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NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS 

1. Nyelvtani szerkezetek 

 VIZSGASZINTEK 

 Középszint B1:  Emelt szint B2: 

 A vizsgázó  A vizsgázó 

 - megérti és helyesen használja az 

egyszerű szerkezeteket szóban és 

írásban, 

  

 - ismerős helyzetekben elfogadható 

nyelvhelyességgel kommunikál, 

  

 - az esetleg előforduló hibák és az 

érezhető anyanyelvi hatás ellenére 

érthetően fejezi ki gondolatait, 

kommunikációs szándékait. 

  

  

  - változatos szerkezeteket is megért és 

használ szóban és írásban, 

  - viszonylag nagy biztonsággal használja 

a nyelvtani szerkezeteket, és közben nem 

követ el rendszerszerű hibát, 

  - szükség esetén mondanivalóját képes 

önállóan helyesbíteni, pontosítani, 

   - árnyaltan fejezi ki kommunikációs 

szándékait. 

   

A következő táblázat a nyelvtani követelményeket tartalmazza. 

A nyelvtani ismeretek alapvető szerepet játszanak mind a receptív, mind a produktív 

készségekben. A receptív készségek között felsorolt nyelvtani szerkezetek előfordulhatnak az 

olvasott vagy hallott szöveg értését mérő feladatokban, de ezekre a nyelvhelyességi vizsgarész 

nem kérdez rá. 

A produktív ismeretek közé sorolt nyelvtani szerkezetekre lehet feladatot készíteni a 

Nyelvhelyesség vizsgarészben. 

Az emelt szintű táblázat nem tartalmazza a középszintű táblázat összes nyelvtani szerkezetét, 

azonban értelemszerűen hozzátartoznak az emelt szintű vizsgaanyaghoz.  

A táblázat terjedelmi okból nem törekedhetett teljességre. 
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KÖZÉPSZINT 
 

NYELVTANI SZERKEZET R P Példák 

 / היינו בבית. / נהיה בבית. .בביתאנחנו   + בעבר, בהווה, בעתידמשפט שמני 

/ הם לא היו בישראל. / הם לא  הם לא בישראל.

 יהיו בישראל.

/ היו לי חתולים בבית. / יהיו  יש לי חתולים בבית.  + בעבר, בהווה, בעתיד משפטי שייכות

 לי חתולים בבית.

. / לדני לא היה שיעור. / לדני לא לדני אין שיעור

 יהיה שיעור.

 זה ספר.  + כינוי רומז

 זאת בחורה.

 אלה תלמידים.

 הילד קטן.  + היידוע אה  

 קולנוע.אנחנו באים מהבית, והולכים ל  

 אני רואה את הביניין.

 –ע ביידהתאמה בין שם עצם ושם תואר 

מן  יוצאותהעם סיומות כולל שמות עצם 

  הכלל

התלמיד החדש, הבחורה הגבוהה, הדירות הישנות,  + +

המורים הטובים, המקומות העתיקים, הערים היפות, 

 וכו'

התאמה בין מספרים ושמות עצם בזכר 

 ובנקבה

בחורות, ספר אחד, חמישה ילדים, כיתה אחת, שבע   +

 תשעה כיסאות, שתי נשים, וכו'

מחברות,  –כפיות, מחברת  –כיתות, כפית  –כיתה   + סיומות השם בנקבה

 צלחות -, צלחת חנויות –ת חנו

 כמואצל, בשביל,  , של, עם, על, את,-, ל-, ב-מ  + + נטיית מילות יחס

 

 אותי בתמונה? הרוא האת

 אנחנו מדברים עליכם.

 אצלי הכול בסדר.

 , הכול-כל, כל המספר כמות: 

 

 כל ספר עולה מאה שקל. + +

 בבודפשט יש אנשים מכל העולם.

 למדתי הרבה, ואני יודע הכול.

קודם, ..., בזמן שאחר כך, , אחרי, לפני, כאשרכש,  + + מילות זמן

 במשך, בשעת, מיד, מאז..., עד ש

 

 .שיעורתחיל הי, יבוא המורהכאשר מחר 

אחרי ההצגה נפגשנו לשיחה . היינו בתאטרוןאתמול 

 .עם השחקנים

 לאא, אבל + + מילות ניגוד

 

בקיבוצים הראשונים החברים עבדו בחקלאות אבל 

 במשך השנים עברו לעבודות אחרות.

 זה לא בית, אלא ארמון.

 מילות השוואה

 

ו / אותה / אותם / אות ,...כפי שכמו ש...,  ,כמו + +

 .יותר מ..., פחות מ.. אותן,

 

שעון במשתמשים , כמו בארצות המערב, בישראל

 .קיץ

 החברה שלי קנתה אותה שימלה כמוני.
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 תל אביב היא עיר מודרנית יותר מירושלים.

 לתל אביב באים פחות תיירים מאשר לירושלים.

 מילות סיבה

 

 ...משום ש..., מפני ש, בגלל, כי + +

 

 כי יש לנו מבחן מחר. ערבאנחנו לומדים כל ה

 עייפה גבלל הטיול.אני 

 מילות תוצאה

 

 לכןאז,  + +

 

 לבית ספר היום. הגיעדויד חולה, לכן הוא לא 

 מילות תכלית

 

 בשביל, כדי + +

 

 אני נוסעת לאנגליה כדי לבקר את אחותי בלונדון.

 סבתא עושה הכול בשביל הנכדים.

 מילות ויתור

 

 , למרות, למרות ש......אף על פי ש + +

 

 אף על פי שירד גשם.יצאנו לטיול 

 גשם.ה למרותיצאנו לטיול 

 אילו , לו, אם  + מילות תנאי

 

 אם תבוא מאוחר, הם ידאגו לך.

 אם לומדים, יודעים.

 לו / אילו למדת, היית מצליח במבחן.

בית הכנסת, מסיבת הסטודנטים, תלמידי הכיתה,  + + יידוע הסמיכות

 שעות הבוקר

 לא נוסעים בשבת. אנשי ירושלים + + סמיכות שבה הסומך שם עצם פרטי

 ,בית ספר חדש, ארוחת בוקר בריאה + + סמיכות + שם תואר ביחיד וברבים

 .חברי כנסת חשובים, עוגות גבינה נהדרות

 .אני רואה את עץ התפוזים + + סמיכות מיודעת כמושא

 הוא אמר שהוא בא.  + דיבור עקיף –משפטי מושא 

 בכיתה. נמוכהדינה הכי   + ערך ההפלגה

 המוזיקאי הטוב ביותר מנגן הערב בקונצרט.

)אי( אפשר, אסור, מותר, )לא( כדאי, )לא( צריך,  + + צירופים סתמיים עם שם פועל

 קל, קשה, וכו' 

 

 אסור לעשן במלון.

 אפשר לשחות בים.

 לא כדאי לנסוע בלילה.

כול כדאי ל... / קשה ל... / יאסור ל... / מותר ל... /   + צירופים לא סתמיים עם שם פועל

 צריך /

 

 כדאי לנו לצאת לחופשה עם חברים.

 קשה לי לדבר לאט.

 הם לא יכולים לבוא איתנו לסרט.

 היא צריכה להישאר בבית. 

 עבר ועתידהווה, פעלים בבניין פעל בזמן 

 בזמן הווה ועבר גזרות: שלמים, ע"ו, ל"ה

 אני כותבת מכתב. + +

 אתם למדת אנגלית.

 תקום בשעה שש בבוקר.היא 

 תה חם.  שתינו בוקרב
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 ועתיד , עברפעלים בבניין פיעל בזמן הווה

 בזמן הווה גזרות: שלמים, ל"ה

 אימא מדברת עם הבן שלה. + +

 ביקשתי מיים עם לימון.

 בערב אלבש שימלה יפה לקונצרט.

 .שלכם הרבה זמן עם המשפחה ליםמב הילדיםבקיץ 

 עבר ופעלים בבניין הפעיל בזמן הווה 

 גזרת השלמים

 איך את מרגישה היום? + +

 הם הזמינו אותנו למסיבה.

 הווה ועברפעלים בבניין התפעל בזמן 

 גזרת השלמים

ביום כיפור היהודים מתפללים כל היום בבית  + +

 הכנסת.

 באינטרט.שנים רבות הם התכתבו 

  הווהפעלים בבניין נפעל בזמן 

 השלמים גזרת

 אני מצטערת, לא נשאר לכם עוגה. + +

 אתם נפגשים היום?

 בבניין פעל  ציווי

 גזרות: שלמים, ע"ו, פ"נ

 תן לי בבקשה את הספר.  +

 במחברת. יםכתבו בבקשה את כל התרגיל

 אל תקומי מהמיטה כאשר יש לך חום גבוה.

 

 

EMELT SZINT 

 

 

NYELVTANI SZERKEZET R P Példák 

אצל, בשביל, בלי,  , של, עם, על, את,-, ל-, ב-מ  + + ומילות קישור יחס נטיית מילות

 , ליד, מול, אחרי, לפניכמו, בין, אל

 

 השכנים שגרים מולנו הם נחמדים מואד.

 אני לא יכולה לחיות בלעדייך.

 אף אחד לא מעניין אותה, היא חושבת רק על עצמה. + + עצם -נטיית המילה 

קודם, ..., בזמן שאחר כך, , אחרי, לפני, כאשרכש,  + + מילות זמן

 לאחרונה ,במשך, בשעת, מיד, מאז..., עד ש

 

 בזמן ההצגה צלצל הפלאפון שלו.

 אילו סרטים ראיתם לאחרונה?

 כנגד..., בניגוד ל ,לאא, אבל + + מילות ניגוד

 

ארצות מתפתחות, בארצות מפותחות יש לבניגוד 

 חוקים האוסרים על עבודת ילדים.

 מילות השוואה

 

 ,...כפי ש..., בהשוואה ל, -ו אות..., בדומה ל ,כמו + +

, יותר מ..., יותר מאשר, פחות מ..., פחות ...שם שכ

 מאשר

 

בהשוואה לשנה שעברה, השנה מספר התיירים 

 עלה.

 מילות סיבה

 

 , בזכות...כיוון ש ...,משום ש..., מפני ש, בגלל, כי + +

 

בינלאומית בזכות תרומתו איינשטיין זכה להכרה 

 .עדהחשובה למ

 מילות תוצאה

 

 לפיכך..., כתוצאה מ ,משום כך, לכן + +

 

 .כתוצאה ממלחמת המפרץ עלו מחירי הנפט בעולם
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 מילות תכלית

 

 למען, לשם ,בשביל, כדי + +

 

 "מיני מונדיאל"יהודים וערבים התכנסו לאירוע 

 למען השלום.

 מילות ויתור

 

 למרות ש......, למרות, על אף..., אף על פי ש + +

 

 .היא לא כעסה למרות האיחור

 ה.אחותי לומדת פיזיק + + כינוי חבור 

 היא כתבה ביומנה את כל מחשבותיה.

 פעלים בבניין פעל בזמן עבר, הווה ועתיד

 גזרות: שלמים, ע"ו, ל"ה, פ"י, פ"נ

 בערב נשתה תה חם. + +

 אתם תשבו ביחד.

 בקיץ ניסע לרומה. 

 פעלים בבניין פיעל בזמן עבר, הווה ועתיד

 גזרות: שלמים, ל"ה

 אנקה את הבית לפני פסח. + +

 פעלים בבניין הפעיל בזמן עבר, הווה ועתיד

 גזרות השלמים

 מחר אמשיך לסדר את הגינה. + +

 פעלים בבניין התפעל בזמן עבר, הווה ועתיד

 גזרות השלמים

לחיי היומיום  כשתגור אצלנו בישראל, תצטרף מייד + +

 שלנו.

 פעלים בבניין נפעל בזמן עבר, הווה ועתיד

 גזרות השלמים

 אני לא יודעת איך החלון נשבר. + +

 חושבים שבעתיד לא ייכתבו יותר ספרים על ניירות.

 פעלים בבניין פעול בזמן עבר והווה

 גזרות: שלמים, ל"ה

 הספר כתוב באנגלית.  +

 אתמול בערב החנות הייתה סגורה. 

 העוגה עשויה רק מחומרים טבעיים.

 פעלים בבניין פועל בזמן הווה ועבר 

 גזרת השלמים

 החולים מטופלים על ידי רופאים מקצועיים.  +

 .כל החיילים שוחררו

  פיעל, הפעילבבניין  ציווי

 גזרת השלמים

 השלימו את המשפטים בבקשה.  +

 אל תשבו בחלון, זה מסוכן.

בילוי, דיבור, הרצאה, הזמנה,  פתיחה, ריצה, קנייה,  + הבינייניםשמות פעולה בכל 

 התפתחות
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2. Szókincs 

 VIZSGASZINTEK 

 Középszint B1:  Emelt szint B2: 

 A vizsgázó  A vizsgázó 

 - megfelelő szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy kommunikálni tudjon a 

legtöbb olyan témában, amely összefügg 

saját mindennapi életével, 

  

 - jól tudja alkalmazni alapvető szókincsét, 

noha még előfordulhatnak nagyobb 

hibák, 

  

 - a bonyolultabb gondolatokhoz, 

témákhoz nem mindig találja meg a 

legmegfelelőbb kifejezőeszközt. 

  

    

   - megfelelő szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy kommunikálni tudjon 

változatos helyzetekben, illetve elvont 

témákról, 

   - a változatos nyelvi, lexikai elemek közül 

általában ki tudja választani a 

kommunikációs célnak 

legmegfelelőbbet; szükség esetén néha 

körülírást alkalmaz, 

   - kisebb lexikai pontatlanságai nem 

gátolják a kommunikációt. 

A vizsga szókincsének alapjául a mai héber köznyelv szolgál. Speciális tájnyelvi szavak, 

csoportnyelvi szavak és szakszavak produktív ismerete nem követelménye a vizsgának. Ilyen 

típusú szavak kizárólag olyan szövegekben fordulhatnak elő, amelyekben az ismeretük nem 

előfeltétele az adott szöveg megértésének. 

 


