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 (נקודות 50) והבעההבנה  –א  פרק

 השאלות שאחריהם. כלראו אותם, וענו על בפרק זה שני טקסטים. ק  

 (נקודות 30) הבנת הנקרא

 1 טקסט

 לפי השכל או לפי הרגש? –איך נכון להחליט 

 1פרופ' מריוס אושר מאת

 

 .מתקשה להחליטאלפי החלטות. לפעמים הוא מתלבט ו מחליטהאדם מדי יום   פסקה א

ד י, אלא מבצע מילהתלבטכמעט במקרים רבים אחרים הוא אינו עוצר  אבל

יד את הפעולה מבלי ימ לבצעההחלטה  האם. שהחליט לעשותאת הפעולה 

 ההחלטה של שונים צדדים השוקלת, הגיונית חשיבה של תוצאה היאלהתלבט 

 האדם של ההחלטה אולי או ,החלטה כל של חסרונות מול יתרונות ובודקת

, המובילות אותו בתהליך המורכב של 2אינטואיציהמהרגשה מיוחדת ומ נובעת

 קבלת ההחלטות?

על החלטה נכונה עלינו לחשוב באופן הגיוני  להחליט שכדיבעבר חשבו רבים   בפסקה 

יכולים להפריע לנו בקבלת החלטות. אבל בשנים רק וכי רגשות  ,פי השכל

 ,אפילו מדעניםוהאחרונות יש לנו יותר ויותר סיבות להניח שאנשים רבים, 

   .בעת קבלת החלטות מסתמכים לא מעט על האינטואיציה

קבלת לשכל גם הרגש אחראי נוסף על האחת הסיבות העיקריות להנחה כי  ג פסקה 

פרופ' דמסיו,  1994והניסויים שערך בשנת ההחלטות היא תוצאות המחקר 

הוכיח לראשונה מומחה למדעי המוח מאוניברסיטת דרום קליפורניה. דמסיו 

כי קיים קשר הדוק בין החשיבה והרגש. לדעת החוקר, לאחר ניסויים שערך, 

ההחלטות. הרגש הוא שמכוון את  קבלתהרגש ממלא תפקיד מרכזי בתהליך 

  טה הנכונה ובאיזו אפשרות לבחור. התהליך ומראה לנו מהי ההחל

                                                           
 
 , אוחזר בתאריךynet, מתוך האתר להחליטלהסתמך על הבטן או המוח? איך נכון (. 2014מעובד על פי אושר, מ' )*

11.4.2014. 

 דעילמ סגול ספר ובבית הפסיכולוגיה למדעי הספר בבית החלטות קבלת של תהליכים חוקר הוא אושר מריוס פרופ' 1

 .אביב תל באוניברסיטת המוח

 הרגשה פנימית, היכולת לקבל החלטות על פי תחושה ורגש וללא חשיבה הגיונית. –אינטואיציה  2
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 רבים מחקריםמאז נערכו אצל חוקרי מוח. ויכוחים עבודתו של דמסיו עוררה   דפסקה 

לקבוע כיצד מתקבלות במוח שלנו ההחלטות הטובות ביותר. אחד  כדינוספים 

אפ דייקסטרהויס בשם ולנדי ההמחקרים הנודעים הוא המחקר שערך חוקר 

רשימות  וכן דייקסטרהויס הציג לנבדקים שלו ארבע מכוניות .2004בשנת 

הכוללות תכונות חיוביות ושליליות לכל מכונית. אחר כך הוא חילק את 

הוא ביקש לחשוב היטב על  הראשונהקבוצה ההמשתתפים לשתי קבוצות: מ

 ביותרוהמוצלחת לבחור את המכונית הטובה ו שלהן המכוניות ועל התכונות

כלל בקשורה  לאהקבוצה השנייה קיבלה משימה שונה ש .הבחינות מכל

דקות שאל החוקר את הנבדקים משתי  כמהכעבור  .לפתור  חידות –למכוניות 

 הבחרהוא ביקש לבדוק איזו קבוצה הקבוצות באיזו מכונית הם בוחרים. 

האם היו אלה  .תובמכונית הטובה מכולן, כלומר זו עם התכונות החיובי

שחשבו היטב על הנושא ובדקו אותו באופן  ,אשונהמהקבוצה הרהנבדקים 

 ,המכוניות על בכלל חשבו לאש ,מהקבוצה השנייהאו המשתתפים  ?הגיוני

נתונה לנושאים  יתהיהליבם  תשומתו פתרו חידות ועסקו בעניין שונהאלא 

את קיבלו  ,נה התשובה המפתיעה: חברי הקבוצה שפתרה חידותיאחרים? ה

  נכונה יותר.ההחלטה ה

 

מחקרים אך  ,תוצאות המחקר הזה המשיכו לעורר ויכוח גדול אצל המדענים  פסקה ה

העלו תוצאות בכל זאת  מאז,שנעשו נושא קבלת ההחלטות ב רבים נוספים

משתתפים שבחרו לאחר חשיבה ממושכת היו מרוצים פחות  –דומות 

 ולא הסתמכו על השכל.מהר  מהבחירה שלהם בהשוואה לאלה שבחרו

 

פועלות שתי מערכות לקבלת כי במוח האדם כבר מבינים היום רוב החוקרים   פסקה ו

מחזקות ומשלימות זו את זו.  ושתיהן ,השכל ומערכת מערכת הרגש החלטות:

עם זאת, חלוקת התפקידים ביניהן עדיין אינה ברורה לנו, וחוקרים בכל 

העולם מעלים השערות שונות ומנסים לבחון אותן. אין ספק שהמחקר בנושא 

 .המרתק של קבלת החלטות יימשך עוד שנים רבות

 

כשקשה לכם להחליט או כאשר  בעקבות המחקרים הללו החוקרים ממליצים:  פסקה ז

 אך ,העניין אתהיטב  לשקול מאוד כדאי ,אתם עומדים בפני החלטה חשובה

 זמן נוסף להרוויח כדילחכות ליום הבא מיידית. עדיף להימנע מהחלטה 

 הרגש והאינטואיציה. לפעולה של
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 שאלותה

 .1טקסט על פי  1-5ענו על שאלות 

 נקודות( 2). הנכונהאת התשובה  קיפוה   מטרת הטקסט? ימה .1

  הסיבה לקושי בקבלת החלטות.להסביר את 

  החלטותלהדגיש שגם לרגש יש חלק בקבלת. 

 לתאר את קבלת ההחלטות בעבר. 

 לקבל החלטותצריך  לא כיצד סבירלה. 

 

 שתי מהן. אפשרויות לקבלת החלטות שתי הכותב מציגבפסקת הפתיחה  .2

 נקודות( 4) ?האפשרויות

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

. מהי מטרתו בהצגת 2004נוסף משנת מחקר  ד בפסקהכותב המאמר מציג  .3

 נקודות( 2) .את התשובה הנכונה קיפוה    המחקר הנוסף?

 פי השכל וההיגיון־להוכיח שקבלת ההחלטות נעשית רק על. 

  אפשר למדוד תהליכים במוח לפיה אישלבסס את הטענה. 

 לשלול את דעתו של דמסיו כי הרגש משפיע על קבלת ההחלטות. 

  דמסיו כי הרגש משפיע על קבלת ההחלטותלתמוך בדעתו של החוקר. 

 

יש  (ו פסקהב) הכותב פותח את מאמרו בשאלה. האם בסוף המאמרא  בפסקה .4

 נקודות( 3) סבירו את תשובתכם.תשובה לשאלה הזאת? ה  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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התפקידים ביניהן  עם זאת, חלוקת"במשפט:  עם זאתמופיע הצירוף  ו בפסקה. א .5

 ?עם זאת". באיזה מילה אחרת אפשר להחליף את הצירוף ברורה לנועדיין אינה 

 ()נקודה אחת .את התשובה הנכונה קיפוה  

 נוסף על כך 

 כדי ש 

 כי 

 אף על פי כן 

 

מה פירוש ". מתלבטלפעמים הוא " :כתובבשורה הראשונה של הטקסט  .ב

 )נקודה אחת(. את התשובה הנכונה קיפוה   ?במשפט מתלבטמילה ה

  מה להחליטלפעמים הוא יודע. 

 לפעמים הוא לא יודע מה להחליט. 

 לפעמים הוא דוחה את ההחלטה. 

 לפעמים קל לו לקבל החלטה. 
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 2 טקסט

 ?איך תקבלו החלטות טובות יותר – ןהיגיוהעל  רק להסתמך לא

 3יהודית כץ מאת

רוצים להאמין  אנחנוהרגש או השכל? : דרך שבה אנו מחליטיםהמה משפיע על   א פסקה

ולא  ,באופן הגיוניעל פי השכל ופועלים אנחנו כאשר אנחנו מחליטים ש

כשאנחנו צריכים  ,מציאותבש לאא בנושאים אחרים באותו זמן.עוסקים 

מפריעות לנו מוח שלנו מחשבות אחרות ב לעתים קרובות, החלטות להחליט

רבות אפשרויות בחירה רגשי,  מצבסיבות שונות כמו בגלל  להחליט. זה קורה

 .ועוד

כדי להתמודד עם שפע המידע של החיים המודרניים, המוח מוותר על תהליכי   ב פסקה

הן לא שבשיטות אחרות מעדיף להשתמש  . המוחחשיבה ארוכים ומורכבים

מבוססות על השכל והן בנויות יותר על השערות, הערכות, אינטואיציה, 

לפתרון ומהירה דרך קלה  ותמציערגשות, ניסיון חיים וידע קודם. שיטות אלה 

ללא חשיבה מעמיקה. אבל לא תמיד הדרך הזאת,  בעיות ולקבלת החלטות

שמבוססת על הרגש ולא על השכל וההיגיון, היא הדרך הנכונה להחליט 

 :שלנו בקבלת החלטות היגיוןנה כמה דוגמאות לחוסר היההחלטות. 

כלשהי, למשל להחליט האם להמשיך  החלטההחליט אם אתם צריכים ל  ג פסקה

כמו קנייה של בגדים , הוצאה כספית גדולהלהחליט על במבחן הקשה או 

 תחושת רעבשתעשו את זה אחרי שאכלתם.  כדאי – אחריקר יקרים או מוצר 

מושפעות שמהירות, החלטות  החליטלכם תגרום לתקצר את הסבלנות שלכם ו

החלטה כל רעבה תגרום לכך שבטן הרגשות. מאו שלכם מצב הרוח גם מ

  .רגששתחליטו תתבסס על ה

 קונים מוצר גדול ויקראתם לפני שהאם  –כאשר אתם כבר נמצאים בחנות   ד פסקה

? אתם מרגישים תמיד חובה לבדוק את כל המוצרים ולערוך השוואות ביניהם

 ,להשוות מחיריםהיא להסתובב בין חנויות,  של המומחים ההמלצה הרווחת

. אלא שלפעמים הגיונית ורציונליתה החלטהחליט ולהמוצר איכות את לבדוק 

הדרך על לרעה  ועודף המידע והנתונים יכולים להשפיעההשוואה צם דווקא ע

 כתוצאה מכך. ולבלבל אותנו ההחלטות שלנואת  שבה אנחנו מחליטים

 .הקנייה תתבסס יותר על הרגש ופחות על השכל

                                                           
אתר אוחזר מ ?"על הלוגיקה לבדה: איך תקבלו החלטות טובות יותרלא "(. 2018כץ, י' ) מעובד על פי 3

 .10.12.2018בתאריך   haaretz.co.ilהארץ
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לשמר  אנשים רבים מעדיפים החלטה שכלית והגיוניתבגלל הקושי להחליט   ה פסקה

 הם .ומיוחדות להתמודד עם אפשרויות בחירה שונות אלו את המצב הקיים

שאחרים  החלטותעם הסכים ל –להישאר פסיביים ולא אקטיביים מעדיפים 

אחד המומחים . נושאים חשוביםעל ולא להחליט בעצמם  ,כבר החליטו אותן

כי לפעמים חוסר הרצון שלנו להחליט נובע  ,טועןבנושא קבלת החלטות אף 

 .ולהיכשל שאנחנו שונאים להפסידן העובדה מגם 

שמתקבלות  פשוטותבעזרת שיטות  החלטותהחלטנו שנים רבות  נראה כי במשך ו פסקה

הקשור באותן  וללא חשיבה מעמיקה. כך התמודדנו עם המידע הרב במהירות

גורמות לנו להחליט החלטות שהן לא תמיד  האלה שיטותההחלטות. אבל 

על יתבססו לכן צריך לבדוק שהחלטות חשובות בחיינו  .המתאימות ביותר

 .והיגיון חשיבה

החלטה, נסו לבדוק איך אתם מרגישים: האם אתם מחליטים לפני שאתם אז   ז פסקה

עייפים, רעבים או מוטרדים? על איזה מידע אתם מתבססים? האם תוכלו 

 ביותר מתאימהה ההחלטהאת  להחליטלהשיג מידע נוסף שיכול לעזור לכם 

 נותנתהכי טובה או שהיא פשוט זו ש האם ההחלטה שלכם היא? בשבילכם

להבין טוב יותר את ות האלה יעזרו לכם לכם יותר ביטחון? תשובות לשאל

 .טוב יותר מה עליכם לעשות דעתולאיתה שאתם מתמודדים הבעיה 

 שאלותה

 .2טקסט על פי  6-01ענו על שאלות 

יינו ציונלי והגיוני? צ  , מדוע קשה לנו לקבל החלטות באופן רב-אעל פי פסקות  .6

 נקודות( 4)  .סיבות שתי

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 ,דוגמאות לחוסר חשיבה כאשר מחליטים החלטות שתימובאות  ד-גבפסקות  .7

 נקודות( 4) .דוגמה מכל המסקנות ימה בות. כ  מסקנות כל דוגמה יש ובעקבות

 הראשונה הדוגמההעולה מן  המסקנה, ג פסקה על־פי: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 השנייה הדוגמההעולה מן  המסקנה, פסקה ד על־פי: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

  שאלות אלו?של  המטרהמה הכותבת שואלת שאלות. האחרונה  פסקהב  .8

 נקודות( 2). את התשובה הנכונה קיפוה  

 שלנו ההחלטה בקבלתלנו שטעינו  סבירלה. 

 ביותר כוון אותנו לקבלת ההחלטה המתאימהל. 

  בעזרת הרגש רק להחליטלכוון אותנו. 

 להסביר לנו שההחלטות שלנו תמיד נכונות. 

 

את דרכי ההתמודדות של אנשים עם  תארתמהכותבת  ה ובפסקה בבפסקה  .9

 .הפסקותן כל אחת מהמתוארת ב ההתמודדות דרך מהיתבו כ  קושי להחליט. 

 נקודות( 4)

 ______________________________________________ :פסקה ב

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 ______________________________________________ :פסקה ה

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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 .2וטקסט  1על פי טקסט  10ענו על שאלה 

 "ממלא תפקיד מרכזי בתהליך ההחלטות רגשה" :1 מטקסט משפט לפניכם .10

 )פסקה ג(.

את טענת הכותבת  2 מטקסט וקיעתה  מתנגדת לטענה זאת.  2כותבת טקסט 

 נקודות( 3) .לדברים אלה המנוגדת

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 (נקודות 20) סיכום ממזג

 .11שאלה ענו על 

ְתבּו 2וטקסט  1טקסט על סמך  .11 . קבלת החלטות סיכום ממזג בנושא  כ 

ְתבּובסיכומכם  , והציגו ההחלטות קבלת דרך על הגורמים המשפיעיםמהם  כ 

 ביותר. מתאימהההצעות לבחירת ההחלטה האת 

על דרכי מסירה מקובלות ועל אזכור מקורות מידע בתוך הסיכום ובסופו  ודיקפה  

ְתבּו)ביבליוגרפיה(.   .מילים 150-בהיקף של כ כ 

ְתבּואת הסיכום   לכתיבת הטיוטה(. 13. )תוכלו להשתמש בעמוד 12-11ים בעמוד כ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 ב מועד"ב תשפ קיץ, 11284 ולשון הבעה, הבנה: עברית  

13 
   

 טיוטה

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 (נקודות 20)תחביר  –פרק ב 

 .(נקודות 5 –שאלה   לכל) 12-16מן השאלות  ארבעבפרק זה ענו על 

 . הוראותבמשפטים שלפניכם מסומנת המילה  .12

 :בכל אחד מן המשפטים של מילה זו את התפקיד התחבירי תבוכ   .א

 .משלים פועל ,משלים שם, נושא

 

 _____________            ים.המור של הוראותל מקשיביםים תלמידה (1)

 שומרת על הסדר בבית הספר. _____________המורים   הוראותל הקשבה (2)

 _____________            טוב ורעמלמדות את הילדים לבחור בין  הוראותה (3)

 

אמצעות מילת קישור ותקין בכיד אחד ללמשפט ( 2)־( ו1)את משפטים  חברו .ב

 ה.הוספו : אין להשתמש בקשר של ריבוישימו לב מתאימה.

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

את מילת הקישור המתאימה מן  שלימוה  בכל אחד מן המשפטים שלפניכם  .א .13

  .אם, לכן כי,, כדי, ואילו :הרשימה

 מרגישים________שתבדקו איך אתם  לפני החלטה חשובה כדאי ___

 כם.על ההחלטות שלעייפות או רעב יכולים להשפיע 

 _________להכיר מקרוב __תלמידים רבים בוחרים מגמה בביה"ס התיכון

 .נושאים שמעניינים אותם

  וכלו ילדעת התלמידים, _________יבחרו במגמת לימודים מבוקשת, הם

 בקלות לעבודה.להתקבל 

 

ְראּוכי.  ובהם מילת הקישורלפניכם שלושה משפטים, . ב אותם וענו על  ק 
 שאלות שאחריהם.ה

  בקבלת החלטותלנו רגש יכול רק להפריע  כי חשבו רביםבעבר. 

  א.לא היה להם מידע בנוש כיאנשים טעו בהחלטה שלהם 

  הרגשהחשיבה לבין  קיים קשר הדוק בין כיהוכיח המחקר. 

 המשך השאלה בעמוד הבא//
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 מפני ש. ת הקישורבמיל כיהקישור מילת אפשר להחליף את את המשפט שבו  קיפוה   (1)

 המשפטים האחרים. בשני "כי" יכולה להחליף את המילה מילת קישוראיזו  (2)

 ש  ,אשר , משום ש  ,כאשר

 

 . לפניכם משפט מודגש.א .14

בטיפול במֵגפה הרופאים לא מחליטים לבד על סוגי התרופות, אלא רק 

 לאחר התייעצות עם המומחים בנושא.

 

 את המשפט המביע את הרעיון שבמשפט המודגש. קיפוה  מבין המשפטים שלפניכם, 

 

  ולא מתייעצים עם המומחים בנושאעל סוגי התרופות הרופאים לא מחליטים לבד. 

  בנושא.לאחר התייעצות עם המומחים על סוגי התרופות הרופאים מחליטים 

 גם לבד וגם לאחר התייעצות עם  על סוגי התרופות הרופאים מחליטים החלטות

 המומחים.

  ולא לאחר התייעצות עם המומחים על סוגי התרופות הרופאים מחליטים לבד

 .בנושא

 את הקטע שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו: ראוק  . ב

 :מומחה לקבלת החלטות כתב המלצה לקוראים בעיתון

יודעים אם ההחלטה לא גם אם אתם  החלטה, טיכדאי לכם להחל"

בסוף  –ולא תפחדו מכישלון להחליט . אם אתם תנסו שלכם נכונה

 תצליחו."

 

 : . השלימו את המשפטבדיבור עקיףאת דברי המומחה  כתבו

 

 ______המומחה לקבלת החלטות כתב לקוראים שלו ש____________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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 צירוף מילים.מודגש לפניכם משפט ובו . א .15

 שייכים לתחום מדעי המוח.דמסיו  סורשערך פרופ הממצאים של המחקר

מן איזה " במשפט זה אפשר לכתוב אחרת. הממצאים של המחקראת הצירוף "

 את התשובה הנכונה. קיפוה   אותו? החליףהצירופים יכול ל

 חקירת הממצאים 

 ממצאי המחקר 

 המחקר והממצאים 

 הממצאים המחקריים 

 את ההמשך המתאים ביותר למשפט. קיפוה   של משפט. התחלהלפניכם  ב.

 . הבריא והמזון הגופנית הפעילות חשיבותאת  מביניםנוער רבים  בני

 – כן־פי־על־אף

 .הם מעדיפים להתעמל כל יום ולהקפיד על אכילה בריאה 

 .הם מספרים לחברים שלהם על ההנאה מהפעילות הגופנית 

 .הם מעדיפים לשבת שעות רבות מול הטלוויזיה ולאכול ממתקים 

 נים ולשיעורי התעמלות במכון כושרהם נרשמים לאימו. 

 

 .לפניכם משפט.ג

בטבלה  אתם יכולים לכתוב החלטה הנכונה, למצליחים להגיע לא ם כשאת

    את כל הרעיונות בעד ונגד. 

סח ְתחּועותו. מחדש את המשפט ושמרו על משמ ונ   את המשפט כך:  פ 

 _________________________________________________שמי 
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במקומות  שלימוה  . סמיכות צירופימשפטים שחסרים בהם  שנילפניכם . א .16

 הריקים את צירופי הסמיכות החסרים על פי המילים שבסוגריים.

 יש להקפיד על ______________ משפט כשכותבים________ 

 ם.מתאימיה( הסימנים + הפיסוק)

  עוזר למורים ולתלמידים בשיעורים שילוב טכנולוגיה

 (.פההמגֵ +  תקופהה) ______________________ב

מבין  מתאימהאת המילה ה הקיפומשפטים. בכל משפט  שלושהלפניכם . ב 

 המילים המודגשות.

 פחד להיכשל ולטעותמה רבות / יםרבפעמים  נובע נכון בחורקושי לה. 

 שלהם. החלטההתוצאות  /התוצאות החלטה אנשים מפחדים גם מ 

  לעזור למי שיש לו קושי להחליט. יכולה / יכוליםפנייה למומחים  
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 (נקודות 30) שם המספר ומערכת הצורות -פרק ג 

 חלקים: שניבפרק זה 

 (נקודות 6) 71שאלה  – חובהשאלת  – Iחלק 

 (נקודות 24) 18-22שאלות  – בחירהשאלות  – IIחלק 

 

 נקודות( 6) שאלת חובה – שם המספר – Iחלק 

 .17ענו על שאלה 

 .המודגשאת המספר במילים  תבוכבכל אחד מן המשפטים שלפניכם . א .17

 2002 פרס נובל לכלכלה ניתן לפרופסור דניאל כהנמן בשנת _________________ 

 .כלכליות בנושא קבלת החלטות ועל מחקר

  עד כמה החלטות כלכליות 1־בפעם הכהנמן הוכיח _________________

 מבוססות על אינטואיציה.

  שנים.________________________  87פרופ' כהנמן נולד לפני 

 את הצורה הנכונה של שם המספר בכל אחד מן המשפטים שלפניכםקיפו ה   .ב

  ישראלים בפרס נובל  שלוש עשרה / שלושה עשרה / שלושה עשרזכו  1966משנת

 העולמי בתחומים שונים: שלום, כלכלה, כימיה וספרות.

  מהזוכים בפרס שניים שתיים / מספר הזוכים בפרס בתחום הכימיה היה גדול פי

 בתחום הכלכלה.

  אחוזים מבין הזוכים בפרס נובל היו נשים. שה / ששישרק 
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 (נקודות 24) מילות יחסהפועל, השם ו II:חלק 

 .(נקודות 6 שאלה לכל) 18-22מן השאלות  ארבעבחלק זה ענו על 

את  קיפוה   בכל אחד מן המשפטים שלפניכםלפניכם שלושה זוגות משפטים.  .18

 מילת היחס המתאימה למשפט מבין האפשרויות שבסוגריים.

I .  (1)  שלב מוקדםבמחלה סימני ה )ב / בין( הבחינוהרופאים. 

החלטה  )ב / בין( להבחיןמי שעומד בפני קבלת החלטות צריך  (2)
 נכונה לבין החלטה נכונה פחות.  

II.  (1)  מזג האוויר הסוער. )את / ב(מראש  צפההחזאי 

 קבוצה שלהם במגרש. )את / ב( צפואוהדי הכדורגל ( 2)

III.  (1 ) ריחוק חברתי בתקופת הקורונה שמירה על כללי )ב / ל( מאמיןאני. 

 מה שכתוב ברשתות החברתיות. ל / ב() מאמיניםלא כולם ( 2)

 

בכל  .שמות פועלבבית ובכיתה ובהן חסרים  המלצות ללמידה משולבתלפניכם  .19

לפי השורש  שם הפועל המתאיםאת  שלימוה  אחד מן המקומות החסרים 

  בסוגריים.

את  עייףדקות כדי לא ל 45־ל בזוםשיעורים ל( -ב-___________ )ג  רצוי (1)

 .התלמידים

 .המשימותכדי לגוון את שונים  חומרי למידהלשיעור ף( -ר-__________ )צ כדאי (2)

 .המשולבתפתרונות ללמידה ן( בישיבות מורים -נ-כ-___________ )ת צריך (3)

על כל שאלה של התלמידים גם במהלך השיעור  ה(-נ-)ע ____________ חשוב (4)

 המקוון.

 ת עבודות באתר הלמידה.לוחות זמנים להגש ר(-ד-)ג ___________ כדאי (5)

  .באמצעות הזוםהיטב לקראת מבחן, גם אם הוא  ן( -ו-)כ ___________ מומלץ (6)
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בכל סעיף ענו שלפניכם יש משפט ובו פועל מודגש. ד -אבכל אחד מן הסעיפים   .20

 ( שאחרי המשפט.2)־( ו1על שתי השאלות )

 לתלמידים ולהורים. ילע  מֹוהשילוב בין למידה בכיתה ולמידה מרחוק  .א

 הוא:_________________ ילע  מֹו( השורש של הפועל 1)

 את המשפט שלפניך באמצעות שם מאותו השורש. ימו( השל2)

 רבה. _________________ ויש בו ,המכשיר החשמלי החדש שימושי מאוד

 

 .השנתית לקראת החופשהבחודשי הקיץ  יםנ  ג  ר  א  ת  מ   אנשים רבים .ב

 _________________ הוא יםמתארגנ השורש של המילה (1)

 מאותו השורש.המשפט שלפניכם באמצעות שם השלימו את  (2)

 .הסביבה יבנושא שעוסקים_____שונים _בשנים האחרונות קמו _______

יםאנשים רבים  .ג  לפעמים בהחלטות שלהם. טֹוע 

ים השורש של המילה (1)  ______הוא_____________ טֹוע 

 השלימו את המשפט שלפניכם באמצעות שם מאותו השורש. (2)

פשר ______ א______מתוך _____ ורק ,מבלי להיכשל הצליחלאי אפשר 

 להגיע להצלחה.

סּו ש, מחקרים רבים .ד ס  ב  ת   תוצאות דומות.על שיטות שונות, העלו ה 

סּוהשורש של המילה  (1) ס  ב  ת   ___________________הוא____ ה 

 השלימו את המשפט שלפניכם באמצעות שם מאותו השורש (2)

 הצבאיים.  ___________ל___________בכל יום ראשון חוזרים החיילים 
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 ובהם מילים מודגשות. משפטים שלושהלפניכם . א .21

 ההחלטות שלי נכונות וטובות ,הגיוני כשאני פועל באופן (1)

 החלטי אני מחליט החלטות במהירות. אני אדם (2)

 .רגשיבאופן לא רק  כשאני מחליט החלטות אני פועל  (3)

 .את התשובה הנכונה הקיפו ?מילים המודגשותכל ההמשותף למה 

  מציינות הקטנה.כולן 

  תואר מותשכולן. 

  מציינות מקצועכולן. 

  עצם מותשכולן. 

 את התשובה הנכונה.הקיפו  מה המשותף למילים שלפניכם?. ב

ֵען ט  ֵרָפה  מ  ג  ֵרק   מ  ז  ֵטָרה  מ  מ  ֵחָנה   מ  ב   מ 

 כל המילים הן במשמעות של מקום. 

  מקצועכל המילים הן במשמעות של בעל. 

 כל המילים הן במשמעות של כלים. 

 כל המילים הן במשמעות של תכונות. 

 

לפניכם רשימת מילים. הקיפו את שלוש המילים שמשמעות המשקל שלהן . ג

ָפָאהדומה למשמעות המשקל של המילה  ר   .מ 

ָחָמה ל  ָרָכה  ,מ  ד  ָפָרה,  מ  ס  ָלָגה,  מ  פ  ָאָלה , מ  ש  ָעָדה  ,מ  ס   מ 

 

  



 ב מועד"ב תשפ קיץ, 11284 ולשון הבעה, הבנה: עברית  
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 ן. ֹו־םלפניכם רשימת שמות המסתיימים ב .22

ֵאלֹון,  גֹון ש  ירֹון, ,  ג  ירֹון ש  ח  ּלֹון,   ,מ  לֹון מ  ג   ד 

 משמעות הצורן הסופי מיינו את השמות שבטבלה לשתי קבוצות לפי

 קבוצה ב קבוצה א

 

 

 

 

 

 

 

 ! ה ח ל צ ה ב
 .זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

 .משרד החינוךאין להעתיק או לפרסם אלא ברשות 

 

 


