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______________________________________________ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT
Subiectul I

)(40 de puncte

ִמבְ חָ ן בַּ גְ רוּת
ַשפָ ה עִ בְ ִרית

 .1חֵ לֶק א'ִ :מבְ חָ ן הֲ בָ נַת הַ נִּ ְק ָרא וְ כְּ ִתיבָ ה  120-דַּ קּוֹת.
א ְ .ק ִריאָה וַ הֲ בָ נָה.
ְק ָרא אֶ ת הַ ֶקּטַ ע ֶשׁלְ פָ נֶיי.
בְּ חַ ר בְּ אַחַ ת הַ ְתּשׁוּבוֹת' :נָכוֹן' ) (1א ֹו 'א נָכוֹן' )ִ .(2אם ֵאין מַ ְספִּ יק ִאינְפו ְֹר ַמ ְציָה
בְּ חַ ר 'א ְמצַ יְּ י ִנים בַּ ֶטּ ְק ְסט'). (3

לְ ִמי יֵשׁ מַ זָּל ?
ישּׁה אַחַ ת ְמסַ פֶּ ֶרת יוֹם אֶ חָ ד לַחֲ בֵ ָרה הֲ כִ י טוֹבָ ה ֶשׁלָּהּ " אַ ְתּ יו ַֹדעַ ת יֵשׁ לִ י בֵּ ן נָשׁוּי
ִא ָ
וּבָּ ת ְנשׁוּאָה.
מוּק ַדם בַּ בּו ֶֹקר וּמֵ כִ ין
לַבַּ ת ֶשׁלִּ י יֵשׁ בַּ עַ ל טוֹב ְמאוֹד.הַ בַּ עַ ל ֶשׁל הַ בַּ ת ֶשׁלִּ י ָקם כֹּל יוֹם ְ
לַבַּ ת ֶשׁלִּ י כּוֹס ָקפֶ ה וְ טו ְֹסט עִ ם גְּ בִ ינָה לְ בָ נָה.
אַחַ ר ָכּ הַ בַּ עַ ל ֶשׁל הַ בַּ ת ֶשׁלִּ י א ֹוכֵל אֲ רוּחַ ת בּו ֶֹקר עִ ם הַ יְּ ל ִָדים .הַ בַּ עַ ל ֶשׁל הַ בַּ ת ֶשׁלִּ י
לו ֵֹקח אֶ ת הַ יְּ ל ִָדים לְ בֵּ ית הַ סֵּ פֶ ר וְ ה ֹולֵַ לעֲבו ָֹדה ֶשׁלּ ֹו  .אַחַ ר הַ צָּ הֳ ַריִ ם הַ בַּ עַ ל ֶשׁל הַ בַּ ת
יעוּרי בַּ יִ ת וְ ְמ ַשׂחֵ ק עִ ם הַ יְּ ל ִָדים וְ גַם מֵ כִ ין לָהֶ ם אֲ רוּחַ ת
ֶשׁלִּ י עו ֶֹשׂה עִ ם הַ יְּ ל ִָדים ִשׁ ֵ
עֶ ֶרב.
אֵ ין כְּ מ ֹו הַ בַּ עַ ל ֶשׁל הַ בַּ ת ֶשׁלִּ י .כּוּלָם או ְֹמ ִרים לִ י ֶשׁיֵּשׁ לָהּ הַ ְרבֵּ ה מַ זָּ ל.
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ישּׁה א כֹּל ָכּ טוֹבָ ה.
אֲ בָ ל לַבֵּ ן ֶשׁלִּ י ֵאין כֹּל ָכּ הַ ְרבֵּ ה מַ זָּ ל .יֵשׁ ל ֹו ִא ָ
ישּׁה ֶשׁל הַ בֵּ ן ֶשׁלִּ י א עו ֶֹשׂה בַּ בַּ יִ ת שׁוּם ָדּבָ ר .בַּ בּו ֶֹקר הַ בֵּ ן ֶשׁלִּ י ֵמכִ ין ָקפֶ ה
הָ ִא ָ
ישת ֹו .הַ בֵּ ן ֶשׁלִּ י גַּם צָ ִרי לָתֵ ת א ֹוכֶל לַיְ ל ִָדים.
לְ ִא ֶ
הַ בֵּ ן ֶשׁלִּ י צָ ִרי גַּם ל ַָקחַ ת ֶאת הַ יְּ ל ִָדים לְ בֵ ית הַ סֵּ פֶ ר.אַחֲ ֵרי הַ צָּ הֳ ַריִ ם ִא ְשׁתּ ֹו ה ֹו ֶלכֶת
וּמ ַדבֶּ ֶרת עִ ם הַ חֲ בֵ רוּת ֶשׁלָּהּ ,הֵ ן אוֹכְ לוֹת סָ לָט
כֹּל יוֹם לְ בֵּ ית ָקפֶ ה היא נִפְ גּ ְַשׁתּ ְ
וְ טו ְֹסט עִ ם גְּ בִ ינָה אַחַ ר ָכּ הֵ ן מַ זְ ִמינ ֹות עוּגַת שׁוֹק ֹולָד א ֹו עוּגַת גְּ בִ ינָה וְ שׁוֹתוֹת נֵס
ָקפֶ ה עִ ם חָ לָב א ֹו ֵתּה עִ ם לִ ימוֹן .וְ הַ בֵּ ן ֶשׁלִּ י בַּ בַּ יִ ת צָ ִרי לְ הָ כִ ין לַיְּ ל ִָדים אֲ רוּחַ ת עֶ ֶרב
יעוּרי בַּ יִ ת".
,הַ בֵּ ן ֶשׁלִּ י צָ ִרי לִ ְשׁטוֹף כֵּלִ ים וּלְ סַ ֵדּר אֶ ת הַ בַּ יִ ת לְ הָ כִ ין עִ ם הַ יְ ל ִָדים ִשׁ ֵ
כֵּן ,כֵּן לַבֵּ ן ֶשׁלִּ י ֵאין מַ זָּ ל.
 .1לְ ִאי ָשּׁה יֵשׁ ְשׁלוֹ ָשׁה יְ ל ִָדים :
א .נָכוֹן ב .א נָכוֹן ג .א ְמצוּיָּן בַּ טֶּ ְקסט
 .2הַ בַּ עַ ל ֶשל הַ בַּ ת ָקם בַּ בוֹּ ֶקר וּמֵ כִ ין לְ ִאי ָשּׁה ָקפֶ ה ל ֶַטה עִ ם סוּכָּ ר
א .נָכוֹן

ב .א נָכוֹן ג .א ְמצוּיָּן בַּ טֶּ ְקסט

 .3הַ בַּ עַ ל ֶשׁל הַ בַּ ת א ְמ ַשׂחֵ ק עִ ם ַהיְּ ל ִָדים
א .נָכוֹן ב .א נָכוֹן ג .א ְמצוּיָּן בַּ טֶּ ְקסט
ישּׁה אֵ ין מַ זָּל.
 .4לַבֵּ ן ֶשׁל הָ ִא ָ
א .נָכוֹן

ב .א נָכוֹן ג .א ְמצוּיָּן בַּ טֶּ ְקסט

 .5הַ בֵּ ן ֶשׁל הָ ִאי ָשּׁה בֵּ ן ְשׁלוֹ ִשׁים וְ ָשׁלוֹשׁ.
א .נָכוֹן

ב .א נָכוֹן ג .א ְמצוּיָּן בַּ ֶטּ ְקסט
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Subiectul al II-lea

)(60 de puncte

ְק ָרא אֶ ת הַ ֶטּ ְק ְסט ֶשׁלְ פָ נֵי.
ימה בְּ יוֹתֵ ר.
בִּ ְשׁאֵ לוֹת  , 10-1בְּ חַ ר\י אֶ ת הַ ְתּשׁוּבָ ה )א,ב,ג( הַ מַּ ְת ִא ָ

ישּׁה ֶשׁאֲ נִ י א מַ כִּ יר
ישׁה ְמאֹד ְמעַ נְ ֶינֶת בַּ ִמּ ְסעָ דָ ה עִ ם ִא ָ
ְפּגִ ָ
ישּׁים וְ ֵשׁשׁ וַ אֲ נִ י כּוֹתֵ ב ָלכֶם
ָשׁלוֹם קו ְֹר ִאים יְ ָק ִרים ֶשׁ ִמּי פִ ילִ יפ זָ אַן פּוֹל  ,אֲ נִ י בֵּ ן ִשׁ ִ
הַ יּוֹם בָּ עִ תּוֹן אַ ְתּ הַ ִסּיפּוּר הָ אַחֲ רוֹן ֶשׁלִּ י.
יתי בֵּ ן ְשׁלו ִֹשׁים וְ אַחַ ת ,אֲ נִ י ז ֹו ֵכר טוֹב ְמאֹד גּ ְַר ִתּי בְּ צָ ְרפַ ת,
לִ פְ נֵי הַ ְרבֵּ ה ָשׁ ִנים כְּ ֶשׁהָ יִ ִ
טוּדנְ ט ְמאֹד צָ עִ יר וְ ָכּ ִריזְ מַ ִטי  ,הָ יוּ לִ י הַ ְרבֵּ ה
יתי אָז ְס ֶ
אָריס  .הָ יִ ִ
בָּ עִ יר הַ גְּ ד ֹולָה פַּ ִ
טוּד ְנט צָ עִ יר בְּ לִ י הַ ְרבֵּ ה כֶּסֶ ף
יתי אָז ְס ֶ
טוּד ְנ ִטיוֹת  .הָ יִ ִ
טוּד ְנ ִטים וַ חֲ בָ רוֹת ְס ֶ
חֲ בֵ ִרים ְס ֶ
בַּ בַּ נְק.
ירה ְמאֹד
טוּדנְ ִטים בְּ ִד ָ
יתי בֵּ ן ְשׁלו ִֹשׁים וְ אַחַ ת אֲ ִני ז ֹו ֵכר ֶשׁגּ ְַר ִתּי עִ ם עוֹד ֵשׁנִ י ְס ֶ
כְּ ֶשׁהָ יִ ִ
מוּדה ,בִּ ְרחוֹב זָ אַן בֶּ ְר ַלנֶד . 15בַּ ִדּי ָרה הָ יָה לָנוּ סָ לוֹן ָק ַטן עִ ם שׁולְ חָ ן וְ סַ פָּ ה
ְק ַטנָּה וְ חֲ ָ
ירה הָ יְ תָ ה לָנוּ גַּם ִמ ְרפֶּ סֶ ת ְקטַ נָּה .
גְּ ד ֹולָה .הָ יְ תָ ה לָנוּ גַּם טֵ לֵוִ יזְ יָה בְּ ָשׁחוֹר וְ לָבָ ן  ,בַּ ִדּ ָ
פּוּרים ֶשׁלִּ י לָעִ יתּוֹן.
יתי יו ֵֹשׁב שׁוֹתֶ ה ָקפֶ ה אֶ ְספְּ ֵרס ֹו וְ כּוֹתֵ ב אֶ ת הַ ִסּ ִ
בַּ ִמּ ְרפֶּ סֶ ת הָ יִ ִ
יתי כּוֹתֵ ב  ,וְ אָז הָ יוּ או ְֹמ ִרים לִ י
פּוּרים ֶשׁהָ יִ ִ
הַ ְרבֵּ ה חֲ בֵ ִרים ֶשׁלִּ י הָ יוּ שׁו ְֹמעִ ים אֶ ת הַ ִסּ ִ
טוּדנְ ִטים
מָ ה הֵ ם חו ְֹשׁבִ ים עַ ל ָמה ֶשׁאֲ נִ י כָּתַ בְ ִתּי ,הָ יִ ינוּ עו ִֹשׂים הַ ְרבֵּ ה ְמ ִסיבּוֹת ְס ֶ
ירה הַ ְקּטַ נָּה ֶשׁבָּ ְרחוֹב זָ אַן בֶּ ְר ַלנֶד .15
בַּ ִדּ ָ
יתי צָ ִריַ לעֲבוֹד ,עָ בַ ְד ִתּי בְּ עִ יתּוֹן לָהּ פְ ַראַנְץ
שׁים וְ אַחַ ת הָ יִ ִ
טוּדנְ ט בֵּ ן ְשׁ ִ
יתי ְס ֶ
כְּ ֶשׁהָ יִ ִ
טוּד ְנ ִטים בָּ אוּנִ יבֶ ְר ִסיטָ ה.
יתי צָ ִרי לְ סַ פֵּ ר ִסיפּוּר מֵ הַ חַ יִּ ים ֶשׁל הַ ְסּ ֶ
וְ כֹל ָשׁבוּעַ הָ יִ ִ
פּוּרים ֶשׁלִּ י .
הַ ְרבֵּ ה אֲ נ ִָשׁים אָהֲ בוּ לִ ְקרוֹא ֶאת הַ ִסּ ִ
ישּׁה הַ זֹּאת
ישׁה אַחַ ת ֶשׁאֲ ִני ַממָּ שׁ א מַ כִּ יר ,וְ הָ ִא ָ
יוֹם אֶ חָ ד ִקבַּ לְ ִתּי ִמכְ ָתּב ְמעַ נְ יֵן מֵ ִא ָ
פּוּרים ֶשׁלִּ י .בַּ ִמכְ ָתּב ִהיא כָּ ְתבָ הֶ ,שׁ ִהיא ְמאֹד אוֹהֶ בֶ ת ֶאת מָ ה ֶשׁאֲ נִ י
ָק ְראָה ֶאת הַ ִסּ ִ
יתּי וּלְ הַ זְ ִמין או ִֹתי לְ ִמ ְסעָ ָדה לְ אֲ רוּחַ ת
אָמ ָרה ֶשׁ ִהיא רוֹצָ ה לְ ִהפָּ גֵשׁ ִא ִ
כּוֹתֵ ב וְ ִהיא ְ
וּמאֹד יְ ָק ָרה בָּ ְרחוֹב ַסאן
צָ הֳ ַריִ ם ַקלָּה  ,זֹאת הָ יְ יתָ ה ִמ ְסעָ ָדה חֲ ָד ָשׁה ְ ,מפ ְֻר ֶסמֶ ת ְ
זָ ְרמַ ן .16
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ישּׁה ֶשׁאֲ ִני א
אֲ נִ י ְמאֹד ָשׂמַ ְח ִתּי וְ הֶ ְחל ְַט ִתּי לְ ַקבֵּ ל ֶאת הַ הַ זְ מָ נָה וּלְ ִהיפָּ גֵשׁ עִ ם הָ ִא ָ
ישׁי בְּ ִדיּוּק בְּ ָשׁעָ ה ְשׁ ַתּיִ ם וַ חֲ ִצי לַאֲ רוּחַ ת
מַ כִּ יר בָּ ִמ ְסעָ ָדה אֲ נִ י ז ֹו ֵכר ֶשׁ ִנּפְ גּ ְַשׁנוּ ְבּיוֹם ְשׁלִ ִ
צָ הֳ ַריִ ם ,בַּ ִמּ ְסעָ ָדה הַ ְמּפ ְֻרסֶ מֶ ת ֶשׁקּו ְֹר ִאים לָהּ וְ ואַ לָּה.
יאטָ ה וְ ִהיא רוֹצָ ה לְ אֶ כוֹל ַרק מָ נָה אַחַ ת ְקטַ נָּה ,
אָמ ָרה לִ י ֶשׁ ִהיא בְּ ִד ֶ
ישּׁה ְ
ְהָ ִא ָ
ישּׁה ִהזְ ִמינָה ָדּג ִבּגְ ִריל.
הָ ִא ָ
הַ ָדּג א הָ יָה מוּ ָכן מַ הֵ ר ָ ,ל ֵכן אֲ ִני ָשׁאַלְ ִתּי אוֹתָ הּ ִאם ִהיא רוֹצָ ה לִ ְשׁתּוֹת ַמ ֶשּׁהוּ.
אָמ ָרה ֶשׁ ִהיא א אוֹהֶ בֶ ת לִ ְשׁתּוֹת יַיִ ן אָדוֹם  ,אֲ בָ ל הָ רוֹפֵ א
ישּׁה ֶשׁאֲ ִני א מַ כִּ יר ְ
הָ ִא ָ
ֶשׁלָּהּ אָמַ ר ֶשׁטּוֹב ְמאֹד לִ ְשׁתּוֹת ַשׁ ְמפַּ נְ יָה.
אָז אֲ נִ י ִהזְ ַמ ְנ ִתּי ַרק לָהּ ַשׁ ְמפַּ ְניָה וְ ַקוִ ייָאר וְ לִ י ִהזְ ַמ ְנ ִתּי ַרק בַּ ְקבּוּק מַ יִ ם ִמינ ֵָרלִ ים.
יקה
מוּס ָ
הַ גְּ בֶ ֶרת ֶשׁאֲ ִני א מַ כִּ יר אָכְ לָה ֶאת הַ ַקּוְ ייָאר וְ ִדיבְּ ָרה ָשׁלוֹשׁ ָשׁעוֹת עַ ל ִ
אַטרוֹן
יקה לְ ַדבֵּ ר עַ ל ה ֵתּ ְ
ַאסּיתִ ,היא גַּם ִדבְּ ָרה עַ ל פִ ילוֹסוֹפְ יָה וְ גַם ִהיא א ִהפְ ִס ָ
ְקל ִ
הָ חָ ַדש .וְ גַם עַ ל הַ ִסּפּוּ ִרים ֶשׁאֲ נִ י כּוֹתֵ ב לָעִ יתּוֹן.
אֲ נִ י כֹּל הַ זְּ מַ ן הַ זֶּ ה ַרק חָ ַשׁבְ ִתּי עַ ל הַ כֶּסֶ ף ֶשׁאֲ נִ י צָ ִרי לְ ַשׁלֵּם עַ כְ ָשׁיו בַּ ִמ ְסעָ ָדה
הַ ְמּפ ְֻרסֶ מֶ ת וְ הַ יְּ ָק ָרה הַ זֹּאת.
ישּׁה ֶשׁאֲ ִני א מַ כִּ יר ִה ְמ ִשׁי ָכה לְ ַדבֵּ ר וּלְ ַדבֵּ ר וְ לֶאֱ כוֹל וְ לֶאֱ כוֹל וּלְ הַ זְ ִמין וּלְ הַ זְ ִמין
הָ ִא ָ
ירה ָ ,סלָט יְ ָרקוֹת עִ ם
אַספָּ ָרגוֹס  ,פֵּ ירוֹת יָם עִ ם פִּ ֶ
עוֹד וְ עוֹד א ֹוכֵל כְּ מ ֹו :פַּ ְסטָ ה עִ ם ְ
ידה עִ ם ַקצֶּ פֶ ת וְ עוּגַת שׁוֹק ֹולָד חַ מָּ ה.
לִ ימוֹן וְ גַם גְּ לִ ָ
ישּׁה ֶשׁאֲ נִ י א מַ כִּ יר הָ לְ ָכה הַ בַּ יְ ָתה ִמבְּ לִ י ל ֵָשּׁלֵם עַ ל הָ אֲ רוּחָ ה בַּ ִמּ ְסעָ ָדה
בַּ ס ֹוף הָ ִא ָ
ישּׁה ֶשׁאֲ נִ י א
יתי צָ ִרי ל ֵָשּׁלֵם עַ ל כֹּל הָ א ֹו ֵכל ֶשׁהָ ִא ָ
הַ ְמּפ ְֻרסֶ מֶ ת וְ הַ יְּ ָק ָרה  .וַ אֲ ִני הָ יִ ִ
מַ כִּ יר אָכְ לָה וְ גַם נָתַ ִתּי ִטיפּ לַמֶּ לְ צַ ר מֵ אָה יוֹרוּ.
בַּ כִּ יס נ ְִשׁאֲ רוּ לִ י ע ֹוד ְשׁלו ָֹשׁה פְ ַרנְ ִקים עַ ד לְ סוֹף הַ חו ֶֹדשׁ.
עָ בְ רוּ הַ ְרבֵּ ה ָשׁנִ ים ,כָּתַ בְ ִתּי הַ ְרבֵּ ה ְספָ ִרים וְ כָּתַ בְ ִתּי בְּ הַ ְרבֵּ ה עִ תּוֹנִ ים וְ הַ יּוֹם אֲ ִני ִאישׁ
וּמפ ְֻר ָסם.
עָ ִשׁיר ְמאֹד ְ
ישּׁה ְמאֹד ְמאֹד ָשׁ ְמנָה ֶשׁאֲ נִ י ְקצָ ת מַ כִּ יר  .וַ אֲ נִ י ָשׂמַ ְח ִתּי לִ ְראוֹת
יוֹם אֶ חָ ד פָּ ג ְַשׁ ִתּי ִא ָ
יתּי אֲ רוּחַ ת "צָ הֳ ַריִ ם ַקלָּה".
ישּׁה ֶשׁאָכְ לָה וְ אָכְ לָה וְ אָכְ לָה ִא ִ
ֶשׁזֹּאת הָ ִא ָ
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יתי בֵּ ן ְשׁלו ִֹשׁים וְ אַחַ ת :
 .1כְּ ֶשׁהָ יִ ִ
א .גּ ְַר ִתּי בְּ רו ַֹמ ְניָה.
ב .גּ ְַר ִתּי בְּ פַּ ִריס.
ג .גּ ְַר ִתּי ְבּיִ ְשׂ ָראֵ ל.
יתּי וְ :...
אָמ ָרה ֶשׁ ִהיא רוֹצָ ה לְ ִהיפָּ גֵשׁ ִא ִ
ישּׁה ְ
 .2הָ ִא ָ
יתּי בָּ ְמּ ִסיבָּ ה.
א .לִ ְרקוֹד ִא ִ
בָ .ל ֶלכֶת לְ סֶ ֶרט בָּ קוֹלְ נוֹעַ .
ג .לְ הַ זְ ִמין או ִֹתי לְ ִמ ְסעָ ָדה.
ישׁי :
.3נִ ְפגּ ְַשׁנוּ בְּ יוֹם ְשׁלִ ִ
א .לְ אֲ רוּחַ ת בּו ֶֹקר.
ב .לְ אֲ רוּחַ ת צָ הֳ ַריִ ם.
ג.לְ אֲ רוּחַ ת עֶ ֶרב.
ישּׁה לִ ְשׁתּוֹת :
ִ .4הזְ ַמנְ ִתּי ל ִַא ָ
אָ .שׁמֶּ פָּ נְ יָּה.
ב.יַיִ ן אָדוֹם.
ג.מיִ ם ִמינ ֵָרלִ ים.
ַ
 .5הַ גְּ בֶ ֶרת ִדיבְּ ָרה עַ ל :
יקה.
יט ָ
א .פּוֹלִ ִ
ב .הָ עֲבו ָֹדה הַ חֲ ָד ָשׁה ֶשׁלָּהּ.
יקה וְ פִ ילוֹסוֹפְ יָה.
מוּס ָ
ג .עַ ל ִ
 .6אֲ נִ י ֹכּל הַ זְּ מַ ן חָ ַשׁבְ ִתּי עַ ל :
אִ .אימָּ א ֶשׁלִּ י.
ב .הַ כֶּסֶ ף ֶשׁאֲ ִני צָ ִרי לְ ַשׁלֵּם עַ כְ ָשׁיו בָּ ִמ ְסעָ ָדה.
ג .הַ חֲ בֵ ָרה ֶשׁלִּ י ֶשׁאֲ ִני אוֹהֵ ב.
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ישּׁה ֶשׁאֲ נִ י א מַ כִּ יר ִה ְמ ִשׁיכָ ה לְ ַהזְ ִמין :
 .7הָ ִא ָ
אִ .היא א ִהזְ ִמינָה שׁוּם ָדּבָ ר.
בִ .היא ִהזְ ִמינָה פִּ יצָ ה מַ ְרג ִָריטָ ה
ידה.
אַספָּ ָרגוֹס פֵּ ירוֹת וְ גְ לִ ָ
גִ .היא ִהזְ ִמינָה ְ
ישּׁה הֲ לָכָ ה הַ בַּ יְ תָ ה :
 .8בַּ סוֹף הָ ִא ָ
א .הֲ ָל ָכה הַ בַּ יְ תָ ה ִמבְּ לִ י לְ ָשׁלֵם עַ ל הָ אֲ רוּחָ ה.
ימּא ֶשׁ ָלּהּ.
בִ .היא א הֲ ָל ָכה הַ בַּ יְ תָ ה ִהיא הָ לְ ָכה ל ִָא ָ
ג .אֲ נִ י ִשׁלּ ְַמ ִתי חָ ִצי מֵ הָ אֲ רוּחָ ה וְ ִהיא ִשׁלְּ מָ ה גַּם חָ ִצי מֵ הָ אֲ רוּחָ ה.
.9בַּ כִּ יס נִ ְשׁאֲ רוּ לִ י :
א .מֵ אָה יוֹרוּ.
שׁה פְ ַרנְ ִקים.
בְ .שׁ ָ
ג .הָ יָה לִ י ַכּ ְר ִטיס וִ יזָ ה עִ ם הַ ְרבֵּ ה כֶּסֶ ף.
 .10עָ בְ רוּ ָשׁנִ ים ,כָּ תַ ְב ִתּי הַ ְרבֵּ ה ְספָ ִרים הַ יּוֹם אֲ נִ י :
א .מו ֶֹרה בְּ בֵ ית סֵ פֶ ר.
ישּׁה מֵ הַ ִמּ ְסעָ ָדה.
ב .נָשׁוּי ל ִַא ָ
פוּר ָסם.
וּמ ְ
גִ .אישׁ עָ ִשׁיר ְ
PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE

Subiectul I

)(40 de puncte

מוּק ָדּם מֵ הָ עֲבו ָֹדה.
 .1אַ ֶתּם ְצ ִריכִ ים ָל ֶלכֶת הַ יּוֹם ְ
מוּק ָדּם הַ יוֹם מֵ הָ עֲבו ָֹדה.
יתבוּ ִמכְ ָתּב ל ְַמנַהֵ ל וְ הַ ְסבִּ ירוּ ל ֹו ,ל ַָמּה אַ ֶתּם יוֹצְ ִאים ְ
כִּ ְ
יתבוּ אֶ ת הַ ְתּשׁוּבָ ה בִ 100-80מילִּ ים.
כִּ ְ
Subiectul al II-lea

)(60 de puncte

 .2הַ חַ יִּ ים בְּ לִ י ִאינְ טֶ ֵרנְ ט  -יִ ְתרוֹנוֹת וְ חֶ ְסּרוֹנוֹת.
כִּ ְתבוּ ֶאת הַ ְתּשׁוּבָ ה ְבּ ִ 200-180מילִּ ים.
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