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 17בוחן מס' 

 (נקודות 20) ר לשוני בעבריתעוש: 17יחידה מס'  – אחלק 

  :פרש בעברית

  שיווה

  טבין ותקילין

  אצעדה

  פדגוג

  קוקטי

  היפותזה

  מטה לחמו

  לחם צר

  יצא שמו למרחוק

  קושן

 

  נקודות( 56)בעיות מילוליות חשיבה כמותית:  – בחלק 

רק אצבעות בכל הגוף. בתוך חדר המכיל  11אצבעות בכל הגוף ולחייזר ב יש  13לחייזר א יש  .1

 אצבעות. כמה חייזרים מסוג א יש בחדר? 83יש  סוג א וחייזרים מסוג במחייזרים 

(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1 

 

לכל אחד סוכריות וחגית נתנה  4ל־ 3ילדים. שמעון נתן לכל אחד מהם בין  9לחגית ולשמעון יש  .2

 סוכריות. כמה סוכריות נותרו לכל הילדים יחד? 3ל־ 2סוכריות. כל ילד אכל בין  6ל־ 4מהם בין 

 78ל־ 32ין ב (4) 72ל־ 36בין  (3) 88ל־ 36בין  (2) 88ל־ 32בין  (1)

 

. כמה חיידקים יהיו 3דקות כמות החיידקים מתרבה פי  3חיידקים. בכל  40בתרבית חיידקים יש  .3

 דקות.  12בתרבית לאחר 

(1) 9720 (2) 29160 (3) 3240 (4) 1080 

 

בצהריים בו בעת בה שתתה שרה כוס מים. בנימין שותה  12:23בנימין שתה כוס מים בשעה  .4

דקות בדיוק. באיזו שעה ישתו בנימין  18דקות בדיוק ושרה שותה כוס מים בכל  15כוס מים בכל 

 ושרה כוס מים, באותה העת, בפעם הבאה?

(1 )13:23 (2 )13:53 (3 )14:23 (4 )15:23 

 

 

 __________  :שם משפחה: __________ שם פרטי



 2                                                                                                              אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי בע"מ 

 בגרות | פסיכומטרי | שיעורים פרטיים | הוצאת ספרים

www.aviramfeldman.co.il 

 50כמה עלי כותרת ניתן לקבל תמורת  .עלי כותרת 9ניתן לקבל בדיוק אצטרובלים  15תמורת  .5

 אצטרובלים?

(1) 24 (2) 30 (3) 27 (4) 33 

 

אין לדודו  .3.5פי  ₪ 50גדול ממספר השטרות בסך  ₪ 20בחריטו של דודו מספר השטרות בסך  .6

 יכול להיות מספר השטרות בחריטו של דודו? אינומי מהבאים  שטרות מסג אחר בחריט.

(1) 99 (2) 270 (3) 1008 (4) 2224 

 

 2ולאחר החלוקה נותרו בידיהם  2:3:4שלושה חברים חילקו ביניהם את מספר האגוזים ביחס  .7

 אגוזים. מי מהבאים אינו יכול להיות מספר האגוזים ההתחלתי?

(1) 1001 (2) 1235 (3) 1003 (4) 9902 

  

  נקודות( 24)השלמת משפט : אנגלית – גחלק 
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 בהצלחה!

 

 טבלת ניקוד:

 סה"כ בעיות מילוליות עושר לשוני בעברית השלמת משפט

  

 
  

 


