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 נק'( 73חלק א': הבנת הנקרא וידע לשון )

 .02–1 קרא את הטקסט שלפניך, וענה על השאלות

 אינטרנטב אלימות
 .מבוסס על המאמר "בריונות ברשת: איך מונעים, כיצד מזהים ולמי פונים?", מתוך אתר משרד החינוך

את בו אנו מנהלים שנוסף  מקוםרשת האינטרנט והרשתות החברתיות יצרו 

חיינו ואת היחסים שלנו עם הסביבה. ילדים ובני נוער רבים מבלים שעות רבות 

ך יחד עם פעילויות אחוויות ועוד. ודעות  בהחלפתשיחות, בניהול יום ברשת ב

בשנים  .אלימות של המאפשר תופעות מקום, הרשתות החברתיות יצרו האל

, ילדיםרשת ב מחרימיםבהם שהאחרונות אנו נתקלים יותר ויותר במקרים  5 

האינטרנט המתרחשות ברשת או סוחטים אותם. פעילויות אלה  הםמציקים ל

לפיכך חשוב להסביר  .התאבדות ולמוותסיונות ינמקרים גם ל בכמה גרמו

 להימנע ממנה.  אפשרלילדינו מהי אלימות ברשת וכיצד 

עבור בני  תממלא והיא רשת האינטרנט היא חלק מרכזי ובלתי נפרד מחיינו,

האדם את הצורך בהשתייכות ובהערכה חברתית. הרשת מאפשרת לנו לשתף  10 

 ידי כך להרגיש שייכים ורצויים. -, ועלאחרים בחוויות שלנו

ת ותופעהתפתחות של במאפיינים אשר יכולים לסייע יש לרשת האינטרנט 

בלי להיחשף, באדם תוקף לפגוע להרשת מאפשרת  ,ת. למשלאלימושליליות כגון 

לקהל גדול של מסרים פוגעים ולהעביר בקלות מידע  להפיץמאפשרת גם  והיא

 15 .משתמשים

באמצעות  לפגוע באחרכוונה מתוך שנעשית אלימות ברשת היא פעילות 

 עונש גוררתעבירה אשר נחשבת האינטרנט. במקרים מסוימים אלימות ברשת 

 . מי שביצע אותהל

 :באה לידי ביטוי באופנים שוניםברשת אלימות 

 20 עמו מתקשורת, נמנעים אחד הילדים מהקבוצה מרחיקים את  –חרם 

 .מנוכחותו ברשת מתעלמיםו
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 קללותו מסרים מעליביםשוב ושוב שולחים  – הטרדה. 

 תוך הפחדה וסחיטה מאיימים על אחרים, לפעמים – איומים. 

 תמונות שעברו עיבוד, בשקרים, תוך שימוש בסרטונים או מפיצים –  השמצה

 25 .בתדמיתו של המותקף ובקשרים החברתיים שלו במטרה לפגוע

 מידע כדי לפרסם  הילד המותקףבפרטים אישיים של משתמשים –  מרמה

 .מידע אישי שיועבר לאחרים מנוכדי להוציא מובשמו, 

יש חשיבות גדולה  .תפקיד מרכזי במניעת התופעהולאנשי חינוך יש הורים ל

 .ברשת האלימפעילות חלק ב ם לקחתהדעו כיצד למנוע מילדיייביותר שהורים 

, החמורות של אלימות ברשת ההשלכותאת  ם ולבני הנוערלילדייש להסביר  30 

את הנזק הנפשי והרגשי ו היא בניגוד לחוק התנהגות זאתכלומר את העובדה ש

 קורבן במצב זה. הנגרם ל

לילדים לא לשתוק אל מול תופעות של אלימות  שהמבוגרים יסבירוחשוב מאוד 

 לא לסייע בהעברת מסריםו במעשים אלימיםתף השתאותם לא ל יעודדוברשת ו

לפנות למבוגרים, להורים או למורים, ידעו הילדים שחשוב  יותר מכול . פוגעניים 35 

הסבירו להם כי הדיווח שלהם חשוב  מקרים של אלימות ברשת.ויביאו לידיעתם 

  .להציל חייםעשוי ואף 

 ?אלימות ברשתמזהים איך 

ההמלצה הורים רבים שואלים את עצמם אם ילדיהם סובלים מאלימות ברשת. 

עניין ולגלות על הילדים  עין לפקוחמומלץ העיקרית היא להיות הורים מעורבים.  40 

 גלישה בטוחה ונכונה.  מהיהסביר להם לואינטרנט בם בפעילות

, נעדר מבית הספר, נמנע מבני משפחתו או מחבריומסתגר, מתרחק  ילדאם 

מתנהג בצורה או  ,הב מגלישהמפגשים חברתיים, מרבה לגלוש ברשת או נמנע מ

 את דף הפייסבוק שלוכדאי לבדוק מה מטריד אותו.  מומלץ לבררחריגה אחרת, 

אלימות הילד אינו סובל מש וודאכדי ל ואת הקבוצות באינטרנט בהן הוא חבר  45 

 .ברשת
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 שאלות ה

 .02–1השאלות  כלענה על 

 

 נק'( 1)המוצגת במאמר?  המרכזיתמהי הבעיה  .1

 רשת האינטרנט מאפשרת פגיעה בבני נוער.  א.

 רשת האינטרנט ממלאת את זמנם של בני נוער.  .ב

 בני נוער ממעטים להיפגש עם בני גילם. ג.

  בני נוער רבים סובלים מחרם במהלך לימודיהם. .ד

 

 " ...המתרחשות ברשת אלה פעילויות" כתוב: (1פסקה ) 6בשורה  .0

 נק'( 1) ?אלה פעילויותים למה הכוונה במיל

 דעות וחוויות של  השיחות ברשת, החלפ א.

 החרמה של ילדים והצקות ב.

 סיונות התאבדות ומוות של ילדיםינ ג.

  על אלימות ברשת  הסברים ד.

 

לילדינו מהי אלימות חשוב להסביר  לפיכך..."( כתוב: 1)פסקה  8–7 ותבשור א. .7

 "ברשת.

 נק'( 3) מהי אלימות ברשת?לילדים להסביר  צריךמה שם ל

  

  

 

 נק'( 1) ?לפיכךפירוש המילה מהו  ב.

  נוסף על כך .1

 ואילו .0

 למרות זאת .3

  לכן .4

  



6 
HEB-BK-2016 

יש מקום רשת החברתית י הסיבה העיקרית לכך שלמה, (0פסקה ) 11–9השורות לפי  .4

 נק'( 1)אנשים? חשוב בחיי 

 לקבוצה.  ם שייכיםשה הרשת נותנת לאנשים הרגשה א.

 . באופן חופשי וחוויות דעות הרשת מאפשרת לפרסם ב.

 . רחוקהגרים שיחות עם אנשים  הרשת מאפשרת לנהל ג.

  .בחיי ילדיהםות מעורבהרשת נותנת להורים תחושה של  ד.

 

 נק'( 0) סיבות לכך שהרשת מאפשרת אלימות. שתיכתוב  .5

  

  

  

 

 (3פסקה , 13 הבשור)" .להיחשףבלי באדם "הרשת מאפשרת לתוקף לפגוע  .6

 נק'( 1) זה?במשפט להיחשף המילה מה פירוש 

 לשתף  א.

  להתאמץ ב.

  להתגלות ג.

 להיענש ד.

 

 נק'( 1)באיזו פסקה מופיעה הגדרה של אלימות ברשת?  .3

 8–1, שורות 1פסקה ב א.

 11–10, שורות 3פסקה ב ב.

 18–16, שורות 4 פסקהב ג.

 07–19, שורות 1פסקה ב ד.
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 נק'( 0) הקשר בין השורה הראשונה ליתר השורות? ומה(, 1פסקה ) 07–19בשורות  .8

 קשר של ניגוד א.

 קשר של סיבה ותוצאה ב.

 קשר של הכללה ופירוט ג.

  קשר של חיבור והוספה ד.

 

 נק'( 1)המאמר?  איזה קהל פונהל .9

  להורים א.

 נוער אלימיםלבני  ב.

 למי שסובל מאלימות ברשת ג.

 למפעילי הרשתות החברתיות ד.

 

  "החמורות של אלימות ברשת ההשלכותאת  ם ולבני הנוערלילדייש להסביר " .12

 .(6פסקה , 32 השור)

 נק'( 1) ?במשפט זההשלכות פירוש המילה מהו 

 חשיבות א.

 עובדות ב.

 רגשות ג.

 תוצאות ד.

 

 .(6פסקה , 30–31שורות ) ".זה קורבן במצבל הנגרםואת הנזק הנפשי והרגשי " .11

 נק'( 1)? קורבןלמי מתכוונים במילה 

 הילד המותקף א.

 הילד התוקף ב.

 המורה ג.

 ההורה ד.
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 רשת?במות ליאמעורבים ב היותלמנוע מילדיהם לצריכים לעשות כדי הורים  מה .10

 נק'( 3) לא נכוןאו  נכוןסמן לפי הטקסט, האם המשפט  

 / לא נכון נכון .להסביר לילדים שהתנהגות זו מנוגדת לחוק .א

 / לא נכון נכון .הילדים לא להעביר מסרים פוגעניים ברשת בקש מןל ב.

 / לא נכון כוןנ רשת.בלהימנע מגלישה לעודד את הילדים  ג.

 / לא נכון נכון .למבוגרים על מקרים של אלימות ברשתאת הילדים לדווח לעודד  ד.

 

 ... הוא עלול ילד סובל מאלימות ברשתאם  .17

 נק'( 3) לא נכוןאו  נכוןסמן לפי הטקסט, האם המשפט  

 לא נכון / נכון .להיעדר מבית הספר א.

 לא נכון / נכון .בני משפחתותרחק מלה ג.

 לא נכון / נכון .להימנע ממפגשים חברתיים ב.

 נכוןלא  / נכון .ברשת ילדיםמיץ להש ד.

 

 ניתן לחלק את המאמר לשני חלקים:  .14

 (07–1שורות ) 1–1פסקות  – אחלק 

 (46–08שורות ) 9–6פסקות  – בחלק 

 נק'( 0)מהו הנושא המרכזי בכל חלק?  

 דרכים למניעת אלימות ברשת – בחלק  ;מידע על אלימות ברשת – אחלק  א.

 חסרונות של רשת האינטרנטה – בחלק  ;יתרונות של רשת האינטרנטה – אחלק  ב.

 סימנים לזיהוי אלימות ברשת – בחלק  ;גדרה של אלימות ברשתה – אחלק  ג.

  ות לבעיהאהצגת דוגמ – חלק ב; הצגת הבעיה - חלק א ד.
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 דיבור עקיף: יש  ךלפניבמשפט ש .15

 אם ילדיהם סובלים מאלימות ברשת. ההורים רבים שואלים את עצמם, 

 נק'( 1) ?הנכונה לדיבור ישירההעברה  מהי

 אם ילדינו סובלים מאלימות ברשת. ההורים רבים שואלים את עצמם,  א.

 הורים רבים שואלים את עצמם: "האם ילדיהם סובלים מאלימות ברשת?" ב.

 הורים רבים שואלים את עצמם: "האם ילדינו סובלים מאלימות ברשת?" ג.

  יסבלו מאלימות ברשת. נוילדיהורים רבים שואלים את עצמם, האם  ד.

 

 .ךשלפניבמשפט  סוג הפסוקיתמהו  קבע .16

 .שליליות תופעות של להתפתחות לסייע שיכוליםלרשת האינטרנט יש מאפיינים, 

 נק'( 1)

 פסוקית נושא  א.

  פסוקית נשוא ב.

 פסוקית משלימת פועל )מושא או תיאור( ג.

 פסוקית משלימת שם )לוואי( ד.

 

 ים ופוגעים בהם. אחרילדים ל ְמִציִקיםילדים לעתים  .13

 נק'( 1) ?ְמִציִקיםשל הפועל  השורש מהו א.

 ק-צ-מ .1

 ק-צ-י .0

 ק-ו-צ .3

 ק-צ-נ .4

 
 נק'( 1) ?ְמִציִקיםשל הפועל  הבניין מהו ב.

 הפעיל .1

 הופעל .0

 פיעל .3

 על ּפּו .4

 

 נק'( 1) ?ְמִציִקיםשל הפועל  הזמן מהו ג.

 עבר .1

 הווה .0

 עתיד .3



01 
HEB-BK-2016 

 נק'( 1) ות ברשת וכיצד אפשר להימנע ממנה.לילדינו מהי אלימ להסבירחשוב  א. .18

 השלימו את המשפט שלפניכם בפועל מתאים מאותו שורש ובאותו בניין.

 בשבוע שעבר אנחנו _____________  לתלמידים על אלימות ברשת.

 

 נק'( 1) ממנה. להימנעחשוב להסביר לילדינו מהי אלימות ברשת וכיצד אפשר  .ב

 השלימו את המשפט שלפניכם בפועל מתאים מאותו שורש ובאותו בניין.

לאחר שהתלמידים הבינו את הסכנות ברשת, הם __________ ממסירת 

 פרטים. 

 

של כל אחת מהמילים  דרך התצורהאת  סמןקטע ובו מילים מודגשות.  ךלפני .19

 נק'( 1) המודגשות.

 בסיס(ו בסיסצורן / ו בסיסמשקל / ו )שורש ַאִלימּותאחד הביטויים של 

בני נוער . בסיס(ו בסיסצורן / ו בסיסמשקל / ו )שורש ַהְשָמָצהברשת הוא 

 בסיס(ו בסיסצורן / ו בסיסמשקל / ו )שורש ִשּמּושמפיצים שקרים, תוך 

לעיתים  .או בתמונה בסיס(ו בסיסצורן / ו בסיסמשקל / ו )שורש ִסְרטוֹןב

  ַרְמקוֹל, ומשמיעים אותן בפרטיותבני הנוער מקליטים שיחות 

באירועים של הטלפון הנייד בסיס( ו בסיסצורן / ו בסיסמשקל / ו )שורש

  חברתיים.

 

 לפניכם שמות.  .02

 נק'( 1) ?משמעות המשקלאיזו מילה יוצאת דופן מבחינת  

 ְמַתְכֵנת א.

 סְמַהְנדֵ  ב.

 מֹוֶרה ג.

 ְמַאְוֵרר ד.

  



00 
HEB-BK-2016 

 נק'( 78': הבנת הנקרא וידע לשון )בחלק 

 .40–01 קרא את הטקסט שלפניך, וענה על השאלות

 לבריאות חשובצחוק ה
 יפו. -האגודה למען הקשיש בת"א -מבוסס על המאמר "צחוק בריא לבריאות" מתוך אתר קשת 

 כל הזכויות שמורות לקשת בע"מ© 

הצחוק תורם לאדם בדרכים  לבריאות. חשובצחוק הכי רבים הוכיחו  יםמחקר

 יוםכלסבול כאב.  יכולתוכלה ב של הגוף ן, החל בחיזוק מערכת החיסושונות

, למשל, ליצנים רפואיים: של ממש כאמצעי ריפוימשמש אפילו צחוק ה

 לחולים להחלים מהר יותר. לסייעמשתמשים בצחוק כדי 

 5 בגוף חומריםהחוק מפחית את רמת הצ רבים ושונים.הצחוק הם יתרונות 

בגוף אשר תורמים לבריאות.  חומריםמעלה את רמת הוורמים למתח נפשי, גה

ומאפשר לגוף להתמודד ביתר קלות  מערכת החיסוןמחזק את הצחוק בדרך זו 

 שככל שצוחקים יותר הגוף נעשה חזק . משמעות הדבר היאעם מחלות וזיהומים

 . יותרומחוסן 

הרגשתם שאתם . האם קרה לכם שתחושת שחרורהצחוק יכול גם להביא ל 10 

, שצחקתםהאם לאחר בזמן שהייתם מתוחים מאוד?  צחוקהתפוצץ מחייבים ל

הוא מעין התעמלות פנימית, והוא גורם צחוק ה? רגועים ושלוויםהרגשתם 

ואפילו  שרירי הבטן,  מפעיל אתצחוק גדול  כאחד.  ישחרור רגשלשחרור פיזי ול

התעמלות מצוינת לשריר הלב, מספק . צחוק ממושך את שרירי הכתפיים

 15 . ם בגוף נעשים רפוייםשריריובעקבותיו ה

את הצחוק מסיח את דעתנו מדאגות ומרגשות שליליים. הוא מצמצם 

הוכיחו כי  עצב. מחקריםו כעס, אשמה, מתח כגוןרגשות בשלנו  ההתמקדות

או מדאיגים מקשה עלינו להתמודד קיצונית לאירועים מלחיצים שלילית  התגוב

 על החיים.  קליל יותר מבטלנו  ניםנות לעומת זאת, הצחוק וההומור. עימם
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הוא הופך אותם  כךבקלילות יחסית, ועוזר לנו להתייחס לאירועים מבט זה  20 

 בעינינו. פחות שלילייםל

 אחריםעם אנשים  חברתי. הצחוק מאפשר לנו ליצור קשרלצחוק יש גם תפקיד 

מצב  ותורם לקשרים החברתיים שלנו. כאשר אנו צוחקים אנו תורמים להעלאת

ובנוסף רוחם של אלה שסביבנו, אנו עוזרים להם להוריד את המתח שהם חשים, 

, והוא מידבקת השפעה יש. לצחוק החברתית שלנו תקשורתמשפרים את האנו  25 

גם  גרום, סביר להניח שנככל שנצחק יותר. לכן, חרים לצחוקגורם גם לא

 לסובבים אותנו לצחוק יותר.

 ה נגישה אפשר לשלב את הצחוק בחיי היומיום שלנו בדרכים שונות. הדרך

ם מצחיקים בטלוויזיה. כאשר אנו סרטיבוצפייה בתכניות הומור א יהביותר 

ים מצחיקים ולהמעיט , מומלץ לצפות בסרטהיומיום זקוקים למנוחה מבעיות 30 

  .תכניות ריאליטיבמהדורות חדשות או בצפייה ב

או  לקולנוע עם חברים היא לצאתחיינו בצחוק  נוספת לשלבדרך מצוינת 

. מאחר שצחוק הוא אפ-או הופעת סטנד סרט מצחיקלתאטרון כדי לראות 

גם  לבד.מידבק, נצחק הרבה יותר בסרט או בהופעה בחברת חברים מאשר 

 35  . תחושה מרוממתלהרגיש ו יחד נהדרת לצחוק הזדמנותאירוח חברים הוא 

. גישה קלילה לחיים שבחיים המצחיק והמשעשע צדאת ה לנסות ולחפשכדאי 

להשפיע צחוק , ותאפשר לפחות שליליים יראותתגרום לאירועים שליליים לה

 .לטובה על בריאותנו הפיזית והנפשית
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 השאלות 

 .40–01השאלות  כלענה על 

 

 נק'( 1)מהי המטרה המרכזית של  הטקסט?  .01

 להסביר איך אפשר לשמור על הבריאות. א.

 לסקור מחקרים העוסקים בצחוק. ב.

 לשכנע אותנו לצפות בתכניות מצחיקות. ג.

 להציג את חשיבות הצחוק לבריאות. ד.

 

 נק'( 0) לשם מה מזכירים אותם? מוזכרים מחקרים. 1בשורה  .00

 כדי להסביר מדוע הצחוק חשוב לבריאות. א.

 כדי להדגיש שהטענה לגבי הצחוק היא אמינה. ב.

 כדי להמחיש כיצד הצחוק תורם לבריאות.  ג.

 כדי להציג את הקשר בין ליצנים רפואיים לבריאות. ד.

 

 השלימו את המשפטים: .07

שמשתמשים בצחוק כדי לעזור לחולים.      עובדים לים חובבתי  

 נק'( 6)        כי הצחוק עוזר לחולים, 

  

וכלה  של הגוף ןהחיסוחיזוק מערכת ב, החל "הצחוק תורם לאדם בדרכים שונות .04

 (. 1, פסקה 0–1" )שורות כאבלסבול  יכולתב

 נק'( 1) ?... וכלה ב...בהחל מה פירוש הביטוי 

 ...מ... עד  א.

  בגלל ... ובגלל... ב.

 בין היתר... ג.

 או ב... או ב...  ד.
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 (.1)שורה "יתרונות הצחוק הם רבים ושונים"  פותחת במשפט: 0פסקה ב .05

 נק'( 1)הקשר בין משפט זה להמשך הטקסט?  ומה

 המשפט מציג הכללה ובהמשך הטקסט מופיע פירוט. א.

 התוצאות.המשפט מציג סיבה ובהמשך הטקסט מוצגות  ב.

 המשפט מציג פתיחה להשוואה ובהמשך הטקסט מתבצעת ההשוואה.  ג.

 המשפט מציג את נושא הדיון ובהמשך הטקסט מוצגים נימוקים בעד ונגד. ד.

 

 נק'( 1(? )3 פסקה, 10)שורה  "התעמלות פנימית"הצחוק נקרא מדוע  .06

 מפני שהצחוק מחזק את שרירי הפנים.  א.

 מפני שהצחוק מפעיל את שרירי הבטן, הכתפיים והלב.  ב.

 מפני שהצחוק מסייע לגוף להתמודד עם מחלות פנימיות.  ג.

 מפני שהצחוק משחרר את הנפש ממתח ומתחושות שליליות.  ד.

 

 ים. שלילי רגשותנזכרים , (4פסקה ) 16בשורה  .03

 נק'( 1) איזה מבין הרגשות שלפניך נחשב גם הוא לרגש שלילי?

 אהדה א.

 תקווה ב.

 עליזות ג. 

  תסכול ד.

 

 נק'( 1) ."עימםעלינו להתמודד  ... מקשהכתוב: "( 4פסקה ) 19–18שורות ב .08

 ?עימםמילה למה מתייחסת ה 

 לרגשות שליליים א.

 לאירועים מדאיגים ב.

 למחקרים מדעיים ג.

 למצבים קיצוניים ד.
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  מידבקת"."לצחוק יש השפעה  :( כתוב1פסקה ) 01שורה ב .09

 נק'( 1למה הכוונה במשפט זה? ) 

 הצחוק משפר את התקשורת החברתית.  א.

 הצחוק מדביק אנשים אחרים במחלות. ב.

 הצחוק גורם לאנשים נוספים לצחוק. ג.

 הצחוק משפיע על הגוף שלנו. ד.

 

  לפניך משפטים המתייחסים להשפעות הצחוק. .72

 נק'( 3) .הטקסטלפי לא נכון  אונכון  הואלגבי כל משפט האם  סמן 

 לא נכון / נכון .הצחוק מפחית את רמת החומרים הגורמים למתח נפשי א.

 לא נכון / נכון .של הגוף ןהצחוק מחזק את מערכת החיסו ג.

 לא נכון / נכון להתעמל.הצחוק משחרר מהצורך  ב.

 לא נכון / נכון .הצחוק מסיח את הדעת מכעסים ומדאגות ד.

 

 אפשר לשלב את הצחוק בחיי היומיום?  איך, (7–6ות פסק) 31–08שורות  לפי .71

 נק'( 3) לגבי כל תשובה. נכון לאאו  נכוןסמן  

 לא נכון / נכון .ידי צפייה בתכניות הומור-על א.

 לא נכון / נכון .ידי צפייה במהדורת חדשות-על ג.

 לא נכון / נכון .אפ-סטנד במופעידי צפייה -על ב.

 לא נכון / נכון .ידי בילוי עם חברים-על ד.
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 :עיקריים חלקים לשני הטקסט את לחלק ניתן .70

 (07–1)שורות  1–1 פסקות –חלק א 

 (38–08)שורות  8–6 פסקות –חלק ב 

 .חלק לכל המתאימה הכותרת את בחר 

 נק'( 1) חלק א: א.

        בחיינו הצחוק לשילוב דרכים .1

 הצחוק של ושליליות חיוביות השפעות .0

 הצחוק בנושא מחקרים של ממצאים .3

 הצחוק יתרונות .4

 

 נק'( 1) חלק ב: ב.

 בחיינו הצחוק לשילוב דרכים .1

 הצחוק של ושליליות חיוביות השפעות .0

 הצחוק בנושא מחקרים של ממצאים .3

 הצחוק יתרונות .4
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 . קרא את הטקסט שלפניך

 דמותו של ג'וחא

של  "המככבת" בסיפורי עםמצחיקה דמות  , הוא'וחאג – עממיבשמו הדין, או -נאסר א

מיד עולה חיוך על  שמוכששומעים את , וג'וחא הוא דמות האהובה על כולם המזרח התיכון.

פורצים לביתו, גנבים אשתו מכה אותו,  צרות שונות ומשונות:השפתיים. הוא מסתבך ב

דמותו . מבקשי רעתותגבר על  ל צרה ולהגונבים את כל חפציו, אבל הוא מצליח להיחלץ מכ

נשוי הוא טיפש, לעתים הוא חכם ולעתים הוא לעתים  – של ג'וחא משתנה מסיפור לסיפור

נופל ג'וחא הוא האדם הפשוט, ש .קשישהוא  עתיםהוא צעיר ול לעתים, רווקהוא ולעתים 

שפשטותו נהנים לצחוק על מעשיו של ג'וחא, המאזינים  לאחרים. טומןבפח שהוא 

 ותמימותו שובות את הלב.

 

 נק'( 1) חשוב לבריאות" ולטקסט "דמותו של ג'וחא"? "הצחוק טקסטמה משותף ל .77

 שני הטקסטים מציגים את היתרונות הבריאותיים של הצחוק.  א.

 שני הטקסטים מתארים סיפורים מצחיקים.  ב.

 שני הטקסטים מעמידים במרכז דמויות מצחיקות. ג.

 הטקסטים עוסקים בצחוק ובדברים שגורמים לצחוק.שני  ד.

 

זירז את ההחלמה  , וזהחאוסיפורי ג'יום ל-באחד הראיונות ברדיו נאמר: "האזנתי יום .74

 שלי."

 נק'( 0)טענה זו? מתייחס להיה חשוב לבריאות"  "הצחוק טקסטכותב האיך 

  בטענה זו משום שככל שצוחקים יותר, הגוף נעשה מחוסן יותר. תומךהוא היה  א.

 שריר הלב.  מאמן אתבטענה זו משום שצחוק ממושך תומך  היה הוא ב.

לטענה זו, משום שסיפורי גו'חא אינם עוסקים בבריאות אלא  מתנגד היה הוא ג.

 . של האדם הפשוטבחיים 

פעתם של סרטים מצחיקים מוצגת הש טקסטלטענה זו משום שבמתנגד  היה הוא ד.

 ולא של סיפורי עם. 
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  של כל משפט: פשוט, מחובר )מאוחה, איחוי(, מורכב. הסוג התחביריסמן מהו  .75

הצחוק מקשר בינינו ובין אנשים אחרים, והוא תורם לקשרים החברתיים שלנו.  א.
 נק'( 1)

 פשוט .1

 מחובר .0

 מורכב .3

 
מלחיצים מקשה עלינו להתמודד קיצונית לאירועים  המחקרים הוכיחו כי תגוב .ב

 נק'( 1) .עימם

 פשוט .1

 מחובר .0

  מורכב .3

 

 שלפניך? במשפטבקו של המילה המודגשת  התפקיד התחבירי מהו .76

 .שלנואנשים אחרים, והוא תורם לקשרים החברתיים בינינו ובין הצחוק מקשר 

 נק'( 1)

 נושא א.

 נשוא ב.

 משלים פועל )תיאור או מושא(  ג.

 משלים שם )לוואי( ד.

 

 שלפניך? במשפטבקו של המילה המודגשת  התחבירי התפקיד מהו .73

 נק'( 1) מצב רוחם של חברינו. להעלאתכאשר אנו צוחקים, אנו תורמים 

 נושא א.

 נשוא ב.

 משלים פועל )תיאור או מושא(  ג.

 משלים שם )לוואי( ד. 
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  שלפניך?במשפט  הלוגי הקשר מהו .78

 מרבים אינם הם, הצחוק של הבריאותיים ליתרונות מודעים רבים מבוגרים כי אף 

 נק'( 1) .לצחוק

 סיבה ותוצאה א.

 ויתור והסתייגות ב.

 תכלית ג.

  הוספה ד.

 

 כי הצחוק חשוב לבריאות. הוִֹכיחּומחקרים רבים  .79

 נק'( 1? )הוִֹכיחּושל הפועל  השורש מהו א.

 ח-כ-ה .1

 ח-י-כ .0

 ח-כ-י .3

 כ-כ-ח .4

 

 נק'( 1) ?הוִֹכיחּושל הפועל  הבנייןמהו  ב.

 התפעל .1

 הפעיל .0

 הופעל .3

 עלּפּו .4

 

 .הופעלבבניין מתאים פועל את המשפט ב םהשל ג.

 על הבריאות צחוקהחיובית של ה והשפעת 

 נק'( 1)במחקרים רבים.  (הּוְכָחה / הֹוִכיָחה / הֹוִכיחַ  / הּוַכח) _____________
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 כמה משפטים ובכל משפט מודגשת מילה. ךלפני .42

  מסייע לחולים. הרפואיהליצן 

  נפשיהצחוק מרגיע אדם הנתון במתח. 

  חברתילצחוק יש תפקיד. 

 להחלמתיתרם  הצחוק . 

 
 נק'( 1? )שלה סוג הצורן הסופיאיזו מילה יוצאת דופן מבחינת 

 רפואי  א.

 נפשי ב.

 חברתי ג.

 החלמתי ד.

 

" שורפת" קוְֹלנוֹעַ בטובה לשרירי הגוף. צפייה בסרט מצחיק  ִהְתַעְּמלּותהוא  ְצחוֹק .41

 נק'( 1כמאה קלוריות. )

 היגד הנכון.את ה בחר 

 נוצרו בדרך תצורה של שורש ומשקל.  קולנועו צחוקהמילים  א.

 נוצרו בדרך תצורה של בסיס ובסיס )הלחם(. צחוקו התעמלותהמילים  ב.

 נוצרו בדרך תצורה של שורש ומשקל.  התעמלותו צחוקהמילים  ג.

 נוצרו בדרך של בסיס וצורן סופי. קולנועו התעמלותהמילים  ד.

 

 נק'( 0)בחר את הצורה הנכונה בכל מספר.  .40

 )עשרים ושש / עשרים ושישה /  06-וים אפשר לצפות בבאתר אינטרנט מס 

 )שבעים וחמישה אחוזים /  71%יקים. עשרים וששת( סרטונים מצח

 הברית.-שבעים וחמש אחוזים( מהסרטונים נוצרו בארצות שבעים וחמשת אחוזים / 
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 נקודות( 05) הבעה בכתב': גחלק 

 . 43ענה על שאלה 

  שורות. 02–11 הנושאים שלפניך, וכתוב עליו חיבור בהיקף של אחד בחר את  .47

 " לבריאות יפה הצחוק" .1

 . חיובי בחיינו יש ערך ולהומור לצחוק

 תחומים שני על הצחוק של החיובית השפעתו את הצגחיבור. בחיבורך  כתוב

 חברתיים, לקשרי עבודה, לקשרים ,הבריאות לתחום להתייחס תוכל. בחיינו

 . בעיות ועוד עם להתמודדות

  .תוכל להיעזר בטקסט שקראת

 
 יתרונות האינטרנט  .0

ששינה את חיינו , חשיבות רב לגורם האינטרנט הפך 02-ה המאה כבר בסוף

 בתחומים שונים. 

תוכל להתייחס  שני יתרונות  של השימוש באינטרנט, הצג בחיבורך. חיבור כתוב 

 כגון: קשרי חברות, רכישת השכלה וידע, מציאת עבודה.  לתחומים,

 .תוכל להיעזר בטקסט שקראת. לדבריך ותאדוגמ הבא

 
 "אתה מי לך ואומר ,חבריך הם מי לי אמור" .7

 חברים לעצמו בוחר מאיתנו אחד כל וזקוק לחברה. חברתית חיה הוא אדםה

 .לו המתאימים

  על דעתך והבע, בכותרת פתגםהשל  המשמעות את הסבר בחיבורך. חיבור כתוב

 ותאדוגמ על דבריך את בסס. אנשים לבין חבריהם בין השוניעל  או הדמיון

  בסביבתך. אנשים של מניסיון או האישי מניסיונך

 

 

 

 

 

00המשך בעמוד   
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 הפרטיות אובדן .4

 ובני נוער מבוגריםבהן שבעשור האחרון פרצו לחיינו הרשתות החברתיות 

 משתפים אחרים בנעשה בחייהם. 

בפרטיות של הוא פגיעה האם שיתוף זה  את דעתך הבעכתוב חיבור. בחיבורך 

  .01-האדם או שהשיתוף מבטא קידמה טכנולוגית ומאפיין את המאה ה

 את דבריך.   נמק

 

 בהצלחה!
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   נושא:
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 טיוטה
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   נושא:
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 טיוטה
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 טיוטה
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 טיוטה
 

 

 

 


