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 51בוחן מס' 

 נקודות כל מילה( 2) אנגליתעושר לשוני ב: 15יחידה מס'  – אחלק 

 :תרגם לעברית

 Explore  Host 

 Motor  Ruin 

 Cram  Royal 

 Rub  Lug 

 Friction  Versus 

 

 נקודות כל מילה( 2) בעברית ר לשוניעוש: 51יחידה מס'  – בחלק 

  :פרש בעברית

  כליותמוסר 

  ירכתיים

  תוגה

  בעקביודש 

  עבותות

  ארכאי

  קולגיאליות

  בשפתיוחטא 

  צחור

  כברותוכו 

 

 (נקודות 03)־ממד תלת –גאומטרייה : ה כמותיתבחשי – גלק ח

הקובייה  שטח הפנים של, ק"סמ_____  מ הוא"ס 5מקצועה הוא אורך קובייה ששל נפח ה .1

, אורך אלכסון הבסיס הוא ר"סמ____ הוא הקובייה  שטח המעטפת של, ר"סמ _____ הוא

   מ."ס _____מ ואורך אלכסון הקובייה הוא "ס_____ אלכסון הפאה הוא מ, אורך "ס _____

 

מ הוא "ס 5גובהה הוא מ ו"ס 2רוחב בסיסה הוא  מ,"ס 3בסיסה הוא ך אורתיבה ששל ח פהנ .2

ר, שטח המעטפת של התיבה הוא "סמ_____ שטח הפנים של התיבה הוא  ,ק"סמ _____

  מ."ס _____מ ואורך אלכסון התיבה הוא "ס_____ אלכסון בסיסה הוא  אורך ר,"סמ _____

 

 __________  :שם משפחה: __________ שם פרטי



 2                                                                                                              אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי בע"מ 

 י | שיעורים פרטיים | הוצאת ספריםבגרות | פסיכומטר

www.aviramfeldman.co.il 

אורך אשר משולש שווה צלעות הוא בסיסה ו מ"ס 10שגובהה פירמידה משולשת של  חהנפ .3

בבסיסה הוא  יםבהגאחד משלושת הכל של ורך אה. ק"סמ_____ הוא  מ"ס 4צלעו הוא 

 .מ"ס _____

 

ק, ונפחו של "סמ _____מ הוא "ס 3מ וגובהו הוא "ס 2של גליל שרדיוס בסיסו הוא נפחו  .4

מרדיוס בסיסו של הגליל וגובהו שווה לגובהו של הגליל  50%־חרוט שרדיוס בסיסו גדול ב

  ק."סמ_____ הוא 

 

 (נקודות 03) אנלוגיות: מילוליתה בחשי – דלק ח

 – להתאמץ : לדרבן .1

 להניא:  להסית (1)

 לדבר :לדובב  (2)

 לאלתר :לתכנן  (3)

 תלציי: להמרות  (4)

 – קץ :מאוס ל .4

 נס: לרדוף  (1)

 מש :לזוז  (2)

 צף:  לצלול (3)

 תר: ד בלא (4)

 – לגאות:  מפלס .2

 להתייקר : תעריף (1)

 להעפיל :פסגה  (2)

 לשבוע: מזון  (3)

 להצפין: כיוון  (4)

 –אוזן : סכית ת .5

 עין: יור צ (1)

 רגל: קביים  (2)

 אף: זם נ (3)

 גוף :וד קרי (4)

 – פרק זמן :עין רף ה .3

 מועד: חג  (1)

 שורש :נבט  (2)

 מילה: אות  (3)

 זרם: זרזיף  (4)

 –לרדות  :בש ד .6

 טולסח :רי פ (1)

 לחלוב :חלב  (2)

 לאפות: חם ל (3)

 למרוח: ממרח  (4)

 

 

 בהצלחה!

 טבלת ניקוד:

 סה"כ חשיבה כמותית אנלוגיות עושר לשוני בעברית עושר לשוני באנגלית

     

 


