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 לתלמידים העולים לכיתה י"אבעברית הכנה  חומר

 .שאחריו השאלות על וענו, הקטע את ִקראו

 

 ?מתוחכם רפואי מציוד חשובים מחשב משחקי האם

 . 2005 באפריל PC Magazine-ב שהתפרסם, אלידע יהודה של מאמרו לפי מעובד

 

 איני ומדוע, בִמשחקים זלזול ַמּביע אני שלי במדור מדוע אותי שאלו רבים קוראים

 לשחק בלעדית במטרה על-מחשבי בבניית וכישרון זמן, הון המשקיעים באנשים מאמין

 .הסיבה זאת לא אך, מִמשחקים במיוחד מתלהב איני בעצמי אני, נכון. ולנצח

 בלתי ִמפלט במשחק המוצאים באנשים ולא, ִמשחקים של בערכם מזלזל אינני, ככלל

 יותר בבידור משאבים משקיעים יחסי שבאופן הוא לי שמפריע מה. קשה ממציאות מזיק

 דולר מיליון 100 לגייס קושי שום שאין לי מפריע. אחרות חשובות במטרות מאשר

 מחלת את לבֵער כדי דומה סכום לגייס אפשר-אי אבל, מַבֵדר הרפתקאות סרט ליצירת

 .המדבר בשולי הַארּבה את לעצור כדי או, ענייה טרופית בארץ המלריה

 ושל חומרה של פורחת תעשייה שהתפתחה לי ַמציק, ולמשחקים למחשבים חזורנ אם

, ברפואה מתקדמת טכנולוגיה ליישם המנסות מחשבים ֶחברות אבל, למשחקים תוכנה

 . מימון בבעיות נתקלות עדיין

 גרפיקה תוכנות עם מחשב משחקי של חדש דור רואים אנו חודשים שלושה מֵדי

. לעיוורים" מלאכותית ראייה" שיבטיח טכנולוגי פתרון יתירא לא עדיין אבל, מדהימות

 ומקלדות מרַבדים, דוושות, ֲהָגאים(, ויסטיקס'ג) משחק מוטות של סוגים אלפי קיימים

 לבחור יכולים שחקנים. רגליים או ידיים לקטועי חכמות פרוטזות אין אבל, למשחקים

 שלא" קול ערוצי שמונה או ,שבעה, שישה עם, הכלל מן יוצאות קול מערכות מאות בין

 .ידיים תנועות או שפתיים לקרוא צריכים עדיין חירשים אבל", הזה העולם מן

 בפיתוח המושקעים הכישרון ומן הזמן מן, הכסף מן קטן חלק רק לּו כי משוכנע אני

 התקדמות רואים היינו, רפואית באלקטרוניקה מושקע היה למשחקים ותוכנה חומרה

 להיום נכון. הרפואה בתחום, לאנושות ביותר החשובים יםהתחומ באחד דרמטית

 ציוד של לפיתוח לא אבל, אבחון לצורך בעיקר הרפואה בתחום משאבים מושקעים

 .היומיום בחיי לנכים שיַסייע משוכלל רפואי

 הגדולות התעשיות אחת גם הם משחקים. גיל בכל לאנשים חשובה פעילות הם משחקים

 סוגי בכל המושקעים הרבים המשאבים את נחבר אם. תרביו הגדולה לא אם, בעולם

 אינני. בשנה דולרים מיליארדי למאות נגיע, בכדורגל וַכלה תאטרון בהצגות החל, הבידור

  שמשחקים לשכוח אסור אבל, האנושית בפעילות כך-כל מרכזי בתחום חלילה מזלזל

 כך-אחר קור, לחם יהיה שלכולם לדאוג צריך כול קודם. הלחם שעל החמאה הם

 . החמאה את להוסיף הזמן הגיע אם לחשוב להתחיל

 להשיג כדי מתקדמות בטכנולוגיות נרחב שימוש נעׂשה, משחק של סוג שהוא, בספורט גם
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 ויקרים חדשניים גלם חומרי. לצופים ועניין מתח והרבה לספורטאי יתרון שבריר

 ולסירות ספורט תלמכוניו, גולף למחבטי, מרוץ אופני של לֶשלד דרכם את מוצאים

 .לתחרויות המשמשות

 גם בה להשתמש לא מדוע, קיימת כבר הטכנולוגיה שאם משום גמור בסדר זה כל
 מקווה רק אני – במשחקים פחות שישקיעו רוצה לא אני"? רציניים לא" לדברים

 של בתחום בעיקר, יותר חשובים לי הנראים נושאים בכמה ההשקעות את שיגדילו

 מחדל, האנושי למין עלבון היא הזה בתחום המועטה ההשקעה, דעתיל. רפואית הנדסה

 . ולזעוק עליו להתריע מיותר לא פעם שאף מוסרי

 

 השאלות

 1 שאלה

 . כספים בהם משקיעיםש תחומים שני הטקסט לפי ציינו (1)

     

 .כספים מספיק בו משקיעים איןש אחד תחום הטקסט לפי ציינו (2)

   

 
  2 שאלה

 ? לִמשחקים הכותב של יחסו את מציג מהם איזה. משפטים ארבעה לפניכם

 

1 הון בהם המשקיעים לאנשים מזיקים שִמשחקים חושב הכותב. 

2 אדם לבני ביותר החשוב הדבר הם שִמשחקים חושב הכותב. 

3 בערכם מזלזל אינו אך, מִמשחקים במיוחד מתלהב אינו הכותב. 

4 בעצמו בהם לשחק מרבה אינו אך, מִמשחקים מתלהב הכותב . 
 

 

 3 שאלה

 הרפתקאות סרט ליצירת דולר מיליון 100 לגייס קושי שום שאין לי מפריע: "כתוב 8–6 בשורות

 ...". ענייה טרופית בארץ המלריה מחלת את לבֵער כדי דומה סכום לגייס אפשר-אי אבל, מַבֵדר

 ?משפטה לפי לכותב מפריע מה". לי מפריע" במילים המשפט את פותח הכותב .א

1 בידור לצורכי הרפתקאות סרט ליצירת מועטים כספים גיוס.  

2 עניות בארצות המלריה מחלת לביעור מרובים כספים גיוס.  

3 בידור לצורכי וגם עניות לארצות לסייע כדי גם מועטים כספים גיוס. 
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4 המלריה לביעור ולא הרפתקאות סרט ליצירת מרובים כספים גיוס. 

 מושקע היה... הכסף מן קטן חלק רק לּו כי משוכנע אני: "כתוב 25–22 בשורות .ב

 ".הרפואה בתחום... דרמטית התקדמות רואים היינו, רפואית באלקטרוניקה

 ?הזה במשפט לּו המילה את להחליף אפשר מילים באילו

1 ש מכיוון  

2 זאת בכל  

3 אם גם 

4 זאת למרות 

 

 4 שאלה

 . בטקסט ותאחד פעמים מופיעה משאבים המילה

 ?בטקסט משאבים המילה פירוש מה
1 משחקים  

2 כספים  

3 פתרונות 

4 מכשירים 
 

 5 שאלה

 ? 27–22 בשורות המוצגת הבעיה מהי
1 לנכים רפואי ציוד בפיתוח כספים מספיק משקיעים אין. 

2 הרפואית ההנדסה בתחום מדי רבים כספים משקיעים. 

3 מחשב משחקי בפיתוח כספים מספיק משקיעים אין . 

4 הרפואית האלקטרוניקה בתחום מדי רבים כספים משקיעים. 

 
 6 שאלה

  שעל החמאה הם שמשחקים לשכוח אסור אבל: "... כתוב 33–32 בשורות

 ?הזה בקטע הלחם שעל החמאה הביטוי של המשמעות מהי". הלחם
1 חשובה תוספת 

2 מאוד חיוני ִמְצָרך 

3 ונדיר יקר ִמְצָרך   

4 הכרחית לא פתתוס  
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  7 שאלה 

 . ובָסביל בָפעיל משפטים צמדי ארבעה לפניכם

ִעיל מהם אחד בכל המודגש הפועל את הפכו ִביל ִמפָּ  . לפעיל מסביל או ְלסָּ

 

 :דוגמה

 . משחקים בפיתוח רב כסף     השקיעו     מחשבים חברות

 .משחקים בפיתוח     הושקע    רב כסף

 

 

  בתחום מעניינים מאמרים    פרסם    ,ידעאל יהודה, הקטע מחבר .א

  .המחשבים

 . המחשבים בתחום, אלידע יהודה, הקטע מחבר של מעניינים מאמרים    

 . היומיום בחיי לנכים המסייע, משוכלל רפואי ציוד    פיתחו    לא עדיין מדענים .ב

 .       לא עדיין, היומיום בחיי לנכים המסייע, משוכלל רפואי ציוד

 .מחשבים בנושא עמדתו על    נשאל    המאמר כותב .ג

 . מחשבים בנושא עמדתו על המאמר כותב את     קוראים

 . בתאטרון בפעם פעם מדי   נבדקות    הקול מערכות .ד

 . בתאטרון הקול מערכות את בפעם פעם מדי     קול טכָנֵאי

 

 


