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SESSION 2015 

 
 
 

HÉBREU 
_______ 

 
VENDREDI 19 JUIN 2015 

 
 
 

LANGUE VIVANTE 1 
 
 

Durée de l’épreuve : 3 heures 
 
 

Séries ES et S – coefficient : 3 

Série L Langue vivante obligatoire (LVO) – coefficient : 4 

Série L LVO et Langue vivante approfondie (LVA) – coefficient : 8 

_______ 

 
 
 
 

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 : 

Une nouvelle vie au kibboutz  

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

   

פנה בהפסקת עשר אל המחנך , 1עצוב וממושקף ,גבוה ,רזה, עשרה- נער בן שש, משה ישר

הוא מתכוון . וביקש רשות לנסוע אחרי הלימודים ואחרי העבודה לבקר אצל אביו דויד דגן

בארבע וחצי כדי לחזור לקיבוץ באוטובוס  בבוקרם קוולאור יהודה ון אצל קרובים בישל

  . עוד לפני תחילת הלימודים, הראשון

 5  : ליטף את כתפו ואמר לו בחמימות, שכמו של הנער הניח את ידו עלדויד דגן 

אתה כבר כמעט אחד  בעצם. שלך מרחיקות אותך מאתנועות האלה אל הקרובים הנסי"

  ." מאתנו

  :משה אמר 

  ."ישלהוא אבא "

 10  :ושאל , עם עצמוהניד בראשו פעמיים כמו מסכים , בזה קצת הרהרדויד דגן 

  "?לשחות כבר למדת , תגיד"

  : המחנך אמר . שהוא כבר שוחה קצת, אל סנדליו 2מבטו מושפל, הנער השיב

הגיע . 4האלה על הראש אתה נראה כמו פליט 3עם הזיפים. ותפסיק להסתפר כל כך קצר"

  ." כמו לכל הבנים 5זמן שתהיה לך בלוריתה

 15  :אחרי היסוס קצר הוסיף ואמר בחיבה 

ם שאתה כבר ותזכור ש. נאי שאתה חוזר מחר עוד לפני השיעור הראשוןתב. יסעת. טוב"

    ."אחד מאתנו

נפטרה אמו : הביאה אותו אלינו  6פקידת הסעד. ו כתלמיד מן החוץהתחנך אצלנמשה ישר 

כעבור כמה . קיבל עליו לטפל בילדים גבעת אולגהמ סמיודודו , אביו חלה, כשהיה בן שבע

כמה מוסדות חינוך לאת הילדים  שלוחל 7החליט משרד הסעד, כאשר חלה גם הדוד, שנים 20 

בתחילת שנת הלימודים כשהוא לבוש חולצה לבנה בלי  יקהתהגיע לקיבוץ  משה. בקיבוצים

, מהר למד להתהלך כמונו. שחור "טֶר ּבֶ "עד הכפתור העליון וחובש כובע  8כיסים מכופתרת

נו אותו לחוג לאמנות ולחוג לבעיות הזמ. במכנסיים קצרים ובגופייה, בלי נעליים

                                                 
=עם משקפיים  ממושקף 1  
בטו מושפלמ 2  les yeux baissés 
 cheveux coupés en brosse הזיפים 3
 réfugié פליט 4
 houppe, toupet (mèche de cheveux) בלורית 5
 assistante sociale פקידת הסעד 6
 Ministère des Affaires Sociales משרד הסעד 7
 boutonnée מכופתרת 8
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אבל נשארה . וגבוה מצא את דרכו גם אל מגרש הכדורסל 9ומפני שהיה גמיש, תיוֹ לִ ָאטּוְק ַא

כשהלכנו כולנו אחרי הלימודים והעבודה לבלות את שעות הערב בבתי :  10בו איזו זרות 25 

קורא את , שיעורי הבית או בפינת המועדון ועושה אתיושב לבדו בחדר משה ההורים היה 

נו בלילה על הדשא לאור הכוכבים שכבוכאשר . כל העיתונים עמוד אחר עמוד לפי הסדר

בהתחלה . ח את ראשו על ברכי אחת הבנותהיה הוא היחיד שלא הני, ושרנו שירי געגועים

 12נו להציק לוהפסקאבל שבועות אחדים לאחר בואו , צוחקים עליווהיינו  11קראנו לו חייזר

נושא את מבטו אל  ישר משההיה , אותו 14אם העליבו. 13שקט ומאופק הוא היה. על זרותו 30 

אבל לא ." אתה מעליב אותי: " שקטבקול  אומרלפעמים היה . המעליב ומביט אל תוך עיניו

הכינוי חייזר  נעלםכמה חודשים  כעבור. דברוהיה מוכן תמיד לעזור לכולם בכל  15נטר טינה

, עם הבנות התנהגותומיוחדת ב 16היתה איזו עדינות. מושיקלו לקרוא לו יחתוהבנות ה

היותן מדבר כאילו עצם  היהמשה אל הבנות . יהןאלשלנו  יחסעדינות שהיתה מנוגדת ל

 35  .17בנות הוא בעיניו לפלא

  :  רבקה ריקובראמר למורה  דויד דגן

העבודה עד מחר לפני תחילת  תהרשיתי לו לנסוע לביקור משפחתי מהיום אחרי שעו. כן"

  ."ילא מוצאת חן בעינַ  הנסיעה הזאתשאף על פי . הלימודים

  ." הם שם מושכים אותו אחורנית. מהם 18צריך לעודד אותו להתנתק: "אמרה  רבקה

 40  : אמר דויד 

  ." וזהו, 19חתכנו בבשר החי. פשוט השארנו את ההורים מאחור, כשאנחנו באנו ארצה"

  :אמרה רבקה 

  ."20חברותי, חרוץ, ָשֵקט: הילד הזה הוא חומר אנושי מצוין "

ועד , דרורועם  תמירעם  חלקשאותו , לחדרומשה  הרשה לו לנסוע מיהרדגן  דוידש אחרי

חולצה , גרביים, בתרמיל הניח לבנים. שהסתיימה הפסקת עשר סיים לארוז תרמיל צד קטן 45 

שהיה בתחתית ערימת בגדיו , מברשת ומשחת שיניים וכן הברט השחור הישן שלו, להחלפה

  . תמירמתחת לתאו של , בתא השמאלי של ארון הבגדים

 
בריםבין ח –עמוס עוז 

                                                 
 souple גמיש 9
 singularité זרות 10
  extraterrestre חייזר 11
 l’importuner להציק לו 12
 réservé מאופק 13
 offenser העליבו 14
 garder rancune נטר טינה 15
 délicatesse עדינות 16
 le fait même que ce soient des filles était pour lui une merveille עצם היותן בנות הוא בעיניו לפלא 17
 se détacher להתנתק 18
 nous avons taillé dans le vif חתכנו בבשר החי 19
חברותי  20 sociable 
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Document N°2 :  

 

 
  

Le nouvel Israélien, le « sabra », dans les années cinquante 
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT 
 

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 
 

Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre et numéroter les réponses 
conformément au sujet. 
 
Tous les candidats traiteront les questions suivantes 
 
 
A. 

1) Document N°1 : 

Parmi les phrases proposées ci-dessous, choisissez celle qui reflète le mieux le sujet du 

document N°1 et recopiez-la : 

  .את הקיבוץ(définitivement) משה עוזב סופית  .1

 .כמו כולם נהגבקיבוץ צריך להת .2

 . בקיבוץ לא קיבלו את משה יפה .3

2) Documents N°1 et N°2 :  

Comparez le personnage de Moshé Yachar à son arrivée au kibboutz (document N°1) au 

« sabra » (document N°2). La comparaison (2 éléments au moins) sera faite en hébreu.  

 

B. Document N°1 : 

Choisissez la proposition qui convient, en fonction du texte et recopiez-la : 

  . יש למשה אחים  או אחיות/ משה בן יחיד  .1

 .אחרי הלימודים משה בילה עם ההורים/ אחרי הלימודים משה ישב בפינת המועדון  .2

משרד  חלהכשדודו של משה / המשפחה שלחה אותו לקיבוץ , חלהכשדודו של משה  .3

 .הסעד שלח אותו לקיבוץ

 .למשה יש חדר משלו/ למשה יש שותפים לחדר  .4

 . כשהעליבו אותו משה לא כעס/ כשהעליבו אותו משה צעק  .5

  

C. Document N°1 :  

Répondez en hébreu aux questions suivantes : 

 ?למה הגיע משה לקיבוץ  .1

 ?מה הוא ביקש מדויד דגן  .2

? מה ענה לו דויד דגן  .3



15HEV1ME1  Page : 6/7 

 3לפחות (? של משה שונה מזה של נערי הקיבוץ בהתחלה  (l’aspect)במה היה מראהו  .4

 )דוגמאות

 ?תייחס משה לבנות הקיבוץ האיך  .5

 ?מה דעתה של המורה רבקה על משה  .6

 . תאר את אופיו של משה .7

 

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

D. Document N°1 : 

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

 ?בקיבוץ משה  (s’intégrer) באיזו מידה השתלב ואיך  
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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) : 

 

 .דמיין את נסיעתו של משה וביקורו אצל אביו .1

Imaginez le voyage de Moshé et sa visite à son père. 

מה ? קיבוץ לפי המחנך דויד דגן ולפי המורה רבקה במהן הדרכים כדי לשלב ילד חוץ  .2

 ? על דרכים אלה דעתך

De quelle manière parvient-on à intégrer au kibboutz un enfant arrivé seul de la ville, d’après 

l’éducateur David Dagan et l’institutrice Rivka ? Qu’en pensez-vous?  

 

 

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) : 

 .דמיין את נסיעתו של משה וביקורו אצל אביו .1

Imaginez le voyage de Moshé et sa visite à son père. 

 

 , לדעתך, האם. ק אותו ממשפחתו ומעברותמשה הגיע לקיבוץ לבד ובקיבוץ מנסים לנ .2

  ?צריך בהכרח להתנתק מהעבר כדי להשתלב בקיבוץ או במסגרת חברתית חדשה 

Moshé est arrivé seul au kibboutz. Au kibboutz, on essaie de le couper de sa famille et de son 

passé. D’après vous, faut-il nécessairement tourner le dos à son passé pour s’intégrer au 

kibboutz ou dans tout autre cadre social nouveau ?  

 
 
 
 
 

 




