בס"ד

תשובון
ענה על כל השאלות
 . 1א .פָּ רט את תפקידי האוכל ,על פי שורות 1-2

מלבד תפקידו הבסיסי לספק אנרגיה לגוף האדם ,לאוכל יש גם תפקידים
תרבותיים חברתיים וכלכליים.
ב .בשורות  3-16מפורטים ומודגמים התחומים שבהם לאוכל יש תפקיד בחיי בני האדם.
השלם את הטבלה שלפניך:
שים לב :המידע בקטע הוא מפורט ,ואילו בטבלה עליך להקפיד על ניסוח קצר ותמציתי.
מיקום

התפקיד

התחום

לבטא את הזהות
שורות 8-4

הלאומית ,הדתית

אמריקני ממוצא
לאומי

והאישית שלנו.
שורות 12-9

שורות 16-13

דוגמה

איטלקי המבשל
ַמקרוני

גשר לתקשורת

תקשורת/

טובה

חברתי

בניית קשרים

כלכלי/

כלכליים ופוליטיים

פוליטי

סעודות
משפחתיות
באירועים ובחגים
סעודה עסקית

 .2מעמדו של האוכל בתקשורת הולך ומתחזק ,בשורות  33-26מוזכרות התוצאות
וההשפעות השליליות שיש לשינויים בצריכת המזון ובאופן שבו האוכל מוצג בתקשורת.
כתוב מה הן שתי התוצאות המוזכרות בשורות אלה:

תוצאה  :1צריכה רבה של מזון מהיר שפוגע בבריאות.
תוצאה  :2העדפה של אנשים לאכול מחוץ לבית.
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 .3מה תפקיד השורות האחרונות ( )35-34במאמר? בחר תשובה אחת נכונה.
 oנימוק

 oהמלצה

 oדוגמה

 oטענה

 .4שני הקטעים עוסקים באוכל ,ובשניהם הגישה כלפי הבישול הביתי חיובית.
העתק מכל אחד מן הקטעים א-ב משפט אחד המבטא את הגישה החיובית של הכותבים
כלפי הבישול הביתי.
משפט מקטע

 :1הבישול הביתי הבריא שחיוני לבריאותנו ולקשר הבין-אישי בתוך המשפחה.

משפט מקטע :2לבישול הביתי יתרונות רבים מבחינה בריאותית ,משפחתית ועוד
 .5לפניך טבלה שמאפשרת לארגן את המידע שבשני הקטעים.
השלם את הטבלה על פי שני הקטעים.
שים לב :המידע בקטעים הוא מפורט ,ואילו בטבלה עליך להקפיד על ניסוח קצר ותמציתי.
שפריר 2018
העמדה של

עמדה חיובית כלפי האוכל הביתי

הכותב כלפי

לעומת אכילה מחוץ לבית /אוכל

הבישול הביתי

מוכן/מזון מהיר

שגיא 2018
עמדה חיובית כלפי האוכל הביתי

*מזון מהיר פוגע בבריאות
 2נימוקים לעמדת
הכותב

*הבישול הביתי בריא וחיוני
לבריאותנו *לקשר הבין-אישי בתוך
המשפחה
לבישול הביתי יתרונות רבים מבחינה
בריאותית ,משפחתית
חשוב שנהיה מודעים להשפעות

המלצת הכותב

של הרגלי צריכת המזון בתקופה

כדי להיות בריא צריך לאכול בריא .כדי

המודרנית .עלינו לזכור כי אומנם

לאכול בריא 80% ,מן הארוחות שאדם

אוכל יכול לתרום לבני האדם ,אך

אוכל ,צריכות להיות מבושלות בבית

הוא יכול גם לפגוע בהם.
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פרק  :2הבעה:
מעמד האוכל הולך ומשתנה ויש צורך לחזק את חשיבות המזון הביתי ,כתוב סיכום ממזג
של שני הקטעים א-ב ,בסיכומך הצג את עמדות הכותבים את הנימוקים וההמלצות לאוכל
הביתי.
בסיכומך ּכלול את העניינים האלה:
•
•
•
•

העמדה המשותפת לכותבי שני הקטעים בנוגע לבישול הביתי
ארבעה נימוקים לעמדה המשותפת  :שני נימוקים מקטע א ושני נימוקים מקטע ב
ההמלצה של כותב קטע א וההמלצה של כותב קטע ב
הוסף ביבליוגרפיה (שם הכותב ,שם המאמר ,מקום הפרסום ושנה)

תוכן :הצגת העמדה המשותפת  3נק
הצגת  4נימוקים  6נק
הצגת  2המלצות  3נק
ארגון המידע :פתיחה  2נקודות
התמקדות בנושא ולא בכותבים  2נקודות
העתקה מושכלת  2נקודות
לכידות (מיזוג העמדה) קישוריות ובהירות 4נקודות
אזכור מקורות:המידע 2 :נקודות
לשון ,מבע ותקינות 4 :נקודות

3

