
 בחינה פסיכומטרית
 הוראות

חשיבה כמותית , חשיבה מילולית: הבחינה שלפני כוללת את שלושת התחומי הבאי )1
והוא כולל , לכל מבח מוקצב זמ מסוי. בכל תחו שניי או שלושה מבחני. ואנגלית

 .את הזמ לקריאת ההוראות לכל חלק באותו מבח
, י להפסיק ע סיו אחד החלקיא. מבחני אחדי מורכבי מכמה חלקי שוני )2

 .אלא יש לפתור את כל החלקי של אותו מבח ברציפות
לאחר מכ לא תינת אפשרות . בתו הזמ המוקצב תינת הוראה לעבור למבח הבא )3

 .לחזור למבח הקוד
כי במקרה כזה אי , זכור.  בדוק את תשובותי–א סיימת לפתור מבח לפני תו הזמ  )4

 .ר למבח הבא או לחזור למבח הקודאפשרות לעבו
, לדעת, בחר את התשובה הנכונה. לכל שאלה בבחינה יש ארבע תשובות אפשריות )5

תוכל , א שינית את דעת. וסמ את מספרה במקו המתאי בגיליו התשובות
שאלה שיסומנו בה יותר מתשובה . למחוק את התשובה שסימנת ולסמ אחרת במקומה

 .אחת תיחשב לשגויה
הציו בבחינה נקבע לפי ס כל התשובות הנכונות ואי הפחתת נקודות על תשובות  )6

 .כדאי ל לנחש, א אינ יודע את התשובה הנכונה, לכ. שגויות
בתו הבחינה הכנס את גיליו התשובות לתו חוברת הבחינה וחכה עד אשר הבוח  )7

 .ייקח אות מיד
 !בהצלחה )8
 ! הוראה לעשות זאתנא לא להפו את הד בטר ניתנה )9

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1פרק 
 חשיבה כמותית

 . שאלות25בפרק זה 
 . דקות25הזמ המוקצב הוא 

עלי לבחור . לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. של חשיבה כמותית, בפרק מופיעות שאלות ובעיות
 .את התשובה הנכונה ולסמ את מספרה במקו המתאי בגיליו התשובות

 :ות כלליות בנוגע לפרק חשיבה כמותיתהער
א אי ה מסורטטי , הסרטוטי המצורפי לחלק מהשאלות נועדו לסייע בפתרונ* 

 .גודל זוויות וכיוצא באלה, אי להסיק מסרטוט בלבד על אור. מידהפי קנהבהכרח על
 .מותר להניח כי ה קווי ישרי, קווי הנראי בסרטוט כישרי

" *Xמציי כי "  חיוביX < 0)  0ולא כי ≥ X( 
"  Xמציי כי "  שליליX > 0)  ולא כיX ≥ 0( 

"אלא א כ מופיע הסימ , יש להתייחס לשורש החיובי בלבד, ביטוי שמופיע בו סימ שורש* 
 .לפני סימ השורש" ±
נח הכוונה היא למו, כנתו) 'נפח וכו, שטח, רדיוס, צלע(כאשר מופיע בשאלה מונח גיאומטרי * 

 .אלא א כ מצוי אחרת, שערכו גדול מאפס
 נוסחאות עזר והסברי מושגי מופיעי מיד בסו פרק זה

 )16שאלות (השוואות כמותיות 
וביטוי שני בטור ' ביטוי אחד מופיע בטור א, בכל שאלה.  מורכבות מזוגות של ביטויי16השאלות 

מידע זה . ' ב–ו ' זוג הביטויי שבטורי אהמתייחס ל, בטור השלישי מופיע לעתי מידע נוס. 'ב
אגב הסתייעות במידע הנוס , עלי להשוות בי שני הביטויי. עשוי להיות חיוני לפתרו השאלה

 :ולקבוע הא, )א קיי(
 .'גדול יותר מהביטוי שבטור ב' הביטוי שבטור א )1
 .'גדול יותר מהביטוי שבטור א' הביטוי שבטור ב )2
 .זה לזהשני הביטויי שווי  )3
 .אי די מידע לקבוע מהו יחס הגדלי בי הביטויי )4

 'טור א 'טור ב מידע נוס
 π 3.1415926535897932385 

המטבע (עובי המטבע זניח 
 )לא תיפול על ההיק

הסיכוי של מטבע מאוזנת 
 "ע"ליפול על 

 30הסיכוי שבקבוצה בת 
איש לשניי יהיה אותו 

 יו הולדת
מספר גרגרי החול  לשורש שלישי של גוגו 

הדרושי כדי למלא כדור 
 א"בנפח כמו של כדה

 25" בני פורארה"בקבוצת 
 שחקני

מספר הרכבי הפתיחה   ביליו3
האפשריי של קבוצת 

 "בני פורארה"הכדורסל 
 מספר השניות בשנה 2600000 
ספרה שנבחרה באקראי  

 09מבי הספרות 
מספר החודשי הלועזיי 

  יו28בה יש 
 ?ABCכמה זה . A^2+1=B=C^3-1.  טבעייA,B,C: נתו )5

       )1 (120  )2 (195  )3 (390  )4 (660 
 
 AB:AC:BC=12345:67890:80236 נתו כי יחס הצלעות הוא ABCבמשולש  )6

 :מכא כי הזווית הגדולה במשולש היא       
       )1 (A  )2 (B  )3 (C  )4 (א תשובה אינה נכונה 

 
 
 



 10לאחר מכ נסע . ש" קמ60בו המהירות המותרת היא ' מ בכביש א" ק40נהג נסע  )7
מהירות נסיעתו . 'בו המהירות המותרת גבוהה מזו שבכביש א', מ על כביש ב"ק

 .ש" קמ75הממוצעת לאור כל הדר הייתה 
 ייתכ כי הנהג נסע מהר מדי) 2( הנהג לא עבר על המהירות המותרת) 1(     
 א תשובה אינה נכונה) 4(   נסע מהר מדיהנהג בהכרח) 3(     

 
. שדרכו המי יוצאי', מצוי ברז ב'  מ1בגובה . תו שעה'  מ2ממלא בריכה שגובהה ' ברז א )8

א סוגרי , תו כמה דקות תתמלא הבריכה. ' מ1 יורד גובה המי ל ', שעה לאחר סגירת ברז א
 '?ופותחי את א' את ברז ב

9( )1 (60.5*366  )2 (60.5*24+6  )3 (30  )4 (60.5*4812 
 

 )1114שאלות (הסקה מתרשי ) 10
 )הנתוני אינ מעוגלי; במיליארדי דולרי( 1980ער נכסי שבידי הציבור בשנת 

דצמבר נובמבר ספטמבר אוקטובר אוגוסט יוני יולי  סוג מאי
2 1.5 3 5 5 5 6.5  ח"אג 6

24.5 24 25 25 25 24.5  "נדל 24 24
 חסכונות 8 8 8.5 8 8 9 7.5 7.5
 מתכות 7 6 5 4 3 4.5 5 6

0.5 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5  אומנות 1
 בולי 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

הנתו מוסר מידע נוס על זה המתואר . בכל אחת מארבע השאלות להל מופיעי נתו ומסקנה
 :לגבי כל שאלה עלי לבחור הא. בטבלה

 .בלה בלבד ולא מ הנתו הנוסהמסקנה נובעת מ הט) 1(
 .המסקנה נובעת מ הטבלה בנפרד ומ הנתו הנוס בנפרד) 2(
 .המסקנה נובעת מצירו המידע שבנתו הנוס ובטבלה) 3(
 .או את צירו שניה, או את הטבלה, המסקנה סותרת את הנתו הנוס) 4(

 
, בתקופה מסוימת'  מיל800 $–ח לממוצע המתכות גדול מ "כשההפרש בי ממוצע האג: נתו )11

 .סימ שהתרחש משבר מניות באותה תקופה
 . התרחש משבר מניות1980בי מאי לדצמבר : מסקנה  

 
ייתכ כי ער חפצי האומנות בידי , זוגיאי) בדולרי(רק א ער הבולי בידי הציבור : נתו. 12

 .הציבור בחודש הקוד היה גבוה ממיליארד דולר
 . דולר109 היה ער חפצי האומנות מעל 1980באפריל ייתכ כי : סקנהמ 

 
10% –לאחר מכ ירדו ב , 10% – ב " עלו מחירי הנדל1980 אוקטובר –בחודשי אוגוסט : נתו. 13

 . ממחיר ההתחלתי1% –ולאחר מכ עלו ב , 
 .1980 זהה לערכו באוקטובר 1980 באוגוסט "ער הנדל:       מסקנה

 
 . גבוה מזה שבנובמבר של אותה שנה1980נכסי במאי ס ערכי ה: נתו. 14

 .1980 גבוה מזה שבנובמבר 1980ממוצע ערכי הנכסי שבמאי :       מסקנה
 

 ?Xמהו . X5 + X2 – 155.8 = 0ידוע כי . 15
 )1 (arcsin(0.05)  )2(1.652  )3 (1/2 + 1/3 + 1/4…  )4((1+1/∞)∞ 

 
מה ערכו של , מכא.  ראשוניABCידוע כי , ככמו. ) שלמיA+2=B, B+2=C) A,B,Cידוע כי . 16

A2+B2+C2? 
 א תשובה אינה נכונה)4(שבר פשוט    )3(מספר ראשוני    )2(מספר פריק    )1(
 
 
 



 ?בהנחה ששטח שווה, למי מהצורות הבאות ההיק הגדול ביותר. 17
 .שוקייזווית ושווהמשולש קהה) 1(
 .לפי הרוחב נקבל מלב הדומה לושא נחתו ממנו ריבוע , מלב) 2(
 .שאור השוק הארוכה שלו הוא מחצית מהיקפו, טרפז) 3(
 ).למעט זוג אחד(בו כל זווית כפולה מזו שלידה , מחומש לא משוכלל) 4(

 
של תלמידי ' ס הנק. א"ב מתלמידי י" תלמידי י10ב השתתפו פי "יא"בתחרות שח לכיתות י. 18

 .א"ידי י מאשר של תלמ4.5ב היה פי "י
וכי עבור ניצחו מוענקת נקודה ועבור תיקו , ידוע כי כל שחק שיחק נגד כל שאר השחקני

 ?מי זכה בתחרות).  נקודות עבור הפסד0(חצי נקודה 
 .א שהפסיד בכל משחקיו נגד תלמידי שכבתו"בהכרח זכה תלמיד שכבת י) 1(
 .די שכבתוב שניצח בכל משחקיו נגד תלמי"בהכרח זכה תלמיד שכבת י) 2(
 .ייתכ כי מספר תלמידי ניצחו במשות) 3(
 .אול לא נית לקבוע מאיזו שכבה, בהכרח זכה תלמיד יחיד) 4(

 
, ה התחילו בשדה שהיה גדול כפליי ממשנהו. קבוצת קוצרי יצאה לקצור שני שדות. 19

ציר בסו היו הסתיי הק. ובאמצע היו עברו מחצית הקוצרי לקצור את השדה האחר
כמה . למחרת יצא קוצר יחיד ובסו היו סיי לקצור את השדה השני. בשדה הראשו

 ?קוצרי בקבוצה
)1 (4  )2 (6  )3 (8  )4 (16 

 
מערכת זו תחבר כל עיר ע . האיחוד האירופי החליט להקי מערכת חדשה של מסילות רכבת. 20

מהו ). ניה זהי לחלוטיהנח שלא קיימות ערי שהמרחקי בי(העיר הקרובה לה ביותר 
 ?המספר המקסימלי של מסילות רכבת חדשות שיש לבנות בעיר מסוימת

)1 (4  )2 (5  )3  (6  )4 (8 
 

כ שלא נית יהיה , שלא כול נמצאות על ישר אחד, מהו המספר המינימלי של נקודות במישור. 21
 ?להעביר שו ישר דר בדיוק שתי נקודות

 לא נית ליצור סידור שכזה) 4(  27) 3(  10) 2(  6) 1(
 

יש לבנות רשת כבישי המורכבת , שא שלוש מה אינ נמצאות על ישר אחד, בי חמש ערי. 22
 ?כמה אפשרויות יש לבניית הרשת. מארבעה כבישי ישרי

)1 (60  )2 (64  )3 (125  )4 (256 
 

. בת זוגו\ד שלו או של באיש מהמשתתפי לא לח את הי. במסיבה השתתפו חמישה זוגות. 23
והמארח , בסיו המסיבה מסר כל אחד מהמשתתפי למארח את מספר לחיצות היד שביצע

כמה לחיצות ביצע המארח . ביצע מספר שונה של לחיצות) כולל אשתו(הבחי שכל משתת 
 ?עצמו

)1 (3  )2 (4  )3 (5  )4 (6 
 

  X = [Log34 + 56 * 7 – 8:9]: פתור את התרגיל הבא. 24
)1 (X=93428 )2 (X=124299)      3 (X=100000 )4 (X=109375 

 
 ?1/2(1-)*3/2(1-)כמה שווה . 25

)1((-1)2=1 )2 ((-1)1/2*(-1)1/2=-1 )3 (–i*i=-i2 )4 (הביטוי אינו מוגדר 
 

 נא לא לעבור לפרק הבא לפני תו הזמ המוקצב
 
 
 

 
 



 2פרק 
 חשיבה מילולית

 . שאלות30בפרק זה 
 . דקות25 הוא הזמ המוקצב

, השלמת משפטי, אנלוגיות, מלי וביטויי: בפרק זה כלולי סוגי שוני של שאלות
עלי לבחור את התשובה המתאימה . לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. היגיו והבנת הנקרא

.ביותר לכל שאלה ולסמ את מספרה במקו המתאי בגיליו התשובות  
 )16שאלות (מלי וביטויי 

 .קרא כל שאלה בעיו וענה כנדרש. אלות הבאות עוסקות במשמעות של מלי וביטוייהש
 –תבוא בהקשר של " סובסטנציהטרנס"המלה  .1

 דת) 4( ספרות) 3( פסיכולוגיה) 2( פיזיקה) 1(
 

 –היא " צנתרא דדהבה"משמעות הביטוי  .2
  עניו מאוד)4( צינור נחושת) 3( טרחה לריק, ברכה לבטלה) 2( אד חשוב ומכובד) 1(

 
  –מלה בעלת משמעות הפוכה למלה מוצלח היא  .3

 דו) 4( ז) 3( יוצמח) 2( יהופי) 1(
 

  –ביטוי בעל משמעות הפוכה לביטוי משטי הוא  .4
 מצודד לב) 4(  תולה בוקי סריקי) 3(  דו דו ביש בקריא) 2(  מלי יושר) 1(
 

 –מלה בעלת משמעות הפוכה למלה ביצרו היא  .5
 פרזות) 4( תבלול) 3( עביט) 2( פיתחו) 1(
 

 –מלה בעלת משמעות הפוכה למלה סגפ היא  .6
 הלוציסט) 4( סקפטיציסט) 3( הדוניסט) 2( ניהיליסט) 1(
 

 )712שאלות (אנלוגיות 
שביניה מתקיי קשר או יחס , בשורה הראשונה של כל שאלה מופיע צמד מלי. לפני שבע שאלות

, ובחר מתו התשובות המוצעות את צמד המלי,  המלימצא את הקשר או היחס שבי. מסוי
שי . אשר ביניה קיי הקשר או היחס הדומה ביותר לזה הקיי בי המלי שבשורה הראשונה

 .יש חשיבות לסדר המלי שבצמד! לב
 
 וירטואוזיות: רכ . 8    חשמ: מטריאר  .7

 אומנות: התכופ )1( הגמו: בישו  )1(
  פחדנות:נפש )2( ט"רב: טוראי  )2(
 רהיטות: אכל )3( נחשול: אדווה  )3(
 שלווה: ילד )4( דאגה: חשש  )4(

 
 ראשו: 'א. 10 את האש: זיתי . 9

 1+1: שתיי )1( בעבדי: דבש )1( 
 ק: התחלה )2( צורב: ענבי )2( 
 חג: טוב )3( צב: חתול )3( 
 עשרי: ' כ)4( בלהבה: קרשי )4( 

 
 קשה: כבד . 12 תוכנית: לתארו . 11
 מזר: מזו )1( דוגמא: למשל )1( 
 שניוני: פריק )2( הצלחה: של )2( 
 דיכאו: מסכ )3( נוזל בלמי: האתו )3( 
 חמור: טונה )4( אלכוהול: משקה קל )4( 



 
 )1317שאלות (השלמת משפטי 
עלי להשלי כל משפט על. שחסרות בו כמה מלי, בכל שאלה מופיע משפט, לפני חמש שאלות

 . המלי המתאימה ביותר מתו ארבע קבוצות המלי המוצעות מתחתיוידי קבוצת
 

לא "בטענה מסוג _____ המתקבלת כאשר מחליפי את החלק ה_____ לא נוכל להוכיח את ה. 13
בטענות מסוג זה _____ המתקבלת כאשר מחליפי את החלק ה_____ נוכל להוכיח את ה

 .בחלק הנוכחי" בחלק הנוכחי
 משתנה ; השערה   ;קבוע  ; טענה )1(
 קוד   ;הוכחה  ; מוזר   ;אמרה )2(
 מתחל  ; קביעה ; משתנה  ; טענה )3(
 ראשו ; מסקנה  ; מסוב  ; קביעה )4(
 

 ._____במלה _____ המשפט הזה היה יכול להיות נכו לו היינו מחליפי את המלה . 14
  שגוי ;נכו )1(
  משאירי ;מחליפי )2(
 הקוד ; הזה )3(
 אחרת ; הזאת )4(
 

 .פעמי_____  "במשפט שטותי זה מופיעה האות שי. 15
 שתי) 1( 
 שלוש) 2( 
 חמש) 3( 
 שש) 4( 

 
על אופיי של ישויות תיאורטיות _____ אנליזה פונקציונלית של הרדוקציה תומכת בתפיסות . 16

 פועלי מאשר אכ_____ יותר לאופ שבו _____ אנליזה מעי זו . ועל תפקיד של תיאוריות
 .הלוגית_____ האנליזות של המסורת ה

 תיאורטית ; רעיונות ; מתאימה ; מדעיות)1(
 אמפיריציסטית  ; מדעני ; נאמנה ; מציאותיות)2(
 עתיקה ; תיאורטיקני ; קשורה ; המבוססות)3(
 מדעית ; הללו ; תואמת ; מודרניות)4(
 

_____, ידי כ שהוא מספק לה מקור  עלספציפית לטכנוסטרוקטורה_____ התאגיד מעניק . 17
הקשור בעובדת , בהערכת חשיבותו של היסט העוצמה_____ קשה . השאוב מרווחיו שלו

 .הו כזה_____ מציאותו של 
 רווח ; לטעות ; אנרגיה ; עזרה)1(
 הרבה ; לדייק ; שפע ; ברכה)2(
 עוד ; לזלזל ; עוצמה ; מתנה)3(
 מקור; להפריז ; הוני ; הגנה)4(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )1825שאלות (שאלות היגיו 
 

 )1822שאלות (משמעות חבויה 
בכל משפט יש מלה אחת הכתובה באותיות . בכל שאלה מהשאלות הבאות ארבעה משפטי

היא בעלת אותה תבנית דקדוקית כמו . מלה זו באה במקו המלה המקורית במשפט. מודגשות
במקו המלה , לדוגמא( במקו השורש המקורי ל.ט.א היא נגזרת מהשורש פ, המלה המקורית

המלי שהוחלפו נגזרות מאותו , בשלושה מתו ארבעת המשפטי). מחשב תבוא המלה מפטל
ולסמ את , עלי למצוא משפט זה. המלה שהוחלפה נגזרת משורש שונה, במשפט הנותר. שורש

 .מספרו במקו המתאי בגיליו התשובות
 

 . ומשקאותמפטליעל השולח היו . 18
 . היא ההיפ מהרעבההפטלה) 1(
 ? את החלופטלמי ) 2(
 ? פתוחהמפטילעד איזה שעה  )3(
 

 . קשה כל היופטלהוא . 19
 . עליו בעינייפטלו) 1(
 .פיטאלהעיניי שלו ה בצבע ) 2(
 . מועילה לבריאותההתפטלות)3(
 

 . מקפ בשדההיפטול. 20
 .פטלסינדרלה ברחה מה) 1(
 .טלההפזה סוס ) 2(
 . מהעוגהפטלאכלתי ) 3(
 

 .הפטלתחליתי במחלת . 21
 .פטליליהצבע האהוב עלי הוא ) 1(
 .פיטולהצורה הזו היא ) 2(
 .פטולהכדור הוא ) 3(
 

 .פטללעבדק ההוא זק . 22
 .פטלאכלתי בבוקר ) 1(
 .פטליהחזרזיר בנה את ביתו מ) 2(
 . למדורהפטליהוספנו ) 3(
 

 2324שאלות 
בכל אחת משתי השאלות שלפני . סמ תוצאות אלו תוצאותיו ומסקנת החוקרי על,לפני ניסוי

 .מוצגות שתי עובדות שלא היו ידועות לחוקרי בעת עריכת הניסוי
 :עלי להחליט הא, בכל שאלה

 ;שתי העובדות מחזקות את מסקנת החוקרי) 1(
 ;שתי העובדות מחלישות את מסקנת החוקרי) 2(
 ; מחזקת והאחרת מחלישה את מסקנת החוקריאחת מהעובדות) 3(
 .והאחרת לא מחזקת ולא מחלישה, אחת העובדות מחזקת או מחלישה) 4(

 .סמ את מספרה של התשובה שבחרת במקו המתאי בגיליו התשובות
 .אי להתייחס לנתוני המופיעי בשאלות אחרות. בכל שאלה התייחס לכל עובדה בנפרד: שי לב

 
מכא הסיק החוקר כי המטבע נופלת ". ע"בע חמש פעמי ובכול המטבע נפלה על חוקר הטיל מט

 .תמיד על אותו הצד
 

 ".ע"משני צדי המטבע מופיע : 'נתו א . 23
 .היק המטבע רחב במידה משמעותית מהיקפה של מטבע רגילה: 'נתו ב 

 



 .תהחוקר עובד ג בקזינו כדי לבדוק הא הרולטה ש הוגנ: 'נתו א. 24
 .ח" ש5המטבע היא של : '      נתו ב
 

 25שאלה 
 :עלי לקבוע הא. המורכב משתי טענות ומסקנה, לפני טיעו

 .המסקנה נובעת בהכרח מכל אחת מהטענות בנפרד) 1( 
 .המסקנה נובעת בהכרח רק מצירו שתי הטענות) 2( 
 .המסקנה נובעת בהכרח רק מאחת הטענות) 3( 
 .ת בהכרח מ הטענותהמסקנה אינה נובע) 4( 

 
 . כל האנשי אוהבי שוקולד–. 25

 ".עלית" יש מי שאוהב שוקולד ועובד בחברת  
אזי קיי אד שאוהב שוקולד ועובד , "עלית"א אי אנשי שאינ עובדי ב: מסקנה

 ".עלית"ב
  

 )2630שאלות (הבנת הנקרא 
.קרא בעיו את הקטע הבא וענה על השאלות שאחריו  

 
גדיר נכסי שוטפי כנכסי ההופכי לכס במהל הפעילות העסקית הרגילה בתו אפשר לה

–תקופת הדיווח החשבונאית  . הנכסי השוטפי ה מקורות כס או קרובי כס, ומכא.  שנה
כס משמש לרכישת חומרי: הער המשתק בנכסי אלה ממוחזר בי סעיפי מאזניי אחדי

, מוצרי אלה הופכי למלאי.  ייצור אחרות לייצור מוצרילתשלו לעבודה ולעלויות, גל
גביית החייבי מזרימה כס לפירמה והתהלי מתחיל . נוצרי חשבונות חייבי, וכשהמלאי נמכר

.שוב  
ניהול הו חוזר היה , אילו הפירמה יכולה הייתה לחזות בצורה מושלמת את זרמי הכספי

מה להחזיק בדיוק בסכו הכס הנדרש לביצוע שכ אז היה על הפיר, הופ לבעיה פשוטה
בדיוק ברמת המלאי המתחייבת מדרישות הייצור והמכירות ובדיוק ברמת החייבי , פעולותיה

בהנחה של תחזית מושלמת רמת הנכסי השוטפי . המתחייבת מאסטרטגיית אשראי אופטימלית
 גבוהה יותר פירושה רמה. היא הרמה התיאורטית המינימלית לפירמה החותרת להשאת ערכה

. דהיינו צמצו שיעור התשואה על ההשקעה, גידול בנכסי הפירמה ללא גידול מתאי בתשואה
.אובד מכירות והפרעות בייצור, יכולת לפרוע חובותרמה נמוכה יותר פירושה אי  

ניהול הנכסי השוטפי , מאחר שבפועל אי הפירמה מסוגלת לערו תחזיות מדויקות
:כרו  

I. ת רמות המינימו הנדרשות מכל נכסבקביע. 
II. כדי להביא בחשבו את העובדה שהתחזיות אינ , בהוספת מלאי ביטחו

 .מושלמות
תוסי מלאי ביטחו , פירמה הנוקטת באסטרטגיה של החזקת נכסי שוטפי בשיעור גבוה

יחסית לפירמה הנוקטת באסטרטגיה של החזקת רמות נכסי שוטפי בשיעור , גדול יותר
א , זו האחרונה תיצור שיעורי תשואה צפויי גבוהי יותר על השקעתה, כללית. ונמ

אסטרטגיה זו עשויה להוביל בדיעבד לשיעורי התשואה , כלומר. תישא ג בסיכו גבוה יותר
 .הנמוכי ביותר

 
 ?איזו מ הטענות האלה תואמת את הנאמר בקטע. 26

 
 . לשיעורי תשואה גבוהיפירמה המחזיקה מלאי ביטחו נמו תגיע) 1( 
 .נכסי שוטפי ה רק כס ודברי קרובי לו) 2( 
 .מלאי הביטחו בא א ורק כדי לענות על בעיית הדיוק בתחזיות) 3( 
 .פירמה ע תחזית מושלמת עשויה לא להיות מסוגלת לפרוע חובות) 4( 

 
 
 
 



 .ת כותרת לקטע. 27
 .מהות של נכסי שוטפי) 1( 
 . אסטרטגיות–ו חוזר ניהול ה) 2( 
 .בעיות בניהול נכסי שוטפי בשל תחזיות לא מדויקות) 3( 
 .כיצד להשיג תשואה גבוהה על השקעה) 4( 

 
 

איזה מ . יכולת לפרוע חובותכי פירמה עשויה להיקלע למצב של אי, מחבר הקטע טע. 28
 ?המשפטי הבאי מתאר כיצד מתרחש מצב זה

 
 .נוצרי חשבונות חייבי, וכשהמלאי נמכר, מוצרי אלה הופכי למלאי )1(
, יכולת לפרוע חובותפירושה אי) של נכסי שוטפי(רמה נמוכה יותר   )2(

החזקת נכסי (אסטרטגיה זו , כלומר .אובד מכירות והפרעות בייצור
עשויה להוביל בדיעבד לשיעורי התשואה הנמוכי ) שוטפי בשיעור נמו

 .ביותר
ניהול הנכסי , ירמה מסוגלת לערו תחזיות מדויקותמאחר שבפועל אי הפ) 3(

 .בקביעת רמות המינימו הנדרשות מכל נכס.א: השוטפי כרו
 
 

 –כי , מחבר הקטע טוע. 29
 .לא היה צור בהו חוזר, לו היה נית לחזות זרמי כספי בצורה מדויקת) 1( 
 .אי לצמצ את שיעור התשואה על ההשקעה) 2( 
 .רמת הנכסי השוטפי תהייה מינימלית, ית מושלמתבהנחה שהתחז)3( 
 .מטרת הפירמה בניהול הנכסי השוטפי היא השאת רווחיה) 4( 

 
 

 ?מנוגד לדברי המובאי בקטע, איזה משפט מאלה. 30
 .לפירמה בעלת נכסי שוטפי בשיעור גבוה שיעורי תשואה נמוכי) 1( 
 .אשר התחזית לא מדויקתקביעת רמות המינימו מהנכסי טובה ג כ) 2( 
 .ואז לחייבי, נכסי שוטפי בצורת מזומני יכולי להפו למלאי) 3( 
 .תחזית מדויקת תעזור לפירמה להשיג שיעורי תשואה גבוהי בלי סיכו) 4( 

 
 

 .נא לא לעבור לפרק הבא לפני תו הזמ המוקצב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 3פרק 

ENGLISH 
This section contains 27 questions. 
The time allotted is 25 minutes. 
The following section contains three types of questions: Sentence Completion, 
Restatement and Reading Comprehension. Each question is followed by four 
possible responses. Choose the response which best answers the question and 
mark its number in the proper place on the answer sheet. 
Sentence Completion (Questions 1-11) 
This part consists of sentences with a word missing in each. For each sentence, 
choose the answer which best completes the sentence. 
 
1) Astrophysicists examined the latest data with _____ attention. 

(1) scrupulous   (2) hapless     (3) uncompromising   (4) leonine 
 
2) Inflationary pressure _____ up interest rates. 

(1) excoriated (2) countervailed  (3) dallied (4) ratcheted 
 
3) LeAnn  Rimes went from country-music _____ to superstar. 

(1) effulgence  (2) tyro    (3) shebang (4) recruit 
 
4) She is dancing with _____. 

(1) abandon  (2) friend (3) absorption (4) cynn 
 
5) I _____ to my own profession. 

(1) amiss (2) annex     (3) adhere (4) agglomerate 
 
6) He _____ for the delay. 

(1) allowed (2) aplombed   (3) apollogised (4) assimilated 
 
7) He was very _____. 

(1) axes (2) azure (3) avaricious (4) belicose 
 
8) This is a _____ tree. 

(1) bequeath (2) birch (3) oak (4) bamboozle 
 
9) Their motives were _____. 

(1) base (2) breadth (3) bridle (4) bulwark 
 
10) We oppose _____ punishment. 

(1) confine  (2) confute  (3) labor (4) capital 
 
11) I _____ every day from the suburbs. 

(1) go (2) contract (3) commute (4) conquash 
 
 



Restatements (Questions 12-17) 
This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of 
restating the main idea of that sentence in different words. For each question, 
choose the one restatement which best expresses the meaning of the original 
sentence. 
 
12) The archbishop the waitress the accountant the ecologist hated abused loved 

joined the conspiracy. 
(1) Four people – a high priest, a waitress, an accountant and an 

ecologist – did all sorts of different things, among which we 
can count joining into a conspiracy. 

(2) The archbishop joined the conspiracy of the waitress, which 
loved the accountant, who in turn hated the ecologist. 

(3) The waitress was hated by the archbishop, and she abused the 
accountant who hated the ecologist for doing a terrible thing 
and joining a conspiracy. 

(4) The accountant abused the waitress. 
 
13) Both both both both and neither and neither both nor neither and neither both 

both and neither nor neither both nor neither is better than neither both both 
both and neither and neither both nor neither nor neither both both and 
neither nor neither both nor neither. 
(1) Both is always better than neither. 
(2) Both both and neither is much better than neither both nor 

neither, but both both both and neither and neither both nor 
neither is even better than that. 

(3) Both both both both both and neither and neither both nor 
neither and neither both both and neither nor neither both nor 
neither and neither both both both and neither and neither both 
nor neither nor neither both both and neither nor neither both 
nor neither is better than Neither both both both both and 
neither and neither both nor neither and neither both both and 
neither nor neither both nor neither nor neither both both both 
and neither and neither both nor neither nor neither both both 
and neither nor neither both nor neither. 

(4) Both both both both both and neither and neither both nor 
neither and neither both both and neither nor neither both nor 
neither and neither both both both and neither and neither both 
nor neither nor neither both both and neither nor neither both 
nor neither is better than Neither both both both both and 
neither and neither both nor neither and neither both both and 
neither nor neither both nor neither and neither both both both 
and neither and neither both nor neither nor neither both both 
and neither nor neither both nor neither. 

 
 
 



14) The letter “e” is the last letter of this sentence. 
(1) This sentence has an “e” in the end. 
(2) The former sentence had an “e” in the end. 
(3) Had the former sentence had the letter “e” in the end, it would 

be a correct sentence. 
(4) Had sentence (1) had an “e” in the end, sentence (2) would be a 

correct sentence. 
 
15) It didn’t rain before, did it now? 

(1) Didn’t it rain before now? 
(2) It didn’t rain before now. 
(3) It did not rain before, but does it rain now? 
(4) I don’t think it rained. 

 
16) He had had a lot to drink before he drove home that night. 

(1) He was a drunk driver. 
(2) He had driven home that night, being drunk. 
(3) He probably wasn’t very thirsty when he drove home. 
(4) He probably had an accident. 

 
17) Good luck in your psychometric exam! 

(1) We hope you will be lucky and pass. 
(2) We hope you won’t get 200. 
(3) We wish you will succeed and get a high grade. 
(4) We wish you could pass, but if you do you’re very lucky. 

 
 
 

Reading Comprehension 
This part consists of two reading passages, each followed by several related questions. 
For each question, choose the most appropriate answer based on the text. 
Text I (Questions 18-22) 
 

Recency planning is based on the sensible idea that most advertising works by 
influencing the brand choice of consumers who are ready to buy. This idea is called 
“recency”. In a remarkably short time – about three years – recency has challenged 
effective frequency as the advertising planning model for fast – moving consumer 
goods (fmcg). This is in step with our more sober view of the power of advertising and 
our new appreciation of the consumer’s unique contribution to making ads work. 

Let’s step back 30 years. When I started at BBDO, I learned advertising worked 
by repetition, leaving “tiny footprints on the mind.” Frequency generated awareness, 
created interest, aroused desire, and triggered action. In the 1960s, advertising effects 
were judged so strong, public policy debated whether advertising “makes people buy 
things they don’t need” (Mayer, 1958; Galbraith, 1958). The issue wasn’t deception. It 
was power. 

 
 



18) “Effective frequency” is –  
(1)An obsolete way of planning fast moving consumer goods. 
(2) An advertising method used for making people buy useless or 

little needed things. 
(3) A modern model for advertising fmcg. 
(4) An over 40-year-old model for advertising. 

 
19) Mayer is mentioned in the passage – 

(1) As an example of someone who opposed frequency. 
(2) As one of those who took part in the debate whether effective 

frequency was a good way of advertising. 
(3) As someone who related to the power of advertising. 
(4) Because he was one of those who claimed that advertising 

“makes people buy things they don’t need”. 
 
20) What is the most appropriate title for this passage? 

(1) Recency planning 
(2) The power of advertising frequency 
(3) Consumer’s contribution to making ads work 
(4) How to plan advertising of fmcg 

 
 
21) The author maintains that – 

(1) Recency is a more moral way of advertising than effective 
frequency. 

(2) What he had learned 30 years before was no longer valid. 
(3) Advertising does not create a deception. 
(4) The ad should get to one right before buying to work. 

 
22) Which of the following statements is contradictory to the author’s views in 

this passage? 
(1) People in the sixties overestimated the power of advertising. 
(2) Recency is better than effective frequency. 
(3) Other people are starting to believe that recency is better than 

effective frequency. 
(4) For recency to work, consumers can’t just go shopping at 

random times. 
 

Text II (Questions 23-27) 
When William Steinitz beat Adolf Anderssen in 1866, Steinitz designated 

himself “world champion.” Since before that time no one had thought of calling 
himself that, Steinitz can, with some justification, be called the first world champion. 
However, most chess authorities have traced the world championship back at least to 
Francois Philidor, the French champion regarded in 1749 as the leading authority on 
chess. Certainly one can follow a more-or-less unbroken line of champions back to 
Philidor, but why not go back a little further? A number of “unofficial” champions can 



be traced back to the beginnings of the game. Each of them stood above his 
contemporaries, and in some way added to our common store of understanding. 

There are many breaks in the record, but the first person to bestow upon himself 
the mantle of unquestioned master of the game of chess was the 10th century Arab 
Grandee, as-Suli. 

 
23) Which of the following statements contradicts the text? 

(1) Philidor was the best chess player in France. 
(2) We know of a master of the game of chess who lived before 

the year 1000 A.D. 
(3) Adolf Anderssen was the first world champion in checkers. 
(4) The unofficial champion who came after Francois Philidor 

was Adolf Anderssen. 
 
24) The word “himself” does NOT refer to: 

(1) William Steinitz 
(2) No one 
(3) A person 
(4) Arab Grandee as-Suli 

 
25) Which unofficial world champion came AFTER Anderssen? 

(1) Francois Philidor 
(2) William Steinitz 
(3) We can’t know from the text 
(4) There weren’t any 

 
26) Which of the following questions can we answer by the text? 

 (1) When did Adolf Anderssen become a champion? 
(2) Did Francois Philidor contribute to our knowledge of chess? 
(3) Was William Steinitz a fast chess player? 
(4) Who was the first good chess player in history? 

 
27) Which is the most common letter in the text after “E”? 

(1) o 
(2) a  
(3) s  
(4) i  

 
 .נא לא לעבור אל הפרק הבא לפני תו הזמ המוקצב

 


