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 כללית? השכלה כעל אתה האפ 1
 האפ ? תפיסה מהיר אתה האם ־1
כ כראוי לחשוכ מסוגל אתה 1
 ? גדול לחץ תחת נתון היותר ן
 הפסיכולד הנהיגה אלו שאלות על להשיכ כדי ן
 העו רחכי ככל רכות, שנים מזה המודרנית גיה ;1
השד כצורותיו מכחך־האינטליגנציה את לס״ ן

 קיו, איי. בראשי־־תיכותיו כלועזית הידוע נות,
 אינטליגנציה מבחן לד מוגש הפעם ;מנת-שכל).

אפשר והדדי. עצמי למכדון כמיוחד עשוי שלם,
 תראה ? שלשום היה יוס ״איזה כגון ששאלה,

 לראות וכדאי כדאי זאת ככל אד כקלה, לד
מוגכל. כזמן רכות לשאלות להשיכ תצליח איד

 את בעולם הצבאות רוב מציגים חייליהם, 1 של ההתמצאות כושר את לבחון ברצותם 1
טירון. כל לפני הבאה המבוכים סדרת 1
רו לעבור יכול שאתה מאליו מובן 1 המ ו
 חמשת כל דרך לעבור התוכל אך בוכים. ן)

? דקות שתי תוך המבוכים
 השמאלי בפתח חודו את נעץ עפרון. קח

 רצוף קו בו ומשוך בחץ, המצויין המבוך, של
 אסור שמימין. הפתח עד המבוך, כל דרך

מודפסים. קווים לחצית לך
ב אותך יזכה מבוך דרך מוצלח מעבר כל

מעצ להחסיר עליך יהיה אולם וקורו*. סב
 במחסום שתתקל פעם בכל נקודות, 10 מך

עקבותיך. על לחזור ותיאלץ
דקות. שתי :הזמן

 ההתמצאות כושר נקודות, 60 צברת אם
נקו 80 טוב. — נקודות 70 ממוצע. שלך
 אם מצויץ. — נקודות 90 מאד. טוב — דות

 מכל לצאת מסוגל אתה נקודות, 100 צברה
קשה. מצב

ם שי שחודהז כב
 כל מלים. של סדרות שבע״עשרה לפניך

 למראית שמות־עצם, ארבעה מכילה סידרה
בסיד״ המופיעים השמות כל משתייכים עין
 דבר של לאמיתו אולם סוג. לאותו אחת רה
 שם־עצם :שחורה כבשה סידרה בכל יש

ה משלושת מסויימת מבחינה הנבדל אחד,
האחרים. שמות

ב השחורה הכבשה את למצוא מתפקידך
 למי קו. מתחתיה ולמתוח סדרת־מלים נק
 פרוטה, :המלים ארבע את תמצא אם של

 למתוח עליך יהיה נחושת, לירה, שילינג
 מציינת זו ומלה היות ל״נחושת״, מתחת קו

 המלים ששלושה בשעה בה מתכת, של שם
יחידות־מטבע. של שמות הן האחדות

דקות• שלוש :הזמן

נקו־ 6ב־ אותך תזכה נכונה תשובה כל
המב־ את עברת נקודות, 60 צברת אם דות.

 — נקודות 80 ממוצע. — נקודות 72 חי
 102 צברת אם מצויין. - נקודות 92 סוב.
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 מספר אם האלף־בית. סדר לפי ח־ האוח אחרי
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*נ-ל שלשום היה יום איזה צייר מעלה־החמישח, במלים האותיות / שמא או 1 נקלה על מתעצבן אתה האם ן.

ת לעבוד התנכל ח ? לחץ ס
 7 או ? נקלה על מתעצבן אתה האם

. אפילו בקור־רוח, לעבוד להמשיך יכול אתה
כאן גול ע ^ , קגדו ץחקב נתון אתה כאשר

\ חייב אתה שונות. שאלות עשרים לפניך ----------כאן /

כן אחרי לבאר־שבע. צפונית נמצאת לים / ־יתייבמהי ־ זו אחר בזו עליהז יב״1ל

בריבוע 2—6—9—1—1 הספרות סכום את

צלב צייר אחרת .--------
ירוש־ אם זאת תעשה אל

המס מהו
חס־ אם ליצור,, תוכל אשר ביותר הקטן פר

 הבזק.
דקות. שבע :הזמן

נקו 5ב־ אותך מזכה נכונה תשובה כל
המב את עברת — נקודות 55 צברת דות.

 70 הממוצע. מן למעלה — נקודות 60 חן.
מצויץ. — נקודות 80 מאד. טיב — נקודות
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 ?ג ,6,4,9,3,8 הספרות את מחדש דר

מם באות המתחילים שמות־נערות שני כתוב
ד-------— )2( ■ (!) מי מ לאחר ו
ב המסתיימים שמות־בחורים שני כתוב כן

 ריצה —- )2( י — )1( למ״ד אות
ז באב־ראש נגד גלולה

לבן שחזר
 פשוטות הינן לפניך אשר המלים חמישים

היטב. לך ידועות כולן ויומיומיות.
 באוצר־ ידיעותיך את בוחן אינו זה מבחן
 מסוגל בה המהירות את יקבע הוא המלים,

לפעול. מוחך

 המלה אח קצוב, זמן תוך לכתוב, עליך
 אס, אלה• מלים מחמישים אחת לכל הנוגדת
 עליך יהיה שחור, המלה את תראה למשל,
 אסור לבן. המלה את הריק במקום לכתוב

הו על־ידי נוגדות מלים ליצור לך
למ כן, הנתונות. למלים שלילה מלות ספת
ל־בלתי־י׳ייב. יציב לשנות לך אסור של,

דקות. ארבע : הזמן
 נקודות. 2ב־ אותך תזכה נכונה תשובה כל.
 לשיפיר זקוק מוחך — נקודות 60 צברת
 70 מספיק. לא עדיין — נקודות 65 יסודי.

 מן למעלה — נקודות 80 ממוצע. — נקודות
 זריז. בחור אחה — נקודות 90 הממוצע.

 מהירות מחשבותיך — ויותר נקודות 96
להפליא.
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ח די שכלי מכשדליס נ

י \ * \ י מוקדב .16 1/

אשה .17

מעופש .19 —*
י ״ האחרו־ המלה תחת קו מתח בדן, טיס־נסיעה עניה אם הרגיל. מגדר יוצא — נקודות 90

״ מוכשר אתר, השאלות, בל על כהלכה א ל מ ר־—יתרון .20 היטב התבונן מכן לאחר זה. משפם של נד, ל
̂ ץ ״ ,/ץנפט כעזרת מכשל זמי אלה במלים ש־ ישראלי, בבית־קולנוע קופאי של תפקיד

גביי׳ .21 שיך ושרורן האחרןנה הלהמ את ה.תש לא מובחרים. סרטים רק מציג
_7 1 \ מהש .22 ל־ל/ז 91 חלק לשרוק. חשק לך יהיה אם עליז, במספר זוגיות הבלתי הספרות את מחק

ג כ במלים מחק מכן לאחר מיד ד.924$8״, אס !>בע.1 למלה מתחת התוצאה את וכתוב ח




