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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! 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 12 2012. május 14. 
1211 

Héber nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 12 2012. május 14. 
1211 

Héber nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
  ראשוןתרגיל 

  
 השלמהה של האות את משפט כל שליד) □( במשבצת כתבו: המשפטים את והשלימו, הקטע את קראו •

  .הדוגמה לפי הנכונה
 
 
 

  ְדֵּבְרגֵלָאה גֹולְ 

היא כתבה ספרים גם למבוגרים וגם . ֵלָאה גֹוְלְדֵּבְרג היא אחת המשוררות העבריות הגדולות של התקופה החדשה
  .היא הייתה מתרגמת וחוקרת ספרות, לילדים

בשנים הראשונות של . אבא שלה היה כלכלן. בָקִליִנינְגַרד ברוסיה 1911במאי בשנת  29- לאה גולדברג נולדה ב
  .ְּבִליָטא שהייתה אז חלק מהאימפריה הרוסית, המשפחה של לאה גולדברג גרה ְּבקֹוְבֶנה, ההחיים של

היא כתבה את עבודת הדוקטורט שלה . ֵּבְרִלין ּובֹון, היא למדה פילוסופיה ושפות ֵשִמיֹות באוניברסיטת קֹוְבֵנה
  .פרות בגימנסיה העברית בעיר ַרַאסיַיןשם היא לימדה ס, בסוף הלימודים שלה היא חזרה לליטא. באוניברסיטת ּבֹון

בשנה זו היא כתבה את ספר . היא פגשה קבוצה של משוררים מפורסמים, 1935כאשר היא הגיעה לארץ בשנת 
  ".טבעת עשן"השירים הראשון שלה בשם 

היא  1940בשנת . 15ברחוב ארנון , אביב-והן גרו ביחד בתל, אימא שלה עלתה לארץ שנה אחרי לאה גולדברג
. בשירים היא כתבה מה היא מרגישה בקשר לארץ הישנה והחדשה שלה. פרסמה את ספר השירים השני שלה

  .בתקופה זו היא כתבה גם ספרי ילדים רבים ואהובים

היא . וכתבה גם פרסומות" אורות קטנים"היא ערכה את עיתון הילדים , גולדבר כתבה בשביל כמה עיתונים חשובים
  .היא קיבלה פרס רּוִפין 1949בשנת . רכה ספרי ילדיםספר וע-עבדה כמורה בבית

שנתיים אחרי . לכן היא ואימא שלה עברו לגור בירושלים, היא התחילה לעבוד באוניברסיטה העברית 1950בשנת 
היא תרגמה יצירות . בתקופה זו היא כתבה את רוב שירי האהבה שלה. זה היא התקבלה כפרופסור באוניברסיטה

  .היא גם התחילה לצייר. העולמיתרבות מהקלאסיקה 

היא . 1970בינואר  15-היא מתה ממחלת סרטן הריאה ב. היא עישנה הרבה מאוד, לאה גולדברג מאוד אהבה לעשן
. בפרס ישראל לספרות יפה) קיבלה(היא זכתה , אחרי שהיא מתה, בשנה הזאת. נקברה ְּבַהר ַהְמנּוחֹות בירושלים

שלה בבית ) אבן על הקבר(היא ביקשה שעל ַהַמֵצָבה . המוות של לאה גולדברג שנים לאחר 13אימא שלה חיה עוד 
  ".אימא של לאה גולדברג: "הקברות יכתבו רק ארבע מילים

  
 )ויקיפדיה –לאה גולדברג : מעובד על פי(
 
 
 
 
 
 
  

 :דוגמה

                         ?מתי נולדה לאה גולדברג .0

  .1921ביוני בשנת  03-ב .ג     .1911במאי בשנת  29-ב .א
 .1947בנובמבר בשנת  29-ב .ד      .1909בנובמבר  04-ב .ב

 א
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  המשך ראשון תרגיל

  
                    ?מה היה המקצוע של אבא של לאה גולדברג .1

  מתמטיקאי .ג           רופא .א
 כלכלן .ד           מורה .ב
  

                   ?מה לאה גולדברג למדה באוניברסיטאות השונות 2.
  פילוסופיה ושפות שמיות .ג        פיזיקה ומתמטיקה .א
  פילוסופיה ושפות לטיניות .ד        כימיה וביאולוגיה .ב

  
                   ?באיזו עיר היא כתבה את עבודת הדוקטורט שלה .3

  בירושלים .ג           בבון .א
 בקובנה .ד           בברלין .ב
  

                       ?ה בגימנסיה העבריתמה היא לימד .4
  ספרות .ג          הסטוריה .א
 עברית .ד          מתמטיקה .ב
  

                        ?באיזו שנה היא עלתה לארץ .5
  1933בשנת   .ג             1925בשנת   .א
  1931בשנת   .ד             1935בשנת   .ב
  

                             ? איפה היא ואימא שלה גרו בהתחלה  .6
  בחיפה  .ג              אביב-בתל  .א
  בבון  .ז              בירושלים  .ב
  

                ?1940על מה היא כתבה בספר השירים שלה שאותו היא פרסמה בשנת   .7
  על ההורים שלה  .ג             על הלימודים שלה בברלין  .א
  מפורסמיםעל משוררים   .ד   על הרגשות שלה בקשר לארץ הישנה והחדשה שלה  .ב
  

                            ?1950איפה היא התחילה לעבוד בשנת   .8
  באוניברסיטה העברית בירושלים  .ג         אביב-באוניברסיטת תל  .א
  אביב- בספרייה העירונית בתל  .ד          במסעדה בירושלים  .ב
  

                         ?1952מה קרה בחיים של לאה גולדברג בשנת   .9
 היא התקבלה לקבוצת המשוררים  .ג    ובל לספרותהיא קיבלה פרס נ  .א

  המפורסימים של ירושלים

  היא התקבלה כפרופסור באוניברסיטה  .ד       היא קיבלה פרס רופין  .ב
  

                             ?1970באיזה פרס היא זכתה בשנת   .10
  בפרס ירושלים לסופרים צעירים  .ג        בפרס ישראל לספרות יפה  .א
  בפרס ישראל למורים מצויינים  .ד        ם למשורריםבפרס ירושלי  .ב
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  תרגיל שני

 
 טור של משפט כל שליד) □( במשבצת כתבו: המשפטים של הנכונה ההשלמה את ומצאו הקטע את קראו •

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

  ?ניות בסופרמרקטאיך לעשות ק

בעלי הקניון או הסופרמקט רוצים שהקונים . רבים קולותו ריחות הקונים "פוגשים" לסופרמרקט או לקניון בכניסה
והם יודעים מה  ,הסופרמרקט אנשי המקצוע חשבו הרבה מאוד על סידור. כדי לקנות עוד ועוד הרבה זמן יהיו שם

עוזרת לנו ללכת לאט  שקטהו איטית מוסיקהש יודעים הם, משלל .למכור יותר דברים ביותר הטובות הדרכים הן
לקנות רק אוכל  צריכים הקונים רוב. כך בטוח שאנחנו קונים יותר, ואם אנחנו נמצאים יותר זמן בחנויות, בחנות
 לעבור הקונה צריך לכן. החנות של ההרחוק פינהבהם תמיד יהיו  האלה הדברים. לחם או ביצים, חלב כמו בסיסי
אנשי המקצוע  .לקנות רצה לאהוא שקונה גם משהו  שהוא וכך יכול להיות, אחרים דברים הרבה בין ארוכה דרך

. יודעים גם שאנשים קונים יותר דברים שנמצאים מול העיניים שלהם מדברים שנמצאים במדפים גבוהים או נמוכים
חה הולכת הרבה זמן ובדרך ארוכה כי כך המשפ, בעלי החנויות רוצים גם שהקנייה בסופרמרקט תהיה משפחתית

  .ואולי גם לקנות יותר, ולכן הם יכולים לראות יותר דברים, יותר בחנות

בדרכים  משתמשים, למכור את הדברים החדשים לקונים כדי. הפרסום היא ,יותר למכור לקונים עוד דרך טובה
 קונהל, כדי לשלם בתור כשעומדים זמןב. ועוד, ָּבַרְמקֹול הודעות, גדולים ְּפַלָקִטים, טעימות של אוכל חדש: רבות

 שוקולד כמו, שדברים הסיבה בדיוק זו. לא צריך אותם שהוא דברים גם לו" למכור" יותר וקל משעמם מאוד
לכן הקונה יכול לשים אותם בעגלה כאשר הוא עומד , וזולים קטנים אלה דברים. הקופה יד-עלהם  וסוכריות מסטיק
  .בתור

  .קניות אז הרשימה עוזרת להם לא לקנות דברים שהם לא צריכים רשימתאם כותבים שם יש אנשים שחושבי

  .לא לקנות הכולו כסףה לשמור על כדי, לסופרמרקט הכניסה זמןב לחשוב עליהם שכדאי דברים כמה יש

 לפי קניות רשימת כדאי לכתוב, דבר שני. שפחות כמה סופרמרקטל לכתול גדולות קניות שותלע חשוב, דבר ראשון
ובטוח שאנחנו קונים רק מה , כך לא צריך ללכת הרבה בסופרמרקט. שתייהו ופירות ירקות ,אוכל :מקום הדברים

כשאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים . רעבים לקניות ללכת לאהוא  עוד דבר חשוב .שאנחנו באמת צריכים לקנות
 או, אנחנו באמת צריכים את כל הדברים האם, לבדוק עוד פעם צריך הקנייה בסוף. אז אנחנו קונים יותר, לאכול
  .כדי לשלם לקופה בתורלפני שאנחנו עומדים  עוד להשאיר אותם בחנות אפשרות ישהאם 

 
 
 http://cms.education.gov.il) – "עצות לקנייה נבונה"הקטע  :פי-מעובד על(
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  המשך שני תרגיל

 
 'טור א

  :דוגמה

                 הקונים יםפוגש לסופרמרקט או לקניון בכניסה  .0

              כי, בעלי החנויות רוצים שהאנשים יהיו בחנויות יותר זמן  .11

                    מוסיקה איטית ושקטה עוזרת לנו  .12

                  נמצאים ביצים ולחם הם, חלב ואוכל בסיסי כמ  .13

                   את הדברים שהם נמצאים מול העיניים  .14

              זה אומר, אם אנחנו הולכים עם המשפחה לעשות קניות  .15

                     כמו, יש הרבה דרכים לפרסום  .16

          -יד הקופה היא ש- הם על וסוכריות מסטיק, שוקולד כמו, שדברים הסיבה  .17

                      חשוב לעשות קניות גדולות  .18

               כי, חשוב לא ללכת לעשות קניות כאשר אנחנו רעבים  .19

                       לפני שאנחנו משלמים  .20

  'טור ב

  .הודעות ברמקול ועוד, פלקטים גדולים, טעימות של אוכל חדש  .א

  .ולא ללכת לסופרמרקט הרבה פעמים  .ב

  .כך הם קונים עוד ועוד  .ג

  .קונים יותר  .ד

  .ללכת לאט בחנות  .ה

  .שאנחנו הולכים הרבה זמן ובדרך ארוכה יותר בחנות  .ו

  .רביםוקולות  ריחות  .ז

  .לקונה משעמם כאשר הוא עומד בתור לקופה ולכן הוא קונה דברים שהוא לא צריך  .ח

  .בפינה הרחוקה של החנות  .ט

  .ולכן אנחנו קונים יותר, אז אנחנו מרגישים שרוצים לאכול  .י

 .כדאי לבדוק האם אנחנו באמת צריכים את כל הדברים .א"י

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

 
 .תםקראש הקטע לפי ןנכו לא או ןנכו וסמנו הקטע את קראו •
  
 
  

  ?אהבה זאת מה

 פעם הוא אף. לו מה שאני נותנת לואבל אף פעם לא מספיק , הוא חכם ונחמד .ארבע בן קטן ילד לי יש: מספרת חנה
 הילד אבל, מבקש שהוא מה כל עושהאני , חדשים משחקים לו קונה, מתנותהרבה  לו נותנת אני. )שמח( מרוצה לא

אני תמיד לוקחת איתי , כשאני הולכת לגן הילדים. כמעט כל יום הוא מקבל משהו חדש .ועוד עוד רוצה תמיד
כשהוא רוצה . אבל הרבה פעמים הוא לא מרוצה ממה שאני נותנת לו, שמח כדי שהוא יהיה, ממתקים שהוא אוהב

אני קונה לו מה , כאשר זה קורה. וכולם מסתכלים עלינו, הוא מתחיל לבכות בקולי קולות, משהו ואני לא קונה לו
עמים אבל אני הרבה פ, אני יודעת טוב מאוד שזו לא דרך טובה לגדל אותו. שהוא רוצה רק שהוא יפסיק לבכות

אבל גם כשאני קונה לו כל מה . אז אני רק רוצה שהוא יהיה בשקט. לכן אין לי מספיק כוח לדבר איתו, עייפה מאוד
  ?לעשות מה ?מה אתה חושב על כל אלה. הוא לא שמח, שהוא רוצה

 םשה מה כל שלהם לילדים שנותנים אנשים. לתת מפסיקה לא ואת, לבקש מפסיק לא שלך הילד: עונה הפסיכולוג
 שזאת חושבים אלה הורים. )נותנים להם יותר מדי(  אותם מפנקים – רוצים שהם דבר כל להם קונים או, מבקשים
" להגיד רוצה" הוא, ומשחקים ממתקים הרבה מההורים מבקש ילד כאשר !אהבה לא זאת, טועים הם אבל – אהבה
 צריך הילד מה לחשוב ובמקום, זה את םמביני לא הורים הרבה" !משהו לא בסדר !לי חסר משהו, לב שימו: "להם
 להיות סבלני, להקשיב, חם יחס זה לתת אהבה. לילד ביותר החשוב הדבר היא אהבה …וקונים קונים הם, באמת

  .סוף בלי מתנות לתת ולא לב תשומתלתת ו

  
http://cms.education.gov.il) – "מה זאצ אהבה"הקטע : פי-מעובד על(
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 המשך תרגיל שלישי

 
  :דוגמה

  לא נכון \ נכון                  .הילד של חנה הוא בן ארבע   .0

  לא נכון \ נכון             .הוא תמיד שמח ומרוצה ממה שחנה נותנת לו  .21

  לא נכון \ נכון             .חנה נותנת לבן שלה מתנות וקונה לו משחקים  .22

  לא נכון \ נכון              .חנה עושה כל מה שהבן שלה מבקש ממנה  .23

  לא נכון \ נכון               .פעם בשבוע הילד מקבל משהו חדש  .24

  לא נכון \ נכון    .היא לא לוקחת איתה שום דבר בשביל הבן שלה, כשחנה הולכת לגן הילדים  .25

  וןלא נכ \ נכון     .הוא לא ממשיך לבקש, אבל חנה לא רוצה לקנות לו, כשהילד רוצה משהו  .26

  לא נכון \ נכון          .לפי הפסיכולוג אהבה היא לתת לילד כמה שיותר דברים  .27

 לא נכון \ נכון     להגיד רוצה, סיכולוג חושב שילד שכל פעם מבקש מההורים שלו מתנותהפ  .28
 .שמשהו לא בסדר

  לא נכון \ נכון     .לא מבינים מה הילד צריך באמת, הורים שקונים הרבה מתנות לילד שלהם  .29

  לא נכון \ נכון               .לילד ביותר החשוב הדבר היא אהבה  .30
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

Feladatpont összesen 30   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

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

Név:  ...........................................................  osztály:......  
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II. Nyelvhelyesség 
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Fontos tudnivalók  

 
 

Kedves Vizsgázó! 
 
 

Minden feladatot figyelmesen, többször olvass el, és gondold át a válaszokat! 
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

  
  .הנכונה בצורהו המתאים בזמן הפועל את וכתב •
  
  
 

 בעיות של בעל
 
 אז אני מספר לכם, טוב? למה (0)        לדעת      רוצים אתם . עייף מאוד. אני פשוט עייף, אני לא חולה, לא

 )לדעת( 

 בל לקנות נעלייםא. זוג נעליים אחד. עם האישה שלי לקנות נעליים(1)  _____________אתמול  :עכשיו 
 )ללכת( 

 . נכנסנו לחנות הנעליים הראשונה - השעה הייתה שמונה בדיוק -בבוקר .כך- עם האישה שלי זה לא דבר פשוט כל 
 

 . ןאבל האישה שלי לא אהבה אות, בחנות(2)  _____________ המוכר הביא לנו את כל הנעליים ש
 )להיות( 

 סוף -סוף. אבל הצבע לא בדיוק הצבע שהיא אוהבת, יפות ונוחות, נעליים אלה טובות. הנעל הזאת יקרה מאוד
 

 שהנעלים האלה גדולות מאוד לרגליים שלה ושצריך , (3) _____________ אבל האישה שלי, מצאנו זוג נעליים
 )לחשוב(

 , (4) _____________המוכר הביא עוד זוג נעליים בצבע שהאישה שלי . למצוא נעלים קטנות יותר
 )לאהוב( 

 שאלה נעליים פשוטות (5)  _____________אבל היא , נעליים קטנות ומתאימות בדיוק לרגליים שלה
 )לאמור( 

 לנוח לרגע ולשתות (7) _____________המוכר . משהו אלגנטי יותר(6)  _____________מאוד ושהיא 
 )לבקש(              )לחפש(

 .ואז נכנסנו לחנות הנעליים הבאה. ראשונהויצאנו מהר מהחנות ה" סליחה"מים ואנחנו אמרנו 
 
 
 .)1990, פה ובכתב-בעל: אריה ליפשיץ, ספרם של שרה יעקבובסקי :פי-מעובד על(
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  שניתרגיל 

 
 .שלמטה הרשימה מתוך הנכונה בצורה היחס מילת את כתבו' א בחלק •

 .שלמטה הרשימה מתוך הנכונה שורהקי מילת את כתבו' ב בחלק •
  
  

  'א חלק

  לילה רומנטי באביב

 כבר ישנים במיטות הילדים. לילה יפה בחוץ. אביב עכשיו! (0)       איתי      לטייל בואי , חנה :משה

_____________(8) .  

  .אבל יש לי עוד הרבה מאוד עבודה בבית, זה באמת לילה רומנטי, כן  :חנה

  !כך נעים בחוץ-כל! באיזה אוויר טו  :משה

  ?דואר היום (9) _____________שילמת את חשבונות החשמל והמים ! משה  :חנה

  .הלילה יש ירח מלא בשמיים  :משה

  . (10)_____________כל היום לא ראיתי ? איפה הכלב  :חנה

  !בואי לטייל קצת... פרחים-לא קר בחוץ ולא חם והאוויר מלא ריח  :משה

  .עוגה (11) _____________ואני עוד צריכה לעשות , מחר יהיה יום ההולדת של יוסי! העוגה, העוגה, או  :חנה
 

  את  ,עם  ,של  ,ל  ,ב  :רשימת המילים
 
 .)1990, פה ובכתב-בעל: אריה ליפשיץ, פי ספרם של שרה יעקבובסקי-מעובד על(
 
 

 'ב חלק

  טלוויזיה

ם טֹו"קודם הוא רואה את . הוא רואה טלוויזיה בסלון, הילדיםדויד הקטן חוזר מגן  (0)      אחרי ש      כל יום 

, הוא אומר שהוא אוהב לראות את הסרטים האלה". ןמֵ רְ ּפֵ סּו"הוא רואה את  (12)  _____________ו" יִר'וֵג

אימא ואבא של דויד עובדים . רי וסופרמן הם חברים טובים שלו'ג, הוא מרגיש שטום(13)  _____________

, נכון שהם עייפים. הם עייפים מאוד כשהם חוזרים הביתה(14)  _____________, הרבה שעות

  .דויד לא רוצה לדבר איתם בגלל הטלוויזיה. הם רוצים לדבר עם דויד על מה שקרה בגן(15)  _____________

  
 אחרי ש  ,אבל  ,כך- אחר  ,לכן  ,כי  :רשימת מילים

 
 

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oJR-omjQC08J:www.stqou.com/vb/archive/index.php : פי-מעובד על ) 
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  תרגיל שלישי

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

 בילוי של מוצאי שבת

 אביב גרים אנשים נחמדים שכל מוצאי שבת אוהבים לבלות עם המשפחה או עם-בתל 15ברחוב פרח בבית מספר 

 .הם נהנו מאוד מההצגה). 16(______________ חזרה מ )0(________________ . החברים
  תיאטרון, הצגה        אברהמי ,המשפח  

 .'משחקים בריג כל מוצאי שבת הם. אצל השכן שלהם) 17(________________  יצחק והאישה שלו שיחקו ב
 'בריג, משחק

 .בחברה המודרנית )18( _________________שם היא שמעה הרצאה מעניינת על . אסתר הייתה במועדון לצעירים
 צעירים, בעיה

 בסוף. שתו קפה ודיברו על דברים חשובים, אכלו עוגות, הם ישבו במרפסת, אצל משפחת אבני היו הערב אורחים

 גם מהעוגות, ריקים) 20( _______________ו) 19( _______________עכשיו . הערב הם אכלו ושתו הכול 
 מיץ, בקבוק         קפה, כוס 

  .לא נשאר כלום
 

 .)1990, פה ובכתב-בעל: אריה ליפשיץ, ספרם של שרה יעקבובסקי :פי-מעובד על(

 

  :דוגמה

                  משפחות אברהמי .ג  משפחה אברהמי .א   .0
  משפחי אברהמי .ד  פחת אברהמימש .ב   

  
                  הצגה התיאטרון. ג  ןהצגת תיאטרו .א  .16

  ההצגת תיאטרון .ד  ההצגת התיאטרון .ב
  

                  'המשחקי בריג .ג  'משחקים בריג .א  .17
  'המשחקים הבריג. ד   'משחק בריג .ב

  
                  בעיות הצעירים .ג  בעיה הצעירים .א  .18

 הבעיות הצעירים .ד  הבעית הצעירים .ב
  

                   כוסות הקפה .ג   כוסים הקפה .א  .19
  הכוסות הקפה .ד    הכוס קפה .ב

  
                  הבקבוקים המיץ .ג  הבקבוקים מיץ .א  .20

  בקבוקי המיץ .ד  הבקבוקי המיץ .ב
  

16 17 18 19 20 Max. Elért
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 תרגיל רביעי

 
  .שלמטה הרשימה מתוך בטקסט החסרות המלים את שבצו •
 
 
 

  יכֹוִבית ט

  .19- הוא נבנה במחצית השנייה של המאה ה, בירושלים שמחוץ לחומות) 0(      הראשונים     אחד הבתים , יכֹוִבית ט

. שלו הציירת אנה טיכווהאישה , ר אברהם טיכו"ד, את הבית רופא העיניים )21( _____________ 1924בשנת 

  .אחרי שגמרו את הלימודים שלהם בווינה 1912לירושלים בשנת  )22( _____________ שניהם

 גם עניים, הרבה חולים. בעיר )24( _____________הם . )23( _____________הוא למד רפואה והיא למדה 

בני הזוג . ר טיכו"בית החולים של דבאו מירושלים ומארצות המזרח הקרוב ל )25( __________________וגם 

הבית שלהם היה פתוח לאינטלקטואלים . בעיר )26( _____________ טיכו היו מאוד אקטיביים בחיי החברה וה

, קונצרטים, היום בבית טיכו יש תערוכות. ולשיחה )27( _____________ל, ולאומנים שנפגשו שם לכוס קפה

  .טובה עם אוכל טעים במיוחד ובגינה יש מסעדה )28( _____________

 
 
 : Beit Ticho, The Israel Museum, Jerusalem)פי-מעובד על(
  
 

 הראשונים   ,קנו   ,עוגת שטרודל   ,הגיעו   ,אומנות   ,תרבות   ,התחתנו   ,הרצאות   ,עשירים :רשימת המילים
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

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

Feladatpont összesen 28   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18  

    
    
    
      
  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 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! 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  
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III. Hallott szöveg értése 
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Pótlapok száma 
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Fontos tudnivalók 

 
  מבוא

 ,רב שלום יקרים תלמידים

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

  .תרגילים ושלושה קטעים משלושה מורכב המבחן .בעברית תשמעו ההוראות ואת הטקסטים כל את

 הפרקים שבין כך, קצרים בפרקים הטקסט את תשמעו אתם, השנייה בפעם .פעמיים הטקסטים כל את תשמעו אתם

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

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

  . 0 הספרה את תמצאו הדוגמה וליד, גמהדו יש

 .התרגילים כל על לעבור זמן לכם יהיה השנייה בפעם הטקסטים את שתשמעו אחרי

  
  .דקות 30 המבחן אורך

 .בהצלחה לכם מאחלים אנו
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  תרגיל ראשון

 
 .הראשון הקטע כל את תשמעו עכשיו •
 .קצרים לחלקים מחולק יהיה והוא, פעם עוד אותו תשמעו כך אחר •
 .צעיר שלומד באוניברסיטה, שיחה עם גדי אלוני תשמעו זה לקבח •
 .הראשון התרגיל את קראו, הראשון הקטע את שומעים שאתם לפני •
  .הדוגמה לפי הנכונה התשובה של האות את שאלה כל שליד) □( במשבצת בוכתל צריכים אתם זה בחלק •
 
 
  

 :דוגמה

                             ?בן כמה גדי .0
  26 בן .ג        23בן  .א
  28בן  .ד        27בן  .ב

 

  

                        ________________. גדי גר .1

  עם החברה ועם הכלב שלו .ג     עם ההורים שלו .א
  עם החבר שלו .ד     עם האחות שלו .ב

  

                         ?מה גדי לומד באוניברסיטה .2

  רפיהגיאוג .ג       הסטוריה .א
  גם מתמטיקה וגם הסטוריה .ד       מתמטיקה .ב

  

                      ?כמה שעות הוא לומד בזמן המבחנים .3

  שש עשרה שעות .ג    שתים עשרה שעות .א
  חמש שעות .ד    שלוש עשרה שעות .ב

  

                    ________________. הםגדי והאחות שלו  .4

  נפגשים כל שבועיים .ג     בקשר טוב מאוד .א
  כך בקשר-לא כל .ד  לא מדברים אחד עם השנייה .ב

  

             ________________. שלפעם בשבוע גדי אוכל ארוחת ערב בבית  .5

  ההורים שלו .ג     ההורים של נורית .א
  החברים שלו .ד      האחות שלו .ב

  

                ________________. גדי טייל, אחרי שגדי ונורית נפרדו .6

  אירופה - דרוםב .ג      אמריקה- דרוםב .א
  קוריאה - דרוםב .ד      אפריקה- דרוםב .ב

 ג
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                     ________________. חבריםלגדי יש  .7

  ממקום העבודה שלו .ג        מהצבא .א
  רק מהאוניברסיטה .ד  מבית הספר ומהאוניברסיטה .ב

  

                          ?גדי מה חלום החיים של .8

  להיות מנהל של חברה גדולה .ג    להיות שחקן מפורסם .א
 להיות הסטוריון ידוע .ד  להיות פרופסור למתמטיקה .ב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 Max. Elért

        8  
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  שניתרגיל 

 
 .השני לתרגיל לעבור צריכים אתם עכשיו •

 .קצרים בחלקים אותו תשמעו כך ואחר, הקטע כל את תשמעו הראשונה בפעם .השני הקטע את תשמעו •

 .אסתר דרור, תשמעו על חופשת הקיץ של השחקנית זה בחלק •

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

 .ששמעתם הקטע לפי המשפטים את להשלים צריכים אתם זה בחלק •

 
  

  :דוגמה

 ".לחפש את החופש"             הרדיו             תם מקשיבים לתוכניתא  .0

  )הרדיו, הילדים, הבוקר, הטלוויזיה(

 .בחיים שלה ________________________________אסתר טסה במטוס בפעם   .9

 )הרביעית, השנייה, השלישית, הראשונה(

 .________________________________אסתר טסה לברצלונה עם  10.

 )אבא שלה, אימא שלה, אבא שלה ואחות שלה, אימא שלה ואחות שלה(

 .מעניינים ________________________________באסתר והמשפחה שלה היו  11.

 )הרים, בתי ספר, מוזיאונים, בתים(

 .ושמחים ________________________________אסתר ואחות שלה רקדו בפאב עם בחורים  12.

 )יפים, חזקים, חכמים ,נחמדים(

 ________________________________ .אסתר רוצה לחזור לברצלונה גם  13.

 )בחודש הבא, בשבוע הבא, בשנה הבאה, מחר(  

 .________________________________כי היא אוהבת , אסתר רוצה לחזור לברצלונה 14.

 )עיראת המסעדות ב, לנסוע, את העיר הזאת, את החבר שלה(   

  
  
 
  

9 10 11 12 13 14 Max. Elért

      6  
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  שלישי תרגיל

  
 .השלישי לתרגיל לעבור צריכים אתם עכשיו •

 בחלקים אותו תשמעו כך ואחר, הקטע כל את תשמעו הראשונה בפעם :השלישי הקטע את תשמעו •

 .קצרים

שדה ועל  נה של השכןאנטעל , בישראל 9כוכב נולד על  "ינשוף"העיתון כתבות מן  3 תשמעו זה בחלק •

 .גוריון בישראל-התעופה בן

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

 .ששמעתם הקטע לפי נכון לא או נכון לסמן צריכים אתם זה בחלק •

 .שלכם התשובות את לבדוק זמן לכם יהיה התרגיל בסוף •
  
  

  :דוגמה

  לא נכון \ נכון              .8חגית יאסו זכתה במקום ראשון בכוכב נולד  .0

 לא נכון \ נכון                .חגית היא בחורה מהקהילה הגרוזינית 15.

 לא נכון \ נכון                     .חגית נולדה בישראל 16.

 לא נכון \ נכון                .חגית קיבלה טלוויזיה ובגדים חדשים 17.

 לא נכון \ נכון                  .שולמית לא אוכלת כבר שבוע 18.

 לא נכון \ נכון                   .לשולמית יש חמישה ילדים 19.

 לא נכון \ נכון                  .האנטנה על הבית של שולמית 20.

 לא נכון \ נכון       .היום האנשים צריכים להיות בשדה התעופה שלוש שעות לפני הטיסה 21.

 לא נכון \ נכון            .טיסות יוצאות ונכנסות 373- בהאנשים יטוסו  היום 22.

 לא נכון \ נכון         .רוב הנוסעים טסו לספרד ולאוקראינה 2011בחודש יולי בשנת  23.

  
  
  
  
  
  

15 16 17 18 19 20 21 22 23 Max. Elért

         9  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése
1. feladat 8   
2. feladat 6   
3. feladat 9   

Feladatpont összesen 23  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

    
    
      
  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 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. össze-
tevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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HÉBER NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2012. május 14.  14:00 
 

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 60 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

NEMZETI ERŐFORRÁS 
MINISZTÉRIUM 
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Fontos tudnivalók 

 
 

Kedves Vizsgázó! 

 
 

A feladatot figyelmesen, többször olvasd el, és gondold át! 
Szótár használható! 
 
Sok sikert kívánunk! 
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 תרגיל ראשון

 
  !בקיץ ַּבָלטֹוןאגם לת לבוא איתכם /ה ישראלי/כתבו הזמנה לחבר •
  

 !תבוא איתכם/ת שלכם יבוא/ה הישראלי/ואתם רוצים שגם החבר אתם נוסעים לאגם בלטון בקיץ

  :בהזמנה כתבו

  ,את תאריך הנסיעה 

 ,איך אתם רוצים לנסוע לשם 

  ,מה צריך לקחת איתכם 

  !ומה אתם רוצים לעשות שם 

 

  .מילים 80-50כתבו  •

  .השימוש במילון מותר •

 )נקודות 11(

  
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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 תרגיל שני
 
  :כתבו על אחד משני הנושאים •
  

  לימודים בישראל .1

ובמכתב  ,הונגריהבה שלכם /כתבו מכתב לחבר. אתם לומדים באחת האוניברסיטאות בישראל

  :כתבו

  ,על הארץ ועל העיר שבה אתם לומדים 

  ,על האוניברסיטה ועל הלימודים 

  ,מה אתם אוהבים שם ומה לא 

  ?מה קשה לכם במיוחד ולמה 

  !)לחברה היקרה שלי שלום: למשל(במכתב צריכים להיות התחלה וסיום שימו לב ש

  "כל ההתחלות קשות" .2

, ספר חדש-עברתם לבית(כתבו על התחלה קשה שהייתה לכם ". כל ההתחלות קשות"אומרים ש

  ):התחלתם עבודה חדשה, לעיר חדשה או לארץ חדשה

  ,מה הייתה הסיבה לכך שהתחלתם דבר חדש 

  ,איך הרגשתם בהתחלה 

  ,ה היה קשה במיוחד ולמהמ 

  ,מי או מה עזר לכם לעבור את הזמנים הקשים 

  ?החדש במה היה בכל זאת טוב במצ 

 

  .מילים 120-100כתבו  •

  .השימוש במילון מותר •

  )נקודות 22(

 

  :כתבו את מספר הנושא שבחרתם •
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Feladat Értékelési szempont maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

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  

    
    
     
   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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