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חומר עזר :אין

פרק  : 1הבנה
חלק א  -הבנת הנקרא
קרא את הקטע שלפניך וענה על הסעיפים א-ה שאחריו!

נערים צופים
ילדים וב ני נוער רבים מקדישים זמן רב לצפייה בסרטי וידאו.הם צופים בהתלהבות בסרטים
שונים.לרוב אין מי שידריך אותם או ימליץ בפניהם מה טוב ומה רצוי.
הרגל הצפייה בסרטי הוידאו בא על חשבון דברים אחרים ,חשובים יותר,כמו  :קריאה,ספורט
ופעילויות חברתיות אחרות.
יש נערים,שהצפי יה הפכה לעיסוק המרכזי בחייהם,והם מזניחים את הלימודים לטובת
הוידאו.ובסוף הם מאבדים את חוש הזמן ושוכחים את חובות היומיום שלהם.
בעיה נוספת האופיינית לנערים ולצעירים היא בעיית החיקוי .יש נערים שאינם מבדילים בין
מציאות לדמיון.כבר היו מקרים שילדים סיכנו את עצמם ואת האחרים בנסיון לחקות את מה
שראו בסרטים.
הגבלה של סרטים מסויימים יכולה למנוע נזקים מסוג זה,כמו כן הרשויות יכולות לעזור
בפתרון בעייה זאת,ומעל לכל יכולים ההורים להקטין את הנזקים על ידי מעקב אחרי
הסרטים שבניהם צופים בהם.אבל כל עוד אין איש הדואג לכך-חשבו אתם
הקוראים,פעמיים,לפני שאתם רואים סרט!
א .על פי הפסקה הראשונה,האם צפייה בסרטי וידאו יכולה להזיק לבני נוער?נמק!
ב .מה הם הנזקים הנגרמים לבני נוער על פי הפסקה השלישית?
ג .מה היא הסכנה הטמונה בחיקוי סרטים,לדעתו של הכותב?
ד .ציין שתי הצעות של המחבר להפחתת נזקי הצפייה המרובה בסרטים!

חלק ב  -השלמת משפטים
השלם את החסר במשפטים הבאים על פי רשימת המילים הנתונה!
 .1מנהלי בתי הספר ________את התלמידים כראוי.
 .2הרופאה מטפלת ב __________ שהגיע למרפאה.
 .3ציפורים יפות משמיעות בבוקר _________ נעימים.
 .4השתתפתי ב __________ לאילת לפני כשבועיים.
 .5למדתי שעות רבות כדי __________ לבחינה הזאת.
(טיול – קיבלו – קולות – חולה – להתכונן)

פרק שני  :הבעה בכתב
לפניך שלושה נושאים,בחר אחד מתוכם וכתוב עליו פסקה קצרה בהיקף  11-11שורות!
א .יתרונות השימוש באינטרנט בימינו.
ב .אני אדם טוב ועוזר לאחרים כי...
ג .הפכנו לעבדים של הטלפון הנייד ,נכון או לא נכון.

פרק שלישי  :דקדוק
א .הפוך את המשפטים הבאים מצורת היחיד לצורת הרבים!
 .1השכן מתייחס לידיד שלו בנימוס.
 .2קראתי בעיתון ידיעה חשובה מאוד.
 .3גג הבית אדום ורחב.
 .4בספר הזה יש שאלה אחת.

ב .הפוך את המשפטים הבאים מצורת הנקבה לצורת הזכר!
 .1הנכדה הנחמדה משחקת עם האם הצעירה.
 .2סוחרת הירקות נעלמה,ולא ידוע מקום מגוריה.
 .3שוטרת התנועה עמדה בצומת וכיוונה את הנהגות.
 .4אחותה עזרה לה בניקוי הבית.

בצלחה מכל הלב

