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 2מבדק מס' 

  –אותיות ומספרים, ערך מוחלט, שברים  –מספרים שלמים : אלגברה –חשיבה כמותית 

שבר פשוט, שבר מדומה ומספר מעורב, צמצום שברים, הרחבת שברים, השוואת  

שברים, מעבר ממספר מעורב לשבר מדומה, מעבר משבר מדומה למספר מעורב, כפל  

שברים, חילוק שברים, חיבור וחיסור שברים, מספרים עשרוניים, מעבר ממספר עשרוני  

מספר מעורב למספר עשרוני,  לשבר פשוט או למספר מעורב, מעבר משבר פשוט או מ

, חיבור וחיסור  10, חילוק מספר עשרוני בכפולות של 10כפל מספר עשרוני בכפולות של 

מספרים עשרוניים במאוזן, חיסור מספרים עשרוניים במאונך, חיסור מספרים עשרוניים  

במאונך, כפל מספרים עשרוניים במאוזן, כפל מספרים עשרוניים במאונך, חילוק מספרים 

 שרוניים במאוזן, חילוק מספרים עשרוניים במאונך, ערך מוחלט עם שברים.ע

 

 .  1ל־   9מייצגות ספרות בין   Bו־   Aהאותיות  .1

6𝐴נתון:   − 3𝐵 = 27 

B − A = ? 

(1) 2 

(2) 3 

(3) 4 

 בהכרח לא נכונות 3ו־   2,1תשובות  (4)

 ______________________________________________________________ 

 

2. 
3

5
∙ 1

2

3
− 2:

1

6
= ? 

(1) 11 

(2) −11 

(3) 12 

(4) −12 

 ______________________________________________________________ 
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3. 0.2 ∙ 0.03 + 0.2:
1

2
= ? 

(1) 0.306 

(2) 0.406 

(3) 0.506 

 לא נכונות 3ו־   2,1תשובות  (4)

 ___________ __________________________________________________ 

4. 
(−30:6+(−2)+1.5:|−0.3:0.4|−

1

2
)

0.5
= ? 

(1) −10 

(2) −10.5 

(3) −11 

 לא נכונות 3ו־   2,1תשובות  (4)

 ______________________________________________________________ 

5. 
(0.03·100+(−0.2)·10)

10:4
= ? 

(1) 2.5 

(2) 0.4 

(3) 3 

 לא נכונות 3ו־   2,1תשובות  (4)

 ______________________________________________________________ 

ללא שארית לבין  11ההפרש בין המספר התלת ספרתי הקטן ביותר המתחלק ב־  .6

 ללא שארית הוא ___ .   11המספק הדו ספרתי הגדול ביותר המתחלק ב־ 

(1) 8 

(2) 5 

(3) 11 

 לא נכונות 3ו־   2,1תשובות  (4)

 ________________________________ ______________________________ 
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7. 
|(−12):{4}−1|

−2:(−4)∙6
= ? 

(1) 
4

3
 

(2) 
3

4
 

(3) 
2

3
 

 לא נכונות 3ו־   2,1תשובות  (4)

 ______________________________________________________________ 

8. 0: {−2 +
−3

5
+ (

12

−5
: 3 + (−100) · 403.25) +

−1

8
} = ? 

 

(1) 2 

(2) 3 

(3) 1 

 לא נכונות 3ו־   2,1תשובות  (4)

 ______________________________________________________________ 
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  2אוצר מילים: יחידה מס'  –חשיבה מילולית 

 ובכלל זה השליטהבשפה העברית הכתיבה בשפה העברית לצד יכולת  יכולת הקריאה .1

 הכללית במאפייני השפה העברית מכונה ___ .  

 אורים ותומים  (1)

 אוריינות  (2)

 אוניברסליות (3)

   אומדן (4)

 ______________________________________________________________ 

ר בפני אמיר בנוכחות כלל מאמן הכושר של קבוצת הכדורסל בה משחק אמיר הפצי .2

 משתמע מדבריו של מאמן הכושר?ה מכי מבנה גופו בנוי לתלפיות. שחקני הקבוצה 

 מבנה גופו של אמיר טעון שיפור ניכר לדעת מאמן הכושר של קבוצתו (1)

 בנוי לתפארת לדעת מאמן הכושר של קבוצתוגופו של אמיר מבנה  (2)

 אמיר בנוכחות חבריו לקבוצההעליב את  אמירמאמן הכושר של קבוצתו של  (3)

     אמיר בנוכחות חבריואמיר הלבין את פניו של מאמן הכושר של קבוצתו של  (4)

 ______________________________________________________________ 

 מי מהבאים יוצא דופן?  .3

 בהילות רבה (1)

 התלהבות יתרה  (2)

 קדחתנות (3)

 רגשת  (4)

 ______________________________________________________________ 

 על מי מהבאים סביר לומר כי לא שיזפתו עין?  .4

 אדמת הירח .1

 ליקוי חמה  .2

   רז  י  ח   .3

 אדם בגיל הגבורות  .4

 

http://www.aviramfeldman.co.il/
mailto:info@aviramfeldman.co.il


 

 
 
 

 01688093סמל מוסד ביה"ס  –אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי בע"מ  
 קריית גת | קריית מלאכי 

www.aviramfeldman.co.il | info@aviramfeldman.co.il | 077-4-20-40-60 

5 

 אנלוגיות –חשיבה מילולית 

 

 

 – מילון : אלפביתי   .5

 ( יומן : כרונולוגי 1)

 (  רדיו : אלקטרוני 2)

 אוטומטי (  רובוט : 3)

 ( רומן : ביוגרפי 4)

 

 

6.  

 

 –ייעול : יעילות 

 (  הגעה נגישות 1)

 (  הסבר עמימות 2)

 (  דחיסה צפיפות 3)

 (  מכירה בעלות 4)

 

 
7.  

 

 – ִהכה : הפליא מכותיו  

 (  רצה : השתוקק 1)

 (  מרד : התמרד 2)

 (  פרש : התבודד 3)

 (  הרס : התמוטט 4)

 

 

8.  

 

 – עמד מנגד : קריאה לעזרה 

 (  הזיק : פיצוי 1)

 (  הבליג : התגרות 2)

 (  התנצל : עלבון 3)

 (  הפר : הבטחה 4)

 

 
9.  

 

ן : על גבי   – כָּ

 (  גשר : בין 1)

 (  מרתף : מתחת 2)

 (  טור : אחרי 3)

 (  קופסה : בתוך 4)

 

 

10 . 

 

 – מים : לסחוט 

 (  חור : לחורר 1)

 (  נסורת : לנסר 2)

 לדשן (  דשן :  3)

 (  עשב : לעשב 4)
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   2אוצר מילים: יחידה מס'  –אנגלית 

1. He is one of the ___ figures in the 19th century U.S history.   

(1) obscure 

(2) major 

(3) parched 

(4) salute 

 ______________________________________________________________ 

2. The company has to find a way to ___ expenses. 

(1) quake 

(2) sample 

(3) pare 

(4) waves 

 ______________________________________________________________ 

3. The sheep gave birth to a cute new ___.  

(1) lamb 

(2) lame 

(3) land 

(4) lane 

 ______________________________________________________________ 

4. The city's ancient streets are too ___ for buses.  

1. obnoxious 

2. malice 

3. ladder 

4. narrow 

_____________________________________________________________________ 
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  השלמת משפטים –אנגלית 

5.  ___ metal coins were introduced in China, cowrie shells were used as 

money. 

(1)  Since (2)  If (3)  Wherever (4)  Before 

6.  For many years, the research papers of scientists in Albania were not 

___ read, but today there is increased interest in their work. 

(1)  simply (2)  widely (3)  finally (4)  loosely 

7.  Richard Hoe, an American printer, was the ___ of the rotary printing 

press. 

(1)  governor (2)  translator (3)  invertor (4)  performer 

8.  Despite the high cost of developing new drugs, manufacturing 

pharmaceuticals has become an extremely ___ business. 

(1) admirable (2)  profitable (3) treatable 
(4)  

comparable 

9.  Much of our knowledge about the life spans of animals ___ studies 

conducted in laboratories and zoos. 

(1)  derives from (2)  converts to (3)  engages in (4)  resorts to 

10.  The fastest and safest ___ from India to the Middle East was once via 

the Red Sea. 

(1)  service (2)  order (3)  direction (4)  route 

11.  By the 1850s, the idea that ___ for public libraries should be provided by 

local authorities rather than by private donors had gained acceptance. 

(1)  attributes (2)  funds (3)  ingredients (4)  ruins 
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12.  
"Mafia" is the only Sicilian word to have been ___ many of the world's 

languages. 

(1)   dislocated  

  from 

(2)  incorporated 

 into 

(3)  burdened 

 with 

(4)  prohibited 

 by 
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 ודו"ח בדיקה  סימון תשובות

 חשיבה כמותית 

 ציון  8 7 6 5 4 3 2 1 תרגיל

 4 1 3 2 4 2 2 2 תשובה 
 

         בדיקה 

 

 חשיבה מילולית 

 ציון  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 תרגיל

 4 4 2 1 3 1 3 4 2 2 תשובה 
 

           בדיקה 

 

 אנגלית

 ציון  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 תרגיל

 2 2 4 1 2 3 2 4 4 1 3 2 תשובה 
 

             בדיקה 
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