
 

 

 
 :1 חשיבה כמותית פרק

 
 

 מפתח תשובות נכונות:

 

1. 2 6. 1 11. 3 16. 4 

2. 2 7. 1 12. 1 17. 1 

3. 3 8. 3 13 3 18. 2 

4. 1 9. 3 14. 4 19. 4 

5. 4 11. 2 15. 1 21. 1 
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 שימוש בנוסחה: -דרך פתרון א'

 הינו הנעלם אותו אנו מחפשים: Xנציב את הנתונים בנוסחת אחוזים, כאשר 

10*35 20*

100 100

x
  

350 20x  

350 35
17.5

20 2
x     היא הנכונה.  2, תשובה מספר 

 

 בדיקת התשובות. -'בדרך פתרון 

:53מתוך  01%הם  ראשית נבדוק כמה
35*10 35

3.5
100 10

   מתוך כל אחת מהתשובות, התשובה  21%, כעת נבדוק כמה הם

 היא התשובה הנכונה: 5.3-שתצא זהה ל

(0) 
7*20 7*1 2

1
100 5 5

  ולכן אינה התשובה הנכונה.  5.3-תשובה זו שונה מ 

(2)  

1 35
17 *20 *1

352 2 3.5
100 5 10

    .זוהי התשובה הנכונה , 

(5) 
42*20 42*1 2

8
100 5 5

  ולכן אינה התשובה הנכונה. 5.3-, תשובה זו שונה מ 

(4) 

1 85
42 *20 *1

852 2 8.5
100 5 10

   ולכן אינה התשובה הנכונה.  5.3-, תשובה זו שונה מ 
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 דמיון משולשים.  

 ABCנסמן את קודקודי המשולשים באותיות לצרכי הסבר. הזוויות 

 CD-ו ABהינן ישרות, מכאן ניתן להסיק שהקטעים  CDE-ו

 DCE-ו BACמקבילים זה לזה. מכיוון שהקטעים מקבילים, הזוויות 

שוות זו לזו. לאחר שהוכחנו כי שתי זוויות במשולשים שוות זו לזו, 

ד לשני, ולכן היחס בין הצלעות ניתן לקבוע שהמשולשים דומים אח

 נשמר. כעת נשתמש ביחס הנתון:

 
1

2

a c

b d
   היא הנכונה.  2, תשובה מספר 
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 פתרון אלגברי.-דרך פתרון א'  

 הינו מספר חיובי. כעת נפתח סוגריים, נפתח את הערך המוחלט, וננסה להגיע לתוצאה: aידוע לנו כי 

  2 3( )*( 5 * * * 3 ) ( )*(5* * *( 3) ( )*( 15 ) 15a a a a a a a a a            היא הנכונה.  5, תשובה מספר 

 

 הצבת מספר.-'בדרך פתרון 

גם בתשובות ונבדוק איזו  a=2בתרגיל ונקבל תוצאה מסוימת. לאחר מכן נציב  a=2הינו מספר חיובי, נציב  aידוע לנו כי 

 תשובה תוביל לאותה התוצאה:

 ( )*( 5 * * *( 3)) 2 *( 5 *2* 2 *( 3)) ( 2)*(5*2*2*( 3)) ( 2)*( 60) 120a a a                 

 :021כעת נציב את אותו המספר בתשובות ונבדוק איזו תשובה תוביל לתוצאה 

(0) 2 215 15*2 15*4 60a        .התשובה אינה נכונה , 

(2) 2 25 5*2 5*4 20a    .התשובה אינה נכונה , 

(5) 3 315 15*2 15*8 120a     .זוהי התשובה הנכונה , 

(4) 3 35 5*2 5*8 40a       .התשובה אינה נכונה , 
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 זוויות משלימות. -דרך פתרון א'

60   60, ראשית נסתכל על המשולש ישר הזווית הגדול. אם   וזווית ,D  הינה

2ישרה, אזי  180 90 60 30      15-ומכאן ש  . 



 

 

180שווה ל: ABC. הזווית ACBכעת נסתכל על משולש  180 15 60 105       . 

 , ולכן:081-ל זווית זו משלימה את זווית 

180 105 75     היא הנכונה.  0. תשובה מספר 

 

 סכום זוויות במשולש.-'בדרך פתרון 

60ראשית נסתכל על המשולש ישר הזווית הגדול. אם    וזווית ,D  2הינה ישרה, אזי 180 90 60 30       ומכאן

15-ש  . 

  . ADBכעת נסתכל על משולש 

90 180     

90 15 180    

180 90 15 75      היא הנכונה.  0, תשובה מספר 

 

 זווית חיצונית. -'גדרך פתרון 

60ראשית נסתכל על המשולש ישר הזווית הגדול. אם    וזווית ,D  2הינה ישרה, אזי 180 90 60 30       ומכאן

15-ש  . 

180ABCכלומר: 081-ל משלימה את זווית  ABCזווית     זווית זו הינה חיצונית למשולש .ADB ולכן היא שווה לסכום ,

 לה. נציב זאת במשוואה:שתי הזוויות שאינן צמודות 

90ABC    

180 90    

 180 15 90   

 180 90 15 75      היא הנכונה.  0, תשובה מספר 
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 הצבת מספר.  -דרך פתרון א'

 . לאחר מכן נבדוק באילו מספרים התוצאה תתחלק. X- 0נציב את המספר הקטן ביותר שניתן עבור 

(6 24) (6*1 24 30x     .51 היא  4. תשובה מספר 4-מתחלק ב אינו בהכרח. ולכן הביטוי 4-אך אינו מתחלק ב 2,5,2-מתחלק ב

 הנכונה. 

 תכונות מספרים. -דרך פתרון ב'

X  ,6הינו מספר שלם וחיוביX  הינו מספר זוגי בהכרח, ולכן חיבור שני מספרים אלה יניב בהכרח  24הינו מספר זוגי בהכרח ואילו

 נפסלת.  2. תשובה מספר 2-תוצאה זוגית אשר בטוח תתחלק ב

. תשובה 5-, ולכן סכום מספרים אלו חייב בהכרח להתחלק ב5-מתחלק ב 24. גם 5-יתחלק בהכרח ב 6X, ולכן 5-מתחלק ב  6כמו כן, 

 נפסלת.  5מספר 



 

 

. תשובה מספר 2-, ולכן סכום מספרים אלו חייב בהכרח להתחלק ב2-מתחלק ב 24. גם 2-יתחלק בהכרח ב 6X, ולכן 2-ק במתחל 6בנוסף 

 נפסלת.  0

 היא הנכונה.   4פסלנו שלוש תשובות ולכן תשובה מספר 

 

 פתרון אלגברי. -דרך פתרון ג'

למה בהכרח )כאשר אנו נותרים ללא מכנה, מדובר בתוצאה ננסה ליצור ביטוי עבור כל אחת מהתשובות, ולראות האם תתקבל תוצאה ש

 שלמה(:

(0) 
6 24 6( 4)

4
6 6

x x
x

 
   התשובה נפסלת. 2-, המכנה הצטמצם ולכן הביטוי מתחלק בהכרח ב , 

(2) 
6 24 2(3 12)

3 12
2 2

x x
x

 
   התשובה נפסלת. 2-, המכנה הצטמצם ולכן הביטוי מתחלק בהכרח ב , 

(5) 
6 24 3(2 8)

2 8
3 3

x x
x

 
   התשובה נפסלת. 5-, המכנה הצטמצם ולכן הביטוי מתחלק בהכרח ב , 

(4) 
6 24 2(3 12) 3 12

4 4 2

x x x  
  זוהי התשובה 4-, המכנה לא הצטמצם במלואו, ולכן הביטוי אינו מתחלק בהכרח ב ,

 הנכונה. 

)6כגורם משותף בדרך הזו:  6שימו לב, מרגע שהוצאנו את  4)x2-. כמו כן, אנו יודעים ש2-, נוכל מיד לראות כי הביטוי מתחלק ב 

בלבד, התשובה  4, ולכן הביטוי בהכרח מתחלק גם בשני מספרים ראשוניים אלו. נותרנו עם תשובה מספר 5-ו 2מורכב ממכפלה של 

 הנכונה. 
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. קודקודי המעוין נמצאים על 3-שוות לכל הצלעות במעוין שוות, ולכן כלל צלעותיו 

 BC-הינו מחצית מהצלע הארוכה במלבן, ו AB-מרכזי הצלעות ולכן אנו מסיקים ש

 הינו מחצית מהצלע הקצרה במלבן. 

 AC. צלע 01-הינה זווית במלבן ולכן שווה ל B, זווית ABCנתבונן על המשולש 

שר זווית ולכן נוכל . המשולש הינו משולש י3-הינה צלע במעוין ולכן שווה ל

 :AB=Xלהשתמש במשפט פיתגורס, כאשר 

2 2 2BC AB AC   

2 2 23 5X   

29 25X   

2 16X   

4X   

-ולכן אין צורך להציב את המספרים בנוסחה, ניתן להסיק ש 5:4:3 *החדים מביננו ישימו לב שמדובר בשלשה הפתגורית

AB=4.  

 . 02=2*8, ואורך שתי הצלעות הארוכות הינו 8=4*2הינו מחצית מהצלע הארוכה במלבן, אורך הצלע המלא הינו  AB-מכיוון ש



 

 

 .02=2*2, ואורך שתי הצלעות הקצרות הינו 2=5*2הינו מחצית מהצלע הקצרה במלבן, אורך הצלע המלא הינו  BC-מכיוון ש

 היא הנכונה.  0, תשובה מספר 28=02602-היקף המלבן מורכב מסכום הצלעות הארוכות והצלעות הקצרות, ושווה ל
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 :דרך פתרון א'

אם נחבר את מספר הילדים הלומדים כימיה ומספר הילדים הלומדים פיזיקה, כלל הכיתה מורכבת מתלמידי כימיה ופיזיקה. 

ונחסיר מתוצאה זו את מספר התלמידים הלומדים פיזיקה וכימיה במקביל, נצליח להימנע מספירה כפולה של תלמידים ונדע 

 כמה תלמידים ישנם בדיוק בכיתה:

20 16 12 36 12 24      היא הנכונה.  0, תשובה מספר 

 :דרך פתרון ב'

. אם נחסיר מספרים אלו זה מזה, נדע כמה תלמידים הלומדים גם כימיה וגם פיסיקה 02-תלמידים שלומדים כימיה, ו 21ישנם 

 תלמידים לומדים כימיה בלבד:

20 12 8  ,8  .תלמידים הלומדים כימיה בלבד 

תלמידים הלומדים גם כימיה וגם פיזיקה. אם נחסיר מספרים אלו זה מזה נדע כמה  02-תלמידים שלומדים פיזיקה, ו 02ישנם 

 תלמידים לומדים פיזיקה בלבד:

16 12 4   ,4  .תלמידים הלומדים פיזיקה בלבד 

לומדים כימיה בלבד ועם מספר התלמידים אם נחבר את מספר התלמידים הלומדים פיזיקה בלבד עם מספר התלמידים ה

 נקבל את מספר כלל תלמידי הכיתה: -הלומדים גם כימיה וגם פיזיקה

4 8 12 24    היא הנכונה.  0, תשובה מספר 
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 שימוש בנוסחה. -א'דרך פתרון 

קמ"ש. נציב  3שעות. הליכתו הייתה במהירות קבועה של  5, כלומר הוא הלך במשך 02:11והגיע בשעה  10:11יצא בשעה  החמור

 הדרך אותה עבר החמור:-Xאת הנתונים בנוסחה לבעיות תנועה: מהירות*זמן=דרך, כאשר 

3*5 15x    ק"מ.  03, מכאן שהחמור הלך 

הזמן שייקח  -Yנציב את הנתונים בנוסחה לבעיות תנועה, כאשר קמ"ש.  2הסוס עובר את אותה הדרך במהירות קבועה של 

 לסוס לעבור את הדרך:

15 6* y  

15 1
2

6 2
y    לסוס ייקחו ,

1
2

2
 לצאת שעתיים וחצי לפני הזמן:שעות לעבור את הדרך, ולכן הוא צריך  

1 1
12 2 9

2 2
   היא הנכונה.  5. תשובה מספר 10:51, החמור צריך לצאת בשעה 

 בדיקת התשובות. דרך פתרון ב':



 

 

קמ"ש. נציב  3שעות. הליכתו הייתה במהירות קבועה של  5, כלומר הוא הלך במשך 02:11והגיע בשעה  10:11יצא בשעה  החמור

 הדרך אותה עבר החמור:-Xאת הנתונים בנוסחה לבעיות תנועה: מהירות*זמן=דרך, כאשר 

3*5 15x    ק"מ.  03, מכאן שהחמור הלך 

הזמן שייקח  -Yקמ"ש. נציב את הנתונים בנוסחה לבעיות תנועה, כאשר  2במהירות קבועה של  הסוס עובר את אותה הדרך

 לסוס לעבור את הדרך:

15 6* y  

15 1
2

6 2
y    לסוס ייקחו ,

1
2

2
 שעות לעבור את הדרך. 

 בדיוק: 02:11-הסוס לצאת בכדי להגיע ב כעת נשתמש בתשובות, ונראה באיזו שעה צריך

וילך במשך  01:11-אם הסוס יצא ב (0)
1

2
2

 . התשובה אינה מתאימה. 02:51-, הוא יגיע בשעות 

וילך במשך  10:43-אם הסוס יצא ב (2)
1

2
2

 , התשובה אינה מתאימה. 02:03-שעות, הוא יגיע ב 

וילך במשך  10:51-אם הסוס יצא ב (5)
1

2
2

 . זוהי התשובה הנכונה. 02:11-שעות, הוא יגיע ב 

וילך במשך  10:03-אם הסוס יצא ב (4)
1

2
2

 , התשובה אינה מתאימה. 00:43-שעות, הוא יגיע ב 
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. מספר המאמרים שכתבו אמיר וחנן שווה למספר המאמרים שכתבה 51הינו  0001בסה"כ בשנת מספר המאמרים שנכתבו 

 . נציב:מירב

X .מספר המאמרים שכתבו אמיר וחנן=מספר המאמרים שכתבה מירב= 

 .0001-= סכום כלל המאמרים שנכתבו ב2Xמכאן ש 

 וכעת נציב במשוואה:

2 30x   

15x   היא הנכונה. 5, תשובה מספר 
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הממוצעת בהשוואה לשנה הקודמת, ולאחר מכן נבדוק האם גם  ירידה במשכורתהייתה  0000-0008נבדוק באילו מהשנים בין 

 באותה השנה: מספר המאמרים עלה

 המשכורת הממוצעת עלתה בהשוואה לשנה הקודמת, שנה זו אינה מתאימה.  -0000

 .שנה זו מתאימה לתנאי השאלההמשכורת הממוצעת ירדה בהשוואה לשנה הקודמת, ואילו מספר המאמרים עלה.  -0002

 המשכורת הממוצעת עלתה בהשוואה לשנה הקודמת, שנה זו אינה מתאימה.  -0005

 ה בהשוואה לשנה הקודמת, שנה זו אינה מתאימה. המשכורת הממוצעת עלת -0004

המשכורת הממוצעת ירדה בהשוואה לשנה הקודמת, אך מספר המאמרים נשאר זהה לזה של השנה שעברה, לכן שנה זו  -0003

 אינה מתאימה לתנאי השאלה. 



 

 

 . מה לתנאי השאלהשנה זו מתאיהמשכורת הממוצעת ירדה בהשוואה לשנה הקודמת, ואילו מספר המאמרים עלה.  -0002

 המשכורת הממוצעת עלתה בהשוואה לשנה הקודמת, שנה זו אינה מתאימה.  -0001

 המשכורת הממוצעת עלתה בהשוואה לשנה הקודמת, שנה זו אינה מתאימה.  -0008

 היא הנכונה.  2. תשובה מספר 0002, 0002כלומר מצאנו שתי שנים המתאימות לתנאי השאלה: 
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 :ממוצע שימוש בנוסחת -דרך פתרון א'

שקלים  0,111אנו יודעים שעודד השתכר בשנה זו ₪.  2,311-הייתה שווה ל 0005המשכורת החודשית הממוצעת של שנת 

יהיה  Xבחודש. אנחנו לא יכולים לדעת כמה הרוויח כל אחד מהחוקרים האחרים במדויק בשנה זו, אך אנו יכולים לקבוע כי 

יהיה סכום המשכורות החודשיות הממוצעות של שלושת החוקרים  3Xהמשכורת החודשית הממוצעת עבור כל חוקר, ואילו 

 האחרים )פרט לעודד(. כעת נציב את הנתונים בנוסחה לממוצע:

3 1000
2500

4

x 
  

3 1000 10,000x   

3 9,000x   

3,000x   הנכונה.  היא 5, תשובה מספר 

 בדיקת התשובות: -דרך פתרון ב'  

שקלים  0,111אנו יודעים שעודד השתכר בשנה זו ₪.  2,311הינה  0005המשכורת החודשית הממוצעת של ארבעת החוקרים בשנת 

, 2,311-בחודש, כלומר שכרו היה נמוך מהממוצע הכולל )הוא מושך את הממוצע כלפי מטה(. היות ומשכורתו של עודד נמוכה מ

על מנת שנוכל ליצור את הממוצע הנ"ל יחד עם עודד )הם  2,311-גבוהה מזו חייבת להיות משכורתם הממוצעת של יגאל, תמר וחנן בשנה 

 ולכן זוהי התשובה הנכונה.  2,311-גבוהה מ 5מושכים יחד את הממוצע כלפי מעלה(. בדיקה של התשובות מראה שרק תשובה מספר 
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 :ופסילת תשובות שימוש בנוסחת אחוזים

 2,311הייתה המשכורת החודשית הממוצעת  0005ואילו בשנת ₪,  2,111הייתה המשכורת החודשית הממוצעת  0002בשנת  (0)

 :2111מתוך  311נציב בנוסחה לאחוזים בכדי לבדוק כמה אחוזים מהווה ₪,  311כלומר הייתה עלייה של ₪. 

*2000
500

100

x
  

*20 500x   

500 50
25

20 2
x     23%, כלומר הייתה עלייה של . 

הייתה המשכורת החודשית הממוצעת בערך  0004, ואילו בשנת 2,311הייתה המשכורת החודשית הממוצעת  0005בשנת  (2)

, תשובה זו קטנה יותר מתשובה 2311מתוך  23%-יהווה פחות מ₪  511-ברור ש₪.  511-כלומר הייתה עלייה של כ₪,  2,811

 ולכן נפסלת.  0



 

 

הייתה המשכורת החודשית הממוצעת  0001ואילו בשנת ₪,  2,231הייתה המשכורת החודשית הממוצעת  0002בשנת  (5)

 2,111מתוך ₪  311יהווה פחות אחוזים מאשר  2,231מתוך ₪  311-ברור ש₪.  311, כלומר הייתה עלייה של 2,131

 ולכן התשובה נפסלת. הה אך השלם גדל, כיוון שבמקרה זה החלק נותר ז)שהופיעו בתשובה א'(, 

 5,111הייתה המשכורת החודשית הממוצעת  0008ואילו בשנת ₪,  2,131הייתה המשכורת החודשית הממוצעת  0001בשנת  (4)

, התוצאה תהיה קטנה מהתוצאה בתשובה 2131מתוך  23%-הינו פחות מ 231-ברור ש₪.  231כלומר הייתה עליה של ₪,

 פסלת. ולכן התשובה נ 0מספר 

 היא הנכונה.  0תשובה מספר 
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, נתחיל מספרת 00: על מנת לדעת מהו המספר התלת ספרתי הגדול ביותר שסכום ספרותיו הינו nראשית ננסה למצוא מהו 

ומשהו. אנו רוצים סכום הספרות יהיה  011ולכן המספר המבוקש יהיה  0המאות. ספרת המאות הגדולה ביותר הקיימת הינה 

)המספר התלת ספרתי הגדול ביותר שסכום  nן זהו גדול יותר ולכ 921 ,021או  012,  000האפשרויות שלנו הן  שלושת, ולכן 00

 (. 00ספרותיו הינו 

, נתחיל מספרת 00: על מנת לדעת מהו המספר התלת ספרתי הקטן ביותר שסכום ספרותיו הינו mכעת ננסה למצוא מהו 

עוניינים במספר ומשהו. מכיוון שאנו מ 011, ולכן המספר המבוקש יהיה 0המאות. ספרת המאות הקטנה ביותר הקיימת הינה 

לא מתאפשר, כיוון שלא נצליח ליצור סכום של  1) 0קטן, נשאף שגם ספרת העשרות תהיה הקטנה ביותר שניתן ולכן גודלה 

 m, זהו 119: 00ת להגיע לסכום לנו להשלים את ספרת האחדות על מנ עם מספר זה(. כעת נותר 00-שלוש ספרות השווה ל

 (. 00)המספר התלת ספרתי הקטן ביותר סכום ספרותיו הינו 

 נחסר את שני המספרים:

920 119 801n m     היא הנכונה.  5, תשובה מספר 
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, xהינו מספר שלילי )מייצג את  a-הינו שלילי, מכאן אנו מבינים ש Xהינו חיובי ואילו  Yנמצאת ברביע השני בו  (a,c)הנקודה 

, ולצורך הנוחות נקרא לנקודה a= ,c=3-2בהתאם לכך נציב הינו חיובי(.  y-, וyהינו חיובי )מייצג את  cהינו שלילי( ואילו  x-ו

 . )Z-(2,3המדוברת 

הינו חיובי ואילו  xמשרטטים ישר העובר דרך נקודה זו ודרך ראשית הצירים, כלומר המשך הישר צריך לעבור ברביע הרביעי בו 

y  .נציב את אותם המספרים בתשובות, נשרטט את הינו שלילי. אנחנו רוצים לדעת דרך איזו נקודה נוספת עובר ישר זה בהכרח

נבדוק עם איזו נקודה ניתן להעביר ישר העובר גם דרך ראשית הצירים וגם דרך הנקודות המתקבלות על מערכת הצירים ו

 : יש להקפיד על שרטוט מדויק ולא להתבלבל בין מינוס לפלוס. Zהנקודה 

 -. הנקודה עוברת בAנקרא לנקודה זו  (0)
1 1

( , )A
a c

, לאחר הצבת המספרים נקבל:  
1 1

( , )
2 3

A   את הנקודה . נציב

 בשרטוט.

)-, הנקודה עוברת בBנקרא לנקודה זו  (2) , )B c a  3), לאחר הצבת המספרים נקבל, 2)B  .נציב את הנקודה בשרטוט . 

)-, הנקודה עוברת בCנקרא לנקודה זו  (5) , )C c a   לאחר הצבת המספרים נקבל ,( 3,2)C  .נציב את הנקודה בשרטוט . 



 

 

)-, הנקודה עוברת בDנקרא לנקודה זו  (4) , )D a c   2), לאחר הצבת המספרים נקבל, 3)D   .נציב את הנקודה בשרטוט . 

 לאחר הצבת כלל הנקודות יתקבל השרטוט הבא:

 

מאפשרת לנו להעביר ישר דרך ראשית הצירים. הנקודות האחרות אינן יוצרות זווית  Dניתן לראות כי רק הנקודה 

 היא הנכונה.  4מתאימה לישר המבוקש ולכן אינן נכונות. תשובה מספר 
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 הצבת נעלמים. דרך פתרון א':

 . 10X-מאורך זנבה של הזיקית ולכן שווה ל 01אורך זנבה של הזיקית, אורך זנבה של האיגואנה גדול פי  -xנציב: 

מאורך זנבה  3אורך זנב הזיקית מהווה חמישית מהאורך הכולל של גופה, כלומר האורך הכולל של גופה של הזיקית הינו פי 

אורך גופה של האיגואנה. אורך זנב האיגואנה הינו  -Y. נסמן 5X-ושווה ל
2

5
מאורך כלל גופה של האיגואנה, נציב זאת בנוסחה  

 :Yונבודד את 

2
10

5
x y  

50 2x y  

25y x  25, כלומר אורך גופה של האיגואנה הינוX . 

 לחלק את הגורמים זה בזה:על מנת לחשב את היחס בין אורכה הכולל של האיגואנה לאורכה הכולל של הזיקית יש 

5 5 1

25 25 5

x

x
   היא הנכונה.  0, תשובה מספר 3:0, כלומר היחס הינו 

 . מהראש הצבת מספר דרך פתרון ב':

אורך זנב הזיקית. אורך זנבה של  -0היות ומדובר בשאלת יחס, ניתן להציב מספרים מהראש ולבדוק את היחס ביניהם. נציב 

. אורך זנה הזיקית מהווה חמישית מהאורך הכולל של גופה, 01-מאורך זנבה של הזיקית ולכן שווה ל 01האיגואנה גדול פי 



 

 

5*1כלומר אורך גופה של הזיקית הינו  5   אורך זנב האיגואנה הינו .
2

5
, מכאן 01-, ושווה למאורך כלל גופה של האיגואנה 

שאורך 
1

5
מגופה של האיגואנה הינו  

10
5

2
  5*5, ואורך כלל גופה של האיגואנה הינו 25  . 

 על מנת לחשב את היחס בין אורכה הכולל של האיגואנה לאורכה הכולל של הזיקית יש לחלק את הגורמים זה בזה:

5 1

25 5
  היא הנכונה.  0, תשובה מספר 3:0, כלומר היחס הינו 

 בדיקת התשובות.דרך פתרון ג': 

 מסתדרת עם נתוני השאלה: הפעם ננסה לעבוד מתוך התשובות ולראות האם התוצאה

אורך זנבה של . 5Xואורך כלל גופה של האיגואנה הינו  X, מכאן שאורך כלל גופה של הזיקית הינו 3:0אם היחס הינו  (0)

-הזיקית הוא חמישית מהאורך הכולל של גופה ולכן שווה ל
5

x
. אורך זנבה של האיגואנה הינו  

2

5
מהאורך הכולל של   

-גופה ולכן שווה ל
2 10

*5 2
5 5

x
x x   כעת נחלק את אורכי הזנבות זה בזה בכדי לבדוק האם אורך זנבה של האיגואנה .

 מאורך זנבה של הזיקית: 01אכן גדול פי 

2 10
10

5

x x

x x
   .התוצאה מתאימה ולכן זוהי התשובה הנכונה , 

. אורך זנבה של 2Xואורך כלל גופה של האיגואנה הינו  X, מכאן שאורך כלל גופה של הזיקית הינו 2:0אם היחס הינו  (2)

-הזיקית הוא חמישית מהאורך הכולל של גופה ולכן שווה ל
5

x
. אורך זנבה של האיגואנה הינו  

2

5
מהאורך הכולל של גופה 

-ולכן שווה ל
2 4

*2
5 5

x
x    כעת נחלק את אורכי הזנבות זה בזה בכדי לבדוק האם אורך זנבה של האיגואנה אכן גדול פי .

 מאורך זנבה של הזיקית: 01

4
45 4

5

x
x

x x
  נה נכונה. , התוצאה אינה מתאימה ולכן תשובה זו אי 

. אורך זנבה של 20Xואורך כלל גופה של האיגואנה הינו  X, מכאן שאורך כלל גופה של הזיקית הינו 21:0אם היחס הינו  (5)

-הזיקית הוא חמישית מהאורך הכולל של גופה ולכן שווה ל
5

x
. אורך זנבה של האיגואנה הינו  

2

5
הכולל של גופה  מהאורך

-ולכן שווה ל
2 40

*20 8
5 5

x
x x   כעת נחלק את אורכי הזנבות זה בזה בכדי לבדוק האם אורך זנבה של האיגואנה .

 מאורך זנבה של הזיקית: 01אכן גדול פי 

8 40
40

5

x x

x x
   .התוצאה אינה מתאימה ולכן תשובה זו אינה נכונה , 



 

 

. אורך זנבה של 15Xואורך כלל גופה של האיגואנה הינו  Xמכאן שאורך כלל גופה של הזיקית הינו , 03:0אם היחס הינו  (4)

-הזיקית הוא חמישית מהאורך הכולל של גופה ולכן שווה ל
5

x
. אורך זנבה של האיגואנה הינו  

2

5
מהאורך הכולל של גופה 

-ולכן שווה ל
2 30

*15 6
5 5

x
x x    כעת נחלק את אורכי הזנבות זה בזה בכדי לבדוק האם אורך זנבה של האיגואנה .

 מאורך זנבה של הזיקית: 01אכן גדול פי 

6 30
30

5

x x

x x
   .התוצאה אינה מתאימה ולכן תשובה זו אינה נכונה , 
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 הצבת מספרים מהראש. -פתרון א'דרך         

יכול להיות כל מספר השונה מאפס, כלומר מספר חיובי/שלילי/שבר וכן  a-בעזרת הצבת מספרים מהראש. נשים לב ש ננסה לפתור   

 תשובות, ולכן את התשובה הנותרת: 5הלאה. נרצה לדעת איזו מהטענות נכונה תמיד, ולכן ננסה להציב מספרים שיצליחו לפסול לנו 

)$האם  (0) ) 1a   תמיד? נציבa=4: 

4
$(4) 2

2
   ,2 ולכן קיבלנו מקרה בו התנאי אינו מתקיים, התשובה נפסלת.  0-גדול מ 

)$האם  (2) )a a  2תמיד? נציבa   : 

2
$( 2) 1

2


    ( ,0-גדול מ )-(ולכן קיבלנו מקרה בו התנאי אינו מתקיים, התשובה נפסלת. -2 ) 

)$האם  (5) * ) $( )*$( )a b a b  תמיד? נציבa=2 ,b=3: 

6
$( * ) $(2*3) $(6) 3

2
a b      

2
$(2) 1

2
   ,

3
$(3)

2
  :המכפלה של שני גורמים אלו הינה .

3 3
*1

2 2
  . 

אנו יכולים לראות ש: 
3

3
2

  .כלומר קיבלנו מקרה בו התנאי אינו מתקיים, התשובה נפסלת , 

 

לצורך הדגמה, נבין בעזרת נעלמים מדוע כעת משפסלנו שלוש תשובות ניתן לסיים מיד את התשובה הרביעית כתשובה הנכונה. 

 נכונה:תשובה זו תמיד 

$( ) 22
$( ) 2

2

a
a a a

bb b b
   . 

a a

b b
  זוהי התשובה הנכונה. תמידולכן טענה זו נכונה , 



 

 

 פתרון אלגברי: -דרך פתרון ב'

)$-היות ו )
2

a
a   בכל מקום בו מופיע ,$( )a  נציב

2

a
 :תמיד. לאחר מכן ננסה לבדוק איזו תשובה נכונה  

(0) $( ) 1a   

1
2

a
  

2a   

 . התשובה נפסלת. 2-, אך יכול להיות כל מספר אחר, כלומר הוא אינו בהכרח קטן מ1-שונה מ aלפי הנתונים 

(2) $( )a a  

2

a
a  

2a a  

 אינו נכון בהכרח והתשובה נפסלת.  aהינו מספר שלילי התשובה אינה נכונה, כלומר  a-במידה ו

(5) $( * ) $( )*$( )a b a b  

*
*

2 2 2

a b a b
  

* *

2 4

a b a b
  

 שני הצדדים בהכרח אינם שווים זה לזה, התשובה נפסלת. 

(4) 
$( )

$( )

a a

b b
  

2

2

a
a

b b
  

2

2

a a

b b
  

a a

b b
  

 שני הצדדים בהכרח שווים זה לזה, זוהי התשובה הנכונה. 

בגודל קבוע. בתשובה הרביעית מחלקים הן את  aשימו לב, הפעולה החשבונית המוגדרת לנו בשאלה הינה חלוקה של 

המונה והן את המכנה באותו הגודל הקבוע, ולכן כמובן שהיחס בין המונה למכנה נשמר, מכאן נובע שהתשובה זו נכונה 

 . תמיד
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 שילוב של פתרון אלגברי והצבת מספר: דרך פתרון א':

, שימו לב שאת צד ימין של המשוואה יש לפתוח בעזרת Yראשית ננסה לפתח אלגברית את המשוואה הנתונה ולבודד את 

 נוסחת הכפל המקוצר:

2 2 2* ( * 1)x y x y   

2 2 2 2* * 2 1x y x y xy    

0 2 1xy    

2 1xy   

1

2
y

x
  . 

. את התוצאה הזו נציב בתשובות, Yוכך נקבל תוצאה מספרית עבור  X, נציב מספר עבור 0-חייב להיות גדול מ Xאנו יודעים ש

 ננסה לפסול שלוש תשובות וכך למצוא את התשובה הנכונה:

, ולכן x=2נניח ש
1 1 1

2 2*2 4
y

x
    . 

(0) 
1

0
2

y   .המספר שקיבלנו אכן נמצא בטווח זה ולכן ייתכן ותשובה זו נכונה , 

(2) 
1

4
y  .המספר שקיבלנו לא נמצא בטווח זה ולכן התשובה נפסלת , 

(5) 1y    .המספר שקיבלנו לא נמצא בטווח זה ולכן התשובה נפסלת , 

(4) 2 y  .המספר שקיבלנו לא נמצא בטווח זה ולכן התשובה נפסלת , 

 היא הנכונה.  0משפסלנו שלוש תשובות אפשר להסיק שתשובה מספר 

 

 מהראש.  תשובות והצבת מספריםה בדיקתשילוב של : דרך פתרון ב'

3xולכן נציב במשוואה  0-חייב להיות גדול מ X-יודעים שאנו   : 

2 2 2* ( * 1)x y x y  

2 2 23 * (3 1)y y   

2 29 9 6 1y y y    

0 6 1y    

6 1y   

1

6
y  . 

 איזה מהתשובות מתאימה לתוצאה שקיבלנו:כעת נבדוק 

(0) 
1

0
2

y   .המספר שקיבלנו אכן נמצא בטווח זה ולכן ייתכן ותשובה זו נכונה , 



 

 

(2) 
1

4
y  .המספר שקיבלנו לא נמצא בטווח זה ולכן התשובה נפסלת , 

(5) 1y    .המספר שקיבלנו לא נמצא בטווח זה ולכן התשובה נפסלת , 

(4) 2 y  .המספר שקיבלנו לא נמצא בטווח זה ולכן התשובה נפסלת , 

 

 היא הנכונה. 0להסיק שתשובה מספר משפסלנו שלוש תשובות אפשר 
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 שימוש בנוסחה לממוצע. :'פתרון אדרך 

ממוצע הציונים של קבוצה א: 
7 5 4 4 20

5
4 4

  
  . 

ממוצע הציונים של קבוצה ב: 
9 8 7 6 30 2 1

7 7
4 4 4 2

  
    . 

שהציון שלו הינו מעל אחד התלמידים עובר מקבוצה א' לקבוצה ב'. על מנת שממוצע קבוצה א' ירד, נצטרך להעביר תלמיד 

  .1, התלמיד היחיד שיכול לעבור הינו זה בעל הציון של כלל הקבוצההממוצע 

הינו אכן  1. הציון שהציון שלו הינו מתחת לממוצע של כלל הקבוצהעל מנת שממוצע קבוצה ב' ירד נצטרך להעביר תלמיד 

 היא הנכונה.  2מתחת לממוצע קבוצה ב' ולכן הוא מוריד את ממוצע קבוצה זו. תשובה מספר 

 בדיקת התשובות. פתרון ב':דרך 

ממוצע הציונים של קבוצה א: 
7 5 4 4 20

5
4 4

  
  . 

ממוצע הציונים של קבוצה ב: 
9 8 7 6 30 2 1

7 7
4 4 4 2

  
   

 . 0, אם שלושתן אינן מתקיימות נוכל לסמן את תשובה מספר 2,5,4כעת ננסה לעבוד עם התשובות. נבדוק ראשית את תשובות 

עובר, ממוצע קבוצה א' כעת הוא  1על הציון אם התלמיד ב( 2)
5 4 4 13 1

4
3 3 3

 
   .הממוצע אכן ירד , 

ממוצע קבוצה ב' לאחר המעבר הוא 
9 8 7 6 7 37 2

7
5 5 5

   
   ממוצע זה נמוך יותר מהממוצע של קבוצה ב' לפני .

 המעבר, כלומר מתאים לנתוני השאלה. תשובה זו היא הנכונה. 

עובר, ממוצע קבוצה א' כעת הוא  3אם התלמיד בעל הציון  (5)
7 4 4 15

5
3 3

 
   ,לפי נתוני השאלה ממוצע זה אמור לרדת .

 אך לפי תשובה זו הוא נשאר זהה, התשובה אינה נכונה. 

עובר, ממוצע קבוצה א' כעת הוא  4אם התלמיד העל הציון  (4)
7 5 4 16 1

5
3 3 3

 
   ,לפי נתוני השאלה ממוצע זה אמור לרדת .

 אך לפי תשובה זו הוא עולה, התשובה אינה נכונה. 

 נפסלת.  0מתאימה, גם תשובה מספר  2מכיוון מצאנו שתשובה 
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 לתשובה הנכונה:, נחשב את מספר האפשרויות עבור כל ספרה ונכפיל את התוצאות על מנת להגיע צירופיםמדובר בשאלת 

 . 0רבי עבור כל ספרה הינו לכן מספר האפשרויות המראשית כל הספרות שונות מאפס, ו

אפשרויות ואילו לספרה האחרונה ישנה רק אפשרות  0הספרה הראשונה שווה לספרה האחרונה, ולכן לספרה הראשונה ישנן 

 אחת )היות והיא צריכה להיות זהה בדיוק לספרה הראשונה(. 

נקבל תוצאה  5מהספרה השנייה, יש רק שלושה מספרים חד ספרתיים, שכאשר נכפיל אותם פי  5שלישית גדולה פי הספרה ה

 תניב תוצאה דו ספרתית אשר אינה מתאימה לתנאי השאלה.  5, הכפלה פי 4. החל מהמספר 0,2,5חד ספרתית נוספת: 

מהאפשרויות הללו תהיה רק אפשרות אחת לספרה השלישית אפשרויות, ולאחר בחירת כל אחת  5כלומר לספרה השנייה ישנן 

אז הספרה  2, אם החלטנו שהספרה השנייה היא 5אז הספרה השלישית חייבת להיות  0)אם החלטנו שהספרה השנייה היא 

 (.0אז הספרה השלישית חייבת להיות  5, אם החלטנו שהספרה השנייה היא 2השלישית חייבת להיות 

 פשרויות שחישבנו על מנת לדעת כמה אפשרויות יש להרכבת הקוד הסודי:כעת נכפיל את כלל הא

9*3*1*1 27  היא הנכונה.  4, תשובה מספר 
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 שתי משוואות בשני נעלמים.דרך פתרון א':

 , כלומר:5שווה לאורך מקצוע הקובייה בחזקת =נפח הקובייה. אנו יודעים שנפח קובייה y= אורך מקצוע הקובייה, xנציב 

3y x . 

-כמו כן לפי נתוני השאלה נפח הקובייה שווה ל
1

7
 מאורך מקצועה, נתרגם נתון זה למשוואה: 

7

x
y   . 

 :Y-ו Xקיבלנו שתי משוואות בשני נעלמים, כך שנוכל למצוא את 

,  2xאחת מפאות הקובייה, שטח זה מוגדר כאורך מקצוע הקובייה בריבוע, כלומר  שטחחשוב לשים לב שאנו מעוניינים למצוא את 

 על מנת להגיע לתשובה הנכונה.  2xמכאן שמספיק שנמצא לכמה שווה 

3

7

x
x  

37x x  

21 7x  

2 1

7
x   היא הנכונה.  0יה המבוקשת )אורך מקצוע הקובייה בריבוע(, תשובה מספר זהו שטח פאת הקובי 

 בדיקת התשובות.דרך פתרון ב':

אנו יודעים שנפח קובייה שווה לאורך מקצוע הקובייה אנו יודעים ששטח פאה בקובייה שווה לריבוע מקצוע הקובייה. כמו כן 

 :בחזקת שלוש. נבדוק כל אחת התשובות ונראה האם היא מתאימה לנתוני השאלה



 

 

בהנחה ושטח פאת הקובייה הינו  (0)
1

7
, אורך מקצוע הקובייה הינו:  

1 1 1

7 7 7
   בהתאם לכך, נפח הקובייה יהיה .

3

3

1 1

7 7

 
 

 
. כעת נחלק את נפח הקובייה באורך המקצוע, ונבדוק האם אכן הנפח מהווה  

1

7
 מאורך המקצוע: 

3

3 2

1

7 1 17
1 77 7
7

    .התוצאה תואמת את הנתונים ולכן זוהי התשובה הנכונה , 

47, אורך מקצוע הקובייה הינו:   7בהנחה ושטח פאת הקובייה הינו  (2) 7  בהתאם לכך, נפח הקובייה יהיה .

1 3

3 34 4 4( 7) (7 ) 7    כעת נחלק את נפח הקובייה באורך המקצוע, ונבדוק האם אכן הנפח מהווה .
1

7
 מאורך המקצוע: 

3 3
3 1 14 4
4 4 2

14

4

7 7
7 7 7

7
7



     הנתונים ולכן תשובה זו אינה נכונה תואמת אתאינה , התוצאה . 

בהנחה ושטח פאת הקובייה הינו  (5)
1

49
, אורך מקצוע הקובייה הינו:    

1 1 1

49 749
   בהתאם לכך, נפח הקובייה יהיה .

3

3

1 1
( )
7 7

    כעת נחלק את נפח הקובייה באורך המקצוע, ונבדוק האם אכן הנפח מהווה .
1

7
 מאורך המקצוע: 

3

3 2

1
7 1 17

1 7 7 49

7

   .התוצאה אינה תואמת את הנתונים ולכן תשובה זו אינה נכונה , 

בהנחה ושטח פאת הקובייה הינו  (4)
6

7
, אורך מקצוע הקובייה הינו:    

4

6 6 6

7 77
   בהתאם לכך, נפח הקובייה .

יהיה 

3
3

2
3

3 34 4
4

6 6 6
( )

7 7 7

     כעת נחלק את נפח הקובייה באורך המקצוע, ונבדוק האם אכן הנפח מהווה .
1

7
מאורך  

 המקצוע:

3

2

1 33
14 24

3 1 2 1

4 2 4 2

4

6

7 *6 6 6 67

6 7
7 *6 7 7

7

     .התוצאה אינה תואמת את הנתונים ולכן תשובה זו אינה נכונה , 

  



 

 

 :2 חשיבה כמותית פרק
 

 

 מפתח תשובות נכונות:

 

1. 1 6. 4 11. 4 16. 3 

2. 2 7. 2 12. 2 17. 2 

3. 2 8. 3 13 1 18. 4 

4. 2 9. 1 14. 4 19. 4 

5. 2 11. 1 15. 2 21. 3 
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מהתבוננות על השרטוט ניתן לראות שאורך הצלע של הריבוע הכהה שווה לאורך הצלע הארוכה של המלבן פחות אורך הצלע 

5הקצרה של המלבן, כלומר:  1 4   . 

24, שטח הריבוע הינו 4אם אורך הצלע של הריבוע הינו  16  היא הנכונה. 0תשובה מספר 
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 פתרון אלגברי.-דרך פתרון א'    

3 23 3 0x x   

23 ( 1) 0x x   

 ונקבל שני פתרונות של המשוואה: 1-,  כל אחד מהגורמים עשוי להיות שווה ל1-מכיוון שמכפלת הגורמים שווה ל

23פתרון ראשון:  0x   

2 0x   

0x   

 ולכן תשובה זו נפסלת.  1-אינו יכול להיות שווה ל xלפי הנתונים  

1פתרון שני:  0x   

1x   

 היא הנכונה.  2תשובה מספר  

 

 הצבת התשובות. -'בדרך פתרון 

 :1ונבדוק איזו תשובה תוביל אותנו לתוצאה  Xנציב כל אחת מהתשובות בתור 

(0) X=1:ולכן , 

3 23*1 3*1 3 3 6    ולכן אינה נכונה.  1-, התשובה שונה מ 

(2) X=(-1):ולכן , 



 

 

3 23*( 1) 3*( 1) 3*( 1) 3*(1) ( 3) 3 0           .זוהי התשובה הנכונה , 

(5) X=3:ולכן , 

3 23*3 3*3 3*27 3*9 81 27 108      ולכן אינה נכונה.  1-, התשובה שונה מ 

(4) X=(-3):ולכן , 

3 23*( 3) 3*( 3) 3*( 27) 3*9 81 27 54           ולכן אינה נכונה.  1-, התשובה שונה מ 
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1 1 3 7 10
21*10 10 23 7 21 21 21

35 35 35 21*35 35 7

21 21 21

 
     היא הנכונה.  2, תשובה מספר 
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 ספירה ידנית.דרך פתרון א': 

-היות ומדובר במתומנים משוכללים וחופפים, אנו יודעים שאורך כלל הצלעות בשרטוט שוות זו לזו. בהנחה ואורך צלע שווה ל

. כעת כל שעלינו לעשות הוא לספור מכמה צלעות מורכבת הצורה שנוצרה מהקו 8, אנו יודעים שהיקף מתומן אחד הינו 0

 חס בין הגורמים, נחלק אותם זה בזה:. על מנת לחשב את הי21המודגש: 

20 5

8 2
  היא הנכונה.  2, תשובה מספר 

 ספירה מושכלת.  דרך פתרון ב':

-היות ומדובר במתומנים משוכללים וחופפים, אנו יודעים שאורך כלל הצלעות בשרטוט שוות זו לזו. בהנחה ואורך צלע שווה ל

צלעות,  5. הצורה המודגשת מורכבת מארבעה מתומנים, כאשר לכל מתומן הורידו 8, אנו יודעים שהיקף מתומן אחד הינו 0

4*5, נחשב: 3כלומר מארבעה צורות באורך  20 . :על מנת לחשב את היחס בין הגורמים, נחלק אותם זה בזה . 

20 5

8 2
  היא הנכונה.  2, תשובה מספר 
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נרצה לחבר הינה הספרה הגדולה ביותר.  C-הינה הספרה הקטנה ביותר ו Aמייצגות ספרות עוקבות כאשר  C-ו A ,Bהאותיות 

ננסה להציב , ולקבל תוצאה דו ספרתית, שספרת האחדות שלה תהיה גם כן ספרה עוקבת. B-ו Cבין הספרות העוקבות 

עוקבים מהראש ולראות אילו מספרים יכולים להתאים לתנאי השאלה, יש לשים לב שאנחנו רוצים שסכום שתי מספרים 

 :0,2,5ו ספרתית ולכן לא נתחיל מספרות נמוכות מדי כמו הספרות ייצור תוצאה ד

 :A=6 ,B=7 ,C=8ננסה להציב 

 מתאימים לתנאי השאלה.  אינו המספר העוקב הדרוש ולכן מספרים אלה אינם 3  ,15=7+8



 

 

 , ומכאן ש:C=9, B=8, A=7  -ננסה מספרים אחרים

9 8 17   . 

 , כלומר אלו המספרים אשר מקיימים את תנאי השאלה. 8הינו אכן המספר העוקב של  1

 :A, B Cכעת נחשב מהו סכום 

7 8 9 24A B C       היא הנכונה.  2, תשובה מספר 

 

 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .6

שאלות,  8חולים. באיזה מקרה הרופא יקבל את המספר המינימלי של תשובות? כאשר הוא שואל כל חולה רק  02הרופא קיבל 

16*4תשובות מכל חולה. סה"כ  4ונענה רק על מחצית משאלותיו, כלומר הוא מקבל  64  תשובות במינימום. ניתן כבר

 .0,5לפסול את תשובות 

שאלות, ונענה על כל שאלותיו,  02ה יקבל הרופא את המספר המינימלי של תשובות? כאשר הוא שואל כל חולה באיזה מקר

16*12תשובות מכל חולה. סה"כ:  02כלומר הוא מקבל  192  .במקסימום 

 היא הנכונה.  4תשובה מספר 

 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא )  .7

 : בדיקת התשובות. דרך פתרון א'

שעות  3-שעות. מספר הכדים שהוא מייצר ב 3-כדים ב 3-שעות, ו 5-כדים ב 5נניח ויוסי מייצר כד אחד בשעה. הוא ייצר  (0)

 כמו שכתוב בנתונים( ולכן התשובה אינה נכונה.  4-שעות )לא ב 5-ממספר הכדים שהוא מייצר ב 2-גדול רק ב

שעות  3-שעות. מספר הכדים שהוא מייצר ב 3-כדים ב 01-שעות, ו 5-כדים ב 2צר כדים בשעה. הוא יי 2נניח ויוסי מייצר  (2)

 שעות, ולכן זוהי התשובה הנכונה.  5-ממספר הכדים שהוא מייצר ב 4-גדול ב

שעות  3-שעות. מספר הכדים שהוא מייצר ב 3-כדים ב 03-שעות, ו 5-כדים ב 0כדים בשעה. הוא ייצר  5נניח ויוסי מייצר  (5)

 כמו שכתוב בנתונים( ולכן התשובה אינה נכונה. 4-שעות )לא ב 5-מספר הכדים שהוא מייצר במ 2-גדול ב

שעות  3-שעות. מספר הכדים שהוא מייצר ב 3-כדים ב 21-שעות, ו 5-כדים ב 02כדים בשעה. הוא ייצר  4נניח ויוסי מייצר  (4)

 ( ולכן התשובה אינה נכונה. כמו שכתוב בנתונים 4-שעות )לא ב 5-ממספר הכדים שהוא מייצר ב 8-גדול ב

 : הצבת נעלם. דרך פתרון ב'

 שעות.  3-מספר הכדים שמייצר יוסי ב -x+4שעות,  5-מספר הכדים שמייצר יוסי ב -Xנציב 

שעות, אנו מסיקים שהוא מייצר  5-כדים ב Xאם יוסי מייצר 
3

x
 כדים בשעה.  

שעות, אנו מסיקים שהוא מייצר  3-כדים ב x+4אם יוסי מייצר 
4

5

x 
 כדים בשעה.  

 :Xנשווה בין הגורמים על מנת למצוא את 

4

3 5

x x 
  

5 3( 4)x x   

5 3 12x x   



 

 

2 12x   

6x  ,ואילו מספר 2-שעות שווה ל 5-כלומר מספר הכדים שמייצר יוסי ב ,

 הכדים הוא מייצר בשעה שווה ל:

6
2

3
  היא הנכונה.  2, תשובה מספר   
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הינו דלתון, קו  AOBP-כמו כן, היות ו. 2r, קו זה בנוי משני רדיוסים שווים של המעגלים החופפים ולכן ייקרא OPנעביר קו 

 01-הינה זווית בין משיק לרדיוס ולכן שווה ל OAP. זווית rהינו רדיוס ולכן אורכו  APבמרכזה. הקטע  זה חוצה את זווית 

 AOPוגודל זווית , משולש זהבזהו , כלומר rואורך אחד הניצבים הינו  2rשאורך היתר שלו הינו  OAPמעלות. התקבל משולש 

60ולכן  מעלות. הזווית מהווה חצי מזווית  51הינו    היא הנכונה.  5, תשובה מספר 
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 פתרון אלגברי:דרך פתרון א': 

2 2

2

( )

2 2 2 ( ) 2 2

a b ab ab a b ab b

a ab a a b a

 
  

 
 היא הנכונה.  0, תשובה מספר 

 

 הצבת מספר. דרך פתרון ב':

 :a=2 ,b=1הינם מספרים חיוביים. נציב:  b-ו a-ידוע לנו ש

2 2

2

2 *1 2*1 4 2 6 1

2*2 2*2*1 8 4 12 2

 
  

 
 . 

 כעת נציב את אותם המספרים בתשובות ונבדוק איזו תשובה שווה גם היא לחצי:

(0) 
1

2 2

b
  .התשובה מתאימה , 

(2) 
2 1 3

2 2 2

a b 
   .התשובה אינה שווה לחצי ולכן נפסלת , 

(5) 
2*1 2

2 1 3

ab

a b
 

 
 , התשובה אינה שווה לחצי ולכן נפסלת.  

(4) 
2 1 3

2 2*2*1 4

a b

ab

 
   .התשובה אינה שווה לחצי ולכן נפסלת , 

 נותרה וזוהי התשובה הנכונה.  0הצלחנו לפסול שלוש תשובות, תשובה מספר 
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 פתרון אלגברי. דרך פתרון א':

. כמו כן אנו יודעים שסכום זוויות ABC, אשר שווה לזווית ADCזווית  – xידוע לנו כי בדלתון ישנן זוג זוויות שוות. נציב 

 מעלות. כעת נבנה משוואה: 521במרובע הינו תמיד 

2 2 360x     

2 360 3x    

360 3 3
180

2 2
x

 
    היא הנכונה.  0, תשובה מספר 

 הצבת מספר. דרך פתרון ב': 

30נציב    כלומר זווית ,BCD וזווית 51-שווה ל ,BAD כמו כן לפי 521. מדובר בדלתון ולכן סכום הזוויות הינו 21-שווה ל .

 שוות זו לזו. נבנה ביטוי מהנתונים: ADC-ו ABCחוקי דלתון זוויות 

 

360 (30 60) 360 90 270
135

2 2 2
ADC

  
      

 :053-איזו תשובה תהיה שווה לכעת נציב את אותו המספר בתשובות ונראה 

(0) 
3 3*30

180 180 180 45 135
2 2


       .זוהי התשובה הנכונה , 

(2) 
3 3*30

360 360 360 45 315
2 2


      ולכן נפסלת.  053-, התשובה שונה מ 

(5) 180 3 180 3*30 180 90 90      ולכן נפסלת.  053-, התשובה שונה מ 

(4) 360 3 360 3*30 360 90 270      ולכן נפסלת.  053-, התשובה שונה מ 

 היא הנכונה.  0תשובה מספר 
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 חישוב זווית משלימה: -א'דרך פתרון 

מעלות. גודל כל זווית מרכזית  521מעלות. גודל זווית עגולה במעגל הינו  021יודעים כי גודל זווית במשושה משוכלל הינה  אנו

 בכל מעגל הינו: (021)הזווית המשלימה של  המרכיבה את שטח הגזרה

360 120 240  . 

, ורדיוס כל 241גזרות שוות, כאשר הזווית המרכזית של כל גזרה הינה  2-ניתן לראות שהשטח הכהה מורכב מלפי השרטוט 

 . נציב בנוסחה לשטח גזרה:0מעגל הינו 

2 2240 2 12
6* * 6* *1 * 4

360 3 3
r


      היא הנכונה. 4. תשובה מספר 

 חישוב גזרה משלימה: -דרך פתרון ב'

שטח . נחשב את 0מעלות, וכי גודל רדיוסם של כל אחד מהמעגלים הינו  021אנו יודעים כי גודל זווית במשושה משוכלל הינו 

 מעלות(: 021)המוגבלת ע"י זווית המשושה,  הגזרה הלבנה בכל מעגל



 

 

2 2120 1
* * *1 * *1

360 360 3 3
r

 
      

שב את שטח המעגל ונחסיר ממנו את הגזרה הלבנה, נקבל גזרה זו הינה הגזרה המשלימה של הגזרה האפורה בכל מעגל, אם נח

 את שטח הגזרה האפורה בכל מעגל:

2 -שטח כל מעגל 2* *1r     

 -שטח הגזרה האפורה
3 2

3 3 3

   



   . 

 על מנת למצוא את סכום השטחים הכהים.  2-כעת, משמצאנו את שטח של גזרה אפורה אחת בכל מעגל, נוכל להכפיל שטח זה ב

2 12
*6 4

3 3

 
   היא הנכונה.  4. תשובה מספר 
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 תכונות מספרים. -דרך פתרון א'

ולכן בהכרח אי זוגיים, מכאן שמכפלת שלושת מספרים אלה הינה אי  2-הינם מספרים ראשוניים הגדולים מ a,b,cהמספרים 

 y"גית. לפי התשובה השנייה התוצאה חייבת להיות אי זושווה למכפלת שלושת המספרים הראשוניים ולכן  x*yזוגית בהכרח. 

 x*yשהוא ייתן תוצאה זוגית, כלומר לפי תשובה זו מכפלת  הוא מספר זוגי", אנו יודעים שמכפלה של מספר זוגי בכל מספר

 היא התשובה הרצויה.  2הינה זוגית. התשובה סותרת את השאלה ולכן בהכרח אינה מתקיימת. תשובה מספר 

 

 הצבת מספרים. -דרך פתרון ב'

a,b,c נציב 2-הינם מספרים ראשוניים הגדולים מ .a=3, b=5,b=7:מכאן ש , 

* * * 3*5*7 105x y a b c   . 

 כעת נבדוק את התשובות ונראה איזו מהטענות בהכרח אינה מתקיימת:

(0) X  הינו מספר אי זוגי. ניתן להציבx=105 ו-y=1 .כלומר תשובה זו יכולה להתקיים ולכן נפסלת , 

(2) Y  .הינו מספר זוגי. לא ניתן להציב אף מספר עבור תשובה זו, זוהי התשובה הנכונה 

(5) X מתחלק ב-a*b ניתן להציב .x=15 ו-y=7 כלומר ישנו מצב בו ,x  מתחלק במכפלתa*b .ולכן התשובה נפסלת , 

(4) Y מתחלק ב-c ניתן להציב .x=15 ,y=7 כלומר ישנו מצב בו ,y מתחלק ב-c  .ולכן התשובה נפסלת 
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 פתרון אלגברי.  דרך פתרון א':

 מחיר המקרר לפני שנה.  -2xמחיר התנור לפני שנה,  -xנציב 

ממחירו המקורי. נציב נתון זה במשוואת אחוזים:  21%, כלומר כעת הוא מהווה 41%-מחיר המקרר ירד ב
60*2

100

x
 . 

ממחירו המקורי. נציב נתון זה במשוואת אחוזים:  051%, כלומר כעת הוא מהווה 51%-מחיר התנור עלה ב
130*

100

x
  . 

 :xשקלים ממחירו של המקרר. נציב נתונים אלה במשוואה על מנת למצוא את  31-מחיר התנור לאחר השינויים גבוה ב



 

 

60*2 130*
50

100 100

x x
   

3*2 13
50

5 10

x x
             01-נכפיל את כלל איברי המשוואה ב 

2*3*2 50*10 13x x   

12 500 13x x   

500x  . 

 היא הנכונה.  0מחיר התנור לפני שנה, זוהי בדיוק התשובה המבוקשת. תשובה מספר  -xהיות והצבנו 

 בדיקת התשובות.  -דרך פתרון ב'

 נציב את כל אחת מהתשובות בנתוני השאלה ונבדוק האם מתקבלת תשובה הגיונית. 

 . 0111, מכאן שמחיר המקרר בשנה שעברה היה 311נניח ומחיר התנור בשנה שעברה היה  (0)

ממחירו המקורי, ולכן כעת מחירו  21%כלומר כעת מהווה  ,41%-מחיר המקרר ירד ב
60*1000

60*10 600
100

  . 

ממחירו המקורי, ולכן כעת מחירו  051%כלומר כעת מהווה  51%-מחיר התנור עלה ב
130*500

130*5 650
100

   . 

שקלים, תשובה זו תואמת את נתוני השאלה ולכן זוהי התשובה  31-לאחר השינויים מחיר התנור גבוה ממחיר המקרר בדיוק ב

 הנכונה. 

 .0211, מכאן שמחיר המקרר בשנה שעברה היה 211התנור בשנה שעברה היה  נניח ומחיר (2)

ממחירו המקורי, ולכן כעת מחירו  21%, כלומר כעת מהווה 41%-מחיר המקרר ירד ב
60*1200

60*12 720
100

   . 

ממחירו המקורי, ולכן כעת מחירו  051%כלומר כעת מהווה  51%-מחיר התנור עלה ב
130*600

130*6 780
100

    . 

 שקלים, התשובה אינה תואמת את נתוני השאלה ולכן נפסלת.  21-לאחר השינויים מחיר התנור גבוה ממחיר המקרר ב

 .0531, מכאן שמחיר המקרר בשנה שעברה היה 213נניח ומחיר התנור בשנה שעברה היה  (5)

קורי, ולכן כעת מחירו ממחירו המ 21%, כלומר כעת מהווה 41%-מחיר המקרר ירד ב
60*1350

6*135 810
100

    . 

ממחירו המקורי, ולכן כעת מחירו  051%כלומר כעת מהווה  51%-מחיר התנור עלה ב
130*675 13*675 1

877
100 10 2

     . 

 שקלים, התשובה אינה תואמת את נתוני השאלה ולכן נפסלת.  21.3-מחיר התנור גבוה ממחיר המקרר בלאחר השינויים 

 .0311, מכאן שמחיר המקרר בשנה שעברה היה 131נניח ומחיר התנור בשנה שעברה היה  (4)

ממחירו המקורי, ולכן כעת מחירו  21%, כלומר כעת מהווה 41%-מחיר המקרר ירד ב
60*1500

60*15 900
100

    . 

ממחירו המקורי, ולכן כעת מחירו  051%מר כעת מהווה כלו 51%-מחיר התנור עלה ב
130*750

13*75 975
100

     . 

 שקלים, התשובה אינה תואמת את נתוני השאלה ולכן נפסלת.  13-לאחר השינויים מחיר התנור גבוה ממחיר המקרר ב
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1
( )

2

2

x

a

a



  

1

2 2

1

2

2

x

a

a



  

1 1

2 2 2 2
x

a
 

  

2 2
x

a                 :על מנת להגיע לתשובה יש להעלות את שני הצדדים בריבוע 

2 22( ) 2
x

a   

2

2 4
x

a   

4xa   היא הנכונה.  4, תשובה מספר 
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 בדיקת התשובות. -דרך פתרון א'

נקודות, לא נאמר כי כל שחקן בהכרח זוכה בנקודות, באופן תיאורטי יכול  011ארבעה אנשים משחקים במשחק בו מחולקות 

הנקודות )לא רלוונטי לשאלה עצמה, אך חשוב להבנת חוקי המשחק(. אנו מעוניינים לדעת  011להיות שרק שחקן אחד זכה בכל 

שמספר הנקודות שלו יהיה גדול משל שני שחקנים אחרים. נבדוק  להבטיחי צריך שחקן לצבור בכד לכל הפחותבכמה נקודות 

 את התשובות:

נקודות אותן צריך לחלק בין השחקנים האחרים. ברמת העיקרון נקודות אלה  14נקודות, אז נותרו  22אם שחקן א' קיבל  (0)

ומבינציות נוספות, אך אנו כבר מצאנו לשחקן ד'. ניתן כמובן ליצור ק 51לשחקן ג',  51לשחקן ב',  1יכולות להתחלק כך: 

 ולכן תשובה זו נפסלת.  לא הצליח להבטיח שמספר הנקודות הסופי שלו גדול מזה של שני שחקנים אחריםמצב בו שחקן א' 

נקודות אותן צריך לחלק בין השחקנים האחרים. ברמת העיקרון נקודות אלה  22נקודות, אז נותרו  54אם שחקן א' קיבל  (2)

לשחקן ד'. ניתן כמובן ליצור קומבינציות נוספות, אך באף קומבינציה  55לשחקן ג',  55לשחקן ב',  1חלק כך: יכולות להת

 נקודות. זוהי התשובה הנכונה.  54-שחקנים נוספים בעלי יותר מ שנילא יהיו 

נקודות אותן צריך לחלק בין השחקנים האחרים. ברמת העיקרון נקודות אלה  33נקודות, אז נותרו  43אם שחקן א' קיבל  (5)

לשחקן ד'. ניתן כמובן ליצור קומבינציות נוספות, אך באף קומבינציה  21לשחקן ג',  28לשחקן ב',  1יכולות להתחלק כך: 

עם זאת, שימו לב שהשאלה דורשת את המספר המינימלי שמקיים ודות. נק 43-לא יהיו שני שחקנים נספים בעלי יותר מ

  התשובה נפסלת., כלומר זהו אינו המספר המינימלי. 2אשר מופיע בתשובה  54גדול מהמספר  43תנאים אלה, המספר 

דות שנשארו נקודות אותן צריך לחלק בין השחקנים האחרים. היות וכלל הנקו 40נקודות, אז נותרו  30אם שחקן א' קיבל  (4)

עם זאת, הינן פחות ממספר הנקודות שקיבל שחקן א', מובן כי לא יהיו שני שחקנים בעלי יותר נקודות מאשר לשחקן א'. 

אשר מופיע בתשובה  54גדול מהמספר  30שימו לב שהשאלה דורשת את המספר המינימלי שמקיים תנאים אלה, המספר 

 נפסלת.התשובה , כלומר זהו אינו המספר המינימלי. 2



 

 

, אין 30-ומ 43-מקיימת את תנאי השאלה, ניתן לסמנה כתשובה הנכונה היות ותשובה זו קטנה מ 54מרגע שמצאנו שתשובה 

 באמת צורך לבדוק את שתי תשובות אלה. 

 

 בניית משוואה ואי שוויון. דרך פתרון ב':

 שחקן א', אותן צריך לקבללי אהמיניממספר הנקודות  -Xניתן לפתור תרגיל זה גם בעזרת בניית משוואה ואי שוויון. נציב: 

 y-  ל, אם ונקודות בסך הכ 011מספר הנקודות אשר כלל השחקנים האחרים קיבלו. המשוואה הראשונה הינה פשוטה, ישנן

 נחסיר את מספר הנקודות שקיבל שחקן א' נשאר עם מספר הנקודות שככל השחקנים האחרים קיבלו:

100-X=y 

אי השוויון. אנו מעוניינים ששחקן א' יקבל יותר ממספר הנקודות אותן מקבלים לפחות שני שחקנים אחרים,  וכעת לבניית

)נניח ושני שחקנים מתחלקים שווה בשווה בנקודות אשר נותרו, והשחקן השלישי אינו מקבל אף  2-ל yכלומר יש לחלק את 

 נקודה(. ובמשוואה:

x>
 

 
 

 המבוקש: xאי שוויון ולגלות מהו ה המופיע במשוואה בתוך yכעת יש לנו משוואה ואי שוויון, ניתן להציב את 

x>
     

 
 

2x>100-x 

3x>100 

x>33.3 

 2תשובה מספר . 54, הוו אומר 33.3-הינו המספר הקטן ביותר, אשר גדול מ x-לי שיכול להתאים לאכלומר המספר המינימ

 הנכונה.  היא
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 כפל שברים: -א'דרך פתרון 

 למצוא את הסיכוי שצבע הגרביים יהיה כצבע הנעליים, ולכן יש לבדוק שני מקרים: נתבקשנו

יים בצבע לבן הינו שליש. נרצה גם גרביים וגם נעליים ולכן ברים בצבע לבן הינו חצי, הסיכוי לג: הסיכוי לנעליהסיכוי לצבע לבן

 נכפיל בין הגורמים ונקבל שישית. 

: הסיכוי לנעליים בצבע שחור הינו חצי, הסיכוי לגרביים בצבע שחור הינו שליש. נרצה גם גרביים וגם הסיכוי לצבע שחור

 נעליים ולכן נכפיל בין הגורמים ונקבל שישי. 

היא  5שחור, נחבר בין שני הסיכויים ונקבל שתי שישיות, כלומר שליש. תשובה מספר  אונים בצבע לבן מכיוון שאנו מעוניי

 הנכונה. 

 

 חישוב כלל האפשרויות: -דרך פתרון ב'

2*3סוגי נעליים, כלומר סה"כ יש לנו  2-ישנם שלושה סוגי גרביים ו 6  צירופים אפשריים של גרביים ונעליים. אנחנו

גרביים ונעליים בשחור או גרביים ונעלים בלבן, ולכן הסיכוי לקבל את הצירוף המבוקש -מעוניינים בשני צירופים ספציפיים

הינו 
2 1

6 3
  היא הנכונה.  5, תשובה מספר 

 

 בחירה הדרגתית: -דרך פתרון ג'



 

 

לבן או שחור, כלומר  -ים מבחירת הגרביים. עבור בחירה זו יש לנו שתי אפשרויות המתאימות לתנאי השאלהנניח ואנו מתחיל

2

3
מהאפשרויות מתאימות. מרגע שנבחרו הגרביים יש לי רק אפשרות אחת שתתאים לבחירת הנעליים )אם בחרנו בגרביים  

אם בחרנו בגרביים בצבע לבן נרצה גם נעליים בצבע לבן( ולכן הסיכוי לבחירת  בצבע שחור נרצה גם נעליים בצבע שחור,

הנעליים המתאימות הינו 
1

2
 . היות ואנו מעוניינים גם בגרביים וגם בנעליים נכפיל בין הגורמים:  

2 1 2 1
*

3 2 6 3
   היא הנכונה.  5, תשובה מספר 
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שנים לפחות ממובטחים  4-היו מבוגרים ב 2111אנו מעוניינים רק בקבוצת הגברים, אשר בעת הצטרפותם לתוכנית בשנת 

)כל שאר  55-ו 54רק באנשים שהצטרפו בשנת אלפיים בגיל אחרים שהצטרפו לתוכנית באותה השנה, כלומר אנו מעוניינים 

מבין קבוצות אלה.  2110שנים מקבוצות אחרות(. כעת נבדוק כמה גברים נשארו מבטוחים בשנת  4-הגילאים לא היו מבוגרים ב

 מבוטחים. כלומר יחדיו נשארו 40,111נשארו  33מבוטחים, ובקרב הגברים בגיל  22,111נשארו  34בקרב הגברים בגיל 

62,000 41,000 103,000  ,היא הנכונה.  2תשובה מספר  מבוטחים 

           

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .18

גברים מקבוצה זו. מכאן אנו מבינים  42,111נותרו בתוכנית  2112, ובשנת 34גברים בגיל  11,111הצטרפו לתוכנית  2111בשנת 

 שמספר הגברים שעזבו את התוכנית היה:

70,000 42,000 28,000  2111לדעת מהו אחוז האנשים שעזבו מתוך כלל האנשים שהצטרפו בשנת  . אנו מעוניינים ,

 לכן נציב את הנתונים שקיבלנו בנוסחה לאחוזים:

*70,000
28,000

100

x
  

700 28,000x   

28,000 280
40

700 7
x     היא הנכונה.  4, תשובה מספר 41%, כלומר 
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. היות 2112למספר הגברים שנשארו מבוטחים בשנת  2112אנו מעוניינים לדעת מה ההפרש בין מספר הנשים שנשארו בשנת 

 ומדובר במספרים גדולים, נעדיף לחשב ישירות את ההפרש בכל קבוצת גיל ולאחר מכן לסכום את ההפרשים:

הינו  31בגיל  2112, מספר הגברים שנשארו מבוטחים בשנת 02,111הינו  31בגיל  2112מספר הנשים שנשארו מבוטחות בשנת 

 לטובת הנשים.   6311. ההפרש 00,311

הינו  30בגיל  2112, מספר הגברים שנשארו מבוטחים בשנת 83,111הינו  30בגיל  2112מספר הנשים שנשארו מבוטחות בשנת 

 לטובת הנשים.   60311. ההפרש 85,311

הינו  32בגיל  2112, מספר הגברים שנשארו מבוטחים בשנת 13,11הינו  32בגיל  2112ת בשנת מספר הנשים שנשארו מבוטחו

 . 1. ההפרש 13,111



 

 

הינו  35בגיל  2112, מספר הגברים שנשארו מבוטחים בשנת 21,111הינו  35בגיל  2112מספר הנשים שנשארו מבוטחות בשנת 

 ( לטובת הנשים. -3111) . ההפרש 23,111

הינו  34בגיל  2112, מספר הגברים שנשארו מבוטחים בשנת 43,111הינו  34בגיל  2112שנשארו מבוטחות בשנת  מספר הנשים

 לטובת הנשים.   65111. ההפרש 42,111

הינו  33בגיל  2112, מספר הגברים שנשארו מבוטחים בשנת 52,111הינו  33בגיל  2112מספר הנשים שנשארו מבוטחות בשנת 

 לטובת הנשים.   63111. ההפרש 21,111

 נסכום את כלל ההפרשים:

500 1500 0 5000 3000 5000 5000       היא הנכונה. 4, תשובה מספר 
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 אין צורך לחשב שאלה זו אלא להתבונן היטב ולשים לב לחוקיות. 

 קטן.  2111ניתן לראות שככל שעולים בקבוצת הגיל כך מספר המצטרפות בשנת 

 נשים.  0111כמו כן נראה שבכל שנה עוזבות בדיוק 

שאחוז הנשים העוזבות נתרגם את השינויים לאחוזים: השלם בכל קבוצה הולך וקטן, אך החלק נשאר זהה, מכאן ניתן להסיק 

 היא הנכונה.  5. תשובה מספר משנה לשנה עולהדווקא 

  

         

 

         

  



 

 

 :1 חשיבה מילוליתפרק 
 מפתח תשובות נכונות:

 

1. 1 6. 1 11. 1 16. 4 21. 1 

2. 4 7. 4 12. 3 17. 1 22. 4 

3. 1 8. 3 13 4 18. 4 23. 4 

4. 1 9. 2 14. 4 19. 4   

5. 2 11. 3 15. 1 21. 2   

 
 אנלוגיות

 דידה הוא מי שלא הלך כראוי. (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .1

 גמגם הוא מי שלא דיבר כראוי.  (0)

 זמזם הוא מי ששר בשקט. (2)

 מצמץ זה כמו קרץ אך בשתי העיניים. (5)

 בצבץ הוא מה שיצא רק מעט. (4)

        

 אדם מתמכר כתוצאה ממשהו ממכר. (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .2

 מתלמד הוא מי שלומד משהו חדש. (0)

 מי שמסתבן מסבן את עצמו. (2)

 אני תוקף אותו.אני מתקיף מישהו אחר, כלומר  (5)

 אדם משתעמם כתוצאה ממשהו משעמם. (4)

        

 לא צריך להכביר במילים כשמדובר במשהו לקוני. (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .3

 לא צריך לתת בפומבי כשמדובר שמשהו חשאי. (0)

 לכתת רגליים פירושו להיעשות ייגע. (2)

 לקשט משהו יתר על מידה יכול להפוך אותו מצועצע. (5)

 פירושו להפוך אדם אחר לנזוף. להוכיח מישהו (4)

 כאשר משהו מהביל הוא מוציא אדים. (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .4

 כאשר משהו רושף הוא מוציא גיצים.  (0)

 מי שחוטב כורת עץ, בעת הכריתה יוצאים שבבים. (2)

 אדם קוצר את השיבולים. (5)

 כלי בעל נקבים עלול להיות דולף. (4)



 

 

 

 ה את תוצר השימוש במקלדת.הצג ירא (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .5

 על מנת להדליק נורה יש צורך בחשמל. (0)

 רמקול ישמיע את תוצר השימוש במיקרופון. (2)

 על מנת להשתמש בטלפון דרושה אפרכסת. (5)

 הדיו חיוני לשימוש בעט. (4)

 

 מישהו נהג בנדיבות כלפי מי שפשט יד. (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .6

 מישהו נהג בצייתנות כלפי מי שפקד. (0)

 שהודה הפגין כנות.מי  (2)

 כאשר מישהו מתיידד עם מישהו אחר הוא יוצר חברות. (5)

 אדם התעייף כתוצאה מערנות רבה מדי. (4)

 

 הבנה והסקה

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .7

אם הלווייתנים שאינם מסוגלים להשמיע קולות שירה אכן מתקשים במציאת בני זוג, כנראה שתכלית שירתם הינה באמת  (0)

 הדבר מחזק את השערת החוקרים ולכן נפסל. מציאת בני זוג.

אין אנו יודעים כל כמה זמן מוצא הלווייתן בן זוג, ולכן אין זה רלוונטי כל כמה זמן הוא משמיע את קולות השירה. הדבר  (2)

 אינו מחזק או מחליש, התשובה נפסלת. 

כול להגביר ולחזק את ההשערה שגם אם לווייתנים ממין הלווייתן הכחול משמיעים קולות שירה בעונת החיזור, הדבר י (5)

. התשובה מחזקת את השערת לווייתנים ממין אחר, כגון לווייתנים גדולי סנפיר, משמיעים קולות שירה בעונת החיזור

 החוקרים ולכן נפסלת.

אם הלווייתנים גדולי הסנפיר משמיעים קולות שירה גם כמה חודשים לאחר שעונת החיזור מסתיימת, כנראה שתכלית  (4)

השערת החוקרים את  זוג(. הדבר מחליש)והיות והם כנראה כבר מצאו בן  , אלא מטרה אחרתרתם אינה מציאת בן זוגשי

  ולכן זוהי התשובה הנכונה.
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מבינים , וביניהם גם וויסות לחץ הדם. מכאן אנו בכמה אופניםתורם לבריאותנו  הגופרי לפי השורה השנייה, המימן (0)

 שלמימן הגופרי ישנם תפקידים נוספים בגופינו למעט וויסות לחץ הדם. התשובה נפסלת.

מינונים מסוימים, נמוכים מאוד, ות זעירות, ומכאן אנו מסיקים כי בלפי השורה השנייה, מימן גופרי מיוצר בגופנו בכמוי (2)

 הימצאות מימן גופרי אינה קטלנית. התשובה נפסלת.

, המימן הגופרי נחשב לגז רעיל ביותר, ולכן נטייתם של בני האדם להיזהר משאיפה של מימן גופרי לפי השורה הראשונה (5)

טקסט ולכן זוהי מזעריות. התשובה אינה עולה מהכתוב ב. הוא אומנם מצוי בגופינו, אך רק בכמויות מוצדקתדווקא 

 התשובה הנכונה.



 

 

האדם התפתח בסביבה עתירת מימן גופרי, ו להתמודד ולשרוד , לפני מיליוני שנים התפתחו יצורים שידעו4-3לפי שורות  (4)

 ואף לנצלן לטובתו. התשובה נפסלת.מיצורים אלו ולכן גם הוא יכול להתמודד עם כמויות מזעריות של מימן גופרי, 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .9

בשנים האחרונות "מן הקצה אל לפי דבריו של דני, מרבית העדפותיו בתחומי האמנות בכלל והקולנוע בפרט השתנו  (0)

 אינה משתמעת מדבריו ולכן נפסלת.  0הקצה", כלומר השתנו באופן קיצוני. מכאן אנו מבינים שתשובה מספר 

לפי דבריו של דני, הוא נהנה לצפות בסרטים שבדים כיום, ומעולם לא נהנה יותר מאשר כיום, כלומר מידת ההנאה שלו  (2)

אף התחזקה יותר כיום. אנו מסיקים מזאת שהוא נהנה לצפות בסרטים שוודים מזה שוודים הייתה רבה בעבר ומסרטים 

 שנים. התשובה משתמעת מדבריו ולכן זוהי התשובה הנכונה. 

, כלומר מילת ניגוד. בתחילת המשפט הוא מסביר שהעדפותיו בתחומי האמנות השתנו אףדבריו של דני מתחילים במילה  (5)

בניגוד לכך( העדפתו בנוגע לצפייה בסרטים שוודים התחזקה, אך לא השתנתה, וודאי לא שינוי  כלומר) כןואף על פי מאוד, 

 קיצוני. התשובה אינה משתמעת מדבריו של דני ולכן אינה נכונה.

ציפי. , אלא רק מסרטים שוודים באופן ספלא הייתה התייחסות למידת ההנאה שדני שואף מתחומי האמנות בכלל (4)

         מדבריו ולכן אינה נכונה. התשובה אינה משתמעת 

 (. הסבר:5התשובה הנכונה היא ) .11

רות משערת כי נהיגה במהירות מופרזת נפוצה יותר בקרב נהגים צעירים מאשר אצל נהגים מבוגרים, לשם כך היא בודקת האם 

שיעור הנהגים שקיבלו דו"חות על נהיגה במהירות מופרזת גדול בקרב נהגים צעירים משיעורם בקרב נהגים מבוגרים. צבי 

 דווקא את השערתה הסופית. נבדוק את התשובות: , ולאו שיטת בדיקתה של רותמעוניין לסתור את 

לפי תשובה זו, נהגים צעירים זהירים יותר מנהגים מבוגרים, כלומר כנראה נוסעים במהירות איטית יותר. הדבר סותר את  (0)

 של רות ולא את שיטת בדיקתה, ולכן התשובה אינה נכונה.  השערתה

ואינם נתפסים ע"י המשטרה, לא מצוין האם מדובר בנהגים  מהנהגים נוהגים במהירות מופרזת 01%לפי תשובה זו,  (2)

 צעירים או מבוגרים, ולכן הדבר אינו סותר את שיטת בדיקתה של רות או את השערתה. התשובה נפסלת. 

מצב זה מטה לפי תשובה זו, בסופי שבוע נוהגים יותר צעירים בכביש, ולכן משטרת התנועה מציבה יותר מכמונות מהירות.  (5)

רה לטובת תפיסת נהגים צעירים הנוהגים במהירות מופרזת על הכביש, ומשנה את היחס בין תפיסת נהגים את המשט

ת ולכן נפסלת. התשובה סותרת את שיטת הבדיקה של רות יצעירים לתפיסת נהגים מבוגרים, כלומר שיטת הבדיקה מוט

 ולכן זוהי התשובה הנכונה. 

לשאלה, אם כבר, היות והקנס גבוה יותר עבור צעירים הוא עשוי לגרום לכך גובה הקנס המוטל על הנהגים אינו רלוונטי  (4)

 שפחות צעירים ינהגו במהירות מופרזת, כך שהשערתה של רות נסתרת אך לא שיטת בדיקתה. התשובה נפסלת. 
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יכולתה של הממשלה לצמצם את -תשובות הציבור לסקרו של עמוס כץ מגבירות את הביקורת על עצם קיומם, ועל אי (0)

 הפערים הכלכליים הנוצרים במדינה. זוהי התשובה הנכונה. 

לפי שתי השורות האחרונות, הציבור סבור שהממשלה אינה משפיעה על הפערים הכלכליים בארץ, וכך מביע ביקורת על  (2)

ה אשר אמורה להנהיג מדיניות לצמצום פערים. כלומר הציבור כן מודע לפערים הכלכליים הקיימים בארץ. הממשל

 התשובה אינה נכונה. 



 

 

על כלל הפערים הכלכליים הארץ, ולכן לא ניתן לקבוע  אינה משפיעההממשלה הציבור מאמין כי לפי השורה הרביעית,  (5)

לא לרעה ולא לטובה.  -תר נזק מתועלת, היא כנראה לא פועלת כללשמדיניותה של הממשלה לצמצום הפערים גורמת יו

 התשובה אינה נכונה. 

לפי השורה הרביעית, הציבור מאמין שהממשלה אינה משפיעה כלל על הפערים הכלכליים בארץ, אין זה אומר שהיא  (4)

 עובדת בקצב איטי אלא שהיא לא עובדת כלל. התשובה אינה נכונה. 

 

 

 השלמת משפטים

 

 (. הסבר:3ה הנכונה היא )התשוב .12

אני חולקת על העמדה כי אין חשיבות לכך שילדים יכינו בקביעות שיעורי בית. בהתאם לזאת, אני מסכימה עם הגורסים  (0)

שחובתם של הורים היא לבדוק בכל יום אם ילדיהם הכינו את שיעורי הבית, שכן, הכנת שיעורי בית צריכה, גם בגיל צעיר, 

 להיות באחריות הילד בלבד. 

ההורים מחויבים לבדוק בכל יום אם ילדיהם הכינו שיעורי בית, אין זה הגיוני שהיא תקבע שהכנת אם הדוברת מסכימה ש

 שיעורי בית צריכה להיות באחריות הילד בלבד. התשובה נפסלת.

ם לזאת, אינני נמנית עם בהתאאני חולקת על העמדה כי יש חשיבות רבה לכך שילדים יכינו בקביעות שיעורי בית.  (2)

ם של הורים היא לבדוק בכל יום אם ילדיהם הכינו את השיעורים, שכן לדעתי, הכנת שיעורים היא ערובה הגורסים שחובת

 להצלחת הילד בעתיד. 

בתחילת הקטע טענה הדוברת שהיא חולקת על העמדה כי יש חשיבות רבה לכך שילדים יכינו בקביעות שיעורי בית, כלומר 

המשך היא טוענת שהכנת שיעורים היא ערובה להצלחת הילד בעתיד, אין היא חושבת ששיעורי בית הינם חשובים. ב

 כלומר היא כן חושבת ששיעורים הינם חשובים. ההיגיון נפגע בתשובה זו, היא נפסלת. 

אינני חולקת על העמדה כי חשוב שילדים יכינו בקביעות שיעורי בית. עם זאת, איננו מסכימה עם הגורסים שחובתם של  (5)

כל יום אם ילדיהם הכינו את השיעורים, שכן בדרך זו הם מקבלים עליהם אחריות שאמורה להיות הורים היא לבדוק ב

 מוטלת על הילדים. ההיגיון נשמר, זוהי התשובה הנכונה. 

אני חולקת על העמדה כי חשוב שילדים יכינו בקביעות שיעורי בית. עם זאת, אינני מסכימה עם הגורסים שחובתם של  (4)

ל יום אם ילדיהם הכינו את השיעורים, שכן אין לצפות שבגיל צעיר ילדים יקבלו עליהם אחריות על הורים היא לבדוק בכ

 הכנת שיעורי בית. 

אם הדוברת אינה מסכימה עם הגורסים כי חובתם של הורים היא לבדוק בכל יום אם ילדיהם הכינו שיעורים, סימן שהיא 

של הילדים. דבר זה אינו מסתדר עם המשך המשפט, בו הדוברת  מאמינה ששיעורי הבית צריכים להיות בתחום אחריותם

 התשובה נפסלת. קובעת שאין לצפות שבגיל צעיר ילדים יקבלו עליהם אחריות על הכנת שיעורי בית. 
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החוג'י ולפיה שיח רוב אמונותיהם של שבטי המדבר עוזרות להם לשרוד בסביבתם. כזאת היא אמונתם של בני שבט  (0)

קדוש ולכן כדאי לחפור בארות  התהום אינם טובים לשתייה, הוא שיחהסמילה, שאינו גדל אלא במקומות שבהם מי 

 בקרבתו. 



 

 

הכוונה היא שהשיח גדל רק  טובים לשתייה,אינם כאשר כתוב כי שיח הסמילה אינו גדל אלא במקומות שבהם מי התהום 

במקומות בהם המים אינם טובים לשתייה. במקומות כאלה לא כדאי כמובן לחפור בארות מים. ההיגיון נפגע ולכן 

 התשובה נפסלת. 

אמונתם של בני שבט החוג'י ולפיה שיח  שונה מהן עוזרות להם לשרוד בסביבתם.המדבר רוב אמונותיהם של שבטי  (2)

ולם במקומות שבהם מי התהום מזוהמים, הוא שיח המביא מזל, ולכן כדאי לחפור בארות הסמילה, שאינו גדל לע

 בקרבתו.

, עם זאת, תחילת המשפט, המתארת איך אמונות שבטים מסייעת להם לשרוד ניגודהמילים "שונה מהן" נועדו להביע 

עם מים טהורים על מנת לדעת  לפיו בני שבט החוג'י נעזרים בשיח הגדל במקומות , תואמת את המשך המשפטבסביבתם

 היכן לחפור באר. השקול הלוגי במשפט זה נפגע, התשובה נפסלת. 

רוב אמונותיהם של שבטי המדבר עוזרות להם לשרוד בסביבתם. כזאת היא אמונתם של בני שבט החוג'י ולפיה שיח  (5)

טמא, ולכן אסור לחפור בארות הסמילה, שאינו גדל לעולם במקומות שבהם מי התהום אינם טובים לשתייה, הוא שיח 

 בקרבתו.

, עם זאת, תחילת המשפט, המתארת איך אמונות שבטים מסייעת להם לשרוד התאמההמילים "כזאת היא" נועדו להביע 

לפיו בני שבט החוג'י אינם נעזרים בשיח הגדל במקומות עם מים טובים לשתייה  אינה תואמת את המשפטבסביבתם, 

 השקול הלוגי נפגע בשאלה זו, התשובה נפסלת.  ומחשיבים אותו לשיח טמא.

ם של בני שבט החוג'י ולפיה שיח רוב אמונותיהם של שבטי המדבר עוזרות להם לשרוד בסביבתם. כזאת היא אמונת (4)

, שאינו גדל אלא במקומות שבהם מי התהום טובים לשתייה, הוא שיח קדוש ולכן כדאי לחפור בארות בקרבתו. מילההס

 השקול הלוגי נשמר בתשובה זו, זוהי התשובה הנכונה. 
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עשי השוד שאירעו שצוות משטרתי מיוחד חוקר את מ לבקשת המשטרה הוציא בית המשפט צו האוסר לפרסם את העובדה (0)

שפרסום דבר קיומו של צוות זה עשוי להגביר את  אףבעת האחרונה בצפון הארץ, החלטה זו מוצדקת בעיניי, וזאת 

 זהירותו של השודד, שידע כי נעשים מאמצים ללכדו, ובכך להקטין את הסיכויים לתפוס את השודד. 

  אףבצוות חקירת הצוות המשטרתי. מילת הקישור הדובר טוען כי הוא מסכים עם המשטרה שיש לאסור את הפרסום 

למנוע  בכדינועדה להביע ניגוד, אך המשך המשפט דווקא תואם את תחילתו, המשטרה מעוניין לאסור את פרסום החקירה 

 הלוגי נפגע ולכן התשובה נפסלת.  נים במילת התאמה ולא ניגוד, השקולאת הגברת זהירותו של השודד. אנו מעוניי

לבקשת העיתונות ביטל בית המשפט צו האוסר לפרסם את העובדה שצוות משטרתי מיוחד חוקר את מעשי השוד שאירעו  (2)

בעת האחרונה בצפון הארץ. החלטה זו מוצדקת בעיניי, וזאת אף שפרסום דבר קיומו של צוות זה עשוי להגביר את 

 את הסיכויים לתפוס את השודד.  להגדיל שידע כי נעשים מאמצים ללכדו, ובכךזהירותו של השודד, 

אם בהתאם לתחילת המשפט אכן מבוטל צו איסור הפרסום בדבר החקירה המשטרתית, הדבר עלול להגביר את זהירותו 

את הסיכויים לתפוס אותו. מרגע שהשודד נזהר, סביר להניח שהמשטרה תתקשה יותר למצוא  להפחיתשל השודד וכך 

 אותו. השקול הלוגי נפגע, התשובה נפסלת. 

לבקשת המשטרה הוציא בית המשפט צו האוסר לפרסם את העובדה שצוות משטרתי מיוחד חוקר את מעשי השוד שאירעו  (5)

שפרסום דבר קיומו של צוות זה עשוי להגביר את  , וזאת מאחרבעיניהחלטה זו מוצדקת בעת האחרונה בצפון הארץ. 

 מאמצי המשטרה, שתדמיתה תהיה מונחת על הכף, ובכך להגדיל את הסיכויים לתפוס את השודד. 

לפי תחילת המשפט הוצא צו האוסר על פרסום החקירה המשטרתית, אולם בהמשך נאמר כי מתפרסם דבר קיומו של צוות 

 , הדברים עומדים בסתירה ולכן התשובה נפסלת. החקירה המשטרתי



 

 

לבקשת העיתונות ביטל בית המשפט צו האוסר לפרסם את העובדה שצוות משטרתי מיוחד חוקר את מעשי השוד שאירעו  (4)

בעת האחרונה בצפון הארץ. החלטה זו מוצדקת בעיני, מה גם שפרסום דבר קיומו של צוות זה עשוי להגביר את מאמצי 

יתה תהיה מונחת על הכף, ובכך להגדיל את הסיכויים לתפוס את השודד. השקול הלוגי נשמר, זוהי המשטרה, שתדמ

 התשובה הנכונה. 

 בנה והסקהה
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האדם  שבניכאשר כתוב משמעות המונח "פשוטו כמשמעו" הינה הדבר כפשוטו, כמו שהוא נשמע ללא דימוי או השאלה. 

מתקשים "פשוטו כמשמעו" לראות דברים, הכוונה היא שהם ממש לא מצליחים לראות אותם, שהדברים נוטים לחמוק 

 היא הנכונה.  0מעיניהם. תשובה מספר 
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הינה הגורם היחיד שקובע האם לאוגר תהיה פרווה בצבע אחד או לא, ואנו מעוניינים למצוא  Zהחוקר משער כי המצאות של גן 

יש פרווה במספר צבעים.  Z, ואילו לחסרי גן יש פרווה בצבע אחד Zרק לבעלי גן תשובה שתתמוך בהשערתו. נחפש תשובה בה 

, כך שאין גורם אחר שיכול להוביל לצבע הפרווה Zשלכל מי שיש פרווה בצבע אחד בלבד אכן יש גן כמו כן אנו רוצים לוודא 

 האחיד. נבדוק את התשובות:

, כלומר הגן לא גרם אצל אוגרים אלו לפרווה בצבע אחיד Zלפי תשובה זו, גם לאוגרים בעלי פרווה בכמה צבעים ישנו גן  (0)

 ולכן אינו תואם את השערת החוקר. התשובה נפסלת. 

, כלומר כנראה שישנו משהו אחר הגורם לצבע Z   פרווה בצבע אחד אשר חסר להם הגןגרים בעלי לפי תשובה זו, ישנם או (2)

 פרוותם האחיד. הדבר אינו תואם את השערת החוקר ולכן התשובה נפסלת. 

, כלומר הגן לא גרם אצל אוגרים אלו לפרווה בצבע Z, ישנם אוגרים בעלי פרווה בכמה צבעים וגם בעלי הגן לפי תשובה זו  (5)

 אינו תואם את השערת החוקר. התשובה נפסלת.  אחיד ולכן

. מכאן ניתן Z, וכמו כן אין אוגרים בעלי צבע אחד ללא הגן Zלפי תשובה זו, רק לאוגרים בעלי פרווה בצבע אחד ישנו גן  (4)

אכן גורם לצבע הפרווה האחיד, והוא הגורם היחיד לכך. הדבר מתיישב עם השערת החוקר ולכן זוהי  Zלהניח שהגן 

 התשובה הנכונה. 
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 :שתתאים לשתי טענות בלבדאנו מעוניינים למצוא תשובה 

ם דבר בקופסה הכחולה, מתאימה בקופסה הכחולה יש רק אשכולית. קביעה זו סותרת את הטענה הראשונה לפיה אין שו (0)

לטענה השנייה לפיה יש משהו בקופסה הכחולה, סותרת את הטענה השלישית לפיה בקופסה הכחולה יש תפוז, ומתאימה 

לטענה הרביעית לפיה בקופסה הכחולה יש פרי הדר )אשכולית הינה סוג של פרי הדר(. כלומר התשובה תואמת שתי טענות 

 ה.בדיוק, זוהי התשובה הנכונ

בקופסה הכחולה יש רק בננה. קביעה זו סותרת את הטענה הראשונה לפיה אין שום דבר בקופסה הכחולה, מתאימה  (2)

לטענה השנייה לפיה בקופסה הכחולה יש משהו, סותרת את הטענה השלישית לפיה בקופסה הכחולה יש תפוז, וסותרת 

סוג של פרי הדר(. כלומר תשובה זו מתאימה לטענה  את הטענה הרביעית לפיה הקופסה הכחולה יש פרי הדר )בננה אינה

 אחת בלבד וסותרת שלוש טענות. התשובה נפסלת. 



 

 

בקופסה הכחולה יש רק תפוז. קביעה זו סותרת את הטענה הראשונה לפיה אין שום דבר בקופסה הכחולה, מתאימה  (5)

פסה הכחולה יש תפוז, ומתאימה לטענה השנייה לפיה בקופסה הכחולה יש משהו, מתאימה לטענה השלישית לפיה בקו

לטענה הרביעית לפיה בקופסה הכחולה יש פרי הדר )תפוז הינו סוג של פרי הדר(. כלומר תשובה זו מתאימה לשלוש טענות, 

 ולא לשתיים, ולכן נפסלת. 

ת בקופסה הכחולה אין שום פרי. קביעה זו מתאימה לטענה הראשונה לפיה בקופסה הכחולה אין שום דבר, סותרת א (4)

הטענה השנייה לפיה בקופסה הכחולה יש משהו, סותרת את הטענה השלישית לפיה בקופסה הכחולה יש תפוז, וסותרת 

 את הטענה הרביעית לפיה בקופסה הכחולה יש פרי הדבר. כלומר התשובה מתאימה רק לטענה אחת בלבד ולכן נפסלת.

 

 הבנת הנקרא
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לפעמים אדם נתקל בחוויות או בתכנים קשים אותם הוא מדחיק, כך האדם נשאר מוגן מפני התמודדות  1-0לפי שורות 

שהייתה עשויה להיות קשה מדי עבורו, אנו צריכים להבין שהתמודדות זו עלולה הייתה להביא את האדם למצוקה נפשית, ומנגנון 

 הנכונה.  היא 4שמונע מצוקה זו. תשובה מספר ההדחקה הוא 
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 פתרון בעזרת התשובות. דרך פתרון א':

, זו תכליתו, נועד למנוע מאיתנו להיות מודעים לתכנים קשים אליהם נחשפנוככתוב בתשובה הקודמת, מנגנון ההדחקה  (0)

 ולא ביטוי לכך שההדחקה "אינה פתרון מושלם". התשובה אינה נכונה. 

מנגנון ההדחקה "אינו פתרון מושלם" כיוון שלא תמיד הוא מצליח להדחיק לחלוטין, ולעיתים תכנים אותם הדחקנו  (2)

 ביטויעלולים לעלות בחזרה. לאחר שתכנים אלה עולים, הם עלולים להיות מסולפים עד לבלי היכר, כלומר תשובה זו אינה 

 וית לביטוי זה. התשובה אינה נכונה. של העבודה שההדחקה אינה פתרון מושלם, אלא תוצאה נלו

ההדחקה נועדה למנוע מאיתנו להעלות תכנים שונים שחווינו או הרגשנו בעבר, אם תכנים אלה לא מועלים אז לא אמורה  (5)

להתעודד תגובה שלילית מצד הסביבה. מנגנון ההדחקה נועד למעשה למנוע זאת, ולכן תשובה זו אינה ביטוי לכך 

 מושלם". התשובה אינה נכונה.  שההדחקה "אינה פתרון

, תכנים מודחקים עלולים "לדלוף" מן הלא מודע וכך להשפיע על האדם, כלומר מנגנון ההדחקה אינו 04-03לפי שורה  (4)

 פתרון מושלם כיוון שהוא לא עובד לחלוטין ואינו מונע באופן מלא את עליית התכנים. זוהי התשובה הנכונה. 
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(, כלומר הדבר היה מקובל 20לפי הפסקה השלישית, רצח האב בימי האדם הקדמון התרחש "לעיתים קרובות" )שורה  (0)

 באופן יחסי ולא העיד כלל על הפרעה נפשית. התשובה אינה נכונה. 

ת. לפי לפי הפסקה השנייה, הדחקה נועדה למנוע התמודדות עם חוויות קשות אשר עלולות לגרום למצוקות נפשיות קשו (2)

רוצחי האב הרגישו תחושות כבדות של אשם וחרטה, ולכן הדחיקו את הרצח מהזיכרון. אם היה צורך להדחיק  25שורה 

 את החוויה, סימן שחוויה זו הייתה קשה מדי וההכרה בה הייתה עלולה לגרום למצוקה נפשית. זוהי התשובה הנכונה. 

, ורק לאחר מכן התפתח הפולחן שהרכז בדמותה של חיית לפי הפסקה השלישית, ראשית התרחש רצח האב הקדמון (5)

 השבט, הטוטם. רצח האב אינו מדגים את הפולחן הזה, התשובה אינה נכונה. 



 

 

לפי הפסקה השלישית, הרצח עצמו הוא החוויה הקשה אותה יש להדחיק, ואינו מהווה ביטוי מסולף של תכנים אחרים  (4)

 שהודחקו, התשובה אינה נכונה.

 פתרון לפי פסילת הנתונים: ב':דרך פתרון 

אנו יודעים כי שתיים מהטענות הינן נכונות ושתיים הינן שקריות, ננסה להצליב את הטענות השונות עם התשובות וכך להגיע 

 לתשובה הנכונה. 

ונה היינו טענה א': בקופסה הכחולה אין שום דבר, טענה זו אינה מתיישבת עם טענות ב',ג',ד', כלומר לו טענה זו הייתה נכ

מקבלים שלוש טענות שקריות, הדבר סותר את הנתונים. לפיכך טענה א' לא יכולה להתקיים, כלומר תשובה מספר ארבע 

 "בקופסה הכחולה אין שום פרי" אינה יכולה להתקיים ונפסלת. 

', כלומר לו טענה זו ד-טענה ב': בקופסה הכחולה יש משהו, טענה זו אינה מתיישבת עם טענה א', אך תואמת את טענה ג' ו

הייתה נכונה היינו מקבלים שלוש טענות נכונות, הדבר סותר את הנתונים. לפיכך טענה ב' אינה יכולה להתקיים לבדה. מעט 

 קשה לנו לפסול תשובות בהתבסס על טענה זו ולכן נשאיר את המצב כמו שהוא. 

ד )הרי תפוז הוא משהו, והוא -א הייתה מתאימה לטענות ב' וטענה ג': בקופסה הכחולה יש תפוז. לו טענה זו הייתה נכונה, הי

סוג של פרי הדר(, היינו מקבלים שלוש טענות נכונות והדבר היה סותר את נתוני השאלה. כלומר טענה ג' אינה נכונה, בקופסה 

 נפסלת.  5הכחולה אין תפוז. גם תשובה מספר 

הכחולה ישנו פרי הדר שאינו תפוז, הדבר תואם את טענה ב', אך טענה ד': בקופסה הכחולה יש פרי הדר. במידה ובקופסה 

ד'( ושתי -ג'. כלומר במקרה ובקופסה הכחולה ישנו פרי הדר שאינו תפוז, נקבל שתי טענות נכונות )ב' ו-סותר את טענות א' ו

, בקופסה הכחולה 0ג'(, הדבר תואם את הנתונים. התשובה היחידה המתאימה לטענה זו הינה תשובה -טענות שקריות )א'ו

   ישנה רק אשכולית )סוג של פרי הדר שאינו תפוז(. זוהי התשובה הנכונה.
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הגים ואיסורים. רק התרחשו טקסים פולחניים, מנ הותמרה דמות האב לדמות חיית השבט )טוטם(, סביבה 24-22פי שורות ל

ברעיון האל והאמונה המונותאיסטית. בשאלה זו המוחשי הוחלף הטוטם  בהםלאחר מכן התרחשו תהליכי הפשטה ועיבוד 

מוחשית של הנחש, הטוטם, אשר טרם הוחלפה בדמות אמורפית של אל, דבר שצפוי להתרחש השבט קיים טקסים סביב דמות 

 היא התשובה המתאימה.  0קרה בדתות מונותיאיסטיות. תשובה מספר כפי שהפשטה ועיבוד, לאחר תהליכי 
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נאמר שהקהילייה המדעית לא חסכה מפרויד את  28. בשורה מספר פירוש המילה "שבט" הינו מקל, מוט, בעזרתו ניתן להכות

"שבט ביקורתה", כלומר היא 'הכתה' אותו בביקורת רבה. את המילה הזו ניתן להחליף במילה 'חצים', גם לאחר שימוש מילה 

 היא הנכונה.  4כי הקהילייה המדעית 'הכתה' אותו בביקורת רבה. תשובה מספר  זו אנו נבין
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במשך דורות רבים". מכיוון שאין מנגנון ביולוגי  הזיכרון הקיבוצי"המעשים של רצח אב הודחקו מן  4לפי תשובה מספר 

י שמעשים מסוימים יודחקו מ"זיכרון קיבוצי", הזיכרון אינו מועבר המאפשר להוריש לדורות הבאים זיכרונות, אין זה הגיונ

 מאב לבנו אלא נרכש לאורך חיי כל אדם בפני עצמו. טענתו של פרויד מתערערת ולכן זוהי התשובה הנכונה. 

 



 

 

 :2 פרק חשיבה מילולית
 מפתח תשובות נכונות:

 

1. 2 6. 4 11. 3 16. 4 21. 1 

2. 3 7. 1 12. 1 17. 4 22. 4 

3. 1 8. 1 13 2 18. 4 23. 4 

4. 2 9. 2 14. 1 19. 1   

5. 4 11. 4 15. 4 21. 1   

 
 אנלוגיות

 רב.סינוור נגרם כתוצאה מאור  (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .1

 אוויר משמש לנשימה. (0)

 .רביםהצפה נגרמת כתוצאה ממים  (2)

 עקיצה נגרמת מדבורה, הדבורה נמצאת בנחיל הדבורים. (5)

 פעולתה של הרוח.נשיבה היא  (4)

    

 קימר פירושו הפך משהו לקשתי. (. הסבר:5התשובה הנכונה היא ) .2

 מי שהסתובב עשה תנועה מעגלית. (0)

 אדם רגיש הוא מי שהרגיש פעמים רבות או שהרגיש יותר מדי. (2)

 חידד פירושו הפך משהו לחד. (5)

 בוסס פירושו טבל משהו אחר, או את עצמו, במשהו בוצי.  (4)

 

 סעיפים.-קטע מתחלק לסעיפים, אשר יכולים בתורם להתחלק לתת (. הסבר:0)התשובה הנכונה היא  .3

 קבוצות. -אנשים מתחלקים לקבוצות, אשר יכולות בתורן להתחלק לתת (0)

 ימי נמצא בקרקעית הים.-אזור תת (2)

 תזונה הינו בעל תזונה לקויה.-מי שסובל מתת (5)

 תקני הינו משהו ללא תקן.-משהו תת (4)

 

 בשמלה, היא מאוחסנת בארון הבגדים. לא משתמשיםכל עוד  הסבר:(. 2התשובה הנכונה היא ) .4

 הלחם נוצר בתוך התנור. (0)

 בריבה, היא מאוחסנת בתוך המזווה. לא משתמשיםכל עוד  (2)

 בשידה יש לרוב יותר ממגירה אחת. (5)



 

 

 מטע כולל עצים רבים, כל עץ מכיל פירות רבים. (4)

 

 מוצג על במה.ב משהו אשר ותהמחזאי כ (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .5

 הקריין עובד מתוך האולפן. (0)

 השופט גוזר על אדם אחר ללכת לכלא. (2)

 הנגר יוצר רהיטים העשויים מעצים, מקור העצים הינו היער. (5)

 האדריכל מתכנן משהו אשר מוצג על הקרקע. (4)

 

 להדיח זו פעולה שמטרתה לגרום למישהו אחר לפשוע.  (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .6

 להסביר, אי לו צורך לתרץ.מי שהחליט  (0)

 להסלים הינו ההפך למתן. (2)

 להשתוקק פירושו לרצות מאוד. (5)

 לדובב זו פעולה שמטרתה לגרום למישהו אחר לדבר.  (4)

 

 הבנה והסקה
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גשם. ברור  יואש נסע ללמוד ספרות עברית באוניברסיטה בארה"ב, ואמו מדמה אותו לדג היוצא מהאגם בכדי לשתות טיפות

לראש האגם שם טיפות  לנו שלדג ישנם מים בשפע באגם בו הוא נמצא, ממש מתחת לאפו, ואין לו שום צורך לעלות ולהרחיק

מגיעות מהשמיים. בדומה לכך אמו של יואש חושבת שליואש אפשרות ללמוד ספרות עברית בארץ, ואין לו שום צורך  המים

ואש מדומה לדג, טיפות הגשם מדומות ללימודי ספרות עברית ואילו ארה"ב מדומה בלימודים אלו דווקא בארה"ב הרחוקה. י

 היא הנכונה.   0לראש האגם שם נוחתות טיפות הגשם. תשובה מספר 
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וון שגדי לא שכנם של גדי ומירית לא דישן את גינתו השנה, ואצלו הנרקיסים פרחו. מירית טוענת שהנרקיסים לא פרחו מכי (0)

דישן אותם, אך היות וגם השכן לא דישן את נרקיסיו ואצלו הם דווקא כן פרחו, אנו מבינים שטענתה נחלשת. גדי טוען 

מן הסתם גם בגינתו של השכן ולא רק בגינתם  חלשהנרקיסים לא פרחו בשל החום הכבד ששרר החודש, אך היות וחום זה 

מחלישה את שתי , אנו מבינים שגם טענתו של גדי נחלשת. התשובה ושל הזוג, ואצל השכן הנרקיסים דווקא כן פרח

 ולכן זוהי התשובה הנכונה. הטענות

סים לא פרחו מכיוון שגדי שכנם של גדי ומירית לא דישן את גינתו השנה, ואצלו הנרקיסים לא פרחו. מירית טוענת שהנרקי (2)

לא דישן אותם, ובהתאם לכך, גם אצל השכן שלא דישן את נרקיסיו לא נראתה פריחה. הדבר תואם את טענתה של מירית 

 ולכן מחזק אותה, התשובה נפסלת. 

די לא שכנם של גדי ומירית דישן את גינתו השנה, ואצלו הנרקיסים פרחו. מירית טוענת שהנרקיסים לא פרחו מכיוון שג (5)

דישן אותם, ובהתאם לכך שכנם כן דישן את נרקיסיו והם אכן פרחו. אנו מסיקים מכך שדישון הנרקיסים הוא ככל הנראה 

 הגורם הקובע האם הם יפרחו או לא, הדבר מחזק את טענתה של מירית ולכן התשובה נפסלת. 



 

 

רית טוענת שהנרקיסים לא פרחו מכיוון שגדי לא השכן של גדי ומירית דישן את גינתו השנה, ואצלו הנרקיסים לא פרחו. מי (4)

ו, אנו מבינים שטענתה נחלשת. גדי טוען כן דישן את נרקיסיו ואצלו הם דווקא לא פרחדישן אותם, אך היות והשכן 

שהנרקיסים לא פרחו בשל החום הכבד ששרר החודש, אך היות וחום זה חל מן הסתם גם בגינתו של השכן ולא רק בגינתם 

ואצל השכן הנרקיסים גם לא פרחו )למרות דישונם( אנו מניחים כי החום מנע מן הנרקיסי השכן לפרוח, ומסקנתו  של הזוג,

 . היות ואנו מעוניינים בתשובה אשר מחלישה את שתי הטענות, תשובה זו אינה נכונה. מתחזקתשל גדי 
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, לא נאמר כי שיתוף הפעולה פוחת או עולה, אלא שהדרך להשיג שיתוף פעולה זה השתנתה. כמו לפי דבריה של ד"ר ליטווין (0)

על הבנה.  רב מדיכן מצוין שכעת מערכת היחסית בין הורים לילדים מבוססת על הבנה, הסבר ומשא ומתן, לא אוזכר דגש 

 התשובה אינה נכונה.  

, אופי הקשר בין הורים לילדים השתנה, וכעת הוא פחות מושתת על כפייה בשל סמכות ויותר טוויןלפי דבריה של ד"ר לי (2)

 מתבסס על הבנה, הסברים ומו"מ. זוהי התשובה הנכונה. 

על הבנה, הסבר ומשא ומתן, אך לא  יותרמערכת היחסים בין הורים לילדיהם מבוססת לפי דברי של ד"ר ליטווין,  (5)

  ותבת ולכן אינה נכונה.בה מקצינה את דברי הכעל אלה. התשו אך ורקמתבססת 

על הבנה, הסבר ומשא ומתן בהשוואה לעבר.  יותרלפי דברי של ד"ר ליטווין, מערכת היחסים בין הורים לילדיהם מבוססת  (4)

 תשובה זו טוענת כי ההורים משתמשים פחות בשיטות אלה בהשוואה לעבר ולכן התשובה אינה נכונה. 
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לפי הפסקה המקורית, גופי הפיתוח פוגעים בביצות וכך פוגעים במגוון הביולוגי המתקיים בהן. בכדי לנסות לפצות על כך, הם 

מחויבים ליצור ביצות חדשות באזורים אחרים, אך ביצות אלה אינן מועילות ואף פוגעות במערכת האקולוגית הטבעית באותו 

 4, תשובה מספר ופי הפיתוח פוגעים בביצות, ולא זאת בלבד אלא שהם פוגעים גם במערכות אקולוגיות אחרותגהמקום. כלומר 

 היא הנכונה. 
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בקופים גבוהה יותר כך קשריהם החברתיים יציבים יותר, ולהיפך. אנו מעוניינים לשלב  Tלפי טענת החוקרים, ככל שרמת תאי 

בות על מנת להגיע לטענה כי לחץ נפשי מתמשך באדם מגביר את הסיכון ללקות במחלות זיהומיות. ננסה להגיע מספר תשו

 תשובות, ולאחר מכן נסמן את התשובה הנותרת, בה לא השתמשנו, כתשובה הנכונה.  5-למסקנה זו בעזרת שימוש ב

, בכדי שנוכל לקשר בין נתוני הקופים לנתוני האדם )ולכן תשובה זו נפסלת(. בתשובה הרביעיתראשית אנחנו חייבים להשתמש 

, ככל שקוף סובל פחות מלחץ נפשי, כך הקשרים החברתיים שלו יציבים יותר. אם נשלב תשובה זו עם התשובה השנייהלפי 

לו גבוהה יותר, ורמת ש T-התשובה הרביעית נסיק כי גם אצל האדם, ככל שהוא סובל פחות מלחץ נפשי כך רמת תאי ה

בדמם של קופים ושל בני אדם  T-, ככל שרמת תאי הבתשובה הראשונההקשרים החברתיים שלו יציבים יותר. כעת נשתמש 

גבוהה יותר )כלומר ככל שהקשרים החברתיים שלהם יציבים יותר, והלחץ הנפשי שלהם נמוך יותר( כך קטן הסיכון שילקו 

 זו עם התשובות האחרות יוצר מצב בו:במחלות זיהומיות. שילוב תשובה 

  -פחות מחלות זיהומיות.   כלומר T יותר תאי  יותר קשרים חברתיים  פחות לחץ נפשי 

 פחות מחלות זיהומיות.  פחות לחץ נפשי 

 יותר מחלות זיהומיות, הטענה המבוקשת.  יותר לחץ נפשי 



 

 

 זוהי התשובה הנותרת ולכן גם התשובה הנכונה. הצלחנו להגיע לטענה זו מבלי להשתמש בתשובה השלישית, 

 

 השלמת משפטים
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לאחר האזנה אחת לביצועה של מוניק ליצירה, סברתי כי הוא לוקה בפגמים למכביר. לאחר לא מעט האזנות חוזרות הלכה  (0)

 דעתי והשתנתה, ואינני נוטה עוד לסברה כי הביצוע שלה הוא מן הגרועים. זוהי התשובה הנכונה. 

 לא השתנתה השקפתילא מעט האזנות חוזרות לאחר האזנה אחת לביצועה של מוניק ליצירה, סברתי כי הוא מופתי. לאחר  (2)

 כהוא זה, ואינני מסתייג מהסברה כי הביצוע שלה הוא מן הפחות מוצלחים. 

לפי תחילת המשפט הדובר סובר כי ביצועה של מוניק הינו מופתי, כלומר נהדר. בהמשך הוא טוען שהשקפתו לא השתנתה, 

 ישנה סתירה בין דבריו ולכן התשובה נפסלת. אולם הוא מפרט כי ביצועה הינו מן הפחות מוצלחים. 

לא לאחר האזנה אחת לביצועה של מוניק ליצירה, סברתי כי הוא רחוק מלעורר עניין. לאחר לא מעט האזנות חוזרות  (5)

 בהרבה, ואינני נוטה לסברה כי הביצוע שלה הוא מן הפחות מעניינים.  השתנתה השקפתי

של מוניק אינו מעניין, אך בהמשך הוא מסביר שהשקפתו לא השתנתה וכי לפי תחילת המשפט הדובר סובר כי ביצועה 

 ביצועה של מוניק אינו מן הפחות מעניינים, כלומר הוא אכן מעניין. ישנה סתירה בין דבריו ולכן התשובה נפסלת. 

, ינוי בהשקפתיחל שלאחר האזנה אחת לביצועה של מוניק ליצירה, סברתי כי הוא מופתי. לאחר לא מעט האזנות חוזרות  (4)

 ואינני מסתייג עוד מהסברה כי הביצוע שלה הוא מן המעולים. 

לפי תחילת המשפט הדובר סובר כי ביצועה של מוניק הינו מופתי, כלומר נהדר. בהמשך הוא טוען שהשקפתו השתנתה, וכי 

ל השקפתו לא השתנתה הוא אינו מסתייג מהסברה כי ביצועה מעולה, כלומר הוא עודנו מאמין שביצועה מעולה. בפוע

 ונותרה זהה, ולכן ישנה סתירה בדבריו. המשפט נפסל.
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מחקרים מדעיים הראו כי מיתרי הקול של בני אדם שונים דומים מאוד אלה לאלה, ולפיכך, טועים מי שחושבים  (0)

אפשר להבחין -התברר כי הטענה שאי פי כן, אף עלשההבדלים של בני אדם נובעים מהבדלים במבנה מיתרי הקול שלהם. 

 בין זמרת סופרן לזמר בס רק באמצעות התבוננות במיתרי הקול שלהם היא טענה נכונה. 

לפי תחילת המשפט, מיתרי הקול בין בני אדם דומים אלה לאלה, ובהתאם לכך, לפי סוף המשפט לא ניתן להבחין בין 

הקול. שני חלקים אלו של המשפט תואמים זה לזה. באמצע הקטע מופיעות זמרת סופרן לזמר בס רק מהתבוננות במיתרי 

המילים "אף על פי כן" שנועדו להביע הסתייגות, במשפט זה אין מקום להסתייגות אלא דווקא למילת התאמה, ולכן 

 התשובה אינה נכונה. 

י יש אמת בסברה שההבדלים בין מחקרים מדעיים הראו כי מיתרי הקול של בני אדם שונים אינם דומים אלה לאלה, וכ (2)

קולותיהם של בני אדם נובעים מהבדלים בין מיתרי הקול שלהם. מכאן שהטענה שאי אפשר להבחין בין זמרת סופרן לזמן 

 בס רק באמצעות התבוננות במיתרי הקול שלהם אינה נכונה. זוהי התשובה הנכונה. 

אלה לאלה, ולפיכך, אין אמת בהנחה שההבדלים  ינם דומיםאמחקרים מדעיים הראו כי מיתרי הקול של בני אדם שונים  (5)

 בין קולותיהם של בני אדם נובעים מהבדלים במבנה מיתרי הקול שלהם. 

כאן כבר ניתן לפסול את התשובה. לפי תחילת המשפט ישנם הבדלים במיתרי הקול של בני אדם שונים, כלומר אנו מניחים 

שההבדלים בין קולותיהם של בני אדם נובעים מהבדלי מבנה מיתרי הקול שלהם. מילת הקישור "לפיכך" אינה מתאימה 

 אינם מתאימים זה לזה. התשובה נפסלת. במקרה זה, מילה זו מביעה התאמה אולם שני חלקי המשפט 



 

 

מחקרים מדעיים הראו כי מיתרי הקול של בני אדם שונים דומים מאוד אלה לאלה, ולפיכך, טועים הסוברים שההבדלים  (4)

בין קולותיהם של בני אדם נובעים מהבדלים במבנה מיתרי הקול שלהם. מכאן הסיקו החוקרים כי הטענה שאי אפשר 

 רן לזמר בס רק באמצעות התבוננות במיתרי הקול שלהם אינה נכונה. להבחין בין זמרת סופ

אדם דומים מאוד אלה לאלה, לכן היינו מצפים שהחוקרים יקבעו שלא הבני כלל לפי תחילת המשפט, מיתרי הקול של 

בחין.... , אולם לפי המשפט "אי אפשר להניתן להבחין בין זמרת סופרן לזמר בס רק לפי התבוננות במיתרי הקול שלהם

אינה נכונה" אנחנו מבינים שהם חושבים שניתן להבחין רק בעזרת התבוננות במיתרי הקול )זאת היות והמשפט מכיל 

 שלילה כפולה(. ההיגיון הפנימי נפגע ולכן התשובה נפסלת.  
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ם באתרים ארכיאולוגיים על ההרכב האתני של שמיט מערער על הטענה שאי אפשר ללמוד דבר מסגנון כלי החרס הנחשפי (0)

תושבי המקום בעבר. לשיטתו, שינוי בסגנון עיצובם של הכלים שנמצאו באתר אמנם אינו מעיד בהכרח על חדירה של 

אוכלוסייה ממוצא אתני שונה, שהביאה עימה את כליה הייחודיים, אך המשכיות בסגנון העיצוב מאפשרת בהחלט לקבוע 

 זוהי התשובה הנכונה. דירה שכזו. כי לא התרחשה ח

שאי אפשר ללמוד דבר מסגנון כלי החרס הנחשפים באתרים ארכיאולוגיים על ההרכב האתני של  מסכים עם הטענהשמיט  (2)

על חדירה של אוכלוסייה  מעיד בהכרחתושבי המקום בעבר. לשיטתו, שינוי בסגנון עיצובם של הכלים שנמצאו באתר 

 ממוצא אתני שונה. 

כאן כבר ניתן לפסול את התשובה. אם שמיט אכן טוען כי לא ניתן ללמוד דבר מסגנון כלי חרס ארכיאולוגיים על ההרכב 

שינוי באוכלוסייה כמו  מעיד בהכרחהאתני של אוכלוסייה מסוימת, הוא לעולם לא ייקבע כי שינוי בסגנון עיצוב הכלים 

 סלת. חדירה של אוכלוסייה ממוצא אתני שונה. התשובה נפ

שמיט מערער על הטענה שאי אפשר ללמוד דבר מסגנון כלי החרס הנחשפים באתרים ארכיאולוגיים על ההרכב האתני של  (5)

תושבי המקום בעבר. לשיטתו, שינוי בסגנון עיצובם של הכלים שנמצאו באתר אינו מעיד בהכרח על חדירה של אוכלוסייה 

המשכיות בסגנון העיצוב אינה מאפשרת לקבוע כי לא  וכמו כןם, ממוצא אתני שונה, שהביאה עמה את כליה הייחודיי

 התרחשה חדירה שכזו. 

לפי דברי שמיט, שינוי בסגנון עיצוב הכלים אינו מעיד בהכרח על חדירת אוכלוסייה שונה, וכי המשכיות בסגנון העיצוב 

מרמזת דווקא שכן התרחשה חדירה התרחשה חדירה שכזו, כלומר ההמשכיות בסגנון העיצוב  לאאינה מאפשרת לקבוע כי 

שכזו. שני חלקי המשפט אינם תואמים זה את זה, ולכן לא ניתן להוסיף ביניהן את מילות הקישור "כמו כן" אשר מביעות 

 התאמה. המשפט סותר את עצמו ולכן נפסל.

 הבנה והסקה
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לפי הפסקה, פשוטי העם קראו בתביעה לחלוקת קרקעות ואספקת לחם זול להמונים, ואילו האצילים קראו בתביעה  (0)

לשמיטת חובות. כלומר האינטרסים של שתי הקבוצות לא היו משותפים, הם פעלו בנפרד להשגת מטרות שונות, ולא יחדיו 

 להשגת מטרות משותפות. התשובה אינה נכונה. 

אפשר אולי להניח כי אילו ניתן אשראי לפשוטי האם, הם היו בוודאי מצטרפים לאצילים המרוששים בדרישה לשמיטת  (2)

חובות, אך הדבר אינו נאמר כלל בפסקה. היות ואנו מחפשים את המשפט המסכם באופן הטוב ביותר את הטענה המרכזית 

 בפסקה, התשובה אינה נכונה. 



 

 

תביעה לחלוקת קרקעות ואספקת לחם זול להמונים, ואילו האצילים קראו בתביעה לפי הפסקה, פשוטי העם קראו ב (5)

אליהם.  חברו, אין זה נכון לקבוע שהאצילים דרשו חלוקת קרקעות ואספקת לחם זול ופשוטי העם לשמיטת חובות

 התשובה אינה נכונה. 

, ואילו האצילים קראו בתביעה לפי הפסקה, פשוטי העם קראו בתביעה לחלוקת קרקעות ואספקת לחם זול להמונים (4)

 לשמיטת חובות, כלומר שתי הקבוצות מחו כנגד השלטון הרומי, כל אחת מסיבותיה שלה. זוהי התשובה הנכונה.

 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .16

של  יש להבין מדבריו של עוואט כי "תרגום קולח וטבעי" אינו תרגום אשר נאמן באופן מלא לטקסט המקורי, כלומר טענתו (0)

 עוואט אינה מתבססת על כך שהמתרגם צריך לשאוף לנאמנות רבה ככל האפשר לטקסט המקורי. התשובה אינה נכונה. 

לפי דברי עוואט, פופולאריות היצירות הספרותיות נובעת מכך שקל לתרגמן לשפות אחרות, כלומר הן זוכות לפופולאריות  (2)

 כו במקום בו נכתבו. התשובה אינה נכונה. בשל הקלות להפיצן בעולם ולא בשל הפופולאריות לה ז

את היצירות הספרתיות לשפות שונות.  הקושי לתרגם-לקושי או איהתרגומים, אלא רק  למספרעוואט לא התייחס  (5)

 התשובה אינה נכונה.

פופולאריות יצירה ספרותית מעידה על הנאה מקריאתה. לפי עוואט, הספרים המדוברים זכו לפופולאריות רבה היות  (4)

והתרגום שלהם הינו קולח וטבעי. מכאן אנו מסיקים כי ספר שאינו מתורגם באופן קולח, יהיה פחות מהנה לקריאה 

 וכנראה פחות פופולארי. זוהי התשובה הנכונה.
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יימת את כללה השני של אפיפית. מילה זו מכילה את האות פ' יותר מפעם אחת, אך אינה כוללת את האות מ', ולכן לא מק (0)

 רונית. התשובה נפסלת. 

 אומנת. מילה זו מכילה הן את האות א' והן את האות מ', ולכן לא מקיימת את כללה הראשון של רונית. התשובה נפסלת.  (2)

מ' יחדיו ולכן מקיימת את כללה הראשון של רונית. לפי כללה השלישי של -פלא. מילה זו אינה מכילה את האותיות א' ו (5)

ה צריכות להתחיל נית, שתי המילים בסיסמה יתחילו באותה האות, כלומר במקרה זה הן המילה 'פלא' והן המילה הבארו

פ'. כמו כן, לפי הכלל השני, סיסמה הכוללת את האות פ' יותר מפעם אחת צריכה לכלול גם את האות מ', כלומר  באות

 המילה השנייה צריכה להכיל גם את האות מ'. 

קיבלנו מצב בו המילה הראשונה מתחילה באות פ' וכוללת את האות א', המילה השנייה מתחילה באות פ' וכוללת את 

 האות מ'. לפי הכלל הראשון הסיסמה לא יכולה להכיל את האות א' והאות מ', ולכן המצב אינו אפשרי. התשובה נפסלת. 

מקיימת את הכלל הראשון. לפי הכלל השלישי שתי המילים פומה. המילה כוללת את האות מ' אך לא את האות א' ולכן  (4)

המרכיבות את הסיסמה צריכות להתחיל באותה האות, כלומר המילה השנייה צריכה גם היא להתחיל באות פ'. במקרה 

כזה האות פ' תופיע יותר מפעם אחת, והסיסמה תכלול גם את האות מ' )במילה פומה( כלומר הכלל השני מתקיים גם הוא. 

 עוד המילה השנייה אינה כוללת את האות א', כלל הכללים מתקיימים וזוהי התשובה הנכונה.  כל

 

 הבנת הנקרא

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .18

לפי המשפט הראשון, הירח הינו הגוף השמימי היחיד בו ביקרו אסטרונאוטים, אך אין זה אומר שלא ניתן לבקר בגופים  (0)

 שמימיים אחרים. התשובה אינה נכונה. 



 

 

לפי המשפט הראשון, הירח נחקר באמצעות חלליות וביקרו בו אסטרונאוטים, אין זה אומר שזוהי הדרך היחידה לחקור  (2)

 אינה נכונה. את הירח.התשובה 

לפי המשפט הראשון, הירח היה העצם הראשון במערכת השמש שנחקר באמצעות חלליות, מכיוון שמדובר בעצם הראשון  (5)

אנו מבינים שישנם עצמים נוספים שנחקרו באמצעות חלליות. כמו כן נאמר כי זהו הגוף השמימי היחיד בו ביקרו 

 הם ביקרו אסטרונאוטים. התשובה אינה נכונה. אסטרונאוטים, כלומר אין גופים שמימיים נוספים ב

לפי המשפט הראשון, הירח היה העצם הראשון במערכת השמש שנחקר באמצעות חלליות, מכיוון שמדובר בעצם הראשון  (4)

אנו מבינים שישנם עצמים נוספים שנחקרו באמצעות חלליות. כמו כן נכתב בהמשך שזו הגוף השמימי היחיד בו ביקרו בני 

 התשובה הנכונה.  אדם. זוהי

 (. הסבר:0התשובה הנכונה היא ) .19

צלקת הינה סימן על העור שנותר כשריד של פצע אשר נוצר לפני זמן רב והחלים. לכן השימוש במילה "מצולקות" נועד להציג 

 0את המכתש(. תשובה מספר  -את המכתש כשריד ל"פצע" שנפער בקרקע לפני זמן רב )ולאחר ש"התאחה" הותיר צלקת בלבד

 היא הנכונה. 

 

 (. הסבר:0התשובה הנכונה היא ) .21

לכן נחפש את התשובה בה  זה אינו פונה אל כדור הארץ." את צידו הרחוק של הירח, 5-צילמה החללית "לונה 8-01לפי שורות 

 0, כך שיתאפשר לחללית לצלם את צידו של הירח שאינו פונה לכדור הארץ תשובה מספר "5בין כדור הארץ ל"לונה הירח נמצא 

 היא התשובה היחידה שעשויה להתאים, זוהי התשובה הנכונה. 

 (. הסבר:0התשובה הנכונה היא ) .21

אלה.  הסיבות להיווצרות המכתשים הינן פגיעות האסטרואידים והמטאוריטים בשטח הירח, וזרימת לבה בזלתית בנקודות

היות וה"ימות" הכהות צעירות מן הרמות, הן ספגו פחות פגיעות של אסטרואידים ומטאוריטים ולכן הן כוללות פחות 

 היא הנכונה. 0מכתשים. תשובה מספר 

 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .22

קרבה זו מרמזת . הארץבשל קרבתו היחסית לכדור , יש להמשיך לחקור את התהליכים שהתרחשו על הירח 28לפי שורה מספר 

על כך שתהליכים שהתרחשו על הירח התרחשו גם על כדור הארץ, ולכן הכרת העדויות שהצטברו על פני הירח תועיל לנו להבנת 

 היא הנכונה.  4תהליכים שהתרחשו בעבר בכדור הארץ. תשובה מספר 

 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .23

העקבות נותרו ולא ארץ נמחו כמעט כולן, אך בירח 'ההיסטוריה תועדה' כלומר  , עקבות הפגיעות בכדור ה51-50לפי שורות  (0)

 נמחו. התשובה נפסלת. 

האזור המכיל הן את הירח   28-20השאלה מבקשת להצביע על מאפיין המייחד את הירח מכדור הארץ, אולם לפי שורות  (2)

הבדל בין הירח לכדור הארץ, התשובה והן את כדור הארץ נוצר בראשית התפתחות מערכת השמש. כלומר זהו אינו 

 נפסלת. 

, הן בכדור הארץ והן בירח 51-50השאלה מבקשת להצביע על מאפיין המייחד את הירח מכדור הארץ, אולם לפי שורות  (5)

 פגעו גופים שמימיים. התשובה אינה נכונה.



 

 

, בכדור 51-50סף, לפי שורות , מעט מאוד השתנה על פני הירח בשלושת מיליארדי השנים האחרונות. בנו23לפי שורה  (4)

הארץ נמחו סימני פגיעתם של גופים שמימיים, ולכן אנו מבינים שפני כדור הארץ כן השתנו )זאת לעומת פני הירח(. מצאנו 

 מאפיין המייחד את הירח בהשוואה לכדור הארץ, זוהי התשובה הנכונה. 



 

 

 :1 רק אנגליתפ
 מפתח תשובות נכונות:

 

1. 1 6. 4 11. 3 16. 2 21. 4 

2. 1 7. 2 12. 1 17. 2 22. 2 

3. 2 8. 4 13 1 18. 4   

4. 2 9. 3 14. 4 19. 2   

5. 1 11. 2 15. 1 21. 3   

 
 השלמת משפטים

 .43, הזעפת פנים מפעילה פניםשרירי  17חיוך מפעיל  .1

 (. 0התשובה הנכונה היא )

 של הפנים. -facial: 0תשובה 

 מלכותי. -regal: 2תשובה 

 ערני, דרוך -alert: 5תשובה 

  רך, עדין -tender: 4תשובה 

 

 רגל, דיונות החול ברמת אלשן בסין הינן מהגדולות בעולם. 1211לגובה  מתנשאות .2

 (. 0התשובה הנכונה היא )

 מתנשא -rising: 0תשובה 

 נוחת -landing: 2תשובה 

 מתכופף -bending: 5תשובה 

 מתאמן  -training: 4תשובה 

 

בתזונה בקרב חמישה עשר אחוזים מאוכלוסיית העולם אין מספיק מזון לאכילה, והם סובלים מבעיות בריאות הקשורות  .3

 לקויה.  

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 יושר, הגינות -integrity: 0תשובה 

 תזונה לקויה -malnutrition: 2תשובה 

 מעצור, עכבה -inhibition: 5תשובה 

 אדיבות, נימוס -courtesy: 4תשובה 

 

 



 

 

 .קונפורמיותחוסר הסכמה להיות שונה הינה נפוצה בחברות המעודדות  .4

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 אריכות ימים -longevity: 0תשובה 

 קונפורמיות, נטייה לדבוק בנוהל המקובל -conformity: 2תשובה 

 דריכות, מוכנות, ערנות -vigilance: 5תשובה 

 הערצה, הערכה, רכישת כבוד -reverence: 4תשובה 

 

חלקיקי אבק מינרלי  שואפיםכורים נמצאים בסיכון גבוה לפיתוח מחלת ריאות חסרת טיפול בשם סיליקוזיס, כיוון שהם  .5

 באופן קבוע.

 (. 0התשובה הנכונה היא )

 לשאוף -inhale: 0תשובה 

 החזר כספי -refund: 2תשובה 

 התאבק, התגושש -wrestle: 5תשובה 

 בושה, חרפה -disgrace: 4תשובה 

 

 נהיגה מהירה ופזיזה בעזרת חגירת חגורת בטיחות לשם הגנה. לפצות עלחלק מהנהגים מאמינים שהם יכולה  .6

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 הגה במשהו, הרהר בנושא מסוים -revolve around: 0תשובה 

 התחלף בין משהו למשהו -alternate between: 2תשובה 

 להתווכח על משהו, לריב או להתווכח בנושא מסוים -quarrel about: 5תשובה 

 לפצות על -compensate for: 4תשובה 

 

 .17-במשך יותר ממאה, ציפור הדודו נכחדה במאה ה ללא רחמים לאחר שניצודה .7

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 ללא רבב, ללא דופי -immaculately: 0תשובה 

 ללא רחמים, בקשיחות, בנוקשות -relentlessly: 2תשובה 

 באופן שטחי -superficially: 5תשובה 

 באופן מסובך, באופן מורכב -intricately: 4תשובה 

 

 המכרות של זאיר מפיקים שני שלישים מאספקת הקובלט בעולם. .8

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 סחף, נסחף -drift: 0תשובה 

 התלקח, להט -blaze: 2תשובה 

 שיר, פזמון -chant: 5תשובה 



 

 

  הפיק, הניב  -yield: 4תשובה 

 

 

 ניסוח מחדש

 אף אחד לא יודע מי המציא את המצלמה. .9

  (. 5התשובה הנכונה היא )

לפי המשפט המקורי לא ברור מי המציא את המצלמה : אף אחד אינו בטוח איך נראתה המצלמה הראשונה. 0תשובה 

 הראשונה, אך אין התייחסות למראה מצלמה זו. התשובה אינה נכונה. 

לפי המשפט המקורי לא ברור מי המציא את המצלמה : אף אחד אינו יודע איך הופעלה המצלמה הראשונה. 2תשובה 

 נכונה.הראשונה, אך אין התייחסות להפעלת מצלמה זו. התשובה אינה 

 זוהי התשובה הנכונה.: אין זה ברור מי תכנן את המצלמה הראשונה. 5תשובה 

לפי המשפט המקורי לא ברור מי המציא את המצלמה הראשונה, אך  : אין זה ידוע מתי המצלמה הראשונה הופקה. 4תשובה 

 אין התייחסות להפקת מצלמה זו. התשובה אינה נכונה. 

 

 שם לאחרונה, מפרץ בריסטול באלסקה שפע בדגים. ות הדלק שהתרחשולפני שפיכ .11

 (.2התשובה הנכונה היא )

את אוכלוסיית הדגים באלסקה באופן משמעותי, בעיקר את אלו של מפרץ  ות דלק שנעשו לאחרונה כילו: שפיכ0תשובה 

במשפט המקורי לא נאמר כי כלל אוכלוסיית הדגים באלסקה נפגעה, אלא רק אלו שהיו במפרץ בריסטול. התשובה בריסטול. 

 מכילה יותר מדי מידע ולכן אינה נכונה. 

 דגים היו בשפע במפרץ בריסטול באלסקה עד לשפיכות הדלק שהתרחשו שם לאחרונה. זוהי התשובה הנכונה.: 2תשובה 

נן מזיקות מאוד לדגים, כפי שהודגם לאחרונה במפרץ בריסטול באלסקה. המשפט המקורי עסק רק : שפיכות דלק הי5תשובה 

 בשפיכות הדלק באלסקה, ולא בנזק שהן עושות באופן כללי. התשובה אינה נכונה.  

י לא :  אוכלוסיית הדגים במפרץ בריסטול, אלסקה, טרם החלים משפיכות הדלק שנעשו שם לאחרונה. במשפט המקור4תשובה 

 הייתה התייחסות להחלמת הדגים, התשובה אינה נכונה. 

 

 הינן ייחודיים למדינה.  -בעיקר צמחי הרים -מבין אלפיים זני הצמחים הגדלים בנורווגיה, רק מעטים .11

  (. 5התשובה הנכונה היא )

: ניתן למצוא כמעט אלפיים זני צמחים בנורווגיה, אך רק מעטים מהם גדלים באזורים ההרריים במדינה. לפי המשפט 0שובה ת

 המקורי המיעוט מתייחס לצמחים אשר ייחודיים לנורווגיה, ולא לצמחי ההרים. התשובה אינה נכונה. 

ייחודיים ביותר גדלים בהרים. המשפט המקורי לא פרט : מבין אלפיים זני הצמחים הנמצאים בנורווגיה, הצמחים ה2תשובה 

 על ייחודיות הפרחים עצמם, אלא רק ציין אלו פרחים קיימים רק בנורווגיה. התשובה אינה נכונה. 

: מרבית מבין אלפיים הצמחים הנמצאים בנורווגיה יכולים להימצא גם מחוץ למדינה, אך מספר מועט, בעיקר צמחי 5תשובה 

 זוהי התשובה הנכונה.נורווגיה בלבד. הרים, גדלים ב

רק מעטים מבין אלפיים זני הצמחים הקיימים בנורווגיה קיימים גם במדינות הרריות נוספות. לפי המשפט המקורי  : 4תשובה 

מרבית מזני הצמחים בנורווגיה נמצאים במדינות אחרות, ודווקא חלק מהזנים ההרריים ייחודים לנורווגיה. כמו כן 

בהקשר של מדינות אחרות, לא תוארו מדינות הרריות כלל במשפט המקורי )פרט לנורווגיה(.  להרים לא הייתה ההתייחסות

 התשובה אינה נכונה. 

 



 

 

 העידן הקלאסי של הספרות והפילוסופיה הסינית עלה מן התסיסה האינטלקטואלית בקרב מעמד האצולה. .12

 (. 0התשובה הנכונה היא )

 : אי שקט בקרב האצולה הביא לעליית העידן הקלאסי של הספרות והפילוסופיה הסינית. זוהי התשובה הנכונה. 0שובה ת

הגיע ממעמד האצולה. לפי המשפט המקורי הספרות : האינטלקטואלים והפילוסופים הסינים החשובים ביותר 2תשובה 

צולה, אך אין זה אומר שהפילוסופים והאינטלקטואלים והפילוסופיה הקלאסית הסינית התפתחות מתסיסה בקרב מעמד הא

 החשובים ביותר הגיעו ממעמד זה, המשפט המקורי לא שם דגש על חשיבות. התשובה אינה נכונה. 

: במהלך התקופה הקלאסית של סין, רק האצולה קיבלה חינוך אינטלקטואלי קפדני בנושאי ספרות ופילוסופיה. 5תשובה 

 יחס לתקופה הקלאסית בסין, וגם לא לחינוך שקיבל מעמד האצולה. התשובה אינה נכונה. המשפט המקורי אינו מתי

: העידן הקלאסי של ספרות ופילוסופיה בסין הסתיים כאשר האינטלקטואלים מרדו כנגד האצולה. לפי המשפט 4תשובה 

א הסתיים במרד כנגדו. התשובה המקורי העידן הקלאסי של הספרות והפילוסופיה הסינית דווקא התפתח ממעמד האצולה, ול

 אינה נכונה. 

 

 1קטע קריאה 

  (. 0התשובה הנכונה היא ) .13

 : כלל הפסקה הראשונה עוסקת בצמח הרוזמרין, ובהיותו סמל לזיכרון. זוהי התשובה הנכונה. 0תשובה 

: רק המשפט הראשון בפסקה מתייחס לציטוט מהמחזה של שייקספיר, אך לפי השאלה אנו מתבקשים להתייחס 2תשובה 

 לכלל הפסקה. התשובה אינה נכונה. 

: הפסקה אומנם מזכירה טקסים עבור המתים, אך היא סובבת סביב צמח הרוזמרין, ואף מייחסת אותו לזיכרון בין 5תשובה 

 ן המתים. התשובה אינה נכונה. אוהבים ולא רק לזיכרו

 : לא הייתה התייחסות כלל להיסטורית צמח הרוזמרין, התשובה אינה נכונה. 4תשובה 

 

 הסבר. (. 4התשובה הנכונה היא ) .14

צמח הרוזמרין הונח בתוך ארון הקבורה כסמל לאמירה "אני אזכור אותך תמיד", כלומר כסמל לכך שהאדם  3-2לפי שורות 

 היא הנכונה.  4תשובה מספר הנפטר לא יישכח. 

 

 הסבר. (. 0התשובה הנכונה היא ) .15

 .started in -תחילת הפסקה הראשונה עוסקת בתחילת הקישור בין צמח הרוזמרין לזיכרון, ולכן ניתן להחליף את המילים ב

 

 הסבר. (. 2התשובה הנכונה היא ) .16

אורוסולית. כלומר החומצה האורוסולית יכולה להימצא בתוך צמח הרוזמרין כולל בתוכו כימיקל בשם חומצה  05לפי שורה 

 שמן רוזמרין.

 

 הסבר. (. 2התשובה הנכונה היא ) .17

, רק מחקרים כיום מצאו שרוזמרין מכיל בתוכו חומצה אורוסולית, אין זה אומר שהרומאים ידעו 00-02: לפי שורות 0תשובה 

 על כך. התשובה אינה נכונה. 

הרומאים מרחו שמן רוזמרין על מצחם לפני פתרון מבחנים, מכאן ניתן להניח שהם האמינו  01-00: לפי שורות 2תשובה 

 שהשמן יסייע להם להצליח במבחן. זוהי התשובה הנכונה. 



 

 

 היוונים שמו צמחי רוזמרין בשיערם, ולא הרומאים. התשובה נפסלת.  0: לפי שורה 5תשובה 

הרומאים מרחו שמן רוזמרין על מצחם לפני פתרון מבחנים, אין זה אומר שהם התייחסו לצמח  01-00: לפי שורות 4תשובה 

 ללמידה ולחוכמה. התשובה אינה נכונה.  כסמלהרוזמרין 

 

 2 קטע קריאה

 הסבר. (. 4התשובה הנכונה היא ) .18

 אומנם מצוין מספר פעמים לאורך הטקסט, אך קטע זה אינו עוסק בארגון עצמו. התשובה אינה נכונה.  NEA-: ה0תשובה 

 : הקטע עוסק בירידה בכמות הקוראים, ולא בתפקיד הקריאה בקהילה. התשובה אינה נכונה. 2תשובה 

 : לא הייתה התייחסות לטרנדים בקרב ההשכלה הגבוהה כלל, התשובה אינה נכונה. 5תשובה 

 : כלל הקטע עסק בסקר שנערך בנושא הרגלי הקריאה בארצות הברית ובהשלכותיו. זוהי התשובה הנכונה. 4תשובה 

 

  (. 2התשובה הנכונה היא ) .19

: השאלה מתייחסת לפסקה הראשונה בלבד, לא צוין שהמשתתפים בסקר היו בעלי השכלה גבוהה. התשובה אינה 0תשובה 

 נכונה. 

מבוגרים מכל הקבוצות הדמוגרפיות. קבוצות אלה כוללות ביניהן שוני אתני,  01,111ר נערך בקרב , הסק5: לפי שורה 2תשובה 

 שוני במצב הכלכלי ושוני בגיל. זוהי התשובה הנכונה. 

 הפסקה הראשונה לא ציינה את תחושת המשתתפים. התשובה אינה נכונה. : 2תשובה 

  , אך לא צוין שהמשתתפים עובדים עבור ארגון זה. התשובה אינה נכונה. NEA-: נאמר כי הסקר נערך על ידי ה5תשובה 

 

 (. 5התשובה הנכונה היא ) .21

בארצות הברית "הכי פחות סביר שהם ייקחו רומן ספרותי", כלומר  08-54,  אצל האנשים בגילאים 1: לפי שורה 0תשובה 

 בהשוואה לשאר האמריקנים. התשובה אינה נכונה.  פחותאנשים בקבוצת גיל זו דווקא קוראים 

 :  לא צוין כלל כי זו הקבוצה הדמוגרפית הגדולה ביותר, התשובה אינה נכונה. 2תשובה 

, מכאן אנו מבינים שנעשה 08-54בקריאת ספרות בדיונית בקרב אנשים בגילאי  28%, הייתה צניחה של 2: לפי שורה 5תשובה 

 ה של קבוצה זו. זוהי התשובה הנכונה. שינוי דרמתי בהרגלי הקריא

 : לא צוין כלל שקבוצה זו קוראת יותר ספרות בדיוני בהשוואה לספרים אחרים. התשובה אינה נכונה.  4תשובה 

 

  (. 4התשובה הנכונה היא ) .21

 . התשובה אינה נכונה. NEA-: לא צוינה דעת המחבר, וודאי לא בנוגע לארגון ה0תשובה 

 נים בנוגע לירידה בקריאה בארצות הברית, אך לא ניתנו הסברים וסיבות לתופעה זו. : הוצגו נתו2תשובה 

לפי הפסקה האחרונה, נמצא כי אנשים הקוראים באופן תדיר גם לוקחים חלק בהשתתפות פעילה בקהילה, אך לא : 5תשובה 

 צוינו מאמצים לעידוד השתתפות זו. התשובה אינה נכונה. 

: לפי הפסקה האחרונה אנשים הקוראים באופן תדיר, לוקחים חלק בהשתתפות פעילה בקהילה. ישנה ירידה בכמות 4תשובה 

הקוראים, ומכאן משתמע כי ישנה ירידה בכמות האנשים אשר לוקחים חלק בהשתתפות הפעילה בקהילה. זוהי התשובה 

 הנכונה. 

 

 



 

 

  (. 2התשובה הנכונה היא ) .22

)"התוצאות מציגות תמונה קודרת"( מסייעות לנו להבין שהמחבר  5הנוגעת לעזרה בקהילה, והן שורה הן הפסקה האחרונה 

 מוטרד מאוד מתוצאות הסקר, ומההבנה שכמות הקוראים התדירים בארצות הברית הולכת ויורדת. 



 

 

 :2 רק אנגליתפ
 מפתח תשובות נכונות:

 

1. 1 6. 2 11. 3 16. 4 21. 1 

2. 2 7. 1 12. 1 17. 3 22. 2 

3. 1 8. 4 13 3 18. 1   

4. 2 9. 1 14. 2 19. 2   

5. 2 11. 3 15. 2 21. 1   

 
 השלמת משפטים

 מימי קדם עד היום. שרדהמבין שבעת פלאי עולם, רק הפירמידה הגדולה של גיזה  .1

 (. 0התשובה הנכונה היא )

 שרד -survived: 0תשובה 

 התנהג -behaved: 2תשובה 

 מבועת, מפוחד -terrified: 5תשובה 

 הציע -proposed: 4תשובה 

 

 אך בטיבט, זה מקובל לחלוטין., גסת רוחבמרבית המדינה הוצאת לשון נחשבת למחווה  .2

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 מקומי -local: 0תשובה 

 גס רוח, חצוף -rude:2תשובה 

 רהוט -fluent: 5תשובה 

 מתוח -tense: 4תשובה 

 

 להושיב, אולם המוסיקה "רדיו סיטי" בניו יורק היה האולם הסגור הגדול ביותר בעולם, אשר אפשר 1932-כאשר נפתח ב .3

 אנשים. 6,111קהל של כמעט 

 (. 0התשובה הנכונה היא )

 להושיב -seating: 0תשובה 

 להרגיש, לחוש -sensing: 2תשובה 

 להשתיק, להשקיט -silencing: 5תשובה 

 לאתר, לגלות -spotting: 4תשובה 

 



 

 

 צפונה לאורך חופה של דרום אמריקה.  זורםזרם ההומבולדט, שמקורו באוקיאנוס הדרומי של אנטרקטיקה,  .4

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 מעודד -cheers: 0תשובה 

 זורם -flows: 2תשובה 

 מסמן, תובע חותם -marks: 5תשובה 

 מכה, הולם ; מביס, מנצח -beats: 4תשובה 

 

 בתחום ספרות ילדים.  יוצאות מן הכללמדליית הניובארי מוענקת לסופרים בעלי עבודות  .5

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 יוקרתי -luxurious: 0תשובה 

 יוצא מן הכלל, נפלא, מדהים -outstanding: 2תשובה 

 חלקי -partial: 5תשובה 

 שופע, עשיר, עתיר -affluent: 4תשובה 

 

 לחלוטין משתנים ביולוגיים וסביבתיים בעת חקירת ההתפתחות האנושית.  לבודדמדענים רבים טוענים כי לא ניתן  .6

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 לשחרר -release: 0תשובה 

 לבודד -isolate: 2תשובה 

 נסוג, התחרט -withdraw: 5תשובה 

 לדכא, לענות -oppress: 4תשובה 

 

 במהלך תקופת הרנסנס.  נהנוהמדינות האיטלקיות איבדו את מרבית הכוח הפוליטי והכלילי ממנו  1715-ב .7

 (. 0התשובה הנכונה היא )

 נהנו -enjoyed: 0תשובה 

 דמיין -imagined: 2תשובה 

 ביצע, מילא -performed: 5תשובה 

 הבטיח -promised: 4תשובה 

 

 הינו הפרלמנט הוותיק ביותר באירופה.האלת'ינגי, בית המחוקקים האיסלנדי,  .8

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 חלל, הרוג -casualty: 0תשובה 

 גרוש, סילוק, הרחקה -expulsion: 2תשובה 

 חקירה -interrogation: 5תשובה 



 

 

  כנס, אסיפהבית נבחרים  -assembly: 4תשובה 

 

 

  ניסוח מחדש

 פעמים בעת התמודדותו לנשיאות. שבריאן נכשל שלו המנהיג הפוליטי האמריקאי וויליאם ג'נינגס .9

  (. 0התשובה הנכונה היא )

 זוהי התשובה הנכונה. : וויליאם ג'נינגס ביראן נכשל שלוש פעמים בניסיונותיו להיהפך לנשיא ארצות הברית.0שובה ת

לא נאמר כי וויליאם נתבקש  ביראן נתבקש שלוש לרוץ לתפקיד נשיא ארצות הברית, אך הוא סרב. : וויליאם ג'נינגס2תשובה 

 לרוץ וסרב, אלא שהוא רץ שלוש פעמים והפסיד בכל אחת מפעמים אלו. התשובה אינה נכונה. 

את בשלושה מקרים. : וויליאם ג'נינגס ביראן מעולם לא ממש רץ לתפקיד נשיא ארצות הברית, אך הוא שקל לעשות ז5תשובה 

 לפי המשפט המקורי וויליאם אכן רץ לנשיאות, אך הפסיד שלוש פעמים. התשובה אינה נכונה. 

לא נאמר  .: וויליאם ג'נינגס ביראן פעל כיועץ לשלושה מנשיאי ארצות הברית, אך מעולם לא נבחר לתפקיד פוליטי4תשובה 

 תשובה אינה נכונה. ניסה לרוץ לנשיאות, השוויליאם פעל כיועץ, אלא שהוא 

 

 הכרה באף אחת מאשמותיו" )תומס קרלייל(-"אשמתו הגדולה ביותר של אדם הינה אי .11

  (. 5התשובה הנכונה היא )

לא נאמר שאף אחד אינו מכיר באשמותיו, אלא שהאשמה הגדולה ביותר של אדם : אף אחד אינו מכיר בכל אשמותיו. 0שובה ת

 הינו חוסר הכרה באשמותיו. התשובה נפסלת. 

לא הייתה התייחסות במשפט המקורי ל"יחס לאחר", התשובה  : חוסר התחשבות באחר הינה האשמה הגדולה ביותר.2תשובה 

  אינה נכונה. 

  זוהי התשובה הנכונה. הינה האשמה הגדולה ביותר.: המחשבה שאין לך אף אשמה 5תשובה 

לא נאמר עד כמה אנו מודעים לאשמותינו, אלא שהאדם בעל האשמה הגדולה : אנו כמעט ולא מודעים לאשמותינו.4תשובה 

 ביותר הינו זה שאינו מכיר באשמותיו. התשובה אינה נכונה. 

 

 וונטילציה, אנו נושפים כמות מוגזמת של פחמן דו חמצני. בעת היפר .11

 (. 5התשובה הנכונה היא )

, היפר וונטילציהלא נאמר מדוע מבצעים  : היפרוונטילציה מסייעת בהורדת עלייה חריגה של רמות פחמן דו חמצני.0שובה ת

 אלא שמוציאים כמות רבה מדי של פחמן דו חמצני )ייתכן ופחמן זה נחוץ לנו(, התשובה אינה נכונה. 

, אלא רק להיפרוונטילציהלא נאמר מהו הגורם . להיפרוונטילציה: כמות רבה מדי של פחמן דו חמצני באוויר גורמת 2תשובה 

 אינה נכונה. נשיפת כמות מוגזמת של פחמן דו חמצני. התשובה  -מהי התוצאה

 זוהי התשובה הנכונה. נושף יותר מדי פחמן דו חמצני.  היפרוונטילציה: אדם המבצע 5תשובה 

לפי המשפט המקורי, בעת היפרוונטילציה ישנה פליטה מוגזמת של : עודף פחמן דו חמצני ידוע גם כהיפרוונטילציה. 4תשובה 

 ה אלא זהו תוצר לוואי של הפעולה. התשובה אינה נכונה. פחמן דו חמצני, אין הדבר מגדיר את ההיפרוונטילציה עצמ

 

 באחת הצורות של סינסתזיה, תופעה חושית נדירה, מספרים מעוררים צבעים ספציפיים.   .12

  (. 0התשובה הנכונה היא )

 זוהי התשובה הנכונה.  : אנשים עם סוג מסוים של סינסתזיה מקשרים בין מספרים לצבעים.0תשובה 



 

 

לפי המשפט המקורי, סינסתזיה מקשרת בין צבעים  סינסתזיה מפחיתה את יכולתו של אדם לתפוס צבעים ומספרים.: 2תשובה 

 למספרים, ולא מפחיתה את יכולת תפיסתם. התשובה אינה נכונה. 

פי ל: אנשים בעלי סוג מסוים של סינסתזיה אינם יכולים לזכור מספרים אלא אם מספרים אלו מקושרים לצבעים. 5תשובה 

המשפט המקורי, אנשים בעלי סינסתזיה מקשרים בין מספרים לצבעים, אין הדבר אומר שהם לא יכולים לזכור מספרים כלל 

 המקורי ולכן נפסלת. מידע למשפטללא קישורים לצבעים, התשובה מוסיפה 

סינסתזיה מקשרת בין  לפי המשפט המקורי, מגביר את ההכרה בצבעים ומספרים.: סינסתזיה הינה מצב נדיר אשר 4תשובה 

   צבעים למספרים, ולאו דווקא מגבירה את ההכרה בהם. התשובה אינה נכונה. 

 

 1קטע קריאה 

 (. 3התשובה הנכונה היא ) .13

 נכון לפי הטקסט: אינושימו לב, אנו נשאלים מה  

)גרעין תפוח( היה ג'ון צ'פמן. התשובה מופיעה בטקסט ולכן  אינה  שמו האמיתי של ג'וני אפלסיד 2: לפי שורה מספר 0תשובה 

 נכונה. 

 , ג'וני אפלסיד שתל עצים במקומות רבים, התשובה מופיעה בטקסט ולכן אינה נכונה. 1: לפי שורה 2תשובה 

 ג'וני אפלסיד היה למעשה אדם אמיתי בשם ג'ון צ'פמן. זוהי התשובה הנכונה.  0-2: לפי שורות 5תשובה 

השורה האחרונה של הטקסט, סיפורו של ג'וני אפלסיד מהווה אגדה עד היום. התשובה מופיעה בטקסט ולכן  : לפי4תשובה 

 אינה נכונה. 
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יק כי עצי תפוח בניו יורק ופנסילבניה. מכאן ניתן להס , וגידל בצעירותו0114-ג'ון צ'פמן נולד ב 5-4: לפי שורות 0תשובה 

 היו עצי תפוח בניו יורק ופנסילבניה. התשובה אינה נכונה.  0811בתחילת שנות 

עברו המתיישבים הראשונים לאזור מערבי לנהר אוהיו. זוהי התשובה  0811מצוין כי בתחילת שנות  4-3: בשורות 2תשובה 

 הנכונה. 

 . התשובה אינה נכונה. 0811ירותו, עוד לפני ג'וני אפלסיד התחיל לעבוד במשתלות כבר בצע 5-4: לפי שורות 5תשובה 

, ובעקבות זאת הוא נעשה גיבור אמריקאי בשנים שלאחר מכן. 0811: ג'וני אפלסיד שתל את עצי התפוח בתחילת 4תשובה 

 התשובה אינה נכונה. 
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 , המילה "הם" מתייחסת למתיישבים. 3לפי שורה 
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 לג'וני לא היה אקדח. התשובה אינה נכונה.  05: לפי שורה 0תשובה 

 : לא מצוין כלל כי הוא היה עשיר, התשובה אינה נכונה. 2תשובה 

 ג'וני התחבר הן עם המתיישבים והן עם האינדיאנים. התשובה אינה נכונה.  02: לפי שורה 5תשובה 

 לג'וני לא היה בית, הוא ישן בטבע או אצל משפחות שונות. זוהי התשובה הנכונה.  00: לפי שורה 4תשובה 
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 5תשובה מצוין כי ג'וני האמין שאסור לפגוע בפאר יצירת האל, כלומר בכלל היצורים החיים, ולכן הוא לא אכל בשר.  04בשורה 

 היא הנכונה. 

 

 2 קריאה קטע
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הפסקה האחרונה המשלחת ממליצה ובהתבסס על לפי הטקסט, המשלחת בדקה את מצב הסביבה והזיהום ביפן, : 0תשובה 

דפוסי הצריכה והפסולת.מכאן ניתן להסיק כי המשלחת ניסתה למצוא מהו האיום  -שיפן תטפל בנושא הסביבתי החמור ביותר

 ל ביותר ביפן כיום. זוהי התשובה הנכונה.  הסביבתי הגדו

 איכות הסביבה ביפן, ולא בהתפתחות הכלכלית. התשובה אינה נכונה. : המשלחת עסקה ב2תשובה 

 : לפי הפסקה הראשונה הזיהום ביפן הופחת, ולכן אין צורך "להשתלט" על זיהום זה. התשובה אינה נכונה. 5תשובה 

: הטקסט אומנם מקשר בין ההתפתחות התעשייתית ביפן לשגשוג הכלכלי, אך המשלחת המתוארת לא עוסקת 4תשובה 

 בשאלה זו, התשובה אינה נכונה. 
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אף הפסקה הראשונה מתארת את השבחים שקיבלה יפן מהמשלחת, זאת בשל הצלחת יפן להוריד את רמות זיהום האוויר על 

התפתחותה האקונומית המשמעותית. מכאן אנו מבינים כי הצמיחה הכלכלית לא הגבירה את כמות זיהום האוויר. תשובה 

 היא הנכונה.  2מספר 
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יכולה להתחלף במילה  recreationהפסקה השנייה מצינת אתרי בידור ופנאי שהתפתחו ביפן, כמו גולף וסקי. המילה 

entertainment-  היא הנכונה.  0פנאי, בידור. תשובה מספר 
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שגשוג הכלכלי ביפן הוביל ליצירת אתרי פנאי רבים כגון מגרשי גולף ואתרי סקי, : הפסקה השנייה מתארת כיצד ה0תשובה 

ומשם הוביל לפגיעה באתרי טבע. הפסקה השלישית מתארת כיצד השגשוג הכלכלי ביפן הוביל לצריכה מוגזמת של הציבור 

עושר המתפתח על יפן. זוהי ומשם להגברת הזיהום הסביבתי ויצירת פסולת. מכאן ששתי פסקאות אלו מתארות את השפעות ה

 התשובה הנכונה. 

 : לא צוינו מהם הצעדים בהם יש לנקוט על מנת לשמור על איזון אקולוגי, התשובה אינה נכונה. 2תשובה 

: הפסקה הראשונה מתארת את ההתקדמות התעשייתית ביפן אשר מובילה לשגשוג כלכלי, השאלה עוסקת בפסקה 5תשובה 

 שובה אינה נכונה. השנייה והשלישית ולכן הת

 : לא הוצעו פתרונות לבעיות הסביבתיות של יפן, התשובה אינה נכונה. 4תשובה 
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 השגשוג המתגבר הוביל לעלייה בתיירות ובאתרי פנאי. התשובה אינה נכונה. 8:לפי שורה 0תשובה 

ואף ישנן המלצות להגביר מאזן זה. זוהי התשובה קולוגי ביפן, אין מספיק דגש על האיזון הא 2-5: לפי פסקאות 2תשובה 

 הנכונה. 



 

 

 השגשוג המתגבר מוביל לצריכה מוגברת ביפן, בין השאר של מכוניות. התשובה אינה נכונה.  04-03לפי שורות  : 5תשובה 

 השגשוג המתגבר מוביל לצריכה מוגברת ביפן ולבזבוז מצד הצרכנים. התשובה אינה נכונה.  04: לפי שורה 4תשובה 

 

 

 

 
  

 
 
 


