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Данный тест предназначен для лиц, сдающих психометрический экзамен не на иврите. Он 
длится около полутора часов и состоит из двух частей. В первой части даны три раздела вопросов 
множественного выбора. Из трех этих разделов только два раздела используют для вычисления 
оценки. Раздел, который не используется для вычисления оценки, предназначен для двух целей:
А. Проверки качества вопросов.
Б. Устранения воздействия различий между экзаменующимися в различные даты экзамена.
Во второй части теста экзаменующийся должен написать сочинение. 
Указания к тесту на знание иврита приведены ниже в переводе на русский язык. В брошюре 
теста, которую вы получите на экзамене, указания приведены только на иврите.

 Первая часть

В этой части содержатся три раздела. В каждом из них приведены вопросы различных типов: 
дополнение предложений, понимание прочитанного и парафразы. Ниже приведены примеры 
каждого типа вопросов.

Указания помещены в начале раздела:

בפרק זה 22 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק שלושה סוגי שאלות: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.

В этом разделе 22 вопроса.
На решение раздела отведено 20 минут.
В данном разделе три типа вопросов: дополнение предложений, понимание парафраз и  
понимание прочитанного.

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ИВРИТА
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השלמת משפטים
Указания:

בכל אחד מן המשפטים הבאים חסרה מילה או יותר.  עליכם לבחור מתוך ארבע התשובות המוצעות את 
התשובה שתשלים את המשפט באופן הטוב ביותר.

В каждом из следующих предложений не хватает одного или нескольких слов. Из четырех 
предлагаемых вариантов ответа следует выбрать тот вариант, который дополнит 
предложение наилучшим образом.

Образцы вопросов и объяснения:

התפתחות המחקר בחלל  על חיי היום-יום שלנו.  .1

כובשת  )1(  
משפיעה  )2(  

מזיקה  )3(  
מסייעת  )4(  

За отсутствующим словом следует предлог על. После слова )1( כובשת требуется предлог
 и ,משפיעה Следовательно, подходящее слово .ל- требуется מסייעת )4( и מזיקה )а после  )3 ,את
правильный вариант ответа - (2).

הוא צחק ושר,  לא עבר חוויה נוראה כל כך.  .2

בעוד ש-  )1(  
אילו  )2(  

עד ש-  )3(  
כאילו  )4(  

Ответ (1) грамматически верен, но он делает предложение бессмысленным. Ответы (2) и 
(3) не соответствуют синтаксическому строению предложения. Таким образом, подходит 
слово כאילו, и правильный ответ - (4).
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ניסוח מחדש 
Указания:

בכל שאלה נתון משפט.  עליכם לבחור מתוך ארבע התשובות המוצעות, את התשובה שתוכנה הוא הדומה 
ביותר למשפט הנתון.

В каждом вопросе в этом разделе дано предложение. Вы должны выбрать из четырех 
приведенных ответов тот, смысл которого наиболее похож на смысл данного предложения.

Образцы вопросов и объяснения:

ייתכן שנבוא מחר.  .1

כדאי שנבוא מחר.  )1(  
אולי נבוא מחר.  )2(  

ברור שנבוא מחר.  )3(  
רצוי שנבוא מחר.  )4(  

Слово ייתכן означает „вероятно”. Поэтому слово אולי заменит его как наиболее близкое по 
смыслу из всех предложенных. Правильный вариант ответа - (2).

אין לנו פרחים בגינה, אלא עצי פרי.  .2

אין לנו פרחים, ואין לנו עצי פרי.  )1(  
יש לנו פרחים, ואין לנו עצי פרי.  )2(  

יש לנו גם פרחים וגם עצי פרי.  )3(  
אין לנו פרחים, יש לנו עצי פרי.  )4(  

Слово אלא означает „только” или „лишь”. Поэтому смысл предложения заключается в том, 
что в саду нет цветов, а есть только фруктовые деревья. Правильный вариант ответа - (4).
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הבנת הנקרא

Указания:

לפניכם קטע ובסופו שאלות.  לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.  עליכם לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל 
שאלה.

Перед вами отрывок, в конце которого даны вопросы. К каждому вопросу предлагаются 
четыре варианта ответа. Следует выбрать наиболее подходящий вариант ответа к каждому 
вопросу.

Отрывок для примера:

במשפט שנערך לאחרונה בארה"ב, הועלה לדיון נושא עקרוני הקשור לאיזון העדין שבין הזכות לחופש הביטוי   )1(
ובין זכותו של האדם לפרטיות.  השאלה שבה עסק המשפט הייתה, באיזו מידה יכול ביוגרף להשתמש 

במכתבים של אדם שעליו הוא כותב, בלא הסכמתו.  פסק הדין במשפט עורר הרהורים וחששות בקהילה 
הספרותית בארה"ב.

במשפט נידונה תביעתו של הסופר ג'.ד. סאלינג'ר נגד הוצאת ספרים ידועה.  ההוצאה ביקשה לפרסם ביוגרפיה   )5(
מקיפה על סאלינג'ר, אשר היה נערץ על אמריקנים רבים, בעיקר בשנות ה-50 וה-60.  סאלינג'ר, שידע על הכנת 

הביוגרפיה, סירב להתראיין או למסור מכתבים לכותב הביוגרפיה.  למרות סירובו התקיף, המשיך הכותב 
לאסוף חומר לצורך כתיבת הביוגרפיה.  לפיכך מיהר סאלינג'ר להוציא צו זכויות יוצרים המגן על התכתבויותיו 

האישיות, השמורות בכמה ארכיונים של אוניברסיטאות ידועות בארה"ב.  לאחר שהביוגרף סיים את מלאכתו
והתברר שכלל בספרו ציטוטים נרחבים ממכתבים אלה על אף צו זכויות היוצרים, תבע סאלינג'ר את ההוצאה    )10(
לאור בערכאות משפטיות, וזכה בסופו של דבר בערעורו האחרון לפני בית המשפט העליון.  השופטים החליטו 

שאסור לצטט ציטוטים ארוכים ומדויקים מהמכתבים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, כל עוד סאלינג'ר לא 
הסכים לכך, אולם ניתן להשתמש בחומר "שימוש הוגן", כלומר ללמוד ממנו על אירועים או על תהליכים בחייו 

של סאלינג'ר.

הצלחת התביעה של סאלינג'ר מדאיגה ביוגרפים ומוציאים לאור.  הכותבים חוששים כי בעקבות תקדים זה   )15(
יעמוד מעתה לרשותם חומר מצומצם ביותר.  המוציאים לאור טוענים כי צפוי גל תביעות משפטיות, אשר יעלה 
את תעריפי הביטוח של חברותיהם.  כך תיווצר מערכת שיקולים חדשה בבחירת נושאים לפרסום, ולאו דווקא 

לטובת הקוראים, האוהבים ביוגרפיות.

Образцы вопросов и объяснения:

בשורה 3 כתוב:  "בלא הסכמתו".  הכוונה היא להסכמה של -  .1

בית המשפט  )1(  
המוציא לאור  )2(  

בעל המכתבים  )3(  
מחבר הביוגרפיה  )4(  

Слово הסכמתו относится к אדם שעליו הוא כותב. В строке 3 упомянуты письма этого человека. 
Правильный вариант ответа - (3).



BYAJHVFWBJYYFZ <HJI?HF    Dcnegbntkmysq gcb[jvtnhbxtcrbq 'rpfvty d eybdthcbntns

111

הביוגרפיה שעליה מדובר בקטע, מתבססת בין השאר על -  .2

ראיונות של הביוגרף עם סאלינג'ר  )1(  
מכתבים אישיים של סאלינג'ר  )2(  

הופעתו של סאלינג'ר בבית המשפט  )3(  
התכתבויותיו של סאלינג'ר עם אוניברסיטאות ידועות  )4(  

В строках 9-10 написано, что биограф включил в свою книгу длинные цитаты из этих писем. 
Эти письма являются частной перепиской Сэлинджера, упомянутой в строках 8-9. Поэтому 
правильный вариант ответа - (2).

בשורות 18-17 כתוב:  "ולאו דווקא לטובת הקוראים", וזאת משום שהקוראים מעוניינים ב-  .3

הופעת ביוגרפיות רבות  )1(  
העלאת  תעריפי הביטוח  )2(  

יצירת מערכת שיקולים חדשה  )3(  
שימוש הוגן בחומר כתוב  )4(  

В строке 18 написано, что читатели любят биографии. Отсюда можно заключить, что они 
заинтересованы в том, чтобы издавалось много биографий, поэтому правильный вариант 
ответа - (1).
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 Вторая часть

חיבור
В этом разделе от вас потребуется написать сочинение на заданную тему. Относительный вес 
сочинения при вычислении оценки составляет треть от общей оценки.
В начале раздела сочинения даны следующие указания.

Указания:

בפרק זה נתון נושא לחיבור.  עליכם לכתוב 15-12 שורות על נושא זה.
שימו לב שהחיבור יתאים לנושא, והשתדלו לכתוב באופן מסודר ובלשון נכונה.

הזמן המוקצב לכתיבה הוא 15 דקות.

В данном разделе указана тема сочинения. Напишите сочинение на эту тему длиной в 
12-15 строк.  
Следите за тем, чтобы сочинение соответствовало теме. Постарайтесь писать упорядоченно, 
стилистически верно и грамотно.
На написание сочинения отведено 15 минут.

Обучение в высших учебных заведениях требует высокого уровня владения ивритом. В ходе 
занятий от вас потребуется не только понимать лекции, которые читают на иврите, и учебную 
литературу на иврите, но и писать на иврите упражнения, экзамены и работы.

В данном разделе от вас потребуется написать короткое сочинение (12-15 строк), которое 
отражает вашу способность  выражать свои мысли на заданную тему, развивать какую-либо 
идею или формулировать утверждения. Не имеет значения, каково ваше мнение, если оно 
обоснованно и сформулировано четким образом. Jgbcfybt kbxys[ joeotybq b ccskrb yf 
bcnjhbb bp ;bpyb>   rfr ghfdbkj> yt gjl[jlzn lkz cnbkz> rjnjhsq nht,etncz d dscib[ ext,ys[ 
pfdtltybz[. 
Cjxbytybt ghjdthz/n jgsnyst ghjdthz/obt> rjnjhst zdkz/ncz ghtgjlfdfntkzvb bdhbnf 
rfr byjcnhfyyjuj zpsrf. Dct ghjdthz/obt gjkexf/n dctcnjhjyy// b euke,ktyye/ 
ghjatccbjyfkmye/ gjlujnjdre. Tt wtkm pfrk/xftncz d njv> xnj,s b[ ghjdthrf ,skf 
j,(trnbdyjq b cghfdtlkbdjq. Rf;ljt cjxbytybt jwtybdftncz ldevz ghjdthz/obvb ytpfdbcbvj 
lheu jn lheuf. Ghjdthrf drk/xftn jwtyre xtnsht[ gfhfvtnhjd% cjlth;fybz> jhufybpfwbb 
ntrcnf> ,jufncndf zpsrf b njxyjcnb ajhvekbhjdjr.
Jwtyrf> dscnfdkztvfz ghjdthz/obvb pf rf;lsq gfhfvtnh cjxbytybz> vj;tn dfhmbhjdfnm jn 
1  lj 7. Pf jxtym ckf,jt cjlth;fybt ,eltn dscnfdktyf jwtyrf 1> f pf jnkbxyjt cjlth;fybt - 
jwtyrf 7. Jwtyrb pf jcnfkmyst gfhfvtnhs dscnfdkz/ncz fyfkjubxysv j,hfpjv.  Jwtyrf pf 
cjxbytybt ghtlcnfdkztn cj,jq cevve jwtyjr> dscnfdktyys[ j,jbvb ghjdthz/obvb. Tckb d 
rfrjv-kb,j cjxbytybb hfpkbxbt vt;le jwtyrfvb> dscnfdktyysvb ghjdthz/obvb> jxtym 
dtkbrj> nj cjxbytybt gthtlftncz lkz jwtyrb nhtnmtve ghjdthz/otve.
Tckb cjxbytybt yt jndtxftn ntvt pflfybz bkb cjdthityyj ytgjyznyj> nj jwtyrf pf ytuj 
fyyekbhetncz.
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Jwtyrf cjxbytybq ghjdthz/obvb jceotcndkztncz cjukfcyj ltnfkmysv erfpfybzv.

Yb;t vs ghbdjlbv j,hfptw herjdjlcndf lkz ghjdthz/ob[%

J,ofz xfcnm
D cjxbytybb jwtybdf/n xtnsht gfhfvtnhf% cjlth;fybt> jhufybpfwbz ntrcnf> ,jufncndj 
zpsrf b njxyjcnm ajhvekbhjdjr& rf;lsq gfhfvtnh jwtybdftncz d jnltkmyjcnb> b vt;le 
b[ jwtyrjq jncencndetn rfrfz-kb,j cdzpm bkb pfdbcbvjcnm.
Rf;lsq gfhfvtnh jwtybdftncz cjukfcyj irfkt jwtyjr jn 1 !cfvfz ybprfz jwtyrf@ lj 7 
!cfvfz dscjrfz jwtyrf@.

Ghjdtltybt jwtyrb

Cjlth;fybt%
Cktletn ghjdthbnm> dshf;ftn kb cjxbytybt rfre/-kb,j blt/ !f yt zdkztncz gecnsv 
yf,jhjv ahfp@> cjjndtncndetn kb tuj ntrcn pflfyyjq ntvt cjxbytybz> gjybvftn kb xbnfntkm> 
xnj fdnjh cjxbytybz [jxtn crfpfnm !lheubvb ckjdfvb> yfgbcfyj kb cjxbytybt yf pflfyye/ 
ntve b bvt/n kb cjlth;fobtcz d ytv ltnfkb jnyjitybt r ytq@.

Cjxbytybt> jndtxf/ott lfyysv nht,jdfybzv> gjkexbn jwtyre 7.
Pf ytljcnfnrb d erfpfyys[ dsit gfhfvtnhf[ ,fkks ,elen cyb;tys dgkjnm lj jwtyrb 1.

Df;yj gjvybnm>  xnj ghb jwtyrt yt cktletn ghblfdfnm rfrjt-kb,j pyfxtybt dpukzlfv 
fdnjhf yf j,ce;lftvsq d cjxbytybb djghjc.

Jhufybpfwbz ntrcnf%
Cktletn ghjdthbnm> j,kflftn kb cjxbytybt xtnrjq cnhernehjq> ceotcndetn kb dthyfz 
kjubxtcrfz cdzpm vt;le tuj ghtlkj;tybzvb> lj,fdkztn kb rf;ljt gjcktle/ott 
ghtlkj;tybt xnj-kb,j r ghtlitcnde/otve tve ghtlkj;tyb/. Nfr;t ytj,[jlbvj 
e,tlbnmcz d jncencndbb gjdnjhjd b ytye;ys[ elkbytybq ntrcnf b d njv> xnj ntrcn 
jhufybpjdfy d cjjndtncndbb c ecnfyjdktyysv hfpvthjv cjxbytybz.

Cjxbytybt> jndtxf/ott lfyysv nht,jdfybzv> gjkexbn jwtyre 7.
Pf ytljcnfnrb d erfpfyys[ dsit gfhfvtnhf[ ,fkks ,elen cyb;tys dgkjnm lj jwtyrb 1.

<jufncndj zpsrf%
Ghb jwtyrt lfyyjuj gfhfvtnhf cktletn yfxfnm c bc[jlyjq jwtyrb 1. Xtv ,jufxt zpsr 
cjxbytybz> ntv dsit yfxbckztvst pf lfyysq gfhfvtnh ,fkks.

Cktletn ghjdthznm cktle/obt fcgtrns%
Ctvfynbrf% bcgjkmpjdfybt hfpyjj,hfpyjuj yf,jhf ckjd> ds,jh ckjd d cjjndtncndbb c 
rjyntrcnjv> ibhjrjt bcgjkmpjdfybt cbyjybvjd> dshf;tybq> blbjv b ecnjqxbds[ 
ckjdjcjxtnfybq> ghb eckjdbb xnj jyb bcgjkmpe/ncz dthyj b cjjndtncnde/n cnbk/ b ntvt 
cjxbytybz. Dct dsiterfpfyyst fcgtrns cgjcj,cnde/n dscnfdktyb/ dscjrjq jwtyrb.
D jnkbxbt jn 'njuj> vyjujrhfnyjt gjdnjhtybt jlyb[ b nt[ ;t ckjd> bcgjkmpjdfybt j,ob[ 
ckjd d ckexft> rjulf vj;yj bcgjkmpjdfnm ,jktt njxyst ckjdf> ghtedtkbxtyyjt 
bcgjkmpjdfybt nfrb[ ckjd> rfr "הנושא" ,"הדבר" ,"זה" b  n. l.> crelyst ![jnz b ytj,zpfntkmyj 
ytdthyst ajhvekbhjdrb@ yt cgjcj,cnde/n gjdsityb/ jwtyrb.

Vjhajkjubz% dthyjt b njxyjt bcgjkmpjdfybt cjghz;tyyjq ajhvs !cvb[en> סמיכות@> 
jnukfujkmys[ ceotcndbntkmys[> ajhv jcyjds !vfrjh> מקור@> ghb eckjdbb xnj jyb jndtxf/n 
cnbk/ cjxbytybz> dyjcbn drkfl d gjdsitybt jwtyrb. 

Cbynfrcbc% bcgjkmpjdfybt hfpkbxys[ ajhv ghtlkj;tybz !ghjcns[> ckj;yjcjxbytyys[ 
b ckj;yjgjlxbytyys[@ dyjcbn drkfl d gjdsitybt jwtyrb.
Ytjghfdlfyyjt bcgjkmpjdfybt ckj;ys[ ghtlkj;tybq bkb lkbyys[ b uhjvjplrb[ 
ghtlkj;tybq yt cgjcj,cndetn gjdsityb/ jwtyrb.

Cjxbytybt> jndtxf/ott lfyysv nht,jdfybzv> gjkexbn jwtyre 7.
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Njxyjcnm ajhvekbhjdjr%
Cktletn ghjdthznm jib,rb d cktle/ob[ j,kfcnz[%

Ctvfynbrf% bcgjkmpjdfybt ytgjl[jlzob[ ckjd> ytghfdbkmyjt bcgjkmpjdfybt ghtlkjujd 
b n. l. Yfghbvth% 
  &@"אמרתי לו" dvtcnj!  "דיברתי לו שהפגישה בשעה 5:00"
  &@"ייגמר" dvtcnj! "הקונצרט יגמור בשעה 12:00"
&@"השיעור הראשון שלי מתחיל"   dvtcnj! "הכיתה הראשונה שלי מתחילה בשעה 8:00"
&@"עזרתי לו" dvtcnj! "עזרתי אותו"
.@"השתמשתי ב-" dvtcnj! "השתמשתי עם / את"

Vjhajkjubz% jib,rb d cghz;tybb ghtlkjujd !"אצלהם"@> cghz;tybb b ,bymzyf[ !"התלבישתי"@
ukfujkjd> crkjytybb ceotcndbntkmys[ !"כסאיו"@.

Cbynfrcbc% jib,rb d bcgjkmpjdfybb jghtltktyyjuj fhnbrkz> cjukfcjdfybb> bcgjkmpjdfybb 
dhtvty d cjjndtncndbb c cbynfrcbxtcrjq rjycnherwbtq>
!yfghbvth% "רציתי שהוא הולך אתי לקולנוע" ;  "הלכתי לאוניברסיטה כדי אלמד"@> yfheitybz gjhzlrf 
ckjd> jncencndbt cj/pjd eghfdktybz !"אני חושב כדאי לי ללכת לאוניברסיטה"@.

Jhajuhfabz> gjxthr b geyrnefwbz% tckb jib,rb d 'nb[ j,kfcnz[ vtif/n ghjwtcce xntybz 
b gjybvfyb/ ntrcnf> nj jwtyrf pf cjxbytybt ,eltn cyb;tyf> yj yt ,jktt xtv yf 2 ,fkkf d 
j,otq ckj;yjcnb.

Cjxbytybt> jndtxf/ott lfyysv nht,jdfybzv> gjkexbn jwtyre 7.
Pf erfpfyyst dsit ytljcnfnrb jwtyrf pf cjxbytybt ,eltn cyb;tyf dgkjnm lj 1.
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Перед вами пример темы сочинения:  :להלן דוגמה לנושא חיבור

איך, לדעתך, משפיעות תכניות הטלוויזיה על בני הנוער?

Как, по вашему мнению, влияют телевизионные программы на молодежь?

Yb;t ghbdtltys j,hfpws ytcrjkmrb[ cjxbytybq> yfgbcfyys[ yf lfyye/ ntve.

Cjxbytybt 1

Jwtyrf cjlth;fybz

Cjxbytybt yfgbcfyj yf pflfyye/ ntve% fdnjh jgbcsdftn jnhbwfntkmyjt djpltqcndbt> 
rjnjhjt> gj tuj vytyb/> ntktdbpbjyyst ghjuhfvvs jrfpsdf/n yf  gjlhjcnrjd. Jy 
dshf;ftn cdjb bltb zcysv j,hfpjv> ibhjrj j[dfnsdftn ntve b yf dctv ghjnz;tybb 
cjxbytybz ghbdjlbn ltnfkb> bkk/cnhbhe/obt 'ne ntve% ghbcnhfcnbt r ntktdbpbjyysv 
ghjuhfvvfv> ;tkfybt cnfnm gj[j;bv yf pyfvtybnjcntq> jnhbwfntkmyjt dkbzybt ghjuhfvv> 
bpj,hf;f/ob[ ghjzdktybz yfcbkbz. Jlyfrj> [jnz d yfxfkt cdjtuj cjxbytybz fdnjh 
erfpsdftn yf nj> xnj ceotcnde/n hfpkbxyst dpukzls yf 'ne ghj,ktve> jy fyfkbpbhetn 
kbim fcgtrns> cdzpfyyst c eoth,jv> rjnjhsq ntktdbpbjyyst ghjuhfvvs ghbxbyz/n 
gjlhjcnrfv. Gjkj;bntkmyst fcgtrns ntktdbpbjyys[ ghjuhfvv> rjnjhst gjlxthrbdf/n 
cnjhjyybrb lheub[ dpukzljd> egjvzyens[ d yfxfkt cjxbytybz> djj,ot yt egjvbyf/ncz 
bv. Dcktlcndbt 'njuj jwtyrf pf cjxbytybt ,eltn cyb;tyf yf jlby ,fkk.

Jwtyrf% 6
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Jwtyrf jhufybpfwbb ntrcnf

Cjxbytybt j,kflftn xtnrjq cnhernehjq% fdnjh ghtlcnfdkztn tuj ntve d j,otv dblt> f 
pfntv j,ce;lftn jnhbwfntkmyjt djpltqcndbt ntktdbpbjyys[ ghjuhfvv yf gjlhjcnrjd. 
Rf;ljt gjcktle/ott ghtlkj;tybt ljgjkyztn xnj-nj r ghtlsleotve ghtlkj;tyb/> 
jlyfrj> ytcvjnhz yf nj xnj vt;le ghtlkj;tybzvb ceotcndetn dthyfz kjubxtcrfz cdzpm> 
vt;le ybvb jncencnde/n cdzpsdf/obt ckjdf. Yfghbvth%

 "ההתמכרות של בני נוער לתוכניות הטלוויזיה היום מזיקה ואף חמורה כאחד. תכניה של הטלוויזיה אשר מוקרנים 
 .!cnhjrb 3-6 @ "בכל שעות היממה הולכים והופכים לאלימים יותר ויותר

D cjxbytybb  jncencnde/n gjdnjhs b ytye;yst elkbytybz> b hfpvth ntrcnf cjjndtncndetn 
jndtltyyjve lkz ytuj vtcne.

Jwtyrf% 6

Jwtyrf ,jufncndf zpsrf 

D cjxbytybb dcnhtxftncz vyjuj dshf;tybq> blbjv b ecnjqxbds[ ckjdjcjxtnfybq> 
cjjndtncnde/ob[ cnbk/ ntrcnf. Yfghbvth%   

,!cnhjrf 3@ "ההתמכרות של בני נוער לתוכניות טלוויזיה..."
 .!cnhjrf 11@ "עקב היצע האפשרויות האין סופי"

Fdnjh bcgjkmpetn hfpkbxyst nbgs ghtlkj;tybz% ghjcnst> ckj;yjcjxbytyyst b 
ckj;yjgjlxbytyyst. Yfghbvth%  

"מחקרים רבים נערכו ועדיין נערכים בנושא השפעת הטלוויזיה על בני נוער, אך הדעות בנושא חלוקות"
.!cnhjrb 1-2@

Jwtyrf% 7

Jwtyrf njxyjcnb ajhvekbhjdjr

Cjxbytybt yfgbcfyj zcysv b kturbv lkz xntybz zpsrjv> b d ytv ytn jib,jr> nht,e/ob[ 
cyb;tybz jwtyrb.

Jwtyrf% 7
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Cjxbytybt 2

Jwtyrf cjlth;fybz

Cjxbytybt yfxbyftncz c endth;ltybz> cjukfcyj rjnjhjve ntktdbpjh yf[jlbncz d rf;ljv 
ljvt> f byjulf lf;t d rf;ljq rjvyfnt d ljvt. "nj dcnegktybt gjldjlbn fdnjhf r lbcreccbb 
j djpltqcndbb> rjnjhjt ntktdbpbjyyst ghjuhfvvs jrfpsdf/n yf gjlhjcnrjd.  Fdnjh 
endth;lftn> xnj ytj,[jlbvj cktlbnm pf ltnmvb> rjnjhst cvjnhzn ntktdbpjh>  b gjpdjkznm 
bv cvjnhtnm njkmrj djcgbnfntkmyst b j,hfpjdfntkmyst ghjuhfvvs> f yt ghjuhfvvs> 
cgjcj,yst ghbxbybnm bv dhtl. Bltz cjxbytybz zcyf b [jhjij hfcrhsnf> ltnfkb> rfr 
ghfdbkj> cjjndtncnde/n ntvt. Dvtcnt c ntv> cjlth;fybt cjxbytybz ytljcnfnjxyj 
jhufybpjdfyyj> b fdnjh `gthtghsubdftn$ c ntvs yf ntve. Pfrk/xbntkmyjt ghtlkj;tybt 
nevfyyj> b ytgjyznyj> xnj fdnjh [jntkf crfpfnm bv.

Jwtyrf% 6

Jwtyrf jhufybpfwbb ntrcnf

Cjxbytybt gjcnhjtyj d dblt jlyjuj lkbyyjuj f,pfwf. D ytv ceotcndetn dcnegktybt> 
ghtlcnfdkz/ott ntve> b pfrk/xbntkmyjt ghtlkj;tybt> jlyfrj pyfrb ghtgbyfybz 
dcnhtxf/ncz htlrj> b cdzpsdf/obt ckjdf yt dctulf jndtxf/n rjyntrcne. Yfghbvth% 
 .!cnhjrb 8-9@ "כי הציפיה לשעות ארוכות תוך שימוש ראייה ושמיעה וכמעט רוב החושים זה נגמר בלמידה"
Byjulf dcnhtxf/ncz gjdnjhs> b rhfnrjt pfrk/xtybt yfgbcfyj hfpujdjhysv zpsrjv. 
Gjcktlytt ghtlkj;tybt ahfuvtynfhyj> b nht,etn jn xbnfntkz ytcrjkmrj hfp gthtxbnfnm 
cjxbytybt. 

Jwtyrf% 5
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Jwtyrf ,jufncndf zpsrf 

Zpsr cjxbytybz ,jufn b hfpyjj,hfpty> [jnz b yt yf dctv tuj ghjnz;tybb. Bcgjkmpe/ncz 
ckj;yst> [jnz b yfheityyst cbynfrcbxtcrbt rjycnherwbb> yfghbvth% 

"ולא לכל הילדים יש הורים שמשגיחים על ילדיהם ואלו ילמדו חברים שלהם איך לצפות בתוכניות אחרות שיכולות 
 .!cnhjrb 10-11@ "לגרום נזק לילדים

Bcgjkmpe/ncz ytgjl[jlzobt dshf;tybz> yfghbvth> dshf;tybt 
 @cnhjrf 12! "לא קיבלו עליהם"
zdkztncz ytdthysv d lfyyjv rjyntrcnt> b gj'njve pf tuj bcgjkmpjdfybt yt ,elen yfxbcktys 
,fkks. 

Jwtyrf% 5

Jwtyrf njxyjcnb ajhvekbhjdjr

Cjxbytybt yfgbcfyj elj,ysv lkz xntybz zpsrjv& cghz;tybt ukfujkjd> crkjytybt 
ceotcndbntkmys[> cjukfcjdfybt dhtvty b bcgjkmpjdfybt jghtltktyyjuj fhnbrkz 
zdkz/ncz dthysvb. Cbynfrcbc byjulf jib,jxty> jncencnde/n cj/ps eghfdktybz b 
dcnhtxf/ncz jib,rb d bcgjkmpjdfybb ghtlkjujd> yfghbvth% 

 .!cnhjrb 8-9@ "כי הציפיה לשעות ארוכות תוך שימוש ראייה ושמיעה וכמעט רוב החושים"
Ljdjkmyj vyjuj ghtlkj;tybq zdkz/ncz ahfuvtynfhysvb> jncencnde/n gjdnjhtybz ult 
'nj ytj,[jlbvj> b geyrnefwbz yt cjjndtncndetn ghfdbkfv.

Jwtyrf% 5

Cjxbytybt 3
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Jwtyrf cjlth;fybz

D cjxbytybb ujdjhbncz j njv> xnj ntktdbltybt jrfpsdftn dhtlyjt dkbzybt yf gjlhjcnrjd% 
gjlhjcnrb pf,sdf/n ltkfnm ehjrb> jyj dhtlbn b[ phtyb/> b rfxtcndj gthtlfdftvs[ gj 
ntktdbltyb/ ghjuhfvv ybprj. Hjlbntkb ljk;ys pfghtnbnm cdjbv ltnzv ghjljk;bntkmysq 
ghjcvjnh ntktdbpbjyys[ gthtlfx. Jlyfrj fdnjh cjxbytybz ybrfr yt fhuevtynbhetn cdjb 
endth;ltybz b gjxnb yt j,ce;lftn djpltqcndbt cfvb[ ntktdbpbjyys[ ghjuhfvv yf 
gjlhjcnrjd. Fdnjh vyjujrhfnyj endth;lftn> xnj ntktdbltybt "מפריעה"> jlyfrj yt 
rjvvtynbhetn 'nj endth;ltybt b ybrfr yt j,(zcyztn tuj.

Jwtyrf% 4

Jwtyrf jhufybpfwbb ntrcnf

Hfpvth cjxbytybz cjjndtncndetn jndtltyyjve tve vtcne> jlyfrj tuj cnhernehf cnhflftn 
ytljcnfnrfvb. Bltb cjxbytybz hfp,hjcfys gj ntrcne> b ytljcnfnjxyj cdzpfys lheu c 
lheujv. Dcnhtxf/ncz ytye;yst gjdnjhs> ytcrjkmrj ghtlkj;tybq yt cjlth;fn ybxtuj 
yjdjuj gj chfdytyb/ c ghtlitcndjdfdibvb bv ghtlkj;tybzvb> ghtlkj;tybz xfcnj 
cdzpfys vt;le cj,jq ckjdjv "גם"> yfghbvth% 
 <@cnhjrf 7! "וגם הטלוויזיה היא משפיעה"
.@cnhjrf 9! "וגם הטלוויזיה סכנה"
Jncencnde/n dthyst cdzpe/obt ckjdf.

Jwtyrf% 4

Jwtyrf ,jufncndf zpsrf 

Yf,jh ckjd ljcnfnjxyj ,tlty. Fdnjh xfcnj ytnjxyj bcgjkmpetn ckjdf% ntktdbltybt "מפריעה" 
dvtcnj "להסתכל על הטלוויזיה" ;"מזיקה" dvtcnj "לצפות בטלוויזיה". Jncencndetn egjnht,ktybt 
hfpkbxys[ nbgjd ghtlkj;tybq> jnukfujkmyst ceotcndbntkmyst zdkz/ncz ytdthysvb> 
ytn cjghz;tyys[ ajhv b kbxys[ ajhv vtcnjbvtybq.

Jwtyrf% 3

Jwtyrf njxyjcnb ajhvekbhjdjr

D cjxbytybb ytn yb jlyjuj cjjndtncnde/otuj ghfdbkfv uhfvvfnbrb ghtlkj;tybz. 
Ghbcencnde/n vyjujxbcktyyst jib,rb d ghtlkjuf[> yfghbvth% 

 .!cnhjrf 5@ "הטלוויזיה היא נזק על עיניים"
Yf ghjnz;tybb dctuj cjxbytybz  ytdthyj cghzuf/ncz ukfujks> ghbcencnde/n jib,rb d 
cjukfcjdfybb b dhtvtyf[. Yfheity ds,jh  b gjhzljr ckjd% 

 .!cnhjrb 12-13@ "חייב על הנוער להסתכל על הטלוויזיה רק אחרי השיעור ולפני הישונה" 
Jncencnde/n cj/ps eghfdktybz> b ghfrnbxtcrb yt dcnhtxf/ncz pyfrb ghtgbyfybz. Dvtcnt 
c ntv> vyjujxbcktyyst jib,rb yt vtif/n xntyb/ b gjybvfyb/ ntrcnf.

Jwtyrf% 3
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Cjxbytybt 4

Jwtyrf cjlth;fybz

Bp lfyyjuj cjxbytybz vj;yj gjyznm jxtym ytvyjuj. Ghtlcnfdkztncz djpvj;ysv cltkfnm 
dsdjl> xnj gj vytyb/ fdnjhf ntktdbltybt jrfpsdftn yf gjlhjcnrjd rfr gjkj;bntkmyjt 
!d catht cgjhnf b ext,s@> nfr b jnhbwfntkmyjt dkbzybt. "nj endth;ltybt> jlyfrj> ybrfr 
yt j,(zcyztncz b yt bkk/cnhbhetncz. D pfrk/xtybb ujdjhbncz> xnj ye;yj dpznm [jhjitt 
b "לזרוק את הרע" !cnhjrb 12-13@.

Jwtyrf% 2 

Jwtyrf jhufybpfwbb ntrcnf

Bp-pf ytzcyjuj zpsrf cjxbytybz nhelyj lfnm rfre/-kb,j jwtyre jhufybpfwbb ntrcnf. 
Cdzpsdf/obt ckjdf zdkz/ncz jib,jxysvb b ytgjyznysvb. Fdnjh ltkftn gjgsnre 
gjldtcnb bnju crfpfyyjve.

Jwtyrf% 2 

Jwtyrf ,jufncndf zpsrf 

Cjxbytybt cjlth;bn jxtym vfkj zcys[ ckjd. Jwtyrf pf nt ytvyjubt ckjdf> rjnjhst vj;yj 
gjyznm> hfdyf 2 ,fkkfv.

Jwtyrf% 2 
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Jwtyrf njxyjcnb ajhvekbhjdjr

Dct ajhvekbhjdrb d cjxbytybb jib,jxys> jncencnde/n ghtlkj;tybz> jndtxf/obt 
ghfdbkfv uhfvvfnbrb.

Jwtyrf% 1 

D pfrk/xtybt cktletn jnvtnbnm> xnj [jhjitt cjxbytybt - 'nj cjxbytybt> cjlth;fott jlye 
blt/ bkb ytcrjkmrj cdzpfyys[ lheu c lheujv b ytgjchtlcndtyyj rfcf/ob[cz ntvs cjxbytybz 
bltq. Ghtlkj;tybz cdzpfys lheu c lheujv dthysv b kjubxysv j,hfpjv> b rf;ljt ghtlkj;tybt 
ljgjkyztn xnj-nj r ghtlitcnde/otve tve ghtlkj;tyb/. Ntrcn jhufybpjdfy d cjjndtncndbb c 
ecnfyjdktyysv hfpvthjv cjxbytybz> jncencnde/n ytye;yst gjdnjhs b bpkbiybt lkbyyjns. 
Zpsr cjxbytybz ,jufn b cjjndtncndetn nht,etvjve cnbk/> ghtlkj;tybz cbynfrcbxtcrb 
hfpyjj,hfpys> yt zdkz/ncz ahfuvtynfhysvb bkb uhjvjplrbvb> b d cjxbytybb jncencnde/n 
uhfvvfnbxtcrbt jib,rb.

 



Тест на знание иврита

122



BYAJHVFWBJYYFZ <HJI?HF    Dcnegbntkmysq gcb[jvtnhbxtcrbq 'rpfvty d eybdthcbntns

123

Далее приведен тест на знание иврита для самостоятельного решения, который позволит вам 
оценить ожидаемую степень вашего успеха на предстоящем тесте.
На стр. 143 приводится лист ответов для самостоятельного заполнения. Оторвите лист ответов 
и используйте его во время решения теста.

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ИВРИТА
ОБРАЗЕЦ
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פרק 1 
בפרק שלושה סוגי שאלות: השלמת משפטים, הבנת הנקרא וניסוח מחדש.

השלמת משפטים 
בכל אחד מן המשפטים הבאים חסרה מילה או יותר.  עליכם לבחור מתוך ארבע התשובות המוצעות את 

התשובה שתשלים את המשפט באופן הטוב ביותר, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

היא רוצה שהוא          לה מתנה.  .1

מביא  )1(  
יביא  )2(  

הביא  )3(  
להביא  )4(  

אני לא הייתי פה          .  .2

פגישה ראשונה  )1(  
הפגישה הראשונה  )2(  
בפגישה הראשונה  )3(  

כשהפגישה הראשונה  )4(  

כשהיינו ילדים היינו          את החדר בעצמנו.  .3

ניקינו  )1(  
ננקה  )2(  

לנקות  )3(  
מנקים  )4(  

לא          למסיבה, ולכן לא באנו.  .4

יַזְִמינּו  )1(  
הּוזְַמנּו  )2(  

ַמזְִמינִים  )3(  
מּוזְָמנִים  )4(  

דיברנו על ההפגנה הגדולה          אנשים רבים השתתפו בה.  .5

בגלל   )1(  
אשר   )2(  
אם  )3(  

מאשר  )4(  

בפרק זה 22 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

המשיכו לעמוד הבא
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הבנת הנקרא 
לפניכם קטע ובסופו שאלות.  לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.  עליכם לבחור את התשובה המתאימה ביותר 

לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

באיזו מידה מעורבים אבות בגידול ילדיהם הפעוטים - זה נושא עבודת מחקר חדשה של פְסיכֹולֹוגית    )1(

מן האּוניֶבְרסיטה העברית. לצורך המחקר רואיינו 160 זוגות הורים לתינוקות בני תשעה חודשים,  
המשתייכים לקבוצות חברתיות שונות.

לפעמים אבות רוצים לעשות רושם שהם מעורבים מאוד בגידול ילדיהם.  כדי שהמחקר לא יושפע  
מכך, הם לא התבקשו להעריך את קשריהם עם התינוק, אלא רק לתאר בפירוט את פעילותם במשך     )5(

ימים אחדים.  החוקרת מדדה את מעורבות האב על פי שני מדדים )= ְקְריֶטריֹונים(: כמה זמן מקדיש  
האב לפעילות משותפת עם התינוק, ומספר הטיפולים שהוא מטפל בו.

התברר, שרוב האבות מנצלים רק כשליש מהזמן העומד לרשותם לשם פעילות הדדית עם התינוק.     
פרט מעניין שעלה מן הממצאים הוא, כי האימהות, הנמצאות בדרך כלל זמן רב יותר עם הילד, 

מנצלות רק כעשירית ממנו לפעילות ממשית עם הילד.   )10(

האב הממוצע מבצע ביום פעולת טיפול אחת בתינוק.  האבות שמטפלים בתינוקם פעמיים ביום ויותר,    
הם ברובם בעלי השכלה גבוהה יותר ונשואים לנשים עובדות.

במחקר נבדק משתנה נוסף, והוא - דימוי התינוק.  כלומר, כיצד מעריכים ההורים את הכשרים  
השכליים של התינוק.  נמצא, שאבות בעלי מעורבות גדולה יותר בגידול התינוק, רואים בתינוקם    

תינוק מפותח מגיל מוקדם יותר, וזאת בהשוואה לאבות המקדישים לילדם זמן מועט.  יש פה, לדעת     )15(

החוקרת, תופעה מעגלית: אב המכיר את תינוקו יותר, רואה בו תינוק מפותח יותר וחושף אותו 
לגירויים רבים יותר; בעקבות זאת הקשרים ביניהם יהיו אמיצים יותר, והפעילות המשותפת רבה יותר.   

השאלות 

בשורה 1 כתוב: "גידול ילדיהם הפעוטים".  במקום "פעוטים" אפשר לומר במשפט זה -  .6

מפותחים  )1(  
קטנים  )2(  
חלשים  )3(  
פעילים  )4(  

מידת מעורבות האב בגידול הילד נמדדה, בין השאר, על פי -  .7

מספר הטיפולים שהאב מטפל בילד  )1(  
מספר שנות הלימוד של האב  )2(  

מספר הגירויים שהילד נחשף אליהם  )3(  
השכבה החברתית שהאב משתייך אליה  )4(  
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בשורה 10 כתוב: "רק כעשירית ממנו". ב"ממנו" הכוונה ל-  .8

מן האב  )1(  
מן הילד  )2(  

מן המחקר  )3(  
מן הזמן  )4(  

לפי הקטע, הֵאם נמצאת זמן רב יותר עם הילד -  .9

ולכן היא מקדישה יותר זמן לפעילות משותפת איתו  )1(  
ואף על פי כן היא מנצלת רק חלק קטן מן הזמן לפעילות עם הילד  )2(  

וכתוצאה מכך הקשרים של הילד עם האב חלשים ביותר  )3(  
ומשום כך היא מכירה יותר את הילד ומפתחת את כשריו השכליים  )4(  

ניסוח מחדש 
בכל שאלה נתון משפט.  עליכם לבחור מתוך ארבע התשובות המוצעות, את התשובה שתוכנה הוא הדומה 

ביותר למשפט הנתון, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

בעוד הילדים קונים את הדרוש למסיבה, ניגשו המבוגרים לסדר את החדר.  .10

הילדים קנו יותר ממה שהיה דרוש, משום שהמבוגרים היו עסוקים בסידור החדר.  )1(  
הדברים הדרושים למסיבה נקנו על ידי ילדים נוספים.  )2(  

היו דרושים עוד ילדים לצורך הקניות, ולכן רק המבוגרים סידרו את החדר.  )3(  
הילדים קנו דברים למסיבה, כשהמבוגרים סידרו את החדר.  )4(  

התעניינתי לא רק בנושא הזה.  .11

התעניינתי גם בנושאים אחרים.  )1(  
לא רק אני מעוניין בנושא הזה.  )2(  

רציתי לדעת מה מעניין בנושא הזה דווקא.  )3(  
מעניין למה רק הנושא הזה לא מספיק.  )4(  

אני רוצה לעבוד שם במשך חודש.  .12

אני רוצה לעבוד שם בעוד חודש.  )1(  
אני רוצה לעבוד שם החודש.  )2(  

אני רוצה לעבוד שם אחרי חודש.  )3(  
אני רוצה לעבוד שם חודש.  )4(  

המשיכו לעמוד הבא
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ניּכּו מחצית משכרי.  .13

הוסיפו לי עוד מחצית משכרי.  )1(  
תרמו בשמי מחצית משכרי.  )2(  

הורידו לי מחצית משכרי.  )3(  
התחלקו במחצית שכרי.  )4(  

הוא הסתכל במתרחש.  .14

הוא התרגש ממה שראה.  )1(  
הוא הביט במה שקורה.  )2(  

הוא הסתכל, כי היו רחשים.  )3(  
הוא ראה את כל הרכוש שנקנה.  )4(  

הבנת הנקרא 
לפניכם קטע ובסופו שאלות.  לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.  עליכם לבחור את התשובה המתאימה ביותר 

לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. 

דגם )מֹוֶדל( מיוחד של יְרּושָלַיִם משנת 1872, שהכין ְסֵטיפַן ִאילֶש בשביל התערוכה העולמית שהתקיימה   )1(

אז בוִינָה, מוצג בימים אלה במּוזֵיאֹון לתולדות ירושלים במגדל ָדוִד.

בדגם רואים את בנייני העיר העתיקה וחומותיה, את השכונות הראשונות שנבנו מחוץ לחומות, ואת   
המבנים הראשונים של העיר.  אפשר לראות בדגם את הטֹופֹוגְַרפְיָה הראשונית של העיר וסביבותיה, וכמו 

כן את שער יָפֹו כמו שהיה לפני שנת 1898.  בשנה זו פתחו פתח גדול ברוחב של 12 מטר בחלק החומה    )5(

שבין שער יפו לבין מגדל ָדוִד.  כניסה נוספת זו נפתחה לכבוד ביקורו בירושלים של וִילְֶהלְם, ֵקיַסר 
גְֶרַמנְיָה.

לפני כמה שנים החלו במחקר לגילוי דגם זה.  ְסטּוֶדנְט מן האּונִיֶבְרִסיָטה העברית מצא ַמפָה, שלפיה הוכן   
הדגם.  אחרי חיפושים רבים ובעזרת אנשים נוספים, נמצא הדגם בעליית גג של ספריית אּונִיֶבְרִסיַטת 
זֶ'נֶוָוה בשְוַויְץ; לְשָם הגיע הדגם, אחרי שנדד בתערוכות שונות בגְֶרַמנְיָה.  לפי בקשתו של ראש עיריית    )10(

ירושלים הסכימה אוניברסיטת ז'נווה להשאיל את הדגם לתצוגה בירושלים למשך עשר שנים.
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השאלות 

כיום אפשר לראות את הדגם -  .15

באוניברסיטה העברית  )1(  
בשער יפו  )2(  
בעליית גג  )3(  

במגדל דוד  )4(  

בדגם אפשר לראות את שער יפו -  .16

כמו שהוא היום  )1(  
כמו שהיה בזמן ביקורו של וילהלם קיסר גרמניה  )2(  

כמו שהיה לפני ביקורו של וילהלם בשנת 1898  )3(  
כמו שהיה אחרי הביקור של הקיסר הגרמני בירושלים  )4(  

מצאו את הדגם -  .17

בעליית הגג של ספריית האוניברסיטה העברית  )1(  
בתערוכה מיוחדת בגרמניה  )2(  

בספריית האוניברסיטה בז'נווה  )3(  
במוזיאון לתולדות ירושלים במגדל דוד  )4(  

איזה מן המשפטים הבאים נכון לפי הקטע?   .18

אוניברסיטת ז'נווה נתנה את הדגם במתנה לעיר ירושלים  )1(  
אוניברסיטת ז'נווה מסרה את הדגם לעיריית ירושלים לעשר שנים  )2(  

אוניברסיטת ז'נווה השאילה את הדגם לתצוגה בספריית האוניברסיטה העברית  )3(  
אוניברסיטת ז'נווה נתנה את הדגם לראש עיריית ירושלים  )4(  

המשיכו לעמוד הבא
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ניסוח מחדש
בכל שאלה נתון משפט.  עליכם לבחור מתוך ארבע התשובות המוצעות, את התשובה שתוכנה הוא הדומה 

ביותר למשפט הנתון, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. 

היו שם האוהדים, החל בצעירים וכלה בזקנים.  .19

היו שם האוהדים הזקנים.  )1(  
היו שם אוהדים מכל הגילים.  )2(  

היו שם בעיקר אוהדים צעירים.  )3(  
היו שם רק אוהדים צעירים וזקנים.  )4(  

אין ספורטאי טוב ממנו באוניברסיטה.  .20

זה הספורטאי הטוב ביותר באוניברסיטה.  )1(  
הספורטאי הזה אינו ספורטאי טוב.  )2(  

הספורטאי הזה טוב יותר מכל הספורטאים באוניברסיטאות.  )3(  
הוא טוב בספורט יותר מבלימודים באוניברסיטה.  )4(  

התאונה נגרמה מחוסר השגחה מצד האחראים על המטיילים.  .21

מי שהיה צריך להשגיח אחראי לתאונה.  )1(  
מי שלא טייל אחראי לתאונה.  )2(  

המטיילים הלא-אחראים גרמו לתאונה.  )3(  
השגחה רבה מצד האחראים גרמה לתאונה.  )4(  

הוא איבד את עשתונותיו.  .22

הוא לא שילם את חובותיו.  )1(  
הוא טעה בחישוביו.  )2(  

הוא לא שמר על הקשרים שהיו לו.  )3(  
הוא לא ידע מה לעשות.  )4(  
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אל תהפכו את הדף עד שתקבלו הוראה לכך!
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עמוד ריק
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פרק 2 
בפרק שלושה סוגי שאלות: השלמת משפטים, הבנת הנקרא וניסוח מחדש.

השלמת משפטים 
בכל אחד מן המשפטים הבאים חסרה מילה או יותר.  עליכם לבחור מתוך ארבע התשובות המוצעות את 

התשובה שתשלים את המשפט באופן הטוב ביותר, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

כאשר הם משחקים בחוץ, הם          לי לישון.  .1

היו מפריעים  )1(  
הפריעו  )2(  
יפריעו  )3(  

מפריעים  )4(  

הוא מדבר הרבה          אחיו.  .2

בהשוואה ל-  )1(  
חוץ מ-  )2(  

מלבד  )3(  
ביחסים ל-  )4(  

הכלב הזה נולד עם שני לבבות, אבל          אחד אינו פועל.  .3

לבבה  )1(  
לב  )2(  

לבבי  )3(  
לבו  )4(  

היא חסרה לי מאוד, ואני          בה הרבה.  .4

מהרהרת  )1(  
מחבבת  )2(  

מתכתבת  )3(  
מתקשרת  )4(  

בפרק זה 22 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

המשיכו לעמוד הבא
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הבנת הנקרא 
לפניכם קטע ובסופו שאלות.  לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.  עליכם לבחור את התשובה המתאימה ביותר 

לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

תנועת התיירות הבין-לאומית, כפי שהיא מתגלה היום, היא תולדה של שני תהליכים היְסטֹוריים   )1(

מקבילים: הראשון הוא תהליך השיקום והגידול הכלכלי שעברו מדינות המערב אחרי מלחמת העולם 
השנייה.  התהליך השני הוא פריצת הדרך המהירה בתחום הֶטְכנֹולֹוגְיָה והייצור של אמצעי תחבורה 
חדישים, ובעיקר של מטוסי נוסעים.  תהליך התיעוש והפיתוח הכלכלי הביא לעלייה ברמת החיים 

ולגידול רב בזמנו הפנוי של כל אדם.  הוא ִאפשר להגשים חלומות על טיולים בארצות רחוקות.  חברות   )5(

המטוסים, האניות והרכבות התארגנו במהירות כדי לנצל באופן מסחרי את הּפֹוֶטנְְציָאל הכלכלי שנוצר 
בתנאים האלה.             

בהתפתחות התיירות כענף כלכלי אפשר להבחין בשלבים אחדים: בשלב הראשון, בשנות ה-60, בנו כל   
הגורמים העוסקים בתיירות את הבסיס הדרוש לטיפול בתיירים ולקליטתם; הוקמו מלונות ומתקני 

נופש באתרי תיירות שונים, הוקמו חברות נסיעות שמתכננות ומארגנות את כל פרטי הנסיעות לנוחיות    )10(

התיירים, ונבנו דרכי תחבורה שבהן נוסעים ִמילְיֹונֵי תיירים מכל העולם.

בשלב השני, בשנות ה-70, אופיין פיתוח התיירות בתחרות פרועה בין הגורמים השונים, שראו בתיירות   
מכרה זהב ודרך לרווחים קלים.  הדבר נכון במיוחד לגבי מדינות העולם השלישי, אשר קיוו להשיג 
פתרונות מהירים לבעיות אבטלה, מחסור במטבע חוץ ועוד, באמצעות התיירות.  במקומות שונים 

בעולם פותחו אתרי תיירות ללא תכנון מוקדם, נבנו מלונות ענק ללא פיקוח, והושקעו כספים רבים בלי    )15(

מחשבה זהירה.  כתוצאה מהתחרות הלא מבוקרת נגרמו נזקים סביבתיים קשים לאתרים,  בוזבזו 
ִמילְיֹונֵי דֹולָרים, ונפגעה פרנסתם של אלפי עובדים בתיירות.

מאז תחילת שנות ה-80 יש נטייה לכוון את תנועת התיירות ולפקח בצורה קפדנית על כל הגורמים   
העוסקים בה.  רק תכנון כולל ופיקוח חמור יבטיחו הצלת אתרים והגדלת רווחים כלכליים בענף זה.

 

השאלות 

בשורה 1 כתוב: "היא תולדה של שני תהליכים...".  במקום המילה "תולדה" אפשר לומר במשפט זה -  .5

התחלה  )1(  
תקופה  )2(  
תוצאה  )3(  

סיבה  )4(  

השיקום הכלכלי ופריצת הדרך בתחום הטכנולוגיה קרו -  .6

זה לצד זה  )1(  
בזה אחר זה  )2(  

זה לפני זה  )3(  
זה בגלל זה  )4(  
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בשורה 5 כתוב: "הוא ִאפשר".  ב"הוא" הכוונה ל-  .7

כל אדם  )1(  
תהליך התיעוש והפיתוח הכלכלי  )2(  

מטוס הנוסעים  )3(  
תחום הטכנולוגיה והייצור בלבד  )4(  

הקמת חברות הנסיעות )שורה 10( הייתה חלק מ-  .8

התחרות הפרועה בין גורמי התיירות   )1(  
פיתוח הבסיס הדרוש לטיפול בתיירים  )2(  

השיקום הכלכלי של ענף התיירות  )3(  
חלומות על טיולים בארצות רחוקות  )4(  

לפי הקטע -  .9

רצוי לפקח על העוסקים בתיירות  )1(  
צריך לתת יד חופשית לבעלי המלונות וחברות הנסיעות  )2(  

אסור להגביל את המשקיעים בענף התיירות  )3(  
כדאי להקטין את הרווחים הכלכליים מענף התיירות  )4(  

ניסוח מחדש 
בכל שאלה נתון משפט.  עליכם לבחור מתוך ארבע התשובות המוצעות, את התשובה שתוכנה הוא הדומה 

ביותר למשפט הנתון, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

הוא המשיך להסביר אף על פי שהיא כבר הבינה.  .10

היא הבינה כי הוא המשיך להסביר.  )1(  
היא הבינה ובכל זאת הוא לא הפסיק להסביר.  )2(  

היא הבינה אחרי שהוא גמר להסביר.  )3(  
היא הבינה ובכל זאת הוא התחיל להסביר.  )4(  

לטענתו, יש זיקה בין מוסר לבין אמנות.  .11

הוא חושב שהמוסר מזיק לאמנות.  )1(  
לדעתו האמנות היא תוצאה של המוסר.  )2(  

לדבריו האמנות והמוסר קשורים זה בזה.  )3(  
יש טעם לדעתו גם במוסר וגם באמנות.  )4(  

המשיכו לעמוד הבא
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הָּברק שבעיניה מסגיר את שובבותה.  .12

היא שקרנית.  )1(  
היא מבריקה.  )2(  

היא סגורה.  )3(  
היא שובבה.  )4(  

אני מצדיק את מעשיו.  .13

אני צודק בגלל המעשים שלו.  )1(  
אני טוען שהוא פעל למען הצדק.  )2(  

אני צריך להצטדק על מעשיו.  )3(  
אני חושב שיש מן הצדק במעשיו.  )4(  

הוא דילל את המשקה.  .14

הוא שפך את המשקה.   )1(  
הוא הוסיף מים למשקה.  )2(  

הוא ערבב את המשקה.  )3(  
הוא טעם מן המשקה.  )4(  

הבנת הנקרא 
לפניכם קטע ובסופו שאלות.  לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.  עליכם לבחור את התשובה המתאימה ביותר 

לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. 

המילה "סּוזָני" פירושה בפרסית מעשה מחט.  הרקמות )עבודות החוט והמחט( היפות ביותר שנוצרו   )1(

בתולדות האמנות העממית, הן יריעות סּוזָני מַאְסיָה התיכונה.  הבדים הרקומים היו תמיד סחורה 
מועדפת, העוברת מרחקים בשלום, מחירה מובטח, והיא גם משמשת אמצעי להעברת מידע וחדשות 

עיצוביות וֶטכנֹולוגיֹות.

התפתחותה של הרקמה קשורה בצורה מופלאה בתולדות הנשים, שהיו תמיד הרוקמות העיקריות.    )5(

תחילה הייתה הרקמה פעולה טכנית לחיבור בדים, שנארגו כפסים צרים, או לחיזוק הבדים הישנים 
והמשומשים.  אחר כך נהפכה הרקמה לאמנות עממית קיבוצית; מאות נשים היו יושבות ורוקמות 

דוגמאות צבעוניות על מטרים של בדים, ומשקיעות כוח, דמיון ומחשבה בכיסויים ובכלי מיטה.  הרקמה 
בקבוצות באה להקל את העייפות והבדידות שאפיינו את חיי האישה, ובכך היה התהליך דומה 

בתרבויות שונות בקצווי העולם.   )10(

פסי האריג היו מחוברים יחד ומסומנים.  אחר כך קיבלה כל אישה את חלקה לביצוע.  אחד הדברים   
האנושיים והמרגשים הוא, שפעמים רבות אין התאמה מושלמת בין החלקים, שכן הנשים לא טרחו 
להתיר ולרקום שוב כדי ליצור התאמה.  סגנונות הרקמה החופשיים והבלתי מדויקים הם גם עֵדּות 

לכוחות יצירתיים, דמיון ומקוריות שהיו אצל הנשים.



- 137 -(42-y) 2

2

השאלות

הסוחרים העדיפו את הבדים הרקומים, משום ש-  .15

הבדים הגיעו מַאְסיָה התיכונה  )1(  
הבדים שמרו על ערכם  )2(  

הבדים משקפים את תולדות הנשים  )3(  
הבדים סיפקו עבודה לנשים  )4(  

הנשים שרקמו -  .16

העדיפו לעבוד בקבוצות גדולות  )1(  
היו עייפות, משום שהרקמה הייתה פעולה ֶטְכנית  )2(  

התקבצו ובאו מכל קצות העולם  )3(  
נבחרו מתוך מאות נשים רוקמות  )4(  

הרקמה במסגרת קבוצתית          אצל הנשים.  .17

גרמה בדידות  )1(  
הנציחה את הבדידות  )2(  

עזרה להפחית את הרגשת הבדידות  )3(  
יצרה בדידות יתר  )4(  

יש גיוון רב ברקמות סּוזָני, כי -  .18

מסורת הרקמה לא הועברה מדור לדור  )1(  
הסוחרים ביקשו מן הנשים להוסיף ולחדש דוגמאות  )2(  

בכל תרבות צמחה מסורת רקמה שונה  )3(  
הנשים גילו חוש אמנותי ורצון להתבטא  )4(  

המשיכו לעמוד הבא
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השלמת משפטים 
בכל אחד מן המשפטים הבאים חסרה מילה או יותר.  עליכם לבחור מתוך ארבע התשובות המוצעות את 

התשובה שתשלים את המשפט באופן הטוב ביותר, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

הוא המליץ עליך מתוך          לעזור לך.  .19

ִכיוּון  )1(  
ַהְכוָונָה  )2(  
ַכוָונָה  )3(  

כֹונְנּות  )4(  

תהינו על          הפתאומית.  .20

שהסתלקו  )1(  
הסתלקותם  )2(  

הסתלקות  )3(  
סלוקה  )4(  

לצערנו לא התקיים המשחק,          מחלת השחקנים.  .21

בזכות  )1(  
מחמת  )2(  
שהרי  )3(  
למען  )4(  

פגשתיו          לצאתו.  .22

בקרבה  )1(  
מיד  )2(  

בדיוק  )3(  
סמוך  )4(  
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אל תהפכו את הדף עד שתקבלו הוראה לכך!
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עמוד ריק
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פרק 3 

בפרק זה נתון נושא לחיבור.  עליכם לכתוב 15-12 שורות על נושא זה.

שימו לב שהחיבור יתאים לנושא, והשתדלו לכתוב באופן מסודר ובלשון נכונה.

יש לכתוב את החיבור על צדו השני של דף התשובות.

הזמן המוקצב לכתיבה הוא 15 דקות.

אנא העתיקו את נושא החיבור.     

נושא החיבור:

 9מספר הנושא:

לדעתך, האם כדאי לקרוא יותר מעיתון אחד?
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Тест на знание иврита
Лист ответов для самостоятельного заполнения

1

2

3

4

1

1

2

3

4

2

1

2

3

4

3

1

2

3

4

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6

1

2

3

4

7

1

2

3

4

8

1

2

3

4

9

1

2

3

4

10

1

2

3

4

11

1

2

3

4

12

1

2

3

4

13

1

2

3

4

14

1

2

3

4

15

1

2

3

4

16

1

2

3

4

17

1

2

3

4

18

1

2

3

4

19

1

2

3

4

20

1

2

3

4

21

1

2

3

4

22

1

2

3

4

1

1

2

3

4

2

1

2

3

4

3

1

2

3

4

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6

1

2

3

4

7

1

2

3

4

8

1

2

3

4

9

1

2

3

4

10

1

2

3

4

11

1

2

3

4

12

1

2

3

4

13

1

2

3

4

14

1

2

3

4

15

1

2

3

4

16

1

2

3

4

17

1

2

3

4

18

1

2

3

4

19

1

2

3

4

20

1

2

3

4

21

1

2

3

4

22

1

2

3

4

1

1

2

3

4

2

1

2

3

4

3

1

2

3

4

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6

1

2

3

4

7

1

2

3

4

8

1

2

3

4

9

1

2

3

4

10

1

2

3

4

11

1

2

3

4

12

1

2

3

4

13

1

2

3

4

14

1

2

3

4

15

1

2

3

4

16

1

2

3

4

17

1

2

3

4

18

1

2

3

4

19

1

2

3

4

20

1

2

3

4

21

1

2

3

4

22

ה
קו ז

עבר ל
מ

מן 
ס

אין ל
D

O
 N

O
T

 W
R

IT
E

 B
E

Y
O

N
D

 T
H

IS
 LIN

E

SECTION 1 פרק

SECTION 2 פרק

NAME                                                A                                 שם משפחה ושם פרטי

A

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3

4

DATE                          תאריך                              LANGUAGE                                 שפה

I.D. No.                         B                 מס' זיהוי

FOR OFFICE USE                                   לשימוש משרדי

ADDRESS                          C                           כתובת

מבחן ידע בעברית

BOOKLET No.    D    מס' חוברת
SECTION 3 פרק

(ע"ר) ולהערכה  לבחינות  מרכז ארצי 
NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION
املركـز            القطــري            لالمتحــانات            والّتقييـم
ל א ר ש י ב ת  ו א ט י ס ר ב י נ ו א ה ל  ש ן  ד ו ס י מ



Тест на знание иврита

144

אנא העתיקו את נושא החיבור מחוברת הבחינה:

עליכם לכתוב 15-12 שורות על נושא זה.

שימו לב שהחיבור יתאים לנושא, והשתדלו לכתוב באופן מסודר ובלשון נכונה.

1
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לשימוש משרדי בלבד

FOR OFFICE USE ONLY
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Тест на знание иврита
Ключ верных ответов

SECTION 2 פרק

Yjvth 
djghjcf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dthysq 
jndtn 4 1 2 1 3 1 2 2 1 2 3 4 4 2 2 1 3 4 3 2 2 4

SECTION 1 פרק

Yjvth 
djghjcf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dthysq 
jndtn 2 3 4 2 2 2 1 4 2 4 1 4 3 2 4 3 3 2 2 1 1 4
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Значение оценок за тест на знание иврита

За тест на знание иврита ставят три оценки: оценку за «закрытую» часть теста (то есть, за часть 
теста, содержащую вопросы множественного выбора), оценку за «открытую» часть теста 
(сочинение) и общую оценку, являющуюся сочетанием двух данных оценок.

Этот тест нельзя «сдать», как нельзя и «провалиться» на нем. Выставляемые за него оценки 
находятся в интервале от 50 до 150.

Ниже мы объясним и продемонстрируем, каким образом можно вычислить приблизительную 
оценку за тест для самостоятельного решения. Вы сможете вычислить приблизительную оценку 
только за «закрытую» часть теста, потому что оценка за сочинение выставляется двумя 
проверяющими его специалистами.

Вычисление приблизительной оценки за «закрытую» часть теста

За каждый правильный ответ вы получите один балл. Для вычисления предварительной оценки 
вам следует сложить баллы, полученные вами за оба раздела, входящих в «закрытую» часть 
теста.

Каждой предварительной оценке соответствует стандартная оценка на единой шкале. На 
стандартную оценку не влияет ни вариант, ни дата сдачи данного теста. Вы можете  найти свою 
оценку за «закрытую» часть теста при помощи приведенной ниже таблицы.

Предположим, например, что ваша предварительная оценка за «закрытую» часть теста равна 
35 баллам (то есть, всего 35 правильных ответов в обоих разделах). Согласно таблице, ваша 
приблизительная оценка за «закрытую» часть теста составляет 120.

Таблица перехода от предварительных оценок к оценкам на 
единой шкале за «закрытую» часть теста на знание иврита

Предварительная 
оценка

Оценка на 
единой шкале

0 50

1 51

2 52

3 53

4 54

5 55

6 56

7 57

8 58

9 59

10 60

11 62

12 64

13 67

14 69

Предварительная 
оценка

Оценка на 
единой шкале

15 71

16 73

17 76

18 78

19 81

20 83

21 86

22 88

23 91

24 93

25 96

26 98

27 100

28 103

29 105

Предварительная 
оценка

Оценка на 
единой шкале

30 107

31 110

32 112

33 115

34 117

35 120

36 123

37 127

38 130

39 133

40 137

41 140

42 143

43 146

44 150
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Перевод оценки за «закрытую» часть теста в проценты

Приведенная ниже таблица перевода интервалов оценок в проценты поможет вам понять 
значение полученной вами приблизительной оценки. Оценки в этой таблице распределены по 
10 категориям, в зависимости от интервалов, в которых они находятся. Для каждого интервала 
оценок указан процент экзаменовавшихся, получивших более низкую оценку, процент 
получивших оценку в пределах данного интервала и процент получивших более высокую 
оценку. Например, тот, чья оценка за «закрытую» часть теста равна  103, находится в интервале 
100-109. Около 59% экзаменовавшихся получили оценку ниже данного интервала оценок, около 
16% - оценку в пределах данного интервала, а около 25% - более высокую оценку. 
Деление на категории было произведено для большей наглядности, и оно не отражает принципов 
приема студентов в какое-либо учебное заведение. Перевод оценки в проценты основывается 
на результатах всех людей, сдававших тест на знание иврита в последние годы.

Таблица перевода интервалов оценок в проценты

Интервал оценок

Процент экзаменовавшихся, 
чья оценка находится:

ниже
интервала

в пределах
интервала

выше
интервала

50-59 0 4 96

60-69 4 8 88

70-79 12 13 75

80-89 25 16 59

90-99 41 18 41

100-109 59 16 25

110-119 75 14 11

120-129 89 7 4

130-139 96 3 1

140-150 99 1 0

Примечание: приблизительные оценки, вычисленные вами за тест для самостоятельного 
решения, предназначены помочь вам приблизительно оценить уровень своих достижений при 
сдаче теста на знание иврита. ИЦЭО не несет никаких обязательств в отношении этих 
приблизительных оценок, и они ни в коей мере не являются заменой оценок, которые вы 
получите в ходе стандартного теста на знание иврита. 

Оценка за «открытую» часть теста

Как мы уже отметили выше, сочинение, которое вы напишите в ходе теста, будет проверено 
двумя проверяющими, согласно четырем критериям: содержание, структура, богатство 
словарного запаса и соблюдение грамматических правил. Каждый из проверяющих в отдельности 
даст оценку сочинению. Полученная вами оценка за сочинение будет представлять среднюю 
оценку, выведенную из оценок обоих проверяющих. Она также будет располагаться на единой 
шкале оценок от 50 до 150.

Общая оценка

Общей оценкой за тест на знание иврита является взвешенная средняя оценка,  в которой вес 
оценки за раздел вопросов множественного вабора составляет 3

2 , а вес оценки за сочинение 
составляет 3

1 . 
Шкала  общих оценок за тест на знание иврита также находится в интервале от 50 до 150.


