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SESSION 2014 
 
 
 

HÉBREU 
 

MERCREDI 18 JUIN 2014 
_______ 

 
 
 

LANGUE VIVANTE 1 
 
 

Série L – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 4 

Série L Langue Vivante Approfondie (LVA) – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 4 

Séries ES-S – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 3 
 

 
 
 
 
 

L'usage des calculatrices électroniques et du dictionnaire est interdit. 
 
 
 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. 
Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7. 

 
 
 

Répartition des points 
 

Compréhension de l’écrit 10 points 

Expression écrite 10 points 

 
  

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 
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Document N°1 : 

 De l’égalité filles-garçons  

L’histoire se passe dans les années 1970. Irit, la narratrice, est âgée de neuf ans. Sa mère 

attend un troisième enfant... 

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

 

  .שאל אותי אבא" ?את יודעת מה זה אוכל טעים שסבתא עושה"

  ".אבל גם אמא מכינה אוכל טעים. "אני ממהרת להגן על אמי" כן"

אני כבר . הוא מחייך" גם אמא שלך יודעת לעשות אוכל טוב. שלךגם אמא , בטח, בטח"

  "? למה אתה צוחק" ,1חשדניובכל זאת אני חוקרת אותו במבט , יודעת למה הוא מחייך

כי אם . כדאי שתלמדי לעשות אוכל כמו סבתא שלך, אבל את. אמא שלך עושה אוכל טוב" 5 

  ".הבעל שלך יישאר רעב ועלול לברוח, לא

לא יקרה לו !  הוא גם יכול להכין לעצמו אוכל. "עונה בקול רם והחלטיאני " שיברח"

  ".כלום

מאיפה את . שטויות. "כאילו שמע את זה בפעם הראשונה 2מזדעזעאבי " איזה רעיונות"

 10  "? זה מה שהמורה שלך מלמדת אותך בבית ספר?  מביאה את זה

אני לא חושבת שאלו . תןאבא שלי מכיר את התשובות שלי והוא לא אוהב או. אני לא עונה

זה יהיה עם מישהו שיודע להכין לפחות , אם אני אתחתן, כשאני אתחתן, באמת. שטויות

וכדאי לו שיידע לעשות עוד כמה . "החברה הכי טובה שלי ,רוזי ככה אומרת. חביתה

  ".אולי אפילו לקפל כביסה. ריצפה, לשטוף כלים. "אומרת רוזיגם את זה ". דברים

היא . היא פשוט מאד חכמה. ולא מפני שהיא יותר גדולה ממני. רוזימה עם אני מאד מסכי 15 

  .הנכונות 3מסקנותיודעת המון דברים ותמיד היא מגיעה ל

על שטיפת   4היינו מופקדות,  כרגיל, כשְשתינו, רוזיבאחת מארוחות השבת בבית של , למשל

. ישון ולאכול הם יודעיםרק ל. זה מעצבן שהבנים לא עושים כלום" , לחשה לי רוזי, הכלים

תהרגי אותי !  אבל הכל. עושים הכל, סימוןו יודההאחים שלי , שבקיבוץ, עירית, ושתדעי לך

בנים עושים , בקיבוץ, בכלל. כשהייתי אצלם בחופש!  ראיתי את זה בעצמי. אם אני משקרת 20 

 .זםזה סוציאלי, סליחה. זה סוציולוגיה. ובנות עושות הכל כמו בנים. הכל כמו בנות

כולם . כלים, אוכל, כביסה. אין אצלם שום הבדל. ב שםזה הדבר היחיד שטו, ותאמיני לי

 ". כן, עושים הכל

  

                                                 
 soupçonneux חשדני 1
 être choqué מזדעזע 2
 conclusions מסקנות 3
 ici, être de corvée  היינו מופקדות 4
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לעצמי תפילה שזה  5ממלמלתעכשיו אני . המבט של אבא נח על הבטן שלה. אמא שלי בהריון

הלוואי שתצא עוד בת ונהיה . ואני, אחותי הקטנה, רקפת, אנחנו כבר שתי בנות. לא יהיה בן 25 

בנימה רק אתמול אבא שלי אמר . זה יהיה די אסון, אני יודעת. כן דווקא. שלוש בנות בבית

  "???שתי תאומות . שתי בנות. אם ייצאו שתיים... "6מבוהלת

 להתפלל, 8קברי צדיקיםל גלילעל יום עבודה שלם כדי לנסוע ל 7ויתרבשבוע שעבר הוא 

יכולנו לנסוע . אני כל כך התעצבנתי שזה מה שאנחנו עושים ביום החופשי שלו. שיהיה לו בן

כל . אבל כמובן שכח. ככה הוא הבטיח שנעשה כשיהיה לו זמן. 9קירקסללכת ל, תל אביבל 30 

  . חופשת חנוכה לא עשינו כלום חוץ מהנסיעה המטופשת הזאת

  .בן הזכר הזה שאבא שלי כל כך רוצהקיוויתי שהמסע לא יצליח וגם הפעם לא ייוולד ה

לב - אני אצטרך לשכוח מסיפורים ומשירים ומתשומת, שאם יהיה לי אח, הסבירה לי רוזי

לא בגלל שהם . לב מבנות- מקבלים פי שניים תשומת, באופן מדעי, בנים"באופן כללי כי 

את השם  אלא בגלל שרק בנים לוקחים, יותר חכמים או יותר טובים או יותר עוזרים בבית 35 

הבנים התרגלו לא לעשות כלום וגם , לכן. גם אחרי שהם מתחתנים, של האבא כל החיים

לא , שקודם כל, שאיתה הסכמתי כמובן מיד היתה, המסקנה המתבקשת. להתעייף מזה

  ". 10עצלניםהם הכי . "חיפהאז בטח לא עם בנים מ, ואם להתחתן. בהכרח כדאי להתחתן

 "מכתוב" -  כהן-איריס אליה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 marmonner ממלמלת 5
  sur un ton effrayé בנימה מבוהלת 6
 renoncer ויתר 7
צדיקיםקברי  8  tombes des saints 
 cirque קירקס 9
 paresseux עצלנים 10
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Document N°2 :  

 

הבסיסייים הוא שחרור  11מיסודותיהאחד . החברה הקיבוצית רצתה להקים חברה שוויונית

ות  על טיפול יאאבל בקיבוץ הנשים אחר. כדי שתהיה שווה לגבריםהאישה מעבודות הבית 

כל חבר קיבוץ יכול להיבחר לתפקידים כמו , 12באופן עקרוני ...בישול וכביסה, בילדים

עט נשים מ, ה השוויוניתעל אף האידאולוגי, אבל. 14גיזבר, 13מרכז משק, מזכיר הקיבוץ

מן התפקידים המרכזיים בקיבוץ נמצאים בידי  14% רק. ממלאות את התפקידים האלה 5 

 ?  דומה מצב הנשים בקיבוץ למצבן של הנשים בכלל בחברה , אם כך, מדוע. נשים

  רמחקר מאת גור מלמד וגבי דרו, "וץנשים וקריירה בקיב: "מתוך

 

Document N°3 : 

 

 

  

  1941, שדות ים נשים מכבסות בקיבוץ

  

                                                 
 fondements, bases יסודותיה 11
 en principe באופן עקרוני 12
 responsable de la répartition du travail מרכז משק 13
 trésorier גיזבר 14
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT 
 
Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre et numéroter les réponses 
conformément au sujet. 
 

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 
 

Tous les candidats traiteront les questions suivantes 
 
A. Document N°1 : 

Répondez en hébreu aux questions suivantes : 

 ?מה אבא של המספרת חושב שעליה ללמוד לעשות ומדוע  .1

 . הסבר מדוע? מסכימה עם אביה , המספרת, האם עירית .2

 ? עם איזה גבר רוצות עירית ורוזי להתחתן  .3

  ?מה עושים האחים של רוזי בקיבוץ שהם לא עושים בבית  .4

 . הסבר? האם יש הבדלים בין בנים לבין בנות בקיבוץ  .5

 ?שיהיה לה אח מדוע המספרת לא רוצה  .6

 

B. Document N°2 : 

Dites si les affirmations suivantes, portant sur le texte, sont vraies ou fausses et rectifiez en 

hébreu celles qui sont inexactes : 

 

 .החברה הקיבוצית האידיאלית היא חברה שוויונית .1

 . האישה משוחררת מעבודות הבית ,ציתקיבוה החברהעקרונות לפי  .2

 . בילדים אחראים על טיפולגברים ה בקיבוץ, למעשה .3

 .מרכז המשק הוא גבר ,המקרים רובב .4

 . הרבה נשים ממלאות תפקידים מרכזיים בקיבוץ .5

 

C. Documents N°1, N°2 et N°3 : 

Parmi les phrases ci-dessous, choisissez celle qui s’applique aux 3 documents : 

 .גם בקיבוץ וגם בחברה אין שוויון בין גברים ונשים .1

 . רק הגברים אחראים על הכביסה .2

 . הנשים משוחררות מעבודות הבית .3
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D. Documents N°1 et N°3 : 

Répondez en hébreu à la question suivante : 

 ?   1'מהם הניגודים בין התמונה לבין דברי רוזי על השוויון בקיבוץ בטקסט מס

 

Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue vivante 
approfondie) traiteront la question suivante 
 

E. Document N°1 : 

Répondez en hébreu à la question suivante : (40 mots environ) 

 ?  1'מס איך זה בא לידי ביטוי בטקסט. המספרת מעדיפה שתהיה לה עוד אחות ולא אח

 

 

 

 

II. EXPRESSION ÉCRITE 

 
  

Seuls les candidats des séries S, ES et L qui ne composent pas au titre de la 
LVA (Langue vivante approfondie) traiteront les questions suivantes 

 
 

Répondez en hébreu aux deux questions suivantes (10 à 12 lignes – 100 à 120 mots par 

question) : 

האם אפשר לומר הכל . נפשבלב ובחברות הן רואים בטקסט שהמספרת ורוזי  .1

 . אישיתספר על חוויה ? ) ה(לחבר

On voit dans le texte que la narratrice et Rosy sont de grandes amies. Peut-on tout dire à un(e) 

ami(e) ? Racontez votre propre expérience.  

 

 . נמק?  חייב לקחת חלק בעבודות הבית בני המשפחהמ כל אחד, לפי דעתך, האם .2

D’après vous, tous les membres de la famille doivent-ils prendre part aux tâches ménagères ? 

Justifiez.  
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Seuls les candidats composant au titre de la LVA Langue vivante 
approfondie traiteront les questions suivantes 
 

Répondez en hébreu aux deux questions suivantes (10 à 12 lignes – 100 à 120 mots par 

question) : 

 

? ) ה(האם אפשר לומר הכל לחבר. נפשבלב ובחברות הן ואים בטקסט שהמספרת ורוזי ר.  1

 . אישיתספר על חוויה 

On voit dans le texte que la narratrice et Rosy sont de grandes amies. Peut-on tout dire à un(e) 

ami(e) ? Racontez votre propre expérience.  

 

, לדעתך, האם. ובתמונה 1' בטקסט מסות רתן של הנעסיפבתשה השווה את מעמד האי. 2

  ? מעמדה של האישה בקיבוץ משקף את מעמדה בחברה כיום 

Comparez la condition de la femme selon les fillettes dans le document N°1 à celle du 

document iconographique. A votre avis, la condition de la femme au kibboutz reflète-t-elle sa 

condition dans la société actuelle ? 

 
 

  

  

 
 




