עברית לכיתות ט'
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מבנה הבחינה:
חלק א :הבנת הנקרא  50נקודות
חלק ב :דקדוק

 30נקודות

חלק ג :הבעה בכתב

 20נקודות

-------------------------------------סה"כ 100 :נקודות

חומר עזר מותר בשימוש :אין

בהצלחה!
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חלק א :הבנת הנקרא ( 50נקודות)
קראו את הקטע וענו על השאלות שאחריו.
מחזּור שקיות פלסטיק
קשה לנו לחשוב על החיים שלנו בלי שקיות פלסטיק .הן אתנו כבר משנת  ,1935כשהתחילו
לייצר אותן מנפט בארצות הברית .הן נמצאות כמעט בכל מקום .כולם משתמשים בהן כי הן
נוחות לשימוש :הן קלות ,קל לאחסן אותן ,הן זמינֹות ומחלקים אותן חינם בחנויות.
אבל לשימוש בשקיות הפלסטיק יש מחיר סביבתי כבד .לשקית לוקח כ 500-שנה כדי
להתפרק בטבע ,ועד אז הן מזהמות את הסביבה .ככל שעולה הביקוש לשקיות פלסטיק ,גדל
גם זיהום האוויר ,זיהום הקרקע והפגיעה בבעלי חיים .כמאה אלף בעלי חיים מתים מדי שנה
אחרי שבלעו שקיות ונחנקו מהן.
חוקרי איכות הסביבה חשבו שאולי מחזור הוא הפתרון לבעיה .אבל התברר שמחזור שקיות
פלסטיק הוא לא הפתרון הנכון ,כי מצאו שיקר יותר למחזר שקיות ישנות מאשר לייצר שקיות
חדשות .הנפט ,שממנו מייצרים את השקיות ,גם גורם לזיהום בתהליך המחזור ,כך שמחזור
של שקיות הפלסטיק גורם לנזק סביבתי רב.
פתרון אחר הוא להשתמש בפחות שקיות פלסטיק .אפשר להתחיל להשתמש בשקיות בד
רב-פעמיות במיוחד כשמדובר בקניות .חשוב לדאוג שהשקיות הרב-פעמיות יהיו יפות ,זולות,
נוחות וקלות לנשיאה בתיק ,וכך אנשים ירצו להשתמש בהן.
פתרון נוסף הוא להשתמש בשקיות מפלסטיק שמייצרים מהצומח ולא מנפט ,והן מתפרקות
באדמה .
השאלות
ענו על כל השאלות ( .5 – 1מספר הנקודות לכל שאלה רשום בסופה).
.1

מדוע קשה לחשוב על החיים בלי שקיות פלסטיק?

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 .2מדוע לא כדאי למחזר שקיות פלסטיק?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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 .3מה צריך לעשות כדי להשתמש בפחות שקיות פלסטיק?
(סמנו את התשובה הנכונה)
א .לאסוף את השקיות.
ב .למחזר את השקיות.
ג .להשתמש בשקיות רב – פעמיות.
 .4מה המסר (الرساله) העולה מהמאמר?
(סמנו את התשובה הנכונה)
א .צריך להבין שהנזק שגורמות שקיות הפלסטיק הוא קטן.
ב .צריך להשתמש בכמה שפחות שקיות פלסטיק.
ג .צריך ללמד את בעלי החיים להיזהר משקיות הפלסטיק.

 .5כתבו נכון  /לא נכון ליד כל משפט.
א .יצור שקיות חדשות יקר יותר מאשר למחזר שקיות ישנות................... .
ב .ככל שיורד הביקוש לשקיות פלסטיק ,קטן גם זיהום האוויר.................. .
ג .שקיות פלסטיק מיוצרות מנפט ומהצומח....................... .

חלק ב  :דקדוק (  30נקודות)
 .1השלם את הטבלה שלפניך 5( .נקודות)
רבים

יחיד
מקום

בעלי חיים
פתרון
שקיות
חנויות
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 .2השלם את הטבלה שלפניך 5( .נקודות)
המילה

ההפך

ּכבד
יקר
חדשות
חד פעמיות
מכוערות

 .3הפוך את המשפטים הבאים מיחיד לרבים 10( .נקודות)
א .האיש הזה משתמש בעט כחול.
....................................................................................................
ב .התלמידה החרוצה רצתה לענות על השאלה הקשה.
......................................................................................................
 .4הקף בעיגול את האפשרות הנכונה להשלמת כל אחד מן המשפטים א -ה 10(.נקודות)
א .אנחנו (גרים  /רואים  /מסתכלים) בבית קטן.
ב .הג'ירפה יכולה לאכול עלים מעצים (גבוהה  /גבוהות  /גבוהים).
ג .כל האנשים ברחו מהבתים וחיפשו ( על  /את  /ל) המקום הבטוח.
ד .הספר הזה עולה (חמש עשרה  /חמש עשר  /חמשה עשר) שקלים.
ה .בבית הגדול נמצאים הרבה (חלונות יפים /חלונות יפות /חלונים יפים /חלונים יפות).
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פרק שלישי -הבעה בכתב ( 20נקודות)
כתוב פסקה בהיקף של  10שורות ,והסבר בה מדוע אתה מעוניין ללמוד בבית ספר
אלקאסמי.
................................................................................... .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................ ....................................................................................
............................................................................. ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................... ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................................................. ..............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................... .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ..........................................
....................................................................................................................... .........................................................................................
........................................................................ ........................................................................................................................................
................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................................................. ..............................................................................................
................................................................... .............................................................................................................................................
................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................. .............................................................................................................................
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