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Fontos tudnivalók 

 
 

  ,תלמידים יקרים
  

  נסו לענות על כל השאלות.קראו את כל התרגילים, ואחר כך 
  כתבו בכתב ברור.

  .בסוף התרגילים בדקו את התשובות שלכם
  ניתן להשתמש במילון.לא 

  
  .0 וליד הדוגמה תמצאו את הספרה, בהתחלת כל תרגיל יש דוגמה

  
  .אנו מאחלים לכם בהצלחה
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  .4התרגיל הראשון מתחיל בעמוד 
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  תרגיל ראשון

  
כתבו את התשובות הנכונות בטבלה  המילים. רשימת מתוך קראו את הקטע והשלימו את המילים החסרות

לאף משבצת, ולא  ותמתאימ ןשאינ ילים). שימו לב, הרשימה כוללת גם שלוש מ0(דוגמה לפי ה שלמטה
 להירשם בטבלה. ותצריכ

  
  

  עיר צמאה –ירושלים 
  

וקר יותר מהחורף בשאר רחבי ישראל. הם צודקים. כל אדם  )0(__ _שהחורף הירושלמי  אנשי ירושלים אומרים
מטרייה חזקה ומעיל גשם טוב. וגם אז בודאי  )1(___ הנוסע לירושלים בימי החורף, יודע שעליו ללבוש מעיל חם, 

מילימטרים מעוקבים של גשם בשנה בממוצע, אבל  670-של ככמות לאומנם מקור ומרטיבות. ירושלים זוכה  ימות
ממחסור במים. זאת משום שמי הגשמים הרבים זורמים במהירות בנחלים שמסביב לעיר, או  )2___ (יד העיר תמ
קטנה, היא קיבלה  העיר עוד היתהכאשר  .אותם(לתפוס)  לתוך האדמה לעומק רב, וקשה לכלוא (נכנסים) מחלחלים

ֹוֵגל, הנמצא במקום שבו נפגש נחל ָקְדרֹון עם ממעיין ָהִגיחֹון (שהוא חלק מנחל ָקְדרֹון) וממעיין ר –מים משני מעיינות 
  העיר.  )3(___ ִהינֹום. מעיינות אלה היו קטנים, ונמצאו מחוץ ל-ֵּבן-ַגְיא

הם צריכים למצוא שבלי מים. מלכי ירושלים ידעו ) 4(___ העיר  ולכןבכל מלחמה היה האויב תופס את המעיינות 
-ידי בניית בריכות מים ועל-בירה. הם ניסו לפתור את הבעיה על ית המים כדי שהעיר תוכל להיות עיריפתרון לבע

) בתעלות ובצינורות, אבל בתקופות מאוחרות יותר רוב התעלות האלה נהרסו, 5(___ ידי הבאת מים ממקומות 
  ותושבי העיר שוב שתו מי בורות. 

) העיר 6(___ ירושלים. בתקופה זו ֶלֶחם ל-כך, בתקופת המנדט הבריטי, הבריטים הביאו מים ִמֵּבית-כאלף שנים אחר
קילומטרים).  60-יד ֵּפַתח ִתְקָווה, בצינור ארוך (כ-מאוד, והיה צורך להעביר מים ממעיינות רֹאש ָהַעִין, הנמצאים על

 ). 7(___ גם מים אלה הספיקו רק לשתייה ולא ל
מים שעבר ליד העיר הערבית , כאשר הכריז האּו"ם על חלוקת הארץ, מיהרו הערבים להרוס את צינור ה1947-ב

שנים זרמו מים רבים  .למלא את בורות המים שלהם )8( ___רּון. אך תושבי ירושלים כבר היו מוכנים לזה, והם ָלטְ 
 אלה. מים המוביל הארצי) 9___ (מגיעים המים לירושלים  היום .לירושלים בצינורות ענק ממעיינות רֹאש ָהַעִין

 הן בירושלים והן ביישובי האזור.  ,גם לתעשייה, ואפילו לחקלאות )10(___ מספיקים לא רק לשתייה, 
  
  .)45-46' עמ, 1984, ירושלים, האוניברסיטה העברית, מעברית קלה לרגילה.: ח, ומשלר. ד, בהר: פי-מעובד על(
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  תרגיל ראשון המשך

  

  רשימת המילים:
   רחוקים  .א
  אלא  .ב
  הצליחו  .ג
 ארוך  .ד
 לקחת  .ה
  נשארה  .ו
  הפסיק  .ז
 סבלה  .ח
  חקלאות ט.
 גדלה י.
  באמצעות כ.
  חומות  ל. 
  תהיה  מ.
  התפללו  נ.
  
 

  
 ). 0דוגמה (לפי הכתבו את התשובות הנכונות בטבלה 

  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 ד          

 

  
  
  
  
  
  
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Max. Elért 
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  שניתרגיל 

  
כל  שליד(□) כתבו במשבצת  מתוך ארבע תשובות.וענו על השאלות: בחרו בתשובה הנכונה קראו את הקטע 

 ).0( לפי הדוגמה הנכונה את האות של התשובה שאלה
  
  

  הר הגעש ֶוּזוב
  

לספירה התפרץ הר הגעש  79בשנת . ֶוּזוב בדרום איטליה הוא הר הגעש המפורסם ביותר בעולם) וּוְלָקנֹו(הר הגעש 
הסיפור על היעלמות העיר לאחר התפרצות הר . לשכבה גבוהה של ֵאֶפרהעיר נעלמה מתחת . וכיסה את העיר ּפֹוְמֵּפיי

במכתב הוא מתאר את התפרצות ההר . הגעש התפרסם בעולם בעקבות מכתב ששלח חוקר טבע להיסטוריון רומי
, כאשר איכר מקומי חפר בור באדמה ,1748אולם הסימנים הראשונים של העיר התגלו רק בשנת . וזרימת ָהַלָּבה

לאחר , כיום. את בתי העיר ,כמעט בשלמות ,בעקבות כך התחילו בחפירות ארכיאולוגיות ומצאו. סלים עתיקיםומצא פ
כמעט כפי שהיו לפני למעלה , ציורי קיר ותכשיטים רבים, אפשר לראות בבתיה של פֹוְמֵּפיי כלי בית, שיחזור המקום

  .שנה 1900-מ
ועמודים של קיטור  ,ןהפעילות שלו נמשכת כל הזמ. אחרים באירופההר הגעש ֶוּזוב יוצא דופן בהשוואה להרי געש 

התפרץ ההר באופן , 79חוץ מההתפרצות המפורסמת בשנת . ההר) ֶּפַתח(ְוֵאֶפר עולים לעיתים קרובות מעל לוע 
זרמה  1794בשנת . אנשים נהרגו 5,000-התכסה האזור בבוץ ובאפר ו 1631בשנת : משמעותי שלוש פעמים נוספות

ובמהלך  ,מלחמת העולם השנייה בזמן 1944ובפעם האחרונה התפרץ הר הגעש בשנת , ַלָּבה וכיסתה את כל האזור
אשר , יחסית לתקופות שקט קודמות .שקט ֶוּזובהר הָ  1944 מאז ההתפרצות בשנת .שלושה כפרים נהרסו ההתפרצות

  .שנה 500מזה התקופה הארוכה ביותר  אתז, שניםוחצי  בין שנה וחצי לשבע נמשכו
בהר הגעש ֶאְטָנה זרימת , למשל, בסיציליה. לבין הרי געש אחרים באיטליה קיימים הבדלים נוספים בין הר הגעש ֶוּזוב

. הוא הר מסוכן ביותר, לעומת זאת ,ָהֶוּזוב. ומאפשרת לתושבי המקום להתפנות בשעת סכנה, ָהַלָּבה היא איטית
ויש , מפזרים אפרעננים , העשן מן ההר עולה לגובה של מספר קילומטרים. חזקה והרסנית, ההתפרצות שלו מהירה

   .רק אחרי כל אלה מגיעה זרימה של ַלָּבה. התפשטות של גז רעיל ביותר
כיום חיים באזור של הסכנה . בצפיפותכולו מיושב האזור , על אף הסכנה שבה נמצאים היישובים בסביבת ההר

ממשלת . ו בלי רישיוןרובם אנשים עניים החיים בתנאים קשים בדירות ובשכונות שנבנ. מיליון תושבים 3-למעלה מ
ולהקים באזור ההר אתרי , איטליה החליטה להעביר חלק מן התושבים האלה לבתים חדשים במקומות בטוחים יותר

, ראשית: התושבים לא ממהרים לעזוב את המקום. שיסייעו לפתרון הבעיות הכלכליות של דרום המדינה, תיירות
 רוב תושבי המקום הם, שנית. ו ידוע בפירות וביינות שלווהאזור כול), טובה לחקלאות(האדמה פורייה מאוד 

שינוי של מקום , לפי אמונתם. ואין אפשרות לשנות אותו, האדם קבוע מראש) מזל(הם מאמינים שגורל : ָפָטִליְסִטים
המטרה של ש ניםחלק מן התושבים טוע, ושלישית. המגורים במטרה לשפר את רמת החיים עלול לגרום למצב הפוך

ברגע שנעמוד ": התושבים אומרים. יכדי שהמקום יהפוך לאתר תיירות, לגרש אותםבעצם הממשלה האיטלקית היא 
במקום למות , אנחנו מעדיפים להישרף באש כמו אבותינו ִּבפֹוְמֵּפיי. לא יהיה אכפת לאיש לאן נלך, עם המזוודות ביד

  ."ברעב במקום אחר

  )http://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/2015/137_mit.pdf: פי-מעובד על(

  
  :דוגמה

   ?ֶוּזוב) וּוְלָקנֹו(הר הגעש איפה נמצא . 0

  בצפון איטליה. א
  במרכז איטליה. ב
  בדרום ספרד. ג
  בדרום איטליה. ד

   

 ד
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   ?ֶוּזובבעקבות התפרצותו של הר הגעש  79מה קרה בשנת . 11

  . התפרץ באותה שנה ֶאְטָנהגם הר הגעש . א
  . נעלמה ּפֹוְמֵּפייהעיר . ב
  .אנשים רבים עברו לגור באזור. ג
  .התפתחה מאוד ּפֹוְמֵּפייהעיר . ד
 

   ?ּפֹוְמֵּפייועל גורלה של העיר  ֶוּזובכיצד נודע לעולם על התפרצותו של הר הגעש . 12

  .  כתב מכתב על כך לחוקר טבע היסטוריון רומי. א
  . חיילים רומאים כתבו על כך למשפחות שלהם. ב
  . חוקר טבע כתב מכתב על כך להיסטוריון רומי. ג
  . סיפרו על כך למכרים שלהם ּפֹוְמֵּפייתושבי . ד
  

  ? 1748בשנת  ּפֹוְמֵּפיי אילו חפצים נמצאו לראשונה באזור העיר. 13

  .פסלים. א
  .רהיטים. ב
  .תמונות. ג
 .תכשיטים. ד
  

   ?79באופן משמעותי מאז שנת  ֶוּזובכמה פעמים התפרץ הר הגעש . 14

  .ארבע פעמים. א
  .פעמיים. ב
  . פעם אחת. ג
  . שלוש פעמים. ד
  

   ?מאז התפרצותו האחרונה ֶוּזובמה מצבו של הר הגעש . 15

  .פעיל. א
  .הוא מתפרץ כל שבע וחצי שנים. ב
  .שקט. ג
  . הוא מתפרץ כל שנה וחצי. ד
  

  ? ֶאְטָנהלעומת הר הגעש  ֶוּזובמה מאפיין את הר הגעש . 16

  . מתפרץ מהר ֶוּזובהר הגעש . א
  . מתפרץ לאט ֶוּזובהר הגעש . ב
  .לא מסוכן ֶוּזובהר הגעש . ג
  . הוא הגדול ביותר בסיציליה ֶוּזובהר הגעש . ד
  

   ?ֶוּזובמהו סדר האירועים הנכון במקרה של התפרצות הר הגעש . 17

  אפר  –גז רעיל  –עשן  –ה ּבָ לַ . א
  אפר –גז רעיל  –ה ּבָ לַ  –עשן . ב
  הּבָ לַ  –גז רעיל  –עשן  –אפר . ג
 ה ּבָ לַ  –גז רעיל  –אפר  –עשן . ד
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  תרגיל שני המשך

  
  ? ֶוּזובמה מאפיין את האנשים שגרים באזור של הר הגעש . 18

  .הם אנשים עניים מאוד. א
  .הם אנשים עשירים. ב
  .רק תיירים מבקרים שם, באזור לא גרים אנשים באופן קבוע. ג
  . המשפחות באזור גרות רחוק אחת מהשניה. ד
  

   ?ֶוּזובעש מהן התוכניות של ממשלת איטליה בקשר לתושבים שגרים באזור הר הג. 19

  .להגדיל את הישובים באזור. א
  . להעביר את התושבים משם למקומות בטוחים יותר. ב
  . לממשלה אין שום תוכנית בקשר לאזור הזה. ג
  . הממשלה לא מעוניינת שתיירים יבקרו באזור ושהם ייפגשו עם אנשי האזור. ד
  

   ?ֶוּזובממה מפחדים התושבים שגרים באזור הר הגעש . 20

  .ֶוּזובמהתפרצותו של הר הגעש . א
  .מהתיירים שמגיעים לאזור. ב
  . שהממשלה לא תדאג להם למגורים אחרים אחרי שהם יעזבו את האזור. ג
  . מהחושך. ד
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Max. Elért 
          10  
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  שלישי תרגיל

  
 .לפי הקטע שקראתם סמנו נכון או לא נכוןוהבא  קראו את הקטע

  

  
  חיי אבותינו לפי הגניזה –במשפחה 

  
ָקִהיר גניזה של כתבי קודש וכתבי חול. עליית הגג הייתה כנסת עתיק ּבְ –לפני כמאה שנה נמצאה בעליית גג של בית

 בקצה עזרת הנשים ולא היו בה לא חלון ולא דלת. מציאת הגניזה הזאת בקהיר נשמעת כסיפור מתח. 
קנו שתי תיירות אנגליות כמה דפים עבריים בחנות עתיקות בקהיר. כשהן חזרו לאנגליה הראו אותם  1896בשנת 

והיה ידוע רק בתרגום היווני שלו. פרופסור  העברי שאבד ִסיָרא-ֵּבןכי הם מתוך ספר  שראה רלפרופסור ש.ז. ֶשְכטֶ 
יד מתוך הגניזה ְלֵקייְמְּבִריג', -דפים של כתבי 100,000-ֶשְכֶטר נסע עוד באותה שנה לקהיר, והצליח לקנות ולהעביר כ

 אנגליה.
היהודים בארצות המזרח בתחומי הדת, הפילוסופיה הרוחני של  םעולהכתבים אלה נותנים לנו תמונה מקיפה על 

בדפים  יום של האדם היהודי בבית, בעבודה ובציבור.-והפיוט. אלפי קטעים מספרים על חיי החברה ועל חיי היום
אלה, בין שאר הנושאים, אפשר לקרוא גם על ענייני משפחה. במילה משפחה התכוונו בימים ההם למשפחה גדולה 

כך כאיש המשפחה הקטנה, -עצמו בראש ובראשונה בן למשפחה הגדולה שבתוכה נולד, ורק אחרומורחבת. אדם ראה 
הרבה גדולה שלאם ולאחות היתה חשיבות  שהוא עצמו הקים. קשרי הדם היו חזקים יותר מקשר הנישואין. מכאן

. בעלהר על מאש האחים שלה, סמכה יותר על הנישואים שלהיותר מן המקובל בחברה היום. האישה, גם לאחר 
 מישהו. לכן אנו מוצאים בגניזה כי אנשים רבים נודעו בכתבים כבן אחות של בנים שלהעבר גם ל ק לאחיםזהח קשרה

 . של אבא שלהםובשם  ם שלהםולא נקראו בש
על פני קשרים  והעדיפו אותו . קשר זה נחשב לטבעי כמעטלעיתים קרובות קרה שבני דודים נישאו בתוך המשפחה 

היו גם  , אבל. הסיבה לנישואים אלה לא היתה רק כלכליתונישאה לנכד ה שלונכדהש מסוג אחר. מאושר היה הסבא
רצון לחזק את המשפחה ולהגן על האישה, שנישאה בגיל צעיר מאוד היתה ה נישואי בני הדודהסיבה למקרים כאלה. 

  . שלה הבעלשל  המשפחהאל בית  א שלהואבא ועברה מבית אמ
 תה, ואילו האישה היתה צריכה לעזוב את משפחיו, בבית אבה שלולפי ֶהְסֶדר נישואים זה, נשאר האיש במשפח

. בגניזה שלו ובמיוחד באחיות שלה בעלהולהתרגל לסביבה זרה. אנחנו קוראים הרבה על מאבקי האישה במשפחת 
למשל, אסור היה לאחות ולאם  .האישה הצעירה נמצאו כתבים המספרים על סידורים והסכמים שונים, שנעשו להגנת

 של הבעל להיכנס אל חדר האישה, ואסור היה להן למנוע ממנה לקבל מבקרים. 
את , כלומר את ההפךלעומת הרצון של המשפחה המורחבת לגור בבית אחד או בבתים סמוכים, אנחנו רואים גם 

 ו דירה לעצמו. של הזוג הצעיר לברוח מן המשפחה ולקנות או לשכור ל הרצון
שיוכל כי כולם רצו . הבעל היה בדרך כלל מבוגר ממנה, 16או  15אישה נישאה בגיל צעיר, כנראה כשהיתה בת 

לחנך את אשתו  חשב שהוא יכוללפרנס משפחה. טבעי היה שהבעל, שכבר היה מנוסה בעולם העסקים ובחיים בכלל, 
 הנשים שלהםרבות של בעלים על התלונות המכאן  .לא אוהבת שמחנכים אותה 16-15הצעירה. אבל בחורה בת 

 שלא עשו מה שהם אמרו להן.  
כמובן שהיו גם גירושים. הסיבות לגירושים היו שונות מאוד. אחד הגורמים העיקריים היה רכוש האישה, שלא היה 

תכשיטיה בכסף מזומן אלא בתכשיטים, בבגדים ובכלים. כשהבעל היה זקוק להלוואה, נתנה לו אשתו אחדים מ
לפי למריבות, כפי שקרה במקרים רבים  סיבה להיותהיקרים, והם שימשו כעירבון. אך קל להבין, שזה היה יכול 

היו סוחרים שנעדרו מן אנשים רבים . שהבעל לא היה בבית זמן רבבגניזה. סיבה אחרת לגירושים היתה  הכתובים
 תאריךו עד חזרעל תנאי, למקרה שלא י ֵגטלאישה  הם כתבוהבית חודשים ואף שנים. לפני נסיעה ארוכה כזאת 

היו עבר. ואכן,  גם אחרי שהתאריך, עד שהוא יחזורמסוים. נמצאו גם מכתבים שהבעל מבקש בהם מאשתו שתחכה 
 הן במשך שנים. ם שלנשים שחיכו לבעלי

  
  .) 29-30' עמ, 2002, אביב-אוניברסיטת תל, מאלף עד תיו.: ע, ולאודן. ל,ווינבך., א, בהט: פי-מעובד על(

    



Héber nyelv 
emelt szint 

1911 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 11 / 12 2019. október 15. 

Azonosító 
jel: 

               

  
  המשךשלישי תרגיל 

 
  :דוגמה

  נכון לא / נכון        .הגניזה החשובה שנמצאה בקהיר הסתתרה בעליית הגג של בית כנסת עתיק  .0

  נכון לא / נכון  .בחנות עתיקות בקהיר אִסיָר -ֵּבןקנה כמה דפים מתוך ספר  ֶשְכֶטר. לפני כמאה שנה פרופסור 21

  נכון לא / נכון  .'ְּבֵקייְמְּבִריגדפים מתוך הגניזה של בית הכנסת העתיק שבקהיר נמצאים  100,000-כ, . היום22

  נכון לא / נכון      .ניתן לקרוא על ענייני משפחה בלבד, . בכתבי היד מתוך הגניזה שנמצאה בקהיר23

  נכון לא / נכון      .למשפחה הגדולה והמורחבת משפחה. מדפי הגניזה עולה כי בעבר התכוונו במילה 24

  נכון לא / נכון    .. באותה תקופה קשרי הנישואים היו משמעותיים יותר מקשרי הדם בין קרובי המשפחה25

  נכון לא / נכון          .. באותה תקופה לאם ולאחות היה מעמד חשוב יותר במשפחה מאשר היום26

 נכון לא / נכון                  .באותה תקופה לא היו נישואים רבים בין בני דודים. 27

 נכון לא / נכון      .. לפי דפי הגניזה היו וויכוחים רבים בין האישה הצעירה ולבין אחיותיו של בעלה28

 נכון לא / נכון        .גות של הנשים שלהםי בעלים רבים התלוננו על התנה. מדפי הגניזה עולה כ29

  כסוכים כלכליים והיעדרותו הארוכהס: לגירושים היו שתי סיבות עקריות. 30
  נכון לא / נכון                                .של הבעל מהבית

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Max. Elért 
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pontszám 

maximális elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 10  
2. feladat 10  
3. feladat 10  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Héber nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 1911 
  II. Nyelvhelyesség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

HÉBER NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
2019. október 15. 14:00 

II. Nyelvhelyesség 

Időtartam: 50 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

01
9.

 o
k

tó
b

er
 1

5.
 



Héber nyelv 
emelt szint 

1911 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 2 / 8 2019. október 15. 

Azonosító 
jel: 

               

 
Fontos tudnivalók 

 
 

  ,יקרים תלמידים
  

  .השאלות כל על לענות נסוקראו את כל התרגילים, ואחר כך 
  .ברור בכתב כתבו
  .שלכם התשובות את בדקו התרגילים בסוף

  .במילון להשתמש ניתן לא
  

  .0 הספרה את תמצאו הדוגמה וליד, דוגמה יש תרגיל כל בהתחלת
  

 .בהצלחה לכם מאחלים אנו
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  תרגיל ראשון

  
 טייה הנכונה, ואת מילות התיאור והקישור הנכונות.הב הנכונות השלימו את מילות היחס

  
  

  המחלה של האביב ושל הסתיו -אלרגיה

  יכולה להופיע בכל גיל, והיא פורצת בדרך כלל באביב ובסתיו. האלרגיה ) 0(      ש             אלרגיה היא מחלה
  -מ, את, -ב, -ש 

  היא גורמת לבעיות כמו: פריחה בעור, ) 1( __________גורמת לסובלים ממנה לפגיעה רצינית באיכות החיים, 
  לכן, כפי, -משום ש, -ככל ש

  אלרגיה הן קוצר נשימה ותחושתה )2( __________דמעות, גירוד בעיניים ועוד. התופעות החמורות יותר נזלת, 
  , של, את-על, מ  

  חלב, אבקות פרחים, תרופות  כמולאלרגיה. חלקם מוכרים וידועים גורמים רבים ושונים יש . (חוסר אוויר) מחנק
  שונות, מזונות שונים וחתולים. 

  אבל . 70%-שני בני הזוג אלרגיים, הסיכוי שילדם יסבול מאלרגיה מגיע לכ אםמקור התופעה הוא בעיקר גנטי: 
  רופאים רבים ממליצים למשפחות עם הורה אלרגי לא  יהיה אלרגי.אם לדעת ִממה יסבול הילד ) 3( __________

   אסור, אי אפשר, אולי, מותר
  יש תינוקות קטנים. ) 4( __________להכניס בעלי חיים הביתה, במיוחד 

  , כפי-, עם, כש-ש
   מהאוכלוסייה. 15%-אלרגיה לכלבים ולחתולים נפוצה ב ,האקדמיה האמריקאית לאלרגיה) 5( __________

  , של-פי, ב-על, על
  טוענת שאם הילד נחשף ליותר זיהומים, הסיכון שלו לפתח אלרגיה  תיאוריית ההיגיינההרופאים, ) 6( __________

  , כאשר, לכן-לעומת, מכיוון ש
  מערכת החיסון המתפתחת בגיל הילדות, הגיל שבו היא מתגברת על) 7__________ ( בבגרות נמוך יותר. זאת

  , בזכות-, משום ש-, למרות ש-כש
 בסביבה נקייה וסטרילית יסבלו יותר מאלרגיות בהשוואה לילדיםתיאוריה זו, דווקא ילדים שחיו  לפיהזיהומים. 

  שגדלו באזורים מזוהמים יותר. 
  

  ) /http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AdultEducationפי: -על  (מעובדת
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 2 3 4 5 6 7 Max. Elért 
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  שניתרגיל 

  
: בחרו בצורת הפועל או את שם הפועל), בניין, גוף, זמן, פעיל או סביל(בהטייה הנכונה השלימו את הפועל 

  האות של התשובה הנכונה לפי הדוגמה.את  שליד הפעליםכתבו בטבלה ו הנכונה
  
 

  מלחמה אבודה
בפרלמנטים נחקקים חוקים נגד העישון,  :מלחמה בלתי פוסקת בעישון ובמעשנים )0( ____ בעולםרבות במדינות 

מּוְרָחִקים (המגבילים אותו במקומות ציבוריים ובמקומות העבודה, והמעשנים מרגישים שהם נרדפים ומּנוִדים 
טוען ד"ר   –" זוהי מלחמה אבודה"אך , הספר ובאמצעי התקשורת -בבתי )8( ____. פעולות חינוכיות )ֵמָהֶחבָרה

תמיד, משום שהעישון גורם  )9(____ יכיאטר אמריקני. "האמת היא, שתופעת העישון הייתה ופס ק,ִריָצ'אְרד ָרְסטֶ 
חוקים נגדו נועדו לכישלון,  )10( ____ם במוח. כל הניסיונות לחסל אותו, או ילמעשנים הנאה באמצעות חלק מסוי

  ."מכיוון שלעולם לא נוכל לשנות את הפיזיולוגיה של האדם
ֵג'ייְמס  שנה קבע 400אותו. לפני  )11(____  ,אכזריים , אפילושנים למרות ניסיונות העישון שרד במשך מאות

  ."לבריאות )12( ____הראשון, מלך אנגליה, ש"העישון מגעיל ודוחה, מזיק למוח ו
   ?זאת אנשים ממשיכים לעשן-כן, בכל-מדוע, אם

הניקוטין הוא הכימיקל שאחראי להשפעת הטבק על המעשנים.  .של ניקוטין )ֶרֶצּפטֹוִרים(מוח האדם מכיל קֹולָטִנים 
 תחושה של רגיעה.  )13(____ את זרימת הדם למוח, ולכן הוא  )גורם לפעולה איטית(הוא פועל על העצבים, ֵמֵאט 

פי התוצאות של מספר -חוקרי מוח הוכחות חדשות להשפעות החיוביות של הניקוטין. על )14( ____לאחרונה, 
יקוטין משפר את הזיכרון, את הריכוז ואת כושר הלמידה, ובנוסף לכך הוא מספק הגנה מפני הנזקים של מחקרים הנ

  .מחלות ָאְלְצֶהייֶמר ּוָפְרִקיְנסֹון
אומר ד"ר רסטק. "אני עצמי אינני  –"בהחלט לא" -לעשן?  )15( ____ההמלצה היא, אם כך, שכולם צריכים האם 

נזק שגורם העישון לריאות ולאיברים אחרים עולה בהרבה על היתרונות שלו. נזקיו מעשן, ואינני ממליץ על עישון. ה
לנזקים כבדים לכלי הדם וללב. הוא גם פוגע  )16_ (___של העישון אינם מסתכמים רק בסרטן הריאה. העישון 

של הניקוטין  אולם ההשפעה החיובית ר.הזדקנות העו )מהירות(בדרכי הנשימה, ועלול לגרום לאימפוטנציה ולהאצת 
  שכל הניסיונות להפסיק את העישון לא יצליחו. ) 17( ____על המוח 

  
 )http://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/2015/103_mit.pdfפי: -(מעובד על
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  המשך תרגיל שני

 
  דוגמה: 

  
  נוהל  ד.    מתנהלת ג.      ב. ניהלה    א. מנהלת   . 0

  עורכות  ד.     ג. נערכים     ב. נערכות     א. מתערכים  . 8

  תהיהד.        ג. היינו      ב. יהיו       א. יהיה  . 9

  יחוקקוד.        ג. חקק    ב. לחוקק      חקקו א.   . 10

  להסתפק ד.    ג. הפסקה    ב. הופסק    א. להפסיק  . 11

  להסתכןד.        ג. סיכן      מסוכןב.     מסתכן א.  . 12

  לייצר ד.      ג. יוצר      ב. ייצור    א. היווצר  . 13

  להימצא ד.      ג. נמצאו      ב. נמצא      א. מצאו  . 14

  יתחילו ד.    ג. להתחיל    ב. התחלות    א. התחילו  . 15

  גורם ד.      ג. נגרם    ב. להיגרם      א. לגרום  . 16

  מבטיחה ד.      ג. הבטיח    ב. הובטחה    א. להבטיח  . 17
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  תרגיל שלישי

  
  .שלמטה את האות של צירוף המילים הנכון לפי הדוגמה) (כתבו במשבצת 

  

  
  מגילת העצמאות 

שנים של  2000החדשה אחרי  )0( _______הכריז ָדִויד ֵּבן גּוִריֹון על  )14/05/1948(ביום שישי, ה' באייר תש"ח 
  .זאת הסיבה שבטקס הוא קרא בהתרגשות את מגילת העצמאות .גלות בלי מדינה עצמאית

של העם  העד היום. המגילה מתחילה בסיפור ההיסטורי )18(_______ והיא  חלקים ארבעהיש  במגילת העצמאות
הוא ההכרזה על הקמת המדינה ועל השם  היהודי, ובקשר החזק שלו לארץ ישראל. החלק השני של מגילת העצמאות

הבסיסיים של המדינה, לדוגמה: "מדינת  )הְּפִריְּנִציִפים(. בחלק השלישי כתובים העקרונות מדינת ישראל –שלה 
...חינוך ותרבות לכל האזרחים" ) 19( _______ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית...", "מדינת ישראל תבטיח 

. במגילה גם )20( _______גילה מספר על הרצון של העם בישראל לחיות בשלום עם ועוד. החלק האחרון של המ
כבר באותו יום שישי, הודיע . וקוראים להם לעלות לישראל ולעזור לבנות את הארץ ,פונים ליהודים בכל העולם

המועצות  גם ברית אחרי יומיים הכירה במדינה החדשה. מכירה במדינת ישראל שארצו, ֶהארי ְטרּוָמן, )21( _______
 _______מאז ועד היום נמצא . כך התקבלה ישראל לאירגון האו"ם-כשנה אחרת. מדינו 55ואחריה עוד  )רוסיה(
  .יורק בין הדגלים של כל המדינות החברות באירגון-על בניין האו"ם בניו )22(

  )http://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/2015/102_mit.pdfפי: -(מעובד על
 

  דוגמה: 
0 .  

  הקמת מדינת ישראל ב.    א. הקמתה של המדינת ישראל
  ד. הקמת מדינה ישראל      ג. הקמתו של מדינת ישראל

  
18 .  

  ב. מסמך החשוב          א. מסמך חשוב
  ד. המסמך חשוב          ג. מסמך חשובה

  
19 .  

  ב. החופש הדת          הדת תא. חופש
  ד. החופש דת            ג. חופש דת

  
20 .  

  ב. השכנים ערביים        א. שכנים הערביים
  ד. שכנים ערביים        ג. השכנים הערביים

  
21 .  

  הבריתב. הנשיא הארצות       א. נשיא הארצות הברית
  ד. נשיא ארצות הברית        ג. נשיא הארצות ברית

  
22 .  

  ב. הדגל ישראל          א. הדגל הישראל
  ד. דגל הישראל            ג. דגל ישראל

  
18 19 20 21 22 Max. Elért 
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 רביעיתרגיל 

 
  .השלימו את המילים החסרות בקטע מהרשימה שלמטה

  
  

  זהירות בטיולים

בארץ, אבל מטיילים שלא נזהרים, יכולים להיפצע ואפילו  )0( שונים      לטייל במקומותאנשים רבים אוהבים 
  ר). הליקופט(שהיה צריך לַפנות מטיילים ממקומות מסוכנים, גם עם מסוק  קרהלהיהרג. כבר 

משרד של הממשלה שאחראי על שמירת הטבע והגנים הלאומיים. הרשות  )23( ________ רשות הטבע והגנים
מה צריך לעשות לפני  )25( ________באתר האינטרנט שלה המלצות לזהירות בטיולים. באתר  )24( ________

  .הטיול ומה צריך לעשות בזמן הטיול
לעשות תוכנית של הטיול ולתת את התוכנית לחבר או לקרוב משפחה, כדי שאם יקרה משהו,  -ההמלצה הראשונה 

 ________להקשיב לתחזית מזג האוויר לפני  -. המלצה נוספת )26( ________יהיה אפשר למצוא את המטיילים 
לקחת לטיול טלפון  -לטיול כדי להתכונן לימים חמים ויבשים או למזג אוויר מסוכן בחורף. ההמלצה השלישית  )27(

   ה.למטיילים בעיה, הם יוכלו להתקשר ולבקש עזר תהיהמלאה, כדי שאם  )בטרייה(נייד עם סוללה 
ההוראות  סכנה לאבד את הדרך. לכן חייבים ללכת עם מפה ולהתנהג לפי )28( ________כאשר יוצאים לטיול, 

את הטיול  )29_ (_______שכתובות בשלטים. כאשר הטיול ארוך, חשוב לצאת בשעות הבוקר המוקדמות כדי 
ייב לחכות ולא להמשיך ללכת בשעות היום ולא בשעות הלילה המסוכנות. מי שלא מסיים את הטיול באור יום, ח

, חייבים לשתות הרבה מים נקיים. אסור לשתות מים )30( ________בחושך. בימים חמים וכאשר מזג האוויר 
  .שנמצאים בטבע, מפני שהם מלוכלכים ולא מתאימים לשתייה

  
  ) http://meyda.education.gov.il/files/adulteducation/2017/mibhanramabet.pdfפי: -(מעובדת על

  
  

  רשימת מילים:

  ,   בקלות,   יבש,   היא,   יציאה,   קיימת,   מפרסמת,   כתוב שוניםלסיים,   
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pontszám 

maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 7  
2. feladat 10  
3. feladat 5  
4. feladat 8  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
 

 

dátum  javító tanár 
 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

HÉBER NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
2019. október 15. 14:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

 
 

 מבוא

 ,רב שלום יקרים תלמידים

  .בלבד משמיעה קטע מבינים אתם כמה עד בודקים אנו, הבגרות מבחן של זה בחלק

  .תרגילים ושני קטעים משני מורכב המבחן .בעברית תשמעו ההוראות ואת הקטעים כל את

 יהיה הפרקים שבין כך, קצרים בפרקים הקטע את תשמעו אתם, השנייה בפעם. פעמיים הקטעים כל את תשמעו אתם

 הראשונה בפעם הקטע את שומעים שאתם בזמן גם התשובות את לכתוב יכולים אתם .השאלות על לענות זמן לכם

, דוגמה יש תרגיל כל בהתחלת. שלפניכם בדף כתובים התרגילים. מוזיקה תשמעו תרגיל כל בסוף .השנייה בפעם או

  .0 הספרה את תמצאו הדוגמה וליד

 .התרגילים כל על לעבור זמן לכם יהיה הקטעים של חוזרת השמעה אחרי

 
  .דקות 30 המבחן אורך

 .בהצלחה לכם מאחלים אנו
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  .4התרגיל הראשון מתחיל בעמוד 
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  תרגיל ראשון

  
 .ראשוןעכשיו תשמעו את כל הקטע ה •

 .והוא יהיה מחולק לחלקים קצרים, אחר כך תשמעו אותו פעם נוספת •
 חדשות קצרות מתוכנית הרדיו "חדשות ואקטואליה". זה תשמעו חלקב •
 .ראשוןקראו את התרגיל ה, ראשוןלפני שאתם שומעים את הקטע ה •
שליד (□) במשבצת כתבו . לפי הקטע ששמעתםלהשלים את המשפטים בחלק זה אתם צריכים  •

 .לפי הדוגמה כל משפט את האות של ההשלמה הנכונה
 

  
 :דוגמה

   א  .________ מוסדות אקדמיים חמישה עשר  .0

  .בספטמבר 6-יתקיים השנה ב. ג          . "םניליל המדע"משתתפים ב. א

  .יתקיימו באוניברסיטת תל אביב. ד          .משתתפים באיגוד האירופי. ב
  
  
    .________ "ליל המדענים"ב  .1

  .הקהל יכול להיפגש עם חוקרים. ג      .הציבור יכול להיפגש עם נציגים של האיגוד האירופי. א

  .המדענים צריכים לשלם. ד    .זה עם זה שמנהיגי האוניברסיטאות בארץ יכולים להיפג. ב
  
  
     .________שנה למדינה  70לכבוד חגיגות , 2018שנת של " ליל המדענים"ב .2

  .לא יתקיימו תכניות מדעיות. ג        .האיגוד האירופיהרצאות על  יהיו. א

  .וד האירופי יקיים תכניות על מדינת ישראלחהאי. ד    .יהיו תכניות שונות קשורות למדינת ישראל. ב
  
  
     .________הספריות והמעבדות באוניברסיטאות . 3

  .יהיו פתוחות לקהל הרחב. ג              .יגישו גלידות מדעיות למבקרים. א

  .יהיו הנושאים של ההרצאות. ד    .יעברו למרחבים הפתוחים של האוניברסיטה ליום אחד. ב
  
  
     .________הספרייה הלאומית . 4

  .ספרים 1700-פרסמה השנה יותר מ. ג    .ח על הוצאת ספרים"מפרסמת כל שנה דו. א

  .1948מפרסת ספרים משנת . ד    .1948משווה כל שנה את הנתונים לשנת . ב
  
  
     .________ 2017 בשנתאחוזים של הספרים שפורסמו  10-רק כ. 5

  .כתובים ברוסית. ג              .לא פורסמו בעברית. א

  .מתורגמים מאנגלית. ד              .פורסמו באנגלית. ב
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  המשך שניתרגיל 

  
     .________לפי הקטע ספרי שירה הם . 6

  .מים רק מצרפתיתגמתור .ג              .פרוזהיותר פופולרים מספרי . א

  .אחוז של הספרים שתורגמו מאנגלית 60. ד          .2017בשנת קצת יותר פופולריים . ב
  
     .________נכון לומר  2017לפי מספר הספרים הדתיים שפורסמו בשנת . 7

  .1948הנושאים הדתיים מעניינים יותר אנשים היום מבשנת ש. ג    .שהקוראים פחות מתעניינים בדת. א

  .היום כבר יש פחות דתיים בישראלש. ד  .אחוז מהקוראים דתיים 10-שרק כ. ב
  
     .________מספר הסופרות . 8

  .1948גדל מאוד משנת . ג        .1948של הסופרים בשנת  רבעהיה כמעט . א

  .אחוז מכל הסופרים 58הוא . ד          .1948ירד ביחס למספר שהיה בשנת . ב
  
     .________המחקרים החדשים מראים . 9

  . שיש קשר חזק בין תאונות לשימוש בטלפונים. ג    .שאין קשר בין שימוש בטלפונים לתאונות דרכים. א

  .רק עשרה אחוז מהנהגים משתמשים בטלפון. ד    .שהשימוש בטלפון עוזר להפחית את מספר התאונות. ב
  
     .________יושב ראש הוועדה אומר . 01

  .אפשר לאסור שימוש בטלפונים בזמן נהיגה. ג  .שאי אפשר לאסור שימוש בטלפונים למרות התאונות. א

  .אסור יהיה לדבר בטלפונים באוטובוס. ד    .בזמן נהיגהצריך לתת עונש רק למי שכותב הודעות . ב
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  תרגיל שני

  
 .שניעכשיו תשמעו את כל הקטע ה •
 .והוא יהיה מחולק לחלקים קצרים, אחר כך תשמעו אותו פעם נוספת •
  .י שרידשַ הסופר יִ עם בחלק זה תשמעו ראיון  •
 .שניִקראו את התרגיל ה, שנילפני שאתם שומעים את הקטע ה •
 .ששמעתם לפי הקטעבחלק זה אתם צריכים לסמן נכון או לא נכון  •
  
  

  :דוגמה

  לא נכון\נכון                       .שריד עוסק בתשעה באב ִיַשיהספר החדש של . 0

  לא נכון\נכון              שריד הוא הספר השלישי שלו שיצא לאור. ִיַשיספרו החדש של . 11

  לא נכון\נכון            .ריזמטי מנסה להציל את תל אביב וחיפהכהמנהיג ה ִיַשיבספר של . 12

  לא נכון\נכון                  .ממלכת יהודהשל הוא לא חלק  שייהמקדש השלבית . 13

  לא נכון\נכון                        .המלך שולט רק בין חודש אב ליום כיפור. 14

  לא נכון\נכון              .דתיהוא לדעתו שכתב ספר הוא אדם דתי ובכל זאת  אינו ִיַשי. 15

  לא נכון\נכון        .לבנות את בית המקדש מסכים אם האנשים החושבים שמטרת הציונות היאִיַשי . 16

  לא נכון\נכון    . ִיַשיחלק חשוב של הזהות של הן גם התרבות הדתית וגם התרבות היהודית החילונית . 17

  לא נכון \נכון          .המקדש היא רק שאלה דתיתבית אם צריך לבנות את ההשאלה , ִיַשילדעת . 18

  לא נכון\נכון              .חשוב לחשוב על אלוהיםחושב שגם למי שלא שומר מצוות ִיַשי . 19

  עדיין חושב שכדאי לבנות  ִיַשי, למרות שהסיפור של שני בתי מקדש נגמר בטרגדיה. 20
  לא נכון\נכון                              .שייהמקדש השלבית את 
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maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 1. feladat 10  
2. feladat 10  

Feladatpont összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 
 
 
    

dátum  javító tanár 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   

 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
 

,יקרים תלמידים  
 

כתבו את החיבורים. קראו את התרגילים, ואחר כך  
.ברור בכתב כתבו  
.במילון להשתמש ניתן  

 
.בהצלחה לכם מאחלים אנו  

 
  

Ügyeljen a megadott szószámra! 
 

Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott 
szóintervallumtól, az pontlevonással jár. 
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  תרגיל ראשון

  
  כתב עת של אוניברסיטהל כתבה בנושא הונגריהכתיבת  •

כתבה כדי להציג  האוניברסיטה המארחת שלכם מבקש מכם לכתובאתם סטודנטים בתכנית ארסמוס. כתב העת של 
  התייחסו לנקודות הבאות:ואת הונגריה. כתבו כתבה 

  
 מאכלים וכו'), ,דברים שמיוחדים בהונגריה (מוצרים, מקומות, פסטיבלים, אירועי תרבות 3-4הציגו 

 הסבירו מדוע בחרתם בדברים המיוחדים האלה,
 כך במדינתכם, והאם הם מוכרים גם בארצות אחרות בעולם.-ידועים כלהסבירו מדוע הדברים האלה 

  
  .מילים 120-150 כתבו •
  .מותר במילון השימוש •
  )נקודות 10(
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 תרגיל שני

  
 השימוש במחשבים בבתי ספר של ימינו הנושא הבא: כתבו את דעתכם על •

  
 בפורום זה,כתבו את דעתכם השימוש במחשבים בבתי ספר של ימינו. : בפורום אינטרנטי מתנהל דיון על הנושא

  התייחסו לנקודות הבאות:ו
  

  מדוע כן או מדוע לא? -נמקו את תשובתכם  ?הספר תיללמד שימוש במחשבים בב האם לדעתכם חייבים
  הם היתרונות של השימוש במחשבים בבתי ספר? הביאו דוגמות.מה 

  מה הם החסרונות של שימוש במחשבים בבתי ספר? הביאו דוגמות.
 הסבירו את דעתכם. ?האם לדעתכם אפשר להסתדר בלימודים היום בלי מחשבים

  

  .מילים 200-250 כתבו •
  .מותר במילון השימוש •
  )נקודות 20(
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1. 
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