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Examenul naţional de bacalaureat 2022 
Proba C 

de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 
studiată pe parcursul învăţământului liceal 

 
Proba scrisă la Limba Ebraică 

 
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 
 Model 
ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT  
 
Subiectul I  (40 de puncte) 

ְגרּות   ִמְבָחן בַּ
 ָשָפה ִעְבִרית

. ִנְקָרא ֲהָבנַּתִמְבָחן ': ֵחֶלק א. 1 ּקֹות 120-ְכִתיָבה וְ  הַּ דַּ   
ְקִריָאה ַוֲהָבָנה.. א    

. ֶאת ַהֶקַטע ֶשְלָפֶניָך ְקָרא  

ִאם ֵאין ַמְסִפיק (.  2' )לֹא ָנכֹון'אֹו ( 1' )ָנכֹון' :ַהְתשּובֹות ְבַאַחת ְבַחר
( .3)ַבֶטְקְסט'לֹא ְמַצְייִנים 'ִאיְנפֹוְרַמְצָיה  ְבַחר   

 

ּתֹון ֶשל ֶאְתמֹול יעִ   

 .ַבַבִית ַבבֹוֵקר יֹוֶשֶבת ץכַ  ְגֶבֶרת ַגם.  ַבַבִית בֹוֵקרבַ  יֹוֵשבָאדֹון ַכץ  

ִפְתאֹום ְגֶבֶרת ַכץ עֹוֶמֶדת ָלֶלֶכת . ַכץ קֹוֵראת ֵסֶפר ָאדֹון ַכץ קֹוֵרא ִעיתֹון ּוְגֶבֶרת 

 . ִהיא לֹוַקַחת כֹוַבע ְוְכָפפֹות, ְוהֹוֶלֶכת ֵאל ָהָארֹון

 ?" ְלָאן ַאְת הֹוֶלֶכת? ָמה ַאְת לֹוַקַחת כֹוַבע ְוְכָפפֹות לָ " ָאדֹון ַכץ שֹוֵאל 

 ? ַאָתה לֹא יֹוֵדַע ְלָאן ֲאִני הֹוֶלֶכת: "ְגֶבֶרת ַכץ אֹוֶמֶרת 

" ּוְבַמְחֵשִבים  ִבְפִסיכֹולֹוְגָיהֲאִני הֹוֶלֶכת ָלאּוִניֶבְרִסיָטה ֵיש ִלי ַהיֹום ִשיעּור   

? אּוִניֶבְרִסיָטה ַהיֹוםָלָמה ַאְת הֹוֶלֶכת לָ   

'. ְוַאְת לֹוֶמֶדת ְביֹום ג', ַהיֹום יֹום ב  

ץֵכן אֹוֶמֶרת ְגֶבֶרת  .'ְוַהיֹום יֹום ג, 'ֲאִני לֹוֶמֶדת ַכְלָכָלה ּוַמְחֵשִבים ֹכל יֹום ג,  ַכָ  

. 'ְולֹא יֹום ג 'ַהיֹום יֹום ב. ַכץאֹוֵמר ָאדֹון , לֹא  

!ַאָתה קֹוֵרא ֶאת  ָהִעיתֹון ֶשל ֶאְתמֹול :" ֶחֶקת ְואֹוֶמֶרתצֹו ַכץְגֶבֶרת   
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 ְשֵאלֹות
.ַבַבִית ַבבֹוֵקר יֹוֵשבָאדֹון ַכץ   .1  
 

טַבֶטְקס ָיןּוְמצ לֹא. ג   ָנכֹון לֹא. ב  ָנכֹון. א  

 
  ִעיתֹון  ַכץ קֹוֵראת ּוְגֶבֶרת    ֵסֶפרָאדֹון ַכץ קֹוֵרא  .2

 

טַבֶטְקס ָיןּוְמצ לֹא. ג   ָנכֹון לֹא. ב  ָנכֹון. א  

 

 
  ְבֹבֶקר ָקֶפה שֹוֶתה ַכץ ָאדֹון .3
טַבֶטְקס ָיןּוְמצ לֹא. ג   ָנכֹון לֹא. ב   ָנכֹון. א  

 

ְכָפפֹותּולֹוַקַחת כֹוַבע  ַכץ ְגֶבֶרת. 4  
טַבֶטְקס ָיןּוְמצ לֹא. ג   ָנכֹון לֹא. ב     ָנכֹון. א  

 

  ָבהיִלְמסִ  הֹוֶלֶכת ֲאִני אֹוֶמֶרת ַכץת ְגֶברֶ . 5

טַבֶטְקס ָיןּוְמצ לֹא. ג   ָנכֹון לֹא. ב       ָנכֹון. א   
 

 

 

 

 
Subiectul al II-lea (60 de puncte) 

 

ֶטְקְסט ֶשְלָפֵניָךָר ְק   . א ֶאת הַּ
ר,  1-10 ִבְשֵאלֹות ְּתשּוָבה \ְבחַּ ְתִאיָמה ְביֹו( ג,ב,א)י ֶאת הַּ מַּ  ֵתר.הַּ

 

 ֶזה לֹא ֵנס  

ְסטּוֶדְנִטים ִמֹכל ָהעֹוָלם ָבִאים ,ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ֵיש ַהְרֵבה אּוִניֶבְרִסיָטאֹות טֹובֹות 

.ִלְלמֹוד ְבִיְשָרֵאל    

.ת ָבִעיר ְירּוָשַלִים ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית ִנְמֵצאֶ   

. ֵבה ַבחּוִרים ּוַבחּורֹות ַבאּוִנְבֶרִסיָטה ָהִעְבִרית לֹוְמִדים ַהְר   

. ָבאּוִניֶבְרִסיָטה ַהזֹאת לֹוְמִדים ְסטּוֶדְנִטים ִמָכל ָהעֹוָלם  
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. ָבאּוִניֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית לֹוְמִדים ַהְרֵבה ְמֹאד ְסטּוֶדְנִטים ֵמָאֶמִריָקה  

הּוא  ,ִעְבִרית ִמּניּו יֹוֵרקהּוא ָבא ִלְלמֹוד ָבאּוִניֶבְרִסיָטה הָ ,ַגם ָדן ֹכֵהן ְסטּוֶדְנט 

.הּוא ִנְמָצא ָבָאֶרץ ָשָנה ַאַחת. לֹוֵמד ָבאּוִניֶבְרִסיָטה ַכְלָכָלה ּוַמְחֵשִבים   

ָדן רֹוֶצה ִלְלמֹוד ִעְבִרית ָבאּוְלָפן . ָדן ֹכֵהן יֹוֵדַע ְלַדֵבר ַרק ְמַעט ִעְבִרית 

.  ָבאּוִניֶבְרִסיָטה  

.ְרֵבה ֲחֵבִרים ָבאּוִניֶבְרִסיָטה ְלָדן ֹכֵהן ֵיש הַ   

ָדִויד , ַגם ָדִויד  הּוא ָבחּור ָאֶמִריָקִאי , ַלָחֵבר ֲהִכי טֹוב ֶשל ָדן  קֹוְרִאים ָדִויד 

. ְלָדִויד ֵיש ִמְשָפָחה ָבִעיר ֵתל ָאִביב. לֹוֵמד ַבאֹוִנְבֶרִסיָטה ַמְחֵשִבים ּוָמֵתָמִטיָקה  

. דֹוָדה ְודֹוד ֶשּלֹו עֹוְבִדים ְבאֹוִנֶבְרִסיַטת ֵתל ָאִביב  

.ֵפהָדִויד ִנְמָצא ְבִיְשָרֵאל ָשָנה ַוֲחִצי ְוהּוא ְכָבר יֹוֵדַע ְלַדֵבר ִעְבִרית ַמָמש יַ   

  .ָדִויד לֹוֵמד ְלַבד ִעְבִרית. ְלָדִויד ֵאין ְזַמן ָלֶלֶכת ִלְלמֹוד ָבאּוְלָפן ִעְבִרית

חֹוֵשב ְבִעְבִרית ְוַגם ַשר ְבִעְבִרית ִשיִרים ֶשל ָאִריק , ָדִויד כֹוֵתב ְבִעְבִרית

.ַאייְנְשֵטיין ּוְשֹלֹמה ַאְרִצי  

.ָדִויד ָכל ַהְזַמן ְמַדֵבר ְושֹוֵאל ֵאת ַהֹכל ְבִעְבִרית ְוַגם עֹוָנה ַרק ְבִעְבִרית  

.הּוא לֹוֵמד ְולֹוֵמד. ַהבֹוֵקר ַעד ַהֲעֵרב ִמן, ָדִויד לֹוֵמד ָכל ַהיֹום  

ֵאיְך אֹוְמִרים : ָתִמיד הּוא שֹוֵאל ְשֵאלֹות. ְלָדִויד ָתִמיד ֵיש ַבָיד ִעָפרֹון ּוְמַחֶבֶרת

ְוֵאיֹפה ...? ּוִמי ֶזה...? ּוָמה ֶזה...? ְוֵאיְך ֵאת ֶזה אֹוְמִרים ְבִעְבִרית....? ְבִעְבִרית

....?ֵאיֹפה ֵיש ַבִית ָקֶפה ֶנְחָמד ...? ֵאֶצל ִמי ה....? ָמה ֶזה ָכָכהְולָ ...? ֶזה  

ִכְשעֹוִנים ּוִמְסִביִרים ְלָדִויד הּוא ִמָיד פֹוֵתַח ֵאת ַהַמְחֶבֶרת ְוכֹוֵתב ֵאת ַהְתשּובֹות 

.ָכְך לֹוֵמד ָדִויד ִעְבִרית . ַהְּנכֹונֹות  

ַאָתה ֹפה ַרק ָשָנה ְוֵחִצי ְוַאָתה ְמַדֵבר ְויֹוֵדַע ִעְבִרית ְכמֹו : ַכֲאֶשר אֹוְמִרים ְלָדִויד

!!!ֶזה ַמָמש ֵנס ָגדֹול . ִיְשְרֵאִלי  

!ִאם לֹוְמִדים ַהְרֵבה ָאז יֹוְדִעים ַהְרֵבה. ֶזה לֹא ֵנס : ָדִויד צֹוֵחק ְועֹוָנה  

 הקף בעיגול את התשובה הנכונה
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ְרֵבה ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל יֵ . 1 : ש הַּ  

ְסטּוֶדְנִטים ִמֹכל ָהעֹוָלם .א  

אּוִניֶבְרִסיָטאֹות טֹובֹות .ב  

ְנכֹונֹות  'ב' + ְתשּוָבה א.ג  

:ְב  תִנְמֵצאָ ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית  .2  

ְבֵחיָפה.א  

ְירּוָשַלִים.ב  

ֵתל ָאִביב.ג  

ְרֵבה .3   :ְסטּוֶדְנִטים  ְמֹאד ָבאּוִניֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית לֹוְמִדים הַּ

ָאֵמִריָקהמְ .א  

ַאְרֶגְנִטיָנהמְ  .ב  

דנמקמִ .ג  

: ָדן ֹכֵהן ָבא ִלְלֹמד ָבאּוִניֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית ִמ  .4  

ָצְרַפת.א  

ּניּו יֹוֵרק .ב  

ִאיַטְלָיה.ג  

אּוִניֶבְרִסיָטה ַָדן ֹכֵהן לֹוֵמד ב .5  

ִביֹולֹוְגָיה ְוִעְבִרית.א  

ה ּוַמְחֵשִביםַכְלָכלָ  .ב  

הּוא לֹא לֹוֵמד ְבאּוִניֶבְרִסיָטה  .ג  

. ָדן רֹוֶצה ִלְלמֹוד ִעְבִרית6  

 א. ָבאּוְלָפן

  ַבַבִיתב.

ָחֵבר ִעם. ג  
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  : ְכָברלֹוֵמד  ָדן.7
ָשָנה ַאַחת .א  
ֲחִצי ָשָנה.ב  
ָשֹלש ָשִנים.ג  
 
ָחֵבר ֲהִכי טֹוב ֶשל ָדן  קֹוְרִאים.8 :  לַּ  
ְשָרֵאליִ .א  
יֹוִסי.ב  
ָדִויד.ג  
אֹוִנְבֶרִסיָטה  .9 ָדִויד לֹוֵמד בַּ  
ֵאֶלְקְטרֹוִניָקה . א  
ּוָמֵתָמִטיָקה ַמְחֵשִבים .ב  
ִכיְמָיה ּוִפילֹוסֹוְפָיה . ג  

  ָדִויד ִמְדָבר טֹוב ִעְבִרית.10
ָנכֹון.א  
לֹא ָנכֹון.ב  
הּוא ִמְדָבר ַרק ַאְנְגִלית.ג  
 

PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE  

 
Subiectul I  (40 de puncte) 

 
?  ֵאיֹפה ִמְתַעֵמל אֹו ִמְתַאֵמן ה/ַאָתה ַהִאם.  ֶשָּלֶכם ַהְספֹוְרט ַעל ִכְתבּו. 1

... ְבָשבּועַ  ְפָעִמים ַכָמה, אֹוֲהִבים ַאֶתם ְספֹוְרט ֵאיֶזה. ְמַאֵמן ִעם אֹו ֶשרֹוכ ְבֶחֶדר
.   
 

.ִמיִּלים 80-100ַהְתשּוָבה בֶאת  בּויְת כִ   

 

  
Subiectul al II-lea (60 de puncte) 

 
 ַלֲעשֹות, ִלְנֹהג)  17 ְבִגיל ַלֲעשֹות ֶאְפָשר ֶשִאי 18 ְבִגיל ַלֲעשֹות ֶאְפָשר ָמה. 2

 ..... (ַבְגרּות

 
 .ִמיִּלים  180-200ֶאת ַהְתשּוָבה ְב  בּוְת כִ 

 
 


