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 .דיגלמכמורת משמשת 

 ולה להפריע לנסיעה.: מהמורה על1תשובה 

 על תוצאת המהלומה  צריך לבצע חבישה: 2תשובה 

 כתיבה. ל: קולמוס משמש 3תשובה 

 : בולמוס הינה מילה נרדפת לזלילה. 4תשובה 
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 ישים הינו משהו שניתן ליישם אותו. 

  רוצה להנציח משהו.  נצחי הינו התוצאה הרצויה שמתרחשת כאשר מישהו :1תשובה 

 אכיל הינו משהו שניתן לאכול אותו.  :2תשובה 

  שהו שתובע דבר מה מאנשים אחרים. י: תובעני הינו מ3תשובה 

 . מישהו אחרבאמצעות משהו מפתיע ניתן לעשות להפתיע : 4תשובה 

       

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .3

  להיות שורר.השתרר זה התחיל 

 זה התחיל להיות בוער. התלקח :1תשובה 

  ק. היות שותהיסה זה גרם לאחר ל:2תשובה 

 הקיץ זה סיים להיות ישן. : 3תשובה 

 התבטל זה ההפך מלהיות עובד. : 4תשובה 
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 טלאי נועד לכסות חור במשהו )למשל בסמיכה, או מכנס(.  

 להשתמש ברגל שלו.קב נועד לסייע למי שיש לו קושי  :1תשובה 

 סתימה נועדה למלא חור שנוצר בשן  :2תשובה 

 אצבעון נועד להגן על האצבע )למשל במהלך תפירה(: 3תשובה 

 פאה נועדה לכסות את הקרחת. : 4תשובה 
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 אח הינו סוג של שאר. 

בין היתר ציור,  –שר נעשית על ידי בעל מומחיות בתחומו הגדרה: מלאה א -מוסיקה הינה סוג של אומנות. )אומנות:1תשובה 

 כתיבה, פיסול ונגינה( 

 שירה ופיסול הם סוגים של אומנות.  :2תשובה 

 מסוגי התיאטרון הינו הצגה.  אחד:3תשובה 

 .  אחד מהמקצועות השייכים לעולם הקולנוע הינו בימוי: 4תשובה 
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 נתיב )או מסלול( להובלת מים.   אמת מים הינו

 מכרה פחם הינו מקום בו כורים פחם. :1תשובה 

 קו ייצור הינו המקום בו מיוצר המוצר. :2תשובה 

 אורחת גמלים הינה שיירה של גמלים. : 3תשובה 

 מסילת רכבת הינה נתיב )או מסלול( להובלת הרכבת. : 4תשובה 

 

 הבנה והסקה

 

 בר:(. הס3התשובה הנכונה היא )  .7

 נתון לנו כי יש בדיוק שני דוברים מכל שפה. 

 נתון לנו סדר האנשים. 

 נכיל את מה שידוע לנו על השרטוט הנתון, ובכך נבין את שפתו של כל אדם. 

 . אבי דובר צרפתית. 1

 אנגלית בוודאות. בני דובר  לכן. שני דוברי האנגלית עומדים זה ליד זה < מכך שדוברי האנגלית הינם בני וגדי או בני ואבי <2

אם הם עומדים משני צדדיו של דובר הצרפתית, ורק ני דוברי הרוסית עומדים משני צדדיו של אחד מדובריו הצרפתית <ש. 3

 אבי וגדי הינם היחידים אשר דוברים רוסית )מכך שבני לא(, ובני הינו  דובר צרפתית. כי בני נמצא באמצע, ניתן להסיק 

 שפות: אנגלית וצרפתית.  2ניתן להבחין כי בני דובר בדיוק  לאחר שמיפינו את הנתונים
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למצוא עבודה  מאפשרים"מדבריו של חיים עולה כי הוא סבור שלעומת הלימודים בחוג להיסטוריה, הלימודים בחוג לכלכלה 

 להעשרת עולמו הפנימי של האדם"  אך תורמים הרבה פחות לביתר קלות, 



 

 

כלומר הם מעדיפים ללמוד כלכלה על היסטוריה. חיים, מתייחס לדבריו  עברו מהיסטוריה לכלכלה. שה מתאר כי חבריו מ

ואומר כי הם מעדיפים מציאת עבודה בקלות )כלכלה( לעומת העשרת עולמם הפנימי )היסטוריה(. לכן לפי דבריו ניתן למצוא 

 היסטוריה מעשירים את עולמו הפנימי של האדם. עבודה בקלות באמצעות תואר בכלכלה, בעוד לימודי 

 : 1תשובה 

למצוא  אינם מסייעים"מדבריו של חיים עולה כי הוא סבור שלעומת הלימודים בחוג להיסטוריה, הלימודים בחוג לכלכלה 

 להעשרת עולמו הפנימי של האדם"  אך תורמיםעבודה ביתר קלות, 

  .הסותרת את הטענה כי כלכלה תורמת למציאת עבוד

 : 3תשובה 

למצוא עבודה  מסייעים"מדבריו של חיים עולה כי הוא סבור שלעומת הלימודים בחוג להיסטוריה, הלימודים בחוג לכלכלה 

 להעשרת עולמו הפנימי של האדם"  במחיר ויתור מוחלט על אך ביתר קלות, 

ולם הפנימי, אלא רק תורמים לעולם זה פחות לא נטען כי לימודי כלכלה מהווים ויתור מוחלט על הע –מקצינה מדי את הטענה 

 מלימודי היסטוריה. 

 : 4תשובה 

למצוא  אמנם מאפשרים "מדבריו של חיים עולה כי הוא סבור שלעומת הלימודים בחוג להיסטוריה, הלימודים בחוג לכלכלה 

 להעשרת עולמו הפנימי של האדם"  אך תורמיםעבודה ביתר קלות, 

 כלכלה אינם תורמים רבות להעשרת העולם הפנימי של האדם.   את הטענה כי לימודי תסותר
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ילדים מעדיפים צבע צהוב על צבע ירוק. אנו מחפשים ניסוי שתוצאתו תסתור את מסקנת החוקרים  –מסקנת החוקרים 

סטנדרטים פרט לצבעו אל הדובון הצהוב, והילדים לא : הילדים קיבלו דובון ירוק אשר זהה בכל שאר ה4מהניסוי. בתשובה 

היו מוכנים להחליפו. מכך, שהצבע אינו המאפיין בגללו סרבו הילדים להחליף את הדובון שלהם, ועל כן המסקנה של ניסוי א' 

 אינה נכונה. 

בשל היותו קטן יותר, אך ניסוי שכזה אינו סותר את הטענה במלואה, היות ואמנם יתכן כי הילדים סרבו לדובון : 1תשובה 

 קיים הסבר חלופי שאומר כי סרבו לו בשל היותו ירוק )יתכן ואם הדובון היה גדול וירוק עדיין הילדים היו מסרבים לו(. 

 יתכן והילדים בחרו להחליף את הדובון הניתן להם בשל גודלו.  –: ניסוי זה אינו סותר את מסקנת הניסוי הראשון2תשובה 

זה מוכיח כי ילדים יסכימו להחליף את הדובון שלהם בכזה גדול יותר, דבר שאינו סותר את תוצאות הניסוי  : ניסוי3תשובה 

 הראשון. 
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קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת. בניסוי הראשון )שתיית מים(, קבוצת הניסוי היא זו  –כבכל ניסוי, מתוארות לנו שתי קבוצות 

ינתה את הרגלי השתייה שלה )שתתה כמות כפולה של מים(. בניסוי השני, קבוצת הניסוי הינה זו שהפסיקה לצרוך סוכר. שש

 לכן, שתי קבוצות אלו מקבילות.

 תשובה זו אינה נכונה. הינה קבוצת הניסוי, בעוד צורכי הסוכר הינם קבוצת הביקורת.  –: קבוצה א' 1תשובה 

מויות בכל ניסוי מקבילות, בשל העובדה כי לא ניתנו לנו נתונים כמותיים כלשהם אלא רק יחסים : אין להסיק כי הכ3תשובה 

 תשובה זו אינה נכונה..  בין קבוצת הניסוי לביקורת. 

.  נבדק שלא הכפיל את כמות המים נמצא בקבוצת הביקורת, בעוד נבדק שלא צרך סוכר נמצא בקבוצת הניסוי. : 4תשובה 

 ונה.תשובה זו אינה נכ
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ניתן להסיק כי צריכה  –אם ההשערה אוששה, אזי הטענה שהניסוי בא לבדוק נכונה. מכך שההשערה בניסוי א' אינה אוששה 

ההשערה בניסוי ב' בנוסף, אם מוכפלת של מים אינה משפרת את הבריאות )יש לשים לב כי לא נאמר דבר על פגיעה בבריאות(. 

 גורמת לכאבי ראש ולכן לא כדי להימנע מצריכת סוכר. מצריכת סוכר , ניתן להסיק כי הימנעותאוששה

 תשובה זו אינה נכונה..  . 1: סותרת את המסקנה של ניסוי 1תשובה 

 תשובה זו אינה נכונה.. 1: סותרת את המסקנה של ניסוי 2תשובה 

 ונה.תשובה זו אינה נכ .2: סותרת את המסקנה של ניסוי 3תשובה 

  : מתאימה לשתי המסקנות של שני הניסויים.4תשובה 
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 דברים:  2בפסקה המתוארת נאמרים לנו 

 אוכלוסייה. המצב החברתי, הכלכלי והתרבותי לא. האדריכלות משקפת נכונה את 

מתח בין החוץ לבין  –ינת מהגרים כישראל בישראל, וניתן לראות זאת לדוגמה במוטיבים המאפיינים מד גםב. הדבר נכון 

 הפנים. 

תשובה זו ר את הנאמר בקטע. תדבר הסו –הישראלית משקפת נאמנה תפיסות חברתיות  האדריכלות: טוענת שרק 1תשובה 

 אינה נכונה.

   בקטע. דבר הסותר את הנאמר –: טוענת כי האדריכלות במדינות מהגרים אחרות אינה משקפת נאמנה את המציאות 2תשובה 

 תשובה זו אינה נכונה.

: טוענת כי האדריכלות באופן כללי וגם בישראל  משקפת נכונה את המצב החברתי, הכלכלי והתרבותי. זוהי התשובה 3תשובה 

 הנכונה.

: טוענת כי המתח בין המהגרים לתושבי המקום הינו הנושא המרכזי סביבו התגבשה האדריכלות, דבר הסותר את 4תשובה  

 תשובה זו אינה נכונה..  , מתח האופייני למדינות מהגרים.. " בין השארבקטע "...  הנאמר 

 

 

 השלמת משפטים
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התבנית בנייר אלומיניום, אלא אם  לאחר כיסוי"במתכון כתוב: "אם העוגה מאבדת מנפחה, יש להנמיך את טמפרטורת התנור 

מאבדת התבנית". במהלך אפיית העוגה, הבחין דן שהיא  בלי לכסות אתז יש לכבות את התנור כן החלה העוגה כבר להיחרך, א

 כתוב במתכון. " והנמיך את טמפרטורת התנור, בדיוק כפי שכיסה את התבנית בנייר אלומיניום  מנפחה, ובלי להתבלבל

 נתמצת את המשפט:         

 חה < ננמיך טמפ' התנור + נכסה את העוגה בנייר אלומיניום. הוראות: א.  אם העוגה מאבדת מנפ 2ניתנו לנו כאן 

 ב. אם היא החלה להיכרך < נכבה את התנור.                                          

 דן הבחין העוגה מאבדת מנפחה ופעל מבלי שהתבלבל, ולכן עשה כפי שמתואר בהוראות. 



 

 

  

 : 1תשובה 

התבנית בנייר אלומיניום, אלא  בלי לכסות אתנפחה, יש להנמיך את טמפרטורת התנור "במתכון כתוב: "אם העוגה מאבדת מ

התבנית". במהלך אפיית העוגה, הבחין דן שהיא  רק לאחר כיסויאם כן החלה העוגה כבר להיחרך, אז יש לכבות את התנור 

כתוב רטורת התנור, בניגוד מוחלט לאלא רק הנמיך את טמפכיסה את התבנית בנייר אלומיניום  מאבדת מנפחה, מרוב לחץ לא

 במתכון. "

נאמר לנו שלא לכסות את תבנית העוגה במקרה והיא מאבדת מנפחה. דן פעל לפי ההוראות, אך מילת הקישור כאן אינה 

 מתאימה "מרוב לחץ" הוא ביטוי שלאחריו צריך לבוא משהו שאינו מתאים להוראות, שלא כמו במשפט המתואר. 

 :2תשובה 

התבנית בנייר אלומיניום, אלא אם  לאחר כיסויכתוב: "אם העוגה מאבדת מנפחה, יש להנמיך את טמפרטורת התנור "במתכון 

איבדה התבנית". במהלך אפיית העוגה, הבחין דן שהיא  בלי לכסות אתכן החלה העוגה כבר להיחרך, אז יש לכבות את התנור 

כתוב בניגוד לכל הכיסה את התבנית בנייר אלומיניום  ר ולאמנפחה וכבר החלה להיחרך, ומרוב לחץ לא כיבה את התנו

 במתכון."

נאמר כי אם העוגה מתחילה להיחרך אז יש לכבות את התנור ולא לכסותה. דן עשה כהוראות, אך מילת הקישור "ומרוב לחץ"  

 כפי שכתוב בהוראות.  שאינהאינה מתאימה, כי לאחריה נצפה לפעולה 

 : 4תשובה 

התבנית בנייר אלומיניום, אלא  בלי לכסות את"אם העוגה מאבדת מנפחה, יש להנמיך את טמפרטורת התנור "במתכון כתוב: 

התבנית". במהלך אפיית העוגה, הבחין דן שהיא  רק לאחר כיסויאם כן החלה העוגה כבר להיחרך, אז יש לכבות את התנור 

לאחר שכיבה את כיסה את התבנית בנייר אלומיניום  איבדה כבר את ניפחה והחלה להיחרך, ומבלי לאבד את עשתונותיו,

 שכתוב במתכון. "התנור, בדיור כפי 

נאמר כי במקרה והעוגה מתחילה להיכרך, יש לכסות את התבנית בנייר אלומיניום ורק לאחר מכן לכבות את התנור. נאמר כי 

הוא כיסה את העוגה רק לאחר שכיבה ישור זו, ממילת קדן פעל "מבלי לאבד את עשתונותיו" )כלומר, כשורה(, ובניגוד למצופה 

 את התנור ובכך פעל בניגוד להוראות. 
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התחבטתי בשאלה אם ראוי לתרגם את ספרו של היינץ קלמנט לערבית", הסביר המתרגם המצרי גמאל בכרי  רבות'  "

זכה שאין להתעלם מהעובדה שהוא אוסטרית העכשווית, מה עוד להבנת המציאות ה ולדעתי גם תורםלמראיינו, " הספר יפה, 

מגמתי כדי להציג לקורא את ההיסטוריה האוסטרית באופן הוא נגוע בלאומנות רבה שיש בה בפרס גרשמיט השנה, אלא ש 

 ."  ' למדי.

 נתמצת את המשפט:

 נו צופים לניגוד במשפט. נאמר כי המתרגם המצרי התלבט האם יש לתרגם את הספר של היינץ לערבית, מכך שא

 ראשית, נאמר כי הספר מסביר היטב את המציאות האוסטרית העכשוויות ובנוסף הוא זכה בפרס. 

 בניגוד לכך, נאמר כי הוא מציג את הלאומנות האוסטרית בצורה מעט קיצונית. 

 מכך, מובנת ההתלבטות של המתרגם.

 : 1תשובה 

נאמרים טיעונים כנגד תרגום הספר. תשובה זו לנאמר, אך גם לפניה וגם לאחריה לאחר המילה "אלא ש.." אמור להגיע ניגוד 

 אינה נכונה.



 

 

התחבטתי בשאלה אם ראוי לתרגם את ספרו של היינץ קלמנט לערבית", הסביר המתרגם המצרי גמאל בכרי למראיינו,  'רבות "

זכה בפרס שבסופו של דבר הוא לא  מה עוד  להבנת המציאות האוסטרית העכשווית, אינו תורם ולו במעט" הספר יפה, אך 

 ' "  .מעורר מחשבה.כדי להציג לקורא את ההיסטוריה האוסטרית באופן במגמתיות שלו אין גרשמיט השנה, אלא ש 

 : 2תשובה 

התחבטתי בשאלה אם ראוי לתרגם את ספרו של היינץ קלמנט לערבית", הסביר המתרגם המצרי גמאל בכרי למראיינו, "  לא "

זכה בפרס שאני זוקף לזכותו את העובדה שהוא  להבנת המציאות האוסטרית העכשווית, מה עוד  ולדעתי גם חשובספר יפה, ה

 ' "  .מדויק.כדי להציג לקורא את ההיסטוריה האוסטרית באופן בכנות הבלתי מתפשרת שלו יש  גרשמיט השנה, אלא ש 

התלבטות, הדבר  ההייתרים, אך אם נאמר בתחילת המשפט שלמתרגם לא מילת הניגוד " אלא ש.. " מצריכה ניגוד בין שני דב

 אינו אפשרי. 

התחבטתי בשאלה אם ראוי לתרגם את ספרו של היינץ קלמנט לערבית", הסביר המתרגם המצרי גמאל בכרי  לא ":  3תשובה 

זכה שאין לשכוח כי הוא   מה עוד  להבנת המציאות האוסטרית העכשווית, אם כי אינו תורם ולא במעטלמראיינו, " הספר יפה, 

' " בהיר ומעניין.כדי להציג לקורא את ההיסטוריה האוסטרית באופן באבחנות החריפות שלו אין  בפרס גרשמיט השנה, אלא ש 

התלבטות, הדבר  ההייתמילת הניגוד " אלא ש.. " מצריכה ניגוד בין שני דברים, אך אם נאמר בתחילת המשפט שלמתרגם לא 

 שרי.אינו אפ
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 נתמצת את המשפט: 

אולם אין . שהוא באמת מתאים לתפקידמינויו של אברמוב ליושב ראש הועדה חשבו  בעדלא מעטים מקרב האנשים שהצביעו 

 שגרמה להם להצביע כפי שהצביעו. בעיקר חיבתם כלפיו שהייתה זו לי ספק 

מהאנשים שהצביעו בעד אברמוב ליושב ראש הוועדה עשו זאת מתוך אמונה שהוא  שלילה כפולה = חיוב( רבים )לשים לב!

 )מילת ניגוד(, לדעתי הדבר נובע מחיבתם כלפיו.  אולםמתאים לתפקיד. 

 : 1תשובה 

מתאים באמת ובתמים שהוא אינו מינויו של אברמוב ליושב ראש הועדה חשבו  נגדלא מעטים מקרב האנשים שהצביעו 

 שגרמה להם להצביע כפי שהצביעו. טינתם שהייתה זו , איני סבור עם זאתלתפקיד. 

אם נטען שהמצביעים נגד חשבו שהוא אינו מתאים, המילה אולם )המציגה ניגוד( אינה מקשרת נכונה בין חלקו השני של 

 תשובה זו אינה נכונה.  תם שגרמה להם שלא להצביע לזכותו.המשפט, שטוען שזו אינה טינ

 : 2תשובה 

לכן לא . מתאים לתפקידשלמעשה הוא מינויו של אברמוב ליושב ראש הועדה חשבו  נגדעטים מקרב האנשים שהצביעו לא מ

 שגרמה להם להצביע כפי שהצביעו. טינתם שהייתה זו יתכן 

שזו הייתה טינתם כלפיו שגרמה להם  כן יתכןאם רובם של המצביעים נגד חשבו דווקא שאברמוב כן מתאים לתפקיד, אזי 

 תשובה זו אינה נכונה. הצביע נגדו. ל

מתאים  שלמעשה אין הוא מינויו של אברמוב ליושב ראש הועדה חשבו  בעדלא מעטים מקרב האנשים שהצביעו  :3תשובה 

 שגרמה להם להצביע כפי שהצביעו. חיבתם  שהייתה זו  עם זאת, לא הייתי שולל על הסף את האפשרות. לתפקיד

חיבתם של הבוחרים בו ולא בשל כישוריו. לכן, הקישור בין משפט זה )"לא הייתי שולל"( לבין נאמר שאברמוב נבחר בשל 

 תשובה זו אינה נכונה. משפט הטוען כי הוא נבחר בשל חיבת המצביעים, אינו תקין. 
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 נתמצת את הפסקה: 

כלומר עלינו לשים  – לכאורהותב בשם דנטה. המאמר מתחיל במילה נאמר לנו כי הקטע מובא ממאמר, המדבר על חיבורו של כ

. כלומר, אין זה נכון שהכתיבה הפוליטית שלו אינה ברמה גבוהה אינו משקף את המציאותלב כי הנאמר במשפט לאחר המילה 

, אשר פוגעת נעשית לאחר תקופה ארוכת שנים שלואלא להיפך. בהמשך, נכתב ההסבר: ההתבוננות על הכתיבה פוליטית  –

, הנלמדת מצעות דוגמה, המסבירה כי גם השירה שכתב דנטהבטיב הבנתו המלאה את הכתיבה. יתר על כן, הדבר מוסבר בא

אינה מסבה הנאה שלמה לקוראיה בשל העובדה כי אלו אינם מבינים אותה במלואה כפי שהבינו אלו השייכים  ,בימים אלו

בנת בפסקה היא: סביר כי מסתו הפוליטית של דנטה הינה ברמה אינטלקטואלית מכך, ניתן להבין כי הטענה המולתקופתה. 

 גבוהה ביותר, אך על מנת להבינה במלואה, יש להבין את העולם הפוליטי של אותה התקופה. 

 

: בהמשך לתמצות הפסקה, נאמר כי על מנת להעריך נכונה את שירתו של דנטה, ישנו צורך בהבנת עולם המשורר 4תשובה 

בתורת המדיניות על אחת כמה וכמה". מכך, שגם המסה הפוליטית  –תה התקופה. בהמשך, נאמר כי "ואם בשירה כך מאו

 שכתב דנטה מצריכה לימוד ועיון על מנת להבינה )ואפילו יותר מהשירה שכתב(. 

מקבילה לכך שכל השירה לא הובאה כדבר הנדרש על מנת להבין את כתיבתו הפוליטית של דנטה, אלא כדוגמה : 1תשובה 

 תשובה זו אינה נכונה.. דוגמה מתקופה זו מצריכה עיון מעמיק.  

תשובה זו אינה  אלא רק כי הדבר דורש עיון מעמיק.מהשירה/כתיבה הפוליטית,  תליהנו: לא נאמר כי מעולם לא נוכל 2תשובה 

 תשובה זו אינה נכונה. : לא נאמר כי השירה עולה בערכה על הכתיבה הפוליטית של דנטה.3תשובה נכונה. 
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כי לשפה לטעון נתמצת את הפסקה: נאמר כי מחזור השירים מצוי בסתירה פנימית מתמדת. כמו כן, נאמר כי לסקלי מבקש 

 ל. המילולית אין אפשרות להציג באופן מלא טענות, רגשות או מחשבות. כתחליף לשפה המילולית, הוא מציע את המחו

הכותב מנסה לתאר במילים את טענתו, אשר גורסת כי לא ניתן  –: מתארת סתירה המתקיימת בפסקה שתמצתנו 4תשובה 

 לתאר באופן מלא טענות באמצעות מילים. 

 משפט זה אינו מכל כלל סתירה פנימית. תשובה זו אינה נכונה.: 1תשובה 

מו כן, גם במקרה ותשובה זו יתכן והגיונית, שאלו אותנו מה : לא נאמר לנו מה השם "מחולות ריקים" מציג. כ2תשובה 

 תשובה זו אינה נכונה.. המתאימה ביותרהסתירה 

: נהפוך הוא, לסקלי טוען שלא ניתן לתאר דברים כגון רגשות, טענות או מחשבות באופן מלא באמצעות מילים. 3תשובה 

 תשובה זו אינה נכונה.

 

 

 הבנת הנקרא
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 בפסקה הראשונה נאמר לנו כי תופעת הפרוסופגנוזיה עלולה להיגרם משני מקרים: חבלה בראש, או ממקרה מולד. 

 גרשון לא חיבק את שרגא בהתרגשות. מכך, ניתן להסיק כי גרשון לקה         לא כבעברבסיטואציה המתוארת בשאלה, נאמר כי 

 יהה את שרגא ועל כן זוהי אינה מולדת(. בפרוסופגנוזיה מחבלה שבראשו )בעבר, כן ז

 תשובה זו אינה נכונה.  : לא נאמר לנו דבר על מצבו של שרגא. 1,2תשובות 

 תשובה זו אינה נכונה..  : אין זה יתכן כי גרשון סובל מפרוסופגנוזיה מולדת, בשל העובדה כי בעבר כן זיהה את שרגא. 3תשובה 
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סוי המתואר בפסקה השנייה מתאר כי כאשר הוצגו לבני אדם או קופים תמונות פנים של בני מינם, אלו הפעילו באופן הני

. מכך, הסיק החוקר בראד דושיין כי קיימים במוחנו מנגנון מולד שתפקידו הינו FFAאינטואיטיבי במוחם תאים הנקראים 

 זיהוי פרצופים.

כי זהו האזור האחראי על זיהוי תווי הפנים. מכך, שזוהי ההנחה  FFAזקה באזור ה: דושיין הסיק מהפעילות הח3תשובה 

 העומדת בבסיס מחקרו. 

תווי פנים, ולכן הגירויים אינם מגוונים.  –: נאמר לנו ההפך בפסקה, דושיין הציב לנבדקיו גירויים מאוד ספציפיים 1תשובה 

 תשובה זו אינה נכונה.

 תשובה זו אינה נכונה.י מוח נוספים שמעוברים בתהליך, ולכן תשובה זו אינה נכונה. : לא נאמר דבר על אזור2תשובה 

 תשובה זו אינה נכונה.: לא  דובר על טיבו של תהליך המיפוי, ולכן תשובה זו אינה נכונה. 4תשובה 
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האחראי על זיהוי פרצופים. בניסוי שנעשה על האדם  נתמצת את הפסקה השנייה: ישנה טענה מחקרית לפיה ישנו אזור במוח 

 . FFAאכן נמצא אזור שכזה, הנקרא  המובא לחיזוק הטענה שבתחילת הפסקה ,קופי מקק

: הנחה זו הינה הכרחית. זה בשל העובדה שללא הנחה זו, אין סיבה הגיונית לפיה יבצעו החוקרים ניסוי עח קופים, 4בתשובה 

  נה לבני אדם. שמטרתו להוכיח טענה הנכו

 . אמתיות: לא נאמר דבר על השוואה בין תצלומים לבין פנים 1תשובה 

 : לא דובר על הקשר שבין יכולתו של האדם לזהות פרצופים לבין כמות הגירויים החיצוניים שחווה. 2תשובה 

 הינה דבר הכרחי בעת זיהוי פרצופים.  FFA: לפי דושיין, פעילות ה3תשובה 
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"גוטייה אינה חולקת על הטענה שתאי לפרטים בו. הנחשףגוטייה טוענת כי חשיפה לתחום מסוים מגבירה את יכולת הזיהוי של 

(..."הסיבה שאנו מזהים פרצופים בנקל הינה החשיפה הרבה שלנו אליהם מלידתנו" 12-13פעילים בזיהוי פרצופים" )  FFAה

במוחו תהיה גבוהה יותר מבשאר  FFAעילות תאי הימומחה לפרט מתחום המומחיות שלו, ה ףייחש שכאשרמכך,  (. 14)

 . 1גרף מספר  -כתלות במידת החשיפה    FFAהתחומים. לכן, הגרף המתאים הינו כזה בו עולה רמת הפעילות בתאי ה
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למומחים בזיהוי פניהם של בני מינם בשל חשיפה מוגברת  אנו מחפשים טענה שתסתור את העובדה שקופי המקק הופכים

 אליהם. 

 :1תשובה 

 כללשל הקופים   FFAתאי ה לא הגיבו"מסקנותיה של איזבל גוטייה אינן עולות בקנה אחד עם העובדה כי בניסוי קופי המקק 

פחותה ופים אחרים במידה להצגת תצלומים של חלקי גוף של קופי מקק, שהרי הקופים נחשפים מלידתם לחלקי גוף של ק

 "לפניהם. מאשר 

 התשובה אינה נכונה. אין זה יתכן שקופי המקק נחשפים פחות לאיברי גופם של קופים בני מינם מאשר לפרצופיהם.  

 

 



 

 

 : 2תשובה 

 ללכשל הקופים   FFAתאי ה לא הגיבו"מסקנותיה של איזבל גוטייה אינן עולות בקנה אחד עם העובדה כי בניסוי קופי המקק 

דומה להצגת תצלומים של חלקי גוף של קופי מקק, שהרי הקופים נחשפים מלידתם לחלקי גוף של קופים אחרים במידה 

 לפניהם. "לחשיפתם 

משפט זה טוען כי למרות החשיפה הזהה לאיברי הגוף ולפניהם של קופי המקק, יכולת הזיהוי של קופי המקק את פני מכריהם 

 הוי את החלקי גופם. מכך, שטענה זו סותרת את עמדה של גוטייה. הינה גבוהה יותר מיכולת הזי

 :3תשובה 

בעוצמה של הקופים   FFAתאי ה הגיבו"מסקנותיה של איזבל גוטייה אינן עולות בקנה אחד עם העובדה כי בניסוי קופי המקק 

דומה ף של קופים אחרים במידה להצגת תצלומים של חלקי גוף של קופי מקק, שהרי הקופים נחשפים מלידתם לחלקי גו גבוהה

 לפניהם. "לחשיפתם  

של הקופים הגיבו בעוצמה גובהה לחלקי גופם של הקופים האחרים, טענתה של גוטייה תתחזק.  FFAבהינתן מצב בו תאי ה

 מכך אין זה יתכן שמשפט זה מציג את דבריו של אח ממבקריה. 

 :4תשובה 

בעוצמה של הקופים   FFAתאי ה הגיבואחד עם העובדה כי בניסוי קופי המקק  "מסקנותיה של איזבל גוטייה אינן עולות בקנה

להצגת תצלומים של חלקי גוף של קופי מקק, שהרי הקופים נחשפים מלידתם לחלקי גוף של קופים אחרים במידה  גבוהה

 לפניהם. "פחותה מאשר 

ל הקופים האחרים, טענתה של גוטייה תתחזק. של הקופים הגיבו בעוצמה גובהה לחלקי גופם ש FFAבהינתן מצב בו תאי ה 

 תשובה זו אינה נכונה. מכך אין זה יתכן שמשפט זה מציג את דבריו של אח ממבקריה. 
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. כלומר, התאים אינם מופעלים בפעמים הבאות הסתגלותשל אדם בריא עוברים  FFAבפסקה האחרונה נאמר לנו כי תאי ה

 האדם פוגש את הפרצוף שהוצג לו בשנית.  בהם אותו

של אדם  FFAעוסקות באדם החולה בפרוסופגנוזיה, אך ההסתגלות המדוברת בפסקה האחרונה עוסקת בתאי  1,2,3תשובות 

 בריא. 

 לוקים בפרוסופגנוזיה, ועל ההסתגלות שלהם לפרצופים מוכרים.  םשאינשל אלו  FFA: מדבר על תאי ה4תשובה 



 

 

 :2 לוליתפרק חשיבה מי
 מפתח תשובות נכונות:

 

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

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

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

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

5. 3 10. 1 15. 4 20. 3   

 
 אנלוגיות

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .1

 מתחרה הינו משתתף בתחרות.

 .את הקונצרטנהל מאדם ש: מנצח הינו 1תשובה 

 : מנהיג הינו האדם המוביל את הקבוצה. 2תשובה 

 העימות. לפתור הינו אדם שמטרתו  : מפשר3תשובה 

 : מדבר הינו אדם המשתתף בשיחה. 4תשובה 

        

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .2

 בריש גלי זה לא בחשאי )הפכים(. 

 במהירות. : בחטף זה 1תשובה 

 בשוגג זה לא בזדון. : 2תשובה 

 :בעליל זה באופן מובהק, בפועל זה באופן ישים.3תשובה 

 מיד. : לאלתר זה 4תשובה 

 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .3

 . איתו ניתן לעשות באמצעות לחיצת ידלאחר  להתוודע 

  הרמת גבה.ל עשויה לגרום לאחר  "להפתיע"תוצאת פעולת ה: 1תשובה 

 : הענקת פרס עשויה לגרום למישהו להתרגש.2תשובה 

 . איתו ניתן לעשות באמצעות הרמת כוסיתעם אחר :לחגוג 3תשובה 

 .להרכנת ראש עשויה לגרום לאחר  "עכנילה"תוצאת פעולת ה: 4תשובה 

  תואמות, ועל כן ניתן לפסול את שתיהן.  4ו 1ניתן לשים לב כי אנלוגיות 

 

 

 



 

 

 

 (. הסבר:1א )התשובה הנכונה הי .4

 שעון זה מי שמשתמש במסעד )של הכיסא(. 

 מיכה. שמכוסה זה מי שמשתמש ב:1שובה ת

 את מצבו ארוחה כדי לפתור צריךרעב הוא מי ש :2תשובה 

 העיפרון.  עבור רצויהמצב ה ואמחודד ה :3תשובה 

 : משא הינו דבר מה כבד. 4תשובה 

  

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .5

 שכח משהו. ש הוא אדםפרח מזיכרונו 

 . עבד ש הוא אדםהרוויח את לחמו  :1תשובה 

 עורר את חמתו זה גרם למישהו אחר להיות קצף )כועס(.  :2תשובה 

 זכה במשהו. שאדם  נפל בחלקו זה  :3תשובה 

 סיכן את עצמו. אדם ש: חירף את נפשו זה 4תשובה 
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 .נפחברזל הוא חומר הגלם של ה

 .גבינההוא חומר הגלם של ה חלב: 1תשובה 

 . נמל הוא מקום עבודתו של הסוור: 2תשובה 

 . חקרת על ידי הבלשןשפה נ: 3שובה ת

 תער הינו כלי עבודה של הגלב: 4תשובה 

 

 

 הבנה והסקה

 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא )  .7

 עלינו למצוא נתון אשר מחזק את הטענה שגרגשת נגרמת מישיבה ממושכת מול מחשב. כל תשובה אחרת תיפסל: 

ובדה שהיא נותנת זאת, מפאת הע : טענה זו מחזקת את העובדה כי העבודה מול מחשב היא הגורמת למחלת הגרגשת.1תשובה 

  הסבר מדוע אלו העובדים מול מחשב חולים יותר בגרגשת. 

בה ממושכת מול מחשב, שכן לחברות אלו אין השפעה בהכרח י: נתון זה אינו מחזק את הטענה שהגרגשת נגרמת מיש2תשובה 

 התשובה אינה נכונה.על המטופלים במרפאתה של ד"ר מלכוב. 

 –נה, זאת מפאת העובדה שהוא גורס כי לגנטיקה ישנה השפעה בסיכוי לחלות בגרגשת. : נתון זה מחליש את המסק3תשובה 

 התשובה אינה נכונה.. הסבר חלופיזהו 

 התשובה אינה נכונה.: נתון זה אינו מחזק ואינו מחליש את המסקנה. שכן, עייפות רבה אינה גורמת בהכרח לגרגשת. 4תשובה 

 

 



 

 

 השלמת משפטים
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 נתמצת את המשפט: : 1תשובה 

, כאשר בספרו החדש יצא נגד התיאוריה לא התפלא איש, שמשנה את דעתו חדשות לבקריםיצא לו שם של מי  מכיוון שכבר"

 "שהציג בספרו הקודם.

 יצא לו שם של מי שמשנה את דעתו, ולכן לא התפלא איש )ולכן נצפה שיעשה זאת גם כאן( ששינה את דעתו מספרו הקודם. 

 :2תשובה 

החדשה , כאשר בספרו החדש יצא נגד התיאוריה לא התפלא איש, הוגה דעות שמרן ומיושןיצא לו שם של מי  "אף על פי ש

 "שהגה תלמידו הצעיר.

לכן נצפה לניגוד בין שני חלקי המשפט. למרות זאת, חלק המשפט הראשון תואם לחלקו השני של  -"  "אףהמשפט מתחיל ב 

מאוד, והוא יצא נגד דעתו של תלמידו החדש. חוסר הניגוד בין חלקי המשפט פוסל אותו. הוא ידוע כאדם שמרן  –המשפט 

 תשובה זו אינה נכונה.

 : 3תשובה 

, כאשר בספרו החדש יצא נגד ולכן הופתעו הכל, שאינו מיחס חשיבות לכתבים עתיקיםיצא לו שם של מי  "כבר בראשית דרכו

 "המעניקה תוקף מדעי לכתבי קודש.התיאוריה 

גד הענקת תוקף מאז ומעולם הוא ידוע כמי שלא נותן תוקף לכתבים עתיקים, ולכן הופתעו הכל )נצפה לניגוד( כאשר יצא נ

 תשובה זו אינה נכונה.. ניגוד בין חלקי המשפטסר לכתבים העתיקים. ח

 : 4תשובה 

, כאשר בספרו החדש יצא נגד לא התפלא אישולכן , ירחאדם הדבק בעמדתו בכל מיצא לו שם של מי  "כבר בהיותו צעיר

 ".שבה החזיק בתחילת דרכוהתיאוריה 

מצעירותו היה ידוע כאדם שמרן, ולכן לא הופתע איש )אנו מצפים להתאמה בין חלקי המשפט(, כאשר סתר את התאוריה 

 תשובה זו אינה נכונה.שכתב בצעירותו.  חוסר התיאום בין חלקי המשפט פוסל את התשובה. 
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הוא ממשיך עם מילת  .הראשונים לכן נצפה לניגוד בין שני חלקי המשפט -"אףנשים לב כי המשפט מתחיל במילת הניגוד " 

 הקישור "וזאת משום" אשר צריך לפרט את הנאמר.

 :1תשובה 

וזאת משום שמשקלם של ינה משתלמת להן, א, מכירתם משקאות אלכוהולייםגובות מחיר גבוהה עבור "אף שחברות התעופה 

מלהצמיד את מחירי המשקאות לא יהיה מנוס, אומרים נציגי חברת התעופה, בקבוקי המשקה מגדיל את צריכת הדלק. 

 מחירי הדלק." עלובעיקר לנוכח העובדה שבחודש האחרון החריפים למחירי הדלק, 

יש להצמיד את מחירי ת )=אף בתחילת המשפט( הדבר אינו משתלם. חברות התעופה גובות כסף רב עבור אלכוהול, ולמרות זא 

 ) = בהתאמה( לעובדה שמחירי הדלק צפויים לעלות. בעיקר לנוכח המשקאות למחירי הדלק, 

 :2תשובה 

וזאת משום שמשקלם של בקבוקי המשקה רווחית, , מכירתם משקאות אלכוהוליים אינן ששות למכור"אף שחברות התעופה  

מלהרחיב את מגוון המשקאות החריפים המוגשים צריכת הדלק. לא יהיה מנוס, אומרים נציגי חברת התעופה, מגדיל את 

 מחירי הדלק." עלובעיקר לנוכח העובדה שבחודש האחרון במטוס, 



 

 

י חברות התעופה לא אוהבות למכור אלכוהול, למרות שמכירתו רווחית עבורן )עד כאן תקין(, בחלקו השני של המשפט נאמר כ

על החברות להגדיל את המכירות של האלכוהול, בשל העובדה שזה שוקל משקל רב ומחירי הדלק )יש כאן סתירה לוגית, עם 

 האלכוהול שוקל משקל רב ומחירי הדלק עולים, אזי יש לצמצם את מכירות האלכוהול(.

 :3תשובה 

וזאת משום שמשקלם של אינה רווחית, תם , מכירמשקאות אלכוהוליים החלו לגבות תשלום תמורת"אף שחברות התעופה  

מלהעלות עוד את מחירי המשקאות בקבוקי המשקה מגדיל את צריכת הדלק. לא יהיה מנוס, אומרים נציגי חברת התעופה, 

 מחירי הדלק." ירדו מאודבעיקר לנוכח העובדה שבחודש האחרון החריפים המוגשים במטוס, 

קאות אלכוהול ולמרות זאת הדבר אינו רווחי עבורן )עד כאן תקין(, בחלקו השני חברות התעופה החלו בגביית תשלום עבור מש

של המשפט ישנה סתירה לוגית, שכן אין זה הגיוני שמחירי הדלק היורדים יאלצו את חברות התעופה דווקא להעלות את מחירי 

 תשובה זו אינה נכונה.המשקאות. 

 :4תשובה 

תופסק בקרוב, כל החליטו מנהלי חברות , מכירתם משקאות אלכוהוליים ירתם שלהרוויחו כסף רב ממכ"אף שחברות התעופה 

וזאת משום שמשקלם של בקבוקי המשקה מגדיל את צריכת הדלק. לא יהיה מנוס, אומרים נציגי חברת התעופה, , התעופה

 תשובה זו אינה נכונה. מחירי הדלק." ירדו מאודבעיקר לנוכח העובדה שבחודש האחרון , מלינקוט צעדים קיצוניים כאלה

למרות הרווחים הגבוהים ממכירת אלכוהול החליטו חברות התעופה להפסיק את המכירות )עד כאן תקין( בחלקו השני של  

המשפט ישנה סתירה לוגית, שכן אין זה הגיוני שמחירי הדלק היורדים יאלצו את חברות התעופה דווקא להעלות את מחירי 

 ונה.תשובה זו אינה נכ המשקאות.
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 בשעון. מהזמן המוצג גדול הזמן שנותר  שעה מאוחרת מהשעה האמיתית ולכןמציג כי  אהו כאשר שעון ממהר 

 : 1תשובה 

חשה הקלה משסברה, זמן רב ונוכחה לדעת שעד מועד פגישתה הקרוב עם שלומית נותר  ממהר"כשהבחינה תמר ששעונה 

 "טרם סיימה להתכונן לפגישה.משום ש

מאחר ושעונה של תמר מיהר, היא הבינה כי יש לה עוד זמן עד הפגישה, ולכן היא חשה הקלה )כלומר כנראה שחשה לחץ של 

 זמן טרם גילתה ששעונה ממהר(, בשל העובדה שלא סיימה להתארגן )וכאן אנו מבינים מדוע תמר חשה הקלה.(

  :2תשובה 

חשה הקלה משסברה, זמן פחות ד פגישתה הקרוב עם שלומית נותר ונוכחה לדעת שעד מוע מפגר"כשהבחינה תמר ששעונה 

 ."ביקשה לדחות את פגישתן ככל האפשרשמשום 

במשפט זה סתירה לוגית, אין זה יתכן שתמר חשה הקלה עם ההבנה כי שעונה מפגר )יש לה פחות זמן משחשבה(, כאשר היא  

 תשובה זו אינה נכונה. ביקשה לדחות את הפגישה ככל הניתן )רצתה דווקא זמן נוסף(.

נשמה משסברה, זמן רב ונוכחה לדעת שעד מועד פגישתה הקרוב עם שלומית נותר  מפגר"כשהבחינה תמר ששעונה  :3תשובה 

 "שלא רצתה לאחר לפגישתן.משום לרווחה 

 תשובה זו אינה נכונה.ולא זמן רב יותר.  –אם שעונה של תמר מפגר, אז נותר לה פחות זמן  

 : 4תשובה 

חשה משסברה, זמן קצר בהרבה ונוכחה לדעת שעד מועד פגישתה הקרוב עם שלומית נותר  ממהרכשהבחינה תמר ששעונה "

 "ביקשה לפגוש אותה מוקדם ככל האפשר.משום ש אכזבה

 תשובה זו אינה נכונה.אזי נותר לה יותר זמן ולא זמן קצר.  –אם שעונה של תמר ממהר 
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נתמצת את המשפט: כפי שסוויפט חושב שמערבוב מקרי לחלוטין של מילים, עשוי להיווצר מאמר פילוסופי גאוני במקרה, כך 

 ניתן להניח שגם מערבוב מקרי של אטומים, עשוי להיווצר דבר נפלא כמו העולם. 

העולם, אל היווצרותו של  –לא ל את ערבוב האטומים לערבוב המילים המקרי, ואת התוצר המופימכך, ניתן להסיק כי הקב

 מאמר פילוסופי גאוני. 

 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .12

בפסקה נאמר לנו כי ישנה שפה אצטקית ובה כינוי השייכות מופיע לפני המילה עצמה. ניתנות לנו דוגמאות: המילה פלו )כלב(, 

ו כן, נתון לנו כי מו = שלך(. כמולכן ניתן להסיק כי אי = שלו(, המילה מופלו )כלבך ולכן ניתן להסיק כי  המילה איפלו )כלבו

משום שהיא מופיע ניתן להסיק כי המילה קלי הינה בית ) מפירוק המילה לשייכות + המילה עצמה,המילה נוקלי הינה ביתי. 

 . 4מו( ונקבל מוקלי, המופיעה בתשובה =של המילה שלך ) (. נחבר את המילה בית )קלי( עם כינוי השייכותלאחר כינויי שייכות

 תשובה זו אינה נכונה.ולכן פירושה ביתו. ותו "שלו". : אי הינה כינוי שייכות שמשמע1תשובה 

תשובה זו אינה  שייכות הנכון, אך לא החסירו את כינוי השייכות "שלי" )נו(. הכינוי: בתשובה זו אומנם הוסיפו את 2תשובה 

 נכונה.

 תשובה זו אינה נכונה.: קלי הינה המילה ללא כל כינוי שייכות. 3תשובה 
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ן שהוא מציע את הכרך )העיר( הגדול כתרופה לחיים בחברה, בשל העובדה שהוא מהווה המדבר )מבודד(  היחידי קאמי טוע

 אותו ידנו משגת. שואלים אותנו מה אינו ניתן להסיק מדבריו, ולכן נפסול תשובות: 

ניתן להסיק תשובה זו  מחלה. : באומרו  שהחיים בכרך הינם התרופה, ניתן להניח כי קאמי טוען שהחיים בחברה הם 1תשובה 

 ולכן היא נפסלת.

 : באומרו כי החיים בכרך הינם המדבר היחידי, ניתן להניח כי במדבר מתכוון קאמי לבדידות, ולכן תשובה זו נפסלת. 2תשובה 

:  באומרו כי החיים בכרך הגדול הינם המדבר היחידי שידנו משגת, ניתן להניח כי חוסר היכולת להשיג "מדבר" 3תשובה 

 להתבודד בעולמנו. לכן תשובה זו נפסלת.  )=בדידות( אחרת, מראה על קושי

ניתן  לאקאמי אומר כי החיים בכרך הם המדבר היחיד שידנו משגת ולכן ניתן להסיק מדבריו כי הם אינם יקרים. : 4תשובה 

 מדבריו כי החיים בכרך יקרים. זוהי התשובה הנכונהלהסיק 
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 נתמצת את הפסקה: 

 מאחדת" וג אוכלוסיות ולאיחוד אוכלוסיות: "הגלובליזציה מפלגת בשעה שהיאלפיל –הגלובליזציה גורמת לשני דברים בעולם 

הגלובליזציה ( מצד שני, איחודהכספיים ובמידע. ) העסקייםמצד אחד, היא גורמת להגברה של תהליכים עולמיים במישורים 

" אך היא מצרך יקר  – (פילוגנוצר מצב שמי שנהנים מהיתרונות של הגלובליזציה הם אלו בעלי האמצעים )דורשת ניידות, ולכן 

 . שאינו מתחלק בשווה" 

 תשובה זו אינה נכונה: לא נאמר כי הגלובליזציה מבקשת להטיב עם כולם במידה שווה. 1תשובה 

 תשובה זו אינה נכונה. )אלא רק שהיא יקרה( מסוימות: לא נאמר כי הגלובליזציה פוגעת בניידותן של אוכלוסיות 2תשובה 



 

 

: למרות שהגלובליזציה יוצרת איחוד בעסקים ובמידע, ישנו הבדל בין הנהנים ממנה בשל הניידות שהיא דורשת אשר 3תשובה 

 ה בהישג ידם של כולם. זוהי התשובה הנכונה. אינ

תשובה : אין זה נכון שהפגיעה בניידות האוכלוסיות המסוימות היא המניעה את הגלובליזציה, זה לא נאמר בפסקה. 4תשובה 

 .זו אינה נכונה
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ה את הקוראים אותה שולל. עולה מכתיבתו של עמוס עוז. נאמר כי הכותרת מוליכ שאינהאנו מתבקשים למצוא את ההנחה 

 הנחות אשר כן ניתן להניח מקריאת הכותרת בלבד, אותן מניח עמוס עוז.  נפסול תשובות:  3כלומר, ישנן 

מכך ניתן להניח כי עמוס עוז מניח ששמו של גיבור הסיפור הינו זה המופיע בכותרת,  –: "ואף אין הוא גיבור הסיפור" 1תשובה 

 ולכן תשובה זו נפסלת. 

מכך ניתן להניח כי עמוס עוז מניח שהשם רוטשילד מזוהה יותר מכל עם  –: "רוטשילד שבסיפור אינו הנדיב הידוע" 2ובה תש

 הנדבן הידוע. תשובה זו נפסלת. 

מכך ניתן להניח כי לפי הנחתו של עמוס עוז, אדם המחזיק בבעלות על כינור יהיה כנר. תשובה זו  –: "הוא אינו כנר" 3תשובה 

  נפסלת.

. לכן אלא רק סופר על מאפייניה של דמות משנית בסיפור זה: לא נאמר דבר על המאפיינים של דמויות ראשויות, 4תשובה 

 תשובה זו הינה התשובה הנכונה. 
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 עלינו לחפש מילה שהדגשתה לא תסייע תשלומי להבין את מה שהתכוונה אליו מיכל. נפסול תשובות. 

בהמשך היום מה עשתה נעמה השבוע". הדגשת המילה "אני" עשויה לסייע לשלומי  שאדע: "הלוא כבר אמרת לי 1תשובה 

 להבין כיצד ידע. לכן תשובה זו נפסלת. 

מה עשתה נעמה השבוע". הגדשת המילה "בצהריים" עשויה להבהיר  בהמשך היום שאדע: "הלוא כבר אמרת לי 2תשובה 

 עשתה נעמה השבוע. לשלומי מתי ידע מה 

 : הדגשת המילה עשתה אינה מכווינה את הקורא למידע שיתכן ולא היה חשוף אליו קודם, לכן זו התשובה הנכונה. 3תשובה 

".  בהדגשת המילה "אתמול" עשויה להבהיר השבועבהמשך היום מה עשתה נעמה  שאדע: "הלוא כבר אמרת לי 4תשובה 

 ה. לכן תשובה זו נפסלת. לשלומי מתי התבצע המעשה שעשתה נעמ
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 ל מים + לא פרינסדר את העקרונות : מסלעה<מפ

 +לא מסלעהצמחי תבלין< פרחים

 עצי נוי< עצי פרי+לא צמחי תבלים

 

 ן אשר אינו מתאים לעקרונות הללו.עלינו למצוא ג

 

 



 

 

 : 1תשובה 

 .אין הגבלהמפל מים < 

 .הגבלהפרחים < אין 

 תקין.  –ין <  צריך שיהיו בו פרחים ואסור שיהיו בו עצי פרי צמחי תבל

 : 2תשובה 

 .הגבלהמפל מים < אין 

 . הגבלהאין עצי פרי  < 

 תקין. –עצי נוי < צריך שיהיו בו עצי פרי ואסור שתהיה בו מסלעה 

 : 3תשובה 

 .הגבלהעצי פרי < אין 

 ואסור שיהיו בו עצי תבלין.  עצי נוי < צריך שיהיו בו עצי פרי

 לא תקין, זו התשובה.  –לא תקין(  –לא תקין( ואסור שיהיו בו עצי פרי )יש  –< צריך שיהיה בו מפל מים )אין  מסלעה

 : 4תשובה 

 תקין.  –מסלעה < צריך שיהיה בו מפל מים  ואסור שיהיו בו עצי פרי 

 .הגבלהפרחים < אין 

 וחדת.מפל מים < אין הגדרה מי

 

 

 הבנת הנקרא
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 אינטרסים של השכבה החברתית השלטת" .מנוגד ל( 11"הרצון לשנות את המציאות הקודרת והקשה )שורה 

 נתמצת את הפסקה הראשונה,

בפסקה הראשונה מתאר התאוריטיקן קרל מרקס תיאוריה לפיה לא הפילוסופיה והדת הם הקובעים את התנהלות 

יסטוריה, אלא דווקא אינטרסים חברתיים וכלכליים של השכבה החברתית השולטת. כאשר קובעת ערכי דת ופילוסופיה הה

הטובים לה, ומשקפת את האינטרסים שלה.  במקביל, אלו אשר אינם מאותה השכבה, נפגעים מהמציאות הדתית/פילוסופית 

  הנוצרת,  בשל העובדה שזו אינה תואמת את האינטרסים שלהם.

 : 1תשובה 

הרצון לשינוי  האינטרסים של השכבה החברתית השלטת" נובע מ( 11"הרצון לשנות את המציאות הקודרת והקשה )שורה 

 המציאות הקשה )שטובה למעמד שאינו שלט( אינה נובעת מהמעמד השלט. תשובה זו נפסלת. 

 :2תשובה 

הרצון לשינוי  נטרסים של השכבה החברתית השלטת" אימשתקף ב( 11"הרצון לשנות את המציאות הקודרת והקשה )שורה 

 המציאות הקשה )שטובה למעמד שאינו שלט( אינה משתקפת מהאינטרסים של המעמד השלט אלא להיפך. תשובה זו נפסלת.

 :3תשובה 

אינטרסים של השכבה החברתית אינו מאפשר את ביטויים של ה( 11"הרצון לשנות את המציאות הקודרת והקשה )שורה 

 לטת"הש

הרצון לשינוי המציאות הקשה )שטובה למעמד שאינו שלט(  עדיין כן מאפשר את הביטוי של האינטרסים של המעמד השלט. 

כעובדה ניתן לראות את הנתון בפסקה הראשונה, בה מתואר מצב זה בדיוק, בו השכבות החלשות רוצות לשנות את המציאות 

 הקשה אך השכבות השולטות אינם מאפשרות זאת. 
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לאחר חלוקה מסוימת של אמצעי היצור, אכן נקבעים האינטרסים של כל פרט בחברה, ועל פי אינטרסים אלו נקבע מבנה העל. 

 זו התשובה הנכונה. 

 תהליכים שאינם מסודרים כראוי:  3נשלול 

 בסיס. תשובה זו נפסלת. התעצבות אופיו של מבנה העל מתוארת כמתרחשת אחרי הגדרת ה :1תשובה 

 : חלוקת אמצעי הייצור מתוארת כשלב הראשוני. תשובה זו נפסלת. 2,3תשובה 
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וי באופן חריף בחברה הקפיטליסטית: "המתח בפסקה השנייה, טוען מרקס כי המתח התמידי בין שכבות החברה בא לידי ביט

בהמשך לכך, הוא טוען כי האידיאולוגיה של החברה הקפיטליסטית  ברה הקפיטליסטית". בין ההון לפועלים מצוי בשיאו בח

קת הפער בניהם לבין מעמד הפועלים: "האידיאולוגיה הינה כזו המשקפת את הצדקת מעמדם של בעלי ההון והעמ

אינה אלא ניסיון של הקפיטליסטית, שלפיה אי השוויון בהכנסות ובעושר משקף את תרומת היחסית של בני האדם לחברה, 

 . 3על כן, התשובה הנכונה  הינה תשובה  בעלי ההון לשמור ולהצדיק את הפער הקיים". 
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מדבר מרקס על האידיאולוגיה הקפיטליסטית שלפיה אי השוויון בהכנסות מתאר את השוני בתרומה של הפרטים  19בשורה 

במילה אינה )שלילה של נקבה(, אשר מתייחסת לאידיאולוגיה )עליה דיבר בתחילת המשפט, לחברה. הוא ממשיך את המשפט 

 ובנוסף היא המשמרת את הפער, בהתאם לנאמר בפסקה הראשונה והשנייה(. 

 

מתואר שניתק של  26בפסקה השלישית מתוארת התנתקותו של האדם מן הטבע. בשורה  (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .22

)מעבר לעובדה שזהו המאזכר למילה טבע, אין עוד גורם במשפט נפגש עמו פגישה בלתי אמצעית  שהאדםוכן  האדם מן הטבע,

 אשר האדם אינו נפגש עמו פגישה ישירה(. 

 : האדם אינו יכול להיפגש עם עצמו. 2תשובה 

 : האדם אינו יכול להיפגש עם הניכור, שכן זה אינו דבר מוחשי. 3תשובה 

 המאזכר, מכך שאין זו התשובה. לאחר ו מופיעה : המילה חבר4תשובה 
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 עמונפגש  אינושהאדם  ןכיוו: )ישיר( בלתי אמצעיכי האדם אינו נפגש עם הטבע מפגש  26: נאמר במפורש בשורה 1תשובה 

 ת, אינה נכונה. . לכן, תשובה זו הגורסת כי האדם נפגש עם הטבע פגישה בלתי אמצעימפגש בלתי אמצעי" 

ניכור  - ותו האנושית, לכן טענה זו נכונה: "וכתוצאה מאלהמדבר מרקס על ניכורו של האדם מעצמו וממה 27בשורה : 2תשובה 

 תשובה זו נפסלת.האדם מעצמו". 

עיצב האדם את הסביבה שלו:בעבר הרחוק עיבד האדם את החומרים הקיימים  בעברבתחילת הפסקה נאמר כי : 3תשובה 

מכך ניתן  –"העבודה אינה משקפת עוד את היצירתיות"  שכיוםבע בעזרת הפעלת התבונה והדמיון שלו". בהמשך, נאמר בט

 להסיק כי בעבר העבודה כן שיקפה את היצירתיות. תשובה זו אינה נכונה. 

אחרים: "תוך מגע עם  תה תוך כדי מגע עם בני אדםנאמר כי עבודתו של האדם באופן ישיר עם הטבע נעש 24: בשורה 4תשובה 

 מכך שטענה זו נכונה. תשובה זו נפסלת.  בני אדם אחרים", 



 

 :1 חשיבה כמותית פרק
 

 

 מפתח תשובות נכונות:

 

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

2. 4 7. 2 12. 2 17. 2 

3. 4 8. 1 13 2 18. 3 

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

5. 4 10. 1 15. 4 20. 1 
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 (:xנחשב את ההפרש בין מספר הצעות העבודה )מסומן כעיגול( לבין מבקשי העבודה )מסומן ב - דרך פתרון

  50=200-150 –מחסנאים 

 25=150-125 –רואי חשבון 

 100=125-25 –רוקחים 

 50=300-250 –רתכים 

 מכיוון שההפרש הקטן ביותר הוא במקצוע רואי החשבון, זוהי התשובה הנכונה.
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נספור מהם מספר המקצועות בהם סימן האיקס גבוה במספרו מסימן העיגול. האיקס מסמן את מבקשי העבודה,  –דרך פתרון  

והעיגול את ההצעות, ולכן בכדי לחפש יותר ביקוש מאשר היצע אנו רוצים שמספר האנשים שביקשו את העבודה עולה במספר 

המקומות שהיה. נעבוד מסודר. נתחיל לספור משמאל לימין. הראשונים הם המחסנאים, לאחר מכן הפקידים , על מספר 

 . 4( 4הרופאים, ועורכי הדין. נחפש האם ישנם עוד מקצועות. לאחר שווידאנו כי אין, נוכל לסמן את תשובה 
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 או יותר מהשכר הממוצע של רופאים. ראשית נחפש מהו שכרם של 2צע הוא פי נחשוב כיצד נזהה שהשכר הממו –דרך פתרון 

 2שקלים לשעה. פי  50בסרגל האופקי )המציג את השכר(, כלומר שכרם הוא  60ל 40הם מופיעים בדיוק באמצע בין ה -הרופאים

לשעה(,  130לשעה(, הרוקחים ) 120ה. נראה כי הנהגים)ומעל 100. כלומר נחפש מקצועות בהם השכר הוא 100הוא  50מ

ויותר. והתשובה  2לשעה( מעל המאה. לכן אלו הם ארבעת המקצועות שמרוויחים פי  200לשעה(, והרתכים ) 180המתכנתים )

 .4הנכונה היא 
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נזהה כי מקצועות לא אקדמיים מסומנים על ידי קו מקווקו, ונתחיל לספור את סימוני העיגול במקצועות אלו לפי  -דרך פתרון 

 נספור משמאל לימין : הציר האנכי )המייצג את מספר האנשים(.

 הצעות + 150 –מחסנאים 

 הצעות + 375 –פקידים 

 הצעות + 300 –גרפיקאים 

 הצעות + 450 –נהגים 

 צעות =ה 300 –רתכים 

 .1הצעות סה״כ. תשובה  1575
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טווחים. כלומר, עלינו למצוא את של נסתכל על השאלה ונראה לפי המילה ״טווח״ ולפי התשובות כי זוהי שאלת  -דרך פתרון 

רונית תחכה הוא אם כל ילד הטווח המקסימלי והמינימלי בו רונית תחכה + תתנדנד. נתחיל מהמינימלי. הזמן המינימלי בו 

 5גם  –( ונוסיף לתשובה את ההתנדנדות של רונית 5x4=20ילדים ) 4דק׳ ב 5ילדים נכפיל  4מכיוון שיש  דקות, 5לפניה יתנדנד 

 .1,2(. כבר כאן ניתן לפסול את תשובות 20+5) 25דקות, כלומר התשובה הסופית היא 

כל ילד צריך להתנדנד את הזמן הארוך ביותר שניתן, כלומר  –ינימלי עכשיו נחשב את הזמן המקסימלי. בדיוק הפוך מהמ

, 8(. נוסיף לזה את זמן ההתנדנדות של רונית, שהפעם גם צריך להיות מקסימלי לכן נוסיף 8x4=32דקות כל אחד. ) 8יתנדנדו 

 . 4(. תשובה 32+8) 40והתשובה תהיה 
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 נפרק כל אחת מהעצרות לגורמים:חלוקה לגורמים.  –א׳דרך פתרון 

1!=1 

2!=1x2 

3!=1x2x3 

4!=1x2x3x4 

 לאחר שפירקנו, נחבר את כל התרגיל יחד:

1x1x2x1x2x3x1x2x3x4= (1x1x1x1)x(2x2x2)x(3x3)x4 

 התשובות.ועכשיו, לאחר שאיגדנו יחד את כל הגורמים המשותפים, נעביר את המשוואה לחזקות, מכיוון שכך מופיעות 

בתשובות(,  4בריבוע, ולכן נרשום אותו בצורה זו )אין גורם  2הוא  4בשלישית.  2פעמים, נרשום  3מופיע  2מכיוון שמספר 

23  בריבוע. 3הופיע פעמיים, אזי נרשום  3ובפירוק המספר  × 22 × 32 = 22+3 × 32 =  25 × 32 

 

מופיע  3. נספור כמה פעמים המספר 3של המספר  פסילת תשובות. לפי התשובות ניתן לראות מהי החזקה – דרך פתרון ב׳

 4ו 3. לפי חישוב זה תשובות 2כלומר החזקה שלו צריכה להיות  – 4!-ופעם אחת ב 3! -הוא מופיע פעם אחת ב  –בשאלה 

-מופיע בשאלה. הוא מופיע פעם אחת ב  2כי עכשיו נותר לנו לספור כמה פעמים  ניתן לראות 2-ו  1נותרנו עם תשובות  נפסלות.

 . 2. כלומר תשובה 5צריכה להיות  2)לפי הפירוק שכתוב למעלה( , לכן החזקה של  4! -, ושלוש פעמים ב  3! -, פעם אחת ב  2!
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הוא חיובי,  xמנתון זה אנו מסיקים כי  x>0אנו יכולים להסיק שני דברים :  תכונות מספרים. עקב הנתונים  -דרך פתרון א׳ 

הוא שלילי. בנוסף חשוב להבין כי הם מספרים נגדיים זה לזה. עכשיו נסתכל על כל אחד  yולכן מהנתון השני נסיק כי 

 מהביטויים:

𝑥3  - מכיוון שx .הוא חיובי, בהכרח הביטוי הנ״ל חיובי 

𝑦3  - מכיוון שy  התוצאה תהיה שלילית. אי זוגיתשלילי, והוא מועלה בחזקה , 

|𝑥|3  - x  הוא מספר חיובי, ובכל מקרה תוצאה של ערך מוחלט היא חיובית, לכן העלאה של התוצאה בשלישית, עדיין תהיה

 חיובית.

|𝑦|3  - y  לכן העלאה בשלישית למספר חיוביתהוא מספר שלילי, אך מכיוון שהוא נמצא בתוך ערך מוחלט התוצאה תהיה ,

 בשלישית. xחיובי תשאיר את התוצאה חיובית, ותיתן לנו את אותה התוצאה כמו העלאה של 

, לכן זוהי התשובה שערכה  2לאחר ניתוח כל אחת מהתשובות ניתן לראות כי התשובה היחידה שתוצאתה שלילית היא תשובה 

 שונה משאר התוצאות החיוביות.

 

. ועכשיו נבדוק כל אחת   , y=x=2- 2צבת מספרים. נציב בהתאם למגבלות הנתונים שיש לנו. למשל ה –דרך פתרון ב׳ 

 מהתשובות:

1 – 𝑥3 = 23 = 8 

2 – 𝑦3 = (−2)3 = −8 

3 – |𝑥|3 = |2|3 = 8 

4 – |𝑦|3 = | − 2|3 = 23 = 8 

זהו הביטוי ששונה בערכו . לכן, -8היא  2, ולעומת זאת התוצאה של תשובה 8הן  1,3,4כמו שניתן לראות, התוצאות של תשובות 

 משאר הביטויים.
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, ועכשיו נבדוק  =b=2 , c= ½ a , 4הצבת מספרים. נציב מספרים בהתאם למגבלות והנתונים שיש לנו. למשל  –דרך פתרון א׳ 

 בכל אחת מהתשובות:

1 – 
𝑐

𝑎∙𝑏
=  

1

2

2∙4
=

1

2
∙

1

2∙4
=

1

16
 בשלב זה אנו לא יכולים לפסול את תשובה זו , מכיוון שהיא יצאה מספר לא שלם.  

2 – c(a + b) =
1

2
∙ (4 + 2) =

1

2
∙ (6) =  פה ניתן לפסול את תשובה זו, מכיוון שהתוצאה היא מספר שלם.  3

3 – 
𝑎+𝑏

𝑐
=  

4+2
1

2

=  
6

1
∙

2

1
=  פה ניתן לפסול את תשובה זו, מכיוון שהתוצאה היא מספר שלם.   12

4 – a ∙ b ∙ c = 4 ∙ 2 ∙
1

2
=  פה ניתן לפסול את תשובה זו, מכיוון שהתוצאה היא מספר שלם.  4

 . 1לא בהכרח מספר לא שלם, ולכן פסלנו אותם. לכן התשובה היא  2,3,4. תשובות 1ניתן לראות כי נשארנו רק עם תשובה 

 

 



 
 העומד מאחורי כל תשובה: ןהעיקרותכונות מספרים. ננסה להבין את  –דרך פתרון ב׳ 

יהפכו  שבר, ושני המספרים השלמים שבמכנה ריישאבתשובה זו יש שבר במונה. כלומר כאשר נעשה כפל בהופכי הוא עדיין   – 1

לכן זוהי התשובה הנכונה, אך נמשיך ונראה למה שאר  שבר פשוט יותר קטן. בוודאות  ןייתכפול שבר לשבר פשוט. שבר 

 התשובות לא נכונות: 

שני מספרים שלמים. אם יהיה ניתן לצמצם את מכנה השבר עם הסכום של המספרים סכום שבר ב בתשובה זו אנו מכפילים – 2

 השלמים, לא בהכרח התשובה תהיה שבר אלא מספר שלם.  לכן זו אינה התשובה הנכונה.

יתהפך  שארו כך, והשבריבתשובה זו יש מספרים שלמים במונה ושבר במכנה. כאשר נבצע כפל בהופכי המספרים השלמים י – 3

. ואם זהו היה 1התשובה בוודאות תהיה מספר שלם מכיוון שכעת המכנה יהיה  –והמכנה יהפוך למונה. אם זהו היה שבר פשוט 

שבר מדומה, במידה והמכנה יצטמצם עם המונה, עדיין התוצאה תהיה מספר שלם. לכן, אנו יכולים לקבל מספר שלם וזוהי לא 

 התשובה הנכונה.

מכפילים את השבר ושני המספרים השלמים זה בזה. במידה ואחד המספרים השלמים מצטמצם עם מכנה  בתשובה זו אנו – 4

 השבר, התוצאה תהיה מספר שלם. לכן זוהי אינה התשובה הנכונה. 

 היא תשובה שבוודאות תהיה שבר. 1אנו יכולים לראות כי רק תשובה 
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. נראה  x-ונסמן את צלעם כ b,c,d,eנסתכל על הריבועים הקטנים  –דרך פתרון א׳ 

,  לכן ניתן לסמן f, gכי שני ריבועים קטנים שווים באורכם לריבועים הבינוניים 

. הנתון 3xריבועים קטנים, לכן צלע היא  3שווה באורכה ל a. צלע ריבוע 2xאותם כ 

נחשב ממה מורכב הקו המדובר. נתחיל  המספרי היחידי שיש לנו הוא אורך קו הצורה שנוצרה, לכן נצטרך להשתמש בו 

( + הצלע העליונה x)b( ונמשיך לספור לאורך כיוון השעון. הצלע הימנית של ריבוע x) bמסודר מהצלע העליונה של ריבוע 

+ מה שנשאר מהצלע השמאלית של  g (22x=4x)ימנית והתחתונה של ריבוע הצלע ה + f (22x=4x)והימנית של ריבוע 

( + הצלע התחתונה , 2x) e( + הצלע התחתונה של ריבוע x) eלאחר שחיסרנו ממנה את האורך של צלע ריבוע  gריבוע 

 b (x.)+ הצלע השמאלית של ריבוע   a (33x=9x)השמאלית והעליונה של ריבוע 

xהמשוואה שיוצאת לנו היא :  + x + 2x + 2x + 2x + 2x + x + x + 3x + 3x + 3x + x = 44 

22𝑥 = 44 

x = 2 

2) 4, לכן שטחו הוא 2היא  bמכאן נסיק כי צלע ריבוע 
2

 היא הנכונה. 4(. כלומר תשובה 

 

הצבת תשובות. בכל אחת מהתשובות נוציא שורש מהמספר בתשובה בכדי לגלות את צלע הריבוע ששטחו שווה  –דרך פתרון ב׳ 

 לשטח שבתשובה. לאחר שמצאנו, נציב כל אחד מהמספרים לפי היחסים שדיברנו עליהם בפתרון א׳. 

. זה קטן מידי, לכן 22. אם נחבר את כל היחסים נגיע לכך שהיקף הצורה הוא 1היא  b. כלומר צלע ריבוע 1הוא  1שורש של   – 1

 זוהי לא התשובה הנכונה.

. זה גדול מידי, לכן זוהי 66. אם נחבר את כל היחסים נגיע לכך שההיקף הוא 3היא  b, כלומר צלע ריבוע 3הוא  9שורש של   – 2

 אינה התשובה הנכונה.

x 

x 

2x 

2x 

2x 

2x 

x 3x 

3x 

3x 



 
. זה גדול 88. אם נחבר את כל היחסים נגיע לכך שההיקף של הצורה הוא 4היא  bלומר צלע ריבוע , כ4הוא  16שורש של  – 3

 מידי, לכן זוהי אינה תשובה הנכונה.

, בדיוק כמו בנתון. 44. אם נחבר את כל היחסים נגיע לכך שהיקף הצורה הוא 2היא b, כלומר צלע ריבוע 2הוא  4שורש של  – 4

 לכן זוהי התשובה הנכונה.
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, ומספר המדבקות האדומות הוא 2, כלומר מספר המדבקות הכחולות הוא  a=2הצבת מספר מהראש. נציב כי  –דרך פתרון א׳ 

1 . 

נתחיל לסדר את המדבקות בשורה: מכיוון שהיא רוצה שלא יהיו שתי מדבקות באותו הצבע אחת ליד השניה הסדר חייב להיות 

כחול. מכיוון שנתון לנו כי המדבקות הכחולות זהות, אין זה משנה איזו מדבקה נשים היכן, לכן יש רק דרך –אדום–כחולכך: 

 מופיע .  1אחת לסדר את המדבקות. עכשיו נבדוק באיזו תשובה המספר 

 תשובה נכונה, כרגע לא ניתן לפסול.  – 1

 תשובה לא נכונה, ניתן לפסול  – 2

 ה, ניתן לפסול תשובה לא נכונ  – 3

4 – a-1 = 2-1 = 1  .כלומר, כרגע לא ניתן לפסול את תשובה זו 

. נבדוק 2, והאדומות יהיה 3. מספר המדבקות הכחולות יהיה a=3נותרנו עם שתי תשובות ולכן נעשה עוד הצבה. הפעם נציב 

 גם כאן אנו צריכים שלא יהיו שתי מדבקות באותו הצבע, לכן הסדר היחידי האפשרי הוא  –שוב את הסדר האפשרי 

כחול. שוב, מכיוון שאלו מדבקות זהות אין חשיבות לסדר שלהן ולכן שוב נותרנו עם סידור אחד –אדום–כחול–אדום–כחול

 אפשרי. נבדוק את התשובות שנותרו לנו: 

 .תשובה נכונה, כרגע לא ניתן לפסול – 1

4 – a-1=3-1=2 .תשובה לא נכונה, ניתן לפסול אותה . 

 .1כלומר נשארנו רק עם תשובה 

 

ממספר המדבקות הכחולות, תמיד יהיו  1הבנת עקרונות אלגבריים. מכיוון שמספר המדבקות האדומות קטן ב –דרך פתרון ב׳ 

שאנו בחוסר של מדבקה אחת אדומה והיא בקצוות מדבקות כחולות, וביניהם אדומות. לא ניתן לשנות את סדר זה מכיוון 

לעולם לא תוכל להיות באחד הקצוות. מכיוון שנתון כי המדבקות זהות זו לזו, אין זה משנה הסדר בין המדבקות הכחולות 

כחול... וכך ימשיך ותמיד יסתיים -אדום-בנפרד, והאדומות בנפרד. לכן נותרנו רק עם סידור אחד אפשרי, בו תמיד יהיה כחול

 בקה כחולה.במד
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נתחיל ונרשום נסתכל על הציור ונתחיל לשרטט עליו נתונים.  – חישוב שטחים –א  דרך פתרון

את אורך הרדיוס 
1

3
= 𝑅  בשני מקומות : האחד ברדיוס המצויר עם הגזרה הלבנה, והשני בתור

אנו מחפשים. אנו מחפשים את שטח המעגל הגדול פחות הגזרה הלבנה ופחות עכשיו נחשוב על השטח אותו קוטר למעגל הקטן. 

 שטח המעגל הקטן.

 נחשב את כל אחד מהשטחים בנפרד ואז נחבר ונחסר ביניהם. 

R 

R 



 

)שטח המעגל הגדול = 
1

3
)2𝜋 =

1∙𝜋

9
 

 . נשתמש בנוסחת חישוב שטח גזרה:90אנו רואים שזוהי גזרה בעלת זווית מרכזית של  –שטח הגזרה 

 
90

360
∙ (

1

3
)

2
𝜋 =

1

4
∙

1

9
∙ 𝜋 =

1∙𝜋

36
  

קוטר מעגל זה הוא  –שטח מעגל קטן 
1

3
, כלומר רדיוסו הוא  

1

6
)שטח המעגל הקטן הוא .  

1

6
)2 ∙ 𝜋 =

1∙𝜋

36
 

לאחר שחישבנו את כל אחד מהשטחים בנפרד, נחסר משטח המעגל הגדול את סכום שטחי הגזרה והמעגל הקטן וכך נגיע לשטח 

 האפור.

𝜋

9
− (

𝜋

36
+

𝜋

36
) =  

𝜋

9
−

2𝜋

36
=

4𝜋

36
−

2𝜋

36
=

2𝜋

36
=

1
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 .2כלומר, תשובה 

 

. מעגל הוא צורה משוכללת, לכן בין כל המעגלים מתקיים דמיון, כלומר אנו יכולים להסיק דמיון בין מעגלים –דרך פתרון ב׳ 

בעזרת היחס בין הרדיוסים על היחס בין השטחים. נתון לנו כי רדיוס המעגל הגדול הוא 
1

3
בתוך המעגל  וס, נשרטט את הרדי 

:2הקטן ונראה כי רדיוס המעגל הגדול הוא קוטר המעגל הקטן. כלומר היחס בין הרדיוסים הוא  . עכשיו נסיק על יחס  1

יחס השטחים -השטחים. אנו יודעים ש = מכאן נלמד כי שטח המעגל הקטן הוא . 1:4, לכן יחס השטחים הוא  2(יחס הקווים)

 משטח המעגל הגדול. ¼ בעצם 

מעלות ואת שטח המעגל הקטן. שטח כל אחת  90אנו רוצים להפחית משטח המעגל הגדול את הגזרה שזווית ראשה שווה ל

)מהמעגל הגדול, כלומר אנו צריכים להוריד חצי מעגל סה״כ. שטח המעגל הגדול הוא ¼ מהגזרות הללו הוא 
1

3
)2π =

1∙π

9
  ,

כלומר חצי מעגל הוא 

π

9

2
=

π

18
 .2. תשובה  
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 נתחיל ונחלק את כל אחד מהמשולשים בתשובות לשני משולשים ע״י הורדת גובה או תיכון. –דרך פתרון 

שווה צלעות. לא ניתן ליצור משולש שווה צלעות בתוך משולש זה, לכן הם לא  שאינוניצור משולש  ,כל ישרבמידה ונוריד   – 1

  .יצאו דומים זה לזה

 50, ייווצרו שני משולשים ישרי זווית שאחת מהזויות היא 90במידה ונוריד גובה מזווית ה  – 2

מעלות )כמו במשולש המקורי. כלומר יצרנו שני משולשים דומים  40מעלות והשנייה היא 

 למשולש המקורי, לכן זוהי התשובה הנכונה.

או כל ישר אחר לא נקבל משולש קהה זווית. ,מעלות 120 של מהזווית גובה ונוריד במידה – 3

 מעלות. 180קהה זווית בתוך משולש כזה מכיוון שסכום הזוויות יצא יותר מ ימשולש 2לא ניתן ליצור 

 .3אותו עיקרון כמו בתשובה  – 4
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שאנו לא רואים גורם משותף שניתן להוציא נפתח את הסוגריים לפי נתחיל ונפשט את הביטוי, מכיוון אלגברי.  –דרך פתרון א׳ 

 נוסחאות הכפל המקוצר. 

50

 50

 

40

 



 
𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 + 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2

𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 𝑎2 + 2𝑎𝑏 − 𝑏2
=

2𝑎2 + 2𝑏2

4𝑎𝑏
=

2(𝑎2 + 𝑏2)

2𝑎𝑏
=

𝑎2 + 𝑏2

2𝑎𝑏
 

 היא הנכונה. 2כלומר תשובה 

  4שווה ל יהינוסחת הכפל המקוצר השכדאי לזכור שנוסחת הכפל המקוצר הראשונה פחות נ –טיפab  תמיד. בכך היינו

𝑎)מקצרים את פתיחת המכנה.  + 𝑏)2 − (𝑎 − 𝑏)2 = 4𝑎𝑏 

 

 . ונתחיל לחשב את הביטוי.a=3,b=1נציב כי  הצבת מספרים מהראש. –דרך פתרון ב׳ 

(3 + 1)2 + (3 − 1)2

(3 + 1)2 − (3 − 1)2
=

42 + 22

42 − 22
=

16 + 4

16 − 4
=

20

12
=

5

3
 

 

 תשובה מגיעה לאותה תוצאה. עכשיו נבדוק כל אחת מהתשובות ונראה איזו

 זו אינה אותה תוצאה, לכן זוהי אינה התשובה הנכונה.  – 1

2 – 
32+12

2∙3∙1
=

10

6
=

5

3
 , יצאה אותה התוצאה. כרגע לא ניתן לפסול את תשובה זו. 

 (, כלומר זו אינה התשובה הנכונה.4)הוא תמיד יהיה 3אין לנו בכלל מה להציב מכיוון שהמכנה בתשובה לעולם לא יהיה  – 3

4 – 
(3+1)2

(3−1)2 =
16

4
=  זו אינה אותה תוצאה , לכן זוהי אינה התשובה הנכונה. 4

 , לכן זוהי התשובה הנכונה.2ניתן לראות שנשארנו רק עם תשובה 
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 נהפוך את השברים העשרוניים לשברים מדומים.  –דרך פתרון א׳ 

1.5נבדוק קודם כיצד נמיר כל אחד מהשברים לשבר מדומה :   = 1
5

10
=

15

10
            ;0.3 =

3

10
 

ועכשיו נציב את כל המספרים במשוואה הנתונה :  

15

10
∙

3

10

9
=

9

20

9
=

9

20
∙

1

9
=

1

20
 

(. עלינו להגיע למכנה להבין כיצד להחזיר אותה לשבר עשרוני )מכיוון שהתשובות רשומות כךלאחר שהגענו לתוצאה זו, עלינו 

, לכן ננסה להגיע 10ולהגיע לבסיס  2וכו׳. אנו לא יכולים לחלק את התשובה ב 1000, 100. 10שהוא תוצאה של חזקות בבסיס 

. נקבל 5נכפיל את השבר פי  100בכדי להגיע לבסיס . 100לבסיס 
1

20
=

5

100
. ועכשיו נוכל לרשום את המונה כמספרים לאחר  

, לכן 10ולא  100, מכיוון שהמכנה בשבר זה הוא 0.5 לא. חשוב לשים לב היא התוצאה היא 0.05הנקודה, והתוצאה תהיה 

 .3יא תשובה ההתשובה הנכונה  ספרות אחרי הנקודה. 2צריכות להיות 

 

 כפל בין שברים עשרוניים. נרשום את השברים בצורה אנכית, בכדי שנוכל לפתור יותר בנוחות.   -דרך פתרון ב׳ 

×
1.5
0.3

= 0.45
: .9חלק אותה בנשהגענו לתוצאה לאחר     

0.45

009

= 0.05

 

 .3כלומר, תשובה 
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, וכי בסיסו בבסיס 4נצייר תיבה בתוכה חרוט. מכיוון שאומרים כי גובה החרוט הוא  – דרך פתרון

. נסתכל 4התיבה וקצהו העליון נוגע בפאה העליונה של התיבה ניתן להסיק כי הגובה של התיבה הוא 

. מכיוון שהוא חסום בבסיס 4, כלומר קוטרו הוא 2על בסיס התיבה. אנו יודעים כי רדיוס החרוט הוא 

עכשיו שאנו יודעים את רוחב, אורך  . 4בה ניתן להסיק כי גם האורך וגם הרוחב של התיבה הוא התי

4וגובה התיבה ניתן לחשב את נפחה.  ∙ 4 ∙ 4 =  4, כלומר תשובה   64
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 7xק״ג סה״כ ) 3½ נוספו לו חודשים  7ק״ג, ב½ נבין כמה התווסף למשקלו של אפרים. אם בכל חודש נוסף לו  –דרך פתרון א׳ 

½  .) 

ממשקלו בהתחלה, כלומר התווסף לו בחודשים אלו בדיוק את משקלו  2חודשים הוא שקל פי  7מכיוון שאמרו לנו כי לאחר 

(, ולכן משקלו לאחר שנה יהיה  ½ 12xק״ג למשקלו ) 6בלידה. שנה לאחר היוולדו הוא יוסיף  3½ בהיוולדו, כלומר הוא שקל 

 .2בה . תשו 9½ 

 

מכיוון שאנו רוצים לדעת מה היה משקלו  קילוגרמים( 52.חודשים )כלומר  5בדיקת תשובות. בכל תשובה נוריד   -דרך פתרון ב׳ 

 3.5התוצאה צריכה להיות  על מנת לקבל את משקלו ההתחלתי של התינוק. 2התוצאה  נחלק ב את( 7=12-5) .חודשים 7לאחר 

  חודשים(. 7ק"ג *1/2ק"ג ) 

 –ק״ג. כלומר זוהי לא התשובה. )טיפ  3פחות מתהיה  התוצאה 2ק״ג. בחילוק ל 5.5שארו לנו יק״ג י 2.5לאחר חיסור של   – 1

 (.8כבר פה ניתן להבין שזהו מספר יותר גדול במעט מ

הכמות  ק״ג. זה בדיוק 3½ קבוצות כל קבוצה תהיה שווה ל  2ק״ג. בחילוק ל 7שארו לנו יק״ג י 2.5לאחר חיסור של   – 2

 חודשים, לכן זוהי התשובה הנכונה. 7שמתווספת ב

 

חודשים  7לאחר  . אנו יודעים כי משקלו xמשוואה. ניצור משוואה בה נבטא את משקל התינוק בלידתו בתור  –דרך פתרון ג׳ 

 ואה הבאה: כי בכל חודש מאז היוולדו נוסף חצי קילו למשקלו, לכן ניתן ליצור את המשו הינו כפול ממשקל הלידה וגם 

   2x = x +
1

2
∙ 7 

                    x = 3
1

2
 

  ק״ג(, 6= 0.5*12)קילו במשך שנה, כלומר½ עכשיו שאנו יודעים את משקלו ההתחלתי, ניתן להוסיף לו 

3.5+6=9.5 

 . 2ק״ג, תשובה  9.5משקלו הוא 
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מחפשים. אנו צריכים לחפש אנשים באוכלוסייה שלא מדברים צרפתית וכן עלינו להבין מי הקבוצה שאנו  –א׳דרך פתרון 

שדוברים גם אנגלית וגם צרפתית. מכאן אנו  34%שדוברי אנגלית, ו 84%מדברים אנגלית. אנו יודעים כי סה״כ יש באוכלוסייה 

אנגלית ולא הצרפתית נחסר דוברי צרפתית בנוסף. בכדי למצוא את דוברי ה 34%דוברי אנגלית  84%יכולים להסיק שמתוך ה

 מהאוכלוסייה לא דוברת צרפתית וכן דוברת אנגלית. 50%( , ונגלה כי 50=84-34את הקבוצות זו מזו )

2 

2 

2 

2 



 
  :מיליון 4מאוכלוסייה של  50% נחשב

½, הם  %50 -אחוז מוכר-דרך א
1 4

4 2
2 2
    

-דרך ב נוסחא
50 1

4 4 2
100 2

    

 היא הנכונה 2תשובה  
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22𝑥 -מורכב מ  22𝑥הוצאת גורם משותף. נסתכל איזה גורם משותף יש לנו. המספר   -א׳ דרך פתרון  = 2𝑥 ∙ 2𝑥  כלומר אנו ,

2𝑥(2𝑥בתור גורם משותף. אם נוציא אותו בתור גורם משותף נקבל את המשוואה הבאה : 2𝑥יכולים להוציא את  − 1) = 𝐴  

 . 3עוקבים, כלומר תשובה מספר  ממשוואה זו אנו רואים כי זו בעצם מכפלה של שני מספרים

 

x=1 .22∙1בתור התחלה נציב  הצבת מספרים מהראש. –דרך פתרון ב׳  − 21 = 4 − 2 = 2 = 𝐴 

 עכשיו נסתכל על התשובות ונראה אם הן מתקיימות:

 יצא לנו מספר זוגי, לכן תשובה זו נפסלת  – 1

 , לכן לא ניתן לפסול את תשובה זו בשלב זה. 2יצא לנו חזקה   – 2

 ( ולכן לא ניתן לפסול את תשובה זו בשלב זה.1x2הוא באמת מכפלה של שני מספרים עוקבים ) 2  – 3

 , לכן תשובה זו נפסלת.4יצא לנו מספר קטן מ  – 4

x=2   .22∙2. נבצע עוד הצבה בכדי לנסות לפסול את אחת מהן. נציב  2,3נשארנו עם תשובות  − 22 = 16 − 4 = 12 = 𝐴 

 נבדוק האם התשובות שנשארו מקיימות את התשובה שיצאה : 

 , לכן תשובה זו נפסלת.  2הוא לא חזקה של  12 – 2

 רת. ( לכן תשובה זו נשא3x4הוא מכפלה של שני מספרים עוקבים ) 12 – 3

 , לכן זוהי התשובה הנכונה.3ניתן לראות כי נשארנו רק עם תשובה 
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,  B  (a,b), לנקודה A( 0,0נקרא לנקודה ) נתחיל ונסתכל על הנתונים שיש לנו. – דרך פתרון

 60הן  וזוויותי.  נתון כי זהו משולש שווה צלעות, מכאן נסמן כי כל  C  (a,b-)ונקודה 

. אנו רואים כי הוא מחולק בדיוק לשניים bcצלע -מעלות. עכשיו נסתכל על בסיס המשולש 

 ao. התיכון  y - O.נקרא לנקודת המפגש של הצלע עם ציר ה aמכיוון שאורך כל חלק הוא 

שאנו יודעים  , .30.60.90משולש  הוא AOBמשולש  ולכן, bcמאונך לצלע ( y)שהוא ציר ה

(. ועכשיו נציב במשוואה 30,60,90ניצב גדול במשולש מעבר צלעות ל) b=√3𝑎כי חשב ניתן ל .והיתר את גודל הניצב הקטן שלו

 –שנתבקשנו למצוא 

 (
𝑏

𝑎
)2 = (

√3𝑎

𝑎
)2 = (√3)2 =  . 3. תשובה  3

 

𝑎√3 
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קמ״ש בדרך למעלה ובדרך  30קמ״ש , מהירות הארנבת היא  60נציב כ מהירות השפן היא  הצבת מספרים.  –דרך פתרון א׳ 

 ק״מ. עכשיו נבדוק מי הגיע קודם.  60קמ״ש. והדרך עצמה היא  120למטה 

 (2=120/60קמ״ש הדרך כולה לקחה לו שעתיים. ) 60ק״מ )הלוך+חזור( במהירות  120אם הוא רץ  –השפן 

קמ״ש לקחה לה  120ק״מ )חזור( במהירות  60קמ״ש לקחה לה שעתיים +  30ק״מ )הלוך( במהירות  60ם הוא רץ א –הארנבת 

  שעתיים וחצי.שעה, כלומר הדרך כולה לקחה לה חצי 

, האומרת כי לא  4מכיוון שיצא לנו כי השפן הגיע קודם. עכשיו נתבונן בתשובה מספר  2,3את תשובות  מכאן אנו יכולים לפסול

קמ״ש  15קמ״ש והארנבת בהלוך  30ק״מ. מהירות השפן תהיה  60יתן לדעת מהנתונים. ונציב עוד מספרים. נשאיר את הדרך נ

 קמ״ש ונחשב את הזמנים. 60ובחזור 

 (4=120/30שעות. ) 4קמ״ש הדרך לקחה לו  30ק״מ )הלוך +חזור( במהירות של  120אם הוא רץ  –השפן 

שעות. פה אנו יכולים לעצור ולהסיק  4קמ״ש רק הדרך הלוך לקחה לה  15ק״מ )הלוך( במהירות של  60אם היא רצה  –הארנבת 

היא  1כי תמיד בזמן שהארנבת עושה את הדרך הלוך השפן יבצע את הדרך הלוך+ חזור, ולכן תמיד יגיע לפניה, כלומר תשובה 

 הנכונה.

 

זמן=מהירות/דרך. נציב כי הדרך לכיוון אחד  –נוסחת התנועה אומרת באחת מגרסאותיה כי נוסחת התנועה.  –דרך פתרון ב 

 . ועכשיו נחשב את הזמנים של כל אחת מהחיות: xשל ההר היא 

 -( כלומר הזמן שהשפן רץ הוא 2xלאורך כל הדרך )  vנתון כי השפן רץ במהירות  –שפן 
2𝑥

𝑣
  

 נתון כי הארנבת רצה במהירות של –ארנבת 
𝑣

2
(. לכן הזמן xבדרך חזור )שאורכה  2v( ובמהירות xבדרך הלוך )שאורכה  

  -שהארנבת רצה הוא 
𝑥
𝑣

2

+
𝑥

2𝑣
=

5𝑥

2𝑣
= 2.5

𝑥

𝑣
 . עכשיו נשווה בין הזמן שלוקח לארנבת ולזמן שלוקח לשפן. 

  2
𝑥

𝑣
< 2.5

𝑥

𝑣
 מכאן אנו רואים כי תמיד לארנבת יקח יותר זמן מלשפן, ולכן השפן מגיע ראשון.   



 

 :2 חשיבה כמותית פרק

 
 

 מפתח תשובות נכונות:

 

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

2. 3 7. 2 12. 2 17. 3 

3. 2 8. 2 13 4 18. 4 

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

5. 1 10. 3 15. 1 20. 3 
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  BAD=90. נתון לנו כי זהו טרפז ישר זווית, כלומר גם זווית שרטוטנרשום את כל הנתונים שיש לנו על ה -דרך פתרון א'

 AC=CDעכשיו נסתכל על הצלעות. נתון כי  (מעלות 180מקבילים אז אלו זוויות שמשלימות ל BC -ו   ADמכיוון שהישרים )

BAD=מכאן אנו רואים כי זווית  CAD=הוא שווה שוקיים. כלומר גם זווית  ACDומכאן ניתן להסיק כי משולש  +  =

90  3. תשובה . 
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 נפתור אלגברית. נתחיל ונפשט את הביטוי שנמצא בצד ימין של המשוואה :  -דרך פתרון א'

 
7𝑥−3

2
−

7𝑥−3

3
=

3(7𝑥−3)−2(7𝑥−3)

6
=

21𝑥−9−14𝑥+6

6
=

7𝑥−3

6
 נשווה אותו לביטוי מצד שמאל של המשוואה, ונפשט.ועכשיו  

7𝑥 − 3

6
= 3 

7𝑥 − 3 = 18 

7𝑥 = 21 

𝑥 = 3 

 .3תשובה 

 

 . 3בדיקת תשובות. נציב את כל אחד מהמספרים במשוואה ונראה האם הביטוי בצד השמאלי שלה שווה ל –דרך פתרון ב׳ 

1 – 
7∙5−3

2
−

7∙5−3

3
=

3(32)−2(32)

6
=

96−64

6
=

32

6
= 5

1

3
 .הנכונה, זו לא התשובה  

2 – 
7∙2−3

2
−

7∙2−3

3
=

3(11)−2(11)

6
=

33−22

6
=

11

6
= 1

5

6
 ., זו לא התשובה הנכונה 

3 – 
7∙3−3

2
−

7∙3−3

3
=

3(18)−2(18)

6
=

54−36

6
=

18

6
=  .התשובה הנכונה, זו  3

4 – 
7∙6−3

2
−

7∙6−3

3
=

3(39)−2(39)

6
=

110−78

6
=

39

6
= 6

1

2
    ., זו לא התשובה הנכונה 
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 נסתכל על התשובות וננתח כל אחת מהן.  -דרך פתרון א'

 , (3סכום הספרות מתחלק ב) 3 וגם ב( 5או  0ספרת אחדות ) 5מתחלק גם ב 75המספר   – 1

 5נשארת שארית  7אך בחלוקתו ל
75

7
=

70

7
+

5

7
= 10

5

7
 זו לא התשובה הנכונה. .

 4נשארת שארית  7, בחלוקתו ב 3, (3בסכום הספרות מתחלק ) 3וגם ב( 5או  0ספרת אחדות ) 5מתחלק גם ב 60המספר   – 2

(
60

7
=

56

7
+

4

7
= 8

4

7
 (. זו התשובה הנכונה. 

 . ניתן להפסיק לבדוק אותה, זו אינה התשובה הנכונה., (5או  0 אינה ספרת אחדות) 35לא מתחלק ב 39המספר  – 3

 ניתן להפסיק לבדוק אותה, זו אינה התשובה הנכונה. . (3מתחלק באינו סכום הספרות ) 3לא מתחלק ב 25המספר  – 4
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צעדים  60ס״מ, והוא צעד  70נתחיל ונחשב את המרחק הכולל של הצעדים שצעד האב. אם כל צעד של האב הוא  -דרך פתרון א'

70)ס״מ. 4200סה״כ, המרחק שאותו צעד הוא  ∙ 60 = עכשיו נראה כמה צעדים צעד הבן. בכדי להגיע לנתון זה אנו  (4200

צריכים לחלק את המרחק הכולל במרחק צעד אחד של הבן. 
המרחק הכולל

מרחק צעד אחד של הבן
=

4200

50
=

4000

50
+

200

50
= 80 + 4 = כלומר,  84

 . 2צעדים, תשובה  84הבן צעד סה״כ 

 

בדיקת תשובות. נבדוק כל אחת מהתשובות ונראה אם המרחק הכולל שעבר במספר הצעדים המוצע בתשובה  -'בדרך פתרון 

 ס״מ( . 4200צעדים ) 60שווה למרחק הכולל שעבר האב ב

1 –  80 ∙ 50 =  אנו יכולים לראות כי זה מעט מידי, ולכן זו אינה התשובה הנכונה. 4000

2 – 84 ∙ 50 =  ק אותו עבר האב, לכן זוהי התשובה הנכונה. אנו רואים כי זה בדיוק המרח 4200

3 – 92 ∙ 50 =  אנו יכולים לראות כי זה יותר מידי, ולכן זו אינה התשובה הנכונה.  4600

4 – 100 ∙ 50 =  אנו יכולים לראות כי זה יותר מידי, ולכן זו אינה התשובה הנכונה. 5000
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חד. אנו יודעים אנו יכולים למצוא את סכום השעות הכולל שאלעד שוחח בשבוע א עבודה עם נוסחת הממוצע.  -דרך פתרון א'

מספר האיברים(. אם  xשיחות )סכום כולל = ממוצע  48ימים, כלומר שוחח סה״כ  6שיחות, במשך  8מוצע כי כל יום שוחח במ

 12שיחות, ניתן להסיק כי ביומיים שנותרו הוא שוחח  36ימים( הוא שוחח סה״כ  4אנו יודעים כי בימים ראשון עד רביעי )

 (. 12=48-36) שיחות

= ממוצעשיחות ביום ) 6הממוצע לימים אלו הוא 
סכום כולל

מספר האיברים
  

12

2
=  .1( . תשובה  6

 

ות. נציב כל אחת מהתשובות ונראה האם הסכום שבארבעת הימים הראשונים בצירוף הסכום של הצבת תשוב -'בדרך פתרון 

 שיחות(.  48היומיים הנותרים ) המופיע בתשובות כממוצע( שווה בערכו לסכום הכולל שאלעד דיבר בשבוע אחד)

 הנכונה.לכן זוהי התשובה  1236=48+( . 6x2שיחות ) 12. כלומר אלעד דיבר ביומיים אלו 6 – 1

 , סכום זה אינו תואם לסכום בנתון, לכן זוהי אינה התשובה הנכונה.40=364+שיחות.  4. כלומר אלעד דיבר ביומיים אלו 2 – 2



 
, סכום זה אינו תואם לסכום בנתון, לכן זוהי אינה התשובה 52=3616+שיחות.  16. כלומר אלעד דיבר ביומיים אלו 8 – 3

 הנכונה.

 , סכום זה אינו תואם לסכום בנתון, לכן זוהי אינה התשובה הנכונה.44=368+שיחות.  8. כלומר אלעד דיבר ביומיים אלו 4 – 4
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 –סמ״ר. נסתכל על החלוקה שלו למשולשים  20אנו יודעים כי שטח המלבן כולו הוא חיבור וחיסור שטחים.  –דרך פתרון א׳ 

הוא משולש שיושב על האורך כולו, וקדקודו נוגע באורך המקביל, מכך נסיק כי משולש זה שווה בשטחו לחצי  aedמשולש 

סמ״ר )שטח  20. שני משולשים אלו יחד משלימים ל ecdו   abeסמ״ר. עכשיו נסתכל על המשולשים  10משטח המלבן, כלומר 

 .2[. תשובה  (10+8)-20סמ״ר ] ecd 2ר למשולש סמ״ר, לכן נות 8הוא  abeהמלבן(. אנו יודעים כי משולש 

 

(. ad,bc)צלעות  y( ואת אורך המלבן כab,dc)צלעות  xנציב את גובה המלבן כ –דרך פתרון ב׳ 

, נקרא  bc. נסתכל על הצלע  xy=20 –סמ״ר כלומר  20אנו יודעים כי שטח המלבן שווה ל

 abe. עכשיו נחשב את שטח המשולש  y-zשווה ל beומכך נובע כי קטע  ec – zלקטע 

השווה ל ecdלהגיע לשטח משולש ובעזרתו ננסה 
𝑥∙𝑧

2
  . 

=   abeשטח משולש נתון כי 
𝑥(𝑦−𝑧)

2
= 8        𝑥𝑦 − 𝑥𝑧 = . 20הוא  xyאנו יודעים כי   16

 נציב מספר זה במשוואה. 

 20 − 𝑥𝑧 = 16      𝑥𝑧 = שווה ל ecd. אנו יודעים כי שטח משולש  4
𝑥∙𝑧

2
 . 2( . תשובה 4:2. )2לכן שטחו שווה ל 
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הוא משולש  ABCנרשום את כל הנתונים על השרטוט. אנו יודעים כי משולש  –א׳פתרון דרך 

אנו  AB=BDמעלות. עקב הנתון  60זוויות של בו נסמן , 2ן כל צלעותיו שוות לשווה צלעות, לכ

שהוא גם תיכון מכיוון שזהו ) ABCבמשולש  AO.. נוריד גובה  BD=2יכולים לסמן כי גם צלע 

כאשר הניצב הגדול  AOD 30,60,90משולש  –. גובה זה יוצר משולש חדש  משולש שווה צלעות(

, ניתן בעזרת צלע אחת לדעת את גודל כל אחת 30,60,90(.מכיוון שזהו משולש 1כלומר  BC+ חצי מצלע  DBצלע . )3שלו שווה ל

) זה״י היחסים בין ניצב קטן לגדול במשולש ע מהצלעות. נגלה קודם את הניצב הקטן 
ניצב גדול

√3
=

3

√3
−  √3 ) . 

 .2. תשובה 2√3( = x 2עכשיו נחשב את היתר )ניצב קטן

 

מעלות משום שהיא זוית במשולש שווה  60הינה בת  BCAזוית . לפי הנתונים   ADC מציאת זויות במשולש –דרך פתרון ב׳ 

הוא משולש  ABD. משולש 120=180-60מעלות של משולש שוה צלעות ולכן שווה ל 60צמודה לזוית בת  ABDצלעות. זוית 

 לחשב שזוית ניתן  DAB( ולכן בעזרת סכום זוית במשולש שווה שוקיים AB=BDשווה שוקיים לאור הנתונים )



 

 
180 120

30
2


 DAB= כעת ניתן לחשב את זוית .DAC  - DAC= 30+60=90 משולש . מכאן כיADC  הוא משולש

, לכן  DC=4. לפי משולש זה ניתן לעשות מעבר צלעות, כאשר אנו יודעים את גודל היתר  DAC=90כאשר זווית  30,60,90

 
4

3 2 3
2

AD=  במשולש זהמעבר הצלעות , לפי. 
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נסתכל על אפשרויות החישוב שיש לנו. נתחיל מהסכום הקטן ביותר האפשרי וכל פעם נעלה אותו. הסכום הקטן  –דרך פתרון 

שקלים. אנו רואים כי סכום זה לא נמצא  4ורדים לבנים שכל אחד מהם הוא  5. כלומר, דני קנה 20ביותר האפשרי הוא 

. הסכום השני הקטן 21, מכיוון שלא יתכן שנוסיף שקל בודד ונגיע לסכום של 1ות, אך בעזרתו ניתן לפסול את תשובה בתשוב

(, גם סכום זה אינו נמצא, ננסה להעלות שוב את 23=4+4+4+4+7ורדים לבנים וורד אחד אדום ) 4בגודלו יהיה אם דני יקנה 

 , לכן זוהי התשובה הנכונה. 2(, סכום זה הוא תשובה 26=4+4+4+7+7ם )אדומי 2ורדים לבנים ו 3הסכום. הפעם דני יקנה 

ולהחליף כל פעם ורד אדום  שקלים, 35-ניתן לחשב את אותה הדרך אך להתחיל מהסכום המקסימלי )חמישה ורדים אדומים(

 שקלים במקום להעלות. 3בלבן, וכל פעם להוריד 

ניתן לראות כי כל החלפה של ורד לבן בוורד אדום מוסיפה שלושה שקלים, ולכן אפשר פשוט כל פעם להעלות את  –*טיפ 

 שקלים ובכך להביע החלפה של ורד לבן באדום. 3הסכום הקטן ביותר ב
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. אך חשוב לשים לב ! אין צורך לחסר את כל xחיסור. נחסר את הסכום מהמספר שנתון לנו, ובכך נקבל את  –דרך פתרון 

9999המספר, רק את הארבע ספרות האחרונות )עד ספרת האלפים( בכל אחד מהמספרים. התרגיל שלנו יראה כך :  − 5678 =

4321 

 . 4היא  xמכאן אנו מסיקים כי ספרת האלפים של 
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זווית מרכזית מול זווית היקפית. נסתכל על הקווים והזויות שיש לנו. ניתן לראות  –א׳דרך פתרון 

מעלות מכיוון שהן נמצאות על ישר אחד. כלומר  180ל DOBמשלימה עם זווית  BOCכי זווית 

, וניתן לראות כי גם הזווית עליה  BCמעלות. זווית זו יושבת על הקשת  140שווה ל BOCזווית 

, אלא זווית  BOCנשאלנו נשענת על אותה הקשת בדיוק. אך, זווית זו אינה מרכזית כמו זווית 

היקפית. אנו יכולים לחשב אותה בעזרת היחס בין זווית מרכזית והיקפית הנשענות על אותה 

 .3מעלות. תשובה  70שווה ל BAC=זווית מרכזית( כלומר זווית x2הקשת )זווית היקפית

 

בדיקת תשובות. נציב כל פעם את אחת התשובות ונראה האם היא מקיימת את התנאים. אנו נבדוק האם  –דרך פתרון ב׳ 

 40מעלות עם הזווית הנתונה של  180מהזווית הנשאלת(, משלימה ל 2הזווית המרכזית שנשענת על אותה הקשת )השווה פי 

 מעלות והן יושבות על ישר אחד. 



 
מעלות, לכן זוהי לא  180, זה לא משלים לזווית ישרה של 140=100+40מעלות.  100. מכאן נסיק כי הזווית המרכזית היא 50 – 1

 התשובה הנכונה.

מעלות, לכן זוהי לא  180, זה לא משלים לזווית ישרה של 160=120+40מעלות.  120. מכאן נסיק כי הזווית המרכזית היא 60 – 2

 התשובה הנכונה.

מעלות, לכן זוהי  180, זה כן משלים לזווית ישרה של 180=140+40מעלות.  140. מכאן נסיק כי הזווית המרכזית היא 70 – 3

 התשובה הנכונה.

מעלות, לכן זוהי לא  180, זה לא משלים לזווית ישרה של 200=160+40מעלות.  160. מכאן נסיק כי הזווית המרכזית היא 80 – 4

 התשובה הנכונה.
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 . ונבדוק את ערך כל אחת מהתשובות.  ½ =xנציב למשל כי הצבת מספר מהראש.  -דרך פתרון א׳

1 – (
1

2
)10 =

1

210 

2 – √
1

2

10
=

1

√2
10 

3 – 10 ∙
1

2
= 5 

4 – 
10
1

2

=
10

1
∙

2

1
= 20 

 , לכן זוהי התשובה הנכונה.4אנו רואים כי התוצאה הגדולה ביותר היא בתשובה מספר 

 

 (.xנתבונן על התשובות, ונבין מה קורה בכל אחת מהן לשבר החיובי שיש לנו ) הבנה אלגברית.  –דרך פתרון ב׳ 

  יקטן.בתשובה זו אנו מעלים בריבוע שבר פשוט, כלומר השבר  – 1

 יגדלשבר, אך המכנה שלו יהיה יותר גדול, והמספר כולו  שורש על שבר פשוט, כלומר עדיין ישארמוציאים בתשובה זו אנו  – 2

 10נקבל מס' שלם קטן יותר מיקטן. 10עם שבר פשוט, כלומר המספר  10בתשובה זו אנו מכפילים את  – 3

 יגדל.  10כלומר המספר  – 1בשבר פשוט, כלומר מכפילים אותו במספר הגדול מ 10בתשובה זו אנו מחלקים את  – 4

התשובות הראשונות נשארנו עם שבר פשוט, ולכן הן בוודאות  2בכל אחת מהתשובות אנו יכולים לראות כי ב אחרי התבוננות

גדול  4הגדלנו אותו, כלומר בוודאות המספר בתשובה  4, לעומת זאת בתשובה 10הקטנו את  3לא התשובות הנכונות. בתשובה 

 יותר, לכן זוהי התשובה הנכונה.
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יכול להיות נתחיל מהתשובה הגדולה  aשהגדול ביותר מכיוון שנתבקשנו למצאו את המספר  הצבת תשובות.  –דרך פתרון א׳ 

 ביותר ונלך אחורה. נציב כל מספר במשוואה ונראה האם הוא מקיים.

4 – 8 . 
8+1

7
<

6

8−1
   

9

7
<

6

7
 . זהו משפט שקר! לכן זו אינה התשובה הנכונה. 

3 – 7 . 
7+1

7
<

6

7−1
   

8

7
<

6

6
 . זהו משפט שקר! לכן זו אינה התשובה הנכונה. 



 

2 – 6 . 
6+1

7
<

6

6−1
   

7

7
<

6

5
 6, מכיוון שהמספר 1. זהו משפט אמת. לכן זוהי התשובה הנכונה. אין צורך לבדוק את תשובה  

 .5יותר גדול מהמספר 

 

 נפשט את הביטוי ונפתור אותו.אלגברי.  –דרך פתרון ב׳ 

𝑎+1

7
<

6

𝑎−1
  נבצע כפל בהצלבה 

(𝑎 − 1)(𝑎 + 1) < 42  .אנו רואים כי זוהי נוסחת הכפל המקוצר השלישית 

𝑎2 − 1 < 42 

𝑎2 < 42 

. נחשוב על המספר הקרוב שאנחנו 42, שאנחנו יודעים שהוא שלם וחיובי, כאשר מעלים אותו בריבוע הוא קטן מaאנו רואים כי 

 7. 7, זה מתאים. אך אנחנו צריכים למצוא את הגדול ביותר לכן אנו חייבים לבדוק גם את 36בריבוע הוא  6. 6מכירים, למשל 

 . 2, תשובה הוא המספר  6, כלומר גדול מידי, לכן 49בריבוע זה 
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נוסחת ההספק. נוסחת ההספק היא  –דרך פתרון 
עבודה

זמן
= . נציב את הנתונים במשוואה, חשוב לשים לב! התשובות לא הספק

מצומצמות, ולכן אין אנו צריכים לצמצם. ההספק של ברז המים הוא 
350

50
. נשווה את ההספק הזה לכמות המים שאנו רוצים 

 , מכיוון שזה מה שאנו מתבקשים למצוא. מכאן נפיק את המשוואה : xלמלא, ונציב במקום הזמן את הנעלם 

350

50
=

770

𝑥
 

350𝑥 = 50 ∙ 770 

𝑥 =
50∙770

350
= 50 ∙

770

350
 . 4. תשובה  
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הפנים של הקובייה יישאר ללא שינוי או יקטן, בכדי לעשות זאת נבדוק מה קורה כאשר אנו רוצים ששטח  –דרך פתרון 

מוציאים כל אחת מהקוביות הקטנות הממוספרות לפי התשובות. נראה בהוצאה של איזו קובייה שטח הפנים הוא הקטן 

ה פאות היא חושפת כאשר נסתכל על כל קובייה כמה פאות היא חשופה כאשר היא מחוברת לקובייה הגדולה, וכמ ביותר.

 מוציאים אותה מהקובייה הגדולה. מספר הפאות שנחשף צריך להיות הקטן ביותר ביחס לפאות שהיו חשופות קודם.

 כלומר שטח הפנים יישאר זהה. פאות. 3פאות, וכאשר נוציא אותה ייחשפו  3שופה ב. קובייה זו ח1קובייה מספר   – 1

בשתי פאות. כבר  יגדלפאות. כלומר שטח הפנים  4פאות, וכאשר נוציא אותה ייחשפו  2פה ב. קובייה זו חשו2קובייה מספר  – 2

 יותר קטנה. 1כאן נפסול את תשובה זו מכיוון ותשובה 

בשתי פאות.  יגדלכלומר שטח הפנים  פאות. 5. קובייה זו חשובה בפאה אחת, וכאשר נוציא אותה ייחשפו 3קובייה מספר   – 3

 יותר קטנה. 1כבר כאן נפסול את תשובה זו מכיוון ותשובה 

בשתי פאות. כבר  יגדלפאות. כלומר שטח הפנים  4פאות, וכאשר נוציא אותה ייחשפו  2קובייה זו חשופה ב .4קובייה מספר   – 4

 יותר קטנה. 1כאן נפסול את תשובה זו מכיוון ותשובה 

 , שבהוצאתה שטח הפנים לא משתנה. 1ביותר מושג כאשר מוציאים את קובייה מספר אנו רואים כי שטח הפנים הקטן 
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נחשב את הסיכוי בכל אחת מהכרטיסיות בנפרד, ואז נחבר בין הסיכויים. חשוב להבין כי הסיכוי לבחור כל  –דרך פתרון 

 ½ . כל סיכוי בכרטיסייה מסוימת נכפיל ב  מכיוון שהוא בוחר באקראי, כלומר ½ כרטיסיה הוא 

  ¼ הוא אחד מתוך ארבעה מספרים. כלומר  4הסיכוי לבחור את הספרה –מספרים(  4בעלת  ה)הכרטיסיי 1סיכוי בכרטיסיה 

 
1

2
∙

1

4
=

1

8
 

1מספרים. כלומר  6הוא אחד מתוך  4הסיכוי לבחור בספרה  –מספרים(  6)הכרטיסייה בעלת ה 2סיכוי בכרטיסיה 
6⁄  

1

2
∙

1

6
=

1

12
 -ועכשיו נחבר בין הסיכויים   

1

8
+

1

12
=

5

24
 . 1. תשובה  
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התנהל  90נסתכל על נקודות ההתחלה של כל גרף ונשווה לנקודת ההתחלה של הגרף המקורי. בגרף המקורי בחצי השני של שנת 

 :( . נסתכל על הגרפים בתשובה A,Bפרויקטים )התנהלו שני  1991( ובחצי הראשון של Aקט פרויקט אחד )פרוי

 . ו, ניתן לפסול אות90פרויקטים בשנת  2נתון כי התנהלו  2בגרף   

 . והתנהל פרויקט אחד, ניתן לפסול אות 91נתון כי בחצי הראשון של  3בגרף 

 . עכשיו נסתכל על נקודות הסיום של הגרפים לעומת הגרף המקורי. 1,4עם תשובות  נותרנו

פרויקטים, לכן ניתן לפסול את  3נתון כי התנהלו  4(. בגרף E,Fפרויקטים ) 2התנהלו  99ף המקורי בחצי האחרון של שנת בגר

 ולכן זוהי התשובה הנכונה. 1תשובה זו. נותרנו רק עם תשובה 
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. נראה תוך כדי איזו שנה עולה בסכומה על A+C+Bנסתכל על כל אחת מהשנים ונחשב את סכום ההוצאות של פרויקטים 

 הסכום שבשנה שלפני ונסמן אותה כשנה יקרה. 

 (a)רק פרויקט  5 – 90

 זוהי שנה יקרה.  16=12+4 – 91

 זו אינה שנה יקרה. 15=13+2 – 92

 זו אינה שנה יקרה 12=8+4  – 93

 זוהי שנה יקרה. 19=7+4+8 – 94

 זוהי שנה יקרה. 29=6+7+16 – 95

 זו אינה שנה יקרה. 18=2+16 – 96

 זו אינה שנה יקרה. 14 – 97

 זו אינה שנה יקרה. 12 – 98

 .3ישנים יקרות, תשובה  3ניתן לראות כי ישנן 
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צא בשלב שיווק . אנו צריכים למצוא זמן שהפרויקט בתשובה נמE,Fנשווה את כל אחת מהתשובות לזמני הפרויקטים של 

יקט כלומר ננסה למצוא זמן בגרף שהפרו במקביל לכל אחד מהפרויקטים הנ״ל, אך אין זמן ששלושתם מתנהלים שלב זה יחד.

גם אצלם שלב שיווק.  יקטים הנ״ל ונחפשובתשובה נמצא בשלב שיווק. נשווה את שלב זה ) או שלבים אלו( לכל אחד מהפר

 פרויקטים בכל פעם, אך לא בין כל השלושה. 2 נרצה לראות כי מתקיימת חפיפה בין

1 – A  שלב שיווק עם אף אחד מהפרויקטים הנ״ל, לכן זו איזה התשובה הנכונה.היה ב. ניתן לראות כי פרויקט זה לא 

2 – B שלב שיווק עם אף אחד מהפרויקטים הנ״ל, לכן זו איזה התשובה הנכונה.ב היה. ניתן לראות כי פרויקט זה לא 

3 – C . שלושת הפרויקטים מנהלים יחד שלב שיווק, לכן זו איזה התשובה הנכונה. 97בחצי השני של שנת 

4 – D פרויקט זה מנהל שלב שיווק במקביל לפרויקט .E  ומנהל שלב שיווק 96ובחצי הראשון של שנת  95בחצי השני של שנת .

 תוח, לכן זו התשובה הנכונה.בשלב פי E, זמן שבו פרויקט 96בחצי השני של שנת  Fבמקביל לפרויקט 
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.  Aנתחיל מפרוייקט  נשים לב לא לספור פעמיים שלבים שהתרחשו במקביל,יתה תמיכה טכנית, נחבר בין כל הזמנים שבהם הי

לא היה אף  96שנים(. בחצי השני של שנת  3) 96ועד החצי הראשון של שנת  93שלב התמיכה התנהל בין החצי השני של שנת 

היה בשלב תמיכה  Cולכן נוסיף שנה. פרויקט  97היה בשלב תמיכה טכנית כל שנת  Dפרויקט בשלב תמיכה טכנית. פרויקט 

, 99ניהלו שלב תמיכה טכנית גם בחצי הראשון של שנת  E/Fתן לראות כי פרויקט , נוסיף עוד שנה. ולבסות ני98טכנית כל שנת 

 . 1שנים של שלב תמיכה טכנית, תשובה  5.5נוסיף עוד חצי שנה. סה״כ ספרנו לא במקביל 
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 גדול ביותר.נחשב בכל אחד מהפרויקטים את הערך המתבקש, ונראה לאיזה מהם יש את ערך הביטוי ה

1 – A .
תמיכה טכנית−3

פיתוח−1
  =3 

2 – B 2 =
פיתוח−3

תמיכה טכנית−1
 

3 – F  4 =
שיווק−2.5

פיתוח−0.5
 

4 – D  3.5 =
שיווק−3.5

תמיכה טכנית−1
 

 , לכן זוהי התשובה הנכונה. F, פרויקט 3אנו רואים כי המספר הגדול ביותר המקבל לערך זה הוא בתשובה מספר 

 

 

         



 

 

 :1 רק אנגליתפ
 מפתח תשובות נכונות:

 

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

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

3. 4 8. - 13 2 18. 3   

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

5. 2 10. 4 15. 4 20. 1   

 
 השלמת משפטים

 הכתיבה שלו כמבקר מוסיקה ב"הכוכב" קריירת ג'ורג ברנארד שאו התחיל את  .1

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 קריירה -career:1תשובה 

 דיאלוג - dialogue:2תשובה 

 אינטואיציה - intuition:3תשובה 

 רוטציה - rotation:4תשובה 

 

 

 אחת המדינות העניות בעולם נותרהלמרות שנים רבות של סיוע בינלאומי, בנגלדש  .2

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 מגנה)מלשון להגן( – defends:1תשובה  

 מבצעת - performs :2תשובה 

 מנהלת -manages :3תשובה 

 נותרה -remains :4תשובה 

 

 

 הנפוץ ביותר לציורים עתיקים במערות בדרום אפריקההמושא חיות הן  .3

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 ציפיות - expectations:1תשובה  

 כיבושים - conquests :2תשובה 

 עונשים -punishments :3תשובה 

 מושא -subjects :4תשובה 



 

 

 

 

 

 הבתים שיקפו את טעמם האישי של הבעלים.פנים בתי החוות בשבדיה נראים זהים מבחוץ,  למרות שרוב  .4

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 פנים -interiors :1תשובה 

 אינדיקציות -indications :2תשובה 

 ןידויים -confessions :3תשובה 

 נוסחאות -formulas :4תשובה 

 

 האוקיינוס הדרומי והאוקיינוס ההודי. ברחביוא ניתן למצאת האלבטרוס המפוייח, סוג של עוף ימי,  .5

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 נגד -against:1תשובה 

 ברחבי -throughout :2תשובה 

 מאחורי- behind:3תשובה 

 במהלך-during :4תשובה 

 

 על כאבים כרוניים לחולים מבוגרים בהקלהמסאג' יכול לעזור  .6

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 להקל - alleviate: 1תשובה 

 פיצוי -reimburse :2תשובה 

 יישום  -implement  :3תשובה 

 להעמיד לדין -prosecute :4תשובה 

 

 

, על אף שלא הייתה שום בלתי נמנעתחוששים שרעידת אדמה גדולה לאורך הייווארד פאולט בקליפורניה היא מדענים  .7

 פעילות ססמית באזור כבר שנים רבות.

 (. 4הנכונה היא )התשובה 

 לוקה בחסר -deficient: 1תשובה 

 חסר מסוגלות -incompetent:2תשובה 

 משמעותי, חשוב -prominent:3תשובה 

 ממשמש ובא – imminent:4תשובה 



 

 

 השאלה לא חושבה בציון .8

 

 ניסוח מחדש

 

 צריכת האנרגיה מגיעה לשיא בשעות הצהריים של הקיץ. .9

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 צרכנים מתבקשים להשתמש בפחות אנרגיה בצהרי הקיץ.  לא תואם את שנאמר בשורת השאלה.:1תשובה 

 השימוש בכמות האנרגיה הגדולה ביותר הוא בשעות הצהריים של הקיץ.זוהי התשובה הנכונה.:2תשובה 

בצהריים בקיץ,  נאמר ששיא הצריכה הוא במשפט המקורי צריכת האנרגיה בשעות הצהריים בקיץ גבוהה מאי פעם. :3תשובה 

 כלומר יחסית לשעות ועונות אחרות, ולא יחסית לעבר,לכן התשובה נפסלת.

 לא נאמר שזה חשוב ולכן התשובה נפסלת. במשפט המקוריחשוב לשמור על אנרגיה בשעות הצהריים בקיץ.  :4תשובה 

 

 תה עם ג'ינג'ר יכול לשמש לטיפול במחלת ים)מחלת נסיעה( .10

  (. 4התשובה הנכונה היא )

אנשים  שסובלים ממחלת ים לא צריכים לשתות תה עם גינג'ר.לא נאמר שאסור להם לשתות אלא שזה עוזר ולכן :1תשובה 

 התשובה נפסלת.

יש אנשים שחווים מחלת ים אחרי ששתו תה עם גינג'ר.אין כל מידע במשפט המקורי על כך שתה עם גינג'ר גורם :2תשובה 

 למחלת ים.

, אלא בעברתה עם גינג'ר שימש בעבר באופן תדיר כטיפול נפוץ למחלת ים. לא נאמר במשפט המקורי שהוא שימש :3תשובה 

 שהוא יכול לשמש בהווה.

 אנשים שיש להם מחלת ים אולי ירגישו טוב יותר עם ישתו תה עם ג'ינג'ר. זוהי התשובה הנכונה.:4תשובה 

 

 יות מובנת במלואה מבלי להבין את התרבות שבתוכה היא נוצרה.זוהי הנחה רווחת שעבודת אמנות אינה יכולה לה .11

  (. 4התשובה הנכונה היא )

ע"י אלא שהרקע התרבותי שלהם דומה לזה של האמן. רק   בימינו מאמינים שעבודת אמנות יכולה להיות מובנת:1תשובה 

שצריך בהכרח שיהיה את אותו רקע   ולאנאמר במשפט המקורי שיש להבין את הרקע התרבותי ליצירה על מנת להבין אותה 

 תרבותי. התשובה נפסלת.

ההנחה שמניחים לגבי עבודת אמנות ספציפית לא בהכרח רלוונטית לכל עבודות האמנות מאותה תרבות ותקופה. לא :2תשובה 

 פסלת.תרבות. התשובה נ\אי היכולת להכליל הנחות לגבי אמנות על בסיס תקופה\נאמר במשפט המקורי דבר על היכולת 

ישנם גורמים רבים מלבד רקע תרבותי שצריך לקחת בחשבון כשלומדים עבודת אמנות. במשפט המקורי נאמר :3תשובה 

 שהבנת התרבות הינה גורם ביכולת להבין עבודות אמנות, לא נאמר שישנם עוד גורמים. התשובה נפסלת.

התרבותי שבה נוצרה עבודת אמנות כדי להעריך אותה רוב האנשים היום יסכימו שהכרחי לקחת בחשבון את הרקע :4תשובה 

 במלואה.

  



 

 

 

המחנך וויליאם האדוו היה בעד הפסקת הקונספט של בתי ספר לכלל הגילאים.)בית ספר אחד שבתוכו יש את כל שכבות  .12

 הגיל(

  (. 3התשובה הנכונה היא )

 נגדו. התשובה נפסלת.האדוו קידם את רעיון בתי הספר לכלל הגילאים. נאמר שהוא היה :1תשובה 

 האדוו חזה את כישלון שיטת בתי הספר לכלל לא נאמר שהוא חזה אותה, אלא שהוא היה נגדה.:2תשובה 

 האדוו תמך בסגירת בתי הספר לכלל הגילאים. זוהי התשובה הנכונה.:3תשובה 

 ספר לכלל הגילאים. נאמר שהוא היה נגד הרעיון הזה, התשובה נפסלת. האדוו היה מחלוצי הרעיון של בתי:4תשובה 

 

 1קטע קריאה 

  (. 2התשובה הנכונה היא ) .13

 2(, כלומר הם נעו הרבה ממקום למקום.תשובה מספר 2נאמר בפסקה שהאינויטים היו באופן מסורתי נוודים)שורה 

 היא הנכונה.

  (. 2התשובה הנכונה היא ) .14

Devised  בתחילת השורה תואר במה הם ישנו בימי הקיץ)אוהלים נישאים( ואז  -משמעו תכנן. ניתן להסיק פה מהקונטקסט

 עיצבו לעצמם משהו אחר לישון בו.\תכננו -ההקשר הכי מתאימה בתוך 2תשובה  . משהו אחר  devisedנאמר שלחורף הם 

 

  (. 4התשובה הנכונה היא ) .15

 היא הנכונה. 4איגלו. תשובה -ים ובאופן שבה התאפשר לבנות מחסה משלגהפסקה השנייה עוסקת בשלבים השונ

 

  (. 3התשובה הנכונה היא ) .16

שלג. כלומר לא היה -שהאינואיטים עשו שימוש נבון בחומר הבנייה היחיד שהיה זמין להם בחורףמצויין במפורש  7-8בשורות 

 היא הנכונה. 3להם חומרי גלם אחרים. תשובה 

 

  (. 3היא )התשובה הנכונה  .17

הפסקה נפתחת באמירה שחומר רך וקר כמו שלג לא נראה כמשהו שניתן לבנות ממנו מחסה מהקור. שארית הפסקה עוסקת 

 בלענות לסברה זו ולהסביר למה ,על אף המוזרות הזו, ניתן לבנות מבנה יציב ,מבודד ומחמם העשוי משלג.

  -לפסול פה תשובותניתן 

 בטקסט. לא הוזכרו כלל  4ו 2תשובות 

אך שורת השאלה היא מה מטרתה המרכזית של הפסקה,כאשר העובדה שמספר אנשים יכולים להיות  -אחת נזכרת 1תשובה 

 נפסלת. 1באיגלו משתמעת מן הטקסט אך לא נידונה כלל. זו אינה מטרת הפסקה ולכן גם תשובה 

  



 

 

 

 2 קטע קריאה

 

  (. 3התשובה הנכונה היא ) .18

תיאור של המכנסיים הטורקיים האמורים אכן מופיע בטקסט, אך הוא קצר וזניח. התשובה נפסלת.  -1 תשובה נפסול תשובות:

ומלווה בתיאור הקצר של  בפתיחה חלקית)אופנת נשים בלבד( , הדבר רק מתואר19-אין דיון על אופנת המאה ה -2תשובה 

נפסלת.  2ק הנשים ללבוש נוח ופרקטי. תשובה מאב -המכנסיים הטורקיים. תיאור האופנה הקצר רק מהווה כאן רקע לנושא

כיצד זה התבטא  -כלפיי נשים, אך הטקסט עוסק בפן מאוד ספציפי של נושא זה 19-אכן יש בחינה של גישת המאה ה -4תשובה 

 באופן הלבוש. התשובה רחבה מדיי ולא מספיק ספציפית ולכן נפסלת. 

 לנוחים ופרקטיים יותר. זו המילה הנכונה. הטקסט עוסק במאבקים להפוך את בגדי הנשים -3תשובה 

 

  (. 3התשובה הנכונה היא ) .19

  אלא הם מונחים שונים לאותו דבר. התשובה נפסלת. -1תשובה  -נפסול תשובות

 הדבר נזכר בקצרה מאוד, התשובה נפסלת.  -2תשובה 

. התשובה נפסלת. 19-ם במאה הלא נעשה בפסקה חיבור להקשר של תרומתה הכללית של אמליה בלומר לאופנת נשי -4תשובה 

 הפסקה אכן עוסקת בהתגלגלות המאורעות שהובילו ל"בלומרס". זו התשובה הנכונה. -3תשובה 

 

  (. 1התשובה הנכונה היא ) .20

"שמלת חופש", גם -(, בנוסף הכינוי שהיא העניקה לבגד החדש14מוזכר שאמליה בלומר התרשמה מהמראה המשוחרר)שורה 

לא נזכרות כלל  4ו 3היא הנכונה. בנוסף, תשובות  1ר בבגד רפוי, לא צמוד ,משוחרר ונינוח. תשובה כך שמדובהוא רומז על 

מתחת ןחצאית שמגיעות עד  קרסולייםנפסלת כיוון שכתוב במפורש שהתלבושת מורכבת ממכנס שמגיע ל 2בטקסט. תשובה 

 .ולכן התשובה נפסלת. כלומר התלבושת בוודאי מכסה את הברך  לברך.

 

  (. 4התשובה הנכונה היא ) .21

 היא הנכונה. 4הפסקה דנה בהתנגדות העזה לה זכתה האופנה המדוברת)ה"בלומרס"(. תשובה 

 

 

  (. 1התשובה הנכונה היא ) .22

כלומר  -לתוצאות הרצויות counterproductive מצוין בטקסט שפמיניסטיות רבות הפסיקו ללכת עם ה"בלומרס" כיוון שזה 

 היא הנכונה. 1או לא יוביל לתוצאות הרצויות. תשובה זה בניגוד, או פוגע 

 

 

 

 



 

 

 :2 רק אנגליתפ
 מפתח תשובות נכונות:

 

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

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

3. 2 8. 3 13 4 18. 4   

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

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

 
 השלמת משפטים

 ימים. 15במשך  נחגגראש השנה הסיני  .1

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 לחגוג -celebrate:1תשובה 

 להעמיד פנים -pretend:2תשובה 

 לחפש - search:3תשובה 

 לתרץ -excuse :4תשובה 

 

 בארה"ב. שהתיישבהמלחין הרוסי איגור סטרווינסקי חי בצרפת ובשוויץ לפני  .2

 (. 3התשובה הנכונה היא )

 התעקש -insisting:1תשובה 

 הציע -proposing:2תשובה 

 התיישב-settling:3תשובה 

 התפוצץ -exploding:4תשובה 

 

 

העיקריים מיוצג על ידי צבע; למשל, צפון מיוצג על ידי הצבע שחור ודרום על ידי הצבע  הכיווניםבמסורת הסינית, כל אחד מ .3

 אדום.

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 הכנות -preparations:1תשובה 

 כיוונים -directions :2תשובה 

 מבצעים פעולות, -operations:3תשובה 

 ,בחירותselections:4תשובה  



 

 

 

 

 ורידים והנימים של הגוף. העורקים, רשתמערכת הדם האנושית הינה מערכת סגורה שבה הדם זורם דרך  .4

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 עמוד -pillar:1תשובה 

 נותן חסות -sponsor:2תשובה 

 גביע -trophy:3תשובה 

 רשת -network:4תשובה 

 

 

 ארגוני צדקה. מטעםהקומיקאי האמריקאי ג'רי לואיס עוסק מזה זמן רב בגיוס תרומות  .5

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 מטעם, בשם-on behalf :1תשובה 

 במקרה-in case:2תשובה 

 על חשבון -on account:3תשובה 

 בעודף -in excess:4תשובה 

 

 , ודגה עשירה.רביםבחבל ארץ חדש שמתגלה יש משאביים טבעיים רבים, כמו יערות גדולים, מאגרי מינרלים  .6

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 זמניים -temporary:1תשובה 

 עשירים מלשון הרבה)לא עושר בהקשר של כסף( רבים, -extensive:2תשובה 

 חיוביים -virtous:3תשובה 

 מרעננים -refreshing:4תשובה 

 

 

 .1500-ונשארה בשלטון עד שהוכרחה להמלט ב 1295-את השליטה על העיר רימיני,איטליה, ב תפסהמשפחת מלטסטה  .7

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 תפסה -seized:1תשובה 

 החלים, השתפר -mended:2תשובה 

 הכחישה -denied:3תשובה 

 הותכה -fused:4תשובה 

 

 



 

 

 

הישג , אלופת השחייה האמרקאית גרטרוד קרוליין אדרל נהייתה לאישה הראשונה שחצתה את התעלה האנגלית, 1926ב .8

 דקות. 39-שעות ו 14רשמה בזמן של  אותו

 (. 3התשובה הנכונה היא )

 פריחה -rash:1תשובה 

 אמונה-creed:2תשובה 

 הישג -feat:3תשובה 

 רמז -hint:4תשובה 

 

 

 ניסוח מחדש

 נוס הקטן ביותר , אלא גם הרדוד ביותר.האוקיינוס הארקטי אינו רק האוקיי .9

  (. 4התשובה הנכונה היא )

האוקיינוס הארקטי הוא האוקיינוס הקטן ביותר, אך לא הרדוד ביותר. במשפט המקורי נאמר שהוא כן הרדוד :1תשובה 

 ביותר. התשובה נפסלת.

ויותר רדוד. לא צויין דבר לגבי תהליכים שהאוקיינוס הארקטי עובר.התשובה האוקיינוס הארקטי נהייה יותר קטן :2תשובה 

 נפסלת.

 האוקיינוס הארקטי אינו קטן ואינו רדוד. במשפט המקורי נאמר בדיוק הפוך מכך.התשובה נפסלת.:3תשובה 

 האוקיינוס הארקטי הוא הכי קטן ורדוד מכל האוקיינוסים. זוהי התשובה הנכונה.:4תשובה 

 

 מתה של הציפור עולה בזמן שהיא עפה.קצב נשי .10

  (. 2התשובה הנכונה היא )

 ציפור בתעופה חייבת לשלוט בנשימתה. לא צויין שהיא חייבת, אלא שקצב נשימתה עולה. התשובה נפסלת.:1תשובה 

 ציפור נושמת מהר יותר כשהיא עפה.זוהי התשובה הנכונה.:2תשובה 

קצב הנשימות עולה.  -הציפור. נאמר לא רק שהיא משפיעה, אלא גם איך היא משפיעהטיסה משפיעה על קצב נשימת :3תשובה 

 המשפט נכון חלקית אך גם חסר בו חלק ולכן התשובה נפסלת.

 ציפור עפה מהר יותר אם היא משנה את קצב נשימתה. לא מוזכר כלל דבר כזה במשפט המקורי, התשובה נפסלת.:4תשובה 

 

מלבד השימוש הנפוץ שלה כ"לשמור" משמעה גם  save) נשים לב: המילה ברלכל יבשת מלבד אירופה יש מד .11

 "חוץ מ.."(\"מלבד"

  (. 3התשובה הנכונה היא )

היו פעם מדבריות ביבשת האירופית. נאמר במשפט המקורי שאין היום מדבר באירופה, לא שהיה פעם. התשובה :1תשובה 

 נפסלת.

 אירופה. לא אוזכר כלל במשפט המקורי. התשובה נפסלת.יש מדבריות שגדולים יותר מיבשת :2תשובה 

 אירופה היא היבשת היחידה שאין בה מדבר. זוהי התשובה הנכונה. :3תשובה 

 יש מדבריות בכל יבשת, כולל אירופה. במשפט המקורי נאמר שאין באירופה מדבר. התשובה נפסלת.:4תשובה 



 

 

 העפילו על מורשתו כמלחין בנושא מוסיקת הפולק של ב'לה ברטו'ק  שמחקריוניתן לטעון  .12

  (. 2התשובה הנכונה היא )

של ב'לה ברטו'ק בנושא מוסיקת פולק השפיעו בבירור על עבודתו כמלחין. במשפט המקורי נאמר שהן  מחקריו  :1תשובה 

 העפילו על מורשתו כמלחין ולא שהן השפיעו עליו.

 היו פחות משמעותיות ממחקריו. זוהי התשובה הנכונה.היצירות המוזיקליות שבל'ה ברטו'ק הלחין אולי :2תשובה 

"הן  -בשונה מיצירותיו המוזקליות)שיצר כמלחין( , מחקריו של ברטו'ק בנושא מוסיקת פולק זכורות היטב)מילולית:3תשובה 

ינן זכורות( , אלא שהם העפילו על מורשתו כמלחין. הכל חוץ מנשכחו"(. לא נאמר שמחקריו זכורים היטב)ולא שיצירותיו א

כלומר אפשרי שגם מחקריו וגם יצירותיו היו זכורות, אך המחקרים היו זכורים יותר)או ששניהם לא זכורים כל כך , אך 

 המחקרים מעט יותר(.

נאמר דבר על מה ברט'וק  ברט'וק האמין שמחקריו בנושא מוסיקת פולק היו משמעותיים יותר מעבודתו כמלחין. לא:4תשובה 

 עצמו חשב, אלא רק לגבי מה חשבו עליו)מורשתו(. התשובה נפסלת.

 1קטע קריאה 

  (. 4התשובה הנכונה היא ) .13

 היא התשובה הנכונה. 4אחיו הצעירים.שדודג'סון המציא משחקים וסיפורים כדי לבדר את  4-5ות נאמר בשור

 נפסול את שאר התשובות:

 גדל כלואיס קרול, אלא שהוא ידוע יותר בשם זה,שהיה שם העט שלו.לא נאמר שהוא -1תשובה 

 לא נאמר שהוא גדל באוקספורד אלא שהוא עבד שם כמרצה. -2תשובה 

 לא נאמר שהוא כתב ספרים על מתמטיקה ,אלא שהיה מרצה למתמטיקה וכתב ספרי ילדים. -3תשובה 

 

  (. 1התשובה הנכונה היא ) .14

 היא הנכונה. 1ובהשראה ל"סיפורי אליס בארץ הפלאות". תשובה הפסקה  השנייה עוסקת ברקע 

 נפסול את שאר התשובות:

:אכן יש אזכור של הבסיס למספר דמויות בפסקה הנ"ל, אך הדיון  באלו מתרחש רק בחצי הפסקה השני בעוד שחצי 2תשובה 

היא נוגעת רק לחלק מהפסקה ולכן  -צרה מדיי 2הפסקה הראשונה מסרטט קווים כללים יותר לרקע לסיפורי אליס. תשובה 

 היא נפסלת.

 לא מוזכר כלל בפסקה.  -3תשובה 

אלו לא סתם פרטים חשובים אל מסרטטים את הרקע וההשראה לסיפורי אליס בארץ הפלאות. התשובה רחבה מדיי  -4תשובה 

 ולכן נפסלת.

 

  (. 3התשובה הנכונה היא ) .15

מעשייה דימיונית שכללה מקומות שונים  spunכשהיה דודג'סון עם הילדים על שפת הנהר, הוא  1862"באחה"צ אחד ביולי 

 באוקספורד, התייחסות להיסטוריה וחיות שהתנהגו כבני אדם"

 מצא. לא מתאים. התשובה נפסלת. -found: 1תשובה 

 שמר. לא מתאים.התשובה נפסלת – kept: 2תשובה 

 סיפר. זוהי התשובה הנכונה.– told: 3תשובה 

 לבש. לא מתאים. התשובה נפסלת. – wore: 4תשובה 
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 .2( של "אליס בארץ הפלאות",לכן התשובה הנכונה היא 23,שורה sequel) "אליס בארץ המראה" הוזכר כהמשך
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נראה שהתייחסות  (2)פסקה הייתה ציפור דודו. אם נביט באזכורים של ציפור דודו בטקסטבשום מקום לא מוזכר שלדודג'סון 

כדמות המבוססת לציור של הציפור הנ"ל שהיה במוזיאון. כלומר אליה היא ככמשל הומוריסטי של דודג'סון לעצמו או 

 לכן זוהי התשובה הנכונה. -ההצהרה שלדודג'סון הייתה ציפור דודו אינה נכונה

 

 2 קריאהקטע 
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 נפסול תשובות:

תקשורת ברחבי האוקיינוסים ע"י ה"שירה" מוזכרת נקודתית אך ודאי שאינה מתאימה להיות כותרת לטקסט כולו.  -1תשובה 

 התשובה נפסלת.

הראשונה. התשובה  צורות השירה של הלוויתן הגיבן מוזכרות גם הן, אך שוב, רק בנקודה מסויית בסיום הפסקה -2תשובה 

 נפסלת.

 אין שום אזכור לקונפליקט בים המלחים למדענים בטקסט .התשובה נפסלת. -3תשובה 

 אכן הטקסט עוסק במה ידוע ומה נותר בלתי מפוענח. זוהי התשובה הנכונה. -4תשובה 
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 צליל שמשיעים הלוויתנים ב"שירתם".משמעותה רצפים, כאשר ההתייחסות היא לרצפי ה sequences המילה 

 Patterns  כלומר דפוסי הצליל שהלוויתנים משמיעים שיוצרים את ה"שירה". זוהי התשובה הנכונה.-משמעו דפוסים 
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 נפסול תשובות:

 מציינת אותו כעובדה.הפסקה השלישית אינה דנה בשאלה מדוע יש גרסאות זהות של אותו שיר אלא פשוט  -1תשובה 

"כל הלוויתנים באותו אוקיינוס שרים עקרונית את  -הפסקה אכן דנה בשאלה היכן הלוויתנים שרים את אותו שיר -2תשובה 

 אותו השיר...." מצויין שהשיר משתנה מאוקיינוס לאוקיינוס. זוהי התשובה הנכונה.

יים שרים את אותו השיר. אך אין כל דיון בזה אלא אזכור קצר מצויין שבכל זמן נתון הלוויתנים באוקיינוס מסו  -3תשובה 

 בלבד. התשובה נפסלת.

 אין כל אזכור בפסקה לאיך הלווייתנים הגיבנים שרים את אותו השיר. התשובה נפסלת. -4תשובה 
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לה מסקרנת וסבוכה. לאחר מכן מצויין הפסקה האחרונה מתחילה בציון של כך שהשאלה מדוע הלוויתנים שרים נותרה שא

להסביר. כלומר אף אחת מהן לא הוכיחה עצמה  מנסותוהן עודן  -המנסות להסביר את הנושא שישנם מספר היפותזות

 .1כנכונה.התשובה הנכונה היא 

 נפסול את שאר התשובות:

 נפסלת.ישנן מספר היפותזות,כלומר אין אחת המקובלת על כל המדענים. התשובה  -2תשובה 

הן לא השאלה עצמה.  -ההיפותזות באו לענות על השאלה המסקרנת והסבוכה)של למה הלוויתנים הגיבנים שרים( -3תשובה 

 התשובה נפסלת.

לא מצויין שהיפותזות הן "פרשנות לא שגרתית" . אין כל ציון של פרשנויות שגרתיות יותר או פחות לשאלה מדוע  -4תשובה 

 שרים הלוויתנים.
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השינוי כה גדול עד שאין  –ששירם של הלוויתנים משתנה באופן מתמיד. הפסקה נחתמת בהמחשה  2מצויין בפירוש בפסקה 

 משתנה משנה לשנה. . ניתן להסיק מכך ששירתם אכן70לזו של שנות ה 60כמעט שום דימיון בין שירתם של הלוויתנים בשנות ה

 

 
  

 
 
 


