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 נקודות בסה"כ(  30)   הבנת הנקרא:  1חלק 

  . קראו כל קטע, וענו על השאלות שאחריו.שלושה קטעיםלפניכם 

 

 נק' בסה"כ( 10): קטע א'

 הסיפור של דוקטור ִליְדָיה קוזניצקי
 

שנים. בשנים הראשונות  40יְדָיה קוזניצקי ובעלה הם רופאים, ֶשָעלּו לישראל מַאְרֶגְנִטיָנה לפני ד"ר לִ 

תקווה ועבדו -כך הם עברו לגור בפתח-החולים 'סורוקה'. אחר-ע, ועבדו בביתב  שֶ -רא  בְ בארץ הם גרו בִ 

  החולים 'בלינסון'. שם הם גרים ועובדים עד היום.-בבית

סיפורים  מספרים""שלה הציורים . ציורים )תמונות( )הֹוִבי( מיוחד. היא מציירת יש תחביב ִליְדָיהל

  .התנ"ך'-תערוכה של ציורים במוזיאון 'בית הייתה להמתוך התנ"ך. לפני מספר שנים 

הלכתי ללמוד שנים  20תנ"ך: "לפני ציורים, ֶשי ש להם קשר ללמה היא התחילה לצייר לידיה מספרת 

ְרִתי את ההיסטוריה היהודית, ורציתי תנ"ך באוניברסיטה. ד על השורשים ללמו מאוד עד אז לא ִהכ 

התנ"ך הוא . שיעורי הביתהספר, ולא יכולתי לעזור להם ב-הילדים שלי למדו תנ"ך בבית. חוץ מזה שלי

למרפאה אישה חולה. אליי הגיעה  לפני מספר שנים. , ואני לא מפסיקה לקרוא בוה שליגדולהאהבה ה

אותה: 'מה המקצוע שלך?'. היא ענתה: 'אני מורה לציור'. ביקשתי ללמוד אצלה ציור, והיא שאלתי 

 . "קשר ם, ואצלי יש ביניהאהבות: תנ"ך וציורשתי יש לי מאז הסכימה. 

כול אוהבת לידיה לטייל הלידיה גם אוהבת לטייל. היא ובעלה מטיילים בכל העולם, אבל יותר מ

 .בקרת במקומות היסטוריים, שכתובים בתנ"ךומ"ך ביד התנ ספר בארץ. היא מטיילת עם

 

 

  לפי הקטע:ענו על השאלות    :תרגיל

 נק'( 3) :                                                     ד"ר לידיה קוזניצקיפרטים אישיים של  .1

 ________א. שנת עלייה ____________________         ב. ארץ מוצא _______________   

 ג. מקצוע _______________________                         

 נק'( 2)                           למה לידיה התחילה ללמוד תנ"ך באוניברסיטה?                             .2

 א. __________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________ב. ____   

 _____________________לצייר? ______________________________למדה איך לידיה . 3

 נק'( 2_______________________________________________________________ )   

 נק'( 3?                                      )שהיא לא עובדת()כ אוהבת לעשות בזמן הפנוי שלהלידיה . מה 4

 ___________________________________________________________________א.   

   ___________________________________________________________________ ב.  

 ____________________________________________________________________ג.   



  נק' בסה"כ( 10) קטע ב':

 חג השבועות

 ו' בחודש סיוון.-יום לאחר חג הפסח ב 50, והוא חל אחדחג השבועות הוא חג בן יום 

הְרָגִלים )החגים( שעליהם כתוב בתורה: פסח, שבועות וסוכות. בחגים  3-חג השבועות הוא אחד מ

 ים.האלה מצווה )צריך( לעלות לירושל

 לחג השבועות יש מספר שמות:

 מפני שסופרים שבעה שבועות מחג הפסח עד לחג השבועות. –* חג השבועות 

 והביאו ממנה לבית המקדש בירושלים.           ( את החיטהלקחוכי בעונה הזו קצרו ) –* חג הקציר 

 באדמות שלהם.הבכור שגדל  –החקלאים הביאו לבית המקדש את הפרי הראשון  –* יום הביכורים 

 לפי המסורת ביום הזה קיבלו בני ישראל את התורה. –* חג מתן תורה 

 לישון בלילה של החג כדי ללמוד תורה הולכיםערים ולא  נשאריםבחג השבועות יש מספר ִמנהגים: 

. למנהג הזה קוראים 'תיקון ליל שבועות'. בחג השבועות אוכלים מאכלי חלב. לפי בליל חג מתן תורה

כאשר קיבלו ישראל את התורה והבינו שאסור לאכול בשר וחלב, הם אכלו רק מאכלי חלב  המסורת

עד שלמדו איך להכין בשר כשר. בחג השבועות קוראים את 'מגילת רות', מפני שסיפור המגילה קרה 

 בעונת הקציר. 

ם סלי בקיבוצים רבים הולכים הילדים עם: יש מנהג שהתחדש בארץ ישראל והוא טקס הביכורים

כאשר בית  עשוכמו שֶ חוגגים בשירה ובריקודים את סוף עונת הקציר  כולםו ,ירקותבפירות ובם מלאי

   המקדש היה קיים.

 

  : לפי הקטעענו על השאלות    :תרגיל

 ק'(נ 2)                                                                                     חג השבועות:פרטים על  .1

 ______    _____________________________________________תאריך החג: _________   

 ______________________________________שמות נוספים של החג: _______________   

 נק'(    8)              השלימו את הטבלה:                                                                             . 2

 מהן הסיבות למנהגים?       מהם המנהגים של חג השבועות  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (' בסה"כנק 10) קטע ג':

 של בית הכנסת בקייב סיפורו

העיר קייב, בירת אוקראינה נמצאים בנייני הממשלה ובתי המשפט. ביניהם נמצא בניין, שהיום  מרכזב

עיר. הבניין עבר שינויים רבים במשך השנים, ורק לאחרונה הצליחו יהודי קייב ב 'המרכז היהודי'הוא 

 . הם הקימו שם מחדש את המרכז לתרבות יהודית ואת בית הכנסת. בחזרהאותו  קבלל

ידי לזר ברוצקי, אחד מעשירי העיר היהודיים, ושימש כבית הכנסת הגדול של -על 1898-הבניין נבנה ב

טון הקומוניסטי, נסגר בית הכנסת הגדול והמפואר, והפך למועדון פועלים. , בזמן השל1929-קייב. ב

 הרס.נלקחו(, וארון הקודש נחרמו )וספרי הקודש ה  .לאחר מכן הוקם בו התיאטרון העירוני

בעלי חיים כאשר כבשו הגרמנים הנאצים את העיר, הם לא הרסו את הבניין, אלא הכניסו לתוכו 

תיאטרון הבובות של קייב אנשי ב התחלפו "דיירי הבניין". הפעם, שו 1955. בשנת בעיקר סוסים

 בבניין.  והשתמש

כשקיבלה אוקראינה עצמאות, החליט הנשיא ליאוניד קרבצ'וק להחזיר את כל הבניינים, שהחרימה 

הכנסת לא הוחזר לקהילה היהודית. -אבל בניין בית ,הממשלה הקומוניסטית, לבעלים החוקיים

ליטו לפנות לבית המשפט, ולפתוח במאבק )מלחמה( משפטי שנמשך שנים רבות. היהודים בקייב הח

קיבלה הקהילה היהודית את הבניין, כדי להקים בו את המרכז הקהילתי היהודי ואת  1996רק בשנת 

-בית הכנסת. במרכז לתרבות היהודית מתכנסים היהודים בשבתות, בחגים ובאירועים שונים. חדר

 עניים. תן( ארוחות חמות ליהודים ז הקהילתי, מספק )נונמצא במרכשאוכל גדול 

    

 :לפי הקטע: ענו על השאלות תרגיל

 נק'( 4)                                                          הכנסת בעבר? -לאילו מטרות שימש בניין בית. 1

 א. ___________________________________________________________________   

 ב. ___________________________________________________________________   

 ג. ____________________________________________________________________   

 ________________________________________ד. ___________________________   

 נק'(           6)     ."בחזרהאותו  קבלורק לאחרונה הצליחו יהודי קייב ל"...כתוב:  3 -2. בשורות 2

 ___________________________ מה דרשו יהודי קייב מהממשלה האוקראינית? _______א.    

       ___________________________________________________________________ 

 _________________________? _לקבל את הבנייןמדוע היה צורך לפנות לבית המשפט כדי ב.    

      ____________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________ 

 _________________________________________? _____היוםבבניין איך משתמשים ג.    

       ___________________________________________________________________ 
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 'מבחן לסיום אולפן א

 לשון וכתיבה –חלק ב' 

 (2012מאי  – 139סדרה )

 

 ורבע שעהמשך הזמן לחלק ב': 

 אין להשתמש בחומרי עזר    

 

 :פרטים אישיים

 
 שם משפחה: _____________________

 

 שם פרטי: _______________________

 

 מס' ת.ז.: _______________________

 

 בהצלחה!

 

 

© 
 כל הזכויות שמורות 

 

 

 ע"בתש –ם ירושלי

 

 



 נקודות בסה"כ( 40)     לשון :2חלק 

 השלימו את המשפטים:

 נק' בסה"כ( 15)  :סעיף א'

 נק'( 4)                             ברחוב רוטשילד.   הקפה-ביתיד -של דניאל נמצא על החדש המשרד( 1

 
 _____.______________________ נמצאים ________________________ רבים:כתבו ב   
 
 
 נק'( 4)                                                  העיר. -בגן  מטייליםלנו זמן, לכן אנחנו  ישבשבת ( 2
 

 __________________________________________________________. עבר:כתבו ב   

 

 נק'( 4)                               .                 מאוד התרגשולטיול באירופה, הילדים  טסנוכאשר ( 3

    

 : _________________________________________________________.עתידכתבו ב    

 

 ביקרתי _________ חיפה בחודש שעבר, ואני ממליצה גם ___________________ ( 4
 אתכם,  לכם,  עליכם,                                                             בל,  ש,                 

 
    

 נק'( 3לבקר שם. ___________ מאוד לראות את הגן הבהאי.                                      )     
 אולי, מתי, כדאי                         

 

 

 

 

 נקודות בסה"כ( 15)  :'בסעיף 

 

 נק'( 4.                                                    ) יהטלוויז -תוכניתויש לו  שחקן מפורסםהוא ( 5

 

 הם _____________________ ויש להם _________________________רבים: כתבו ב    

 

 נק'( 4מאוד .                               ) מתרגשתלאימא את המתנה, היא  נותניםכאשר אנחנו ( 6

 

 _______________________________________________________ עבר:כתבו ב



2 

 
 

 נק'( 4)          השבוע בבית הספר. נערךמחזורים. הכנס  ֶכֶנס אירגנובית ספר 'הכרמל'  תלמידי( 7

 

 ______ֹ________________________________________________עתיד: כתבו ב    
 

 

 .מטההשלימו את המשפט מתוך רשימת המילים ל( 8

 

 לחסוך כסף לטיול באפריקה.  לעבוד ________החליטו שרה ושמואל  האוניברסיטה, אחרי  

 

 נק'( 3)       .בסוף הטיול __, ולהצטרף ________ההורים הבטיחו להלוות ___________ כסף

 

 ,     כאשר,     כי,     כדי ליהםלהם,     בשבילם,     א                

 

 

 

 

 בסה"כ( 'נק 10)  :'גסעיף 
 
    ידי -על נמסר כךירידה חדה בטמפרטורות, הורגשה עקב כניסת אוויר קר לאזור  )פסיבי(:סביל  (9

  על ידי המנהלים. בוטלוכל הטיולים של בתי הספר  החזאי התורן.           

   
  .רטורותירידה חדה בטמפ_____________  עקב כניסת אוויר קר לאזור )אקטיבי(: פעילכתבו ב    

 

       נק'( 6) .כל הטיולים של בתי הספר________ _____  המנהלים החזאי התורן. ___________ כך   

 

 

 נק'( 4)                                הייתם סומכים עליו, הוא לא היה מאכזב אתכם.             אילו (10 

 

 ______________________________________________________אםעתיד: כתבו ב  
 

 



3 

 

 נק' בסה"כ( 30)  כתיבה:  3חלק 

 

 מצאתם ארנק של כסף בחצר האולפן, ואתם רוצים להחזיר אותו. ( 1

 .כתבו מודעה    

 נקודות( 10)                                                                                                           

 
 

 

___/___/___ 

__________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                                                                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 נק'( 20)  משני המשפטים הבאים: אחדעל או משני הנושאים  אחד. כתבו על 2

 

 .האהבה הראשונה שלי )או של מישהו אחר( א.  :נושאים

 פתגם ישראלי אומר: "סוף הוא התחלה של משהו חדש". .ב

 , וכתבו דוגמאות או סיפור מתאים.הסבירו             

 
 א. "...קראתי את המכתב שוב ושוב ולא האמנתי..." משפטים: 

 "...זאת הייתה החלטתי, ולא שיניתי את דעתי ... " ב.             

 

 

______________________________________ 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 


