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 )י״שר( ?אמטה םע לוגיפה ןיפרוש ןיא המל ,יאמש תיבל .1

 הלקתל שוחל שיו רוסא ורפא הזו רתומ ורפא הז .א
 אתיירואד האמוט םע ןנברד האמוט ףורשל ןיא .ב
 םישדק ןויזב ינפמ .ג
 אמטה םע לוגיפה ןיפרוש יאמש תיבל .ד

 
 ?״הדמה ןמ הניא״ עשוהי יבר ירבדש יסוי יבר רמא המל ןמחנ ברל .2

 אמטו רוהט הזו אמטו לוספ הז .א
 דוביאל ךלוה לכה ץמחב כ״אשמ המורת דספה םושמ וליקה הרבשנש תיבחב .ב
 דוביאל ךלוה לכה ץמחב כ״אשמ ןילוח דספה םושמ וליקה הרבשנש תיבחב .ג
 דוביאל ךלוה לכה ץמחב כ״אשמ תיעיבר ליצהל רשפא תיבחב .ד

 
 מ״ר םא ןנחוי יברד אבילא קפוסמ ארמגה ,י״שר יפל ״.׳וכו ןיתינתמ ןנחוי יבר רבסק אמינ״ .3

 ?הנימ אקפנה המ – עשוהי יברמ וא םינהכה ןגס אנינח יברמ דמל
 י״רמ דמל םאו ,׳ה וא ׳ד העשב וליפא מ״רל רתומ ,םינהכה ןגס אנינח יברמ דמל םא .א

 ׳הו ׳דב רוסא
 ןגס אנינח יברמ דמל םאו ,׳ה וא ׳ד העשב וליפא מ״רל רתומ ,עשוהי יברמ דמל םא .ב

 ׳הו ׳דב רוסא םינהכה
 באב הנשמה עשוהי יברלו ,אתיירואד האמוטה באב הנשמה םינהכה ןגס אנינח יברל .ג

 ןנברד האמוטה
 באב הנשמה םינהכה ןגס אנינח יברלו ,אתיירואד האמוטה באב הנשמה עשוהי יברל .ד

 ןנברד האמוטה
 

 )י״שר( ?יסוי יברד אבילא איהש השפיעש תפד אתיירבמ החכוהה המ .4
 יסוי יברל בלכ תליכאל יוארב היולת ןילכוא תאמוט .א
 הציבכב יסוי יברל ןילכוא תאמוט רועיש .ב
 האמטה םע תפרשנ םדא תליכאל היוארה תפ וליפא ריאמ יברל .ג
 יסוי יבר אלו איה ריאמ יבר אתיירבה .ד

 
 )ץרש ץמחמ ואמטנש ןיקשמב אמטנש רשבב אכה( הימרי יברד אתמיקואה רמול רשפא םאה .5

 ?״אמט וב אצויכ השוע ןיאו״ יבגל .די ליעל םיארומאה לכד אבילא
 ןכ .א
 ןכ רמא ייבא תטישב הימרי יבר .ב
 ןכ רמא אניבר תטישב הימרי יבר .ג
 אניברכ אלד רמא הימרי יבר .ד
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