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מבחן קשרים מילוליים
במבחן הדוגמא הבא  7שאלות הבוחנות את יכולת הבנת הנקרא .יש להקציב  7דקות
לפתרון  7השאלות .רק תשובה אחת נכונה .יש לסמן תשובה נכונה אחת בלבד.
בהצלחה!
בשאלות הללו מופיע צמד מילים ,שבניהן מתקיים יחס כלשהו .לצידן צמד מילים נוסף בו מילה אחת
חסרה ,יש להתאים מתוך התשובות את המילה המתאימה ביותר ,כך שהצמד החדש ישמור על ההקשר
שבין מצד המילים הראשון.

קשרים מילוליים לדוגמא:
 .1אַ ִּביר  :סּוס | ִּפ ָיראט:
אַ .רכֶּבֶּ ת ְמ ִּה ָירה
ׁשֹוד ִּדים
בְ .ס ִּפינַת ְ
ג .אֹופַ ַנ ִּים
פֹורחַ
ד .כַּדּור ֵ
 .2צִּ פֹור ָׁ :ש ַמיִּם | ָרכ ְֵב ָת :
אֵ .מ ִּסלָ ה
בְ .קרֹונֹות
גַ .קטָ ר
דָ .ים
ִּ .3עפָ רֹון ַ :ק ְל ָמר | ְבג ִָּדים :
אֵ .מ ָק ֵרר
בְ .מכֹונַת כְ ִּביסָ ה
ג .אָ רֹון
דֶּ .מג ֵָרה
יעי ָׁ :שבּועַ | ֵּדצֶּ ְמבֶּ ר :
ְ .4ר ִּב ִּ
יש ִּרי
אִּ .ת ְ
בָׁ .ש ָנה
ג .סֻ כֹות
ד .פֶּ ְברּואָ ר
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ַ .5מ ְא ִּּדים :מַ ע ֲֶּרכֶּת הַ ֶּש ֶּמׁש | יֶּלֶּ ד :
אִּ .מ ְׁשפָ חָ ה
ב .חֲ בֵ ִּרים
ג .י ְַל ָּדה
ד .סַ בָ א
ָׁ .6שעָ ה :יֹום | כִּ ָתה :
מֹורה
אֶּ .
ב .בֵ ית סֵ פֶּ ר
ג .חֹ פֶּ ׁש
דׁ .שֻ ְלחָ נֹות
ִּ .7קילֹוִּ :מ ְׁש ָקל | ָמטָ ר :
אַ .מ ְסלּול
אֹורְך
בֵ .
גִּ .רצָ ה
טּורה
ד .טֶּ ְמפֶּ ָר ָ
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