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פרק חשיבה מילולית

הזמן המוקצב הוא  03דקות

מטלת כתיבה
קראו בעיון את המטלה וכתבו את החיבור על גיליון הכתיבה.
אורך החיבור הנדרש 52 -שורות לפחות ,אין לחרוג מן השורות שבגיליון .אם אתם זקוקים לטיוטה ,השתמשו במקום המיועד לכך
בחוברת הבחינה (הטיוטה לא תיבדק) .לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידכם.
כתבו בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה.
כתבו את החיבור בעפרון בלבד .אתם רשאים להשתמש במחק.
הקפידו על כתב יד ברור ומסודר.

בתיקון זמני לתקנות התעבורה ,שנכנס לתוקף במאי  , 5002הוענקה לשוטרים הסמכות להשבית את
רכבו של נהג ,שעבר עבירות תנועה מתוך רשימה של עבירות ,ולשלוח את הרכב לאחסון ,על חשבון
הנהג ,במשך  00ימים או יותר .ההחרמה אינה באה כתחליף לאף אחד מהעונשים הקבועים בחוק על
עבירות תנועה אלא בתור "תוספת הרתעה" באמצעות פגיעה כלכלית.
במשך השלוש השנים הראשונות לתקנה ,הוחרמו קרוב ל 02-אלף כלי רכב בישראל ורבים ציינו כי
המשטרה מקלה ראש ,מחרימה רכבים בקלות דעת ולעיתים קרובות פוגעת בבעלי הרכב ולא בנהג
עצמו.
מהי עמדתך לגבי תוספת ההרתעה? ,האם היא מיותרת או הכרחית בעינך?
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SECTION 1: ENGLISH

This section contains 22 questions

The time allotted is 20 minutes

The following section contains three types of questions: sentence completion, restatements and reading
comprehension.
Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the
question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet.

Sentence completion (Questions 1-8):
This part consists of sentences with a word missing in each. For each question, choose the answer
which best completes the sentence.

1. Most water on earth is _____ water.
(1) salt

(2) spicy

(3) lake

(4) main

2. There are four ______ , most peoples favorite is summer.
(1) seasons

(2) months

(3) winters

(4) weathers

3. It is the job of the waitress to _____ the customers.
(1) introduce

(2) heal

(3) stop

(4) serve

4. When applying for university a student has to _____ their chosen subject.
(1) select

(2) have

(3) take

(4)keep

5. Many people after a row with a friend hold a _______ and refuse to forgive.
(1) meeting

(2) argument

(3) grudge

(4) beer

6. After our beloved dog was stolen, we ______ for its safe return.
(1) yearned

1

(2) cried

(3) fried

(4) looked
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7. Many illegal drugs make you _____ and are therefore dangerous.
(1) see

(2) hallucinate

(3) incorporate

(4) adequate

8. The _____ of the word alphabet is from the first two characters of the Hebrew alphabet.
(1) synonymous

(2) etymology

(3) rhyming

(4) reasoning

Restatements (Questions 9-12):
This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea
of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best
expresses the meaning of the original sentence.

9. A man by the name of Walter Camp invented football. He got the idea from William Ebb Ellis who
was playing a game of soccer when he picked up the ball and started to run with it, therefore
breaking the rules and giving Camp the idea for the game.
(1) Four centuries ago, Walter Camp invented a game called football; it
originated directly from the English soccer game rules.
(2) After Water Camp saw William Ebb Ellis break the rules of soccer and pick
up the ball and run with it, it gave him an idea and he invented football.
(3) William Ellis invented American football by cheating in the English game
soccer.
(4) The game football was invented by a guy cheated during a game of soccer.

10. Before Georges Braque, a very influential painter and sculpture, helped create cubism in the 20th
century he trained as a painter and decorator like his father and Grandfather.

(1) Georges Braque is a decorator turned famous painter.
(2) Back in the 20th century, Georges Braque changed his profession from
decorator to painter like his family had done before him.
(3) About a century ago, Georges Braque started as a painter and decorator
and then went on to be one of the most influential artists of the cubism era.
(4) An influential painter from the cubism era changed his profession from
decorator to painter/sculpture in the 21st century.

1
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11. There are many languages in South Africa, one of them being Afrikaans, some people believe that
Afrikaans was originally spoken by the Khoisan people solely after using words they heard from
the Dutch.
(1) Afrikaans is a part Dutch language from many different parts of Africa
adopted by the early settlers of South Africa.
(2) After the Khoisan people heard Dutch it led them to create a completely
new language.
(3) Amongst the languages spoken in South Africa is Afrikaans, which
originated from Dutch.
(4) After the Khoisan people originally heard Dutch it is thought they adapted
it to create Afrikaans, one of the many languages spoken in South Africa.

12. The English word love can have a variety of related but distinct meanings in different contexts.
Often, other languages use multiple words to express some of the different concepts, which
English relies mainly on love to encapsulate.
(1) Love is a vast word and incorporates many meanings. Where as in many
languages there are multiple words for these meanings, in English there is
only one.
(2) Love is a word that has many meaning but there is only one word that
descibes it.
(3) In most languages there are many words for all the meanings that love
encapsulates and English is no exception.
(4) Although there are many words for the meaning of love in many different
languages, in English it only has one meaning.

1
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Reading comprehension
This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question,
choose the most appropriate answer based on the text.

Text I (Questions 13-17)
The city has a history that goes back as far as the 4th millennium BCE, making it one of the
oldest cities in the world. Jerusalem has been the holiest city in Judaism and the spiritual
center of the Jewish people since the 10th century BCE. Also it contains a number of
significant ancient Christian sites, and is widely considered the third holiest city in Islam. The
Old City is home to several sites of key religious importance: the Temple Mount and its
Western Wall for Jews the Church of the Holy Sepulcher for Christians, and the Dome of the
Rock and al-Aqsa Mosque for Muslims.

5

Today, Jerusalem remains a bone of contention in the Israeli-Palestinian conflict: Israel's
annexation of East Jerusalem (captured in the 1967 Six-Day War) has been particularly
controversial. Jerusalem has not been internationally recognized as Israel's capital, and no
embassies are located in Jerusalem. Palestinians view the eastern part of the city in which the
Arab population resides as Occupied and consider East Jerusalem the capital of a potential
Palestinian State.

10

Although the precise origin of the Hebrew name for Jerusalem, Yerushalayim remains
uncertain, scholars have come up with a variety of interpretations. Some say it means "legacy
of peace" — a combination of yerusha (legacy) and shalom (peace). Alternatively, the second
part of the word could be Salem literally "whole" or "in harmony”.

15

Questions:
13. What is the passage about?
(1)
(2)
(3)
(4)

Religion and nationality issues of Jerusalem.
Wartime in Jerusalem.
Everyday life in Jerusalem
The various conflicts within Jerusalem.

14. What main religions have strong links to Jerusalem?
(1)
(2)
(3)
(4)

Christianity and Islam.
Judaism and Christianity
Sikhism, Hinduism and Islam
Christianity, Judaism and Islam

15. The word "annexation" (line 9) means:
(1)
(2)
(3)
(4)

1

Freedom
Fear
Loss
Capture
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16. According to the passage, Jerusalem is not internationally recognized as (1)
(2)
(3)
(4)

A city within Israel’s boundaries.
True Israeli city.
The Capital of Israel.
A religious place of worship.

17. What do some people think the Hebrew name for Jerusalem means?
(1)
(2)
(3)
(4)

Whole Community.
One love for your country.
Legacy of peace
Unity of peace

Text II (Questions 18-22)

5

10

15

20

1

Mosquitoes are insects, which have a pair of scaled wings, a slender body, and long legs. The
females of most mosquito species suck blood from other animals, which has made them the
most deadly disease vectors known to man, killing millions of people over thousands of years
and continuing to kill millions per year by the spread of diseases. Such as Malaria and Dengue
fever. A mosquito can fly for 1 to 4 hours continuously. Most species are dawn or evening
feeders. During the heat of the day most mosquitoes rest in a cool place and wait for the
evenings. They may still bite if disturbed.
Both male and female mosquitoes are primarily nectar feeders, but the female of many species
is also capable of haematophagy (drinking blood). Females do not require blood for survival,
but they do need supplemental substances (like protein and iron) for the development and
laying of their eggs. Prior to and during blood feeding, they inject saliva. Mosquitoes hunt
their host by detecting CO2 being breathed out from a distance. When they get closer they can
also pick up on the infrared heat being emitted, which identifies the host as a warm-blooded
animal. In most female mosquitoes, the mouthparts form a long proboscis for piercing the skin
of mammals to suck their blood. As opposed to a syringe's typically smooth needle, the
mosquito proboscis is highly serrated, which leaves a number of points of contact with the
skin being pierced — this reduces nerve stimulation to the point where the "bite" is typically
not felt at all
The mosquito has evolved mechanisms to effectively block the homeostasis system with their
saliva - a complex concoction of secreted proteins. Mosquito saliva is a pharmacological
cocktail that can affect blood clotting, platelet aggregation, inflammation and immunity.
Mosquito saliva also contains enzymes that aid in sugar feeding to control bacterial growth in
the sugar meal.
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Questions:
18. The word "vectors" (line 3) probably means:
(1)
(2)
(3)
(4)

Carriers
Origins
Animals
Makers

19. According to the second paragraph –
(1)
(2)
(3)
(4)

Mosquitoes can feed only of blood.
Mosquitoes can feed only of fruit.
Mosquitoes can feed of both fruit and blood.
Only female mosquitoes can feed of blood.

20. How do mosquitoes track their victims?
(1)
(2)
(3)
(4)

Purely by chance.
By smell, the follow down wind of the strongest smell.
By detecting CO2 and infra-red emitted by the victim.
By smelling blood.

21. Why do people often not notice they have been bitten until after the event when they feel the itch?
(1)
(2)
(3)
(4)

Mosquitoes inject you with a nerve agent, which makes your skin numb.
The mosquito proboscis is highly serrated, this reduces nerve stimulation.
The enzymes that the mosquito has at the end of its proboscis allows for an unfelt bite.
Most mosquitoes don’t bite until you are in a deep sleep when you are at your most numb
throughout your body.

22. What stops the victim's blood from clotting as the female feeds?
(1) The female injects a chemical into your bloodstream through its saliva to stop your blood
from clotting.
(2) They choose their victims by being able to gage who has less blood clotting agents present in
their blood stream.
(3) Blood does not clot from such a small a small incision.
(4) Females use the nectar they get from other plants to anesthetize the bite so the blood won’t
clot.
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פרק  :2חשיבה כמותית

בפרק זה  23שאלות
הזמן המוקצב הוא  50דקות

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית .לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות .עליך לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את
מספרה במקום המתאים בגליון התשובות.

הערות כלליות בנוגע לפרק חשיבה כמותית:


הסרטוטים המצורפים לחלק מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן ,אך אין הם מסורטטים בהכרח על-פי קנה מידה .אין להסיק
מסרטוט בלבד על אורך קטעים ,גודל זוויות וכיוצא בהם.



שורש של מספר חיובי הוא תמיד חיובי.



כאשר מופיע בשאלה מונח גיאומטרי (צלע רדיוס ,שטח ,נפח וכו') הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס ,אלא אם צוין אחרת.



אם קו נראה ישר בסרטוט אפשר להניח שהוא אכן ישר.
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שאלות ובעיות (שאלות )2 - 1

2  ? .1
()1

90

6 5

()5

30

()0

180

()4

3 10

_____________________________________________________________________________

x
x
הינו מספר שלם.
 .2נתון:
3
5
()1

18

()5

הינו מספר זוגי .מה מהבאים יכול להיות ערכו של ? x

50

()0

00

()4

42

_____________________________________________________________________________

172  6  17  32  ? .0
()1

598

()5

025

()0

412

()4

400

_____________________________________________________________________________

 .4נתון משולש ,כבסרטוט.

 
 
  
  
  

()1
()5
()0
()4
_____________________________________________________________________________
 .5באגף ג' של בית החולים ישנן  12מיטות שעשויות מפלדה ו  55מיטות הנחשבות לנוחות.
אם ידוע כי באגף ג' של בית החולים ישנן  00מיטות סה"כ ,כמה מיטות שעשויות מפלדה עשויות להיחשב כלא נוחות?
( )1בין  2ל 14
( )5בין  2ל 8
( )0בין  0ל 12
( )4בין  0ל 8
_____________________________________________________________________________
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 .6בזמן ששלומי צובע  15משטחים ,צובעת רעות  00משטחים .בזמן שיוחאי צובע  48משטחים ,צובעת רעות  20משטחים.
כמה משטחים יצבע יוחאי בזמן ששלומי צובע משטח אחד?

()1

2

()5

5

()0

0

()4

4

_____________________________________________________________________________
הסקה מתרשים (שאלות )11 – 7
עין היטב בתרשים שלפניך ,וענה על ארבע השאלות שאחריו.
התרשים שלפניך מתאר את זמני הגעת האוטובוס בתחנת אוטובוס בברלין.
לדוגמה :ביום ראשון ,האוטובוס הראשון שמגיע לתחנה לאחר שעה  02:00הוא האוטובוס בשעה 02:57
יום שעה
שישי ושבת
22-20
ראשון
33
31
32-34
35
36-30
30-23
21
22-20
שני-חמישי
33
31
32-36
30
30
30
13-23
21
22-20

הזמן בדקות
40 20 30
40 20 10
50 20 30
50 20
40 20
40 20 30
50 40 00 20 10 30
40 00 20 10 30
40 20 30
40 20 30
50 20 10 30
40 30
50 30
40 00 20 10 30
50 20 30
50 40 00 20 10 30
00 20 10 30
50 20 30

שים לב ,אין להעביר נתונים משאלה לשאלה

השאלות:
 .0באיזה יום ושעה זמן ההמתנה בתחנת האוטובוס עשוי להיות זמן ההמתנה הארוך ביותר עבור הנוסעים המחכים בתחנה?
( )1ביום ה' בין השעות  07:00ל 08:00
( )5ביום א' בין השעות  01:00ל 05:00
( )0ביום ד' בין השעות  10:00ל 15:00
( )4ביום ג' בין השעות  00:00ל 02:00
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 .0פרנק גר במרחק  10דקות הליכה מתחנת האוטובוס .אם ידוע שלאוטובוס בתחנה המתוארת לוקח  02דקות להגיע מהתחנה
למקום העבודה של פרנק וכי פרנק צריך להיות במקום עבודתו בשעה .9:00
באיזו שעה לכל המאוחר יכול פרנק לצאת מביתו (הנח כי פרנק אינו עובד בימים שישי ושבת)?

()1

07:20

()5

07:22

()0

08:02

()4

08:10

_____________________________________________________________________________
 .0ראלף הגיע לתחנה באוטובוס של  , 09:07חיכה  40דק' בדיוק ועלה לאוטובוס שהגיע לתחנה באותו הרגע.
באיזה יום הגיע ראלף לתחנה?
( )1ביום שישי
( )5ביום שבת
( )0ביום ראשון
( )4ביום חמישי
_____________________________________________________________________________
" .13שעת עומס" מוגדרת כשעה בה עובר אוטובוס בתחנה בתכיפות של  2פעמים בשעה לפחות.
כמה שעות עומס קיימות במשך השבוע?

()1

28

()5

25

()0

54

()4

4

_____________________________________________________________________________
 .11בכל  10דקות עגולות מגיעים לתחנה בין  4ל  9נוסעים .כמו כן ,כל אוטובוס שעובר מעלה אליו בין  2ל  10נוסעים מתוך האנשים
שממתינים בתחנה .אם ידוע כי ביום א' בשעה  07:10לא היו נוסעים בתחנה,
כמה נוסעים לכל היותר המתינו בתחנה בשעה ?8:01

()1

0

()5

54

()0

52

()4

00

_____________________________________________________________________________
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שאלות ובעיות (שאלות )50 - 15
 .12נתונים  4משולשים ,כבסרטוט.
ידוע כי :במשולש מס'  1הצלעות אינן שוות זו לזו .,משולש מס'  5הוא משולש ישר זווית,
משולש מס'  0הוא משולש שווה שוקיים שאינו שווה צלעות ואילו משולש מס'  4הוא משולש שווה צלעות.
לכל המשולשים היקף זהה.
מי הוא המשולש בעל השטח הגדול ביותר?
( )1משולש מספר 1
( )5משולש מספר 5
( )0משולש מספר 0
( )4משולש מספר 4
_____________________________________________________________________________
-b

 .10הוגדרה הפעולה  כך שעבור כל  aו  bידוע:

 1
  
a

 

. ab  a

-b

? 53   9 

()1

42

9

()5

()0

()4

2

12

_____________________________________________________________________________
 .14בחניון ציבורי חונות  00מכוניות בדיוק .בחניון פרטי חונות  70מכוניות בדיוק.
אם בעיר מסוימת יש  040מכוניות שחונות בחניונים ,מה מהבאים יכול להיות מספר החניונים הפרטיים באותה העיר?
()1

2

()5

5

()0

0

()4

4

_______________________________________________________________________
 .15במלבן  ABCDידוע כי הנקודות  EFGHהינן אמצעי צלעות המלבן ,כמתואר בסרטוט.
נתון :שטח המלבן כולו הינו  84סמ"ר.
מהו גודל השטח האפור (בסמ"ר)?
(51 )1
(45 )5
(58 )0
(14 )4
_____________________________________________________________________________
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 .16מהי ספרת האחדות של המספר ? 29  410  57  5

0

()1

()5

5

()0

2

()4

4

_____________________________________________________________________________
 .10במשולש  ABCהורידו גובה מהקודקוד  Aלהמשך הצלע  ,BCכמתואר בסרטוט.
ידוע.AC = 9 ,BC = 6 ,AD = 3 :
מהו אורכה של הצלע ( BEבס"מ)?
(5 )1
(4 )5
(2 )0
(2 )4
_____________________________________________________________________________
 .10נתוןa  b  15 :
? a3  2a2b  b2a 

()1

225b2a

()5

225a

()0

12

()4

225a2b

________________________________________________________________________
 .10בליגת הכדוריד קבוצה המנצחת משחק חוץ זוכה ב 7-נקודות .קבוצה המנצחת משחק ביתי זוכה ב 2-נקודות וקבוצה המפסידה
משחק מאבדת  4נקודות ללא תלות במיקום המשחק .כמו כן ,ידוע כי קבוצה לא מפסידה לעולם שני משחקים ברצף.
נתון כי קבוצת "הנמרים" זכתה ב 4-נקודות לאחר  4משחקים בדיוק.
מה נכון בהכרח?
( )1הקבוצה הפסידה בוודאות במשחק הראשון או האחרון
( )5הקבוצה הפסידה בוודאות במשחק השני
( )0הקבוצה הפסידה בוודאות במשחק השלישי
( )4לא ניתן לדעת
_____________________________________________________________________________
1
 .23מספר הדיסקים הצרובים על המדף של אסף הוא  .Rמספר הדיסקים המקוריים על המדף של אסף מהווה
Q

ממספר הדיסקים

הצרובים .אם ידוע שסך הכול יש לאסף  Pדיסקים ,מהו ?R

()1

P   Q  1

()5

P
1 Q

()0

P
Q

()4

PQ
Q+1
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פרק  :0חשיבה מילולית

בפרק זה  20שאלות
הזמן המוקצב הוא  50דקות

בפרק זה סוגים שונים של שאלות :אנלוגיות ,הבנה והסקה והבנת הנקרא.
לכל שאלה מוצעות  4תשובות .עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון
התשובות.

אנלוגיות (שאלות )1-2
בכל שאלה מהשאלות שלפניכם יש זוג מילים מודגשות .מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה ,ובחרו מתוך התשובות
המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאתם.
שים לב :יש חשיבות לסדר המילים בזוג.
 .1עקשן  :להניא-
( )1עייף  :לנוח
( )5קנטרן  :להרגיז
( )0דרוך  :להפתיע
( )4חשדן  :להאמין

 .2תמונה  :מסגרת -
( )1עיר :חומה
( )5מסרק  :שן
( )0סכין  :להב
( )4מסך  :קולנוע

 .0בישול  :נא -
( )1חיטוא  :מזוהם
( )5עידון  :גרוע
( )0עירוב  :הטרוגני
( )4עיצור  :מנוקד
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 .4לבצור  :יין -
( )1לקטוף  :פרי
( )5לצבוע  :קיר
( )0לזרוע  :קציר
( )4לחלוב  :גבינה

 .5עלה  :עלווה -
( )1ענן  :שמיים
( )5בגד  :מלתחה
( )0דג  :דייגים
( )4כרע  :כרעיים

 .6סופר  :קורא -
( )1גנן  :גוזם
( )5מלחין  :מאזין
( )0שואל  :עונה
( )4נגר  :יושב

הבנה והסקה (שאלות )7-17
ההוראות הבאות נוגעות לשאלות :0-0
בכל שאלה יש משפט שכמה חלקים ממנו חסרים ,ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמתו.
עליכם להשלים כל משפט בעזרת האפשרות המתאימה ביותר.
 .0לתפקיד ____ בחברה זו נדרשת ידיעת אנגלית _____ שכן זוהי חברה בינ"ל ,כל שכן לתפקיד ____ .
( )1זוטר ; ברמת שפת אם ; בכיר.
( )5זוטר ; ברמה בסיסית ; בכיר .
( )0בכיר ; ברמת שפת אם ; זוטר.
( )4בכיר ; ברמה בסיסית ; זוטר.
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 .0לאחר התבוננות מעמיקה בעכבישים שסוממו בתרופה מסוג מלנוקס_________ ,החוקרים _________ בדפוס טווית
הקורים שלהם לעומת עכבישים שקיבלו תרופה מסוג בוטאן .היות ושתי האוכלוסייות טוו את קוריהן __________ ,הסיקו
החוקרים כי לשתי התרופות השפעה _____ על היכולות הקוגניטיביות של הנבדקים.
( )1לא ראו; שום שינוי ; בצורה כמעט זהה לחלוטין זו לזו ; שונה
( )5הופתעו ; למצוא שינוי ניכר ; בצורה שונה משמעותית זו מזו ; דומה
( )0הופתעו ; לגלות כי אין שינוי ; בצורה שונה משמעותית זו מזו ; שונה מתרופה לתרופה
( )4לא ראו; שום שינוי ; בצורה שונה משמעותית מאוכלוסיית העכבישים שלא קיבלה שום תרופה ; דומה

 .0מנהל התקציבים במשרד הבריאות שם לב כי _____ שהוטלו הגבלות חמורות על חברות התרופות _____ מחירי התרופות,
_____הוצא השנה בידי הציבור על רכישת תרופות ,הוא הסיק מכך כי אוכלוסיית צרכני התרופות במדינה _____.
( )1למרות ; האוסרות עליהן את העלאת ; יותר כסף ; גדלה בשיעור ניכר בשנה החולפת
( )5מיד לאחר ; התייקרו ; פחות כסף ; גדלה בשיעור ניכר בשנה החולפת
( )0למרות ; האוסרות עליהן את הפחתת ; פחות כסף ; גדלה בשיעור ניכר בשנה החולפת
( )4מאחר ; המונעות בצורה מלאכותית את השוואת ; יותר כסף ; גדלה בשיעור ניכר בשנה החולפת

 .13אבי ,בני וגידי נחקרים במשטרה ומשמיעים את הטענות הבאות:
אבי" :בדיוק אחד מאיתנו שקרן"
בני" :בדיוק שניים מאיתנו שקרנים"
גידי" :שלושתנו שקרנים"
מי מהשלושה דובר אמת בוודאות?
( )1אבי

( )5בני

()4לא ניתן לקבוע על פי הנתונים

( )0גידי

 .11טענה א' :מי שאינו ג'ינג'י אינו ממושקף
טענה ב' :רק מנומשים יכולים להיות ג'ינג'ים
טענה ג' :כל הממושקפים הם מנומשים
מה מהבאים נכון?
( )1טענה ג' נובעת מטענה ב' ,אך לא מטענה א'.
( )5טענה ג' נובעת מטענה א' ,אך לא מטענה ב'.
( )0טענה ג' נובעת מטענה א' בנפרד ומטענה ב' בנפרד.
( )4טענה ג' נובעת מצירוף טענות א' ו -ב'.
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 .12נתון כי כל מי שנשוי ואינו עשיר הוא בוודאות סטודנט.
כמו כן ,ידוע כי מי שאינו נשוי גר עם שותף
קיומו של מי מהבאים אינו ייתכן?
( )1שי – סטודנט שאינו נשוי ואינו עשיר
( )5יורי – אינו סטודנט גר עם שותף ואינו עשיר
( )0דליה – אינה סטודנטית ,גרה לבדה ואינה עשירה
( )4אורון – לא גר עם שותף ואינו סטודנט

 .10במשחק טלפון שבור מיוחד אומר כל ילד לילד הבא בתור מלה המתחילה באות בה הסתיימה המלה הקודמת ומסתיימת באות
הבאה אחריה בסדר הא'-ב' .לדוגמה :לאחר המלה "פליק" יכולה להיאמר המלה "קבר".
המלה הראשונה שנאמרה במשחק היא "אבא" .מה יכולה להיות המלה הרביעית שנאמרה?
(" )1בורג"

(" )5גירוד"

(" )0דוגמה"

(")4אגב"

 .14במדינה מסויימת הוטלה הגבלה על מספר הילדים למשפחה במטרה לצמצם את קצב הגידול באוכלוסיית המדינה.
לאחר כ 12-שנים התבצע מפקד אוכלוסין במדינה ובמסגרתו התברר כי אוכלוסיית המדינה אף גדולה יותר מאשר ביום בו
הוטלו ההגבלות .ראש צוות המחקר מסיק מהתוצאות כי ככל הנראה יש מספר רב של משפחות אשר הפרו את ההגבלות
שהוטלו.
איזו מהעובדות הבאות (במידה ותתברר כנכונה) תחליש את מסקנתו של ראש הצוות?
( )1במדינות אחרות בהן נוסתה השיטה של הגבלת ילודה חלה ירידה ניכרת בקצב גידול האוכלוסייה
( )5במהלך  12השנים שעברו ,גבר קצב כניסת המהגרים למדינה בצורה ניכרת
( )0משפחות רבות המתגוררות באיזורים כפריים מרוחקים לא נספרו כלל במהלך מפקד האוכלוסין
( )4אף תשובה אינה נכונה
 .15שם קיצור הוא שם שמספר אותיותיו קצר ממספר האותיות של השם האמיתי ,וחייבות להופיע בו לפחות  5אותיות מהשם
האמיתי .שם חיבה הוא שם שמספר אותיותיו שווה או ארוך יותר ממספר האותיות של השם האמיתי ואחת האותיות בלבד
שמופיעה בשם האמיתי ,תופיע בו פעמיים.
מה מהבאים אינו שם חיבה ואינו שם קיצור?
( )1דניאל המכונה "דני"
( )5נמרוד ,המכונה "נימנים"
( )0רויטל המכונה "טולי"
( )4אשר המכונה "אשרון".
_______________________________________________________________________
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 .16מנת חלקם של כל בני האדם היא התמודדות עם כאב ומחלות במהלך ימי קיומם .שאיפתו של האדם להלחם בתחלואים על
מנת לחיות חיים ארוכים נטולי כאב היא המניעה את התפתחות המתודות הרפואיות השונות .שיטות ריפוי רבות התפתחו
בחברות שונות ,חלקן יעילות יותר וחלקן פחות ,חלקן לא שרדו את מהלך השנים וחלקן פרחו והתפתחו.
מה אינו משתמע מהפסקה לעיל?
( )1ישנן דרכים שונות להתמודדות עם כאב
( )5אין אדם שאינו חש כאב
( )0כל חברה פיתחה לעצמה דרך משלה להתמודד עם כאב
( )4בני האדם אינם רוצים לחלות
 .10הציור האימפרסיוניסטי מהווה נקודת מפנה ביחס למסורת הציור האירופית ,הנחשבת בעיני רבים כראשיתו של

המודרניזם באמנות .במקום להיצמד לטכניקות הציור המסורתיות ,הציעה הטכניקה האימפרסיוניסטית אופן ציור ישיר ,ללא
סקיצות או טכניקות מקדימות ,הנובעת מהתבוננות ישירה בטבע.
להלן  0מאפיינים של הטכניקה האימפרסיוניסטית .מהו המאפיין הנותר?
( )1ראשיתה של המודרניזם
( )5נושא הציורים נלקח מעולם הטבע
( )0לא נדרשת כל עבודת הכנה עבור ביצוע הרישום
( )4הצייר מתבונן באובייקט אותו הוא מצייר
________________________________________________________________________
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הבנת הנקרא (שאלות )18-50
קראו בעיון את הקטע הבא וענו על השאלות שאחריו.
כל התאים המרכיבים צמח מסוים מתחילים את חייהם עם אותו הרכב גנטי מדוייק .כל תא ותא בצמח מכיל
בדיוק את אותו הרצף של חומצות בסיס הקרוי בפינו דנ"א .אם כך ,כיצד תאים אלה ,שמתחילים את חייהם
כהעתקים מדוייקים ,יכולים לעבור תהליכים מורכבים ביותר של התמיינות וליצור מבנים מורכבים ושונים
מאד בתכלית זה מזה כמו עלים ,שורשים ופירות?
5

ה הסבר הוא שרק סט קטן ביותר מתוך הרצף הגנטי כולו משופעל ובא לידי ביטוי בזמן נתון .עקרון זה מושג על
ידי מערכת סבוכה ומתוחכמת של מתווכים כימיים הכוללים הורמונים ומולקולות משפעלות אחרות.
במחקרים אחרונים בצמחים התגלה מעמד חדש של מולקולות משפעלות הקרויות אוליגו-סוכרים .למעט
קבוצה חדשה זו ,חמש קבוצות עיקריות של אחרות של הורמונים היו מוכרות היטב למדענים :חומצות
אבסצטיות ,ציטוקינים ,אתילנים ,גיברלינים ואוקסינים.

10

פעולתן של חמש הקבוצות הללו על הצמח עצמו היא כה סבוכה ומורכבת עד שאין בהן ממש עבור מדען הרוצה
לתמרן את תכונות הצמח באמצעים כימיים .לעתים מורכבות הפעולה של ההורמונים יכולה ליצור מצב בו
הורמון אחד סותר או מעודד את פעולתו של האחר.
אוקסינים לדוגמה ,אחת מקבוצות ההורמונים שהוזכרו ,אחראית להתארכותם של תאים ,זירוז קצב גדילת
השורשים והעלים ,פיתוח מערכות של צינורות פנימיים ,יצירה של שורשים מרוחקים חדשים אך באותו זמן,
האוקסינים גם מובילים לייצור מוגבר של הורמונים אחרים אשר בתורם תורמים גם הם לזירוז של תגובות
שונות ודיכוי של תגובות אחרות.

15

תגובות אלה הן אנלוגיות במידת מה למערכת ההורמונלית בבני אדם .הורמונים המיוצרים בהיפותלמוס ,חלק

20

25

3

מהמוח בבני אדם ,מעודדים ייצור של הורמונים אחרים באונה הקידמית במוח ואלה בתורם מופנים לאיברים
שונים בגוף וביניהם גם בלוטת התריס אשר בעצמה מייצרת הורמונים אחרים וכך נוצרת למעשה היררכיה של
הורמונים.
על פי ההשערות ,היררכיה שכזו קיימת ,אולי ,גם בצמחים .אוליגו-סוכרים הם בעצם רסיסים מדופן התא
המשוחררים למחזור הנוזלים בצמח כתוצאה מפעולתם של אנזימים מסויימים .אך פעילותם של האוליגו-
סוכרים היא ספציפית הרבה יותר מאשר פעולתם של ההורמונים הידועים למדע כעת ,ולכן יש יסוד סביר
להאמין כי אוליגו-סוכרים מסוגים מסויימים משוחררים מדפנות התא על ידי אנזימים מסויימים המופעלים על
ידי הורמונים .גם כא ן מתקבלת שרשרת של תגובות כימיות המתחילה בפעולה כללית וגורפת ומגיעה עד
לפעולות כימיות ספציפיות מאד על איברי מטרה מסויימים.
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השאלות
 .10על פי הקטע ,במה נבדלים זה מזה תאים שונים בעלי תפקוד שונה בצמח?
( )1ברצף חומצות הגרעין שהם מכילים
( )5באוליגו-סוכרים ובאנזימים המשפעלים אותם
( )0במקטעי הדנ"א הבאים לידי ביטוי
( )4בהורמונים שהם משחררים וקולטים

 .10על פי הנאמר בקטע ,איזו מקבוצות ההורמונים הבאות אינה נמנית על חמש הקבוצות המוכרות?
( )1גיברלינים
( )5אוליגו-סוכרים
( )0אוקסינים
( )4אתילנים

 .23על פי הנאמר בקטע ,מדוע  2קבוצות ההורומונים הידועות אינן שימושיות לתמרון כימי של תכונות הצמח?
( )1מכיוון שפעולתן של הקבוצות הללו אינה ידועה
( )5מכיוון שלכל אחד מההורמונים יש כמה פעולות המתרחשות בו זמנית
( )0מכיוון שאף אחד מההורמונים לא יכול לתפקד לבדו
( )4מכיוון שלכל הורמון יש פעולה שונה בסוגים שונים של צמחים

 .21מטרתו המרכזית של מחבר המאמר היא-
( )1להסביר על מתווכים כימיים בצמח ולהקביל אותם לפעולתם של מתווכים דומים באדם
( )5להבדיל בין כימיקליים מונחי מטרה וכימיקלים לשימוש כללי בצמח ובגוף החי
( )0לפרט על שרשרת האירועים שיכולה לשמש לתמרון תכונותיו הכימיות של הצמח בידי מדענים
( )4להפריך היפותזה מדעית מקובלת לגבי אופי הביטוי של הורמונים בצמחים.
 .22האוליגו-סוכרים (שורה  )51הם למעשה-
( )1נוזלים בצמח
( )5רסיסים המשחררים אנזימים
( )0הורמונים
( )4מולקולות משפעלות
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 .20איזה מהתהליכים הבאים הגיוני על פי הנאמר בקטע?
( )1שחרור של אוליגו-סוכרים למחזור הנוזלים  >-שחרור אוקסינים מתאים מתאימים  >-התארכות שורשים
( )5שחרור של הורמונים למחזור הנוזלים  >-שחרור אנזימים מסויימים  >-שחרור אוליגו-סוכרים מדפנות התא
( )0גדילה של פירות  >-שחרור הורמונים מסויימים  >-ביטוי שונה של רצפים גנטיים בתא
( )4שחרור של אוליגו-סוכרים למחזור הנוזלים  >-שחרור של אנזימים מסויימים  >-הפעלה של הורמונים מסויימים

3
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3

3

3

עמוד ריק

3
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4

4

פרק  :4חשיבה כמותית

בפרק זה  23שאלות
הזמן המוקצב הוא  50דקות

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית .לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות .עליך לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את
מספרה במקום המתאים בגליון התשובות.

הערות כלליות בנוגע לפרק חשיבה כמותית:


הסרטוטים המצורפים לחלק מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן ,אך אין הם מסורטטים בהכרח על-פי קנה מידה .אין להסיק
מסרטוט בלבד על אורך קטעים ,גודל זוויות וכיוצא בהם.



שורש של מספר חיובי הוא תמיד חיובי.



כאשר מופיע בשאלה מונח גיאומטרי (צלע רדיוס ,שטח ,נפח וכו') הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס ,אלא אם צוין אחרת.



אם קו נראה ישר בסרטוט אפשר להניח שהוא אכן ישר.

4
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המשך לעמוד הבא

4

4

4
שאלות ובעיות(שאלות )8 - 1
 x .1ו y -הם שני מספרים שלמים וחיוביים .ידוע כי . 4 y  x  19
ניתן לומר כי  xהוא בוודאות-
( )1זוגי
( )5אי-זוגי
( )0מתחלק ב0-
( )4מתחלק ב2-

9  ? .2

(3 )1

1
()5
3

(3 )0
(3 )4

3

 .0עלות הייצור של פסל הוא  .₪ 700מחירו לצרכן גבוה פי שלושה מעלות הייצור שלו .הפסל נמכר ישירות מהיצרן לצרכן.
מהו הרווח (בש"ח) על מכירת הפסל?
(072 )1
(700 )5
(1400 )0
(5100 )4
 .4בסרטוט שלפניכם ריבוע גדול המחולק ל 4-ריבועים קטנים חופפים .
אורך צלע של הריבוע הקטן  1ס"מ.
מה שטח הריבוע הגדול (בסמ"ר)?

()1

4

1

()5

5

()0

8

()4
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4

4

4

4

 .5דויד מטיל  5קוביות משחק הוגנות בעלות  2פאות ובודק את הסכום שהתקבל.
מה ההסתברות שהסכום שהתקבל הוא ?2
()1

1
6

()5

1
36

()0

5
36

5

()4

 1 
 
 36 

 .6אבי ואיציק מתאמנים במטווח .כל אחד מהם מקבל  20כדורים .אם ידוע שאבי פוגע במטרה במחצית מהיריות שלו ,ואילו איציק
פוגע במטרה בשליש מהיריות שלו.
כמה פגיעות נוספות במטרה ,לכל הפחות ,על איציק לבצע בכדי לצבור יותר פגיעות מאבי?
()1

10

()5

11

()0

12

()4

51

 .0מחירו של מחשב שולחני נמוך ב 50%-ממחירו של מחשב נייד.
מחירו של המחשב הנייד מהווה_____ אחוזים ממחירו של מחשב שולחני.
()1

80

()5

150

()0

152

()4

120

 .0בספרייה העירונית תוכנן מבצע אשר במסגרתו יועברו תכנים של כל הספרים בספריה בצורה דיגיטלית על גבי דיסקים .הספרייה
רכשה  Nדיסקים שנועדו לאכסן את כל הספרים המצויים בספרייה .בכל דיסק תוכנן לאחסן  8ספרים.לאחר הרכישה התברר כי
 12מהדיסקים פגומים ולכן היה צורך לאחסן  10ספרים על כל דיסק בכדי לאחסן את כל הספרים.
?=N
()1

4

100

()5

80

()0

72

()4
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4

4

4
הסקה מתרשים(שאלות )15 – 9
עין היטב בתרשים שלפניך ,וענה על ארבע השאלות שאחריו.

 10הרכבים מוסיקליים בחברת התקליטים "ג'אמפ-אפ רקורדס" נבדקו לאורך תקופה של שנה בשלושה פרמטרים עיקריים:
מספר האלבומים שמכר ההרכב (באלפים) ,מספר הכרטיסים שנמכרו להופעות ההרכב במשך השנה (במאות) והרכבו הפנימי של כל
מסמל זמרת .הסימן

הרכב מוסיקלי כאשר הסימן

מסמל להקה.

מסמל זמר ואילו

תוצאות הבדיקה מוצגות בתרשים הבא:
מספר
האלבומים
 11שנמכרו
(אלפים)
8
6
4
2

11
מספר הכרטיסים
11
שנמכרו (מאות)

9

8

7

6

5

4

2

3

1

1

השאלות
 .0מהו מספר הכרטיסים הגדול ביותר שמכר הרכב כלשהוא?
()1

100

()5

200

()0

900

()4

1000

 .13מהו אחוז ההרכבים שמכרו  2000אלבומים ומעלה מתוך סך ההרכבים בחברה כולה?
()1

50%

()5

40%

()0

20%

()4

20%

 .11מחירו של אלבום הוא  $52ומחירו של כרטיס להופעה הוא  $52ללא תלות בהרכב הספציפי.
ניתן לומר אם כן כי האומן הרווחי ביותר בחברה הוא -
()1

4

זמר

()5

זמרת

()0

להקה

()4

המשך לעמוד הבא

כל התשובות
נכונות

4

4

4

 .12אם מחירו של אלבום הוא  2שקלים בדיוק ללא תלות בזהות ההרכב ,כמה שקלים הרוויחה החברה בסך הכל ממכירת אלבומים
בלבד?
()1

57

()5

52,000

()0

190,000

()4

570,000

שאלות ובעיות(שאלות )50 - 10
 .10נתון משולש אשר זוויותיו מקיימות את היחס 1:1: 2 -משולש זה הוא בוודאות-
()1

ישר זווית

()5

חד זווית

()0

קהה זווית

()4

לא ניתן לדעת

 .14כמה אלכסונים ניתן להעביר במצולע בן  7צלעות?
()1

15

()5

14

()0

12

()4

18

 .15הפעולה  #נקראת "פעולה פתוחה" אם עבור כל שלושה מספרים מתקיים. z #  x # y    z # x  # y :
עבור כל שלושה מספרים השונים מאפס ,איזו מההגדרות הבאות של הפעולה  #יכולה להיות "פעולה פתוחה"?

( )1עבור כל  xוx # y  x y , y -
x
( )5עבור כל  xו, y -
y

x# y 

( )0עבור כל  xוx # y  x  y , y -
( )4עבור כל  xוx # y  xy , y -

 .16צלעותיו של משושה משוכלל הוארכו עד שהתקבלה הצורה בסרטוט.
מהו היחס בין השטח האפור לשטח הצורה כולה?
(5:0 )1
(1:5 )5
(1:0 )0
(0:4 )4

4
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 .10נתון a,b,c :מספרים ממשיים המקיימים את המשוואות הבאות:

ab  3

bc  6
ac  8
? abc 
()1

15

()5

14

()0

52

()4

58

 .10במסדרון של מלון יש  40חדרים הממוספרים מ 1-ועד  .40צוות צבעים העובד במלון צובע את דלתות החדרים באופן הבא:
ביום הראשון הצוות צובע את דלתו של החדר הראשון.
ביום השני הצוות צובע את דלתות החדרים שמספרם מתחלק ב5-
ביום השלישי הצוות צובע את דלתות החדרים שמספרם מתחלק ב 0-וכן הלאה.
באיזה יום מתחילת הצביעה תצבע דלתו של חדר מספר?50-
()1

ביום ה2-

()5

ביום ה42-

()0

ביום ה10-

()4

ביום ה50-

 .10הצורה הנתונה בסרטוט קופלה כך שנוצרה פירמידה שבבסיסה ריבוע.
מהו ההפרש בין שטח הפנים של הפירמידה לבין סכום שטחי הפאות הצדדיות
(בסמ"ר)?
(2 )1
(8 )5
(15 )0
(12 )4
 .23השטח האפור שבשרטוט משותף לשני המעגלים החופפים .
ידוע כי היחס בין השטח האפור לשטח הלבן בצורה שהתקבלה הוא . 1: 4
ניתן לומר כי השטח האפור מהווה _____ משטחו של מעגל .
( )1רבע
( )5שליש
( )0מחצית
( )4שישית

4
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SECTION 5: ENGLISH

This section contains 22 questions
The time allotted is 20 minutes

The following section contains three types of questions: sentence completion, restatements and reading
comprehension.
Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the
question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet.

Sentence completion (Questions 1-8):
This part consists of sentences with a word missing in each. Fo each question, choose the answer which
best completes the sentence.

1. Giving up her seat on the bus to an old woman was a kind_____.
(1) result

(2) achievement

(3) thought

(4) gesture

2. Emily tried not to fall asleep, but the professor gave the _____ in a monotone.
(1) evidence

(2) lecture

(3) present

(4) offering

3. It happened so fast that all he remembered was a_____.
(1) fog

(2) murmur

(3) blur

(4) random

4. It took years for the Statue of Babylon to be _____.
(1) erected

(2) multiply

(3) enraged

(4) engaged

5. She did not want to ______ her chances by doing anything foolish.
(1) generate

(2) nullify

(3) jeopardize

(4) parody

6. After three long rounds of competition, Joe was ecstatic to learn that he did, in fact, _____ for
the semifinals.
(1) achieve

5
5

5

(2) qualify

(3) strive
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(4) triumph
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7. Because he was sick and did not wash his hands, the child had ______ everything in the room
within the following ten minutes.
(1) contributed

(2) contained

(3) concerned

(4) contaminated

8. In order to ____ the discussion, the teacher wrote some thought-provoking questions on the
board.

(1) facilitate

(2) prelude

(3) caress

(4) dictate

Restatements (Questions 9-12):
This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea
of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best
expresses the meaning of the original sentence.

9. The meeting had been set for 10:00 sharp, but as usual, Jack was the only one on time.
(1) Only Jack knew the time for the meeting which had been set for 10:00
sharp.
(2) Jack was the only one on time, even though the meeting had been usually at
10:00.
(3) Jack was sharp as usual at the meeting that had been set for 10:00.
(4) As always, Jack was the only one on time for the 10:00 meeting.

10. Incredibly, it turned out that Jacqueline survived the accident without so much as a scratch.
(1) It was amazing that Jacqueline survived the accident and didn't got
injured.
(2) Surviving the accident without so much as a scratch, Jacqueline was quite
amazed.
(3) Jacqueline emerged from the incredible accident without injuries.
(4) It turned out that Jacqueline, having survived the accident without a
scratch, had done something incredible.

5
5

5
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11. Since the tournament had been cancelled, Stacy found herself stuck in Houston with nothing
to do, and no use for her tennis racket.

(1) Her tennis racket had stuck in Houston, so Stacy had nothing to do, but to
cancel the tournament.
(2) Stuck in Houston, Stacy had nothing to do. The tournament had been
cancelled, and now her tennis racket was useless.
(3) The tournament had been cancelled since Stacy found herself stuck in
Houston. She had nothing to do and no use for her tennis racket.
(4) No use for her tennis racket and stuck in Houston, Stacy found herself
wondering why the tournament had been cancelled.

12. It sounded like he knew what he was talking about, but really he was just using a large
vocabulary and lots of frilly phrases.

(1) His wide vocabulary and frilly expressions masked the fact that he didn’t
actually know what he was talking about.
(2) He was just really using a large vocabulary and frilly phrases, but sounded
like someone we know.
(3) The way it sounded, he was using a large vocabulary and frilly phrases in
order to know what he was talking about.
(4) He sounded like he knew what he was talking about, but really he was just
using his vocabulary for phrases.

5
5

5
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Reading comprehension
This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question,
choose the most appropriate answer based on the text.

Text I (Questions 13-17)

5

10

15

20

25

30

5
5

5

Poker is one of the oldest card games played by man. A continuous source of
amusement and often, in casinos, the trading of fortunes, poker is a very
captivating game indeed. Texas hold-em, the most popular form of poker (referred
to as The Cadillac of Poker), has taken the globe by storm, and is becoming the
arena for players to prove their ability.
In Texas hold-em, each player starts with two cards. (The game is played
with 2-10 people per table). Then five community cards are dealt face up, with the
first three being the first round, or the flop, the next card being the second betting
round, or the turn, and the last card being the last betting round, the river. There is
also a round of betting before any community cards are seen (called pre-flop
betting.) The end result is the best-five card hand—flush, two pair, etc. Drawing for
hands and betting when you have the best hand at the time is a crucial element in
hold-em.
Sounds easy enough right? Not so fast. Because each player only starts with
two cards, and the remaining cards are shared, it presents an opportune game for
strategic analysis (including mathematical analysis). Hold 'em is regarded as a
highly skillful game. Proper command of the skill needed includes a good grasp of
mathematical odds, careful attention to opponents’ behavior and tendencies,
correct timing, and accurate reading skills (reading one’s opponent’s actions and
what they mean). With these tools, one can become a formidable opponent.
Because of the strategy, the objective of winning players is not winning
individual pots, but rather making mathematically and strategically correct
decisions. By making such decisions, winning poker players maximize their R.O.I.,
and win more money than they lose in the long run (luck can often be a factor in
individual pots—a player can make the correct move and still lose if the other
player gets lucky).
And sometimes it does indeed pay off. Doyle Brunson, for example,
has been playing poker professionally for 50 years. He was the first player to win
$1 million playing tournament poker and the first to win ten World Series of Poker
bracelets. As of 2007, his total live tournament winnings exceeded $4,900,000. Not
bad for a day of playing cards, is it?
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Questions:
13. The main idea of the second paragraph is to
(1)
(2)
(3)
(4)

Explain the strategy of Texas Hold-em
Explain the rules of Texas Hold-em
Explain the definitions of poker terms such as river in Texas Hold-em
Explain the point of playing Texas Hold-em

14. According to paragraph 3, how can one become a formidable opponent?
(1)
(2)
(3)
(4)

By reading their opponents when they are bluffing strategically
By making correct decisions in all aspects of poker strategy
By having accurate timing when employing poker strategy
By paying attention to all competitors around the table

15. One could reason that R.O.I. (line 23) stands for
(1)
(2)
(3)
(4)

Reasonable Objective Invoice
Return On Investment
Rational Or impossible
Rent Or Intake

16. An appropriate title for the passage would be:
(1)
(2)
(3)
(4)

Poker: 101 wining techniques
Success in Cards: How To Learn Strategy
How to Succeed Financially: Texas Hold-Em
The King of Poker: Texas Hold-Em

17. The article backs up the following statement:
(1) You need skill, but you also must have luck in order to play poker successfully.
(2) Anyone can become a winning tournament player over the long run with good math skills and
determination
(3) If you make the correct strategic decision each time regardless of the outcome of one hand, you
will be a winning player in the long run.
(4) Doyle Brunson is an example of a player that is unaffected by the outcome of a single hand.

5
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Text II (Questions 18-22)

5

10

15
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The name Zeus is synonymous with many things—power, fire, immortality.
The King of the Greek Gods is the hero of many majestic tales involving life, death,
magic, love, hate, sex, and power---and remains one of the greatest mythological
figures of all time.
Zeus is King of the Greek Gods, and at the same time is also the ruler of
Mount Olympus and the god of thunder and sky. Since he inherits many IndoEuropean traits (for example, the classical physical way he is depicted), he is
frequently constructed by Greek artists in one of two poses: standing, striding
forward, a thunderbolt leveled in his raised right hand, or seated in majesty. He
also possesses certain icon traits from the Near East, such as the scepter. Zeus
embodied many Greek religious beliefs.
Although he is a king and god of greatness, Zeus was extremely
promiscuous. This perhaps reflects an attitude toward sexuality in Greek heritage,
and an idea of the image of men.
Zeus was married to Hera in most traditions, although at the oracle of
Dodona his mistress was Dione: according to the Iliad, he is the father of Aphrodite
by Dione. Accordingly, he is known for his erotic escapades, and is considered to be
the playboy of the gods. His trysts resulted in many famous offspring, including
Athena, Apollo and Artemis, Hermes, and Persephone.
Hera, as one could imagine, was extremely displeased with this. Many
myths render Hera as jealous of his amorous conquests and a consistent enemy of
Zeus' mistresses and their children by him. For a time, a nymph named Echo had
the job of distracting Hera from his affairs by incessantly talking: when Hera
discovered the deception, she cursed Echo to repeat the words of others. Like
Echo, many symbols in Greek mythology have connection to the present, and much
moral wisdom can be found in the tales, even from Zeus.

5
5

5
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Questions:
18. The word synonymous (line 1) means:
(5)
(6)
(7)
(8)

Attributed
Equivalent
Unknown
Adhered

19. The second paragraph suggests that:
(5)
(6)
(7)
(8)

Zeus is a representation of Greek and Near East iconology and religious beliefs
Zeus was the embodiment of greatness who would prove to be unfaithful in the future
Zeus’s poses were reflective of his character
Zeus possessed multiple personalities

20. The passage deals with two attributes of Zeus: his _______ and his ______.
(5)
(6)
(7)
(8)

symbology, trysts
greatness, promiscuity
power, wives
honesty, infidelity

21. According to the fourth paragraph, gods such as Athena and Apollo were
(5)
(6)
(7)
(8)

Legitimate offspring of Zeus
The resultant children from his affairs
The only children that Hera was jealous of
Illegitimate children uninvolved with Zeus

22. Which statement is supported by the last paragraph?
(5)
(6)
(7)
(8)

Hera was unjustifiably jealous
Echo had been commanded by Zeus’ s lover to distract Hera
Echo is an example of symbols in Greek mythology that are connected to the present
Hera was deceived by Echo without chance for revenge

5
5

5
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פרק  :6חשיבה מילולית

בפרק זה  20שאלות
הזמן המוקצב הוא  50דקות

בפרק זה סוגים שונים של שאלות :אנלוגיות ,הבנה והסקה והבנת הנקרא.
לכל שאלה מוצעות  4תשובות .עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון
התשובות.
אנלוגיות(שאלות )1-2

בכל שאלה מהשאלות שלפניכם יש זוג מילים מודגשות .מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה ,ובחרו מתוך התשובות
המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאתם.
שים לב :יש חשיבות לסדר המילים בזוג.
 .1מים  :מימיה
( )1כסף :ארנק
( )5איש  :בית
( )0עמוד  :ספר
( )4פרש  :סוס
ּ .2כבַ רה  :מים
( )1אטם  :קול
( )5מערוך  :בצק
( )0חלון  :אור
( )4מחרשה  :תלם
 .0שעה ארוכה :זמן
(ִ )1מ ְרווח  :מרחק
( )5ים  :מים
( )0כמטחווי קשת  :מרחק
( )4חום  :מעלה
 .4להקציע  :הוחלק
( )1להטמיע  :הוספג
( )5להטביע  :הושקה
( )0להרגיע  :הופנם
( )4להפגיע  :פורסם
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 .5צלע  :מעָ גַל
( )1דרגה :קצין
( )5חדר מדרגות  :אוהל
( )0אלכסון  :מרובע
( )4סנדל  :מגף
 .6הַ ב!  :לקח
( )1הַ ס!  :נדם
( )5הַ ך!  :נרפה
(ֶ )0שב!  :עמד
( )4לֶך!  :עקב
הבנה והסקה (שאלות )7-17
ההוראות הבאות נוגעות לשאלות :0-0
בכל שאלה יש משפט שכמה חלקים ממנו חסרים ,ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמתו.
עליכם להשלים כל משפט בעזרת האפשרות המתאימה ביותר.
 .0סרטו החדש של הבמאי לוק פיקארד עוסק במציאות הקשה של תושבי שכונות העוני בברזיל .על פי המבקרים ,פיקארד שוב
_____ מכיוון שהסיפור עליו מבוסס הסרט _____ ,_____ .אמר אחד המבקרים שפיקארד _____.
( )1הפתיע לטובה ; נדוש ומשומש ; אף על פי כן ; הינו במאי משכמו ומעלה
( )5שכתב רעיון של במאי אחר ; הועלה כבר בעבר בתור מחזה ; בניגוד לכך ; פלאיגיטיסט גדול
( )0חוזר על עצמו ; תואר כבר בעבר ; בהתאם לכך ; הוא במאי אוונגרדי ומעניין
( )4התעלה על עצמו ; מקורי ומרענן ; בהתאם לכך ; כמעין המתגבר

 .0סרגיי ידוע כנער _____  ,בניגוד לאימו .על כך אמרה פעם האם _____" :הייתי מנקה ומסדרת את הבית במקום סרגיי ,יום
אחד ודאי היה ניתן למצוא את _____בתנור ואת _____בארון חדרו".
( )1מסודר ; אילולא ; בגדיו של סרגיי ; תבנית האפייה
( )5מפוזר ; אילולא ; כלי המיטה של סרגיי ; תבנית האפייה
( )0מסודר ; אילו ; תבנית האפייה ; משחקיו של סרגיי
( )4מפוזר ; אלמלא ; תבנית האפייה ; ספריו של סרגיי
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 .0ישנן לא מעט אגדות ילדים אשר מושא עלילתן הוא ניצחון _____ על _____ .על פי הפסיכואנליטיקאי הנודע ,דאונינג,
שהאמין _____  ,הסיבה כי האחרון מובס על ידי הראשון היא חינוך הילדים _____ כדי שיוכלו לשמש כאזרחים למופת,
ולעזור לחבריהם בעת צרה.
( )1הטוב ; הרשע ; כי יצר האדם רע מנעוריו ; לכבוש את יצרם
( )5הרשע ; הטוב ; כי יצר האדם רע מנעוריו ; להתנהג בהתאם ליצרם
( )0הרשע ; הטוב ; כי יצר האדם טוב מנעוריו ; לכבוש את יצרם
( )4הטוב ; הרשע ; כי יצר האדם טוב מנעוריו ; לכבוש את יצרם
 .13נתון :כל מי שלא מבלה מול המחשב יותר משעה בכל יום נהיה עצבני או ישנוני.
קיומו של מי הבאים אינו אפשרי-
( )1אדם רגוע וערני המבלה לפחות  0שעות מול המחשב כל יום.
( )5אדם רגוע וישנוני.
( )0אדם שאינו ישנוני המבלה  2שעות ביום מול המחשב.
( )4אדם שמבלה חצי שעה בכל יום מול המחשב והוא רגוע וערני.

 .11בארון מסויים חמישה מדפים הממוספרים  1-2מלמעלה למטה .על כל מדף ישנו פריט אחד בצבע אדום או כחול בלבד .על כל
מדף רשום "אדום" או "כחול" (ראה סרטוט) .הרישום על כל מדף מציין את צבע הפריט המונח על אחד המדפים הצמודים לו.
לדוגמה – הרישום "אדום" במדף מספר  0מציין שיש פריט אדום על מדף  5או .4
לפיכך בהכרח-
( )1על מדף  0מונח פריט כחול

1

כחול

( )5על מדף  0מונח פריט אדום

5

אדום

( )0על מדף  2מונח פריט כחול

0

אדום

( )4על מדף  5מונח פריט כחול

4

כחול

2

אדום

 .12על ארבע חיות-אריה ,ג'ירפה ,היפופוטם ויען ידועות העובדות הבאות:
א .האריה כבד יותר מהיען וקל מההיפופוטם.
ב .הג'ירפה שוקלת פחות מהאריה והיא החיה הגבוהה ביותר.
ג .האריה נמוך מהיען והוא אינו החיה הנמוכה ביותר.
מה מהבאים אינו נכון בהכרח?
( )1החיה הגבוהה ביותר היא גם החיה קלה ביותר.
( )5החיה הנמוכה ביותר היא גם החיה הכבדה ביותר.
( )0הג'ירפה שוקלת פחות מההיפופוטם וגבוהה ממנו.
( )4האריה גבוה מההיפופוטם
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 .10נתונות שתי הנחות:
א .ככל שמחשב אישי חדיש יותר הוא יקר יותר.
ב .משקלו של מחשב אישי עומד ביחס הפוך למחירו.
מסקנה :ככל שהמחשב של יוני חדש יותר כך סביר יותר שיתקשה להרימו.
אילו מהאפשרויות הבאות לתיקון המסקנה תביא לכך שהמסקנה תהיה בעלת הגיון פנימי תקין?
( )1החלפת המילים "חדש יותר " ב"-מיושן יותר" ואת "סביר יותר" ב"-פחות סביר".
( )5החלפת המילים "יתקשה להרימו" ב"-ישלם עליו הרבה פחות".
( )0החלפת המילים "סביר יותר" ב"-פחות מתקבל על הדעת".
( )4המסקנה נובעת מהנתונים ללא כל תיקון

 .14לאחר שהתאמן במשך שנה לקראת תחרות ג'ודו במועדון "הלוחם" ובתחרות עצמה ניצח יריב ממועדון "מיאגי" ,הסיק דניאל
לרוסו שהאימונים במועדון "הלוחם" יעילים יותר מאשר במועדון "מיאגי".
איזה מהנתונים הבאים יחליש את מסקנתו?
( )1יריבו ממועדון "מיאגי" התאמן במשך שנתיים לקראת התחרות
( )5ספורטאים אחרים ממועדון "הלוחם" ניצחו גם הם בתחרות יריבים ממועדונים אחרים
( )0יריב של דניאל לרוסו סבל מפציעה במהלך התחרות ולא היטיב להתחרות
( )4מועדון "מיאגי" עוסק באימון ספורטאים למעלה מעשרים שנים
" .15אל יתהלל חוגר כמפתח" אמרה נוגה בתגובה לדבריו של סיוון.
איזו מהאמרות הבאות מתאימה ביותר להיות מוצא פיו של סיוון?
( )1אתמול ניגשתי למבחן בתנ"ך והוא היה קל
( )5מחר אגש למבחן נהיגה .בטוחני שאצלח אותו ללא כל בעיה
( )0אחותי בקשה ממני לעזור בהרכבת שולחן מחשב .אלך אליה בעוד שעה קלה
( )4מבחר החגורות בחנות בה ביקרתי אתמול ,היה גדול להפליא
 .16במהלך הכנת חלב מפוסטר ,יש להעביר את חלב הפרה לאחר הפקתו ,למיכל סטרילי ,מתכתי או עשוי זכוכית .בשלב הבא יש
להרתיח את החלב באמצעות חימום חשמלי בתוך המיכל .לאחר מכן ,מתבצע הפסטור על ידי הוספת תמיסה כימית לחלב.
מחסור באיזה מהמרכיבים הבאים לא יעצור את תהליך הפסטור לאלתר?
( )1חלב פרה
( )5כלי מתכתי
( )0חשמל
( )4תמיסה כימית
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 .10ג'וי ,כלב מסוג פאג סיני ,צורך מזון בצורת משולשים או עיגולים בלבד ,בצבע חום או בז' .דייזי ,חתולה פרסית ,שמתגוררת עם
ג'וי ,צורכת מזון שאינו בצורת ריבועים ושצבעו אינו בז' .לשניהם נקנה שק מזון ושני בעלי החיים אכלו ממנו.
מה ייתכן?
( )1המזון שנקנה הינו בצורת עיגולים
( )5המזון שנקנה הינו בצורת משולשים בצבע ירוק
( )0המזון שנקנה הינו בצורת ריבועים בצבע בז'
( )4המזון שנקנה הינו בצורת משושים
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הבנת

הנקרא (שאלות )18-50

קראו בעיון את הקטע הבא וענו על השאלות שאחריו.

5

בספרו "בני מינינו" עוסק הסופר מרווין האריס בסוגיות רבות הנוגעות לקיומם של בני האדם מנקודת ראות
אנתרופולוגית המנסה לענות על שאלות הנוגעות לקיומנו עלי אדמות ואופן התנהגותנו בחברות השונות שאנו מקימים.
הספר עוסק בהרחבה בנושא הרגלי התזונה של בני האדם ,העדפות שונות לטעמים ,התפתחות איסורים שונים ומשונים
על מזונות שונים בתרבויות שונות וכו' .אחד הנושאים הנידון בהרחבה בפרק אשר ייוחד עבורו הוא נושא הטעמים
המולדים .האם העדפת ודחיית טעמים מסויימים בתרבויות שונות היא נגזרת של גנטיקה ותורשה או שמא העדפת
הטעמים הינה מקומית לחלוטין ומושפעת מגורמים תרבותיים בלבד?
גוף האדם הבריא צורך בשביל פעילותו אלפי סוגים של מולוקולות שונות .את רובן המכריע של המולקולות החיוניות
מסוגל הגוף לסנתז בעצמו ולהרכיב ממספר קטן יחסית של יסודות וחומרים הקרויים "חומרי תזונה חיוניים" .אלמלא
יכו לת זו של הגוף היינו נדרשים לאכול זה את זה על מנת לשרוד מכיוון שהחומרים הדרושים לשם תפקודו של גופנו היו

10

נמצאים רק בגופם של אחינו האנושיים .בנוסף לאוויר ומים אנו חייבים לקלוט  41חומרים בדיוק על מנת לקיים את
גופנו :פחמימה אחת ,שומן אחד ,עשר חומצות אמינו ,חמישה עשר מינרלים ,שלושה עשר ויטמינים ומקור כלשהו של
חומר אשר אינו מתעכל כמו סיבית .הטבע מעניק לנו חירות אדירה להשיג את החומרים הללו מכל צירוף נוח של
חומרים מהחי והצומח .איננו דומים כלל לקואלות הניזונות מעלי אקליפטוס בלבד,לדובי הפנדה הניזונים מיונקות
חזרן ,ללויתנים הניזונים אך ורק מפלנקטון או לאריות האוכלים בשר בלבד .ההעדפה המולדת החזקה ביותר של בני
מינינו היא לגוון במזון – אנחנו אוכלי-כול.
למרות האמור לעיל ,אין זאת אומרת שאנו באים לעולם ללא שום טעם מועדף .תינוקות מעווים את פניהם ומסרבים
לאכול חומרים שטעמם מר ,חמוץ ,חריף או מלוח .זה סביר מבחינת הברירה הטבעית שפעלה על עיצובנו אנו במהלך
האבולוציה שכן רוב הצמחים ומוצריהם שאינם מתעכלים ורוב בעלי החיים הרעילים לנו טעמם מר ,חמוץ ,חריף או
מלוח המסגיר את טיבם האמיתי.הרתיעות המולדות הללו חלשות מאד לעומת נטייתנו הטבעית לאכילת-כול ולכן עם
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הגדילה והחשיפה לטעמים ולכוחות הברירה התרבותית מחוללים בדרך כלל שינויים מרחיקי לכת בהעדפות הינקות.
הסינים אוהבים לשתות את התה שלהם כשהוא רותח ומר ,לגאוצ'וס הדרום-אמריקאים יש משקה דומה הקרוי מאטה.
הגרמנים מתבלים בשר בחזרת חריפה שלא לדבר על החומץ המשמש להשרייה של בשר ודגים ו על ההעדפתם החזקה של
עמים רבים מבני אסיה ודרום אמריקה למאכלים חריפים ביותר .מה ששנוא על תינוקות לומדים מבוגרים לאהוב .גם
התשוקה למלח נכללת בתחום זה .תינוקות דוחים מלח אולם מבוגרים לא יכולים בלעדיו.
עד כאן לגבי סלידה מולדת אך מה לגבי העדפה מולדת? האם יש טעמים שאנו נמשכים אליהם מלידה? האריס חושב
שיתכן בהחלט .מרגע הולדתם מגלים תינוקות העדפה חזקה ביותר לטעם המתוק .הדבר עולה בקנה אחד עם טעמו
המתוק של חלב האם – הפריט היחיד בתפריטו של הרך הנולד .חלב האם מתוק משום שהוא מכיל לקטוזה המתפרקת
לסוכרים הנוחים לעיכול .הנטייה המולדת למתיקות מרחיקה אותנו איפוא מחומרים העלולים להזיק לנו ומקרבת
אותנו אל ארוחתנו הדשנה הראשונה .במשך שנים צרכו מבוגרים סוכר בצורת דבש או פירות בשלים אך עם המצאת
התהליכים המתועשים נקלט השטן המתוק בחיק האנושות וכיום אנו קוראים לו סוכר .בצורתו הנוזלית הוא נקרא
דבשה וכאשר הוא מעורבב בקקאו הוא קרוי שוקולד .בכל שם שהוא ,דומה שאין אסכולת מטבח העומדת בפני פיתוייו.
עד היום ,לא נמסר על שום קבוצה אנושית אשר דחתה את השימוש בסוכר לאחר שנחשפה אליו.
עובדה זו לבדה לא משכנעת את האריס כי נטייתם של בוגרים למאכלים מתוקים היא תוצאה של העדפה מולדת.
לדבריו ,הסיבה להעדפת מתוק הן פונקציונאליות בלבד ובשעה שהתאווה העולמית לסוכר מתחילה לתת אותותיה
בהשמנת יתר ,סוכרת נעורים ,עששת ומחלות לב ,ייתכן בהחלט שעם חלוף השנים שההעדפת המתיקות הינקותית עשויה
להפוך ביום מן הימים לרתיעה בוגרת מפני מתיקות .הטעם לא עומד לעד.
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 .10איזה מהיצורים הבאים הוא אוכל-כל על פי הקטע?
( )1בני אדם
( )5דובי פנדה
( )0קואלות
( )4אריות

 .10מנקודת מבט אבולוציונית ,סביר שתינוקות ידחו טעמים עזים כמו מלוח ,חריף ומפולפל כי-
( )1טעמו של חלב אם הוא מעט מלוח בדרך כלל.
( )5טעמו של קנה הסוכר הוא מתוק.
( )0טעמים אלו מעידים על סכנה אפשרית לגוף האדם
( )4אף תשובה אינה נכונה.

 .23המחבר מתייחס ליושבי הערבות של פטגוניה בדרום אמריקה (הגאוצ'וס) כדוגמה למקרה בו-
( )1מנהגים מקומיים גורמים למבוגרים לשתות משקה מר ממנו הם נרתעים בדרך כלל.
( )5מניעת חומרי תזונה חיוניים יוצרת עיוות בקליטת הטעמים אצל מבוגרים.
( )0העדפת התינוקות לטעמים מרים נובעת ממיקום גיאוגרפי מרוחק.
( )4ההעדפה התרבותית לטעם מר גברה על הרתיעה המולדת ממנו.

 .21כיצד מסביר המחבר את יחסם של התינוקות לטעם המתוק?
( )1הם סולדים ממנו מכיוון שלקטוז בחלב האם אינו נוח לעיכול.
( )5הם מעדיפים אותו מכיוון שטעמו של חלב אם הוא מתוק והוא האוכל היחיד שהם יכולים לאכול.
( )0הם נרתעים ממנו כצעירים אך מעדיפים אותו כמבוגרים בשל כוחות של ברירה תרבותית.
( )4אף תשובה אינה נכונה.

המשך לעמוד הבא
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 .22איזו מהעובדות הבאות תסתור הנחה מהותית ביותר המוסברת בקטע?
( )1גילויו של שבט בנהר האמזונס אשר מכיר את הסוכר המודרני ומסרב להשתמש בו.
( )5גילויו של שבט במדבר סהרה אשר אינו מכיר כלל את הסוכר המודרני.
( )0גילויו של מבוגר שלא מוכן לאכול דבר מלבד סוכר למרות השמנתו והפגיעה בבריאותו.
( )4מוצרי הדיאט הדלים בסוכר הגיעו השנה לשיא חדש של מכירות ברחבי העולם.

 .20לדעתו של מחבר הספר "בני מינינו"__________ מכיוון __________ .
( )1ביום מן הימים ייתכן שמבוגרים ירתעו מהטעם המתוק ;שהנזקים שגורם הסוכר יגרמו לדחייה תרבותית שלו.
( )5ביום מן הימים ייתכן שתינוקות ירתעו מהטעם המתוק ; שמתיקותו של חלב -אם לא תעמוד לנצח.
( )0לעולם לא ידחו מבוגרים את הטעם המתוק ;שהעדפתו היא תולדה של תורשה וגנטיקה הטבועה בנו.
( )4לעולם ידחו תינוקות את הטעם המתוק ; שהוא מעיד על מזון שאינו בטוח לאכילה.לסדר המילים בזוג.
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עמוד ריק

המשך לעמוד הבא
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מפתח תשובות נכונות -פרק  1אנגלית
שאלה
1.
2.
0.
4.
.5

תשובה
()1
()1
()4
()1
()0

שאלה
6.
0.
0.
.0
.13

תשובה
()1
()2
()2
()2
()0

שאלה
11.
12.
10.
14.
.15

תשובה
()4
()1
()1
()4
()4

שאלה
16.
10.
10.
10.
.23

תשובה
()0
()0
()1
()4
()0

שאלה
21.
.22

תשובה
()2
()1

מפתח תשובות נכונות -פרק  2חשיבה כמותית
שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

1.
2.
0.
4.
.5

()1
()0
()4
()4
()4

6.
0.
0.
0.
.13

()2
()1
()0
()0
()2

11.
12.
10.
14.
.15

()4
()4
()2
()4
()1

16.
10.
10.
10.
.23

()0
()1
()2
()1
()4

מפתח תשובות נכונות -פרק  0חשיבה מילולית
שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

1.
2.
0.
4.
.5

()0
()1
()1
()4
()2

6.
0.
0.
0.
.13

()2
()1
()4
()1
()2

11.
12.
10.
14.
.15

()4
()0
()2
()2
()4

16.
10.
10.
10.
.23

()0
()1
()0
()2
()2

21.
22.
.20

()1
()4
()2

מפתח תשובות נכונות -פרק  4חשיבה כמותית
שאלה
1.
2.
0.
4.
.5

תשובה שאלה
()2
()1
()0
()4
()0

6.
0.
0.
0.
.13

תשובה שאלה
()2
()0
()0
()0
()4

11.
12.
10.
14.
.15

תשובה שאלה
()0
()4
()2
()2
()4

16.
10.
10.
10.
.23

תשובה
()1
()1
()4
()4
()2

מפתח תשובות נכונות -פרק  5אנגלית
שאלה תשובה שאלה תשובה שאלה תשובה שאלה תשובה שאלה תשובה
1.
2.
.0
4.
.5

()4
()2
()0
()1
()0

6.
0.
0.
.0
.13

()2
()4
()1
()4
()1

11.
12.
10.
14.
.15

()2
()1
()2
()2
()2

16.
10.
10.
10.
.23

()4
()0
()2
()1
()2

21.
.22

()2
()0

מפתח תשובות נכונות -פרק  6חשיבה מילולית
שאלה תשובה שאלה תשובה שאלה תשובה שאלה תשובה שאלה תשובה
1.
2.
0.
4.
.5

!

()1
()0
()0
()1
()2

6.
0.
0.
0.
.13

()0
()4
()2
()1
()4

11.
12.
10.
14.
.15

()4
()1
))3
()0
()2

16.
10.
10.
10.
.23

()2
()1
()1
()0
()4

21.
22.
.20

()2
()1
()1

!
!

!

!

פרק  :1אנגלית
 .1התשובה הנכונה היא ()1
הסבר :רוב המים על כדור הארץ הם מים מלוחים
 .2התשובה הנכונה היא ()1
הסבר :יש ארבע עונות האהובה בחותר על רוב האנשים היא הקיץ
 .0התשובה הנכונה היא ()4
הסבר :העבודה של המלצרית היא לשרת את הלקוחות
 .4התשובה הנכונה היא ()1
הסבר :סטודנט המבקש להירשם לאוניברסיטה חייב לבחור בנושא הלימודים שלו
 .5התשובה הנכונה היא ()0
הסבר :לאחר ויכוח עם חבר ,אנשים רבים שומרים טינה ומסרבים לסלוח
 .6התשובה הנכונה היא ()1
הסבר :לאחר שכלבנו האהוב נגנב ,כמהנו לחזרתו בשלום
 .0התשובה הנכונה היא ()5
הסבר :סמים לא חוקיים רבים גורמים להזיות ולכן הם מסוכנים
 .0התשובה הנכונה היא ()5
הסבר :המקור של המלה אלף-בית הוא משתי האותיות הראשונות בא'-ב' העברי
 .0התשובה הנכונה היא ()5
הסבר :אדם בשם וולטר קאמפ המציא את הפוטבול .הוא קיבל את הרעיון מוויליאם אב אליס אשר בזמן משחק
כדורגל ,הרים את הכדור והחל לרוץ עמו תוך שהוא שובר את חוקי המשחק ונותן לקאמפ את הרעיון למשחק
הפוטבול.
 .13התשובה הנכונה היא ()0
הסבר :לפני שג'ורג' בראק הפך לפסל וצייר משפיע ביותר ועזר ביצירת זרם הקוביזם במאה ה ,50-הוא אומן כצבע
ומעצב כמו אביו וסבו לפניו.
 .11התשובה הנכונה היא ()4
הסבר :בדרום אפריקה קיימות שפות רבות ,אחת מהן היא האפריקאנס ,יש המאמינים כי השפה דוברה במקור על ידי
שבטים מקומיים שהשתמשו במילים אשר שמעו מהמתיישבים ההולנדים

!

!
!

!

!
 .12התשובה הנכונה היא ()1
הסבר :למלה 'אהבה' יש משמעויות רבות בשפה האנגלית .שפות אחרות משתמשות לעתים קרובות במילים נפרדות
על מנת לתאר את מגוון המשמעויות המתוארות על ידי המלה הבודדת 'אהבה' בשפה האנגלית.

 .10התשובה הנכונה היא ()1
הסבר :הקטע מדבר בעיקר על הדתות ושיוכה הלאומי של ירושלים .הפסקה הראשונה מדברת בעיקר על הדתות בעיר
ועל ההיסטוריה הדתית שלה בעוד הפסקה השנייה מתייחסת לסיפוח חלקים של העיר במלחמת ששת-המים
וחלוקתה הגיאוגרפית הנוכחית.
 .14התשובה הנכונה היא ()4
הסבר :הקטע מסביר (בעיקר בפסקה הראשונה) את חשיבותה של העיר למוסלמים ,יהודים ונוצרים.
 .15התשובה הנכונה היא ()4
הסבר :משמעות המילה היא 'כיבוש' וניתן להבין זאת מתוך ההקשר של המלה כפי שהיא מופיעה בהמשך שורה .9
 .16התשובה הנכונה היא ()0
הסבר :שורות  10-9בקטע מסבירות כי בשל סיפוח חלקה המזרחי של העיר לישראל ,לא מזוהה ירושלים כבירתה של
ישראל בקהילה הבינלאומית.
 .10התשובה הנכונה היא ()0
הסבר :הפסקה השלישית מספרת כי השם ירושלים מורכב בעברית מהמילים ירושה ו-שלום ולכן מתאר ירושה של
שלום .ניתן למצוא את הציטוט המדוייק בשורה  12בקטע.

 .10התשובה הנכונה היא ()1
הסבר :משמעות המילה היא 'נשאים' .ניתן להבין זאת מתוך ההקשר בו נתונה המילה בקטע ופירוט לגבי מספר
האנשים המתים מדי שנה ממחלות המופצות על ידי יתושים.
 .10התשובה הנכונה היא ()4
הסבר :בפסקה השנייה מוסבר לנו כי יתושים ניזונים בעיקר מעסיס של פירות ( )Nectarאך גם כי נקבות של מינים
מסוימים מסוגלות להיזון גם מדם.
 .23התשובה הנכונה היא ()0
הסבר :בשורות  10-15בקטע מתואר כיצד יתושים מזהים את פליטת הפחמן הדו חמצני של קורבנותיהם וכאשר הם
מתקרבים מסוגלים לזהות גם את ריחו.
 .21התשובה הנכונה היא ()5
הסבר :שורות  17-12מתארות כיצד ריבוי נקודות המגע עם העור של חדק היתוש מביאל מצב של גירוי עצבי מופחת
וכך הקורבן לא שם לב כי הוא נעקץ.
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 .22התשובה הנכונה היא ()1
הסבר :שורות  51-19מתארות את השפעת הכימיקלים ברוק של היתוש ומסבירות כי חומרים אלה מונעים את קרישת דמו של
הקורבן בזמן העקיצה.
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פרק  :2חשיבה כמותית
 .1התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
אנו נדרשים לפשט את הביטוי  . 90  2נתחיל בפרוק : 90

90  2  10  9  2  10  9  2  3 10  2  3 2  5  2  3 5  2  2
כעת ,אנו יכולים להיפטר משורש נוסף מכיוון שיש לנו פעמיים  . 2לכן התשובה תהיה3 5  2  6 5 :
 .2התשובה הנכונה היא ( .)0הסבר:
אנו נשאלים מה מהבאים יכול להיות ערכו של  xולכן עלינו להציב את התשובות ולבדוק:
תשובה ( .– )1המספר  18אינו מתאים לתנאים שהוצבו בתחילת השאלה מכיוון שאינו מתחלק ב –.2
לכן תשובה ( )1נפסלת.
תשובה ( – )5המספר  50אינו מתחלק ב –  .0לכן תשובה ( )5נפסלת.
תשובה (– )4המספר  42אינו מתאים לתנאים שהוצבו בשאלה מכיוון שתוצאת החלוקה שלו ב –  0היא  , 12תשובה אי
זוגית .לכן תשובה ( )4נפסלת.
תשובה ( – )0המספר  00מתאים לתנאים שהוצבו בתחילת השאלה מכיוון שתוצאת החלוקה שלו ב –  0היא ,10
תשובה זוגית ,ומכיוון שתוצאת החלוקה שלו ב  2היא  ,2מספר שלם .לכן תשובה ( )0היא התשובה הנכונה.
 .0התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך א' – חישוב. 172  6  17  32  289  102  9  400 :
דרך ב' – נוסחת הכפל המקוצר :תבנית הכפל שמוצגת בשאלה ניתנת לפתירה גם על ידי נוסחת הכפל המקוצר
 . a2  2ab  b2במקרה זה ,במיקום של האות  aנמצא המספר  17ובמיקום של האות  bנמצא המספר  .0התרגיל
ייראה כך. 172  6  17  32  172  2  17  3  32  17  3   202  400 :
2

דרך ג' – פסילת תשובות :ספרת האחדות בתרגיל  172היא  .9כמו כן בתרגיל  . 32ספרת האחדות בתרגיל 6  17
היא  .5כל מה שעלינו לעשות זה לחבר את שלושת הספרות 9  9  2 :ולקבל שהתשובה אותה אנו מחפשים
מסתיימת ב –  .0ישנה תשובה אחת כזו בלבד.
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 .4התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:

מבקשים מאיתנו למצוא ביטוי השקול לביטוי  ,   לכן נמצא כיצד ניתן להחליף את    ב  ו  . ידוע לנו כי
 היא זווית חיצונית במשולש ולכן  .     כמו כן ,ידוע כי  .     לכן נציב:
.                         

 .5התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
ידוע כי בבית החולים  55מיטות שנחשבות לנוחות .מכיוון שיש סה"כ  00מיטות 8 ,מיטות נחשבות ללא נוחות .כעת
יש שתי אפשרויות :או שכל המיטות הלא נוחות עשויות מפלדה ,ואז מספרן המקסימאלי של המיטות הלא נוחות
שעשויות מפלדה הוא  ,8או שאף מיטה לא נוחה לא עשויה מפלדה .כלומר אין כלל חפיפה בין המיטות הלא נוחות
והמיטות שעשויות מפלדה .כך שמספרן המינימאלי של המיטות הלא נוחות שעשויות מפלדה הוא  .0מכאן ש ( )4היא
התשובה הנכונה.
 .6התשובה הנכונה היא ( .)5הסבר:
12
בזמן ששלומי צובע  15משטחים ,צובעת רעות  00משטחים .כלומר ,היחס בין שלומי לרעות הוא:
30
48
צובעת  20משטחים ,צובע יוחאי  48משטחים .כלומר ,היחס בין יוחאי לרעות הוא
60

 .בזמן שרעות

 .שואלים אותנו שאלה הנוגעת

ליחס בין שלומי ליוחאי ולכן נמצא את הקשר בין שלומי ליוחאי .לשם כך ,נרחיב את היחס בין שלומי לרעות כך
12 2 24
שנקבל מכנה :20
 
30 2 60

 .כעת נוכל לדעת את הקשר בין שלומי ליוחאי – אם בזמן שרעות צובעת  20משטחים

24 1
שלומי צובע  54משטחים ויוחאי צובע  48משטחים אז היחס בין שלומי ויוחאי הוא :
48 2

 .מכאן שבזמן ששלומי

צובע משטח אחד מספיק יוחאי לצבוע שני משטחים.
 .0התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נחפש בין התשובות מתי קיים הפער הכי גדול בין זמני הגעת האוטובוסים:
תשובה ( – )1ביום ה' בין השעות  07:00ל  :08:00הפער הגדול ביותר בין זמני הגעת האוטובוסים הוא  20דק'.
תשובה ( – )5ביום א' בין השעות  01:00ל  :05:00הפער הגדול ביותר בין זמני הגעת האוטובוסים הוא  00דק'.
תשובה ( – )0ביום ד' בין השעות  10:00ל  :15:00הפער הגדול ביותר בין זמני הגעת האוטובוסים הוא  10דק'.
תשובה ( – )4ביום ג' בין השעות  00:00ל  :02:00הפער הגדול ביותר בין זמני הגעת האוטובוסים הוא  40דק'.
מכאן שזמן ההמתנה הארוך ביותר שיכול נוסע לחכות מבין האופציות הוא  20ד' ביום ה' בין השעות  07:00ל ,08:00
כפי שכתוב בתשובה (.)1
 .0התשובה הנכונה היא ( .)0הסבר:
אם פרנק ייצא מביתו בשעה  ,08:02הוא יגיע לתחנת האוטובוס בשעה  08:12כך שהוא יספיק לעלות על האוטובוס
שמגיע לתחנה בשעה  .08:17זמן הנסיעה הוא  02דקות ,כך שפרנק יגיע לעבודה בשעה  .08:25נשים לב כי תשובות ()1
ו ( )5הן גם שעות בהן פרנק לא יאחר לעבודתו אך שאלו אותנו מהי השעה המאוחרת ביותר בה יכול לצאת פרנק
מביתו ("לכל המאוחר").
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 .0התשובה הנכונה היא ( .)0הסבר:
ראלף מגיע לתחנה בשעה  09:07וממתין  40דקות בדיוק .כלומר ,הוא מגיע באוטובוס של  09:07ועוזב באוטובוס של
 .09:47רצף זה אפשרי רק ביום ראשון.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)5הסבר:
אנו מחפשים רק שעות בהן עבר אוטובוס בתחנה  2פעמים ומעלה בשבוע:
ביום א' ,עובר אוטובוס  2פעמים בשעה מהשעות  8:00בבוקר עד  50:00בערב .כלומר 10 ,שעות שמוגדרות כשעות
עומס .לאחר מכן ביום א' ,עובר אוטובוס  2פעמים בשעה ,בשעה שבין  51:00ל  .55:00כאן יש שעת עומס נוספת .כך
שביום א' ישנן  14שעות עומס.
בכל יום מהימים ב' עד ה' עובר אוטובוס  2פעמים בין השעה  08:00ל  .09:00כאן יש שעת עומס נוספת .בנוסף עובר

אוטובוס  2פעמים בשעה בכל שעה החל מ  10:00עד  .50:00כלומר –  11שעות עומס נוספות .כך שבכל יום בין הימים
ב' עד ה' ישנן  11שעות עומס .מכיוון שהדבר קורה כל יום במשך הימים ב' עד ה' ,כלומר במשך  4ימים ,יש לכפול את
התוצאה פי .4
מכאן שבימים ב' עד ה' ישנן  48שעות עומס ואילו ביום א' ישנן  14שעות עומס .סה"כ במהלך השבוע ישנן  25שעות
עומס.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
בכל  10דקות מגיעים לתחנה בין  4ל  9נוסעים .מכיוון ששאלו אותנו כמה נוסעים יהיו בתחנה "לכל היותר" בשעה
 08:00עלינו לבדוק מה קורה אם בכל  10דקות הגיע מספר הנוסעים המקסימאלי ,כלומר  9נוסעים.
בשעה  07:10לא היו נוסעים בתחנה .משעה  07:10ועד השעה  08:01ישנן  2נקודות בהן יכלו להגיע נוסעים :ניתן
לספור זאת .08:00 ,07:20 ,07:40 ,07:00 ,07:50 :אם בכל  10דקות הגיעו  9נוסעים ,בשעה  08:01מספר הנוסעים
שהגיעו עד כה לתחנה יהיה .42
כל אוטובוס שעובר ,לוקח איתו בין  2ל  10נוסעים .מכיוון ששאלו כמה נוסעים יהיו בתחנה "לכל היותר" נחפש מהו
המספר המינימאלי של נוסעים שעזבו את התחנה .סך הכול מהשעה  07:10עד השעה  08:01עברו בתחנה  5אוטובוסים
(בשעה  7:57ובשעה  .)7:47אם כל אוטובוס לקח איתו את מספר הנוסעים המינימאלי ( 2נוסעים) ,אז עזבו את התחנה
 15נוסעים בסך הכול .מכאן שמספר הנוסעים המקסימאלי שיכול להיות בתחנה בשעה  08:01הוא. 42-15 = 00 :
 .12התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
ידוע כי לכל ארבעת המשולשים היקף זהה .בניגוד לשלושת הצורות האחרות ,המשולש שווה הצלעות הינו צורה
משוכללת .צורה משוכללת מנצלת את השטח העומד לרשותה בצורה הטובה ביותר כך שמבין ארבעת הצורות שוות
ההיקף המשולש שווה הצלעות יהיה בעל השטח הגדול ביותר.
 .10התשובה הנכונה היא ( .)5הסבר:
פישוט קל של הביטוי אותו אנו מבקשים לפתור יראה לנו שהמונה והמכנה מצטמצמים ולכן הביטוי שבסוגרים שווה
ל – :1
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 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
שואלים אותנו מה יכול להיות מספר החניונים הפרטיים ולכן נעבוד עם התשובות:
תשובה ( – )1אם ישנם  2חניונים פרטיים ,אז אמורות להיות  020מכוניות סה"כ .ידוע כי מספר המכוניות הוא 040
ולכן תשובה ( )1אינה הגיונית.

תשובה ( – )5אם ישנם  5חניונים פרטיים ,אז  140מכוניות מחנות בחניון פרטי מה שמשאיר  500מכוניות לחנות בחניון
ציבורי .בחניון ציבורי יש בדיוק  00מכוניות ,מה שאומר שהמספר שקיבלנו צריך להתחלק ב  .00מכיוון ש  500לא
מתחלק ב  ,00תשובה ( )5נפסלת.
תשובה ( – )0אם ישנם  0חניונים פרטיים ,אז  510מכוניות מחנות בחניון פרטי מה שמשאיר  100מכוניות לחנות בחניון
ציבורי .מכיוון ש  100לא מתחלק ב  ,00תשובה ( )0נפסלת.
תשובה ( – )4אם ישנם  4חניונים פרטיים ,אז  580מכוניות מחנות בחניון פרטי מה שמשאיר  20מכוניות לחנות בחניון
ציבורי .מכיוון ש  20מתחלק ב  ,00תשובה ( )4היא הנכונה.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
את המלבן שבסרטוט חילקו לכמה חלקים באמצעי הצלעות כך שהצורות שהתקבלו הינן סימטריות זו לזו (משני צידי
המלבן) .הקו  EFמחלק את המלבן לשני ריבועים חופפים שווי זה לזה .בכל אחד מהריבועים שנוצרו הורידו אלכסון
ליצירת שני משולשים .בנוסף ,הקו  HGמחלק את כל אחד מהריבועים הללו לשני מלבנים חופפים וכמו כן הקו יוצר
חלוקה בתוך המשולשים לחלק עליון של המשולש וחלק תחתון של המשולש .למעשה ,השטח האפור מורכב בדיוק
משטח עליון אחד של המשולש ושטח תחתון אחד של המשולש .ניתן לראות זאת כך:

מכאן ,שהשטח האפור מהווה בדיוק רבע משטח המלבן כולו .מכיוון ששטח המלבן כולו הוא  84סמ"ר ,שטח המשולש
האפור הוא  51סמ"ר.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)0הסבר:
נתחיל מתרגיל הכפל – בתרגיל זה קיימת מכפלה של מספר זוגי פי  .2כאשר כופלים מספר זוגי פי  2ספרת האחדות
היא תמיד  .0מכיוון שלתוצאת תרגיל זה הוספנו את הספרה  ,2ספרת האחדות של התרגיל כולו תהיה .2
 .10התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
הצלע  BEהיא גובה במשולש שבו ידועה לנו אחת הצלעות ותו לא .מכיוון שהצלע  BEהיא ניצב במשולש ,נחפש
תחילה  5צלעות בכדי לחשב את  BEעל ידי משפט פיתגורס .מכיוון שאנו לא יכולים למצוא  5צלעות כדי שיעזרו לנו
לחשב את הצלע  BEבאמצעות פיתגורס עלינו לחפש פיתרון חלופי.
נתונה צלע במשולש ( )BC = 6וכן את אורך הגובה אל אותה הצלע ( .)AD = 3מנתונים אלו אנו יכולים לחשב שטח.
מכיוון שגם הצלע  BEהיא גובה לצלע במשולש ,נוכל לחלץ את גודלה על פי נוסחת השטח:

!

!
!

!

!
AD  BC BE  AC
3  6 9  BE



 18  2  2  9  BE  18  9BE  2  BE
2
2
2
2

 .10התשובה הנכונה היא ( .)5הסבר:
ידוע לנו כי  , a  b  15מכאן שבמהלך העבודה האלגברית שלפנינו ,ננסה להגיע אל תבנית מעין זו .תחילה ,ננסה
לעבוד עם המשוואה שבשאלה ולהוציא גורם משותף כדי לפשט אותה . a3  2a2b  b2a  a a2  2ab  b2  :כעת,
קיבלנו בתוך הסוגריים ביטוי שמתאים לנוסחת הכפל המקוצר ,מביטוי זה ניתן להגיע אל הביטוי : a  b
. a  a2  2ab  b2   a  a  b   a 15   225a
2

2

 .10התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
ראשית ננסה להבין בכמה משחקים הפסידה הקבוצה.
עלינו לנסות להגיע ל 4-נקודות ברצף המורכב מ ,2 ,7 -ו.)-4( -
ניתן לבצע זאת אם הקבוצה ניצחה משחק חוץ אחד ומשחק בית אחד והפסידה בשני משחקים בדיוק.
4=752-4-4
מכיוון שהקבוצה הפסידה בשני משחקים בדיוק והם אינם יכולים להיות רצופים הרי שהקבוצה הפסידה בוודאות
במשחק הראשון או האחרון.
 .23התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
R
1
מ  .Rכלומר:
מספר הדיסקים הצרובים הוא  .Rמספר הדיסקים הלא צרובים מהווה
Q
Q

.

R
מספר הדיסקים הכולל הוא  .Pמכאן מתקבלת המשוואה הבאה R  P :
Q
P
PQ
1

R   1  P  R 

נוציא גורם משותף ונבודד את הנעלם  : Rונקבל:
1
Q 1
Q

1
Q
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פרק  :0חשיבה מילולית
 .1התשובה הנכונה היא ()0
עקשן קשה להניא (מלבצע משהו) כשם שאדם דרוך קשה להפתיע.
 .2התשובה הנכונה היא ()1
מסגרת היא מה שתוחם את התמונה ,כשם שחומה תוחמת את העיר.
 .0התשובה הנכונה היא ()1
הסבר :מטרת הבישול היא להפוך משהו לפחות נא כשם שמטרת החיטוי היא להפוך משהו לפחות מזוהם.
 .4התשובה הנכונה היא ()4
לבצור משהו (ענבים) על מנת לייצר יין כמו לחלוב משהו (פרות) על מנת לייצר גבינה.
 .5התשובה הנכונה היא ()5
עלווה = הרבה עלים כמו שמלתחה=בגדים רבים.
 .6התשובה הנכונה היא ()5
סופר "מייצר" משהו שמישהו קורא כמו שמלחין מייצר משהו שמישהו מאזין לו.
 .0התשובה הנכונה היא (.)1
פירוש הביטוי " כל שכן" הוא ודאי וודאי ,זוהי מילת קישור שבאה להמשיך את הרעיון המוצג לפניה ולהדגיש אותו.
תשובה  :1נוצר רצף לוגי תקין בו נאמר שלתפקיד זוטר נדרשת ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה ,וודאי שכך גם
עבור תפקיד בכיר.
תשובה  :5חלקו הראשון של המשפט אומר כי לתפקיד זוטר נדרשת ידיעה בסיסית באנגלית  ,אין לדעת מכך על הידע
הנדרש לתפקיד בכיר -יתכן ונדרשת רמה בסיסית ויתכן גבוהה .זוהי אינה התשובה הנכונה.
תשובה  :0חלקו הראשון של המשפט אומר כי לתפקיד בכיר נדרשת ידיעה השפה האנגלית ברמה גבוהה  ,לפיכך אין זה
הגיוני כי המשך המשפט ידגיש את הדרוש עבור תפקיד זוטר .זוהי אינה התשובה הנכונה.
תשובה  :4חלקו הראשון של המשפט אומר כי לתפקיד בכיר נדרשת ידיעה ידיעה בסיסית באנגלית ,לפיכך אין זה
הגיוני כי המשך המשפט ידגיש את הדרוש עבור תפקיד זוטר .זוהי אינה התשובה הנכונה.
 .0התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  :1המשפט הראשון אומר כי שתי אוכלוסיות העכבישים טוו את קוריהן באופן דומה ,לפיכך אין זה הגיוני כי
מסקנת החוקרים תהיה שלשתי התרופות השפעה שונה .זוהי אינה התשובה הנכונה.
תשובה  :5המשפט הראשון אומר כי שתי אוכלוסיות העכבישים טוו את קוריהן באופן שונה ,לפיכך אין זה הגיוני כי
מסקנת החוקרים תהיה שלשתי התרופות השפעה דומה .זוהי אינה התשובה הנכונה.
תשובה  :0המשפט הראשון אומר כי לשתי אוכלוסיות העכבישים דפוס טווית קורים דומה ,לפיכך אין זה הגיוני שתי
האוכלוסיות טוו את קוריהן בצורה שונה .זוהי אינה התשובה הנכונה.
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תשובה  :4משפט זה יוצר רצף לוגי בו המשפט הראשון אומר כי שתי אוכלוסיות העכבישים טוו את קוריהן באופן
דומה ,ולפיכך מסקנת החוקרים תהיה שלשתי התרופות השפעה דומה .זוהי התשובה הנכונה.
 .0התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  :1משפט זה יוצר רצף לוגי בו למרות שמחירי התרופות לא עלו ,הציבור הוציא יותר כסף על תרופות .הסבר
לכך הוא שהציבור רכש מספ ר רב יותר של תרופות .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :5המשפט הראשון אומר כי מחירי התרופות התייקרו ,לפיכך אין זה הגיוני כי הציבור הוציא פחות כסף על
תרופות .זוהי אינה התשובה הנכונה.
תשובה  :0המשפט הראשון אומר כי מחירי התרופות הופחתו ,לפיכך אין זה הגיוני כי למרות זאת הציבור הוציא פחות
כסף על תרופות .זוהי אינה התשובה הנכונה.
תשובה  :4המשפט הראשון אומר כי אסור להשוות את מחירי התרופות ,לפיכך אין זה הגיוני כי הציבור הוציא יותר
כסף על תרופות .זוהי אינה התשובה הנכונה.
 .13התשובה הנכונה היא ()5
הסבר :בשאלה זו עקרון המפתח הוא כי אדם לא יכול להעיד על עצמו כי הוא שקרן .זהו מצב פרדוקסלי שכן אם
מישהו טוען שהוא שקרן הוא בבת אחת גם דובר אמת וגם משקר!
אם נזכור את העובדה זו נבין מיד שגידי הוא אינו דובר אמת שכן אם באמת כולם שקרנים הרי גם הוא שקרן וזה לא
אפשרי.
נבחן את דבריו של אבי:
אבי טוען כי בדיוק אחד מהשלושה משקר .כלומר חוץ מאבי ,עוד מישהו חייב להיות דובר אמת .אבל לא יכול להיות
שאבי ובני שניהם דוברי אמת ולא ייתכן שאבי וגידי שניהם דוברי אמת .כלומר ,גם אבי לא דובר אמת.
נבחן את דבריו של בני:
אם בני דובר אמת והשניים האחרים משקרים אז הנתונים נראים הגיוניים ולא מתקבלת שום סתירה .לכן בני דובר
אמת בוודאות.
 .11התשובה הנכונה היא ()4
הסבר :נתחיל בהצרנת כל הטענות ונקבל -
טענה א' :ממושקף  >-ג'ינג'י
טענה ב' :ג'ינג'י  >-מנומש
טענה ג' :ממושקף  >-מנומש
ניתן לראות כי טענה ג' מתקבלת מצירוף טענות א' ו-ב' אך לא מתקבלת מאף אחת מהן בנפרד ולכן תשובה ()4
מתאימה.
 .12התשובה הנכונה היא ()0
הסבר :נצרין את הטענות –
טענה ראשונה :נשוי  5לא עשיר  >-סטודנט
טענה שנייה :לא נשוי  >-גר עם שותף
נבדוק כל תשובה אל מול הנתונים ונחפש סתירה:
תשובה ( – )1סטודנט שאינו נשוי ואינו עשיר – בהחלט ייתכן ואפילו מתבקש לאור הטענה הראשונה

!

!
!

!

!
תשובה ( – )5בהחלט ייתכן (כנראה שיורי אינו נשוי) ולכן הוא גר עם שותף
תשובה ( – )0דליה לא סטודנטית ולכן אינה נשואה או עשירה .אך נתון לנו כי היא אינה עשירה ולכן היא בהכרח לא
נשואה .מצד שני ,אם היא אינה נשואה היא אמורה להתגורר עם שותף! זוהי כמובן סתירה.
תשובה ( – )4לא רלוונטית כלל לנתונים ואינה יכולה להיות סתירה
 .10התשובה הנכונה היא ()5
הסבר :אם המלה הראשונה היא 'אבא' המלה השנייה צריכה להתחיל באות א' ולהסתיים באות ב'.
המלה השלישית תתחיל ב-ב' ותסתיים ב-ג' והמלה הרביעית תתחיל ב-ג' ותסתיים ב-ד'.
המלה 'גירוד' מתאימה למבוקש ולכן היא התשובה הנכונה.
 .14התשובה הנכונה היא ()5
הסבר :תשובה ( – )1דווקא מחזקת את מסקנתו של החוקר שכן אם במדינות אחרות השיטה עבדה ,כנראה שמשהו
הפריע במדינה הספציפית שנבדקה.
תשובה ( – )5מחלישה את טענת החוקר שכן אם גבר קצב המהגרים למדינה זהו הסבר חילופי לתוצאות הניסוי .במלים
אחרות – הסיבה לגידול האוכלוסיה היא אינה משפחות פורעות חוק אלא הגירה גדולה יותר.
תשובה (– )0מחזק – אם במפקד האוכלוסין לא נספרו משפחות המתגוררות באיזורים מרוחקים הרי שהגידול
באוכלוסיה הוא אפילו גדול יותר ממה שידוע.
 .15התשובה הנכונה היא ()4
הסבר :בשאלה זו נצטרך לעבור על כל התשובות ולבדוק האם מדובר בשם קיצור או שם חיבה –
תשובה ( – )1זהו שם קיצור – דני קצר מדניאל ומכיל  5אותיות מהשם המקורי
תשובה ( – )5זהו שם חיבה – נימנים ארוך מנמרוד ומכיל את האות נ' פעמיים
תשובה ( – )0זהו שם קיצור
תשובה ( – )4זהו אינו שם חיבה ואינו שם קיצור – תשובה ( )4היא הנכונה
 .16התשובה הנכונה היא ()0
הסבר :נבחן את התשובות:
תשובה ( – )1השורה השניה מציינת כי "שיטות ריפוי רבות התפתחו בחברות שונות ,חלקן יעילות יותר וחלקן פחות".
מכאן ניתן להסיק כי ישנן דרכים שונות להתמודדות עם כאב .דבר זה משתמע מהפסקה ולכן אינו התשובה הנכונה.
תשובה ( – )5השורה הראשונה מציינת כי "מנת חלקו של כל בני האדם היא התמודדות עם כאב" .מכאן ניתן להסיק
אין אורגניזם שאינו חש כאב .דבר זה משתמע מהפסקה ולכן אינו התשובה הנכונה.
תשובה ( – )0השורה השניה מציינת כי "שיטות ריפוי רבות התפתחו בחברות שונות חלקן יעילות יותר וחלקן פחות".
לא ניתן להסיק כי כל חברה פיתחה לעצמה דרך התמודדות שונה ,אלא כי חברות מסויימות פיתחו דרכים שונות .דבר

זה אינו משתמע מהפסקה ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה ( – )4המשפט השני מציין כי "שאיפתו של האדם לחלות בתחלואים" .מכאן ניתן להסיק כי בני האדם אינם רוצים לחלות.
דבר זה משתמע מהפסקה ולכן אינו התשובה הנכונה.
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 .10התשובה הנכונה היא ()1
הסבר :נבחן את התשובות:
תשובה ( – )1השורה הראשונה מציינת ש"המסורת הציור האירופאית ,נחשבת בעיני רבים כראשיתו של המודרניזם
באמנות" .מכאן ניתן להסיק כי מסורת הציור באירופה היא זו שנחשבת כראשיתה של המודרניזם ,אך זה אינו נכון
עבור הטכניקה האימפרסיוניסטית .דבר זה אינו מאפיין של הטכניקה האימפרסיונסטית ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה ( – )5השורה השנייה מציינת כי "הטכניקה האימפרסיוניסטית הציעה אופן ציור ישיר ...הנובעת מהתבוננות
ישירה בטבע " .מכאן ניתן להסיק כי האומן צייר אובייקטים הלקוחים מעולם הטבע .דבר זה מאפיין של הטכניקה
האימפרסיונסטית ולכן אינו התשובה הנכונה.
תשובה ( – )0השורה השנייה מציינת כי "הטכניקה האימפרסיוניסטית הציעה אופן ציור ישירף ללא סקיצות או
טכניקות מקדימות"  .מכאן ניתן להסיק כי לא נדרשה עבודת הכנה עבור ביצוע הטכניקה האימפרסיוניסטית .דבר זה
מאפיין של הטכניקה האימפרסיונסטית ולכן אינו התשובה הנכונה.
תשובה ( – )4השורה השנייה מציינת כי "הטכניקה האימפרסיוניסטית הציעה אופן ציור ישיר ...הנובעת מהתבוננות
ישירה בטבע " .מכאן ניתן להסיק כי האומן התבונן ישירות באובייקטים אותם צייר .דבר זה מאפיין של הטכניקה
האימפרסיונסטית ולכן אינו התשובה הנכונה.
 .10התשובה הנכונה היא ()0
הסבר :שורה  – 2הקטע מסביר כי ההבדל בין תאים שונים הוא אינו ברצף הגנטי הזהה בכולם אלא בשפעול מקטעים
שונים בתוך אותו רצף.
 .10התשובה הנכונה היא ()5
הסבר :שורות  – 7-8האוליגו סוכרים הם קבוצה חדשה שאינה נמנית על  2הקבוצות המוכרות
 .23התשובה הנכונה היא ()5
הסבר :שורות  – 10-10ההורמונים הידועים מביאים לשרשרת פעולות ופעולות גומלין אשר מביאות לתגובות שונות
ומורכבות בצמח ולכן אינן שימושיות לתמרון ספציפי של תכונות מסויימות.
 .21התשובה הנכונה היא ()1
הסבר :תשובה ( – )5ספציפית מדי –הקטע לא מסביר על כימיקלים לשימוש ספציפי בגוף החי
תשובה ( – )0ספציפית מדי – הקטע אמנם מזכיר את תמרון תכונותיו של הצמח בפסקה האחרונה אך זהו לא המוקד
של הקטע
תשובה ( – )4לא נכון – בשום מקום בקטע לא מוזכרת היפותזה מקובלת או טענות כנגדה
 .22התשובה הנכונה היא ()4
הסבר :שורה  7מציינת כי לאחרונה התגלה מעמד חדש של מולקולות משפעלות הקרויות אוליגו-סוכרים.
 .20התשובה הנכונה היא ()5
הסבר :בשורות  54-52מתוארת שרשרת האירועים הבאה:
הורמונים מפעילים אנזימים המשחררים אוליגו-סוכרים מדפנות התא.
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פרק : 4חשיבה כמותית
 .1התשובה הנכונה היא (.)5
מהנתון  4 y  x  19ניתן לומר כי  4 yהוא מספר זוגי בוודאות .היות ו 19-הוא מספר אי זוגי בוודאות בעצם יש לנו מצב כי
מספר זוגי ועוד  xנותן מספר אי-זוגי ולכן ניתן לומר כי  xהוא אי-זוגי.
 .2התשובה הנכונה היא (.)1
בהתאם לסדר פעולות חשבון ,כאשר ישנן מספר פעולות של חזקות ושורשים ,נהוג לבצע אותן מהפנימית ביותר תחילה.
בהתאם לזאת -

 9  3ולאחר מכן מבצעים את פעולת השורש החיצוני ומתקבלת התשובה3 :

.

 .0התשובה הנכונה היא (.)0
עלות הייצור הינה  , ₪ 700לפי הנתונים הפסל נמכר במחיר הגבוה פי  0כלומר ב .₪ 5100הרווח הוא ההפרש בין המחיר לצרכן
( )5100לעלות הייצור (, )700כלומר .1400

 .4התשובה הנכונה היא (.)4
בסרטוט ,צלע ריבוע קטן הינה  1ס"מ .אורך צלע הריבוע הגדול כוללת  5צלעות של ריבוע קטן ולכן אורכה  5ס"מ .שטח הריבוע
מחושב לפי העלאת אורך צלעו בריבוע  .שטח הריבוע הוא  4סמ"ר.
 .5התשובה הנכונה היא (.)0
השאלה היא למעשה מהי ההסתברות לקבלת  2בדיוק בהטלת  5קוביות .נפרוט את הקומבינציות האפשריות לקבלת ,1:2 :2
 .0:0 , 5:4,4:5 ,2:1כלומר  2קומבינציות מתוך  02אפשרויות.
דרך נוספת להגעה לתשובה היא על ידי פירוק המאורע להטלה ראשונה ושנייה .בהטלה הראשונה אנו רוצים לקבל אחד

5 1 5
מחמישה מספרים ( 2לא טוב לנו) ובהטלה השנייה נרצה מספר אחד בדיוק שישלים ל 2-המבוקש ולכן

6 6 36

. 

 .6התשובה הנכונה היא (.)5
אבי פוגע בד"כ במחצית מהיריות שלו ,כלומר ב 00-יריות .איציק פוגע במטרה בשליש מהיריות ,כלומר ב 50-יריות מתוך .20על
מנת לפגוע יותר פעמים מאשר אבי ,זקוק איציק ל 11פגיעות נוספות לכל הפחות.

 .0התשובה הנכונה היא (.)0
הדרך המהירה לפתור השאלה היא ע"י הצבת  100במקום מחיר של מחשב נייד .לפי הנתונים ,מחיר של מחשב נייח נמוך ב50%-
ולכן עומד על  80%ממחיר המחשב הנייד ,קרי  80%מתוך  ₪ 100שהם  .₪ 80מכך נובע שמחיר המחשב הנייד גבוה ב₪ 50-

20 1
ממחיר של המחשב הנייח שעולה  50 .₪ 80מתוך  80הם  25% :
80 4

!

 ,אותם נוסיף ל 100%ונקבל .152%

!
!

!

!
80
8
דרך נוספת  :שימוש בנוסחת האחוז  ,המחשב הנייד הינו השלם ומחיר המחשב הנייח מייצג את החלק x  x :
100
10

,

x 10 x 5 125

 
נציב את הביטויים בנוסחת האחוז 125% :
8 x 8 x 4 100
10
 .0התשובה הנכונה היא (.)0
נבנה משוואה עם הנעלם  Nבהתאם לנתונים :על כל דיסק היו צריכים להיות  8ספרים כלומר מספר הספרים הכולל הינו .8N
ידוע ש 12דיסקים נהרסו (כעת יש  N-12דיסקים) ועל שאר הדיסקים מאוחסנים  10ספרים ,כלומר

) 10( N  15ספרים.

בגלל שכמות הספרים לא השתנתה ,ניתן להשוות את שני הביטויים שקיבלנו .אחרי שנפתור את המשוואה10( N  15) =8N :
נקבל את ערכו של 72=N .N
דרך נוספת :ניתן לפתור השאלה ע"י שימוש בתשובות .לדוגמה ניקח תשובה  .1אם יש  100דיסקים,נכפיל ב 8-נקבל סה"כ 800
ספרים .לאחר הפחתה של  12דיסקים ,קיבלנו  82דיסקים ,נכפיל ב 10-ונבדוק האם קיבלנו את התוצאה הקודמת .בתשובה זו
לא מתקבל ערך זהה ולכן היא נפסלת .רק ,תשובה  0תגרום לקבלת ערך זהה .חישובים מסוג זה חשוב לבצע בע"פ.

 .0התשובה הנכונה היא (.)0
נסתכל על הציר האופקי של התרשים ונבדוק היכן ההרכב הימני ביותר ומהו ערכו של ציר ה .x-הרכב זה הוא זמר וערכו 900
כרטיסים.
 .13התשובה הנכונה היא (.)4
בגרף רואים כי מתוך  10הרכבים 2 ,נמצאים על קו  2000או מעליו ולכן האחוז של ההרכבים מתוך החברה כולה הוא:

6
60

 60%
10 100

.

 .11התשובה הנכונה היא (.)0
חשוב לשים לב בשאלה זו כי כמות הכרטיסים נתונה בגרף במאות וכמות האלבומים נתונה באלפים .מכאן ניתן להסיק כי
המיקום בציר האנכי משפיע הרבה יותר על רווחיות ההרכב .הלהקה העליונה בגרף מכרה  10000אלבומים ו 200-כרטיסים ולכן
הייתה הרווחית ביותר מכל ההרכבים בחברה.
 .12התשובה הנכונה היא (.)4
על מנת לקבל את הרווחים מהאלבומים בלבד נסכום את כמות האלבומים שנמכרה ונכפול ב 2-שקלים.
. 5  2000  4  6000  3  8000  10000  2   270000

!
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 .10התשובה הנכונה היא (.)5
על פי היחס הנתון ניתן להסיק כי המשולש הוא שווה שוקיים בוודאות (כי שתי זוויות שוות זו לזו) .נתייחס למקרה מוכר של

משולש שווה שוקיים וישר זוית בו יחס הזויות הוא  .1:1:5מכיוון ש 2  2

ניתן לומר כי זווית הראש קטנה מתשעים מעלות

ולכן המשולש הוא בוודאות חד זווית.
 .14התשובה הנכונה היא (.)5

)7(7  3
)n(n  3
כאשר  nמייצג את מספר הצלעות .החישוב 14 :
ניתן לחשב מספר אלכסונים במצולע לפי הנוסחה:
2
2

.

 .15התשובה הנכונה היא (.)4
על פי הגדרת הפעולה ניתן לומר כי אנו מחפשים פעולה אשר סדר הפעולות בה אינו משנה .בתשובות מתוארות פעולות
חזקה,חילוק,חיסור וכפל .מתוך  4פעולות אלה ,כפל היא הפעולה היחידה אשר אינה משתנה בגלל סדר הפעולות.
דרך נוספת לפתרון:
נציב  0=Z,5=Y,1=Xונבדוק את התשובות:

תשובה  (3  1)2 (abc)  12 - 1

)(1 2

. 3השוויון לא מתקיים ,תשובה זו אינה נכונה

3
) (
3
1
 . 1 השוויון לא מתקיים ,תשובה זו אינה נכונה
תשובה -5
2
) (
2
תשובה  . . 3  (1  2)  (3  1)  2 - 0השוויון לא מתקיים ,תשובה זו אינה נכונה
 .16התשובה הנכונה היא (.)1
המשושה מורכב משישה משולשים שווי-צלעות וחופפים .הצורה כולה מורכבת מתשעה משולשים שכאלה ולכן היחס בין

6 2
השטח האפור לצורה כולה הוא 
9 3
 .10התשובה הנכונה היא (.)1
ניתן לפתור את השאלה על ידי בידוד נעלמים והצבתם ,אך פתרון מהיר יותר יהיה הכפלת כל המשוואות זו בזו .חשוב לשים לב
שמבקשים לחשב את המכפלה  , abcכלומר אין צורך בהכרח לחפש כל נעלם בנפרד .מכפלת המשוואות הנתונות אחת בשניה

תתן (abc)  12 . (abc)2  3  6  8  144
 .10התשובה הנכונה היא (.)4
מכיוון ש 50-הינו מספר ראשוני ,הרי שהוא אינו מתחלק באף מספר שלם חוץ מעצמו ואחד .לכן החדר ייצבע ביום ה.50-

!

!
!

!

!
 .10התשובה הנכונה היא (.)4
שטח פנים של פירמידה הינו סכום שטחי כל הפאות .ההפרש המבוקש בשאלה הוא למעשה שטח הבסיס בלבד .הבסיס הינו
ריבוע בעל אורך צלע של  4ס"מ ולכן שטחו  12סמ"ר.תשובה  4נכונה.
 .23התשובה הנכונה היא (.)5
היחס בין השטח האפור ללבן הוא  1:4לכן ,ניתן לסמן את האפור כיחידת יחס אחת וכל אחד מהצדדים הלבנים כ 5-יחידות
יחס .כל מעגל מתקבל אם כן כיחידת יחס אחת אפורה ושתי יחידות יחס לבנות ולכן השטח אפור הוא שליש משטחו של
המעגל.

!
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פרק  : 5אנגלית
ראו רשימת מילים ופירושים בסוף הפתרון לפרק.

 .1הויתור על מקומה באוטובוס לטובת האישה הזקנה היה מחווה נחמדה .התשובה הנכונה היא(.)4
 .2אמילי ניסתה לא להירדם אך הפרופסור נתן את ההרצאה בקול מונוטוני .התשובה הנכונה היא(.)5
 .0זה קרה כל כך מהר שכל מה שהוא זוכר הוא משהו מטושטש .התשובה הנכונה היא(.)0
 .4שנים היו דרושות כדי להזקיף את פסל בבל .התשובה הנכונה היא (.)1
 .5היא לא רצתה לסכן את סיכוייה בעשיית משהו טיפשי .התשובה הנכונה היא(.)0
 .6לאחר  0סיבובים ארוכים של תחרות ג'ו היה שמח לגלות כי בסופו של דבר הוא התקבל לחצי הגמר .התשובה הנכונה היא(.)5
 .0בגלל שהיה חולה ולא שטף את ידיו ,הילד הדביק את כולם בחדר תוך דקות .התשובה הנכונה היא(.)4
 .0במטרה להתחיל את השיחה המרצה כתב על הלוח כמה שאלות מעוררות מחשבה .התשובה הנכונה היא(.)1
 .0הפגישה נקבעה ל 10:00בדיוק אבל כרגיל ,ג'ק היה היחיד שהגיע בזמן .התשובה הנכונה היא (.)4
 .13התברר כי ז'קלין שרדה את התאונה באופן לא יאמן ללא שריטה .התשובה הנכונה היא (.)1
 .11היות והטורניר בוטל ,סטייסי מצאה את עצמה תקועה ביוסטון בלי מעש ובלי שימוש למחבט הטניס שלה .התשובה הנכונה
היא(.)5
 .12זה נשמע כאילו הוא יודע על מה הוא מדבר למרות שבמציאות הוא פשוט השתמש במילים גבוהות וביטויים מסובכים.
התשובה הנכונה היא(.)1
 .10הפסקה השנייה בקטע מסבירה בפרוטרוט את חוקי הפוקר ולכן התשובה הנכונה היא(.)5
 .14פסקה שלוש אומרת שכדי להיות שחקן מוצלח עליך לקבל החלטות אסטרטגיות נכונות בזמן המשחק .התשובה הנכונה
היא(.)5
 ROI .15משמעותו החזר על ההשקעה כפי שניתן היה להבין מההקשר בקטע .התשובה הנכונה היא(.)5
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 .16הכותרת היחידה שאינה ספציפית או רחבה מדי היא הכותרת הרביעית .התשובה הנכונה היא(.)4
 .10בקטע כולו מוזכרת קבלת ההחלטות הנכונה בפוקר לטווח ארוך על פני רווחים מהירים בטווח המיידי .התשובה הנכונה
היא(.)0
 .10משמעות המילה היא "נרדפת" ולכן התשובה הנכונה היא(.)5
 .10הפסקה שנייה מציגה את זאוס כדמות המייצגת מיתוסים מיוון ומהמזרח הקרוב .התשובה הנכונה היא(.)1
 .23שני האספקטים הנבחנים בקטע הם גדולתו של זאוס אל מול הפקרותו בתחום הרומנטי והמוסרי .התשובה הנכונה היא(.)5
 .21אפולו ואתנה הם צאצאים לא חוקיים של זאוס ממאהבותיו ולכן התשובה הנכונה היא(.)5
 .22תופעת ההד מוסברת במיתולוגיה בצורה סימבולית על ידי הדמות שהוצגה בקטע עצמו .הדמות היא דוגמה לסיפור סימבולי
המייצג תופעה מציאותית עכשווית .התשובה הנכונה היא(.)0
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מילים קשות בפרק ופירושן:

להזקיף ,להרים

Erected

להכפיל

Multiply

חמת זעם

enraged

להיות מעורב במשהו ,מאורס

Engaged

מחווה
ראייה (במשפט ,בחקירה משטרתית)

Evidence

הרצאה

Lecture

מנחה ,מתנה

Offering

ערפל
מלמול
טשטוש ,מריחה של משהו
באקראי
לאפס ,להעלים משהו
לסכן
להקל,לסייע ,להתחיל משהו
פרלוד – יצירה מוזיקלית מקדימה
להכתיב
לזהם ,להדביק בוירוס וכו'
בדיוק ,חד
מחבט
סלנג בעבור "מלוקק" או "מלאכותי"
אוצר מלים ,שפה גבוהה

!

Gesture

Fog
Murmur
Blur
Random
Nullify
Jeopardize
Facilitate
Prelude
Dictate
Contaminated
Sharp
Racket
Frilly
Vocabulary

!
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!
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פרק  : 6חשיבה מילולית
 .1תשובה הנכונה (.)1
מימיה נועדה לאחסן כמות מסוימת של מים ,כפי שארנק נועד לאחסן כמות מסוימת של כסף.
 .2התשובה הנכונה היא (.)0
מים עוברים דרך כברה (=מסננת) כשם שאור עובר דרך חלון.
 .0תשובה נכונה היא ( .)0
שעה ארוכה זהו ביטוי שמשמעותו פרק זמן ארוך .כמטווחי הקשת הוא ביטוי שמשמעותו מרחק ארוך.
 .4התשובה הנכונה היא (.)1
להקציע היא פעולה שמטרתה לגרום לדבר להיות מוחלק ,כשם שלהטמיע היא פעולה שמטרתה לגרום לדבר להיות הוספג.
 .5תשובה נכונה היא (.)5
מעגל זו צורה הנדסית שאין בה צלע  ,כפי אוהל זה מבנה שאין בו חדר מדרגות.
 .6התשובה הנכונה היא (.)0
הב(=תן) הוא ציווי אשר מצווים על מי שלקח ,כשם ששב הוא הוא ציווי אשר מצווים על מי שעמד .
 .0התשובה הנכונה היא(.)4
( )1המשפט השני – פיקארד שוב הפתיע לטובה מכיוון שהסיפור עליו מבוסס הסרט נדוש ומשומש.נוצרת סתירה בתוך
המשפט .גם החלק האחרון יוצר סתירה עם החלק הראשון – פיקארד הפתיע לטובה... ,אף על פי כן ...הוא במאי
משכמו ומעלה .שימוש במילת היחס יוצר סתירה.
( )5הבעיה במשפט השלישי .בהתחלה מדובר על כך שפיקארד העתיק רעיון מבמאי אחר ,כלומר הוא פלאגיטיסט (מעתיק
יצירות של אמנים אחרים) .מילת יחס "לעומת זאת" יוצרת סתירה במשפט.
( )0הבעיה במילת יחס "בהתאם לכך" .בתחילה דובר על כך שפיקארד חוזר על עצמו ואילו בסוף מציגים אותו כחדשני
ומעניין .אמור להתקיים קשר של סתירה ולא כפי שמופיע בפועל.
( )4המשפט הנכון :סרטו החדש של הבמאי לוק פיקארד עוסק במציאות הקשה של תושבי שכונות העוני בברזיל .על פי
המבקרים ,פיקארד שוב התעלה על עצמו מכיוון שהרעיון עליו מבוסס הסרט מקורי ורענן .בהתאם לכך ,אמר על
פיקארד אחד המבקרים שהוא כמעיין המתגבר.
 .0התשובה הנכונה היא (.)5
( )1על פי הכתוב במשפט זה ,סרגיי מסודר ואימו אינה מסודרת .זה סותר את החלק השני,שכן דבריו של סרגיי אמורים
להיות מסודרים.
( )5המשפט הנכון :סרגיי ידוע כנער מפוזר ביותר ,בניגוד לאימו .על כך אמרה פעם אימו" :אילולא הייתי מנקה ומסדרת
את הבית במקום סרגיי ,יום אחד ודאי היה ניתן למצוא את כלי המיטה של סרגיי בתנור ואת תבנית האפייה בארון
חדרו" .יש הגיון במשפט שכן סרגיי אינו מסודר ודבריו מפוזרים בכל הדירה.
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( )0על פי הכתוב במשפט זה סרגיי מסודרואימו אינה מסודרת .לכן לא הגיוני שאמו תסדר את החדר.
( )4על פי הכתוב במשפט זה סרגיי ילד מפוזר ,לכן לא סביר למצוא את חפציו במקום המיועד לכך .המשפט אינו הגיוני
מבחינה לוגית.
 .0התשובה הנכונה היא (.)1
()1ישנן לא מעט מעשיות ילדים אשר מושא עלילתן הוא ניצחון הטוב על הרשע .על פי הפסיכואנליטיקאי הנודע דאונינג,
שהאמין כי יצר האדם רע מנעוריו  ,הסיבה כי האחרון מובס על ידי הראשון היא חינוך הילדים לכבוש את יצרם כדי שיוכלו

לשמש כאזרחים למופת ,ולעזור לחבריהם בעת צרה.
( )5יש שתי בעיות בתשובה זו :נצחון הרשע על הטוב לא סביר .ובנוסף ,בחלק השני של המשפט – אם הילדים יתפתחו לפי יצרם
הרע ,הם לא יוכלו לשמש כאזרחים למופת.
( )0יש שתי בעיות בתשובה זו  :סתירה ראשונה ,כמו בתשובה – 5נצחון הרשע על הטוב .סתירה נוספת בחלק השני של המשפט
– יצר האדם טוב מטבעו ,אם כך מדוע יש לכבוש אותו על מנת לשמש אזרחים למופת ,המשפט אינו הגיוני מבחינה לוגית.
( )4יש סתירה בחלק השני – יצר האדם טוב מטבעו ,אם כך מדוע יש לכבוש אותו על מנת לשמש אזרחים למופת .המשפט אינו
הגיוני מבחינה לוגית.
 .13התשובה הנכונה היא (.)4
הצרנת המשפט תיתן :לא מבלה יותר משעה←עצבני או ישנוני.
נעבור על התשובות אחת אחת:
( )1אדם רגוע וערני המבלה שלוש שעות -היפוך ושלילה של הנתון ייתן:
לא עצבני וגם לא ישנוני ←מבלה יותר משעה .דבר זה מתקיים בתשובה.
( )5לא ידוע לנו דבר על אדם רגוע וישנוני ,לכן דבר זה אפשרי בהחלט.
( )0אדם שאינו ישנוני המבלה מול המחשב  2שעות  -לפי ההיפוך והשלילה ,כפי שבתשובה ( ,)1ניתן לראות כי מצב זה
אפשרי.
( )4אדם המבלה חצי שעה בכל יום מול המחשב אמור להיות על פי הנתון עצבני או ישנוני ולכן לא ייתכן שיהיה רגוע
וערני .זוהי התשובה הנכונה.
 .11התשובה נכונה היא (.)4
ישנם כמה שיבוצים אפשריים לארון .נבדוק בכל תשובה האם ניתן או לא ליצור שיבוץ שיתאים לה:
( )1על מדף  0יש פריט כחול – לא בהכרח – ייתכן שהכיתוב על מדף  5מתייחס למדף 0ולכן הוא מכיל פריט אדום.
( )5על מדף  0פריט אדום – לא בהכרח – ייתכן שהכיתוב על מדף  4מתייחס למדף  0ולכן הוא מכיל פריט כחול.
( )0על מדף  2פריט כחול – לא בהכרח – ייתכן שהכיתוב על מדף  4מתייחס למדף .0
( )4על מדף  5פריט כחול – בהכרח! – הכיתוב על מדף  1חייב להתייחס למדף  5כי אין עוד מדף סמוך אליו .זוהי התשובה
הנכונה.
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 .12התשובה הנכונה היא (.)1
אנו נשאלים מה אינו נכון בהכרח .השיבוץ המתקבל מנתוני השאלה הוא אינו שיבוץ מלא אך הוא מכיל את השיבוץ הבא:
גובה

משקל

ג'ירפה

היפופוטם

יען

אריה

אריה

ג'ירפה \ יען

היפופוטם

ג'ירפה \ יען

ניתן לראות כי המידע אינו שלם אך עובדות ( )5עד ( )4נכונות בהכרח ולכן התשובה הנכונה היא תשובה (.)1
 .10התשובה הנכונה היא תשובה (.)0
קריאת הנתונים מובילה למבנה הלוגי הבא:
ככל שמחשב חדש יותר הוא יקר יותר וקל יותר כלומר חדש←יקר←קל.
התשובה היוצרת את המסקנה הזו היא תשובה ( )0ובה מתקבל:
ככל שהמחשב של יוני חדש יותר כך פחות מתקבל על הדעת שיתקשה להרימו.
 .14התשובה הנכונה היא (.)0
חשוב לנסות להבין איך הגיע דניאל למסקנה שלו .בשל נצחונו הוא הסיק שהאימונים שעבר במועדון "הלוחם"ו יעילים יותר
מאשר במועדון "מיאגי" .כלומר האימונים הם שגרמו לניצחונו .אם נמצא סיבה אחרת לנצחונו ,הרי סיבה זו תחליש את
מסקנתו .פציעה של יריבו (תשובה  )0מספקת סיבה חלופית לניצחונו ולכן מחלישה את המסקנה.
 .15התשובה הנכונה היא (.)5
משמעות הביטוי "אל יתהלל חוגר כמפתח" הינה שלא ראוי לאדם להתרברב לפני ביצוע המשימה שהוטלה עליו .המסר מתאים
לתשובה , 5בה מתרברב האדם לפני ביצוע המטלה.
 .16התשובה הנכונה היא (.)5
בתהליך המתואר בשאלה יש מספר שלבים .בשלב העברת החלב לכלי ישנן  5אפשרויות לביצוע ההעברה (לכלי מתכתי או לכלי
עשוי זכוכית) ולכן מחסור באחד מהכלים לא יעצור את תהליך כולו .מחסור בכל אחד מהגורמים הבאים ,יגרום לעצירת
התהליך ,שכן לא יהיה ניתן להמשיך לשלב הבא.
 .10התשובה הנכונה היא ()1
לאור הנתונים יש להתחשב ב 5נתונים עבור החיות השונות :צורת המזון וצבע המזון.
עבור ג'וי:
א .צורת המזון  -משולשים או ריבועים
ב .צבע המזון -חום או בז'.
עבור דייזי:
א .צורת המזון -כל צורה פרט לריבועים
ב .צבע המזון -כל צבע פרט לבז'.
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כאשר שואלים מה ייתכן – נלך לתשובות:
תשובה ( -)1אינה נוגדת את התנאים של שני בעלי החיים .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה ( )5נוגדת את התנאי של ג'וי לצבע המזון.
תשובה ( )0נוגדת את תנאי של דייזי לצורת המזון.
תשובה ( )4נוגדת את תנאי של ג'וי לצורת המזון.
 .10התשובה הנכונה היא (.)1
את התשובה נמצא בשורות  12-14בקטע "אנחנו אוכלי כול."..
 .10התשובה הנכונה היא (.)0
התשובה נמצאת בשורות  .." :12-18זה סביר מבחינת הברירה ..בעלי חיים רעילים לנו טעמם מר חמוץ ומלוח".
 .23התשובה הנכונה היא (.)4
המחבר מדבר בפסקה השלישית על כך שההעדפה הבוגרת (המושפעת מברירה תרבותית) חזקה לפעמים מהנטייה המולדת
למתוק ומביא כדוגמה לכך את הגאוצ'וס מארגנטינה.
 .21התשובה הנכונה היא (.)5
התשובה נמצאת בשורה  " :52-57טעמו של חלב אם ..הפריט היחיד בתפריט החובה של התינוק. "..
 .22התשובה הנכונה היא (.)1
שורה  05בקטע מציגה הנחה הסוברת כי כל קבוצה שנחשפה לסוכר אימצה אותו מיד ולכן שבט אשר מכיר את הסוכר ולא
משתמש בו יהווה סתירה לנאמר בקטע.
 .20התשובה הנכונה היא (.)1
הפסקה האחרונה בקטע מדברת על הנזקים בסוכר בעת החדשה והמחבר מסיים באומרו כי לדעתו ייתכן בהחלט שההעדפה
המולדת למתוק תתחלף בנטייה להימנע ממנו כבוגרים בגלל הנזקים הטמונים בו.
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