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 הבנה והבעה -ראשון  חלק

 פרק א: הבנת הנקרא

1.  

הכתובה עמדתו של הכותב כלפי השימוש באמוג'י במקום השפה  – 1טקסט  .א

 היא חיובית.
הכתובה עמדתו של הכותב כלפי השימוש באמוג'י במקום השפה  – 2טקסט 

 היא שלילית.

 בלבד) אחד(יש לציין נימוק  :1נימוקים לעמדת הכותב בטקסט  .ב

מקובלות תי בין המילים לסמלים שכן אלה שתי דרכים שוני אִמ אין  -

 להבעת משמעות.

ק על חיקוי של העולם הקדמון אלא גם על שימוש באמוג'י מעיד לא רה -

האמוג'י הוא כלל עולמי ומגשר בין התקדמות מסוימת בתקשורת: 

סף הוא מציג את הדבר עצמו בניגוד דוברי שפות שונות זו מזו. בנו

 שהיא ייצוג שפתי.למילה 

שפת האמוג'י מצליחה להביע משמעות לפעמים טוב יותר מן המילים  -

 היא מחליפה.

  בלבד) אחד: (יש לציין נימוק 2נימוקים לעמדת הכותב בטקסט 

 שפת האמוג'י היא שפה זמנית שתחלוף מן העולם. -

שפה זו מורכבת מאוסף אקראי של ציורים מלאכותיים, מוכנים מראש  -

 שות חד ממדיים.ומבטאים רג

הסימנים בשפת האמוג'י אינם מאפשרים תקשורת סבירה כיוון שהם  -

 נתונים למרחב פרשנות גדול.

 הסימנים בשפת האמוג'י אינם אישיים ואינם ייחודיים. -

שפת האמוג'י אינה תחליף לשפה, והיא גרסה שטחית ומלאכותית של  -

 כתב הציורים הקדום.

 

 

 



 
 

 

 

 

  שתי בעיות שעלולות להתעורר בתרגום של טקסט כתוב לסמלי אמוג'י: .2

 יש מושגים שאינם מיוצגים בלוח האמוג'י הסטנדרטי. -

 כל אדם עלול לפרש בדרך שלו טקסט שכתוב בשפת האמוג'י. -

 

 .4,1שאלות  א. .3 

 האמוג'י התפשט בעולם כיוון שהוא חוסך זמן, והוא : 1תשובה לשאלה  ב.  

 לגשר בין אנשים שאינם דוברים את אותה השפה. יכול   

 לפני שפת האמוג'י התקשורת הנפוצה באינטרנט :4תשובה לשאלה    

 הייתה "סלנג רשת" שהתאפיין בקיצורים רבים.    

 

 ממליץ לשוב ולהתמקד בהוראה ובלימוד של שפה עשירה 2כותב טקסט  א. .4 

 כדי שיהיה אפשר להתבטא ומגוונת שאנו דוברים וכותבים זה דורות,     

 באופן עמוק ומדויק יותר.   

 היה מסכים עם הכתוב בקטע ואף מוסיף שכבר היום לא  2כותב טקסט  ב.  

 ניתן לקיים תקשורת סבירה מכיוון שהסמלים נתונים למרחב גדול של    

 פרשנות אישית.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 לשון -שני  חלק

 תחביר

 :יוצא דופןהמשפט ה א. .7

השימוש באמוג'י חוסך זמן, ולעתים הוא מגשר בין אנשים דוברי שפות  •

  שונות.

 משפט איחוי (מחובר) .ב 

 משפט פשוט ג. 

 לוואיאמצעים גרפיים:  ד. 

 נושא  השימוש:  

 לוואי  אמוג'י:  

 מושא   זמן:  

  ה. 

 מקוריים. האמוג'י מבטא באמצעים גרפיים רעיונות •

 .(הלוואי) בין שם העצם לשם התוארנימוק: התאם במין ובמספר  

 מקום לביטוי אישי ייחודי. נותניםציורי המערות  •

 הנושא (ציוֵרי) לנשוא. התאם במין ובמספר ביןנימוק:  

 

 איחוי (מחובר): IIמשפט   : מורכבIמשפט  )1( א. .8

 :Iמשפט    

 לפעמים ההבנה של שפת האמוג'י טובה יותר מהבנת המילים    

 לוואיפסוקית       

 [שהיא מחליפה.]   

 

 

 



 
 

    

 :IIמשפט   

 איבר ב'     איבר א'    

 [הוא מבטא מגוון של רגשות.], ו[האמוג'י הוא אוסף אקראי של ציורים]  

  

  )2(  

 )2הוא ( •

 נושא •

 הוא אוסף אקראי שלאף על פי שהאמוג'י מבטא מגוון של רגשות  )3(   

 ציורים. (משפט מורכב)  

 או:    

אוסף  חרף / למרות /על אף היותוהאמוג'י מבטא מגוון של רגשות 

 אקראי של ציורים. (משפט פשוט)

 

 פסוקית מושא        )1( ב. 

 [שלדעתו השימוש באמוג'י במקום  , ציין1לירן שוויד, כותב טקסט    

 בשפה הכתובה ייהפך לחלק נרחב יותר בתקשורת בין בני אדם.]   

  תמורה  :1כותב טקסט  )2(  

 לוואי  בתקשורת:   

 : "לדעתי השימוש באמוג'י במקום , ציין1לירן שוויד, כותב טקסט  )3(  

 בשפה הכתובה ייהפך לחלק נרחב יותר בתקשורת בין בני אדם."   

  



 
 

 

   . א .9

 אף כי שפת האמוג'י מוגבלת, היא שפה ברורה מאוד. •
 ויתור הקשר הלוגי:

 אף כי הקשר הלוגי:המילה במשפט המבטאת את 

 גם אם / אף על פי ש...מילה אחרת המבטאת את אותו קשר לוגי: 

 אנשים מכל קצוות העולם משתמשים באמוג'י כדי לגשר על פערי שפה. •
 מטרה / תכלית הקשר הלוגי:

 כדי המילה במשפט המבטאת את הקשר הלוגי:

 בשביל מילה אחרת המבטאת את אותו קשר לוגי: 

 שימוש נבון נוכל לשמור על שפה כתובה עשירה. אם נשתמש באמוג'י •
 תנאי הקשר הלוגי:

 אם המילה במשפט המבטאת את הקשר הלוגי:

 במקרה ש / בתנאי ש מילה אחרת המבטאת את אותו קשר לוגי: 

 השימוש הרב באמוג'י גורם לדילול השפה הכתובה. •
 סיבה ותוצאה הקשר הלוגי:

 גורם ל... המילה במשפט המבטאת את הקשר הלוגי:

 מוביל ל..... / מביא למילה אחרת המבטאת את אותו קשר לוגי: 

אישית תתנהל -השפה הכתובה לא תיעלם גם אם רוב התקשורת הבין •

 באמצעות אמוג'י.
 ויתור הקשר הלוגי:

 גם אם המילה במשפט המבטאת את הקשר הלוגי:

 אף כי / אף על פי שמילה אחרת המבטאת את אותו קשר לוגי: 

 

 היא שפה ברורה מאוד. אף על פי כן / למרות זאתשפת האמוג'י מוגבלת,   ב. 

 (משפט מחובר)  

  מוגבלותה של שפת האמוג'י היא שפה ברורה מאוד. למרות / חרף  

 (משפט פשוט)  

  

 

 



 
 

  

 מערכת הצורות

10.    

 שם הפעולה שם הפועל הבניין השורש הפועל

 היתקלות להיתקל נפעל ל-ק-ת יִּת לְ ַק ְת נִ 

 הצגה / ֶהֵּצג להציג הפעיל ג-צ-י היגָ ּצִ מַ 

 יצירה XXXXXXXXX קל ר-צ-י רּצֹ יִ 

 XXXXXXXXX להשתמש התפעל ש-מ-ש ִמְשַּתְמִשים

 XXXXXXXXX XXXXXXXXX נפעל נ-ת-נ ִנֶּתֶנת

 ארגון לארגן פיעל נ-ג-ר-א ןּגֵ ְר ַאנְ 

 

   

  א. .11

הצורה  הזמן הבניין השורש הסביל הפועל

 הפעילה

 לוקחים הווה )קלפעל ( ח-ק-ל ְלקּוִחים

 מכיר הווה הופעל ר-כ-נ ֻמָּכר

 םּגֵ ְר ִּת  עבר פועל מ-ג-ר-ת ֻּתְרַּגם

 כתבו עבר נפעל ב-ת-כ ִנְכְּתבּו

 

  ב. 

 הזמן הגוף הבניין השורש הפועל 

 עבר נסתרים פיעל ר-ש-ק-ת תקשרו

 עתיד נוכחים פעל (קל) ר-ש-ק תקשרו

 

 ִהְצַטְּברּות -ִהָּמְנעּות  ג. 

 

 

 



 
 

 

 

  א. .12

 בסיס וצורן סופי שורש ומשקל

 תקשורת

 מגבלה

 תחליף

 מסע

 מהות

 מָידי

 פרשנות

 רגשון

 

 דרך תצורתה של המילה היסטוריה היא שאילה מלעז.  

 כתב קדום )1( ב. 

 עיתון יומי   

 שורש ומשקל - כתב קדום )2(  

 בסיס וצורן סופי -עיתון יומי   

 מנעד: הלחם בסיסים )1( ג. 

 מפל: שורש ומשקל   

 מנעד: עדכן / מדחן / חרסינה (קיימות אפשרויות תשובה רבות) )2(  

 מפל : מסע / מכתב (קיימות אפשרויות תשובה רבות)   

 של ירון. ִמְסָּפָרההספר הידוע התחיל לעבוד ב ד. 

 בהתאם למשקל ִמְקָטָלה המציין מקומות (ולא ַמְקֵטָלה המציין נימוק:  

 מכשירים.)   

 

 

    

    

 


