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   מדינת ישראל
   ה ח י נ ו ך  מ ש ר ד

   מינהל תיאום ובקרה

   האגף לחינוך מבוגרים
 
 

                                                                                                               

 
 

 

 
 

 הבנה,לשון ומשמעות המילים

 לעולים
 

 הוראות לנבחן
 

 שעתיים וחצי ינה:משך הבחא. 

 : מבנה השאלון ומפתח ההערכהב. 

 נקודות 50 -                                        הבנה והבעהפרק ראשון:       

 נקודות 30 -          מערכת הצורות )פועל ושם עצם( פרק שני:            

  נקודות 02  -                                 תחבירפרק שלישי:        

 נקודות 100 -סה"כ                                                                

 

 בגוף הבחינה במקומות המיועדים לכך. ג. כתבו את תשובותיכם

 את הדרוש תיקון. ד. כתבו בכתב ברור, ציינו סימני פיסוק. קראו את תשובותיכם ותקנו

 פרטי מרכז ההשכלה:                            את הפרטים הבאים: ה. מלאו

     ____שם המוסד: ______________                             מספר נבחן/ת: ______________     

 _____שם היישוב:_____________                             שם נבחן/ת: ________________     

 _____    _שם מרכז  הבחינה: _______                            פרטי     שם משפחה   

                 מס' ת"ז:     

 ב ה צ ל ח ה !                      

 

מדבקת נבחן    וקיהדב  

                                             

 מדבקת שאלון וקיהדב

 

 
_ ________________שם המעריך:_  

 
:__________ציון הבחינה  

                                            רמת הבחינה:  גמר עולים 

 2018חורף תשע"ח, מועד הבחינה: 

                                           היקף הבחינה: יחידה אחת

 883121מספר השאלון: 
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וענו על השאלות שלאחריו. ,קראו את הטקסט  

 

, לוותר על מבצעים באינטרנט ולא להיכנס לקניונים: 16.00 השע לעבוד עד

 מאת הדר קנה/ הכירו את האנשים שהפסיקו לקנות

 

בשנים  120%-ב עלתה היאכל הזמן בארץ ובעולם. בארץ  להעוהקניות הצריכה וכמות  .1

לכן צריכה . ב מגזימיםשהם להבין  מהאנשים האחרונות. שיגעון הקניות הזה גורם לחלק 

. נעקוב כאן אחר של קניות "צום"ועוברים לשלהם  הצריכהאת הרגלי  צמיםמצמהם 

את השינוי מדוע עשו  . ננסה להבין פחותלקנות שהחליטו אנשים   מספרסיפוריהם של  

 ם.השפיע על חייההוא איך ו ,הזה

 

כאשר השתתפה בקורס להגנת הסביבה.  ,מספרת שלמדה לצרוך פחות גת -ענת וילנסקי   .2

ויוצר זיהום  ,פשוטה מבזבז המון כסף התהליך של ייצור חולצה כי  ,למדורים באחד השיעו

וגדל זיהום  ,אוויר. ככל  שקונים יותר חולצות, או מוצרים אחרים, כך נפגעת הסביבה

מספרת ענת, "הפסקתי לגמרי לקנות בגדים בחנויות.  ",האוויר. "בעקבות הלמידה הזאת

מחברות ומבני משפחה. תמיד אנחנו מוצאים  ,""יד שניהממשומשים בגדים  אני מקבלת

  ."מתאים למישהוששם בגד 

  

לתת במקום  שמבטל את המנהג להביא ביום ההולדת המון מתנות. ענת יזמה גם פרויקט     .3

וחתן השמחה  שקלים 20מתנות רבות, לרוב חסרות תועלת, כל ילד נותן  ביום ההולדת

ת הפסיקו גם את לתת ולקבל מתנות בחגים. קונה מה שטוב ומתאים לו. במשפחתה של ענ

 .השינויים האלה בחייה חסכו לענת גם כסף רב וגם זמן על התלבטות ועל קניות מיותרות

 

היא שקלים בחודש.  1000 -והיא חוסכת עכשיו כ ,גם גאיה פולת שינתה את אורח חייה   .4

יא לא קונה מושפעת מהפרסומות שמגיעות כל הזמן  למחשב שלה. ולכן השהיא  הבינה

כמו ענת  באופן הגיוני מה שהיא באמת צריכה. ענת ביטלה מיד את כל אתרי הקניות שלה.

לקנות בגדים, אלא אם כן היא ממש צריכה. בעבר ענת הייתה קונה גם גאיה הפסיקה 

והתחילה לקחת ספרים בהשאלה   לקנות, עשרות ספרים במבצעים. עכשיו היא הפסיקה

 יה. יספרמה
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ד שם לב יום אחד שיש לו יותר מדי חפצים. הוא החליט למכור חלק גדול עמית נויפל .5

: הוא השינוי בחייו התפשט גם לתחום המזוןמהבגדים ומהספרים שלו.  ,מהרהיטים

כתוצאה . הם קונים יום יום מזון טרי בשוק והיום ,ואשתו הפסיקו את הקניות השבועיות

 מכך הם כמעט שאינם זורקים מזון.

 
  

. הם אינם עורכים קניות ברשתות לושת האנשים האלה אינו נכנס לקניוניםאף אחד מש .6

 עלול  וזהכמות עצומה של מוצרים יש כי שם מזון וגם לא ברשתות ספרים וצעצועים. 

על  :על תרבות, כלומר  הם מוציאים את עיקר כספם? ,בכל זאת ,מה עללבלבל אותם. 

טיולים בארץ ובחול. הם אוספים  ועל םמפגשים עם חברים, על מופעים, על הצגות וסרטי

 ולא חפצים.  חוויות

 
 

 

 

 

 (על פי "דה מרקר" )"הארץ"

 2016במאי  11
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 נקודות( 50)  הבנה והבעה פרק א':

 ענו על השאלות הבאות:

 

 נק'( 6)                       שורות. 4-5המרכזי בטקסט? כתבו  הנושא. מהו 1

__________________________________________________  

__________________________________________________ 

____________________________________________________                 

 

                             נק'( 4)                                                                        ?מה היה השינוי שיזמה ענת בקשר למתנות. 2

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________               

 

 

 נק'( 4)                                                                זון?מה קרה במשפחתו של עמית בקשר למ .3

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________                                                 

_____________________________________________________ 

 

 

 ".את הרגלי הצריכה... מצמצמיםלכן הם כתוב: " 1 בפסקה  .4

 נק'( 4)                                                       )סמנו( ?"מצמצמים"להחליף את המילה מה מתאים    

 מוצאים .א

 מקטינים .ב

 מצליחים .ג
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 נק'( 4)                                          ?6האנשים לפי פסקה  אילו הרגלי קניה משותפים לשלושתא. . 5

________________________________________________________ 

________________________________________________________       

                                      נק'( 4)                                                         ? ה שלושתם מעדיפים להוציא את רוב כספםעל מ ב. 

________________________________________________________      

      ________________________________________________________    

   

 ". להבין... גורם...לאנשים שיגעון הקניות: "כתוב 1. בפסקה 6

 נק'( 4)                    )סמנו את הנכון(: היא  " שיגעון הקניות"במילים הכוונה     

 

 כאשר סוגרים לגמרי חנויות. .א

 כאשר אנשים קונים יותר מדי. .ב

 כאשר אנשים קונים מעט מאוד. .ג

 

 

  "מיותרות".מופיעה המילה   3בפסקה . 7

 נק'( 4)   משפט שלא מתוך הטקסט                           ,""מיותרותעם המילה  משלכםחברו משפט     

    ___________________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

 

 

                 "אורח חייה".מופיעות  המילים      4 בפסקה. 8 

 נק'( 4)                        )סמנו(   היא:   חייה" "אורחהכוונה  במילה      

 היא חיה חיים ארוכים. .א

 באים אליה אורחים. .ב

 צורת החיים שלה .ג
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 (5. )פסקה "התפשט". בטקסט מופיעה המילה 9

 .התפשט""הסברים למילה ב מילים" )מאת יעקב שויקה( ישנם במילון "ר

 

 

 .הוריד את בגדיו – התפשטא.            

 מעניין לעניין, מנושא לנושא עבר – התפשטב.            

 ממקום למקום.או                

 נעשה גדול יותר, תפס יותר מקום. – מובילהג.            

 

 

                                                                                                                      נק'( 3)             .במילון  מתאימה להסבר מספר ___________ 5בפסקה  " התפשט" המילה   א.

 , שלא מתוך הטקסט."התפשט"המילה   עם שלכםמכתבו משפט אחד    ב.

 נק'( 3)                       __________________________________________________          

 

 . "עצומה"  ההמיל ה כתוב   6ה בפסק. 10

 נק'( 6)                                                                 למילה הזאת. )ההפך(המנוגדת סמנו את המילה        

 עצמאית .א

 מבוגרת .ב

                                                קטנה .ג

 שמנה .ד
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      נקודות( 30)  מערכת הצורות פרק ב':

   )הפעלים בתרגילים מופיעים בטקסט(הפועל 

 נק'( 8)                                                                                                            . השלימו את הטבלה:11

 בניין שורש פועל

   (1השפיע )פסקה 

   (2)פסקה  מתאים

   (2מקבלת )פסקה 

   (5סקה התפשט )פ

 

 

 נק'( 4)                                                                              :השלימו את הפועל במשפטים הבאים. 12

 

 (להחליט) .לעבור לדירה יותר גדולה _______________ אתם  חודש לפני א. 

 (לקנות) .קבל הנחהנבמבצעים  ____________ אנחנו  אם    ב.

 להיפגש() _ עכשיו כדי לנסוע ביחד לטיול. ________________ כולם   ג.

 לבטל().טיסה לחול, קשה בדרך כלל לקבל את הכסף בחזרה______________  כאשר ד. 

 

 )שמות העצם מופיעים בטקסט( שםה

 נק'( 4)                                                                              תבו את המילים הבאות בצורת רבים. כ. 13
 

 צורת הרבים שם העצם

  קניון

  קניה

  שעור

  טיול
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 נק'( 8)                                                                            את השמות במחסן לפי המשקלים. מיינו. 14
 

לֶּת  ַקטֶּ

 )מחלות(

ל  ַקטָּ

 )בעלי מקצוע(

 סיומת אי

 )בעלי מקצוע(

 ַמְקֵטל

  )מכשירים

 וכלי עבודה(

    

    

 

ַמַלאי  יר,ִצ    ת,מ  ד  אַ   ק,ר  ס  , מַ ִעיּתֹוַנאי   : מחסן ת , ַחש  ל  ר   ,ַשע  ר  ,ַזמָּ ב   ַמצ 

 

 מילות יחס

 נק'( 2)                                                            . השלימו את מילות היחס החסרות מתוך המחסן:15
 

 ._______  לשמיכה___________ החתול התחבא 

 .חנות הנעליים   ________כדאי שתחכה לי _______

 להחזיר את ספרים החדשים  _______ חנות.אפשר 

 כאשר אסע לירושלים אוכל לישון ________________________  ההורים שלי.

 

 על יד        אצל,         ,ל      ,מתחת    : מחסן

 

 שם המספר

 נק'( 4)                                                                         . כתבו במילים את המספרים שבסוגריים:16

 בארץ אולי יהיו כבר   ___________________________   2022בשנת  א.

 חשמליות.הרבה מכוניות     

 .תלמידים עברו בהצלחה את בחינות הבגרות ________________________  346 ב.

    . _______________________9%הדירות בארץ התייקרו בחודשים האחרונים ב  ג.

 .שחקניות ________________________     12 ד.   במשחק השתתפו 
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 נקודות( 20)תחביר פרק ג': 

 

 נק'( 5)                                             .. סמנו את הנושא במשפט בקו אחד ואת הנשוא בשני קווים17

 

 .אנשים קונים היום פחות מוצרים      

 

 

 שקל כל חודש. 1000-והיא חוסכת עכשיו כ , גאיה שינתה את אורח חייה. 18

 נק'( 5)                                                                 המשפט הזה הוא )סמנו את התשובה הנכונה(:      

 מורכב               מחובר             פשוט       

 

 .מייצרים יותר חולצותאנשים כאשר  ,הסביבה נפגעת. 19

 

 נק'( 5)                                                                 המשפט הזה הוא )סמנו את התשובה הנכונה(:      

 מורכב               מחובר               פשוט       

 

      הצריכה עולה כל הזמן בארץ ובעולם.   .20

 נק'( 5)                                                               המשפט הזה הוא )סמנו את התשובה הנכונה(:        

 מורכב             מחובר               פשוט           

 

   

 

 בהצלחה!                                                                                                                                  
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 טיוטה:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 בהצלחה!

 


