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Examenul de bacalaureat naţional 2018 

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) 

 ִמְבָחן ַּבְגרּות 
ָפה ִעְבִריתשַ   

 
 

. ַּדּקוֹת 120-ְּכִתיָבה וְ  ַהִּנְקָרא ֲהָבַנתְבָחן ִמ ': ֵחֶלק א. 1   
ְקִריָאה ַוֲהָבָנה.. א    

. ֶאת ַהֶּקַטע ֶׁשְלָפֶניי ְקָרא  

ִאם ֵאין ַמְסִּפיק ִאיְנפֹוְרַמְצָיה  ).  2' (א ָנכֹון'אֹו ) 1' (ָנכֹון' :ַהְּתׁשּובֹות ְּבַאַחת ְּבַחר
) .3(ַּבֶּטְקְסט'א ְמַצְּייִנים 'ְּבַחר   

 

  ? ַמָּזל ֵיׁש ְלִמי

ָנׁשּוי  ֵּבן ִלי ַאְּת יֹוַדַעת ֵיׁש"  ֲהִכי טֹוָבה ֶׁשָּלּה יֹום ֶאָחד ַלֲחֵבָרה ַאַחת ְמַסֶּפֶרת ִאיָּׁשה

 .ְנׁשּוָאה ּוָּבת

 ֵמִכיןּו ַּבּבֹוֶקר ֹּכל יֹום מּוְקַדם ָקם ְמאֹוד.ַהַּבַעל ֶׁשל ַהַּבת ֶׁשִּלי  טֹוב ַּבַעל ֵיׁש ֶׁשִּלי ַלַּבת

 .ָקֶפה ְוטֹוְסט ִעם ְּגִביָנה ְלָבָנה ּכֹוס ַלַּבת ֶׁשִּלי

 ַהַּבַעל ֶׁשל ַהַּבת ֶׁשִּלי  .ַהְּיָלִדים ִעם ּבֹוֶקר ֲארּוַחת אֹוֵכל ַהַּבַעל ֶׁשל ַהַּבת ֶׁשִּלי  ָּכ ַאַחר

ַהָּצֳהַרִים ַהַּבַעל ֶׁשל ַהַּבת  ַלֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו . ַאַחר ְוהֹוֵל ַהֵּסֶפר ְלֵּבית ַהְּיָלִדים ֶאת לֹוֵקח

 ֲארּוַחת ָלֶהם ְוַגם ֵמִכין ַהְּיָלִדים ִעם עֹוֶׂשה ִעם ַהְּיָלִדים ִׁשיעּוֵרי ַּבִית ְוְמַׂשֵחק ֶׁשִּלי

 .ֶעֶרב

 .ַהְרֵּבה ַמָּזל ָלּה ִלי ֶׁשֵּיׁש אֹוְמִרים ּכּוָלם .ַהַּבת ֶׁשִּלי ֶׁשל ַהַּבַעל ְּכמוֹ  ֵאין
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 .ֹּכל ָּכ טֹוָבה א ִאיָּׁשה לוֹ  ֵיׁש. ֹּכל ָּכ ַהְרֵּבה  ַמָּזל ֵאין ִּליׁשֶ  ַלֵּבן ֲאָבל

 ָקֶפה ֵמִכין ַהֵּבן ֶׁשִּלי ַּבּבֹוֶקר .ָּדָבר ׁשּום ַּבַּבִית עֹוֶׂשה א ָהִאיָּׁשה ֶׁשל ַהֵּבן ֶׁשִּלי 

 .ַלְיָלִדים אֹוֶכל ָלֵתת ָצִרי ַהֵּבן ֶׁשִּלי ַּגם  .ְלִאיֶשתוֹ 

 הֹוֶלֶכת ִאְׁשּתוֹ  ַהָּצֳהַרִים ַאֲחֵרי.ַהֵּסֶפר ְלֵבית ַהְּיָלִדים ֶאת ַּגם ָלַקַחת ָצִרי ֵּבן ֶׁשִּלי הַ 

ֵהן אֹוְכלֹות ָסָלט  ֶׁשָּלּה, ַהֲחֵברּות ִעם היא ִנְפַּגְׁשּת ּוְמַדֶּבֶרת ָקֶפה ֹּכל יֹום ְלֵּבית

ת עּוַגת ׁשֹוקֹוָלד אֹו עּוַגת ְּגִביָנה ְוׁשֹותֹות ֵנס ְוטֹוְסט ִעם ְּגִביָנה ַאַחר ָּכ ֵהן ַמְזִמינוֹ 

ְוַהֵּבן ֶׁשִּלי ַּבַּבִית  ָצִרי ְלָהִכין ַלְּיָלִדים ֲארּוַחת ֶעֶרב .ָקֶפה ִעם ָחָלב אֹו ֵּתה ִעם ִלימֹון 

 ".ַּבִית ִׁשיעּוֵרי ַהְיָלִדים ִעם ְלָהִכין ֵּכִלים ּוְלַסֵּדר ֶאת ַהַּבִית  ִלְׁשטֹוף ָצִרי ֶׁשִּלי ,ַהֵּבן

  ֵּכן ַלֵּבן ֶׁשִּלי ֵאין ַמָּזל. ,ֵּכן
  

  : ְיָלִדים ָׁשהוֹ ְׁשל ֵיׁש ָּׁשהיְלִא . 1

 טַּבֶּטְקס ָּיןּוְמצ א. ג   ָנכֹון א. ב  ָנכֹון. א
  

  ָּכרּוס ִעם ַלֶטה ָקֶפה ָּׁשהיְלִא  ּוֵמִכין ֶקרּוֹ ַּבב ָקם  ַהַּבתל ֶש  ַהַּבַעל .2

 טַּבֶּטְקס ָּיןּוְמצ א. ג   ָנכֹון א. ב     ָנכֹון. א
  

  ַהְּיָלִדים ִעם ְמַׂשֵחק א ַהַּבת ֶׁשל ַהַּבַעל .3

  טַּבֶּטְקס ָּיןּוְמצ א. ג   ָנכֹון א. ב   ָנכֹון. א
 

  . ַלֵּבן ֶׁשל ָהִאיָּׁשה ֵאין ַמָּזל.4

  טַּבֶּטְקס ָּיןּוְמצ א. ג   ָנכֹון א. ב     ָנכֹון. א
 

  .ׁשוֹ ְוָׁשל ִׁשיםוֹ ְׁשל ֵּבן ָּׁשהיָהִא  ֶׁשל ֵּבןהַ . 5

  טַּבֶּטְקס ָּיןּוְמצ א. ג   ָנכֹון א. ב       ָנכֹון. א 

  



Ministerul Educaţiei Naționale  
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 

 

Proba C – Limba ebraică  Model 

3 

 

 
 

Subiectul al II-lea (60 de puncte) 
  

   א ֶאת ַהֶּטְקְסט ֶׁשְלָפֵני. ָר ְק 

  ְּביוֵֹתר. י ֶאת ַהְּתׁשּוָבה (א,ב,ג) ַהַּמְתִאיָמה\, ְּבַחר 1-10 ִּבְׁשֵאלוֹת

  ְמֹאד ְמַעְנֶיֶנת ַּבִּמְסָעָדה ִעם ִאיָּׁשה ֶׁשֲאִני א ַמִּכירְּפִגיָׁשה 

ָׁשלֹום קֹוְרִאים ְיָקִרים ֶׁשִּמי ִפיִליפ ָזַאן ּפֹול  , ֲאִני ֵּבן ִׁשיִּׁשים ְוֵׁשׁש ַוֲאִני ּכֹוֵתב ָלֶכם 

  ַהּיֹום ָּבִעּתֹון ַאְּת ַהִּסיּפּור ָהַאֲחרֹון ֶׁשִּלי. 

 ְּבָצְרַפת, טֹוב ְמֹאד ַּגְרִּתי ֲאִני זֹוֵכר , ְוַאַחת  ְׁשלֹוִׁשים ֵּבן ִלְפֵני ַהְרֵּבה ָׁשִנים ְּכֶׁשָהִייִתי

, ָהיּו ִלי ַהְרֵּבה  ְמֹאד ָצִעיר ְוָּכִריְזַמִטי ָאז ְסטּוֶדְנט  ָהִייִתי.  ַּפָאִריס ָּבִעיר ַהְּגדֹוָלה

 ֶּכֶסף ַהְרֵּבה ְסטּוֶדְנִטיֹות . ָהִייִתי ָאז ְסטּוֶדְנט ָצִעיר ְּבִלי ֲחֵבִרים  ְסטּוֶדְנִטים ַוֲחָברֹות

  ַּבַּבְנק. 

ְּכֶׁשָהִייִתי ֵּבן ְׁשלֹוִׁשים ְוַאַחת ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשַּגְרִּתי ִעם עֹוד ֵׁשִני ְסטּוֶדְנִטים ְּבִדיָרה ְמֹאד 

ָרה ָהָיה ָלנּו ָסלֹון ָקַטן ִעם ׁשוְלָחן ְוַסָּפה ַּבִּדי. 15ְקַטָּנה ְוֲחמּוָדה, ִּבְרחֹוב ָזַאן ֶּבְרַלֶנד 

ְּגדֹוָלה. ָהְיָתה ָלנּו ַּגם ֵטֵלִויְזָיה ְּבָׁשחֹור ְוָלָבן , ַּבִּדיָרה ָהְיָתה ָלנּו ַּגם ִמְרֶּפֶסת ְקַטָּנה . 

 ִּלי ָלִעיּתֹון.ַּבִּמְרֶּפֶסת ָהִייִתי יֹוֵׁשב ׁשֹוֶתה ָקֶפה ֶאְסְּפֵרסֹו  ְוּכֹוֵתב ֶאת ַהִּסּפּוִרים ׁשֶ 

ַהְרֵּבה ֲחֵבִרים ֶׁשִּלי ָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהִּסּפּוִרים ֶׁשָהִייִתי ּכֹוֵתב , ְוָאז ָהיּו אֹוְמִרים ִלי 

ָמה ֵהם חֹוְׁשִבים ַעל ָמה ֶׁשֲאִני ָּכַתְבִּתי ,ָהִיינּו עֹוִׂשים ַהְרֵּבה ְמִסיּבֹות ְסטּוֶדְנִטים 

  . 15ְרחֹוב ָזַאן ֶּבְרַלֶנד ַּבִּדיָרה ַהְּקַטָּנה ֶׁשּבָ 

ְּכֶׁשָהִייִתי ְסטּוֶדְנט ֵּבן ְׁשִׁשים ְוַאַחת ָהִייִתי ָצִרי ַלֲעבֹוד ,ָעַבְדִּתי ְּבִעיּתֹון ָלּה ְפַרַאְנץ 

ְוֹכל ָׁשבּוַע ָהִייִתי ָצִרי ְלַסֵּפר ִסיּפּור ֵמַהַחִּיים ֶׁשל ַהְּסטּוֶדְנִטים ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה. 

  ה ֲאָנִׁשים ָאֲהבּו ִלְקרֹוא ֶאת ַהִּסּפּוִרים ֶׁשִּלי .ַהְרּבֵ 

ְוָהִאיָּׁשה ַהֹּזאת ,א ַמִּכיר ַמָּמׁש ַאַחת ֶׁשֲאִני  ֵמִאיָׁשה ִמְכָּתב ְמַעְנֵין  ִקַּבְלִּתי ֶאָחד יֹום

ְמֹאד אֹוֶהֶבת ֶאת ָמה ֶׁשֲאִני  ֶׁשִהיא, ָּכְתָבה ִהיא ַּבִמְכָּתב. ֶׁשִּלי ַהִּסּפּוִרים ֶאת ָקְרָאה

 ְלִמְסָעָדה ְלֲארּוַחת אֹוִתי ּוְלַהְזִמין ִאיִּתי ְלִהָּפֵגׁש ּכֹוֵתב ְוִהיא ָאְמָרה ֶׁשִהיא רֹוָצה

 ַסאן ָּבְרחֹוב , ְמֻפְרֶסֶמת ּוְמֹאד ְיָקָרה , ֹזאת ָהְייָתה ִמְסָעָדה ֲחָדָׁשה   ַקָּלה ָצֳהַרִים

 .16ָזְרַמן 
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ּוְלִהיָּפֵגׁש ִעם ָהִאיָּׁשה ֶׁשֲאִני א  ַהַהְזָמָנה ָׂשַמְחִּתי ְוֶהְחַלְטִּתי ְלַקֵּבל ֶאתֲאִני ְמֹאד 

 ְּבִדּיּוק ְּבָׁשָעה ְׁשַּתִים ַוֲחִצי ַלֲארּוַחתְּביֹום ְׁשִליִׁשי  ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשִּנְפַּגְׁשנּו ָּבִמְסָעָדה ַמִּכיר 

  ֶׁשּקֹוְרִאים ָלּה ְווַאָּלה. ָצֳהַרִים, ַּבִּמְסָעָדה ַהְּמֻפְרֶסֶמת

ְקַטָּנה ,  ַאַחת ָמָנה רֹוָצה ְלֶאכֹול ַרקְּבִדיֶאָטה ְוִהיא  ִלי ֶׁשִהיא  ְָהִאיָּׁשה ָאְמָרה

  .ָּדג ִּבְגִריל ִהְזִמיָנה ָהִאיָּׁשה 

  ֶּׁשהּו.מַ  ִלְׁשּתֹות רֹוָצה ִהיא ִאם אֹוָתּה ָׁשַאְלִּתיֲאִני  ָלֵכן, ַמֵהר  מּוָכן ָהָיה א ַהָּדג

 ָהרֹוֵפא ֲאָבל, ִלְׁשּתֹות ַיִין ָאדֹום  אֹוֶהֶבת א ֶׁשִהיא ָאְמָרה ָהִאיָּׁשה ֶׁשֲאִני א ַמִּכיר 

  . ַׁשְמַּפְנָיה ְמֹאד ִלְׁשּתֹות ֶׁשּטֹוב ָאַמר ֶׁשָּלּה

 ִמיֵנָרִלים. ּבּוק ַמִיםִהְזַמְנִּתי ַרק ַּבְק  ְוִלי ָיאריְוַקוִ  ַׁשְמַּפְנָיה ָלּה ַרק ֲאִני ִהְזַמְנִּתי ָאז

 מּוִסיָקה ַעלָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות  ְּבָרהיֶאת ַהַּקְויָיאר ְוִד  ָאְכָלהֶׁשֲאִני א ַמִּכיר  ַהְּגֶבֶרת

 ֵּתַאְטרֹוןה ִהיא ַּגם ִדְּבָרה ַעל ִפילֹוסֹוְפָיה ְוַגם ִהיא א ִהְפִסיָקה ְלַדֵּבר ַעל, ְקַלאִּסית

 ִרים ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב ָלִעיּתֹון. ְוַגם ַעל ַהִּסּפּו.ָהָחַדש 

 ו ַּבִמְסָעָדהיַעְכׁשָ  ְלַׁשֵּלם ָצִרי ֶׁשֲאִני ַהֶּכֶסף ַעל ַרק ָחַׁשְבִּתי ַהֶּזה ַהְּזַמן ֹּכל ֲאִני

 ַהְּמֻפְרֶסֶמת ְוַהְּיָקָרה ַהֹּזאת.

ּוְלַהְזִמין  ּוְלַהְזִמיןֶלֱאכֹול וְ  ְוֶלֱאכֹול  ּוְלַדֵּבר ָהִאיָּׁשה ֶׁשֲאִני א ַמִּכיר ִהְמִׁשיָכה ְלַדֵּבר

ֵּפירֹות ָים ִעם ִּפיֶרה , ָסָלט ְיָרקֹות ִעם  , ַּפְסָטה ִעם ַאְסָּפָרגֹוס: ְּכמוֹ  אֹוֵכל עֹוד ְועֹוד

 .ׁשֹוקֹוָלד ַחָּמה ְועּוַגת ְּגִליָדה ִעם ַקֶּצֶפת  ְוַגם ִלימֹון  

ַּבִּמְסָעָדה  ָהֲארּוָחה ַעל ֵלָּׁשֵלם ִמְּבִלי ַּבְיָתההַ  ָהְלָכה ָהִאיָּׁשה ֶׁשֲאִני א ַמִּכיר  ףוֹ סּבַ 

 א ֶׁשֲאִני ֶׁשָהִאיָּׁשה ָהאֹוֵכל ֹּכל ַעל ֵלָּׁשֵלם ָצִרי ָהִייִתי ַוֲאִני.  ַהְּמֻפְרֶסֶמת ְוַהְּיָקָרה

 .ַלֶּמְלַצר ֵמָאה יֹורּו ִטיּפ ָנַתִּתי ְוַגם ָאְכָלה ַמִּכיר

 .ַהחֹוֶדׁש ְלסֹוף ַעד ִקיםְפַרנְ  ְׁשלֹוָׁשה דעוֹ  ִלי ִנְׁשֲארּו ַּבִּכיס

 ְוָּכַתְבִּתי ְּבַהְרֵּבה ִעּתֹוִנים ְוַהּיֹום ֲאִני ִאיׁש ְסָפִרים ַהְרֵּבה ָּכַתְבִּתי, ַהְרֵּבה ָׁשִנים  ָעְברּו

 .ְמֹאד ּוְמֻפְרָסם ָעִׁשיר

 ִלְראֹות ַוֲאִני ָׂשַמְחִּתי. ת ַמִּכיר ְמֹאד ְמֹאד ָׁשְמָנה ֶׁשֲאִני ְקצָ  ִאיָּׁשה ָּפַגְׁשִּתי ֶאָחד יֹום

  ".ַקָּלה ָצֳהַרִים" ֲארּוַחת ִאיִּתי ֶׁשָאְכָלה ְוָאְכָלה ְוָאְכָלה  ָהִאיָּׁשה  ֶׁשֹּזאת
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  . ְּכֶׁשָהִייִתי ֵּבן ְׁשלוִֹׁשים  ְוַאַחת :1

  . ַּגְרִּתי ְּברֹוַמְנָיה.א

  ב. ַּגְרִּתי ְּבַּפִריס.

  ל.ג. ַּגְרִּתי ְּבִיְׂשָראֵ 
  

  . ָהִאיָּׁשה ָאְמָרה ֶׁשִהיא רוָֹצה ְלִהיָּפֵגׁש ִאיִּתי ְו...:2

  ְּמִסיָּבה.ּבָ א. ִלְרקֹוד ִאיִּתי 

  ב. ָלֶלֶכת ְלֶסֶרט ָּבקֹוְלנֹוַע.

  ג. ְלַהְזִמין אֹוִתי ְלִמְסָעָדה.
  

  .ִנְפַּגְׁשנּו ְּביוֹם ְׁשִליִׁשי :3

  א. ְלֲארּוַחת ּבֹוֶקר.

  ם.ב. ְלֲארּוַחת ָצֳהַריִ 

  ג.ְלֲארּוַחת ֶעֶרב.
  

  ה ִלְׁשּתוֹת : ִהְזַמְנִּתי ַלִאיָּׁש . 4

  א. ָׁשֶּמָּפְנָּיה.

  ב.ַיִין ָאדֹום.

  ג.ַמִים ִמיֵנָרִלים.
  

  . ַהְּגֶבֶרת ִדיְּבָרה ַעל : 5

  א. ּפֹוִליִטיָקה.

  ב. ָהֲעבֹוָדה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשָּלּה.

  ג.  ַעל מּוִסיָקה ְוִפילֹוסֹוְפָיה.
  

  ַהְּזַמן ָחַׁשְבִּתי ַעל : לּכֹ . ֲאִני 6

  א. ִאיָּמא ֶׁשִּלי. 

  ו ָּבִמְסָעָדה.יב. ַהֶּכֶסף ֶׁשֲאִני  ָצִרי ְלַׁשֵּלם ַעְכׁשָ 

  ג. ַהֲחֵבָרה ֶׁשִּלי ֶׁשֲאִני אֹוֵהב.
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  . ָהִאיָּׁשה ֶׁשֲאִני א ַמִּכיר ִהְמִׁשיָכה ְלַהְזִמין : 7

  א. ִהיא א ִהְזִמיָנה ׁשּום ָּדָבר.

  ב. ִהיא ִהְזִמיָנה ִּפיָצה ַמְרָגִריָטה

  ג. ִהיא ִהְזִמיָנה ַאְסָּפָרגֹוס ֵּפירֹות ְוְגִליָדה.
  

  סוֹף ָהִאיָּׁשה ֲהָלָכה ַהַּבְיָתה : ּבַ  .8

  א. ֲהָלָכה ַהַּבְיָתה ִמְּבִלי ְלָׁשֵלם ַעל ָהֲארּוָחה.

  ּה.ב. ִהיא א ֲהָלָכה ַהַּבְיָתה ִהיא ָהְלָכה ָלִאיָּמא ֶׁשּלָ 

  ג. ֲאִני ִׁשַּלְמִתי ָחִצי ֵמָהֲארּוָחה ְוִהיא ִׁשְּלָמה ַּגם ָחִצי ֵמָהֲארּוָחה.
  

  יס ִנְׁשֲארּו ִלי : .ַּבּכִ 9

  א. ֵמָאה יֹורּו.

  ִקים.ב. ְׁשָׁשה ְפַרנְ 

  ג. ָהָיה ִלי ַּכְרִטיס ִויָזה ִעם ַהְרֵּבה ֶּכֶסף.
  

  ִרים ַהּיוֹם ֲאִני : . ָעְברּו ָׁשִנים, ָּכַתְבִּתי ַהְרֵּבה ְספָ 10

  א. מֹוֶרה ְּבֵבית ֵסֶפר.

  ב. ָנׁשּוי ַלִאיָּׁשה ֵמַהִּמְסָעָדה.

 ג. ִאיׁש ָעִׁשיר ּוְמפּוְרָסם.

 
PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE  
 
 
Subiectul I  (40 de puncte) 

 
    .ֵמָהֲעבֹוָדה מּוְקָּדם ַהּיֹום ָלֶלֶכת ְצִריִכים ַאֶּתם. 1

  .ֵמָהֲעבוָֹדה ַהיוֹם מּוְקָּדם יוְֹצִאים ַאֶּתם הָלּמַ , לוֹ  ְוַהְסִּבירּו ַלְמַנֵהל בִמְכָּת  ִּכיְתבּו

 ִמיִּלים. 100- 80ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ב בּויְת ּכִ 
 

Subiectul al II-lea (60 de puncte) 
  

 .ְוֶחְּסרֹונֹות ִיְתרֹונֹות -ִאיְנֶטֵרְנט  ְּבִלי ַהַחִּיים. 2
  

 .ִמיִּלים  180-200ה ְּב ִּכְתבּו ֶאת ַהְּתׁשּובָ 


