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  מידע חשוב

  ,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

  
 

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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  ראשוןתרגיל 

 
  !קראו את הקטע וסמנו נכון או לא נכון לפי הקטע שקראתם •
  

  התחנה הראשונה

זאת הייתה הרכבת הראשונה . לירושלים ִמָיפֹונפתח קו הרכבת , בתקופת שלטון הטורקים בארץ ישראל 1892בשנת 

  . בין דרך בית לחם לדרך חברון, תחנת הרכבת נבנתה במרכז ירושלים ליד רחוב עמק רפאים. בארץ

מסלול הרכבת . יקשִ ֹד ַר נְ ֹושל הארכיטקט הגרמני קו יֹוִריֹמֶשה מֹוְנֵטיפִ יפו לירושלים היה של מ הרעיון לפתוח קו רכבת

נחל שורק ועמק , דרך עתיקה לחמורים ולסוסים שעלתה לירושלים ועברה דרך בית שמש": מסלול חמורים"היה לפי 

משום שהרכבת , בשנות השבעים של המאה העשרים הייתה ירידה במספר הנוסעים ברכבת לירושלים וממנה. רפאים

הירושלמים . נסגרה תחנת הרכבת 1998ביולי . עשרים וחמישה קילומטר לשעה: ישנה והיא נסעה לאט מאודהייתה 

  . והתל אביבים העדיפו אז את הנסיעה באוטובוס

ואז עלתה השאלה איפה תהיה תחנת , תל אביב-רכבת ירושליםה שנות האלפיים החליטו לפתוח את קו בתחילת

תושבי ירושלים רצו לבנות את התחנה החדשה . נה הישנה או במקום אחרהאם במקום שבו הייתה התח: הרכבת

אבל העירייה התנגדה והחליטה לבנות את התחנה החדשה בשכונת מלחה , באותו מקום שבו הייתה התחנה הישנה

  . 2005התחנה נפתחה לציבור בשנת . בדרום העיר

הפכו הבריטים את תחנת הרכבת , ארץ ישראלבתקופת שלטון הבריטים ב, בתחילת שנות העשרים של המאה העשרים

תחנות הרכבת שנבנו  בסגנון, ליד פסי הרכבת הם בנו בניין יפה וגבוה עם גג משולש ושעון. הראשונה למקום מודרני

, מאז פסקה תנועת הרכבות בשנות התשעים. בבניין היו משרדים של חברת הרכבת וטרמינל גדול. קודם ברמלה וביפו

 "רכבת ישראלהחברה "התחילו  2011בשנת . היא נשרפה 2010הייתה התחנה הראשונה מלוכלכת מאוד ובשנת 

בתי קפה , בנתה מסעדות, עיריית ירושלים ניקתה את המקום. ועיריית ירושלים בפרויקט שימור התחנה הראשונה

זור הפך להיות מרכז תרבות והירושלמים כל הא. במקום פועל היום גם מוזיאון קטן על ההיסטוריה של התחנה. וחנויות

יושבים בבתי הקפה או במסעדות ושומעים קונצרטים באוויר , הם מבקרים במוזיאון התחנה: אוהבים לבלות בו

המסלול הוא על הדרך הישנה של הרכבת . מהתחנה הראשונה יוצא מסלול הליכה ארוך להולכי רגל ולאופניים. הפתוח

  . הרכבת החדשה בשכונת מלחה הראשונה והוא מגיע עד תחנת

  . כיום התחנה הראשונה היא אחד מאתרי התיירות היפים והפופולריים בירושלים

חמישים ושבעה קילומטרים בשלושים : קו רכבת מהיר לירושלים במסלול חדש נבנה 2020לנו שעד שנת  ובטיחה

  ! דקות
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  המשךראשון תרגיל 
 

  :דוגמה 
  / לא נכון נכון  .1892קו הרכבת הראשונה בארץ ישראל נבנה בשנת    .0

  נכון / לא נכון  .בפעם הראשונה הטורקים חשבו על הרעיון לפתוח קו רכבת בין יפו ובין ירושלים  . 1

  נכון / לא נכון  .קו הרכבת נבנה באותה דרך שבה הלכו פעם חמורים וסוסים  . 2

  בשנות השבעים של המאה העשרים הרכבת הזאת כבר הייתה איטית מדי לאנשי   . 3

  נכון / לא נכון  .ירושלים ותל אביב  

  כי רוב האנשים בחרו לנסוע באוטובוס במקום, סגרו את תחנת הרכבת 1998בשנת   . 4

  נכון / לא נכון  .לנסוע ברכבת  

  בשנת אלפיים תושבי ירושלים ועיריית ירושלים הסכימו שצריך לבנות את תחנת   . 5

  נכון / לא נכון  עמדה התחנה הישנה. הרכבת החדשה בדיוק באותו מקום שבו  

  ,בתקופת שלטון הבריטים בארץ ישראל תחנת הרכבת הראשונה הייתה מודרנית  . 6

  נכון / לא נכון  .יפה וגדולה  

  נכון / לא נכון  תחנת הרכבת הייתה סגורה ואף אחד לא שמר עליה. 2010-1998בין השנים   . 7

  נכון / לא נכון  שוב יוצאות רכבות מתחנת הרכבת הראשונה של ירושלים. 2011. מאז שנת   8

  בדרך מתחנת הרכבת הראשונה עד תחנת הרכבת החדשה אפשר ללכת ברגל או  . 9

  נכון / לא נכון  .באופניים  

  ואז אנחנו יכולים , קו רכבת חדש לעיר הבירה נבנה 2020בשנת , ות. לפי ההבטח10
  נכון / לא נכון  .לנסוע ברכבת לירושלים שלושים קילומטרים תוך חמישים ושבע דקות  
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 תרגיל שני

 !קראו את הקטע וענו על השאלות לפי הקטע שקראתם •
 

  ֶהְנִרֶיָטה ַסאְלד

והנרייטה הייתה הבת הראשונה , אבא שלה היה רב. ְּבָּבְלִטימֹור שבארצות הברית 1860ֶהְנִרֶיָטה ַסאְלד נולדה בשנת 

היא , ואכן. שבו למדו רק בנים, אפילו בבית מדרש לרבנים, כבר כנערה היא רצתה ללמוד. מתוך שמונה הבנות שלו

היא הייתה צריכה להבטיח להנהלת בית המדרש שבסיום . ית מדרש כזה בניו יורקהייתה האישה הראשונה שלמדה בב

  . הלימודים שלה היא לא תבקש להיות רבנית כמו הבנים

 1880בשנת . ך ולתולדות עם ישראל"הנרייטה סאלד לימדה מבוגרים נושאים שונים הקשורים לתנ 1877משנת 

כדי לעזור להם . וממזרח אירופה בשל הפוגרומים שהיו שם התחילו להגיע לארצות הברית יהודים רבים מרוסיה

  . להסתדר בחיים בארצות הברית הקימה הנרייטה סאלד בית ספר מיוחד לילדים של המהגרים היהודים

לתנועה היא הצטרפה  1897בשנת . היא תרגמה וערכה ספרים שונים. באותו זמן היא גם כתבה שירים וסיפורים

  . עבדה במסגרת התנועה הזאתוכל החיים שלה  הציונית

ולכן , היא ראתה את העוני ואת המחלות הרבות שהיו באותה תקופה בארץ. היא ביקרה לראשונה בארץ 1909בשנת 

היא  1919בשנת . ארגון של נשים ציוניות שעזר לאנשים שהיו צריכים עזרה בענייני בריאות, ַהַדָסההיא הקימה את 

  . נבחרה לנשיאה של הארגון

שאותה , ציונית-היחידה הרפואית האמריקניתבהתחלה היא ניהלה את . עלתה הנרייטה סאלד סופית לארץ 1920בשנת 

. לאחר מכן היא הקימה ועמדה בראש בית הספר לאחיות שנקרא על השם שלה. הקימה עוד כשהייתה בארצות הברית

עזר להקים בירושלים גם את  הדסהארגון . היא גם הקימה את בית הספר הראשון לעבודה סוציאלית בארץ ישראל

  . קיימים עד היום בישראל, כל המוסדות שהנרייטה סאלד הקימה. הדסהבית החולים 

  .עליית הנוערהעבודה החשובה ביותר של הנרייטה סאלד בארץ הייתה העבודה שלה למען הנוער בשם 

היא נבחרה לעמוד  1934בשנת . קראה הנרייטה סאלד לכל הנשים בישראל ובעולם כולו –!" הצילו את הילדים"

ושואה פקדה ) 1939-1945(פרצה מלחמת העולם השנייה , בתקופה הזאת שלט ִהיְטֵלר בגרמניה. עליית הנוערבראש 

שיצאו מארץ , אספה שליחים מיוחדים היאבעליית הנוער במסגרת התפקיד של הנרייטה סאלד . את העם היהודי

, היא עזרה להם להגיע לארץ. ילדים ובני נוער יהודים שהיו צריכים עזרהישראל לכל ארצות העולם כדי לחפש 

רבים מאוד הם הילדים ובני הנוער . שנתנו להם הרגשה של בית חם וחינוך טוב, והקימה בשבילם מוסדות מיוחדים

  . שנשארו בחיים הודות לעבודה של הנרייטה סאלד

אבל היא ראתה את כל ילדי ישראל כאילו הם , דים משלהלהנרייטה סאלד לא היו יל. 1945היא מתה בארץ בשנת 

  . ֵאם עליית הנוערלהנרייטה סאלד קראו . הילדים שלה

על שמה נקרא . חוגגים לזכרה במדינת ישראל את יום הֵאם ואת יום המשפחה, ביום ההולדת שלה, בשבט' בתאריך ל

  . ז שלו בירושליםשהמרכ, למחקר במדעי ההתנהגותמכון סאלד גם כפר סאלד בגליל וגם 

  .אבל המוסדות שהיא הקימה בארץ ממשיכים לפעול גם היום, הנרייטה סאלד מתה עוד לפני שמדינת ישראל קמה
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  המשך שני תרגיל

  :דוגמה

  . איפה נולדה ֶהְנִרֶיָטה סאלד?0
  .היא נולדה ְּבָּבְלִטימֹור שבארצות הברית  

  ?לרבנים בניו יורק. מה היה מיוחד בכך שהיא למדה בבית מדרש 11

  ___________________________________________________________________________    

  ?1880. איך ֶהְנִרֶיָטה סאלד עזרה לילדים היהודים שהגיעו לארצות הברית בשנת 12

  ___________________________________________________________________________    

  ?. באיזו מסגרת ֶהְנִרֶיָטה סאלד עבדה כל החיים שלה13

  ___________________________________________________________________________    

  ?. באיזו שנה ֶהְנִרֶיָטה סאלד הגיעה בפעם הראשונה לארץ ישראל14

  ___________________________________________________________________________    

  ?ַהַדָסה. מה הייתה המטרה של ארגון 15

  ___________________________________________________________________________    

  ?ציונית-היחידה הרפואית האמריקנית. איפה ֶהְנִרֶיָטה סאלד הקימה את 16

  ___________________________________________________________________________    

  ?עליית הנוער. מהם שלושה הדברים שֶהְנִרֶיָטה סאלד עשתה במסגרת 17

    ______________________________________________________________________    .א

    ______________________________________________________________________    .ב

   ______________________________________________________________________    .ג
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  המשך שני תרגיל

  
  ?מה אנחנו יודעים על הילדים של ֶהְנִרֶיָטה סאלד, . לפי הקטע18

  ___________________________________________________________________________    

  ?ליום הֵאם וליום המשפחה בישראל. מה הקשר בין ֶהְנִרֶיָטה סאלד 19

  ___________________________________________________________________________    

  ?. מהם שני המקומות בישראל שנקראים על השם של ֶהְנִרֶיָטה סאלד20

    ______________________________________________________________________    .א

    ______________________________________________________________________    .ב
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  .10התרגיל השלישי מתחיל בעמוד 
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 תרגיל שלישי

 
 השלמהשליד כל משפט את האות של ה(□) במשבצת כתבו : המשפטיםוהשלימו את , קראו את הקטע •

  .הנכונה לפי הדוגמה
 

  הסיפור של הבובה המפורסמת בעולם

ובתוכה עוד , קטנה עוד יותר -ובתוכה עוד בובה  -קטנה יותר , אין מי שלא מכיר את הבובה שבתוכה יש בובה זהה

אלא שהשם שלה הוא , בטעות ָּבּבּוְשָקהבישראל אנשים רבים קוראים לבובה הזאת . קטנה אפילו עוד יותר -אחת 

איך יכול להיות שבובה ? איך בכלל הגיעה לעולם הבובה הזאת שהפכה לבובה המפורסמת ביותר בעולם. ָמְטריֹוְשָקה

 ?היא בכלל לא רוסית במקור, שהיא אחד הסמלים הלאומיים של רוסיה

מי שככל הנראה הביא . של הבובה וכמעט בטוח שהמקור שלה הוא בכלל ביפן זה השם הנכון והאמיתי ָמְטריֹוְשָקה

הם קנו שם . 19-אותה משם לרוסיה היו התעשיין הרוסי ַאָנטֹוִלי ָמאמֹוָנטֹוב והאישה שלו שטיילו ביפן בסוף המאה ה

ְלָמאמֹוָנטֹוב , או שלא במקרה, במקרה. וקטנות יותרבובה בדמות אליל שנפתחה לשני חלקים ובתוכה היו בובות דומות 

היה מפעל צעצועים ובמפעל הצעצועים שלו התחילו לייצר בובה כזאת שהצורה שלה במקור הייתה דומה לדמות של 

 . נעשתה דמות שדומה לסבתא רוסיה חביבה ָמְטריֹוְשָקהכך בובת . אישה עגלגלה

ואומרים שכך קראו לעוזרת של  ָמְטריֹוָנהלהיות שהשם הזה בא מהשם  יכול? ָמְטריֹוְשָקהלמה בכלל קוראים לה 

  .אימא: שהיא בעברית, ָמאֵטרהשם של הבובה בא בכלל מהמילה הלטינית , לפי הסבר אחר. משפחת ָמאמֹוָנטֹוב

יש לה . ומאז היא נעשתה מפורסמת בכל העולם, בעיר פריז 1900בפעם הראשונה הציגו את הבובה הזאת בשנת 

אבל , בדמות של סבתא נחמדה, בכל חנות מזכרות ברוסיה ָמְטריֹוְשָקהכיום אנחנו יכולים למצוא . מים וצורות רביםדג

מפורסמים רבים כמו למשל מנהיגים פוליטיים מכל העולם או כדורגלנים מפורסמים כמו ֶמִסי  גם בדמויות של, לא רק

 . ברוסיהבמיוחד בימי ַהמוְנִדיָאל שמתקיים , או רֹוָנאְלדֹו

  :דוגמה

 .______בקטע כתוב על בובה  .0
 שרק ברוסיה מכיריםג.   שכולם מכיריםא.   
   שרק בישראל מכירים. ד  שאף אחד לא מכירב.   

 .______ "נולדה"ָמְטריֹוְשָקה . מאוד יכול להיות שבובת 21

 ביפןג.   ברוסיהא.   
  בישראל. ד  בצרפתב.   

   

 א



Héber nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 11 / 12 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
 המשך תרגיל שלישי

  

 .______ ָמאמֹוָנטֹוב יצרו. במפעל של 22

 ג. בובות  א. עגלות  
 מקררים. ד  ב. מכוניות  

  .______השם של האישה שעבדה אצל משפחת ָמאמֹוָנטֹוב היה . 23

 ָמאֵטרג.   ָּבּבּוְשָקהא.   
  ָמְטריֹוָנה. ד  ַאָנטֹוִליב.   

  .______התחילה ָמְטריֹוְשָקההקריירה של בובת  .24

 15-באמצע המאה הג.   19-המאה הבסוף  א.  
  1900בשנת . ד  ַהמּוְנִדיָאלבזמן  ב.  

  .______הם דוגמאות ל ֶמִסי או רֹוָנאְלדֹובקטע  .25

 ָמְטריֹוְשָקהכדורגלנים שקיבלו בובות ג.   ָמְטריֹוְשָקהכדורגלנים שאוהבים בובת  א.  
 ָמְטריֹוְשָקהאנשים שאוספים בובות . ד  ָמְטריֹוְשָקהדמויות שמופיעות על בובות  ב.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  

21 22 23 24 25 Max. Elért 
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Héber nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 12 / 12 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 

  pontszám 
maximális elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 10  
2. feladat 10  
3. feladat 5  

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Héber nyelv  középszint — írásbeli vizsga 2111 
  II. Nyelvhelyesség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

HÉBER NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 16. 14:00 

II. Nyelvhelyesség 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Héber nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
  מידע חשוב

  ,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

 
 

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
 

  



Héber nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Héber nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
  תרגיל ראשון

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

  מחייה השפה העברית – ֵאִליֶעֶזר ֵּבן ְיהּוָדה

), עתונאי ומחייה השפה העברית בארץ ישראל. מה זה מחייה השפה? מחזיר את 0(______ היה  ֵאִליֶעֶזר ֵּבן ְיהּוָדה

  השפה לחיים. 

שנה,  150-אליעזר לא נולד בארץ ישראל. הוא נולד בליטא ולמד בישיבה. כאשר אליעזר הגיע לארץ ישראל לפני כ

  ). 2). הייתה חסרה להם ______ (1היהודים בארץ ישראל דיברו ______ (

  ). אחרים חשבו שחסרות בה3הם התנגדו לדבר בשפה העברית. חלק חשבו שזו שפה קדושה של ______ (

) 6), ולכן הוא המציא ______ (5). אבל אליעזר לא ויתר והחליט להחיות מחדש את ______ (4_ (_____

בעברית, כמו למשל: בובה, אופניים, כפפה, כדור ועוד. את כל המילים שהמציא, כתב במילון מפורסם, והשם של 

  ). 7המילון היה ______ (

שאיתמר ילך לגן הילדים, כי לא דיברו שם בשפה העברית. לבן הגדול של אליעזר קראו איתמר. אליעזר לא הסכים 

  לכן איתמר נשאר בבית וכל האנשים בסביבה שלו היו צריכים לדבר איתו רק בעברית. 

) שלו, הן היו בעברית. איתמר 8איתמר לא דיבר עד גיל שלוש. בגיל שלוש כאשר הוא התחיל לומר את ______ (

 ) למדו לדבר, לקרוא ולכתוב בעברית. 10נים רבות עד ש______ () שדיבר עברית. לקח ש9היה ______ (

  
 

 דוגמה:

 סופר עברי ג.  . הסופר העבריא  .0
  סופר העברי .ד  הסופר עברי ב.  

 השפות השונות ג.  שפות השונות א.  .1
 השפות שונות. ד  שפות שונותב.   

 שפה משותפתג.   שפה המשותפת א.  .2
 המשותפותהשפות . ד  . השפה משותפתב  

 הלימודים התורהג.   לימודים תורה א.  .3
   לימודי התורה. ד  לימודים התורה ב.  

 מילים רביםג.   מילים רבות א.  .4
  המילים הרבות. ד  מילות רבים ב.  

   

 ג



Héber nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
  המשך תרגיל ראשון

  
 
 שפה עבריתג.   השפה העברית א.  .5

 השפה עברית. ד  שפה העברית ב.  

 מילים חדשים רבותג.   מילות חדשות רבות א.  .6
 מילים חדשות רבות. ד  מילים חדשים רבים ב.  

 מילון בן יהודהג.   מילון הבן יהודה א.  .7
 המילון בן יהודה. ד  המילון הבן יהודה ב.  

 מילים הראשונותג.   המילים הראשונות א.  .8
 מילים ראשונות. ד  המילות הראשונים ב.  

 ילד הראשוןג.   הילד ראשון א.  .9
 ילד ראשון. ד  הילד הראשון ב.  

 אנשי ארץ הישראלג.   האנשי ארץ ישראל א.  .10
 אנשי ארץ ישראל. ד  אנשי הארץ ישראל ב.  

 
 
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Max. Elért
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Héber nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
  שניתרגיל 

 
  כתבו את הפועל בזמן המתאים ובצורה הנכונה. •
  
 

  ַאְייְכָמןעל משפט 

   ַהמֹוָסד) יהודים רבים למות. 11) אחד מראשי הנאצים. הוא ____________ (0(         היה        ָאדֹוְלף ַאְייְכָמן 
  (לשלוח)  (להיות)  

היה המשפט של אייכמן. המשפט הזה היה חשוב  1961הביא את ָאדֹוְלף ַאְייְכָמן מארגנטינה לישראל בכוח. בשנת 

  מאוד, וכולם בישראל רצו לראות אותו, ולשמוע מה ַאְייְכָמן אומר. 

  א ) לישראל כדי לכתוב על המשפט. הי12ַחָנה ָאֵרְנְדט הייתה פילוסופית יהודייה. היא ____________ (
  (לבוא)  

  ) דברים כל כך 14) להבין מה הייתה ַהמֹוִטיָבִצָיה של ַאְייְכָמן, למה הוא ____________ (13____________ (
  (לעשות)  (לרצות)  

  רעים, איך אדם הורג אנשים רבים כל כך, איך אדם שולח ילדים למות...

  מר שום דבר ְדָרָמִטי. הוא אפילו לא אמר כמה ), אבל ַאְייְכָמן לא א15במשך כל ימי המשפט כולם ____________ (
  (להקשיב)  

  ) להרוג יהודים רבים, או שהוא לא אוהב יהודים. הוא רק חזר על הדברים 16הוא שמח שהוא ____________ (
  (להצליח)  

 ) פקיד".17שלו. הוא אמר שוב ושוב: "____________ (
  (להיות, אני)  

  ) ֶשַהמֹוִטיָבִצָיה 19(____________ ) ספר על משפט ַאְייְכָמן. בספר שלה היא 18ַחָנה ָאֵרְנְדט ____________ (
  (להסביר)  (לכתוב)  

של ַאְייְכָמן הייתה נורמלית, ממש לא מיוחדת. כמו כל אחד, ַאְייְכָמן רצה לעשות את העבודה שלו טוב. לא הייתה לו 

  רק רצה להצליח בעבודה שלו.  אידיאולוגיה גדולה. הוא

  ) את הספר של חנה ארנדט. אנשים רבים לא יכלו להסכים איתה.20הרבה אנשים לא ____________ (
  (לאהוב)  

 ומה אתם חושבים? 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Max. Elért
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Héber nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
  תרגיל שלישי

 
 .מתוך הרשימה שלמטה ואת מילת הקישור הנכונותכתבו את מילת היחס  •
 
  

  ליל חג השבועות

  ) התורה בהר סיני בבוקר חג השבועות,0(        את       לפי המסורת היהודית קיבלו בני ישראל 

תיקון ליל ) יש מנהג יהודי עתיק ללמוד תודה במשך כל ליל החג. ללימוד בלילה הזה קוראים 21( ____________

  . הלימוד הוא הכנה ליום קבלת התורה. שבועות

  היא לפתור את הבעיה.  לתקן) הפועל 22( ____________? אחת המשמעויות _תיקוןמה הוא 

מה הייתה הבעיה? לפי האגדה, בני ישראל ישנו עד שעה מאוחרת ביום קבלת התורה, ולא קמו מוקדם בבוקר 

את הבעיה  מתקן) לקבל את התורה. לימוד התורה היום, בלילה שלפני חג קבלת התורה, 23_ (___________

  הזאת. 

? לפי המסורת היהודית יש סדר לימוד מיוחד שקוראים בו קטעים מהתנ"ך, קטעים מהִמְשָנה ועוד בתיקוןמה לומדים 

וד זאת התחילה בקהילות ) עם ישראל לאלוהים. דרך לימ24( ___________טקסטים שמדברים על הקשר _

: לא רק קריאת חופשיהספרדיות ומשם עברה גם לקהילות האשכנזיות. בקהילות האשכנזיות לומדים היום לימוד יותר 

 ) גם שיעורים והרצאות בנושאים שקשורים לתורה ולדת. 25( ___________טקסטים כמו בקהילות הספרדיות _

  רשימת מילים:

  כדי     בין,   , של    ,את     ולכן,    אלא,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 22 23 24 25 Max. Elért 
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Héber nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
 
 
 
 

  pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 10  
2. feladat 10  
3. feladat 5  

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18  

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Héber nyelv  középszint — írásbeli vizsga 2111 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

HÉBER NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 16. 14:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Héber nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
  מבוא

 ,רב שלום יקרים תלמידים

  .משמיעה בלבד קטענו בודקים עד כמה אתם מבינים בחלק זה של מבחן הבגרות, א

  .ואת ההוראות תשמעו בעברית. המבחן מורכב משני קטעים ושני תרגילים קטעיםאת כל ה

בפרקים קצרים, כך שבין הפרקים  קטעבפעם השנייה, אתם תשמעו את ה ים פעמיים.קטעאתם תשמעו את כל ה

בפעם  קטעבות גם בזמן שאתם שומעים את היהיה לכם זמן לענות על השאלות. אתם יכולים לכתוב את התשו

בפעם השנייה. בסוף כל תרגיל תשמעו מוזיקה. התרגילים כתובים בדף שלפניכם. בהתחלת כל תרגיל  הראשונה או

   .0יש דוגמה, וליד הדוגמה תמצאו את הספרה 

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

  

  .דקות 30 המבחן אורך

 .בהצלחה לכם מאחלים אנו



Héber nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Héber nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
  תרגיל ראשון

 
 .הראשון הקטע כל את תשמעו עכשיו •
 .קצרים לחלקים מחולק יהיה והוא, פעם נוספת אותו תשמעו כך אחר •
בין דוריאן קים שהוא בחור מדרום קוריאה שחי בישראל לבין נועה אברהמי שיחת רדיו  תשמעו זה בחלק •

 קוריאנית לישראלים.  ישכתבה ספר לימוד
 .הראשון התרגיל את קראו, הראשון הקטע את שומעים שאתם לפני •
שליד כל משפט את (□) כתבו במשבצת . בחלק זה אתם צריכים לענות על השאלות לפי הקטע ששמעתם •

 .האות של התשובה הנכונה לפי הדוגמה
 
  

 :דוגמה

  לאילו ארצות נועה מומחית? .0
 ליפן ולסין.  .א
 לקוריאה וליפן.  .ב
 לקוריאה ולסין.  .ג
  לארצות אסיה.  .ד

  מתי נועה הייתה באסיה בפעם הראשונה? .1
 כשהיא הייתה בצבא.  .א
 כשהיא למדה בבית הספר התיכון.  .ב
 כשהיא למדה באוניברסיטה.  .ג
  לאחר הצבא.   .ד

  כמה זמן נועה נשארה באסיה כשהיא נסעה לשם בפעם הראשונה? .2
 כמה שבועות.  .א
 חמש שנים.  .ב
 כמה חודשים.  .ג
  כמה ימים בלבד.  .ד

  באוניברסיטה בישראל?על מה נועה למדה  .3

 על קוריאה המזרחית.  .א
 על סין הדרומית.   .ב
 על אסיה הדרומית.  .ג
 על אסיה המזרחית.  .ד

 לפי נועה, על אילו ארצות מלמדים הרבה באוניברסיטה?  .4
 על יפן ועל סין.  .א
 על קוריאה ועל סין.  .ב
 על יפן ועל קוריאה.  .ג
  על יפן, סין וקוריאה.   .ד

 ב
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  תרגיל ראשון המשך

  

  נועה עשתה בסיאול שלוש שנים?. מה 5
  .היא למדה באוניברסיטה  .א
  .היא עבדה כמלצרית  .ב
  .היא לימדה באוניברסיטה  .ג
  היא עבדה כמדריכת תיירים.  .ד

 . איך נועה עוזרת לאנשי עסקים?6
 היא מסבירה להם על ההבדלים התרבותיים והיא מתרגמת להם.   .א
 היא לוקחת אותם למקומות מעניינים בקוריאה.   .ב
 היא מלמדת אותם עברית וקוריאנית.   .ג
 היא לוקחת אותם לבנקים.   .ד

 . מה קשה ללמוד כשלומדים את השפה הקוריאנית?7
 את הקריאה.   .א
 את המילים החדשות.  .ב
 את הכתיבה.  .ג
 את סדר המילים הנכון במשפטים.  .ד

 . איך הישראלים למדו קוריאנית לפני שנועה כתבה את הספר שלה?8
 מספרים שהיו כתובים רק בקוריאנית.הם למדו את השפה   .א
 הם למדו את השפה הקוריאנית בלי ספרים בכלל.  .ב
 הם למדו את השפה מספרים שהיו כתובים בקוריאנית ובאנגלית.   .ג
 הם למדו את השפה מספרים שהיו כתובים ביפנית ובקוריאנית.   .ד

 בספר של נועה? אין. מה 9
 דיאלוגים.  .א
 חלק מילוני.   .ב
 תרגילים.  .ג
 ה. דיסק להאזנ  .ד

 . לפי נועה, מה מיוחד בחודש מאי בדרום קוריאה?10
 חוגגים את יום העצמאות בחודש מאי.  –כמו בישראל  –גם בדרום קוריאה   .א
 בחודש מאי ישנם ימים שבהם חוגגים את הילדים, את ההורים ואת בודהה.  .ב
 הספר של נועה מופיע בחודש מאי בדרום קוריאה.  .ג
 כל חודש מאי האנשים לא עובדים בדרום קוריאה, כי הם חוגגים את הימים המיוחדים.   .ד
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 תרגיל שני

  
 .השני לתרגיל לעבור צריכים אתם עכשיו •
 .קצרים בחלקים אותו תשמעו כך ואחר, הקטע כל את תשמעו הראשונה בפעם: השני הקטע את תשמעו •
  תשמעו קטע מתוכנית רדיו שבה אלסי מסבירה לכולנו, איך אנחנו יכולים להצליח בחיים.  זה בחלק •

  הפעם היא נותנת לנו המלצות להרגלי בוקר נכונים.     
 .השני התרגיל את קראו, השני הקטע את שומעים שאתם לפני •
שליד כל משפט של (□) כתבו במשבצת : את ההשלמה הנכונה של המשפטים אומצלבחלק זה אתם צריכים  •

 .לפי הדוגמה' את האות של ההשלמה הנכונה מטור ב' טור א
 
  

  טור א'

  :דוגמה
    ................................................................................  במשך שנים אלסי. 0

    ........................................  . אם אנחנו לא מצליחים בדברים הקטנים בחיים,11

      ........  ט,יסְ לִ  ּדו ּטו –. כדאי לשים לב כאשר אנחנו כותבים רשימה של משימות 12

    .............................  ן סידור המיטה כל בוקר,ייבֵ ֶר קְ . לפי האדמירל וויליאם מֶ 13

    ..................................................................  . באתר האינטרנט של הרדיו14

    ........................................  . לפי אלסי, אם אנחנו מתחילים את הבוקר נכון,15

    ..........................................................  .  חשוב מאוד לאכול ארוחת בוקר,16

    ....................................................  . גם המוח שלנו צריך "לאכול" בבוקר,17

    .............................................................  מבפנים,. אנחנו מנקים את הגוף 18

    ..............................................  שבעת ההרגלים בבוקר יכולים לעזור לנו  .19

    ......................................................  . כדאי לעשות פעילות גופנית בבוקר,20

   

 ב
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  תרגיל שני המשך

  

  טור ב' 

  א. להיות מלאים במוטיבציה כל היום. 

  ב. קמה עייפה, לא אכלה ארוחת בוקר ומיהרה לצאת מהבית.

  ג. כי היא עוזרת להתעורר. 

  ובעזרתו אנחנו לומדים משהו חדש.ד. לכן כדאי לתת לו חומר 

  ה. זה אומר שאנחנו לא מצליחים גם בדברים הגדולים. 

  ו. כל היום שלנו יהיה מצוין. 

 ז. אפשר למצוא את כתובת המייל של אליס. 

  ח. גורם לנו לעשות דברים רבים באותו היום.  

  ט. אם אנחנו שותים שתי כוסות מים בבוקר. 

  ר להכניס לתוך הגוף אנרגיות. י. כי זאת הדרך הטובה ביות

  כ. לכתוב רק דברים ספציפיים. 
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  pontszám 
maximális elért 

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

Feladatpont összesen 02   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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IV. Íráskészség 
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  מידע חשוב

  ,יקרים תלמידים

  .קראו את התרגילים, ואחר כך כתבו את החיבורים

  .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

 
 מקום מיוחד

  בבלוג שלכם אתם כותבים על מקום מיוחד שאתם אוהבים. כתבו על הפרטים הבאים:

 הזה ואיך ניתן להגיע אליו,איפה נמצא המקום המיוחד  .1
 ,למה המקום הזה מיוחד בשבילכם .2
  ? למי אתם ממליצים להגיע למקום המיוחד הזה .3

 

  .מילים 80-100כתבו  •
  .השימוש במילון מותר •

  )נקודות 11(
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 תרגיל שני

 
 איזו שפה כדאי ללמוד בנוסף לשפה האנגלית?

  ? כדאי ללמוד בנוסף לשפה האנגלית, לפי דעתכם, מייל איזו שפה-ת אתכם באי/ת שלכם שואל/חברה ישראלי /חבר
  :מייל וכתבו על הדברים הבאים-לה אי/כתבו לו

 ,איזו שפה אתם ממליצים ללמוד .1
 ,למה אתם ממליצים ללמוד את השפה הזאת .2
 איך כדאי ללמוד את השפה הזאת, .3
  איפה אפשר להשתמש בשפה הזאת? .4

 
  מילים. 120-100כתבו  •
  השימוש במילון מותר. •

 נקודות) 22(
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Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális elért 

I. 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5  
Érthetőség, nyelvi megformálás 5  
Íráskép 1  

I. feladat összesen 11  

II. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5  
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2  
Szövegalkotás 4  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvhelyesség, helyesírás 5  
Íráskép 1  

II. feladat összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

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

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


