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 אנלוגיות

 (.2התשובה הנכונה היא ) .1

 אפשר לאחרים להסתכל על משהו.ש הציג הוא אדם

 לקיים, אלא צריך לקיים בעצמו. מישהו אחראפשר לאדם שצריך לקיים משהו, אבל לא הבטיח הוא אדם ש: 1תשובה 

 אפשר לאחרים להבין משהו.אדם שהסביר הוא : 2תשובה 

 הוא אדם שהסכים, אבל לא אדם שאפשר ולמישהו אחר להסכים. התרצה: 3תשובה 

 לא אדם שאפשר לאחר להגן על עצמו., גם פה, לא ניסה להגן על עצמוש הוא אדםהתגונן : 4תשובה 

 

 (.1התשובה הנכונה היא ) .2

 התבשר הוא מישהו שניתנה לו בשורה.

 התמנה הוא מישהו שניתן לו תפקיד.: 1תשובה 

 מכתב. מוסרהתכתב הוא אדם שכתב מכתב, אומנם ניתן לו מכתב אך הוא גם : 2תשובה 

 ימה מרצונו, המשימה לא ניתנה לו.התנדב הוא מישהו שלקח על עצמו מש: 3תשובה 

 התנצל הוא אדם שביקש סליחה, לא ניתנה לו סליחה.: 4תשובה 

 

 (.1התשובה הנכונה היא ) .3

 חום גבוה מעיד על מצב שבו אין בריאות.

 עובש מעיד על מצב שבו אין טריות.: 1תשובה 

 אובך מקשה על הראייה, אך עדיין מתקיימת הראייה בזמן האובך.: 2תשובה 

 אוכל מונע רעב או מסיים את הרעב, אך יכולים להתקיים אוכל ורעב בו זמנית.: 3שובה ת

 שקיומה של תאורה מונע חושך, בעוד שבריאות לא מונעת חום.. אפשרות נוספת היא חושך הוא מחסור בתאורה: 4תשובה 

 

 (.1התשובה הנכונה היא ) .4

 אוושה היא רעש קל מאוד.

 מאוד.ניואנס הוא הבדל קל : 1תשובה 

 חלק מהשפה, לא שפה קלה. דיאלקט הוא: 2תשובה 

 סוג הוא קטגוריה אחת לסיווג דברים שונים ולא קטגוריה קטנה או קלה.: 3תשובה 



 

 

 אמפתיה היא סוג של רגש, אבל לא רגש קל או קטן.: 4תשובה 

 (.2התשובה הנכונה היא ) .5

 בגפו הוא לא עם מישהו אחר.

 ין קונפליקט בקשר.מובטל הוא ללא עבודה, א: 1תשובה 

 יחיד במינו הוא לא כמו מישהו אחר.: 2תשובה 

 אחרון הוא מישהו שנמצא אחרי כולם, אין קונפליקט בקשר.: 3תשובה 

 נוכח הוא לא אינו, אין פה אדם אחר שמעורב.: 4תשובה 
 

 (.4התשובה הנכונה היא ) .6

 משובש זה שיש בו טעות.

 לא הסרגל עצמו מדוד.ד, מדוהיות ל אחר משהול גורם סרגל : 1תשובה 

 בו קרע, בקשר זה יש קונפליקט שלא קיים בקשר המקורי.אין  כברמאוחה הוא דבר ש: 2תשובה 

 שיר יכול להיות מחורז, אבל לא חייב להיות.: 3תשובה 

 ספוג זה שיש בו נוזל.: 4תשובה 

 
 

 הבנה והסקה
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בקטע הם: פיצול תשומת הלב בין שני מקורות מידע, קליטה של מידע ותגובה בו זמנית שלושת סוגי הפיצול בתודעה הנזכרים 

 ותכנון הפעולה הבאה תוך כדי ביצוע הפעולה הנוכחית.

 תרגום סימולטני. התשובה נפסלת. -קליטת מידע ותגובה בו זמנית -: תשובה זו היא דוגמה לפיצול מהסוג השני1תשובה 

 ה אף אחד מהפיצולים הנזכרים בקטע. תשובה זו נכונה.תשובה זו לא מדגימ: 2תשובה 

 התשובה נפסלת. הכביש והרדיו. -פיצול תשומת הלב בין שני מקורות מידע -תשובה זו היא דוגמה לפיצול מהסוג הראשון: 3תשובה 

 התשובה נפסלת. ההתקשרות. תכנון השיחה עוד בזמן -תכנון הפעולה הבאה -תשובה זו היא דוגמה לפיצול מהסוג הסוג השלישי: 4תשובה 
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המשל שמציג יו"ר הפרלמנט על דג שצריך להזכיר לעצמו איך לשחות מעיד כי תושבי פלמיניה הם בעיניו אנשים שהנימוסים 

ני הם חלק מהטבע שלהם, כמו שהשחייה היא חלק מהטבע של הדג, לכן מוזר שצריך לצאת במסע הסברה לשיפור יחסם של ב

 הנוער למורים )כמו שמוזר שדג לא זוכר איך לשחות(.

יושב הראש לא חושב שהמסע יהיה חסר תועלת, רק לא הבין איך הגיעה המדינה למצב הזה. הדג יכול ללמד את עצמו לשחות : 1תשובה 

 התשובה נפסלת. שוב, אבל לא ברור למה הוא צריך.

לא לצורך שעולה. למה פלמיני צריך שיזכירו לו מהם נימוסים, כשם שמדוע צריך דג : אין בדבריו התייחסות להתכנות העניין א2תשובה 

 להזכיר לעצמו כיצד לשחות? התשובה נפסלת.

 התשובה נפסלת. יושב ראש הפרלמנט לא מזכיר בדבריו מי אמור לעשות את פעולת הלימוד.: 3בה תשו

 . תשובה זו נכונה.רור לו הצורך במסע ההסברהלא ב -נומסים מטבעםכשם שהדג שוחה מטבעו, יושב הראש חושב שהפלמינים מ: 4תשובה 
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 :חינוך רגיל -נתמצת את הכללים בשאלהזוהי שאלת כללים. 

 שעות שבועיות 5יסודי<  

 ילדים לכל היותר.  5שעות שבועיות.  4חטיבה< 

 :חינוך מיוחד

 מתוך הזמן מוקדש לשיחות אישיות.  שעתיים -כל היותר. בכל מקרהילדים ל 3אותו מספר שעות. 

 נחפש את התשובה שלא מפרה את ההנחיות האלו.

 אף כלל. תשובה זו נכונה.אין סתירה של : 1תשובה 

 התשובה נפסלת. שעות סותרות את הכלל. 3בכל מקרה רק שעתיים מוקדשות לשיחות, ולכן : 2תשובה 

 תגבור צריך להתקיים בקבוצות של עד שלושה ילדים, ולכן חמישה ילדים סותר את הכלל. התשובה נפסלת.: בחינוך המיוחד ה3תשובה 

 התשובה נפסלת. .5שעות המוקדשות לעבודה פרטנית ולא  4בחטיבת הביניים יש רק : 4תשובה 
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יכולת האקטיבית יכולים לזהות צלילים וגם להפיק הקטע מבדיל בין בעלי שמיעה אבסולוטית אקטיבית לפאסיבית. בעלי ה

 אותם. מכאן ניתן להסיק כי בעלי היכולת הפאסיבית יכולים לזהות אך לא להפיק.

 התשובה נפסלת. כל בעלי השמיעה האקטיבית מזהים צלילים.: 1תשובה 

 התשובה נפסלת. בעלי השמיעה הפאסיבית לא יכולים לשיר כלל.: 2תשובה 

 . התשובה נפסלת.שוואה בין רמת הדיוק של היכולות של האקטיבים לפאסיביםאין ה: 3תשובה 

 תשובה זו נכונה. :4תושבה 
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 הקטע מציין כי בכתביו המאוחרים של פוסטמן הוא מציג עמדה המשלבת בין הגישה המטפחת למשחררת. 

 לתלמיד להגיע לידי מימוש עצמי. הגישה המטפחת, לפי הקטע, טוענת כי תפקיד המורה לסייע 

 הגישה המשחררת טוענת כי המטרה היא להרחיב את אופקיו של הלומד ולהכיר לו דרכי חשיבה חדשות. 

 ננסה למצוא תשובה שמשלבת את שתי הגישות.

 התשובה נפסלת. תשובה זו היא הגישה המשחררת בלבד.: 1תשובה 

 ית, שפוסטמן מעולם לא תמך בה. התשובה נפסלת.הישגים גבוהים קשורים לגישה הביצוע: 2תשובה 

 . התשובה נפסלת.אף אחד מהגישות שפוסטמן תומך בהן לא מדברות על ירידה בהישגים: 3תשובה 

 הגישה המשחררת והגישה המטפחת. תשובה זו נכונה. -התשובה משלבת הרחבת אופקים עם מימוש עצמי: 4תשובה 
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ה הגיע החוקר היא שלאנשים חשוב יותר שדעת הסביבה עליהם תהיה תואמת את תפיסתם העצמית, מאשר המסקנה שאלי

משוב דומה לדעה של הנבדק על  -שתהיה חיובית. ננסה למצוא תשובה שבה העדפת המשוב מכל מראיין תומכת במסקנה זו

 עצמו עדיף על משוב טוב שהנבדק לא ציין בעצמו.

 . התשובה נפסלת.געת למשוב השלילי לעומת המשוב החיובי, היא עוסקת רק במראיינים שנתנו משוב חיוביתשובה זו לא נו: 1תשובה 

תשובה זו מראה שעדיף משוב טוב על שלילי, אפילו אם הנבדק לא ציין בעצמו את המשוב הטוב. אנחנו מחפשים את ההיפך. : 2תשובה 

 התשובה נפסלת.

 יפו משוב שלילי על פני חיובי, כי הם גם חשבו כמו המשוב השלילי. תשובה זו נכונה.תשובה זו מראה שהנבדקים העד: 3תשובה 



 

 

אנשים מעדיפים משוב חיובי על פני שלילי, אך לא משווה בין המחשבות שלהם על עצמם שמשתקפות  -דבר ברור תשובה זו מראה: 4תשובה 

 התשובה נפסלת.ים למה שחושבים הנבדקים על עצמם. שני המראיינים בתשובה הציגו משובים שמתאימ -או לא משתקפות במשוב
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ידע להבחין ברגעים המיוחדים שהתרחשו בימי חייו, אבל בשל היותו חסר תעוזה ונחישות, לא ניצל את  רנקהכי הקטע מציין 

 תון וזו הבעיה בהתנהלותו.היכולת שלו להבחין בהם כדי לנסות להשפיע על מולדתו בזמן. הקטע מתאר אותו כאדם מ

 תשובה זו נכונה.: 1תשובה 

 רנקה לא ניסה להשפיע על החברה שחי בה. התשובה נפסלת.: 2תשובה 

 התשובה נפסלת. רנקה הצליח לזהות את הרגעים החשובים, אך לא ניצל אותם בשל מתינותו.: 3תשובה 

 התשובה נפסלת. לא בשל העובדה שהיה איש רוח.רנקה לא ניסה להשפיע על החברה שחי בה בשל מתינותו ו: 4תשובה 
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הקטע מציין כי הטמפרטורה משפיעה על עוצמת הקרינה שפולט הגוף. הקטע לא מדבר על  ,בנוגע לטמפרטורה של הגוף השחור: 1תשובה 

 קשר בין הטמפרטורה של הגוף השחור לקרינה שהוא בולע. תשובה זו נכונה.

ס פלנק ניסה להתמודד עם הסתירה שמציג הגוף השחור )פליטת כמות אינסופית של אנרגיה, שאינה אפשרית לפי הפיזיקאי מק :2תשובה 

הפיזיקה הקלאסית( והתובנות שלו הובילו ליצירת תורת הקוונטים, אז ניתן להניח שתורת הקוונטים מתמודדת עם הסתירה של הפיזיקה 

 הקלאסית. התשובה נפסלת.

 סופית... לא ייתכן מבחינה פיזיקלית". התשובה נפסלת.-"פירוש הדבר שהוא אמור לפלוט כמות אין -בקטע כתוב :3תשובה 

סופית של אנרגיה. -סוף תדירויות ופירוש הדבר שהוא אמור לפלוט כמות אין-בקטע כתוב כי גוף שחור אמור לפלוט קרינה באין: 4תשובה 

 תשובה נפסלת.ה לכן פליטת קרינה משמעה פליטת אנרגיה.
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השערת החוקרים היא שאוויר מזוהם גורם למחלת הצרדת, לכן בעיר אודנזה, שבה זיהום האוויר גבוה, שיעור התחלואה 

 בצרדת גבוה מערים אחרת במדינה. נחפש את התשובות המחלישות השערה זו ונפסול אותן.

 התשובה נפסלת. מחליש. -אנו מקבלים הסבר חלופי לתחלואה הגבוהה באודנזהאם קור מגביר את התחלואה בצרדת : 1תשובה 

השנים האחרונות  20-אם האוויר באודנזה הזדהם רק בשנתיים האחרונות אז זיהום האוויר לא מסביר את רמת התחלואה ב: 2תשובה 

 מחליש. התשובה נפסלת. -בעיר

חלואה בה גבוהה כל כך, כנראה שיש גורם אחר שמביא לתחלואה, אולי זיהום אם יש מעט קשישים באודנזה ועדיין שיעור הת: 3תשובה 

 מחזק. תשובה זו נכונה. -האוויר הרב

זה גורם אחר שמביא לתחלואה ה התחלואה נמוכה, כנראה שיש באודנזזיהום האוויר גבוה אף יותר מבאודנאם בעיר אחרת שבה : 4תשובה 

 התשובה נפסלת. מחליש. -הגבוהה בצרדת, ולא זיהום האוויר

 

 השלמת משפטים
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איש איננו טוען ברצינות שדבר לא השתנה והתרבויות הלאומיות מתקיימות באין מפריע לצד תהליך הגלובליזציה של התרבות. 

רבות ואולם, יש הסבורים שהטענות בדבר השפעתה של הגלובליזציה מוגזמות, שכן הן מתעלמות מהעובדה שמוסדות ת

 מרכזיים שמרו על צביון לאומי מובהק.

איש איננו סבור שאפשר למנוע מן התרבויות הלאומיות לשנות את פניהן בהשפעת תהליך הגלובליזציה של התרבות. ואולם, יש : 1תשובה 

יים נאלצו לוותר על הסבורים שהטענות בדבר השפעתה של הגלובליזציה אינן מבוססות, שכן הן מתעלמות מהעובדה שמוסדות תרבות מרכז



 

 

הרי שהגלובליזציה אכן משפיעה על התרבויות הלאומיות  ,אם מוסדות תרבות מרכזיים וויתרו על צביונם הלאומיצביונם הלאומי. 

 התשובה נפסלת. וההערכות לגבי השפעתה אינן מוגזמות.

בות. ואולם, יש הסבורים שהטענות בדבר השפעתה תהליך הגלובליזציה של התרב דועכותהתרבויות הלאומיות טוען שאיש איננו : 2תשובה 

טיפחו ערכים לאומיים עוד בטרם , שכן הן מתעלמות מהעובדה שמוסדות תרבות מרכזיים מייחסות לה חשיבות מופרזתשל הגלובליזציה 

זציה לא משנה אותם. העובדה כי מוסדות התרבות טיפחו ערכים לאומיים לפני הגלובליזציה לא מעידה כי הגלובלי .עידן הגלובליזציה

בנוסף, אם לא נטען כי התרבויות הלאומיות דועכות בשל הגלובליזציה אז אין הפרזה בחשיבותה והמילה "אולם" במשפט יוצרת קשר של 

 התשובה נפסלת.ניגוד שאין בו צורך. 

תרבות. ואולם, יש הסבורים שהטענות תהליך הגלובליזציה של ה פורחות, למרותהתרבויות הלאומיות יכול להכחיש שאיש איננו : 4תשובה 

המעלים על נס את הערכים הלאומיים , שכן הן מתעלמות מהעובדה שמוסדות תרבות מרכזיים מופרכותבדבר השפעתה של הגלובליזציה 

ף, אם אם התרבויות הלאומיות פורחות, הרי שאין לגלובליזציה השפעה ואין טענות מוגזמות לגבי השפעתה זו. בנוס .דווקא משגשגים

התשובה התרבויות הלאומיות פורחות ומוסדות התרבות משגשגים אז המילה "אולם" מייצרת קשר של ניגוד שאין בו צורך במשפט. 

 נפסלת.
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יוצא  -יוצא ראשון", או בשיטת "נכנס אחרון -כיצד לצרוך את המוצרים שאנו מכניסים למקרר, האם בשיטת "נכנס ראשון

צרך: אשר לירקות, טריותם חשובה ביותר, ולכן עדיף לנקוט לגביהם את השיטה נון"? ובכן, הדבר תלוי בסוג המוצר הראש

גם אם נאלץ להשליך את הירקות הישנים מן המקרר; אשר למוצרי חלב, גם אם אינם טריים מאוד, העיקר שלא  השנייה

 יתקלקלו במקרר, ולכן לגביהם עדיפה השיטה הראשונה.

יוצא  -יוצא ראשון", או בשיטת "נכנס אחרון -כיצד לצרוך את המוצרים שאנו מכניסים למקרר, האם בשיטת "נכנס ראשון: 1ה תשוב

ראשון"? ובכן, הדבר תלוי בסוג המוצר הנצרך: אשר לירקות, טריותם חשובה ביותר, ולכן עדיף לנקוט לגביהם את השיטה השנייה גם אם 

ם מן המקרר; אשר למוצרי חלב, עדיף לצרוך את הטריים קודם, גם אם אחרים יתקלקלו במקרר, ולכן נאלץ להשליך את הירקות הישני

לגביהם עדיפה השיטה הראשונה. אין הבדל בין הירקות למוצרי החלב המתוארים בתשובה זו, את כולם כדי לצרוך טריים ככל האפשר, לכן 

מור המשפט לעשות. בנוסף, אם צריך לצרוך את מוצרי החלב הטריים ביותר, התשובה לא מתארת הבדל בין מוצרי צריכה שונים, כפי שא

 התשובה נפסלת. הרי שהשיטה הראשונה לא מתאימה להם.

יוצא  -ראשוןיוצא ראשון", או בשיטת "נכנס  -אחרוןכיצד לצרוך את המוצרים שאנו מכניסים למקרר, האם בשיטת "נכנס : 2 תשובה

כדי המוצר הנצרך: אשר לירקות, טריותם חשובה ביותר, ולכן עדיף לנקוט לגביהם את השיטה השנייה  ראשון"? ובכן, הדבר תלוי בסוג

יתקלקלו במקרר, ולכן לגביהם עדיפה השיטה  חשוב יותר שלאמקרר; אשר למוצרי חלב, שתמיד נאכל את הירקות הטריים ביותר ב

ך את הטריים ביותר במקרר, הרי שצריך לצרוך את האחרונים שנכנסו אם צריך לצרו -בתשובה זו התיאור לגבי הירקות מוטעה הראשונה.

 התשובה נפסלת.אליו, ולכן צריך לנקוט בשיטה הראשונה שהוצגה ולא השנייה. 

יוצא  -ראשוןיוצא ראשון", או בשיטת "נכנס  -אחרוןכיצד לצרוך את המוצרים שאנו מכניסים למקרר, האם בשיטת "נכנס : 4תשובה 

גם אם הדבר תלוי בסוג המוצר הנצרך: אשר לירקות, טריותם חשובה ביותר, ולכן עדיף לנקוט לגביהם את השיטה השנייה  ראשון"? ובכן,

 יתקלקלו במקרר, ולכן לגביהם עדיפה השיטה הראשונה. חשוב יותר שלאמקרר; אשר למוצרי חלב, הירקות הישנים יותר עלולים להרקיב ב

אם טריותם חשובה, הרי שצריך לצרוך את הירקות החדשים ביותר, ולכן צריך לנקוט בשיטה  -עהבתשובה זו התיאור לגבי הירקות מוט

 התשובה נפסלת. הראשונה שהוצגה ולא השנייה.
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אף שחבר הכנסת תדהר נודע בתור מבקר חריף של משנתה של פלדמן, המתנגדת להעלאת שכרם של שרי הממשלה, הוא הציג 

 אומו עמדה שאינה שונה מעמדתה שלה, וטען כי יש להקפיא את שכרם.אמש בנ

אף שחבר הכנסת תדהר נודע בתור חסיד נלהב של משנתה של פלדמן, המתנגדת לצמצום סמכויותיהם של שרי הממשלה, הוא : 1תשובה 

ת. אם שניהם מתנגדים לצמצום הציג אמש בנאומו עמדה שאינה מתיישבת עם עמדתה שלה, וטען כי יש להאציל להם סמכויות נוספו

 התשובה נפסלת.סמכויות השרים, הרי שההצעה של תדהר להאציל לשרים סמכויות נוספות כן מתיישבת עם העמדה של פלדמן. 



 

 

של שרי הממשלה, הוא  להגבלת גובה שכרםשל משנתה של פלדמן, המתנגדת  מבקר חריףאף שחבר הכנסת תדהר נודע בתור : 2תשובה 

לקבוע תקרה לשכרם. הצעתו של תדהר לקבוע תקרה לשכר השרים הפוכה עמדתה שלה, וטען כי יש שונה מומו עמדה שאינה הציג אמש בנא

 לדעתה של פלדמן, שמתנגדת להגבלת השכר, ולכן שונה ממנה. התשובה נפסלת.

של שרי הממשלה, הוא  יותיהםלהרחבת סמכואף שחבר הכנסת תדהר נודע בתור חסיד נלהב של משנתה של פלדמן, המתנגדת : 3תשובה 

תדהר ופלדמן חושבים את אותו הדבר לגבי  .לצמצם את סמכויותיהםעמדתה שלה, וטען כי יש שונה מהציג אמש בנאומו עמדה שאינה 

צמצום הסמכויות של השרים, לכן המילה "אף" בתחילת המשפט יוצרת קשר של  -סמכויות השרים, ותדהר הציג עמדה שמתאימה לדעתם

 התשובה נפסלת.שאינו מתאים במשפט זה.  ניגוד

 

 הבנת הנקרא 
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נאמר כי "כאשר עומדות בפני בעל חיים שתי אפשרויות...הוא מעדיף בבירור את זו שיש בה פחות אי וודאות..."  1-2בשורות 

לי חיים לאפשרויות שיש בהן פחות אי , לכן מדובר על דוגמא להעדפה של בעוהמשפט הבא מתחיל ב"דוגמה מעניינת לכך..."

 נכונה. 4וודאות. תשובה 
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מתוארים הפרחים השונים שהוצעו לדבורים בניסוי, חלקם צהובים וחלקם כחולים, אך הם נבדלים גם בכמות  5-6בשורות 

צבע, אנו עשויים לחשוב שהשוני בצבע הצוף שהם מציעים. אם לא נדע שדבורים בוחרות פרחים לפי כמות הצוף ולא לפי ה

 נכונה. 1הפרחים הוא שגרם לדבורים לבחור בפרחים מסוימים, דבר שיחטיא את מטרת הניסוי. תשובה 
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מסביר הקטע כי ככל שהשונות שמציע הפרח רבה יותר )הבדלים גדולים יותר בכמויות הצוף( כך הוא פחות  10-12בשורות 

ל לדבורה, ולכן היא תעדיף פרחים שהשונות בהם קטנה )כמויות צוף יציבות וקרובות יותר(. פרח אדום כמתואר בשאלה מועי

 1/5מיקרוליטרים( ולכן הדבורה תעדיף את הפרח הכחול על פניו ) 6מיקרוליטרים או  0הוא בעל שונות אדירה בכמות הצוף )

 נכונה. 3רה הפרח הצהוב עדיף על שניהם כיוון שאין בו שונות כלל. תשובה מיקרוליטרים( כי השונות בו קטנה יותר. בכל מק
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הפיסקה השלישית מסתיימת באמירה כי "הדבורה מפיקה תועלת מכל כמות של צוף שפרח יכול לספק" ובכך מערערת על 

נמוכה  בכמות הצוף. הפיסקה הבאה צריכה אם  ההסבר המתואר בפיסקה כולה לגבי ההעדפה של דבורים לפרחים בעלי שונות

 נכונה. 2עדפה של הדבורה לפרחים הצהובים. תשובה כן לספק הסבר אחר לה
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 : "היא דוגמת כמה פרחים... נמוכה מסף מסוים". תשובה זו נכונה.23-24תהליך זה מתואר בדיוק בשורות : 1תשובה 

 לא עוסקת כלל במשך הזמן שהדבורה נמצאת ליד כל פרח. התשובה נפסלת.הפיסקה האחרונה : 2תשובה 

 התשובה נפסלת. מוסבר כי מספר הפרחים הוא דווקא קבוע וכמות הצוף היא זו שמושווית לסף דרוש ולא להיפך. 23-24בשורות : 3תשובה 

עורכת השוואה בין כמויות הצוף מפרחים שונים,  הפיסקה מתארת כי הביקורים הראשונים נערכים במקביל, ובנוסף הדבורה לא: 4תשובה 

התשובה נפסלת. אלא יחסית לכמות סף מסוימת שהיא המדד של הדבורה לתועלת.



 

 

 :2פרק חשיבה מילולית 

 מפתח תשובות נכונות:

 

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

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

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

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

5. 1 10. 1 15. 3 20. 2   

 
 אנלוגיות
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 יעשה איתו את הפועל ענד. מאוחר יותרצורף מיצר משהו שמישהו אחר 

 גילף כחלק מהעבודה שלו, אין פה שני אנשים.את הפועל פסל יכול לעשות : 1תשובה 

 צר את הדבר הזה.גנן יגרום למשהו אחר לעשות פרח, אבל הוא לא מי: 2תשובה 

 יעשה איתו את הפועל קרא.מאוחר יותר סופר מיצר משהו שמישהו אחר : 3תשובה 

 מטרתו לטפל במישהו שחלה.רופא : 4תשובה 
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 הצטרד.מישהו ללשיר יותר מידי עשוי לגרום ל

 לטפח זה ההפך מלהרוס.: 1תשובה 

 פעולה של לנסוע בכלי רכב.להתניע זה להתחיל את ה: 2תשובה 

 למשוך יותר מידי עשוי לגרום למישהו לקרוע.: 3תשובה 

 כדי להשרות משהו יש להרטיב אותו במשך זמן ממושך אך זו התוצאה הרצויה.: 4תשובה 
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 האמא של האמא נקראת סבתא.

 בחודש יש מספר יום.: 1תשובה 

 יומיים הם שני יום. :2תשובה 

 של אתמול.אמש הוא הסוף : 3תשובה 

 האתמול של אתמול נקרא שלשום.: 4תשובה 

 (.3התשובה הנכונה היא ) .4

 חשמל זורם דרך כבל חשמל.

 קמח מייצרים בטחנת קמח, הוא לא זורם דרכה.: 1תשובה 

 תחנת הדלק מספקת דלק למי שצריך אותו, הדלק זורם בצינורות שבתחנה.: 2תשובה 

 ם דרך אמת מים.מים זורמי: 3ה תשוב

 דרך עפר עשויה מעפר, העפר לא עובר דרכה למקום אחר.: 4שובה ת
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 ניצת הוא התחיל לבעור.

 נרדם הוא התחיל לישון.: 1תשובה 

 אבד הוא דבר שיש צורך לחפש אותו.: 2תשובה 

 עשה את הפעולה של ללכת, זה לא תחילת הפעולה. צעד הוא: 3תשובה 

 אם משהו נסדק אפשר לשבור אותו בקלות, או שאם עושים לשבור משהו יהיה נסדק, אך זה לא תחילת התהליך.: 4תשובה 
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 בן אל מוות הוא מישהו שלא יכול להפוך למת.

 מט לנפול הוא רעוע, אין קונפליקט בקשר. :1תשובה 

 וגר ביום מן הימים.בן תשחורת אינו מבוגר, אך הוא יהפוך למב :2תשובה 

 חסר תקנה הוא משהו שלא יכול להפוך להיות מתוקן.: 3תשובה 

 בר חלוף זה משהו שקיים לזמן מוגבל, אין קונפליקט בקשר. :4תשובה 

 הבנה והסקה

 (. 1התשובה הנכונה היא ) .7

סקנה הזו היא בהשערה המתוארת השאלה הסיבה היא נטילת ציקלודין והתוצאה היא לחץ דם גבוה. הסיבה להסקת המ

שהרבה מהאנשים הנוטלים ציקלודין מאופיינים בלחץ דם גבוה. כדי להחליש מסקנה זו נחפש תשובה שפוגעת בקשר בין נטילת 

 הציקלודין לבין לחץ הדם.

 : לא הציקלודין גורם ללחץ הדם הגבוהה, כי אם כאבי הראש. הציקלודין בא לטפל בכאבי הראש. תשובה זו נכונה.1תשובה 

 היא הציקלודין. התשובה נפסלת. את ההשערה שהסיבה : אנשים שלוקחים תרופה אחרת לא סובלים מלחץ דם גבוה וזה מחזק2ה תשוב

 . התשובה נפסלת.ה עדיין יכולה לגרום לכך: הרופאים אולי לא רושמים את התרופה למי שכבר יש לו לחץ דם גבוה, אבל התרופ3תשובה 

 מחלישה, כיוון שאין לנו כל מידע על הקשר בין כאבי בטן ללחץ דם גבוה. התשובה נפסלת. : תשובה זו לא מחזקת ולא4תשובה 
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הפיסקה מסבירה כי כוחנות אפיינה את מדיניות החוץ האמריקאית בתקופתו של ניקסון ואז נכתב: "באה לידי ביטוי מובהק 

     נכונה. 2אית מובאת כדוגמא למדיניות הכוחנית בימי ניקסון. תשובה בפתיחת מערכה צבאית...". המערכה הצב 1970במאי 

 םהשלמת משפטי
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בנאומו, המפקח על הבנקים בוונצואלה העלה על נס את השיפור שחל בתחום מניעת מינויי מקורבים בבנקים במדינתו: 

נשאה פרי, ושמספר מינויי הקרובים בהם זעום. המקרה "בדיקה שעשיתי באחרונה העלתה שהגברת הפיקוח על הבנקים 

 שהתרחש בבנק למשכנתאות היה יוצא דופן, ובהחלט אינו משקף את המצב בשאר הבנקים בוונצואלה.

בנאומו, המפקח על הבנקים בוונצואלה העלה על נס את השיפור שחל בתחום מניעת מינויי מקורבים בבנקים במדינתו: "בדיקה : 1תשובה 

י באחרונה העלתה שהיו חריגות מעטות בלבד מן הנהלים, ושמספר מינויי הקרובים עדיין גדול. המקרה שהתרחש בבנק למשכנתאות שעשית

הנאום בא לפאר את ההצלחה במניעת מינויי קרובים, אך  היה רק אחד מיני רבים, ובהחלט משקף את המצב בשאר הבנקים בוונצואלה.

 מתקיימים מינויים אלו לרוב. התשובה נפסלת. האמירה של המפקח מציגה כי עדיין

בנאומו, המפקח על הבנקים בוונצואלה העלה על נס את השיפור שחל בתחום מניעת מינויי מקורבים בבנקים במדינתו: "בדיקה : 3תשובה 

יוצא משכנתאות היה . המקרה שהתרחש בבנק לגדל והולך, ושמספר מינויי הקרובים שהמצב אינו משביע רצוןשעשיתי באחרונה העלתה 



 

 

גם פה, הנאום בא לפאר את ההצלחה במניעת מינויי קרובים, אך במשפט  משקף את המצב בשאר הבנקים בוונצואלה.אינו , ובהחלט דופן

 התשובה נפסלת.אומר המפקח כי מספר המינויים הולך וגדל. 

תחום מניעת מינויי מקורבים בבנקים במדינתו: "בדיקה בנאומו, המפקח על הבנקים בוונצואלה העלה על נס את השיפור שחל ב: 4תשובה 

מקרה . המקרה שהתרחש בבנק למשכנתאות היה אינו כה גדול, ושמספר מינויי הקרובים שהתמונה ורודה למדישעשיתי באחרונה העלתה 

ז לא ייתכן שהוא משקף אם המקרה בבנק למשכנתאות היה יוצא דופן א , ובהחלט משקף את המצב בשאר הבנקים בוונצואלה.יוצא דופן

 התשובה נפסלת.את המצב בשאר הבנקים. 
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היות שיסמין אמורה להיות במופע מחר, ואתה הרי מתגעגע אליה כל כך, הייתי ממליץ לך ללכת לצפות בו גם אילו סברתי 

 שהמוזיקה לא תמצא חן בעיניך, מה גם שהכרטיסים למופע זולים מאוד.

היות שיסמין אמורה להיות במופע מחר, ואתה הרי מתעב אותה כל כך, לא הייתי ממליץ לך ללכת לצפות בו לולא סברתי  :2תשובה 

מחיר כרטיסים זול,  -חלקו האחרון של המשפט הוא דווקא יתרוןשהמוזיקה לא תמצא חן בעיניך, מה גם שהכרטיסים למופע זולים מאוד. 

חוסר החיבה ליסמין והמוזיקה הלא טובה. "מה גם" יוצר קשר של תוספת שאינו  -א ללכת למופעאך כל המשפט קודם לכן הציג סיבות ל

 נכון במשפט זה. התשובה נפסלת.

היות שיסמין אמורה להיות במופע מחר, ואתה הרי מתעב אותה כל כך, הייתי ממליץ לך ללכת לצפות בו גם אילו סברתי : 3תשובה 

אין סיבה להמליץ לאדם ללכת למופע יקר שבו יהיה נוכח אדם גם שהכרטיסים למופע יקרים למדי. שהמוזיקה לא תמצא חן בעיניך, מה 

 התשובה נפסלת.שהוא מתעב. 

היות שיסמין אמורה להיות במופע מחר, ואתה הרי מתגעגע אליה כל כך, לא הייתי ממליץ לך ללכת לצפות בו לולא סברתי : 4תשובה 

גם שהכרטיסים למופע יקרים למדי. בגלל שיסמין תהיה במופע, והוא מתגעגע אליה, אז כן כדאי שהמוזיקה לא תמצא חן בעיניך, מה 

 התשובה נפסלת.להמליץ לו ללכת, למרות שהוא לא אוהב את המוזיקה ולמרות מחיר הכרטיסים. 
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בתחילת דרכו. לכן אין פלא שועד ההורים, המדיניות שנוקט מנהל בית הספר אינה עולה בקנה אחד עם ההצהרות שהצהיר 

 שביעות רצון ממדיניותו של המנהל.-אשר תמך בזמנו בהצהרות אלו, מביע בעקביות אי

שועד ההורים, אשר תמך  תמוהה בעיניהצהרות שהצהיר בתחילת דרכו. לכן מנוגדת ל אינה המדיניות שנוקט מנהל בית הספר: 1תשובה 

אם המנהל עומד בהצהרות שלו, שבהן תמך ועד ההורים, אין שביעות רצון ממדיניותו של המנהל. יות נו בהצהרות אלו, מביע בעקבבזמ

 התשובה נפסלת.סיבה להיות מופתע בעקבות שביעות הרצון של ועד ההורים. אין זה תמוהה. 

התנגד ועד ההורים, אשר בין מדוע איני מהצהרות שהצהיר בתחילת דרכו. לכן מנוגדת להמדיניות שנוקט מנהל בית הספר אינה : 2תשובה 

אם המנהל עומד בהצהרות שלו הגיוני שועד ההורים, שהתנגד להן  מדיניותו של המנהל.יוצא בעקביות כנגד הצהרות אלו, נו לבזמ

 התשובה נפסלת. מלכתחילה, יצא כנגד מדיניות המנהל. אפשר להבין את זה.

ועד ההורים, אשר איני מבין מדוע ההצהרות שהצהיר בתחילת דרכו. לכן  מת אתתואהמדיניות שנוקט מנהל בית הספר אינה : 3תשובה 

אם המנהל לא עומד בהצהרותיו, שזכו לתמיכת הועד, הרי מדיניותו של המנהל. מוחה בעקביות על תמך בזמנו בהצהרות אלו, דווקא 

 התשובה נפסלת.שהגיוני שהועד יביע מחאה. אין זה מפתיע וניתן להבין את זה. 
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הוומבטים. ניתן להבין זאת מהמשפט. תשובה זו  -התשובה לשאלה זו היא שכן יש יונקים ליליים באוסטרליה שהם גם יונקי כיס: 1תשובה 

 נכונה.

כיס לא  המשפט לא מדבר על שום מקום מלבד אוסטרליה והתפוצה של הוומבטים בה, לכן אין אפשרות לקבל תשובה על יונקי: 2תשובה 

 התשובה נפסלת.רק באוסטרליה. 

מהמשפט אין לנו ידע על משפחת יונקי כיס ליליים אחרת מלבד הוומבטים, אך לא נאמר שהיא המשפחה היחידה ולכן אין מענה : 3תשובה 

 לשאלה. התשובה נפסלת.



 

 

התשובה  לוומבטים, אך גם לא נאמר שלא. מהמשפט אין לנו מידע על כלל יונקי הכיס באוסטרליה, לא נאמר שיש נוספים מעבר: 4תשובה 

 נפסלת.
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המצב המוזר המתואר בשאלה הוא שיש המון שירה גרועה שמתפרסמת, אך יש המון ביקורות חיוביות ולא שליליות. נחפש 

 -סיבה לריבוי הביקורות הטובות

ה לא מספק הסבר לעובדה שיש המון ביקורות טובות. עדיין היינו אם המבקרים לא מסכימים בניהם על מהי שירה טובה, ז: 1תשובה 

 התשובה נפסלת.מצפים לקבל ביקורות טובות לצד רעות, אפילו על אותו ספר שירה. 

אם מבקר לא כותב ביקורת על ספר שלא אהב אז לא יהיו בנמצא הרבה ביקורות שליליות. המבקר כן יכתוב על ספר שמצא חן : 2תשובה 

 תשובה זו נכונה. כן יהיה ריבוי של ביקורות חיוביות.בעיניו ול

 התשובה נפסלת. אם הם סבורים שיש לבקר בחריפות ספרים גרועים היינו מצפים לריבוי ביקורות שליליות, אך לא כך המצב.: 3תשובה 

. הביקורות גם אם מתפרסמות רבות מהן גם אם יש יותר ביקורות, עדיין אין הסבר לזה שרובן חיוביות. היינו מצפים לאיזון בסוג: 4תשובה 

 התשובה נפסלת.
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נתמצת את הקטע לתרשים זרימה קצר: מכרות מתדלדלים< לא מפעילים כרייה ממוכנת< השיטות הישנות מושכות תיירים< 

 -הרווח מהמכרות עולה. נאתר את התשובות שניתן להסיק מתרשים זה ונפסול אותן

מתרחשת, כן היו  התדלדלות המכרות הובילה לכך שלא הפעילו כרייה ממוכנת, אז ניתן להסיק שאם ההתדלדלות לא הייתה: 1תשובה 

 התשובה נפסלת. מפעילים כרייה ממוכנת.

העובדה שלא הפעילו כרייה ממוכנת הביאה לזה ששמרו על שיטות הכרייה המיושנות ואלו הן שמכרו קהל. לו היו משנים את : 2תשובה 

 התשובה נפסלת. שיטת הכרייה, לא הייתה סיבת למשיכת הקהל.

אם המכרות לא היו מפיקים יותר כסף, כי הם התדלדלו, אז רווחיהם היו יורדים, אך בגלל שהפכו למוקד תיירותי הם המשיכו : 3תשובה 

 התשובה נפסלת. לשמור על רווחיות. לולא התיירות, סביר כי הרווחים היו ממשיכים לרדת.

אם בחרו לא להפעיל את הכרייה הממוכנת כנראה שזה מתוך הבנה שהכרייה הממוכנת לא תפיק יותר כסף ואין תועלת בהשקעה : 4בה תשו

 . תשובה זו נכונה.בשינוי שיטת הכרייה במכרות. לא ניתן להסיק שהכרייה הממוכנת הייתה מפיקה יותר כסף מהמכרות
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ורבורג טען כי תא  -בין כי המחלוקת בין שני החוקרים נסובה סביב התהליך שגורם לתא להפוך לסרטנילפי הקטע ניתן לה

שמתחיל לייצר אנרגיה בתהליך גליקוליזה הופך לסרטני כתוצאה מכך, בעוד קרבס טען כי לאחר שהתא הפך כבר לסרטני הוא 

ורבורג טען שהגליקוליזה גורמת לסרטן  -לו נפגעה. בקיצוריתחיל לייצר אנרגיה בתהליך הגליקוליזה, כיוון שהמיטוכונדריה ש

 נכונה. 3וקרבס טען שהסרטן גורם לגליקוליזה. תשובה 
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הטענה בפיסקה בנוגע  ללהקת "שפילט" היא כי למרות החידוש שהיא הביאה )שילוב של רוק וכליזמרים(, עדיין הצלחותיה 

ן המוזיקלי המקורי הפשוט יותר שלכאורה ננטש קודם לכן )מוזיקת הרוק(. נחפש בתשובות טענה הגדולות התבססו על הסגנו

 למרות החידוש, עדיין כדאי לשמור על הצלחתו של הישן שמביא לתוצאות איכותיות. -דומה

 ם. תשובה זו נכונה.למרות החידוש של הרכבת, שיעזור ללא ספק, עדיין כדאי לשמור על האוטובוסים הישנים המוצלחי: 1תשובה 

למרות הגעתו של השחקן החדש, כדאי לפעול לשילוב של שני השחקנים. הטענה בקטע היא כי הישן עדיף על החדש ולא שילוב של : 2תשובה 

 התשובה נפסלת. שניהם.



 

 

ר והוא אף מתעלה על הבננות, והוא עתיד להחליף אותן. בקטע הישן נשמ -המנגו, מתעלה על זו של הישן -הצלחתו של החדש: 3תשובה 

 התשובה נפסלת. החדש.

מחזות הזמר, מביאים לשיפור מצד אחד, אך הרעה מצד שני. בקטע לא מדברים על חסרונות של החדש, אלא על יתרונות  -: החדש4תשובה 

 הישן. התשובה נפסלת.
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 -נחליםריים למהמסלולים של סירות א' וב' ניתן להסיק על שני סידורים אפש

 ערוגון -1סידור א': נחל 

 נישון -2נחל    

 סופים -3נחל    

 חתרורים -4נחל    

 סופים -1סידור ב': נחל 

 רוריםחת -2נחל    

 ערוגון -3נחל    

 נישון -4נחל    

 בה נפסלת.התשו חתרורים ומשם לים. המסלול אפשרי. -4נישון, לנחל  -2לפי סידור א' אפשר להמשיך מנחל : 1תשובה 

 . התשובה נפסלת.נישון. המסלול אפשרי -4חתרורים, לנחל  -2לפי סידור ב' אפשר להמשיך מנחל : 2תשובה 

 התשובה נפסלת. נישון ומשם לים. מסלול זה דומה לסירה א' ולכן אפשרי. -4ערוגון, לנחל  -3לפי סידור ב' אפשר להמשיך מנחל : 3תשובה 

 לעבור מחתרורים לערוגון ואין סידור שבו ערוגון מוביל ישר לים. המסלול לא אפשרי. תשובה זו נכונה. : אין סידור שלפיו אפשר4תשובה 

 

 הבנת הנקרא
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לאורך כל הטקסט מסבירים איך קורניי מגן על מחזותיו וטוען כי הוא מיישם את העקרונות של אריסטו למבנה הטרגדיה, אך 

 נכונה. 1שונה. לכן הוא סבור כי הוא כן היה נאמן לעקרונות של אריסטו. תשובה  הוא מפרש אותם בצורה
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אירועים אמיתיים, היא לא סבירה הפיסקה השנייה מפרטת כי מבקריו כל קורניי אמרו שלמרות שעלילת המחזה מבוססת על 

ועים אמיתיים הם לא תמיד חומר טוב להתבסס עליו לצורך יצירת (. בעיניהם, איר11"אין זה סביר שנערה מכובדת..." שורה )

 נכונה. 3טרגדיה, ואירועים אמיתיים שאינם סבירים אינם יכולים לשמש נושא ליצירה. תשובה 
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מפיק ממנו. המשפט הקודם עוסק בהנאה שהצופה או הקורא מפיק מן המחזה. המשפט הרלוונטי בשאלה עוסק בתועלת שהוא 

 נכונה. 2הוא היא כינוי רומז למה שהגיע לפני כן, ולכן מדובר על הקורא או הצופה מהמשפט הקודם. תשובה 
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, אלא נובעת משחק הכדורגל מובא בטקסט כדרך להסביר את טענתו של קורניי כי ההנאה ממחזה היא לאו דווקא הנאה חושית

כתוב במפורש "למה הדבר דומה? למשחק  23(. בשורה 21-23עם מבנה והטרגדיה ועקרונותיה )שורות מהיכרותם של הצופים 

 2כדורגל..." כלומר, המשחק בא להדגים את טענתו של קורניי כי הבנת מבנה הטרגדיה יכול להיות מקור להנאה. תשובה 

 נכונה.
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בהקשר לאומנויות ולתרבויות הקלאסיות.  17-ל הלך הרוחות בצרפת של המאה ההמשפטים הקודמים בפיסקה זו מספרים ע

 נכונה. 1קע שהביטוי מתייחס אליו. תשובה רזה היה הרקע ההיסטורי לעבודתו של קורניי, זה ה
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דתו היו רק תחילתן של המגמות מעיד כי הפרשנות של קורניי לעקרונות הקלאסיים ועבו 32הביטוי "סנונית ראשונה" בשורה 

משמעות הדבר היא שלקורניי היה תפקיד  המודרניות שמציין המשפט, רמז לקראת הבאות. אם הם היו תחילת המגמות ההן

 נכונה. 1בהתפתחות שלהן. תשובה 

  



 

 

 :1 חשיבה כמותית פרק
 

 מפתח תשובות נכונות:

 

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

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

3. 1 8. 2 13 4 18. 4 

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

5. 3 10. 3 15. 2 20. 4 
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כדי למצוא את בניין המגורים בעל מספר הקומות הגבוה ביותר נסתכל על המספרים המופיעים בתוך המשולשים )בנייני 

 2איזור ב'. תשובה  -ים אלו נמצאים בטבעת השנייה מבפניםושני בניינ 15מגורים(. המספר הגבוה ביותר בתוך משולש הוא 

 נכונה.
 

 (.2התשובה הנכונה היא ) .2

הקומות  20איזור ד'. בניין המשרדים בעל  -בתוכו( נמצאים בטבעת החיצונית 1)משולש עם  1כל בנייני המגורים בעלי קומה 

אם  -ק"מ 20עת ד' לטבעת א' יש לעבור מרחק מינימלי של איזור א'. כדי להגיע מטב -בתוכו( נמצע במעגל הפנימי 20)ריבוע עם 

בניין המגורים נמצא בחלק הפנימי של איזור ד' ובניין המשרדים נמצא בחלק החיצוני ביותר של איזור א', בצד הקרוב ביותר 

ר ד' ובניין למיקום של בניין המגורים. המרחק המקסימלי הוא במקרה שבו בניין המגורים נמצא בחלקו החיצוני של איזו

ק"מ של  10המשרדים נמצא בחלקו החיצוני של איזור א', אבל בצד המרוחק מהמיקום של בניין המגורים. אז נצטרך לעבור 

ק"מ(.  10ק"מ )שני רדיוסים של  20 -ק"מ של איזור ב' ולחצות את איזור א' 10ק"מ של איזור ג',  10אזור ד', 

ק"מ.  38ק"מ היא תשובה  50-ל 20התשובה היחידה שנמצא בטווח שבין  ק"מ הם המרחק המקסימלי.  50=10+10+10+20

 נכונה. 2תשובה 
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18מהמבנים נכפול כך:  2/9על מנת לחשב כמה הם  מבנים. 18זור ג' ישנם בא ×
2

9
=

36

9
= . נחפש את סוג הבניין שנמצא 4

 נכונה. 1ר. תשובה זור ג' נמצאים ארבעה בתי ספפעמים. בא 4באזור ג' 
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 זור שגובל בו.ד בבית ספר שבאזור מגוריו או באכל ילד יכול ללמו -נבדוק את התשובות ונשלול את הנכונות לפי הכלל

 -בוזור היחיד שגובל הספר באזור זה חייבים להגיע מהאזור א' אין בתי מגורים, כל הילדים שילמדו בבתי : כיוון שבא1תשובה 

 איזור ב'. משפט זה נכון. התשובה נפסלת.

איזור ג' בלבד. משפט זה נכון.  -זור הגובל בול ילדי איזור ד' חייבים ללמוד באזור ד' אין בתי ספר, כ: כיוון שבא2תשובה 

 התשובה נפסלת.

זור ל באזור ג'. באר ב', הגובזו(, אך גם לכל בתי הספר שבא4ג' ) זורג' רשאים להרשם לכל בתי הספר שבא: ילדי איזור 3תשובה 

 בתי ספר. המשפט אינו נכון. תשובה זו נכונה. 6-ב' עוד שני בתי ספר, ובסך הכל ילדי איזור ג' יכולים להרשם ל



 

 

ג' הגובלים באזור ב'. כיוון זורים א' וב' יכולים להרשם לכל בתי הספר באזור ב', כמו גם לבתי הספר בא: ילדי איזור 4תשובה 

 ין בתי ספר כלל, הרי שילדי איזור ב' יכולים להרשם לכל בתי הספר בעיר. משפט זה נכון. התשובה נפסלת.זור ד' אשבא

 

 שאלות ובעיות
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 -שקלים עבור מענה על השאלה הראשונה, הרי שעל המענה לשאלה השנייה יקבל כפול מכך aאם גלעד קיבל  -דרך פתרון א'

2a4 -כפול מכך . על השאלה השלישיתa8 -, ועל השאלה הרביעית כפול מכךa שקלים  1000. אם על השאלה הרביעית קיבל

  8a=1000ניתן לבנות משוואה כך: 

125a= נכונה. 3. תשובה 

 שקלים בשאלה הרביעית.  1000נציב את התשובות ונבדוק אם נגיע לסכום של  -דרך פתרון ב'

על  800-על השלישית ו 400שקלים על השנייה,  200ה הראשונה, הרי שקיבל שקלים על השאל 100אם גלעד קיבל  -1תשובה 

 הרביעית. התשובה נפסלת.

על הרביעית.  1600 -על השלישית ו 800על השנייה,  400שקלים על השאלה הראשונה, הרי שקיבל  200אם גלעד קיבל  -2תשובה 

 התשובה נפסלת.

על הרביעית.  1000 -על השלישית ו 500על השנייה,  250אשונה, הרי שקיבל שקלים על השאלה הר 125אם גלעד קיבל  -3תשובה 

 תשובה זו נכונה.

 נכונה. 3בהצבת תשובות אין צורך לבדוק את כל התשובות אם מצאנו אחת שמתאימה לנתונים. תשובה 
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שוות זו לזו )צלעות נגדיות שוות  BC-ו ADת הוא מלבן, הצלעו ABCD -בגלל שהצבת מספרים מהראש.  -א' פתרון דרך

, ולכן כל צלעות המשולש שוות לצלע זו של המלבן. EBCהיא צלע משותפת למלבן ולמשולש שווה הצלעות  BCבמלבן(. צלע 

∢BC=∢E -CAB  . אם כך60̊. בנוסף, גודלה של כל זווית במשולש הוא EB=2. נסמן את צלע 2למשל  -נוכל להציב גודל לצלע המשולש

∢ABE  >30=60-90 משולש .ABE  לכן הזווית השנייה30̊הוא משולש ישר זווית עם זווית אחת של ,- AEB  אם כך, יחס 60̊שווה .

 .3:2√:1 הצלעות במשולש זה הוא

EB  כדי לחשב את אורכה של 2היא היתר במשולש ואורכה ,AE  לפי 2-(, נחלק את אורך היתר ל30)הניצב הקטן שמול זווית ,

. לכן 2:2=1יחס הקבוע. ה
AE

EB
=

1

2
 נכונה. 2. תשובה 

 .30,60,90 -הוא ישר זווית מיוחד ABEלאחר סימון כל גדלי הזוויות בסרטוט נזהה כי משולש  -דרך פתרון ב'

 BE היא היתר במשולש ו-AE 2. תשובה 1:2 -היא הניצב הקטן. היחס בין היתר לניצב הקטן במשולש מסוג זה הוא קבוע 

 נה.נכו
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 -יק של המספרים. אם כךכי מספר זה הוא המרכז המדו אמצעי,ה מספרים עוקבים הוא המספר 5הממוצע של  -דרך פתרון א'

C  הוא הממוצע של המספרים בשאלה. בגלל שהמספרים עוקבים ניתן לבטא אתC כ-A+2 ובנוסף ידוע לנו כי הממוצע גדול פי ,

 וניצור משוואה: C. נשווה את שני הערכים של C=2Aומר , כלA-מ 2

 A+2=2A  

 2=A נכונה. 2. תשובה 

 

בנוסף, ידוע כי והלאה.  A .+1B=A ,+2C=Aאם המספרים כולם עוקבים ניתן לבטא כל אחד מהם בעזרת  -דרך פתרון ב'

 -קבל את הממוצע שלהםכדי ל 5-נחבר את כל המספרים ונחלק ב. 2A, כלומר A-מ 2ממוצע המספרים גדול פי 

A+A+1+A+2+A+3+A+4

5
= 2𝐴  

 
5𝐴+10

5
= 2A   

 5A + 10 = 10𝐴  

 5A = 10  

 A=2 נכונה. 2. תשובה 
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נקודות. אם  5X10=50נקודות, הרי שיש לו  10פעמים ועל כל ניצחון קיבל  5נבדוק את התשובות. אם בני ניצח  -דרך פתרון א'

נקודות. מספר הנקודות לא  13X5=65נקודות. לאפרת  5( ועל כל ניצחון קיבלה 18-5פעמים ) 13ים, אפרת ניצחה פעמ 5בני ניצח 

 12-נקודות. אפרת ניצחה ב 6X10=60משחקים הוא קיבל  6-אם בני ניצח ב -2שווה, לכן התשובה נפסלת. נעבור לתשובה 

ת של שניהם שווה ולכן זו התשובה הנכונה. אין צורך להמשיך נקודות. מספר הנקודו 12X5=60(, ולכן קיבלה 18-6משחקים )

 נכונה. 2לבדוק תשובות נוספות. תשובה 

 

)כי היא ניצחה  X-18 -ואת מספר הנצחונות של אפרת ב X-נסמן את מספר הניצחונות של בני בבניית משוואה.  -דרך פתרון ב'

. אפרת מקבלת על כל ניצחון X10, לכן מספר הנקודות שלו יהיה נקודות 10במשחקים שהוא לא ניצח(. על כל ניצחון מקבל בני 

. נתון בשאלה כי מספר הנקודות הסופי של השנייה שווה ולכן נשווה את 5(X-18נקודות, לכן מספר הנקודות שלה יהיה ) 5שלה 

10X -הביטויים שקיבלנו = 5(18 − 𝑋)   

 10X = 90 − 5X  

 15X = 90  

 X=6 הצבנו את .X ל בני. כמספר הניצחונות ש 

 נכונה. 2תשובה 
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 -. לפי הצבה זו נפסול תשובותb=2-ו =a-1 -נבחר שני מספרים להצבה שעונים על שני הנתונים. למשל -דרך פתרון א'

 .3חשוב לזכור שבהצבת מספרים מהראש חייבים לבדוק את כל התשובות ולנסות לשלול 

 לא חייב להיות חיובי. התשובה נפסלת. aשלילי אז  aהצבנו  -1תשובה 

 שלילי אז התשובה אפשרית. aהצבנו  -2תשובה 

 חיובי אז התשובה אפשרית. bהצבנו  -3תשובה 

 .לא חייב להיות שלילי. התשובה נפסלת bחיובי אז  bהצבנו  -4תשובה 

+, ההצבה 1נציב  -1במקום  ,aאת נשארנו עם שתי תשובות אפשריות אז ננסה לשנות את ההצבה כדי לשלול אחת מהן. נשנה 

לא חייב להיות שלילי.  aמשלילית לחיובית והמצב עדיין אפשרי, לכן  aעדיין תענה על התנאים. כלומר, שינינו את ההצבה של 

 נכונה. 3נפסלת ואנו נשארים עם תשובה  2תשובה 

 

"מה נכון בהכרח", כדי לפסול את התשובות  נציב מספרים לפי התשובות וננסה לשלול אותן בגלל הניסוח של -דרך פתרון ב'

 נצטרך להראות שהצבה הפוכה מהתשובה עובדת.

 ה זו אפשרית התשובה נשללת., כיוון שהצבb=3-ו a=-1בהכרח חיובי. נציב  a-טוענת ש  -1תשובה 

 , כיוון שהצבה זו אפשרית התשובה נשללת.b=10-ו a=5בהכרח שלילי. נציב   a-טוענת ש -2תשובה 

קטן מהערך המוחלט  bאך הערך המוחלט של  b>a -. כעת מתקיים שa=-5-ו b=-2בהכרח חיובי. נציב  b-טוענת ש -3 תשובה

|5−|, ולא גדול כמו בנתון. aשל  = |2−| -ו 5 = 2  

 |−5| >  . לא הצלחנו למצוא הצבה שתפסול את התשובה.|2−|

 זו אפשרית התשובה נשללת. , כיוון שהצבהa=2 -ו b=5בהכרח שלילי. נציב  b -טוענת ש -4תשובה 

 נכונה. 3תשובות, לכן תשובה  3הצבות שיפסלו  3הצלחנו למצוא 

 

 נציב מספרים מהראש לפי התשובות. -דרך פתרון ג'

גדול מהערך  b. אז גם הערך המוחלט של 2-ו 1גדול ממנו אז גם הוא חייב להיות חיובי. נציב  b-חיובי ו aאם  -1תשובה 

 לא חיובי. התשובה נפסלת. a-, למרות ששני התנאים עדיין יתקיימו -1 -ל aנהפוך את . אבל אם aהמוחלט של 

לא חייב להיות  aחיובי נוכל לקיים את שני הנתונים בו זמנית, לכן  aבהצבה של התשובה הקודמת ראינו שגם אם  -2תשובה 

 שלילי. התשובה נפסלת.

, כדי שהערך המוחלט 0-או חיובי או שלילי, כל עוד הוא קרוב יותר ל יכול להיות aקטן ממנו, אז  a-חיובי ו bאם  -3תשובה 

 חיובי. תשובה זו נכונה. b. שניהם יעבדו כל עוד 3-ו -2או  3-ו 2שלו יהיה קטן יותר גם כן. נציב 

ו עונים על . במקרה זה אנa=-4-ו b=-3. נציב 0-חייב להיות חיובי ורחוק יותר מה aקטן ממנו, אז  a-שלילי ו bאם  -4תשובה 

שלילי הנתונים לא  b-. כש4-, לא גדול מ3הוא  b, והערך המוחלט של 4הוא  aהערך המוחלט של  -הנתון הראשון אך לא השני

 מתקיימים. התשובה נפסלת.

 

 

 



 

 

 

 (. 3התשובה הנכונה היא ) .10

וא אורך הצלע של בנקודה זו ה X-, מכאן שערך הX-במערכת הצירים הנתונה אחד מקודקודי המשולש נמצא על ציר ה

בנקודה זו הוא אורך הצלע של המשולש. כיוון  Y-, מכאן שערך הY-המשולש. קודקוד נוסף של המשולש נמצא על ציר ה

שהצירים אנכים זה לזה, וראשית הצירים היא הקודקוד השלישי של המשולש, הרי שמשולש זה ישר זווית. אורך ניצב אחד 

( הוא X-)שנמצא על ציר ה
1

√3
 . 1( הוא Y-אורך הניצב השני ) שנמצא על ציר ה, 
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 a=b=3. אז 1ניתן להציב שערך כל אחד מהם הוא  2הצבת מספרים מהראש. כדי שסכום שני שברים יהיה  -דרך פתרון א'

למשל. ואז 
3

3
+

3

3
= 2  

 2=1+1 . 

 -נבדוק מי מהן נותנת לנו את אותה תוצאה. כעת ניצב את הנעלמים בתשובות וa-b=3-3=0פי הצבה זו ל

 היא לא התוצאה הרצויה לנו. התשובה נפסלת. 1 -1תשובה 

 , התשובה נפסלת.6אז ערך התשובה הוא  a=3אם  -2תשובה 

 , התשובה נפסלת.1.5אז ערך התשובה הוא  a=3אם  -3תשובה 

 הוא הערך הרצוי לנו. תשובה זו נכונה. 0 -4תשובה 

 

 -תרון אלגברי של המשוואה. נתחיל בהרחבת השברים ליצירת מכנה משותף על מנת לבצע חיבור שבריםפ -דרך פתרון ב'

 :abהמכנה המשותף הוא 

 
𝑎2

ab
+

b2

ab
= 2   

 
𝑎2+𝑏2

ab
= 2   

 𝑎2 + b2 = 2ab   

 𝑎2 − 2ab + b2 =  -ה המקוצרתוסחא לצורת . קיבלנו משוואה עם נוסחאת הכפל המקוצר השנייה, נחזיר את הנ0

(a − b)2 =  נכונה. 4. תשובה a-b=0 -, נוציא שורש מהמשוואה0
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ננסה להגיע למצב שבו הבסיס בשני צידי המשוואה זהה ואז נשווה בין  -פתרון אלגברי של משוואה מעריכית  -דרך פתרון א'

56 -להפטר מהשבריםהמעריכים. נכפול את אגפי המשוואה באלכסון, כדי  × 75 × 7 = 35x   

 56 × 76 = 35x   

 356 = 35𝑥   

 x=6 נכונה. 2. תשובה 

 ביטוי אמת. -וננסה להגיע למשוואה שנכונה תמיד Xנציב את כל אחת מהתשובות במקום  -הצבת תשובות -דרך פתרון ב'



 

 

 -1תשובה 
56×75

355 =
1

7
 -. כאשר הבסיסים שווים בשבר, ניתן לחסר את המעריכים5X7 -ל 35קות ונפרק את . נעבוד לפי חוקי חז

56×75

55×75 =
1

7
  

 51 × 70 =
1

7
  

 5 × 1 =
1

7
 . משווה זו לא נכונה ולכן התשובה נפסלת.

 -נבצע את אותו תהליך -2תשובה 
56×75

356 =
1

7
  

 
56×75

56×76 =
1

7
  

 50 × 7−1 =
1

7
  

 1 ×
1

7
=

1

7
 . משוואה זו תמיד נכונה. תשובה זו נכונה.

 נכונה. 2בהצבת תשובות אין צורך לבדוק את כל התשובות אם מצאנו את ההצבה הנכונה. תשובה 
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) -. לפי נוסחאת שטח גיזרהa/2 -אז רדיוסו הוא חצי מאורך זה aאם קוטרו של המעגל הוא  -דרך פתרון א'
a

2
)

2
π ×

120

360
=

a2

4
π ×

1

3
=

a2π

12
. 

 נכונה. 4תשובה 

 

אז  6. אם קוטר המעגל הוא a=6ע"מ להקל את החישוב בשאלה. נציב למשל  aנוכל להציב מספר במקום  -דרך פתרון ב'

2π(3) -. נחשב לפי נוסחאת שטח גזרה3רדיוסו  ×
120

360
= 9π ×

1

3
= 3π כעת נציב את .a בכל התשובות ונחפש תשובה זהה- 

 . התשובה נפסלת.6π -1תשובה 

 . התשובה נפסלת.27π -2תשובה 

 . התשובה נפסלת.24π -3תשובה 

 . תשובה זו נכונה.3π -4תשובה 
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 -(. נמיר את האחוז לשבר92.5%-100%) הצביעו בעד 7.5%לא הצביעו בעד, כלומר הצביעו נגד, אז  תושביםמה 92.5%
7.5

100
. כעת 

 -100ניגש לתשובות ונרחיב את השברים למכנה 

 -1תשובה 
1

20
=

5

100
 . התשובה נפסלת.5%. 

 -2תשובה 
1

40
=

2.5

100
 . התשובה נפסלת.2.5%. 

 -3תשובה 
3

20
=

15

100
 . התשובה נפסלת.15%. 



 

 

 -4תשובה 
3

40
=

7.5

100
 . תשובה זו נכונה.7.5%. 
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נציב מספרים מהראש בנסיון להתאים לתשובות. ננסה למצוא שני מספרים שההפרש בניהם שווה לאחד מהם  -דרך פתרון א'

(nומכפלתם שווה למספר שבתשובה )- 

 בה נפסלת.. ההצבה אפשרית והתשו2וההפרש בניהם הוא  0. מכפלתם n=2וגם  k=0נציב  -1תשובה 

 . ההצבה אינה אפשרית. תשובה זו נכונה.4-ו 4לא עונה על החוקים, גם לא הצבה של  2-ו 8הצבה של  -2תשובה 

 . ההצבה אפשרית והתשובה נפסלת.4וההפרש בניהם הוא  32. מכפלת n=4וגם  k=8נציב  -3תשובה 

 . ההצבה אפשרית והתשובה נפסלת.5וההפרש בניהם הוא  50. מכפלתם n=5וגם  k= 10נציב  -3תשובה 

 

  n- n=n-k-ו kנבנה משוואה שתבטא את הידוע על  -דרך פתרון ב'

 k=2n . 

ונוציא להם  2-. אם כך, הערכים האפשריים למכפלה הם מספרים שכאשר נחלק אותם בnxk=nx2n=2𝑛2 -כעת נציב במכפלה

 (.nדד את שורש נקבל מספר שלם )נבו

 . התשובה נפסלת.0יכול להיות  n. 0ומוציאים שורש התשובה היא  2-ב 0כשמחלקים את  -1תשובה 

חייב להיות מספר שלם.  n, וכשמוציאים שורש התשובה אינה מספר שלם. 8מקבלים  2-ב 16כשמחלקים את  -2תשובה 

 התשובה נכונה.

 . התשובה נפסלת.4יכול להיות  n. 4ם שורש התשובה היא , וכשמוציאי16מקבלים  2-ב 32כשמחלקים את  -3תשובה 

 . התשובה נפסלת.5יכול להיות  n. 5, וכמוציאים שורש התשובה היא 25מקבלים  2-ב 50כשמחלקים את  -4תשובה 
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נרחיב את המשוואה  aאת  . כדי להעליםaלכן ננסה להעלים את הנעלם  c-ו bאנו נשאלים רק על הערך של  -דרך פתרון א'

יעלם, שכן הוא  A. כעת נחסר מהמשוואה הזו את המשוואה הראשונה. 3a+6b+9c=30 -כך שנקבל משוואה כזו 3השנייה פי 

 נכונה. 1. תשובה 3a+6b+9c-3a-b-2c=30-16    >5b+7c=14 -, כךc-ו bבמקדם זהה, ונישאר רק עם ערכים של 

 

. כך נקבל משוואה 2-מהמשוואה ניתן לבודד אותו באחת מהמשוואות ולהציב במשוואה ה aעל מנת להעלים את  -דרך פתרון ב'

 . a=10-2b-3c -ולכן הכי קל לבידוד, נקבל 1במשוואה השנייה, שם הוא מופיע במקדם  aנבודד את . c-ו bשבה רק 

   b+2c=16+(10-2b-3c)3 :כעת נציב במשוואה הראשונה, נקבל

  30-6b-9c+b+2c=16    

  14=5b+7c. 

 נכונה. 1תשובה  
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אם אלעד מסייד שליש חדר בשעה הוא מסייד בשעתיים שני שליש חדר ) -דרך פתרון א'
1

3
× (. אם יניב ואלעד יחד מסיימים 2

יב מסייד ינ מכאן כי. 1-2/3=1/3את כל החדר בשעתיים זה אומר שיניב משלים את שאר החדר, מה שאלעד לא סייד, כלומר 

 -שליש חדר בשעתיים. נבנה משוואה עם ההספק של יניב
1

3

2
=

1

x
   

 
1

3
×

1

2
=

1

x
   

 
1

6
=

1

x
   

 x=6שעות.  6-. יניב יסיים לסייד חדר ב 

 נכונה. 1תשובה 

 

נחבר אותו להספקו של נבדוק את התשובות. התשובה תיתן לנו את הספקו של יניב )בכמה זמן הוא מסייד חדר(,  -דרך פתרון ב'

 שניהם ביחד מסיידים חדר בשעתיים. -אלעד ונבדוק האם נגיע לנתון בשאלה

 -שעות אז נכתוב את הספקו 6-אם יניב מסייד חדר ב -1תשובה 
1

6
. הספקו של אלעד הוא 

1

3

1
=

1

3
. נחבר את ההספקים של 

 -השניים
1

6
+

1

3
=

1+2

6
=

3

6
=

1

2
 חדר אחד בשעתיים, כאשר שניהם עובדים יחד. תשובה זו נכונה. -שנו. זה ההספק שחיפ

 נכונה. 1כאשר בודקים תשובות אין צורך לבדוק את כל התשובות אם מצאנו אחת שמתאימה לנתונים. תשובה 
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. ננסה לקחת את ADכולה לזוז לכל אורך הצלע בסרטוט הוא אקראי. הנקודה י Eציור זה הוא ציור גמיש, מיקומה של נקודה 

 ס"מ.  BA- 4כאורך הצלע  BEשל המלבן, הרי שאורך  Aנמצאת על קודקוד  Eאם הנקודה  -הנקודה למצבי קיצון

 :. נחשב פיתגורסABEמהווה יתר במשולש ישר זווית  BE-של המלבן הרי ש Dנמצאת על קודקוד  Eאם הנקודה 

 82 + 42 = 𝐵𝐸2   

  𝐵𝐸2=64+16  

  80 = BE2   

 BE =  נכונה. 4. תשובה 80√
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לפי הנתונים, עומר יכול לעמוד באיזו קופה שירצה, ואילו יעל ורונית יכולות לעמוד רק בקופה  -נתאר את הנתונים בצורה ידנית

 :המשרתת את כל הלקוחות. אם יעמדו כולם באותה הקופה

!3מספר האנשים בעצרת. כלומר  כלומר -ים האפשרי הוא מספר הסידורים לאנשים בטור/שורהמספר הסידור = 6 . 

 :במקרה שעומר עומד בקופה המיועדת לאנשים שרכשו מוצר אחד

יעל ראשונה ורונית שנייה או להיפך. לפיכך נוספים עוד שני  -יעל ורונית יכולות להסתדר בקופה השנייה בשני סידורים נוספים

 נכונה. 2סידורים. תשובה  8בסך הכל  רים אפשריים. סידו
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המעגל  -המעגלים יכולים היו להיות מצוירים בגדלים שונים -הסרטוט המצורף לשאלה הוא סרטוט גמיש -דרך פתרון א'

אם המעגל הקטן מחולק לרבעים  הפנימי קטן יותר או הגדול גדול יותר, ואז החלקים הכהים היו נראים גדולים/קטנים יותר.

( אז כל חלקיו שווים והחלק האפור המסומן ממנו יכול להיות שווה לכל חלק אחר, אך ביחד עם הקשת 90)זווית מרכזית 

. אך מעבר לזה 50% -1השחורה מתוך הטבעת החיצונית, הם לא משלימים לחצי מהמעגל הגדול כולו. ניתן לשלול את תשובה 

מה היחס בין השטחים הכהים לרבע המעגל הקטן שנשאר ריק בחצי המעגל כי לא נתון לנו יחס קבוע בין אין לנו דרך לדעת 

 נכונה. 4המעגלים בסרטוט. לכן לא נוכל לקבוע מהו האחוז שמהווים השטחים הכהים מתוך המעגל הגדול. תשובה 

 

 

ודל השטחים הכהים. כיוון שאין שום יחס נתון בין נחליט על גודל לרדיוסים ונחשב את ג -נציב מספרים מהראש -דרך פתרון ב'

 .π, ורבע ממנו הוא 4πואז שיטחו  -2גדלי המעגלים בסרטוט נוכל להציג גדלים נוחים. נציב למשל כי רדיוס המעגל הקטן הוא 

המעגל הקטן ( פחות מחצית 8π, והשטח האפור הגדול הוא מחצית המעגל )16πואז שיטחו  -4נציב כי רדיוס המעגל הגדול הוא 

(2πכלומר ,)- 6π 6. אם כך, סכום השטחים האפורים הואπ + 𝜋 = 7𝜋 .7π  ,16מתוך המעגל הגדולπ הם קצת פחות מחצי ,

.  אם כך, המספרים שהצבנו, בהתאם לנתונים, לא מסתדרים עם אף 35ולא  40%, אך לא 50%-המעגל, לכן קצת פחות מ

נכונה. 4חוז הנכון. תשובה תשובה ולכן אי אפשר לדעת לפי הנתונים מהו הא



 

 

 :2 חשיבה כמותית פרק

 
 

 מפתח תשובות נכונות:

 

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

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

3. 1 8. 2 13 1 18. 1 

4. 2 9. 3 14. 2 19. 1 

5. 2 10. 2 15. 3 20. 4 
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. סכום זוויות c-ו a ,bיות שנמצאות בתוך המשולש שנוצר מחיתוך הישרים הן כולן זוויות קודקודיות לזוו γ -ו α ,βהזוויות 

αולכן  180̊במשולש הוא  + β + γ =  נכונה. 2. תשובה 180
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חנויות בכל קומה אז מספר  10-קומות ו 10. אם במרכז קניות א' יש 10, למשל Xנציב מספר מהראש במקום  -דרך פתרון א'

חנויות בכל קומה אז מספר החנויות במרכז זה  15 -קומות ו 10. אם במרכז קניות ב' יש 10x10=100יות במרכז זה הוא החנו

. מכיוון ששואלים פי כמה גדול מספר החנויות במרכז ב' ממספר החנויות במרכז א' נחלק את מספר 15x10=150הוא 

 -החנויות של ב' בזה של א'
150

100
=

15

10
=

3

2
 נכונה. 1שובה . ת

 -. כעת נחלק15x. מספר החנויות במרכז ב' הוא 10x -כך xאת מספר החנויות במרכז א' נבטא בעזרת  -דרך פתרון ב'
15𝑥

10x
=

3

2
. 

X  נכונה. 1מצטמצם ולכן לא רלוונטי ליחס ולא צריך להופיע בתשובה. תשובה 
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 .c-aות ונפתח את הסוגריים בכל תשובה. נחפש את התשובה שתיתן לנו את הביטוי נעבוד עם התשוב -דרך פתרון א'

 . תשובה זו נכונה.a-b+b-c=a-cלאחר פתיחת סוגריים  -1תשובה 

 לא מצטמצם. התשובה נפסלת. a+b-c+b=a+2b-c .bלאחר פתיחת סוגריים  -2תשובה 

 לא במינוס. התשובה נפסלת. c-ולא מצטמצם  a-b-b+c=a-2b+c .bלאחר פתיחת סוגריים  -3תשובה 



 

 

 בפלוס במקום מינוס. התשובה נפסלת. a+b+c-b=a+c .cלאחר פתיחת סוגריים  -4תשובה 

 

. כעת נציב בכל התשובות ונחפש תוצאה c=1-a-=2-3. אם כן a=1, b=2, c=3נציב מספרים מהראש. נציב  -דרך פתרון ב'

 -זהה

 . תשובה זו נכונה.2-=1-2+2-3 -1תשובה 

 . התשובה נפסלת.2=1+2-3+2 -2ה תשוב

 . התשובה נפסלת.0=1-2-2+3 -3תשובה 

 . התשובה נפסלת.4=1+2+3-2 -4תשובה 
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𝜋 -, נשווה אותו לנוסחאת שטח מעגל על מנת לגלות את גודלו של הרדיוסπאם שטחו של המעגל  = 𝜋𝑟2  לאחר צמצום של ,π 

𝑟2נישאר עם  = 1   

 r=1 . 

2x1x𝜋 -כעת נחשב את היקף המעגל עם הרדיוס הזה = 2π נכונה. 2. תשובה 
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 -בשאלת יחס זו נתונים גדלים של הקבוצות ולכן נוכל לחשב את היחס בין הקבוצות ולחשב לפי ממוצע משוקלל -דרך פתרון א'

  20:40יות הלימונים הוא לימונים הרי שהיחס בין כמו 40לימונים ולרועי  20אם ליעל 

 2:4  

 1:2 . 

 נוסחאת ממוצע משוקלל. -, נחבר את המשקלים ונחלק בסכום היחסיםכעת נכפול את משקלי הלימונים בחלקם היחסי

  
100×1+70×2

3
=

100+140

3
=

240

3
=  נכונה. 2. תשובה 80

 

-ל 70קבוצות הלימונים שוות זו לזו, היה האמצע בין  נבדוק את התשובות. הממוצע של משקלי הלימונים, לו היו -דרך פתרון ב'

גרם  70-גרם הממוצע צריך להיות קרוב יותר ל 70. מכיוון שיש יותר לימונים ששוקלים 85=170/2=100+70. כלומר 100

קלים נפסלות. כעת נבדוק מי מהתשובות הנותרות יוצרת עם כל אחד מהמש 4-ו 3. תשובות 85-גרם, כלומר קטן מ 100-מאשר ל

 . 1:2 -את יחס המרחקים הנכון כדי לקבל את יחס כמויות הלימונים שגילינו קודם

גרם  100. המרחק של קבוצת הלימונים ששוקלת 5הוא  75גרם מהממוצע  70המרחק של קבוצת הלימונים ששוקלת  -1תשובה 

 . התשובה נפסלת.1:2. היחס שבין המרחקים אינו 25הוא  75מהממוצע 

 100. המרחק של קבוצת הלימונים ששוקלת 10הוא  80גרם מהממוצע  70ק של קבוצת הלימונים ששוקלת המרח -2תשובה 

 . תשובה זו נכונה.1:2 < 10:20. היחס שבין המרחקים הוא 20הוא  80גרם מהממוצע 
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ונציב אותו  Xבר שלילי. נציב מספר במקום צריך להיות ש Xשאלה זו עוסקת בהתנהגות מספרים על ציר.  -דרך פתרון א'

-=xבתשובות. התשובה הגדולה ביותר תהיה הנכונה. נציב 
1

4
. 

− -1תשובה 
1

4
. 

 -2תשובה 
1

−
1

4

= 1 × −4 = −4. 

 -3תשובה 
1

−
1

4

2 =  
1
1

16

= 1 × 16 = 16. 

− -4תשובה 
1

4

4
=

1

256
. 

 נכונה. 3ותר לעומת שאר התשובות. תשובה היא שלם חיובי ולכן היא הגדולה בי 3תשובה 

 

 בכל תשובה. x-נעבוד לפי התנהגות מספרים על ציר ונבדוק מה קורה ל -דרך פתרון ב'

 שבר שלילי. שארנ x -1תשובה 

 (.-1 -שלם שלילי )קטן מ הוא x מספר הופכי של -2תשובה 

 (.1-שלם חיובי )גדול מהוא  2בחזקת  x מספר הופכי של-3תשובה 

 שבר חיובי.הוא  4בחזקת  x -4תשובה 

 היא הגדולה ביותר. 3תשובה 
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 . 5=2+3, כעת a=2, b=3הוא מספר אי זוגי נוכל להציב  a+bאם  -נציב מספרים מהראש לפי הנתונים -דרך פתרון א'

 . 10=6+4, כעת c=4שהוא זוגי, וכדי שהתוצאה כולה תהיה זוגית נציב  2x3=6 -בנתון השני  b-ו aנציב את 

 -נבדוק את התשובות לפי ההצבה שלנו

 זוגי. התשובה אפשרית.  cהצבנו  -1תשובה 

 זוגי ולא אי זוגי. התשובה נפסלת. cהצבנו  -2תשובה 

 . התוצאה לא זוגית. התשובה נפסלת.7=3+4 -3תשובה 

 . התוצאה אי זוגית. התשובה אפשרית.7=3+4 -4תשובה 

שכן אין הגבלה   b-ל aכעת ננסה לשנות את ההצבה כדי לפסול את אחת מהתשובות שנשארו. בנתון הראשון ניתן להחליף בין 

ה ולכן . התוצאה זוגית במקרה ז6=2+4 -4. נחזור לתשובה b=2על מי מהם זוגי ומי אי זוגי, כל עוד סכומם אי זוגי. כעת נציב 

 נכונה. 1התשובה נפסלת. תשובה 

 

אחד מהם חייב להיות זוגי והשני אי זוגי, אך לא ידוע  יהיה אי זוגי b-ו  aנעבוד לפי תכונות. כדי שסכומם של  -דרך פתרון ב'

 cזוגי  יהיה cלנו מי זה מי. אם אחד מהם זוגי, בנתון השני, מכפלתם תהיה זוגית בכל מקרה, וכדי שהסכום של מכפלתם ושל 

 נכונה. 1חייב להיות זוגי. תשובה 
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)לשלושת הילדים( נישאר  3-לפי הנתונים נוכל להסיק כי מספר התקליטים שיש לסבא אליעזר הוא מספר שכאשר נחלק אותו ב

 -ות. נבדוק את התשוב4)לנכדים( נישאר עם שארית  7-. בנוסף, כאשר ננסה לחלק אותו ב1עם שארית 

 . התשובה נפסלת.4ולא  3נשארים עם שארית  7-, אך כאשר מחלקים אותו ב1עם שארית  3-הוא מספר שתחלק ב 31 -1תשובה 

 . תשובה זו נכונה.4נשארים עם שארית  7-, וכשמחלקים אותו ב1עם שארית  3-הוא מספר שמתחלק ב 46 -2תשובה 

 נכונה. 2מצאנו תשובה אפשרית. תשובה כשבודקים תשובות אין צורך לבדוק את כל התשובות אם 
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 . 4 -נבחר מספר נוח להצבה כשטח בסיסו של חרוט ושטח פאה של קובייה -דרך פתרון א'

, נחשב את אורך מקצועה של הקובייה ע"י הוצאת שורש, כלומר 4אם שטח פאה בקובייה הוא  -נחשב את נפח הקובייה

 .8, ולכן נפח=3הוא מקצוע בחזקת  . נפח הקובייה2מקצוע=

. נחשב נפח חרוט לפי 2, גובהו לפי הנתון שווה למקצוע הקובייה, כלומר 4שטח בסיסו לפי ההצבה הוא  -נחשב את נפח החרוט

 -הנוסחא
4×2

3
=

8

3
 . 

 -נחלק את הנפחים
8

3

8
=

8

3
×

1

8
=

1

3
ה שהיחס משתנה נצטרך להציב נכונה, אך כיוון שתשובה אחת מעיד 3. נראה שתשובה 

 הצבה נוספת כדי להוכיח שהיחס תמיד יישאר שליש.

וניפחו  3. גובה החרוט הוא 27ונפח הקובייה  3. כעת מקצוע הקובייה הוא 9 -נציב שטח פאה בקובייה ובסיס בחרוט
9×3

3
= 9 .

 -נחלק את הנפחים
9

27
 נכונה. 3והתוצאה היא שליש פעם נוספת, עם הצבה שונה. תשובה  

 

 לפי נוסחאות חישוב נפח של חרוט ושל קובייה נוכל להשוות בין הגדלים. -דרך פתרון ב'

 .3נפח קובייה מחשבים מקצוע בחזקת 

 .3-נפח חרוט מחשבים כמכפלה של שטח הבסיס והגובה ומחלקים ב

הנפחים שווים, אך המכפלות שוות וט שווה לשטח פאת הקובייה ואורך המקצוע שווה לגובה אז אם שטח הבסיס של החרו

או  1:3נגיע למסקנה שנפחו מהווה שליש מנפח הקובייה, ולכן היחס בין הנפחים הוא  3-כיוון שאת נפח החרוט צריך לחלק ב
1

3
 .

 נכונה. 3תשובה 
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  -את התשובות נבדוק -דרך פתרון א'

 1/5תמונות יותר מפסלים. אך  6, וגם יש 18אז סכומם  12ומספר התמונות הוא  6אם מספר הפסלים במוזיאון הוא  -1תשובה 

 -ממספר הפסלים 1/3 -ממספר התמונות לא שווה ל
12

5
≠

6

3
    >2

2

5
≠  . התשובה נפסלת.2

תמונות יותר מפסלים. בנוסף,  6, וגם יש 24אז סכומם  15נות הוא ומספר התמו 9אם מספר הפסלים במוזיאון הוא  -2תשובה 

 -ממספר הפסלים 1/3-ממספר התמונות שווה ל 1/5
15

5
=

9

3
    >3 =  . תשובה זו נכונה.3

 נכונה. 2כאשר בודקים תשובות אין צורך לבדוק את כל התשובות אם מוצאים תשובה אפשרית. תשובה 



 

 

 

. כעת בהתאם לנתון השני x+6, ולכן 6-, ואז מספר התמונות גדול בX-נבטא את מספר הפסלים כ -נבנה משוואה -'דרך פתרון ב

 -. נסדר את המשוואהx+6-אמור להיות שווה לחמישית מ x-שליש מ
𝑥

3
=

x+6

5
  

 5x=3x+18  

 2x=18  

  x=9 24והתמונות הוא . סכום כל הפסלים 15=9+6ומספר התמונות הוא  9. מכאן שמספר הפסלים במוזיאון הוא. 

 נכונה. 2תשובה  

 

 הסקה מתרשים
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 קמ"ש. 30-. התעריף האיטי מחושב רק אם המונית נוסעת פחות מ1-ו 3, 6, 8 -נבדוק בתרשים את המקטעים שבתשובות בלבד

ק"מ.  120דקות תעבור המונית  60-דקות. לכן ב 2-ק"מ ב 4המונית עברה  -8מקטע 
4

2
=

x

60
    >4 × 60 = 2𝑥    >𝑥 =

4×60

2
=

 . מהירות זו מעל התעריף האיטי. התשובה נפסלת.120

ק"מ.  90דקות תעבור המונית  60-דקות. לכן ב 4-ק"מ ב 6המונית עברה  -6מקטע 
6

4
=

x

60
   >4𝑥 = 360   >x=90 מהירות זו  .

 מעל התעריף האיטי. התשובה נפסלת.

ק"מ.  20דקות תעבור  60-דקות. לכן ב 3-בהמונית עברה ק"מ אחד  -3מקטע 
1

3
=

x

60
  >3𝑥 = 60   >x=20 מהירות זו נמוכה .

 קמ"ש ולכן יחושב התעריף האיטי. תשובה זו נכונה. 30-מ

 נכונה. 3כאשר בודקים תשובות אין צורך לבדוק את כל התשובות אם מוצאים תשובה מתאימה. תשובה 
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קמ"ש. אם כך,  20מהירות זו זהה למהירות שחישבנו בתרגיל הקודם והיא  דקות. 3-רון עבר מונית א' ק"מ אחד בבמקטע האח

 נכונה. 2.  תשובה 2x3=6דקות ולכן  3שקלים לדקת נסיעה. המונית נסעה  2 -התשלום במקטע זה חושב לפי התעריף האיטי
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דקות(. באותו הזמן עבר מונית ב' את המרחק שבין  2-ק"מ ב 0נית א' במקומה )היא עברה במקטע הדרך השני שלה עמדה מו

 נכונה. 1, כלומר ק"מ אחד. תשובה 8-ל 7-הק"מ ה
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 דקות בדיוק. אם המונית השלישית 25ק"מ. הזמן שבו עברה מונית א' את הדרך הזו הוא  20 -הדרך של כל המוניות היא קבועה

 -דקות. כדי לחשב את מהירותה נחשב 25 -הגיעה יחד עם מונית א' הרי שזמן נסיעתה זהה
20

25
=

x

60
 > x =

60×20

25
. נצמצם את 

 נכונה. 2. תשובה x=12x4=48פעמיים ונישאר עם  5-השבר לפני שנכפול. ניתן לצמצם את ב
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כל הזוויות שלהם שוות. נגלה את יחס  -וית ושווי שוקיים הם בהכרח משולשים דומיםשני משולשים ישרי זו -דרך פתרון א'

:2√ -. כאר מוציאים שורש ליחס השטחים מקבלים את היחס הקווי2:1 -. נצמצם את היחס50:25 -השטחים  3. תשובה 1

 נכונה.

ולש ישר זווית ושווה שוקיים היא ניצב נחשב את אורכי הצלעות בכל משולש לפי השטחים. נוסחאת השטח למש -דרך פתרון ב'

 .2בשנייה/

 -משולש א'
𝑥2

2
= 50  

 𝑥2 = 100  

 x=10 כדי לקבל את אורך היתר לפי היחס הקבוע במשולש ישר זווית ושווה  2√ -אז נכפול ב 10. אם הניצב במשולש שווה

 .210√ -שוקיים

 -משולש ב'
𝑥2

2
= 25   

 𝑥2 = 50   

  𝑥 = כדי לקבל את אורך היתר לפי היחס הקבוע במשולש ישר זוית  2√ -אז נכפול ב 50√. אם הניצב במשולש שווה 50√

50√ -ושווה שוקיים × √2 = √100 = 10. 

:2√10היחס בין היתר של משולש א' ליתר של משולש ב' הוא  10  

 √2:  נכונה. 3. תשובה 1
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את המספרים הקטנים  b-ו aרישה בשאלה היא לתשובה שהיא "לכל הפחות" ננסה להציב במקום כיוון שהד -דרך פתרון א'

 .15, לכן נכפול אותם ונקבל 5-ו 3צריך להיות המספר הקטן ביותר שהגורמים הראשוניים שלו הם רק   bביותר האפשריים. 

 a  היות גדול יותר מ, אך עליו ל3-ו 2צריך להיות מספר שגורמיו הראשוניים הם רק-bנכפול את הגורמים הראשוניים 15-, מ .

 שמתאים להצבה. 18ונקבל  3-, נכפול פעם נוספת ב6ונקבל 

 נציב בביטוי: כעת

 
𝑎×𝑏

30
=

15×18

30
=

1×18

2
=  נכונה. 3. תשובה 9

. נזכור x3b=5 -מים ראשונייםנתונים נכתוב את מכפלתם כמכפלה של גור b-ו aכיוון שהגורמים הראשוניים של  -דרך פתרון ב'

. 2x3x5 -לגורמיו הראשוניים 30. נפרק גם את 2x3x3 -פעם נוספת ולכן 3יהיה גדול יותר עלינו להוסיף למכפלה את  a-שכדי ש

 -כעת נחלק רק את המכפלות ונוכל לצמצם בקלות את הגורמים הראשוניים המשותפים
2×3×3×3×5

2×3×5
= 3 × 3 =  3. תשובה 9

 נכונה.
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)ספרת אחדות  120. מספר זה הוא 5-ומתחלק ב 123-לפי ההגדרה  של הפעולה $ עלינו למצוא את המספר הגדול ביותר שקטן מ

וגם  120-(. כעת נבצע את הפעולה שוב, בגלל שיש שני סימני $ בשאלה. המספר הגדול ביותר שקטן מ5היא סימן החלוקה של  0

 נכונה. 2(. תשובה 5היא סימן החלוקה של  5ספרת אחרות ) 115הוא  5-מתחלק ב
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מלבן. כיוון ששתי צלעות הוא  , 90̊צלעות וזוויותיו  4הוא בעל מרובע  .השטח המקווקו בסרטוט הוא ריבוע -דרך פתרון א'

 יים(.)צלע בחזקת שת 𝑥2שטחו הוא  סמוכות שלו שוות זו לזו המלבן הופך לריבוע.

יש לו ארבע צלעות ששתיים מהן מקבילות בגלל שהן חלק מצלעותיו של המלבן הגדול, ועוד שתי  -השטח האפור הוא מקבילית

 צלעות שניתן להוכיח שהן מקבילות כי שני המשולשים הלבנים חופפים זה לזה. 

ע יבוכי הוא מקביל לצלע הר Xטן ששווה בכל אחד מהמשולשים ניצב ק -אורכי הצלעותלפי את חפיפת המשולשים ניתן להוכיח 

. במשולש הלבן התחתון זה הנתון. במשולש הלבן העליון נוכיח כי אם אורך צלע הצורה 2Xהמקווקו, וניצב ארוך נוסף שאורכו 

. לשני 2xאחד של השטח האפור נישאר עם  X-אחד של הריבוע המקווקו ו X)כמו הצלע שמולה(, כאשר נוריד  4xכולה הוא 

לשים זווית ישרה, ולכן הם חופפים וכל זוויותיהם שוות. הזוויות השוות יאפשרו להוכיח ששתי הצלעות הנוספות בשטח המשו

 האפור מקבילות כי הן מקיימות זוויות מתאימות דומות.

כדי לחשב את שטח המקבילית אנו זקוקים לגובה, נוסף על אחת הצלעות שכבר נתונה. גובה המקבילית 

 )צלע כפול גובה(. x2. שטח המקבילית הוא Xולכן אורכו  בוערישווה לצלע ה

 -אם כך חלוקת השטחים תיתן
𝑥2

x2 =  נכונה. 1. תשובה 1

 

 .x=3ונחשב את גדלי השטחים האמיתיים. נציב  Xנציב מספר במקום  -דרך פתרון ב'

 .3x3=9 -נקבל את שטח הריבוע המקווקו

. נוריד מהמלבן 3x12=36, ולכן שטחו הוא 4x=4x3=12והצלע השנייה היא  3ולה( היא צלע אחת של המלבן הגדול )הצורה כ

×3 -. נחשב שטח משולש לבן אחד27=36-9 -את שטח הריבוע 2𝑥 = 3 × 2 × 3 =
18

2
= . נחסר משטח המלבן שטח של 9

 , זהו גודלו של השטח האפור. 9=27-9-9 -משולש לבן פעמיים

 נכונה. 1. תשובה 1=9/9 -פורנחלק את שטח הריבוע המקווקו בשטח הא

     

 (.1התשובה הנכונה היא ) .19

נבצע הצבת מספרים מהראש, כך שיתאימו לנתונים. נשים לב שכדי שחיבור של שני מספרים יספק תוצאה שלילית, חייב אחד 

פק תוצאה מספר שלילי. כדי שמכפלה של שני מספרים תס y-ו xמהם לפחות להיות שלילי, ולכן ננסה ליצור מהמכפלה של 

 yיהיה שלילי, נציב את  y-שלילית חייב רק אחד מהם להיות שלילי, ובגלל שבשאלה אנו מעוניינים לגלות את התנאי לכך ש

. נוודא שההצבה מתאימה לנתון z=4 -נציב מספר חיובי x-יהיה גדול מ  z-וכדי ש x=3 ,y=-2חיובי. נציב  xשלילי ואת 

   3x-2+4<0 -הראשון

  -6+4<0   

 -. כעת נשלול את התשובות לפי הצבה זו0>2- 



 

 

 אכן שלילי. התשובה אפשרית. yבהצבה שלנו,  0-גדול מ x -כש -1תשובה 

 שלילי. התשובה נפסלת. yשלילי אינו תנאי הכרחי כדי לקבל  Xשלילי.  yועדיין  0-לא קטן מ Xבהצבה שלנו  -2תשובה 

 שובה אפשרית.אכן שלילי. הת yבהצבה שלנו  0-גדול מ z-כש -3תשובה 

 שלילי. התשובה נפסלת. yשלילי אינו תנאי הכרחי כדי לקבל  zשלילי.  yועדיין  0-לא קטן מ zבהצבה שלנו  -4תשובה 

 -אליהם להבין מה קורה לנתונים כאשר אחד מהתנאים בתשובות מתווסףכעת ננסה 

חייב להיות שלילי כדי  y( ואז  x-)כי הוא גדול מ חייב להשאר חיובי zחיובי הרי שגם  xאם אנו חייבים להשאיר את  -1תשובה 

 תהיה שלילית. y-ו xשהמכפלה של 

 y( ואת z-להיות מספר שלילי )כי הוא קטן יותר מ xחיובי, נוכל בכל זאת לשנות את  zאם אנו חייבים להשאיר את  -3תשובה 

 יות שלילי. התשובה נפסלת.לא חייב לה yחיובי  zתישאר שלילית.  כלומר, אם  y-ו xלחיובי והמכפלה של 

 נכונה. 1תשובה 

 

 (.4התשובה הנכונה היא ) .20

מכיוון שכמות האופציות לבחירה מצומצמת נוכל לפרוט ידנית את כל המצבים האפשריים. נבדוק כמה אופציות שונות קיימות 

 לסידור המספרים שבחרו עופר וגלית ובכמה מהן התוצאה של חילוק המספרים היא מספר שלם.

 -נקבל מספר שלם 1וגלית בחרה  1ופר בחר אם ע
1

1
. 

 -נקבל שבר 2וגלית בחרה  1אם עופר בחר 
1

2
. 

 -נקבל מספר שלם 1וגלית בחרה  2אם עופר בחר 
2

1
. 

 -נקבל מספר שלם 2וגלית בחרה  2אם עופר בחר 
2

2
. 

מתוך ארבעת המקרים השונים נקבל מספר אלו כל האפשרויות השונות שיכולות להתקיים משילוב של שני מספרים. בשלושה 

שלם, אז הסיכוי למספר שלם הוא 
3

4
 נכונה. 4. תשובה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :1 רק אנגליתפ        
 מפתח תשובות נכונות:

 

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

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

3. 2 8. 1 13 1 18. 1   

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

5. 4 10. 3 15. 3 20. 4   

 

 השלמת משפטים
 בסיאטל, וושינגטון.  צולםהסרט "נדודי שינה בסיאטל"  .1

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 נלחם -fought: 1תשובה 

 תוקן -fixed: 2תשובה 

 הוטס -flown: 3תשובה 

 הוסרט, צולם. -filmed :4תשובה 

 

 מט", שמשמעותו "המלך הובס". -הפרסי "שה ביטוימט כנראה מגיע מה-מט" במשחק השח-המונח "שח .2

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 בוחן -quiz :1תשובה 

 חוף -beach: 2תשובה 

 קולר -collar: 3תשובה 

 ביטוי -phrase :4תשובה 

 

 בצורה יוצאת דופן, נחשב לחצוצרן הבולט ביותר בהיסטוריה של הג'אז. מוכשרלואי ארמסטרונג, שהיה מוזיקאי  .3

 (. 2ונה היא )התשובה הנכ

 יונוכחי, עכשו -current: 1תשובה 

 מוכשר, מחונן -gifted: 2תשובה 

 הגון -decant: 3תשובה 

 , נדרשדרש -required :4תשובה 

 



 

 

 מטורניר הגראנד סלאם בשל התנהגות לא ראויה. נפסל, שחקן הטניס ג'ון מקנרו, 1990-ב .4

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 לפסו -disqualified: 1תשובה 

 גלוי -disclosed: 2תשובה 

 מעוות, שצורתו מושחתת -disfigured: 3תשובה 

 מפורק מנשק -disarmed :4תשובה 

 

 בלי עזרת מסוקים. לכבותאת רוב שריפות היער אי אפשר  .5

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 מנוסח, מבוטא -articulated: 1תשובה 

 מוברח -smuggled: 2תשובה 

 מאוים -intimidated: 3תשובה 

 כבוי -extinguished :4תשובה 

 

 , שהוקם ע"י המלך פיליפ אוגוסט כדי להגן על העיר פריז.12-מהמאה ה מבצרארמון הלובר נבנה על שרידי  .6

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 פסיפס -mosaic: 1תשובה 

 מבצר -fortress: 2תשובה 

 המולה -commotion: 3תשובה 

 מחסור -shortage :4תשובה 

 

 כל כך שאין לה כל חשיבות. מעטהפעוטות וילדים צעירים, השפעת מין הילד על הגדילה הפיזית היא אצל  .7

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 מעט -slightly: 1תשובה 

 באופן טיפוסי -typically: 2תשובה 

 באופן אישי -personally: 3תשובה 

 לעיתים קרובות -frequently :4תשובה 

 

 

 

 

 

 



 

 

 למחלה הנוראית. נכנעועבועות, מליוני אנשים לפני שפותח חיסון לאב .8

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 נכנע -succumbed: 1תשובה 

 נמשך -gravitated: 2תשובה 

 חטא -transgressed: 3תשובה 

 התחיל )שהתחילו אותו( -commenced :4תשובה 

 

 ניסוח מחדש

 ט חברים.היו מעריצים רבים אך מע לקארל מרקס, אדם נחרץ בדעותיו ושחצן, .9

בעוד שאנשים רבים העריצו את קארל מרקס, שהיה בעל דעות נחרצות ובכלל לא צנוע, לא היו לו   -(1התשובה הנכונה היא )

  חברים רבים.

במשפט המקורי לא היו לקארל מרקס  חבריו של קארל מרקס העריצו אותו לרוב, אבל חשבו שהוא גלוי יותר מידי ומתנשא.  -(2תשובה )

 לא העריצו אותו. התשובה נפסלת. חברים והם

אנשים רבים שכיבדו את קארל מרקס, העריצו אותו גם בשל הרעיונות שלו וגם בשל בטחונו העצמי. במשפט המקורי נאמר  -(3תשובה )

 שקארל מרקס היה דעתן ושחצן אך לא שאלו הסיבות לכך שהעריצו אותו. התשובה נפסלת.

ם ממורמר וחסר סבלנות, רק חלק קטן מחבריו ומעריציו הוטרדו בשל כך. במשפט המקורי לא למרות שקארל מרקס היה אד -(4תשובה )

 היו לו חברים. התשובה נפסלת.

 

 השכיחות של תאונות דרכים המערבות נהגים צעירים עולה ביחס ישיר למספר הנוסעים ברכב. .10

 ה הסבירות לתאונת דרכים.ככל שיש יותר אנשים ברכב עם נהג צעיר, כך עול  -(3התשובה הנכונה היא )

השכיחות של תאונות דרכים עולה ביחס ישיר לגילו של הנהג המעורב. במשפט המקורי היחס הוא בין תאונות למספר הנוסעים  -(1תשובה )

 ברכב ולא לגיל הנהג. התשובה נפסלת.

שות אם הם לבד ברכב. במשפט המקורי נהגים צעירים נמצאים בסבירות גבוהה יותר להיות מעורבים בתאונות דרכים ק -(2תשובה )

הסבירות לתאונה עולה ככל שיש יותר אנשים ברכב, לכן אם הנהג לבד הסבירות יורדת. בנוסף, המשפט המקורי לא מדבר על תאונות 

 דרכים קשות אלא על תאונות באופן כללי. התשובה נפסלת.

במשפט המקורי לא מדברים על הפגיעה  בתאונת דרכים אם הנהג צעיר. נוסעים במכונית נמצאים בסבירות גבוהה יותר להפגע  -(4תשובה )

  בנוסעים אלא על עצמם קיומה של התאונה, לא ידוע אם מדובר על תאונות עם נפגעים או לא. השובה נפסלת.

 

 בעברה הכלכלי של מדינתם. אמריקאים נוטים להפריז בחשיבותו של האינדיווידואליזם .11

אמריקאים לעיתים קרובות חושבים שלאינדיווידואליזם היה תפקיד חשוב יותר בעברה הכלכלי של   -(4התשובה הנכונה היא )

 מדינתם יותר מאשר היה לו במציאות.

ה, למרות מה שהרבה אמריקאים עשויים לחשוב. במשפט תפקיד חשוב בעברה הכלכלי של אמריקלאינדיווידואליזם היה  -(1תשובה )

ים בהערכת האינדיווידואליזם ולא ממעיטים, במשפט זה נאמר שהיה לו תפקיד חשוב יותר משחושבים, המקורי האמריקאים דווקא מגזימ

 אמירה הפוכה. התשובה נפסלת.

בעבר, אמריקאים יחסו לאינדיווידואליזם חשיבות רבה יותר לכלכלה של מדינתם מאשר הם עושים היום. במשפט המקורי  -(2תשובה )

 ינה ולא על המחשבות של האמריקאים בעבר. התשובה נפסלת.מדובר על העבר הכלכלי של המד

אמריקאים כיום מאמינים שהאינדיווידואליזם שבעבר השפיע על הכלכלה של מדינתם כבר לא קיים. במשפט המקורי לא  -(3תשובה )

 מדברים על המשך קיומו של האינדיווידואליזם, אלא על חשיבות ההשפעה שלו בעבר. התשובה נפסלת.

 



 

 

 (2וחות שוכן בראשו של החובש את הכתר )שייקספיר, הנרי הרביעי, חלק אי נ .12

 לשליט יש דאגות רבות. -(1התשובה הנכונה היא )

לא כל המנהיגים יורשים את התואר שלהם. המשפט המקורי לא עוסק בירושת המלוכה, אלא בחוסר הנוחות שמלווה אותה.  -(2תשובה )

 התשובה נפסלת.

 תמיד ראויה לכתר. במשפט המקורי לא נאמר שהמלך לא ראוי לכתר אלא שיש לו דאגות רבות. התשובה נפסלת. המלוכה לא -(3תשובה )

מלכים גדולים לרוב לא מעוניינים להיות מנהיגים. במשפט המקורי לא מדובר על רצונותיו של המלך, אלא על הדאגות שטורדות  -(4תשובה )

 אותו. התשובה נפסלת.

 

 1קטע קריאה 

מציגה את מונוי והתושבת היחידה שלה. הפסקה הראשונה מציגה את הישוב מונוי ואת התושבת  -(1הנכונה היא ) התשובה .13

 שלו, אלסי איילר ותפקידיה בעיר.

לדון בחייה של אלסי איילר. הפיסקה לא מתעמקת בחיים של אלסי אלא בהצגה כללית שלה ושל הישוב בו היא חיה. התשובה  -(2תשובה )

 נפסלת.

לתאר שלט בלתי רגיל על הכביש הראשי. תיאור השלט בפיסקה הראשונה נועד רק כדי לערוך הכרות עם היחוד של הישוב מונוי.  -(3בה )תשו

 הפיסקה לא ממשיכה לעסוק בשלט. התשובה נפסלת.

על העיירה הקטנה ביותר. להציג את העיירה  הקטנה ביותר בארה"ב. בפסקה נאמר בפרוש שיש עוד ישובים כאלו, לא מדובר  -(4תשובה )

 התשובה נפסלת.

 

אין מקום אחר בעיירה שניתן לקנות בו בירה. השלט בכניסה לטברנה מבטיח כי היא מגישה את  -(4התשובה הנכונה היא ) .14

הבירה הכי קרה בעיר. אם יש רק טברנה אחת בישוב אז הגיוני שהיא מגישה את הבירה הכי קרה בעיר, ולכן עומדת בהבטחה 

 בשלט הכניסה שלה בקלות. שמוצגת

לא הרבה אנשים קונים בירה מאלסי. זה לא קשור לטמפרטורה של הבירה או להבטחה של המקום לבירה קרה. התשובה  -(1תשובה )

 נפסלת.

 לא כולם בעיר אוהבים בירה קרה. ועדיין הטברנה מספקת אותה בלי תחרות. התשובה נפסלת. -(2תשובה )

 כירת בירה. אבל זו לא הסיבה שהטברנה מוכרת את הבירה הכי קרה בעיר. התשובה נפסלת.אין חוק נגד מ -(3תשובה )

 

קמתה הההיסטוריה של... הפיסקה השלישית מתארת את כמות האוכלוסיה בעיר לאורך השנים, מ -(3התשובה הנכונה היא ) .15

תמכות העיירה על קו הרכבת שעבר בה אלסי ובעלה. בנוסף הפיסקה מתארת את הס -מצב שבו רק שני אנשים נותרו בעירועד ל

 בעבר והסיבות לכך שהוא כבר לא עובר בה.

 השווקים בפיסקה הם שווקים בערים אחרות ולא במונוי. התשובה נפסלת. -(1תשובה )

 הפיסקה לא מתארת את האנשים שהקימו את מונוי אלא רק מציינת מתי היא הוקמה. התשובה נפסלת. -(2תשובה )

קה לא עוסקת רק באלסי ובעלה, שני התושבים האחרונים, אלא בכל היסטוריה של העיר שהובילה למצב שבו נותרו רק הפיס -(4תשובה )

 שני תושבים בעיירה. התשובה נפסלת.

 

 .12תושבים. מידע זה כתוב בשורה  150-מונוי  מעולם לא מנתה יותר מ -(4התשובה הנכונה היא ) .16

תושבים עסקו בחקלאות, העיירה מעולם לא הייתה מוקד חקלאות משמעותי, אלא תמיד הייתה ן בפיסקה כי הלמרות שמצוי -(1תשובה )

 קטנה. התשובה נפסלת.

 הפיסקה מציינת כי היו בעיירה פסי רכבת בעבר, אך לא נאמר מתי לראשונה הגיעה הרכבת למונוי. התשובה נפסלת. -(2תשובה )

 העיירה אלא את מקור הפרנסה העיקרי שלה. התשובה נפסלת.הפיסקה לא מציינת את מצבה הכלכלי של  -(3תשובה )



 

 

 

מתכוונת להשאר במונוי. בפיסקה האחרונה נשאלת אלסי האם תשקול לעזוב והיא עונה כי "זה   -(1התשובה הנכונה היא ) .17

 הבית" וניתן להבין מתשובתה שאין בכוונתה לעזוב את העיירה שהיא מחשיבה בייתה.

 רת על עבודתה של אלסי בטברנה, אלא על הלקוחות שלה, שמגיעים מערים אחרות בסביבה. התשובה נפסלת.הפיסקה לא מדב -(2תשובה )

 הפיסקה מציינת מתי נפטר בעלה של אלסי אך מציינת דבר לגבי נישואים נוספים. התשובה נפסלת. -(3תשובה )

 יר כיום. התשובה נפסלת.הפיסקה לא מדברת על שיקוליה של אלסי בעבר, אלא על עיסוקיה בע -(4תשובה )

 

 

 2 קטע קריאה

הסברה הרווחת  1977הייתה מפתיעה. הפיסקה מסבירה שעד  1977להסביר למה התגלית של שנת  -(1התשובה הנכונה היא ) .18

הייתה כי אור שמש הוא קריטי לקיומם של חיים וכי חיים לא יכולים להתקיים במעמקי האוקיינוס, שם אין אור שמש. בשל 

 הייתה מפתיעה. 1977תגלית של חיים במעמקי האוקיינוס בשנת סברה זו ה

 תהליך הפוטוסינתזה מוזכר בפיסקה אך לא מוגדר או מוסבר. התשובה נפסלת. -(2תשובה )

הפסקה מתארת את התגלית המפתיעה במחקרם של גיאולוגים, אך לא מתארת כיצד הם חוקרים את רצפת האוקיינוס. מצוין  -(3תשובה )

 ולוגיה חדשה אפשרה את התגלית, אך לא מפורט עליה דבר. התשובה נפסלת.רק כי טכנ

, אך בפיסקה זו היא עדיין לא מתוארת בפירוט. התשובה 1977המערכת האקולוגית שנמצאה בגלפגוס היא התגלית של שנת  -(4תשובה )

 נפסלת.

 

ם לעצמם מזון ע"י תהליך שנקרא פוטוסינתזה, אור שמש. המשפט הרלוונטי מציין כי צמחים מייצרי -(1התשובה הנכונה היא ) .19

סינתזה, שלשם כימו -שהוא תהליך שמונע ע"י אנרגיה מהשמש. בהמשך הטקסט מספרים צורה אחרת להפקת אנרגיה ומזון

קיומו דרושים חומרים כימיים מסוימים. מכאן ניתן להסיק כי הסינתזה היא החלק הקבוע ומה שמשתנה מסוג אחד לאחר של 

 במקרה של פוטוסינתזה מדובר על אנרגיית השמש. -וא מקור האנרגיה שמנוצל ע"י מי שמבצע אותהסינתזה ה

 קשורה לשמש. התשובה נפסלת. photoפוטוסינתזה היא תהליך שמבוצע ע"י צמחים אך התחילית  -(2תשובה )

להבין זאת ע"י השוואה בין  לא קשורה לתוצר של התהליך אלא לאנרגיה המניעה אותו וניתן photoהתחילית  -(3תשובה )

 פוטוסינתזה לכימוסינתזה שמתוארים כתהליכים שדורשים מקורות אנרגיה שונים. התשובה נפסלת.

לא מציינת שזה תהליך, אחרת הייתה צריכה להופיע שוב  photoלפי הקטע פוטוסינתזה היא תהליך, אך המילה  -(4תשובה )

 נפסלת.במילה כימו סינתזה שגם הוא תהליך. התשובה 

 

הבקטריה מייצרת את מזונה בתהליך  -13-14מייצרת מזון בעזרת כימו סינתזה. מידע זה בשורות  -(4התשובה הנכונה היא ) .20

 הכימוסינתזה.

 צורות חיים אחרות על ריצפת האוקיינוס תלויות בבקטריה ולא היא תלויה בהן. התשובה נפסלת. -(1תשובה )

הן צורת החיים הקטנה ביותר בקרקעית האוקיינוס אך לא בכלליות על גבי כדור הארץ. התשובה  בפיסקה מצוין שהבקטריות -(2תשובה )

 נפסלת.

 לא נאמר בפיסקה שהבקטריות יכולות לחיות רק בקרקעית האוקיינוס. התשובה נפסלת. -(3תשובה )

 

 נעלם ככל שהיא מתבגרת. מצוין כי הפה של התולעת 19יש לה פה רק כשהיא צעירה. בשורה  -(4התשובה הנכונה היא ) .21

 בפיסקה נאמר כי התולעת בולעת בקטריות רק בצעירותה ולא לכל אורך חייה. התשובה נפסלת. -(1תשובה )



 

 

 מצינת האם התולעת חייה רק במקום זה או במקומות נוספים. התשובה נפסלת.הפיסקה אינה  -(2תשובה )

וגית( תלויה בבקטריות והיא לא הגורם הקריטי למערכת המזון אלא מצינת כי התולעת )וכל המערכת האקולהפיסקה  -(3תשובה )

 הבקטריות. התשובה נפסלת.

 

ארובות הידרותרמיות נמצאות בעיקר באיזור איי הגלפגוס. הקטע מספר על הארובות שנמצאו ליד  -(2התשובה הנכונה היא ) .22

 אך לא נאמר שהן נמצאות רק שם או בעיקר שם. 1977-הגלפגוס ב

 . התשובה נפסלת.5-9מידע זה מופיע בשורות  -(1תשובה )

ניתן להבין מהקטע שהמים בארובות אלו מכילים את החומרים הכימיים שדרושים ליצורים החיים שם לשם ייצור מזון וכך  -(3תשובה )

 מתאפשר להם לחיות גם בקרקעית האוקיינוס ללא אור שמש כמקור אנרגיה לייצור מזון. התשובה נפסלת.

 . התשובה נפסלת.9-10מידע זה מופיע בשורות  -(4תשובה )



 

 

 :2 רק אנגליתפ
 מפתח תשובות נכונות:

 

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

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

3. 1 8. 2 13 4 18. 1   
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5. 2 10. 1 15. 1 20. 2   

 
 השלמת משפטים

 , כשהממשל הועבר לאדו.1868עד  794 -יפן החל מ של עיר הבירההעיר קיוטו הייתה  .1

 (. 3התשובה הנכונה היא )

 תווית -label :1תשובה 

 חבר -member :2תשובה 

 עיר בירה -capital :3תשובה 

 כניסה -entrance :4תשובה 

 

 .כלאלחיים ב ידון, נלסון מנדלה נעצר בגלל פעילויות נגד משטר האפרטהייד ונ60-בשנות ה .2

 (. 2ונה היא )התשובה הנכ

 חבילה -package  :1תשובה 

 כלא -prison :2תשובה 

 כדור -bullet :3תשובה 

 גבול -border :4תשובה 

 

 חשוב לחלבונים. מקורדגים, בהדיאטה היפנית המסורתית עשירה  .3

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 מקור -source :1תשובה 

 סוד -secret :2תשובה 

 חוש -sense :3תשובה 

 סצנה -scene :4תשובה 

 



 

 

 הם רבים יותר מחלזונות יבשה. םיחלזונות  .4

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 מרוחק -remote :1תשובה 

 ימי )כל דבר ששייך לים( -merine :2תשובה 

 שנתי -annual :3תשובה 

 רשמי -official :4תשובה 

 

 ייו לשיפור תנאי החיים של העניים.חברתי והקדיש את ח אי צדקהסופר הצרפתי אלכסנדר דיומא התנגד לכל צורה של  .5

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 הכללה -inclusion :1תשובה 

 אי צדק -injustice :2תשובה 

 תמימות, חף מפשע -innocence :3תשובה 

 חוסר דיוק -inaccuracy :4תשובה 

 

 הוולונים בדרום דוברים צרפתית. ואילוהפלמים של בלגיה הצפונית דוברים הולנדית  .6

 (. 2ובה הנכונה היא )התש

 לכן -therefore :1תשובה 

 ואילו -whereas :2תשובה 

 יתר על כן -moreover :3תשובה 

 אלא אם כן -unless :4תשובה 

 

 .2008-לפרופסור לתיאטרון מודרני, באוניברסיטת אוקספורד ב התמנההשחקן זוכה האוסקר, קווין ספייסי,  .7

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 מונה -appointed :1תשובה 

 התאסף -assembled :2תשובה 

 מחאו כפיים, הריעו -applauded :3תשובה 

 הניח -assumed :4תשובה 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הצבאית של רומא העתיקה. העוצמהבניטו מוסוליני ניסה לשחזר באיטליה המודרנית את  .8

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 תפזורת -bulk :1תשובה 

 עוצמה -might :2תשובה 

 הונאה -fraud :3תשובה 

 חלל, ריק -void :4תשובה 

 

 ניסוח מחדש

 ביתו של בטהובן בבון הפך למוזיאון. .9

 ביתו של בטהובן בבון הוא עכשיו מוזיאון. -(1התשובה הנכונה היא )

 ביתו של בטהובן בבון היה ליד מוזיאון. במשפט המקורי הבית הוא המוזיאון ולא מצויין מיקומו. התשובה נפסלת. -(2תשובה )

 ביתו של בטהובן בבון יהפוך בקרוב למוזיאון. במשפט המקורי הבית כבר הפוך למוזיאון ולא יהפוך בעתיד. התשובה נפסלת. -(3שובה )ת

 ביתו של בטהובן בבון היה פעם מוזיאון. במשפט המקורי הבית הפך למוזיאון ולא נאמר שזה השתנה. התשובה נפסלת.  -(4תשובה )

 

 שעונים מכניים.קיימים  13-החל מהמאה ה .10

 .13-השעונים המכניים הראשונים יוצרו במאה ה -(1התשובה הנכונה היא )

, ולכן לא ייתכן שכל השעונים 13-כל השעונים היו מכניים. במשפט המקורי החלו לייצר שעונים מכניים רק במאה ה 13-במאה ה -(2תשובה )

 אז היו מכניים. התשובה נפסלת.

, ולכן הם לא היו 13-עונים מכניים רק במאה הפוצים. במשפט המקורי החלו ליצר ששעונים מכניים היו נ, 13-עד המאה ה -(3תשובה )

 נפוצים עד אז. התשובה נפסלת.

עדיין קיימים. במשפט המקורי לא מדברים על שעונים ספציפיים שקיימים או לא  13-מספר שעונים מכניים שיוצרו במאה ה  -(4תשובה )

 על שעונים מכניים באופן כללי. התשובה נפסלת. קיימים בימינו, אלא

 

 הייתה מעורבת בהכחדה של מספר זני צפרדעים באוסטרליה ומרכז אמריקה. chytrid -בזמן האחרון, פטריית ה .11

מספר זנים של צפרדעים באוסטרליה ומרכז אמריקה נכחדו לאחרונה, תופעה זו מיוחסת לנוכחותה  -(3התשובה הנכונה היא )

 .chytrid של פטריית

מיוחסת לשינוי באוכלוסיית הצפרדעים של אוסטרליה ומרכז אמריקה. במשפט המקורי  chytridההכחדה של פטריית  -(1תשובה )

 הצפרדעים נכחדו ולא הפטריה. התשובה נפסלת.

-תן למצוא את פטריית הלאחרונה נחשף כי מספר זנים של צפרדעים יכולים לחיות רק באוסטרליה ומרכז אמריקה, איפה שני -(2תשובה )

chytrid.במשפט המקורי הזנים של הצפרדעים לא חיים רק באוסטרליה ומרכז אמריקה, אלא נכחדו ממקומות אלו. התשובה נפסלת . 

. במשפט המקורי הזנים chytrid-מספר זנים של צפרדעים באוסטרליה ומרכז אמריקה חולים במחלה שקשורה בפטריית ה -(4תשובה )

   פטרייה ולא רק חלו במחלה. התשובה נפסלת.נכחדו בשל ה

 

 הרומנים של בוריס פילניאק מעוררים את זעמן של הרשויות הרוסיות. .12

 כעסה של הממשלה הרוסית התעורר בגלל הרומנים של פילניאק. -(4התשובה הנכונה היא )

הרומנים עוררו כעס, אך לא סופר על פעולות הרשויות הרוסיות החרימו את הרומנים של פילניאק. במשפט המקורי נאמר ש -(1תשובה )

 שננקטו בשל כך. התשובה נפסלת.



 

 

הרומנים של פילניאק מתארים את הרשויות הרוסיות באור בלתי מחמיא. במשפט המקורי נאמר שהרומנים עוררו כעס, אך לא  -(2תשובה )

 נאמר מדוע או מה תוכנם של הרומנים. התשובה נפסלת.

פילניאק ביטאו את הביקורת שלו נגד המשטר הרוסי. במשפט המקורי לא נאמר דבר על תוכנם של הרומנים.  הרומנים של  -(3תשובה )

 התשובה נפסלת.

 

 

 

 

 1קטע קריאה 

נאמר כי היתושות בררניות לגבי הדם שהן  5נמשכות לאנשים מסוימים יותר מלאחרים. בשורה  -(4התשובה הנכונה היא ) .13

 העדפה שלהן לעקוץ )ולשתות את דמם( אנשים ששתו בירה, יותר מאנשים אחרים. ניזונות ממנו וכל הטקסט עוסק ב

 באפריקה המחלה גובה חיים רבים ושם נערך המחקר אבל לא נאמר כי היתושות חיות רק שם. התשובה נפסלת. -(1תשובה )

 בקטע לא מדובר על ההתרבות של יתוש האנופליס. התשובה נפסלת. -(2תשובה )

 סקה הראשונה נאמר בפירוש שמחלת המלריה מופצת ע"י נקבות האנופליס ולא ע"י הזכרים. התשובה נפסלת.בפי -(3תשובה )

 

מחקר שמתמקד בנושא מעניין. הפיסקה הראשונה מציגה את המחקרים הרבים שנעשים על מנת  -(3התשובה הנכונה היא ) .14

בחיבה של היתושות לאנשים ששתו בירה. בשורה  לנסות להכחיד את מחלת המלריה, אך מציינת במיוחד מחקר מסוים שעוסק

 (.unusual angleגם מצוין כי למחקר יש זווית ייחודית ) 4

נאמר בפיסקה כי מחלת המלריה גובה חיים רבים באפריקה אך לא נאמר שהיא המחלה הקטלנית ביותר  -(1תשובה )

 באפריקה. התשובה נפסלת.

יס כגורם למחלת המלריה. ההתמקדות היא לא רק בחרק אלא במחלה שהוא הפיסקה מציגה את יתושות האנופל -(2תשובה )

 גורם ובמחקרים שנעשו על מחלה זו. התשובה נפסלת.

הפיסקה מציינת כי מטרת המחקרים הרבים היא למצוא דרך להכחיד את המחלה אבל רעיון זה הוא לא המרכזי  -(4תשובה )

 בפיסקה. התשובה נפסלת.

 

לקבוע האם יתושים מעדיפים דם במכיל אלכוהול. בתיאור הניסוי מסופר כי חלק מהאנשים  -(1התשובה הנכונה היא ) .15

שהשתתפו בו שתו רק מים וחלק שתו בירה ואז חשפו אותם ליתושים ובדקו מי האנשים שנעקצו יותר. ניתן להסיק כי ניסו 

 לבדוק את ההבדל במשיכת היתושים לדם שמכיל או לא מכיל אלכוהול.

 בניסוי השתמשו ביתושים שנאספו קודם לכן ) ניתן להניח( ולא זו מטרתו. התשובה נפסלת. -(2תשובה )

היתושים נחשפו לאנשים ששתו דולו )הבירה המקומית( במטרה לבדוק האם יעדיפו לעקוץ אותם. החשיפה לא הייתה המטרה  -(3תשובה )

 עצמה. התשובה נפסלת.

 אוד ספציפי, משיכתם לדם עם אלכוהול, ולא באופן כללי. התשובה נפסלת.התנהגות היתושים נבדקה בהקשר מ -(4תשובה )

 

ששתיית בירה מגדילה את הסיכוי להיעקץ  -אומרת בדיוק את זה 19מעלה את הסיכוי להיעקץ. שורה  -(3התשובה הנכונה היא ) .16

 ע"י היתושים. 

 מאנשים שלא. התשובה נפסלת.יתושים עוקצים אנשים ששתו בירה יותר  -הטקסט אומר את ההיפך -(1תשובה )

 הפיסקה לא מדברת על מודעות של אדם ששותה בירה לעקיצות. התשובה נפסלת. -(2תשובה )

 אנשים ששתו בירה חשופים יותר לעקיצות, ולא מוגנים בפני עקיצות. התשובה נפסלת. -הטקסט אומר את ההיפך -(4תשובה )



 

 

 

 (.feed onנאמר כי היתושות בררניות לגבי הדם שהן ניזונות ממנו ) 5ניזונים מדם. בשורה  -(3התשובה הנכונה היא ) .17

 המחקר נעשה על עקיצות בני אדם אך לא נאמר כי היתושים עוקצים רק בני אדם. התשובה נפסלת. -(1תשובה )

 מידע זה לא מצוין בקטע בשום מקום. התשובה נפסלת. -(2תשובה )

בים, אך לא נאמר שהיתושים שם הכי מסוכנים או יותר מכל מקום אחר בעולם. התשובה באפריקה מחלת המלריה גובה חיים ר -(4תשובה )

 נפסלת.

 

 2 קטע קריאה

הניסוי הנכשל של הנרי פורד. הקטע מתאר את שאיפתו של פורד לייצר גומי בג'ונגלים של ברזיל ועל  -(1התשובה הנכונה היא ) .18

הכישלון של העיר שהוקמה, נטישתה, וחוסר ההצלחה של הניסוי נסיונו להקים עיר שלמה סביב צורך זה. הקטע מספר על 

 ייצור גומי לתעשיית הרכב של פורד. -בביצוע המטרה

 התשובה נפסלת. ההישג הגדול ביותר של הנרי פורד. הקטע מתאר דווקא כישלון וקשיים ולא הישג גדול. -(2תשובה )

 התשובה נפסלת. הקטע מספר על הניסיון שלו, אך הוא בסופו של דבר לא צלח. האופן שבו שינה הנרי פורד את תעשיית הגומי. -(3תשובה )

התשובה  פורדלנדיה: סביבת העבודה האידאלית. בקטע מתוארים דווקא הכשלים והקשיים בתנאי העבודה בפורדלנדיה. -(4תשובה )

 נפסלת.

 

מתארות את המהפכה שהוביל פורד בתחום  1-2הפך את המכוניות נגישות לעם האמריקאי. שורות  -(1התשובה הנכונה היא ) .19

הרכב כאשר החל בייצור המוני של רכבים זולים ובכך שינה את החברה האמריקאית. ניתן להסיק שהשינוי הוא שכעט 

 אמריקאים רבים יכלו להרשות לעצמם לקנות רכב.

 לת.לא נאמר על פורד שהוא יצר את המכונית האמריקאית הראשונה. התשובה נפס -(2תשובה )

 הוא רצע להקים מטע ענק אך לא נאמר שמדובר על המטע הכי גדול בברזיל. התשובה נפסלת. -(3תשובה )

 חלוקת הרווחים שמצוינת בסוף הפיסקה היא עם ממשלת ברזיל ולא עם העובדים. התשובה נפסלת. -(4תשובה )

 

שפורד לא העסיק מומחים רלוונטים להקמת  מסופר 10, לא ביצע דבר מה. בשורה נכשל -failed -(2התשובה הנכונה היא ) .20

משמעה הזניח, שכח, והמשמעות היא שהוא לא  neglected (to)פורדלנדיה כדי לקבל מהם יעוץ בתחומים שונים. המילה 

 העסיק את האנשים.

 התשובה נפסלת. כנן להעסיק את האנשים המתאימים בעתיד.תכנן. לא נאמר שפורד ת -planned -(1תשובה )

 התשובה נפסלת. הסכים. פורד לא העסיק את המומחים, הוא לא הסכים, לכן נגרמו הבעיות המתוארות בהמשך. -agreed -(3)תשובה 

 התשובה נפסלת. איים. פורד לא איים להעסיק מומחים, הוא דווקא לא העסיק אותם. -threatened -(4תשובה )

 

דלנדיה. הפיסקה מתארת את קשיי העבודה בעיר כמו  שעות לדון בקשיים שחוו העובדים בפור -(3התשובה הנכונה היא ) .21

העבודה שלא התאימו למקומיים, תנאי מזג האוויר הקשים והאיסור על שתיית האלכוהול שלא התאים לחוק הברזילאי 

 באותה תקופה.

ובדים הברזילאים. התשובה בסוף הפיסקה נאמר שגם תנאי המחייה של המנהלים האמריקאים היו קשים ולא רק חייהם של הע -(1תשובה )

 נפסלת.



 

 

הפיסקה מתארת אומנם את שעות העבודה במטע וחוקים מסוימים, אבל לא במטרה לתאר את הדרך שבה נוהל המטע, אלא  -(2תשובה )

 כדי להדגיש את הקשיים שבתנאי העבודה. התשובה נפסלת.

ההשקעה בה היא עדיין לא הותאמה לתנאי המחייה בברזיל העיר מתוארת בקצרה בתחילת הפיסקה רק כדי להסביר שלמרות  -(4תשובה )

 והיו בה בעיות רבות. התשובה נפסלת.

 

שנה. בתחילת הפיסקה האחרונה נאמר שפורד ניסה  17פורד ניסה למכור את פורדלנדיה במשך  -(1התשובה הנכונה היא ) .22

 ורק לאחר מכן ניסה למכור אותה.שנה, ואף השקיע בה כספים נוספים,  17להמשיך ולהפעיל את פורדלנדיה במשך 

 . התשובה נפסלת.26-27מידע זה מופיע בשורות  -(2תשובה )

 . התשובה נפסלת.25מידע זה מופיע בשורה  -(3תשובה )

  . התשובה נפסלת.24זה מופיע בשורה מידע  -(4תשובה )


