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 (10) עסיווע ּפרָאנָאמעןּפָאס די ּפַאסיקע דערגַאנצט די ווַײטערדיקע זַאצן מיט

 ער.בריד    זַײנע ָטָזענעןָאָ אוןָָיניּפסָאיזָאָ ד

 הָאבן געוווינט דָא. דָאס איז געווען ___________________ דירה. מיר .1

 ________ אויטָא.______ַא סך טַײערע זַאכן. למשל, דָאס איז זענען דָא בַײ מיר  .2

 צימער. ____________________ ןגעווע ס איזאָ . דאָ וווינט דגע הָאטדי בָאבע  .3

 קינדער? ____________________לט זענען אַ בן שיינע קינדער. ווי אָ ה דוד און דֿבורה .4

 ?דָאקטער ____________________ איז ּו? ווטוט וויי דער קָאּפאַײך  .5

 (10) דערגַאנצט די ווַײטערדיקע זַאצן מיט דעם ּפַאסיקן ּפערזענלעכן ּפרָאנָאם

ָ.אָ איןָקינָָָר י אָָ.ָהַײנטָגייָאיךָָמיטָָָרטעֿבמַײן חָסָאיזאָ ד

 .וויי דער קָאּפ ____________________ עס טוט . לייגט זיך שלָאֿפן דער ּפרעזידענט .1

 נישט .  ____________________ דָאס בוך געֿפעלט הָאט דָאס בוך נישט ליב. זי .2

 נַײ בוך. אַ ן ֿפקוי ____________________לייענט ַא סך ביכער. איך וועל  קינדער! איר .3

 ן?ֿפהעל  ____________________ֿפַארשטייען נישט. ווער וועט   מיר .4

 ַא סך. ____________________זענען קלוג. איך רעד מיט די נַײע ּתלמידים  .5

ifathart
Typewritten Text
בחינת מיון ביידיש לדוגמה
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 (20) לייענט די ווַײטערדיקע טעקסטן און קלַײבט אויס דעם בעסטן ענטֿפער

 

 

 

 

 ןדֿפנה און לירו .1

 זענען קינסטלערינס )ג( קונסט הָאבן נישט ליב )א(

 קונסט הָאבן ליב )ד( זענען ֿפַארכַאּפט געווָארן )ב(

 

ז די בילדער אין דער אויסשטעלונג .2  זיי הָאבן געמיינט ַא

 זענען קינסטלעריש )ג( זענען נישט אינטערעסַאנט )א(

 הָאבן חן )ד( זענען ֿפַארכַאּפט געווָארן )ב(

 

 

 די מעגלעכקייט צו גיין אין מוזיי  .3

 הָאט זיי דערֿפרייט )ג( בַאדויערן זיי )א(

 איז נישט געווען )ד( איז נישט געֿפעלן געווָארן )ב(

 

 

זיע .4  דעם מָאלערס ֿפַאנטַא

 קרַאנקאיז  )ג( הָאט לירון און דֿפנה ֿפַארכַאּפט )א(

 סט  ליבהָאט קונ )ד( הָאט דעם עולם ֿפַארכַאּפט )ב(

 

 

 דער ווָאס הָאט דעם זעלביקן טעם ווי לירון און דֿפנה .5

 איז נישט קינסטלעריש )ג( הָאט קונסט בכלל נישט ליב )א(

 זָאל ֿפַארכַאּפט ווערן )ד( זָאל נישט זען די אויסשטעלונג )ב(

 

ָאֿביֿבער מוזיי -קענערינס, דֿפנה און לירון, הָאבן בַאשלָאסן צו גיין אין ּתלדי קונסט  

צו זען די איצטיקע אויסשטעלונג  ֿפון ַא בַארימטן יׂשראלדיקן מָאלער. כָאטש זיי הָאבן זיך 

ום בַאדויערן, זענען די ט דער מעגלעכקייט צו זען די דָאזיקע אויסשטעלונג,  צגעֿפרייט מי

ע בילדער זיי נישט זייער שטַארק געֿפעלן געווָארן. ַאחוץ דֿפנה און לירון, זענען מָאדערנ

 ַאלע ֿפַארכַאּפט געווָארן ֿפון דעם מָאלערס ֿפַאנטַאזיע. 
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 די מַאמע .1

 אין ּכעס געוויינטלעךווערט  )ג( הָאט זיך געבייזערט )א(

 קונסט הָאט ליב )ד( איז שלעכט ()ב

 

 די בלימעלעך אויף דער ווַאנט זענען געשַאֿפן געווָארן .2

 נישט קינסטלעריש )ג( אין ּכעס )א(

 ֿפונעם קינד )ד( ֿפון דער מַאמע )ב(

 

זיע .3  דעם קינדס ֿפַאנטַא

 הָאט די בלימעלעך געשַאֿפן )ג( הָאט די מַאמע ֿפַארכַאּפט )א(

 איז ּפרָאבלעמַאטיש )ד( ישט קינסטלערישאיז נ )ב(

 

 דער טַאטע .4

 הָאט געּפַאטשט דָאס קינד )ג( איז געווען אין דער היים )א(

 וועט קומען שּפעטער )ד( איז אין ּכעס )ב(

 

זוי ַאז מען בַארוִיקט זיך  .5  ווי די מַאמעַא

 קען מען נישט דַאנקען גָאט )ג( ווערט מען נישט אין ּכעס )א(

 כַאּפט מען ּפעטש )ד( ּפַאטשט מען ַאליין דָאס קינד )ב(

 

 
 

 

 

הַײנט, הָאט הערשעלע געצייכנט ַא סך קליינע  די מַאמע ֿפלעגט זיך בייזערן אויֿפן קינד.

בלימעלעך אויף דער ווַאנט. געוויינטלעך, זַײענדיק אין ַאזַא סיטוַאציע, ווָאלט זי אים 

געזָאגט: "אויב דו וועסט זיך נישט ֿפירן ווי ַא מענשט, וועסטו כַאּפן ּפעטש ֿפונעם טַאטן 

דַאנקען גָאט, איז די מַאמע געבליבן רוִיק  דָאס מָאל, ָאבער,וועט ַאהיימקומען." ווען ער 

 און איז נישט אין ּכעס געווָארן.
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 (30) ענטֿפערט אויף די ֿפרַאגעסאון  דעם ווַײטערדיקן טעקסטנט עליי

 

 November 26th, 2010  ׂשרה־רחל שעכטער ֿפון  ַא הָאטעל ווּו מע רעדט יִידיש

( יִידיש אויף עס זָאגט) Say it in Yiddish טוריסטן ֿפַאר הַאנטביכל ווַײנרַײכס אוריאל אין

ן קונה אַ  סוואָ , ֿפרַאגעס און טערמינען ֿפַארשידענע איבער ער גיט  ער ווען ֿפרעגן קָא

?" בעטן צוויי מיט צימער אַ  קָאסט וויֿפל, "למשל, ווי, הָאטעל אַ  אין צימער אַ  בַאשטעלט

ן נישט הַײנט ס׳איז ווָאס דעם צוליב ָאבער?" ֿפרישטיק דאָ  מען סערווירט צי" ָאדער  קיין ֿפַארַא

דישיסטן ֿפַאר ֿפַאנטַאזיע אַ  ווי מער אויס ביכל דָאס זעט, מלוכה יִידיש־רעדנדיקע  אַ  איידער, יִי

 .וועגווַײזער ּפרַאקטישער

, ברוקלין אין" קָאנדָאר־הָאטעל" נַײעם אינעם אַײנצושטיין בַאשליסט מענטש אַ  ָאבער אויב

 ווי הערן אויך וועט ער נָאר, יִידיש אויף ֿפרַאגעס זַײנע שטעלן קענען בלויז נישט ער וועט

 ַאלץ — קינדער די נָאך שרַײען מַאמעס ווי און, מָאבילקעס די אויף טןגעשעֿפ ֿפירן מענער

 .מַאמע־לשון אויף

, צוריק ווָאכן ַאכט מיט געעֿפנט זיך הָאט ווָאס", קָאנדָאר־הָאטעל" ֿפינף־שטָאקיקער דער

 אַ , ֿפרענקלין־עוועניו אויף זיך געֿפינט און, צימערן גרעסערע און קלענערע 35 ֿפון בַאשטייט

, הָאטעלן ַאנדערע מיט ֿפַארגלַײך אין. וויליַאמסבורג ֿפון געגנט חסידישער דער אין געסל קליין

", קָאנדָאר" דעם עס גייט, צַײטן עקָאנָאמישע שווערע די בעת קונים נָאך הַײנט לעכצן ווָאס

 ַאנעןאַײנגעשט שוין זיי בײַ  זענען, חדשים צוויי ערשטע די ֿפון במשך. גוט זייער, ברוך־השם

ן, יׂשראל ֿפון געשעֿפטסלַײט  זענען ווָאס, גרוּפעס גַאנצע אויך און, מָאנטרעָאל און לָאנדָא

 . ׂשימחות אין בַאטייליקן צו זיך וויליַאמסבורג קיין געקומען

בן, איבער גיט, קַאלער, ֿפַארווַאלטער דער ווי  גלויבער זלמן, הָאטעל ֿפונעם אייגנטימער די הָא

ז, דערֿפילט, סווײַ  זעליג און  אין הָאטעל אַ  ֿפַאר ֿפַארלַאנג שטַארקער אַ  דאָ  איז’ס ַא

־ּפַארק אין. )וויליַאמסבורג זוינע צוויי דאָ  שוין זענען בָארָא  .(הָאטעלן ַא

 קומען משּפחות זייערע ווען געסט ַארַײנצונעמען ּפלַאץ קיין נישט דאָ  הָאבן מענטשן סך אַ "

 קיין קומען ווָאס געשעֿפטסלַײט ֿפרומע און. דערקלערט ערקַאל הָאט," ׂשימחה אַ  אויף

ז, בַאשליסן, דאָ  משּפחה קיין נישט הָאבן און, ניו־יָארק י מער ס׳איז ַא  אין אַײנצושטיין ּכדַא

 די נישט ֿפַארשטייט ווָאס, מַאנהעטן אין הָאטעל אַ  אין ווי, הָאטעל ּכשרן אַ  אין וויליַאמסבורג

 .יִיד ֿפרומען אַ  ֿפון בַאדערֿפענישן

http://yiddish.forward.com/node/3309
http://yiddish.forward.com/node/3309
http://yiddish.forward.com/taxonomy/term/95
http://yiddish.forward.com/taxonomy/term/95
http://yiddish.forward.com/taxonomy/term/674
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, חסידים ֿפַאר בלויז נישט) שבת שוועריקייטן זיך שַאֿפן, למשל, הָאטעלן געוויינטלעכע די אין

דן ַאלע ֿפַאר נָאר  דער איז טָאג צוט הַײנ הָאטעלן ַאלע ּכמעט בײַ  ווַײל(, שבת היטן ווָאס יִי

ן טיר דער צו שליסל  קיין ניצן נישט מען טָאר שבת, איז ּפרָאבלעם די. עלעקטרָאנישער ַא

טן עלעקטרָאנישע  אויך ווָאכנטעג די אין ניצט" קָאנדָאר־הָאטעל" דער הגם. ַאּפַארַא

 קערט מוצאי־שבת. הַאנטשליסלען ּפשוטע אויס ערֿב־שבת זיי טיילן, שליסלען עלעקטרָאנישע

 .עלעקטרָאנישן דעם ווידער בַאקומט און, הַאנטשליסל דעם אום גַאסט דער

 

  ס:ֿפרַאגע

 ניט ּפרַאקטיש?ָוויSay it in Yiddish ט אויס ווַײנרַײכס בוך נֿפַאר ווָאס זעט הײַ  .1

 

 בַאשרַײבט דעם קָאנדָאר הָאטעל אין אַײערע אייגענע ווערטער. .2

 

 ?בַאדערֿפענישן עלעסּפעצי זייערע זענען ווָאסאון  הָאטעל דער דינט עולם ןוועלכ .3

 

זיקן םדע אין אַײנצושטיין אַײך זיך גלוסט צי .4  ?ווָאס ֿפַאר? הָאטעל דָא

 

 ? געווָאלט ֿפָארן אויף ווַאקַאציעס ווָאלט אירווּוהין  .5
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 (30)זעצט איבער דעם ווַײטערדיקן טעקסט 

 

 2011 2#ווַײטער,  אין  עדי מהלאלֿפון  צווישן צוויי וועלטן

און גרינדער ֿפון דעם  ניט לַאנג צוריק איז דערמָארדעט געווָארן דער ַאקטיָאר, קינָא־רעזשיסָאר

  מער־כַאמיס. "ֿפרַײהייט־טעַאטער" אין דזשענין, דזשוליַאנאָ 

ר און ֿפרויען שּפילן זַײנען געווען קעגן ַאן אינסטיטוציע, ווּו מענע סמען רעכנט, ַאז די מערדער

ַא  געשטערט, ַאז מער־כַאמיס איז אויך סדער בינע. דערצו הָאט די ֿפַאנַאטיקער צוזַאמען אויף

מיט ַא קריסטלעכן ַארַאבער,  יִיד: זַײן מַאמע איז געווען ַא יִידישע ֿפרוי, ווָאס הָאט חתונה געהַאט

  ַא קָאמוניסט ֿפון חיֿפה.

זַײן מַאמען און איר  ַאמיס געמַאכט דעם ֿפילם "ַארנעס קינדער" וועגןהָאט מער־כ 2004אין יָאר 

ּפליטים־לַאגער. נָאך איר טויט און נָאך דעם גרויסן  ַארבעט מיט דעם יונגווַארג אין דזשענינער

און  ֿפילם, הָאט דזשוליַאנָא בַאשלָאסן ממשיך צו זַײן איר וויכטיקן ּפרָאיעקט דערֿפָאלג ֿפונעם

געבן די ּפַאלעסטינער  געגרינדעט דעם דזשענינער "ֿפרַײהייט־טעַאטער". זַײן הייליקע מיסיע צו

אויסצודריקן דורך קונסט און ניט דורך  קינדער אינעם ּפליטים־לַאגער די מעגלעכקייט זיך

ט ליב קריטיק אין יׂשראל גוֿפא. קיינער הָאט דָאך ני ווָארןגע געווַאלד איז אויך ניט זייער געֿפעלן

  ַאליין. קעגן זיך

ניט־יִידן ֿפון  יִידן און — סדער "ֿפרַײהייט־טעַאטער" הָאט געהַאט ַא גרויסע צָאל ָאנהענגער

דעם טעַאטער, יׂשראלים בתוכם.  איבער דער גָארער וועלט, ווָאס הָאבן געגלייבט און געשטיצט

הָאבן די דָאזיקע מענטשן ֿפון דרויסן ַא אינסטיטוציע,  שטיצנדיק ַאזַא מין וועלטלעך־מָאדערנע

  ֿפַארשטַארקן די מעסיקע שיכטן אין דער ּפַאלעסטינער געזעלשַאֿפט. סך געהָאלֿפן צו

מער־כַאמיס וועט שטַארק אויסֿפעלן אי די יׂשראלדיקע, אי די ּפַאלעסטינער ליבהָאבער ֿפון 

 .קולטור

 

 

http://yiddish.forward.com/node/3674
http://yiddish.forward.com/node/3674
http://yiddish.forward.com/taxonomy/term/732
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