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 4מבדק מס' 

: כינוס איברים דומים, כפל איברים, חוק הפילוג, חוק אלגברה –חשיבה כמותית 

הפילוג המורחב, פירוק לגורמים ע"י הוצאת גורם משותף מקסימלי, שלוש נוסחאות  

 הכפל המקוצר, פירוק לגורמים ע"י שלוש נוסחאות הכפל המקוצר  

1. 2x + 3y − (−4x) + (−y) = ? 

(1) 6y + 2x 

(2) 6x + 2y 

(3) −6y − 2x 

(4) −2x + 2y 

 ______________________________________________________________ 

2. 3a(−2ab)(−3cb) = ? 

(1) −18a2b2c 

(2) 18a2b2c2 

(3) 18a2b2c 

(4) −18a2b2c2 

 _____________________________________________________________ 

3. 2(m − 2) − (1 + m)(−1) = ? 

(1) 3m + 5 

(2) 3m − 5 

(3) −m + 5 

 לא נכונות  3ו־   2,  1 ותתשוב (4)

 ______________________________________________________________ 

4. −(x − 2)(3x − 7) = ? 

(1) 3x2 + 13x + 14 

(2) −3x2 − 13x − 14 

(3) 3x2 − 13x + 14 

(4) −3x2 + 13x − 14 
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5. −12x2 + 10x = ?  

(1) 2x(−6x − 5) 

(2) −2x(−6x − 5) 

(3) −2x(6x − 5) 

(4) 2x(6x + 5) 

 ______________________________________________________________ 

6. (n + m)2 − (n − m)2 = ? 

(1) 4mn 

(2) −4mn 

(3) 2mn 

(4) −2mn 

 ______________________________________________________________ 

7. (x − y)(x + y) + (x − y)(x + y) = ? 

(1) 2x2 + 2y2 

(2) 2x2 − 2y2 

(3) 0.5(4x2 − 2y2) 

 לא נכונות  3ו־   2,  1תשובות  (4)

 ______________________________________________________________ 

8. 4m2 − 25y2 = ? 

(1) (2m − 5y)2 

(2) (2m + 5y)2 

(3) (2m + 5y)(2m − 5y) 

 לא נכונות 3ו־   2,1תשובות  (4)

 ______________________________________________________________ 
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9. x2 − a = (x + 3)(x − b) 

a + b = ? 

(1) 12 

(2) 9 

(3) 6 

(4) 3 

 ______________________________________________________________ 

10. a2b2 − 49t2 = (x + 7t)(x − 7t) 

x = ? 

(1) ab2 

(2) a2b 

(3) ab 

 לא נכונות 3ו־   2,1תשובות  (4)

 ______________________________________________________________ 
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  4אוצר מילים: יחידה מס'  –חשיבה מילולית 

נוכח העובדה שלא השקעת די זמן בהכנתך לבחינת הבגרות במתמטיקה במועד א' אתה  .1

סיכויי  מתבקש ללמוד ב___ לקראת הבחינה שתיערך במועד ב' אם בכוונתך לשפר את 

  הצלחתך בבחינה.

 היוליות  (1)

 אינהרנטיות (2)

 יתר שאת  (3)

 אינטראקטיביות (4)

 ______________________________________________________________ 

הוריה של דנית ביקשו ממנה להיות יותר אסרטיבית בהתנהלותה החברתית עם בנות  .2

 הלימודים.כיתתה משם שלתפיסתם דנית מתנהגת ___עת שהותה מחוץ לשעות 

 כחומר ביד היוצר  (1)

 בגסות רוח (2)

 באורך רוח  (3)

 בקשיחות לב (4)

 ______________________________________________________________ 

כתיבה מוצלחת ותקנית של החיבור בבחינה הפסיכומטרית בהתאם לעקרונות המבנה   .3

   הקלאסי לכתיבתו דורשת ___ מצד הכותב.

 נחשתים (1)

 צחצוח חרבות  (2)

 מטפוריות  (3)

 סטרקטורליות (4)
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  מה משמעות הפתגם "סייג לחוכמה שתיקה"? .4

 יש להפריד בין דיבורים לבין מעשים  .1

 אדם חכם שם חוצץ בין מחשבותיו לדבריו  .2

 השתיקה משמשת משמר לחוכמה .3

 לא נכונות 3ו־   2,1תשובות  .4

 אנלוגיות  –חשיבה מילולית 

 – נסחף:  עוגן .5

  נסגר:  ִמכסה (1)

   נשרף: ֵגץ  (2)

   נקטף:  פרי (3)

   נדקר:  אצבעון (4)

 ______________________________________________________________ 

 – צפיפות:  לדחוס .6

  מסר:  להבין (1)

  מהירות:  להאט (2)

 משקל :  לשקול (3)

  איכות:  להשביח (4)

 ______________________________________________________________ 

 –  פרטי:  מולאם .7

   חבוי :  מוצפן (1)

   פראי:  מאולף (2)

  אשם:  חשוד (3)

 ף שפו :  מורכן (4)
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 – בשורה:  התבשר .8

 כתב : מ התכתב (1)

 נבואה :  התנבא (2)

 ווי : צי הצטווה (3)

  הלצה:  התלוצץ (4)

 ______________________________________________________________ 

 –  התבונןל:  צג .9

 הסכית: ל רמקול (1)

   קרר: ל מזגן (2)

   אפיל: לה זרקור (3)

 הקליד: ל מדפסת (4)

 ______________________________________________________________ 

 – פרקליטו:  מרשי .10

 יריבו :  עמיתי (1)

   מפקדו:  מפקדי (2)

 נכדו :  סבי (3)

 מעסיקו :  מעבידי (4)

 ______________________________________________________________ 
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   4אוצר מילים: יחידה מס'  –אנגלית 

1. They ___ high scores on their math tests.  

(1) achieved 

(2) acquired 

(3) embraced 

(4) imported 

 ______________________________________________________________ 

2. His bonus is ___ to how many sales he makes each year for the company. 

(1) perished 

(2) pegged 

(3) tend 

(4) vain 

 ____________________________________________________________ 

3. A ___ held the door open. 

(1) vague 

(2) temper 

(3) wedge 

(4) scar 

 ______________________________________________________________ 

4. She has no ___ about downloading pirated music files from the Internet 

(1) periods 

(2) permission 

(3) qualms 

(4) genre 

 _____________________________________________________________ 
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(5)  Some rain forests are almost inaccessible and have remained largely ___. 

(1)  unexplored (2) unconcerned (3)  unbelievable (4) unforgettable 

(6)  Some critics claim that the famous painter Van Gogh was not ___ by his 

illness; on the contrary, they claim, it prevented him from working.  

(1)  disrupted  (2)  condemned (3)  inspired (4) surpassed 

(7)  Several ___ for reprints of the scientific paper have been received since it 

was first presented at the conference. 

(1)  reasons (2)  recordings (3)  replies (4)  requests 

(8)  To ___ an argument, one must find an error in its logic. 

(1) express (2) measure (3) propose (4)  disprove 

(9)  Although ___, divorce was not unheard of in the tight-knit community. 

(1)  recommended (2)  general (3)  brief (4)  rare 

(10)  Scientists hope to ___ the secrets of genetics by studying human 

chromosomes.  

(1)  suspect (2)  unlock (3)  dismiss (4)  contest 

(11)  One transition which occurred during the Industrial Revolution was the move 

from farms to city dwellings – in other words, from ___ to urban 

environments. 

(1)  rural (2) alien (3)  prosperous (4)  antique 

(12)  
Native peoples around the world have takes giant strides toward ___ some 

of their lost lands and political power. 

(1)  regaining (2)  restricting (3)  rewarding (4)  regretting 
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 סימון תשובות ודו"ח בדיקה 

 חשיבה כמותית  

 ציון  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 תרגיל

 3 1 3 2 1 3 4 4 3 2 תשובה 
 

           בדיקה 

 

 חשיבה מילולית 

 ציון  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 תרגיל

 3 1 3 2 4 4 2 4 1 3 תשובה 
 

           בדיקה 

 

 אנגלית 

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

 1 1 2 4 4 4 3 1 3 3 2 1 תשובה 
 

             בדיקה 
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