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95
שאלה של טקסט

שאלות הבנה ]פרשנות והיסק — 1, 2א; הערכה וביקורת — שאר השאלות[

החולה  זכויות  הומניות,  מקצוענות,  קטגוריות:  משלוש  רופאים  של  תכונות  נבדקו  בסקר   .1

)עמודה 2, פסקה שנייה(.

קוראים תהו לאיזו קטגוריה שייכת כל אחת מן התכונות שנזכרו בתרשים ובכתבה.   

כתבו מה, לפי הבנתכם, הקטגוריה שאליה שייכת כל אחת משמונה התכונות המופיעות  א. 

בתרשים. במקרה של ספק הסבירו את התלבטותכם.

מצאו שלוש תכונות נוספות מתוך הכתבה וכתבו מהי, לפי הבנתכם, הקטגוריה שאליה  ב. 

שייכת כל אחת מהן.

לכותרת הכתבה נבחרו שלוש תכונות: "מקצוען, סבלני, מעודכן".  .2

איזו קטגוריה )מהקטגוריות שנזכרו בשאלה 1( אינה מיוצגת בשלוש התכונות הללו? א. 

התכונה 'מעודכן' מוצבת במקום השביעי בתרשים. מה יכול להיות השיקול של העורך  ב. 

להביא תכונה זו בכותרת?

 ,4 )עמודה  זמן"  מספיק  אין  פשוט  שלרופאים  היא  הסקר  מתוצאות  המסקנות...  "אחת   .3

פסקה  שנייה(.

נועם טען שלא ברור איך מסקנה זו עולה מן הסקר.  

האם אתם מסכימים אתו? נמקו את דבריכם.  

לביטוי "הרופא המושלם" שבכותרת יש כמה חלופות בכתבה:  .4

"הרופא יהיה כל יכול" )עמודה 1, פסקה ראשונה(;  �

"רופא החלומות" )עמודה 2, פסקה שלישית(;  �

"הרופא צריך לספק לחולה את כל הסחורה" )עמודה 3, פסקה ראשונה(.  �

ציינו מאפיינים סגנוניים־רטוריים של הביטויים הללו )של כולם או חלקם(. א.   

איך המאפיינים האלה משרתים לדעתכם את כוונת הכותב? ב.   

"זה חולי שקיים לא רק אצלנו, אלא גם בחו"ל" )עמודה 5, שורה ראשונה(.  .5

באיזו מילה אחרת יכול היה הדובר להשתמש במקום "חולי", ולמה לפי דעתכם הוא בחר   

דווקא במילה הזאת?

מה לדעתכם צריכות להיות המסקנות המעשיות מן הסקר בנוגע להכשרת רופאים?  .6

הבעה

כתבו מאמר המתאר את "המורה המושלם" בעיניכם.  .7

הצעה: כל תלמיד ירשום ארבע תכונות של המורה האידאלי. כל התכונות שכתבו כל התלמידים יירשמו   

על הלוח וישמשו בסיס לכתיבה.


