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הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

המחלקה ללימודים הומניסטים ואמנויות

בּחינת סיוּם  -עברית מתחילים א'
Beginners Hebrew 1

משך הבּחינה  :שעתיים

שם משפּחה__________________:
שם פּרטי___________________ :
מס' סטוּדנט_________________ :
פקוּלטה____________________ :

2

בּבקשה לקרוא את הסיפּוּר:

בּוקר בּתחנת האוטובּוּס

בּתחנת האוטובּוּס יש תוֹר ארוֹך .הרבּה אנשים עומדים בּתוֹר ומחכּים – חיילים וחיילות שהיוּ בּבּית
בּשבּת וצריכים לחזור לצבא )  ,( ARMYסטוּדנטים שרוצים להגיע לאוּניברסיטה ,תלמידים שצריכים להגיע
לבית-הספר ואנשים שצריכים להיות בּעבודה בּזמן.
ֵ
אישה זקנה מסתכּלת כּל רגע בּשעון ואומרת משהוּ שקשה להבין .מעניין לאן היא צריכה להגיע.
5

בּחוּר צעיר וגבוה עומד בּתור ואוכל סנדוויץ' ,גם הוּא מסתכּל כּל רגע בּשעון ,כּי אין לו זמן.
אוּלי על
סטוּדנט וסטוּדנטית צעירים ונחמדים עומדים בּתור ומדבּרים בּלי הפסקה .על מה הם מדבּרים? – ַ
אוּלי על המסיבּה בּיום שישי? – מי יודע?!
אוּלי על העבודה שלהם? ַ
הלימוּדים? ַ
יש בּתחנה גם אנשים עייפים שעבדוּ בּלילה ורוצים להגיע הבּיתה .אוטובּוּס אחד עובר על-יד התחנה אבל הוא
מלא .אי אפשר להיכּנס .הנהג פותח את הדלת ואומר:
לא עוצר .אחרי  10דקות מגיע האוטובּוּס שלנוּ .הוא ֵ

10

"עוד מעט מגיע אוטובּוּס ֵריק" .הוא סוגר את הדלת ונוסע .האנשים ממשיכים לחכּות.
לכוּלם יש שאלה אחת :מתי מגיע האוטובּוּס?
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א .בּבקשה לכתוב תשוּבות לשאלות ְלפי הסיפּוּר:

)8

נקוּדות(
 .1בּתחנת האוטובּוּס מחכּים אנשים שעבדוּ כּל הלילה ,ולכן הם ________________
_______________________________________________________________

 .2האנשים לא נכנסים לאוטובּוּס הראשון שעוצר ,כּי ________________________
_______________________________________________________________
מלא ,אבל עוד מעט מגיע ________________________
 .3האוטובּוּס שעוצר בּתחנה ֵ
_______________________________________________________________
 .4גם האישה הזקנה וגם הבּחוּר הצעיר______________________ _____________
_______________________________________________________________

הה ֶפך :
ב .בּבקשה לכתוב את ֶ

) ( Opposite

 .1ארוך

≠

_____________________

זקן
ֵ .2

≠

_____________________

ְ .3מעניֵין

≠

_____________________

קשה
ֶ
.4

≠

_____________________

 .5להיכּ ֵנס ≠

_____________________

≠

_____________________

 .6לפתוח
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) 6נקוּדות(

ג .בּבקשה לכתוב בּרבּים:

) 10נקוּדות(

 .1שבוּע אחרון

___________________________________

 .2עגבניה זולה

___________________________________

 .3מילה קשה

___________________________________

 .4איש גבוה

___________________________________

 .5בּחוּרה מעניינת

___________________________________

ד .בּבקשה להשלים )  ( COMPLETEאת המשפטים:

) 12נקוּדות(

 .1אני הולך לרופא ,כּי ___________________________________________
 .2חנה נוסעת לתל-אביב ְכּ ֵדי ______________________________________
 .3חבל ֶש ____________________________________________________

לכן הם הולכים לקולנוע.
ֵ ,________________________________________ .4
 .5בּדואר אפשר ________________________________________________
 .6בּספרייה מוּתר ____________________ ,אבל אסוּר __________________

המספּרים ְבּמילים:
ה .בּבקשה לכתוב את ִ

) 8נקוּדות(

 .1בּספרייה של הפקוּלטה יושבות ) _______________ (2סטוּדנטיות ולומדות.
בּס ֶמ ְס ֶטר חורף הסטוּדנטים לומדים עברית ) ______________ (3פעמים בּשבוּע.
ֶ
.2
 .3דויד ה ) ___________ (2בּתוֹר ,רותי ה ) ____________ (4ואני ה ).____________ (1

 .4למסיבּה מגיעים ) ______________________ (23בּחוּרים ו ) ___________________ (17בּחוּרות.
 .5הספר שאני רוצה לקנות עולה ).₪ ____________________ (55

ו .בּבקשה לכתוב את מילות היחס:

) 8נקוּדות(
][3

 .1דויד נוסע _________ מכונית _________ הדודים שלו לטייל בּארץ.
 .2המורה מבקשת _________ התלמידים בּכּיתה להגיע _________ שיעוּר עברית בּזמן.
 .3אנחנו מקשיבים _________ בחוּרה שמספּרת _________ המכונית החדשה שלה.
 .4אחרי השיעוּר דפנה הולכת ________ קפטריה כּדי לפגוש שם _________ החברים שלה.

החסרים בּצוּרה הנכונה:
ֵ
ז .בּבקשה להשלים את הפּעלים

) 10נקוּדות(

 .1חנה ____________ עם הורים שלה כּל סוף שבוּע.

)להיפּגש(

 .2את יכולה ___________ לי מה השעה?

)לומר(

 .3הם תמיד ____________ לחוּץ לארץ בּחברת " ֶאל-על".

)לטוּס(

 .4אני ____________ את המשפחה שלי בּקיבּוּץ.

)לבקר(

 .5אנחנו ____________ את המשפחה והחברים לדירה החדשה שלנו.

)להזמין(

 .6רינה ____________ מהבּית לטכניון בּאוטובּוּס.

)לנסוע(

 .7דויד ____________ להורים תמוּנות מהטיוּל שלו בּדרום אמריקה.

)לשלוח(

למסעדה טובה.
 .8בּסוף השבוּע אתן ____________ עם חברים ִ

)לצאת(

 .9בּיום שישי אני ____________ בּשוּק ֵפּירות וירקות.

)לקנות(

לספרייה אחרי הלימוּדים.
 .10דן ____________ ִ

)ללכת(

ו .בּבקשה לכתוב  8 – 6שוּרות על הנושא ):( SUBJECT
אני חושב/ת שאדם )  ( personמעניין הוא אדם ש...

________________________________________________________
________________________________________________________
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) 8נקוּדות((

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

בּהצלחה!
בּבּחינה  70נקוּדות.
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