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הקיטמתמ

'א  ןולאש

ןחבנל תוארוה

.עברו העש :הניחבה ךשמ .א

.תולאש שש הז ןולאשב   :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב

.תודוקנ 52 — הלאש לכל 

,ךנוצרכ תולאש רפסמ לע תונעל ךל רתומ 

.001 לע הלעי אל רובצל לכותש תודוקנה ךס ךא 

 

:שומישב רתומ רזע רמוח .ג

 .תונכתל ןתינה ןובשחמב תונכתה תויורשפאב שמתשהל ןיא .יפרג אל ןובשחמ )1(

.הניחבה תליספל םורגל לולע ןובשחמב תונכתה תויורשפאב וא יפרג ןובשחמב שומיש 

.)םיפרוצמ( תואחסונ יפד )2(

:תודחוימ תוארוה .ד

.ןולאשה ףוגב תובושתהו םיבושיחה לכ תא בותכ )1(

םיפדב וא )ופוסבש םיפדה ללוכ( ןולאשה ףוגבש םיפדב שמתשהל שי הטויטל )2(

.הניחבה תליספל םורגל לולע תרחא הטויטב שומיש .םיחיגשמהמ תלביקש 

.תרדוסמו הרורב הרוצבו טוריפב ,םיבושיח ללוכ ,ךיתולועפ לכ תא רבסה )3(

.הניחבה תליספל וא ןויצב העיגפל םורגל לולע טוריפ רסוח 

.דחאכ םינחבנלו תונחבנל תונווכמו רכז ןושלב תוחסונמ הז ןולאשב תויחנהה

 !החלצהב
/ףדל רבעמ ךשמה/
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תולאשה

 וא אלמ ןפואב תונעל ךל רתומ .תודוקנ 52–ב הכזמ הלאשל האלמ הבושת .תולאש שש הז ןולאשב

.001 לע הלעי אל הז ןולאשב רובצל לכותש תודוקנה ךס ךא ,ךנוצרכ תולאש רפסמ לע ,יקלח

.ןולאשה ףוגב תובושתהו םיבושיחה לכ תא בותכ

הרבגלא

.     2   ועופישו  B)0 , 8(  הדוקנה ךרד רבועה ,רשיה תאוושמ תא אצמ .א .1

?םיריצה םע רשיה לש ךותיחה תודוקנ ןה המ .ב

.םיריצ תכרעמב רשיה תא טטרס .ג

.םיריצה םע רצוי רשיהש שלושמה חטש תא בשח .ד

/3 דומעב ךשמה/

-
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/4 דומעב ךשמה/
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 : F ,טייהנרפ תולעמב הרוטרפמטל , C ,סויזלצ תולעמב הרוטרפמט תכיפהל החסונ ךינפל .2

       F +  32=
9
5
C  

              

.סויזלצ תולעמ 001  איה םימ לש החיתרה תדוקנ .א

.טייהנרפ תולעמב םימ לש החיתרה תדוקנ תא אצמ 

. C ,סויזלצ תולעמב הרוטרפמטל , F ,טייהנרפ תולעמב הרוטרפמט תכיפהל החסונ םושר .ב

/5 דומעב ךשמה/
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/6 דומעב ךשמה/
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5 ,   7 ,   9 ,   11   ...          :תוינובשח תורדס יתש תונותנ .3

            ...   19   , 49   , 79   , 001    

.םירביא רפסמ ותוא שי תורדסה יתשל

.היינשה הרדסב ןורחאה רביאל הווש תחאה הרדסב ןורחאה רביאה

    ?תורדסהמ תחא לכ לש שרפהה והמ .א

 .הרדס לכב שיש םירביאה רפסמ תא אצמ .ב

/7 דומעב ךשמה/
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הירטמונוגירט

)רויצ האר(  TLK  תיווז–רשי שלושמב .4

,מ"ס 001  אוה   TK  רתיה ךרוא 

.מ"ס  84  אוה   TL  בצינה ךרואו 

. LK  בצינה ךרוא תא בשח .א

. LTK  תיווזה לדוג תא בשח .ב

. DL  הבוגה ךרוא תא בשח .ג

 ).תינורשעה הדוקנה ירחא תורפס יתש ראשה ךיתובושתב(

/9 דומעב ךשמה/
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תורבתסהו הקיטסיטטס

.םיוסמ בושייב החפשמב םידליה רפסמ לש תוגלפתהה תגצומ ךינפלש הלבטב .5

5 4 3 2 1 החפשמב םידליה רפסמ

2 6 21 8 4 תוחפשמה רפסמ

.בושייב החפשמל עצוממה םידליה רפסמ תא בשח .א

.בושייהמ תחא החפשמ יארקאב םירחוב .ב

?םידלי 3  וא  םידלי 2  שי םירחובש החפשמבש תורבתסהה יהמ 

?דחא דלי ןהב שיש תוחפשמה לש תיסחיה תוחיכשה יהמ .ג

/11 דומעב ךשמה/
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.תונוש  םינבא 82  שי ונימוד קחשמב .6

 . 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0  םירפסמה ןיבמ םיינש םימושר םינבאהמ תחא לכ לע 

:ךכ תוארנ ונימודה ינבא 

.ונימודה ינבא 82  ןיבמ תחא ןבא יארקאב םירחוב

? 6 , 6  םירפסמה ינש םימושר ויהי םירחובש ןבאה לעש תורבתסהה יהמ .א

?)"ֶל A a"( םיווש םירפסמ ינש םימושר ויהי םירחובש ןבאה לעש תורבתסהה יהמ .ב

? 4  רפסמה היהי םירחובש ןבאה לע םימושרה םירפסמהמ דחא קוידבש תורבתסהה יהמ .ג

/31 דומעב ךשמה/
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/םיפסונ תרבחמ יפד ךשמהב/

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא
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