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 21בוחן מס' 

 נקודות כל מילה( 2) עושר לשוני בעברית –חלק א 

 :תרגם לעברית

 irritate להרגיז attract שוךמל

 motor מנוע lull שקט, תקופת רגיעה הפוגה,

 Protect להגן property ן"נדל רכוש,

 steer -לנווט, לנסוע ב לנהוג, versus לעומת נגד,

 mosaic פסיפס, מוזאיקהתמונת  munch לכרסם, לנשנש ללעוס,

 

 נקודות כל מילה( 5) עשור לשוני באנגלית –חלק ב 

 :פרש בעברית

 סבלני שאינו ממהר לכעוסאדם  ארכאי

 חינעל, הבר ,רסג הגיף

 במדויק לאשורו

 נקיפות מצפון חרטה, מוסר כליות

 

 נקודות כל תרגיל( 6) הסקה מתרשיםחשיבה כמותית:  –חלק ג 
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ולכן ייתכן שהם לומדים  ד"הראשונה בשמות השלושה היא יוהאות 

בכיתה א', ייתכן שהם לומדים בכיתה ב' וייתכן שהם לומדים בכיתה 

   (4) שובהת  .בהכרח באיזו כיתה הם לומדים ד ולכן לא ניתן לדעת

6)  :, להלן החישובתלמידים 33ד' לומדים בכיתה  + 4 ∙ 2 + 3 ∙ 3 + 2 ∙ 3 + 1 ∙ 3 = 33). 

 :מציאת מספר הבנים בכיתה

 ←מכלל הבנים בכיתה  10%בן מהווה  1 ←מכלל הבנים בכיתה  40%בנים מהווים  4

 בנים. 10בכיתה לומדים 

33 :מציאת מספר הבנות בכיתה − 10 =  (3)תשובה  23

אחד ששמו מתחיל  דיתלמנכח לכל היותר תלמידים כך ש בכיתה וזה נכחביום 

כדי  כעת את מינימום התלמידים שאפשר להוריד" ורידנ". באות מסוימת

, 2-, ל2-י, 3-ר, 3-ע : , להלןלכול אות "שייך"להישאר בכיתה עם תלמיד אחד ה

 "להוריד"אפשר )תלמידים  15" הורדנו"ובסך הכל  1-, ת1-נ ,1-, מ1-, ח1-א

  (3)ובה תש . (תלמידים( חותלכל הפ)מינימום  "להוריד"יותר אך נתבקשנו 

ד יש באות . (בוודאות 6)באות ג  2-באות ב ו 1באות א,  3: דנילפני 

שלושה תלמידים ולכן דני יהיה שביעי או שמיני או תשיעי בסדר 

לכל )שביעי ומקסימום ( לכל הפחות)מינימום הקראת השמות דהיינו 

נכונה כי אם המורה תקריא את שמו של  2שובה ת .תשיעי (היותר

ובה תשתלמידים.  8דני לכל היותר תשיעי אז לפניו יהיו לכל היותר 

(2) 

ולכן הילה  ב כיתהב רקמופיעות  ז־ו האותיות ה

  (4)תשובה  וזוהר לומדים בהכרח בכיתה ב.
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 נקודות כל תרגיל( 10) שאלות הבנה והסקה: מילוליתחשיבה  – חלק ד

 

 : כשל פנימי, להלן נקבל משפט ללא 3ילים שבתשובה נציב את המאם 

יצאו  אמנם בשלהי כהונתו ;"נעוריו זקנתו מביישת את"לו לשופט זהבי האמרה יאה  אם ספק רב

מפעל חייו השיפוטי  להטיל צל על פארבהם כדי  לוקת, אך איןשנויים במחמתחת ידו פסקי דין 

   בכללותו.

 (3)תשובה תשובה אחרת טומנת בחיקה כשל פנימי. כל 

 

 :כשל פנימי, להלן נקבל משפט ללא 3ילים שבתשובה נציב את המאם 

להוציא לפועל את אינם מעוניינים ל שמנהלי המפעאינו חושב ועד עובדי המפעל אמר כי הוא נציג 

 סיבה אינו מוצא כל לבצעה, ולכן הוא ביכולתם או שאיןהתכנית המיועדת לרווחת עובדי המפעל, 

 לעיכוב שההנהלה נוקטת ביישומה.

 (3)תשובה תשובה אחרת טומנת בחיקה כשל פנימי. כל 

 

 :כשל פנימי, להלן נקבל משפט ללא 2ילים שבתשובה נציב את המאם 

נשארת במקום עבודתי  הייתיממני,  מבוגרתלהיות כפופה למרותה של אישה שאינה  העדפתילולא 

 ם מקצועית ומבריקה, אך היא צעירהנוגה אמנלאחר שמונתה נוגה לתפקיד מנהלת המחלקה, שכן 

 ממני.

 (2)תשובה תשובה אחרת טומנת בחיקה כשל פנימי. כל 

 

 !הלימועקריאה 


