
 2018אפריל  –עברית  –בחינת בקיאות למועמדים להוראה 

 נקודות( 30פרק ראשון: הבנת הנקרא וידע לשון )

 .שלפניכםוענו על השאלות , בצד שמאל המוצגקראו את הטקסט 

 האריך את החיים, וזה עוד לא הכולעזרה לזולת יכולה ל
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אנשים רבים מעידים על עצמם שדבר לא מעניק להם את מידת 

 3,000הסיפוק שמעניקה להם עזרה לזולת. במחקר שנערך בקרב 

מהם מרגישים טוב כשהם עוזרים  95% -משתתפים נמצא ש

לאחרים. ואכן, ככל שאנו עוזרים יותר, כך אנו מיטיבים עם 

עצמנו. לא מדובר רק בתמיכה או בטיפול באדם אחר; גם טיפול 

 בבעלי חיים ואפילו בצמחים מביא לתוצאות דומות. 

 

במאמר זה נתרכז בתועלת  בלעל המניעים לנתינה דובר רבות, א

שלה. ראשית, נמצא שהתנהגות כזאת משחררת במוח 

שמייצרים תחושה טובה. שנית, כפי שמסבירים  1אנדורפינים

פסיכולוגים, העובדה שנותן העזרה הצליח לחולל שינוי בחייו של 

 אדם אחר, יכולה לגרום לו לתחושת סיפוק.  

 

רים רבים נמצא נוסף על כך, כאשר אנו עוזרים לזולת, שבמק

באותו רגע במצב פחות טוב משלנו, אנו לומדים להעריך את מה 

שיש לנו. יתרון נפשי נוסף שמספקת עזרה לזולת הוא הסחת דעת 

מההתמודדויות שלנו. במחקרים שעקבו אחר תחושות מצוקה או 

דיכאון בקרב אנשים הסובלים ממחלות קשות, נמצא כי בקרב 

שיפור ברמות הדיכאון או אלה שתמכו בחולים אחרים חל 

המצוקה. מחקרים אחרים הראו שהתנדבות מגבירה את תחושת 

 הערך העצמי ומפחיתה רגשות שליליים. 

 

                                                           
 חומר כימי המצוי באופן טבעי במוח, ומסייע בשיכוך כאבים ובשיפור מצב הרוח. -אנדורפין  1
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מעבר לתחושות של ערך עצמי גבוה וסיפוק, במחקרים רבים 

 נמצא שפעילות של עזרה לזולת תורמת לבריאות הפיזית שלנו,

בעיקר להפחתת לחץ הדם ולשיפור במערכות הלב, החיסון 

והעצבים. מחקרים מצאו קשר בין התנדבות לשיפור בלחץ הדם 

ולהקטנת הסיכוי לפתח יתר לחץ דם בקרב בני חמישים ומעלה. 

קיימים גם מחקרים המראים כי בקרב אנשים שמתנדבים על 

כה תוחלת החיים ארו –בסיס קבוע מתוך רצון לסייע לאחרים 

 יותר. 

 

עזרה לזולת, אפוא, מתגמלת אותנו נפשית ופיזית, ולמרבה 

השמחה, החיים מזמנים עבורנו הזדמנויות רבות ליהנות מתגמול 

זה, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע. אחת הדוגמאות 

הבולטות לנתינה מתמשכת היא סבא או סבתא שעוזרים לטפל  

נון המטפלים בנכדים במימצאו שסבים וסבתות בנכדים. מחקרים 

הנכון נוטים לחיות כמה שנים יותר מאלה שלא מטפלים בנכדים. 

אחד ההסברים האפשריים לעלייה בתוחלת החיים הוא שמדובר 

כאן בעזרה משמעותית יותר מבחינת הנותן, ואולי מבחינה 

כל דור מתאמץ להשקיע בצאצאים שלו כדי לשמור  2אבולוציונית

ר נוסף לתופעה זו הוא שטיפוח מערכות על ההמשכיות שלו. הסב

יחסים בתוך המשפחה תורם לשיפור איכות החיים. היעדר קשר 

כלשהו עם הנכדים יכול להשפיע באופן שלילי על בריאותם של 

 סבים וסבתות ועל אורך חייהם. 

 

אצל עורכי המחקר הבהירו שעזרה בטיפול בנכדים יצרה 

שהתבטאו  ,ונדיבות קשישים דפוסי התנהגות של שיתוף פעולהה

גם ביחסים שלהם עם אנשים בקהילה, שאינם בני משפחה. דבר 

 זה השפיע לטובה על אורך חייהם ועל איכות החיים שלהם. 

                                                           
פשוטות והתיאוריה שלפיה התפתחו צורות החיים )חי וצומח( על כדור הארץ בהדרגה מצורות קדומות  -אבולוציה  2
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נראה שכשאנחנו מתנדבים ועוזרים לאחרים אנחנו לא רק יוצרים 

עולם טוב יותר, אלא גם תורמים לעצמנו ויוצרים "אני" שמח, 

ֶזה שיכול לתפקד טוב יותר ורוצה לתת יותר מסופק ובריא יותר,  כָּ

תחושה זו מסייעת לנו להמשיך וליצור מעגל של נתינה  לסביבתו.

הדדית, המחזקת את תחושת הקהילתיות ושומרת על יציבות 

הקהילה. קהילה חזקה מגדילה מאוד את סיכויי ההישרדות של 

רים הפרט מול איומים חיצוניים. ייתכן גם שאנשים שעוזרים לאח

נהנים ממעמד חברתי משופר ומסיכויים טובים יותר להעביר את 

מאחר שהנתינה ההדדית תורמת הן  התכונות האלה לצאצאיהם.

 לאדם והן לקהילה ראוי שכולנו נהיה חלק ממעגל הנתינה.

 ת החיים.כל הזכויות שמורות לאתר מהו©  31.7.17מעובד על פי: בועז מזרחי, "עזרה לזולת יכולה להאריך חיים", 

 

 נקודות( 19)הבנת הנקרא ב שאלות

 נק'( 2) 1שאלה 

 ?(2-1שורות במשפט הראשון )מהו הרעיון המוצג 

 אנשים רבים מעידים שעזרה לזולת אינה מעניקה להם דבר.  .א

 אנשים רבים מעידים שקבלת עזרה מהזולת מעניקה להם סיפוק רב. .ב

 מעשה אחר. עזרה לזולת מעניקה לאנשים רבים הרגשה טובה יותר מכל .ג

 עזרה לזולת מסייעת לאנשים רבים להתגבר על תחושה של חוסר סיפוק. .ד

 

 נק'( 2) 2שאלה 

 ?6למה הכוונה במילים "תוצאות דומות" בשורה 

 לכך שאופן הטיפול בבעלי חיים דומה לאופן הטיפול בצמחים. .א

 .עלינו באופן דומה לעזרה לזולת משפיע טיפול בבעלי חיים ובצמחיםלכך ש .ב

 לכך שהרווח שמפיק אדם המטפל בזולת דומה לרווח שמפיק אדם המקבל עזרה.  .ג

 הרגשה דומה בזמן שטיפלו באחרים.דיווחו על המשתתפים במחקר  3,000לכך שכל  .ד

 

 

 

 



 

 נק'( 2) 3שאלה 

 ?שלפניה( ובין הפסקה 27-20)שורות  4מהו הקשר הלוגי בין פסקה 

 קשר של השוואה .א

 קשר של הוספה  .ב

 קשר של הדגמה .ג

 קשר של ניגוד .ד

 

 

 נק'( 2) 4 שאלה

 עזרה לזולת תורמת לבריאות הפיזית של נותן העזרה, למשל להארכת תוחלת החיים.

של נותן  הפיזיתלבריאותו  עזרה לזולתדוגמאות נוספות מהטקסט לתרומה של  שלוש הביאו

 .העזרה

1. ______________________________ _________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

 

 : מבין אלהדוגמאות  שלוש

  הפחתת לחץ הדם 

 שיפור במערכת הלב 

   שיפור במערכת החיסון 

  שיפור במערכת העצבים 

  שחרור אנדורפינים במוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 נק'( 2) 5שאלה 

 עוזרים יותר, כך אנו מיטיבים עם עצמנו".בטקסט מופיעה טענה שלפיה "ככל שאנו  5-4בשורות 

 איזו מהטבלאות שלפניכם מכילה נתונים התומכים בטענה זו?

   טבלה ב       טבלה א

 

 

 

 

 

 

   טבלה ד       טבלה ג

התנדבות    
 למען קשישים

רמת האושר של 
 המתנדב

 10)נמוכה( עד  1-מ
 )גבוהה(

 
למען התנדבות 

 קשישים
רמת האושר של 

 המתנדב
 10)נמוכה( עד  1-מ

 )גבוהה(

 9 פעם בשבוע  4 פעם בשבוע

 8 פעמיים בשבוע  6 פעמיים בשבוע

 4 פעמים בשבוע 3  7 פעמים בשבוע 3

 3 פעמים בשבוע 4  9 פעמים בשבוע 4

 

 

 נק'( 2) 6שאלה 

 . 40-28לפניכם היגד המבוסס על הכתוב בשורות 

 .ההיגדבחרו את שתי המילים המתאימות להשלמת 

מחקרים מראים שאם סבים וסבתות עוזרים לטפל בנכדים, תוחלת החיים שלהם יכולה 

תוחלת על  ______להשפיע  יכולעם הנכדים שלהם ניתוק הקשר לעומת זאת, . _______

 .החיים שלהם

 לטובה ;לעלות .א

 ; לרעהלעלות .ב

 לטובה ;לרדת .ג

 לרעה ;לרדת .ד

 

  

התנדבות    
 למען קשישים

רמת האושר של 
 המתנדב

 10)נמוכה( עד  1-מ
 )גבוהה(

 
למען התנדבות 

 קשישים
רמת האושר של 

 המתנדב
 10)נמוכה( עד  1-מ

 )גבוהה(

 7 פעם בשבוע  4 בשבועפעם 

 8 פעמיים בשבוע  6 פעמיים בשבוע

 9 פעמים בשבוע 3  8 פעמים בשבוע 3

 4 פעמים בשבוע 4  8 פעמים בשבוע 4



 נק'( 2) 7 שאלה

 "נתינה הדדית".הצירוף כתוב  49-48בשורות 

  איזו מהאפשרויות שלפניכם היא דוגמה לנתינה הדדית?

 האוטו.סבא מסיע את הנכד לאימון כדורסל והנכד עוזר לו לנקות את  .א

 סבתא מכינה בחגים ארוחה חמה לנכדים שלה ולהוריהם. .ב

 וקונה אביזרי בטיחות לרכיבה. מתנה אופנייםבהנכד מקבל מסבתא  .ג

 סבא מקבל עיתון יומי ומבקש מהנכד שיקרא לו כתבות מתוכו.  .ד

 

 נק'( 2) 8שאלה 

 מתואר מעגל הנתינה של האדם בקהילה. בטקסט  54-45 ותבשור

 . שורות אלההשלימו את מעגל הנתינה שבתרשים לפי 

 גררו את המשפטים מן המחסן שלפניכם למקומות המתאימים בתרשים. 

 רכם בתרשים.המשפט הראשון כבר מּוקם עבו

 

 מחסן: 

 .האדם עוזר לזולת  

 תרום לקהילה.לרצונו את של האדם מגבירה  תחושת הביטחון  

 גדלים. האדם שלהישרדות ההקהילה סיכויי בזכות יציבותה של   

  .אותה תהאדם לקהילה מחזקהתרומה של   

 )נתון( האדם עוזר לזולת. .1

 התרומה של האדם לקהילה מחזקת אותה. .2

האדם עוזר  . 1
.לזולת

2.

3.

4.



 של האדם גדלים.הישרדות הסיכויי בזכות יציבותה של הקהילה  .3

 תחושת הביטחון של האדם מגבירה את רצונו לתרום לקהילה. .4

 נק'( 3) 9שאלה 

 ראו את הקטע שלפניכם:ק  

התחילה לעבוד במקום עבודה חדש הדורש ממנה לעבוד שעות מרובות. היא  קטניםמא לילדים יא

 את הנכדים מדי יום מן הגן. הוציאוביקשה ממנה ל ,סבתם של הנכדים, מּהיפנתה לא

הסבתא, אף שאינה עובדת, סירבה לעזור לה מכיוון שלטענתה היא כבר אינה צעירה, אין לה 

 הכוחות הדרושים למטלה זו, והיא מעדיפה לנצל את זמנה לדברים אחרים.

 

 ?םלהוציא את הנכדים מן הגן מדי יוו לבתה הסבתא צריכה לעזורלדעתכם אם ה

שקראתם, "עזרה  שכתוב בטקסטלמה  וגםלדבריה של הסבתא גם התייחסו נמקו את תשובתכם. 

 . לזולת..."

 מילים. 40-כבהיקף של תשובה כתבו 

 

 

על  .תשובה שיש בה הבעת דעה בשאלה המוצגת והיא כוללת התייחסות הן לדברי הסבתא והן לכתוב בטקסט

 שורות. כארבעהתשובה להיות בהיקף של 

 

 נקודות( 11) ןידע לשוב שאלות

 נק'( 1) 01שאלה 

 :סבילהפכו את המשפט הפעיל שלפניכם למשפט 

 ראשי העמותה "לתת" הציגו את הזוכים בתעודת הוקרה על התנדבותם. 

______________________________________________________________ 

 ראשי העמותה "לתת".הזוכים בתעודות הוקרה על התנדבותם הוצגו על ידי 

 

 נק'( 2) 11שאלה 

 לפניכם שני משפטים: 

 המתנדבים הקדישו מזמנם לאחרים. -

 המתנדבים קיבלו תעודות הוקרה על פעילותם בקהילה. -

 

 . מורכבכתבו את שני המשפטים במשפט אחד  .א



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 . את סוג הפסוקית במשפט המורכב שכתבתם בסעיף אציינו  .ב

___________________________________________ 

 

 . לאחרים מזמנם הקדישו  הם מפני ש / מכיוון ש / כיקיבלו תעודות הוקרה על פעילותם בקהילה   א. המתנדבים

 הפסוקית: סיבהסוג ב. 

  



 נק'( 1) 21שאלה 

 בטקסט כתובות המילים "מעניק", "מעניקה". 2-1ות בשור

 את כל המילים המתאימות.  גררו לתיבה הריקה? להעניקאילו מילים מתאים לכתוב אחרי המילה 

                                               

                                       

     

 להעניק                                      

    

     

 

 

 נק'( 2) 31שאלה 

לפניכם קטע ובו חסרות מילים. השלימו את המילים החסרות לפי השורשים שבסוגריים. התאימו 

 .לכתובאותן 

ע( תקווה -ב-__)נהביעהה( בפרס "ספיר" המכובד ו__-כ-_________ )זזכתההסופרת _

 א( נשים רבות. -ו-___)ביבואו / תבואנהשבעקבותיה __

ע( ברשימת -פ-)י _מופיעותא( בחריפות נגד העובדה שרק סופרות מעטות __-ט-)ב _התבטאההיא __

 ח( ראש ועדת הפרס לשנות מצב זה. -ט-_)ב_הבטיחהזוכים בפרסים. בריאיון בטלוויזיה ____

 

 נק'( 2)41שאלה 

 לפניכם שמות פעולה.

 .שם פעולהואת שם הפועל המתאימים לכל  כתבו את הבניין

 שם הפועל הבניין שם הפעולה

ְזַַּדְמנּות   ה 

 

 להזדמן התפעל

 ַהְפָחָתה

 

 להפחית הפעיל

 ֵהָעְדרּות

 

 להיעדר נפעל

 

  תלונה

  חיבה

 מחשבה

 דוח תנועה

 טחוןיב

 תעודת הצטיינות



 נק'( 2) 51שאלה 

 שבקטע במילים. המספריםכתבו את 

 לסטודנטים שלום,

 תיערך מסיבה גדולה במכללה. באוקטובר ___ עשרים ושניים__ 22-ב

 לחלוקת שי לכל סטודנט.  _תשע עשרה וארבעים וחמש__ 19:45הנכם מוזמנים בשעה 

 _ עבודות נבחרות של תלמידים. עשרים ושלוש__ 23כמו כן תיפתח באולם הגדול תערוכה שבה 

 כולכם מוזמנים.

 בברכה

 הנהלת המכללה

 

 

 

 

 נק'( 1)61שאלה 

 בכל משפט. את הצורה הנכונה בחרו

ָכֵשללא רציתי  .א ָכֵשל / ְלה   במשימה החשובה. ְלה 

 ברחוב.  םכ  ְת א  /   םכ  ְת אֹוראיתי  .ב

  



 נקודות( 30פרק שני: הבנת הנקרא וידע לשון )

 וענו על השאלות שלפניכם.המוצג בצד שמאל, קראו את הטקסט 

 ?החיים בעיר אתמכוניות ללא נהג ישנו איך 

  אסף בידרמן, קרלו ראטי 
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מאז שפותחה המכונית המודרנית כפי שהיא מוכרת לנו כיום, היא 

עתה, כמאה שנה לאחר  השפיעה רבות על מראה הערים והחיים בהן.

מכן, המכונית עוברת שינויים מרחיקי לכת שיעצבו מחדש את הנוף 

 העירוני.

 

. מכוניות ללא נהג )מכוניות אוטונומיות(את השינוי מובילות 

שבת מכונית ללא נהג היא מכונית המופעלת על ידי מערכת ממוח

ללא התערבות אדם. למעשה, כבר כיום יש במכוניות מערך שלם של 

המסייעים לתפעל אותן באופן יעיל, אך במכוניות ללא  3חיישנים

החיישנים מתקדמים יותר. חיישנים אלה מסוגלים "לראות"  –נהג 

את הכביש והנעשה בו באופן דומה לזה שבו עינינו רואות את 

זן למערכת בינה מלאכותית ּוהמתרחש בכביש. המידע הנאסף מ

המותקנת במכונית, וכך היא הופכת לכלי רכב שיכול לנווט באופן 

 עצמאי בנתיבי תחבורה עמוסים. 

 

המכונית ללא נהג עתידה לחסוך לנו את פעולת הנהיגה ולאפשר לנו 

לבצע פעולות אחרות בעת הנסיעה, כמו קריאה או עבודה במחשב 

 מאחרלהפוך את הכבישים לבטוחים יותר,  יכולהנייד. כמו כן, היא 

הג מדויקת יותר, אינה שהמערכת הממוחשבת שבמכונית ללא נ

ת דעת ואינה מושפעת ממצבים אנושיים כמו עייפות נתונה להסח

 או חוסר ריכוז. 

 

                                                           
 לסביבה. מכשיר רגיש הקולט ומגיב לגירויים כמו אור וחום, ומספק מידע  -חיישן  3

http://www.sciam.co.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8/?author=%D7%A7%D7%A8%D7%9C%D7%95+%D7%A8%D7%90%D7%98%D7%99&group_id=1&post_id=17343
http://www.sciam.co.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8/?author=%D7%A7%D7%A8%D7%9C%D7%95+%D7%A8%D7%90%D7%98%D7%99&group_id=1&post_id=17343
http://www.sciam.co.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8/?author=%D7%90%D7%A1%D7%A3+%D7%91%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%9F&group_id=2&post_id=17343
http://www.sciam.co.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8/?author=%D7%90%D7%A1%D7%A3+%D7%91%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%9F&group_id=2&post_id=17343
https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_car
https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_car
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 שיתופיּות –עתיד התחבורה העירונית 

המכונית ללא נהג מאפשרת להתנתק מהקשר האישי למכונית 

 פותחת אפשרויות חדשות לשימוש בה. היא הפרטית, וכך

אפשרות אחת היא שיתוף במכונית. המכונית ללא נהג תוכל להסיע 

אתכם בבוקר לעבודה ולאחר מכן, במקום להישאר בחניה, היא 

תוכל לעמוד לרשות אחד המכרים שלכם או לרשותו של כל אדם 

אחר. באופן הזה, יוכל כלי רכב אחד להיות בשימוש עבור אנשים 

 רבים לאורך כל היום.  

 

היא שיתוף נסיעות. כלומר, כמה אנשים המעוניינים אפשרות שנייה 

להגיע ליעד מסוים שנמצא במסלול הנסיעה של המכונית יחלקו את 

אותה נסיעה. טכנולוגיית המכוניות ללא נהג יכולה לשפר ולייעל את 

כי היא מאפשרת לנהל את כל הנסיעות באופן  שיתוף הנסיעות

ערכת הבינה המלאכותית שמורכבת באמצעות ממקוון )אונליין(: 

תוכל לקבל מידע על אודות נוסעים נוספים היא מכונית ב

 שמעוניינים להגיע לאותו יעד, ולאסוף אותם בדרך.

 

בעקבות שיתוף המכוניות ושיתוף הנסיעות יפחת מספר המכוניות 

על הכביש, יתקצרו זמני הנסיעה ויתמעטו העיכובים הנוסעות 

 בנסיעה. כמו כן, יצטמצמו זיהום האוויר והנזק הסביבתי.

 

 עיר ללא מגרשי חניה וללא רמזורים

ככל שיתרחב השימוש בשיתוף מכוניות ובשיתוף נסיעות, כך יפחת, 

במידה ניכרת, הצורך במגרשי חניה. עם הזמן יתפנו שטחים 

עירונית יקרה המשמשים כיום כמגרשי חניה. נרחבים של קרקע 

אזורי חניה ריקים יוכלו לשמש להקמת מרחבים ציבוריים כגון 

 פארקים, גני שעשועים, מסלולי הליכה ועוד. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rideshare
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מראות שכיחים אחרים המאפיינים את רחובות הערים שלנו 

עתידים אף הם להיעלם, למשל רמזורים. כֵלי רכב ללא נהג 

יוכלו לתקשר זה עם זה במטרה לשמור על המצוידים בחיישנים 

מרחק בטוח ביניהם. כדי לחצות צמתים, מערכת ניהול תעבורה 

תקלוט מהמכונית בקשת גישה לצומת, וכך יהיה אפשר לחצות 

יתקצרו זמני הנסיעה  בלי להיעזר ברמזורים. בעקבות כך צמתים

והתנועה תזרום בחופשיות עם פחות עצירות  ,וההמתנה לאין שיעור

 והאצות.

 

 מכשולים אפשריים

מכוניות ללא נהג יכולות לחולל שינויים חיוביים מרחיקי לכת 

בתחבורה העירונית, אך צריך לנהל בזהירות את המעבר לעיר ללא 

 אחרת עלולות להיות לו גם השלכות שליליות. ,נהגים

 

נושא האבטחה. המכונית ללא הנושא המטריד והמדאיג ביותר הוא 

נהג מנוהלת, כאמור, באמצעות מערכת ממוחשבת והיא חשופה 

לפריצות זדוניות המסכנות את פעולתה. כולנו מודעים לנזק 

ההרסני שפריצה זדונית עלולה לגרום למחשב הביתי שלנו. מה 

יקרה אם תתרחש פריצה כזו למערכת המחשב שבמכונית ותגרום 

ות צפויים לנו אם תהיה פריצה כזו למכוניות לקריסתה? ואילו אסונ

 רבות בו בזמן?

 

כמו כן, יש לזכור שמיליוני נהגים בעולם כולו מועסקים כיום 

הקשורים למערכות התחבורה העירוניות, והם עלולים  בתפקידים

 למצוא את עצמם מחוסרי עבודה וללא מקור פרנסה.

 

למיניהן, המשמשים נושא נוסף הוא דמי החניה ואגרות הרישוי 

מקורות הכנסה לרשויות ממשלתיות ומקומיות. יש הטוענים 

 ששימוש נרחב בכלי רכב ללא נהג עלול לחסל מקור מימון זה.
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ולנווט אותה לעבר  יש לבחון, אפוא, את הטכנולוגיה החדשה

אם ננהל את המעבר בחוכמה, יוכלו מכוניות  המטרות הרצויות לנו.

 ללא נהג לספק לנו חוויה עירונית בטוחה ונעימה. 

, מועתק 24.8.2017בעברית מתאריך  קרלו ראטי, אסף בידרמן, "איך מכוניות ללא נהג ישנו את החיים בעיר", סיינטיפיק אמריקן

 הכתבה תורגמה בידי "אורט".סיינטיפיק אמריקן, ישראל. כל הזכויות שמורות ל©  ומקוצר ברישיון.

 

 נקודות(  02)הבנת הנקרא שאלות ב

 נק'( 2)    71שאלה 

 ? 4-1מה אפשר ללמוד משורות 

 חשוב לעצב מחדש את הנוף העירוני.  .א

 משפרת את נופי הערים. המודרנית המכונית  .ב

 פותחה לפני כמאה שנה.המודרנית המכונית  .ג

 . המודרנית תושבי הערים השפיעו על התפתחות המכונית .ד

 

 נק'( 2) 18שאלה 

 המילה "לראות" כתובה במירכאות. מדוע?  9בשורה 

 כי היא מציינת מושג. .א

 משמעית.-כי היא מילה דו .ב

 .כי היא ציטוט מתוך דברים שנאמרו .ג

 כי היא מופיעה במשמעות שונה מהמקובל. .ד

 

 

 נק'( 2)  19שאלה 

 לפניכם משפטים בנוגע למכונית ללא נהג.

 ליד כל משפט. נכון לאאו  נכוןסמנו 

 לא נכון                     / נכון  המכונית ללא נהג יכולה לנווט בעצמה בכבישי העיר. .1

              לא נכון / נכון  המכונית ללא נהג מושפעת מהסחות דעת ומחוסר ריכוז. .2

       לא נכון / נכון המכונית ללא נהג מחזקת את הקשר האישי בין הנהג למכונית. .3

  



 נק'( 2) 02שאלה 

 

 כל אחת מהן. בלשונכם . הסבירושיתופיותמוזכרות שתי אפשרויות של  37-20בשורות 

  ____________________________________________________________ .א

____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ ב.

____________________________________________________________ 

 אותו כלי רכב משמש כמה אנשים לסירוגין במהלך היום. – שיתוף במכונית .א

 במכונית אחת.כמה אנשים המעוניינים להגיע לאותו יעד נוסעים יחד  – שיתוף בנסיעה .ב

 

 נק'( 1) 12שאלה 

 ?50הכתוב בשורה  לאין שיעורלמה הכוונה בביטוי 

 במידה רבה .א

 בוודאות .ב

 ללא יד מכוונת .ג

 ללא מעצור  .ד

 

 נק'( 1) 22שאלה 

 לצד אילו שורות בטקסט מתאים ביותר לשלב את התמונה שלפניכם?

 

 

 

 

 

 

©Volvo 

   13 – 5 שורות .א

   19 – 14 שורות .ב

   27 – 20 שורות .ג

   34 – 28 שורות .ד



 נק'( 2)  32שאלה 

 מדוע השימוש במכוניות ללא נהג עשוי להשפיע על המרחבים הציבוריים בערים?

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 וכלו לשמש להקמת מרחבים ציבורייםיפחת הצורך במגרשי חנייה והם י כי בעקבות השימוש בהן

 

 נק'( 2) 42שאלה 

 (59-58לשם מה ניתנה הדוגמה של פריצה למחשבים הביתיים שלנו? )שורות 

 כדי להדגיש את החשיבות של אבטחת המחשבים בביתנו. .א

 כדי להמחיש את הסכנות האורבות למערכות ממוחשבות. .ב

 שמכוניות ללא נהג עמידות בפני פריצות.כדי להבהיר  .ג

 זקים בעקבות פריצות.נהקטין הסביר איך לכדי ל .ד

 

 נק'( 3) 52שאלה 

 את המילה המתאימה להשלמת כל משפט. בחרו

מספר המכוניות על הכביש. כתוצאה  / יגדל / יישמר יפחתבעקבות השימוש במכונית ללא נהג 

 של הרשויות מאגרות רישוי יצטמצמו.  ההכנסותהתרומות / המטרות / מכך, 

עלולים לאבד  / בטכנולוגיה בתחבורהבבנייה /  קים בתפקידים הקשורים כמו כן, אנשים המועס

 את פרנסתם.

  

1 

2 

3 



 נק'( 3) 62שאלה 

 הטקסט בנוגע למעבר לשימוש במכוניות ללא נהג?  ישל כותבם מה עמדת .א

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 כותבי הטקסט תומכים במעבר לשימוש במכוניות ללא נהג.תשובה ולפיה 

 

 בסעיף א.  הסבירו כיצד סגנון הטקסט ולשון הטקסט משקפים את העמדה שציינתם .ב

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 .אוצר המילים שבו משתמש הכותב בנוגע למכוניות ללא נהג הוא חיובי 

  יותר מהיקף העיסוק בחסרונותיהן.היקף העיסוק ביתרונותיהן של המכוניות ללא נהג גדול 

 

 נק'( 10ן ) ידע לשוב שאלות

 נק'( 1) 27שאלה 

 הסעיפים: שניקראו את המשפט שלפניכם וענו על 

 בעקבות שיתוף המכוניות ושיתוף הנסיעות יפחת במידה ניכרת הצורך במגרשי חניה.

 מהו הסוג התחבירי של המשפט?  .1

 פשוט  .א

 מחובר )מאוחה( .ב

 מורכב .ג

 

 ___________________הצורך )במגרשי חניה(במשפט? ______מהו הנושא  .2

 נק'( 1) 82שאלה 

 הסעיפים: שניקראו את המשפט שלפניכם וענו על 

 ולפיכך התנועה תזרום בחופשיות.  ,בעתיד ייעלמו רמזורים מרחובות הערים שלנו

 מהו הסוג התחבירי של המשפט?  .1

 פשוט  .א

 מחובר )מאוחה( .ב

 מורכב .ג

 



 

 

 מהו התפקיד התחבירי של המילים "בעתיד" ו"בחופשיות"?   .2

 המילים "בעתיד" ו"בחופשיות" הן משלימי שם. .א

 המילים "בעתיד" ו"בחופשיות" הן משלימי פועל.         .ב

 המילה "בעתיד" היא משלים שם, ואילו המילה "בחופשיות" היא משלים פועל. .ג

 "בחופשיות" היא משלים שם.המילה "בעתיד" היא משלים פועל, ואילו המילה  .ד

 

 נק'( 1) 92שאלה 

ילֹות מכוניות ללא נהג.   את השינוי מֹוב 

 ?מֹוִבילֹותמהו השורש של הפועל 

 ל-ב-מ .א

 ל-ו-ב .ב

 ל-ל-ב .ג

 ל-ב-י .ד

 

 נק'( 1) 30שאלה 

 כלי רכב ללא נהג יכול ַלֲחצֹות צמתים בלי להיעזר ברמזורים. 

 הוא: ַלֲחצֹותשם העצם שנגזר מהשורש של המילה 

 חּוץ .א

 ה יצָ ח  מְ  .ב

יָצה .ג  ֲחצ 

ָיה .ד  ֲחצ 

 נק'( 2) 31שאלה 

 לפניכם ארבעה שמות עצם:

ִלית ִאית   ַפִחית   מֹוִנית   ְמכָּׂ  ַמשָּׂ

 ___________פחית? ____ית X איזה שם עצם יוצא דופן מבחינת משמעות הצורן .א

 __ הקטנה___? בשם העצם יוצא הדופן ית Xהמשמעות של הצורן  מה .ב

 ___________ כלי רכבבשמות העצם האחרים? __ ית Xמה המשמעות המשותפת לצורן  .ג



 

 נק'( 2) 23שאלה 

 מיינו את השמות שלפניכם לפי דרך התצורה שלהם: שורש ומשקל או בסיס וצורן סופי.

דּות,  ִדּבוִרית  ִתְקֹשֶרת,  ֵשרּות,  ַניָּׂ

 

 

 

 

 

 נק'( 2) 33שאלה 

 .אחתכתבו את המילים המודגשות במילה 

 

 

 בשיתופיות.  __מכוניותיהם(ב)____ מכוניות שלהםנוסעים רבים משתמשים ב

_ להסיעם__ להסיע אותםלעבודה, כדי  בדרכי _חבריי___ החברים שליאני למשל אוסף את 

 _ המשותף.יעדנו(ל)___ יעד שלנול

 

  

 בסיס וצורן סופי שורש ומשקל

 דיבורית שירות

 ניידות תקשורת

  



 נקודות( 15) ידע ספרותי שלישי:פרק 

 .לפניכםש השאלות כל על וענו המוצג מצד שמאל, השיר את קראו

 

ם ַתֲעֹמד ַעל ָהָהר  יוסף-חמוטל בר / א 

 

ם ַתֲעֹמד ַעל ָהָהר   א 

ְשַאל: ָלָמה?  ְות 

ת ָיְדָך  ים א  ָהר  ל ה  יט א  ם תֹוש   א 

 ְזַמן ָאֹרְך. 

ְתשּוָבהְזַמן ָאֹרְך ְתַחכ ה   ל 

י ָלזּוז.   ְבל 

ָגרֹות.  ַרק ַהְַּדָמעֹות נ 

 

יָרה ּפֹור ְזע   ָאז ָתבֹוא צ 

ם-ְקֵנה  ַקש ָלּה ָמשֹוט ַבָשַמי 

 ְוֵתֵשב ְבַכְּפָך.

יחַ -ְקֵנה יא ַתנ   ַקש ְבַכְּפָך ה 

יל ָבּה ֵביָצה.  ְוָתט 

 

ְדָבר  ֲעֹמד ָשם ַעל ַהר ַבמ 

 ֹקרֲעֹמד ַבַחָמה ּובַ 

 ְמֹאד. ְזַמן ָאֹרְך

 

 ַאל ָתזּוז

ְבַקע ְבַכְּפָך  י   ַעד ש 

ים.  גֹוָזל ַרְך, ְמַבֵקש ַרֲחמ 

 

 , הוצאת הקיבוץ המאוחד2010, השתוותיוסף, -חמוטל בר



 נק'( 4) 43שאלה 

 בשיר מתואר מצב של ציפייה.

 דוגמאות הממחישות מצב זה.   שתיהעתיקו מן השיר  .א

________________________________________________________________________ 

 אם תושיט אל ההרים את ידך זמן ארוך -

 זמן ארוך תחכה לתשובה בלי לזוז -

 עמוד שם על הר במדבר עמוד בחמה ובקור זמן ארוך -

 אל תזוז עד שיבקע בכפך גוזל רך, מבקש רחמים -

 

 המתואר לאורך השיר. כתבו מהם הרגשות העולים מן  .ב

 הוכיחו דבריכם מן השיר.

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ובדידות בפתיחת השיר/בבית תיאור מפורט והוכחות מן השיר בנוגע לשני סוגי רגשות העולים מן השיר: צער, כאב 

 .השלישי, ולעומתם תקווה, אמונה וחמלה בסיום השיר/בבית השני

 נק'( 5) 53שאלה 

 הציגו את מבנה השיר. .א

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 .התייחסות למספר השורות בכל בית/לאורך הבתיםומספר הבתים בשיר )ארבעה( 

 מהו הרעיון המרכזי בשיר? .ב

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  ואמונה אפשר להגיע ממצב של סבל וייאוש למצב של תקווה וחיים חדשים. רעיון שבעזרת סבלנות, נחישותה

 

 כיצד תורם מבנה השיר לעיצוב הרעיון המרכזי? .ג

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ב.35ומפורט בין אורך הבתים או צורתם הגרפית ובין הרעיון המרכזי שהוצג בסעיף  קישור מפורש



 נק'( 6) 63שאלה 

 בשיר יש שימוש באמצעים האומנותיים האלה: ניגודיות, חזרתיות, סמלים.

 אמצעים אומנותיים והדגימו אותם מן השיר. שניבחרו  .א

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

קיימת בין הזמן הארוך של ציפייה לתשובה ובין רגע בקיעת הגוזל בסיום; או בין ההר הגבוה והגדול  ניגודיות -

 ו בין ההרים והמדבר המסמלים שממה ובין החיים החדשים העולים מן הגוזל הרך; ובין הציפור הזעירה; א

 או בין הבתים הראשונים הארוכים ובין הבתים המסיימים הקצרים והסימטריים.

 מתבטאת בחזרה על צירופים וחלקי משפט בשיר, למשל: זמן ארוך, קנה קש בכפך, אל תזוז. החזרתיות -

   .הציפור, קנה הקש, הגוזלבשיר הם ההר, המדבר,  הסמלים -

 

 .הסבירו את תרומתם של האמצעים האומנותיים שבחרתם להבנת הרעיון המרכזי בשיר .ב

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

מצער, בכי וסבל לתקווה ולחמלה; מציפייה  –ממחישה את המעבר בין המצבים המתוארים בשיר  הניגודיות -

 וחוסר וודאות לקבלת תשובה, תקווה והגשמה.

באה להעצים את התחושות העולות מן השיר ולהדגיש את הרעיון המרכזי. הצירוף זמן ארוך  החזרתיות -

י אל תזוז מדגיש ומעצים את הדרישה  לסבלנות מדגיש את הציפייה הממושכת ומעצים את הצער; הציוו

 ולנחישות שיביאו לשינוי ולתקווה.

מייצגים את הרעיונות שבשיר בצורה מוחשית ומציגים אותם באופן ציורי. ההר והמדבר ממחישים  הסמלים -

את גודלם ועוצמתם של הקשיים שצריך להתמודד איתם ואת ההמתנה לתשובה, הגוזל וקנה הקש ממחישים 

 השבריריות של התקווה, את התחושה של חמלה לקראת החיים החדשים שבוקעים בכף היד.את 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נקודות( 25) הבעה בכתב  רביעי:פרק 

 נק'( 25) 37שאלה 

 מילים. 300בהיקף של מאמר טיעון וכתבו עליו  ,מן הנושאים שלפניכם באחדבחרו 

 רעיונות.התרכזו בנושא, הימנעו מסטיות ומחזרה על 

 שימו לב לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק. 

 

 האם לכל דבר יש תחליף? .1

כיום מיוצרים תחליפים לדברים רבים. למשל, רובוטים המבצעים פעולות שונות במקום בני אדם, 

 .או חלקי גוף מלאכותיים המחליפים איברי גוף פגועים ועוד

תבו מאמר   והביעו את דעתכם בשאלה אם לכל דבר יש תחליף. טיעון כ 

נמקו את דבריכם, והביאו דוגמאות מתחומים כגון טכנולוגיה, בריאות, חינוך או כל תחום אחר 

 לבחירתכם. 

 

 מצלמות אבטחה במקומות ציבוריים .2

מוצבות כיום מצלמות אבטחה כדי להילחם בתופעות  ,חולים-כמו קניונים ובתי ,במקומות ציבוריים

 של הפרת הסדר הציבורי ואלימות.

 יש הטוענים שיש בכך חדירה לפרטיות האדם.  ,ואולם

 והביעו את דעתכם בנושא. טיעון כתבו מאמר 

 אחרים.  נם שליאו דוגמאות מניסיונכם או מניסיונמקו את דבריכם והב


