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 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 ב תיאום ובקרה"מינהל כא
 האגף לחינוך מבוגרים

 
   

 גמר לעולים: רמת הבחינה

 3811ג "חורף תשע: מועד הבחינה

  אחת יחידת לימוד: היקף הבחינה

  001181: מספר השאלון

 
 

 לעולים הבנת הנקרא והבעה
 הוראות לנבחן

 . שעתיים וחצי :משך הבחינה. א

 : ון ומפתח ההערכהמבנה השאל. ב

 .נקודות 57=     ת          "לתעודת זהות ומשימות במכ: פרק ראשון     

 .       נקודות 37=      משימות בהבעה בכתב                        :     פרק שני     

                    

 .נקודות 188=    כ  "סה                                                                             

 
 .כתבו את תשובותיכם בגוף הבחינה במקומות המיועדים לכך .ג

 .תיקוןו את תשובותיכם ותקנו את הדרוש קרא. ציינו סימני פיסוק, כתבו בכתב ברור .ד

 .אין להשתמש בחומר עזר .ה

 :פרטי מרכז ההשכלה  :מלאו את הפרטים הבאים. ו 

 _______________: שם המוסד  ______________: מספר נבחן     

 _______________:שם היישוב  ________________: שם נבחן     

 ____________    : פרטי                 שם מרכז  הבחינה שם משפחה   

                    

              : ז"ת' מס

 !ב ה צ ל ח ה 

 
 
 

 הדבק מדבקת נבחן                                 

         

 הדבק מדבקת שאלון

 

 ____________________:שם המעריך
 

 ________________:ציון הבחינה
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 .את הטקסט   וקרא
 

 ים –אוסנת בוסקילה מאת /   איך לעבוד בלי לחץ

 

כאשר . יוצא לחופשי אחרי חמישים שנה בכלאמתארים אסיר ש" חומות של תקווה"בסרט  .1

. יותר מהר ממה שהוא זוכר. הולך ברחוב הוא שם לב כי אנשים הולכים מהר מאוד הוא

הליכה של לווין מקליפורניה בדק ' פרופ. ידועה היום בקצב מהיר של הליכההזאת עה התופ

 .שניםבמשך עשר  18%ההליכה שלהם גדלה בהוא  מצא כי מהירות . אנשים במשך עשר שנים

 

: השתנה מאוד שלנו קצב החיים כל . היום מאשר בעבריותר   מהיר ההליכה קצב אבל לא רק  .3

האדם חי את עד אז . השעון  את  נוי התחיל כבר כאשר המציאו השי .הוא נעשה מהיר מאוד

ולפי  (' בוקר ערב וכו(לפי חלקי היממה  חילק את זמנוהוא  .בנחתלאט ו ועבד את עבודתוחייו 

 .עונות השנה בטבע 

 

הרחיקה אותנו  המהפכה הזאת  .העבודהעולם בעיקר בהמצאת השעון גרמה למהפכה גדולה  .1

, שניות, דקות: ת חיינו לתוך מסגרת מדוייקת של  יחידות זמן כמוהכניסה אהיא .  מהטבע

 . 'וכו חודשים, שעות

 

עד  0.88משעה , למשל,לומדים : קבועבתוך זמן יעילות רבה יותר  איפשרמצד אחד השעון  .4

יותר היום העובדים צריכים למלא אבל מצד שני  . 15.88 – 0.88או עובדים בשעות , 14.88שעה 

 .אותו פרק זמןבמשך תפקידים 

 

צריך למצוא  ?מה עושים .הדבר גורם לעובדים מתח ולחץו, קצב החיים  עולה בכל מקום .7

 .ולעבוד בנחת כמו פעםלהירגע להם  לעזורדרכים 
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יודע שהוא  יעבוד במהכדאי גם ש. שהוא אוהב במה לאפשר לעובד לעסוק אחת הדרכים היא  .6

כך . כדי לאסוף כוח קבועות בעבודהים הפסקות נוסף לכך רצוי לתת לעובד. לעשות הכי טוב

 .שך העבודההמלקראת לנוח  יוכלו

 

 שעושיםלא כל מה . אפשר לו לעבוד יותר לאטהיא ללהקל על האדם הדרך החשובה ביותר  .5

  . גרועתמיד הוא לאט ובנחת  עושיםלא כל מה שלעומת זאת . איכותיוטוב  תמידהוא  במהירות

 

 

 

 

 "דה מרקר"על פי                                                                                                                     

 3813  באוגוסט 35                   
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 (נקודות 57)   ת"משימות במכל –פרק ראשון 

 : על השאלות ענו
 

 .של הטקסט( כרטיס הביקור)את תעודת הזהות  בוכת. 1

 (  'נק 3)                                        _______________________________     (ת) הכותב

 ('נק 3)                                            ______________________  הבמה בה נכתב הטקסט

 ('נק 3)                                          _______________________   תאריך פרסום הטקסט

 

     תוכן

 ('נק 6)  ?    "חומות של תקווה"בסרט  למה מביאה הכותבת את הסיפור על האסיר .3

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 (1פסקה )? ופסור לוויןמה בדק פר. א  .1

 ('נק 6)                                                                                                                                    

__________________________________________________________ 

 ?מה הוא מצא בבדיקה. ב

__________________________________________________________ 

    
 ('נק 1)        ." מאשר בעבריותר היום לא רק קצב ההליכה מהיר : " ...כתוב 3בפסקה  .4
 

 (3פסקה )?  מה עוד השתנה היום

____________________________________________________________  
 

________________________________________________   ____________   

 
 

        ('נק 7)                (              1,4 פסקות:  )המצאת השעון שינויים להם גרמה  .7

 
 _________________________________________________________ .א
 

   __________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________.ב
 

   __________________________________________________________ 
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 ('נק 6)    (                      7פסקה )   ?על העובדים   היוםקצב החיים   איך משפיע  .6

 

_______________________________________________________ 

  
              (                                  5 -6פסקות ) .זרות לעובדים להירגע ולעבוד בנחתועדרכים ש שתיכתבו .  5

 ('נק 6)

 ______________________________________________________.א

 ______________________________________________________.ב

 

 ןלשו

 עם המילה  ו משפט משלכםמילים וכתב ארבע ובחר .8

 ('נק 0)                              .                                           במקומהמילה אחרת  בוכת או     
 

 (3פסקה )   קצב .א     

          ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

 (3פסקה )   בנחת . ב     

          ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

 (3פסקה ) עונות השנה. ג     

          ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

 (6פסקה ) לקראת .ד     

          ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

 (5פסקה )  להקל  .ה     

          ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 
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 (  5פסקה )   גרוע .ו     

          ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

 

 ('נק 1)                               ".    ...התופעה הזאת של הליכה ": כתוב 1בפסקה  .9

   :  בטקסט"  תופעה"רוש של יהפ     

 משהו שקורה בזמן מסויים .א

 משהו שמתקלקל בזמן מסויים .ב

 יםבזמן מסוי  שמתעייףשהו  ימ .ג

 

 

 ('נק 1)             (2פסקה )המציאו   הפירוש של .18

 יצאו מהבית. א     

 מצאו משהו ישן .  ב     

 משהו חדש  יצרו  .ג     

 

 

       ."...לאפשר לעובד לעסוק : "...כתוב  6בפסקה  .11

 ('נק 1)                                                :סטבטק"  לעסוק"הפירוש של        

 לעבוד . א      

     לצחוק. ב      

 לקנות.  ג      

 

 ('נק 1) :          הוא(   1פסקה  )  " חומות של תקווה" ים   ילבמ המירכאותהתפקיד של  .13

 וצריך להדגיש אותה ותחשוב שהמיליםלהראות . א       

 םש   ןה יםלהראות שהמיל. ב       

 האלה יםמר את המיללהראות שמישהו א. ג       

 

 

   ?:"  של יחידות זמן כמו...מסגרת  "אחרי  1בפסקה  הנקודתייםמהו התפקיד של  .11

 ('נק 1)              _____________________________________________________________ 
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 מבנה
 

 

 "....מהירות ההליכה שלהם...": כתוב  1בפסקה  .14

 ('נק 3)                _________________ ______? "להםש"מילה למי מתכוונים ב      

 

 

 

 :        שעון של הפסקות  בהן מדובר על  המספריםכתבו את  .17

 ('נק 1)                           ________________________           __________       

 

 

 ('נק 1)                        ."... נוסף לכך רצוי לתת לעובדים":  כתוב 6בפסקה  .16

                                                                                                                      

 ניגוד. סיבה         ג. תוספת      ב. א:    של היא מילה  " נוסף לכך"      

 כוונה
 

          "....דות זמןיהכניסה את חיינו לתוך מסגרת מדוייקת של יח היא": כתוב 1בפסקה  .15

 ('נק 3)        ? זהלמה הכוונה במשפט 

                                                                                                                            

__________________________________________________________   

__________________________________________________________    

 

 ..."המצאת השעון גרמה למהפכה": כתוב  1בפסקה  .10

                                       :היא "מהפכה"הכוונה ב       

 תעבודה מעייפ. א

          שמחה רבה.  ב

 ('נק 3)                          דולשינוי ג.  ג

 

 .                              "כדי לאסוף כוח...רצוי לתת לעובדים הפסקות ...": כתוב 6בפסקה  .19

                 :היאלאסוף כוח  : בהכוונה   

  להיפגש. א         

 להתרגש.  ב           

 ('נק 3)                                                            להתחזק                  .ג           
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 (נקודות 37)משימות בהבעה בכתב    –שני  פרק

 

 18)                       (              שלוש עד חמש שורות. )4-ו 3, 2 סיכום של פסקות כתבו .22

 ('נק

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________ _____ 

___________________________________________________________ __ 

_________________________________________________________ ____ 
 

__________________________________________________________ ___. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 , 001181, ל עולים חדשים"יח 1הבנת הנקרא 
 3811 ,ג"תשע חורף

9 

 
 
 
 
 

                         .סדר היום שלכם מה לה/במכתב תספרו לו. ה/מכתב קצר לחבר וכתב.  31

 ('נק 17)                        .                            יה וחתימהיפנ, המכתב צריך לכלול תאריך       

     _____________________________________________________________      

     _____________________________________________________________      

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

     _______________________     ______________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________    

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

     _______________________________     ______________________________ 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

     _______________________________________     ______________________ 
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 !בהצלחה
 


