דוגמא למבחן קבלה בהבנת-הנקרא –לפקולטה למשפטים קריה
האקדמית אונו

המבחן בודק את הבנתכם בתחומים הבאים:
א .אוצר מילים
ב .השלמת משפטים
ג .קטעי קריאה

*המבחן בנוי משאלות אמריקאיות.

בהצלחה.

מילים וביטויים:
 .1איזה מן האפשרויות המוצעות משלימה את המשפט שלהלן בצורה הטובה ביותר:
סוכנות הפרסום החליטה להשתמש ב________ כדי להרחיב את המשמעות שמייחסים הצופים
לפרסומת.
א .אלבורציה.
ב .אקספלורציה.
ג .רהביליטציה.
ד .גרביטציה.
 .2איזה מן האפשרויות המוצעות משלימה את המשפט שלהלן בצורה הטובה ביותר:
לאחר שהנשיא עבר עבירה כה קשה נראה כי הוא ירד:
א .מאיגרא רמה לבירה עמיקתא.
ב .מנכסיו.
ג .מסורו.
ד .מנושיו.
 .3באיזה מהמשפטים הבאים המילה המודגשת מתאימה להקשר בצורה הטובה ביותר?
א .בבית הכנסת הכריזו כי זכאי הוא האיש החפץ ביקרו.
ב .בבית הספר זכאי ניצח בתחרות.
ג .זכאי ניצב בפני המים.
ד .בבית המשפט הכריז השופט כי הנאשם זכאי.

השלמת משפטים:
בכל שאלה יש משפט שכמה חלקים ממנו חסרים ,ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמתו .עליך להשלים כל
משפט בעזרת האפשרות המתאימה ביותר:
 .11הוא _______ את הדירה בקומה העליונה ולכן הוא _______ לראות את הים מחלון ביתו.
יש הטוענים כי אם ______ רוכש דירה בקומה נמוכה יותר ,הים היה ______ על ידי בניינים
אחרים.
א .רכש ,יכול ,היה ,מוסתר
ב .לא רכש ,יכול ,היה ,מוסתר.
ג .רכש ,לא יכול ,לא היה ,מוסתר.
ד .רכש ,לא יכול ,לא היה ,לא מוסתר
 .11כאשר הוא חש ________ ביכולתו ללכת ברגל הוא _______לאוטובוס שהסיע אותו עד
לתחנה _________ .כאשר ירד מהאוטובוס הוא חשב על המרחק _______שעבר.
א .שיש ,ירד ,הראשונה ,המועט
ב .שאין ,עלה ,האחרונה ,הרב
ג .שיש ,עלה ,הראשונה ,הרב.
ד .שאין ,ירד ,האחרונה ,המועט

 .11מכיוון ש_____ לו זמן רב עד לפגישתו החשובה הוא החליט ללכת לאכול דבר מה _______
פגישתו_______ .שסיים את הארוחה הוא ________ במדרגות לקומה התחתונה ,שם המתינו
לו אורחיו.
א .לא נותר ,לאחר ,לפני ,עלה
ב .לא נותר ,לפני ,לאחר ,ירד.
ג .נותר ,לפני ,לאחר ,ירד
ד .נותר ,לאחר ,לפני ,עלה

הבנת הנקרא:
קראו את הקטע הבא וענו על השאלות שאחריו :
אחת מקבוצות המיעוט הבולטות בישראל הינה העולים החדשים .מראשית קיומו של היישוב הציוני היתה
הישות הציונית בישראל חברה קולטת הגירה ,אשר מתרחשת "בגלים" שמקורם הינו משברים המתרחשים
מחוץ למדינת ישראל ולרוב אינם נחזים זמן רב מראש .העלייה בחברה הישראלית מהווה חלק נכבד
מהאתוס הציוני ומהמיתוסים המאפיינים את החברה הישראלית .עצם השימוש המילה עלייה (להבדיל
מירידה) מבטא תפיסה אידיאולוגית-ערכית ,שרואה את בכורתה של מדינת ישראל על פני מדינות אחרות.
כחלק מאתוס זה ,נתפסים העולים ע"י החברה הקולטת כבנים השבים מהגלות .תפיסה ערכית זו באה לידי
ביטוי גם בפועל ,בסיוע כלכלי הניתן לעולים עם בואם לישראל.
ברבות השנים חלו שינויים ביחסו של הממסד הישראלי לקליטת גלי העלייה .בעוד שבגלי העלייה בשנות
ה 15-שלטה מדיניות "כור ההיתוך" ,אשר דגלה בהשתלבות העולים ובהטמעתם בחברה ,בשנות ה05-
נקלטו העולים בחברה הישראלית על פי דגם "הפלורליזם התרבותי" ,הדוגל בשימור השוני התרבותי של
המהגרים .החברה הישראלית בתקופה זו מגלה סובלנות גבוהה יותר כלפי תכנים מגזריים ,ובכלל זה גם
כלפי התרבות והמסורת של עולי חבר העמים .בהתאם לכך ,היו העולים מברית המועצות חופשיים
להיטמע בחברה כרצונם ולבחור את זהותם בעצמם.
*******

 .02מהי הכותרת המתאימה ביותר לקטע?
 .1קליטת עלייה בישראל
 .2מדיניות "כור ההיתוך"
 .3העולים מחבר העמים

 .1האתוס הציוני

 .02מה מהבאים נכון על פי הקטע?
.1

בשנות ה 05-התבצעה קליטת העולים על פי הדגם של "כור ההיתוך".

.2

בשנות ה 15-דגלה החברה הישראלית בשימור השוני התרבותי של המהגרים.

.3

העולים החדשים נתפסים על ידי הישראלים הוותיקים כבנים השבים מהגלות.

.1

ניתן לחזות מראש מתי יתרחשו גלי עלייה גדולים.

