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LANGUE VIVANTE 1 
 
 
 

Séries STD2A, STI2D, STL, ST2S – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient 2 
 

Séries STHR, STMG – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient 3 
_______ 

 
 
 
 

L'usage du dictionnaire est interdit. 
 
 
 
 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. 
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6. 

 
 
 

Répartition des points 
 

Compréhension de l’écrit 10 points 

Expression écrite 10 points 
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Des parents angoissés  

Document N°1 :  

Emmanuel est le mari de la narratrice. Ils ont deux enfants, Omer et Mikhaëla.  

N.B. : Les noms propres figurent en gras dans le texte. 

הוא לא הכיר . 2עם החיים בשתיקה ואיפוק 1שהתמודדו, גדל בבית של ניצולי שואהעמנואל 

י במשפחה שלו יִמ יִט גִ הרגש היחיד שהיה לֵ . 4שיגעון או טירוף קולני, קנאה ,3רגשות קיצוניים

כל אחד . מה שהיה קשור לילדים לבמיוחד בכ. גם הוא עצמו היה שטוף חרדות. 5היה חרדה

שלוש מאות פעם דמיין . היה אחוז חרדות בצורה קיצונית עמנואלאבל , דואג לילדים שלו

את אחד הילדים או שכחו אותו באוטובוס לוהט בדרך למחנה של הצופים או  6שחטפו 5 

 . בטיול השנתי נגבי באִד איבדו אותו בוָ 

היה רואה לנגד עיניו מוסד  עמנואל, מרעועל  7בכל פעם שאחת המורות היתה מתלוננת

ים את יויס 9כל כישלון במבחן היה עבורו סימן שהילד יהפוך להֹוְמֵלס. 8לעבריינים צעירים

יהפכו פחד שעמנואל הילדים שלנו היו האחרונים שלמדו לרכוב על אופניים כי . חייו ברחוב

היחידים שלחצו עליהם , 11פחד שיטבעו עמנואלהאחרונים שלמדו לשחות כי , 10לנכים 10 

והראשונים שניגנו בפסנתר כדי שיהיה , שנים רק על לחם 12לאהוב לחם כי אפשר לשרוד

יומיים לאחר שהכרנו הוא . לשרוד בשואה הבאהי שבזכותו יוכלו יִט לִ וֹ ּפמוֹ ְס להם מקצוע קוֹ 

ט נֶ ְר טֶ ינְ כבר היה בטוח שנהרגתי בתאונת דרכים כי לא עניתי לו לטלפון והוא קרא בִא 

 . גוש דןב שהשהיתה תאונה ק

אמא שלי לא . אני לעומתו באתי מבית שבו דאגה וחרדה היו שתי מילים אסורות בשימוש 15 

 . פחדה מכלום

מסתכל , הייתי רואה אותו מתהלך בבית אחוז חרדה .עמנואלות של חרדי מהתהתעלמ שנים

 13באיזו מצוקהלא הבנתי  .מהחוגעומר חזרה מהצופים או  מיכאלהבשעון שוב ושוב עד ש

                                                           
 affronter התמודדו 1
 retenue איפוק 2
 sentiments extrêmes רגשות קיצוניים 3
 folie bruyante טירוף קולני 4
 angoisse, anxiété חרדה 5
 kidnapper חטפו 6
 se plaindre מתלוננת 7
 jeunes délinquants עבריינים צעירים 8
  sans abri (de l’anglais) הֹוְמֵלס 9
 infirmes נכים 10
 se noyer יטבעו 11
 survivre לשרוד 12
 détresse מצוקה 13
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איך מישהו . של אמא שלו רצו לו בראש 14כל תסריטי האימה .הוא היה נתון באותם רגעים

באחד הילדים  15מתגרה עומראיך , מאחור ומכניס אותה למכונית מיכאלהאת  תופס 20 

הייתי אומרת לו בזלזול , אתה משוגע .מחכה לו עם סכיןהבוגרים בשכונה ולמחרת הוא 

 . מתפוצץ מחרדה וממתין לאסונות, וך ושובכשהיה מסתובב בבית הל

כמעט עמנואל , עשרה ולא חזר הביתה עד חצות וגם לא ענה לטלפון-היה בן שתים עומרכש

, זה החופש הגדול, אבל ידעתי שכלום לא קרה, 17גם אני לא הייתי אדישה. 16התמוטט

 25 :צעק ממקומו ו קפץ עמנואל. בחצות צלצל הפעמון בדלת. הבנה-ובטוח שזה רק עניין של אי

" ,זהו. "הסתכלתי עליו בתימהון וראיתי מולי אדם על סף שיגעון." אל תפתחי את הדלת"

וניגשתי לפתוח הפעמון המשיך לצלצל ." השוטרים באים להגיד לנו. 18הלך הילד", הוא אמר

 . את הדלת

 . ונכנסה הביתה מיכאלהה כעס" ,כמה זמן לוקח לכם לפתוח"

 30 .שאלתי" ?מה קרה למפתח שלך "

מה . גלשכחתי להגיד לכם שהוא ישן אצל , אה. "היא ענתה באדישות" ,עומרנתתי אותו ל"

 "?אתם מסתכלים עלי ככה 

 )2014( בעלי לא בבית –מירב הלפרין 

 

                                                           
 scénarios catastrophes תסריטי האימה 14
 provoquer מתגרה 15
 s’effondrer התמוטט 16
 indifférente אדישה 17
 l’enfant est mort הלך הילד 18
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Document N°2 : 

La mère de la narratrice est rescapée de la Shoa. 

N.B. : Les noms propres figurent en gras dans le texte.  

ואם אכלתי את כל , בטיול הזה נשבעתי שאמא שלי לא תבדוק אם שתיתי מספיק

 . בפעם הזאת לא גיליתי לה שהכיתה יוצאת לטיול. ים'הסנדביצ

 . המורה בפליאה כשעליתי לאוטובוספולה שאלה אותי " ?למה אמא שלך לא באה "

 . ביובש העניתי ל" ,אמא חולה"

 5 . המדריך נמרודהתאספו ילדי הכיתה סביב  ירושליםכשהגענו אל הרי 

ממערב ביום יפה אפשר לראות גם ", אמר המדריך" ,יהודהממזרח אנחנו רואים את הרי "

 . מונית שעלתה אל ההר 19לבם של המטיילים-אלא שאז הסבה תשומת" ,את הים

 . ממנה 20ואמא שלי הגיחה, המונית עצרה בחניה
בידה האחת אחזה תיק אוכל מבד כחול עמוס . 21היא טיפסה במהירות אל נקודת התצפית

 10 . מפלסטיק אדום 22וביד השנייה מימייה, ים'בסנדביצ

 . פולהאמרה למורה " ,מצטערת שאיחרתי"

 . הילדים התפקעו מצחוק

למרות ", אמרה לתלמידים הצוחקים" ,תראו איזו אמא: "ניסתה להציל את המצב פולה 

 ." א מאוד חולה היא התאמצה ובאהשהי

 היתה פה פעם משפחה –ליזי דורון 
 

                                                           
לבם של המטיילים-הסבה תשומת 19  l’attention des promeneurs fut détournée  
 faire irruption, jaillir הגיחה 20
 le point de vue, le panorama נקודת התצפית 21
 gourde מימייה 22
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Travail à faire par le candidat  
séries STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG, ST2S  

 

Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre et numéroter les 
réponses conformément au sujet. 
 

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 
 

A. Document N°1 :  
1) Choisissez la/les bonne(s) réponse(s) et recopiez toute la phrase : 

 
 .להורים ניצולי שואה / למשפחה צברית / עמנואל הוא בן .1

 .חרדה/ קולני  טירוף/ שיגעון / קנאה  /(éprouver)  החוות של עמנואל המשפחה .2

/ לשחות / לנגן בפסנתר / הילדים של המספרת ובעלה היו הראשונים שלמדו  .3

 .לרכוב על אופניים

שחטפו את  /עם הצופים  מטיילים ם שלו ילדיהש/ פעמים רבות עמנואל דמיין  .4

 .ששכחו את הילדים שלו באוטובוס לוהט / ם שלו ילדיה

 
2) Répondez en hébreu aux questions suivantes : 

 
 ?של בעלה  המשפחהמהו ההבדל בין משפחת המספרת לבין  .1

 ?לחם עמנואל על ילדיו לאהוב לחץ ע מדו .2

 ?במבחן  לא הצליח עומרממה חשש עמנואל כש .3

 ?מדוע ? הפעמון צלצל בדלת בחצות ר שאכיצד הגיב עמנואל כ .4

  
B. Document N°2 : 

 
1) Dites si les affirmations suivantes, portant sur le texte, sont vraies ou fausses : 

 
 .אם נוסעת באוטובוס עם הכיתהה .1

 .מורה מתפלאת על כך שאמא של המספרת לא באה לטיולה .2

 .אוכל לבת שלההאם מביאה  .3
 . המורה כועסת על האם .4
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2) Répondez en hébreu aux questions suivantes : 

 ? לטיול ה תבואא שלמדוע המספרת לא רוצה שאמ .1

 ?מנסה להציל את המצב  איך המורה .2

 

C. Documents N°1 et N°2 : 

Répondez en hébreu à la question suivante :  
 

 ?) 2טקסט (ם של המספרת ולאֵ )  1 טקסט(מה משותף לעמנואל 

 

 

 

II. EXPRESSION ÉCRITE 
 
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre 
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre 
établissement. 

Répondez en hébreu aux deux questions suivantes (6 à 8 lignes – 60 à 80 mots par 
question) :  

 .אביהאת החרדות של (ici, calmer) מנסה להשתיק , )1טקסט (מיכאלה  .1
 .דמיינו את השיחה ביניהם     

 
משפיעות על  2ם של המספרת בטקסט ושל האֵ  1בטקסט כיצד החרדות של עמנואל  .2

 . דוגמאות נות?  הםההתנהגות של
 ?  ההורים שלהם לא מבינים אתהילדים ש איך אפשר להסביר


