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 בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה :                                                                                                                        

 570301 סמל שאלון :

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

 

 יִידיש

 מבחן בגרות

 לימודיחידות  3

 הוראות לנבחן:

 א. משך בחינה:שעתיים ורבע.

 ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה:

 ניקוד             חלק        

 נק' 20    ַא מעׂשה + ֿפרַאגעס חלק א':

 נק' 20    ַא מאמר + ֿפרַאגעס חלק ב':

 נק' 30      ליטערַאטור  חלק ג':

 נק' 20 –ֿפרַאגעס אויף די טעקסטן  (1

 נק' 10 –חיבור     –ע   קָאמּפָאזיצי (2

 נק' 30     גרַאמַאטיקחלק ד':

 נקודות 100: סה"כ

 

 ַאלע ענטֿפערס דַארֿפן ווערן ָאנגעשריבן אין העֿפט!

 

 זָאל זַײן מיט הצלחה!!!                                               עברי.-מילון יִידיש :חומר מותר בבחינה
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 חלק א'

 א מעׂשה 1טעקסט 

 אייניקל ֿפונעם מעזעריטשער מגיד –זון ֿפון דעם מלאך  –שכנא -שלוםר' 

 ּתקס"ב –ּתקכ"ו 

 שכנא איז ַאריבער וווינען אין ַא נַײ שטעטל, פרָאהָאבישט. -דער צדיק ר' שלום

 צום ערשטן הָאט ר' שלום בַאשלָאסן בויען ַא נַײע שול.

און ָאנגעֿפַאנגען בויען ַא שול, דער רבי ר' שלום  חסידים הָאבן זיך גענומען מיט ברען צום רבינס בַאֿפעל

 ַאליין הָאט מיטגעהַאלטן מיט יעדער זַאך צי קליינס צי גרויס.

ווען די ַארבעט איז שוין געווען גוט ַאווַאנסירט הָאט מיט ַא מָאל, דער רבי ַארַײנגערוֿפן ַאלע חסידים צו זיך, 

 עט.און געהייסן אויֿפן ָארט ָאּפשטעלן די ַארב

דער רבי ַאליין הָאט דָאך געהַאט ַאזַא גרויסן  –ַאלע הָאבן זיך שטַארק געווּונדערט, ווי ַאזוי קען דָאס זַײן! 

חשק אויֿפצושטעלן די שול, זַײן ערשטער בַאשלוס אויֿפן נַײעם ָארט איז דָאך געווען צו זָארגן ֿפַאר ַא שול, 

 עט, ָאן קיין סיבה ??? ַא ווּונדער!און איצט ָאּפלָאזן אין מיטן די גַאנצע ַארב

ַאריבער ַא שטיקל צַײט, דער בנין איז געבליבן שטיין ַאזוי ווי מ'הָאט אים איבערגעלָאזט, דָאס ָארט איז 

ָאּפגעלָאזט געווָארן, קינדער הָאבן זיך געשּפילט מיט זַאמד, שטיינער און ברעטער. ווילדע גרָאזן זענען 

 בן זיך דָארט בַאזעצט.ַארומגעווָאקסן, קעץ האָ 

 דער בנין איז געשטַאנען ּפוסט און לער.

ַאריבער ַא צַײט, רוֿפט דער רבי ָאן זַײנע חסידים און זָאגט צו זיי ַאז ֿפון מָארגן ָאן זָאל מען מיטן זעלבן 

 אימּפעט ווַײטער זיך צוריקקערן צו דער ַארבעט און ֿפַארענדיקן צו בויען די שול ווָאס שנעלער.

הָאבן די חסידים געשמועסט צווישן  –ֿפַאר ווָאס? ווָאס איז ערשט הַײנט געווָארן ַאנדערשט ֿפון נעכטן?" "

 זיך, ָאבער גלַײכצייטיק  זיך גענומען צו דער הָארעווַאניע מיט נָאך מער ֿפלינקייט ווי ֿפרִיער.

 ָאנגעֿפַאנגען זיי צו שטערן בַײ דער ַארבעט. גלַײך ווי מען הָאט ָאנגעהויבן צו בויען, הָאבן די גוים  ֿפון שטָאט

חסידים זענען ַארַײן צום רבין ֿפרעגן ווָאס צו טָאן? ווי ַאזוי צו ֿפַארענטֿפערן זיך ֿפַאר די גוים? ווי ַאזוי צו 

 רעַאגירן?

ן און בויען הָאט זיי דער רבי געענטֿפערט: "נישט קוקן אויף קיין זַאך, זיך אומקערן צו דער ַארבעט, נָאר בויע

 און בויען און ֿפַארענדיקן דעם הייליקן בנין ווָאס גיכער".

חסידים הָאבן ממש נישט ֿפַארשטַאנען: ווען עס איז געווען גוט און רוִיק און קיינער הָאט נישט געשטערט 

עצה געבן זיך  הָאט מען ָאּפגעשטעלט די ַארבעט און איצט ווען עס איז ַאזוי שווער און מ'ווייסט נישט ווי ַאן

 מיט די גוים איז ַארויס דער ּפסק "בויען ָאן אויֿפהער!"

 מַאכט מען! –ָאבער ַאז ַא רבי הייסט 

הבית הָאט דער רבי געגעבן צו ֿפַארשטיין ווָאס איז אין ּתוך געשען. ווען מען הָאט ָאנגעהויבן צו בויען -חנוכת

רַאכט ַאז אֿפשר קומט די הצלחה ֿפון ּכח הטומאה ווַײל און ַאלץ איז געגַאנגען גלַאטיק, הָאט ער זיך געט

 גוטע זַאכן קומען דָאך ָאן שווער!!
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 הָאט ער זיך געווָאלט אויסּפרּווון נָאך ַא מָאל.

-ַאזוי ווי דָאס מָאל הָאבן די גוים זיך ָאנגערוֿפן איז ער איצט געווען זיכער ַאז זַײן בַאשלוס קומט ֿפון צד

די שוועריקייט, "גוטע זַאכן קומען נישט ָאן גרינג, ַא ווָאגן ָאנגעּפַאקט מיט שּפענדלען  - הקדושה און ַא סימן

 שלעּפט זיך לַײכט". 

 3/4ֿפרַאגעס 

 ווָאס הָאבן די חסידים נישט ֿפַארשטַאנען? ווָאס הָאט געמיינט דער צדיק?  .1

 :1/2ווָאס מיינט:   .2

 . "ּפוסט און לער" 1       

 יטיק"    א. בזמן חלק   ב. בזמן מתאים  ג. בעת ובעונה אחת. "גלַײכצי2       

דערקלערן: "גוטע זַאכן קומען נישט ָאן גרינג, ַא ווָאגן ָאנגעּפַאקט מיט שּפענדלען שלעּפט זיך לַײכט  .3

" 

 שרַײב ָאן דַײן מסקנה. .4

 

 2טעקסט 

 א מאמר

 וועגן זיך דערציילט: יא אייר ּתקּפז( הָאט -צֿבי רָאּפשיצער )שֿבועות ּתקכ-רבי נֿפּתלי

 

איִידער זַײן נשמה איז ַארָאּפ אויף דער וועלט, הָאט מען אים ַארַײנגעֿפירט אין דעם גרויסן היכל אין הימל און 

 מען הָאט אים געוויזן: 

 אויף דער ערשטער ווַאנט איז געהָאנגען דער רעכטער לוח און אויף אים איז געשטַאנען געשריבן:

 יף דער וועלט, ווּו דו וועסט ַארָאּפנידערן וועסטו מוזן זַײן ַאן ַאכזר ווי דער קרָא )עירוֿבין כב(."זַײ וויסן ַאז או

ּתורה? בַײ דעם מענטשן ווָאס איז ַאן ַאכזר -עס שטייט "שחורות ּכעורֿב", בַײ וועמען קען מען געֿפינען דֿברי

 אויף זיך און אויף זַײנע קינדער ווי דער עורֿב."....

 דער צווייטער ווַאנט איז געהָאנגען דער לינקער לוח און אויף דעם לוח איז געשטַאנען געשריבן:אויף 

 ֿפון הימל איז מען זיך אויף אים מרחם." )חולין ּפד( –"ווער עס איז זיך מרחם אויף ַא מענטש 

יז געשטַאנען ווַײטער, אויף דער ערשטער ווַאנט איז געהָאנגען דער רעכטער לוח און אויף דעם לוח א

 געשריבן:

 חכם דַארף זַײן ָאנגעצונדן ווי ַא ברענענדיק ֿפַײער." )ּתענית ד'(-"ַא ּתלמיד

 אויף דער צווייטער ווַאנט איז געהָאנגען דער לינקער לוח און אויף דעם לוח איז געשטַאנען געשריבן:

 וי שמאי." )שבת(."דער מענטש דַארף ּתמיד זַײן ַאן ענוו ווי הלל און נישט ַא בייזער ו

 אין המשך, אויף דער ערשטער ווַאנט איז געהָאנגען דער רעכטער לוח און אויף אים איז געשטַאנען געשריבן:

 "ַאז מען זָאל ַאוועקגעבן ס'גַאנצע געלט ווָאס מען הָאט." )ּכתוֿבות עא'(.
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 ז געשטַאנען געשריבן:אויף דער צווַײטער ווַאנט איז געהָאנגען דער לינקער לוח און אויף אים אי

 "מען זָאל נישט אויסגעבן מער ווי ַא ֿפינֿפטל." )ּכתוֿבות נ' עמוד א'(.

 צום סוף, אויף דער ערשטער ווַאנט איז געהָאנגען דער רעכטער לוח און אויף אים איז געשטַאנען געשריבן:

ט גענוג געהָאט איין מעסטל "דער מענטש דַארף זַײן ַא מסּתּפק במועט ווי רבי חנינה בן דוסא ווָאס האָ 

 שבת?" )ּתענית כד'(.-שבת ביז ערֿב-בָאקסער ֿפון ערֿב

 אויף דער צווייטער ווַאנט איז געהָאנגען דער לינקער לוח און אויף אים איז געשטַאנען געשריבן:

 "דער מענטש ווָאס זָאגט זיך ָאּפ ֿפון ווַײן, ווערט ָאנגערוֿפן ַא זינדיקער." )ּתענית יא(.

 די נשמה הָאט געלייענט די צוויי לוחות ווָאס אויף די ביִידע ווענט.

 דער ערשטער לוח הָאט סותר געווען דעם צווייטן לוח.

ווי די נשמה איז געשטַאנען ֿפַארטרַאכט ווי ַאזוי קען מען מקיים זַײן די מאמרים ווָאס זענען ָאנגעשריבן אויף 

טוֿב! -טוֿב! מזל-ּתר דעם צווייטן הָאט זיך געהערט דָאס געשרַײ: מזלדי ביִידע לוחות, ַאז איין מאמר איז סו

 עס געבוירן געווָארן ַא יִינגל!

 ֿפון דעמָאלט ָאן זוכט דער רבי דָאס גַאנצע לעבן ווי אויסצוגעֿפינען דעם ריכטיקן וועג.

 

 2\3.  ענטֿפערן אויף די ֿפראגעס  1

 
 מחמיר?  וועלכע מאמרים זענען מקל און וועלכע זענען .1

 
 וועלכע זַײט איז מקל, וועלכע זַײט איז מחמיר ) אויף די לוחות(?  .2

 
 צי איז דער רָאּפשיצער דערגַאגַאנגען צו ַא מסקנה ?  .3

 

 6\8צִיען ַא ּפַאס:     2

 

 א. מסּתּפק במועט . ַאכזר1
 ב. מיקל . שמאי2
 ג. מחמיר . הלל3
 עורב-ד. קראָ  . רעכטע ווַאנט4
 חכם-ה. ּתלמיד נט. לינקע וואַ 5
 ו. ענוו . רבי חנינה בן דוסא6
 ז. בייזער . ֿפַײער7
 ח. צדקה . געלט8

 

 צוגעבן ַאן אונטערקעּפל   3

 

 חלק ג' 

 ליטערַאטור

 5/8ענטֿפערן אויף די  ֿפרַאגעס  (1

 ווָאס איז געווען דער ווּונדער ֿפונעם דָארֿפסמַאן? .1
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 . דערקלערחיים-ַא משל זָאגט אונדז דער הייליקער חֿפץ .2

 ווָאס דערמָאנסטו זיך? –נדרי" -"ּכל .3

 וועלעכעס? –"דעם קעניגס בַאֿפעל איז ּפינקטלעך אויסגעֿפירט געווָארן"  .4

 דער ּפַאסטעך הָאט זוך צוגעהערט צו זייער שמועס, ווָאס איז דער המשך? .5

 ז?ווָאס לערנט מען זיך אויס ֿפון דער טשערעּפַאכע און דעם הָאז. ַאן אמתן בַאווײַ  .6

 ֿפון ווַאנען  לערנסטו זיך אויס אמונה? )בַײ וועלכער מעׂשה( .7

 בַײשּפילן ֿפון גיבורים ֿפון ַא משל, ַאקעגן גיבורים ֿפונעם נמשל. 2ברענג  .8

שורות( )ַארַײנֿפיר,  10אין לעצטן בלַאט  געֿפינט זיך ַא בילד. שרַײב ָאן ַא קָאמּפָאזיציע. ) (2

 אינהַאלט, שליסן(.

 

 חלק ד'

 טיקגרַאמאַ 

 –אויֿפן זעלביקן בילד אינעם לעצטן בלַאט, בַאשרַײבן: "דָאס לעבן אין שטעטל"  (1

 לויטן בילד, זיך בַאניצן מיט:

 ַאדיעווקטיוון )תארים( 8 ●

 דַאטיוו )משפטי מושא עקיף( 4 ●

 ַאקוזַאטיוו )משפטי מו"י( 4 ●

 זַאצן )משפטי שאלה(-ֿפרעג 2 ●

 10/18דיעקטיוו דעם ּפַאסיקן סוֿפיקס . ָאנֿפילן דעם ּפַאסיקן ַארטיקל און אין אַ 2

 ווער שיקט ַארָאּפ דָאס עסן -א מעׂשה מיט ר' זושיען

 סעודה זָאגן:               __ .3מָארגנדיק ____ .2רבי ר' זושיע ֿפון ַאניּפָאלע ֿפלעגט יעדער טָאג ֿפַאר __.1

 ַאּפעטיט".     .6גוט     ___.5ויף ___בַאשעֿפער, ר' זושיע איז הונגעריק, ר' זושיע דַאנק א .4"טַײער 

 עסן.        .8____ שמש הָאט עס געהערט, הָאט ער אים בַאלד ַארַײנגעטרָאגן .7ווען  

 ___.10____שמש בַאשלָאסן צו איבערקוקן ווָאס וועט זַײן אויב ער וועט נישט ַארַײנטרָאגן  .9אין ַא טָאג הָאט 

אייבערשטער. ר' זושיע, ַאזוי ווי יעדער טָאג, הָאט זיך        .11ט בעטן ֿפון ֿפרישטיק, נָאך דעם ווי ר' זושיע ווע

טַאץ  ___.13____ מינוט איז ַארַײנגעקומען ַא יִיד מיט ַא גרויס .12אויסגערוֿפן:"ר' זושיע איז הונגעריק..". אין 

___ .17יִיד  ____.16ען הָאט ער ___יִיד איז ַארויסגעגַאנג.15. ווען     .14און ַארַײנגעֿפירט צום רבי    -

הודיה," נָאר דעמָאלט, הָאט -סעודת  ____ .18ווָאס איז געשען. "הַײנט הָאב איך געמַאכט ַא גרויס     געֿפרעגט 

 ער ֿפַארשטַאנען ווער בַאזָארגט ר' זושיעס עסן. 

 

 

 


