
Quiz 1b 2020

✓

Points:
1/1

: םש לע  ךכ  הנוכמ  תוגוזה  תפוקת 

הפוקת התואב  ןיד  תיב  תובאו  םיאישנכ  ונהיכש  תוגוזה  תשולש 

הפוקת התואב  םהינגסו  םילודג  םינהוככ  ונהיכש  תוגוזה  תשמח 

הפוקת התואב  ןיד  תיב  תובאו  םיאישנכ  ונהיכש  תוגוזה  תשמח    ✓✓
הפוקת התואב  םהינגסו  םילודג  םינהוככ  ונהיכש  תוגוזה  תשלש 

✘

Points:
0/1

: רתויב ןוכנה  טפשמה  תא  ונמס 

הרותה ןמ  תוכלהכ  תורדגומ  הרותה  יקוספ  שרדמ  תועצמאב  תודמלנש  תוכלה 

םימכח ירבדמ  תוכלהכ  תורדגומ  הרותה  יקוספ  שרדמ  תועצמאב  תודמלנש  תוכלה 

הרותה ןמ  ןקלחו  םימכח  ירבדמ  תוכלהכ  תורדגומ  ןקלח  הרותה  יקוספ  שרדמ  תועצמאב  תודמלנש  תוכלה    ✓

הרות ירבדמ  וא  םימכח  ירבדמ  תוכלהכ  תורדגומ  ןה  םאה  תקולחמ  שי  הרותה –  יקוספ  שרדמ  תועצמאב  תודמלנש  תוכלה 

✓

Points:
1/1

: ירבעה טפשמה  רקוחל  רשפאי  ויתופוקת  לכל  ירבעה  טפשמה  רקחמ  ןולא  פורפ ' לש  ודידל 

תונוכנ דו ' תובושת ג '   ✓✓
ירבעה טפשמה  חתפתה  םהמ  םיינושאר  תורוקמה  תא  רתאל 

ולא םייונישל  תוביסה  לעו  םינוש  םירוזאו  תופוקתב  יטפשמה  דסומה  לע  ורבעש  םייונישה  לע  דומעל 

ולא םייוניש  ץומיאל  ירבעה  טפשמה  טקונ  םהבש  םיכרדה  לע  דומעל 

✓

Points:
1/1

: ןוכנה טפשמה  תא  ןמס 

בוח לעב  לש  ויתויוכז  שומימ  םשל  בייח  לש  ופוגב  תודבעתשה  לכ  ללש  ירבעה  טפשמה    ✓✓
בוח לעב  לש  ויתויוכז  שומימ  םשל  בייח  לש  ופוגב  תודבעתשהב  ךמת  ירבעה  טפשמה 

בוח לעב  לש  ויתויוכז  שומימ  םשל  בייח  לש  ופוג  דבעשל  תורשפאב  ריכה  ירבעה  טפשמה 

בוח לעב  לש  ויתויוכז  שומימ  םשל  בייח  לש  ופוג  דבעשל  תורשפאל  שידא  היה  ירבעה  טפשמה 

✓

Points:
1/1

: איה הווצמ " בוח  לעב  תעירפ  "

הוולמל בוח  תבשהל  תיטפשמ  הקמנה 

הוולמל בוח  תבשהל  תיתד  הקמנה    ✓✓
האוולה ןתמל  תיטפשמ  הקמנה 

האוולה ןתמל  תיתד  הקמנה 

✘

Points:
0/1

דקמתה ב ירבעה  טפשמה  לש  יעדמה  רקחמה  רקיע  :

דומלתהו ארקמה  תפוקת    ✓

דומלתה תפוקת 

תידומלת רתבה  הפוקתה    ✘
הנשמה תפוקת 

✓

Points:
1/1

אמגוד ל: איה  םירוכיב ' ארקמ   ' אורקל לכויש  ידכב  עקרקב  תולעב  היהת  םירוכיבה  איבמלש  תיתכלהה  השירדה 

תויטפשמה תוארוהב  תויתדה  תוארוהה  תולת    ✓✓
הכלהה לש  תיביטאיצוסאה  דומילה  תרוצ 

יתכלהה עדיה  לכ  תא  ףיקהל  ישוק 

הכלהה תוחתפתה 



✘

Points:
0/1

עפשוה מ: ירבעה  טפשמה  לש  וחותיפ 

הפוקת התואב  רוביצה  יגיהנמ  לש  תיתכלהה  המרהו  עדיה 

םיירבעה ןידה  יתבל  הינפה  תדימ    ✘
הליהקב רוביצ  ישיא  ןיב  םיטלופ  םיקבאמ 

םיירבעה ןידה  יתבל  הינפה  תדימו  הפוקת  התואב  רוביצה  יגיהנמ  לש  תיתכלהה  המרהו  עדיה    ✓

✓

Points:
1/1

עייס ב: םירדנ  תואצמעב  תובייחתה 

ירבעה טפשמב  םירדנב  שומיש  השענ  אל 

שרדנשכ אלמ  יטפשמ  דעס  תקנעה 

םישילש םידדצ  לש  ןומא  תשיכר 

םדימעהל רשפא  היה  אל  ןידה  תניחבמש  םיבויח  תדמעה    ✓✓

✓

Points:
1/1

"ם: במרה יפל  יניסמ –  השמל  הכלהכ  תובשחנש  תוכלה 

תקולחמ ןהילע  תויהל  הלוכי 

תקולחמ ןהילע  תויהל  הלוכי  אל    ✓✓
תקולחמ ןכתית  אל  בותכב  זמר  ןיא  םאו  תקולחמ  ןכתית  בותכב  זמר  ןהל  שי  םא  .

תקולחמ ןכתית  אל  בותכב  זמר  שי  םאו  תקולחמ  ןכתית  בותכב  זמר  ןהל  ןיא  םא  .
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