מצליח!!!


