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 3מבדק מס' 

מהו אחוז?, מעבר מכתיב אחוזים לכתיב שברים, מעבר : אלגברה –חשיבה כמותית 

מכתיב שברים לכתיב אחוזים, מעבר מכתיב אחוזים לכתיב עשרוני, מעבר מכתיב 

עשרוני לכתיב אחוזים, תרגילי חישוב אחוזים, בעיות מילוליות יסודיות הכוללות 

  שימוש באחוזים.

 הם ___ .    300מ־  40% .1

(1) 100 

(2) 120 

(3) 140 

(4) 160 

 ______________________________________________________________ 

 .75הם   250___ מ־  % .2

(1) 20 

(2) 25 

(3) 30 

(4) 35  

 ______________________________________________________________ 

 ___ .   %הם  60מ־  12 .3

(1) 20 

(2) 25 

(3) 15 

(4) 30 

 ____________________________________________________________ 

 ___ .  %ב־  4־  גדול מ 5 .4

(1) 15 

(2) 20 

(3) 25 

(4) 30 
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 ___ .   %ב־  10קטן מ־   8 .5

(1) 25 

(2) 35 

(3) 10 

(4) 20 

 ______________________________________________________________ 

6. 
7

8
= ? 

(1) 75% 

(2) 87.5% 

(3) 875% 

 לא נכונות 3ו־   2,1תשובות  (4)

 ______________________________________________________________ 

 .600מ־  20%מ־ ___ שווים ל־   30% .7

(1) 450 

(2) 360 

(3) 420 

(4) 400 

 ______________________________________________________________ 

 .450מ־  15%שווים ל־  150___ מ־  % .8

(1) 5 

(2) 45 

(3) 30 

 לא נכונות 3ו־   2,1תשובות  (4)
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9. 
8.5

21.25
= ? 

(1) 37.5% 

(2) 40% 

(3) 42.5% 

 לא נכונות 3ו־   2,1תשובות  (4)

 ______________________________________________________________ 

10. 
0.02

0.4
= ? 

(1) 5% 

(2) 6% 

(3) 4% 

 לא נכונות 3ו־   2,1תשובות  (4)

 ______________________________________________________________ 

    .75מ־ ____ הם   30%  .11

(1) 300 

(2) 250 

(3) 200 

(4) 150 

 ______________________________________________________________ 

 .12הם   %480___ מ־   .12

(1) 5 

(2) 7
1

2
 

(3) 2
1

2
 

(4) 10 
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13.    %
1

2
 שווה ל־ ___.  60מ־  

(1) 3 

(2) 0.3 

(3) 0.03 

(4) 0.003 

 ______________________________________________________________ 

    .90מ־  %8   שווים ל־מ־ ____  %24   .14

(1) 45 

(2) 180 

(3) 270 

(4) 30 

 ______________________________________________________________ 

 ולכן בסופו של דבר מחיר המוצר ___.   10%ולאחר מכן הוזל ב־  10%מוצר התייקר ב־   .15

  1% עלה ב־ (1)

 לא השתנה  (2)

 1%ירד ב־  (3)

 לא ניתן לדעת (4)
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  3אוצר מילים: יחידה מס'  –חשיבה מילולית 

בפתגם שמקורו בתלמוד הבבלי "אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיר?"  .1

   –המשמעות של המילים אזובי הקיר היא 

 אנשי רוח רמי מעלה (1)

 אנשי דת הדוקים (2)

 אנשים קטנים (3)

 אנשי קריות (4)

 ______________________________________________________________ 

 מי מהבאים יוצא דופן?  .2

 חילה את פניו  (1)

 ביקש רחמים (2)

 חיבץ (3)

 התחנן (4)

 ______________________________________________________________ 

   –"שחייה עם הזרם" מכונה  .3

 אימפריאליזם (1)

 קונפורמיזם  (2)

 פלורליזם (3)

 סוציאליזם (4)

 ______________________________________________________________ 

אלמוג ויוחנן שוחחו ארוכות ובמסגרת זו נוצר ויכוח קולני בין השניים במהלכו יוחנן  .4

האשים את אלמוג כי דבריו חסרי כל בסיס שכן לא היו דברים מעולם. דנה אשר נכחה 

   –המתרחש באלו המילים  בעת הוויכוח הסוער תיארה היטב את

 יוחנן טוען כי דברי אלמוג בחזקת עורבא פרח  .1

 אלמוג טוען כי דברי יוחנן בחזקת עורבא פרח  .2

 יוחנן טוען כי אלמוג פושט עור .3

 אלמוג טוען כי יוחנן פושט עור .4
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  נלוגיותא –חשיבה מילולית 

  –אדריכל : התגורר  .5

 משורר : כתב (1)

 דוור : שלח (2)

 תסריטאי : צפה  (3)

 גזר שופט :  (4)

 ______________________________________________________________ 

  –פמליה : בן לוויה  .6

 מתאבן : קינוח  (1)

 שלשלת : חוליה (2)

 הדום : שרפרף  (3)

 קתדרה : נואם (4)

 ______________________________________________________________ 

   – התמקצעות : מקצועי .7

 התרגשות : מסעיר (1)

 טהורהזדככות :  (2)

 הסתודדות : חשאי (3)

 התמקחות : זול (4)

 ______________________________________________________________ 

  –ִהטה : סטה  .8

 ִהכה : סטר (1)

 ציפה : אירע  (2)

 חיפש : מצא  (3)

 כילה : אזל (4)

 ______________________________________________________________ 
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  – סוס : ָסיס .9

 ָחלב : חְלבן (1)

 צָיד  צִיד : (2)

 חוט : חייט  (3)

 ֶחדר : חדרן  (4)

 ______________________________________________________________ 

   –שלט ברוחו : איפוק  .10

 התרברב : ענוותנות (1)

 התחסד : צביעות (2)

 זהירותהזהיר :  (3)

 בטח : אמינות (4)

 ______________________________________________________________ 
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   3אוצר מילים: יחידה מס'  –אנגלית 

1. He went to the __ to get his haircut and his beard trimmed.  

(1) harbor 

(2)  barber 

(3) manner 

(4) parish 

_____________________________________________________________________ 

2. Several ___ were waiting to see the doctor.  

(1) patients 

(2) partners 

(3) margin 

(4) mammals 

_____________________________________________________________________ 

3. A similar submarine is used by several foreign ___.  

(1) navies 

(2) neat 

(3) obtrude 

(4) parole 

_____________________________________________________________________ 

4. She believes that success should be ___ in terms of health and happiness.  

1.  delicate 

2. defused 

3. defined 

4. lashed 

_____________________________________________________________________ 
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5.  The wood of the granadilla tree, a ___ species found only in a few areas 

of the rain forest, is used to make certain wind instruments, such as 

clarinets and oboes. 

(1)  lame (2)  rare (3)  dim (4)  stiff 

6.  ___ they are the brightest objects in the universe, quasars are not very 

large. 

(1)  Before (2)  Since (3)  Until (4)  Although 

7.  One of the most common forms of sex ___ is paying women lower 

wages than men for the same type of work. 

(1)  discrimination (2)  nomination (3) inflammation (4)  fluctuation 

8.  Satellites and rockets ___ in weight from one kilogram to 20 tonnes. 

(1) solve (2)  range (3) adopt (4)  expel 

9.  Used dry-cell batteries should not be thrown into the garbage, but ___ 

special containers. 

(1)  offended by 
(2)  composed 

 of 
(3)  proposed by (4)  deposit in 

10.  Though doctors have successfully transplanted hearts, lungs, and other 

organs for years, it is more difficult to transplant a ___, such as an arm. 

(1)  rail (2)  limb (3)  lock (4)  root 

11.  Christian influences in the Middle East began to ___ with the rise of 

Islam. 

(1)  reproduce (2)  decline (3)  interpret (4)  elect 
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12.  
Edward Hopper's paintings express the loneliness and ___ felt by many 

people living in large American cities. 

(1) seduction (2)  narration (3)  intersection (4)  alienation 
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 ודו"ח בדיקה  סימון תשובות

 חשיבה כמותית 

 ציון  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 תרגיל

 3 4 2 3 2 1 2 2 4 2 4 3 1 3 2 תשובה 
 

                בדיקה 

 

 חשיבה מילולית 

 ציון  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 תרגיל

 2 4 4 2 2 3 1 2 3 3 תשובה 
 

           בדיקה 

 

 אנגלית

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

 4 2 2 4 2 1 4 2 3 1 1 2 תשובה 
 

             בדיקה 
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