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 ינת ישראלדמ

 משרד  החינוך  

 ב תיאום ובקרה"מנהל כא

 האגף לחינוך מבוגרים

 

 

 יוד כיתות: רמת הבחינה                                                                                           

 3931ג  "חורף תשע: מועד הבחינה                                                                                                          

 001399: מספר שאלון                                                                                                          

 בנת הנקרא והבעהה

 יוד כיתות
 הוראות לנבחן

 
 .ישעתיים וחצ: משך הבחינה .א

 :מבנה השאלון ומפתח הערכה .ב

 נקודות 09=   ת    "משימות במכל: פרק ראשון        

 נקודות 19=    משימות בהבעה בכתב : פרק שני 

 נקודות 399כ   "סה                                               

 .כתבו את תשובותיכם בגוף הבחינה במקומות המיועדים לכך .ג

 קראו את תשובותיכם ותקנו את הדרוש   . יינו סימני פיסוקצ, כתבו בכתב ברור .ד

 .תיקון            

 .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

 !ה צ ל ח ה  ב
 
 
 

                                  הדבק מדבקת נבחן

         

 הדבק מדבקת שאלון

 ____________________:שם המעריך

 

 ________________:ציון הבחינה
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 מיכל חדדמאת  / לעשות את כל המאמצים

 
הצלחתו תלויה רק במאמצים . יפנית  כל אדם יכול לעשות כל דברעל פי הגישה ה  .3

 כדי לתאר את הגישה הזאת משתמשים ביפן. שהוא משקיע ובכוח ההתמדה שלו

 עשה כמיטב" :מילה הזאת הוארוש בעברית ליהפ. "הט  ב  מ  ג  " הרבה מאוד במילה

המילה  ."בהצלחה"וגם " אל תוותר", "עשה את כל המאמצים"או " כולתךי

ה" ט  ב    .עוזרת לנו להבין את התרבות היפנית  "ג מ 

 

ה"מקובלת הבעיקר  .3 ט  ב  שעצם ביפן מאמינים אנשי החינוך  .בתחום החינוך" ג מ 

תהליך הלמידה הוא שמפתח את התלמיד מבחינה . יותר מהתוצאות החשובהלמידה 

צריך  ולכן  , מהכשרון ללמודהמאמץ המושקע  חשוב יותר . שכלית ומבחינה חברתית

 .  לתגמל על מאמץ ולא על הישגים

 

, אין ילד חלש או חזק במתמטיקה. מכך נובע שכל הילדים יכולים להצטיין בכל מקצוע .1

הגישה הזאת מעודדת את התלמידים  .יש רק ילד שמשתדל יותר או פחות, לדוגמה

 . להשתדל יותר ומדרבנת אותם להתקדם

 

 ועדמגני הילדים  ערכת החינוךלספורט על כל סוגיו שמור מקום של כבוד במ .4

 .חלק המוקדש ללימודים עיונייםאותו  יםהוא תופס בחיי התלמיד .אוניברסיטאותה

אי אפשר לפתח את המחשבה ואת יכולת הלמידה בלי שיפור היפנים מאמינים ש

הספורט מאמן את התלמיד ומרגיל אותו להגדלת מאמץ בכל . גופניותהיכולות ה

 .התחומים

 

ה"בגלל ה. בעלי המוגבלויות של לרווחתםמדינה לא רק ביפן דואגת ה .5 ט  ב  גם הם  "ג מ 

בעלי דוגלת בשילוב מלא של  יפן. לעשות כמיטב יכולתם ולא לוותרצריכים 

 לומדיםמרבית בתי הספר ב: הדבר מתחיל כבר בגיל צעיר מאודו בחברה המוגבלויות

בעלי . וריםויאוטיסטים או ע ,למיםיא, ילדים חרשיםגם בכיתות הרגילות 

להתגבר להתמיד ו, להתאמץ ם לומדיכך הם . ויוניושהמוגבלויות האלה זוכים ליחס 

 .בהווה ובעתידעל הקשיים שלהם 
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יפן היא מדינה : יש תרומה נוספתשל ילדים מוגבלים בכיתות רגילות לשילוב הזה  .6

ש צורך יכדי לעמוד מולם . (רעידות אדמה וצונאמי כמו) החשופה לאסונות טבע רבים

באמצעות שילוב ילדים . להתקיים ולהתקדם ,לשרודה של כולם על מנת פעולבשיתוף 

והכל תלויים זה בזה גם  ,מגוונתהחברה למידים כי את התבעלי מוגבלויות מלמדים  

בהבנה למרות ההבדלים המשמעותיים אפשר לגשר על פערים ולחיות . בעת צרה

 .הדדית

 

פר אינו רק ללמד אלא גם לעזור ידו של בית הסמערכת החינוך היפנית תפקעל פי  .0

כדי לעשות זאת צריכה מערכת  .ואת אופיולפתח את אישיותו ולעצב את האדם 

התנגדות למרות ה. ולהתערב בהם את חייו הפרטיים של התלמידגם להכיר החינוך 

גם היא כמו מילת הקסם . הצדקה לכךיש טוענת מערכת החינוך כי להתערבות הזאת 

ב  " הג מ  לכל הילדים בלי קשר לרקע המשפחתי נהגות אחידים כללי התמבטיחה " ט 

וביכולת  ק במאמציוראך ותלוי עתידו של תלמיד ביפן בסופו של דבר . שלהם

 .שלוההתמדה 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  "מסע אחר"פי -על                                                                               

 3933בספטמבר  4                                                                               
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  (נקודות 09)ת   "ק ראשון משימות במכלפר

 .ורק אחר כך ענו עליהן, עיינו בכל השאלות, קראו את הטקסט המצורף

 .הקפידו לענות על מספר השאלות הנדרש

 

  (נקודות 39)תוכן  

 (' נק 4לכל שאלה )  .מותר להעתיק מושגים(. 5-1)ענו בלשונכם על חמש שאלות 
 

ה"המילה היפנית  פירושמה  .3 ט  ב        (                                              'נק 4)         ?"ג מ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 ." ביפן מאמינים שעצם הלמידה חשובה יותר מהתוצאות: " כתוב 3בפסקה  .3

 ('נק 4)              ?מדוע

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

(      'נק 4)    ..."שמור מקום של כבוד במערכת החינוך... לספורט "    :כתוב 4בפסקה .  1

       .ציינו שתי סיבות לכך

         

  ________________________________________________.א

 ________________________________________________. ב

 

 ('נק 4)        ?ר ביפן אל בעלי מוגבלויותאיך מתייחסים בבתי הספ . 4

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 ('נק 4)          ?התלמידיםחיים הפרטיים של ב מדוע מתערבת מערכת החינוך ביפן  .5
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 (נקודות 33)לשון  
  8-6ענו על שאלות 

כל מילה במשפט שלכם או  כתבו. מילים מתוך הרשימה שלפניכם בחרו שש .6

 ( נקודות 31: כ"סה ,נקודות 1כל משפט ). הסבירו אותה במילים שלכם
 

 (3פסקה ) גישה. א      

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

 (3פסקה )  לתגמל .ב

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 (4פסקה )  גופניותיכולות  .ג

________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 (5פסקה ) דוגלת .ד

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 (6פסקה ) מגוונת .ה

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 (1פסקה )  מדרבנת .ו

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 (6פסקה )   לשרוד .ז

________________________________________________________ 

      ________________________________________________________ 
 

 (0פסקה )  הצדקה .ח

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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 ('נק 3)         ?      (3פסקה ) " ַגְמַבֶטה "במילה    כאותרהממה תפקיד  .7

      _____________________________________ 

 

 

  ..."שללרווחתם ביפן דואגים לא רק ": כתוב 5בפסקה  .8

 ('נק 3)                          (סמנו) :הוא  לרווחתם  הפירוש של 

 לנוחיות שלהם .א

     לרוחות שלהם .ב

 לתחנות שלהם .ג

 

 (נקודות  33)  כוונה    

 (נקודות 4לכל שאלה )  11-9ענו על השאלות 

 

 ('נק 4)?                                                                              מהי מטרת הטקסט .9

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

  ."..יפן חשופה לאסונות": כתוב  6בפסקה    .11

 (' נק 4)                                            (סמנו) ?"חשופה"למה הכוונה ב 

 תשובהלה  אין. א

 כיסוייש לה  .ב

 אין לה הגנה. ג

 

 (סמנו)  ? (6  פסקה) "לגשר על הפערים" למה הכוונה ב  .11

  לעבור את הנהר .א

 כסף לעניים לתת. ב

 הבדלים את הלבטל  .ג

 ('נק 4 )           
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 ( נקודות 36)מבנה    

 (נקודות 4לכל שאלה )    15-11ו על שאלות ענ

 

כדי לתאר את הגישה "לבין  " ובכוח ההתמדה שלו"...סוג הקשר בין מהו . א  .11

 (3 הפסק) "...הזאת

 תוספת     

  (מטרה)תכלית  

 ('נק 3)                                                                                                     ניגוד 

 (   'נק 3)   ________________________(  כתבו את המילה המתאימה): ונמק. ב

                   

 ('נק 4 )            ? 6 -ו  5 מהו הנושא המשותף לפסקות  .11

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 ?1קה פסל  3מהו סוג הקשר בין פסקה .א .11

 ('נק 3)                                                                    ____________________

 ('נק 3)            _______________(   כתבו את המילה המתאימה: )נמקו. ב

 

 

 ('נק 4)                                                             :למי מכוונים הרימוזים הבאים .15

 _________________________   ( 4 פסקה)... תופס בחיי התלמידיםהוא .א

ה  "בגלל ה. ב ט  ב   ____________________   ( 5פסקה )  ...צריכים הםגם " ג מ 

 _________________________________  (  6פסקה ...)לםכדי לעמוד מו. ג

 ____________________________  (0פסקה )  שלווביכולת ההתמדה .... ד
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 (נקודות 19)שני משימות הבעה בכתב    רק פ

 

רו באחד ממשפטי המפתח הבאים והרחיבו אותו לפסקה על ידי הוספת בח. 16

 ('נק 35)                 (.שורות 39-1) הקפידו על אחדות הפסקה. משפטים תומכים

 

 ...לשלב ילדים חריגים ומוגבלים במערכת החינוך הרגילה טובלא / טוב .א

 :או           

 ...עונת השנה שאני אוהב היא .ב     

 : הפסקה
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 ('נק 35)                                                       :בו אחד מהמכתבים האלהכת . 17

להגדיל את מהירות /  ורידציעו  להבמכתבכם ת .תחבורהלמשרד ה כתבו מכתב. א

 .הנסיעה של כלי רכב בכבישים בין עירוניים

      

 או    

במתנס  לפתוחבמכתבכם תציעו לו . לראש הישוב שלכם/ לראש העירכתבו מכתב . ב           

            .ילדיםטובה בין הורים לתקשורת לקורסים      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !בהצלחה
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 :טיוטה
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 :טיוטה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


