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פרשת דברים

א. 

ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים..........די זענען די שטראף רייד

1. וואס מיינט שטראף רייד? 

אז די ֶרִּבי זאגט פאר א אינגל דו האסט געטאהן א שלעכטע זאך!

ב. 

ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן..........אויף די זייט פון דעם ַיְרֵדן

1. ווי האט משה גערעדט די שטראף רייד? 

אויף די זייט פונ'ם ַיְרֵדן

2. וואס איז דאס "ירדן"? 

א וואסער וואס פון דארט זענען די אידן אריין אין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ג. )1( יעצט רעכנט אויס משה די אלע עבירות וואס די אידן האבן געטאהן:

ַּבִּמְדָּבר..........די זינד וואס זיי האבן געטוהן אין ִמְדָּבר

1. וואס מיינט זינד? 

ַעֵבירֹות

2. וואס פאר אן עבירה האבן די אידן געטאהן אין ִמְדָּבר? 

זיי האבן געשריגן אויף מֶׁשה ַרֵּבינּו

3. וואס האבן זיי געשריגען צו מֶׁשה? 

אז זיי זענען געווען הונגעריג ווייל עס איז נישט דא צו עסן
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ד. )2( 

ָּבֲעָרָבה ..........די זינד וואס זיי האבן געטוהן אין פלוין

1. וואס מיינט פלוין?

א גלייכע פלאץ

2. וואס האבן זיי געטאהן? 

זיי האבן זיך געביקט צו ַעבֹוָדה ָזָרה און חתונה געהאט מיט גוי'טעס

3. וויאזוי האט געהייסן די עבודה זרה? 

ְּפעֹור

ה. )3(

מֹול סּוף..........די זינד וואס זיי האבן געטוהן ביים ים סוף

1. וואס האבן די אידן געטאהן ביים ים סוף?

זיי האבן געשריגן אויף משה רבינו

2. פארוואס האבן זיי געשריגן אויף משה? 

ווייל זיי האבן מורא געהאט פון די מצריים

3. פארוואס האבן זיי מורא געהאט? 

ווייל די מצריים זענען זיי נאכגעלאפן
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ו. )4( 

ֵּבין ָּפאָרן .......... די זינד וואס זיי האבן געטאהן אין פארן

1. וואס פאר אן עבירה איז געווען אין פארן? 

די עבירה פון די מרגלים

2. וואס האבן די מרגלים געטאהן? 

גערעדט שלעכטס )לשון הרע( אויף ארץ ישראל

3. און וואס האבן די אידן געטאהן? 

געהערט שלעכטס אויף ארץ ישראל

ז. )5(

ּוֵבין ֹּתֶפל ..........  און דאס וואס זיי האבן גערעדט שלעכטס

ְוָלָבן .......... אויף דעם מן וואס איז ווייס 

1. וואס האבן די אידן געטאהן? 

זיי האבן זיך פארעקלט פון די מן

ח. )6(

ַוֲחֵצֹרת  ..........  און די זינד וואס די אידן האבן געטאהן אין חצרות

1.  וואס פאר אן עבירה איז געווען אין חצרות? 

קרח האט זיך געקריגט מיט משה רבינו
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ט. )7(

ְוִדי ָזָהב: ..........  און אז זיי האבן געהאט גענוג גאלד

1.  וואס פאר אן עבירה האבן זיי געטאהן מיט די גאלד? 

געמאכט דעם עגל
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ַמאְך ַא "ֵליין" צּו ִדי ִריְכִטיֶגע ֶענְטֶפער

ִוויִפיל ַעֵבירֹות ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנגט ִאין ֶדעם ָּפסּוק?

רינגל ארום די ריכטיגע

6  7                   8                 9               5  

ֶזעְקס       ִפיְנף               ֵניין             ַאְכט         ִזיְּבן  

• ְּבֵעֶבר ַהַיְרֵדן                                    • ִדי ִזיְנד ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגעטּוְהן ִאין ְּפלֹוין

• ַּבִמְדָּבר                                         • ִדי ִזיְנד ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגעטּוְהן ִאין ָּפאָרן

• ָּבֲעָרָבה                                         • אֹויף ִדי ָמן ָוואס ִאיז ֵווייס

• מֹול סּוף                                         • אֹויף ִדי ֵזייט פון דעם ַיְרֵדן

• ֵּבין ָּפאָרן                                         • אּון ַאז ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַהאט ֶגענּוג ָגאְלד

• ּוֵבין ֹּתֶפל                                         • ִדי ִזיְנד ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגעטּוְהן ִאין ִמְדָּבר

• ְוָלָבן                                         • אּון ִדי ִזיְנד ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגעטּוְהן ִאין ַחֵצֹרת

• ַוֲחֵצֹרת                                         • אּון ָדאס ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגערעְדט ְׁשֶלעְכטס

• ְוִדי ָזָהב                                           • ִדי ִזיְנד ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגעטּוְהן ֵּביים ַים סּוף
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שרייב די אות פונם טייטש ביים ריכטיגען ווארט

• ___ ֲאַחד ָעָׂשר יֹום                                   • א. ִאין ֶדעם ֶעְרְׁשֶטן ָטאג ִפין חֹוֶדׁש

• ___ ְּבַעְׁשֵּתי ָעָׂשר חֹוֶדׁש                          • ב. ָוואס ֶער ָהאט ֶדעְרְׁשָלאֶגען

• ___ ְּבֶאָחד ַלחֹוֶדׁש                                  • ג. ַא ֶוועג פּון ֶעְלף ֶטעג

• ___ ַהֹּכתֹו                                                • ד. ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶצעְרנט

• ___ ְּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה                                 • ה. צּו ִזיְצן

• ___ ְּבֲעְׁשָּתרֹות                                        • ו. וִאין ֶדעם ֶפעְרִציְגְסֶטן ָיאר

• ___ הֹוִאיל מֶׁשה                                      • ז. ִאין ֶדעם ֶפעְסטּונג

• ___ ֵּבֵאר                                                  • ח. ָהאט ֹמֶשה ָאְנֶגעַפאְנֶגען

• ___ ַרב ָלֶכם                                            • ט. ִאין ֶדעם ֶעְלפְטן חֹוֶדׁש

• ___ ֶׁשֶבת                                                • י. צּו ֶעְרקֶלעְרן

• ___ ֶׁשִהְכִעיסּו )רש"י(                              • כ. ֶעס ִאיז ִפיל צּו ֶעְנק
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ַמאְך ַא "צייכן" ֵּביי ִדי ִריְכִטיֶגע ֶעְנְטֶפער

א.      ֶוועְלֶכע ַעֵביָרה ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִמְדָּבר?
ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְׁשִריֶגען ַאז ֵזיי ָהאְּבן מֹוָרא פּון ִדי ִמְצִרִיים  o

ֵזיי ָהאְּבן ִזיָך ַפאְרֶעקְלט ִאין ִדי ֵווייֶסע ָמן  o

ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְׁשִריֶגען צּו מֶׁשה ַרֵּבינּו ַאז ֵזיי ֶזעֶנען הּוְנֶגעִריג  o

ב.      ֶוועְלֶכע ַעֵביָרה ִאיז ֶגעֶווען ֵּביים ַים סּוף?
ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְׁשִריֶגען ַאז ֵזיי ָהאְּבן מֹוָרא פּון ִדי ִמְצִרִיים  o

ֵזיי ֶזעֶנען ִׁשיעּור ֶדערְטָראְנְקן ֶגעָוואְרן ִאין ַים סּוף  o

ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְׁשִריֶגען צּו מֶׁשה ַרֵּבינּו ַאז ֵזיי ֶזעֶנען הּוְנֶגעִריג  o

ג.      ֶוועְלֶכע ַעֵביָרה ָהאְּבן ֵזיי ֶגעטּוְהן ִאין ַחֵצרֹות?
ִדי ַמְחלֹוֶקת פּון ֹקַרח  o

ִדי ַעֵביָרה פּון ְמַרְגִלים  o

ִדי ַעֵביָרה ָוואס ָהאט ֶגעְּבֶרעְנגט ָצרֹות  o

ד.      ֶוועְלֶכע ַעֵביָרה ִאיז ֶגעֶווען ִאין ָּפאָרן?
ִדי ַמְחלֹוֶקת פּון ֹקַרח  o

ִדי ַעֵביָרה פּון ְמַרְגִלים  o

ְמ'ִאיז ֶגעָפאְרן ַׁשָּבת ִמיט ַא ַקאר  o
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ַמאְך ַא "צייכן" ֵּביי ִדי ִריְכִטיֶגע ֶעְנְטֶפער

ה.      ָוואס ָהאְּבן ֵזיי ֶגעטּוְהן ֵווייל ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַהאט ַאַסאְך ָגאְלד?
ֶגעקֹויפט ַאַסאְך ַנאׁש  o

ֶגעּבֹויעט ַא ִמְׁשָּכן  o

ֶגעַמאְכט ַאן ֵעֶגל  o

ו.      ָוואס ָהאְּבן ֵזיי ֶגעטּוְהן ִאין ְּפלֹוין?
ֵזיי ָהאְּבן ִזיָך ַפאְרֶעקְלט ִאין ִדי ֵווייֶסע ָמן  o

ֵזיי ָהאְּבן ֶגעִדיְנט ִדי ַעבֹוָדה ָזָרה ַּבַעל ְּפעֹור  o

ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְׁשִריֶגען צּו מֶׁשה ַרֵּבינּו ַאז ֵזיי ֶזעֶנען הּוְנֶגעִריג  o

ז.      ָוואס ֵמייְנט "ֵּבין ֹּתֶפל ְוָלָבן"?
ַא ְּפַלאְטץ ָוואס ֵהייְסט "ֹּתֶפל ְוָלָבן"  o

ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען ֵאייִניְקֶלעְך פּון ָלָבן  o

ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ֶגעֶרעְדט ְׁשֶלעְכטס אֹויף ִדי ָמן ָוואס ִאיז ֵווייס  o

 


