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 נקודות בסה"כ(  30)   קראהבנת הנ:  1חלק 

 . קראו כל קטע, וענו על השאלות שאחריו.שלושה קטעיםלפניכם 

 נק' בסה"כ( 10)   :קטע א'

"ם                                                               הַרְמבָּ

ורופא.  מדע הוא היה ַרב, פילוסוף, אישמון, מפורסם מאוד בעולם היהודי. ימן בשה מבי ר –הרמב"ם 

ם "הגיע הרמב 1165בשנת  חשובה. יהודית בעיר קורדובה בספרד למשפחה 1138הרמב"ם נולד בשנת 

הרופא הפרטי כרופא, והיה גם ם רב וראש הקהילה היהודית. הוא עבד "למצרים. במצרים היה הרמב

 במצרים. 1204)מת( בשנת   נפטרהרמב"ם  מלך.של ה

כתב  הוא ,'משנה תורה' שלו, את הספר הגדול ביותר בית. אבלהרמב"ם כתב הרבה ספרים בשפה הער

 14 -ב ,של העם היהודי לפי נושאים והמצוות החוקיםכל  כתובים 'משנה תורה' בספר בעברית.

 קוראיםיהודים בכל העולם עד היום, חלקים. הספר כתוב בעברית פשוטה, וכל אחד יכול להבין אותו. 

  בספר הזה.

 במכתבים יש תשובות לשאלותון אפריקה. ובצפבתימן שגרו  ם רבים ליהודיםמב"ם כתב גם מכתביהר

 עצות טובות.  וגם שאנשים שאלו אותו,

 הוא כתבספרים שלו. קוראים בהרמב"ם כתב הרבה ספרים על רפואה ובריאות, וגם היום אנשים 

  כלים.כדי להיות בריאים חשוב מה אוכלים וכמה או אכילה לא נכונה, הסיבה למחלות היאש

ה יש בית חולים גדול: רחובות ובתי ספר על שם הרמב"ם.  יש ישראלב בערים רבות בית חולים 'בֵחיפָּ

 . 'רמב"ם
   

 

   לפי הקטע:ענו על השאלות  גיל:תר

 נק'( 2)          :                                                                הרמב"ם של פרטים אישיים .1

 _______ב. מקום לידה: ___________                    ___דה: __________א. שנת לי

 

 נק'(                                                            6)                                                                                                .  מלאו את הטבלה:2

 ?כתוב שם מה                            ?הרמב"ם כתבמה     
 

 'משנה תורה' הספר
 

_______________________________________________ 
 

 מכתבים
 

_______________________________________________ 
 

 ספרים על רפואה ובריאות
 

_______________________________________________ 

 

                                נק'( 2)                                                         על שם הרמב"ם?  בישראל ישאיזה מקומות  .3

____________________________________________________________________. 
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 נק' בסה"כ(       10): קטע ב'

        ל הדואר הראשוןּוב                                

ן בעולם ול הדואר הראשוב לא תמיד זה היה כך. אבל ל כדי לשלוח מכתב,היום כולם משתמשים בבו

ִני, פ   6-ל 4בין  היה צריך לשלם עבורו קיבל מכתב,ש. עד אז, מי 1840בשנת  )באנגליה( יצא בבריטניה

לא תמיד . הדואר רוצה לשלם ולקבל את דבר אם הויכול היה להחליט א מקבל המכתב .לפי המרחק

   .עבורו אנשים שקיבלו מכתב היו מוכנים לשלם

ר רֹוַלנד ִהיל. רו הוא  .היה המנהל הכללי של הדואר בבריטניהד היל לנהאיש שהמציא את הבול הוא ס 

 : מילשליחת מכתבים . במאמר הוא הציע שיטה חדשה'רפורמה במשרד הדואר' פרסם מאמר בשם

 ,ד היל חשבלנרול התשלום. , שהוא קבלה עבולקבל ומ הדואר ביתשלם מראש לששולח מכתב מ

מנהלי בתי הדואר  ,אולם ם.ני אחד, יגרום לאנשים רבים לשלוח מכתבינמוך, פ  שתשלום קבוע ו

 תחהם קיבלו תשלום גבוה מאוד עבור שלי אזעד כי  ,התנגדו להצעה. הם לא רצו להפסיד כסף

והבול הראשון  ,הצעה של רולנד הילבעד ההיו בבריטניה רוב האנשים  ,פו של דברבסו .מכתבים

 של המלכה ויקטוריה.  תמונה. על הבול הייתה 'הפני השחור' . שמו היההופיע בעולם

 אבי הדואר המודרני".    היל נחשב  ל" לנדהעולמית וסר רו הבולים גרמו לשינוי גדול במערכת הדואר

 שהשתמשה בבולים. במשך הזמן, הבולים  התקבלו בכל העולם.  שנייהה ברזיל הייתה המדינה

 איסוף בולים.  –אז גם התחיל  התחביב )הֹוִבי( הפופולארי בעולם 

 

 לפי הקטע:ענו על השאלות  תרגיל:

 נק'( 4)                                                                       " בעולם בול הדואר הראשון. "1

 *מי המציא אותו? ______________ * איפה?____________ *מתי?_____________    
 

 ? ________________________.ם של הבולשה*מה היה     

 

 נק'( 4)                                                                         בבריטניה: 1840שנת עד  א. .2

 ._______________________________________________ ?המכתבד מי שילם בע    

 .___________________________________________________מה היה המחיר?     

 :1840שנת  אחריב.    

 _______________________________________________ ?מי שילם בעד המכתב    

 .___________________________________________מה היה המחיר?________    

                          

            נק'( 2)?                                                               הילד לנשל רו לרעיון מי התנגד א. .3

        ____________________________________________________________.  

 .________________________________________________דוע?_________ב. מ   
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  נק' בסה"כ( 10): קטע ג'  

 מיוחדאתר מרפא  –ים המלח 

הוא נמצא במקום הנמוך בין ישראל לירדן.  –ים המלח הוא אגם סגור ומלוח ממזרח למדבר יהודה 

לים המלח כדי ם. מכל העולם מגיעים חולים אחד ממקומות הַמְרֵפא החשובים בעול ביותר בעולם. זהו

ים, פיזיותרפיה ועוד. כוללים: רחצה במים מינרלבים המלח  מרפאה. הטיפולים באתרי  להתרפא

מים הודות ל ,. זאתכנראה, הטוב מכולם, טובים, אבל ים המלח הוא מרפאבאירופה יש הרבה אתרי 

 . תחת לגובה פני היםמטר מ  400, ים והודות לאקלים ולמיקום המיוחדהמיוחד

איכות מי ים המלח היא מהגבוהות ביותר בעולם. בשל האחוז הגבוה של המינרלים במים, הרחצה 

 מחלות עור. עוזרת לריפוי בהם

ת של מי הים. מעל הים יש רוב הזמן 'עננה' של ֵאדים, הטמפרטורות הגבוהות באזור גורמות להתאדּו

 עור הגוף.אינן פוגעות  ברני השמש באזור ים המלח , ולכן, קשעוצרת את קרני השמש המזיקות

רֹומ   מרגיעים  ,כי לחץ ברומטרי גבוה ומזג אוויר חם ידועו ,ְטִרי שם הוא הגבוה ביותר בעולםהלחץ הבָּ

לכן חולים שסובלים ו ,O)2כאבים. בגלל המיקום הנמוך של ים המלח, האוויר באזור עשיר בחמצן )

 ויכולים לבצע פעולות הדורשות מאמץ.  ,חלות נשימה מרגישים שם טובממ

שבו משתמשים בעיקר להקלת כאבים, לטיפול  ,אזור ים המלח מפורסם בבֹוץ שחורבנוסף לכך, 

 .טיפולים קוסמטייםבמחלות עור ול

מחלות, אלא את ההרופאים מציינים, כי הטיפולים השונים הניתנים בים המלח אינם מרפאים 

. היתרון העיקרי שלהם שהם לא מכאיבים, ואינם המחלות ת של מביאים להקלה או להפסקה זמני

 גורמים לתופעות לוואי.

   לפי הקטע:ענו על השאלות  תרגיל:

  נק'(      2____________________________________     ) של ים המלח?המדויק . מהו המיקום 1

                                                                                                           נק'( 6)          הסבר.  .המיוחד לאקלים ולמיקום, למיםהודות  מיוחדַמְרֵפא אתר ים המלח הוא . 2

 _________________________________________________________________ .א

     _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ .ב

    __________________________________________________________________ 

 ג. __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________ 

 נק'( 2)  באים כדי להתרפא?. מדוע, בכל זאת אנשים אינם מרפאים מחלותבים המלח פולים יהט. 3

    ___________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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1 



   נקודות בסה"כ( 40) לשון :2חלק 

 נקודות( 15:   )'סעיף א

 נק'( 4)                                משרדה - תעובדל  חדשמחשב קנתה  חברת 'עתידים'. 1

 

 ._________________________________________________________ :רביםכתבו ב   

 
              

 נק'( 4) .                                                    לו מסבירההמורה על השאלה אחרי ש עונה. הוא 2

 

 .______________________________________________________ :עברכתבו ב   

 

      

 נק'(       4)                 ללמוד עוד חודשיים. ממשיך יצחק, אבל השבוע  את הלימודים מסיימתחנה . 3

 

 ________________________________________________________. תיד:עכתבו ב   

 

 

    הדלת בשקט, היא סוגרת _______ ,הרחל יוצאת בבוקר לעבוד _____________ .4
                 ל, של, את                                                       כאשר, אולי,  אפשר

 
 
 נק'( 3)                                                                     הילדים ישנים. ____________ 
                                                             י, כאף על פיכדי,  

 
 
 
 

 נקודות בסה"כ( 15:   )'סעיף ב

 נק'( 4)                                   .בדרום עיר קטנה הייתה ידיעה על  הערב-עיתוןב .5

 

 .רוםבד____________________ היו ידיעות על __________________רבים: כתבו ב    

 

 

 נק'( 4)                  .                           גשם יורד, כי בחוץ את התוכנית שלנו משנים. אנחנו 6

                

 _________________________________________________________ עבר:כתבו ב
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 נק'( 4)                                     .                 בבית נשאר יוסיוה בים המלח לחופש נסענו. 7

 

 __________________________________ _______________________עתיד: כתבו ב    
 
 
 
 נק'(   3)                                     .השלימו את המשפט מתוך רשימת המילים למטה. 8

 סובלים מעודף משקל,, שלא רק מבוגרים התברר בבתי הספר ה_________ שנשערכו בבדיקה  

 

         .                                                         החליטו שאחות בית הספר תטפל ________במשרד החינוך  גם ילדים._______ 

 

 אך           ,,       למרות,       בהםםתוא       ,לפני     ,  אלא            

 

 

 

 נקודות בסה"כ( 10)  :'ג סעיף
 

  נבחר הבן שלובצה"ל. קורס לטקס הסיום של  ןהוזמ אחי שבוע שעברב: )פסיבי(סביל . 9

 נק'( 6)            על ידי אשתו.             צולם על ידי המפקדים לחייל מצטיין. הטקס           

 

 קורס בצה"ל. לטקס סיוםאחי  שבוע שעבר ______________  ______ב )אקטיבי(: פעילכתבו ב    

                                 

 ____________ ____ לחייל מצטיין.( הבן שלו של)המפקדים                             

 

 אשתו ____________ ______ הטקס.                            

                                  

                                               

 נק'( 4)                .      לעיתים קרובות נפגשיםדירה בירושלים, היינו  קונההיית  אילו. 10

 

 ___________________________________________________________________אם  
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                                                                                        נק' בסה"כ( 30)  כתיבה:  3חלק 

  השארתם פתק.ו ,ביתמהמוקדם  הייתם צריכים לצאת  

 

             נק'( 10)והסבירו למה יצאתם מוקדם.            )לבעל/לאישה/לבן/לחבר( פתקכתבו 

   

   

                                                                                           ____/____/____ 

 

  ,____________________      ____ 

 

  ________________________________________________________      ____ 

  ________________________________________________________      ____ 

  _______________________      _____________________________________ 

  ________________________________________________________      ____ 

 

                                                                 ______________________ 

                                                                              ____________________ 
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 נק'( 20)                    משני המשפטים הבאים: אחדעל   אומשני הנושאים   אחד( כתבו על 2

 

             למה? –איזו עונה בשנה אתם אוהבים?  : א.נושאים

 מיהו ישראל בעיניך? ב.          

 ?םמה מיוחד בישראלי            

 

  "לעולם לא אשכח את הערב הזה..."א.  : משפטים

 יש הטוענים כי לפעמים מותר לשקר..."".  ב          

 

_______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


