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 מדינת ישראל

 התרבות והספורטמשרד החינוך 

  ב תיאום ובקרה"מנהל כא

 האגף לחינוך מבוגרים

 

   

         

   

 עולים חדשים: רמת הבחינה                                        

 2831ג "חורף תשע: מועד הבחינה                                        

 יוד כיתות : היקף הבחינה                                                                                 

 001388: מספר השאלון                             

 

 

 הבנת   הנקרא  והבעה

 יוד כיתות לעולים

 הוראות לנבחן

 

 שעתיים וחצי: משך הבחינה. א

  : מבנה השאלון ומפתח ההערכה. ב

 נקודות 31=        תעודת זהות וסוג הטקסט :פרק ראשון     

 נקודות 13=       ת ונושא הטקסט"משימות במכל  :פרק שני     

  נקודות 18=                    משימות בהבעה בכתב: פרק שלישי     

 נקודות 388=       כ"סה       

 .כתבו את התשובות בגוף הבחינה במקומות המיועדים לכך. ג

 .קראו את התשובות ותקנו את הדרוש תיקון. ציינו סימני פיסוק, כתב ברורכתבו ב. ד

 :פרטי מרכז ההשכלה  :מלאו את הפרטים הבאים. ה

 _______________: שם המוסד  ______________: מספר נבחן     

 _______________:שם היישוב  ________________: שם נבחן     

 ____________    : שם מרכז  הבחינה    פרטי              שם משפחה   

       :ז"ת' מס

 !ב ה צ ל ח ה  

 הדבק מדבקת שאלון הדבק מדבקת נבחן                                          

 

 _____________: שם המעריך
 

 _______:   ציון הבחינה
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 (נקודות 31)פרק ראשון 

 .קראו את הקטע. 1

 לפיבדואר את המחיר חישבו . הרבה מאוד כסףלשלם ריך שנה היה צלפני כמאתיים 

לקח הרבה זמן לעשות . ולפי מספר הדפים שהיו בו  המרחק שהמכתב היה צריך לעבור

 .מקבל המכתבשילם  את הכסף . מאוד מסובך והוא היה זה כחישוב 

המחיר . המדינהקבעו מחיר אחיד לכל חלקי החליטו  באנגליה לשנות את השיטה וואז 

כך . המכתבבור התשלום על את הקבלה עהדביקו . שולח המכתב אותושילם ו ,היה נמוך

 .ואנו משתמשים בו עד היום,  נולד בול הדואר

 

 אלי דוטה'ר אנג"ד:מאת

 2882בדצמבר  31, "השרות הבולאי"על פי 

                                                                             

            

                 ('נק 2).                                    טעשל הק( כרטיס ביקור)כתבו את תעודת הזהות  .2

 _ ___________________________________הכותב     

 ____________________________________הבמה     

 ? ___________________________מתי פורסם הקטע    

 

 

    (        'נק 1)                                      ?        (מביע דעה אומוסר מידע )מהו סוג הקטע  .3

_________________________________ 

 

 .כתבו באיזה נושא עוסק הקטע. 4 

 ('נק 38)   ______________________________________הקטע עוסק ב     

 

    ______________________________________________________ 
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 (נקודות 13)  רק שניפ

 : הקטעקראו את 

 ענת דותןמאת    ? כלב כדאי לגדלהאם 

 נהדרלכן זה יכול להיות רעיון  .הטוב ביותר של האדם  הידידומרים שכלב הוא א .3

זה חשוב . כלב שומר על הבית ונותן  ביטחון מפני גנבים .להכניס כלב הביתה

 . שגר לבדו בעיקר לאדם

על  להתגבראחת הדרכים . לבדו קשה לו לפעמים לחזור לבית ריק כאשר אדם גר .2

את  מעסיקכאשר יש כלב בבית צריך לטפל בו וזה  .הקושי הזה היא לגדל כלב

לצאת , לנקות אחריו, לדאוג לבריאותו ,צריך להאכיל את הכלב . האדם הבודד

 .צריך גם לחנך אותו. איתו לטיול 

כאשר בעל הכלב חוזר הביתה  . אהבה( ןנות)מחזיר דואגים כך לכלב הוא  אם .1

הוא (. לראות אותו) ולקראתזה סימן שהכלב שמח . ומכשכש בזנבהכלב רץ אליו  

 . גם שמח כאשר מחבקים ומלטפים אותו

 

הם מתיחסים לכלב כמו אל חבר ואפילו . לגדל כלב גם כאשר יש ילדים בבית טוב .4

מחנך  כי הטיפול בו, בכלב את הילדים לטפלירגילו חשוב שהורים . מדברים אליו

  .לאחריותאת הילדים 

 

על וטרינר : די גדולה כספית הוצאה  נהיש  קודם כל. תמיד קל לגדל כלב לא .1

כאשר רוצים לנסוע מהבית : יש עוד קושי. על אוכל ועוד, (כלומר על רופא חיות)

צריך לדאוג למישהו שיטפל בו . למספר ימים אי אפשר להשאיר את הכלב לבדו

 .ן הזהבזמ

 

כלב )גור ב אפשר לבחור. איזה כלב הוא רוצהכלב  צריך להחליט מי שבוחר   .2

 לגדל אנשים שרוצים יש (. מבוגר) בוגר כלב ב או  ,לחנך אותו מהתחלהכדי  (תינוק

מי שאוהב  אבל  ,לפעמים הבחירה קשה .כלבה נקבה ואחרים מעדיפיםכלב זכר 

     .עשהש בחירהכל כלבים יהנה מ

 

  2833 אוקטובר , "שער למתחיל: "פי-על                                                           
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 :ענו על השאלות

 ('נק 3)                _________________________________עתיקו את הכותרת ה. 5

 (מביעה דעה אומוסרת מידע )כתבו את סוג הכותרת     

 (  'נק 1)_____________________________                 ___________________    

          

 (נקודות 1כל משפט ): כםשלים מהמילים הבאות במשפט( 2) ששצו שב .6

 __________________________________________ (3פסקה)  דידי .א

___________________________________________________________ 

 _____________________________________________( 3ה פסק)   הדרנ .ב

___________________________________________________________ 

 ________________________________________( 2פסקה )    התגברל .ג

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________( 2פסקה ) עסיקמ .ד

___________________________________________________________ 

 (4פסקה )  תייחסיםמ .ה

__________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 (4פסקה )  חריותא .ו

____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 (1פסקה ) וצאה כספיתה .ז

_________________________________________ 

___________________________________________________________  
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 ___________________________________________ (1פסקה )  ושיק  .ח

___________________________________________________________ 

( 2פסקה )  חירהב .ט

_____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

                                        ('נק 4)     (- 3פסקה  )   "זה יכל להיות רעיון נהדר: כתוב 3פסקה ב. 7

 _________________________________________________?מהו הרעיון. א

 ___________________________________________________?למה הוא נהדר. ב

 

 . 
 ('נק 1)                  (         2פסקה  )?  מה קשה לאדם שגר לבד.א.  8

   __________________________________________________________ 

 ?איך הוא יכול להתגבר על הקושי הזה. ב   

___________________________________________________________ 

 __________________________________?איך צריך לטפל בכלב. ג    

    _________________________________________________________ 

 ('נק 1) (      1-4פסקה )     ."מתי הכלב שמח . א . 9

 

 ? איך מתייחסים ילדים אל הכלב  .ב

      ________________________________________________________ 

                                                           ?למה חשוב שילדים יטפלו בכלב. ג

            ________________________________________________________ 

 ('נק 2)                       (1פסקה  )  "   לא תמיד קל לגדל כלב: "כתוב 1סקה בפ .11

 
 ______________________________________________________. א       

 
 

 ______________________________________________________. ב       

 ______________________________________________________ 
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 ______________________________________________________ 

 ('נק 2)                     (   2פסקה  )    ?יזה כלב אפשר לבחורא  .11

   _________________________________________________________ 

        _________________________________________________________            

 _________________________________________________________ 

  

 (נקודות 18)פרק שלישי 

 .תבו מכתב קצר לחבר או לחברה כ .12

 .רוצים לגדל בבית כלב או חיה אחרתלא / מדוע אתם רוצים לה /לו כתבו במכתב 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 !ב ה צ ל ח ה                                                                    

 :טיוטה

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 :טיוטה

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 , קרא  לעולים יוד כיתות הבנת הנ
 2832ב "קיץ תשע 001388 

9 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


