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Fontos tudnivalók 

 
 

Kedves Vizsgázó!  
 
 

Minden feladatot figyelmesen, többször olvass el, és gondold át a válaszokat!  
Ahol ezt a feladat megkívánja, egész mondatokkal és ne csak egy szóval válaszolj! 
Szótár nem használható! 
 
A feladatot bemutató példát 0-val jelöltük. 
A válaszokat folyamatosan pontozzuk. Minden válasz egy pontot ér. 
 
 
Sok sikert kívánunk! 
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  תרגיל ראשון

  
 .שקראתם עקטה פיל משפטיםב החסרות המילים את השלימולאחר מכאן ו הבא הקטע את קראו •
  
 

  גלובלית התחממות

 אומרת הכללית התיזה. הגלובלית ההתחממות של הנושא הוא המדע בעולם ביותר" החמים" הנושאים אחד בימינו
  ?ומרתא הזאת התיזה בעצם מה: השאלה נשאלת. ומתחמם הולך שהעולם

 לטבע הקשורות הבעיות רוב ,כמובן. האדם של הטבעית לסביבה הקשורה בעיה היא הגלובלית ההתחממות
  .החברה על גם משפיעות

 כל מתרביםהולכים ו האדם צורכי. הגלובלית להתחממות ביותר עיקריתה הסיבה הנראה כלכ היא האדם פעילות
 הפעלתו, האלה הדברים רוב של הייצור תהליך. חדשים ריםדב הזמן כל להמציא חייב הוא, אותם לספק וכדי, יום

 מהנוף חלק הם המפעלים. אנרגיה לייצר הזמן כל חייב האדם, כך משום. חשמל צורכים כולם - החדשות ההמצאות
 בעולם השונים מהמפעלים. להן חוצהמ וגם הערים בתוך גם ענקיים חרושת בתי לראות רגילים אנחנו, המודרני
 רב נזק נגרם באטמוספרה האלה הגזים התפזרות עקב. מסוכנים גזים של שונים סוגים )לאוויר יםיוצא(נפלטים 
 דוגמאות להביא אפשר! המשפיעים על הטבע החרושת ובתי המפעלים רק זהאין  אבל. האדם של הטבעית לסביבה
 הפעילות שךבמ מאיתנו אחד כל. הפשוט האדם של היומיומיים מהחיים גם הסביבה על המשפיעה לפעולה

 ההתחממות של המהירות בהגברת חלק יש לכולנו ולכן לסביבה נזק הגורמים רבים דברים עושה היומיומית
ני פייוא נוסף דבר. רבות חשמליות מכונות הערב עד מהבוקרבשימוש  נמצאות המודרני האדם של בביתו. הגלובלית

 משתמש שהוא רק לא. שלו הטבעית לסביבה מאשר יותר הרבה שלו למכונית קשור הוא: המודרני אדםל ביותר
 על נחשוב הבה. מכוניות שתי לפחות יש המערבי בעולם הממוצעת המודרנית במשפחהש אלא, הפסקה בלי ברכב

 לטיול לצאת רוצים אנחנו כאשר. למכונית נכנסים אנו העבודה למקום להגיע רוצים אנו כאשר: שלנו היומיום
 CO2 -ה של בכמות מאוד גדולה עלייה הייתה במכוניות הרב השימוש עקב .במכונית נוסעים אנו שוב –ע בטב

 אולי - וגם שלנו העתיד את גם מסכנות הגלובלית ההתחממות של שהסכנות מבינים כך כל לא אנחנו. באטמוספרה
  . ילדינו של העתיד את -  בעיקר אפילו

 יכולים לפחות או, יודעים כולם המערבי בעולם. משתנה העולמי שהאקלים כך על להתווכח מאוד קשה כבר כיום
-ה המאה של הראשונות ובשנים העשרים המאה בסוף. הגלובלית ההתחממות של הסכנות על, רוצים הם אם לדעת

 מטאורולוגיותה התחנות עובדי פי על. הקודמות במאות שהייתה מההתחממות יותר הרבה מהירה ההתחממות 21
  . רבים אדם בני גרים בהםש ומהמקומות הגדולות מהערים רחוק הנמצאים לאזורים גם הגיעה הגלובלית ההתחממות

 לשינויים. בטמפרטורות העלייה בגלל )למים יהפכו( יימסו בים קרח של גדולים שאזורים חוששים רבים מדענים
. ותרע השפעות יהיו אוויר במזג קיצוניים ולשינויים הגשמים כמותב מאוד משמעותי לגידול, בטמפרטורה גדולים
 וגם רבים זקנים אנשים מותל עלולים הרב החום בעקבות. במיוחד חמות תקופות להיות יכולות באירופה, לדוגמה
" קטרינה" בשם ההוריקן כמו מאוד חזקים הוריקנים להיווצר שיכולים בכך היא אחרת סכנה. צעיר בגיל חולים
-מ יותר של נזקל וגרם אנשים 2000-מ יותר הרג ההוא ההוריקן. העיר כל את הרס ושכמעט אורלינס בניו שפגע
 גרמו האלה ההצפות. )כאשר המים עולים( הצפות 550-מ יותר בעולם היו האחרונות בשנים. דולר מיליארד 100

  .דולר מיליארד 25 בערך של לנזקים גם גרמו והן איש 19.000-מ יותר של למותם

  ?הגלובלית ההתחממות של התהליך את לעצור אפשר האם
 יהיה שהעתיד כדי דברים הרבה לעשות יכול עדיין הוא, ירצה האדם אם. מדי מאוחר לא שעדיין טוענים ניםהמדע
להשפיע גם באמצעות הדברים היומיומיים שהוא  יכול אחד כל. הסביבה על השפעה כוח יש לאנשים. יותר טוב

 בתחבורה משתמשים אלא, עבודהל או הכושר לחדר במכונית נוסעים שלא להחליט יכולים אנחנו: לדוגמה, עושה
  .הציבורית
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  המשך ראשון תרגיל

 
  :דוגמה

 . האדם לפעילות קשורה.)  0(             הגלובלית         ההתחממות

 ההמצאות רוב. האנושית) .1( _______________ל גם קשורות האדם של הטבעית לסביבה הקשורות הבעיות

 הרבה יםפולט) .3( _______________). .2( _______________ב שימוש מצריכות המודרנית התקופה של

). .4( _____________ הרבה )יוצא(נפלט  הרגיל המודרני האדם של מהמכוניות גם. לסביבה נזק שגורמים גזים

 יותר הרבה אוה שלנו במאה ההתחממות של התהליך. מכוניות שתי יש מודרנית) .5( _______________ב

 משפיעה האירופי הקיץ של הרבה ההתחממות. הקודמים בזמנים ההתחממותתהליך מ) .6( _______________

 היא ההתחממות של נוספת שלילית השפעה). .7( _______________ אנשים של בריאותם על בעיקר לרעה

 _______________ה. וערים כפרים עולים ומציפים המים כאשר, ).8( _______________ה במספר גידול

 ,למשל יכול הוא: הטבע על בשמירה לסייע הוא גם יכול הפשוט האדם. מדי מאוחר לא עוד כי עניםטו) .9(

 .שלו הפרטית מכוניתב במקום הציבורית בתחבורה יותר) .10( _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

  
 .רגיליםהת את ופתרו הבא הקטע את קראו •
  

  
  בספטמבר 11 -לאחר ה

  כאשר במיוחד נכונה הזאת הטענה. הסביבה להשפעות רבה במידה רגישים קטנים ותינוקות בהריון נשים
 ובזמן, מיוחד אירוע ספק בליהיה  2001 בספטמבר 11-ב הטרור פיגוע. אסונות כמו חריגים בדברים מדובר

 הטרור פיגוע של הקרובה בסביבה. בהיריון נשים 12 וםבמק היו, יורק- בניו" התאומים מגדלי" על ההתקפה
  .בהיריון נשים 170 עוד היו

. הפיגוע באזור שהיו לאימהות שנולדו התינוקות על ראשוני מחקר נערך יורק-בניו" סיני הר" החולים-בבית 5
 םקטני תינוקות רבות פעמיםנולדו  הפיגוע בקרבת נמצאו אשר שלאימהות ראו החוקרים הזה במחקר 
 שהאימהות אחרים תינוקות של למשקלם בהשוואה בערך גרם 250 - ב נמוך היה התינוקות משקל. מהממוצע 
 ובעקבות, בהם פגעו שהמטוסים אחרי קצר זמן התמוטטו הגדולים המגדלים שני. האסון  במקום היו לא שלהם 
 את שראו רבים חוקרים. אווירב רב זיהום נוצר הענקיים הבניינים התמוטטות 

 התינוקות על גם וכמובן בהריון האימהות על להשפיע יכול המזוהם שהאוויר מסכימים המחקר וצאותת 10
 ההנחות את הצדיק שוב החדש המחקר ועכשיו הזאת לתופעה רב זמן כברמודעים  הרופאים. שנולדים

  .  המוקדמות

, אחרים מילדים יותר קטן שקלמ עם שנולדים רק לא האלה שהילדים טען ,המחקר עורך, לנדריגן פיליפ ר"ד 
 בגיל שגם להיות מאוד יכול. בעתיד גם שלילית השפעה תהיה לידתם לזמן קרובשהתרחש  לאירועש אלא 

 הפיגוע בזמן האוויר שזיהום הדבר נכון. "אחרים מאנשים יותר ,אחרות ומחלות לב ממחלות יסבלו הם מבוגר 15
  .לנדריגן ר"ד אומר, "מאוד נסיביואינט כבד היה הוא אבל, יחסית קצר זמן נמשך

 ילדו, בספטמבר 11-ב התאומים למגדלי קרובות היוש מהנשים  8.2% כי מתברר המחקר תוצאות לפי 
-בית באותו שילדו, אימהות 2.367 היו במחקר שהשתתפו נשים של אחרת בקבוצה. במיוחד קטנים תינוקות 
 ר"ד לדברי .הזאת התופעה סימני עם נולדו מתינוקות 3.8% רק אצלן. הפיגוע במקום היו לא הן אבל, החולים 

 במשך האם של הנפשי המצב, האישה גיל למשל, האם במצב אחרים גורמים הרבה נבדקו הזה במחקר לנדריגן 20
 לנדריגן ר"ד של עמדתו את החיזק, האחרים הגורמים כל של בדיקתם. יםנוספ גורמיםו העישון, ההיריון 
 11-ב הטרור התקפת של למקום קרובות היו שלהם שהאימהות התינוקות אצל רגילות הלא שהתופעות 
  . הפיגוע של תוצאה באמת הן ,בספטמבר 
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  המשךתרגיל שני 

 
  .)הדוגמה לפי(' ב מטור הנכונה ההשלמה של האות את ,'א טור של המשפטים שליד משבצותב כתבו

 :דוגמה
  'ב טור    'א טור  

  ט  במידה רבהמשפיעים  האסונות  .0

  .לבריאות של התינוק. א       

  .ההיריון במשך האם של הנפשי המצב את ,למשל. ב     קטן משקל עם נולדו תינוקות הרבה .11

  .רב אוויר זיהום וצרנ. ג     אחרי התמוטטות המגדלים .12

  .יותר רבה בקלות לחלות יכולים מבוגרבגיל  גם. ד     האוויר זיהום בין קשר יש .13

  .לפיגוע קרובות היו שלהם האמהות כי. ה     הפיגוע בגלל קטנים לדיםשנו הילדים .14

  .על אימהות בהריון. ט     במחקר חקרו הרבה גורמים .15
 

  .ענו על השאלות לפי הקטע

 :דוגמה

  ?לַמה הוא דוגמההאירוע הזה . "2001בספטמבר  11-ב פיגוע הטרור": כתוב 2בשורה   . 0

                                                                                    .לאירוע חריג, אסוןל הוא דוגמה

  ?איזה מחקר". במחקר הזה: "כתוב 6 הבשור .16

  ______________________________________________________________    

  ?על איזו תופעה מדובר". כבר זמן רב לתופעה הזאתמודעים הרופאים "כתוב  11בשורה . 17

 ______________________________________________________________   

  ?אילו ילדים". הילדים האלה: "כתוב 13בשורה . 18

 ______________________________________________________________   

  ?אצל מי." מתינוקות נולדו עם סימני התופעה הזאת 3.8%אצלן רק : "כתוב 19בשורה . 19

 ______________________________________________________________   

 םהאלה ה דבריםה". המצב הנפשי של האם במשך ההיריון, למשל גיל האישה: "כתוב 20-21בשורות . 20
  ?לַמה דוגמאות

 ______________________________________________________________   

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

  
 .התרגילים את ופתרו הבא הקטע את קראו •
  
  

  ויזנטל שמעון של חשיבותו

 לא וגם, שלו החיים על החשובים הפרטים את יודעים אינם רבים אנשים אבל, ויזנטל שמעון היה מי יודעים כולם
 בשנת רטנפ והוא 1908-ב נולד ויזנטל. האנטישמיות נגד במלחמה כך כלחשוב  איש היה הוא דווקא למה דעיםיו

 אחרי. לבד כמעט עבד וחיי כל במשך. השואה לאחר מפורסם אדם היהנ הוא. בווינה ובבית שישן בזמן, 2005
 הזה המפורסם המרכז". לתיעוד זהמרכ" את, שלו המרכז את הקים הוא, מאוטהאוזן מהמחנה חזר ויזנטל ששמעון

 מאמרים: חלקים גדולים מאוד שניל מחולק במרכז אסף שויזנטל חומרה. באוסטריה שלו הקטנה בדירה בעצםנמצא 
  .קטנות קרטון וכרטיסיות שונים מעיתונים וקטעים חדשות, רבים

: נאצים פושעים על אישיים פרטים למצוא כדי טלפון בספרי אפילו והשתמש, רבים מעיתונים קטעים אסף ויזנטל
 הוא אבל –" נאצים צייד" לויזנטל קראו רבים אנשים. ןטלפוה בספרי שנמצא המידע בעזרת אותם למצוא ניסה הוא
. קלינטון ביל האמריקאי מהנשיא מדליה ויזנטל קיבל 91 בן כשהיה. הפושעים אחרי שרדף גדול ארגון הפעיל לא

 ויזנטל של תובעזר שנתפסו הנאצים בין. מלחמה פושעי נגד ומשפטים תחקירו 1,100-מ ביותר חלק היה לויזנטל
 שהמציא האישו, ובסוביבור בטרבלינקה ההשמדה מחנות של המפקדים: למשל, מאוד מפורסמים רוצחים כמה היו
  .פרנק אנה את שעצר האיש וגם, מכוניות של מהמנועים )היוצא(נפלט ה גז באמצעות הרצח שיטת את

 כדי דרוש שהיה המידע את “מוסד“ל מסרש זה והוא אייכמן את מצאש הוא זה שויזנטל יניםמאמ רבים אנשים
 הוא לא אך, אייכמן אדולף את חיפש באמת שויזנטל היא ,זאת לעומת ,המציאות. הגדול הנאצי הפושע את לתפוס
  . אותו מצא שבסוף האיש היה

 למשפט שעמדו מלחמה פושעי של המספר. קטן יחסית הוא העולם מדינות בכל שנתפסו הנאצים הפושעים מספר
 מפורסם שנהיה ככל יותר חשוב היה ויזנטל של קולו. אלה בפשעים המעורבים כל של אחוזים מעשרה פחות הוא
 יש שעדיין לעולם להזכיר לו עזרו ,עליו שנכתבו הרבים והמאמרים" הנאצים צייד" של תההוליוודי הדמות. יותר
 של לתפיסתם עזר שלו הכרטיסיות על רשם שויזנטל המידע. להם שמגיע העונש את וקיבל שלא נאצים מאוד הרבה
 קורבנות עם ייפגש שאם אמר הוא פעם. הפושעים נגד אישום כתבי בהכנת למשפטנים סייע גם הוא; פושעים כמה

  .אתכם שכחתי לא: מלים שלוש רק להם יגיד הוא, בשמים השואה

 את חיזק הוא ובזה, מאוד גבוה מוסרי מעמד לו היה. הזיכרון לתרבות תרומתו בזכות בעיקר ויזנטל את נזכור אנחנו
 סיפור" רק היהת לא שהשואה כךל, אולי יותר מרוב האנשים האחרים, תרם ויזנטל. האנטישמיות נגד המאבק
 בגזענות המלחמה כמו אוניברסליים ערכים של סמל כבר היא היום שואההש בכך חשוב תפקיד לו היה". יהודי
  .האדם זכויות על והגנה

  .הקטע לפי נכון לא או נכון סמנו

   :דוגמה

  נכון לא/  נכון  .בוינה החולים בבית נפתר ויזנטל.   0

  נכון לא/  נכון .שלו הצוות עם שלו במשרד עבד ויזנטל. 21

  נכון לא/  נכון .שונים עיתונים בקטעי השתמש ויזנטל. 22

  נכון לא/  נכון .אייכמן אדולף את תפס ויזנטל. 23

  נכון לא/  נכון .העולם מדינותשב יםנאציה יםפושעה כל כמעט ונתפס. 24

  נכון לא/  נכון .אוניברסלי ערך יש בגזענות למלחמה. 25
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  המשך שלישי תרגיל

  
  .)הדוגמה לפי( הנכונה מהשלמהה של אותה את המשפטים שליד משבצותב כתבו

  :דוגמה

   א    ._______ב מת ויזנטל.  0

  אמריקה. ב    הווינ. א
  בבודפש. ד   חולים בבית. ג

      .השואה _______ מפורסם איש היה לא ויזנטל .26

  ש אחרי. ב  אחרי. א
  במקום. ד  לפני. ג

      .ציבורי לב תשומת למשוך לויזנטל _______“ הנאצים צייד" התואר. 27

  עזר לא. ב  עזר. א
  הפריע. ד  הזיק. ג

      .אישום כתבי בהכנת לויזנט של במידע _______ המשפטנים. 28

  שמחו. ב  עזרו. א
  השתמשו. ד  השתמשו לא. ג

     ._______ מלחמה פושעי של אחוזים עשרהכ בערך. 29

  נתפסו. ב  נתפסו לא. א
  מפשע חפים היו. ד   עונש קיבלו לא. ג

     ._______ שהשואה מבינים אנשים הרבה לויזנטל הודות. 30

  יהודי סיפורהיא . ב  ליהודים החשוב. א
  אוניברסלי ערךהיא . ד  יהודי סיפור רק לאהיא . ג
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

ÖSSZESEN 30   
    
    
    
      
 javító tanár  

 
 
 

Dátum: ……………………………….. 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 
pontszám  

 I. Olvasott szöveg értése      
    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
Dátum: ………………………………..  Dátum: ……………………………….. 
 
 
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. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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EMELT SZINTŰ 
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II. Nyelvhelyesség 
 
 
 

Időtartam: 50 perc 
 

 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

 
 

Kedves Vizsgázó!  
 
 

Minden feladatot figyelmesen, többször olvass el, és gondold át a válaszokat!  
Ahol ezt a feladat megkívánja, egész mondatokkal és ne csak egy szóval válaszolj! 
Szótár nem használható! 
 
A feladatot bemutató példát 0-val jelöltük. 
A válaszokat folyamatosan pontozzuk. Minden válasz egy pontot ér. 
 
 
Sok sikert kívánunk! 
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  תרגיל ראשון

  
 .הפעולה שם את או ,)בניין, גוף, זמן, פעיל או סביל(בהטייה הנכונה  הפועל את כתבו •
  
 

  )ערבי נגינה כלי( דּוהע פסטיבל

הפסטיבל ימי עשרת במשך. החמישית בפעם, בירושלים השנה) 0(         יתקיים        לאומי-הבין דּוהע פסטיבל
  להתקיים             

ערבי )2( ________________, ל"ומחו מהארץ מוסיקאים בו) 1( ________________ )במאי 19- 10(
  להיערך                     להתארח             
) 3( ______________ו, לפסטיבל במיוחד שהופקו, קונצרטים יתקיימו, חשובים ויוצרים לזמרים) כבוד( מחווה

 להציג                   
(4) ___________ הפסטיבל של הפתיחה מופע .העתיקה הערבית בתרבות ורשיהשש, מוסיקה של שונים סוגים

 להקדיש                    
 יתקיים אחד מופע. אטרש-אל ופריד אלסאפי ואדיע, ווהאב-אל עבד: מפורסמים ערבים ומוסיקאים זמרים לשלושה

 מוסיקאית להצלחה) 5( ________________ש, )1965- 1881( קורדובה מושה תורכי- היהודי המלחין לכבוד
 לזכות            
 )7( ________________ לקהל המאפשרים רבים מופעים עוד) 6( ________________. בתורכיה גדולה

 לבחור               להיות   
 רוזה הזמרת של משיריה ערב: נוספים מופעים יהיו גם. העתיקה הערבית המוסיקה של הרחב מגווןה בין חופשית

 של מופע, פלסטינית מוסיקה ערב, מצרפת נגנים אנסמבל של קונצרט, מהולנד פו אנסמבל של קונצרט, אשכנזי

 לבין עוד בין) 8( ________________ היאש מוסיקה, עממית עוד מוסיקת, אקצה-אל ממיסגד ים'שיח שישה
 לשלב           
 .       'וכו, אתני רוק של מופע, לאדינו שירת
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  תרגיל שני

  
 .ותהנכונ הקישור תומיל ואת, הנכונה יהיטהב הנכונות היחס תומיל את השלימו •
  
 

  מיהו חמור

  ספר לדרך צאתו לפני אך, לזה זה חמורים 10 קשר וחא'ג. הכפרים אחדב לשוקסחורה  להביא וחא'ג יצא אחד יום

  .)0(          איתו           חמורים 10 אכן כי לוודא )0(          כדי             אותם
   את/ב/עם/ל              כדי/ש משום/למרות/בגלל    

  ללכת ופנה הסחורה את החמורים על העמיס, לכפר וחא'הגיע ג מה זמן )9( __________________________
   תוך/לפני/לאחר/שאחרי           

 הוא בדרך. במקום )11( _______________ חיכה שכבר, למוכר אותה למסור )10(________________ 
 עם/ל/על/את      לכן/כי/ש מפני/מנת על

רוזחל והחל למוכר הסחורה את וחא'ג מסר, לשוק הגיעוכש. בדרכם המשיכו ההפסקה לאחר .ולאכול לנוח עצר 

 )13( _______________________ כבר, מההליכה )12(  התעייף _______________________ .לביתו
 על/עם/ל/ב           כדאי/בגלל/ש פי על אף/ש כיווןמ  

 ספר. השוק מן איתו חוזרים החמורים כל אם לבדוק החליט מה זמן )14( _________________ .החמורים אחד
 כך אחר/כעבור /משך/כאשר        

 בשורה החמורים כל את העמיד, החמור מן וחא'ג ירד !9 רק והנה, וחמורי )15(________________  וחא'ג
    -  / את / ה את / ה    

  זה הרי. "הקודמת בספירה כמו ולא חמורים 10 ספר והפעם, שוב אותם לספור) 16(________________ 
 ש כדי/בשביל/כמו/לפני

 10 או 9 )17( ______________________ נמצאים האם? החמורים מספר משתנה מדוע", לעצמו אמר,"פלא
 על/ב/עם/ל      

 שוב אותם וספר וחזר החמור על רכב העניין את לבדוק )18( ____________________________ "?חמורים
  בגלל/אחרי/כדי/לכן    

  .9הפעם קיבל שוב  .עייפותו) 19(________________ ____________
   זאת למרות/בניגוד/ש פי על אף/למרות  

 ואמר החמורים את ספר, הסוחר עמד ".אחת עם החמורים בשורה ועמוד מהחמור רד: "וחא'לג אמרו סוחר שם עבר

  ".חמורים 11 אלא, כאן סופר אניחמורים  10 לא. בסדר לא באמת משהו ,אכן: "וחא'לג
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 תרגיל שלישי

  
 .צריך אם 'את' יפוהוס. אפשריים במקומות הידיעה' ה והוסיפו ,ברבים או ביחיד המילים צירופי את כתבו •
 !כתוב רק תשובה אחת. בחלק מן התשובות אפשר לכתוב גם ביחיד וגם ברבים: שימו לב •
  
 

  )0(        היפניות הספרים הוצאות     ל גדולה בעיה – המצלמות עם הטלפונים
  יפנית ספרים הוצאת                

 – חדשה מתופעה מודאגים ביפן לאור ההוצאה וחברות) 20( ____________________________
  גדולה ספרים חנות    

 כסף לחסוך החליטו ביפן רבים אנשים .טלפון מכשירי ותעבאמצ) 21( ____________________________
  ספרים צילום     

 אותם שמעניינים העמודים את ומצלמים ספרים יותלחנו נכנסים הם. יקרים עיתונים או ספרים יותר לקנות ולא

. גדולים לאור ולהוצאות הספרים לחנויות הנזקים). 22( ____________________________ באמצעות
  נייד טלפון מצלמת         

חדש חוק היפני בפרלמנט מכינים, הזאת) 23( _________________________________ לפתור כדי
  החדש הטכנולוגי בעית   

)25( ________________________ יםיבינת. חוקיות הלא) 24( ___________________________ ב
  ספרים חנות בעל       העתקות עניין    

  .הדיגיטליים המכשירים באמצעות לצלם שלא מהלקוחות המבקשים, בחנויות פוסטרים תלו
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  תרגיל רביעי

 
  .ף הקטעובסש הרשימהמילים מתוך בבחרו  ,הבא טעקב החסרות המילים את מויהשל •
  
  

  18 -ה המאה )0(           סוף          ב ישראל בארץ התחבורה –) לנוסעים עגלה( נס'הדיליג

 או ברגל הלכו אז עד. 1869 משנת נוסעים )26( עגלות_____________ השתמשו ישראל בארץ

 כביש) דרך או כביש עשו( סללו כך אחר. למקום ממקום להגיע כדי, וחמורים סוסים על )27( _____________

 )29(_____________  משם והביא למצרים נסע ירושלים מעשירי )28( _____________. לירושלים מיפו

 בשבוע) 30( _____________ פעם רק נסעה הראשונה העגלה. הראשונה העגלה הייתה זאת. חזקה אמריקנית

 הנסיעה ומחיר העגלות מספר גדל הזמן במשך. מאוד גבוה היה הנסיעה ומחיר, לירושלים יפו בין

 אירופיות בעגלות) 32( _____________ התחילו 19 -ה המאה של 80 -ה בשנות. )31( _____________

) 34( ____________ גדל נסים'דיליגה מספר. נס'דיליג) 33( _____________ אלו עגלות. ארוכות לנסיעות

 מיפו בשבוע אחד נס'דיליג במקום. לנצרת ומחיפה, וליריחו לשכם, לחברון מירושלים: נוספות דרכים סללו

) 36( _____________ בעגלה הנסיעה. ליום נסים'דיליג מעשרה יותר) 35( _____________ לירושלים

 לנים היו הגיא-בשער. הלילה חצות לפני הגיא-לשער ומגיעים, הצהרים אחר מיפו יוצאים היו. ארוכה הייתה

 היום יודעים אנשים הרבה לא .לירושלים לנסוע ממשיכים) 37( _____________ בבוקר למחרת ורק, )ישנים(

. נסים'לדיליג דומות) 38( _____________ הן אבל, נוסעים עגלות יש ונתניה נהריה כמו בערים. נס'דיליג מהו

   . העיר את לראות וכדי) 40( _____________ כדי, תיירים בעיקר) 39( _____________ נוסעים

, ירד, בהן, זאת, להשתמש, היו, ב, סוף, אינן, אחת, עגלה, יצאו, רכבו, אחד, כאשר :סרותחה המילים רשימת
  .נקראו, לבלות
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 8   
2. feladat 11   
3. feladat 6   
4. feladat 15   

Feladatpont összesen 40   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
    
      
 javító tanár  

 
 
 

Dátum: ……………………………….. 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

 
 
Dátum: ………………………………..  Dátum: ……………………………….. 
 
 
 
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 a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
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Fontos tudnivalók 
 
 

 מבוא

  ,רב שלום יקרים תלמידים

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

  .תרגילים ניוש קטעים שנימ מורכב המבחן .בעברית תשמעו ההוראות ואת קטעיםה כל את

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

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

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

  . 0 ההספר את תמצאו הדוגמה וליד, הדוגמ יש

 .התרגילים כל על לעבור זמן לכם יהיה קטעיםהחוזרת של  ההשמע אחרי

  
  .דקות 30 המבחן אורך

  .בהצלחה לכם מאחלים אנו
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  תרגיל ראשון

 
 .הראשון הקטע כל את תשמעו עכשיו •

 .קצרים חלקים שלושהל מחולק יהיה והוא, נוספת פעם אותו תשמעו כך אחר •

 .לגאנה מיוחדת נסיעה על סיימון יהודית ר"ד של המשודר היומן את תשמעו זה עקטב •

 .הראשון התרגיל את קראו, הראשון הקטע את שומעים שאתם לפני •

, המשפטים את השלימו התרגיל של הראשון בחלק. הקטע חלקי לפי חלקים לשלושה מחולק התרגיל •
 לפי ,הנכונה בהשלמה בחרו התרגיל של השלישי ובחלק נכון לא או נכון סמנו התרגיל של השני בחלק
 .ששמעתם הקטע

  
  

   .המשפטים את השלימו –' א חלק

  : דוגמה

                   .מיוחדות נסיעות הוא התכנית שם   .0
  
  
  .האטלנטי האוקיינוס ליד_______________________________  רפובליקה היא גאנה    .1

  ________________________________ נסיעות אלא, לחופשה נסיעות לא הן סיימון ר"ד של הנסיעות   .2

  .רפואי שירות ואין כמעט או אין שבהם מאוד עניים למקומות מגיעים___ ________________________  . 3

  .חינםב_________________________  מבצעים האחרים והרופאים סיימון ר"ד  . 4

 .ןנכו לא או נכון סמנו –' ב חלק

   :דוגמה

  נכון לא / נכון .סלולים כבישים יש הבירה בעיר רק   .0

  נכון לא / נכון .מים )לקחת( לשאוב כדי לבאר יוצאים האנשים   .5

  נכון לא / נכון  .חירשים אנשים הרבה יש בגאנהר סיימון אומרת ש"ד   .6

  וןנכ לא / נכון .מבקשים לא החולים כי נייםיע ניתוח עושים לא בגאנה   .7

  נכון לא / נכון .הרופאים אל מגיעים הם כאשר לאנשים חשובה הרפואית העזרה רק לא   .8
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  המשך ראשון תרגיל

 
  .הדוגמה לפי הנכונה השלמהה את סמנו –' ג חלק

 :דוגמה
  בגאנה הרופאים   .0

  .הרבה מטיילים. ב  .מאוד קשה עובדים. א
  .יםמבלים בחוף ה. ד  .טוב במלון ישנים. ג

   הרופאים בצהריים 12 הבשע   .9

  .עובדים אינם. ב .גדולה ארוחה אוכלים. א
  .לעבוד ממשיכים. ד .קצת לנוח הולכים. ג

   הרופאים קבוצת השבוע בסופי. 10

  .פחות הרבה עובדת. ב .אחד יום של לטיול יוצאת. א
  .הביתה נוסעת. ד .חול ביום כמו עובדת. ג

  בגאנה. 11

  .מספקים רפואיים תנאים יימיםק. ב .טוב רופא אתה אם מספיק. א
  .טובים חולים בתי יש. ד .המערבי בעולם שקיימים הרפואיים התנאים חסרים. ג

  כי מתנדבת רופאה היא סיימון ר"ד. 12

  .בעולם עניים לאנשים לעזור רוצה היא. ב .אחרת עבודה לה אין. א
 .מפורסמת רופאה להיות רוצה היא. ד .מתנדב בעלה גם. ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. Elért
     

12 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 6 / 8 2009. május 15. 
0812 

Héber nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

  
  תרגיל שני

  
 .השני לתרגיל לעבור צריכים אתם עכשיו •

 .קצרים חלקים שלושהל מחולק היהי והוא נוספת פעם אותו תשמעו ,השני הקטע כל את תשמעוש אחרי •

 ".דקות בשלוש ספרות על" :רדיו תכנית לש שיחה תשמעו זה קטעב •

 .השני התרגיל את קראו, השני הקטע את שומעים שאתם ילפנ •

 משבצותב ובכתל צריכים אתם התרגיל של חלק כלב. הקטע חלקי לפי חלקים לשלושה מחולק התרגיל •
 .ששמעתם השיחה לפי' ב מטור הנכונה ההשלמה של האות את', א טורשל  המשפטים שליד

 
  

  'חלק א

 :דוגמה
  'ב טור    'א טור  

  ה  אריק הירש  .0

  .היום של באיראן בריטים להורים   .א      

  .14 בגיל   .ב    כהן רחל .13

  .צעירה סופרת היא   .ג    לספרות נובל בפרס זכתה 2007 בשנת .14

  .לסינג דוריס, בריטית סופרת  .ד    1919 בשנת נולדה לסינג דוריס .15

 בעבודות לעבוד והתחילה הספר בית את עזבההיא  .16
  .התכנית מנחה הוא  .ה    פיזיות

  

  'ב חלק

  'ב טור    'א טור  

  .1954בשנת   .ה    הראשון בעלה עם התחתנה היא .17

 .יצירתהב תקופות שלוש על מדברים  .ו    באנגליה לגור עברה היא 1949 בשנת .18

  .1938בשנת    .ז    הקומוניסטית התנועה את עזבה היא .19

  .שלה הראשון הספר םפרסהתו . ח    המבקרים בדרך כלל .20

  .בתקופה הראשונה שלה  .ט    חברתיים נושאים על כתבה היא .21
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  המשךתרגיל שני 

 
  'חלק ג

  'ב טור    'א טור  

 בעלת היא הנשית החוויה על שלה הכתיבה   .י   אוהבת לא שהיא אומרת תמיד היא .22
  .גדול ערך

  .בדיוני מדע ספרי כתבה היא כי. אי   קבלת פרס הנובל .23

  .בשבילה פשוט סיפור התייה לא .יב   המעומדים מרשימת מחקו אותה פעם .24

  ".פמיניסטית סופרת" התואר את  .גי  נובל פרס את שמחלקת הוועדה של ההסבר לפי .25
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 1. feladat 12   
2. feladat 13   

Feladatpont összesen 25   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
      
 javító tanár  

 
 
 

Dátum: ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
Dátum: ………………………………..  Dátum: ……………………………….. 
 
 
 
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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HÉBER NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2009. május 15. 14:00 
 

IV. Íráskészség 
 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 

 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

 
 

Kedves Vizsgázó!  

 
 

Minden feladatot figyelmesen, többször olvass el, és gondolj át!  
Szótár használható! 
 
Sok sikert kívánunk! 
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  תרגיל ראשון

  
 .שלכם באינטרנט על מסעדה חדשה] blog[בבלוג  כתבו מאמר קצר •

אתם יכולים לבחור גם בסוג אחר . (צמחונית חדשה\ארגנטינאית\יפנית\פתחה מסעדה סיניתקרוב לבית שלכם נ
  ).של מסעדה

 על המחירים ועל מה שאפשר לדעת על, על הניקיון של המסעדה, רותיעל הש, כתבו במאמר על סוגי האוכל •
  .תרבות מסוימת לפי האוכל שלה

 .מילים 150-120כתבו  •

 .השימוש במילון מותר •

 )ותנקוד 10(
  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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  תרגיל שני

  
 :בחרו באחד משני הנושאים הבאים •

  בנושא של ענייני המשפחה  לעיתון של צעיריםכתיבת מאמר קצר  .1

שקל  1,200הורים גרושים ישלמו : חה החליט החלטה אמיצהלאחרונה בישראל בית המשפט לענייני משפ
רבות  בית המשפט החליט כך לאחר שהתברר כי פעמים. פיצוי לבנם בכל פעם שלא יגיעו לפגישה איתו

 .לא הגיע לפגישות שנקבעו מראש האב

 :והתיחסו לנקודות הבאות, כתבו מאמר על הנושא הזה לעיתון של צעירים

  ,דיםחובות ההורים כלפי היל 

 ,זכויות של הילד וזכויות של ההורים 

בין מצבם השונה של ילדים שהוריהם גרושים לבין מצבם של ילדים שחיים ביחד עם ) להשוות(השוו  
  .'וכו, שני ההורים

 למנהל של חברת נסיעות כתיבת מכתב תודה .2

כם בתי מלון ברמה הבטיחו ל). אתם יכולים לבחור באיזו ארץ הייתם(הייתם בטיול מאורגן בחוץ לארץ 
  . הטיול באמת היה מוצלח מאוד, זו לא הייתה רק הבטחה. תכניות מעניינות, מורה דרך מקצועית, גבוהה

  :כתבו מכתב תודה למנהל של חברת הנסיעות שארגנה את הטיול

  ,אתם נהניתם מהם בטיולשו לכם ם שהובטחוכתבו במפורט על הדברי 

 ,הדרך חד על העבודה הטובה של מורהספרו במיו 

  .לתרום להצלחת הטיולים המאורגניםלמנהל רעיונות נוספים שיכולים הציעו  

 
 .מילים 200-250כתבו  •

 .השימוש במילון מותר •

  )נקודות 20(

 ____:שבחרתם הנושא מספר את כתבו •
  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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Feladat Értékelési szempont elérhető 
pont 

elért 
pont 

1. 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

 Összesen 10  

2. 

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

 Összesen 20  
IV. Íráskészség pontszáma 30  
    
    
     
 javító tanár  

 
 

Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

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

   
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  ................................................  Dátum:  ..........................................  
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