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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

. הרשימה מתוך הנכונה ההשלמה של האות את משפט כל שליד במשבצת וכתבו הבא הקטע את קראו •
   .היעזרו בדוגמה

 
 שערים לעיר ירושלים שמונה

 האריות שער
 העיר של המזרחית בחומה נמצא השער. שמו את לשער שהעניקו הם, השער פתח צדי משני המצויים  האריות שני

 בנייתו שנת את המציינת כתובת מצויה השער על. 13-ה מהמאה הממלוכי השליט את מסמלים תוהאריו, העתיקה
 מתוך מאיימים באריות השער שם את תולה הירושלמית האגדה. המפואר סולימאן של שמו ואת) 1539 ( השער של

 לעיר הימים ששת במלחמת 55  חטיבה לוחמי פרצו שדרכו השער זהו. ושוב שוב המפואר סולימאן שחלם חלום
  . הבית להר ומכאן העתיקה
 האשפות שער
" המערביים שער" השער נקרא בעבר". המערבי כותל"ל מקום בקרבת. העתיקה העיר של הדרומית בחומתה שער

  ".הבורסקאים שער" המכונה קטן שער מצוי האשפות שער של בצידו. לידו שהיתה המערביים שכונת ש"ע -
 החדש השער
 לאפשר מנת על 1889  בשנת ומניים'העות י"ע נפרץ השער. העתיקה העיר שערי מבין הגבוה הינו החדש השער
. לחומות שמחוץ נוטרדם וכנסיית לואי סן החולים בית ובין החומות בתוך הקתוליים המוסדות בין יותר נוחה גישה
 עיטורים עליו ןאי וכן) עקיפה כניסה( תפנית כניסת ולא ישירה לשער הכניסה, האחרים מהשערים בשונה

 לאחר. ירדן עם הגבול עבר לו וסמוך סגור השער היה  1948-1967  השנים בין .האחרים השערים את המאפיינים
   .1  מספר כביש על – בירושלים מרכזי בציר מצוי הוא וכיום השער נפתח הימים ששת מלחמת
  יפו שער
 לשער ממערב. חשיבותו ומכאן ולחברון לשכם היציא תחנת היווה, חברון שער גם הערבים בפי הקרוי, יפו שער
 שנת ואת והשער החומה בונה שמו של את המציינת גדולה כתובת לפתח מעל. צולב נחל וממזרחו הינום בן גיא

 במלחמת נסגר השער. מלון ובתי בנקים, קונסוליות השער סביב השתכנו 19-ה המאה ממחצית החל. הבנייה
  .הימים ששת מלחמת רלאח, 1967  ביוני ונפתח השחרור
 ציון שער
 הדת ומבני הקברות בתי לכיוון צדדית יציאה כנקודת שימש הוא. ציון להר הארמני הרובע בין מקשר ציון שער
 מעט היהודי לרובע והחדירה, אלעזר דוד של בפיקודו, השער את פרצה הראל יחידת העצמאות במלחמת .ציון בהר

  .נכשלו שנית פנימה לפרוץ והניסיונות הערבי הלגיון חיילי ידי על שנית השער נכבש למחרת. וציוד אספקה
 הרחמים שער
 עמודים ובו שער בית, הבית הר בשטח, מאחוריו. המזרחית שבחומה הבית הר שבשערי היחידי, חסום, כפול שער

 היו הצלבנית בתקופה. שושן שער כנראה כאן היה שני בית בימי. כיפות זוג המזרחי בחלקוו, מפוארים וכותרות
. 1187  בשנת ירושלים את שכבש אחרי דין- א צאלח בידי סופית נחסם השער. בשנה פעמיים השער את פותחים

   .זה שער דרך לירושלים להיכנס המשיח עתיד היהודית המסורת לפי
 )עמוד אל באב, דמשק שער( שכם שער
, ראח'ג' שייח לשכונת המובילה שכם דרך מתחילה שממנו, העתיקה העיר של הצפונית החומה במרכז שער

 והקישוטים העתיקה העיר שבשערי המפואר הוא שכם שער. ולרמאללה העיר של הצפוניות לשכונות
, רומי קיסר פסל ועליו עמוד בשל לו ניתן – עמוד אל באב – השער של הערבי שמו. מרובים שלו םהארכיטקטוניי

   .השונות ץהאר ערי אל המרחקים נמדדו וממנו השער בכיכר שעמד
  הפרחים שער

 יש. אותו שמקשטים הפרחים בשל נקבע שמו. העתיקה העיר חומות של הצפוני בחלק ממוקם השער 
 שער – זיהרא-א-באב נקרא השער שבה, מערבית מדויק בלתי בתרגום הוא השער של שםה שמקור הטוענים
 משום". להקיץ" הראשונים יויה הקרוב המוסלמי הקברות בבית שהמתים האמונה על המבוסס שם, היקיצה
 על, "הורדוס שער" גם נקרא הפרחים שער .הבלבול נוצר, לפרחים הערבית למילה דומה ליקיצה הערבית שהמילה

  .בוניה מגדולי והיה בעיר שמלך הורדוס המלך שם
(http://www.orianit.edu-negev.gov.il/avodot/45/index.html) 
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  המשך ראשון תרגיל

 
  :דוגמה

    יא   נבנה האריות שער  .0

    את מסמלים האריות שער בצידי אשר האריות  .1

    נקרא החומה של הדרומי בחלקה הממוקם השער  .2

    הוא לחומות מחוץ למבנים מעבר ליצור כדי שנפרץ השער  .3

    אפשר דרכו כי, שובח שער היה יפו שער  .4

    כדי העצמאות במלחמת נפרץ ציון שער  .5

    נחסם הרחמים שער  .6

     גם נקרא שכם שער  .7

    לשם המקור הוא זהירא- א- באב של שגוי תרגום כי הטוענים יש  .8

    הם הימים ששת מלחמת לאחר שנפתחו השערים  .9

     הוא המסורת לפי המשיח ייכנס שדרכו השער  .10

  :ההשלמות לש רשימה

  .12-ה במאה הערבי הכיבוש לאחר .א

  .ולחברון לשכם לצאת .ב

  .הפרחים שער .ג

  .יפו ושער החדש השער, האריות שער .ד

  .המערביים ושער האשפות שער .ה

  .הרחמים שער .ו

  .בישראל לערים המרחק נמדד שלידו העמוד מן כי, עמוד אל באב .ז

  .החדש השער .ח

  .היהודי ליישוב לעזור .ט

  .הממלוכי השליט את .י

   1539-ב .יא
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Max. Elért
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  תרגיל שני

  
 ).12-1( האירועים סדר לפי המשפטים את וסדרו הבא הקטע את קראו •
  

  
  מלח שאהב המלך

ה אהבו המלך חי באושר ועושר וכל נתיני הממלכ. במדינה רחוקה חי מלך אחד עם שלוש בנותיו ואשתו המלכה
באחד הימים כאשר ישבו בני המשפחה המלכותית לאכול את ארוחת הצהרים  . והוא כמובן החזיר להם אהבה ,אותו

  .חשב המלך בליבו שכדאי לבדוק עד כמה בנותיו האהובות אוהבות אותו באמת

לא , אליוהבכורה עד כמה היא אוהבת אותו והיא ענתה שאין ולא תהיה כגודל אהבתה  וואכן הוא שאל את בת
. זאת באמת בת אוהבת שהיה כדאי להשקיע בה: שמח המלך בליבו ואמר. בממלכה שלו ולא בשום ממלכה אחרת

גם אם יניחו את כל משקלות העולם על כף : את אותה השאלה והיא השיבה לו ההשניילאחר מכן שאל את הבת 
גם על כך ומיד פנה אל הבת השלישית  שמח המלך. את הכף הנושאת את אהבתה אליו המאזניים לא יוכלו להכריע

חשבה ? ומה תהיה התשובה שלך לשאלה זו, שמעת עד כמה אחיותיך אוהבות אותי, ואת ילדתי הקטנה: ושאל אותה
את אוהבת אותי ? מה: כששמע זאת כעס המלך מאוד ואמר. אני אוהבת אותך כמו שאני אוהבת מלח: הבת וענתה

  ? מלחהכמו את 

 בארצות שנדדה הנסיכה. ושנים חודשים, ימים עברו. מהארמון הנסיכה את מיד גרשל רהוהו ומכיסא המלך קם
 כך על וסיפרו הנסיכה של היופימ עותפוה הזרה הממלכה תושבי כל .הכירה שלא לממלכה אחד יום הגיעה זרות

 שחיפש הכלה זאת כי המחשבה בליבו כאשר, ממנה להתרשם על מנת נולארמו הנסיכה את המלך הזמין. למלכם
. לבנו להינשא מוכנה תהיה אם אותה שאל מיד. בנימוסיה גםו ביופייה גם ותוא הרשימה היא ואכן. רב זמן לבנו
 מסביב המלכים כל את הזמין הוא שאליה גדולה אירוסין מסיבת על הורה והמלך בחיוב )ענה( השיבה שהיא כמובן

 הופיע הגדול וביום. בבתו שמדובר ידע לא כמובן אשר, הנסיכה של אביה שהוא המלך גם היה ביניהם .לממלכתו
 שהוא ל"הנ למלך כי לטבחיםאמרה  וקרוביה אביה את הנסיכה כשראתה. ביתו אנשי כל עם הנסיכה אבי למסיבה
 ללא היו מלך לאותו שהוגשו והכיבודים התבשילים כל. היה וכך. מלח של טיפה ללא המאכלים כל יוגשו אביה
 כי לאכול המשיך לא הראשונה מהמנה המלך טעם כאשר אך ,ולאכול לשתות לויחתה םכול האורחים. מלח טיפת

 מלפניו הצלחת את הרחיק לטעום שניסה פעם בכל  – הלאה וכן ההשניי המנה הוגשה כך. מלח ללא היה המאכל
: הנסיכה ביא לו )ענה( השיב. מאוד אותו מעליב זה כי ואמר אוכל אינו מדוע שאל אותו שהזמין המלך. רעב ונשאר
  ?לו שני ואין בעולם היקר הדבר זה והרי, מלח טיפת בו כשאין מהאוכל לטעום או לאכול אפשר איך

אתה הוא שגירשת אותי מביתך רק כי אמרתי שאני אוהבת : כאן התערבה הנסיכה שהיא בתו של המלך ואמרה לו
נפל המלך לרגלי בתו וביקש את  ?והנה אתה בעצמך אומר שהמלח הוא הדבר היקר בעולם, אותך כמו את המלח

  .וכמובן החזיר לה את כל זכויותיה בממלכתו, סליחתה

(http://www.mesaper.co.il/Screens/Story.aspx?ID=9ab4af1f-d3df-4881-b2af-14dcd3ed6a0f)  
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  המשך שני תרגיל

 
  :דוגמה

  האירועים סדר  
  יג  .0  .0

 
11. 1.    

12. 2.    

13. 3.    

14. 4.    

15. 5.    

16. 6.    

17. 7.    

18. 8.    

19. 9.    

20. 10.    

21. 11.    

22. 12.    
 
 .בנולהתחתן עם  ממנה וביקש הנסיכה של מיופייה רשםהת הזרה הממלכה של המלך .א

 .המלח )בלי( חסרי המאכלים את לאכול יכול היה לא כההנסי אבי .ב

  .מלח אוהבת שהיא כמו המלך את אוהבת שהיא אמרה הצעירה הבת .ג

 .זרה לממלכה נדודים של שנים לאחר הגיעה שגורשה הנסיכה .ד

 .המלח ויקר חשוב כמה עד הבין, רעב נשארהמלך  ש יאחר .ה

  . אותו אוהבות הן כמה עד בנותיו את לשאול המלך החליט אחד יום .ו

 .סליחתה את ביקש והוא, מוצדק בלתי היה עליה כעסו כי לאביה הוכיחה הנסיכה .ז

 .לנסיך להינשא הסכימה הנסיכה .ח

 . בתשובותיהן שמח והמלך, מאוד ורבה גדולה אליו שאהבתן אמרו הבוגרות הבנות שתי .ט

 .מלח בלי מאכלים לאביה שיגישו הטבחים מן ביקשה הנסיכה .י

  .מארמונו אותה וגירש הצעירה בתו של התשובה על כעס המלך .יא

  .הנסיכה אבי וביניהם, השכנים המלכים כל הוזמנו האירוסין למסיבת .יב

  .בנות שלוש היו רחוקה במדינה אחד למלך .יג

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Max. Elért
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 תרגיל שלישי

  
 .שקראתם הקטע לפי נכון לא או נכון וסמנו הבא הקטע את קראו •
  
  

  התזמורת הפילהרמונית

. בעולם ביותר והמפורסמות ביותר הטובות התזמורות מעשר אחת כיום היא הישראלית הפילהרמונית התזמורת
  . איש 36,000 - מאוד גדול, יחסית, הוא שלה המנויים קהל

. הראשון הקונצרט על שהכריזה מודעה אז הופיעה ארץב המודעות לוחות על. 1936 בשנת" נולדה" התזמורת
 עכשיו שרק, התזמורת הצליחה איך: נדהם בארץ הקהל. טוסקאניני ארתורו – המנצח שם נכתב גדולות באותיות
  . הוברמן אל מובילה לכך התשובה? שלה הראשון לקונצרט בעולם המנצחים מגדולי אחד את להביא, נולדה

 מכל יהודים לפטר והורה, לשלטון היטלר עלה 1933 בשנת. בגרמניה שהתפרסם, ייהוד מוסיקאי היה הוברמן
, ההזמנה את דחה הוברמן. ברלין של הפילהרמונית עם לנגן להמשיך הוברמן הוזמן כן פי על ואף, חשוב תפקיד
 עלותל מאירופה יהודים נגנים לשכנע הצליח הוא. סימפונית תזמורת בה ולהקים ישראל לארץ לעלות והחליט
  . מהנאצים אותם הציל, למעשה, ובכך, התזמורת אל ולהצטרף לארץ

 אז )שהיה( ששרר, הפאשיסטי למשטר התנגד, ימים באותם ביותר המפורסם המנצח, האיטלקי טוסקאניני ארתורו
 הסכים והוא, החדשה התזמורת של הראשון הקונצרט על לנצח ממנו ביקש הוברמן. מולדתו ובאיטליה בגרמניה
 ושל היטלר של למשטריהם התנגדותו את זו בדרך להראות כדי, ישראל בארץ יהודית תזמורת על – בחינם – לנצח

  . מוסוליני

 או, לשמוע אוהב שהקהל, קלאסית מוסיקה רק ינגנו האם: ויכוחים הרבה והיו, מאז התזמורת על עברו קשות שנים
 בתכנית החדשה הישראלית המוסיקה של חלקה יהיה ומה? להן להאזין קל כך כל שלא מודרניות יצירות גם

 התזמורת תצליח ודיסקוטקים פופ מוסיקת, וידאו, טלוויזיה של בתקופה האם: ועוד? התזמורת של הקונצרטים
  ?מעמד ולהחזיק כהלכה להתארגן הצעירה הפילהרמונית

 הקהל. בה לזלזל פשרא-שאי תזמורת זוהי כיום. לדאגה רבות סיבות התזמורת לאנשי אין, היום עד המצב לפי
 התזמורת. והצעירות הצעירים של הרב מספרם מאוד בולט בקהל. באים מבוגרים רק ולא – האולמות את ממלא
  . מצוינות לביקורות וזוכה, רבה בהצלחה העולם רחבי בכל מופיעה

  )"שער למתחיל"לפי (
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  המשך ילישש תרגיל

 
  :דוגמה

  נכון לא/  נכון .בעולם מפורסמתו ידועה הישראלית הפילהרמונית התזמורת .0

  נכון לא/  נכון .1936 בשנת נולדה התזמורת כי נדהם הקהל  .23

  נכון לא/  נכון .התרבות בחיי חשוב תפקיד היה להוברמן  .24

  נכון לא/  נכון . סימפונית תזמורת להקים טוסקאניני את שכנע הוברמן  .25

  נכון לא/  נכון . הוברמן של התזמורת אל שהצטרפו מכיוון ממוות ניצלו יהודים נגנים  .26

  נכון לא/  נכון . הפילהרמונית התזמורת של הפתיחה קונצרט על וניצח בא טוסקאניני  .27

  נכון לא/  נכון .השנים במשך מעמד להחזיק הצליחה התזמורת  .28

  נכון לא/  נכון .לקונצרטים באים המבוגרים ורק לדיסקוטקים הולכים הנוער בני  .29

  נכון לא/  נכון .משמעותי די בקהל הצעירים של פרםמס  .30
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 12   
3. feladat 8   

ÖSSZESEN 30   
    
    
    
      
 javító tanár  

 
 
 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt  
egész 

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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HÉBER NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. május 11. 14:00 
 
 

II. Nyelvhelyesség 
 
 
 

Időtartam: 50 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
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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

  
כתבו  .מתוך ארבע האפשרויות הניתנות פועלשל ה בחרו בצורת ההטיה הנכונה: השלימו את הקטע הבא •

 .את התשובה הנכונה לפי הדוגמה
  
  

  בטבע המים מחזור

 חלק הם שלג או גשם בצורת שמיםהמ )0(         ורדיםי       ה  המים

 בימי )1( _______________ המיםתחילה  .בטבע המים ממחזור

נראים  בלתי לאדים) 2( ______________ המיםאחר כך . החום

) 3( _______________ המים אדי עם האוויר. לאוויר ומגיעים

 המים ואדי, )4( ____________האוויר  שם .הרוח עם מעלה

 שהן כך כל קטנות אלה טיפות. זעירות לטיפות נהפכים

 הענן בתוך. ןענ נוצר וכך, באוויר )5( ______________

 ויותר יותר כבדות שנעשות רבות טיפות) 6( _______________

לא כל . גשם בצורת הארץ אל חזרה )7( _______________ והן

 _______________לעתים . טיפת גשם מסיימת את דרכה בקרקע

 האוויר כאשר. בטיפות גשם קטנות המתאדות כשהן עדיין באוויר) 8(

 _______________ו קופאות הענן בתוך הטיפות, למעלה מאוד קר

 היה מה. האדמה פני על החיים לקיום הכרחי הגשם. ברד או שלג) 9(

  ?האדמה פני על מים היו לא אילו )10( _______________

  )/http://weather.walla.co.il :פי-מעובד על(

  

  תרדו .א.   0
  יורדים. ב
  

  ההתייבש. א   .1
  מתייבשים. ב
  

  הנהפכ. א  . 2
  נהפכו. ב
  

  עלו .א.   3
  עולים. ב
  

  התקררות. א  . 4
  מתקרר. ב
  

  מרחפות. א   .5
  מרחפת. ב
  

  נאסף. א  . 6
  נאספות. ב
  

  נפלו. א   .7
  נפל. ב
  

  מדובר. א   .8
  דוברו. ב
  

  נוצר. א   .9
  נוצרות. ב
  

  קורה. א. 10
  קורים. ב
  

  יורד. ג
  ירדו. ד

  

  יתייבש. ג
  תהתייבשו. ד

  

  תיהפכו. ג
  כיםנהפ. ד

  

  עולה. ג
  יעלו. ד

  

  התקררה. ג
  תתקררו. ד

  

  ריחפה. ג
  מרחפים. ד

  

  היאספות. ג
  ייאספו. ד

  

  ייפלו. ג
  נופלות. ד

  

  מדוברת. ג
  ידובר. ד

  

  נוצרים. ג
  אווצר. ד

  

  יקרה. ג
  קרה. ד

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Max. Elért
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  תרגיל שני
  
 .ותהנכונ הקישור תומיל ואת, הנכונה הבהטי הנכונות היחס תומיל את השלימו •
  
 

  אנשים ותרופות

להתייעץ בלי תרופות בולעים אנשים שהרבה כך )0(          ל          הגענו. תרופות לבלוע מרבים הונגריה תושבי
  אל/  עם/  ל/  מ  

 יש. האדומים םהכדורי לי את תני: "לאחות ואומרת למרפאה נכנסת שאישה קורה. רופאים )11( ____________
  עם/  על/  ל/  מ  

 משתמשת השכנה" ?ראש כאב )12( ____________ הם" האדומים הכדורים"ּש יודעת היא מאין ." ראש כאב לי
  על/  נגד/  בעד/  אל      

  . האישה  עונה." לה עוזר וזה, )13( _______________
  בזכות/  ב/  על/  בשביל

 בעצמה היא. רופא )14( ___________ זקוקה לא כבר היא. זריקה מבקשת ,גב על כאבי המתלוננת אחרת אישה
  על/  ל/  בעד/  אל 

 להם לתת ולא להתווכח אפשר עוד הזה מהסוג חולים )15( ___________. לה להזריק צריך זריקה איזו" יודעת"
  על/  עם/  בעד/  אל   

 בית" בבית )17( ____________ שיש" וליםח" אותם כל עם מה )16( ____________. שהם מבקשים מה את
  על/  ל/  בשביל/  אל             בגלל/  אך/  ש מפני/  ש פי על אף           

 למרפאה הולכים אינם אלה. בבית שונות תרופות אוספים אנשים הרבה? משלהם "מרקחת
  

. המחלות כל ונגד המינים לכ )18( _______________ כדורים בולעים הם. להם טוב מה בעצמם אלא מחליטים
  על/  נגד/  מ/  אל        

 עוזרים שלא רק לא אלה אנשים. רופא עם התייעצות ובלי" פרטיות" השימוש בתרופות מפני מזהירים הרופאים
  

 ,לך גם יעזור לשכנה שעזר כדור כל לא, ראשית. עצמם )19( ______________ להזיק עלולים אף אלא ,לעצמם
  על/  נגד/  ל/  אל         

  ".שווים" הראש כאבי כל לא )20( _______________
  עקב/  ש מפני/  כך משום/  לכן

   ) http://news.walla.co.il/?m=1&mid=83400 :פי-מעובד על(
  
  

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

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

  ערי בירה בעולם

, הממשלה משרדי( השלטון מוסדות רוב כלל בדרך נמצאים שבה )0(         ראשית עיר           עיר בירה היא
  ראשי, עיר        

 כמו. הצבא מפקדות וכן בתי המשפט של הגבוהות הערכאות, )וכדומה מלך, נשיא - המדינה ראש של משכנו
  
. זרות מדינות של )21(______________________ ו שגרירים יושבים הבירה בעיר, כן

  רשמי, נציג      

רת עיר בירה לבחי הקריטריון .במדינה הגדולה העיר גם היא הבירה עיר )22(______________________ 
  רב, פעם     

 הן) 24( ______________________. העיר של) 23( ______________________ או הגודל דווקא אינו
  רב, בירה, עיר                   כלכלי, חשיבות    

 ,למשל. (מדינה באותהש) 25( ______________________ל בהשוואה יחסית קטנה אוכלוסייה בעלות
    גדול, רעי      

 )26(______________________ ב הבירה עיר שלמיקומה  ).יורק- ניו לעומת, הברית-ארצות בירת וושינגטון
  מדינה, מרכז       

הוא ) 27(______________________ בהגורם הקובע ). לונדון ,למשל(, העיקרי השיקול תמיד אינו הוא גם
  מקרה, רוב  

 היא ומוסקבה איטליה בירת היא רומא מדוע נבין, המדינית ובהתפתחותם דות העמיםתולב נעיין אם .גורם היסטורי
  

 כאשר גם, )28( ______________________ במשך מעמדה על שומרת בירה עיר. רוסיה בירת
  רב, דור  

, )30( _____________________, המסורת. מצטמצמים או מתרחבים )29(______________________ 
  היסטורי, ןזיכרו                    מדינה, גבול  

 הכריזה, 1949 דצמבר, י"תש כסלו בחודש. בישראל גם כך. מעמדה את הבירה לעיר נותניםה הם, העיר תולדות
מדינת 

  
, אביב-בתל המדינה קום לפני ששכנה, הכנסת. )31(______________________  כעל ירושלים על ישראל

  מדינה, בירה 

  .הבירה לירושליםעברו משרדי הממשלה  בעקבותיהו ,לירושלים עברה

  ) http://news.walla.co.il/?m=1&mid=83400 :פי-מעובד על(
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  תרגיל רביעי

 
  .שלמטה מהרשימה בקטע החסרות המילים את השלימו •
  
  

  העישון מזיק לסביבה

שמדדו , כך קובעים מומחים. לאוויר עשן רעיל פי עשרה מעשן מכוניות )0(         פולטים           אנשים שמעשנים

. ולאחר מכן מעשן סיגריות, ממנוע דיזל) חלק קטן מאוד(החומר החלקיקי ) 32( _______________במדויק את 

. הנשימה בדרכי) 33( _______________ל במיוחד חשופים פסיביים מעשנים מדוע מסביר זה ממצא, לדבריהם

 סגורים) 34( _______________ במקומות סיגריות עישון של החוק נגד האכיפה להגברת קוראים החוקרים

 ריאות בסרטן לחלות הסיכון את מעלה לאוויר )35( _______________ש החלקיקי החומר .קניונים כמו

 חוקה בישראל גם. חוקים )36( _______________ באירופה מוגבלת האוויר לחלל החומר פליטת. ובאסטמה

, מכוניות כמו – מקורות של משורה לאוויר מגיע החלקיקי )37(_______________ה .ופליטת את לימגב

 פחות מעט, גורם הוא טבק עישון גם )38( _______________. בנייה ואתרי מפעלים, אוטובוסים, משאיות

 הטבק על לפיקוח מהיחידה ועמיתיו אינוורניצי יבאני'ג ר"ד אומרים כך. לאוויר חלקיקי חומר לפליטת, ידוע

    .איטליה, במילאנו

 הסיגריות מעשן החלקיקי החומר פליטת בין להשוות )39( _______________ ניסוי ערכו ועמיתיו החוקר

 שכמעט, יטליהא צפון בהרי קטנה בעיר' בגראז )40( _______________ הניסוי. דיזל מכוניות ממנועי לפליטתו

   .באוויר חלקיקי חומר של ריכוז בה ואין

 .פליטת, אולם ,נפלט ,מחלות, חומר ,במטרה, ציבוריים, נערך, באמצעות ,פולטים: מילים רשימת

   ) http://news.walla.co.il/?m=1&mid=83400 :פי-מעובד על(
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 10   
2. feladat 10   
3. feladat 11   
4. feladat 9   

Feladatpont összesen 40   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
    
      
 javító tanár  

 
 
 

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

 __________________________________________________________________________  
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt  
egész 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 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! 
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HÉBER NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. május 11. 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 ניוש קטעים שנימ מורכב המבחן .בעברית תשמעו ההוראות ואת הקטעים 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 קטעיםה של חוזרת השמעה אחרי

  
  .דקות 30 המבחן אורך

  .בהצלחה לכם מאחלים אנו
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  תרגיל ראשון

 
 .עכשיו תשמעו את כל הקטע הראשון •

 .חלקים קצריםלוהוא יהיה מחולק , נוספת אחר כך תשמעו אותו פעם •

 .בנושא האושר, שחקנית וסופרת ישראלית, ראיון עם גילה אלמגור מעותש זהקטע ב •

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

 .לפי השיחה ששמעתם נכון או לא נכון ןסמל אתם צריכים זהבחלק  •
  

  
 : דוגמה

  נכון לא/  נכון .גילה אלמגור היא שחקנית וסופרת שזכתה בפרסים רבים .0

  נכון לא/  נכון .גילה אלמגור מאושרת כאשר היא דואגת לגורל האנשים היקרים לה .1

  נכון לא/  נכון .מראה הים והטבע הירוק עושה לה טוב .2

  נכון לא/  נכון .סופי מקסין בת השמונה, גילה אוהבת את הסקרנות והיצירתיות של נכדתה .3

  נכון לא/  נכון .ל נכדתהת שגילה אלמגור אוהבת לשמוע סיפורים על הילדּו .4

  נכון לא/  נכון .לגילה יש זיכרונות טובים מן השנים הראשונות של ילדותה .5

  נכון לא/  נכון .עשרה וחצי-גילה למדה בכפר הדסים עד גיל חמש .6

  נכון לא/  נכון .החברים שלה מכפר הדסים הם ניצולי שואה .7

  נכון לא/  נכון .אביב-כשלמדה משחק בתלת התרבות והחברּו, היא למדה להעריך את הטבע .8

  נכון לא/  נכון .מקור לאושר, בעיני גילה אלמגור, זוג שאוהב ותומך הם- החיים עם בן .9

  נכון לא/  נכון .היא לספר מעשיות לילדים חולים" קרן המשאלות"המטרה של  .10

  נכון לא/  ןנכו .יהודי או ערבי  –הקרן עוזרת להגשים משאלות של כל ילד חולה   .11

 נכון לא/  נכון .גילה חושבת שרק אדם דתי יכול להעריך את החוכמה שמצויה בספר תהילים .12

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. Elért

            12  
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  תרגיל שני

  
 .שניעכשיו תשמעו את כל הקטע ה •

 .חלקים קצריםלוהוא יהיה מחולק , נוספת אחר כך תשמעו אותו פעם •

על אירוח ספורטאים אירופאים , על משלוח ספרים "ינשוף"כתבות מן העיתון  3בחלק זה תשמעו  •
 .ועל הפלאפל הישראלי שכובש את העולם, בישראל

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

 .את המשפטים לפי הקטע ששמעתם םהשליל אתם צריכים זהבחלק  •
 
  

   :דוגמה

 .              חדש           ורית גלבוע נותנת לאחרונה  שירות המועצה האז .0
  )ארצי, לאזרחים ותיקים ,חדש, מקצועי(  

  .__________________הספרייה שולחת ספרים  .13
  )ספר- לבתי, לאתר האינטרנט, חזורלמִ , לבית של הקורא(  

  .__________________הקוראים בוחרים ספר בעזרת  .14
  ) ראש העירייה, הספרנים ,האינטרנטאתר , שליח(  

  .מחזיר אותו לספרייה__________________  ,השליח מביא את הספר לבית הקורא .15
  ) ובתוך יומיים, וגם, ולפעמים, אבל לא(  

  .כדי לעודד קריאה__________________ השירות ניתן  .16
 )כל יומיים, רק לספרנים, בתשלום סמלי, בחינם(  

  
  .להתאמן בחוץ בחורף האירופאי הקר__________________ ם הספורטאי .17

  )לא חייבים, משתדלים, לא יכולים, בוחרים(  

  .ולכן אפשר להתאמן בחוץ, בחורף__________________ בישראל  .18
  )אין תחרויות, קר יותר, חם יותר, יש תיירים(  

  .ורטמכין לספורטאים שיבואו מתקני ספ__________________ משרד   .19
  )התיירות, הכינרת, הספורט, האוצר(  

  
  .__________________אזור הכינרת הוא המתאים ביותר ל  .20

  )שחייה, תחרויות אולימפיות, בילוי בחגים, אימוני ספורט(  

  ".פלאפל מעוז"יש סניפים של __________________   .21
  ") ס'נלדמקדו"ליד כל סניפי , בערים רבות בעולם, בסין, רק בירושלים(  
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  המשך שניתרגיל 

  
  .לאכול פלאפל כי הוא בריא וצמחוני__________________ בעולם   .22

  )נוסעים לירושלים, מעדיפים, ממעטים, לא רוצים(  

  .__________________נחמן מילוא רוצה שהפלאפל הישראלי   .23
  )יכבוש את העולם ,יישאר בישראל, לא יהיה זול, יהיה בשרי(  

  .__________________פלאפל מעוז , ס'דונלדכמו מק  .24
  )אמריקאי, מציע אוכל מהיר וזול, נמכר בסין, כסמל מסחרי M-משתמש ב(  

  .יחסית__________________ הפלאפל הישראלי הוא אוכל , ס'בהשוואה לקציצה של מקדונלד  .25
  )מהיר, מזיק, יקר, בריא(  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Max. Elért

             13  



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 6 / 8 2010. május 11. 
0912 

Héber nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

  



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 7 / 8 2010. május 11. 
0912 

Héber nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

  

 
  



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2010. május 11. 
0912 

Héber nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

Feladatpont összesen 25   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
      
 javító tanár  

 
 
 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt  
egész 

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. vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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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

  
 לחבר מכתב אישיכתיבת  •

אתם מודאגים כי קראתם ". רפטינג"צאת לטיול אתם יודעים שהוא מתכוון ל. חבר שלכם אוהב ספורט מסוכן
הם שכרו סירה , תיירת ישראלית יצאה לטיול עם החברים שלה: מאמר על מקרה בפרו שכמעט הסתיים באסון

החבר שלה קפץ אחריה . למרות שידעה לשחות היטב, היא נפלה למים ונפגעה קשה. ויצאו לרפטינג בנהר סוער
  .כדי להציל אותה

 .הסבירו ופרטו את טענותיכם. המסוכן" רפטינג"שלכם ונסו לשכנע אותו שלא לצאת לטיול ה כתבו מכתב לחבר •

 .מילים 120-150 כתבו •

 .מותר במילון השימוש •

 )נקודות 10(
  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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  יתרגיל שנ

  
 :הבאים הנושאים משני אחדב בחרו •

 כתיבת מכתב למנהל של בית מלון .1
אבל אתם לא מרוצים , אתם מתאכסנים בבית מלון. אתם נמצאים עם המשפחה שלכם בחופשה בישראל

  :כתבו מכתב למנהל של המלון. ממספר דברים בבית המלון

אבל הדגישו את אותם , תםהתייחסו גם לשירות הטוב שקיבל(תארו את השירות שקיבלתם במלון  
  ).המקרים שבהם לא הייתם מרוצים מן השירות

אתם יכולים להתייחס במכתבכם  .הציעו למנהל מספר רעיונות איך אפשר לשפר את השירות של המלון 
מידת האדיבות והיעילות של החדרנית , רמת הסדר והניקיון(החדר : לחלק או לכל הדוגמאות הבאות

, איכות ומגוון המזון בארוחות השונות, )'פקידי הקבלה והקופה וכו, רכזייהשירות המ(קבלה , )'וכו
   ).ההשקעה של צוות הבידור, איכות הפעילויות(תכניות הבידור 

 תפקיד הברכות בחיינו עלמאמר קצר לעיתון של בית הספר כתיבת  .2

יש להן משקל . ים בחיינוהן קושרות בינינו ובין האירועים המשמח. ברכות הן נושא מרכזי בחיי כל אדם
 :כתבו מאמר קצר לעיתון של בית הספר בנושא זה. ומשמעות

 .הציגו בפירוט את דעתכם ?הברכות בחיינו תפקיד אתם חושבים עלמה  

  .  פרטו ותנו דוגמאות? אילו סוגי ברכות אתם מכירים 

 .פרטו ותנו דוגמאות? מהם היתרונות של הברכות 

 ?באיזה אירוע? ותמתי בפעם האחרונה קיבלתם ברכ 

  .את האירוע תארו ?חברים או מתי בפעם האחרונה בירכתם בני משפחה 

 .פרטו ותנו דוגמאות? האם כל אחד נזקק לברכות 

 .מילים 200-250 כתבו •

 .מותר במילון השימוש •

  )נקודות 20(

 ____:שבחרתם הנושא מספר את כתבו •
  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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Feladat Értékelési szempont Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

I. 

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

I. Feladat összesen 10  

II. 

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

II. Feladat összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
     
  javító tanár  

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt  
egész 

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ……………………  Dátum: …………………… 
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