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 חשיבה כמותית : 1פרק 
 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .1

מכספן על בעלי חיים. יש לשים לב כי השלמים שונים, מכיוון שמשפחת  3%משפחת מעודה ומשפחת מקסימיליאן מוציאות 

 משפחת מעודה.מכספה של  3%-אחוזים מהוצאות אלו, שווים יותר מ 3%מקסימיליאן מוציאה יותר כסף בחודש, 

 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .2

מהוצאותיה  11%שקלים. משפחת מקסימיליאן מכניסה  800מהוצאותיה לתוכנית חיסכון שהם  10%משפחת מעודה מכניסה 

 שקלים. 960שקלים. ההפרש  1760לתוכנית חיסכון שהם 
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על הוצאות קיום. המשפחה מוציאה יותר על קיום מאשר על  46%-ל הוצאות פנאי ומהוצאותיה ע 34%משפחת מעודה מוציאה 

על קיום. המשפחה מוציאה יותר על פנאי  39%-על הוצאות פנאי ו 40%פנאי, ולכן היא חסכונית. משפחת מקסימיליאן מוציאה 

 מאשר על קיום, ולכן היא בזבזנית.
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 לזכור שהאחוזים הם משלמים שונים.בשאלה זו חשוב 

  2, אך משפחת מקסימיליאן מוציאה פי 7%: הוצאות הרכב של משפחות מעודה ומקסימיליאן הן שתיהן 1תשובה 

 הרכב שלה גדולות יותר. ולכן הוצאות

 : משפחת מקסימיליאן מוציאה2תשובה  
7

16000 1120
100

. 

לעומת מעודה שמוציאה  
15

8000 1200
100

  והנעלה. על ביגוד 

 במקרה זה, משפחת מקסימיליאן אכן מוציאה פחות.

 : משפחת מקסימיליאן מוציאה3תשובה  
3

16000 480
100

  על בעלי חיים ואילו משפחת מעודה מוציאה יותר על

רכב, 
7

8000 560
100

. 
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ס"מ, יש לפרוט את הגבהים לאורך החודשים ולראות מתי אלה תעקוף את  20ס"מ ואלה  10נים איתמר גובהה בכל חודש לאור הנתו

 איתמר:

מספר החודשים 
 שעברו

 איתמר אלה

0 20 80 
1 40 90 
2 60 100 
3 80 110 
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4 100 120 
5 120 130 
6 140 140 
7 160 150 

 

 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .6

ה עוסקת בחלוקה ולכן נכון לחשוב לכיוון מספרים ראשוניים משום שהרכב הראשוניים של מספר, הוא שמכריע האם יתחלק השאל

או לא במספר אחר. אם 
30

a
ואם  30משום שאלו המרכיבים של  2,3,5 –מורכב מ aהוא מספר שלם, ניתן לומר ש  

30

a
שלם, זה  

. הנתון מצטמצמים 30אומר שמרכיבי ה 
60

a
. אם 2,2,3,5 –מורכב מ  a .60לא שלם גם נותן לנו מידע על הרכב הראשוניים של  

aמשום שהוא  2,3,5(. אבל הוא כן מכיל את 2,2,3,5) 60ו מכיל את כל ההרכב של לא מתחלק במספר זה, ניתן לומר שהוא אינ

 נוסף. 2ואינו מכיל  2,3,5מכיל  a -הנוסף. כלומר  2 –הוא ה  60. לכן מה שמונע ממנו להתחלק ב 30מתחלק ב 

נוסף ולכן החלוקה תהיה  2אין בו  5ו  2יש aלא נקבל תוצאה שלמה. כי למרות שב  20ב a. אם ננסה לחלק את 2,2,5מורכב מ  20 

 לא שלמה.
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 ישרים מקבילים וקו שחותך אותך. אנו מחפשים את דרכה של אלפא, אך אין לנו נקודת יחס ממשית לגודל הזוויות,  2בשרטוט 

,שלוש הזוויות במשולש הן  מעלות. 180לבד סכום זוויות במשולש, השווה מ ,x x    מכיוון שהקווים מקבילים. סכום הזוויות 

2מעלות ולכן נקבל  180הוא כמובן  180 90   . 
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 . YX –. הדרך של טל שווה גם היא למכפלת הזמן במהירות XY –הדרך של גיא שווה למכפלת הזמן במהירות 

נתון לנו שהדרך ששניהם עברו שווה אך למעשה אנחנו רואים זאת בעצמנו. לכן ניתן לייצר את המשוואה הבאה: 

/ :

1 1

0 0

xy yx yx





 

משוואה בה אין נעלמים והמספר שבצד כמובן שלא חייבים לפתור אותה עד לשלב האחרון, אבל אם עושים זאת רואים שמתקבלת 

 שמאל

בכל מקרה  Xאו ה  Yשווה למספר שבצד ימין. המשמעות של המשוואה הזאת היא שיש אין סוף פתרונות. לא משנה מה יהיו ה 

יכולים להיות כל מספר, כל  Yו  Xבכל אחד מצידי המשוואה כמכפלה. לכן,  םמופיעיהמשוואה תהיה נכונה משום ששני הנעלמים 

א ניתן לומר שהם שווים בהכרח, או שונים בהכרח או שהאחד גדול מהשני. ל
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 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .9

. bנציג את המספרים העקובים ע"י נעלם אחד 

a b 1

b b

c b 1

 



 

 

 

 

 . bמכאן נעבור למשוואה הנתונה ונתאר את כל הנעלמים בעזרת נעלים אחד 

 

 .2שווה ל  cוש  0שווה ל  aיתן להסיק ש . מכאן נbכעת ידוע לנו 

  -נציב בביטוי שבשאלה ונקבל 
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 חיות, אחת מכל סוג ועוד חיה נוספת. אפשרויות הבחירה הן בעצם של החיה 6סוגים של חיות. רויטל וינון רוצים לאמץ  5בעמותה 

 אפשרויות בחירה שונות. 5ל חיה אחרת, או שני נחשים וכו'. כלומר, ישנן סה"כ הנוספת. לדוגמא, האם יהיו שני כלבים ואחד מכ
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 כלל על פיו לצורה בעלת היקף מסוים יהיה שטח גדול אנו אמורים להכיר את ההשאלה עוסקת בקשר שבין היקף צורה לשטחה. 

 למעגל השטח הגדול ביותר, אחריו מתומן,  נתון,היקף ור בעתר צלעות. לכן יותר אם: א( תהיה משוכללת או ב( יהיו לה כמה שיו

 משושה, מחומש וכו'. אם מדובר במשפחת המרובעים, לריבוע השטח הגדול ביותר. אם במשפחת המשולשים, למשולש שווה 

 צלעות השטח הגדול ביותר, וכו'.
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 נפתור בהצבה:

(2)

1

1 1
x 1

(2) 2
   ( 3( ו )1הצבה זו מאפשרת לנו לפסול את תשובות.) 

 נציב מספר נוסף: 2לתשובה  4על מנת להכריע בין תשובה 

(4)

3

3 81
x 3

(4) 64
   ( 2הצבה זו מאפשרת לנו לפסול את תשובה .) 

2

2

2

2b 2 2b 2
a b 1

c b 1

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

b 1 2b 2

b 2b 1 0

(b 1) 0

b 1

 
    



   

  

  

 



a 0
0

c 2
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ה למתיחות. ננסה לתאר את יחס הזמן הזה מסך כל דקות האימון שלה. אם בשאלה מצויין גודל אחד והוא הזמן שאורית מקדיש

1

6
מהזמן היא מקדישה לאימון אירובי, ניתן לומר ש נותר לה  

5

6
מהזמן המקורי. אם ב  

1

6
מהזמן שנותר היא עובדת על שרירי  

ותרו לה הגב, נ
5

6
 מייצג את זמן האימון הכולל. xמהזמן שנותר לה לאחר אימון האירובי. נתאר זאת ע"י ביטוי, בו  

 -הזמן שנותר לה לאחר אימון אירובי  
5

x
6

 

 -הזמן שנותר לה לאחר אימון גב  
5 5

x
6 6

 
 
 

 

 -לה לאחר אימון ידיים  הזמן שנותר 
5 5 5

x
6 6 6

  
  
  

 

כל פעם אנחנו "לוקחים"  
5

6
מהזמן שנותר. הזמן שנותר משתנה לאחר כל סוג תרגיל שהיא עושה. הזמן שנותר לאחר אימון ידיים  

 :זאת כךדקות. לכן ניתן לכתוב  250מנוצל כולו למתיחות, שכאמור היא מבצעת במשך 

5 5 5 5 5 5 125
x 250 x 250 x 250

6 6 6 6 6 6 216

250 216
125x 250 216 x 2 216 432

125
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360 1440 6 10 12 10 6 10 12 10 6 10 12 10 18
3

624 15 2 6 15 2 90 6 10
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 הוא ישר זווית ושווה שוקיים, והוא נשען על  ABCבשאלה זו מבקשים את היחס שבין היקף המשולש לבין היקף המעגל. המשולש 

. 2R-והוא שווה ל AB. הקוטר הוא AB + AC + CBמעלות. היקפו שווה לסכום הצלעות  45היא  קוטר וזווית הבסיס שלו

 הניצבים 

 -על פי השלשה הפיתגורית שווים כל אחד ל
2

2

R
 וכך, היקף המשולש כולו הוא  2

2 2 2 2 1
2

R
R R

 
   

 
 

 .2Rהיקף המעגל הוא 

 

ולכן היחס הוא: 
   2 2 1 2 1

2

R

R 
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! 
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Kמהמשוואה  L M N 4X     ניצן לבודד אתX נעשה זאת כי התשובות מלמדות אותנו שהשאלה עוסקת ב .X נקבל ש .–  

K L M N
X

4

  
  כלומרX ן יש שתי אפשרויות:הוא הממוצע של ארבעת המספרים. מכא 

 : 4. עבור תשובה שוויונותקיבלנו למעלה ונפתור אי את הביטוי ש Xעבודה אלגברית. נציב את במקום  .א

 

K L K L M N M N
/ 4

2 4 2

2K 2L K L M N 2M 2N

........ ....................................... .............

2K 2L K L M N..................K L M N 2M 2N

K L M N...................................K L M N

    
  

      

         

     

 

 

שאינם חייבים  שוויונותהתשובות האחרות תביא לאי  3עבודה זהה על  נכונים. התשובה נכונה. שוויונותקיבלנו שני אי 

שווה מליון ו  Nבהכרח. חשוב לזכור שאנו יודעים מי מבין המספרים גדול מהשני אבל לא בכמה. כלומר ייתכן מצב ש להתקיים 

M  3שווה. 

 2אומרים לעשה שממוצע ארבעת המספרים קטן ממוצע שני המספרים הגדולים וגדול ממוצע  4דרך תכונות הממוצע. בתשובה  .ב

 סף.אין צורך בשום חישוב נוהמספרים הקטנים. 
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 70שבילים )מהבית עצמו לכל אחד מהבתים האחרים, מלבד השניים הצמודים לו(. כך נספור  7בתים. מכל בית יוצאים  10בכפר 

 שבילים. אך יש לזכור כי שביל הוא דו צדדי לדוגמא, אחד השבילים שספרנו הוא השביל בין בית א לבית ג, אך ספרנו אותו שוב

 .35ונקבל  2-א. זו היא ספירה מיותרת. ספרנו כל שביל פעמיים ולכן נחלק את התוצאה ב-ג ל-כשביל מ

 צלעות.... 10ניתן לחשוב על השאלה כעל שאלה השואלת כמה אלכסונים קיימים במצולע משוכלל בן 
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ולכן:    aהוא  EBCשטח המשולש 
3

2

EB
a


  

בנוסף משטח הטרפז ניתן לומר כי: 
 3 3

40
2

x x EB  
  

והצבתו במשוואה השנייה ייתן:  EBצירוף המשוואות על ידי בידוד 
60

3x
a

  

 (.1ולכן התשובה הנכונה היא )
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 . בנוסף, מכיוון שגובה המקבילית X-מקבילה לציר ה BC. מכך ניתן להסיק כי הצלע Y=4במקבילית אותו ערך  C-ו B, Eלנקודות 

 . התשובה המתאימה 0, בהכרח Aשל הנקודה  Y-עצמו. מכך נבין כי ערך ה X-מונחת על ציר ה AD, ניתן להסיק כי הצלע 4הוא 

 .3היחידה היא תשובה 
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 .OCBונפחית ממנה את שטח המשולש  OCBעל מנת לחשב את השטח המושחר נחשב את שטח הגזרה 

 כדי לחשב שטח גזרה אנו זקוקים לזווית הראש שלה.

 .2הוא  ABהקשת  ואורך 8היקף המעגל כולו הוא 

 מהיחס בין הקת להיקף המעגל ניתן להסיק כי אורך הקשת כאורך רבע מהמעגל.

90AOBכלומר  COB  

ולכן שטחו הוא הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים  COBמכאן ניתן להסיק כי המשולש 
4 4

8
2


 

יחושב כרבע מעגל ולכן  COBשטח הגזרה 
24

4
4





 

ההפרש בין השניים נותן את השטח האפור 
1

4 8 8 1
2
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 חשיבה מילולית : 2פרק 
 

 לישון. -פעולה רגעית המפסיקה מצב מתמשך  יקיצה היא (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .1

 התחלה יכולה להיות ההפך מלגמור. (1)

 פתיחה ולסגור שתיהן פעולות רגעיות ההפוכות זו לזו. (2)

 לטוס.  -נחיתה היא פעולה רגעית בה מפסיגים מצב מתמשך  (3)

 לעגון )שימו לב להיפוך הסדר(. –הפלגה היא מצב מתמשך הנפסק על ידי פעולה רגעית  (4)

 

 קסת הינה מקום האחסון לדיו, חומר ההכרחי לשימוש בקולמוס. (. הסבר:3הנכונה היא )התשובה  .2

a. .הצינור מוליך מים, הוא אינו מאחסן אותם 

b.  .שימו לב כי סדר המילים הינו הפוך ולכן התשובה דוד הינו מקום האחסון למים, החומר ההכרחי לשימוש במקלחת

 נפסלת. 

c. חומר ההכרחי לשימוש ברובה.מחסנית היא מקום האחסון לכדורים, ה 

d. .מברשת מסדרת את השיער, מכבנה )=סיכה( אוספת את השיער 

 

 הדוניסט הוא אדם שלא התנזר. (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .3

 היפוכונדר הוא אדם שתמיד מאמין כי הוא חולה, להחלים היא פעולה המוציאה אדם ממצבו החולה.  (1)

 .פחדן הוא אדם שלא ההין )=העז( (2)

 לא תרם כסף למי שהתרים. הקמצן (3)

 מאמין הוא מי שהתפלל רבות. (4)

 

 להבהיר פירושו להפוך משהו לנהיר. (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .4

 להשלים פירושו לדאוג שדבר לא יהיה חסר. (1)

 להקל פירושו להפוך משהו לפחות כבד. (2)

 יש לשלם הרבה בעבור משהו יקר.  (3)

 להקציע פירושו להפוך משהו למלוטש. (4)

 

 תפקיד הרמזור הינו לווסת את התנועה. (. הסבר:3נכונה היא )התשובה ה .5

 תפקיד השוטר אינו בהכרח לעצור את המכונית.  (1)

 המורה מקנה ידע וחינוך לתלמיד. (2)

 תפקיד הברז הינו לווסת את הזרימה. (3)

 המפסק אחראי לכיבוי או הדלקה של הנורה, אין פה פעולת וויסות. (4)

 

 פירושו לגרום למישהו אחר להיות מפוחד.לאיים  (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .6

 מי שאוכל הרבה נהיה שבע. (1)

 למעוך פירושו לגרום למשהו אחר להיות פחוס. (2)

 קל למתוח חפץ אלסטי.  (3)
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 לקמר פירושו להפוך משהו לההפך מקעור. (4)

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .7

ר הסוער ולא על אף מזג האוויר וימזג האו ותבעקבאם מנהל בית הספר החליט להשבית את הלימודים, הוא עשה זאת : 1תשובה 

 התשובה אינה נכונה. הסוער.

 חרד לבריאותם של התלמידים. אינואם המנהל מקיים את הלימודים על אף מזג האוויר הסוער הוא : 2תשובה 

 אם החלטתו של המנהל הייתה צפויה, ההורים לא היו מופתעים.: 3תשובה 

 התרצואת הלימודים על אף מזג האוויר הסוער, ההורים  לקייםשל מנהל בית הספר  החלטתו רק לאחר שהתקבלה: 4תשובה 

 תשובה זו שומרת על הקשר לוגי תקין ולכן זוהי התשובה הנכונה.  מקודמו בתפקיד. מוצלח יותרוהסכימו כי מנהל זה 

 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .8

 התשובה נפסלת. ת קהל ולא הרתעה שלו.ישנה סתירה, ראיה לטווח ארוך מתקשרת לצביר :1תשובה 

 נושאים העלולים לגרום לוויכוח ציבורי אינה  שלא להעלות לדיוןנטייתן של תכניות האירוח בערוץ הטלוויזיה החדש  :2תשובה 

 , היות ועובדה ידועה היא חוסר הניסיון שלהם, אלא סביר יותר שמקורה בהחלטה מושכלת של מנהלי הערוץנובעת בהכרח מ

 . או במילים אחרות למנהלים בעלי ניסיון יש אינטרס כן כמעודדי צפייה משמעותייםושאים שנויים במחלוקת הוכחו זה מכבר שנ

 התשובה שומרת על היגיון לוגי ולכן היא נכונה. לעודד ויכוח ציבורי כי הוא ימשוך צופים.

 התשובה נפסלת. חץ לקיים אותם ולא להימנע מהם.ישנה סתירה, אם הוויכוחים הם פופולריים הקהל היה מפעיל ל :3תשובה 

 ישנה סתירה, אם האורחים דורשים תשלום גבוה המפיקים לא היו מזמינים אותם אלא בכדי לשוות לתכנית אופי  :4תשובה 

 התשובה נפסלת. אקטואלי.

 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא) .9

ומכאן אין זה נכון לקבוע מבקיע הקבוצה הייתה מנצחת, קיימת סתירה כבר בתחילת המשפט, אם החלוץ לא היה : 1תשובה

 שהקבוצה הייתה צריכה להודות בהפסד. התשובה נפסלת. 

אם חלוץ הקבוצה השנייה לא היה מבקיע את שער הניצחון, אזי הקבוצה שלנו הייתה מנצחת ולא היה צורך לבכות על  :2תשובה 

 גורלה המר. התשובה נפסלת. 

הקבוצה היריבה לא היה מחמיץ, כלומר הוא היה מבקיע, האוהדים לא היו פורצים בצהלות שמחה אלא אם החלוץ של  :3תשובה 

 התשובה נפסלת. להפך.

 . אך פרוץ בחגיגות שישו ושימחולא היה מנוס מלמבקיע בשניות האחרונות של המשחק לולא היה חלוץ הקבוצה היריבה  :4תשובה 

 חילופי הגידופים , ומנגד ניתן לראות בצער את ים עם גיבוריהם ופוצחים בחגיגותאוהדי הקבוצה היריבה הם אלה שצוהלכעת, 

 תשובה זו שומרת על הקשר לוגי תקין ולכן זוהי התשובה הנכונה. .וקיתונות הבוז הנשפכים מכיווננו לעברה של קבוצתנו המאוכזבת

 

 (. הסבר:1) התשובה הנכונה היא .10

 וא שגרם להיווצרות הכתמים:אנו מעוניינים להוכיח כי כדור המלח ה 

 הכדור נחשף למלח אך לא לשמש ועדיין נוצרו כתמים. מוכיח שהמלח הוא שגרם להיווצרות הכתמים. :1תשובה 

 הכדור נחשף לשמש אך לא למלח ונוצרו כתמים. מוכיח כי השמש היא שגרמה להיווצרות הכתמים. :2 תשובה

 רו כתמים. מוכיח כי המלח לבדו לא גרם להיווצרות הכתמים.הכדור נחשף למלח אך לא לשמש ולא נוצ :3תשובה 

 הכדור לא נחשף לא למלח ולא לשמש, ניסוי זה לא מוכיח דבר. :4תשובה 
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 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .11

 נבדוק את התשובות:

וערכו  מראש הדועיתוצאותו  ,ר על עצמו פעמים רבותוזיכול לחתהליך :  טמפרטורת קיפאון של חומר הינה קבועה, ולכן ה1תשובה 

 קבוע. זוהי אינה התשובה הנכונה.

. זוהי התשובה שונים או במרחב שונה זמן בפרקי:  שער חליפין של הדולר אינו קבוע וערכו יקבע על פי מקרה וישתנה 2תשובה 

 הנכונה.

תוצאותו ור על עצמו פעמים רבות וזיכול לח הפתירה תהליך:  ערכו של נעלם במשוואה מתמטית מסובכת הינו קבוע, ולכן 3תשובה 

 .. זוהי אינה התשובה הנכונהמראש הדועי

 : ניתן לחשב במדוייק את נקודת שיא הגובה של כדור בהטלה בהתחשב הגורמים הפיזיקליים השונים, ולכן ערכה קבוע4תשובה 

 וערכו קבוע. זוהי אינה התשובה הנכונה. מראש הדועתהיה יתוצאותו ור על עצמו פעמים רבות וזיכול לחתהליך וה

 

 (. הסבר:3) התשובה הנכונה היא .12

 פרפר שזמנו קצוב והוא אינו חדל לעוף.המשל של המנהל: 

 הנמשל של המנהל: עובד, שזמנו קצוב והוא אינו חדל לעבוד.

 היה מפסיק לעוף  -המשל של גדעון: לו  הפרפר היה  מודע לזמנו הקרב 

 יפסיק לעבוד. –הנמשל של גדעון: עובד שיודע שזמנו קצוב 

טוען כי הפרפר אינו מודע  אגיור בעבודה.שנותר לו רק עוד זמן קצר  למרות במשל זה הפרפר הוא גיורא, המעביד רוצה שגיורא יעבוד

 .בעבודתו ולכן אין לו סיבה להתאמץ הוא לעומת זאת יודע כי יפוטרואילו לא נותר לו זמן רב, לכך ש

 

 (. הסבר:4) שובה הנכונה היאהת .13

אדומים מצידם התחתון. נעבור על התשובות ונראה קיומו של מה יסתור את  עומר טוען כי כל הקלפים הירוקים מצידם העליון 

 טענתו של עומר:

 קלפים אדומים בצידם העליון שעליהם לא נשאלנו ולכן התשובות נפסלות. ציגות( מ2( ותשובה מס' )1תשובה מס' ) 

 ( מקיימת בדיוק את טענתו של עומר ולכן לא סותרת אותה.3תשובה מס' ) 

 , זוהי התשובה הנכונה.( מציגה קלף ירוק מצידו העליון אך ירוק גם מצידו התחתון ולכן סותרת את הטענה4ה מס' )תשוב 

 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא תשובה ) .14

 התשובה נפסלת.: נאמר בקטע שהידע הנובע מזכות הציבור לדעת משמש את הבוחר להצביע באופן מודע, 1תשובה 

 ההנחה בבסיס זכות הציבור לדעת היא שהאזרחים הם הקובעים ולא השלטון. לכן זוהי התשובה הנכונה. : נאמר בקטע כי2תשובה 

 התאם לאינטרס הציבורי. התשובהקאים, ינהגו בי: נאמר בקטע שחופש המידע עוזר לכך שאנשי השררה, כדוגמת פוליט3תשובה 

 נפסלת.

ים להשתתפותו בחיים הציבוריים, הצבעה בבחירות יכולה להיחשב : נאמר בקטע כי זכות האדם לדעת מהוות תנאי מקד4תשובה 

 התשובה נפסלת.כחלק מחיים ציבוריים אלו. 

 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא תשובה ) .15

לחלקים המתאימים להם במוח. אותם שולחת זן מגבירה סוגים שונים של צלילים, והרעיון המרכזי הקטע מתייחס לעובדה שכל או

( ולכן זוהי התשובה הנכונה. שאר התשובות הינן נכונות ואכן נאמרו בקטע אך הן אינן מהוות את 4מדויק בתשובה )דבר זה נאמר ב

 הרעיון המרכזי בקטע ולכן נפסלות.

 

http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_1221.asp
http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_1221.asp
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 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא תשובה )  .16

גם מבלי לדעת את  יאה וכתיבה.: נאמר בקטע שהמרחק הפונולוגי והלקסיקלי בין השפות הוא הגורם לקושי ברכישת קר1תשובה 

לכן תשובה זו  'לקסיקלי' אנו מסיקים ש"מרחק" מעיד על שוני בין שתי שפות, המדוברת והספרותית,-פירוש המילים 'פונולוגי' ו

 היא נכונה.

: לא נאמר בקטע שמשתמשים בדיאלקט הספרותי פחות מאשר בדיאלקט העממי, כי אם נאמר  שהדיאלקט הספרותי 2תשובה 

 כש מאוחר יותר מהדיאלקט העממי. זו אינה התשובה הנכונה.נר

: לא נאמר כי החשיפה המאוחרת לדיאלקט הספרותי הוא הגורם המרכזי לקושי ברכישת הקריאה והכתיבה אלא נאמר 3תשובה 

 שהשוני בין השפות הוא הגורם המרכזי.  תשובה זו אינה נכונה.

רם לקושי ברכישת קריאה וכתיבה אך נאמר שגם השוני הפונולוגי תורם לכך ולכן : אכן נאמר בקטע שהשוני הלקסיקלי גו4תשובה 

 התשובה אינה מדויקת. לכן תשובה זו נפסלת.

 

 (. הסבר:1) התשובה הנכונה היא .17

החיפוש מתחת לפנס נובע מהרצון למצוא מטבע אך בתנאים נוחים שלאו דווקא יתנו מענה נכון לבעיה. כך גם חרם הצרכנים הוא 

לא יניב פתרונות בתחום המטרות המקוריות שלו. ולכן החיפוש משול להחרמת המוצרים  –ון למצוא פתרון אשר בדומה למשל ניסי

 ומציאת המטבע המיוחל כניצחון על הרוע. 

 

 (. הסבר:3) התשובה הנכונה היא .18

ד אם כן התפתח עולם "כיצ : הפסקה הראשונה עוסקת בהצגת דוגמאות מתוך עולם החי המגוון של אוסטרליה ומסתיימת בשאלה

"מקור ייחודיות  ההשנייפסקה ה לשאלה זו מופיעה בראשית ההתשוב ה.נה לעולם החי שנזכר בתחילת הפסקהכווכש ”ייחודי זה?

 היא הנכונה. 3ניתן אם כן לקשר בין הביטוי "פאונה", לעולם החי המוזכר בפסקה הראשונה. תשובה מספר  הפאונה האוסטרלית".

 

 (. הסבר: 2) נכונה היאהתשובה ה .19

. שני גורמים אלו הובילו לכך שהיבשת תתפצל C"יבשת זו ממוקמת לאורך קו המשווה וצורתה כצורת  6-7: לפי שורות 1תשובה 

 של היבשת כן מספקת הסבר להתפצלות לשתי היבשות הקטנות, ולכן התשובה נפסלת.  C-לשתי יבשות...", כלומר צורת ה

, הדבר ם היבשת האוסטרלית נעצרת ומתקבעתוח הטקטוני ההינו אוסטרלי הוא רק בפסקה השלישית, שההתייחסות לל: 2תשובה 

 אינו נוגע לפיצול יבשת פנגאיה ולכן זוהי התשובה הנכונה. 

. שני גורמים אלו הובילו לכך שהיבשת תתפצל C"יבשת זו ממוקמת לאורך קו המשווה וצורתה כצורת  6-7לפי שורות  : 3תשובה 

 יבשות...", כלומר מיקום היבשת לאורך קו המשווה מספק הסבר לפיצול היבשת, ולכן תשובה זו נפסלת.  לשתי

: "חלק ניכר מהיבשת היה בעל אקלים צחיח ביותר, עובדה אשר גרמה לכך שיהיה רגיש לפעילויות 9: לפי שורה 4תשובה 

 יבשות הקטנות, התשובה נפסלת. גיאולוגיות", כלומר האקלים הצחיח כן מספק הסבר להתפצלות לשתי ה

 

 (. הסבר:3) התשובה הנכונה היא .20

נדדו מערבה, צפונה ומזרחה".  ממנהבעוד שאר היבשות אשר התפצלו  לאנטרקטיקה: "אוסטרליה נותרה מחוברת 17-16לפי שורות 

 המילה "ממנה" מתייחסת לאנטרקטיקה.

 

 (. הסבר: 1) התשובה הנכונה היא .21

 וסיית בע"ח לשרוד ולהתפתח בעוד בשאר היבשות בעלי חיים אלו נכחדו ואחרים התפתחו האקלים היציב אפשר לאוכל

 (.20-23במקומם. )שורות 
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 (. הסבר:2) התשובה הנכונה היא .22

 בפסקה האחרונה ישנה התייחסות חיובית להתנהלות ההרמונית של התושבים האבוריג'ינים עם הטבע בעוד ההתיישבות הלבנה 

 ולחוסר איזון אקולוגי.גרמה להכחדת מינים 

 

 בבחירת כותרת מתאימה, חשוב שנבחר במשפט המסכם את כלל הטקסט ולא נושא ספציפי מתוכו. (. הסבר:3) התשובה הנכונה היא .23

: "תוצאותיה ההרסניות של ההתיישבות האירופית באוסטרליה", ישנה התייחסות להתיישבות האירופית רק בפסקה 1תשובה 

 כן תשובה זו אינה מתאימה. האחרונה של הטקסט, ול

: "התפרקותה של יבשת פנגיאה בדרך לכדור הארץ כפי שאנו מכירים אותו היום". ראשית, יבשת פנגיאה התפרקה לשתי 2תשובה 

יבשות אשר בהמשך התפרקו גם הן ליבשות נוספות עד להגעה לתמונת העולם שלנו כיום. שנית, כותרת זו אינה מתייחסת לנושא 

 אוסטרליה. התשובה אינה מתאימה.  -קטעהעיקרי של ה

סיפור היווצרותו של עולם נדיר, ואיומים לקיומו". הפסקה הראשונה מתייחסת לעולם החי  -: "עולם החי באוסטרליה3תשובה 

באוסטרליה, פסקאות שתיים ושלוש מסבירות כיצד נוצר עולם נדיר זה, ואילו הפסקה האחרונה עוסקת באיומים להמשך קיום 

 זה. זוהי הכותרת המתאימה.  עולם

קווי לדמותו של העם האבוריג'יני", רק הפסקה האחרונה מתייחסת לעם זה, וודאי אין  -: "מיהם האוסטרלים האמיתיים?4תשובה 

 פירוט של קווים לדמות העם האבוריג'יני לאורך כלל הטקסט. התשובה אינה נכונה. 
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 חשיבה כמותית : 3פרק 
 

 (. הסבר: 4יא )התשובה הנכונה ה .1

   
2 2 22 25 2 12 49x y x xy y       

 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .2

 מיוסי.  דרך 4זמן מיוסי. במילים אחרות הוא מספיק לעשות פי  2-ורץ פי 2-דני מהיר יותר מיוסי פי

 דרך נוספת היא להציב מספרים בתור הזמנים והמהירויות ולחשב.

 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .3

5עבור גובהו של שלומי. נתאר את הנתונים בעזרת משוואה:  y גובהו של גיל ו עבור  xב נצי
2

y x
x


   בצד שמאל נמצא

 -. נפתור את המשוואה ונקבל 5הממוצע, ובצד ימין גובהו של גיל פחות 

5 / 2
2

2 10

10

y x
x

y x x

x y


  

  

 

 ס"מ.  10כלומר גיל גבוה משלומי ב  

 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .4

 , הוא בוודאות אי זוגי. התוצאה של חזקה אי זוגית על מספר שלילי היא בוודאות שלילית.5הוא מספר ראשוני הגדול מ Xאם 

 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .5

 שכל  צלעותיסגרו עם המיתר הנתון משולש. המשולש שנוצר הוא משולש שווה שני רדיוסים ש -בשאלה זו יש לבנות בניית עזר 

 . מכך ניתן לראות שזווית היקפית, ששווה מעלות 60-אחת מצלעותיו שווה לרדיוס. הזוית המרכזית, שהיא קודקוד במשולש, שווה ל 

 מעלות. 30לחצי מהזוית המרכזית, תהיה שווה  

 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .6

 כאשר ריבוע חסום בתוך מעגל, אורך אלכסונו שווה לקוטר המעגל.

מחצית ממכפלת האלכסונים. כלומר שטח הריבוע במקרה זה אורך אלכסון הריבוע הוא ארבעה ס"מ. את שטח הריבוע נחשב על פי 

 סמ"ר. 8 הוא 

 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .7

 דקות. הדרך הטובה ביותר לפתור שאלות הרכבת מספר היא  60-דקות ו 20דקות מיחידות של  140בשאלה זו עלינו להרכיב  

 דקות, אפשר להרכיב  140הרבה אפשרויות. שיש שימוש בתשובות וניסיון להרכיב את המספר על פיהן, ולא בניסוי וטעייה מכיוון  

 דקות. 140בדיוק ל דקות. כך הגענו 60דקות, ומעוד יחידה אחת של  80דקות, סך הכול  20מארבע יחידות של  

 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .8

 בסרטוט ריבוע החסום במשולש שווה צלעות. אנו מחפשים אורך צלע במשולש שווה הצלעות בכדי שנוכל לחשב את היקפו. הנתון 



 

  

! 
 

! 
 

! 
 

! 
 

 . אם נסתכל על משולש 3ומכך ניתן למצוא את אורך צלע הריבוע, ששווה  3המספרי היחיד שקיים הוא ששטח הריבוע שווה 

EFC  זווית ישרה, ולכן ניתן לחשב עתה את כל צלעות המשולש הזה. הניצב מעלות 60,90 ,30ת וזווי בעל נבחין כי מדובר במשולש ,

 . ס"מ 2והיתר ס"מ  1הניצב הקטן שווה ,3הארוך שהוא גם צלע בריבוע שווה 

ידוע לנו כי נמצא במשולש  GB, 3 ידוע לנו ושווה GF, ס"מ 1ידוע לנו ושווה  FCל בסיס המשולש שווה השוקיים. עתה נסתכל ע

2הוא הצלעותגם כן. אם כך אורך צלע במשולש שווה ס"מ  1ואורכו  EFCזהה לחלוטין ל 3  ולכן ההיקף כולו הוא 

6 3 3 .ס"מ 

 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .9

 נוסעים, ונראה שאירוע זה  300 -נחפש על הגרף את הערך הנמוך ביותר אליו מגיע הקו הרציף שמתאר את מספר הנוסעים הכולל

 התקיים ביום ו'.

 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .10

 פרש בין סך הכל הנוסעים )הקו הרציף( לנוסעים היוצאים )הקו המקווקו(.הנוסעים בטיסות הנכנסות מיוצגים על ידי הה

 מספר הנוסעים בטיסות הנכנסות היה הקטן ביותר ביום בו ההפרש בין מספר הנוסעים הכללי ומספר הנוסעים בטיסות היוצאות 

 כך או כך מתקבל יום ד'. הוא הקטן ביותר.  ניתן לראות זאת ויזואלית בגרף או לחשב.

 

 (. הסבר: 1תשובה הנכונה היא )ה .11

 ים הכללי ומספר הנוסעים בטיסות היוצאות יהיה קבוע. ניתן לחשב את ההפרשים סעבשאלה זו אנו רוצים שההפרש בין מספר הנו

 או לחפש מקום בגרף בו הקווים המייצגים את מספר הנוסעים יהיו מקבילים.

 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .12

 נוסעים בטיסות היוצאות משדה התעופה. 250שנם פחות מש' י-בימים ג' ו' ו

 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .13

 ב' בלבד.  -הימים העמוסים הם ימים א' ו

 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .14

 פלה במקרה זה שלילית והם לא מקיימים את התנאי שבשאלה, המכ -Yו  Xגם חיובי, הוא גדול ממנו. המכפלה של  Zחיובי,  Yאם 

 . מצב זה לא יתכן. את התשובות האחרות ניתן לפסול על ידי הצבת מספרים שיוכיחו שהמצבים כן יתכנו.Zאינה גדולה מ

 דרך נוספת לפתרון האי הצבת דוגמאות מספריות.

 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .15

 הדרישה בשאלה ומכאן נכתוב את היחס לפיxגדיר את צלע הריבוע כ נ

2
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2 2 2

3 4 34
4 34 3

x x
x

x x x

 
 
      

 



 

  

! 
 

! 
 

! 
 

! 
 

 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .16

 "ק כלומר צלעה של כל סמ 1קוביות בנפח  27. לתוך קובייה זו יכולות להיכנס קסמ" 27לומר כ 33 , נפחה3קובייה שאורך צלעה 

 ס"מ. 27גובה של ות במגדל לגובה נגיע להקובי 27. אם נעמיד את ס"מ 1קטנה הוא  הקוביי

 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .17

 הוא זוגי. מכך נסיק מייד ששניהם זוגיים או ששניהם אי זוגיים.  -Bו A נתון לנו כי הסכום של 

 לפחות אחד מהם אינו ראשוני, לא נכון בהכרח, אם שניהם אי זוגיים, שניהם יכולים להיות ראשוניים.  -1תשובה 

 שניהם זוגיים, לא בהכרח, שניהם יכולים להיות אי זוגיים.  -2תשובה 

 מחצית סכומם אי זוגי, לא בהכרח, אם שניהם זוגיים גם מחצית סכומם זוגי )ניתן להציב ולבדוק(.  -3תשובה 

אם  -4תשובה  
2

1a   זוגי, אזa זוגי בחזקה ייתן מספר זוגי(, במקרה כזה  אי זוגי )רק מספרb  להיות אי זוגי חייב. 

 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .18

 שבמרכז נקבל משושה משוכלל.  מרכזי המעגלים המקיפים את המעגלאם נחבר את כל 

 מעלות. אורך הקו המודגש הוא 240. כל קשת מודגשת היא בת מעלות 120כל זווית במשושה בת 
2

6 2 1 8
3

 
 

   
 

 

 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .19

 בכל יום: לא נקראיםננסה להבין אילו עמודים 

 כל העמודים הזוגיים. ויישארביום הראשון 

 .6-. כלומר עמודים המתחלקים ב3-וגם ב 2-כל העמודים המתחלקים ב ויישארביום השני 

 .12-כלומר עמודים המתחלקים ב. 4-וב 3-, ב2-עמודים המתחלקים ב ויישארביום השלישי 

 .60. לדוגמה עמוד מספר 5-וגם ב 12-ביום הרביעי נשאר עם עמודים המתחלקים ב

 עדיין לא נקרא..(. 60וגם בכל הקודמים )עמוד  6-ביום החמישי נשארים עמודים המתחלקים ב

 רים שהוזכרו קודם לכן. המספר הקטן וגם בכל המספ 7-ביום השישי נסיים לקרוא את הספר כי אין מספר קטן ממאה המתחלק ב

 .420ביותר שעונה לדרישה הוא 

 לכן לאחר שישה ימים נסיים את הספר.

 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ). 20

 על מנת לדעת את ערכו של איבר בסדרה הנתונה יש צורך לדעת את ערכם של שני האיברים הקודמים לו.      

 על פי הנתונים: נתחיל במציאת האיבר הרביעי      

 ( ושל האיבר הרביעי )לא ידוע(.4והוא אמור להיות הממוצע של האיבר השלישי ) 20איבר חמישי הוא       

 נציב בנוסחת הממוצע ונקבל:      

4
20 36

2

x
x


   

 (36( ושל האיבר הרביעי )20האיבר השישי המבוקש הוא הממוצע של האיבר החמישי )      

 .28כלומר       
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 חשיבה מילולית : 4פרק 
 

 ארך אפיים הוא ביטוי המעיד על אדם סבלני. (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .1

 זב חוטם הוא ביטוי המעיד על אדם צעיר. (1)

 מוסר כליות הוא ביטוי המעיד על מצפון, ולא על אדם ערירי.  (2)

 קל רגליים הוא ביטוי המעיד על אדם שאינו גמלוני. (3)

 טוי המעיד על אדם פחדן, פחדן זה ההיפך מנחשוני.רך לבב הוא בי (4)

 

 רכס מורכב מהרים רבים. (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .2

 שרשרת הינה סוג של עדי. (1)

 עמוד שדרה מורכב מחוליות רבות. (2)

 עמוד לרוב אינו מורכב מלבנים. (3)

 שימו לב שסדר המילים מופיע במהופך.הרכבת כוללת קרונות רבים,  (4)

 

 להשחיז הינה פעולה ההופכת משהו לפחות קהה. (. הסבר:3א )התשובה הנכונה הי .3

 להחשיך הינה פעולה שהופכת משהו ליותר אפל.  (1)

 אם משהו גמור, אין צורך להתחיל אותו.  (2)

 לנקות הינה פעולה ההופכת משהו לפחות מלוכלך. (3)

 אם נרים משהו, הוא כבר לא יהיה מונח. אין פה אלמנט של יותר/פחות.  (4)

 

 אילם הוא אדם שלא ניתן לדובב אותו. (. הסבר:2יא )התשובה הנכונה ה .4

 חירש הוא אדם שאינו מסוגל לשמוע בעצמו.  (1)

 בר מינן )=מת( הוא אדם שלא ניתן להחיות אותו.  (2)

 חולה הוא אדם שלרוב ניתן לרפא אותו.  (3)

 לברוא פירושו להפוך משהו לקיים. (4)

 

 (, הסבר: הוא בעלי ואני אשתו.4התשובה הנכונה היא ) .5

 , אמא שלי היא ביתו. הוא סבי (1)

 גיס הינו האח של בעלי.  (2)

 היא ילדתי, והיא אחותו של ילדי השני.  (3)

 הוא אבי ואני בנו.  (4)

 חריצות.לא נוהג בבטלן הוא אדם ש (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .6

 יצירתיות אינה תכונה שמגדירה סקרנות. (1)

 כסיל הוא אדם שאין לו חוכמה, אין קשר בינו ובין נימוסים. (2)

 הוא אדם בעל דעות רבות, לרוב אינו מתיישב עם דעת האחר.ספקן  (3)

 יושר.ב שלא נוהגרמאי הוא אדם  (4)
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 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .7

גרוע למדי, בניגוד לציפיותיי שלא היו נמוכות. על כן, בשבוע הספר המתקרב לבטח לא אפקוד : הספר האחרון שקראתי היה 1תשובה 

לציפיותיה שהיו גבוהות. מכיוון שהספר לא היה טוב  בניגודחושבת שהלא היה טוב, זה אכן עומד הדוברת  את דוכנה של סופרת זו.

 היא קובעת שלא תפקוד את דוכן הסופרת. ההיגיון נשמר, זוהי התשובה הנכונה.

לת הקישור הספר האחרון שקראתי היה מאכזב, זאת בהתאם לציפיותיי הגבוהות. כאן כבר ניתן לפסול את התשובה. מי: 2תשובה 

"בהתאם" מביעה התאמה, לפי חלקו הראשון של המשפט הספר היה מאכזב ואילו לפי חלקו השני של המשפט הציפיות היו 

 גבוהות. ניכר כי אין התאמה בין שני החלקים ולכן השימוש במילת הקישור אינו נכון, התשובה נפסלת. 

יותיי שלא היו גבוהות. כאן כבר ניתן לפסול את התשובה. מילת הספר האחרון שקראתי היה נפלא, זאת בהתאם לציפ :3תשובה 

הקישור "בהתאם" מביעה התאמה, לפי חלקו הראשון של המשפט הספר היה נפלא ואילו לפי חלקו השני של המשפט הציפיות היו 

 נמוכות. ניכר כי אין התאמה בין שני החלקים ולכן השימוש במילת הקישור אינו נכון, התשובה נפסלת. 

הספר האחרון שקראתי היה מוצלח מאוד, זאת בניגוד לציפיותיי הלא גבוהות. על כן, בשבוע הספר המתקרב לבטח לא : 4ה תשוב

אפקוד את דוכנה של סופרת זו. מילות הקישור "על כן" מביעות סיבה ותוצאה. לפי חלקו הראשון של המשפט, הספר היה מוצלח 

ה לפקוד את דוכן הסופרת. מילת הקישור אינה מתאימה, ההיגיון נפגע ולכן התשובה מאוד, נצפה שהתוצאה תהיה שהדוברת תרצ

 נפסלת. 

 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .8

אור אינה נמנית על מתנגדי הדיאטה, הרי שהיא תומכת בה. אך אין זה הגיוני שתתמוך בה אם קראה על קשר ישיר : אם 1תשובה 

 ת.בין הדיאטה והתדרדרות תפקודי הכליו

למרות שהרופא ממליץ על הדיאטה, אור לא תומכת בה משום שקראה על קשר ישיר בין הדיאטה והתדרדרות תפקודי : 2תשובה 

 הכליות. משפט מציג קשר לוגי תקין.

אור אינה נמנית על מתנגדי הדיאטה, הרי שהיא תומכת בה. אך אין זה הגיוני שתתמוך בה אם קראה על קשר ישיר אם : 3תשובה 

 הדיאטה והתדרדרות תפקודי הכליות. בין

אור אינה תומכת בדיאטה. משפט זה אינו יוצר קשר לוגי עם המשפט אחרי שמדגיש אותו ואומר שיש שיפור בין הדיאטה : 4תשובה 

 לשיפור בתפקודי הכליות.

 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .9

 מקור, אין בכך חדשנות ולכן המשפט אינו תקין.לאור המבקרת, הבמאי החליט לשמר את הדיאלוגים בשפת ה: 1תשובה 

 המבקרת באה בטענות לחדשנות אותו מפגין הבמאי ולכן היא אין היא יכולה להפגין את קורת הרוח המצויינת בתחילה.: 2תשובה 

ת קורת הרוח המבקרת באה בטענות לנאמנות למקורות הספרותיים אותו מפגין הבמאי ולכן היא אין היא יכולה להפגין א: 3תשובה 

 המצויינת בתחילה.

 המבקרת באה בטענות לחדשנות אותו מפגין הבמאי ולכן היא מפגינה מרות רוח. זוהי התשובה הנכונה.: 4תשובה 

 

 (. 2התשובה הנכונה היא ) .10

 אסף ואבישי של יוני. בחבורה, דן בוודאות חבר של דינה. רוני אינה חברה של בנים ששמם מתחיל באות א' ולכן היא בוודאות חברה

 הם החברים של יפעת וזהבית. מכך נובע כי זהבית אינה חברתו של יוני.

 

 (, הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .11

: אין מדובר ברשלנות, שכן הייתה מודעות וכוונה למעשה, והייתה מודעות לאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה. התשובה אינה 1תשובה 

 נכונה. 

 שכן יחיאל היה מודע לנזק שעשוי היה להיגרם כתוצאה ממעשיו. התשובה אינה נכונה.  ,ת: אין מדובר ברשלנו2תשובה 
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: ברופא פעל בתום לב, ללא כוונה לגרימת הנזק או יכולת לצפות את הנזק שנגרם. לא צוין כי אדם מן היישוב יכול היה, 3תשובה 

 בנסיבות העניין, להיות מודע לתוצאות העבירה. זוהי התשובה הנכונה. 

שלא לעצור בתמרור העצור, ואדם מן היישוב יכול היה להיות מודע לסכנה  החליטה: אין מדובר ברשלנות, היות ויאנה 4תשובה 

 עצירה זו. התשובה אינה נכונה. -וההשלכות שעלולות להיגרם כתוצאה מאי

 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .12

  המועדון במקום הלא מתאים, באילת א מתאים. ישראל פרסם אתלרעות פרות במקום שאין בו עשב זה לעשות דבר במקום הל

 במקום בנהרייה.

 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .13

 בתשובות מובאות דוגמאות מן החי שיכולות לחזק או להחליש את מסקנתו של מקסוול כי הקצב האיטי הוא המפתח לחיים 

 ארוכים. אנו מחפשים דוגמה שלא תחזק ולא תחליש.

 : החדף חי מהר וחייו קצרים, התשובה מחזקת את הטענה.1תשובה 

 .: הלוויתן חי חיים איטיים וארוכים, התשובה מחזקת את הטענה2תשובה 

מכיוון שתוחלת חייו של הגריזלי המצויץ היא כה רחבה, לא ניתן ללמוד מדב זה כלום באשר לטענתו של מקסוול ולכן : 3תשובה 

 טענתו.  טענה זו לא מחזקת ולא מחלישה את

 : הקיפוד חי חיים איטיים מאד אך קצרים מאד. תשובה זו מחלישה את הטענה. 4תשובה 

 

 יש לבדוק כל תשובה לגופה:(. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .14

בפני עצמו אלא שילוב של על פי המשפט השני הכימיה עוסקת במבנה החומר, אך כיסא אינו חומר  -כיסא: מבנה של 1תשובה 

 ולכן מבנה של כיסא אינו קשור לתחום הכימיה. זוהי התשובה הנכונה.ם, חומרים רבי

 ה הכימיה עוסקת בשינויים החלים בחומר במהלך תגובות כימיות. עץ הינו חומר על פי השורה השניי - יכולת בעירה של עץ: 2תשובה 

 ויכולת הבעירה שלו הינה תגובה ותכונה כימית. זוהי אינה התשובה הנכונה.

 ה הכימיה עוסקת בשינויים החלים בחומר במהלך תגובות כימיות. על פי השורה השניי - המסת פלסטלינה במים: 3תשובה 

 ה התשובה הנכונה.נה תגובה ותכונה כימית. זוהי אינבמים הי פלסטלינה הינו חומר והמסתו

 ה התשובה הנכונה.כב  החומר.  זוהי אינה עוסקת בהרהכימי פט השני על פי המש -הרכב של משקה ה"קוקה קולה": 4תשובה       

 

 (. הסבר:  3התשובה הנכונה היא ) .15

או דווקא לו ,על מחירם הגבוה משפיעהוא ההביקוש  ם.מעלה את הביקוש שלה גולדן: מספרם הנמוך של כלבי ה1תשובה 

 החיבה כלפי כלבי הגולדן.

 .למסקנה שהוסקה בולדוג ביחס לגזעים אחרים אין שום קשרה: למחירם של כלבי 2תשובה 

יותר  יםאהוב כלבי גולדןם גבוה יותר, מחזק את המסקנה שמסובך יותר ועדיין מחיר גולדן: העובדה שטיפול בכלבי 3 תשובה

 . נתון זה מחזק את המסקנה, זוהי התשובה הנכונה.בקרב האנשים

. כלומר אנשים דן אהובים יותרמסקנה שכלבי גולנותנת הסבר חלופי לגולדן : אחזקתם הזולה יותר של כלבי 4תשובה 

 .הזולה ולאו דווקא בשל חיבה אליהםמבקשים לרכוש אותם בשל האחזקה 

 

 אנו מעוניינים לבדוק האם מלח גורם לכאבי בטן. (. הסבר:3) התשובה הנכונה היא .16

לאחר שאוכלים מלח,  : "נבדקים אכלו אוכל לא מלוח ולאחר מכן נמצא שלא סבלו מכאב בטן". אנו רוצים לדעת מה קורה1תשובה 

 ולא מה קורה במידה ולא אוכלים מלח. התשובה אינה נכונה. 

: "נבדקים שחוו כאב בטן נשאלו אם אכלו קודם מלח", ניסוי זה אינו מתאים היות והסיבות לכאב הבטן של הנבדקים 2תשובה 

 יכולות להיות רבות ואינן מקושרות למלח בהכרח. התשובה אינה נכונה.
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בדקים אכלו מלח ולאחר מכן נשאלו אם הם חשים בכאב בטן". תשובה זו תקשר בהכרח בין המלח לכאבי הבטן ולכן : "נ3תשובה 

 זוהי התשובה הנכונה. 

: "עריכת סקר בקרב אוהבי מלח לגבי תדירות כאבי הבטן שהם חשים", הסיבות לכאב הבטן של הנבדקים יכולות להיות 4תשובה 

 ח, התשובה אינה נכונה.  רבות ואינן מקושרות למלח בהכר

 

 (, הסבר:1התשובה הנכונה היא )  .17

: לפי שורתו הראשונה של הקטע, הגורם המניע צריך להיות כיבוש הארץ, ולא חיפוש ובקשת דרך לסדר את חיינו על 1תשובה 

 יסודות הרמוניים. הטענה אינה עולה מדבריו של בן גוריון ולכן זוהי התשובה הנכונה. 

ובניינה בכוח עלייה שורה השלישית: "הדאגה הגדולה האחת השלטת במחשבתנו ועבודתנו היא כיבוש הארץ : לפי ה2תשובה 

 ", מכאן שעלייה מוגברת תסייע לבניית הארץ. הטענה עולה מדבריו של בן גוריון ולכן התשובה נפסלת. רחבה

וד בפני אתגרים קשים, ולא  יושבי בית מדרש : לפי המשפט האחרון של הפסקה, אנשיו הינם כובשי הארץ הצריכים לעמ3תשובה 

המתפלפלים בהלכות יצירה עצמית. דבריו של בן גוריון מרמזים על לגלוג קל לאנשי בית המדרש, ומכאן שלטענתו אין זה מספיק 

 לשבת בבית מדרש. התשובה משתמעת מדבריו ולכן נפסלת. 

בתנו ועבודתנו היא כיבוש הארץ", הטענה עולה מדבריו של בן : "הדאגה הגדולה האחת השלטת במחש2-3: לפי שורות 4תשובה 

 גוריון ולכן התשובה נפסלת. 

 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .18

הביטוי "ראייה זו" מתייחס לראיית העולם האחרונה הנזכרת בסוף הפסקה הקודמת. ראיית העולם הקיימת בסיפורי העם 

 קליפסה, כאל השמדת סדרי העולם המוכרים לנו.הסקנדינביים ומתייחסת לסוף העולם, או לאפו

 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .19

 . 12-15מופיע בשורות 

 אנטיאלקטרונים שיוצרים חור שחור. יטול מוחלט אלא נשארים: לא נוצר ב2תשובה 

 : הואצו יותר אנטיאלקטרונים מאלקטרונים.3תשובה 

 לא ביטלו זה את זה.: החורים השחורים לא הגדילו זה את זה א4תשובה 

 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .20

לפי הפסקה השלישית ברטוב מנסה להתחקות אחר אורח החיים לאחר האפוקליפסה, לשם כך הוא מאמץ את התאוריה של הזאולוג 

סה לפענח הרוסי ברישטוב אשר שהה תקופה ארוכה במחיצת להקות זאבים ואף נעשה לחלק מהלהקה. ניתן להסיק כי ברישטוב ני

 היא הנכונה.  2כיצד הזאבים בוחרים את מנהיגם. תשובה מספר 

 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .21

 לפי הפסקה השלישית, אין התייחסות למראה חיצוני כדרך לקבוע את ההיררכיה המעמדית. התשובה אינה נכונה. : 1תשובה 

ם הם ה"נחוצים", ואילו לפי ההיררכיה המעמדית של ישראל אפס : לפי ההיררכיה הציוויליציונית האקדמאים והשכלתני2תשובה 

 (. התשובה אינה נכונה. 26-28בעלי המאלכה ועובדי הכפיים הם ה"נחוצים" )שורות 

, במשבר הרעב נאכל פרופסור, ועוד לפניו נאכל מדריך הפסיכומטרי. כלומר מסגרת החיים בישראל אפס 24-25: לפי שורות 3תשובה 

 לל ואינה מגינה עבור כל יחיד הנאבק לשרוד. התשובה אינה נכונה. אינה בטוחה כ

: כלל הפסקה השלישית מתארת את ההתנהגות החדשה בישראל אפס, את הצורך בבחירת מנהיג ואת אכילת האדם. מדובר 4תשובה 

 . זוהי התשובה הנכונה. בדומה לזאבים ,התנהגות אינסטינקטיבית וחייתיתב

 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .22
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 .21-של המאה ההפסקה האחרונה מציעה השוואה בין הסיפור הבדיוני לבין ישראל 

 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .23

 מופיעות 2-4היא השוואה שעורך כותב המאמר ברטוב. תשובות  21-של המאה הההשוואה בין המציאות הווירטואלית לבין ישראל 

 בפסקה האחרונה.  כולן
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 יתאנגל -5פרק 
 

 .מורכברכבת ההרים המסובכת הינה מנגנון מכאני  .1

 (.3התשובה היא ) 

 

  אותה. הביסקארי הייתה מצוברחת לאחר שיריבה בשחמט  .2

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 

 ברייצ'ל להיות טייסת בעצמה. עורר השראההסיפור המדהים של אמליה איירהרט, הטייסת הראשונה,  .3

 (. 4התשובה הנכונה היא ) 

 ן במאמר מוסגר כי אמיליה ארהרט הייתה הטייסת הראשונה שחצתה את האוקיינוס האטלנטי ולא הטייסת הראשונה בעולם )נציי

 .(אי פעם כפי שניתן להבין מהשאלה

 

 חמצני, היא קודם הייתה צריכה לערוך ניסוי. -שלה שצמחים סופגים פחמן דו התיאוריהבכדי לאשש את  .4

  (.2התשובה הנכונה היא )

 

 אותו.  לתארה של אורות הצפון המפורסמים, ה"אורורה בוריאליס", היה כל כך יפה שהיה קשה המרא .5

  (.2התשובה הנכונה היא )

 

 והתאימה לכל הטרנדים הכי אופנתיים.  מודרניתהדקורציה של הבניין הייתה מאד  .6

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 היו קטנים.  לפיוסב, הסיכויים מכיוון שלא דיברו, אף לא מילה אחד לשני, בשנה שאחר הרי .7

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 במיוחד, מסרב להישמע לניסיונות הנואשים של אימו לגרום לו להתנהג כראוי.  מרדניהילד היה מאד קשה ו .8

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 פני השטח של הספוג מכוסים במיליוני נקבוביות קטנטנות. .9

 בחורים רבים וקטנים מאוד. השכבה החיצונית של הספוג: 1תשובה 

 

 הסכנה ארבה מעבר לכל סיבוב בכביש, אך קארן לא הייתה מודעת לכך.   .10

 קארן לא הייתה מודעת לסכנה שהתקרבה אליה מכל סיבוב בכביש.: 4תשובה 

 

 הגנטיים ידוע לכל כי השמנת יתר היא תוצאה ישירה של דיאטה לקויה וחוסר פעילות גופני. אך מדהים לגלות כמה הגורמים  .11

 באמת משפיעים.  

 כשגורמים את הגורמים להשמנת יתר, מופתעים לגלות שחוץ מדיאטה לקויה וחוסר בפעילות גופנית, גם הגנטיקה : 1תשובה 
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 היא גורם חשוב.

 

 מהתפיסה שסמים הם חומרים מסוכנים, נרמז גם הרעיון שברגע שמתחילים שימוש בסם, בלתי אפשרי להפסיק את השימוש  .12

 נוצרת תלות המגבירה את הנזק הפיזי והמנטאלי לאורך זמן. בו.  

 תפיסה של סמים כמסוכנים מרמזת כי הם ממכרים ולא ניתן להיגמל מהם, כתוצאה מכך נגרם למשתמש נזק פיזי  :4תשובה 

 ומנטאלי.

 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .13

 שית. משמעות הביטוי היא דרך ההדיוט.לומר כי אין לפלסבו השפעה רפואית ממ הפשוטה והמהירהזו הדרך 

 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .14

 אחוזי ההחלמה של המטופלים בתרופת הפלסבו דומים לאלו של החולים שלא מטופלים כלל. לכן ניתן לומר כי הפלסבו לא משפיע 

 כלל.

 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .15

 שמצבם יורע סביר להניח כי הם יהיו ניתנים להשפעה פסיכולוגית יותר מהפלסבו מכיוון שאנשים רוצים להחלים יותר משהם רוצים 

 מאשר מהנוסבו, והתופעה תהיה שכיחה יותר.

 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .16

 אפקט הפלסבו ואפקט הנוסבו, שניהם נשענים על ההנחה שהמצב הבריאותי של מטופל מושפע מהמצב המנטאלי שלו.

 

 (. הסבר: 2א )התשובה הנכונה הי .17

 אם הנוסבו גורם לתחושתו של מטופל להרע, הרי שהנחת היסוד שהבריאות מושפעת מהמצב המנטאלי היא נכונה וגם הפלסבו 

 יכול להשפיע.

 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .18

 הפסקה הראשונה מספרת על מר מיאגי כדוגמה לאדם אשר עצי בונסאי מקשטים את ביתו.

 

 (. הסבר: 3א )התשובה הנכונה הי .19

 צרכים יומיומיים כמו הצורך בהעברת צמחי מרפא ממקום למקום יכולים להוביל להתפתחויות באומנות ובאופנה.

 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .20

 ריתוך או הלחמה, המילה לא מופיעה בקטע. -משמעות המילה

 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .21

 נפסלת כיוון שאזכור הסרט הוא רק  3דויק בקטע לגבי איך מגדלים ומטפלים בעצים. תשובה נפסלת כיוון שאין הסבר מ 1תשובה 

 נפסלת כי הקטע מסביר למה קשה לגדל עץ בבית, הוא בהחלט לא מנסה לשכנע לנסות  4במשפט אחד בתחילת הקטע. תשובה 

 משיך בסקירה היסטורית ותרבותית היא המתאימה, הקטע מתחיל בהצגת הנושא, מ 2לתחזק עץ כזה באופן פרטי. תשובה 

 ומסתיים בסקירת הקשיים שבגידול העץ. 
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 (. הסבר: התצוגות הציבוריות מוזכרות בשביל אותם האנשים שמתעניינים בעצים ומעוניינים לחזות בהם 4התשובה הנכונה היא ) .22

 אך אין להם האמצעים לגדל אותם לבד.  

 טבלת מילים קשות מהפרק

 

 Surrender להכנע

 Amend לתקן, להשלים, לשנות לטובה

 Adopt לאמץ )שינויים וגם ילד(

 Aspire לשאוף למשהו, להביע תקווה

 Dreaded משהו מעורר יראה

 Driven מלא מוטיבציה

 Constricted מוגבל, מצומצם, תחום

 grained מגורען

 Innate מולד

 Civilian אזרח

 Slacker משתמט

 Unappealing דוחה

 Arcane י, ישן, לא מעודכןארכא

 Query שאילתה

 Justify להצדיק

 Defame השמיץ, הכפיש מישהו

 Allure משיכה, כח פיתוי

 Wreckage הריסות, שבר כלי

עייפות )לעיתים גם במשמעות של חומר 

 לפני שבירה(

Fatigue 

 Reconciliation התפייסות

 Retribution נקמה, התחשבנות

 Rendering ביצוע, תרגום

 Rebellious מרדני

 Disciplined ממושמע

 Oblivious אדיש, לא מודע

 Obesity השמנת יתר

 Synonymous מילה נרדפת, שווה ערך

 Intently בריכוז רב

 Surveillance מעקב, ביון

 Plausible סביר, מתקבל על הדעת



 

  

! 
 

! 
 

! 
 

! 
 

 Worsening החמרה של מצב כלשהו

 "laymen's way" העםסלנג, ביטוי של פשוטי 

 Dwarfed מגומד

 Pruning לגזוז, לגזום

 Welding ריתוך, הלחמה

 Wiring חיווט, חיבור בתילים

 Interior פנים )הבית או החדר(
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 חשיבה מילולית : 6פרק 
 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .1

קלה. לפיכך אין זה הגיוני שניתן להסביר זאת ע"י  המשפט הראשון מציג מצב בו ישנה התאוששות איטית מפציעה -1תשובה    

 התשובה נפסלת. .גורם הנחשב כמאיץ את ההתאוששותנוכחות בני המשפחה, 

 המשפט הראשון מציג מצב  בו ישנה התאוששות מהירה מפציעה קשה. אין זה הגיוני שניתן להסביר זאת ע"י  -2תשובה  

 . התשובה נפסלת. גורם שיחשב כמעכב ההתאוששות, בני המשפחה לא רציפה של נוכחות            

המשפט הראשון מציג מצב  לא הגיוני בו קיימת הפתעה לנוכח התאוששות איטית מפציעה אנושה, ובנוסף, לצד  -3תשובה  

 נוכחות דלה של בני המשפחה. התשובה נפסלת.

 נוכחות בני המשפחה, יע, ובפרט כאשר במשפט רצף לוגי בו התאוששות מהירה מפציעה קשה היא מצב מפת - 4תשובה  

 , הייתה לא רציפה. גורם שיכול להאיץ את ההתאוששות      

 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .2

: על פי המשפט הראשון, המנהל דוגל בדרך חשיבה מסויימת והוא בוחר לפעול בהתאם לה, לפיכך אין זה הגיוני כי מילת 1תשובה 

 ה "למרות" המרמזת על ניגוד.התשובה נפסלת.הקישור בתחילת התשובה תהי

, לפיכך אין זה הגיוני כי בדרך מנוגדת: על פי המשפט הראשון, המנהל דוגל בדרך חשיבה מסויימת ואולם בוחר לפעול 2תשובה  

 מילת הקישור בתחילת התשובה תהיה "משום" המרמזת על סיבה והמשכיות. התשובה נפסלת.

על ניגוד ואכן מנהל המוסד דוגל בדרך חשיבה  ותמרמז "אף על פי" ף לוגי בו מילות הקישור: תשובה זו יוצרת רצ3תשובה 

 זוהי התשובה הנכונה.  מסוימת ואולם הוא בוחר לפעול בדרך מנוגדת וזאת מכיוון שפקד אותו משבר כלכלי.

, לפיכך אין זה הגיוני כי ך מנוגדתבדר: על פי המשפט הראשון, המנהל דוגל בדרך חשיבה מסויימת ואולם בוחר לפעול 4תשובה 

 מילת הקישור בתחילת התשובה תהיה "כיוון" המרמזת על סיבה והמשכיות. התשובה נפסלת.

 

 :(. הסבר4התשובה הנכונה היא ) .3

 : על פי החלק הראשון  היוזמה נכשלה והדבר מוסבר ע"י כך שהציבור אדיש. לפיכך אין זה הגיוני כי מילת הקישור  1תשובה 

 לת הסברם של היוזמים תהיה "למרות" המרמזת על ניגוד. התשובה אינה נכונה.בתחי

: על פי החלק הראשון  היוזמה הצליחה ולפיכך אין זה הגיוני  שהדבר יוסבר ע"י כך שלציבור הנושא לא חשוב. התשובה   2תשובה 

 אינה נכונה. 

 וני  שהדבר יוסבר ע"י כך שלציבור יש קושי להתנתק    : על פי החלק הראשון  היוזמה הצליחה ולפיכך אין זה הגי3תשובה 

 מהמכשיר. התשובה אינה נכונה.

עובדה ך: למרות שהציבור חרד לבריאותו )היוזמה כ מסבירים את כשלון זמים: תשובה זו יוצרת רצף לוגי בו היו4תשובה 

שכך לא יכלו לשאת יום ללא סלולרי ולכן  ( כנראה שהציבור חרד יותר מאובדן קשר ומכיווןאת הצלחת היוזמהשאמורה לעודד 

 זוהי התשובה הנכונה. היוזמה נכשלה.

  

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .4

 המסקנה: סמיכות לתחנת כוח גורמת לשכיחות מקרי שפעת.  

י בניית : עובדה זו מחלישה את המסקנה כיוון שהיא מראה כי האחוז הגבוה של מקרי השפעת היה קיים גם לפנ1תשובה מספר  

 תחנת הכוח ולכן יתכן כי קיים הסבר חלופי לתופעה.

חולשתה ייתכן כי הסיבה למקרי השפעת היא : עובדה זו מחלישה את המסקנה כיוון שהיא מהווה הסבר חלופי. 2תשובה מספר   

 של תושבי הצפון ולא קרבתם לתחנת הכוח. היחסית של מערכת החיסון
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המסקנה. ניתנת דוגמה נוספת של התופעה. גם בחדרה הקרבה לתחנת הכוח גורמת לעליה  : עובדה זו מחזקת את3תשובה מספר  

 במקרי השפעת.

:  עובדה זו מחלישה את המסקנה. למעשה ניתן כאן איזשהו הבדל בין קבוצות הניסוי. תנאי המחייה של תושבי 4תשובה מספר  

ולכן למעשה ייתכן כי פרט זה הוא הגורם להבדל בשכיחות  הדרום שונים מאלה של תושבי הצפון בעוד פרט בנוסף לתחנת הכוח

 השפעת.

 

 (, הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .5

: ע"פ הקטע, הדגיגים מנסים להימנע מריכוז בכדור דגים גדול בכדי לא להיטרף, אנו מסיקים מכך שצפיפות רבה 1תשובה 

 לת. מעלה את סיכוי הדגים להיטרף. הטענה עולה מהפסקה ולכן התשובה נפס

מהתרכזות ככדור דגים גדול, זאת בכדי להימנע מטריפה. הטענה אינה עולה מן  להימנע: ע"פ הקטע, הדגים מנסים 2תשובה 

 הנאמר ולכן זוהי התשובה הנכונה. 

: ע"פ הקטע, לדולפינים ישנה טקטיקת ציד בסיסית ויוצאת דופן לציד דגיגים, הדבר שווה ערך ל"טקטיקת ציד 3תשובה 

 ולכן הנאמר כן עולה מן הקטע, התשובה נפסלת. ייחודית"

: ע"פ הקטע, טקטיקת הציד של הדולפינים נועדה לציד דגיגים וכן דגיגים זריזים שלא יצליחו להתחמק בשל 4תשובה 

 הצפיפות. 

 

 

 (, הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .6

 ה שלהם הוא אור. זוהי התשובה הנכונה. : לפי הפסקה, פוטוסינתטיים מייצרים תרכובות אורגניות, מקור האנרגי1תשובה 

: לפי הפסקה, אורגניזמים המבצעים פוטוסינתזה קרויים "פוטוסינתטיים", והם מוגדרים גם כפוטואוטוטרופיים. 2תשובה 

כלומר אורגניזמים פוטוסינתטים הינם תת סוג של פוטואוטוטרופיים, ושתי קבוצות אלו משתמשות באור כמקור לאנרגיה. 

 ינה נכונה. התשובה א

 נזקקים לתרכובות אורגניות ממקור חיצוני, כגון מזון. התשובה אינה נכונה. אינם: לפי הפסקה, הפוטוסינתטיים 3תשובה 

: האורגניזמים הפוטוסינתטים אינם מפיקים אור, אלא משתמשים באור כמקור אנרגיה להפקת מזון. התשובה אינה 4תשובה 

 נכונה. 

 

 הסבר: (,2התשובה הנכונה היא ) .7

לפי הקטע, מחקר כמותי משתמש בנתונים מספריים ובניתוחים סטטיסטיים ואילו מחקר איכותני אינו משתמש במדדים אלו, 

 אלא בהתבוננות בהתנהגות אנושית. 

: בדיקת אחוזי מעשנים הינה בדיקה של נתונים מספריים ולכן נרצה להשתמש במחקר כמותי ולא איכותני, התשובה 1תשובה 

 כונה. אינה נ

: חקירת התנהגות השבט האפריקאי כוללת התבוננות בהתנהגות אנושית, במקרה כזה אכן נרצה להשתמש במחקר 2תשובה 

 איכותני. זוהי התשובה הנכונה. 

: חקירת הסתגלות רגשית של חניכים כוללת התבוננות בהתנהגות אנושית, ולכן נרצה להשתמש במחקר איכותני ולא 3תשובה 

 ה אינה נכונה. כמותי. התשוב

: חקירת הקשר בין גובה ליכולות אנליטיות הינה בדיקת של נתונים מספריים ולכן נרצה להשתמש במחקר כמותי ולא 4תשובה 

 איכותני, התשובה אינה נכונה. 
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 (, הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .8

בים". אכן משתמ מן הקטע, התשובה טענה זו משתמעת מהמשפט השני: "השימוש באנרגיה קינטית מקל על החישו – 1תשובה 

 נפסלת.

 טענה זו מציגה את הכתוב במשפט השלישי בסדר שונה. אכן משתעמת מן הקטע ולכן התשובה נפסלת -2תשובה 

תמעות מהקטע, ולכן משהתשובה איננה  במסת הגוף ובמהירותו, ולא בגורמים נוספים.  רקאנרגיה קינטית תלויה  - 3תשובה 

 .התשובה הנכונה

 על פי המשפט הראשון האנרגיה הקינטית אכן תלויה במסת גוף ומהירותו. – 4ובה תש

 

 (. הסבר:2) התשובה הנכונה היא .9

 מקורות דין: 2על פי הנאמר בפסקה ישנם 

 ונושאי מזונות. גירושין ,נישואיןהמרת דת,  הדן בנושאי -א. מקור דין דתי

 .בני זוג רכוש בין החלוקת ו ירושהה ,אפוטרופסותה ,אימוץה  תחומידן בה -ב. מקור דין אזרחי

 נבחן את התשובות: 

 : דנה בתחומי הנישואין והאימוץ . תחומים אלו נבחנים על פי מקורות דין שונים. התשובה נפסלת.1תשובה       

 ן דתי. זוהי התשובה הנכונה.: דנה בתחומי המרת דת ונישואין. תחומים אלו נבחנים על פי מקור דין זהה, מקור די2תשובה 

 : דנה בתחומי הנישואין וחלוקת הרכוש. תחומים אלו נבחנים על פי מקורות דין שונים. התשובה נפסלת.3תשובה 

 : דנה בתחומי הירושה והגירושין. תחומים אלו נבחנים על פי מקורות דין שונים. התשובה נפסלת.4תשובה 

 

 (. הסבר:4) התשובה הנכונה היא .10

 כדי שבלון יגיע לגבהים עליו להיות מלא בגז הליום ולא באוירהמשל: 

 הנמשל: כדי שאבי יצליח בעסקיו עליו לחפש שותף בעל תכונה מסויימת ולא להסתפק במה שבהישג יד.

 , קרי, שעם אלון לא תהיה הצלחה.רחושבת שהבלון מלא כרגע באוויאישתו של אבי 

 

 (. הסבר:2) התשובה הנכונה היא .11

 זקת את מסקנה א', שכן לקרמיט הוזרקו תאי גזע והוא אכן הצמיח איבר חדש, אך היא אינה מחזקתהעובדה מח

 .ואינה מחלישה את מסקנה ב', שכן קרמיט אינו חיה עיוורת

 

 בפרדס מגדלים תפוזים, תוצר התפוזים הינו עסיס. (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .12

 בים.בכרם מגדלים ענבים, חסרה התייחסות לתוצר הענ (1)

 ברפת מגדלים פרות, תוצר הפרות הינו חלב. (2)

 הצמח גדל בשדה. (3)

  בדיר מגדלים חזירים, חסרה התייחסות לתוצר החזירים. (4)

 

 י לא מעוניין בו. (, הסבר: אם משהו נמאס עליי, אנ2היא )התשובה הנכונה  .13

 אני ממען מכתב לכתובת מסוימת, המכתב נשלח לכתובת זו. (1)

 זוכר אותו. אם משהו נשכח מראשי, אני לא  (2)

 אדם נקנס ובית המשפט יכול לזכות אותו.  (3)

 כאשר אני שובר משהו, ייתכן והוא נסדק.   (4)

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A5_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A5_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%94
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 (, הסבר: להחביא פירושו לגרום למשהו להיות מוסתר. 4התשובה הנכונה היא ) .14

 אין צורך להמציא את מה שכבר ידוע.  (1)

 ו להיות מושפל.לצוות פירושו להורות לאדם אחר לעשות משהו, מעשה שכזה עלול לגרום ל (2)

 אם משהו מכותר לא פשוט לפלוש אליו.  (3)

 להשבית פירושו לגרום למשהו להיות מופסק.  (4)

 

 האימרה )=שולי האריג( מקיפה את האריג מכל צדדיו. (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .15

 דף ונייר הינן מילים נרדפות. (1)

 מדרכה היא ליד הכביש ואינה מקיפה אותו.   (2)

 מהמדרגות. מעקה נועד למנוע נפילה (3)

   החוף מקיף את היבשה מכל צדדיה. (4)

 

 . למרות שאיננו חולה היחלה פרושה עשה עצמו(, הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .16

 . שונההתבדל פירושו הבדיל את עצמו מאחרים, וכעת הוא  (1)

 הצטער פירושו הביע חרטה היות והוא גרם לאדם אחר להיות פגוע. (2)

 . שאיננו היתמם פירושו עושה עצמו תמים למרות (3)

 התבצר פירושו הסתגר במבצר, כעת הוא מבוצר. (4)

 

 בנדן נמצאת החרב, חרב נועדה לפציעה של מישהו אחר. (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .17

 בחריט נמצא הכסף, כסף נועד לרכישה של משהו אחר. (1)

 בבקבוק לא נמצא במשהו המשמש להפסקה.  (2)

 הקלמר עצמו משמש לנשיאה. (3)

 פח. מבצעים השלכה אל תוך ה (4)

   

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .18

צוין כי השירה המערבית יכולה להתפרס עד כדי עשרות עמודים ולעיתים הינה מליצית, כלומר לא מדובר  6-7: בשורות 1תשובה 

 בשירה לקונית. כמו כן לא צוין שהשירה המערבית מושפעת מפילוסופיית הזן. התשובה אינה נכונה. 

פסקה הראשונה, השירה מהווה דוגמה פרטנית לשוני בין תרבויות המזרח למערב, ולא מהווה גורם שוני : בהתבסס על ה2תשובה 

 מרכזי בהכרח. התשובה אינה נכונה. 

, אורך שיר בשירה המערבית יכול לנוע בין מספר שורות לעשרות עמודים, כלומר שיר שכזה אינו תמיד 7: ע"פ שורה 3תשובה 

  ארוך. התשובה אינה נכונה.

, שירה מערבית אכן נוהגת לבטא אירועים ותחושות שונות, ואורכה נע בין מספר שורות לעשרות עמודים. 5-6: לפי שורות 4תשובה 

 זוהי התשובה הנכונה. 

 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .19

 פופולריות בארצה.לא מצויין בטקסט כי שירת הייקו זוכה לפופולריות במערב, אלא מצויין כי זכתה וזוכה ל – 1תשובה 
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, הייקו הינה דוגמה פרטנית למשהו המבטא חלק מפילוסופיית הזן הרווחת במזרח אסיה בכלל וביפן 14לפי שורה  - 2תשובה 

 היא הנכונה.  2בפרט, כלומר מדובר בדוגמה לתפיסה הנהוגה במזרח. תשובה 

א שטחית.  ניתן להיוכח דרךי פסקת הניתוח של שיר אמנם שירת ההייקו מתארת את הטבע וחיי היומיום, אך אין הי – 3תשובה 

 ההייקו כי מסתתרים בשיר רבדים רבים.

 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .20

: אומנם צוין כי השיר מאבד חלק ממאפיניו בתרגום, אך לא הייתה התמקדות בנושא זה, זו לא הייתה הסיבה בגינה מוצג 1תשובה 

 השיר. התשובה אינה נכונה. 

 : השיר אכן נועד להדגים לקורא מהו שיר הייקו, אשר תואר בפסקאות הקודמות. זוהי התשובה הנכונה. 2תשובה 

, המערבית: השיר שהוצג הינו יפני, כלומר מתרבויות המזרח, וודאי אינו יכול לסייע לקוראים להפנים את רעיון השירה 3תשובה 

 התשובה אינה נכונה. 

 ת בין שירה מערבית לשירה יפנית, התשובה אינה נכונה. : לא נעשתה השוואה מפורט4תשובה 

 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .21

, בהייקו נהוג לייצג עונה מסוימת באמצעות תיאור תופעת טבע או חיה, אנו מסיקים מכך שאין זה נדיר 9: לפי שורה 1תשובה 

 שגורם חי יוזכר בשירת הייקו. התשובה אינה נכונה. 

: "הצפרדע האקטיבית )=דינמית( עומדת בניגוד לבריכה, אשר עתיקותה מרמזת על חפץ זקן וסטטי", זוהי 25ה : לפי שיר2תשובה 

 התשובה הנכונה. 

 , הצפרדע מהווה ייצוג של עונת הסתיו ולא של הקיץ, התשובה נפסלת. 24: לפי שורה 3תשובה 

 ת בשירת הייקו, התשובה אינה נכונה. : לא צוין שהצפרדע באופן ספציפי חוזרת על עצמה פעמים רבו4תשובה 

 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .22

שאלת הבנה. מהקטע משתמע כי משמעותה של שירת ההייקו היא התרכזות ברגע ובעכשיו, וביטוי רגעי של אירועים מסוימים.  

צר ועכשווי ולהביע אותו. מכך ככל הנראה שבאשו אמן ההייקו יתחבר לכל אחד מהאומנים המנסים לתפוס בציורם רגע אחד ק

 ועם זאת ככל הנראה שבאשו לא יתחבר לפיקאסו שציוריו מביעים את עולמו הפנימי ולאוו דווקא את פני המציאות.

       

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .23

וני בתרבותי בין הקטע כולו עוסק בשירת ההייקו, במאפייניה השונים ואף מביא שירת הייקו כדוגמה. אומנם ישנו אזכור של הש

 היא הנכונה.  2. תשובה מספר הוא אינו מופיע לאורך כל הקטעהמערב למזרח, אך 
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 אנגלית: 7פרק 
 

 מוזרה לספר היסטוריה. כותרת"חיבוק של אוהבים" הייתה  .1

 (. 3התשובה הנכונה היא )  

 

 הטוב ביותר בעולם. משינאמר על השמלה שהיא נעשתה מה .2

 (2התשובה הנכונה היא ) 

 

 שהיא כבר לא הטובה ביותר. להודותאחרי שהחזיקה בשיא במשך זמן כה רב, היה קשה לקטי  .3

 (4התשובה הנכונה היא ) 

 

 להגיע אל המדף העליון על ידי עמידה על קצות האצבעות, אך זה היה ברור שהיא תצטרך סולם. ניסתההיא  .4

 (1התשובה הנכונה היא ) 

 

 אותו מהווים את השמורה שנקראת פארק ויקטוריה. המקיףרש האגם השני בגודלו של מים מתוקים והחו .5

 (3התשובה הנכונה היא ) 

 

את הבייביסיטר על הזמן הנוסף שלה, דייויד שילם לה לפי שער של שעה וחצי עבודה על כל שעה שהיא עבדה  לפצותבכדי  .6

 מאוחר.

 (1התשובה הנכונה היא ) 

 

יתולוגיה היוונית מתארות אירועים על טבעיים שקרו באמת ואנשים מן נאמר בעבר על ידי אנשים שהמעשיות המתוארות במ .7

 . בדיוניותהעבר, אך רוב האנשים מאמינים כי שהמעשיות 

 (2התשובה הנכונה היא )  

 

 פרט מאוד חשוב שהיה משנה את המשפט כולו. השמיטכאשר העד מסר את גרסתו לאירוע, הוא  .8

 (4התשובה הנכונה היא )  

 

 מים נדרשים של כסף שיש לבצעם באופן סדיר.מיסים הם תשלו  .9

 העברת כסף בתדירות קבועה מהווה מיסים.(, 1התשובה הנכונה היא )

 

 נאמר על ה"מונה ליסה", שמתארת אישה עם חיוך ערמומי, שהיא מחזיקה את המפתח לסודות עתיקים  .10

 .ישנה שמועה כי סודות עתיקים שוכנים בציור "המונה ליסה": 4 תשובה   

 

 גל, נהיו כל כך נפוצות עד שקשה לתפוס אילו חידושים טכנולוגים גדולים הן היו בזמנם. -, כגון מיקרומסוימותנולוגיות טכ .11

גל, היו חידושים מדעיים -, כגון מיקרומסוימותמאחר וכיום הן נהיו כה מבוססות, קל לשכוח עד כמה טכנולוגיות : 3תשובה  

 גדולים. 
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על פי אור הירח גורם לו לעיתים לטעות עקב מקורות אור מלאכותיים אחרים. דבר שמוביל  האינסטינקט של העש לנווט .12

 לביטוי "כמו עש ללהבה" שמשמעותו תשוקה בלתי נשלטת ללכת או לרדוף אחרי משהו.  

הביטוי "כמו עש ללהבה" מהתשוקה הבלתי נשלטת של העש לעוף לעבר מקורות אור. פרוש מוטעה של  מקור: 2תשובה 

 ינסטינקטים שלהם.  הא

 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .13

 בטקסט מדובר על בית )איגלו( שבנוי בצורה מסוימת.   

 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .14

 מדברים על כך שתכונות הבידוד של השלג נובעות ישירות מדחיסותו. 8-7בשורות   

 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .15

 למילה בית Innuitהיא למעשה המילה ה   Igloo נאמר לנו ש 13בשורה   

 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .16

הוא קבוע וגדול הרבה יותר משני האיגלואים האחרים. מכיוון שכך, הוא יותר חשוב ויש יותר מה  4האיגלו המתואר בפסקה 

 לספר עליו. 

 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .17

 -נו יכולים לבנות איגלו מוצלח בעצמנו. לכן טון הנובע מהפסקה הוא הדרכתי בפסקה האחרונה מתארים לנו כיצד א

instructive . 

 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .18

הצגת הנושא מתחילה בכך שהמחבר טוען שאם שמענו סיפורי רוחות בעבר, כנראה שמענו על באנשי. מכאן שהוא מסיק 

 שי. שסיפורי רוחות כוללים בתוכם מעשיות על הבאנ

 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .19

נאמר לנו שמקורה של המילה באנשי הוא ממילה אירית. על כן האנגליקיזציה של המילה היא הפיכה של המילה  6בשורה 

 לאנגלית.

 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .20

 בבית הולך למות.  נאמר במפורש כי אם מישהו שומע את הבאנשי מייללת, זה סימן שמישהו  14-15 ותבשור  
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 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .21

הטוויסט בעלילה מתייחס לכך שהבאנשי היא למעשה רוח רפאים ולא אדם רגיל, דבר זה מתקשר עם הצגת הנושא בפסקה 

 אחת, שם אמר המחבר  שאם אנו שומעים סיפורי רוחות, בוודאי שמענו על הבאנשי. 

 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .22

פסקה האחרונה מספקת מספר דוגמאות לקיום מיתוס הבאנשי בתרבות ימינו, החל מדמות קומיקס, דרך משחקי וידאו ואף ה

 של ימינו.  תשם של רכב. בכל מתחבר מיתוס העבר עם התרבות הפופולארי

 

 טבלת מילים קשות מהפרק

 

 Tale מעשייה

 Supply לספק

 Silk משי

 Acquire נרכש

 Acquit חייבותזיכה, הוציא מהת

 Assign למנות

 Leprechaun שדון

 Attempted ניסה

 Lamented שמתאבלים עליו

 Abundant שופע, דבר שיש שפע ממנו

 Surrounding סביבה

 Slight מעט

 Especially במיוחד

 Expectantly בציפייה

 Accordingly בהתאם

 Compensate לפצות

 Amount סכום

 Censure צנזורה

 Omitted השמיט, זנח

 Entrusted הפקיד בידו

 Muted שתק

 Pretension יומרנות

 Prediction תחזית, נבואה

 Precaution זהירות, אמצעי זהירות

 Preconception דעה קדומה

 Heretical אפיקורסי
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 Inconceivable בלתי נתפס

 Fictional בדיוני

 Depicting מסורטט, מתואר

 Obtain להשיג, לרכוש

 Obvious ברור

 Fathom להבין, לתפוס

 Character דמות

 Navigate לנווט

 Artificial מלאכותי

 Functions תפקודים

 Hail ברד

 Components רכיבים

 Cycle מחזורי

 Constitutes מרכיב, מהווה

 Dwellings בית מגורים, משכן

 Insulator חומר מבודד

 Occasions אירועים

 Properties נה, מאפיין, רכוש, נכסתכו

 Density דחיסות, צפיפות

 Decisive החלטי

 Frightening מפחיד
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 חשיבה כמותית : 8פרק 
 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .1

3xגולות, אז  x. כלומר, אם לרוני יש 18 –נאמר לנו כי שלוש פעמים מספר הגולות של רוני הוא מספר שגדול מ   18     כלומר , 

    x x. כלומר: 18גולות, אז מספר הגולות שלה יהיה קטן מ  10ד נאמר כי אם נוסיף לרוני , עו6 8 . 

6נשלב בין שני אי השיווין ונקבל:   x <8, ( מתאימה לש2רק תשובה מספר )ני התנאים הנ"ל 

 . בשאלהתשובות דרך נוספת לפתרון היא הצבת ה 

 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .2

מסמנים כולם סימן חלוקה ברור ולכן אינם יכולים להוות את ספרת האחדות של מספר ראשוני שאינו חד ספרתי. לכן  5ו  2, 0

 . 7התשובה הנכונה היא 

 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .3

. בשעה  °30מקטעים שווים. לכן הזווית בין כל מקטע ומקטע )בין כל שעה ושעה( היא  12 –הוא למעשה מעגל שחילקו אותו ל שעון  

מקטעים שגודל כל אחד מהם  5. לכן ישנם 12ואילו המחוג הגדול נמצא מול הספרה  5המחוג הקטן נמצא בדיוק מול הספרה  05:00

 . °150היא  . מכאן שגודל הזווית בין המחוגים°30

 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .4

תחילה,נפשט את הביטוי על ידי הוצאת שורש משני האגפים ונקבל:     
2 2

3 9 0 3 9 0 3 9 0X X X        

3על ידי בידוד הנעלם:  Xכעת, נמצא את ערכו של   3 9X X   . 

 .במשוואהתשובות דרך נוספת לפתרון היא הצבת ה 

 

 (. הסבר:3נכונה היא )התשובה ה .5

נפשט את הביטוי הנתון:  

1
1 3

3 33 3 1
3

X
X X       .27  3הוא המספר היחיד ששורש שלישי שלו הוא  . 

 .במשוואהתשובות דרך נוספת לפתרון היא הצבת ה 
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מה שפחות נברנים. מכיוון שיש לפחות נברן אחד בכל בכדי להגיע למספרם המקסימאלי של הנברנים, נרצה שבכל מחילה יהיו כ 

 –מחילה ושאין שתי מחילות עם מספר נברנים זהה, נוסיף לכל מחילה נברן אחד יותר מהמחילה הקודמת, עד שסכום הנברנים יגיע ל 

21 : 

 1נברן  – 1מחילה  

 נברנים 2 – 2מחילה  

 נברנים 3 – 3מחילה  

 נברנים 4 – 4מחילה  

 נברנים 5 – 5מחילה  

 נברנים  6 – 6מחילה  

1נברנים 21סה"כ יש לנו:   2 3 4 5 6       מחילות.  6 –שמפוזרים ב 
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אין לנו שום מידע לגבי שלושת המיתרים. במקרה כזה, כדאי לחשוב על מקרי קיצון. הערך הכי גדול של מיתר במעגל הוא כאשר 

 . ננסה לראות מה יקרה לשבר, אם שלושת המיתרים יהיו קטרים במעגל:2Rכלומר  –לקוטר  המיתר שווה

  

 
  

2 2 2 6 6

2 2 2

R R R R
A

R R
. כלומר המונה במקרה זה קטן מהמכנה 6, שהיא גדולה מ 2ב  3.14המכנה שווה למכפלה של  

 .1יהיה תמיד קטן מ  Aיתן לומר בוודאות ש . המצב הזה קורה כאשר המיתרים בגודלם המקסימלי, לכן נ1 –והשבר לכן קטן מ 
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ליד המטרה המרכזית או  Xמטר הוא הצלף שיש לו את מספר הפעמים הרב ביותר בו מופיע הסימון  300הצלף הטוב ביותר ממרחק 

 כמה שיותר קרוב אליה. צלף זה הוא צלף א' שפגע פעמיים בטבעת הפנימית. 
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כל הצלפים ירו את אותו מספר יריות בסך הכל. לכן לכולם אותו "שלם" ואין סיבה לחשב את האחוז עבור כל צלף. ניתן לספור את 

מספר הפגיעות בטבעת המרכזית ומכיוון שהאחוז מתייחס לאותו שלם, ניתן לומר שלצלף עם מספר הפגיעות הגדול יותר יהיה גם 

 פגיעות. 6ולצלף ג'  3פגיעות בטבעת האמצעית, לצלף ב'  4גיעות הגבוה יותר. לצלף א' את אחוז הפ
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 25%יריות שווה ל  20יריות מתוך  5(. פגיעה של 5ועוד  15. )20יריות נוספות הופך את סך היריות של כל אחד מהצלפים ל  5ירי של 

(5/20  25/100 כלומר עבור .) יריות נוספות במרכז המעגל יעלה את מספר הפגיעות במרכז מסך  5כל אחד מהצלפים, ירי ופגיעה של

 .25%כל הפגיעות ב 
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מטר הוא פגע  200פגיעות בטבעת הפנימית. ממרחק של  3פגיעות במעגל המרכזי ו  2מטר, הוא פגע  100כאשר צלף ג' ירה ממרחק של 

 100ם בטבעת החיצונית, פעמיים בטבעת הפנימית ופעם אחת במעגל המרכזי. פגיעותיו היו פחות טובות מאשר ממרחק של פעמיי

ללא ספק פגיעות פחות  –מטר, הוא פגע פעם אחת בטבעת הפנימית וכל שאר הפגיעות היו בטבעת החיצונית  300מטר. ממרחק 

 , הוא פוגע פחות טוב. טובות. לכן ניתן לומר ל צלף ג' שככל שהמרחק גדל
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 נקודות. לכן דרוג הצלפים יהיה: 15נקודות ואילו צלף ג' קיבל  12נקודות, צלף ב' קיבל  16על פי חוקי התחרות, צלף א' קיבל 

 ב' ; ג' ; א'
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שלילי  Xשלילי. להחסיר  Xוממנו החסרנו  –שערכו חיובי  Xכלומר  –בערך מוחלט  Xהוא מספר שלילי ולכן בביטוי קיבלנו  Xנתון כי 

. ניתן גם להציב מספר בכדי 2X-פירושו לעשות חיסור למספר שלילי, כלומר להפוך את המספר לחיובי. לכן התשובה הנכונה היא 

X =    :-2להבין את החוקיות טוב יותר, למשל    2 2 2 2 2 2 4         .  תשובות  3בהצבה זו אנו גם יכולים לפסול

2ולראות כי באגף ימין באמת קיבלנו  4X   
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 .(10/10) אחת רכב במשך שעה , ע"פ הנוסחא,ק"מ. כלומר 10קמ"ש ועבר  10נסע במהירות  ק"מ הראשונים, 10ב

זמן . ע"פ הנוסחא, ( ק"מ 10את מהירותו בכל  קמ"ש )הוא מכפיל 20נסע במהירות  הבאים,ק"מ  10בחלק השני של הנסיעה, ב

 , כלומר חצי שעה.10/20הנסיעה שווה ל 

זמן  ע"פ הנוסחא (.מהירות כפולה מזו ש בחלק השניקמ"ש ) 40במהירות ק"מ האחרונים , רכב  10בחלק השלישי של הנסיעה, ב

 ומר רבע שעה. , כל40/ 10שווה ל  בחלק זההנסיעה 

 ולכן יש להמירם ליחידה זו:דקותמנוסחות ביחידת זמן של התשובות 

 דקות. 105 בסה"כ. דקות  15רבע שעה =  דקות,  30 , חצי שעה =דקות 60 שעה =  
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ם כמה שיותר קטן. הסכום המינימאלי במספר המקסימאלי של חגים )"לכל היותר"(, יותם צריך לקבל סכו ₪ 240 –בכדי להגיע ל 

. בכדי 3ו  1. בשלב הזה אנו יכולים לפסול את תשובות ₪ 240חגים לכל היותר להגיע ל  10ולכן ייקח לו  ₪ 24שמקבל יותם הוא 

א להגיע למספר החגים המינימאלי )"לכל הפחות"( יותם צריך לקבל סכום כמה שיותר גדול. הסכום הגדול ביותר שמקבל יותם הו

 (.4. התשובה הנכונה היא )₪ 240 –חודשים לכל היותר להגיע ל  3. לכן ייקח לו ₪ 80
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 חשב נפח של גליל אנו צריכים גובה ושטח בסיס. בכדי ל  

 בשביל שטח בסיס אנו צריכים את רדיוס המעגל.   

 10. נשווה את היקף המעגל ל 10ל. לכן ניתן לומר שהיקף המעגל שווה ל הופכת למעשה להיקף המעג ABבתהליך הקיפול, הצלע    

 ונמצא את הרדיוס:

   



 



 

2 10

10 5

2

r

r
  

  

  –. ניתן לחשב את הנפח על ידי מכפלת שטח הבסיס בגובה 3, כלומר ACגובה הגליל שווה לאורך הצלע  
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 : 10בכדי למצוא כמה מספרים "מעשרים" יש, נבדוק אילו ספרות נותנות לנו סכום   

 

 ספרת עשרות ספרת אחדות

1 9 

2 8 

3 7 

4 6 

5 5 

A B

C D

B

A

D

C
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 מספרים "מעשרים".  9סה"כ מצאנו 
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על פי משפט פיתגורס.  ACוחישוב אורכה של  Cמהנקודה  X –ת על ידי העברת אנך לציר ה ניתן לחשב זא – 1הוא  ACאורך הצלע 

(, כך 1שווה ל  ABממוקמות בצורה סימטרית ביחס לצירים )גם אורכה של  Cו  Bמכיוון שהצורה הנתונה היא ריבוע, הנקודות 

 . Y –מראשית הצירים אך על ציר ה  1כן במרחק של להיות גם  B( יביא את הנקודה 1,0נמצאת ב ) Cשסיבוב הריבוע לנקודה שבה 
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הוא משולש ישר זוית, אשר אנו יודעים כי במשולש שכזה   ABM, משולש  Mלמרכז המעגל הינו  Aנתון לנו כי המרחק מהנקודה 

 . Mו של בהכרח לא יכול להיות שווה לאורכ ABהקו  ,לכןהיתר הוא הצלע הארוכה ביותר. 

 יהיה באורך הרדיוס או קצר ממנו, כבסרטוט:  ABעם זאת, ייתכן שהקו 
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 ממשפט פיתגורס ידוע לנו שסכום ריבועי הניצבים שווה לריבוע היתר.      

   מנוקדים שווה לשטח האפור )משום ששטח משולש אם על היתר היה משולש שווה צלעות נוסף היה ניתן לומר כי סכום השטחים ה      

צלעות תלוי חד ערכית בריבוע הצלע  שווה       
2 3

4

a
) 

 .1:6משטח משולש שווה צלעות ניתן לומר כי היחס הוא  6-מכיוון ששטח משושה גדול פי      
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7 3 

8 2 

9 1 


