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 הערות:

 תשובות המוצגות כאן הן בגדר הצעה לפתרון השאלות. .1

 כאן, לחלק מהשאלות.תיתכנה תשובות נוספות, שאינן מוזכרות  .2

 חלק מהתשובות הן בנקודות בלבד, על הנבחן לפרט את הדברים. .3

 במועד זה בשל הקורונה השאלון נכתב כשאלון מותאם. .4

 הבנה והבעה –חלק ראשון 

אנשים החווים "פומו" נמצאים בתחושה מתמדת של החמצה: הם תמיד מרגישים שהם  .1

או שמשהו טוב יותר קורה במקום אחר, מפספסים משהו, שאנשים אחרים נהנים יותר מהם 

שבו הם אינם נמצאים. כתוצאה מתחושות אלה הם תמיד מחוברים לרשתות החברתיות, 

שבהן הם בודקים באופן תדיר מה עושים חבריהם ומכריהם, מתעדכנים בהודעות בטלפון 

 תכופות, ויוצאים לבד גם כשלא מתחשק להם, רק כדי לא להפסיד דבר מה.

ים החווים "ג'ומו" מבינים שאין סוף לחוויות ולריגושים, ואי אפשר להיות בכל לעומתם, אנש

העשיה וחוסר החוויה ואף -מקום ולחוות כל דבר בעת ובעונה אחת. הם משלימים גם עם אי

נהנים מכך. אנשים אלה משתמשים פחות ברשתות החברתיות, בודקים פחות הודעות בטלפון 

, כלומר בחוויה הפיזית שהם נוטלים בה חלק באותו ן ועכשיו"ובאופן כללי מתרכזים יותר ב"כא

 רגע, ולא בתמונה או סרטון של חוויה של מישהו אחר.

 הפחד מהחמצה הוא תופעה שהייתה מאז ומעולם, והטכנולוגיה המודרנית החמירה אותה.( 2) .2

אינסטגרם מסתירה את מניין הלייקים ואף מודיעה כאשר  דוגמה להתנהלות לפי הפתגם: .3

 המשתמש עבר את מכסת הזמן המוקצב לו.

הפתגם בא לידי ביטוי בכך שאינסטגרם הבינה שאנשים יוצאים נגד חברות שמנסות לגרום 

לאנשים להתמכר אליהן בכלים פסיכולוגיים, ולכן החליטה, כמאמר הפתגם, להצטרף למגמת 

 לאנשים להשתמש באפליקציה באופן מדוד, מתון ומבוקר.הג'ומו ולעזור 

4.  

הוא מצב שבו הרשתות החברתיות משרתות אותנו ולא  2המצב הרצוי בעיני כותבת טקסט  .א

 להפך, ואנו שולטים בשימוש שלנו בהן.

מטרת הציטוט היא מתן משנה תוקף לתופעה, הגברת האמינות על ידי ציטוט של מומחית  .ב

 בתחום.

 

 פרשם המס -חלק ב

 אלפיים ושלוש עשרה .6

 שישים ושלושה אלף

 חמישה

 אלפיים שש מאות ושבע עשרה

https://high-q.co.il/minisites/campaign/matriculation/?utm_source=mathsolution


 
 

 
 

 פ. מושא פ. לוואי

 איבר ב' איבר א'

 תיאור

 לוואי

 פ. מושא מצומצמת

 שניים

 מאה ארבעים וחמש

 שלוש

 אחד עשר

 שישה מיליון

 שש עשרה

 תחביר –חלק ג 

7.  

 הראה שהצעירים מבלים כיום פחות זמן ברשתות החברתיות. לאחרונהסקר שנערך ( 1)

 משפט מורכב.

 

משפט  צומצם לארבעים דקות בלבד, ולא קרה שום אסון. בפייסבוקזמן השימוש שלי  (2)

 איחוי.

8.  

 מחמיצים ונהנים. .א

 הסתמיות מובעת באמצעות שימוש בגוף שלישי ללא ציון מבצע הפעולה.

 שמניע אתכם בחיים.הפחד מהחמצה הוא הכוח  .ב

 "הפחד מהחמצה" הוא הנושא במשפט.

 על אף שאני מוזמן לאירועים מעניינים רבים, אני בוחר שלא להגיע לכולם. .ג

9.  

 נשוא כולל. – .א

 מושא כולל. –

 ריבוי והוספה. –

 ג'ומו הוא גם ההנאה שבהחמצה וגם הידיעה שהשמיים לא יפלו אם פספסת דבר מה. .ב

 ט.הדגשה של החלק השני של המשפ .ג

לפני ו"ו החיבור הראשונה אין פסיק משום שלא מוסיפים פסיק בין יחידות קצרות של חלק  .ד

כולל לפני ו"ו החיבור. לעומת זאת, לפני ו"ו החיבור השנייה יש פסיק משום שמוסיפים 

 פסיק לפני ו"ו החיבור כדי להפריד בין איברים במשפט איחוי.

10.  

 התלמידים להשתתף בקבוצת הוואטסאפ של הכיתה.המורה ביקש מן  .א

 .המורה ביקש מן התלמידים שהם ישתתפו בקבוצת הוואטסאפ של הכיתה 

 .המורה ביקש מן התלמידים שישתפו אותו בקבוצת הוואטסאפ של הכיתה 

 הם היישומונים הפופולריים ביותר בקרב כלל הגולשים. ואטסאפ ווייזהיישומונים  .ב

 .ואטסאפ ווייזהם  הפופולריים ביותר בקרב כלל הגולשיםהיישומונים 

 לוואי. –הסגר, השני  –הראשון  .ג
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11.  

 ,כיוםבהן מיליוני אנשים ברחבי העולם רשומים , אשר ברשתות חברתיות מקוונות .א

 עם זאת,בתמונות ובאירועים חשובים.  מאפשרות להם לשתף את חבריהם במידע,

אשר  לרשתות אלה יש חסרונות, למשל השימוש המופרז בהן עלול לגרום להתמכרות

 מעלה את הסיכויים לדיכאון ולחרדה.

 

 חברת הטכנולוגיה שפיתחה כלי להגבלת זמן השימוש ברשתות החברתיות זכתה בפרס. .ב

 

פיתחה כלי להגבלת זמן השימוש ברשתות חברת הטכנולוגיה זכתה בפרס משום ש

 .החברתיות

 מערכת הצורות –חלק רביעי 

 הבניין   השורש  הפועל .12

 פועל   נ-כ-ד-ע  מעודכנים

 הופעל   פ-ו-צ  מוצפים

 התפעל   מ-ו-ק  להתקומם

 נפעל   ע-נ-כ  להיכנע

 הפעיל   ד-ו-ע  מעיד

 הפעיל   א-צ-י  הוצאתי

 נפעל   ח-כ-י/ו  נוכחתי

 

13.  

 קבוצה א': העלאה, עולים, עלות, עילוי. .א

 עלום, מעלים.קבוצה ב': 

 , בניין קל.צ-ו-שורש ר :רצתי .ב

 י/ה, בניין הפעיל.-צ-הרציתי: שורש ר

 י/ה, בניין קל.-צ-רציתי: שורש ר

 רצתי: לרוץ. .ג

 רציתי: לרצות.

14.  

 הבניין   שם הפעולה .א

 פיעל    ביטויים

 קל    בדיקה

 פיעל    ריענון

 פיעל    קבלה

 ( צורת הבינוני.1) .ב

 שם תואר. –מקצוע. נוכחי  –הפשטה. צוללן  –( עייפות 2)
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 ( נוכחי.3)

 

15.  

 באה, מתבטאת, להפסיד, להניע, לזהות, נפוץ, נותרו, מאיצה, מעוניינים. .א

 פריחה, פיתוחן, צפייה, בילוי, קריאה, עלייה, שפע, תחושות, רצון. .ב

16.  

 תבונה. .א

 מלוכה. .ב

  .ג

  ון-יישומון: בסיס וצורן סופי. גזירה קווית. הבסיס הוא יישום והצורן סופי הוא 

 צ והמשקל קטלן.-י-צייצן: שורש ומשקל. השורש הוא צ 

 ( צורת נטייה במשמעות של שייכות.1) .ד

 ( צורן גזירה במשמעות של מקצוע.2)
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