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  1מבדק מס' 

מספרים ראשוניים,   מספרים שלמים ומספרים טבעיים,: אלגברה –חשיבה כמותית 

חיסור במאונך, לוח הכפל וחשיבותו בבחינה  ,בור וחיסור במאוזן, חיבור במאונךחי

, ארוך/ חילוק  חילוק במאונך, חילוק במאוזן,   כפל במאונך הפסיכומטרית, כפל במאוזן,

   .11-1חשבון, תכונות התחלקות של המספרים הטבעיים סדר פעולות 

 ? 2וקטנים מ־   6−כמה מספרים שלמים קיימים הגדולים מ־   .1

(1) 5 

(2) 7 

(3) 4 

(4) 8 

 ______________________________________________________________ 

 ? 5וקטנים מ־   2−כמה מספרים טבעיים קיימים הגדולים מ־   .2

(1) 5 

(2) 7 

(3) 3 

(4) 4 

 ______________________________________________________________ 

3. 233 + 148 + 37 + (−18) = ? 

(1) 300 

(2) 390 

(3) 400 

(4) 420  
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4. 2,987 

          + 

5,668 

? 

(1) 7,655 

(2) 8,655 

(3) 9,655 

(4) 6,655 

 ______________________________________________________________ 

5. 6,423 

          - 

4,879 

? 

(1) 1,544 

(2) 11,302 

(3) 2,544 

(4) 10,302 

 ______________________________________________________________ 

6. 8 ∙ ? = 72 

(1) 6 

(2) 8 

(3) 9 

(4) 10 
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7. 236 ∙ 7 = ? 

(1) 1,662 

(2) 1,761 

(3) 1,642 

(4) 1,652  

 ______________________________________________________________ 

8. 23 

    X 

36 

? 

(1) 828 

(2) 826 

(3) 824 

(4) 822 

 ______________________________________________________________ 

9. 20,000 ∶ 8 = ? 

(1) 2,500 

(2) 2,400 

(3) 3,500 

(4) 2,250 

 ______________________________________________________________ 

10. 237 ∶ 7 = ?    

 6ושארית  33 (1)

 5ושארית  23 (2)

 4ושארית  13 (3)

 2ושארית  43 (4)
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11.   [32 · (−2) + 70: (−5)]:
(−9)

3
=?    

(1) 22 

(2) 24 

(3) 26 

(4) 28 

 ______________________________________________________________ 

 הוא ___.  10סכום השאריות היכולות להתקבל מחלוקת מספר ב־    .12

(1) 28 

(2) 36 

(3) 45 

(4) 55 

 ______________________________________________________________ 
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  1אוצר מילים: יחידה מס'  –חשיבה מילולית 

אבנר שוחח אמש עם אביו. תוך כדי השיחה אימו של אבנר מצאה לנכון לומר לבנה כי  .1

וכן שהיא מצפה ממנו לחנך כך  בדחילו ורחימוהיא גאה בו על כך שהוא מדבר אל אביו 

 את ילדיו בעתיד. מה משתמע מדבריה של אימו של אבנר?

 אבנר ואביו שוחחו בנעימות דרך.   (1)

 אבנר דיבר אל אביו ביראת כבוד ובאהבה.  (2)

 אביו של אבנר דיבר אל אבנר בקשיחות יתר.   (3)

 השיחה בין אבר לאביו כללה גידופים הדדיים.   (4)

 ______________________________________________________________ 

ןמי מהבאים עשוי לרכוש  .2  ?  ִמְגדַּ

 אב לבנו בחנות צעצועים.   (1)

 אם לבתה בחנות ספרים.  (2)

 סב לנכדו במכולת השכונתית.  (3)

 סבתא לנכדה בחנות לבגדי ספורט.  (4)

________________ ______________________________________________ 

 איזה צמד מילים תואם את הקשר הלוגי "דבר והיפוכו"? .3

 עדית וזיבורית (1)

 אבנט ועגורן  (2)

 פוחח וקבס (3)

 קבסתן ורביד (4)

 ______________________________________________________________ 

 מי מהבאים יוצא דופן?  .4

 אבל  (1)

ֳאִניָּה  (2)  תַּ

 יגון  (3)

ה (4)   ִתְגרָּ
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   1אוצר מילים: יחידה מס'  – אנגלית

1. Which of the following is a synonym for the word guarantee? 

(1) balance 

(2) bail 

(3) badge 

(4) backyard 

 ______________________________________________________________ 

2. Gilad Shalit was held ___ by Hamas for 1,941 days. 

(1) captive 

(2) carpet 

(3) cart 

(4) cashier 

 ______________________________________________________________ 

3. I want to know what my ___ to the bank. 

(1) objections 

(2) objectives 

(3) obligations 

(4) oasis 

 ______________________________________________________________ 

4. Jews living in Europe still suffer from ___ today. 

(1) quail 

(2) race 

(3) racism 

(4) panel 

_____________________________________________________________________ 
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 1מבדק מס' תשובות סופיות ל ודו"ח בדיקה סימון תשובות

 אלגברה –חשיבה כמותית 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 תרגיל

 3 3 1 1 1 4 3 1 2 3 4 2 תשובה 

 

 1אוצר מילים יחידה מס'  –חשיבה מילולית 

 4 3 2 1 תרגיל

 4 1 3 2 תשובה 

 

 1אוצר מילים יחידה מס'  –אנגלית 

 4 3 2 1 תרגיל

 3 3 1 2 תשובה 
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