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 41בוחן מס' 

 :הבוחןבנה מ

 בדיקה ניקוד דקות תוכן חלק

  35 דקות 30 חיבור מלאכתיבת  א

 גליתאנלשוני בעושר  ב

 דקות 25

10  

  10 עבריתלשוני בעושר  ג

  12 אנלוגיות -מילולית חשיבה  ד

  12 הבנה והסקהשאלות  –מילולית חשיבה  ה

  21 (יחסים)גאומטרייה  – כמותיתחשיבה  ו

  100 כ"סה

 

 :מיוחדתהוראה 

 בוחן. להמשך הכתיבת החיבור יש לחכות להוראת המשגיח לפני המעבר לאחר 

 

 חיבור מלאכתיבת  –א חלק 

 תומטראשר  דיור ציבוריה הזקוק לכך קרוי תושבימי ממדינת ישראל לידי -עלהמוצע  שירות

או לשכור דירה, בעצמם שאינם מסוגלים לרכוש  ביתהלספק פתרון דיור למשקי המרכזית היא 

 . בשוק הפרטיוזאת , דירהבעצמם 

מצוקת  עלו של יחידיםהדיור  להקל על מצוקתמדינת ישראל מנסה באמצעות הדיור הציבורי 

 ת ולכן, בין היתר, מדיניות זו זוכה לתמיכה. משפחוהדיור של 

במדינה  זו עלולה להוביל "בסופו של יום" לכך שפחות אזרחיםישנה סכנה כי הטבה מנגד, 

 רכשו דירה ועל בסיסה יש המתנגדים לשימוש במדיניות זו. י

 .נמק? המתוארתמדיניות נקוט בצריכה למדינת ישראל האם 

 

 

 

 

 __________  :שם משפחה: __________ שם פרטי
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 אנגליתעושר לשוני ב: 14יחידה מס'  – בחלק 

 :תרגם לעברית

 Fortune  Horrid 

 Verify  Row 

 Kneel  Verge 

 Convict  Dock 

 Moral  Profess 

 

 

 בעברית ר לשוניעוש: 41יחידה מס'  – גחלק 

  :פרש בעברית

  לטנטי

  דדוקציה

  ניצחתתשובה 

  את הגוללסתם 

  אדםאבק 

  עיניו מראותטחו 

  בדימוס

  ידפושט 

  קרנותיושב 

  עתיםצוק 
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 אנלוגיות : מילוליתחשיבה  –ד חלק 

 

 שאלות הבנה והסקה: מילוליתחשיבה  – החלק 

 משפטהבנת 

הפנקייק במרבית  משפר את הטעם של סירופ שוקולדלמרות ש: "אמרה לחברתהדינה  .1

עם  פנקייקשטריותו של מוסיפה לו סירופ שוקולד מפני  הפעמים שאני אוכלת פנקייק איני

 ."םתיפגע בהמשך היו סירופ שוקולד

 ?מהבאים משתמע מדברי דינהה איז

 לפנקייק. אינה אוהבת להוסיף סירופ שוקולדדינה  (1)

  פ שוקולד לפנקייק הורסת את הפנקייק.סירוהוספת  (2)

 לא מוסיפה סירופ שוקולד לפנקייק שלה לעולם.דינה  (3)

 אינו שומר על טריותו לאורך היום לאחר ששופכים עליו סירופ שוקולד.פנקייק  (4)
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   פסקההבנת 

 על רקע שבוע המסחר בירידות שערים חדות המניות ברחבי תבל פתחו היום אתוקי ש .2

העולמית כתוצאה  כלכליתירידה בהיקף הפעילות העם התמודדותם של המשקיעים 

א השלימו "המובילים בבורסה בתהמדדים  דבקים בווירוס הקורונה.נמעלייה במספר ה

טוב "בית ההשקעות הבכירים בהאנליסטים  ובכל זאת הערכת 5%ירידה דו יומית בשיעור 

אופטימית למדי שכן לפיה ההשפעה של נגיף הקורונה תהיה לטווח קצר בלבד  "מ"לי בע

א ישוב לערכו טרום "ן הריאלי של המניות הנסחרות בתיבטווח הארוך שוויולכן, להערכתם, 

 ס הקורונה.ורויו התפרצות

 ?מהאמור מעלה ו משתמעאינבאים מהמה 

  א."במדדים המובילים בבורסה בת הפגע הקורונהס וירווות התפרצ (1)

  ה.א יעל"בבורסה בת המוביליםהמדדים של שווין  (2)

צופים עלייה שערים במדדים המובילים " מ"טוב לי בע" עותקבבית ההשטים אנליסה (3)

 א בעתיד."בבורסה בת

  השפיעה לרעה על שוקי מניות שונים בעולם. הקורונהס וירווות התפרצ (4)

 

 שלמ

היא כי לדעתו לשני  אשר בחר לומר ועפרי התעמתו מילולית בנוכחות חברם עידוני ש .3

  יורקת לבאר ממנה היא שותה.

 ?מהבאים יכולה להיות פרשנות אפשרית של עידו לעימות דלעילי מ

 מסייעת לעפרי דרך קבע ונמאס לה מכך.שני  (1)

 מסייע לשני דרך קבע ונמאס לו מכך.עפרי  (2)

 ך קבע ועלול להפסיק לעשות זאת לאור דבריה של שני.יע לשני דרמסיפרי ע (3)

  מסייעת לעפרי דרך קבע ועלולה להפסיק לעשות זאת לאור דבריו של עפרי.שני  (4)

 

 השוואה

ר למורתו הראלה חברו תומר אמ ת בהבע 17:28 היאת קהמדוי כי השעהיודע דולב " :דין .4

  והסיק מכך שתומר אינו אדם אמין. 17:30כי השעה 

      ?י דין"שנאמר ע טלמשפביותר דומה הלוגי הבנוי באופן  מהבאיםמהמשפטים י מ

  משער כי חברו חיים דיבר מאחורי גבו עם אביו דני והסיק מכך שחיים דו פרצופי. חנן (1)

שלה לאחר שחגית  שמע את דקלה אומרת לענת שהיא לא אכלה את השוקולדבני  (2)

 אמרה לו שהיא ראתה את דקלה אוכלת את השוקולד של ענת והסיק שדקלה שקרנית.
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ימו שאינו משחק במחשב ה בארנון משחק במחשב בד ובד שארנון אמר לאצפאבי  (3)

  והסיק מכך שארנון שקרן.

 1שרכשה מדביר ג גלידה בעוד דולב אמרה לאחותה אלמוג "ק 1.04מכר לדולב ביר ד (4)

    . סיסטמתיג גלידה והסיק מכך שדולב מעוותת את המציאות באופן "ק

 

 (יחסים) גאומטרייה: חשיבה כמותית – ולק ח

וצה הזווית הכלואה בין הצלעות שאורכן ח מ."ס 3־מ ו"ס 4מ, "ס 2משולש שצלעותיו נתון  .1

  –מ לשני קטעים שאורכם "ס 3מ מחלק את הצלע שאורכה "ס 4־מ ו"ס 2

 פי נתוני השאלה־אפשר לדעת עלאי  (1)

 מ"ס 2־מ ו"ס 1 (2)

 מ"ס 1.5־מ ו"ס 1.5 (3)

 מ"ס 1.8־מ ו"ס 1.2 (4)

 

מ "ס 20־מ ו"ס 5ישר זווית הגובה ליתר מחלק את היתר לשני קטעים שאורכם משולש ב .2

  –ולכן אורכן של הגובה ליתר הוא 

 מ"ס 10 (1)

 מ"ס 100 (2)

 מ"ס 5 (3)

    י נתוני השאלהפ־ת עלאפשר לדעאי  (4)

 

ריבוע א גדול מהיקפו  משטחו של ריבוע ב ולכן היקפו של 9של ריבוע א גדול פי טחו ש .3

  –של ריבוע ב פי 

(1) 9 

(2) 3 

(3) 81 

 נתוני השאלה ־פיאפשר לדעת עלאי  (4)

 

שווה לזווית של משולש שווה שוקיים  אם זווית הבסיס של משולש שווה שוקיים א" :דנה .4

 . "צודקתדנה " :נירש ."ב אז שני המשולשים דומים בהכרח

 טועה ושניר טועהדנה  (1)

 טועה ושניר צודקדנה  (2)

 צודקת ושניר צודקדנה  (3)

 צודקת ושניר טועהדנה  (4)
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ים אם שני משולש" :עידן. "תואז הם שווי זווי ומיםישרי זווית ד משולשיםשני אם " :עמית .5

  ."ישרי זווית דומים אז הם לא חופפים

 צודק ועידן טועהעמית  (1)

 טועה ועידן צודקעמית  (2)

 צודקיםשניהם  (3)

 טועיםשניהם  (4)

 

 12מ, "ס 10מ וצלעותיו של משולש ב הן "ס 12־מ ו"ס 6מ, "ס 5הן  אולש שמיו תצלעו .6

 מ ולכן גולדה טוענת שהמשולשים דומים."ס 24־מ ו"ס

 צודקתגולדה  (1)

 די נתונים כדי לקבוע האם גולדה צודקתאין  (2)

 שתואר אינו אפשריהמצב  (3)

 נכונות( 2)־ו( 1)תשובות  (4)

 

 25ר ושטחו של משולש ב הדומה למשולש א הוא "סמ 225של משולש א הוא שטחו  .7

 ?היחס בין היקפי המשולשיםמה  ר."סמ

(1) 9 

(2) 18 

(3) 81 

(4) 3  

 הצלחה!ב

 


