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 ('נק 23)   הבנת הנקרא    – א' חלק

 .קראו את הקטע הבא וענו על השאלות שאחריו

 

 םללמוד לחיות עם שינויי

                                                                                     סוס ועגלה                                                                                                              

  לפני מאה שנה, העולם היה שונה מאוד מהעולם של היום. במשך מאה השנים האחרונות

 שונים. )בנושאים( קרו שינויים גדולים ומהירים בתחומים

אנשים השתמשו בסוסים ועגלות. הם עצרו בדרך כדי שהסוסים יאכלו  20-ה הבתחילת המא

 ,למקום רחוק היה יכול לנסוע ברכבתעות נמשכו זמן רב. מי שרצה לנסוע וינוחו, ולכן נסי

          מאז התחבורה התפתחה מאוד  שהרכבות נסעו רק בין ערים גדולות. ,הבעיה הייתה

 כלי תחבורה מהירים: מכוניות, רכבות ומטוסים. ב היום אפשר להגיע לכל מקוםו

ר התקשורת הייתה רק בעזרת דואר ועיתונים. גם בתחום התקשורת היו שינויים גדולים. בעב

 מכשיריםמכשירים כמו טלפון, רדיו, טלוויזיה ומחשב.  נכנסו לשימוש 20 -במשך המאה ה

 אלה נמצאים היום כמעט בכל בית.

ית. החיים הפכו הרבה יותר קלים בהטכנולוגיה הביאה למהפכה גדולה גם בחיי היום יום ב

. עכשיו ומכשירים רבים אחרים מדיח הכלים ,ונת הכביסהמכ ,בזכות המקרר, התנור החשמלי

 כמעט לא צריך לכבס ולרחוץ כלים ביד, ואפשר לשמור אוכל זמן רב בלי שיתקלקל.

. רביםעם שינויים  במהלך חייו צריך היה ללמוד להסתדר ,20-אדם שנולד בתחילת המאה ה

, ולא תמיד זה דבר קודםכלים ובמכשירים חדשים שלא היו בהוא היה צריך ללמוד להשתמש 

כי בן האדם יצטרך תמיד  נראהו מהירהההתפתחות הטכנולוגית בימינו היא  ידוע כי. פשוט

 השינויים שהם מביאים איתם .עם ללמוד איך לחיות עם חידושים טכנולוגיים ו
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 ('נק 23)     שאלות

 

 אלו על  .שונים" בתחומים"קרו שינויים גדולים ומהירים כתוב: 1בשורה  .1

 נק'( 6)                                                             ?קטעשלושה תחומים מדובר ב     

 א._________________________________________________

 ב._________________________________________________

 __ג._______________________________________________

 

 (כ"א נק' 3)                                          :את המשפטים הבאים לפי הקטע השלימו .2

 ________________________ כי ,הנסיעות היום הרבה יותר מהירות לעומת העבר .א

________________________________________________________________. 

 ________________________שמשום  ,העבר המידע היום עובר במהירות לעומת .ב

________________________________________________________________. 

_________________________________________________________________ .ג

 .הפכו יותר קלים ,חיי היום יום בביתלכן ,_________________________________

  _______________________________  לוגית היא מהירה ולכןההתפתחות הטכנו .ד

_________________________________________________________________ 

 

          נק'( 5)                                                                                     סמנו נכון / לא נכון

 נכון/לא נכוןהיה להגיע ברכבת לערים קטנות.                                       בעבר אפשר א. 

 נכון/לא נכוןשנה קראו עיתונים.                                                           100גם לפני  ב.

 נכון/לא נכון                                        בעבר קשה היה לשמור על אוכל שלא יתקלקל.ג. 

 ד. קל ללמוד להשתמש במכשירים חדשים.                                                 נכון/לא נכון

       נכון/לא נכון                                                                                       שנה היה מכשיר טלפון בכל בית. 100ה. לפני 
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 נק'( 22)                                                                ( קלוזאוצר מילים ): ב'חלק  

  

   קראו את הקטע הבא והשלימו את המילים החסרות:

 

 דברו פחות!

 

 האם השימוש בטלפון ___ בשנים האחרונות נערכו מחקרים רבים כדי _______

 ל__________.  מסוכן ,(יהנייד )הסלולאר

 יש קשר בין דיבור בטלפון __________לבין מחלת הסרטן.מצאו כי 

 משרד הבריאות פרסם הוראות חדשות איך ___________ בטלפון הנייד:

 לדבר בטלפון רגיל. ___צריך לדבר בטלפון הנייד רק כאשר מוכרחים. בבית _______ -

 השיחה.  ___רצוי להשתמש ברמקול )מיקרופון( ב_______ -

 צריך להרחיק את הטלפון מה________. -

 לא לשים את הטלפון קרוב לגוף, _________בתיק. חשוב    -   

 חשוב מאוד  שיש בהם הרבה קרינה ______ : מעלית, רכבת ועוד, במקומות סגורים,    -

 לקצר ______ השיחה.      

 נותנים לנו.מחים והמודברו פחות! זאת העצה ה___________ ביותר שהרופאים 
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 ('נק 25)                                                                               לשוןחלק שלישי: 

 
                           כתבו את המילה המתאימה 
 
 עבודה החדשה. ___התרגלנו  __  ולכן עוד לא וד רק ______________  שבועו לעבהתחלנ .1

 )ב,מ,ל(                                          )לפני, לפני ש, בעוד(                              
                                                                          

 החום הגדול.  ___כוסות נוזלים _________ 8,_______________ ______לשתות_____   בקיץ.2
 )אבל,  בגלל,  אם (                (     יותר מ ,חוץ מ לכן, כדי(        )רחוק מ, )כדאי,             

                         
 . ____________להשפיע   אף אחד לא יכולהוא אף פעם לא __________. .3

 איתו, עליו, אותו()                                        )להשתנות(                           
 
 הורים שלו.______הוא מתגעגע  __________________ .הוא מתקשר כל יום הביתה 4
 ל, בשביל()עם,               (   )בגלל, כי, אף על פי ש                                       
 
 .____הביתרחוק ___ הטיול שלנו לא .וקדםאל   _______ לי, אני אחזור הביתה מ אבא .5

 ל/ מ/ אצל()                                                                       לדאוג()                   
                 

 __ !אסור לדבר עם הנהג בזמן ה _____________.6
 )נסיעה, נוסע, נוסעים(                                          

  
 הרכבת.  ______________החדשים נמצאים על יד   ____________________.7
 )תחנה, התחנה, תחנת(          משרדי, המשרדים, משרדים(                       ) 
 
 .להשכרה דירות רבות השנה יש _________________ .היו דירות להשכרהלא  __בשנה_________.8

 , לעומת זאת, מאשר(בניגוד)                        )שעברה, עברה, שעברו(     
 

                                .            והכלכלי המצב הביטחוני______לא  _______ את הביקור בישראל _____האורחים שלנו ש ,אני מקווה.9
 .(למרות זאת ,אף על פי, בגלל)לדחות(                        )                                               

                                   
 ההזמנה לחתונה ___________  לפני שבוע, אבל היא עדיין לא _________..10

 )להגיע(                                                    )להישלח(                                 
 

 בשמחה.  זאת _______הייתי   _________ __   לעזור לךאילו  _________. 11
 )לעשות, עושה, עשיתי(    )יכול, אוכל, יכולתי(                                

 
  .___וכל העובדים ________ חודש המפעל ________בעוד .12     

 פסיבי( –) לפטר                     )להיסגר(                                       
 

 פגישה עם ראש הממשלה .לא_____________ ל מהשריםאף אחד . 13    
 פסיבי( -להזמין )                                        

 
 
 



                                   
5 

 
 ('נק 30)                                                                                   כתיבה: ד'חלק 

 
 שורות.  15 -ככתבו  הנושאים הבאים.מבחרו באחד 

 

 דוגמאות. ואיוהב ורי? הסבאיזו השפעה יש למוסיקה על אנשים (1

 תפקידיםמה: האם הם שונים התפקידים של האישה ושל הגבר במשפחה המודרנית (2

 שהיו בעבר? הסבירו, והביאו דוגמאות.

בעד החוק אומרים מה  ".בישראל אסור לעשן במקומות ציבוריים כמו פאב או מועדון" (3

  ו.רי? הסבכםמה דעת אומרים אנשים המתנגדים לחוק הזה?הזה ומה 

                   

 _______________________________________הנושא:                       

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 


