
Questions types pour l'épreuve orale du baccalauréat - LV2

(Ces questions sont classées par thèmes)

(vacances et tourisme) ׁשה ְוַתָ ּיר ּות ָ ֻחְפ

1. מי צריך חופשה ? 
- כל האנשים צריכים חופשה. אנשים שעובדים קשה צריכים חופשה מכל המתח של 

היום-יום. תלמידים גם צריכים מנוחה מהלימודים.

2. למה כדאי לנסוע לחופשה עם ההורים ?
- כדאי לנסוע לחופשה עם ההורים כי אנחנו נשארים בבית מלון טוב. זאת הזדמנות 

להיות עם כל המשפחה.
- כל השנה התלמידים לומדים בבית הספר וההורים עובדים אז כשנוסעים לחופשה 

יכולים לבלות ביחד.

3. מה יש בירושלים שאין בתל-אביב ולהפך?
- בירושלים יש את הכותל המערבי, הכנסת, הרבה מקומות קדושים, שוק מחנה 
יהודה.. בתל-אביב יש ים, שוק הכרמל, מסעדות על-יד חוף הים. תל-אביב זאת עיר 

מלאת חיים.

4. מה עדיף לצאת לחופשה בטיסה או בהפלגה (באונייה, ספינה)
- אני מעדיפ(ה) להפליג באונייה כי אפשר לראות דולפינים ולהשתזף. יש יותר מקום 

ויותר נוח. אפשר לבלות על האונייה עם הצעירים שבגילנו.

5. את(ה) מעדיפ(ה) חופשה בעיר ובכפר מדוע?
- אני מעדיף חופשה בכפר או בקיבוץ כי אני מעדיף חופשה שקטה. אני אוהב את 
הפרטיות של הכפר ואין בו זיהום אוויר. בכפר אין הרבה אנשים אז אפשר לחשוב, 

לקרוא ולנוח. אין הרבה רעש.

6. האם כדאי לנסוע לחופשה עם ההורים או עם החברים ?
- אני מעדיף לנסוע עם החברים כי איתם אפשר לעשות חיים; לטייל, לרקוד 
בדיסקוטק, לאכול ברשתות המזון המהיר, ולחזור הבייתה בשעות המאוחרות של 

הלילה.

7. מתי הכי טוב לנסוע לחופשה ?
- הכי טוב לנסוע בקיץ כי מזג האוויר חם, אפשר להשתזף, אפשר לשחות בים 

ובבריכת השחייה, אפשר ללבוש בגדי-ים ולאכול גלידה.

8. איפה אתה מעדיף להיות בחופשה: במלון או באכסניית נוער ?
- אני מעדיף להיות בחופשה במלון כי במלון יש פרטיות, יש מסעדות, בריכות 
שחייה, חנויות ושירות חדרים. לא צריכים לבשל או לנקות. החדרים במלון גדולים 

ונקיים עם נוף יפה.



9. את אוהבת לנסוע לחופשה עם החברים ?
- כן, אני אוהבת לנסוע לחופשה עם החברים שלי כי זה לא משעמם כי כולם באותו 
גיל, כולם עוזרים אחד לשני ויש עצמאות. אבל צריך לשלם ולהחליט ויש הרבה 

ויכוחים.

10. למה צריך לצאת לחופשה ?
- זה חשוב לצאת לחופשה לעשות הפסקה קצרה, צריך להירגע ולנוח. גם חשוב 

לצאת לחופשה כדי לאגור כוחות חדשים.

(à la maison et à l'étranger) ּבְיָתה  ּוְבח ּוץ ָלָאֶרץ ַ ַה

1. מה המיוחד בעיר שלך?
- אין שום דבר מיוחד בעיר שלי מלבד בנייני מגורים גבוהים ומרכז מסחרי, הדבר 

היחידי המייחד את העיר הוא הקהילה היהודית הגדולה והמאורגנת שיש בה.

2. מה מיוחד בירושלים ?
- בירושלים יש הרבה דברים מיוחדים: יש את הכותל המערבי, בניין הכנסת הרבה 

מקומות קדושים ושוק מחנה יהודה.

3. אם היו מציעים לך טיול בחוץ לארץ, איפה היית רוצה לנסוע? מדוע ?
- אני הייתי רוצה לנסוע ליפן כי יש שם תרבות אחרת, יש שם מבנים מעניינם ואני 

אוהב(ת) את השפה והאוכל שלהם.

4. איפה, לדעתך, הכי מיוחד בצרפת? מדוע?
- המיוחד בצרפת הוא שיש הסטוריה מעניינת, אוכל טוב, יש מגוון של נופים ועיר 

האורות פריס עם מגדל אייפל ושאן אליזה.

5. מה יותר עדיף, לדעתך, סקי או מוזיאון. מדוע?
- אני מעדיף סקי כי זה מהנה, זה בריא, אפשר לפגוש אנשים. המוזיאון מעייף, 

משעמם ולוקח הרבה זמן.

6. איזו עיר הכי יפה, לדעתך?
- לדעתי העיר הכי יפה היא ניו-יורק כי יש הרבה חנויות זולות, הרבה גנים ציבוריים, 

יש מקומות מעניינם כמו פסל החירות.

(la vie au quotidien) ַחֵ ּיי ַה ּי ֹום-י ֹום

1. איפה את גרה ?
- אני גרה בצפון פאריס, בסרסל. בעיר שלנו יש הרבה מוסדות יהודיים, בתי כנסת, 

ומרכז מסחרי גדול עם דברי-מאכל כשרים.



2. איך השכונה שלך ?
- השכונה שלי יפה, בסרסל ים הרבה בניינים, ברחוב הראשי יש הרבה חנויות. 

המשפחה שלי עורכת שם קניות. בשכונה שלי יש תחבורה ציבורית טובה, יש תחנת 
רכבת ואוטובוסים. בסוף השבוע אני יוצא לבלות בקולנוע, מסעדות ומרכז קניות.

3. איך את מגיעה לבית-הספר באיזו שעה ?
- אני מגיעה לבית-הספר בהסעה בשעה שמונה וחצי. כל בוקר יש לנו ארבעה 

שיעורים. כל שיעור נמשך מאה דקות. אנחנו לומדים מדע, פילוסופיה, מתמטיקה, 
כלכלה , אנגלית, ספרדית ועברית. יש לנו שתי הפסקות אחת בת חמש עשרה דקות 

והשנייה בת שעה. בהפסקות אנחנו, אוכלים, מדברים ומשחקים. 

4. מה אתה אוהב בחדר שלך ?
- בחדר שלי אני אוהב את המחשב כי אני יכול להכין את שיעורי הבית, לגלוש 

באינטרנט וגם לשחק במשחקים מעניינים.

5. מי לוקח אותך לבית הספר ?
- אמא שלי לוקחת אותי לבית הספר. אני מגיעה לבית הספר בשעה שמונה וחצי.

6. את אוכלת ארוחת צהוריים בבית הספר ?
- כן, אני אוכלת ארוחת צהוריים בבית הספר. אפשר לאכול הרבה אוכל טעים.

7. אתה חושב ששיעורי הבית חשובים ?
- כן, שיעורי הבית חשובים. הם מרחיבים את האופקים, עוזרים להתקדם בלימודים 

וגם מראים אם אני מבין את מה שלמדתי בבית הספר.

8. מה את עושה אחרי שאת מסיימת את שיעורי הבית ?
- אני רואה טלוויזיה, אוכלת ארוחת ערב, משחקת עם המחשב ומטלפנת לחברים 

שלי.

(éducation et vie professionnelle) ִח ּנ ּוְך  ּוִמְקצ ֹוַע

1. איפה אתה לומד ?
- אני לומד בבית ספר אורט ויליה לה בל. בית הספר נמצא בצפון פאריס ליד סרסל. 
זה בית ספר יהודי מקצועי ועיוני. בבית הספר לומדים שש מאות חמישים תלמידים.

2. למה חשוב ללמוד ?
- כי הלימודים מרחיבים את האופקים, אם לומדים אפשר למצוא בעתיד עבודה טובה 

ומעניינת, אפשר להתקדם בחיים.

3. כמה תלמידים לומדים בכיתה ?
- בכיתה שלי יש 20 תלמידים, יש לוח גדול ולבן, ליד הלוח עומד שולחן ומורה ומולו 

עשרים מקומות ישיבה.



4. למה התלמידים רוצים ללמוד באוניברסיטה ?
- כי הם רוצים לרכוש מקצוע לעתיד, הלימודים באוניברסיטה מרחיבים את האפקים 

ואפשר להכיר באוניברסיטה אנשים מעניינים.

5. מה את לומדת באורט ?
- באורט אני לומדת, עברית, הסטוריה יהודית, גיאוגרפיה, כלכלה, חשבונאות, 

מזכירות, צרפתית, ספרדית, אנגלית, מדע, מחשבים...

6. למה צריך לעשות שיעורי בית ?
- שיעורי בית מרחיבים את האופקים, אם מכינים שיעורי בית אפשר להצליח 

במבחנים, שיעורי הבית הם חזרה על מה שלמדנו בכיתה.

7. מה הם המקצועות שאתה אוהב ללמוד ?
- אני אוהב ללמוד עברית כי זאת השפה של העם היהודי, אני גם אוהב ללמוד 

הסטוריה יהודית וגיאוגרפיה כי אני רוצה להכיר ארצות אחרות.

8. למה את חושבת שהלימודים חשובים ?
- אני חושבת שהלימודים חשובים כי הם מרחיבים את האופקים, אם לומדים אפשר 

לרכוש מקצוע טוב ומעניין. אני חושב שקודם כל צריך ללמוד ורק אחר-כך לעבוד.

(loisirs) ּביִבים ִ ַ ּתְח

1. איזה עיתון אתה מעדיף לקרוא ?
- אני מעדיף לקרוא עיתון ארצי, הוא יותר מעניין, יש בו הרבה חדשות והרבה מדורים 

כמו ספורט, בישול ומדע.

2. לדעתך חשוב שתהיה טלוויזיה בבית ?
- לדעתי, כן, כי אפשר לראות תוכניות מעניינות ומלמדות, ספורט וסרטים טובים.

3. למה חשוב לעשות ספורט ?
- כי זה טוב לבריאות, זה מהנה ואפשר לפגוש אנשים אחרים שאוהבים את הספורט 

שלנו.

4. איזה ספורט אתה אוהב ?
- אני אוהב כדורגל כי רצים וקופצים הרבה, יש מתח וכולם צריכים לשתף פעולה.

5. מהו הספר האחרון שקראת ?
- הספר האחרון שקראתי הוא ''בעל הזבוב''. הספר מספר על ילדים שחיים על אי, 

הסיפור קרה בתקופת מלחמת העולם השנייה, הדמות המרכזית היא ג'ק.



6. איזה עיתון את אוהבת לקרוא ?
- אני אוהבת לקרוא את actualité juive כי יש בו חדשות על ישראל.

7. מה את אוהבת לראות בטלוויזיה ?
- אני אוהבת לראות חדשות כי אפשר להרחיב את האופקים, אפשר גם לדעת מה 

קורה בעולם ובישראל, החדשות עוזרות לי בלימודים.

8. איזה ספורט אתה אוהב ?
- אני אוהב לשחק כדורגל, זה ספורט קבוצתי, אני יכול לשחק עם החברים שלי.

9. איזה ספורט את אוהבת ?
- אני חושבת שיותר טוב ללכת כי זה בריא יותר, פחות מעייף ויותר מהנה.

10. למה לא טוב לראות הרבה טלוויזיה ?
- כי אם רואים הרבה טלוויזיה, אין זמן להכין שיעורי בית, אי אפשר להכיר אנשים 

חדשים ואין זמן לקרוא ספרים.

(toi et les autres) ַעל ַעְצְמָך ְוַעל ֲאֵחִרים

1. בן כמה אתה ?
- אני חגגתי את יום ההולדת שלי בארבעה עשר בינואר. אני בן שמונה עשרה ונולדתי 

בשנת 1985.

2. מה את אוהבת לעשות בזמנך הפנוי ?
- בזמני הפנוי אני אוהבת לקרוא ספרים, לראות טלוויזיה ולשחק במחשב. לפעמים 

אני יוצאת עם החברים שלי לראות סרטים.

3. מה אתה אוהב לעשות בבית ?
- לשחק במחשב, לגלוש באינטרנט, לדבר בטלפון ולנוח בחדר שלי.

- בבית אני אוהב להיות עם ההורים שלי כי אני יכול לספר להם על הבעיות שלי והם 
נותנים לי עצות טובות. אני מדבר עם ההורים שלי על הפוליטיקה ועל המצב בישראל 

והם עוזרים לי להרחיב את האופקים.

4. כמה ילדים אתם בבית ?
- אנחנו שלושה. אני הילד הכי גדול בבית / אני הבכור : אחי צעיר ממני בשנתיים 

ואחותי צעירה ממני בארבע שנים. אני אוהב להיות הגדול, אני מאוד אחראי.

5. מה אתה לא אוהב לעשות בבית ?
- אני לא אוהב לסדר את החדר שלי, אני לא אוהב לנקות ולסדר, אני לא אוהב לגהץ 

ולשטוף כלים.


