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 הבנה והבעה -א פרק 

 פדיה:יעקרונות של ויק א. .1

  .שיתוף מידע למען הכללעיקרון:  -  

 שיתוף פעולה בין האנשים הבונים ניתן לראותדרך ביטויו באיור:   

 מוסיף את החלק שלו.  יצירה משותפת על ידי כך שכל אחד

 כל אחד יכול להיות עורך. עיקרון:  -  

הדמויות הן בעלות מאפיינים זהים, ולכולן יש  כלדרך ביטויו באיור:    

 (ָּפֶזל). חלק בבניית התצרף

  

 כל מי שחפץ בכך –מיטב המומחים  א. .2

 עולים על פי דרישת חיפוש – בסדר אלפביתי מסודרים  

 חינמית ואינה מורכבת מכרכים –המורכבת על פי רוב מכרכים יקרים רבים   

 מתעדכנת בכל רגע –מתעדכנת אחת לכמה שנים   

   

 אפשרויות תשובה: ב. 

מתרחש  זהו יתרון כי בזמן אמת, כאשר –מהירות יצירת המידע והפצתו  -

 אירוע בעל ערך חדשותי, ניתן לקבל מידע רב לגביו ולהתעדכן.

זהו יתרון מפני שאצל מספר רב יותר של אנשים,  –כל אחד יכול לערוך  -

 קיימת כמות מידע גדולה יותר.

זהו יתרון מפני שזה מאפשר הפצה של הידע לכל  –חינמית  האנציקלופדי -

 החפץ בכך ללא קשר ליכולותיו הכלכליות.

 

  



 
 

   

   

   א. .3

 1טקסט  

"האנציקלופדיה 

הגדולה 

 בהיסטוריה"

 על פי טום סימונייט

 

 2טקסט 

"ערכים עם ערך 

 מפוקפק"

על פי אבינועם עידן 

 דוניבסקי

 3טקסט 

"על חומותייך, 

ויקיפדיה, הצבתי 

 שומרים"

 על פי יוסי גורביץ

בעיה 

 אחת

מעשים של ונדליזם 

 בכתיבת הערכים

הטיית המידע 

בערכים על ידי בעלי 

כתוצאה  אינטרסים

מקלות עדכון 

  הערכים

 שלשיפוץ ערכים 

חברות מסחריות 

בהתאם 

 לאינטרסים שלהן

על ידי עורכים 

 בתשלום

הדרך של 

ויקיפדיה 

להתמודד 

עם 

 הבעיה

סקירת שינויים 

שנעשו לאחרונה 

באמצעות כלי 

 עריכה חדשים 

דרישה של  

ויקיפדיה לציין כל 

עריכה שנעשתה 

 תמורת תשלום

 

  תופעת הלוואי היא ירידה דרמטית במספר העורכים הפעילים. ב.  

  

 לחזק את טענתו בדבר חוסר האמינות של ויקיפדיה. ב.  .4

  

 : Iהתואם לנתון הנראה בתרשים  1משפטים מטקסט  א. .5

 בלבד) אחד(יש להעתיק משפט    

 מיליון ערכים." 4.4בויקיפדיה באנגלית כיום יש " -   

 ערכים." 750,000-היו בגרסה האנגלית בלבד כ 2005"בסוף שנת  -   

 "מספר הערכים בויקיפדיה המשיך לצמוח." -   



 
 

   

 

 מסקנה לא נכונה .1 ב.

 מסקנה נכונה .2 

 מסקנה לא נכונה .3  

 מסקנה לא נכונה .4 

 

 אוצר המילים והמשמעים ; שם המספר -פרק ב 

 3הגדרה מספר  -  א. .7 

    1הגדרה מספר  -   

 2הגדרה מספר  )1( ב.

 1הגדרה מספר  )2( 

  1הגדרה מספר  -ערך  )3( 

 2הגדרה מספר  –ערכים   

 

 מרפים את ידיהם: א. .8 

 מחלישים את התלהבותם -   

 לא מן הנמנע:  ב.  

 אפשר -   

 

      זירה=  מרחב  א. . 9 

 מגמתית >> אובייקטיבית ב.  

 

 



 
 

 מפסקי דין סימוכין שופטים בפסקי הדין שלהם נוהגים להביא  -  א. . 10 

 קודמים.    

 יצרה מקור מידע יוצא דופן בתולדות האנושות. -  ב.  

 

 ; מאה חמישים וחמישה אלף עשרים ואחד - א. .11 

 אחת עשרה -   

 שלושה -   

 שמונים וארבעה -   

    

 תחביר ומערכת הצורות -פרק ג 

                         תחביר

 נושא .I א. .12

  II. (לוואי) משלים שם 

  III. משלים פועל 

  IV. נשוא 

  

 ו )1( ב. 

 לכן )2(  

  

 ויתור והסתייגות )1( ג. 

 נושא הם = )2(  

 הכללים (הנוקשים) )3(  

 

 

 

 



 
 

 מורכב .I .א . 13

  II. מורכב 

  III. פשוט 

  IV. (מחובר) איחוי 

 

 קשר לוגי משותף: סיבה ותוצאה ב. 

  

 

 מכיוון ש .I .ג 

  II. הסיבה העיקרית 

  III. בשל 

  IV. משום כך 

  

 IIמשפט  )1( ד. 

 תכלית (מטרה) )2(  

 

 פסוקית משלימה שם  א. . 14

 

 קבוצה של מתנדבים מנהלת את ויקיפדיה. .I ב. 

  II. .בעיות קשות בתחום העריכה החופשית נוגעות לערכי ויקיפדיה 

  III.  אתר האינטרנט של ויקיפדיה מתנהל אחרת משאר האתרים 

 שבעשירייה הראשונה.   

 

 

 



 
 

 

  .ג 

 (לוואי) משלים שם משלים פועל

 את ויקיפדיה

 לערכי

 בחברות

 בתחום

 שבעשירייה

  

           

 אנציקלופדיה היא מאגר כתוב של הידע האנושי הקיים.  .I . א .15 

 הנשוא: מאגר  הנושא: אנציקלופדיה    

   II. .מפעילי המערכת הם ויקיפדים בעלי סמכויות מיוחדות 

 הנשוא: ויקיפדים  הנושא: מפעילי    

   

  .משפטים שמנייםהמאפיין התחבירי הוא:  ב.  

 

 ג'ימי ויילס הוא יזם אינטרנט אמריקני. * ג.  

 ג'ימי ויילס הוא בוגר אוניברסיטת אוברן. *   

            

     שיתופיות. הואאחד העקרונות החשובים ביותר של ויקיפדיה   ד. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 מערכת הצורות

   א. . 16

 פועלה

 

 פועלהשם  בנייןה שורשה

(מאותו שורש 

 ומאותו בניין)

 עצםשם 

 שורש)ה(מאותו 

ה/ פָ ָּק ף/ הַ ֵּק הֶ  להקיף הפעיל פ-ק-נ ַמִּקיָפה

 ףָּק מַ 

הצטברות/  להצטבר התפעל ר-ב-צ ִמְצַטְּבִרים

 מצבור/ צבירה

 ג/ הצגהּצֵ הֶ   הופעל ג-צ-י הְּצגּו

  לאפשר פיעל ר-ש-פ-א ְמַאְפֶשֶרת

  

 של ספינהה קָ ּשָ , הַ במעגליק ִּש נשיקה, מַ  ב. 

 

 ָיְצרּו, ִיְּצרּו זהים בשורש, אך שונים זה מזה בבניין. הפעליםשני  - )1( א. .17

 ָיְצרּו: יצירה שם הפעולה של )2(  

 (ִיּצּור) שם הפעולה של ִיְּצרּו: ייצור   

 ִּתֹּצר )3(  

 

 מוספית של בניין התפעל תפקיד התי"ו הראשונה במילה להשתתף: ב. 

 תפקיד התי"ו השנייה במילה להשתתף: שורשית.  

  ׂ)1( ׁ ג. 

 

 פעלים סבילים פעלים פעילים

 ִאְּמצּו

 ּדֹוֶרֶשת

 ַמְדִּגיָשה

 

 ִנְלַקח

 ְמבֶסֶסת

 מְטָרדֹות



 
 

 

 ִנְלַקח >> לקח )2(  

 ְמבֶסֶסת >> ביססה   

 מְטָרדֹות >> הטרידו   

 

     .א . 18

 הפעיל פיעל התפעל קל

 פרסום התכתבות שמירה

 ִאּזּון

 הצעה

 ֶהֵּכר

 

 ִשּמּור / השתמרות שמירה >> ב. 

 כתיבה / הכתבה התכתבות >>  

 

 שם תואר / תכונה )1( .א . 19

  )2(    

 שורש ומשקל וצורן סופי בסיס

 חדשותי

 עסקי

 פוגעני

 זמין

 מדויק

 מסוכן

  

 איכות - ב. 

 בסיס וצורן סופי -  

 שורש ומשקל -  

 שם פעולה -  

 

 זמנית ,מחיקת, החרמהסמכויות,  ג. 

 


