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מבחן בהבנת הנקרא – לשון בהקשר
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משך המבחן  08 -:דקות

חלוקת הציונים :

הבנת הנקרא _______ :

לשון בהקשר_________ :

תאריך המבחן 60-62-860 :

השפעת
בחורף הרבה אנשים חולים בשפעת .מחלת השפעת נגרמת על–ידי
נגיפים (וירוסים).
הסימנים של השפעת דומים לסימנים של ההצטננות  :נזלת ,שיעול,
כאב גרון ,חום ,כאבי ראש ,עייפות ,חולשה וכאבי גב.
השפעת נמשכת לרוב ארבעה עד שבעה ימים ,ובדרך–כלל היא חולפת
מֵ ֵאלֶיהָ.
נגיפי השפעת עוברים לבני אדם אחרים בעת עיטוש ושיעול ,ואפילו
בעת צחוק או דיבור ,דרך האף והפה  .וכך בני אדם בריאים נדבקים
במחלה .
תינוקות ,ילדים וקשישים נדבק ביתר קלות בשפעת ,וסובלים
מסיבוכים של המחלה ,כגון דלקת אוזניים ודלקת ריאות.
כאשר יש שפעת ,השימוש בתרופות כמו אנטיביוטיקה אינו יעיל,
(مفيد) משום שנגיפי השפעת אינם מושפעים מן התרופות האלה .מטרת
הטיפול בשפעת היא להקל במידת האפשר על החולה .ניתן לקחת תרופות
שונות להקלת הנזלת והשיעול .אם החום עולה ,אפשר להורידוָבאמצעות
תרופות להורדת חום ,או באמצעות אמבטיה .כמו–כן ,מומלץ להישאר
בבית עד שמרגישים טוב יותר .חשוב לשכב במיטה ,ולפי הצורך יש לפנות
למרפאה(.العياده)
היום אפשר לחסן בני אדם נגד שפעת .כדי למנוע הידבקות בשפעת,
משרד הבריאות (وزارة الصحه) ממליץ לקבל כל שנה את החיסון בתחילת
החורף.

הבנתָהנקראָָָָָָָ 04%

שאלה 1
לפיָהקטעָ,כִּ תבוָארבעהָסימניםָלמחלתָהשפעת4( .נק)
___________ .4. _________ .3 _________ .2. _________ .1

שאלה 2
תארוָשתיָדרכיםָלטיפולָבחוליםָבשפעתָ,המומלצותָבקטע)4(.
.___________________________________________________ .1
.___________________________________________________ .2
שאלה ָ 3
מהָגורםָלהידבקותָבשפעת? (4נק)
.1
.2
.3
.4

תרופות לא יעילות .
דלקת בדרכי הנשימה .
הנגיפים הנמצאים באוויר .
סיבוכים של דלקות אוזניים .
שאלה 4
השימושָבאנטיביוטיקהָאינוָיעיל ( ,مفيد)ָמשוםָ4( :נק)
.1
.2
.3
.4

שנגיפי השפעת אינם מושפעים מן התרופות האלה.
שנגיפי השפעת מושפעים מן התרופות האלה .
שאין נגיפי שפעת בכלל .
תשובות א-ב נכונות .

שאלה 5
איךָאפשרָלהורידָאתָהחוםָ?ָלפיָהטקסטָ4( .נק)
______________________________________________
______________________________________________.
(4נק)
שאלה 6
לפיָהטקסטָָ,מהָההפךָשלָחולהָ? __________________ .
(4נק)
שאלה 7
באיזוָעונהָמומלץָלקבלָאתָהחיסוןָ? __________________.
שאלה 8
"משרדָהבריאותָממליץָלקבלָכלָשנהָאתָהחיסון"4(ָ.נק)
מהו פירוש המילה חיסון? ָ
.1
.2
.3
.4

תרופה אנטיביוטית.
למניעת הידבקות.
להורדת חום.
תרופה נגד כאבי ראש.
שאלה 9
מהםָהסימניםָהדומיםָביןָהשפעתָלהצטננות ? (4נק)
.______________ .1
.______________ .2
.______________ .3

שאלה 11
מהיָהמטרהָהעיקריתָשלָהקטע?ָ(4נק)
ָ
 .1לספר על התחושות ועל הרגשות של החולים בשפעת.
 .2לדווח על תרופות יעילות נגד השפעת.
 .3לשכנע חולים ללמוד על מחלת השפעת.
 .4למסור מידע על דרכי ההידבקות בשפעת ועל הטיפול בה.
ָ

ָלשוןָבהקשר

41%

ָ
 .1שםָהפועלָשלָהמילה ירד 4( :נק)
א) לירדות

ג) לרדת

ב) להרדות

 .2כתבוָברביםָוהוסיפוָשםָתוארָמתאיםָָ16( .נק) ָ
 .1שנה

_____________

____________

 .2שדה

_____________

____________

 .3אב

_____________

____________

_____________

____________

 .4חולה

 .3כתבוָאתָהמשפטיםָָברביםָָ,בהווהָ,בעתידָ15(ָ.נק) ָ
 .1הרופא בא לבדוק את החולה לפני שבוע.
ברבים_______________________________________.
בהווה_______________________________________.
בהווה________________________________________.
בעתיד________________________________________.
בעתיד________________________________________.

 .0חברוָשאלותָלפיָהמשפטָהבאָ5(ָ:נק) ָ
משרדָהבריאותָ( وزارة الصحه )ָממליץָלקבלָכלָשנהָאתָהחיסוןָבתחילתָהחורףָ .
מי _________________________________?
מתי ________________________________?
בהצלחה

