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HIGHER SCHOOL CERTIFICATE
EXAMINATION

Modern Hebrew Continuers
(Section I — Listening and Responding
Part A and Part B)

Transcript

Familiarisation Text
:Female

סבא ,תודה על הארוחה .זה היה נהדר.

:Male

בבקשה ,תני לי את הצלחת.

:Female

כן ,אפשר לקבל את המתכון של העוף שהיה טעים?

:Male

בוודאי ,אני אכתוב אחרי שנגמור במטבח.

Section I — Listening and Responding
Part A
Question 1

דוויד :היי שרה ,זה דוויד .החלטנו לחגוג לאילן מסיבת הפתעה במוצאי שבת .אני חושב
שזו תהיה הזדמנות מצויינת להשלים בינייכם .יהיה טוב אם תוכלי לאפות את עוגת
השוקולד המפורסמת שלך .את יודעת כמה אילן אוהב אותה .תודיעי לי אם את
מגיעה.
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Question 2

טומי:

גברת לוי ,זה ממש לא הוגן שהורדת לי נקודות בעבודה שהגשתי.

גברת לוי:

טומי ,שנינו יודעים את החוקים לגבי הגשה מאוחרת .כבר נתתי לך כמה
אזהרות לפני כן ,ושלושה שבועות באיחור… .זה ממש מוגזם!

טומי:

אבל קבוצת הכדורגל שלי הגיעה לגמר התחרות.

גברת לוי:

תלמידים אחרים בכיתה היו בקבוצה הזאת והצליחו להגיש את העבודה בזמן.

טומי:

לא חשבתי שהאימון ידרוש ממני כל כך הרבה זמן.

גברת לוי:

אתה גם לא ענית לעניין.

טומי:

אבל הפסדתי כל כך הרבה שיעורים.

גברת לוי:

כן ,אבל תלמידים אחרים באו אליי כדי להשלים את החומר .אתה לא התאמצת
בכלל.
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Question 3

ברוכים הבאים לבית הספר ״המלך שאול״ .אנו מקווים שזאת תהיה התחלת דרך מאושרת
ומוצלחת גם לכם וגם לילדיכם.
בית הספר משקיע כסף רב כדי להיפטר משימוש בבקבוקי פלסטיק .אני לא צריך להזכיר
לכם כמה נזק זה גורם לאיכות הסביבה .כתוצאה מכך החלטנו לאסור את השימוש בבקבוקי
פלסטיק בבית הספר ולהפסיק למכור בקבוקי שתייה בקיוסק בית הספר .לכן התקנו ברזיות
מיים מחוץ לכל כיתה ובחצר.
אנו מבקשים מכם לספק לילדיכם בקבוק מיים רב-פעמי .למען הבריאות של ילדיכם אנו
מבקשים שכל ילד ישתה מהבקבוק הפרטי שלו בלבד .בקבוק רב פעמי באיכות טובה עולה
רק כמה דולרים בתחילת השנה.
כולנו יודעים שהקטנים שלנו מאבדים דברים כל הזמן ,לכן שם הילד צריך להיות על הבקבוק
בצורה ברורה .יש הרבה בקבוקים חמודים ומצחיקים היום בשוק .אנחנו בטוחים שילדיכם
יבחר בבקבוק שיתאים לאישיותו וכך ידאג לשמור עליו.
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Question 4

מראיינת:

היי .אנחנו נמצאים למטה בכניסה ,ליד הקבלה ,עם צוות הצילום .איפה אתה
רוצה לערוך את הראיון – בחדר שלך ,ליד הבריכה או באולם הכניסה?

זמר:

מה! על מה את מדברת? איזה ראיון?

מראיינת:

מאז המסיבה ,כאשר הסכמת להתראיין לתוכנית הבוקר ,יש לי פרפרים בבטן,
כמו ילדה קטנה לפני יום ההולדת שלה!

זמר:

את באמת חושבת שאכפת לי על חבורת נשים בגיל העמידה שצופה בי?

מראיינת:

אתה רציני? אתה יודע שאלה המעריצות הכי גדולות שלך? אתה יודע כמה זמן
הם חיכו שתגיע לאוסטרליה? זה לא יקח הרבה זמן ואתה יכול להביא שמחה
לכל כך הרבה אנשים.

זמר:

יש לי דברים יותר חשובים לעשות! הם יקנו את הדיסקים שלי בכל מקרה ,ואם
הם רוצים לראות אותי ,הם יכולים לקנות כרטיס ולהגיע להופעה שלי!

מראיינת:

תתבייש לך .אתה מתנהג בדיוק כמו ילד מפונק .אתה צריך את אהבת המעריצים
שלך אבל האמת היא שלא מגיע לך! אני ראיינתי את הכוכבים הכי גדולים
ואתה הכי מגעיל.

זמר:

לא אכפת לי מתוכנית בוקר בתחנת טלויזיה אוסטרלית.

מראיינת:

אתה החוצפן הכי גדול שאי פעם הכרתי!
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Section I — Listening and Responding
Part B
Question 5

תמר:

סוף סוף רמי!

רמי:

היי תמר .מה העניינים?

תמר:

הבטחת לי שתחזיר את המחברת שהשאלתי לך ,לפני סוף השבוע!

רמי:

אז מה הבעייה? המבחן רק בעוד יומיים.

תמר:

זאת בדיוק הסיבה שרציתי את המחברת שלי בשבוע שעבר .יש לי רק יום אחד
להתכונן.

רמי:

אז כמה זמן את צריכה? יש לך עוד מה לעשות ,חוץ מללמוד?

תמר:

רציתי לבלות בסוף השבוע שעבר .לכן רציתי את המחברת לפני סוף השבוע.
התקשרתי אליך במשך כל השבוע .לא ענית לטלפון ולכן נאלצתי להשלים את
הסיכומים ממישהו אחר.

רמי:

אם זה היה כל כך דחוף ,יכולת לבוא אליי הביתה ולקחת אותם .אז הפעם לא תקבלי
את הציון הכי גבוה בכיתה ,אפשר לחשוב!

תמר:

לא זה העניין .לא עמדת בהבטחה שלך .לא אעשה לך טובות יותר.

רמי:

תרגעי ,זה לא סוף העולם!

תמר :אוף  -אתה כל כך מרגיז! אתה פשוט לא מבין!
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Question 6

דניאל:

ערב טוב שושנה .גם לך ולמאזינים ברוכים הבאים לאולפן בסידני.

שושנה:

ערב טוב דניאל .טוב להיות כאן .לא ראיתי אותך מאז שסיימנו ללמוד
באוניברסיטה.

דניאל:

אני זוכר אותך אז ,בחוג הדרמה .היית שחקנית כל כך מתלהבת .חשבתי שיהיה
נחמד למאזינים הצעירים לשמוע על איך הגעת מהבמה לרדיו.

שושנה:

מאוד פשוט .לא הצלחתי למצוא עבודה בתיאטרון ,אז התחלתי סתם לראיין
אנשים .העליתי את הראיונות לאינטרנט .כאשר הציעו לי לעבוד ברדיו נתנו לי
את החופש לבחור את מי לראיין ,וזה בסוף מה ששיכנע אותי.

דניאל:

המעבר שלך מדהים! ספרי ,מה הסוד שלך?

שושנה:

אני מניחה שזה עניין של תשוקה וסקרנות .תמיד הייתי בן-אדם סקרן ועכשיו אני
נהנית לראיין את האנשים הכי מעניינים בעולם.

דניאל:

כייף לך!

שושנה:

כן ,אבל לפני הכייף צריך הרבה עבודה קשה .אני משקיעה המון זמן ומאמצים
כדי למצוא אנשים באמת מעניינים ולשאול אותם את השאלות הנכונות .כך אני
משיגה ראיון מעניין ומשמעותי.

דניאל:

וואו .אני זוכר כמה היית מאוכזבת כשלא הצלחת למצוא עבודה כשחקנית .את
עדיין מאוכזבת מכך?

שושנה:

בכלל לא .אני אוהבת את האתגר… וכל יום אתגר חדש.

דניאל:

שושנה .תודה רבה שהצטרפת אליי היום .מהו המסר שהיית רוצה להעביר
למאזינים?

שושנה:

הכל קורה לטובה אם אתה מוכן לעבוד קשה ואם אתה פתוח להזדמנויות
המגיעות.
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