COMPREHENSIVE EXAMINATION
IN HEBREW
Monday, June 19, 2017 – 9:15 a.m. to 12:15 p.m., only

This booklet contains Parts 2 through 4 (76 credits) of this examination. Your performance
on Part 1, Speaking (24 credits), has been evaluated prior to the date of this written
examination.
The answers to the questions on this examination are to be written in the separate answer
booklet. Be sure to fill in the heading on the front of your answer booklet.

When you have completed the examination, you must sign the statement printed at the end
of the answer booklet, indicating that you had no unlawful knowledge of the questions or
answers prior to the examination and that you have neither given nor received assistance in
answering any of the questions during the examination. Your answer booklet cannot be
accepted if you fail to sign this declaration.

The use of any communication device is strictly prohibited when taking this
examination. If you use any communication device, no matter how briefly,
your examination will be invalidated and no score will be calculated for you.

DO NOT OPEN THIS EXAMINATION BOOKLET UNTIL THE SIGNAL IS GIVEN.

Part 2
Answer all questions in Part 2 according to the directions for a and b.
a. Directions (1–8): For each question, you will hear some background information in English
once. Then you will hear a passage in Hebrew twice and a question in English once. After you
have heard the question, the teacher will pause while you read the question and the four suggested
answers in your test booklet. Choose the best suggested answer and write its number in the space
provided in your answer booklet. Base your answer on the content of the passage only.

1. What is the problem that the birds cause at the fishpond?
(1)
(2)
(3)
(4)

The fish pollute the water.
The birds make a lot of noise, which disturbs the environment.
The birds eat the fish.
The birds drink the pond water.

2. What did Roee say about his trip?
(1)
(2)
(3)
(4)

He was a good representative of Israel.
He listened to Chinese music.
He started the trip at the Kotel.
He had difficulty crossing borders.

3. What is special about this festival?
(1)
(2)
(3)
(4)

There is a special children’s concert.
There are storytellers.
There are special psychological games.
There is a special children’s art exhibit.

4. The news announcer is talking about an event that happened yesterday:
(1)
(2)
(3)
(4)

There was a vintage car show in the park.
There was a trip to the southern part of Israel.
There was a parade of special cars in Tel Aviv.
There was a car race in Eilat.

5. Who was Raoul Wallenberg?
(1)
(2)
(3)
(4)

He was a Russian soldier.
He was an Israeli hero.
He was a Hungarian minister.
He was a Swedish ambassador.

6. What is the teacher concerned about?
(1)
(2)
(3)
(4)

The students insulting each other.
The students being late to school.
The students cutting class.
The students being rude to the teacher.

7. What is the teacher’s suggestion?
(1)
(2)
(3)
(4)

Cellphones should be available for classwork.
No cellphones are allowed in school.
Cellphones should be locked away in a closet during school hours.
Cellphones may only be used for emergencies in class.

8. Why is there a strike?
(1)
(2)
(3)
(4)

The farmers want more workers from abroad.
The farmers want less regulations.
The workers want a longer vacation.
The farmers want to use more chemicals.

b. Directions (9–13): For each question, you will hear some background information in English
once. Then you will hear a passage in Hebrew twice and a question in Hebrew once. After you
have heard the question, the teacher will pause while you read the question and the four suggested
answers in your test booklet. Choose the best suggested answer and write its number in the space
provided in your answer booklet. Base your answer on the content of the passage only.

נטים ַיעֲׂשוּ? 9.
מוֹרה רוֹצָ ה שֶׁ הַ סטוּדֶ ִ
מַ ה הַ ָ
שֶׁ יִ ְראוּ תָ כְ נִ ית ְמיוּחֶ דֶ ת בַּ טֵ לֵוִ וי ְזיָה.
שֶׁ יִ ְראוּ בֵּ ית חֲרוֹשֶׁ ת לְ צִ יּנוֹרוֹת.
שֶׁ יִ ְראוּ בָּ ִתים יָפִ ים בְּ חַ יְ פָה.
שֶׁ יִ ְראוּ אֶ ת הַ תַ עֳרוּכָה בְּ תֵ ל אָ בִ יב.

)(1
)(2
)(3
)(4

אֵ יזֶה פִ ְתגָם מַ ְת ִאים? 10.
אֵ ין כָּל חָ דָ שׁ תַ חֲת הַ שֶׁ מֶ שׁ.
ֶנפֶשׁ בְּ ִריאָ ה בְּ גוּף בָּ ִריא.
ְסיָג לַחָ כְ מָ ה ְשׁ ִתיקָ ה.
אַ ל ִת ְסתַ כֵּל בַּ קַ נְ קָ ן אֶ לָא בְּ מַ ה שֶׁ יֵשׁ בּוֹ.

)(1
)(2
)(3
)(4

לָמָ ה ר ֹאשׁ הָ עִ יר דוֹאֵ ג? 11.
טוֹריָה שֶׁ ל הַ חוֹמָ ה.
יס ִ
יוֹדעִ ים אֶ ת ההִ ְ
הַ יְ ל ִָדים ל ֹא ְ
הַ יְ ל ִָדים ׂשוֹחִ ים בַּ מַ יִ ם בַּ בְּ ֵריכַה.
הַ יְ ל ִָדים קוֹפְ צִ ים לַמַ יִ ם מֵ הַ חוֹמָ ה.
הַ יְ ל ִָדים ְמׂשַ חְ קִ ים עַל יַד חוֹמָ ת נַפוֹלִ יאוֹן.

)(1
)(2
)(3
)(4

לוֹמ ִדים טוֹב בְּ בֵ ית הַ סֵ פֶר? 12.
לָמָ ה הָ ִאמָ א אוֹמֶ ֶרת שֶׁ הַ יְ ל ִָדים ל ֹא ְ
כִּ י הַ יְ ל ִָדים תָ ִמיד ָרצִ ים וּבָ ִאים ְמאוּחָ ר לְ בֵ ית הַ סֵ פֶר.
כִּ י הַ יְ ל ִָדים ל ֹא אוֹכְ לִ ים אֲרוּחַ ת בּוֹקֶ ר בְּ ִריאָ ה.
יעוּרי בַּ יִ ת.
כִּ י הַ יְ ל ִָדים ְמאוֹד עֲסוּקִ ים ,וְ אֵ ין לָהֶ ם זְמָ ן ַלעֲׂשוֹת ִשׁ ֵ
כִּ י הַ יְ ל ִָדים ל ֹא יְ שֵׁ נִ ים מַ ְספִ יק וְ ָלכֵן הֵ ם ל ֹא יְ כוֹלִ ים לְ הִ ְת ַרכֵּז.

)(1
)(2
)(3
)(4

לָמָ ה הָ אוּמָ ן קִ יבֵּ ל פְ ָרס? 13.
הוּדית.
הוּא כָּתַ ב סֵ פֶר עַל הַ תַ ְרבּוּת הַ יְ ִ
הוּא שָׁ ר ִשׁ ִירים עַל יַהַ דוּת.
הוּא עָׂשָ ה מֶ חְ קָ ר עַל הַ חִ יּנוְּך בְּ יִ ְׂש ָראֵ ל.
הוּדייִ ם.
מוֹטיבִ ים יְ ִ
הוּא צִ ייֵר צִ יוּר עַל ִ

)(1
)(2
)(3
)(4

Part 3
Answer all questions in Part 3 according to the directions for a, b, and c.
a. Directions (14–18): After the following passage, there are five questions or incomplete
statements. The incomplete statements are in Hebrew. For each, choose the word or expression
that best answers the question or completes the statement according to the meaning of the passage,
and write its number in the space provided in your answer booklet.

ִׁש ְמעֹון פֶּ ֶּרס
רוּסית.
מוֹרה לְ ִ
ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס נוֹלָד בִּ ְשׁנַת  1923בּפוֹלִ ין .אָ בִ יו הָ יָה סוֹחֵ ר עֵצִ ים ,וְ ִאימוֹ הָ יְ תָ ה סַ פְ ָרנִ ית וּ ָ
הַ ִמ ְשׁפָחָ ה שֶׁ לוֹ הָ יְ תָ ה ְמאוֹד דַ ִתיָה .הַ סַ בָּ א שֶׁ לוֹ הָ יָה הָ ַרב צְ בִ י הִ ְירשׁ מֶ לְ צֶ ר ,וְ הוּא ְמאוֹד אָ הַ ב אֶ ת הַ סַ בָּ א
שֶׁ לוֹ .הוּא אָ מַ ר שֶׁ הַ סַ בָּ א שֶׁ לוֹ ״עִ יצֵ ב אֶ ת עוֹלָמוֹ כְ ֶילֶד.״ הַ סַ בָּ א לִ ימֵ ד אוֹתוֹ גְ מָ ָראִ ,ספְ רוּת עוֹל ִָמית וְ עִ בְ ִרית.
ָירה.
הַ סַ בָּ א ,עִ ם כֹּ ל ִמ ְשׁפַחַ ת אָ בִ יו וְ גַם כֹּ ל ִמ ְשׁפַחַ ת ִאימוֹ ,נִ ְרצְ חוּ בַּ שׁוֹאָ ה ,עִ ם אַ לָפִ ים ַרבִּ ים מֵ הָ ַעי ָ
אַ בָּ א שֶׁ ל ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס ָעלָה לָאָ ֶרץ יִ ְׂש ָראֵ ל בִּ ְשׁנַת  ;1931וְ שָׁ לוֹשׁ שָׁ נִ ים אַ חַ ר כְַּך ,בִּ ְשׁנַת ִ ,1934שׁ ְמעוֹן
יטי .וּבְ מֶ שֶׁ ְך כֹּ ל
פ ֶֶרסִ ,אימוֹ וְ אָ חִ יו הַ צָ עִ יר ג ְֵרשׁוֹן עָלוּ לְ יִ ְׂש ָראֵ ל .אַ בָּ א שֶׁ ל ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס הִ ְתנַדֵ ב לַצָ בָ א הַ בְּ ִר ִ
ִמלְ חֶ מֶ ת הָ עוֹלָם הַ ְשנִ יָה ,הַ ִמ ְשׁפָחָ ה ל ֹא י ְָדעוּ אֵ יפֹ ה הוּא .הוּא חָ זַר הַ בַּ יְ תָ ה אַ ח ֲֵרי הַ ִמלְ חָ מָ ה.
סוֹדי "בַּ לְ פוּר" בְּ תֵ ל אָ בִ יב ,וּבְ גִ יל 14
כְּ ֶילֶדִ ,שׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס גָדַ ל וְ חַ י בְּ תֵ ל אָ בִ יב .הוּא לָמַ ד בְּ בֵ ית הַ סֵ פֶר הַ יְ ִ
הוּא הִ ְתחִ יל לִ לְ מוֹד בַּ פְ נִ ימָ יָה שֶׁ ל בֵּ ית הַ סֵ פֶר הַ חַ קְ ל ִָאי בְּ בֶ ן שֶׁ מֶ ן .שָׁ ם הוּא לָמַ ד חַ קְ לָאוּת וְ צִ יוֹנוּת .ל ְַמרוֹת
גִ ילוֹ הַ צָ עִ יר ,הוּא הִ ְתחִ יל לִ כְ תוֹב מַ אֲמָ ִרים בָּ עִ תוֹן שֶׁ ל בֵּ ית הַ סֵ פֶר.
בִּ ְשׁנַת  ,1941הוּא הִ צְ טָ ֵרף לְ קִ יבּוּץ אֲלוּמוֹת ,וְ עָבַ ד שָׁ ם עִ ם הַ פָרוֹת וְ הַ צ ֹאן .הוּא גַם הָ יָה אַ חְ ַראי עַל
הַ כֶּסֶ ף שֶׁ ל הַ קִ יבּוּץ .בְּ אוֹתוֹ זְמָ ן הוּא הִ צְ טָ ֵרף ל״נוֹעַר הָ עוֹבֵ ד,״ שָׁ ם הוּא הִ כִּ יר הַ ְרבֵּ ה ֲאנ ִָשׁים מֵ ִא ְרגוּן
גוּריוֹן אָ הַ ב ַלעֲבוֹד עִ ם ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס.
גוּריוֹן ,שֶׁ הָ יָה אָ ז ְמפַקֵ ד הַ ֲה ַגּנָה .דָ וִ ד בֶּ ן ִ
״הַ ֲה ַגּנָה.״ בֵּ ינֵיהֶ ם הָ יָה דָ וִ ד בֶּ ן ִ

יִׂש ָראֵ ל וּבַ שָׁ נָה הָ ז ֹאת הוּא גַם נִ בְ חָ ר לְ ר ֹאשׁ
גוּריוֹן הִ צְ הִ יר עַל הֲקָ מַ ת ְמ ִדינַת ְ
בִּ ְשׁנַת  1948דָ וִ ד בֶּ ן ִ
גוּריוֹן ,נִ ְשׁאָ ר בְּ ִמ ְׂש ַרד הַ בִּ טָ חוֹן
הַ מֶ ְמשָׁ לָה הָ ִראשׁוֹן שֶׁ ל יִ ְׂש ָראֵ לִ .שׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס ,שֶׁ כְּ בָ ר עָבַ ד עִ ם דָ וִ ד בֶּ ן ִ
וְ ִשׁמֵ שׁ כְּ עוֹזֵר ר ֹאשׁ הַ מֶ ְמשָׁ לָה .הוּא ל ֹא הִ ְתגַייֵס לַצָ בָ א ,וְ הַ ְרבֵּ ה ֲאנ ִָשׁים ל ֹא סָ לְ חוּ לוֹ עַל זֶה.
בְּ מֶ שֶׁ ְך  48שָׁ נִ יםִ ,שׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס ִשׁ ֵרת בְּ הַ ְרבֵּ ה תַ פְ קִ ִידים חֲשׁוּבִ ים בְּ מֶ ְמשֶׁ לֶת יִ ְׂש ָראֵ ל וְ גַם הָ יָה חָ בֵ ר
כְּ נֶסֶ ת .הוּא ִשׁ ֵרת כְּ ׂשַ ר הַ בִּ טָ חוֹןׂ ,שַ ר הַ חוּץ וְ ׂשַ ר הָ אוֹצָ ר .הוּא גַם הָ יָה ַפעֲמַ יִ ים ר ֹאשׁ מֶ ְמשָׁ לָה שֶׁ ל יִ ְׂש ָראֵ ל.
הוּא ִשׁ ֵרת כְּ חָ בֵ ר כְּ נֶסֶ ת יוֹתֵ ר שָׁ נִ ים ִמ ָכּל חָ בֵ ר כְּ נֶסֶ ת אַ חֵ ר .בִּ ְשׁנַת  2007הוּא נִ בְ חָ ר לְ תַ פְ קִ יד ְמכוּבָּ ד:
הַ נ ִָׂשיא הַ ְת ִשׁיעִ י שֶׁ ל ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל ,וּבְ תַ פְ קִ יד הַ זֶה הוּא נִ ְשׁאָ ר עַד ְשׁנַת .2014
ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס תָ ִמיד ָרצָ ה שָׁ לוֹם עִ ם הַ ְשׁכֵנִ ים שֶׁ ל ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל .הוּא נָאַ ם וְ ִדיבֵּ ר בְּ כָל הָ עוֹלָם עַל
ַאסר ע ַָרפַאת .בִּ ְשׁבִ יל זֶה הוּא קִ יבֵּ ל אֶ ת פְ ָרס
הַ שָׁ לוֹם ,וְ הָ יָה שׁוּתָ ף לְ ִׂשיחוֹת הַ שָׁ לוֹם בֵּ ין ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל וְ י ִ
הַ נוֹבֶּ ל לְ שָׁ לוֹם בִּ ְשׁנַת ִ .1994שׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס תָ ִמיד הָ יָה עָסוּק בְּ עִ נְ י ָינֵי הַ ְמ ִדינָה וְ עִ נְ י ָינֵי הָ עוֹלָם ,וְ גַם הַ ִתקְ וָה
לְ שָׁ לוֹם .וְ ָלכֵן ,כְּ דֵ י לְ עוֹדֵ ד שָׁ לוֹם בַּ ִמז ְָרח הַ ִתיכוֹן הוּא פָתַ ח אֶ ת ״מֶ ְרכָּז פ ֶֶרס לְ שָׁ לוֹם״ וְ גַם כָּתַ ב סֵ פֶרים
וּמַ אֲמָ ִרים ַעל זֶה .בִּ ְשׁנַת  2008הוּא ִדיבֵּ ר בְּ אוּ״ם ( ִא ְרגוּן הָ אוּמוֹת הַ ְאוּחָ דוֹת) וְ קָ ָרא לְ ִׂשיחוֹת שָׁ לוֹם בֵּ ין
המ ִדינוֹת בַּ ִמז ְָרח הַ ִתיכוֹן
סוּר ָיה .הוּא ָרצָ ה שֶׁ ִתהְ יֶה אֶ פְ שָׁ רות לִ נְ סוֹ ַע ִממָ קוֹם לְ מָ קוֹם בֵּ ין ְ
יִ ְׂש ָראֵ ל וְ ְ
נוֹׂש ִאים כְּ מוֹ כַּלְ ָכּלָה וְ טֶ כְ נוֹלוֹגְ יָה.
בְּ חָ פְ ִשׁיוּת ,וְ גַם ָרצָ ה שֶׁ כָּל הַ ְמ ִדינוֹת ַיעֲבְ דוּ בְּ יַחַ ד בְּ ְ
אֶ ת ָכּל חַ ייָו ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס הִ קְ ִדישׁ לִ ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל .הוּא הָ יָה בֵּ ין הָ ֲאנ ִָשׁים שֶׁ הֵ קִ ימוּ אֶ ת הַ תַ ע ֲִׂש ָיה
טוֹסים וּכְ ֵלי ֶנשֶׁ ק .וְ הוּא גַם הָ יָה אֶ חָ ד מֵ הָ ֲאנ ִָשׁים שֶׁ בָּ נוּ וְ הֵ קִ ימוּ אֶ ת הַ קִ ְריָה
הַ צְ בָ ִאית כְּ דֵ י שֶׁ יִ ְׂש ָראֵ ל ְתיָיצֵ ר ְמ ִ
לְ מֶ חְ קָ ר ַג ְרעִ ינִ י בְּ ִדימוֹנָה .הוּא חָ שַׁ ב שֶׁ ִ ְׂש ָראֵ ל צְ ִריכָה לְ הִ ְתפַתֵ חַ בְּ מַ דָ ע וְ טֶ כְ נוֹלוֹגְ יָה כְּ דֵ י לְ הִ יוֹת ְמ ִדינָה ֲחזָקָ ה.
יטיקָ ה .הִ יא גִ ְידלָה
ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס הִ ְתחַ תֵ ן בִּ ְשׁנַת ִ .1945א ְשׁתוֹ סוֹנְ יָה הָ יְ תָ ה עֲקֶ ֶרת הַ בַּ יִ ת וְ ל ֹא אָ הֲבָ ה פוֹלִ ִ
כִּ ְמעָט לְ בָ ד אֶ ת ְשׁלוֹשֶׁ ת הַ יְ ל ִָדים שֶׁ לָהֶ ם ,צִ בְ יָה יְ הוֹנָתָ ן וּנְ חֶ ְמיָה ,כִּ י ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס הָ יָה תָ ִמיד עֲסוּק בְּ עִ נְ י ָינֵי
הַ ְמ ִדינָה וְ הָ עוֹלָם וְ הַ ִתקְ וָה לְ שָׁ לוֹם.
הַ בֶּ ן נְ חֶ ְמיָה אָ מַ ר עַל אָ בִ יו :״הוּא הָ יָה אַ בָּ א חַ ם ,הוּא הָ יָה ִאישׁ טוֹב לֵב וְ גַם הֶ א ֱִמין בָּ ֲאנ ִָשׁים .אֲבָ ל הָ יָה
לוֹ בְּ אֱמֶ ת חִ סָ רוֹן אֶ חָ ד ,וְ זֶה חִ סָ רוֹן בִּ זְמָ ן .אֲנִ י עוֹד זוֹכֵר אֶ ת עַצְ ִמי כְּ ֶילֶד ְמחַ כֶּה בְּ ִׂש ְמחָ ה כְּ שֶׁ הוּא הָ יָה חוֹזֵר
וּמגִ יל
ִמצָ ְרפַת .אֲנִ י זוֹכֵר אֶ ת הַ הִ ְת ַרגְ שׁוּת לִ נְ סוֹ ַע לִ פְ גוֹשׁ אוֹתוֹ בִּ נְ מָ ל הַ ְתעוּפָה .תָ ִמיד הוּא הָ יָה מֵ בִ יא מַ שֵ הוִּ .
צָ עִ יר ,כְּ מוֹ ִאמָ א ,הֵ בַ ּנוּ טוֹב ְמאוֹד שֶׁ הוּא ְמשָׁ ֵרת עִ נְ יָין גָדוֹל ,וְ שֶׁ זוֹ הַ קְ ָרבָ ה שֶׁ הִ יא ְראוּיָה.״
יטים,
אוֹרח ָרצוּי אֵ צֶ ל הַ ְרבֵּ ה ְשׁלִ ִ
וּמכוּבָּ ד בָּ עוֹלָם .הוּא הָ יָה ֵ
ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס נֶחְ שָׁ ב למַ נְ הִ יג ְמאוֹד חָ שׁוּב ְ
נְ ִׂשיאים וְ ָראשֵׁ י מֶ ְמשָׁ לוֹת בָּ עוֹלָם .לְ יוֹם הוּל ְַדתוֹ הַ  90-בָּ אוּ נְ ִׂשיא אַ מֶ ִריקָ ה בִּ יל קלִ ינְ טוֹן ,ר ֹאשׁ מֶ ְמשֶׁ לֶת
אַ נְ גְ לִ יָה וְ עוֹד ֲאנ ִָשׁים חֲשׁוּבִ ים וְ ַרבִּ ים ִמכָּל הָ עוֹלָם.

ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס נִ פְ טָ ר בְּ  28-לְ סֶ פְ טֶ ְמבֶּ ר  ,2016וּמַ נְ הִ יגִ ים ַרבִּ ים וְ ָראשֵׁ י ְמ ִדינוֹת בָּ אוּ לַהַ לְ וָויָה .בְּ אַ ְרצוֹת
תוֹרן ,שֶׁ זֶה כָּבוֹד ְמאוֹד ְמיוּחָ ד.
הוֹרידוּ אֶ ת דֶ גֶל אַ מֶ ִריקָ ה ַלחֲצִ י הַ ֶ
הַ בְּ ִרית ִ
יִׂש ָראֵ לְ .מ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל
ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס הָ יָה אֶ חָ ד מֵ הַ ְמ ִדינ ִָאים הַ גְ דוֹלִ ים וְ הַ חֲשׁוּבִ ים בְּ יוֹתֵ ר בְּ תוֹלְ דוֹת ְמ ִדינַת ְ
ִתזְכּוֹר אֶ ת ְתרוּמָ תוֹ לְ שָׁ נִ ים ַרבּוֹת.
יְ הִ י זִכְ רוֹ בָּ רוְּך.

מַ ה לָמַ ד ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס מֵ הַ סַ בָּ א שֶׁ לוֹ? 14.
רוּסית וּפוֹלָנִית
ִ
גְ מָ ָרא וְ עִ בְ ִרית
רוּסית
ִספְ רוּת וְ ִ
עִ בְ ִרית וּפוֹלָנִ ית

)(1
)(2
)(3
)(4

ַכּמָ ה זְמָ ן הָ יָה ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס נ ִָׂשיא שֶׁ ל ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל? 15.
 48שָׁ נִ ים
ְשׁנָתַ יִ ים
 7שָׁ נִ ים
 7חוֹדָ ִשׁים

)(1
)(2
)(3
)(4

לָמָ ה ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס קִ יבֵּ ל אֶ ת פְ ָרס הַ נוֹבֶּ ל לְ שָׁ לוֹם? 16.
כִּ י הוּא פִ יתֵ חַ מַ דָ ע וטֶ כְ נוֹלוֹגְ יָה.
כִּ י הוּא הֵ קִ ים תַ ע ֲִׂש ָיה צְ בָ ִאית בְּ יִ ְׂש ָראֵ ל.
כִּ י הוּא הֵ קִ ים מֶ ְרכָּז לְ מֶ חְ קָ ר ג ְַרעִ ינִ י בְּ ִדימוֹנָה.
ַאסר ע ַָרפַאת.
כִּ י הוּא הָ יָה שׁוּתָ ף לְ ִׂשיחוֹת הַ שָׁ לוֹם עִ ם י ִ

)(1
)(2
)(3
)(4

מַ ה הַ יְ ל ִָדים שֶׁ ל ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס הֵ בִ ינוּ ִמגִ יל צָ עִ יר עַל הָ עֲבוֹדָ ה שֶׁ לוֹ? 17.
שֶׁ הוּא תָ ִמיד יִ הְ יֶה בַּ בַּ יִ ת הַ ְרבֵּ ה.
שֶׁ הוּא אָ הַ ב ַלעֲבוֹד בְּ חֵ קֶ ר הַ מַ דָ ע.
שֶׁ הוּא ִשׁ ֵרת עִ נְ ייָן ְמאוֹד חָ שׁוּב.
שֶׁ הָ עֲבוֹדָ ה שֶׁ לוֹ הָ יְ תָ ה בִּ כְ ִתיבַ ת ְספ ִָרים.

)(1
)(2
)(3
)(4

אֵ יְך כִּ בְּ דוּ הָ אַ מֶ ִריקָ אים אֶ ת ִשׁ ְמעוֹן פ ֶֶרס כְּ שֶׁ שָׁ ְמעוּ שֶׁ הוּא נִ פְ טָ ר? 18.
תוֹרן
הוֹרידוּ אֶ ת ִדגְ לֵי אַ ְרצוֹת הַ בְּ ִרית ַלחֲצִ י הַ ֶ
ִ
הוֹרידוּ אֶ ת דֶ גֶל ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל מֵ הַ בַּ יִ ת הַ לָבָ ן
ִ
הוֹרידוּ אֶ ת דֶ גֶל ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל בְּ בִ נְ יָן הָ אוּ״ם
ִ
הוֹרידוּ אֶ ת דֶ גֶל אַ מֶ ִריקָ ה משַׁ גְ ִרירוּת אַ מֶ ִריקָ ה בְּ יִ ְׂש ָראֵ ל
ִ

)(1
)(2
)(3
)(4

b. Directions (19–23): Below each of the following selections, there is either a question or an
incomplete statement in English. For each, choose the word or expression that best answers the
question or completes the statement according to the meaning of the selection, and write its number
in the space provided in your answer booklet.

19.

19. What is being advertised?
(1)
(2)
(3)
(4)

A new radio show
The time of the news on the radio
An electronic workshop to build a radio
A club to produce a radio show

20.

20. What is included in the service given to patients?
(1)
(2)
(3)
(4)

Photo of face and teeth
Photo of lips and teeth
Photo of cheeks and lips
Photo of teeth and ears

21.

21. What type of position is being offered in the advertisement?
(1)
(2)
(3)
(4)

Teacher
Caregiver
Lawyer
Clerk

22.

22. What is the schedule for the courses being given in the language department?
(1)
(2)
(3)
(4)

Monday-Friday, 4:00-7:00 PM
Wednesday and Friday, 4:30-7:30 PM
Sunday and Thursday, 4:30-7:30 PM
Tuesday and Thursday, 4:00-8:00 PM

23.

23. What kind of activities are being offered?
(1)
(2)
(3)
(4)

Exercise and yoga
Arts and crafts
Painting and drawing
Rhythm and music

c. Directions (24–28): After the following passage, there are five questions or incomplete
statements in English. For each, choose the word or expression that best answers the question or
completes the statement according to the meaning of the passage, and write its number in the space
provided in your answer booklet.

יִׁ ְש ְראֵ לִׁ ים ִׁמ ְתנ ְַדּ ִׁבים ְבּ ַרחֲבֵ י הָ עֹולָם
צְ עִ ִירים יִ ְׂש ְראֵ לִ ים ,אַ ח ֲֵרי שֵׁ ירוּת צְ בָ ִאי ,אוֹהֲבִ ים לָצֵ את לְ טַ ייֵל בָּ עוֹלָם .הֵ ם ְמטַ יְ ילִ ים כְּ דֵ י לֵיהָ נוֹת
מֵ הַ נוֹפִ ים וּמֵ הַ טֶ בַ ע ,מֵ הַ תַ ְרבּוּת וּמֵ הָ אַ מָ נוּת שֶׁ ל א ֲָרצוֹת אֲחֵ רוֹת .הֵ ם גַם אוֹהֲבִ ים לְ הִ ְתנַדֵ ב וְ ַלעֲזוֹר לְ ֲאנ ִָשׁים
עֲנִ יִ ים שֶׁ ג ִָרים בִּ ְתנ ִָאים קָ ִשׁים בִּ ְמקוֹמוֹת שׁוֹנִ ים בָּ עוֹלָםָ .לכֵן קָ מוּ בְּ יִ ְׂש ָראֵ ל ִא ְרגוּנִ ים שֶׁ הַ מַ טָ ָרה שֶׁ לָהֶ ם הִ יא
לִ ְשׁלוֹחַ ְמטַ יְ ילִ ים לְ הִ ְתנַדֵ ב וְ ַלעֲזוֹר לְ ֲאנ ִָשׁים עֲנִ יִ ים .לְ כָל ִא ְרגוּן יֵשׁ תָ כְ נִית הִ ְתנ ְַדבוּת ְמיוּחֶ דֶ ת שֶׁ נוֹתֶ נֶת
הִ זְדַ ְמנוּת לְ כָל ִמ ְתנַדֵ ב לְ הַ כִּ יר תַ ְרבּוּיוֹת חָ דָ שׁוֹת ,וְ גַם לִ ְרכּוֹשׁ חֲבֵ ִרים ִמ ְמ ִדינוֹת שׁוֹנוֹת .יֵשׁ לִ בְ חוֹר אֶ ת
נוֹסעִ ים לִ ְמקוֹמוֹת יָפִ ים
תָ כְ נִ ית הַ הִ ְתנ ְַדבוּת שֶׁ מַ ְת ִאימָ ה לְ כָל ְמטַ ייֵל ,לֵיהָ נוֹת וְ לִ ְתרוֹם ַלקְ הִ ילָה וְ ל ְַסבִ יבָ ה .הֵ ם ְ
בָּ עוֹלָם כְּ מוֹ ְדרוֹם אַ מֶ ִריקָ ה ,הוֹדוּ וְ אַ פְ ִריקָ ה .הַ צְ עִ ִירים גַם ִמ ְתנ ְַדבִ ים בְּ אֶ ֶרץ יִ ְׂש ָראֵ ל לִ פְ נֵי הַ יְ צִ יאָ ה ל ִַטיוּל.
נְ ִׂשיא הָ ִא ְרגוּןְ ,מפַקֵ ד חֵ יל הָ אֲוִ יר לְ שֶׁ עָבַ ר אֱלִ י ֶעזֶר ְשׁקֵ ִדי ,אָ מַ ר שֶׁ חָ שׁוּב ְמאוֹד ַלעֲזוֹר אֶ חָ ד לַשֵ נִ י ,וְ ֶלאֱהֹ ב
הוּדי .הַ הִ ְתנ ְַדבוּת שֶׁ ל הַ יִ ְׂש ְראֵ לִ ים בְּ ַרחֲבֵ י הָ עוֹלָם חֲשׁוּבָ ה
הוּדי אוֹ ל ֹא-יְ ִ
כֹּ ל אָ דָ ם כְּ מוֹ שֶׁ הוּא ,גַם ִאם הוּא יְ ִ
לְ יִ ְׂש ָראֵ ל וְ גַם לְ אַ נְ שֵׁ י הַ מָ קוֹם.
ימדוּ  350יְ ל ִָדים אַ נְגְ לִ ית ,חֶ ְשׁבּוֹן ,מוּזיִ קָ ה ,אוּמָ נוּת,
קְ בוּצָ ה אַ חַ ת הִ ְתנ ְַדבָ ה לְ לַמֵ ד בְּ אַ פְ ִריקָ ה .שָׁ ם הֵ ם לִ ְ
טוֹריָה ,טֶ כְ נוֹלוֹגְ יָה ,מַ דָ עִ ים ,וְ עוֹדַ .כּאֲשֶׁ ר ג ְָמרוּ אֶ ת עֲבוֹדַ ת הַ הִ ְתנ ְַדבוּתֶ ,נע ֱַרְך טֶ קֶ ס ִסיוּם שֶׁ בּוֹ אַ נְ שֵׁ י
יס ִ
הִ ְ
הַ ְשׁכוּנָה אָ ְמרוּ תוֹדָ ה ל ִַמ ְתנ ְַדבִ ים .תוֹ ְשׁבֵ י הַ מָ קוֹם ִסיפְ רוּ שֶׁ הָ יָה לָהֶ ם קָ שֶׁ ה לְ הִ יפ ֵָרד מֵ הָ ֲאנ ִָשׁים שֶׁ ָעזְרוּ לָהֶ ם.
הֵ ם הִ ְרגִ ישׁוּ שֶׁ הַ צְ עִ ִירים הָ אֵ לֶה אוֹהֲבִ ים וְ רוֹצִ ים לְ שַׁ פֵר אֶ ת הַ חַ יִ ים שֶׁ ל אַ נְ שֵׁ י הַ מָ קוֹם .בְּ טֶ קֶ ס הַ ִסיוּם,
ימדוּ אוֹתָ נוּ שֶׁ הַ יִ ְׂש ְראֵ לִ ים הֵ ם
המוּסל ִָמים הִ גִ יעוּ לַטֶ קֶ ס עִ ם כִּ יסוּי הַ פָנִ ים וְ אָ ְמרוּ" :לִ ְ
ְ
הָ ִאמָ הוֹת שֶׁ ל הַ יְ ל ִָדים
ֲאנ ִָשׁים ָרעִ ים ,אֲבָ ל גִ ילִ ינוּ שֶׁ אַ תֶ ם ֲאנ ִָשׁים עִ ם לֵב טוֹב .אַ תֶ ם אוֹהֲבִ ים ַלעֲזוֹר לאֲחֵ ִרים לִ חְ יוֹת טוֹב".
בְּ הוֹדוּ יֵשׁ הַ ְרבֵּ ה ִמ ְתנ ְַדבִ ים .שַׁ גְ ִריר יִ ְׂש ָראֵ ל בְּ הוֹדוּ ,דַ נִ י כּ ְָרמוֹן ,בִּ קֵ ר אֶ ת הַ ִמ ְתנ ְַדבִ ים ִמיִ ְׂש ָראֵ ל וְ אָ מַ ר:
ֲבוּרה מוּפְ לָאָ ה שֶׁ ל צְ עִ ִירים יִ ְׂש ְראֵ לִ ים שֶׁ הֶ חְ לִ יטוּ לְ שַׁ לֵב ִטיוּל לְ הוֹדוּ עִ ם פְ עִ ילוּת לְ מַ עַן הַ קְ הִ ילָה.
" ָפג ְַשׁ ִתי ח ָ
יתי עֲבוֹדָ ה נִ פְ לָאָ ה שֶׁ ל צְ עִ ִירים חֲרוּצִ ים וְ טוֹבִ ים ".הוּא גַם ִסיפֵר שֶׁ הַ יְ ל ִָדים אוֹהֲבִ ים
בִּ קַ ְר ִתי בַּ כִּ יתוֹת וְ ָר ִא ִ
ישׁים
אֶ ת הַ ִמ ְתנ ְַדבִ ים ,וְ הֵ ם אֲפִ ילוּ ְמבַ קְ ִשׁים לְ הִ ישָׁ אֵ ר בַּ כִּ יתָ ה בַּ הַ פְ סָ קָ ה עִ ם הַ ִמ ְתנ ְַדבִ ים ,כִּ י הֵ ם תָ ִמיד מַ ְרגִ ִ
נָעִ ים וְ נוֹחַ לִ לְ מוֹד ְדבָ ִרים חָ דָ ִשׁים מֵ הַ ִמ ְתנ ְַדבִ ים.
ֶפלֶג נַפְ תָ לִ י ,בַּ ת ִ 26מקִ יבּוּץ ְדבִ יר שֶׁ בַּ ֶנגֶב ,הִ ְתנ ְַדבָ ה בְּ הוֹדוּ וְ אָ ְמ ָרה שֶׁ ז ֹאת הָ יְ תָ ה ֲח ָויָה וְ גַם עֲבוֹדָ ה
ְמ ֵלאֲת ִסיפוּק .הִ יא הִ ְרגִ ישָׁ ה שֶׁ הִ יא ע ְָׂשתָ ה עֲבוֹדָ ה ֲחשׁוּבָ ה .הִ יא הִ ְרגִ ישָׁ ה ְמאוּשֶׁ ֶרת כֹּ ל בּוֹקֶ ר כְּ שֶׁ ָראַ תָ ה אֶ ת
וּׂשמֵ חִ ים לִ ְראוֹת אוֹתָ ה.
הַ יְ ל ִָדים ְמחַ ייְ כִ ים ְ

מוֹרה ,בֶּ ן ִ ,24סיפֵר עַל ֲחוָיוֹת מֵ הַ הִ ְתנ ְַדבוּת שֶׁ לוֹ בְּ הוֹדוּ .הוּא אָ מַ ר שֶׁ הוּא מַ הֵ ר הֵ בִ ין שֶׁ הַ יְ ל ִָדים
רוֹן ְז ָ
בְּ הוֹדוּ ׂשָ ְמחוּ ָכּל כְַּך לִ ְראוֹת אוֹתוֹ כֹּ ל יוֹם .והוּא הִ ְרגִ ישׁ שֶׁ הַ יְ ל ִָדים הָ יוּ צְ ִריכִ ים הַ ְרבֵּ ה חוֹם ואַ הֲבָ ה .הֵ ם הָ יוּ
צְ ִריכִ ים יַחַ ס טוֹב ,וְ גַם ָרצוּ ְמאוֹד לִ לְ מוֹד ְדבָ ִרים חָ דָ ְשׁים כֹּ ל יוֹם .רוֹן גַם ִסיפֵר שֶׁ הַ יְ ל ִָדים הָ יוּ בְּ ָרמַ ת
ימוּדים שֶׁ הֵ כִ ינוּ בָּ אָ ֶרץ.
ימוּדים גְ בוֹהָ ה יוֹתֵ ר ִממַ ה שֶׁ הוּא חָ שַׁ ב ,וְ ָלכֵן הוּא הִ חְ לִ יט לְ שַׁ ּנוֹת אֶ ת תָ כְ נִית הַ לִ ִ
לִ ִ
הוּא ִסיפֵר שֶׁ סֵ דֶ ר הַ יוֹם הָ יָה קָ שֶׁ ה .הַ ִמ ְתנ ְַדבִ ים קָ מוּ בְּ שָׁ עָה שֵׁ שׁ בַּ בּוֹקֶ ר וְ ִסייְ מוּ ַלעֲבוֹד ְמאוּחָ ר בַּ לָיְ לָה,
וְ כַמוּבָ ן שֶׁ גַם הָ יָה קְ צָ ת קָ שֶׁ ה לִ חְ יוֹת בִּ ְתנ ִָאים קָ ִשׁים ,אֲבָ ל אַ ף אֶ חָ ד ל ֹא הִ ְתלוֹנֵן .הַ ְרגָשַׁ ת הַ ִסיפוּק ,הָ אַ הֲבָ ה
וְ הַ תוֹדָ ה שֶׁ הוּא קִ יבֵּ ל מֵ הַ יְ ל ִָדים וּמֵ הָ ֲאנ ִָשׁים בַּ מָ קוֹם הָ יוּ נִ פְ ָל ִאים.
זוֹרים הָ אֵ לֶה ,הַ ִמ ְתנ ְַדבִ ים ִסיפְ רוּ
ַרבִּ ים מֵ הַ ְמטַ יְ ילִ ים הִ ְתנ ְַדבוּ גַם בְּ אֶ ִתיוֹפִ יָה ,בְּ אַ ְרגֶנְ ִטינָה וּבְ אֶ קְ ווַדוֹר .בַּ אֵ ִ
שֶׁ תָ כְ נִית הַ הִ ְתנ ְַדבוּת הָ יְ תָ ה ְמאוֹד ְמעַנְ יֶינֶת ,כִּ י הֵ ם ָעזְרוּ בִּ ְשׁ ִמ ָירה עַל הַ טֶ בַ ע וּבְ ִטיפוּל בְּ בַ ֲעלֵי חַ יִ ים .הֵ ם גַם
תוֹמים בְּ אַ ְרגֶנְ ִטינָה הָ יְ תָ ה ֲח ָויָה ְמ ַרגֶשֶׁ ת ְמאוֹד .לִ יאוֹר לֵוִ י ִסיפֵר
תוֹמים .הַ הִ ְתנ ְַדבוּת בְּ בֵ ית יְ ִ
הִ ְתנ ְַדבוּ בְּ בָ תֵ י יְ ִ
שֶׁ הוּא הִ ְתנַדֵ ב בְּ אַ ְרגֶנְ ִטינָה וְ אָ מַ ר שֶׁ אַ ף עַל פִ י שֶׁ אַ ְרגֶנְ ִטינָה ְמפוּתַ חַ ת ְמאוֹד בְּ רוֹב הַ ְמקוֹמוֹת ,יֵשׁ שָׁ ם הַ ְרבֵּ ה
תוֹמים בְּ בּוּאֶ נוֹס אַ י ֵירס וְ אָ מַ ר שֶׁ הוּא
זוֹרים ל ֹא ְמפוּתָ חִ ים שֶׁ צְ ִריכִ ים ֶעז ְָרה .לִ יאוֹר לֵוִ י עָבַ ד בְּ בֵ ית יְ ִ
אֵ ִ
הִ ְת ָרגֵשׁ ְמאוֹד כְּ שֶׁ ָכל ֶילֶד נִיגָשׁ אֵ לָיו כְּ דֵ י לְ קַ בֵּ ל חִ יבּוּק .הַ יְ ל ִָדים שָׁ ם קִ יבְּ לוּ הַ ְרבֵּ ה חוֹם וְ אַ הֲבָ ה
ימדוּ אוֹתָ ם כָּל ִמי ֵני ִמ ְׂשחָ קִ ים כְּ דֵ י שֶׁ יֵיהָ נוּ יַחַ ד עִ ם
מֵ הַ ִמ ְתנ ְַדבִ ים שֶׁ הָ יוּ ִאיתָ ם כָּל יוֹם ,הִ גִ ישׁוּ לָהֶ ם אוֹכֶל ,וְ לִ ְ
הַ חֲבֵ ִרים שֶׁ לָהֶ ם .הַ ִמ ְתנ ְַדבִ ים עָבְ דוּ עִ ם קְ בוּצוֹת קְ טַ נוֹת שֶׁ ל יְ ל ִָדים ,וְ הָ יוּ כְּ מוֹ אַ בָּ א אוֹ ִאמָ א שֶׁ ל הַ יְ ל ִָדים .לֵוִ י
גַם הִ ְתחִ יל יַחַ ד עִ ם ְשׁאָ ר הַ ִמ ְתנ ְַדבִ ים לִ בְ נוֹת לָהֶ ם חֶ דֶ ר אוֹכֶל .הַ יְ ל ִָדים הִ גִ יעוּ וְ הִ ְסתַ כְּ לוּ עַל הַ ִמ ְתנ ְַדבִ ים,
וּמַ מָ שׁ ל ֹא הֶ א ֱִמינוּ מאֵ יפֹ ה הָ ֲאנ ִָשׁים הָ אֵ לוּ הִ גִ יעוּ ֲאלֵיהֶ ם ,וְ לָמָ ה הֵ ם עוֹ ִׂשים לָהֶ ם אֶ ת כָּל הַ טוֹב הַ זֶה .זֶה הָ יָה
בְּ אֱמֶ ת ֶרגַע שֶׁ ל אוֹשֶׁ ר בִּ ְשׁבִ יל לֵוִ י.
תוֹר ִמים כֶּסֶ ף כְּ דֵ י שֶׁ הַ צְ עִ ִירים יוּכְ לוּ
וּמוֹסדוֹת שׁוֹנִ ים ְ
ְ
ִא ְרגוּן הַ ִמ ְתנ ְַדבִ ים קַ ייָם וּפוֹעֵל כִּ י ֲאנ ִָשׁים פְ ָר ִטייִ ם
לְ הִ ְתנַדֵ ב בְּ ַרחֲבֵ י הָ עוֹלָם .אֲבָ ל הַ צְ עִ ִירים חַ ייָבִ ים לְ הִ ְתנַדֵ ב בְּ אֶ ֶרץ לִ פְ נֵי הַ יְ צִ יאָ ה לטִ יוּל .יֵשׁ קְ בוּצָ ה שֶׁ בְּ עוֹד
חוֹדֶ שׁ תֵ צֵ א לְ אַ ְרגֶנְ ִטינָה וְ עַכְ שָׁ יו הֵ ם ִמ ְתנ ְַדבִ ים בְּ יִ ְׂש ָראֵ ל ,בִּ כְ פַר הַ נוֹ ַער עֲיִ ינוֹת .הֵ ם יִ ישָ אֲרוּ ְשׁבוּעַיִ ים
בִּ כְ פַרְ .מדוּבָּ ר בִּ ְשׁבוּעַיִ ים שֶׁ ל הִ ְתנ ְַדבוּת ,שֶׁ הִ יא חֵ לֶק מֵ הַ ִטיוּל.
הַ צְ עִ ִירים הָ אֵ לֶה לוֹבְ ִשׁים חוּלְ צוֹת שֶׁ ל הַ ִמ ְשׁלַחַ ת ,בִּ צְ בָ עִ ים כָּחוֹל לָבָ ן ,כְּ דֵ י לְ הִ ְתגָאוֹת בְּ דֶ גֶל יִ ְׂש ָראֵ ל וְ גַם
יִׂש ְראֵ לִ ית.
לִ הְ יוֹת חֵ לֶק מֵ הַ הַ ְסבָּ ָרה הַ ְ

?24. Who are the volunteers
Law enforcement personnel on vacation
Teachers volunteering during summer vacation
Youths volunteering after army service
Doctors volunteering after residency

)(1
)(2
)(3
)(4

25. How does Danny Carmon describe the children he visited in India?
(1)
(2)
(3)
(4)

They asked to leave the class during recess.
They asked to learn Israeli folk dancing during recess.
They asked to stay in class during recess.
They asked to sing in Hebrew during recess.

26. According to Ron Zmora, why did he have to change the curriculum?
(1)
(2)
(3)
(4)

The students were at a lower academic level than he thought.
The students were more accustomed to sitting in the classroom than expected.
The students were younger than what he expected.
The students were at a higher academic level than what he expected.

27. Why was it interesting to volunteer in Ethiopia and Argentina?
(1)
(2)
(3)
(4)

Because the volunteers helped preserve nature and animals.
Because the volunteers built libraries.
Because the volunteers worked in hospitals.
Because the volunteers enjoyed the food.

28. What do the volunteers have to do before they take the trip?
(1)
(2)
(3)
(4)

They need to listen to a lecture about the trip.
They need to buy a new shirt.
They need to learn how to cook Israeli food.
They need to volunteer in Israel for a short time.

Part 4
Part 4A – Read to Write Task
Write your answer to Part 4A according to the directions below. Your answer must be written in
Hebrew and must be in your own words; no credit will be given for a response that is copied or
substantially the same as material from other parts of this examination.
Part 4a – Read to Write Task – this task is mandatory – all students must complete part 4a
Directions: This is the Read to Write task. Read both of the documents provided on the following pages
carefully, and write a response to the task provided below. Your answer should be written entirely in
Hebrew and should contain a minimum of 100 words. Your answer must be written in your own words;
no credit will be given for a response that is copied substantially from the document or from the material
found in other parts of this examination.
You must satisfy the purpose of the task. Be sure to organize your response and to include a beginning,
middle, and ending. The sentence structure and/or expression used should be connected logically and
should demonstrate a wide range of vocabulary with minimal repetition.
29. Your teacher announces that your Hebrew class will be taking a trip. You will be responsible for
helping to choose the hotel your entire class will stay at. Read the following two documents to determine
which hotel you are most interested in staying at. Write a letter to your teacher telling him or her about
which of the advertised hotels you feel is the best choice for the trip. Be sure to include several reasons
why you prefer the hotel you choose. You must reference the documents, but you may not copy
sections completely.
You may wish to include the following information in your letter:
•
•
•
•
•
•
•
•

several reasons why you like the hotel
location of the hotel
activities/attractions in the area
options for food
cost of the hotel
hotel room features
hotel services
travel options to and from the hotel

Document 1:

ְמלֹון חֹוף הַ כִׁ נ ֶֶּּרת
ִמ ְמלוֹן חוֹף הַ כִּ ּנ ֶֶרת אַ תֶ ם יְ כוֹלִ ים לִ ְראוֹת אֶ ת יָם הַ כִּ ּנ ֶֶרת .הַ מָ לוֹן נִ ְמצָ א בַּ צַ ד הַ ִמז ְָרחִ י שֶׁ ל יָם הַ כִּ ּנ ֶֶרת .הַ מָ לוֹן
נִ ְמצָ א עַ ל הַ טַ י ֶילֶת וְ אֶ פְ שָׁ ר לָצֵ את ִממֶ ּנוּ יָשָׁ ר לְ חוֹף הַ כִּ ּנ ֶֶרתָ .לכֵן אֶ פְ שָׁ ר ָל ֶלכֶת לְ הִ ְשׁתַ זֵף ,לִ ְׂשחוֹת ,לָדוּג דָ גִ ים ,לָשׁוּט
וְ לִ גְ לוֹשׁ עַ ל הַ מָ יִ ם.
רוּתים בַּ מָ לוֹן
הַ שֵׁ ִ
•
•
•
•
•
•

כְּ נִ יסָ ה יְ ִשׁ ָירה לְ חוֹף הַ יָם
הַ ְׂשכּ ַָרת כִּ ְסאוֹת וּ ִמ ְט ִריוֹת ַליָם
יֵשׁ בַּ חוֹף ִמ ְׂשחָ קִ ים לִ יְ ל ִָדים וּמַ גְ לֵשׁוֹת
בְּ ֵריכַת ְׂשחִ יָה בַּ חוּץ
חֶ דֶ ר כּוֹשֶׁ ר
שֵׁ רוּת ִאינְ טֶ ְרנֵט חִ ינָם
בְּ כָל הַ חֲדָ ִרים אֶ פְ שָׁ ר לִ ְמצוֹא

•
•
•
•
•
•

ִמ ְרפֶסֶ ת
טֵ לֵוִ וי ְזיָה
ְמקָ ֵרר
ְמכוֹנַת קָ פֶ ה
ְמייַבֵּ שׁ ׂשֵ עָ ר
וּמאַ ווְ ֵרר
ְ
הַ פְ עִ ילוּת בַּ ְסבִ יבָ ה

•
•
•
•
•
•

טוֹרי שֶׁ ל הַ כִּ ּנ ֶֶרת.
יס ִ
ארק הַ הִ ְ
אֶ פְ שָׁ ר ַלעֲלוֹת עַ ל הַ גַלְ גַל הָ ֲענָק בַּ פָ ְ
אֶ פְ שָׁ ר לִ ְראוֹת הַ ְרבֵּ ה חַ יוֹת יָם בַּ בְ ֵריכָה הַ ְמיוּחֶ דֶ ת לְ חַ יוֹת מָ יִ ם בְּ אַ קְ ו ְַוריוּם.
אֶ פְ שָׁ ר לִ גְ לוֹשׁ עַ ל הַ מָ יִ ם.
אֶ פְ שָׁ ר לִ ְראוֹת דָ גִ ים ְמיוּחָ דים שֶׁ חַ יִ ים בַּ כִּ ּנ ֶֶרת.
אֶ פְ שָׁ ר לְ הַ אֲ כִ יל גִ ' ָירפוֹת וחַ יוֹת בַּ יִ ת בְּ גַן הַ חַ יוֹת עַ ל יַד הַ יָם.
אֶ פְ שָׁ ר לִ לְ מוֹד לִ ְׂשחוֹת וְ לָצוּף עַ ל הַ מָ יִ ם.
ִמ ְסעָ דוֹת

•

בִּ ְמלוֹן חוֹף הַ כִּ ּנ ֶֶרת אֵ ין ִמ ְסעָ דָ ה ,אֲבָ ל יֵשׁ ִמ ְסעָדוֹת ַרבּוֹת בַּ אֵ זוֹר הַ קָ רוֹב.
הַ ְמחִ יר

 261ש״ח לְ חֶ דֶ ר עִ ם ִמיטַ ת יָחִ יד אוֹ  450ש״ח לְ חֶ דֶ ר עִ ם ְשׁתֵ י ִמיטוֹת זוּגִ יוֹת

Document 2:

ְמלֹון הַ מֶּ לְֶּך ְשֹלמֹ ה
לָמָ ה כְּ דַ אי לָבוֹא לִ ְמלוֹן הַ מֶ לְֶך ְשֹׁלמֹ ה בְּ תֵ ל אָ בִ יב?
שֵׁ רוּתֵ י הַ מָ לוֹן
•
•
•
•
•
•
•
•

בְּ ֵריכַת ְׂשחִ יָה עַל הַ גָג
חֶ דֶ ר כּוֹשֶׁ ר
יעוּרי יוֹגָה
ִשׁ ֵ
ִשׁמוּשׁ חָ פְ ִשׁי בְּ אוֹ ַפּנַיִ ים
ִמ ְסעָדָ ה בַּ מָ לוֹן
שֵׁ רוּת חֲדָ ִרים  24שָׁ עוֹת בִּ יְ מָ מָ ה
אֶ פְ שָׁ ר לְ הָ בִ יא חַ יוֹת בַּ יִ ת
שֵׁ רוּת ִאינְ טֶ ְרנֵט בְּ חִ ינָם

הָ אַ ְט ַרקְ צְ יוֹת בַּ ְסבִ יבָ ה
•
•
•
•
•
•

ָארק הַ י ְַרקוֹן.
אֶ פְ שָׁ ר לִ ְראוֹת ִמ ְׂשחָ קֵ י כַּדוּר ֶרגֶל בְּ ִמגְ ָרשׁ הַ כַּדוּר ֶרגֶל בְּ פ ְ
אֶ פְ שָׁ ר לִ ְראוֹת דָ גִ ים וְ חַ יוֹת מָ יִ ם בְּ אַ קְ ו ְַוריוּם.
אֶ פְ שָׁ ר לִ נְ סוֹ ַע לִ ְראוֹת אֶ ת גַן הַ חַ יוֹת שֶׁ ל הָ עִ יר.
אֶ פְ שָׁ ר לִ ְראוֹת הַ צָ גוֹת בְּ מֶ ְרכָּז הַ בִּ ימָ ה בְּ תֵ ל אָ בִ יב.
אֶ פְ שָׁ ר לִ ְרכּוֹב עַל אוֹ ַפּנַיִ ים בְּ אֵ זוֹר הַ חוֹף בְּ תֵ ל אָ בִ יב.
ָארק הַ קָ רוֹב.
אֶ פְ שָׁ ר לָקַ חַ ת אֶ ת חַ יוֹת הַ בַּ יִ ת לְ ִמ ְסעָדוֹת בַּ ְסבִ יבָ ה וְ גַם ַלפ ְ

גוּריוֹן .מֵ הַ מָ לוֹן
ְמלוֹן הַ מֶ לְֶך ְשֹׁלמֹ ה נִ ְמצָ א בְּ מֶ ְרכָּז תֵ ל אָ בִ יב .יֵשׁ שֵׁ רוּת מוֹנִיוֹת לִ ְׂשדֵ ה הַ ְתעוּפָה בֶּ ן ִ
אֶ פְ שָׁ ר ָל ֶלכֶת בָּ ֶרגֶל לְ מֶ ְרכָּז ַעז ְִריאֶ לִ י וְ יֵשׁ הַ ְרבֵּ ה ִמ ְסעָדוֹת בַּ ְסבִ יבָ ה .בְּ אוֹתוֹ אֵ זוֹר אֶ פְ שָׁ ר לְ הַ ְׂשכִ יר אוֹ ַפּנַיִ ים
וְ יֵשׁ מַ ְסלוּל לְ רוֹכְ בֵ י אוֹ ַפּנַיִים .יֵשׁ גַם מַ ְסלוּלִ ים לְ הוֹלְ כִ ים בָּ ֶרגֶלֲ .אנָחְ נוּ ְׂשמֵ חִ ים לְ אָ ֵרחַ גַם חַ יוֹת בַּ יִ ת .בַּ מָ לוֹן
יֵשׁ  235חֲדָ ִרים ,וְ חֵ לֶק מֵ הֶ ם ְמאוֹד גְ דוֹלִ ים .בְּ כָל חֶ דֶ ר יֵשׁ מַ ְזגָן וּפִ יּנַת עֲבוֹדָ ה.

הַ ְמחִ יר
•  184ש״ח לְ חֶ דֶ ר עִ ם ִמיטַ ת יָחִ יד
•  280ש״ח לְ חֶ דֶ ר עִ ם ִמיטָ ה זוּגִ ית
•  484ש״ח לְ חֶ דֶ ר עִ ם ְשׁתֵ י ִמיטוֹת זוּגִ יוֹת

Part 4B -- Writing Task
Write your answer to Part 4B according to the directions below. Your answer must be written in
Hebrew and must be in your own words; no credit will be given for a response that is copied or
substantially the same as material from other parts of this examination.
Directions (30-31): Choose one of the two writing tasks provided below. In your answer booklet, write
your response to the writing task you have chosen. Your answer should be written entirely in Hebrew and
should contain a minimum of 100 words.
You must satisfy the purpose of the task. Be sure to organize your response and to include a beginning,
middle, and ending. The sentence structure and/or expression used should be connected logically and
should demonstrate a wide range of vocabulary with minimal repetition.
30. You recently enjoyed visiting a cultural institution/space (museum, art gallery, concert hall, theater,
park, etc.). Write a letter in Hebrew to a friend telling them about your visit. Be sure to accomplish the
purpose of the letter, which is to describe your visit to a friend.
You may wish to include the following in your letter:
•
•
•
•
•
•
•
•

the name and type of cultural institution/space you visited
the location of the place you visited
who you went with
what you did while you were there
what you liked about the institution/space
how you got there
why you chose to go there
when you chose to go there

OR
31. You are applying for a job to work at during your summer vacation. Write an email in Hebrew to the
employer that explains why you’re a good candidate for the position they are looking to fill. Be sure to
accomplish the purpose of the email, which is to persuade the employer that you are a good candidate for
the job.
You may wish to include the following in your email:
•
•
•
•
•
•

the type of job you are applying for
why you want the job
skills you have that will help you do this job
coursework you have taken that has prepared you for this job
previous experience related to the position
personality traits that make you a good candidate for this job

COMPREHENSIVE EXAMINATION
IN HEBREW
Teacher Dictation Copy
Monday, June 19, 2017 – 9:15 a.m. to 12:15 p.m., only
General Directions
Before the start of the examination period, distribute one examination booklet, face up, to each student.
Then, say:
Read the directions on the cover of your test booklet. (Pause). Turn to the middle of your
test booklet and carefully remove the four-page answer sheet booklet. (Pause –
demonstrate with an actual exam).
You may use only black or blue ink on your answer sheet. In the space provided on your
answer sheet, write your name. (Pause). Put a check mark in the box to indicate if you
are male or female. (Pause). Now, write your teacher’s name and your grade. (Pause).
Now, write the name of your school and its city. (Pause).
After each student has filled in the heading of the answer booklet, begin the examination by
following the directions for Part 2a, as given below.
Direction for Part 2a:
Instruct students to open their test booklets and read the directions for Part 2a. After students have
read and understood the directions, say:
There are eight questions in Part 2a. Each question is based on a short passage, which will be
read aloud to you. Listen carefully. Before each passage, you will hear background information
in English once. Then you will hear the passage in Hebrew twice. After you have heard the
passage for the second time, you will hear the question in English once. The question is also
printed in your test booklet.
After you have heard the question, you will have about thirty seconds before hearing the next
question. During that time, read the question and the four suggested answers in your test
booklet. Choose the best suggested answer, and write its number in the space provided in your
answer booklet. Base your answer on the content of the passage only.
You should
[Type
here] not read the question and the suggested answers while you are listening to the
passage.
willmay
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from The Jewish Education Project – (646) 472-5345.

Administer each of the items in Part 2a as follows:
First, read the setting in English once: then read the listening comprehension stimulus (passage) in
Hebrew twice in succession. Make every effort to read the passage in the way students would hear it
in an authentic setting. Then read the question once. Pause for about thirty seconds before proceeding
to the next item.

1. You hear a lecturer at Tel Aviv University speaking about the migration of birds. She
says:

נוֹדדוֹת עוֹצְ רוֹת בְּ יִ ְשׂ ָראֵ ל ,בַּ דֶ ֶרְך מֵ אֵ ירוֹפָּה לְ אַ פְ ִריקָ ה .הֵ ן עוֹצְ רוֹת כְּ דֵ י ֶלאֱכוֹל
יפּוֹרים הַ ְ
בְּ כָל שָׁ נָה ,הַ צִ ִ
גוֹרמוֹת לְ בַּ עֲיוֹת .הֵ ן נָחוֹת עַל יַד בְּ ֵריכוֹת הַ דָ גִ ים שֶׁ יֵשׁ
יפּוֹרים הָ אֵ לֶה ְ
וְ לָנוּחַ בְּ אֵ זוֹר הַ כִּ נּ ֶֶרת .אֲבָ ל הַ צִ ִ
יפּוֹרים וְ לִ פְ ע ִָמים הֵ ם
בַּ קִ בּוּצִ ים בָּ אֵ זוֹר ,וְ אוֹכְ לוֹת אֶ ת הַ דָ גִ ים שֶׁ יֵשׁ בָּ הֶ ן .בַּ ֲעלֵי הַ בְּ ֵריכוֹת ְמג ְָר ִשׁים אֶ ת הַ צִ ִ
הוֹרגִ ים כַּמָ ה מֵ הֶ ןִ ,מפְּ נֵי שֶׁ הַ דָ גִ ים שֶׁ ְמג ְַדלִ ים שָׁ ם הֵ ם ְדגֵי מַ ֲאכָל לִ ְמכִ ָירה בְּ כָל הָ אָ ֶרץ .אַ בָ ל עַדַ ייִ ן זֶה ל ֹא
ְ
פּוֹתֵ ר אֶ ת הַ בְּ ָעיָהִ .מ ְשׂ ַרד הַ חַ קְ לָאוּת מָ צָ א פִּ תָ רוֹן לַבְּ ָעיָה ,וְ הֵ קִ ים תַּ חֲנוֹת אוֹכֶל ְמיוּחדוֹת שֶׁ בָּ הֶ ן ְמחַ לְ קִ ים
יפּוֹרים אוֹכֶל ,כְָּך שֶׁ הֵ ן ל ֹא נִ ְמצָ אוֹת יוֹתֵ ר עַל בְּ ֵריכוֹת הַ דָ גִ ים וְ הֵ ן אוֹכְ לוֹת ַרק בְּ תַ חֲנוֹת הָ אוֹכֶל.
לַצִ ִ
יפּוֹרים
יפּוֹרים ְשׂבֵ עוֹת ,בַּ ֲעלֵי הַ בְּ ֵריכוֹת ל ֹא סוֹבְ לִ ים יוֹתֵ ר וְ תַּ יי ִָרים ַרבִּ ים בָּ ִאים לִ ְראוֹת אֶ ת הַ צִ ִ
הַ צִ ִ
נוֹדדוֹת הַ יָפוֹת בְּ תַ חֲנוֹת הָ אוֹכֶל.
הִ ְ
?What is the problem that the birds cause at the fishpond

2. You are sitting in a lecture hall, and the teacher introduces Roee Sadan. The teacher says:

רוֹעִ י סַ דָ ן ָרכַב עַל אוֹ ַפנַּיִ ים בְּ מֶ שֶׁ ְך אַ ְרבַּ ע שָׁ נִ ים לִ ְמקוֹמוֹת ְרחוֹקִ ים ְמאוֹד בְּ ְ 40-מ ִדינוֹת .הוּא ָרכַב יוֹתֵ ר
ִמ 66-אֶ ֶלף קִ ילוֹמֶ ְט ִרים .זֶה הָ יָה מַ סָ ע אָ רוְֹך ְמאוֹד ְסבִ יב כַּדוּר הָ אָ ֶרץ .בַּ סוֹף ,רוֹעִ י ִסייֵם אֶ ת הַ ִטיוּל שֶׁ לוֹ
בַּ כּוֹתֶ ל הַ מַ ע ֲָרבִ י בִּ ירוּשָׁ לַיִם .הוּא נָסַ ע לְ כָל מָ קוֹם עִ ם דֶ גֶל יִ ְשׂ ָראֵ ל .זֶה הָ יָה הַ מַ סָ ע הָ אָ רוְֹך בְּ יוֹתֵ ר
למ ִדינוֹת שֶׁ אֵ ין לָהֶ ם ַיחֲסֵ י שָׁ לוֹם
שֶׁ יִ ְשׂ ְראֵ לִ י עָשָׂ ה .הוּא אָ מַ ר שֶׁ לִ פְ ע ִָמים הוּא הִ ְרגִ ישׁ פַּחַ ד כִּ י הוּא נָסַ ע ְ
עִ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל .אַ בָ ל הָ ֲאנ ִָשׁים הָ יוּ נֶחְ מָ ִדים אֵ לָיו ,בִּ ְמיוּחָ ד הַ ִסינִ ים .הוּא הִ ְרגִ ישׁ שֶׁ הוּא הָ יָה שַׁ גְ ִריר טוֹב שֶׁ ל
ְמ ִדינַת יִ ְשׂ ָראֵ ל .עַכְ שָׁ יו הוּא עוֹבֵ ד עֲבוּר ִמ ְשׂ ַרד הַ חוּץ וְ נוֹתֵ ן הַ ְרצָ אוֹת עַל הַ ִטיוּל שֶׁ לוֹ.
?What did Roee say about his trip

3. The announcer on Kol Israel is talking about an upcoming festival. He says:

יפּוּריםִ .מ ְתבָּ ֵרר שֶׁ ל ֹא ַרק יְ ל ִָדים אוֹהֲבִ ים כְּ שֶׁ ְמסַ פְּ ִרים
בְּ חוּפְ שַׁ ת חַ ג הַ סוּכּוֹת בְּ גִ בְ עָתַ יִ ים יִ ְתקַ ייֵם פ ְֶס ִטיבָ ל ְמסַ פְּ ֵרי ִס ִ
יפּוּרים ,אֶ לָא גַם ְמבוּג ִָרים .בַּ פ ְֶס ִטיבָ ל יוֹפִ יעוּ כּוֹכְ בֵ י הַ יְ ל ִָדים וְ ֲאנ ִָשׁים אֲחֵ ִרים .הַ ְמסַ פְּ ִרים הֵ ם ֲאנ ִָשׁים
לָהֶ ם ִס ִ
וּמוֹשׁכִ ים קָ הָ ל ַרב .גַם ֲאנ ִָשׁים מֵ הַ קָ הָ ל
ְ
יפּוּרים מַ צְ חִ יקִ ים
יפּוּרים שֶׁ קָ רוּ לָהֶ ם בְּ עָבַ ר .רוֹב הַ ִס ִ
פוּרסָ ִמים שֶׁ יְ סַ פְּ רוּ ִס ִ
ְמ ְ
יפּוּרים עַל הַ חַ תּוּנוֹת שֶׁ לָהֶ ם ,עַל פְּ ִסיכוֹלוֹגִ ים וְ רוֹפְ ִאים ,וְ עַל קוֹלְ נוֹ ַע וְ תֵּ יאַ ְטרוֹןֲ .אנ ִָשׁים ַרבִּ ים בָּ ִאים
יְ סַ פְּ רוּ ִס ִ
יפּוּרים בַּ פ ְֶס ִטיבָ ל הַ זֶה.
לְ הַ קְ ִשׁיב ל ִַס ִ
?What is special about this festival

4. The news announcer is talking about an event that happened yesterday:

קוּרס ְמיוּחָ ד
אֶ ְתמוֹל הָ יָה מֵ רוֹץ ְמכוֹנִ יוֹת בְּ אֵ ילַת .כֹּ ל הַ נְ הָ גִ ים הָ יוּ יִ ְשׂ ָראֵ לִ ים .הֵ ם הָ יוּ צְ ִריכִ ים ַלעֲבוֹר ְ
לִ נְ הִ יגָה ְמהִ ָירה בִּ ְמכוֹנִ יוֹת .הַ כְּ נֶסֶ ת הֶ עֱבִ ָירה חוֹק חָ דָ שׁ שֶׁ ְמאַ פְ שֵׁ ר לְ קַ ייֵם מֵ רוֹץ ְמכוֹנִ יוֹת בָּ אָ ֶרץֲ .אנ ִָשׁים
שֶׁ אוֹהֲבִ ים מֵ רוֹצֵ י ְמכוֹנִ יוֹת ְמקַ וִ ים לִ ְראוֹת בָּ אָ ֶרץ עוֹד תַּ חֲרוּיוֹת ַרבּוֹת כָּאֵ לֶה.
?What was the special event that the announcer talked about

5. On Holocaust Memorial Day, you hear the story of Raoul Wallenberg:

 71שָׁ נִ ים אַ ח ֲֵרי שֶׁ ָראוּל ַולֶנְ בֶּ רג נֶעְ לָם ,מוֹתוֹ הוּכַּר עַל יְ דֵ י ְמ ִדינַת ְשׁוו ְֶדיָה בְּ ָ .2016-ראוּל ַולֶנְ בֶּ רג הָ יָה שָׁ לִ יחַ
הוּדים הָ אֵ לֶה דַ ְרכּוֹנִים
הוּדים .הוּא נָתַ ן לַיְ ִ
שֶׁ ל ְשׁוו ְֶדיָה בְּ הוּנְ ג ִַריָה בְּ מֶ שֶׁ ְך ִמלְ חֶ מֶ ת הָ עוֹלָם הַ ְשנִ ָיה .הוּא הִ צִ יל אַ לְ פֵי יְ ִ
הוּדים אֲחֵ ִרים לְ הִ ישָׁ אֵ ר בְּ בִ נְ יָן הַ שַׁ גְ ִרירוּת הַ ְשׁוו ִֶדית.
ְשׁוו ִֶדים שֶׁ ִאפְ שָׁ רוּ לָהֶ ם לִ נְ סוֹ ַע בְּ שָׁ לוֹם לִ ְשׁוו ְֶדיָה .הוּא נָתַ ן לַיְ ִ
רוּסים אָ ְסרוּ אוֹתוֹ בְּ בֵ ית סוֹהַ ר בְּ  .1945-אַ ף
הוּדים שֶׁ הָ יוּ בְּ ַרכֶּבֶ ת שֶׁ נ ְָסעָה לְ מַ ֲחנֵה ִריכּוּז .הָ ִ
הוּא אֲפִ ילוּ הִ צִ יל יְ ִ
גוֹרלוֹ .עַד
רוּסית הוֹכָחוֹת לְ ָ
אֶ חָ ד ל ֹא שָׁ מַ ע ִממֶ נּוּ מֵ אָ ז .בְּ מֶ שֶׁ ְך הַ שָׁ נִ ים הָ אֵ לֶהֲ ,אנ ִָשׁים ַרבִּ ים דָ ְרשׁוּ מֵ הַ מֶ ְמשָׁ לָה הָ ִ
עַכְ שָׁ יו אֵ ין ְתּשׁוּבָ ה ,אַ בָ ל ִמ ְשׁפַּחְ תּוֹ עַדַ ייִ ן רוֹצָ ה לָדַ עַת מַ ה קָ ָרה לוֹ.
?Who was Raoul Wallenberg

6. My friend Dan is telling me what his teacher told the class. He says:

רוֹאים אֶ ת הַ חֶ ְסרוֹנוֹת שֶׁ ל
בַּ כִּ יתָּ ה הָ ז ֹאת ,יֵשׁ תַּ לְ ִמ ִידים שֶׁ ָרבִ ים אֶ חָ ד עִ ם הַ שֵ נִ י .יֵשׁ תַּ לְ ִמ ִידים שֶׁ תָּ ִמיד ִ
רוֹאים אֶ ת הַ חֶ ְסרוֹנוֹת שֶׁ ל עַצְ מָ ם .חָ שׁוּב לִ ְשׁמוֹ ַע וּלְ הַ קְ ִשׁיב לְ מַ ה שֶׁ הַ תַּ לְ ִמ ִידים בַּ כִּ יתָּ ה
הָ אֲחֵ ִרים ,אַ בָ ל ל ֹא ִ
אוֹמ ִרים .אֲנִ י יוֹדֵ ַע שֶׁ זֶה ל ֹא דָ בָ ר קַ ל .אַ בָ ל כְּ דַ אי שֶׁ כָל תַּ לְ ִמיד יַכִּ יר אֶ ת עַצְ מוֹ וְ יִ לְ מֹ ד אֵ יְך לְ דַ בֵּ ר
חוֹשׁבִ ים וְ ְ
ְ
וּלְ הִ ְתנַהֵ ג בַּ חֶ בְ ָרה.
?What is the teacher concerned about

7. You overhear your teacher talking to the parents of your friend Shai. She says:

יוֹדעִ ים שֶׁ הוּא ל ֹא מַ קְ ִשׁיב בַּ כִּ יתָּ ה כִּ י הוּא תָּ ִמיד
יתי חַ יֶיבֶ ת לָקַ חַ ת אֶ ת הַ טֶ לֶפוֹן הַ ַניָד ִמן הַ בֶּ ן שֶׁ ָלכֶם .אַ תֶּ ם ְ
אֲנִ י הָ יִ ִ
ִמ ְסתַּ כֵּל בַּ טֶ לֶפוֹן הַ ַניָד .הוּא גַם מַ פְ ִרי ַע ַלאֲחֵ ִרים לִ לְ מוֹד .אֲנִ י מַ צִ יעָה שֶׁ הוּא י ִָשׂים אֶ ת הַ טֶ לֶפוֹן שֶׁ לוֹ בְּ אָ רוֹן סָ גוּר,
וִ יְ קַ בֵּ ל אוֹתוֹ בְּ ֲחז ָָרה בְּ סוֹף הַ יוֹם .יֵשׁ חָ בֵ ר כְּ נֶסֶ ת בְּ שֵׁ ם אַ ְריֵה בִּ יבִּ י שֶׁ רוֹצֶ ה לְ הַ עְ בִ יר חוֹק חָ דָ שׁ בַּ כְּ נֶסֶ ת .זֶה חוֹק
שֶׁ אוֹמֵ ר שֶׁ אָ סוּר לִ יְ ל ִָדים לְ הָ בִ יא טֶ לֶפוֹן ַניָד לַכִּ יתָּ ה.
?What is the teacher’s suggestion

8. You are listening to the news about a strike. The announcer says:

דוֹר ִשׁים שֶׁ הַ מֶ ְמשָׁ לָה תַּ ְרשֶׁ ה לָהֶ ם לְ הָ בִ יא עוֹבְ ִדים נוֹסָ פִ ים
אֶ ְתמוֹל הַ חַ קְ ל ִָאים פּ ְָתחוּ בִּ ְשׁבִ יתָ ה וְ ל ֹא מָ כְ רוּ יְ ָרקוֹת .הֵ ם ְ
אוֹמ ִרים שֶׁ הַ יִ ְשׂ ָראֵ לִ ים ל ֹא רוֹצִ ים ַלעֲבוֹד בְּ חַ קְ לָאוּת בִּ גְ לַל שֶׁ הַ מַ ְשׂכּוֹרוֹת נָמוֹכוֹת .הַ מֶ ְמשָׁ לָה
ִמחוּץ לָאָ ֶרץ .הֵ ם ְ
רוֹצָ ה שֶׁ הַ חַ קְ ל ִָאים ַיעֲלוּ אֶ ת הַ מַ ְשׂכּוֹרוֹת שֶׁ ל הַ פּוֹעַלִ ים.
?Why is there a strike

Directions for Part 2b.
Instruct students to read the directions for Part 2b. After students have read and understood the
directions, you say:
There are five questions in Part 2b. Each question is based on a short passage, which will be
read aloud to you. Listen carefully. Before each passage, you will hear background
information in English once. Then you will hear the passage in Hebrew twice. After you
have heard the passage for the second time, you will hear the question in Hebrew once. The
question is also printed in your test booklet.
After you have heard the question, you will have about thirty seconds before hearing the
next question. During that time, read the question and the four suggested answers in your
test booklet. Choose the best suggested answer, and write its number in the space provided
in your answer booklet. Base your answer on the content of the passage only.
You should not read the question and the suggested answers while you are listening to the
passage. This will allow you to give all your attention to what you hear. We will now begin.

Administer each of the items in Part 2b as follows:
First read the setting in English once; then read the listening comprehension stimulus (passage) in
Hebrew twice in succession. Make every effort to read the passage in the way students would hear it in
an authentic setting. Then read the question in Hebrew once. Pause for about thirty seconds before
proceeding to the next item.
9. Your friend tells you about what her art teacher told the class. She says:

 אָ ְרכִ יטֶ קְ ִטים וְ אוּמָ נִים מַ צִ יגִ ים בתַּ עֳרוּכָה ָרהִ יטִ ים.רוֹט ִשׁילד בְּ תֵּ ל אָ בִ יב
ְ יֵשׁ תַּ עֳרוּכָה ְמאוֹד ְמעַנְ י ֶינֶת בִּ ְרחוֹב
 בַּ תַּ עֳרוּכָה יֵשׁ הֶ ְסבֵּ ִרים עַל חוֹמָ ִרים שֶׁ אֶ פְ שָׁ ר.וּמצִ ינוֹרוֹת
ִ אוֹטוֹבּוּסים
ִ
 הַ בָּ ִתּים נִבְ נוּ מֵ ֲחלָקִ ים שֶׁ ל.וּבָ ִתּים ְמיוּחָ דים
נטים יִ לְ ְמדוּ עַל ְשׁ ִמ ַירת
ִ ֶ הַ סטוּד, ְמקַ וִ ים שֶׁ לְ אַ חַ ר הַ בִּ יקּוּר בַּ תַּ עֳרוּכָה.יטים
ִ ִצוֹרְך בְּ נִ ייַת בָּ ִתּים ָוּרה
ֶ ְלְ הִ ְשׁתָּ מֵ שׁ בָּ הֶ ם ל
.הַ ְסבִ יבָ ה
?נטים ַיעֲשׂוּ
ִ ֶמוֹרה רוֹצָ ה שֶׁ הַ סטוּד
ָ ַמַ ה ה

10. You hear the radio announcer talking about a special day in Israel. She says:

. לִ כְ בוֹד הַ יוֹם הַ זֶה יִ ְתקַ ייְ מוּ צְ עָדוֹת בְּ כָל חֶ לֶקי הָ אָ ֶרץ.בָּ עוֹלָם וּבְ יִ ְשׂ ָראֵ ל חוֹגְ גִ ים אֶ ת יוֹם הַ הֲלִ יכָה הָ עוֹל ִָמי מָ חָ ר
. הַ מַ טָ ָרה הִ יא לְ הַ עֲלוֹת אֶ ת ח ֲִשׁיבוּת הַ פְּ עִ ילוּת הַ גוּפָנִ ית בְּ כָל גִ יל.ְמבוּג ִָרים וִ יְ ל ִָדים מוּזְמָ נִ ים לְ הִ ְשׁתַּ תֵּ ף בַּ צְ עָדוֹת
. וְ ְזֶה ל ֹא עוֹלֶה כֶּסֶ ף, כֹּ ל אֶ חָ ד יָכוֹל ָל ֶלכֶת בָּ ֶרגֶל בְּ כָל מָ קוֹם.הַ הֲלִ יכָה הִ יא הַ פְּ עִ ילוּת הַ גוּפָנִ ית הַ יְ דוּעָה בְּ יוֹתֵ ר
 ִטיוּל, יְ צִ יאָ ה לִ קְ נִ יוֹת, הֲלִ יכָה עַד הַ ְמכוֹנִ ית, כְּ מוֹ עַלִ ייָה בְּ מַ דֵ ֵרגוֹת,כְּ דַ אי לְ קַ ייֵם פְּ עִ ילוּת גוּפָנִ ית בְּ כָל זְמָ ן
.תּוֹרמֶ ת לַבְּ ִריאוּת הַ פִ יזִית וְ הָ נַפְ ִשׁית
ֶ  כֹּ ל פְּ עִ ילוּת ָכּז ֹאת. וְ עוֹד,ָארק
ְ בַּ פּ
?אֵ יזֶה פִּ ְתגָם מַ ְתּ ִאים

11. The mayor of the town of Akko talks about a public safety problem. He says:

טוֹריָה אַ רוּכָּה .אֲפִ ילוּ הַ צָ בָ א שֶׁ ל
יס ִ
פוּרסֶ מֶ ת הַ חוֹמָ ה בָּ עִ יר שֶׁ לָנוּ .יֵשׁ לַחוֹמָ ה הָ ז ֹאת הִ ְ
יוֹדעִ ים כַּמָ ה ְמ ְ
ַרבּוֹתַ י ,אַ תֶּ ם ְ
נַפּוֹלִ יאוֹן ל ֹא הִ צְ לִ יחַ לִ פְ רוֹץ אוֹתָ ּה בְּ  !1799-אַ בָ ל הַ יוֹם אֲנִ י דוֹאֵ ג ְמאוֹד שֶׁ יִ הְ יֶה שָׁ ם אָ סוֹן .יְ ל ִָדים ַרבִּ ים עַכְ שָׁ יו
קוֹפְ צִ ים ַליָם ִמן הַ חוֹמָ ה .הַ חוֹמָ ה הָ פְ כָה לְ מַ קְ פֵּצָ ה וְ זֶה ְמסוּכָּן ְמאוֹד .הַ יְ ל ִָדים צְ ִריכִ ים לָדַ עַת שֶׁ יֵשׁ סַ ָכּנָה לִ קְ פוֹץ
מֵ הַ חוֹמָ ה.
לָמָ ה ר ֹאשׁ הָ עִ יר דוֹאֵ ג?

12. You overhear your mother talking to your neighbor. She says:

בְּ יִ ְשׂ ָראֵ ל הָ יָה נָהוּג ֶלאֱכוֹל אֲרוּחַ ת בּוֹקֶ ר גְ דוֹלָה וְ טוֹבָ הֶ ,לחֶ ם אוֹ לַחְ מָ נִ יָה ,אֶ ְשׁכּוֹלִ ית ,סָ לָט יִ ְשׂ ָראֵ לִ י גָדוֹל עִ ם
תַּ בְ לִ ינִ ים ַרבִּ ים .הָ יָה נָהוּג גַם לִ ְשׁתּוֹת קָ פֶה ,תֵּ ה אוֹ ִמיץ תַּ פּוּזִים .אַ בָ ל הַ יִ ְשׂ ָראֵ לים הַ יוֹם ל ֹא אוֹכְ לִ ים בַּ בּוֹקֶ ר
הוֹרים ָרצִ ים ַלעֲבוֹדה .יִ ְשׂ ָראֵ לים ַרבִּ ים הוֹלְ כִ ים ַלעֲבוֹדה בְּ לִ י ֶלאֱכוֹל וּבְ לִ י
אֲרוּחַ ת בּוֹקֶ ר כִּ י אֵ ין לָהֶ ם זְמָ ן ֶלאֱכוֹל ,וְ ִ
לוֹמ ִדים טוֹב כִּ י הֵ ם ל ֹא אוֹכְ לִ ים אֲרוּחַ ת בּוֹקֶ ר .הֵ ם ל ֹא ְמבִ ינִ ים אֶ ת
לִ ְשׁתּוֹת .בְּ בֵ ית הַ סֵ פֶר ,יְ ל ִָדים ַרבִּ ים ל ֹא ְ
חוֹשׁבִ ים ַרק עַל הַ הַ פְ סָ קָ ה וְ עַל הָ אוֹכֶל.
מוֹרה אוֹמֶ ֶרת .הֵ ם ְ
שׁוֹמעִ ים מַ ה הַ ָ
הַ ִשׁיעוּר ,וְ הֵ ם ל ֹא ְ
לוֹמ ִדים טוֹב בְּ בֵ ית הַ סֵ פֶר?
לָמָ ה הָ ִאמָ א אוֹמֶ ֶרת שֶׁ הַ יְ ל ִָדים ל ֹא ְ

13. You are listening to the news on Kol Israel. The reporter says:

הוֹדי ַָע שֶׁ וָועֲדַ ת הַ פְּ ָרס
הַ זַמָ ר שׁוּלִ י ַרנְ ד יְ קַ בֵּ ל פְּ ָרס שֶׁ נִ קְ ָרא פְּ ָרס ִמפְ עָל הַ חַ יִ ים מֵ ִמ ְשׂ ַרד הַ חִ ינּוְּך .שַׂ ר הַ חִ ינּוְּך בֶּ נֶט ִ
הוּדית .הַ שַׂ ר בֶּ נֶט בִּ ֵרְך אֶ ת הַ זַמָ ר הַ דַ ִתּי
הִ ְמלִ יצָ ה לָתֵ ת אֶ ת הַ פְּ ָרס לזַמָ ר שׁוּלִ י ַרנְ ד ,שֶׁ תָּ ַרם הַ ְרבֵּ ה לתַּ ְרבּוּת הַ יְ ִ
וְ אָ מַ ר שֶׁ שׁוּלִ י ַרנְ ד הִ צְ לִ יחַ לְ הַ עְ בִ יר אֶ ת הַ יוֹפִ י שֶׁ ל הַ יַהַ דוּת דֶ ֶרְך ִשׁ ָירה .והוּא בִּ ֵרְך אוֹתוֹ בְּ שָׁ נִ ים ַרבּוֹת שֶׁ ל הַ צְ לָחָה
וִ יְ צִ ָירה .הזַמָ ר שׁוּלִ י ַרנְ ד הוֹצִ יא אַ לְ בּוֹם יָחִ יד בִּ ְשׁנַת  2008בְּ שֵׁ ם ״נְ קוּדָ ה טוֹבָ ה״ שֶׁ הִ צְ לִ יחָ ה וְ נִ ְמכְּ ָרה בְּ עוֹתָּ קִ ים
ַרבִּ ים.
לָמָ ה הָ אוּמָ ן קִ יבֵּ ל פְּ ָרס?
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Mechanics of Rating
 Use only red ink or red pencil in rating Part 4 of the examination papers. Do not attempt to correct
the student’s work by making insertions or changes of any kind.
 Write your initials clearly in the appropriate space on the answer sheet.
 Record the credit for Parts 1 through 4 in the appropriate credit box on the student’s answer sheet.
 The answer keys for Parts 2 and 3 appear below.
Part 1
Record the credit for Part 1: Speaking, as previously reported to the principal.
Part 2 – Answer Key
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

3
1
2
4
4

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

1
3
1
4
2

(11)
(12)
(13)

3
2
2

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

3
3
4
1
4

Part 3 – Answer Key
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

2
3
4
3
1

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

4
1
2
3
4

Part 4
In this part of the examination, students are asked to demonstrate the ability to write in the target
language using the four functions of language (socializing, getting others to adopt a course of action, getting
and providing information, and expressing personal feelings) as the vehicle for communication.
In this part, students must complete Part 4a and Part 4b. Part 4a is the mandatory Read to Write task.
All students must complete Part 4a and write a response in the target language to accomplish the task
provided. In Part 4b, students are to choose one of the two tasks provided and write a response in the target
language to achieve a specified communication purpose.
Additional information concerning how to apply the writing rubric, and use of the scoring rubric for
students with disabilities who have a spelling exemption listed on an IEP or 504 plan is provided on page 37
of the document originally provided by New York State for the former Regents exams, entitled
“Comprehensive Regents Examination in Modern Foreign Languages Test Changes and Sampler Draft”.
The responses to the Part 4 writing tasks must be written in the student’s own words; no credit should
be given for a response that is copied or substantially the same as material from other parts of the
examination. Part 4 is worth a total of 20 credits. Each response is worth a maximum of ten credits and must
be rated according to the writing rubric for Part 4, which is provided on the next page. This writing rubric
measures four dimensions: purpose/task, organization, vocabulary, and structure/conventions. The
dimensions of task completion, organization, vocabulary, and structure/conventions are measured on a zero
to four scale. A writing checklist is also provided for use in rating student responses. The writing checklist
requires reference to the full writing rubric for the definitions of each dimension at each level and is not
intended as a substitute for the writing rubric. If possible, each answer paper in world languages should be
rated by two foreign language teachers to ensure the accuracy of the scores.
After rating the student’s response for each dimension, the scores for the four dimensions must be
added, resulting in a total raw score for the response. The conversion chart must be applied to that total raw
score so that the proper credit is given to the student for the question. For example, if a student received a
performance level score of 3 on the dimension of task completion, a score of 3 on the dimension of
organization, a score of 2 on the dimension of vocabulary, and a score of 3 on the dimension of
structure/conventions, the student’s total raw score would equal 11 (the sum of the four performance level
scores). According to the conversion chart, a raw score of 11 represents a converted score of 7 credits for the
question.
After each of the two questions has been scored, the two converted scores must be added together to
determine the total Part 4 score. This total Part 4 score should be entered on the student response booklet and
on the student answer sheet prior to scanning.
The conversion chart for Part 4 is shown below:

Total Raw Score
Total Credits

16
10

15-14
9

Part 4 Conversion Chart
12-13
11
10
9-8
8
7
6
5

7-6
4

5-4
3

3-2
2

1
1

0
0

Part 4 Writing Rubric
Note that a zero can be given in any of the dimensions when the student’s performance falls below
the criteria described for the performance level of 1.
*Applicable only when grading the Read to Write Task

Performance Level
Dimension
Task Completion

4
Accomplishes the task.
Includes multiple details;
ideas clearly connect to the
task/purpose.
*Student makes reference
to and / or incorporates
many details from the
source passage in a way
that demonstrates a high
degree of understanding of
the document(s).

3

2

1

Satisfies the task. Includes
some details that connect to
the task/purpose. May
contain minor
irrelevancies.

Satisfies the task but
includes few details that
are loosely connected. May
contain some irrelevancies.

Attempts to satisfy the
task, but contains few or
no supporting details.
There are many
irrelevancies.

*Student makes reference
to and / or incorporates
some details from the
source passage in a way
that demonstrates some
degree of understanding of
the document(s).

*Student makes limited
reference to and / or
incorporates few details
from the source passage
in a way that demonstrates
minimal understanding of
the document(s).

*Student makes no
reference to the sources
provided or the
references provided do
not demonstrate any
comprehension of the
document(s).

Organization

Includes a logical and
coherent sequence
throughout. Provides a clear
sense of beginning, middle,
and end. Makes smooth
transitions between ideas.

Includes a logical sequence
throughout. Provides a
beginning, middle, and
end.

Attempts to include a
logical sequence
throughout. The beginning
or ending is abrupt or
unclear.

Utilizes minimal order of
ideas or information.
Provides a series of
separate sentences and/or
disconnected ideas.

Vocabulary

Utilizes a wide variety of
original vocabulary that
expands the topic. There
may be minimal
inaccuracies.

Utilizes a variety of
original vocabulary related
to the topic. There may be
minor inaccuracies.

Utilizes basic original
vocabulary or uses
repetitive vocabulary.
Some original vocabulary
may be inaccurate and/or
unrelated to the topic.

Utilizes limited original
vocabulary or uses
repetitive vocabulary
throughout. Most original
vocabulary may be
inaccurate and/or
unrelated to the topic.

Structure/
Conventions

* The vocabulary or
expressions are not directly
copied from the sources/
documents provided.

* The vocabulary or
expressions are not
directly copied from the
sources/ documents
provided.

Demonstrates a high degree
of control of Checkpoint B
structure/convention:

Demonstrates some degree
of control of Checkpoint B
structure/conventions:

• subject-verb agreement
• present, past, future ideas
expressed as appropriate
• noun-adjective agreement
• correct word order
• spelling/diacritical marks

• subject-verb agreement
• present, past, future ideas
expressed as appropriate
• noun-adjective agreement
• correct word order
• spelling/diacritical marks

Minimal errors may be
present; however the errors
do not hinder overall
comprehensibility of the
passage.

A few errors may be
present; however the errors
do not hinder overall
comprehensibility of the
passage.
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* Most of the vocabulary
or expressions are directly
copied from the sources/
documents provided.

Demonstrates limited
control of Checkpoint B
structure/conventions or
only uses Checkpoint A
structure / conventions

* All of the vocabulary
or expressions are
directly copied from the
sources/ documents
provided.
Demonstrates minimal
control of Checkpoint A
or B
structure/conventions
AND/OR

AND / OR
Errors do hinder
comprehensibility in parts
of the passage and/or there
are numerous Checkpoint
A errors.

Errors impede overall
comprehensibility of the
passage.

Part 4 Writing Checklist
Please refer to the full writing rubric for definitions of each level.
Note that a zero can be given in any of the dimensions when the student’s performance falls below
the criteria described for the performance level of 1.
Question No.________

Dimension
Performance Level 
Task Completion
• Satisfies the task
• Connects ideas to task/purpose

4

3

2

1

Question No.______

0

4

3

2

1

References and/or incorporates
details from source(s)
Demonstrates understanding of
source(s)
Organization
• Exhibits a logical and coherent
sequence
• Has a beginning, middle, and end
• Makes smooth transitions
Vocabulary
• Includes a variety of vocabulary
• Uses relevant and accurate words
Vocabulary from source(s) used
appropriately, not copied completely
Structure
• Subject-verb agreement
• Present, past, future ideas expressed as
appropriate
• Noun-adjective agreement
• Correct word order
• Spelling/diacritical marks

This writing checklist is provided solely for the teacher’s convenience. This form is not
required to be completed. In addition, when scoring Part 4 responses, no marks should be placed on the
student’s paper as such marks may interfere with the ability of the rater to properly apply the scoring rubric.
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0

If a student’s response receives a performance level score of zero on the dimension
of purpose/task, the entire response should receive a score of zero. Please note, however,
that in order to receive a score of zero on the dimension of purpose/task, the student’s
response must be completely unrelated to the topic. A student’s response must not be
given a zero on the dimension of purpose/task if the response can be associated with the
task in any manner whatsoever. In such an instance, the student’s response must be rated
on each of the dimensions of the writing rubric.

Part 4

A sample of a 10-credit response for each question in Part 4 follows:
29.
גברת לוי היקרה,
קראתי את הפרסומות של שני בתי המלון .אני חושב שרוב התלמידים ירצו את המלון שיש בו הכי הרבה פעילויות .אני אוהב את שני
המקומות .תל אביב נמצאת במרכז הארץ ,ויש הרבה מה לראות ולעשות שם .אפשר לראות הופעות בערב במרכז הבימה ,ללכת
למסעדות שיש בהם אוכל טוב במרכז עזריאלי ,ובמשך היום ללכת לשחות בבריכת השחייה על הגג ,וגם לרכוב על אופניים בחוף בתל
אביב.
מצד שני ,אני חושב שאנחנו נהנה גם במלון על חוף הכנרת ,כי אני אוהב לשחק על החוף ,לשוט בסירה ,לשחק ולצוף על המים .אני
חושב שאם נהיה במלון הזה ,החברים שלי ירצו לקחת שעורי שחייה בבית המלון.
בכל אופן ,אני מעדיף את המלון בתל אביב ,כי המחיר של חדר עם שתי מיטות זוגיות הרבה יותר זול .אם נבחר במלון הזה ,אני יכול
להיות יחד עם החברים שלי בחדר .יש הרבה יותר מה לעשות בתל אביב מאשר באזור הכינרת וגם שדה התעופה לא רחוק.
לכן ,אני מקווה שכל התלמידים יבחרו את המלון הזה.
תודה רבה,
דניאל
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30.
שלום יצחק,
מה שלומך ומה עשית ביום ראשון?
ביום ראשון נסעתי עם כמה חברים למוזיאון השואה בניו-יורק.
אני גר רחוק מהמוזיאון ונסעתי שעה ברכבת התחתית ,וגם הלכתי ברגל רבע שעה עד שהגעתי למוזיאון.
נסעתי עם עוד שני חברים מהכיתה ,כי המורה נתנה לנו עבודה לחופש לנסוע למוזיאון .היא נתנה לנו שאלון על התצוגה במוזיאון
ובקשה שניקח את השאלון למוזיאון כדי ששם נענה על השאלות .לכן היינו חייבים להסתובב בכל המוזיאון כדי לנסות למצוא את כל
התשובות לשאלות.
אהבתי מאוד את המוזיאון ,אבל בחלק שבו דיברו על השואה ,היה לי עצוב לראות כמה היהודים סבלו וכמה הרבה אנשים מתו בזמן
השואה.
הלכנו לאכול בקפטריה והצטלמנו בכניסה למוזיאון .אני חושב שכדאי לכולם ללכת למוזיאון הזה ,כי אני למדתי הרבה דברים חדשים,
וזה היה יום מאוד מעניין.
עם תרצה ללכת ,תגיד לי ,ואני אשמח ללכת לשם עוד פעם.
להתראות,
דניאל

31.
אדון וגברת יקרים,
אני מעוניין בעבודה שראיתי במודעה בעיתון .אשמח מאוד לעבוד בתור עוזר למזכירה במשרד שלכם בקיץ .אני רוצה ללמוד יותר על
העבודה שאתם עושים ,והעבודה במשרד שלכם היא מאוד חשובה לי .אני חרוץ ומאורגן ,ואני אהיה מאוד אחראי בעבודה שתתנו לי.
אני יודע איך להשתמש במחשב .ואני גם יודע להדפיס מכתבים וגם לעשות טבלאות במחשב.
אני יכול לענות לטלפון וגם להשאיר לכם הודעות .אני גם יודע לעשות קפה בבקר.
אני יודע שצריך לעבוד קשה ,ואני מוכן לכל משימה.
יש לי מכתב המלצה מהמורה שלי ,שאומר שאני תלמיד טוב ואחראי ,תמיד עושה שעורי בית ומגיע בזמן לכיתה.
אני מקווה שתיתן לי את ההזדמנות לעבוד במשרד במשך הקיץ.
אני מוכן לעבוד כל יום מיום שני עד יום שישי ,בין השעות תשע עד חמש .אם תצטרכו ,אני מוכן לעבוד גם אחרי שעות העבודה.
תודה מראש,
דניאל
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Part of Test/Item Numbers

Speaking

Part 1, Speaking Test (administered prior
to the written test)

Listening

Part 2, Listening Comprehension Items:
1–13

Reading

Part 3, Reading Comprehension Items:
14–28

Writing

Part 4, Writing Items: 29–31

Culture

Embedded in each item of test
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