
 

 

 

 אויף ספורי מעשיות בחינה
מבעל תפילה –( 5די צוועלעווטע מעשה )

 

 וויאזוי איז דער גבור געווען שטארק? .א
 פון זיך אליין 
  דער מלך האט אים געוויזן פון וואו ער זאל נעמען

 גבורה
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואו האט געהאנגען די שווערד? .ב
 אויף די זוילן פון דער וועלט 
  לופטןאין דער 
 עס איז געליגן אויף א בארג 

 וואס פאסירט ווען מ'הייבט אויף דעם שווערד? .ג
 אלע עלצטע )שרים( אנטלויפן 
  אלע פאלן 
 זיי באקומען די קרענק וואס הייסט דאר ר"ל 

 פון וואו האט דער גבור געוואוסט פון דעם שווערד? .ד
  ער האט אליין געהאט אזא שווערד 
 עם וועג צום דער קעניג האט אים געוואוזן ד

 שווערד
  דער בעל תפלה האט אים געוואוזן דעם וועג צום

 שווערד
וויאזוי האבן די אוהב נאמן און דער מלך  .ה

אויסגעהאלטן אין די צייט וואס זיי קענען נישט זיין 
 צוזאמען?

  זיי האבן אינגאנצן מסיח דעת געווען איינער פון
 צווייטן

 זיי זענען אייביג געווען צוזאמען 
 בן געהאט פאטרעטן וואס איז געווען זיי הא

אויסגמאלט זייער ביידע צורות האבן זיי זיך 
 דעמאלט משעשע געווען מיט דעם

 וואספארא סגולה האבן געהאט די פאטרעטין? .ו
  אז ווער ס'האט געקוקט אויף דעם איז געהאלפן

 געווארן מיט קינדער
  אז ווער ס'האט געקוקט אויף דעם האט באקומען

 הבהדי מדה פון א
  אז ווער ס'האט געקוקט אויף דעם איז געהאלפן

 געווארן מיט עשירות
וואס איז געשען איינמאל ווען זיי זענען געגאנגען  .ז

 באנייען זייערע כוחות?
  עס איז געווען א גרויסע שטורעם ווינט אויף דער

 וועלט
  זיי זענען געבליבן דארטן און האבן נישט געקענט

 צוריק קומען
  א גרויסע שטורעם ווינט אין די עס איז געווען

 מדינה פונעם גבור
 וואס האט דער שטורעם ווינט געמאכט? .ח

  איבערגעדרייט פון ים צו יבשה און פון יבשה צו
 ים

  איבערגעדרייט פון מדבר צו ישוב און פון ישוב צו
 מדבר

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
וואס האט דער שטורעם ווינט געמאכט אין שטוב  .ט

 פונעם מלך?
 עס האט אלעס איבערגעדרייט 
 עס האט אלעס שאדן געמאכט 
 עס האט ארויס געכאפט דאס קינד פון בת מלכה 

 ווער איז נאכגעלאפן נאך דאס קינד   .י
 די בת מלכה און די מלכה 
 דער מלך 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

זענען די מלך מלכה און בת מלכה גלייך צוריק  .יא
 געקומען?

 יא 
 בלאנדזעטזיי האבן צוזאמען פאר 
  זיי זענען צושפרייט געווארן און מ'האט נישט

 געוואוסט אוואו זיי זענען
 וואס נאך איז פארלוירן געווארן ביים שטורעם ווינט? .יב

 די יד פונעם מלך 
 די שווערד פונעם גבור 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

נאכ'ן שטורעם ווינט האבן זיי נאכאמאל געקענט  .יג
 וואס?באנייען זייער כח? און פאר

 ניין, ווייל יעצט דארף מען שוין נייע וועגן 
 יא, ווייל די וועגן זענען געבליבן 
 יא, ווייל זיי האבן געטראפן א נייע וועג 

פארוואס האט איין כתה געזאגט אז דער תכלית איז  .יד
 כבוד?
 ווייל אזוי האט זיי א עהרליכע איד געזאגט 
 וויל ביי די וועלט איז דער עיקר די כבוד 
  תשובות זענען ריכטיגביידע 

 וועלכע קעניג האבן די כת פון כבוד געטראפן? .טו
  און זייער מקפיד א אלטער בעטלער א ציגיינער

 געווען אויף זיין כבוד
 א אלטער פעשער מענטש 
  א אינגער מענטש וואס האט א גאנצן טאג

 גערעדט פון זיין כבוד
 ?דערווייל ארויס פון די מעשהוואס לערנסטו זיך  .טז

  אז דער גאנצער תכלית אויף דער וועלט
 איז_______________________________.

 .__________________אז כבוד איז נישט דער 
 _______________.__________________ 

 מיט אסאך הצלחה!!!


