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Examenul de bacalaureat naŃional 2013 
 

Proba C  
de evaluare a competenŃelor lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională  

studiată pe parcursul învăŃământului liceal  
 

 Proba scrisă  
Limba ebraică  

 
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările 

 
Model 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul de lucru efectiv este de 120 de minute. 

 
 
ÎNłELEGEREA TEXTULUI CITIT 
 
SUBIECTUL I (40 de puncte) 
 

 ִמְבָחן ַּבְגרּות 

  ִעְבִריתָׂשָפה

 

 

. ּקֹות ַּד120-ְּכִתיָבה ו  ֲהָבַנת ַהִּנְקָראִמְבָחן: 'ֵחֶלק א. 1   

 .ה ַוֲהָבָנהְקִרי1. א 

. ָךֶׁשְלָפֶני ֶאת ַהֶּקַטע ְקָרא  

) .3('ַּבֶּטְקְסטלֹא ְמַצְּייִנים 'ִאם ֵאין ַמְסִּפיק ִאיְנפֹוְרַמְצָיה  ְּבַחר ).  2(' לֹא ָנכֹון'אֹו ) 1(' ָנכֹון ':ְּבַחר ְּבAַחת ַהְּתׁשּובֹות  

 ְקָצת ֶׁשֶקט ְּבַבָּקָׁשה

 

 

 ?ּוְלַהְקִׁשיב ַּדָּקה ַלֲחִצי ָהֵעיַניִים ֶאת ִלְסּגֹר יםְיכֹוִל Aֶּתם

 ?ׁשֹוְמִעים Aֶּתם ָמה

  ?ּוְמַעְצֵּבן ַמְפִריַע אּוַלי אֹו? ְמַעְניֵן? ָיֶפה? ָנִעים ֶזה

 

. ְנִעיִמים לֹא קֹולֹות ַּגם ֵיׁש ֲאָבל, יםְנִעיִמ קֹולֹות ַהְרֵּבה ֵיׁש ּוַבחּוץ ַּבַּבִית. ּוַבַּלְיָלה ַּבּיֹום: ַהְּזַמן ּכֹל ׁשֹוְמִעים ֲאַנְחנּו

 ֶאת ׁשֹוְמִעים לֹא, ְמַדְּבִרים ֲאָנִׁשים ׁשֹוְמִעים לֹא. ְמאֹד ָחָזק ַרַעׁש ֵיׁש, ִּבְמִסּבֹות ְוַגם, ָּבאֹוטֹוּבּוס, ַּבַּקְניֹון, ַּבִּמְסָעָדה

 מּוִסיָקה ָׁשם ֵיׁש ִּכי, ֵאֶּלה ּכֹל ֶאת ִלְׁשמַֹע ְיכֹוִלים לֹא ֲאַנְחנּו. ֹוִנּיֹותַהְּמכ ֶׁשל הַרַעׁש ֶאת לֹא ַוֲאִפיּלּו, ַהֶּטַבע ֶׁשל ַהּקֹולֹות

 .ְמאֹד ֲחָזָקה

 

. ָּכָכה לֹא ְּכָבר ֶזה ַהּיֹום. ּוְנִעיָמה ֶנְחָמָדה מּוִסיָקה – ּוַבּסּוֶּפְרַמְרֶקט, ְׁשֵקָטה מּוִסיָקה ּוַבִּמְסָעדֹות ַּבֲחנּויֹות ָהְיָתה ַּפַעם

  ַּבְּבֵרָכה, ַּבֶּטֶלפֹון מּוִסיָקה ֵיׁש ַהּיֹום. ָמקֹום ּוְבכֹל, ָּבאֹוטֹו, ַּבּוֹוְקֶמן, ַּבְּסְטִריאֹו: ְוָחָזק, ַהְּזַמן ּכֹל מּוִסיָקה רֹוִצים ְחנּוֲאַנ
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 ֲאָבל, ַּבַהְפָסקֹות מּוִסיָקה רֹוָצה לֹא ִניֲא: "אֹוֶמֶרת, 1ִביב ְּבֵתל ֵסֶפר -ֵּבית ְמַנֶהֶלת, וַיְצָמן ָרֵחל. ַהֵּסֶפר ְּבֵבית ּוַבַהְפָסָקה

 ."ֶזה ַעל ַמְחִליִטים ְוֵהם, רֹוִצים ַהַּתְלִמיִדים

  

 ֲחָזָקה מּוִסיָקה ֵיׁש ִּכי, ָלֶהם ַמְקִׁשיִבים ְולֹא, ֶׁשָּלנּו ַהֲחֵבִרים ֶאת ׁשֹוְמִעים לֹא ֲאַנְחנּו: "אֹוֵמר, ִמַּקַנָדה מּוִסיַקאי, ֶׁשֶפר ַמארי

 ִלְלמֹד ִּבְׁשִביל ַלֲעׂשֹות ָמה ַלֲחׁשֹב ְצִריִכים ֲאַנְחנּו ַהּיֹום. ֶׁשָּלנּו ְּבָעָיה זֹאת – ְלַהְקִׁשיב יֹוְדִעים לֹא ֲאַנְחנּו. ָמקֹום לְּבכֹ

 ".יֹוֵתר ַהְרֵּבה ּוְנִעיִמים טֹוִבים ִיְהיּו ֶׁשָּלנּו ַהַחִּיים ָּכְך. יֹוֵתר ְלַהְקִׁשיב

 :ְׁשֵאלֹות

 

 .ּוְבַלְיָלה ַּבּיֹום: ַהְּזַמן ָּכל ׁשֹוְמִעים נּוֲאַנְח. 1
 .ַּבֶּטְקְסט ְמצּוָּיין לֹא. ג    ָנכֹון לֹא. ב   ָנכֹון.א
 
 .ְמאֹד ָחָזק ַרַעׁש ֵיׁש ּוָבאֹוטֹוּבּוס ַּבַּקְניֹון, ְּבִמְסָעדֹות.2
 .ַּבֶּטְקְסט ְמצּוָּיין לֹא. ג   ָנכֹון לֹא. ב   ָנכֹון. א
 
 .ָּבאְך ֶׁשל ּומּוִסיָקה מֹוָצאְרט ֶׁשל ְׁשֵקָטה מּוִסיָקה ַּבֲחנּויֹות ָתהָהְי ַּפַעם.3
 .ַּבֶּטְקְסט ְמצּוָּיין לֹא. ג   ָנכֹון לֹא. ב   ָנכֹון. א 
 
 :ּוַבֶפֶלאפֹון ַּבֶּטֶלפֹון מּוִסיָקה ֵיׁש ַהּיֹום. 4
 .ַּבֶּטְקְסט ְמצּוָּיין לֹא. ג   ָנכֹון לֹא. ב   ָנכֹון. א
 
 ". ְלַהְקִׁשיב יֹוְדִעים ֲאַנְחנּו: "אֹוֵמר ֶׁשֶפר ִריַמא.5
 .ַּבֶּטְקְסט ְמצּוָּיין לֹא. ג   ָנכֹון לֹא. ב   ָנכֹון. א
 

 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 
 

 . ָךא ֶאת ַהֶּטְקְסט ֶׁשְלָפֵניָרְק

 .ה ְּביֹוֵתרַהַּמְתִאיָמ ) ג,ב,א( ֶאת ַהְּתׁשּוָבה י\ְּבַחר , 1-10ִּבְׁשֵאלֹות 

 

 ִמְכָּתב ְלָדן

 !ָּדן ַהָּיָקר ֲחֵבִרי ָׁשלֹום   

  ? ֶׁשְּלָך ַהִּמְׁשָּפָחה ְׁשלֹום ּוָמה ? ַהַחִּיים ֵאיְך ? 1ִביב-ְּבֵתל ִנְׁשַמע ָמה. ִמְּמָך ָׁשַמְעִּתי לֹא ִמְּזַמן? ְּׁשלֹוְמָך ָמה

 ?ִאְּתָך ָחָדׁש ָמה ָלַדַעת רֹוֶצה ַוֲאִני ִמְכָּתב ְלָך ָּכַתְבִּתי לֹא ְזַמן ַהְרֵּבה

  .ֲחָדִׁשים ְּדָבִרים ַהְרֵּבה ֵיׁש ֶאְצִלי

 ֻׁשָּתף ִעם ְקַטָּנה ְּבִדיָרה ָּגר ֲאִני. ֶׁשַּבִּקּבּוץ ָּבאּוְלָּפן ִעְבִרית ְולֹוֵמד ְירּוָׁשַלִים ַיד ַעל ֶׁשִּנְמָצא" ָרֵחל ָרַמת "ְּבִקּבּוץ ָּגר ֲאִני ַעְכָׁשיו

 .ָּדִנּיֵאל לֹו קֹוְרִאים - ֶנְחָמד

 ַּבֲחַדר ּבֶֹקר ֲארּוַחת ֶלֱאכֹל הֹוֵלְך ֲאִני ָּכְך ְוAַחר ִמְתַּפֵּלל, ִׁשַּניִים ְמַצְחֵצַח, ָּפִנים ׁשֹוֵטף ֲאִני. ֵׁשׁש ְּבָׁשָעה ָקם ֲאִני ּבֶֹקר ּכֹל

 ) וִיָרקֹות ֶחְמ1ה, ֶלֶחם, ְּגִביָנה, ֵּביָצה ( טֹוָבה ּבֶֹקר ֲארּוַחת ְכִליםאֹו ֲאַנְחנּו ַהִּקּבּוץ ֶׁשל ָהאֶֹכל ַּבֲחַדר. ַהִּקּבּוץ ֶׁשל ָהאֶֹכל

  .ֵהל ִעם ָׁשחֹור ָקֶפה ְוׁשֹוִתים
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  .ְסטּוֶדְנִטים ֶעְׂשִרים ֵיׁש ָהאּוְלָּפן ֶׁשל ַּבִּכָּתה. ָהאּוְלָּפן ֶׁשל ַּבִּכָּתה ִעְבִרית ִלְלמֹד הֹוֵלְך ֲאִני ָּכְך-Aַחר

, ֵמרֹוַמְנָיה, ֵמאּוְקַרִאיָנה, ֵמרּוְסָיה ֲחָדִׁשים עֹוִלים ֵיׁש: ֲאָרצֹות ִמיֵני ִמּכֹל ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ֶׁשָעלּו ֲחָדִׁשים עֹוִלים ֵהם ֶדְנִטיםַהְּסטּו

 ְוכּוָּלם ָּבנֹות ְוֶעֶׂשר ָּבִנים ֲעָׂשָרה ָתהַּבִּכ ֲאַנְחנּו. ְּפלּוס ֶעְׂשִרים הּוא ַהְּסטּוֶדְנִטים ֶׁשל ַהִּגיל. ּוִמַּקַנָדה ִמָּצְרַפת, ֵמ1ֵמִריָקה

  .ֶנְחָמִדים ַמָּמׁש

 ְוַעל ִמַּקַנָדה ַהִּזיכרֹונֹות ַעל ְמַדְּבִרים ֲאַנְחנּו. ַּבִּכָּתה טֹוב ֲהִכי ַהַּתְלִמיד ְוהּוא, ִמַּקַנָדה ִהִּגיַע הּוא. ָּדִנּיֵאל ַיד ַעל יֹוֵׁשב ֲאִני

 .ָׁשם ַהַחִּיים

 יֹום ּכֹל אֹוֵהב ְוהּוא ְפִריְדָמן ְראּוֵבן לֹו ֶׁשּקֹוְרִאים ְמצּויָן מֹוֶרה ָלנּו ֵיׁש. ִעְבִרית ִׁשעּור ַמְתִחיל ָוֵחִצי ְׁשמֹוֶנה ְּבָׁשָעה, יֹום ּכֹל

. ּוָבעֹוָלם ְּבִיְׂשָרֵאל ַּבֲחָדׁשֹות ַּבּבֶֹקר ִּדְּברּו ָמה ַעל ָלנּו ְמַסֵּפר הּוא. Aְקטּו1ִלי ְּבנֹוֵׂשא ְּבִׂשיָחה ַהִּׁשיעּור ֶאת ְלַהְתִחיל ַּבּבֶֹקר

 ַהִאיָרִני אד'1ְחֵמִדיִניָג ּוָמה ַהּיֹום ִּבְׁשִביָתה ִמי, ָהרֹוְפִאים ֶׁשל ַהְּׁשִביָתה ִעם ַלֲעׂשֹות רֹוֶצה ְנַתְנָיהּו ִּביִּבי ָמה ָלנּו ְמַסֵּפר הּוא

 ַהְּסטּוֶדְנִטים ְוכֹל ַהּלּוַח ַעל ַהֲחָדׁשֹות ַהִּמִּלים ֶאת ּכֹוֵתב ְראּוֵבן ַהּמֹוֶרה. ְוָלעֹוָלם ִיְׂשָרֵאל ִלְמִדיַנת ַהּיֹום ַלֲעׂשֹות רֹוֶצה

 ֶאת ׁשֹוְמִעים אֹו" Aֲחרֹונֹות ְיִדיעֹות "אֹו" ַמֲעִריב "ֵמָהִעיּתֹוִנים קֹוְרִאים ַּגם ֲאַנְחנּו ַּבּבֶֹקר ִלְפָעִמים. ַּבַּמְחֶּבֶרת ּכֹוְתִבים

  .ָּבַרְדיֹו ֹותַהֲחָדׁש

 .ָקֶׁשה ְקָצת ְוֶזה ָהִעְבִרית ַּבָּׂשָפה ַרק ְלַדֵּבר ָלנּו ַמְרֶׁשה ְראּוֵבן ַּבִּׁשיעּור

 אֹו הָקֶפ ּכֹוס עֹוד ׁשֹוִתים ֲאַנְחנּו. ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ַהַחָּמה ַלֶּׁשֶמׁש ֵמַהִּכיָּתה יֹוְצִאים ֲאַנְחנּו. ַהְפָסָקה ֵיׁש ֶעֶׂשר ְּבָׁשָעה יֹום ּכֹל

  .טֹוב' ֵסְנְדוִויץ ֵאיֶזה אֹוְכִלים

 .ָׁשָעָּתיִים עֹוד לֹוְמִדים ֲאַנְחנּו ָּכְך Aַחר

 ָיָפה ֲהִכי ַהַּבחּוָרה ִהיא. ֶׁשִּלי ַהֲחָדָׁשה ַהֲחֵבָרה ִהיא ָרֵחִלי. ָרֵחִלי ִעם ִנְפַּגׁש ֶׁשֲאִני אֹו ַּבֶחֶדר ָלנּוַח הֹוֵלְך ֲאִני ַּבָצֳהַרִים

 חּומֹות ְוֵעיַניִים ְּדַבׁש ְּבֶצַבע 1רְֹך ֵׂשָער ָלּה ֵיׁש. ָוֵחִצי ְּבָׁשָנה ִמֶּמִּני ְּגדֹוָלה ִהיא, ּוְׁשַּתִים ֶעְׂשִרים ַּבת ִהיא. ַמִּכיר ֶׁשֲאִני הַוֲחמּוָד

 ַהַחִּיים ַעל ִלי ְמַסֶּפֶרת ְוִהיא ְּבַקַנָדה ֶׁשָּגָרה ֶׁשִּלי ַהִּמְׁשָּפָחה ַעל ָלּה ְמַסֵּפר ֲאִני. ַהַחִּיים ַעל ַהְרֵּבה ְמַדְּבִרים ֲאַנְחנּו. ְיֵפיִפּיֹות

 .ְּבAְנְּגִלית ְוַגם ְּבִעְבִרית ַּגם ְמַדְּבִרים ֲאַנְחנּו. ָּבּה ְמאָֹהב ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיׁש ֲאִני. טֹוִבים ַמָּמׁש ֲחֵבִרים ֲאַנְחנּו. ַּבִּקּבּוץ ֶׁשָּלּה

. נֹוָסִפים עֹוְבִדים ִעם ְּבַיַחד ַהִּקּבּוץ ֶׁשל ָהֶעֶרב ֲארּוַחת ֶאת ֵמִכין ֲאִני. ַהִּקּבּוץ ֶׁשל ַּבִּמְטָּבח ֵבדעֹו ֲאִני ַהָּצֳהַרִים Aֲחֵרי 

 ַּגם ְמִכיִנים ְחנּוֲאַנ. ְלָבָנה ּוְגִביָנה ֶלֶחם ִעם אֹוְמֵלט אֹו ַעְגָבִנּיֹות ִעם ָׁשְקׁשּוָקה ְּכָלל ְּבֶדֶרְך אֹוְכִלים ַּבִּקּבּוץ ָהֶעֶרב ַּבֲארּוַחת

 ַּגם ְמִכיִנים ֲאַנְחנּו. ָׁשחֹר ּוִפְלֵּפל ֶמַלח ּוְקָצת ַזִית ֶׁשֶמן מֹוִסיִפים ֲאַנְחנּו. ְוָחָסה ָּבָצל ְמָלְפפֹוִנים, ַעְגָבִנּיֹות ִעם ִיְׂשְרֵאִלי ָסָלט

  .ְּתָמִרים ְוַגם ַּבָּננֹות, ִקיוִי, םַּתּפּוִחי, ַּתּפּוִזים ַהֵּפרֹות ְּבָסָלט ָׂשִמים ֲאַנְחנּו: ֵּפרֹות ָסָלט

 ֶׁשִּלי ְוַלִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי ַלֲחֵבִרים ֵמייִלים ְוּכֹוֵתב ַהַּמְחֵׁשב ַיד ַעל ויֹוֵׁשב, ַהַּבִית ִׁשעּוֵרי ֶאת ֵמִכין ֲאִני, ַהַּבְיָתה חֹוֵזר ְּכֶׁשֲאִני, ָּבֶעֶרב

 ֶאת ָלּה ְוָׁשר ָלּה ְמַנֵּגן ַוֲאִני ַלֶחֶדר ֵאַלי ָּב1ה ָרֵחִלי ִלְפָעִמים. ְּבִעְבִרית ִׁשיִרים ְוַלִּׁשיר ָטָרהַּבִּגי ְלַנֵּגן אֹוֵהב ַּגם ֲאִני. ְּבַקַנָדה

  .ַמִּסיָקּה ִמיִרי ֶאת ַּגם אֹוֶהֶבת ִהיא. ּגֹוָלן ֱאָּיל ֶׁשל ַהִּׁשיִרים

 .ּוְטִחיָנה חּומּוס ְּבִמְסָעדֹות יםְואֹוְכִל ִּבירּוָׁשַלִים ְמַטְּיִלים ֲאַנְחנּו ַׁשָּבת ְּביֹום

 .ָרֵחִלי ֶׁשִּלי ַהֲחָדָׁשה ַהֲחֵבָרה ְוֶאת ֶׁשִּלי ַהֲחֵבִרים ָּכל ֶאת ֶׁשִּתְפּגֹוׁש רֹוֶצה ֲאִני? ַּבִּקּבּוץ אֹוִתי ְלַבֵּקר ָּבא Aָּתה ָמַתי

 

 !ְּבָקרֹוב ִמְּמָך ִלְׁשמַֹע ְמַקֶּווה, ַהָּיָקר ָּדן

 ,ַהָּיָקר ַחֵבְרָך                                       

 .ֲאִריֵאל                                              
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 ְׁשֵאלֹות

 

 :ְל ִמְכָּתב ּכֹוֵתב ֲאִריֵאל. 1
 .ָּדן ֶׁשּלֹו ָחֵבר. א
 .ֶׁשּלֹו ִאָּמא. ב
 .ֶׁשּלֹו 1חֹות. ג
 
 :ְּב ָּגר ֲאִריֵאל.2
 .ְירּוָׁשַלִים. א
 .ֵחיָפה. ב
 .ָרֵחל ָרַמת ִקּבּוץ.ג
 
 :ְּב לֹוֵמד ֲאִריֵאל. 3
 .ֵסֶפר ֵּבית. א
 .אּוִניֶבְרִסיָטה.ב
 .ַּבִּקּבּוץ אּוְלָּפן. ג
 
 :ֵיׁש ָהאּוְלָּפן ֶׁשל ַּבִּכָּתה.4
 .ַּתְלִמיִדים ֵמ1ה. א
 .ַּתְלִמיִדים ָעָׂשר ֲחִמָּׁשה.ב
 .ַּתְלִמיִדים ֶעְׂשִרים.ג
 
 :ְּבָׁשָעה לַמְתִחי ָהִעְבִרית ִׁשעּור.5
 .ְוֵחִצי ְׁשמֹוֶנה. א
 .ֵּתַׁשע.ב
 .ָוֵחִצי ֵּתַׁשע.ג
 
 :ַעל ְמַדְּבִרים ָּבאּוְלָּפן ַהַּתְלִמיִדים ַּבּבֶֹקר.6
 .ְוָהעֹוָלם ֵמָהֶאֶרץ ַהֲחָדׁשֹות. א
 .ְּבִיְׂשָרֵאל ָהAְקטּוAְלָיה ַעל.ב
 .ְנכֹונֹות ב+א ְּתׁשּובֹות.ג
 
 
 :ֵהבאֹו ֲאִריֵאל ַּבָצֳהַרִים. 7
 .ָרֵחִלי ִעם ְלִהיָּפֵגׁש אֹו ַּבֶחֶדר ָלנּוַח. א
 .ַהאֶֹכל ַּבֲחָדר ַלֲעבֹד. ב
 .ְלִמְסָעָדה ָלֶלֶכת. ג
 
 :ַלֲעבֹד הֹוֵלְך ֲאִריֵאל ַהָּצֳהַרִים Aַחר. 8
 .ַהָּפרֹות ִעם ָּבֶרֶפת. א
 .ַהִּקּבּוץ ֶׁשל ַּבִּמְטָּבח. ב
 .ָהִעְבִרית ְּבאּוְלָּפן. ג
 
 :ְמִכיִנים ַּבִּקּבּוץ ָהֶעֶרב ּוַחתַּבֲאר. 9
 .ְּגִביָנה ִעם ֶלֶחם. א
 . ַעְגָבִנּיֹות ִעם ָׁשְקׁשּוָקה.ב
 .ְנכֹונֹות ב+א ְּתׁשּובֹות. ג
 

 :ֶׁשל ַהִּׁשיִרים ֶאת ְּבִגיָטָרה ְלָרֵחִלי ּוְמַנֵּגן ַׂשר ֲאִריֵאל.10
 .ּגֹוָלן ֱאָּיל. א
 .1ָרִזי ָיְרֵדָנה.ב
 .ָחָּדד ָׂשִרית. ג
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PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE 
 
SUBIECTUL I (40 de puncte) 
 
 

 .ְולֹא ָהַלְכָּת ְלֵבית ַהֵּסֶפר ְולֹא ָעִׂשיָת ֶאת ַהִּמְבָחן ְּבֶחְׁשּבֹון.  ִלְפֵני ָׁשבּוַע Aָּתה ָהיִיָת חֹוֶלה ָהָיה ְלָך ְּברֹוְנִכיט.1

 .ַּמְסִּביר ָמה ָקָרה ְלָך ְוֶׁשֵהם רֹוִצים ֶׁשAָּתה ַּתֲעֶׂשה ִמְבָחן Aֵחרַההֹוִרים ֶׁשְּלָך ּכֹוְתִבים ַלּמֹוֶרה ִמְכָּתב ֶׁש

 

 . ִמיִּלים80-100 ֶאת ַהְּתׁשּוָבה בְּכתֹוב

 
 
SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 
 
 

 .ֵיׁש ְלָך יֹוָמן ִאיִׁשי. 2

ָמה ָקָרה ַהיֹום ... ֶאת ִמי Aָתה אֹוֵהב.... ָמה Aָתה ַמְרִגיׁש.. ָמה Aָּתה?ִמי Aָּתה? ְּכתֹוב ִסיּפּור ֵמַהּיֹוָמן ַעל ַהַחִּיים ֶׁשְּלָך

 ....ְּבֵבית ַהֵסֶפר ִעם ַהמֹוֶרה

 

 .  ִמיִּלים180-200ב ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ְּב תֹוְּכ

 


