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  2011יולי בחינת מועד  נותפתרו
  

  
   פרק ראשון- חשיבה מילולית

  
מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1314151617 18 19 20 21222324252627282930

התשובה 
 4 2 4 2 1 3 4 2 1 4 4 1 2 2 1 3 3 3 3 4 4 4 2 1 3 1 4 2 1 2 הנכונה

  .וניםהשבנושאים קור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם ולקבל תח, "מבחנים שלי"הזין למערכת האת תשובותיכם למבחן זה תוכלו ל*
  

  מילים וביטויים
  
   .מתינות,  סבלנות פירושואורך רוח  1.

  .(2) היא הנכונה התשובה  
  

   . גברת מכובדת הינהמטרונית  2.
    .(1) היא הנכונה התשובה  

  

    .ת רגלייםשרפרף קטן המשמש להנח הוא הדום  3.
    .(2) היא הנכונה התשובה  

  

  . ארוך ודק הינו מוטכלונס  4.
   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  

  אנלוגיות
  

 לפי סדר גןאורמשחפץ  הוא יומן כשם ש,אלפביתי לפי סדר אורגן שמחפץ הוא מילון  5.

  .כרונולוגי

  )לפי סדר זמניםסודר מ - כרונולוגי , ב"לפי סדר האסודר מ - אלפביתי (  

  .אך אין זו צורת הארגון שלו, פועל בצורה אלקטרוניתהוא מכשיר שרדיו  :(2) תשובה פסילת  
    .אך אין זו צורת הארגון שלו, טומטיבאופן אוהוא מכונה שפועלת רובוט  :(3) תשובה פסילת  
, ) אדםמכיל פרטים על תולדות חייו של( כתוב באופן ביוגרפי לרוברומן  :(4) תשובה פסילת  

  . תיאור אפשרי של התוכן הכתוב בואלא הביוגרפיה אינה סוג הארגון של רומן אך
   .(1) היא הנכונה התשובה  
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היא פעולה דחיסה כשם ש,  של משהויעילותאת הלהגביר היא פעולה שמטרתה ייעול   6.

  . של משהוצפיפותאת הלהגביר שמטרתה 

    .הנגישות של משהואת שמגבירה הגעה אינה פעולה : (1) תשובה פסילת       
פעולה אלא דווקא , את העמימות של משהושמגבירה הסבר אינה פעולה  :(2) תשובה פסילת  

  .עמימות להפחיתשמטרתה 

אלא , הבעלות של משהואת להגביר מטרתה מכירה אינה פעולה ש: (4) תשובה פסילת  

  .מעבירה בעלות מגורם אחד לאחר
   .(3) היא הנכונה התשובה  

  
 רצה הוא תיאור למי שהשתוקקכשם ש,  בעוצמה רבהכהִה הוא תיאור למי שכותיוהפליא במ  7.

  .בעוצמה רבה

  .ולא מי שמרד בעוצמה רבה, התמרד הוא מי שמרד :(2) תשובה פסילת       
  .פרש בעוצמה רבהשולא מי , תבודד הוא מי שפרש מהחברהה :(3) תשובה פסילת  
  .מידה רבההתמוטט אינו מי שהרס ב :(4) תשובה פסילת  
   .(1) היא הנכונה התשובה  

  
 הוא הבליגכשם ש,  של מישהו אחרקריאה לעזרההוא תיאור למי שלא נענה לעמד מנגד   8.

  . של מישהו אחרהתגרותתיאור למי שלא נענה ל

אך הזיק אינו תיאור למי שלא , פיצוי ניתן בעקבות מצב בו מישהו הזיק: (1) תשובה פסילת       

  . מישהו אחרנענה לפיצוי של
אך אינו תיאור למי , חזר בו מעלבון שגרם לאחרשהתנצל הוא תיאור למי : (3) תשובה פסילת  

  .שלא נענה לעלבון של מישהו אחר
ולא תיאור למי שלא נענה להבטחה ,  הפר הוא מי שלא עמד בהבטחה שלו:(4) תשובה פסילת  

   .של מישהו אחר
   .(2) היא הנכונה התשובה  

  
  . בתוךהיא חפץ ששימוש בו נעשה קופסה כשם ש, על גביפץ ששימוש בו נעשה הוא ח ןַּכ  9.

   .אך השימוש בו לא נעשה בין, ממוקם בין שני צדדיםגשר  :(1) תשובה פסילת       
  . אך השימוש בו לא נעשה מתחת, מתחת לביתמרתף ממוקם  : (2) תשובה פסילת  
זה הניצבים טור מכיל דברים (לא נעשה אחרי והשימוש בו , טור אינו חפץ: (3) תשובה פסילת  

  ).אחרי זה
   .(4) היא הנכונה התשובה  

  
היא פעולה לעשב כשם ש, ) למשלכביסה( ממשהו מיםהיא פעולה שמטרתה להוציא לסחוט   10.

  .)אדמה(ממשהו עשב שמטרתה להוציא 

  ) עשבים לתלוש-לעשב (       
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  .ולא הוצאת חור ממשהו,  חורלחורר היא פעולה של יצירת :(1) תשובה פסילת  
אלא פעולה שתוצר  ,פעולה שמטרתה להוציא נסורת ממשהולנסר אינה  :(2) תשובה פסילת  

  ).ומטרתה היא לחתוך(הלוואי שלה הוא נסורת 
  . ממשהוולא פעולה שמטרתה להוציא דשן, לדשן היא פעולה של מתן דשן :(3) תשובה פסילת  
   .(4) היא הנכונה התשובה  

  
  

  ת אותיותהחלפ
  

   .פ.ל.ח היא הנכונה השלשה  11.
חלב פרה יכול ("במשמעותה  צרה היאו היות עוגן בה לחפש טובה תשובה היא (2) תשובה  

איזו פעולה מבוצעת על : " טובה לחיפוש עוגן(1)גם תשובה ). תחליף לחלב אם" ?...לשמש כ

  .החלפה, החזרה" ? בספריההספרים

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  .כ.ר.ד היא הנכונה השלשה  12.
 צרה (3) תשובה, אלו תשובות שתי מבין .(3)-ו (1) לתשובות מתאים .ל.ג.ר שולל מוליך מסיח  

 .)פעולה שקרתה לעיניים ואפשרה לי להבחין באדם למרות החושך (במשמעותה מאוד
 שם עצם שיש יותר אפשרויות להשלמתו לאור הינה הפטל מילת (1) בתשובה ,לעומתה

 כתשובה , יותר במשמעותההצרה ,(3) תשובה את לנחש נכון היה הצורך במידת לכן .רההקש
   .הנכונה

 - להן  התאים לא שהמסיח התשובות בשתי לחפשו להקפיד יש ,חדש עוגן בחיפוש, כן כמו  

תוקפו של איזה ("במשמעותה  צרה והיא היות עוגן בה לחפש טובה תשובה היא (4) תשובה

 ). דרכון" ? עשוי לפקועשם עצם שמצוי ברשותי
   .(3) היא הנכונה התשובה  

  

  .ב.ר.ע היא הנכונה השלשה  13.
 (3) תשובה, אלו תשובות שתי מבין .(3)-ו (2) לתשובות תאיםמה .ס.נ.כ שולל מוליך מסיח  

 ,(3) תשובה את לנחש נכון היה הצורך במידת לכן, )מכנסיים בלבד (במשמעותה מאוד צרה
   .הנכונה כתשובה ,הצרה

 -  להן התאים לא שהמסיח התשובות בשתי לחפשו להקפיד יש ,חדש עוגן בחיפוש, כן כמו  

) סוגי סרטים(במשמעותה  צרה והיא היות עוגן בה לחפשיותר  טובה תשובה היא (1) תשובה

, מערכונים, "?באילו סוגי סרטים אני אוהבת לצפות ("ובעלת תבנית דקדוקית מיוחדת

  ).מערבונים
   .(3) היא נההנכו התשובה  
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  .ב.ז.ע היא הנכונה השלשה  14.
 (3) תשובה, אלו תשובות שתי מבין .(4)-ו (3) לתשובות תאיםמה .ר.ז.ח שולל מוליך מסיח  

 הצורך במידת לכן, )חיזוריו, "? של גדליהמהמיכל נותרה אדישה ל ("במשמעותה מאוד צרה
מבטאת פועל  (4) תשובה, תה לעומ.הנכונה כתשובה ,הצרה ,(3) תשובה את לנחש נכון היה

   .ם ולכן יש יותר אפשרויות להשלמתה ונעדיף שלא לסמנהמסוי
 -  להן התאים לא שהמסיח התשובות בשתי לחפשו להקפיד יש ,חדש עוגן בחיפוש, כן כמו  

איך מכנים דבר "(במשמעותה  צרה והיא היות עוגן בה לחפש טובה תשובה היא (1) תשובה

   .)עיזבון, "?שויות להימצא יצירותשהשאיר אדם שנפטר בו ע
   .(3) היא הנכונה התשובה  

  
  
  

  השלמת משפטים

  

יש . יהיה מינימלי התשובות הנבדקות שמספרמוצגת העבודה עם הזוגות בתשובות כך : הערה

  . בתחקור שהקפדתם לעבוד כךלוודא

לאחר .  המילים שבופישוט חלקו הראשון של המשפט לאחר תמצותבכל תשובה שנבדקה מופיע 

לאחר מכן נבדקת התאמה של המשך .  של המשפט בהתאם להקשרהובלה עצמאיתמכן מופיעה 

  .  מייצגים את נקודות העצירה המומלצות- | -הקווים האנכיים . המשפט להקשר

  

  

  :מהזוג הראשון נתחיל .דומה באופן מתחילות (3)-ו (2) ותשובות ,(4)- ו(1) תשובות  15.
 | בעד פרסום:  כלומר"קפיד על העיקרון של זכות הציבור לדעתתומפסון מ" :(1) תשובה  

צפה שההמשך יתאר תמיכה בחשיפת מידע רב נ, אם תומפסון בעד פרסום  :הובלת משפט

. "היה רצונו לגלות לציבור רק פרטים טפלים... הביטוי הבולט": נמשיך לקרוא. לציבור

  .התשובה נפסלת . למה שציפינוההמשך אינו מתאים

 נגד: כלומר" תומפסון מקפיד באופן מועט על העיקרון של זכות הציבור לדעת ":(4)תשובה        

נצפה שההמשך יתאר התנגדות לחשיפת , אם תומפסון נגד פרסום :הובלת משפט | פרסום

היה רצונו לגלות לציבור פרטים ... הביטוי הבולט": נמשיך לקרוא. מידע רב לציבור

  .התשובה נפסלת.  למה שציפינוההמשך אינו מתאים". מהותיים

הובלת  | פרסוםבעד : כלומר" צנעת הפרטעל רופף תומפסון מקפיד באופן : "(2)תשובה        

. חשיפת מידע רב לציבורתמיכה בנצפה שההמשך יתאר , פרסוםבעד אם תומפסון : משפט

 מתאים ההמשך אינו...". לציבורלגלות מ הימנעותוהיה ... הביטוי הבולט: "נמשיך לקרוא

וניתן , (3)ולכן התשובה הנכונה היא ,  פסלנו שלוש תשובות.התשובה נפסלת. למה שציפינו

  .לסמנה
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| נגד פרסום : כלומר" תומפסון מקפיד באופן קיצוני על צנעת הפרט": (3)הסבר תשובה   

חשיפת מידע רב התנגדות לנצפה שההמשך יתאר ,  פרסוםאם תומפסון נגד  :הובלת משפט

ההמשך מתאים למה  ".לגלות לציבורסירובו היה ... הביטוי הבולט: "משיך לקרואנ. לציבור

  . שקראנו ולכן ניתן לסמן את התשובה כנכונה

   .(3) היא הנכונה התשובה  
  

.  גם ממשיכות באופן דומה(4)- ו(2)תשובות . דומה באופן מתחילות (4)-ו (2), (1) תשובות  16.

    :נתחיל לבדוק מהן
 |  ..."סברתו מתחזקת"| " תנועות עיניים קשורות לראיית תמונות בחלום: ואליי" :(2) תשובה  

 לתנועות קשורה כדי לחזק את סברתו יש להראות שראיית תמונות בחלום :הובלת משפט

מניעים את , עיוורים מלידה אשר חולמים חלומות נטולי תמונות: "נמשיך לקרוא. העיניים

 עיוורים מלידה מניעים את אם: מתאים למה שצפינוההמשך אינו ". עיניהם במהלך החלום

הרי שראיית התמונות לא קשורה לתנועות ,  למרות שאינם רואים תמונות בחלוםעיניהם

  .התשובה נפסלת. העיניים

 |  ..."סברתו מתחזקת"| " תנועות עיניים קשורות לראיית תמונות בחלום: יואלי" :(4) תשובה  

 לתנועות קשורהו יש להראות שראיית תמונות בחלום  כדי לחזק את סברת:הובלת משפט

אינם , עיוורים מלידה אשר רואים תמונות נעות בחלומותיהם: "נמשיך לקרוא. העיניים

אם עיוורים מלידה : ההמשך אינו מתאים למה שצפינו". מניעים את עיניהם במהלך החלום

. קשורה לתנועות העינייםהרי שראיית התמונות לא , רואים תמונות ולא מניעים את עיניהם

  .התשובה נפסלת

 |  ..."סברתו מתערערת"| " תנועות עיניים קשורות לראיית תמונות בחלום: יואלי" :(1) תשובה  

 קשורה לא כדי לערער את סברתו יש להראות שראיית תמונות בחלום :הובלת משפט

, נטולי תמונותעיוורים מלידה אשר חולמים חלומות ":  נמשיך לקרוא.לתנועות העיניים

 עיוורים מלידה  אם:ההמשך מתאים למה שצפינו". מניעים את עיניהם במהלך החלום

הרי שראיית התמונות לא קשורה ,  למרות שאינם רואים תמונות בחלוםמניעים את עיניהם

  . ניתן לסמן את התשובה כנכונה. לתנועות העיניים

  .(1) היא הנכונה התשובה  
 

.  גם ממשיכות באופן דומה(4)- ו(1)תשובות  . מתחילות באופן דומה(4)-ו (2) (1) תשובות  17.

    :נתחיל לבדוק מהן
החלטה זו עשויה לחבל בהצלחתו " | "שם המאיירת הובלט ביחס לשם המחבר" :(1) תשובה  

להסבר לפיו הבלטת שם המאיירת תפגע בהצלחת נצפה : הובלת משפט| . ..מפני ש, של הספר

אפילו המוניטין המעולה של המאיירת לא יצליח להאפיל על השם ": נמשיך לקרוא. הספר

אינה זו שפגעה בהצלחת  ההחלטה להדגיש את שם המאיירת :כלומר". הרע שיצא למחבר

. ההמשך אינו מתאים למה שצפינו .אלא השם הרע של המחבר) יש לה מוניטין טוב (הספר

  . התשובה נפסלת
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  . נבדוק את ההמשך. נות זהות לאלו שבתשובה הקודמתשתי ההשלמות הראשו: (4)תשובה        

תדמיתה : "נמשיך לקרוא. יש לחפש הסבר לפיו הבלטת שם המאיירת תפגע בהצלחת הספר  

 ההחלטה להדגיש :כלומר". הבינונית של המאיירת חיובית בהשוואה לשם הרע שיצא למחבר

ההמשך אינו  .חבראת שם המאיירת אינה זו שפגעה בהצלחת הספר אלא השם הרע של המ

  . התשובה נפסלת. מתאים למה שצפינו

שם המאיירת הובלט ביחס ": ההשלמה הראשונה זהה לזו שבתשובות הקודמות: (2)       תשובה 

נצפה : הובלת משפט| . ..מפני ש, החלטה זו עשויה לסייע להצלחתו של הספר" | "לשם המחבר

המוניטין המעולה : "נמשיך לקרוא. רלהסבר לפיו הבלטת שם המאיירת תסייע להצלחת הספ

 יתכן ששמה הטוב של :כלומר". של המאיירת עשוי להאפיל על השם הרע שיצא למחבר

ההמשך מתאים לאופן בו הובלנו את המשפט ומציג . המחברת יגבר על שמו הרע של המחבר

   .ניתן לסמן את התשובה כנכונה. הסבר לפיו הבלטת שם המאיירת יסייע להצלחת הספר

   .(2) היא הנכונה התשובה  
  

 הטון בעל מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופן מתחילות (4)-ו (2) ותשובות ,(3)-ו (1) תשובות  18.
    :החיובי

זה חלק . "סורתמ מתרחקים מהלמרות השימוש הרב בטכנולוגיה התושבים" :(1) תשובה  

 -קיים בין חלקי המשפט מעידה על ניגוד שלא מת" למרות" כיוון שמילת הניגוד אינו הגיוני

  .התשובה נפסלת. השימוש הרב בטכנולוגיה מתאים להתרחקות מהמסורת ולא מנוגד לה

חלק זה בעל |  "למרות השימוש הרב בטכנולוגיה התושבים מתרחקים מהמסורת": (3)תשובה        

  . נפסלתהתשובה ולכן , )1( לתשובה משמעות זהה

|  "כנולוגיה התושבים מתרחקים מהמסורתלמרות השימוש המועט בט: "(2)תשובה   

לפיה התושבים מתרחקים מאורח החיים נצפה לדוגמה : הובלת משפט| " ...לראיה"

". ...המבקר באזור כיום לא נתקל עוד בפסלי האלילים העתיקים: "נמשיך לקרוא. המסורתי

לאופן ההמשך מתאים . )כבר לא מאמינים באלילים(התושבים אינם דבקים במסורת : כלומר

   .ניתן לסמן את התשובה כנכונה. בו הובלנו את המשפט
   .(2) היא הנכונה התשובה  

  
  :מהזוג הראשון נתחיל .דומה באופן מתחילות (4)-ו (2) ותשובות ,(3)-ו (1) תשובות  19.

טיפול טוב עוסק "| " מחלות נפשיות נגרמות לרוב מסיבה גופנית: קרלוס" :(1) תשובה  

אם הסיבות למחלה : הובלת משפט |" למחלות אלו יכול להימצא מרפאבסיבות למחלה ולכן 

ההמשך מתאים לאופן בו  .טיפול טוב אמור לטפל בגורם הגופני למחלה, הן לרוב גופניות

   .ניתן לסמן את התשובה כנכונה. הובלנו את המשפט
   .(1) היא הנכונה התשובה  
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  היגיון
  

, יובל מראה ליפתח יצור שמפריך את שתי טענותיו.  מסוג סתירת טענהפורמלי הגיון שאלת  20.

  .כלומר יצור שקיומו סותר את טענותיו

  : את הטענות יש להצריןראשית  

    ' מתחיל באות א← עכבר: יפתח        

   לא זנב←'            מתחיל באות ר  

לכן נבנה טענה ישית אשר .  את שתי טענותיו של יפתחךהפריידוע כי היצור שיובל הראה   

על מנת לסתור . ונחפש טענה בעלת מבנה דומה בתשובות,  את שתי הטענות הכלליותסותרת

  :הפוכהבה התוצאה טענה כללית יש צורך בטענה ישית אשר התנאי מתקיים בה ו

  ) 'ות רמתחיל בא+ עכבר *(  -על שני התנאים להתקיים ולכן על היצור להיות  

  )בעל זנב+ ' לא מתחיל באות א *(- על שתי התוצאות להישלל ולכן על היצור להיות   

  :אנו מחפשים יצור שהינו, כלומר  

  )בעל זנב+ ) 'שאינה א(' מתחיל באות ר+עכבר*(  

    .העכבר בעל הזנב, )'מתחיל בר( ראובן :(4) יצור שכזה מתואר בתשובה   

     .(4) היא הנכונה התשובה    
  

משל ורק אז יש להבין את כל אחד מחלקי ה. משל/ביטוימשמעות שאלת הגיון בריא מסוג   21.

  .להקביל את משמעות המשל לסיפור

שמתכונן למצב אדם כלומר , "אדם המתלבש בהידור לקראת שיחת טלפון": משמעות המשל  

  ).לא רואים אותו בעת שיחת טלפון(כלשהו בצורת הכנה שאינה מתאימה 

  .חמים מבצע הכנה באופן שאינו מתאים למצבריש למצוא הקשר בו , כעת       

ביטוח הדירה היא דווקא פעולה המתאימה להגנה . ביטוח דירה לאחר שנפרצה: (1)תשובה        

, )בעצם הביטוח עצמו(פעולת ההכנה שאינה תואמת את הסיטואציה הבעיה אינה . על הדירה

   .ן הקבלה מלאה למשל והתשובה נפסלתלפיכך אי. אלא במועד בו פעולה זו בוצעה
פעולת ההכנה המתוארת . רחמים לומד יוונית כדי שיוכל לקרוא שירה ביוונית: (2)תשובה   

התשובה . ולכן אין הקבלה למשל המקורי) קריאת שיר ביוונית(מתאימה למצב הרלוונטי 

  . נפסלת
תשובה זו .  הוא מתכנן למכור אותהרחמים מחליט שלא לתקן את מכוניתו כי: (3)תשובה        

  . אינה מתארת כלל פעולת הכנה ולכן נפסלת
, כלומר. רחמים מחליט לרענן את ידיעותיו המתמטיות לקראת לימודי היסטוריה: (4)תשובה        

תשובה ). לימודי היסטוריה(שאינה מתאימה למצב ) רענון מתמטי(רחמים מבצע פעולת הכנה 

  .   למשל המקורי וניתן לסמנה כנכונהזו מתארת הקבלה מלאה
     .(4) היא הנכונה התשובה    
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ושואלים איזו עובדה , נתונות שתי טענות כלליות. שאלת הגיון פורמלי מסוג הסקת מסקנה  22.

, יש לשלב טענה חסרה שמופיעה בתשובות, כלומר. יתחתנו זה עם זהלא תבטיח שהשניים 

  .זה עם זהולהגיע למסקנה שהשניים לא יתחתנו 

  :                                            ראשית יש להצרין את הטענות        

   גבוהה                 ←הרצל יתחתן  .        א

    אך לא שניהם                    ,הומורבעל חוש  רגיש או ←פסיה תתחתן .        ב

  : יש למצוא תשובה שהוספתה לטענות אלו תבטיח שהשניים לא יתחתנו,        כעת

   רגיש וגם בעל חוש הומור←אישה גבוהה מתחתנת : (1)תשובה   

לשם צירוף טענות דרוש איבר המשותף . מסקנה המבוקשתלהגיע ל יש לצרף טענות בניסיון  

  .ימן פעם מימין לחץ ופעם משמאלוהמופיע שווה ס, לשתי הטענות

  :נצרף את שתי הטענות". אישה גבוהה מתחתנת" קיים איבר משותף (1)ולתשובה ' לטענה א  

   רגיש וגם בעל חוש הומור← גבוהה ←הרצל יתחתן    

ידוע כי . וגם בעל חוש הומורעליו להיות רגיש , משילוב הטענות עולה כי כדי שהרצל יתחתן  

 ולכן תשובה זו מבטיחה כי הרצל –פסיה לא תתחתן עם אדם בעל שתי התכונות גם יחד 

  .ופסיה לא יתחתנו זה עם זה

   .(1) היא הנכונה התשובה    
  
  

.  את מסקנת החוקריםחלישלהעשוי  מה יש למצוא .מחליש/שאלת הגיון בריא מסוג מחזק  23.

  . שפעת סלרי על תוחלת החייםבדיקת ה: הניסוימטרת 

  ).זוקינילנד(לאוכלי קישואים בלבד ) סלרילנד(אוכלי סלרי בלבד השוואה בין : תכנון הניסוי  

תוחלת החיים של אוכלי מ גדולהתוחלת החיים של אוכלי סלרי בלבד : תוצאת הניסוי  

  .קישואים בלבד

   העלאת תוחלת החיים← אכילת סלרי:         מסקנת הניסוי

  :נבדוק את התשובות  

אם אכילת קישואים מעלה את .  העלאת תוחלת החיים← אכילת קישואים: (1)תשובה   

ועדיין התגלה בניסוי שתוחלת החיים של אוכלי סלרי גבוהה משל אוכלי , תוחלת החיים

התשובה אינה מחלישה . ת החייםאת תוחלאף יותר הגיוני שאכילת סלרי מעלה , קישואים

  .את מסקנת הניסוי ולכן נפסלת

 אם אכילת קישואים מורידה את . תוחלת החייםהורדת ←אכילת קישואים: (2)תשובה       

, יתכן כי מקור הפער בין הקבוצות הוא בכך שסלרי מוריד את תוחלת החיים, תוחלת החיים

ולכן , תשובה זו מציגה הסבר אלטרנטיבי לתוצאות הניסוי. תהולא בכך שסלרי מעלה או

  .התשובה נכונה. מחלישה את מסקנתו

   .(2) היא הנכונה התשובה       
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 מהכללים המתוארים בהכרחיש למצוא איזו תשובה נובעת . ון מסוג סידור ושיבוץשאלת הגי  24.

   .בשאלה

  :למצות את הנתוניםתחילה יש         

 .ארבע אחיות בעלות גיל שונהישנן   .א
  מקבלתאחות צעירה ממנה ← מוסרתביותר צעירה האחות שאינה   .ב
   אחות בכורה מקבלת←מוסרת ביותר צעירה האחות ה  .ג

שמסרה את הכדור בחזרה , ועדה מסרה אותו לצילה, חנה מסרה את הכדור לעדהשנתון 

  . לעדה

  

) צילה(מוסרת לאחות אחרת כדור ) עדה(כיצד יתכן שאחות מסוימת  - יש לחפש עוגן ,ראשית

מצב זה אפשרי כאשר אחת ? והאחות שקיבלה את הכדור משיבה אותו לאחות שמסרה

לפיכך נעבור לבדיקת תשובות בהן . ת הצעירה והשנייה הינה הבכורהמהאחיות הינה האחו

  :עירה ביותרהינה הצ) צילה או עדה(אחת מאחיות אלו 

  . צילה היא הצעירה ביותר: (3)תשובה 

  

  אחות בכורה  אחות שנייה אחות שלישית  אחות צעירה  גיל

        צילה  שם

  

  :ומכאן שעדה חייבת להיות הבכורה, נתון כי צילה מסרה את הכדור לעדה

  אחות בכורה  אחות שנייה אחות שלישית  אחות צעירה  גיל

  עדה      צילה  שם

  

חנה יכולה להיות האחות השנייה או , לפי שיבוץ זה. ה את הכדור לעדהנתון כי חנה מסר

אלא רק לאחות , ולפי הכללים אינה יכולה למסור את הכדור לאחות הבכורה, השלישית

  .התשובה נפסלת. מצב זה אינו אפשרי לפי נתוני השאלה. הקטנה ממנה

  

  . עדה היא הצעירה ביותר: (4)תשובה 

  

  אחות בכורה  אחות שנייה ישיתאחות של  אחות צעירה  גיל

        עדה  שם
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  :ולכן צילה חייבת להיות הבכורה, נתון כי עדה מסרה את הכדור לצילה

  אחות בכורה  אחות שנייה אחות שלישית  אחות צעירה  גיל

  צילה      עדה  שם

חנה יכולה להיות האחות השנייה או , לפי שיבוץ זה. נתון כי חנה מסרה את הכדור לעדה

התשובה .  שלפי הכללים מותר לה להעביר את הכדור לעדה הצעירה ממנהכך, השלישית

ולכן , כיוון שיתכן מצב בו עדה הינה הצעירה ביותר,  נפסלות(2)- ו(1) תשובות. מתאימה

  .הצעירה ביותר וגם לא צילהבהכרח ברוריה אינה 

   .(4) היא הנכונה התשובה       

  
  הבנת הנקרא

  

   :הקטע תמצות
  

  דה אחר בהקשר לביטוי מש המרת ביטוי המתאים – "מטפורה"המושג הגדרת  :ראשונה פסקה

   ."מדמה" ו"מדומה"המושגים הגדרת ; של משמעות
  

  . פירוט על אופן השימוש בפרשנות- מטפורהפענוח  : שנייה פסקה
  

פורות ששימוש רב בהן השכיח את  מט- "פורות מתותמט"הגדרת המושג  :שלישית פסקה

  .משמעותן המקורית
  

נקרא ,  ושואלת על תפקיד המילה בפסקהראשונה בפסקה ה2לשורה  מכוונת .ממוקדת שאלה  25.

... מופיעה במקום " שאגות"המילה , אם בטקסט שעוסק בריב בין אנשים"  :שורה אחת לפני

התשובות מתייחסות למושגים המוצגים . "מטפורהנוכל לומר שמדובר ב, "צעקות"המילה 

  : וננסה לבחון האם המילה עונה על הגדרת המושג נמשיך לקרוא-בפסקה 

 מוגדרת כהמרת ביטוי המתאים בהקשר מטפורה". מטפורה"עוסקת במושג : (1)תשובה   

 ולא, מטפורההיא רק חלק מ" צעקות"המילה , לפיכך". לביטוי משדה אחר של משמעות

  .התשובה נפסלת.  כולהמטפורהה

במשפט . מטפורה בהמחליפהמוגדר כמילה מדמה ". מדמה"עוסקת במושג : (2)תשובה   

 – היא המדמה" שאגות"ולכן המילה , "שאגות" במילה הוחלפה" צעקות"המתואר המילה 

  .התשובה נפסלת. "צעקות"ולא המילה 

זו שאין לה נוכחות , המוחלפתמדמה מוגדר כמילה ". מדמה"עוסקת במושג : (3)תשובה   

כלומר אין לה יותר נוכחות , הוחלפהאכן " צעקות"במשפט המתואר המילה . ממשית בטקסט

  .התשובה נכונה. ממשית בטקסט

   .(3) היאהתשובה הנכונה        
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מי מהמילים שבתשובות משמשת בתפקיד של  ושואלת  19רהמכוונת לשו .ממוקדת שאלה  26.

ניתן להשיב עליה באמצעות שימוש , למרות שהשאלה מכווינה לפסקה השלישית. מטפורה

 המרת ביטוי שמשמעותו המילולית מתאימה להקשר - טפורה מהפסקה הראשונה בהגדרת המ

ונבחן מי מהן , 19נדגיש את המילים שבתשובות בשורה . בביטוי משדה אחר של משמעות

 מילה או ביטוי למצוא של מטפורה קשורה בקושי הולדתה: "הובאה משדה אחר של משמעות

  ". להביעמעוניינים שאנו רעיוןשיתארו את ה

היא מילה הלקוחה משדה משמעות העוסק בהבאת יצור חי " הולדתה"המילה : (1)תשובה   

בביטוי הלקוח משדה אחר של ולכן נעשה כאן שימוש ,  יצור חיאינהמטפורה . לאוויר העולם

התשובה מתאימה להגדרת המטפורה וניתן .  כדי לתאר את היווצרות המטפורהמשמעות

ת של המילים ביתר התשובות מתאימה להקשר והן אינן משמעותן המילולי. לסמנה כנכונה

  .לקוחות משדה אחר של משמעות

   .(1) היאהתשובה הנכונה         

  

  

המכניות האוטומטית כמעט של "ושואלת במה מותנית   8-9לשורותמכוונת  .ממוקדת שאלה  27.

, מילים נוח במטרה להבין מהי המכניות בפיענחזור לפסקה". ענוח מילים ומשפטים בשפהיפ

". האדם שואף להעניק משמעות לכל טקסט"בתחילת הפסקה מוצג כי . ובמה היא מותנית

מתואר כי כאשר הוא נתקל בביטוי חריג הוא מבין שיש לנטוש את המכניות האוטומטית של 

 שאיפה זו מנחה את - מכאן שהשאיפה להעניק משמעות אינה תנאי למכניות . פיענוח מילים

  .(1)ניתן לפסול את תשובה . וש את המכניותהאדם מתי יש לנט

ל בביטוי חריג הוא עובר לאסטרטגיה אחרת של הקריאה מוצג כי כאשר אדם נתקבהמשך   

כלומר הפרשנות .  אסטרטגיה של פרשנות המסייעת להבין את משמעות המטפורה- הבנה 

ולכן אינה , )מהווה אסטרטגיה אחרת(עומדת בניגוד למכניות האוטומטית של פיענוח מילים 

אך , הפסקה מתארת אמנם שינוי באסטרטגית ההבנה. יכולה להוות תנאי למכניות עצמה

  .(4)לכן ניתן לפסול את תשובה , שינוי זה אינו התנאי למכניות

המושגים מדמה ומדומה מוזכרים בקטע בהקשר של מטפורות שהבנתן מתנהלת באסטרטגיה   

לפיכך לא יתכן שהקשר בין המדמה למדומה . יםשונה מהמכניות האוטומטית של פיענוח מיל

  . (3)ניתן לפסול את תשובה . הוא תנאי למכניות

אחידות בשדה , לפי תשובה זו.  כנכונה(2) תשובות ולכן ניתן לסמן את תשובה 3פסלנו   

ואכן המכניות מתוארת בניגוד לפרשנות המצריכה . המשמעות של הטקסט היא תנאי למכניות

ומכאן ניתן להסיק שהיא מותנית , )16שורה " ( וניזונה משני שדות משמעותדלייה של רמזים"

  .  באחידות בשדה המשמעות

  .(2) היא הנכונה התשובה       
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 ושואלת מדוע המטפורות מכונות  24-25"מתותמטפורות "למושג מכוונת  .ממוקדת שאלה  28.

', מטפורות מתות'מטפורות מסוג זה מכונות : "תיש לקרוא את השורות הרלוונטיו". מתות"

והן נטמעו בשפה כמילים או , שכן עקב השימוש הרב בהן נשכחה משמעותן המקורית

נובע מאיבוד המשמעות המקורית והפיכת " מתות"כלומר הכינוי ". כביטויים רגילים

  .כונה וניתן לסמן את התשובה כנ(4) בתשובה זה מובערעיון . המטפורה לביטוי רגיל

  .(4) היא הנכונה התשובה       

  

מקריאת . ושואלת כיצד מבוצעת הבנתן" מטפורות מתות"מתייחסת למושג . ממוקדת שאלה  29.

והן הפכו לביטוי ,  עלה כי המטפורות המתות איבדו את משמעותן המקורית24-25שורות 

גם קודם ה מוצג עיקרון ז. מכאן שהבנתן תהיה זהה לשל הבנת מילים רגילות בטקסט. רגיל

ובמרוצת הזמן יש , המטפורה המוצלחת הופכת בהדרגה לביטוי נישא בפי כול: "בפסקהלכן 

  . )22שורה  ("שהבנתה כבר אינה מצריכה הפעלה של מערכת פרשנית

   .(2) היאהתשובה הנכונה         

  

כיוון מ, שפה מטפורית אינה מתאימה למאמרים מדעיים "-נתונה טענה  .ממוקדת שאלה  30.

  : מהי הטענהיש לסכםראשית ." שמאמרים כאלו מחייבים דיוק רב

  . אינה מתאימה למאמרים מדעיים←שפה מטפורית אינה מדויקת   

כלומר תשובה המציגה את , יש למצוא תשובה המציגה תכונת מטפורה שמסבירה קביעה זו

  .מדויקת- כלאהמטפורה 

תשובה זו חוזרת על ". יא מבית היוצר של האמן ולא של המדעןהמטפורה ה: "(1)תשובה   

  .התשובה נפסלת. מדויקת- את המטפורה כלאואינה מציגה , הקביעה מילים אחרות

מטפורה מתה , כזכור". במרוצת הזמן המטפורה הופכת להיות מטפורה מתה: "(2)תשובה   

ולכן התשובה ,  חוסר דיוקשינוי כזה אינו מבטא. י רגיל בשפההינה מטפורה שהפכה לביטו

  .נפסלת

תכונה ". פההבנת המטפורה מחייבת לנטוש את המכניות של פיענוח מילים בש: "(3)תשובה   

אלא שימוש במנגנון פיענוח אחר שאינו , ך אינה מבטאת חוסר דיוקא, זו אכן מוצגת בקטע

  .התשובה נפסלת. מכני

 דבר -  זו אכן מעידה על חוסר דיוק תכונה". משמעות-המטפורה מאפשרת רב: "(4)תשובה   

  .התשובה נכונה. שניתן להבינו בכמה אופנים

   .(4) היאהתשובה הנכונה         
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   פרק שני- חשיבה מילולית
  

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1314151617 18 19 20 21222324252627282930

התשובה 
 4 4 1 3 2 4 1 3 1 2 3 2 1 4 1 4 1 3 2 2 1 1 1 3 4 1 3 1 2 2 הנכונה

  .וניםהשבנושאים קור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם ולקבל תח, "מבחנים שלי"את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת ה*
  

  מילים וביטויים
  
  .אדם תם וישר, אדם שנמנע ממעשים רעיםפירושו סר מרע    1.

   .(2) היא הנכונה התשובה  
  

       .מתנודד מצד לצד, פירושו מדדהמהדס   2.
  . (2) היא הנכונה התשובה  

  

  .הינו מוט בעגלה אליו רותמים את הבהמהיצול   3.
   .(1) היא הנכונה התשובה  

  

     .הצטער על מה שעשה, התחרטפירושו ניַחם על   4.
   .(3) היא הנכונה התשובה  

  

  אנלוגיות
  

  . הרהיא כינוי לחלקו העליון של פסגה כשם ש, עץהוא כינוי לחלקו העליון של האמיר 5.    

    .ולא חלקו העליון של הגל, נחשול הינו גל גדול: (2) תשובה פסילת       
  .אלא ממוקמת בחלקו העליון, ארובה אינה כינוי לחלקו העליון של הבית: (3) תשובה פסילת  
  .גבעהולא חלקה העליון של , תל הינו גבעה מלאכותית: (4) תשובה פסילת  
   .(1) היא הנכונה התשובה      

  
  . דבריםלממןהיא אמצעי כדי הלוואה כשם ש, דבריםלחבר היא אמצעי כדי סיכת ביטחון    6.

הוא חפץ עליו מבצעים את הפעולה ) חוט בכלי נגינה כדוגמת גיטרה(מיתר : (1) תשובה פסילת       

  .אך אינו אמצעי כדי לפרוט דברים, לפרוט
  ).אלא משאבת אוויר(צמיג אינו אמצעי כדי לנפח דברים  :(2) התשוב פסילת  

אלא חומר הגלם עליו מבצעים את , אריג אינו אמצעי כדי לתפור דברים: (3) תשובה פסילת  

  .הפעולה לתפור
   .(4) היא הנכונה התשובה      
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ל משהו  שקפיאהידי - נוצר עלקרח כשם ש, )מים( של משהו היקוותידי - נוצרת עלשלולית    7.

  ).מים(

  ) הצטברות של נוזל-היקוות (  

    . אלא עשוי לבצע התנפצות, ידי התנפצות-גל אינו נוצר על: (1) תשובה פסילת       
  .השקיה היא פעולה של מתן מים לצמח, ידי השקיה- צמח אינו נוצר על :(2) תשובה פסילת  
  .ידי זרימה-אך אינו נוצר על, סכר משמש לויסות הזרימה: (4) תשובה פסילת  
   .(3) היא הנכונה התשובה      

  
זה ביצע פעולה שגרמה הביס כשם ש, לאותזה ביצע פעולה שגרמה למישהו אחר התיש   8.

  . מפלהלמישהו אחר 
  )תשישות,  עייפות-לאות (  

ולא גרמה למישהו אחר , ממישהו אחר חופש מנעהא ביצע פעולה שָלָּכ: (2) תשובה פסילת       

  .חופש
אך אינו מי שביצע פעולה שגרמה , סיכל מנע התרחשות של מזימה :(3) תשובה תפסיל  

  .  למישהו אחר מזימה
אך אינו מי שביצע פעולה שגרמה למישהו אחר , תיעב הוא מי שחש שנאה: (4) תשובה פסילת  

  .שנאה
   .(1) היא הנכונה התשובה      

  
  .סלידההוא תיאור למי שחש ההיפך מ חושק כשם שגאווההוא תיאור למי שחש ההיפך מבוש     9.

  ) רוצה מאוד-חושק ,  מתבייש-בוש (  

  .ולא ההיפך מדכדוך, הוא מי שחש דכדוך) עצוב(עגום : (2) תשובה פסילת       

אלא מי שאינו מבטא באופן חופשי , מאופק אינו מי שחש ההיפך מרצון: (3) תשובה פסילת  

  . את הרצון שלו
  .אלא דבר שדורש תיקון, ינו מתאר תחושהמשובש א: (4) תשובה פסילת  
   .(1) היא הנכונה התשובה       

  
  . קטןַשער הוא כינוי לשָּפפשכשם , קטןֵחלק הוא כינוי ל שבריר   10.

    .אך עלה אינו כינוי לעלווה קטנה, עלווה היא כינוי לכלל העלים: (2) תשובה פסילת       
סמטה . ואילו שדרה היא כינוי לרחוב רחב, רסמטה היא כינוי לרחוב צ: (3) תשובה פסילת  

  . אינה שדרה קטנה
  .אך לא כינוי לנוזל קטן, טיפה היא כמות קטנה של נוזל: (4) תשובה פסילת  
   .(1) היא הנכונה התשובה  
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  החלפת אותיות
  

  .ש.ר.פא הי הנכונה השלשה  11.
כיצד מכונה "(מעותה במש צרה והיא היות עוגן בה לחפש טובה תשובה היא (3) תשובה  

 טובה לחיפוש עוגן מאחר והיא (4)גם תשובה ). להפריש" ?פעולה של העברת נתח מהמשכורת

  ).פרש" ?כיצד מכונה רוכב על סוס("צרה במשמעותה 
   .(2) היא הנכונה התשובה       

  

  .ל.ת.חא הי הנכונה השלשה  12.

 (2) תשובה, אלו תשובות שתי מבין .(2)-ו (1) לתשובות מתאים .ר.מ.ח שולל מוליך מסיח  
 במידת לכן, )תיאור לאופן בו תופסת השופטת את מעשי הנאשם (במשמעותה מאוד צרה

   .הנכונה כתשובה ,הצרה ,(2) תשובה את לנחש נכון היה הצורך
 - אליהן התאים לא שהמסיח התשובות בשתי לחפשו להקפיד יש ,חדש עוגן בחיפוש, כן כמו  

 ובעלת תבנית במשמעותה צרה והיא היות עוגן בה לחפש טובה שובהת היא (4) תשובה

  .)בחיתוליה" ?כיצד נתאר תוכנית שעדיין בשלבי פיתוח" (דקדוקית מיוחדת
   .(2) היא הנכונה התשובה  

  

   .ר.ח.ש היא הנכונה השלשה  13.

 קרנותמציגה חלק מביטוי המתאר ס והיא היות עוגן בה לחפש טובה תשובה היא (1) תשובה       

   ").שוחר דעת"(
   .(3) היא הנכונה התשובה       

  

  . ל.ל.ג היא הנכונה השלשה  14.

 צרה (1)תשובה , מבין שתי תשובות אלו. (4)- ו(1)מתאים לתשובות . נ.ב.אמסיח מוליך שולל         

לכן , ...)מאובנים" ?שם עצם שהינו מקור ידע בו עושים זואולוגים שימוש("מאד במשמעותה 

  . כתשובה הנכונה, הצרה, (1)ידת הצורך היה נכון לנחש את תשובה במ

 -יש להקפיד לחפשו בשתי התשובות שהמסיח לא התאים אליהן , בחיפוש עוגן חדש, כמו כן       

איזו פעולה עשתה כרמן לסיפור עלייתה (" היא תשובה טובה לחפש בה עוגן (2)תשובה 

  ).גוללה: פש מילים נרדפות המתאימות לתבניתלאחר שההקשר הובן יש לח. סיפרה, "?ארצה
   .(1) היא הנכונה התשובה       
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  השלמת משפטים
  

יש . יהיה מינימלי התשובות הנבדקות שמספרמוצגת העבודה עם הזוגות בתשובות כך : הערה

  . בתחקור שהקפדתם לעבוד כךלוודא

לאחר .  המילים שבווטפיש חלקו הראשון של המשפט לאחר תמצותבכל תשובה שנבדקה מופיע 

לאחר מכן נבדקת התאמה של המשך .  של המשפט בהתאם להקשרהובלה עצמאיתמכן מופיעה 

  .  מייצגים את נקודות העצירה המומלצות- | -הקווים האנכיים . המשפט להקשר

  

  

 ,גם ממשיכות באופן דומה (3)-ו (1) תשובות .דומה באופן מתחילות (4)-ו ,(3) , (1) תשובות  15.
  : מהן לבדוק תחילנ

אם : הובלת משפט| " ולכן לא התפלאנו"| " התחנה משמיעה רק מפורסמים: "(1)תשובה         

או שלא תשמיע אמנים לא , התחנה משמיעה רק מפורסמים נצפה שהיא תשמיע מפורסמים

שמעולם לא שמענו ... לשמוע בשידוריה ראיון עם חברי להקה: "נמשיך לקרוא. מוכרים

  .התשובה נפסלת. ההמשך אינו מתאים לאופן בו הובלנו את המשפט. "אודותיה
אם : הובלת משפט| " ולכן לא ציפינו"| " התחנה משמיעה בעיקר מפורסמים: "(3)תשובה   

: נמשיך לקרוא. התחנה משמיעה בעיקר מפורסמים נופתע אם תשמיע אמנים לא מוכרים

ההמשך ". ומדים בראש מצעד הפזמוניםששיריה ע... לשמוע בשידוריה ראיון עם חברי להקה"

  .התשובה נפסלת. שכן אינו מסביר את הפתעתנו, אינו מתאים לאופן בו הובלנו את המשפט
אם : הובלת משפט| " ולכן לא התפלאנו"| " התחנה משמיעה גם אנונימיים: "(4)תשובה   

לשמוע  ":נמשיך לקרוא. משמיעה גם אנונימיים לא נתפלא אם תשמיע אמנים לא מוכרים

ההמשך )". אנונימיים(שכל חבריה היו עד עתה עלומי שם ... בשידוריה ראיון עם חברי להקה

  .ניתן לסמן את התשובה כנכונה. מתאים לאופן בו הובלנו את המשפט
   .(4) היא הנכונה התשובה       
  
  

  :אשוןמהזוג הר נתחיל .דומה באופן מתחילות (4)-ו (2) ותשובות ,(3)-ו (1) תשובות  16.
| " כדי להקל על עצמה מינתה ותרן"| " לית"היועצים עושים חיים קשים למנכ: "(1)תשובה         

לית מינתה ותרן במטרה להקל על עצמה "המנכ: הובלת משפט| ..." מטרתה לא הושגה שכן"

אם מטרתה לא הושגה נצפה שיתברר כי הותרן גרם לה . מהחיים הקשים שגרמו לה היועצים

התברר כי הותרן מרבה לחלוק על דעותיה של : "נמשיך לקרוא. לחיים קשיםבכל זאת 

  .ניתן לסמן את התשובה כנכונה. ההמשך מתאים לאופן בו הובלנו את המשפט". לית"המנכ
   .(1) היא הנכונה התשובה  
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 ,תרמתחילות באופן דומה יו (3)-ו (1) תשובות .דומה באופן מתחילות (4)-ו ,(3) , (1) תשובות  17.
  : מהן לבדוק נתחיל

אם טענתו של : הובלת משפט| " מחזק את קביליו"| " אכלו גזר וחלו בגמלת: "(1)תשובה         

הדרך היחידה : "נמשיך לקרוא. הרי שהוא טען שאכילת גזר גורמת לגמלת, קביליו חוזקה

, המשפטההמשך אינו מתאים לאופן בו הובלנו את ". להימנע ממחלת הגמלת היא אכילת גזר

  .התשובה נפסלת. כיוון שהגזר מוצג כפתרון לגמלת ולא כגורם למחלה
יש . נבדוק את ההמשך. שתי ההשלמות הראשונות זהות לאלו שבתשובה הקודמת: (3)תשובה   

הגורם היחיד  ":נמשיך לקרוא. לחפש המשך לפיו קביליו טען שאכילת גזר גורמת לגמלת

ההמשך אינו מתאים לאופן בו הובלנו את ". למחלת הגמלת הוא הינזרות מאכילת גזר

  .התשובה נפסלת. ולא אכילתו, כיוון שאי אכילת גזר מוצגת כגורם למחלה, המשפט

אם טענתו של : הובלת משפט| " מפריך את קביליו"| " לא אכלו גזר וחלו בגמלת: "(4)תשובה   

הגורם היחיד : ואנמשיך לקר. הרי שהוא טען שאכילת גזר גורמת לגמלת, קביליו הופרכה

ניתן לסמן . ההמשך מתאים לאופן בו הובלנו את המשפט". למחלת הגמלת הוא אכילת גזר

   .(4) היא הנכונה התשובה .את התשובה כנכונה
  

  :מהזוג הראשון נתחיל .דומה באופן מתחילות (4)-ו (3) ותשובות ,(2)-ו (1) תשובות  18.

, עמיתיהם"| " ות זאת פעלו ביחד נגד החומהולמר"| " רובין ואהרוני יריבים: "(1)תשובה 

העמיתים לא ראו בשיתוף הפעולה : הובלת משפט | ..."שלא ראו בכך סימן לעתיד לבוא

הופתעו ":  נמשיך לקרוא.כלומר לא ציפו שהם ימשיכו לשתף פעולה, ביניהם סימן לבאות

ניתן . ת המשפטההמשך מתאים לאופן בו הובלנו א". )להתווכח(כשהשניים לא שבו להתנצח 

  .(1) היא הנכונה התשובה .לסמן את התשובה כנכונה
  

  : מהן לבדוק נתחיל .דומה באופן מתחילות (4)-ו (1) תשובות  19.

 | "...שכן" | )אינו אפיזודה חולפת" (=עבודת אמנות תהפוך לתוכנית קבועה: "(1)תשובה        

נמשיך . תוכנית לקבועהנצפה להמשך המסביר מדוע כדאי להפוך את ה :הובלת משפט

ההמשך אינו ". שכן הנהלת הערוץ מתעלמת מאחוזי הצפייה הגבוהים של התוכנית: "לקרוא

.  הנהלת הערוץ לא התעלמה מהאחוזים הגבוהים- מתאים לאופן בו הובלנו את המשפט 

  .התשובה נפסלת

הובלת  | "...שכן" | )רק אפיזודה חולפת" (=עבודת אמנות תרד מלוח השידורים: "(4)תשובה   

שכן הנהלת : "נמשיך לקרוא. נצפה להמשך המסביר מדוע שידור התוכנית אינו כדאי :משפט

ההמשך אינו מתאים ". הערוץ אינה יכולה להתעלם מאחוזי הצפייה הגבוהים של התוכנית

  .התשובה נפסלת.  אין הסבר מדוע לא כדאי לשדר את התוכנית–לאופן בו הובלנו את המשפט 

מעטים הסיכויים שהוא רק משב רוח " (=עבודת אמנות תהפוך לתוכנית קבועה: "(2)תשובה        

נצפה להמשך המסביר מדוע כדאי להפוך את התוכנית  :הובלת משפט | "...שכן" | )חולף

שכן הנהלת הערוץ מתעלמת מאחוזי הצפייה הנמוכים של : "נמשיך לקרוא. לקבועה

 יש הסבר מדוע התוכנית תהפוך - הובלנו את המשפט מתאים לאופן בוההמשך ". התוכנית

.       ניתן לסמן את התשובה כנכונה. ישנה התעלמות מאחוזי הצפייה הנמוכים, לקבועה

   .(2) היא הנכונה התשובה
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  היגיון
  

ועלינו למצוא , שואלים מהי האפשרות הנכונה בנוגע לטענות הנתונות. פורמלי הגיון שאלת  20.

  . ת זו מזו או סותרות זו את זוהאם הטענות נובעו

  :יש להצרין את שתי הטענות, ראשית        

   שמעון לא מכבד אותו←מכבד את עצמו .      א  

  )מכבד את עצמו+ שמעון . * (ב  

  :       כעת יש לבדוק את התשובות  

ואינה יכולה לנבוע , נה טענה ישיתהי' טענה ב. 'בהכרח נובעת טענה ב' מטענה א: (1)       תשובה 

 נפסלת באופן דומה שכן טענות מסוגים שונים (2)תשובה . התשובה נפסלת. מטענה כללית

  .אינן יכולות לנבוע זו מזו

מנת שתתקיים סתירה על הטענות להיות - על. שתי הטענות סותרות זו את זו: (3)תשובה   

על התנאי של הטענה הכללית , בנוסף. גים שוניםהינן אכן מסו' וב' טענות א. מסוגים שונים

  :נבדוק את הטענות הנתונות. ועל תוצאתה להישלל, להתקיים בטענה הישית

             +         ←                -  

   שמעון לא מכבד אותו← מכבד את עצמו  .א

  )מכבד את עצמו+ שמעון . * (ב  

  .התשובה נכונה ). -  ← + ( בין הטענות מתקיים מבנה של סתירה 

     .(3) היא הנכונה התשובה       

 
ויש להשלים את דברי האדם הראשון , מתוארת שיחה בין שני אנשים. שאלת הגיון בריא  21.

  . באופן ההגיוני ביותר לאור המתואר בשאלה

  :הנאמריםנבחן את הדברים         

כלומר המראיין שואל על אפשרות ". ?האם אז תשני את עמדתך בעניין___, : "מראיין  

  .שעשויה לשנות את עמדתה של פרופסור גל

שופטת מכהנת אינה יכולה "| " עמדתי לא תשתנה: "נתמצת את דבריה של פרופסור גל  

רמה כי היא הציעו לה להשתתף בד, בנוסף"| " להופיע בדרמה בכל שעת שידור שהיא

יש . על כך שאל המראייןשחלקו השני של המשפט מציג תוספת ולכן לא סביר ". מקורבת

  : למצוא תשובה המתייחסת לחלקו הראשון של המשפט

 התנגדותה של פרופסור גל מתייחסת לשופטת -ואם תפרוש השופטת מעבודתה : (1)      תשובה 

התשובה .  בניגוד לחלק הראשון בדבריה, ולכן פרישה דווקא עשויה לשנות את עמדתהמכהנת

  .נפסלת

 שאלה זו מתיישבת עם תשובת - והיה ויועבר השידור לשעת לילה מאוחרת : (2)      תשובה 

  .התשובה נכונה. לפיה שעת השידור לא תשנה את התנגדותה, הפרופסור

   .(2) היא הנכונה התשובה       
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ולפי , יש למצוא מה נובע מהנתונים. מת ושקרחידת הגיון מסוג שיבוץ וסידור בשילוב א  22.

  . שודדים פרץ את הדלתההתשובות עלינו לקבוע מי מ

  :תחילה יש למצות את נתוני השאלה  

  אחד רוקן את הכספת ואחד נהג ברכב מילוט, אחד מהם פרץ את הדלת. א  

  השודדים משקרים תמיד. ב  

אך כיוון שהוא שקרן , ן את הכספתאליהו טוען שלא רוק. נחפש עוגן ממנו נתחיל את השיבוץ  

  : נשבץ תחילה עוגן זה- הוא דווקא זה שרוקן את הכספת 
    

  בנץ  אליהו  יובב

    כספת  

ידוע כי יובב גם לא .  ומכאן שהוא לא נהג ברכב- אך הוא משקר , "אני נהגתי ברכב"יובב טוען   

  :ולכן הוא בהכרח זה שפרץ את הדלת, )אליהו עשה זאת(רוקן את הכספת 
  

  בנץ  אליהו  יובב

  נהג  כספת  דלת

  .      (1)השיבוץ מתאים לתשובה מספר   

   .(1) היא הנכונה התשובה  
  

ובה עלינו למצוא תשובה המתאימה , מוצגת שיחה. פורמלי מסוג סתירת טענהשאלת הגיון   23.

 עלינו למצוא אדם שיהווה, כלומר. כדי להראות שליאת אינה צודקת,  מיכלילהשלמת דבר

  . דוגמה סותרת לטענתה של ליאת

, "אלא אם כן הוא חרוץ, שום אדם אינו צנוע. "יש להצרין את טענתה של ליאת, ראשית        

    :לפיכך ההצרנה.  אנשים צנועים הם בוודאות חרוצים–כלומר 

   חרוץ←צנוע   
לא (ושולל את התוצאה ) צנוע(עלינו למצוא אדם שמקיים את התנאי , כדי לסתור טענה זו  

   .(3) היא הנכונה התשובה . מתאימה לכך(3)תשובה ). חרוץ
  

  :ראשית יש להבין את המשל. משל/שאלת הגיון בריא מסוג משמעות ביטוי  24.

והרי אינך מסיק מכך שהשוטרים הם האשמים . בכל פקק תנועה אתה מוצא שוטר"  

  ".בהיווצרותם של פקקי תנועה

השוטרים אינם , כלומר. הם מגיעים בגלל פקק התנועה?  שוטרים בפקק תנועהמדוע נמצאים  

  . הפקק הוא הסיבה להגעת השוטרים, הסיבה להיווצרות הפקק

ליאור טוען שהביקורים במשרדה של דפנה . כעת יש ליצור הקבלה מלאה בין המשל למציאות  

, אולם לפי המשל). השוטרים אשמים בהיווצרות פקקי התנועה(הופכים את בנו למדוכא 

הדיכאון הוא , באופן דומה. הפקק הוא זה שבעקבותיו מגיעים השוטרים והם אינם הגורם לו

  :יש לבדוק את התשובות. וההגעה למשרד אינה הגורם לו, שגורם לבן להגיע למשרד

, ישנה הקבלה מלאה למשל". בנו של ליאור מבקר אצלה דווקא כשהוא מדוכא ":(1)תשובה   

  .התשובה נכונה. יקור הינה הדיכאון ולא הגורם לוהסיבה לב

   .(1) היא הנכונה התשובה      
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  הבנת הנקרא
  

   :הקטע תמצות
  

  . שינוי תכונות תורשתיות של אורגניזם- הנדסה גנטית  :הראשונ פסקה
  

  . אבולוציה היא דרך טבעית לשינוי תכונות מינים: שנייה פסקה
  

.  תכונות שלא היו שורדות בטבע יכולות לשרוד- ון הנדסה גנטית משלבת תכנ: תשלישי פסקה

   .אין גיוון ולכן קטנה העמידות בפני הכחדה:  מגבלות ההנדסה הגנטית–ינאי 
  

. הפרת שיווי משקל בין האורגניזם לסביבתו:  מגבלות ההנדסה הגנטית-ינאי  :תרביעי פסקה

,  הכלאה שונה מהנדסה גנטית–ינאי .  הכלאה מסייעת לתכונות רצויות לשרוד–מתנגדיו של ינאי 

  .שמשנה את הגנים ולכן אינה ודאית
  

השאלה מכוונת ". תכונות המקנות לבעליהן יתרון הישרדותי"נשאלנו על  .ממוקדת שאלה  25.

תכונות חדשות בטבע נוצרות : "נקרא מעט קודם לכן ומעט לאחר מכן, 7-8לקריאת שורות 

כלומר סייעו , שעמדו במבחן הבררה הטבעיתמהן שורדות התכונות . מוטציות מקריותבשל 

היה אפשר לצפות שתכונות המקנות לבעליהן יתרון הישרדותי ... לאורגניזם שנושא אותן

אין תכונה שיכולה להשתלט על ... אך בפועל, שתצמצם את השונות הגנטיתיתפשטו במידה 

  :יש לבדוק את התשובות". כל הזנים

.  התשובה אינה מופיעה בקטע-ת השונות הגנטית בטבע תכונות שגורמות להגדל :(1)תשובה   

  .התשובה נפסלת.  אך לא נאמר שהשונות גדלה- מצוין שהשונות לא בהכרח קטנה 

 סותר את הנאמר –תכונות שיתפשטו עד שכל הזנים של האורגניזם יישאו אותן  :(2)תשובה   

  .התשובה נפסלת. "אין תכונה שיכולה להשתלט על כל הזנים: "בקטע

בשל : " סותר את הנאמר בקטע–תכונות שנוצרות ממוטציות שאינן מקריות  :(3)תשובה   

  . התשובה נפסלת". מוטציות מקריות

עמדו : " מצוין מפורשות בקטע–תכונות שצפויות לעמוד במבחן הבררה הטבעית  :(4)תשובה   

  .התשובה נכונה". במבחן הבררה הטבעית

   .(4) היאהתשובה הנכונה         
  

נשאלנו למה גורמת עם הזמן עלייה במספר היחסי של הפרפרים  .ממוקדת שאלה  26.

כשגֵדל : "נחפש את החלק הרלוונטי בפסקה, השאלה מכוונת לפסקה השנייה". חקיינים"ה

גֵדל מספר הפעמים שבהן אוכלות ציפורים פרפרים הנושאים צבעי , "חקיינים"שיעור ה

ועקב , יעילות צבעי האזהרה פוחתת, על כך מתפשטת" ידיעה"ה. אזהרה ואינן ניזוקות מכך

ולכן , בקטע מצוין כי יעילות צבעי האזהרה פוחתת). 11-13שורות " (חקיינים"כך קטן מספר ה

   .(2) היאהתשובה הנכונה . קטן היתרון ההישרדותי שטמון בנשיאת צבעי אזהרה
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 צמצום רק לאפשרויות שיעילותן ←תכנון : טענה לפיהלגבי נשאלנו  .ממוקדת שאלה  27.

  : נבדוק את התשובות-יש למצוא דוגמה לטענה זו . מקסימלית מבחינת המתכנן

היכולת לרוץ במהירות רבה התפתחה אצל הצבאים מפני שהיא אפשרה להם  :(1)תשובה   

אלא התפתחות טבעית לאור יתרון , דוגמה זו אינה מתארת תכנון. לחמוק מטורפיהם

  .התשובה נפסלת. ותיהישרד

גם . פוחת כשיעילות צבעי האזהרה פוחתת" חקיינים"מספרם של הפרפרים ה :(2)תשובה   

  .התשובה נפסלת. דוגמה זו אינה מתארת תכנון

, בעבר עברו באירלנד לגדל בכל שדות תפוחי האדמה זן אחד של תפוחי אדמה :(3)תשובה   

מעבר לגידול זן מסוים של תפוחי (נון דוגמה זו מבטאת תכ. שהצטיין ביבול רב במיוחד

כלומר תכונה יעילה מבחינת , המעבר הוא לגידול אך ורק של זן שהניב יבול רב, בנוסף). אדמה

  .התשובה מתאימה וניתן לסמנה כנכונה. המתכנן

לא הצליחו לטפח תרנגולות המטילות יותר מביצה אחת , למרות מאמצי ההכלאה :(4)תשובה   

התשובה . אינה מתארת צמצום רק לאפשרויות היעילות מבחינת המתכנןדוגמה זו . ביום

  .נפסלת

  .(3) היא הנכונה התשובה        

  

  

השאלה ". אינם שותפים לחשש זה"טענתם של האנשים שלגבי נשאלנו . ממוקדת שאלה  28.

 לטבע הכנסת גורם ההכוונהשאנשים שאינם שותפים לחשש זה מזכירים : "22מכוונת לשורה 

ההכלאה ִאפשרה לתכונות הרצויות לאדם . באמצעות הכלאת חיות בית,  מזמןהחלה כבר

אנשים אלו טוענים שהכנסת גורם הכוונה לטבע הייתה דווקא ,  כלומר".לשרוד ולהתעצם

  .יש למצוא תשובה שמבטאת טענה זו. חיובית

   .(1) היאהתשובה הנכונה         

  

  

כונות שטופחו באמצעות הכלאה זקוקות להגנת נשאלנו לגבי הסיבה לכך שת .ממוקדת שאלה  29.

ִאפשרה לתכונות הרצויות ההכלאה : "24-23השאלה מכוונת לשורות . האדם כדי לשרוד

הבֵררה "ניזכר מהי ". משום שהן זכו להגנתו מפני הבֵררה הטבעית, לאדם לשרוד ולהתעצם

סייעו לאורגניזם כלומר , מהן שורדות התכונות שעמדו במבחן הבֵררה הטבעית "–" הטבעית

נראה שהתכונות שטופחו בעזרת הכלאה זקוקות לסיועו של ). 6-5" (שנושא אותן לשרוד

כלומר אינן מסייעות לאורגניזם שנושא , שכן אינן עומדות המבחן הבֵררה הטבעית, האדם

  . אותן לשרוד

  . (4) היאהתשובה הנכונה         
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יש .  משתנות רק באמצעות ההנדסה הגנטיתעל עולם בו התכונותנשאלנו . כללית שאלה  30.

  :לבדוק את התשובות

ן במטען הגנטי של אורגניזם ושינוי מכו "–התשובה סותרת את הנאמר בקטע  :(1)תשובה        

  ). 21 שורה" ( את שיווי המשקל העדין בינו לבין סביבתועלול להפר

 –הגדרת ההנדסה הגנטית וכמו כן סותרת את , התשובה לא מופיעה בקטע :(2)תשובה       

  ). 14שורה " (תכנון והכוונהההנדסה הגנטית מכניסה לעולם הטבע גורם של "

 שנוצרת בשל אופי השונות הגנטית העצומה: "סותרת את הנאמר בקטע :(3)תשובה        

" ההנדסה הגנטית התכנון הקפדני שמציעה באמצעות לעולם לא הייתה מושגת, האבולוציה

  .כנכונה, ההפוכה ממנה, (4)וניתן לסמן את תשובה , התשובה נפסלת. )16-15שורות (

   .(4) היאהתשובה הנכונה         
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   פרק ראשון-חשיבה כמותית 
  

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1314151617 18 19 20 2122232425

התשובה 
 3 4 2 4 3 2 3 4 2 1 1 3 4 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2 הנכונה

צלחה שלכם ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי הה, "המבחנים שלי"את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת *

  .בנושאים השונים
  

  

. ניתן להציב תשובותולכן  Xשואלים מה יכול להיות ערכו של . שאלת אלגברה מסוג משוואה  1.

)2 במקום הנעלם נקבל 2-בהצבת  2) 2− = ⇐ 4 2= ⇐  2 2=.  

  . נכונהמאחר והתקבל פסוק אמת התשובה   

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  

אנו נשאלים על המרחק שתעבור . המשלבת עקרונות של יחס, שאלת קצב מסוג תנועה  2.

בשאלה אין נתונים מספריים ולכן ניתן . המהירות משתניםכאשר הזמן ו, )מ"ק(המכונית 

מ בשעה " ק2המכונית עוברת  :a = 2 ,b = 1נציב . להציב מספרים נוחים במקום הנעלמים

 שעות אם היא 3-מ תעבור המכונית ב"כעת השאלה היא כמה ק. ש" קמ2 ולכן מהירותה ,אחת

יש להציב את נתוני השאלה ). ש" קמ4כלומר במהירות של  (2תיסע במהירות הגדולה פי 

  : ולחשב את הגדלים החסרים בעזרת נוסחת התנועה, דרך, זמן, בטבלת מהירות
    

  דרך  זמן  מהירות

  12=  זמן xת מהירו  3  4

   .12 לא מניבות שות תשובולפסול, a = 2בתשובות יש להציב   

  . 6a היא 12היחידה שמניבה התשובה   

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

נתון שוויון בין אורך צלע משולש . גיאומטריהאת נוסחאות ה תסיפור אלגברי המשלבשאלת   3.

ניתן . ש למצוא מהו אורך צלע הריבועי. צלעות להיקף ריבוע וכן היקפו של המשולש-שווה

  . ידי בניית משוואה או הצבת תשובות-לפתור על

  : (2)נתחיל מהצבת תשובה . נציב תשובה אמצעית נוחה: פתרון בהצבה  

4היקפו , 14אם צלע הריבוע היא    14 56⋅ נתון שהיקפו שווה לצלע המשולש ולכן אורך צלע . =

56היקף המשולש הוא , פיכךל. 56המשולש הוא  3 168⋅ מאחר והתקבל פסוק אמת . =

   . התשובה נכונה

  .(2)התשובה הנכונה היא   
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, y-ו xנתונה משוואה אחת המציגה את סכומם של . מערכת משוואותאלגברה מסוג  שאלת  4.

ניתן . עלמיםיש למצוא מהי מכפלת הנ. ומשוואה נוספת המציגה את סכום ריבועי הנעלמים

xלזהות כי הגורמים  y⋅ 2- ו 2x y+ מאחר וידוע ערכו של . קשורים לנוסחאות הכפל המקוצר

x y+  בנוסחת הכפל המקוצר הראשונהיש להשתמש:    

  ( ) ( ) ( )22 2 2 2x y 2 x y x y x 2 x y y+ + ⋅ = + = + ⋅ ⋅ +  

  : במשוואה שהתקבלהיים שנתונים בשאלה במקום הנעלמים ערכים המספר את היש להציב  

  2(7) 49 2(x y)= + ⋅ ⇐ 49 49 2(x y)= +    משני האגפים 49 חיסור נעביר אגפים על ידי ⇐ ⋅

  ⇐ 0 2(x y)= 0 ⇐ 2-  נחלק את שני האגפים ב⇐ ⋅ x y= ⋅                                        

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

נתון משולש ויש למצוא בכמה מעגלים . שאלת גיאומטריה מופשטת  5.

יש לצייר את המצב . בעלי רדיוסים שונים המשולש יכול להיות חסום

  .  כדי לבחון את המצבים האפשרייםהמתואר

לי רדיוסים מעגלים בע. ניתן לחסום את המשולש רק על ידי מעגל יחיד  

 אך -יימצאו בתוכו או שימוקמו מחוץ לו , שונים יחתכו את המשולש

  .יחסמו אותולא 

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

תוספת קבועה עבור כל + שכר יומי בסיסי : נתון הרכב שכרו של יגאל .סיפור אלגברישאלת   6.

וביום השני ,  שטיחים8נתון שכרו של יגאל ביום הראשון בו מכר , כמו כן. שטיח שהוא מוכר

ניתן לבנות משוואה או . בסיסי של יגאלהיש למצוא את השכר היומי .  שטיחים5בו מכר 

.  שקלים130 הוא יהבסיסהיומי שכר ה: (2) תשובה - נציב תשובה אמצעית . להציב תשובות

 320 הממכירת השטיחים הינתוספת לכן ה . שקלים450 שטיחים הניבה שכר של 8מכירת 

  שקלים

)450-130 .(  

: אי כל שטיח הלפיכך התוספת עבור  
320 40
8

 שטיחים ירוויח יגאל שכר יומי 5במכירת . =

5: וכן את התוספת הקבועה למכירת שטיחים,  שקלים130בסיסי של  40 200⋅ מכאן  .=

200ששכרו הכולל יהיה  130 330+ =.  

  . ל פסוק אמת התשובה נכונהמאחר והתקב  

 .(2)התשובה הנכונה היא   
  

בו הוחלפו שתי , נתון מתומן משוכלל .מימד בהשוואות כמותיות-חדמסוג שאלת גיאומטריה   7.

' בטור א, יש למצוא מה גדול יותר.  צלעות7צלעות סמוכות בצלע אחת כך שהתקבל מצולע בן 

.   הצלעות7סכום הזוויות הפנימיות במצולע בן ' או בטור ב, סכום הזוויות הפנימיות במתומן

180 : ב סכום הזוויות הפנימיות במצולענשתמש בנוסחה לחישו, מנת להשוות- על (n 2)⋅ −.   
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  טור ב  טור א  

סכום הזוויות הפנימיות   

  משוכללהבמתומן 

  

סכום הזוויות הפנימיות 

   צלעות7במצולע בעל 

  
 180 (8 2)⋅ − 180 (7 2)⋅ − 

180 חישוב הסוגריים 6⋅  180 5⋅  
, שוויון-ניקיון כמו אי

  180-נחלק ב

6 5 

  .יותר גדול' טור א  

המתומן (בסיס הסרטוט המדויק -ניתן גם לבצע הערכה על  

,  הצלעות הסמוכותעם החלפת שתי" נעלמה "Aזווית ). משוכלל

, בנוסף. ולכן ערכה מופחת מסכום הזוויות הכולל של המתומן

יתר .  הפכו קטנות יותר לאחר החלפת שתי הצלעותC- וBזוויות 

מכאן שסכום הזוויות . הזוויות נותרו זהות בשני המצולעים

 .במצולע שהתקבל בהכרח קטן מסכום הזוויות המקורי
 .(1)התשובה הנכונה היא   

  

נתונים שלושה נעלמים שלמים  .בהשוואות כמותיותאלגברה מסוג מספרים שלמים אלת ש  8.

בטור , ויש למצוא מה יותר גדול,  וכן משוואה המתארת את הקשר בין הנעלמים1- גדולים מ

 נתונימספרים נוחים בנעלמים כך שיתאימו לניתן להציב . bהנעלם ' או בטור ב, aהנעלם ' א

  .b ,6 = a ,2 = x = 3 :מידע הנוסףה

aבהצבה זו    b> כעת נבצע הצבה  .)3(-  ו)2(תשובות ניתן לפסול את  .יותר גדול' ולכן טור א

  קטן או שווה  a כלומר ליצור מצב בו( את התוצאה שנתקבלה סתורבמטרה ל, שנייה חכמה

  ). b-ל

נקבל , a = bכאשר נציב   
a 1
b

  ). 1- גדול מx-נתון ש(לפי נתוני השאלה אפשרית אינה צבה זו  ה.=

נקבל , a = 2 ,b = 3 למשל b- קטן מaכאשר   
a 2
b 3

אינה  ולכן הצבה זו 1- קטן מx-התקבל ש. =

a - שבתנאי השאלה היא העומדת האפשרות היחידה מכאן ש.  לפני נתוני השאלהאפשרית b> 

  . יותר גדולתמיד' ולכן טור א

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

 כרטיסי קולנוע או 3נתון כי קניית . בהשוואות כמותיותללא נתונים מספריים  אחוזים שאלת  9.

 3המחיר של '  בטור א- ויש למצוא מה יותר גדול ,  הנחה על כל הכרטיסים30%יותר מקנה 
מאחר ואין נתונים מספריים .  כרטיסי קולנוע2ל המחיר ש' או בטור ב, כרטיסי קולנוע

C

AB
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נסדר את .  שקלים100הוא בודד נציב כי מחיר כרטיס קולנוע : מספריםבשאלה ניתן להציב 

  :בטבלת אחוזיםהנתונים 
    

  אחוז המייצג אותו  מספר  

  100%  300   כרטיסים הינו השלם עליו ניתנת ההנחה3מחיר 

  10%  30  10%  למציאת10-נחלק ב

    30%  90   למציאת ההנחה3ול פי נכפ

300 כרטיסים לאחר הנחה יהיה 3מחיר     90 210− הוא ) עליהם אין הנחה( כרטיסים 2מחיר  .=

  .  יותרגדול' טור א . שקלים200

  .(1)התשובה הנכונה היא   
  

תון כי נ .מספרים שלמים בהשוואות כמותיותהמשלבת עקרונות של סיפור אלגברי  שאלת  10.

 בטור -  ויש למצוא מה גדול יותר 1,000-  ל900 המספרים השלמים בין 101חגית רשמה את כל 

פירוט . 9שנרשמה הספרה מספר הפעמים ' או בטור ב, 6מספר הפעמים שנרשמה הספרה ' א

התבוננות ולכן יש להסיק על טווח מספרים זה מתוך , כל המספרים אינו הגיוני בזמני הבחינה

 9הספרה  . …926…916…906, 905, 904, 903, 902, 901 :ראשונים שחגית תרשוםבמספרים ה
   תופיע רק במספרים 6 ואילו הספרה900-1,000מופיעה בכל המספרים בטווח 

 פעמים רבות יותר מאשר את 9ניתן להסיק כי חגית רשמה את הספרה . ' וכו926 ,916 ,906

  .6הספרה 

  .(2)התשובה הנכונה היא   
  

וכן , )y-שוקיים השוות ל(שוקיים -נתון משולש שווה.  בהשוואות כמותיותגיאומטריהשאלת   11.

קטנה  αזווית  (שוויון-נתון אי, בנוסף. x שניצבת מול הבסיס α זווית -זווית הראש במשולש 

 בסיס x -' בטור א, יש למצוא מה גדול יותר. ניתן להסיק כי הסרטוט גמישממנו ) 60°-מ

  .שוקיים-  שוק במשולש שווהy -' או בטור ב, שוקיים-במשולש שווה

  :יש לקשר בין גודל הזווית הנתון לבין אורכי הצלעות עליהן שואלים  

 מול הזווית הגדולה -ניעזר במשפט המקשר בין גודל זווית לאורך צלע   

  . תימצא הצלע הגדולה

נשים לב כי מצב זה לא ( 60° שווה  בו הזווית  מצב מוכרתחילה יש לבחון  

במצב זה הזוויות שוות ולכן גם . )60°-ייתכן מאחר והזווית קטנה מ

מצב זה אינו אפשרי ולכן , כאמור .y- שווה לxכלומר , הצלעות שוות

 , קטנה מאדαמצב קיצון שני בו זווית כעת יש לבחון  . נפסלת)3(תשובה 

  : α 20° =למשל 

, טנה במשולשהיא תהיה הזווית הק 60°-קטנה מ α  הראשמכיוון שזווית  

, xהצלע , לכן). 60°-גדולות מ(בעוד שזוויות הבסיס יהיו גדולות ממנה 

  . y > x שמול זוויות הבסיס כלומר , y תהיה קטנה מהשוק,αשמול זווית 

  .(2)התשובה הנכונה היא   

60° 60°

60°
yy

x

80° 80°

20° yy

x
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יש  -  את השאלה למונחי התרשיםיש לתרגם.  אחוזים שאלה המשלבת,הסקה מתרשים  12.

 הינוהשלם , כלומר.  מתוך כלל הטלוויזיות שיוצרו2002וויזיות בשנת את אחוז הטללמצוא 

600 :סך כל הטלוויזיות שיוצרו בשלוש השנים 500 900 2000+ + החלק הוא מספר  .=

 25%כלומר ,  2000-  מהווים רבע מ500  . טלוויזיות500 כלומר ,2002בשנת הטלוויזיות שיוצרו 

  . מהשלם

   =   : חת האחוזשתמש בנוסניתן גם לה  

= אחוז   
50025 100
2000

= ⋅.  

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  
  

ולכן , יש למצוא מה מהבאים הוא הגדול ביותר. השוואה בין נתוניםשאלת , הסקה מתרשים  13.

   :נבדוק את התשובות

בין  - הטווח האפור בהיר ,2002טלוויזיות בעמודה של : תרגם למונחי תרשיםיש ל: (1)תשובה   

  .  טלוויזיות300, כלומר. 500- ל200

 400) העמודה כולה (2003מכונות כביסה בעמודה של : תרגם למונחי תרשיםיש ל: (2)תשובה   
  . מכונות כביסה

 בין -הטווח האפור בהיר  ,2001 מקררים בעמודה של: יש לתרגם למונחי תרשים   :(3)תשובה   

  .  מקררים300, כלומר. 800-ל  500

 500 -  )העמודה כולה( 2001תנורי האפייה בשנת : יש לתרגם למונחי תרשים   :(4)תשובה   

  .תנורי אפייה

  .(4)התשובה הנכונה היא   

חלק
שלם

אחוז
100 

  מספר הטלוויזיות הכולל •

 2002- ב שיוצרומספר הטלוויזיות •
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 הייצור של רבע מכל נתון כי עלות. את השאלה למונחי התרשיםיש לתרגם . הסקה מתרשים  14.

בקטגוריית , כלומר.  שקלים למקרר3,500-  מבוההג הייתה 2001המקררים שיוצרו בשנת 

רבע מכלל המקררים יתקבל מכך שנחלק את גודל . 2001המקררים עלינו להסתכל על שנת 

 שקלים הוא 3,500-מספר המקררים אשר עלותם הייתה גבוהה מ, כלומר. 4העמודה כולה פי 
800 200

4
= .  

כמות . שקלים 3,000-3,500יש למצוא את כמות המקררים שיוצרה באותה השנה בעלות שבין   

לבין ) הטווח האפור כהה( שקלים 3,999 - 3,000 בין כלל המקרים בטווח שבין הפרשזו שווה ל

  .300 = 200 − 500: כלומר,  שקלים3,500-כמות המקררים שעלותם גבוהה מ

  .(3)הנכונה היא התשובה   

  

  (1)תשובה 
(2)תשובה

(3)תשובה
(4)תשובה
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 מכונת כלנתון כי ההפרש בין ההכנסות לעלויות הייצור של  .שאלה חישובית, הסקה מתרשים  15.

יש למצוא את ההפרש בין סך ההכנסות ממכונות כביסה לסך עלויות .  שקלים500כביסה הוא 

מכונות יש למצוא את מספר , ראשית: יש לתרגם את השאלה למונחי תרשים. הייצור שלהן

נסכום את שלוש העמודות של ייצור מכונות  - הכביסה הכולל שיוצרו במהלך שלוש השנים 

 בין ההכנסות למכירות יהיהההפרש לפיכך  .1800 = 400 + 700 + 700 :הכביסה

500 1800 900,000⋅   ). הרווח מכל מכונת כביסה כפול מספר מכונות הכביסה שנמכרו( =

5ניתן לחשב כמה הם , לשם חישוב קל יותר     . חפש תשובה אשר מתחילה באותה הספרהול ⋅18

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  2001 סך כל המקררים שיוצרו בשנת •
 3000-3999 המקררים שמחירם נע בין •
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את השאלה יש לתרגם .  הקייםבניית תרשים חדש מנתוני התרשיםשאלת , הסקה מתרשים  16.

רו במפעל יש למצוא תרשים המתאר את סך כל מכשירי החשמל שיוצ. למונחי התרשים

בכל אחת ) צבע עמודה מפוספס(שקלים 1,999 - ל1,000בעלות שבין ) כלומר כלל הקטגוריות(

 מכונות כביסה 200, )טווח מפוספס ( טלוויזיות600 יוצרו 2001בשנת . מהשנים שבתרשים

 תנורי אפייה בטווח מחירים 200-ו, )אין טווח מפוספס( מקררים 0, )700- ל500בין הטווח ש(

ניתן לפסול את . 2001זה בשנת מחירים  מכשירי חשמל בטווח  1000ומר בסך הכל יוצרוכל. זה

  .(4) - ו(3)תשובות 

טווח ה( מקררים 600,  מכונות כביסה0,  )אין טווח מפוספס( טלוויזיות 0יוצרו  2002בשנת   

 900רו בסך הכל יוצ, כלומר). 700- ל400הטווח שבין (תנורי אפייה  300-ו, )1000- ל400בין ש

  .(2)ניתן לפסול את תשובה . 2002מכשירי חשמל בטווח מחירים זה בשנת 

  .(1)התשובה הנכונה היא   
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נפסול ולכן , שוקיים-יש לקבוע מה נכון תמיד לגבי משולש שווה. גיאומטריה מופשטתשאלת   17.

  . ידי סרטוט שסותר כל אחת מהן- תשובות על3

שוקיים -ידי סרטוט משולש שווה-ננסה לסתור על: )1(תשובה   

   :בו אורך השוק קטן מאורך הבסיס

  . הבסיס נמצא מול זווית קהה ולכן הוא גדול מהשוק  

  . (3)- ו(1)ניתן לפסול את תשובות   
ידי סרטוט גבהים למשולש - ננסה לסתור על: )4( תשובה  

  :שוקיים שאינם חוצי זוויות-שווה

ולכן בוודאות , צוניבמשולש כזה הגובה לשוק הוא גובה חי  

ניתן לפסול גם . (4)ניתן לפסול את תשובה . אינו חוצה זווית

סמך היכרות עם הכלל לפיו משולש בו כל הגבהים הינם - על

  .צלעות-חוצי זוויות הינו שווה

  :(2)ניתן היה לפתור גם על ידי סרטוט המצב המתואר בתשובה   

 השוק היא הגובה לבסיס הוא ניצב במשולש ישר זווית ואילו  

היתר במשולש ישר זווית תמיד גדול . היתר במשולש זה

  .מהניצב

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  

  

 2001שנת  •
 2002שנת  •
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ואנו נשאלים על , מתואר הזמן בו יוני אוכל כמות עוגיות מסוימת. הספקקצב מסוג  שאלת  18.

   :את הנתונים בטבלת הספקיש להציב . הזמן בו יאכל כמות עוגיות שונה

  :ל יוניספקו שתחילה נחשב את ה  

  עבודה  זמן  הספק
x
y

  y x 

נציב זאת בשורה חדשה . )ההספק לא משתנה (עוגיות yלאכול את הזמן שייקח לו יש למצוא   

  :בטבלה

  עבודה  זמן  הספק
x
y

  ? y 

= עבודה חלקי הספק = זמן   
y
x
y

=  זמן ⇐פול בהופכי  נכ⇐ 
yy
x

=  זמן ⇐ ⋅
2y

x
 .  

  . תשובות3ידי הצבת מספרים במקום הנעלמים ופסילת - ניתן לפתור גם על  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

את הנתונים על יש לסמן  .מעגליםהמשלבת שאלת גיאומטריה   19.

לא . BCזווית היקפית הנשענת על קשת  היא α זווית .גבי הסרטוט

לקשר בניית עזר בכדי רדיוסים כנבנה  מופיע בסרטוט רדיוס ולכן

  .   )BCצלע (לגודל המבוקש ) r(הנתון בין 

 היא חלק ממשולש BCצלע  - נבצע הערכה מחודשת של הסרטוט   

 שזווית הראש שלו היא זווית מרכזית במעגל OBC שווה שוקיים

זווית מרכזית כפולה בגודלה מהזווית . BCהנשענת על קשת 

:   גודלה הוא ולכן.ההיקפית הנשענת על אותה קשת

BOC 2 60= ⋅α = °.   

  משולש שווה צלעות ולכן צלעלמעשה  הוא OBC משולש , כלומר  

  BC = OB = r .  

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

יש למצוא מיהו .  שבר שלילי– xם של נתון תחום הערכי. ציר המספריםאלגברה מסוג שאלת   20.

 ונבדוק איזו תשובה xנציב מספר נוח במקום , לשם השוואה.  ביותרהגדולהביטוי בעל הערך 

נציב .  מניבה את הערך הגדול ביותר
1x
2

= −:  

 : (1)תשובה   
1 1 21 2

1x 1
2

−
= = ⋅ = −

−
  

A

B

O

C

30°

r

r

A

B

O

C

30° 60°

60°

60°

r

r
r
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: (2)תשובה   
3

3 1 1x
2 8

 = − = − 
 

  

 :(3)תשובה   
1 33x 3
2 2

 = ⋅ − = − 
 

  

: (4)תשובה   
1x
2

= −  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

הנמוכה  בעלות  חבילות4 -ג מ" ק 22 להרכיב יש. סיפור אלגברי העוסק בהרכבת מספרשאלת   21.

י מעט כסף לכל הכ(נשים לב כי החבילה הכבדה ביותר היא המשתלמת ביותר .  שתיתכןביותר

  7 חבילות של 3ניתן לשים . ג" ק7ג מכמה שיותר חבילות של "קה 22ננסה להרכיב את ). ג"ק

ג יחיד שתעלה לנו "להוסיף חבילה של קיש כעת .  שקלים27ג במחיר של " ק21נשלחו כך . ג"ק

  .שקלים29 -ג ב" ק22כלומר בסך הכל .  שקלים2עוד 

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

רוצים למצוא את מאחר ו.  מספר שלם וחיוביnנתון .  חלוקה- שלמים אלגברה מסוג ת שאל  22.

   :נתחיל מהמספר הקטן ביותר.  ניתן להציב תשובות,nביותר האפשרי של קטן ההערך 

n = 2 , 2n כאשר: (2)תשובה     2- מחלק הגדול מn-כלומר אין ל. 4- ו2 , 1 מחלקיו הם ,=4
   .אינה מתאימההתשובה . 22- ונה מוש

n = 3 , 2nכאשר  :(3)תשובה    , 3- מחלק הגדול מn-כלומר אין ל. 9- ו3 , 1 מחלקיו הם ,=9

  .אינה מתאימההתשובה  .23 -ושונה מ
n = 4 , 2nכאשר : (4)תשובה    הוא ו, nאת  מחלק 8כלומר . 16 -  ו8, 4, 2 , 1 מחלקיו הם, =16

  .התשובה מתאימה. 24 ושונה מ 4-גדול מ

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

 :נמיר את התרגיל לתרגיל חיבור. שאלה העוסקת בספרות ואותיות  23.
BBB

99

ABC

  
+  

 לספרת  1ניתן להסיק שהתווסף. C ה הספרה התקבלB- ל9האחדות כאשר חיברו את  בספרת  

של ספרת האחדות ,  למספר 9כמו כן כאשר מוסיפים . )10הסכום הוא לכל הפחות  (העשרות

  .C = B − 1, ולכן). 63 = 9 + 54למשל ( מספרת האחדות של המספר 1 - תמיד קטנה בהתוצאה 

  : ת המאות לספר 1 התווסףB+9+1מחיבור   

  
1

BBB
99

ABC

 1 

+
    

   .A = B + 1, ולכן  
  ( ) ( )A C B 1 B 1 2− = + − − =.  



12 
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. B=1  , B + 9 ⇒ 1 + 9 = 10  אם:בספרת האחדות. ניתן גם לפתור באמצעות הצבת מספרים  

. B  + 9 ⇒ 1 + 1 + 9 = 11 + 1,  לספרת העשרות ולכן1התווסף , בנוסף. 0-  שווה לC -שמכאן 

 לספרת המאות 1 התווסף -  בנוסף. ערך שהצבנול שהתקבל בתוצאה אכן תואם Bשל ערכו 

  .2-כלומר שווה ל, 0 פחות 2-שווה לC  פחות Aלפיכך . A= 1+1⇒  1 + B  = A = 2  ,ולכן

  .(2)התשובה הנכונה היא   
  
  

של  סכומן של זוויות שהן חלק מזוויותיהם למצוא את  יש.מימד-חדמסוג שאלת גיאומטריה   24.

סכום זוויות במשולש לפיו נשתמש במשפט . נתונות זוויות במשולשים הללו. שני משולשים

  . 180°הינו 
ABC  - 2במשולש    45 180⋅α + β + ° = °.   
ADC - 2 במשולש   60 180α + ⋅β + ° = °.  
  :ניתן לחבר ביניהן. זוהי מערכת משוואות עם שני נעלמים  

3 3 105 360⋅α + ⋅β + ° = 3 ⇐ משני האגפים 105°נחסר  ⇐ ° 3 255⋅α + ⋅β =  את שני 3- נחלק ב⇐ °

85α ⇐האגפים  + β = ° .  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

נתון כי ההסתברות שהמטבע ייפול על עץ היא . יחסעקרונות הסתברות המשלבת  שאלת  25.
3
4

 

נכתוב , מאחר ונתון זה מתאר יחס בין ההסתברויות. שהמטבע ייפול על פלימההסתברות 

  : היא הנמוכה יותר ולכן" עץ"ההסתברות לקבל . אותו בטבלת יחס

  

  סך האפשרויות  ההסתברות לפלי  ההסתברות לעץ  

  7  4  3  יחס
    

 3מר  כלו-" עץ"הסתברות זו הינה הרצוי ". עץ"יש למצוא מהי ההסתברות שהמטבע ייפול על 

: כלומר.  יחידות יחס7 -" סך האפשרויות"מתוך המצוי , יחידות יחס
3
7

.  

  .(3)התשובה הנכונה היא   
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  שני פרק -חשיבה כמותית 
  

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1314151617 18 19 20 2122232425

התשובה 
 2 4 1 1 4 2 4 4 1 2 1 3 4 4 2 3 3 2 1 3 3 4 1 2 2 הנכונה

חה שלכם ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצל, "המבחנים שלי"את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת *

  .בנושאים השונים
  

  

וטווחים למשקל האגסים שכל עץ , נתונים מספר העצים.  טווחיםמסוג שאלת סיפור אלגברי  1.

יש לחשב את מספר האגסים המינימאלי .  ולמספר האגסים שיש בכל קילוגרם בשנהמניב

  ). לכל היותר(ואת מספר האגסים המקסימאלי ) לכל הפחות(

  : ספר הקטן ביותר של אגסים המיתקבל כיצד יש לתכנן  

. )הכמות הקטנה ביותר ( אגסים3ג יש "ובכל ק)  ביותרנמוךהמשקל ה(ג בשנה " ק2כל עץ מניב   

7 מספר האגסים יהיה לכל הפחות ,לפיכך 2 3 42⋅ ⋅   . (4) - ו(3)פסול את תשובות  ניתן ל.=

   : הגדול ביותר של אגסים  המספריש לתכנן כיצד יתקבל  

, לכן. )הכמות הגדולה ביותר ( אגסים6ג יש "ובכל ק) המשקל הגבוה ביותר(ג " ק4כל עץ מניב   

7מספר האגסים יהיה לכל היותר   4 6 168⋅ ⋅ = .  

  . (1)לפסול את תשובה ו 100-ניתן גם להעריך שתוצאת תרגיל זה תהיה גדולה מ  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  

ויש לבדוק אילו , שה מספרים עוקביםונתונים של. מספרים שלמים  מסוגשאלת אלגברה  2.

יש .   מספריםלהציבניתן , מאחר ואין נתונים מספריים בשאלה. מהטענות בתשובות נכונה

 בתשובות במטרה לפסול יש להציבכעת  . a = 1 ,b = 2 ,c = 3:   שלשה מספרים עוקביםלהציב

  . שלוש תשובות
b: (1)תשובה    c 2(a 1) 2 3 2(1 1) 5 4+ = + ⇒ + = + ⇒   . התשובה נפסלת. =

a: (2)תשובה    c 2b 1 3 2 2 4 4+ = ⇒ + = ⋅ ⇒ . ולכן אינה נפסלת, התשובה נכונה בהצבה זו. =

a :(3)תשובה  b 2 2c 1 2 2 2 3 5 6+ + = ⇒ + + = ⋅ ⇒   . התשובה נפסלת. =

 נכונה (2) כי תשובה יש לוודא, אף אחת מהטענות אינה נכונהכי  (4)מאחר וקיימת תשובה   

  .a = 2 ,b = 3 ,c = 4: על ידי בדיקת הצבה נוספת רח  בהכ

a: (2)תשובה    c 2b 2 4 2 3 6 6+ = ⇒ + = ⋅ ⇒ ולכן ניתן , התשובה נכונה גם בהצבה שנייה. =

  . (4)לפסול את תשובה 

  .(2)התשובה הנכונה היא   
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נתונים משושים . מימד- חדמסוג שאלת גיאומטריה   3.

ר והשאלה עוסקת אחמ. מ" ס1משוכללים שאורך צלעם 

עזר הנפוצה ה בניית יש לבנות את , ים משוכלליםבמשוש

נוצרו שישה כך ש, קווים למרכזהעברת , לצורה זו

 צלעות המשולשים שנוצרואורך . צלעות-משולשים שווי

  . מ" ס5 הוא ABאורך קטע , לפיכך. מ" ס1הוא 

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

תונות זוויות מרכזיות במעגל נ .מימד-חדמסוג שאלת גיאומטריה   4.

  היאβמאחר וזווית  .βמרכזית הזווית הלמצוא את גודלה של יש ו

 αוזווית  3αזווית  .3α לזווית  בגודלה שווההיאזווית קודקודית 

  . 180°סכומן משלימות זו את זו לזווית שטוחה ולכן 

α :3נחשב את זווית    180α + α = ° ⇐ 4 180α = ° ⇐ 45α = °.   
3 ,לפיכך   3 45 135β = ⋅α = ⋅ ° =   .(4)התשובה הנכונה היא  .°

     

מצוא את המרחק בין אלון לתומר בתום יש ל.  מהתרשיםשאלת הוצאת נתון, הסקה מתרשים  5.

  .אנכים מנקודה זו לצירים  לשם כך יש להעביר-  לריצה 7- הדקה ה

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

, כדי למצוא את המרחק ביניהם. 1,200 והמרחק שעבר אלון הוא 1,050המרחק שעבר תומר הוא 

 המרחק לפיכך, )מדובר על מסלול ישר( שעברו מתחילת המסלול יםיש לחשב הפרש בין המרחק

  . ' מ150ביניהם הוא 

  .(3)התשובה הנכונה היא 

1
11111

1

A B

A

B D

3α

α
β

C
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 על - את השאלה למונחי התרשים יש לתרגם. שאלת הוצאת נתון מהתרשים, הסקה מתרשים  6.

 להסתכל על הציר יש, מנת למצוא את המרחק שעבר אלון בשתי הדקות האחרונות לריצה

כלומר ,  היה שתי דקות לפני הסיוםולבחון מה המרחק בו הוא) המרחק שעבר אלון(האופקי 

  . בסוף הדקה השביעית

  

  
    

    

ובשתי הדקות הנותרות ,  מטרים עד סוף הדקה השביעית1,200ניתן לראות כי הוא עבר   

הוא עבר בשתי הדקות האחרונות של הריצה כלומר .  המטרים של המרוץ1,500השלים את 

  .  מטרים300

  .(3)התשובה הנכונה היא   
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 כדי לבדוק מתי עבר רץ את -  את השאלה למונחי התרשים יש לתרגם. הסקה מתרשים  7.

יש  לשם כך ).-1500חצי מ( מטר 750עלינו לראות באיזו דקה הוא חלף על פני , מחצית המסלול

מחברים בין מעות לקווים ה לב כי אין משיש לשים.  מנקודה זו אנכים מהציריםלהעביר

כדי להבחין באיזו דקה נמצא הרץ בעודו עובר את מחצית  םסייעיאך הם מ, הנקודות

  .המסלול

  

  

  
    

  

ואילו תומר עבר רק אחרי , אלון עבר את מחצית המסלול לפני תום הדקה החמישית לריצתו  

  . לפני תומראלון עבר את מחצית המסלול , כלומר. הדקה החמישית

  .(1)התשובה הנכונה היא   
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 בכדי למצוא את הזמן שלקח - את השאלה למונחי התרשים תרגםיש ל. הסקה מתרשים  8.

) המרחק שעבר תומר( להסתכל על הציר האנכי יש המטרים האחרונים 500לתומר לעבור את 

  .  נעביר אנך מהציר בנקודה זו.  מטר1,000ולראות באיזו דקה הוא היה כאשר הוא עבר 

  
מאחר וידוע לנו כי . שחלפה הדקה השביעית הגיע לנקודה זו אחרי הדקה השישית ולפני תומר  

 דקות לסיים חלק אחרון 3- דקות ופחות מ2-הוא סיים בתום הדקה התשיעית לקח לו יותר מ

  . זה

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

עלינו למצוא איזו מהטענות . c- לa ובין b- ל aנתון הקשר באחוזים בין.  אחוזיםשאלת  9.

מאחר והשאלה ללא . c - וbמתארות את הקשר בין ערכי כאשר התשובות , בתשובות נכונה

 c- מ120% - שווה לaמהנתון . c-  ב100 יש להציב.  בשלם100נתונים מספריים ניתן להציב 

 ניתן לחשב את ,b- מ20%- שווה לa בעזרת הנתון כי). 120 הם 100- מa = 120) 120%נסיק כי 

  : בטבלת אחוזיםנשתמש . bגודלו של 

 מייצג אותואחוז ה  מספר  

a 120  20%  

  b 600  100% -  בכדי לקבל את השלם 5נכפול פי 

יתר  ( היא הטענה הנכונה6 פי c- גדול מb ולכן הטענה כי. a = 120 ,b = 600 ,c = 100קיבלנו כי   

   ).התשובות נפסלות בהצבה זו

  .(3)התשובה הנכונה היא   
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וכן , החוקיות לפיה מתנהל מוכר הבלוניםנתונה בשאלה .  חוקיותמסוג סיפור אלגברי שאלת  10.

ו בסוף רשותיש למצוא את מספר הבלונים שיהיו ב.  ביום הראשוןהבלונים שברשותו ותכמ

ונפרט שלב אחר שלב מה קרה בכל ,  בשאלההחוקיותר תרשים המייצג את וצני. שלישיהיום ה

  : אחד מן הימים

    

  'יום ג  'יום ב  'יום א  

  90   60  40  ?ת היוםכמה בלונים היו לו בתחיל
  45  30  20  ? כמה נותרו לו? כמה מכר
  90  60  40  ) ממה שמכר2פי (? כמה קנה

  135=45+90  90=60+30   60=20+40  )קנה+ נותר (? כמה יש לו בסוף יום
   

  .  בלונים135יהיו ברשותו ' בסוף יום ג, כלומר  

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

,  מעגל המונח על מערכת ציריםנתון. שאלת גיאומטריה אנליטית  11.

כמו כן נתון . ונקודה נוספת על היקפו,  שהיא מרכז המעגלAנקודה 

 של y-יש למצוא את ערך ה. מ" ס10כי אורך רדיוס המעגל הינו 

   .(y,0)הנקודה שנמצאת על ההיקף 

 - המבוקשת לנתונים (y,0)נבנה בניית עזר שתעזור לקשר את הנקודה   

  . רדיוס לנקודה

  y  שווה לאורך הניצבOB  במשולש ישר זוויתOAB . בכדי למצוא

 הצלעות שאר לדעת את אורך ישאורך ניצב במשולש ישר זווית 

. מ" ס10 הוא רדיוס המעגל ולכן אורכו ABידוע כי היתר . במשולש

 A  של הנקודותx-לפי הפרש ערכי ה AOהניצב גודל ניתן לחשב את 
  .O-ו

  AO = 8 – 0 = 8 .  

  , ש ישר זווית ניתן להשתמש במשפט פיתגורסמצוא אורך צלע במשולמנת ל- על  

  :אך ראשית נצמצם את אורכי הצלעות  
    

  AO  OB  AB  

 ?  8  10  

  5  4  3 2- צמצום ב

  

נרחיב את  AOכדי לגלות את גודלו האמיתי של  .3:4:5ניתן לזהות את השלשה הפיתגורית   

AO  :2היחס פי  3 2 6= ⋅ = .  

  .(2)תשובה הנכונה היא ה  

B(0,y)

y

x
A(8,0)

O(0,0)

B(0,y)

y

x
A(8,0)

O(0,0)

10

8
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 אילו זוויות יש לבחון. מימד-חדמסוג שאלת גיאומטריה   12.

   .פסול תשובותול αשוות לזווית 

 :       FHCהיא זווית בסיס במשולש שווה שוקיים  αזווית   

(FH = FC) ולכן FCH גם היא שווה α.  

  FCH זווית במקבילית ולכן הזווית הנגדית לה היא גם 

BEFגם היא שווה ל -α . (2)ניתן לפסול את תשובה .  

לישר  )EF- וBC(שני ישרים מקבלים היא זווית בין  αזווית   

EFH-ן שאומכ, שלישי שחותך אותם = α)  זוויות שוות בין

היא  αזווית . (1)פסול את תשובה ניתן ל. )ישרים מקבילים

BHAזווית קודקודית ולכן  = α . זוויתBHA  היא זווית

לישר שלישי שחותך  )AD- וBC(בין שני ישרים מקבלים 

DAH-ן שאומכ, אותם BHA= = α) זוויות שוות בין ישרים

  . (3) את תשובה ניתן לפסול ).מקבילים

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

 וכן כי c- מקטן  a נתון כי . המשלבת מספרים שלמיםמעריכית  משוואהשאלת אלגברה מסוג  13.

 מאחר ושאלו .נתונה משוואה מעריכית עם נעלמים גם בבסיס וגם במעריך. שניהם חיוביים

 האם קיים ערך ולבדוק cקום ניתן להציב את התשובות במ, )c( מהו ערכו של נעלם ספציפי

  .  מתשובה אמצעית ונוחהיש להתחיל.  שמקיים את תנאי השאלהaעבור 

cנציב כי    4המשוואה היא כעת . =4 aa aמאחר ונתון כי  .=4 c<  עבור צריך לבדוקa רק 

a כאשר. 4-מספרים הקטנים מ 4 מתקיים כי =2 22 4 16=   .התשובה מתאימה .=
  .(4)התשובה הנכונה היא   

  
  

 עלינו למצוא מה מהתשובות יכול להיות מחירה .שוויונות- גברי בו הנתונים הם איסיפור אל  14.

   : את נתוני הסיפור לאלגברהיש לתרגם. של אשכולית

  T = מחיר תפוז, E = מחיר אשכולית ,L = מחיר לימון .  

  (1 T 2L>  
  (2 9L E 3T> >  

  .שוויונות- עלינו לשלב את שני האיEכדי לקבוע מה ניתן לומר על   
3T: 3שוויון  הראשון פי - איה להרחיב את יש   6L>.  
9L: שוויונות -האיכעת ניתן לקשר בין    E 3T 6L> > >.  

 9וקטן ממחיר ,  לימונים6 גדול ממחיר )E( מחיר אשכוליתשוויונות העלה כי - האישילוב   
  . לימונים7ולכן יכול להיות שווה למחירם של , לימונים

  .(3)התשובה הנכונה היא   

α

A

B

E F

C

D

H
α α

α

α

αα

A

B

E F

C

D

H
α α
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ט וגליל אשר להם אותו נתונים חרו. השוואות כמותיותבמימד -תלתמסוג שאלת גיאומטריה   15.

יש למצוא למי מהם יש נפח יותר . מגובה הגליל πנתון כי גובהו של החרוט גדול פי . הבסיס

ניתן להציב ,  בלבדיחס בין הגבהיםנתון האלא , מאחר ואין נתונים מספריים בשאלה. גדול

מהנתון נובע כי גובה החרוט  -  1גליל ובגובה ה, 1 ברדיוס הבסיס יש להציב. מספרים נוחים

  :יש למצוא נפח ולכן נכתוב את הנוסחאות המתאימות למציאתו, בטורים. πהוא 

    

  מידע נוסף  טור ב  טור א

   = נפח החרוט

   החרוט גובהx  שטח הבסיס

3  

  = נפח הגליל 

   גובה הגלילxשטח הבסיס 

1
   

  :וגודלו זהה בשתי הצורותמאחר " שטח הבסיס" נחלק ב-  שוויון- כמו איניקיון

  גובה החרוט

3  

    גובה הגליל

  :נציב את גובה החרוט וגובה הגליל בנוסחה

3
π

  1    

  : את שני הטורים3- נכפול ב– שוויון כמו אי ניקיון

π 3    

3.14π - אחר ומ     .'גדול מטור ב'  ולכן טור א3-הוא גדול מש הרי ≅

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

 הינו pמאחר וידוע כי .  בהשוואות כמותיות חלוקה-מספרים שלמים אלגברה מסוג  תשאל  16.

, פריש למצוא את הגורמים הראשוניים של כל מס, ראשוני ומחלק רק את אחד מהמספרים

  .p ערכו של יתקבלכך . ולבדוק איזה גורם מופיע רק באחד מהם

  28 7 4 7 2 2= ⋅ = ⋅   . 2- ו7 הם  28 גורמיו הראשוניים של ⇐ ⋅

  30 6 5 2 3 5= ⋅ = ⋅   .5- ו3, 2 הם 30 גורמיו הראשוניים של ⇐ ⋅

  35 7 5=   .5- ו 7 הם35 גורמיו הראשוניים של ⇐ ⋅
p ,פיכךל .3 המספרים הוא באחד רקהגורם הראשוני היחיד שמופיע     .5-ולכן קטן מ =3
  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

יש לקבוע האם הביטוי  .0-שונים מהנעלמים הם מספרים ה כי נתון. שאלת ציר המספרים  17.

מאחר ואף גורם לא שווה .  או שליליהאם הביטוי חיובי , כלומר -  0-גדול או קטן מ' בטור ב

  . (3) את תשובה יש לפסול. הביטוי שווה לאפסלא ייתכן כי לאפס 
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נציב שני מספרים . מנת לבדוק את ערכו של הביטוי נשתמש בהצבת מספרים- על

aחיוביים b 1= cמספרים שלילייםנעלמים נציב שאר הבו, = d e 1= = = נקבל כי ערך  .−

הביטוי הוא 
1 1 1

( 1) ( 1) ( 1)
⋅

= −
− ⋅ − ⋅ −

  . 'גדול מטור ב' קיבלנו כי טור א, כלומר. 

  . (2)נפסול את תשובה 

ננסה , כלומר. (1)לפסול את תשובה לנסות ה תמטרש חכמהו  הצבה נוספתבצעכעת יש ל  

: ננסה לשנות את מיקום הגורמים השליליים . לגרום לביטוי להיות חיובי
( 1) 1 1

1 ( 1) ( 1)
− ⋅

= −
⋅ − ⋅ −

 .

  :נבדוק מה קורה כששני הגורמים במונה הינם שליליים.  ביטוי שלילימתקבלשוב 

  
( 1) ( 1) 1
1 ( 1) 1
− ⋅ −

= −
⋅ − ⋅

  . שוב קיבלנו ביטוי שלילי. 

התוצאה תמיד תהיה , מאחר ומספר הגורמים השליליים במכפלה ובחלוקה הוא אי זוגי  

  . 'גדול מטור בתמיד יהיה ' ולכן טור א, שלילית

  .(1)התשובה הנכונה היא   

    

וחלוקות שלה , נתונה קבוצה של המשתתפים במסיבה.  תחומי חפיפהסיפור אלגברי מסוג  18.

 עם נתונה החפיפה, כמו כן. ומשתתפים ששתו מיץ, משתתפים שאכלו עוגה: קבוצות-לתת

 מספר -' או בטור ב,  8 -' בטור א, יש לקבוע מי גדול יותר. אלו שרקדו: קבוצה נוספת- תת

  את המצבים האפשריים על ידי סרטוטנבדוק. רקדולא ואכלו עוגה , המשתתפים ששתו מיץ

   .תחום חפיפה מקסימלי ותחום חפיפה מינימלי

  
מצב א' - חפיפה מקסימלית

30

20

12 8

12

אכלו עוגה

שתו מיץ

רקדו

מצב ב' - חפיפה מינימלית

30

20

12

אכלו עוגה

שתו מיץ

  רקדו
    
מספרם ' ואילו במצב ב. 8אכלו עוגה ולא רקדו הוא , מספר המשתתפים ששתו מיץ' במצב א  

התשובה היא , יותר גדול' ם ואילו במצב אחר טור אמאחר ובמצב אחד הטורים שווי. 0הוא 

  .שלא ניתן לקבוע איזה טור גדול יותר

  .(4)התשובה הנכונה היא   
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נתון טרפז המחולק למלבן ושני . השוואות כמותיותב מימד-דומסוג  שאלת גיאומטריה  19.

  . שטח המלבן או חצי משטח הטרפז, עלינו למצוא מה גדול יותר. משולשים

  . ולכן מדובר בסרטוט גמיש, תן לסרטט את הנתונים בדרכים שונותני  

' כלומר טור א. טרפז לראות כי שטח המלבן גדול מחצי משטח הניתן, במצב המתואר בסרטוט  

בו שטח המלבן קיצון  לצייר מצב יש לנסות. (3)- ו(2)ולכן ניתן לפסול את תשובות , יותר גדול

  . קטן יותר ואילו שטח הטרפז גדול

E F C

DA

B
  

ולכן , גדול יותר' טור ב. במצב זה ניתן לראות כי שטח חצי טרפז גדול בהרבה משטח המלבן  

  . (1)נפסול את תשובה 

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

שוויון ה-מאחר ויש לאי.  הוא חיוביx -וויון וכן שש-נתון אי. שוויונות-אישאלת אלגברה מסוג   20.

נאחד בין , בסיום הפישוט של כל אחד מהם. נותשוויו-יש לפצל אותו לשני אי,  אגפים3

. הפתרונות למציאת התשובה הנכונה
x 2

x 1 3
<

+
x-  נכפול ב⇐    .  את שני האגפים3-וב +1

xנתון    x ולכן, <0 3x ⇐ות את הסימן אין צורך לשנהוא מספר חיובי ו +1 2(x 1)< + ⇐ 

3x 2x 2< x ⇐ משני האגפים 2x נחסר ⇐ + , (4)- ו(3), (1)ניתן לפסול את תשובות . >2

xמאחר ובהן לא מופיע      .שוויון- השני של האיט את החלקאין צורך לפש. >2

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

 למצוא את היחס יש. נתונים ריבועים שלהם צלע משותפת. מימד-חדמסוג שאלת גיאומטריה   21.

מאחר ואין נתונים מספריים בשאלה ניתן להציב מספרים במקום . AC לקטע  ABבין קטע 

ים המרמזים על משולש 2-  ו3ניתן להבחין כי בתשובות מופיעים המספרים . הצלעות

  .  במקום צלעות הריבועים1 נציב .ישרי זווית

. ADB הוא יתר במשולש שווה שוקיים וישר זווית ABהקטע   

 ניתן למצוא את היתר 1מאחר וידוע לנו כי גודל הניצב הוא 

:1:1על ידי שימוש בשלשה הפיתגורית  AB כלומר. 2 2= .

 1שאורכי ניצביו הם ,  הוא יתר במשולש ישר זוויתACהקטע 
שכן במשולש זהב היחס בין , לא מדובר במשולש זהב. 2-ו

:1הניצבים הוא  על מנת למצוא את היתר נשתמש . 3

2: במשפט פיתגורס  2 2CE AE AC+ = ⇐ 2 2 21 2 AC+ = ⇐ 
25 AC= ⇐ 5 AC=. כעת נציב את הערכים שקיבלנו עבור 

ACו -AB בביטוי המבוקש 
AC 5
AB 2

=.  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

D A

B

C E

1

1

1

1

1

1

2
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 8-ון כי ממוצע מספר הבולים של גלעד ונוגה גדול בנת. סיפור אלגברי המכיל עקרונות ממוצע  22.
ה גועלינו למצוא בכמה גדול מספר הבולים של נ. מממוצע מספר הבולים של גלעד וראובן

ביטויים יש להשתמש בנוסחת הממוצע כדי לתרגם את הנתונים ל. ממספר הבולים של ראובן

  :  המתוארת ולבנות את המשוואהאלגבריים

   = ממוצע   

 - ממוצע מספר הבולים של גלעד ונוגה   
G N

2
+

 - ממוצע מספר הבולים של גלעד וראובן . 

G R
2
+

כלומר לממוצע ,  לביטוי הקטן מביניהם8יש להוסיף , בכדי להשוות בין שני הביטויים. 

: ואה שתתקבל היא המשו. מספר הבולים של גלעד וראובן
G R G N8

2 2
+ +

+  2פי  נכפול ⇐ =

G ⇐את שני האגפים  R 16 G N+ + = R ⇐  משני האגפיםG נחסיר ⇐ + 16 N+ כלומר . =

  . מזה של ראובן16-מספר הבולים של נוגה גדול ב

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

 למצוא את ערכו של ביטוי המכיל פעולה ישו נתונה פעולה מומצאת. שאלת פעולות מומצאות  23.

ובכל מקום , 1-נציב , aבכל מקום בו מופיע , נציב את הביטוי המבוקש בפעולה המתוארת. זו

  . 3 נציב bבו מופיע 

  

a b$(a,b)
b a

1 3 1 2$( 1,3) 3 2
3 1 3 3

= −

−
− = − = − + =

−

  

 את הערכים עלינו לחשב, מאחר ובתשובות מופיעות פעולות מומצאות ולא ערכים מספריים  

 את התשובה שמניבה יש לסמן. המתקבלים מביצוע הפעולה המומצאת המופיעה בתשובות

  .ערך זהה לביטוי המבוקש

: (1)תשובה   
3 1 1 2$(3,1) 3 2
1 3 3 3

= − = − אין צורך . תשובה זו מניבה ערך זהה לביטוי המבוקש. =

  .לבדוק תשובות נוספות

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

 וכל אחת מהספרות 5הספרה הראשונה היא ,  ספרות4נתון כי בקוד בן . יםשאלת צירופ  24.

ניתן לפרט את כל , רייםמאחר ויש מספר קטן של צירופים אפש. הבאות גדולה מקודמתה

   .5  7  8  9 , 5  6  8  9 ,  5  6  7  9  , 5  6  7  8: האפשרויות הקיימות 

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

סכום האיברים
מספר האיברים
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.  הן נקודות השקהF - ו Eוכן כי , מעגלוסם נתון טרפז הח  .מימד-דומסוג ה שאלת גיאומטרי  25.

  : למציאת שטח גזרהיש לכתוב את הנוסחה. נתבקשנו למצוא שטח גזרה

2rשטח גזרה    
360
α

⋅π =
°

  )α זווית מרכזית EOF( .  

הרדיוסים  .EOFC שהיא זווית בדלתון הרדיוס יש למצוא את הזווית המרכזית מאחר וידוע   

   Dולכן משלימה את זווית , היא זווית בטרפז ECFזווית . מאונכים לנקודות ההשקה

ECF-מכאן ש  .180° -ל 180 40 140= °− ° = °.  
   :ולכן, 360°  הואסכום זוויות בדלתון   
  EOF 90 90 140 360+ °+ ° + ° = ° ⇐ EOF 40= °.  
והרדיוס בנוסחה המרכזית  את הזווית יש להציבכעת   

   :למציאת שטח גזרה 

2 240 1r 3 9
360 360 9
α °

⋅π = ⋅π ⋅ = ⋅π ⋅ = π
° °

   .  

A  .(2)התשובה הנכונה היא   

D

B

O

E

F

C

40°

140°

?
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  ראשון פרק - אנגלית
  

מספר 
 השאלה

1234 5 67891011121314151617181920212223242526272829

התשובה 
 4 1 1 2  2 3 1 3 3 2 2 1 1 2 2 4 2 3 2 1 3 1 1 3 3 1 3 1 4 הנכונה

וח של אחוזי ההצלחה שלכם ולקבל תחקור ופיל, "המבחנים שלי"את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת *

  .בנושאים השונים
  

  השלמת משפטים
  

המילה החסרה באה לתאר כיצד עלים קשורים לצבע  ."עלים"היא במשפט מילת המפתח   1.

בצבעים " העלים יכולים להיות גם" - וחלקו השני של המשפט מסייע להבנת ההקשר , הירוק

בגלל חלקו השני של ,  יתאימו כאן לאalways או  neverתשובות נחרצות מידי כמו .אחרים

  .המשפט

  ."סגולים או צהובים, אבל יכולים גם להיות אדומים,  ירוקיםבדרך כללעלים הם "  

  .תמיד = always: (1)תשובה   

  . עדיין = still: (2)תשובה   

  .לעולם לא = never: (3)תשובה   

  .בדרך כלל = usually: (4)תשובה   

  .(4)התשובה הנכונה היא   
  
, "וגם"כיוון שהמילה החסרה מופיעה אחרי המילה  ".אלים"במשפט היא המפתח מילת   2.

  .תשובות שאינן מתאימות לתיאור אדם אלים ניתנות לפסילה

ן האיום בגלל שהיה אלים היה ידוע בכינויו איוו, ן של רוסיההצאר הראשו, ן הרביעיאיוו"  

   ".אכזריו

  .אכזרי = cruel: (1)תשובה   

    .)justice בדומה למילה (הוגן  = just: (2)ה תשוב  

  .קטנטן = tiny: (3)תשובה   

  .סבלני = patient: (4)תשובה   

  .(1)התשובה הנכונה היא   
  
אך ניתן לפרק ,  אמנם מדובר במילה פחות מוכרת.shipwrightמילת המפתח במשפט היא   3.

המילה ספינה . ושה פחות מוכר שפירwright -ו, שפירושה ספינהship : אותה לשתי מילים

  .מרמזת על כך שעבודתו הספציפית של הנגר היא בבניית סירות

  "shipwright) סירותהוא נגר שבונה ומתקן ) בונה חפץ כלשהו, אדם שמתקן."   

  .פעמונים = bells: (1)תשובה   

  . עצמות = bones: (2)תשובה   

  .סירות = boats: (3)תשובה   

  .לבנים = bricks: (4)תשובה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   
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כיוון שהמילה החסרה מתארת כיצד הדברים  ".תיירים"ו" יפים"מפתח במשפט הן המילות   4.

סביר כי . תשובות שאינן מתאימות להקשר זה ניתנות לפסילה, היפים קשורים לתיירים

 .התיירים ירצו לראות את הדברים היפים
   ". אלפי תיירים כל שנהמושכיםולנד הצבעוניים היפיפיים שגדלים בה"  

  .)שהיא מוקד משיכה, מילה אטרקציה בעבריתבדומה ל(מושכים  = attract: (1)תשובה   

  . מדמיינים = imagine: (2)תשובה   

  .לכוון, לאמן = train: (3)תשובה   

  .מחפשים = search: (4)תשובה   

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

המילה החסרה מתארת פעולה . "נפטדליפת "ו" חוף", "מאה"ן המפתח במשפט הת ומיל  5.

תשובות שאינן  .שיקום, החלמה -  במשך הרבה זמן בגלל דליפת הנפט שיאלץ לעשות החוף

  .מתאימות להקשר זה ניתנות לפסילה

עלולות לעבור יותר ממאה שנים עד שהצמחייה הבוצית ושוניות האלמוגים לאורך חופי "  

  ".ת הנפט שנגרמה על ידי התנגשות של שתי מיכליות מדליפיתאוששופנמה 

  .יאספו = collect: (1)תשובה   

  . יעבירו = transfer: (2)תשובה   

  .יתאוששו = recover: (3)תשובה   

  .יחזו = predict: (4)תשובה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

החסרה מתארת את המילה . "החלפת מידע", "התקדמות המחקר" הןמפתח במשפט הת ומיל  6.

 משמעות חיובית עליה להיות בעלתולכן ,  על התקדמות המחקרהחלפת המידעהשפעת 

  .תשובות שאינן מתאימות להקשר זה ניתנות לפסילה). שיתוף המידע מקדם את המחקר(

  ". להתקדמות המחקרחיוניתהחלפת מידע בין מדענים בנוגע לעבודתם "  

  .ספציפית = particular: (1)תשובה   

  . חסרת פניות, אובייקטיבית = impartial: (2)תשובה   

  .חיונית = vital: (3)תשובה   

  .אקראית = random: (4)תשובה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   
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, המילה החסרה מתארת כיצד העיר קשורה לקרב". קרב"ו "עיר" הןת מפתח במשפט ומיל  7.

 .מתאימות להקשר זה ניתנות לפסילהתשובות שאינן . ככל הנראה הקשר הוא של מיקום

 שהוא שבט Helvetii בו נערך בקרב בין יוליוס קיסר ל המקוםהייתה , Bibracteהעיר העתיקה "

  ".קלטי

  .מקום, אתר = site: (1)תשובה   

  . מערה = cave: (2)תשובה   

  .רמז = hint: (3)תשובה   

  . קשר = bond: (4)תשובה   

  .(1)התשובה הנכונה היא   
  
המילה החסרה ". חקלאותתחילת ה", "דגנים", "ציד", "מעבר" המפתח במשפט הןת ומיל  8.

תשובות שאינן מתאימות . מתארת כיצד המעבר מציד לדגנים קשור לתחילת החקלאות

  .להקשר זה ניתנות לפסילה

 את תחילתה של ןסימ, עיבוד של דגניםהמעבר מהסתמכות מוחלטת על ציד וליקוט ל"  

  ".החקלאות

  .סימן=  marked: (1)תשובה   

   .) כיוון שדגנים קשורים לחקלאותלא מתאים להקשר(הרס  = ruined: (2)תשובה   

  .הקיף = enclosed: (3)תשובה   

   .הרכיב = assembled: (4)תשובה   

  .(1)התשובה הנכונה היא   
  
ר בין סין המילה החסרה מתארת את הקש. "שטח אדמה"ו "סין "מפתח במשפט הןהות מיל  9.

  .תשובות שאינן מתאימות להקשר זה ניתנות לפסילה. לבין חמישית משטחי האדמה באסיה

  ".ותר מחמישית שטח האדמה של אסיה ימאכלסת סין"  

  .חזיקה מעמדמ= endures: (1)תשובה   

  . מתנגדת = resists: (2)תשובה   

  .מאכלסת =occupies: (3)תשובה   

  . קפתמש = reflects: (4)תשובה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   
  

המילה החסרה מתארת את ייצור . "בנוסף"ו" ייצור גבינה"הן מפתח במשפט הת ומיל  10.

ולכן ,  מייצרים עוד דברים מלבד זה-וחלקו השני של המשפט מסייע להבנת ההקשר , הגבינה

  .ניתן להבין שזה אינו הייצור היחידי

 גם אבל מפרשי סירה ועור, אדםשל העיר ההולנדית  העיקריתגבינה הוא התעשייה ייצור "  

  ".הם מיוצרים שם

  .עיקרית=  principal: (1)תשובה   

  . חשודה = suspicious: (2)תשובה   

  .שקופה = transparent: (3)תשובה   

  . דמיונית = imaginative: (4)תשובה   

  .(1)התשובה הנכונה היא   
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המילה החסרה מתארת ". עבודה מוקדמת יותר"ו "למעשה "הןת מפתח במשפט ומיל  11.

תשובות שאינן מתאימות לתיאור הקשר . של עבודה מוקדמת יותר" משהו"שלמעשה מדובר ב

  .בין חדש לישן ייפסלו

שנכתבה על ידי אליס ויינס , חזונו של המשורר הישן, יצירת הספרות הקלאסית של הוולש"  

  ".ותר של עבודה ספרדית מוקדמת יעיבודהיא למעשה 

  .מכשיר=  apparatus: (1)תשובה   

  . עיבוד = adaptation: (2)תשובה   

  .משימה = assignment: (3)תשובה   

  . הכרזה = announcement: (4)תשובה   

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

המילה החסרה מתארת פעולה שהנהר עושה לים ". אל הים"ו "נהר"הן ת מפתח במשפט ומיל  12.

  .תשובות שאינן מתאימות להקשר זה ניתנות לפסילה. מתחבר אליולפני שהוא 

 אל הים שמתרוקןלפני , יתהדרום מזרחהמרכזית ונהר הדנובה זורם ברחבי אירופה "  

   ".השחור

  .מאחסן=  storing: (1)תשובה   

  . מתקשה = hardening: (2)תשובה   

  .מתרוקן = emptying: (3)תשובה   

  .צועד = stepping: (4)תשובה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

  

  

  

  ניסוח מחדש
  

  .ויתורגם בסוף הפתרון, XXX -יסומן ב, אוצר מילים גבוה שאינו נחוץ להבנת המשפט
  

  .בהרבה בתי חולים XXXיש מחסור ב: תמצות המשפט  13.

  . התשובה נפסלת-מידע נוסף  . עובדות בבתי חוליםXXXרוב ה: (1)תשובה   

  .התשובה מתאימה .XXXבה בתי חולים אין מספיק בהר:(2)תשובה   

  . התשובה נפסלת-מידע נוסף  . לא אוהבות לעבוד בבתי חוליםXXXהרבה : (3)תשובה   

המשפט , מידע סותר.  שלהםXXXיש בתי חולים שאין להם מספיק עבודה ל : (4)תשובה   

  .התשובה נפסלת, המקורי אמר בדיוק להפך

  .(2)התשובה הנכונה היא   

       Nurse = אחות  
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  . התה היפניXXX הוא השם של  אנויו'צ: תמצות המשפט  14.

 שם של משהו שקשור לתה  מדובר על–מידע סותר . אנויו הוא סוג של תה יפני'צ: (1)תשובה   

  .התשובה נפסלת. ולא סוג שלו, היפני

א האנשים מכונים  ל-מידע סותר . אנויו'היפני מכונים צ התה XXXהאנשים של : (2)תשובה   

  . בעצמוXXXאלא ה , אנויו'צ

מדובר על שם של משהו שקשור  - מידע סותר .אנויו הוא המילה היפנית לתה'צ: (3)תשובה   

  .ולא על כינוי נרדף, לתה היפני

  . התשובה מתאימה.אנויו' התה היפני מכונה צXXX: (4)תשובה   

  .(4)התשובה הנכונה היא   

       Ceremony = טקס  
  

 לחיים האינטלקטואלים של XXXאנשים שעשו ,  מספר יוצאי דופןלמעט: תמצות המשפט  15.

  .ימי הביניים היו מנהיגים דתיים

המילה במקום  ,XXX הפך להיות התיאור של ה exceptional -שינוי בשלד המשפט : (1)תשובה   

exceptionהתשובה נפסלת.  יוצאי דופןהיא במשפט המקורי  שמשמעותה.  

על ידי , ברוב המקרים,  לחיים האינטלקטואלים של ימי הביניים נעשוXXX: (2)תשובה   

    .אין גורם פוסל לתשובה זו .מנהיגים דתיים

 משווההמשפט המקורי לא  - מידע נוסף  ...בכל תקופה אחרתאשר  יותר מ:(3)תשובה   

  .התשובה נפסלת. לתקופות אחרות

 ביותר בימי הביניים היו החזקיםהאנשים  , חוץ מקומץ אינטלקטואלים:(4)תשובה   

בנוסף . וכן נוסף מידע על האנשים החזקים ביותר, XXXחסרה הפעולה . המנהיגים הדתיים

הפך להיות שם , התיאור אינטלקטואליים שהתייחס במשפט המקורי לחיים בימי הביניים

  . התשובה נפסלת.עצם שעומד בפני עצמו

  .(2)התשובה הנכונה היא   

       Contribute = לתרום  

  

 אושר לא קשור לגורמים חיצוניים, יש נתונים שלמרות אמונה פופולרית: תמצות המשפט  16.

  . במידה רבה

 לא נאמר במה עוד -מידע נוסף . XXXאושר תלוי גם בגורמים חיצוניים וגם ב: (1)תשובה   

  .התשובה נפסלת. קשור האושר במשפט המקורי

האושר לא מושפע רבות מגורמים , שבניגוד למה שחשבו בעבריש הוכחות : (2)תשובה   

  .התשובה מתאימה. חיצוניים

 הניגוד בשאלה - שינוי בשלד המשפט  ...יש נתונים שמראים שבניגוד למחקרים: (3)תשובה   

  .התשובה נפסלת. ולא למחקרים, היה קשור לאמונה פופולרית

 - מידע נוסף  . על ידי גורמים חיצונייםאנשים הכי מאושרים כשהם לא נשלטים: (4)תשובה   

  .התשובה נפסלת. לא נאמר מתי אנשים הכי מאושרים

  .(2)התשובה הנכונה היא   
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 חוק האוסר חוקקהכית היא המדינה היחידה והראשונה ש'הרפובליקה הצ: תמצות המשפט  17.

  . אור או שימוש בהארה אלקטרונית בלילהזיהום של

   זיהום- pollution - ו,  חוקק- enacted: מפתח בשאלה הן  מילות       

אין מדינה אחרת עד כה שמגבילה את , ה חוק נגד זיהום אורעבירהרפובליקה ה :(1)תשובה   

    .אין גורם פוסל לתשובה זו. השימוש באורות אלקטרוניים בלילה

ר  נאמ-מידע סותר  ..כית הייתה הראשונה מיני מדינות רבות'הרפובליקה הצ: (2)תשובה   

  . התשובה נפסלת.שהיא היחידה

  .התשובה נפסלת.  החוק כבר חוקק- מידע סותר  ...הרפובליקה מכינה חוק: (3)תשובה   

במשפט  -מידע נוסף  .הרפובליקה אוכפת את החוק המדובר רק לעיתים נדירות: (4)תשובה   

  .התשובה נפסלת.  החוקלא דובר על אכיפתהמקורי 

    .(1)התשובה הנכונה היא   

  

עושה את ההפך , את האגרסיות בזאבים ממין זכר XXX כימיקל  מוחי ש: תמצות המשפט  18.

  .בנקבות

. אותו כימיקל מוחי מעלה אגרסיות בנקבות זאבים ומוריד אגרסיות בזכרים :(1)תשובה   

  .התשובה מתאימה

 - מידע סותר  .הכימיקל שגורם לאגרסיות בזכרים זאבים לא נמצא בנקבות: (2)תשובה   

  . התשובה נפסלת.וגורם להשפעה הפוכההכימיקל נמצא בנקבות 

 כימיקל זהה יוצר השפעה הפוכה -מידע סותר  ... אחראים לכימיקלים שונים: (3)תשובה   

  . התשובה נפסלת.בזכרים ובנקבות

  . התשובה נפסלת - מידע נוסף  ...הזאבות אגרסיביות פחות מהזאביםמפני ש: (4)תשובה   

  .(1)נה היא התשובה הנכו  

    

 יופי XXX לנורמות של אומנות הרנסנס על ידי  violated עשההצייר": תמצות המשפט  19.

  ."אידיאלי בריאליסטיות

  .רגיל,  נורמלי-  מזכירה את המילה קונבנציונלי conventionהמילה         

מקורי הצייר  במשפט ה- שינוי בשלד המשפט  ...הצייר קיבל ביקורת על משהו :(1)תשובה   

  .התשובה נפסלת. והפעולה לא נעשתה עליו, עשה משהו

 לנורמות האומנות abandonedהצייר עשה , בבחירה לצייר את הנושאים כמו שהם: (2)תשובה   

אין שינוי בשלד המשפט , למרות שהתשובה שונה במראה שלה מהמשפט המקורי .של הרנסנס

  .ולכן אין גורם פוסל לתשובה זו

 התווסף מבנה השוואה שלא היה - מידע נוסף  ...שלא כמו אומני רנסנס אחרים: (3)תשובה   

  .התשובה נפסלת. ט המקוריפשקיים במ

מידע נוסף . והתעקש שמציאות היא יפה באותה מידה, הצייר סירב לעשות משהו: (4)תשובה   

  . התשובה נפסלת.  במשפט המקורי לא נאמר שהמציאות יפה באותה המידה-

  .(2)בה הנכונה היא התשו  

  violated - להפר  

 forsaking- לנטוש, לזנוח  
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  ' קטע א-הבנת הנקרא
  

נקרא את הטקסט . שובהלא נאמר היכן מופיעה הת -  מונח מהטקסט לגבי  ממוקדתשאלה  20.

אך הנאמר שם אינו ,  מופיע לראשונה בשורה הרביעיתhay fever המונח המדובר .עד למציאתה

  :ה נאמריבתחילת הפסקה השניונראה ש, נמשיך לקרוא, בותתואם אף אחת מהתשו

  "hay fever is an allergic reaction to pollen".   

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

 בהסבר אפשרי נמשיך לקרוא עד שניתקל.  מהטקסטהסקת מסקנההדורשת  כלליתשאלה   21.

 the symptoms… are generally subside as the"נאמר  10-11בשורות . להופעת התופעה באביב
amount of pollen in the air decreases"  - מכאן נוכל להסיק שככל הנראה ה pollenמיוצר באביב .  

  .(3)שובה הנכונה היא הת  

  

    .מופיע בפסקה השנייהה itכינוי להנוגעת שאלה ממוקדת   22.
ולכן סביר שהמילה " ".…hay fever may cause: יש לקרוא בעיון את השורות הקודמות למילה  

itמתייחסת ל -hay fever)  8-9שורות.(  

    .(3)התשובה הנכונה היא   
    

 נאמר 12בשורה . נקרא את הפסקה השלישית. הנוגעת לפסקה השלישיתשאלה ממוקדת   23.

 ,two hundred years ago":  נאמר13בשורה  - נמשיך לקרוא את הפסקה. שהקדחת נפוצה בימינו
hardly anyone suffered from it" -מכאן ניתן לומר שהיא יותר נפוצה היום .  

  .(1)התשובה הנכונה היא    

  

  .   בפסקה האחרונה shiftמילה הנוגעת ל שאלה ממוקדת  24.

 according to… hay fever developed as a result of a demographic shift. The":  נאמר14-15 בשורות  
population moved from farming areas to cities" .  

  .הכוונה היא לשינוי בתנאים הדמוגרפים שמתבטא במעבר מהכפר לעיר  

  . אוריהית=  theory: (1)       תשובה 

  . חומר = substance: (2)תשובה   

  .שינוי = change: (3)תשובה   

    . סביבה = environment: (4)תשובה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   
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  ' קטע ב-הנקראהבנת 
  

ונעזר בתמצות המשפטים , נשמור לסוף הפתרון -  של הטקסט לגבי רעיון מרכזישאלה כללית  25.

   .שקראנו בעת פתרון השאלות הממוקדות

  .ארד בתאומים שתומך בגנטיקה של אישיות' הצגת המחקר של בוצ:פסקה ראשונה  

  . דוגמאות שמצא במחקרו:פסקה שנייה  

  . תחומי עניין משותפים לתאומים שהופרדו, ת נוספות דוגמאו:פסקה שלישית  

  . לאישיות מרכיב גנטי חשוב– סיכום ממצאי המחקר :פסקה רביעית  

  :נוכל לפסול תשובות.        ניתן להסיק שהקטע מדבר על התפקיד הגנטי בעיצוב אישיות

יפית תשובה ספצה". א רגילות של חלק מהתאומים הזהיםתכונות האישיות הל: "(1)       תשובה 

לא מתאימה  מדובר בדוגמה שהובאה בפסקה השלישית כדי לתמוך בהשערת הגנים ש- מידי 

  .התשובה נפסלת. לרעיון הכללי של הטקסט

ארד 'מחקרו של בוצ.  מתאימה-" להציע שלגנים תפקיד חשוב בעיצוב האישיות: "(2)תשובה   

  . בא לתמוך בהשערה זו שהוצגה בתחילת הפסקה הראשונה

 - מובע רעיון מנוגד  בטקסט -"  שגדלו בנפרד מכךלהראות שתאומים מושפעים: "(3)תשובה   

  . התשובה נפסלת.למרות גידולם בנפרד הם חולקים תחומי עניין ומאפייני אישיות דומים

 הטקסט עסק בתפקיד הגנים - " להסביר את תפקיד הסביבה בעיצוב האישיות": (4)תשובה   

  .התשובה נפסלת.  בתפקיד הסביבהולא, בעיצוב האישיות

  .(2)התשובה הנכונה היא        

  

היא כיוון ש, נקרא את הפסקה הראשונה בעיון. הנוגעת לפסקה הראשונה שאלה ממוקדת  26.

 השאלה מפנה .המידע יעזור לנו גם בשאלה הכללית מאוחר יותר. מציגה את נושא הטקסט

 they": בהמשך נאמר.  יש להמשיך לקרואולכן, התשובה לא נמצאת במשפט זה, 9-הלשורה 

found that even twins raised apart had surprisingly similar taste, phobias, sense of humor and ways 
of expressing themselves". 

   .נחפש בתשובות את אחת מהתכונות המדוברות  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

 
נקרא את . ארד'פסקה השנייה ביחס למחקר של בוצ של הרתה במטהעוסקת שאלה ממוקדת  27.

 15בשורה ). נשים לב שקריאת הפסקה הראשונה לעומק מסייעת לנו גם בשאלה זו(הפסקה 

 one pair of male twins… arrived at Bouchard's office… another pair of twins had"נאמר 
practically the same items in their luggage…".דברים שמצא  ניתן להבין שמדובר בדוגמאות ל

  .במחקרו

  .(1)התשובה הנכונה היא   
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יש לקרוא את  .פסקה השלישית שמופיע ב exotic birdsלמונחהמתייחסת  ממוקדתשאלת   28.

 the separated twins did not share the same…": נאמר 20בשורה . 23עד לשורה , הפסקה ברפרוף

level of education or types of jobs, but had remarkably similar hobbies and interests.".  

 23 מופיע בשורה "exotic bird"ה . בשורות לאחר מכן נתונות דוגמאות לתחומי העניין הדומים  

  . כחלק מתחומי עניין אלו

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

נשים לב לניסוח . סקה האחרונהשמופיע בפ" those"המתייחסת לכינוי  הסקה שאלת  29.

ניתן להבין אם כן . מדובר בניסוח שמתאים לשאלת הסקה . "it can be inferred that": השאלה

אלא תהיה מבוססת על מסקה שניתן , שהתשובה הנכונה לא תהיה כתובה במפורשות בטקסט

 the findings of this study constitute a": נקרא את המשפט מתחילתו.  להסיק מהמשפט המדובר

powerful rebuttal to those who maintain that environmental influences are the primary forces 

shaping personality".כלומר,  המשפט מדבר על האנשים שמאמינים בסביבה ולא בגנטיקה ,

  .אנשים שיצפו שתאומים מופרדים יהיו בעלי תכונות שונות

  .(4)כונה היא התשובה הנ      
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  שני פרק - אנגלית
  

מספר 
 השאלה

1234 5 67891011121314151617181920212223242526272829

התשובה 
 4 1 3 1 1 1 2 3 2 4 1 2 3 4 1 3 4 2 3 2 3 1 3 1 3 4 4 4 4 הנכונה

בל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם ולק, "המבחנים שלי"את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת *

  .בנושאים השונים
  

  השלמת משפטים
  

כיוון שהמילה החסרה באה לתאר פעולה שקשורה ". ספרים"מילת המפתח במשפט היא   1.

  . תשובות שאינן מתארות פעולות שניתן לבצע על ספרים ניתנות לפסילה, לספרים

  ".רים רבים על ההיסטוריה של הטבע ספרים ומאמכתבב תיאודור רוזוולט "נשיא ארה"  

  .תפס = caught: (1)תשובה   

  . איבד = lost: (2)תשובה   

  .עבד = worked: (3)תשובה   

  .כתב = wrote: (4)תשובה   

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

כיוון שהמילה החסרה אמורה . נושא המשפט, "וזף פלסטף'סר ג"מילת המפתח במשפט היא   2.

  .בות שאינן מתארות דברים שאנשים יכולים להיות ניתנות לפסילהתשו, לתאר אדם

  ". הקומיות המפורסמות ביותר של שייקספירדמויותון פלסטף הוא אחת ה'סר ג"  

  .יכולות = abilities: (1)תשובה   

  . החלטות = decisions: (2)תשובה   

  .חששות = concerns: (3)תשובה   

  .ותדמוי = characters: (4)תשובה   

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

המילה החסרה אמורה לתת ". הגיעו מבורמה"ו" גרים בסין"מילות המפתח במשפט הן   3.

  . למרות שהם חיים בסין, הקשר לכך שהגיעו מבורמה

  ".  הגיעו מבורמה או תאילנדבמקור, החיים בדרום סין, אנשי ההקה"  

  .לבסוף = finally: (1)תשובה   

  . באופן מיידי = immediately: (2)תשובה   

  .בפשטות = simply: (3)תשובה   

  .במקור = originally: (4)תשובה   

  .(4)התשובה הנכונה היא   
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כיוון שהמילה החסרה אמורה לתאר ". כדור הארץ"ו" אור השמש"מילות המפתח במשפט הן   4.

  .נות לפסילהתשובות שאינן מתארות זאת נית, פעולה של אור השמש ביחס לכדור הארץ

  ". לכדור הארץלהגיע לאור מהשמש לוקח בערך שמונה דקות "  

  .להפסיד = lose: (1)תשובה   

  . להחזיק = hold: (2)תשובה   

  .לפנות = turn: (3)תשובה   

  .להגיע = reach: (4)תשובה   

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

תארת את היותה של סין המילה החסרה מ". יותר מביליון"מילת המפתח במשפט היא   5.

  .ולפי מילת המפתח הכוונה הינה להיותה בעלת מספר רב של תושבים, ...המדינה הכי

  ". ביותר בעולםמאוכלסת סין היא המדינה ה, עם יותר מביליון תושבים"  

  .דו משמעית = ambiguous: (1)תשובה   

  . מיותרת, עודפת = superfluous: (2)תשובה   

  .מאוכלסת = populous: (3)תשובה   

  .בולטת לעין = conspicuous: (4)תשובה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

, כיוון שהמילה החסרה מתארת את אופן השיפור". השתפרה"מילת מפתח במשפט היא   6.

  .תשובות שאינן מתארות אופן שיפור ניתנות לפסילה

כלכלת המדינה , 1979-אחרי שהוכנסו רפורמות פוליטיות משמעותיות לדרום קוראה ב"  

  ".באופן משמעותיהשתפרה 

  .באופן משמעותי = significantly: (1)תשובה   

  . בקירוב, בערך = aproximately: (2)תשובה   

  .באופן מלא רחמים = mercifully: (3)תשובה   

  .באופן מביך = embarrassingly: (4)תשובה   

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

, "הללו"כיוון שהמילה החסרה מופיעה אחרי המילה ". מלחמות"ט היא מילת מפתח במשפ  7.

  .תשובות שאינן קרובות במשמעותן למילה מלחמות ניתנות לפסילה

הללו ) קונפליקטים( הסכסוכים, למרות שהיו הרבה מלחמות באיזור הבלקן בימי הביניים"  

  ".לא היו אתניים בטבעם

  .אך לא מילה נרדפת, מלחמהחלק מ. פציעות = injuries: (1)תשובה   

  . דמויות = images: (2)תשובה   

  .קונפליקטים, סכסוכים = conflicts: (3)תשובה   

  . תלושי הטבה, קופונים = coupons: (4)תשובה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   
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כיוון שהמילה החסרה מתארת למה יכולים להפוך ". חומרים"מילת מפתח במשפט היא   8.

  .ובות שאינן רלוונטיות לחומרים ניתנות לפסילהתש, חומרים

חומרים עשוי לשמש כממיר של חומרי נפץ מסוימים ל, אנזים המצוי בתרד, ניטרורדוקטוזה"  

  ".בלתי מזיקים

  .חומרים=  substances: (1)תשובה   

  . מתחים = tensions: (2)תשובה   

  .תניסיונו = attempts: (3)תשובה   

  . מגורים = lodgings: (4)תשובה   

  .(1)התשובה הנכונה היא   
  

, כיוון שהמילה החסרה מתארת דבר שקשור לקבורה". נקבר"מילת מפתח במשפט היא   9.

  .תשובות שאינן רלוונטיות לקבורה ניתנות לפסילה

  ".814-שם הוא נקבר ב, גרמניה, של שרלמיין ממוקם בעיר אאכןהקבר "  

  ).של עץ(גזע =  stem: (1)תשובה   

  . עדר = herd: (2)תשובה   

  .קבר = tomb: (3)תשובה   

  . מבוך = maze: (4)תשובה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   
  

תשובות שאינן ממשיכות את הרעיון של מספר רב של ". 4,000"מילת מפתח במשפט היא   10.

  .פריטים ניתנו לפסילה

מציגים טווח מדהים של ,  באופן מדהיםמגוונים המינים של עכבישים קופצים הם 4,000"  

  ".צורות

  .שטחי=  superficial: (1)תשובה   

  . מגוון = diverse: (2)תשובה   

  .במצוקה = distressed: (3)תשובה   

  . בלתי הולם = inadequate: (4)תשובה   

  .(2)התשובה הנכונה היא   
  

, "וגם"המילה כיוון שהמילה החסרה מופיעה אחרי ". ביישן"מילת מפתח במשפט היא   11.

  .תשובות שאינן מתארות אדם ביישן ניתנות לפסילה

הוא למעשה , למרות שהשחקן הצרפתי הנרי קלוטרד נראה כוחני ומלא ביטחון על הבמה"  

  ".ונחבא אל הכליםהיה אדם ביישן 

  .קיצוני=  drastic: (1)תשובה   

  . קדחתני = hectic: (2)תשובה   

  .ביישן, הכליםנחבא אל  = timid: (3)תשובה   

  . חי, מלא חיים = vivid: (4)תשובה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   
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כיוון שהמילה החסרה אמורה לבטא פעולה שעשתה ". משוררת"מילת מפתח במשפט היא   12.

  .תשובות שאינן קשורות לכתיבה ניתנות לפסילה, המשוררת

בעודה חיה " וגזיתסונטות מן הפורט"את כתבה המשוררת אליזבת בארט בראונינג "  

  ". אבל פרסמה אותן רק אחרי שעברה לאיטליה, באנגליה

  .גררה=  hauled: (1)תשובה   

  ). עט (Penניתן לזהות את המילה הגרעינית . כתבה = penned: (2)תשובה   

  .התחייבה = pledged: (3)תשובה   

  . בירכה לשלום = hailed: (4)תשובה   

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  
  

  ניסוח מחדש
  

  .ויתורגם בסוף הפתרון, XXX -יסומן ב, אוצר מילים גבוה שאינו נחוץ להבנת המשפט

  

  .1972-הפעם האחרונה בה בני אנוש נחתו על הירח הייתה ב: תמצות המשפט  13.

 - מידע נוסף .  והאחרונהבפעם הראשונהאנוש נחתו על הירח -בני, 1972-ב: (1)תשובה   

  .התשובה נפסלת

 התשובה –מידע נוסף .  מאשר בשנים אחרות1972-  נחיתות על הירח בפחותהיו : (2)ה תשוב  

 המתארת מבנה של השוואה שלא קיים thanניתן לפסול את התשובה גם לפי המילה . נפסלת

  . במשפט המקורי

  . התשובה נפסלת–מידע סותר .  על הירחפעמים רבותאנשים נחתו , 1972 מאז: (3)תשובה   

  . התשובה מתאימה. 1972אף אחד לא נחת על הירח מאז : (4)תשובה   

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  . של מילים אנגליות רבותהמקורצרפתית היא : תמצות המשפט  14.

   .sourceשאלה זו בוחנת ידיעה של אוצר מילים והתשובות בה זהות מלבד התרגום למילה   

  . מילים בצרפתיתהרבה מילים באנגלית נשמעות כמו : (1)תשובה   

  .הרבה מילים באנגלית מאויתות כמו מילים בצרפתית: (2)תשובה   

  .הרבה מילים באנגלית מגיעות מהשפה הצרפתית: (3)תשובה   

ניתן לפסול את התשובה .  מהשפה הצרפתיתחלקהרבה מילים באנגלית הפכו ל: (4)תשובה   

  .שלא קיים במשפט המקורי, "חלק", גם בשל תוספת מידע

  .(3)התשובה הנכונה היא   
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  .לזמרי בריטון קולות גבוהים יותר מאשר לבסים: תמצות המשפט  15.

  .אין גורם פוסל לתשובה זו. לבסים קולות נמוכים יותר מאשר לבריטונים: (1)תשובה   

  .התשובה נפסלת, מידע סותר. לבסים קול רם יותר מאשר לבריטונים: (2)תשובה   

התשובה , הוחלף התיאור. נים יש קולות טובים יותר מאשר לבסיםלבריטו: (3)תשובה   

  .נפסלת

  .התשובה נפסלת, השתנה הפועל. בריטונים שרים מהר יותר מאשר בסים: (4)תשובה   

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  .גנבי מכוניות נוטים לכוון למכוניות אדומות: תמצות המשפט  16.

  .גנב = Thief. ון שאלה זו היא מילת המפתח לפתר thievesהמלה   

גנבי " הפועל השתנה וכן הנושא -  שינוי בשלד המשפט. קל לאתר מכוניות אדומות: (1)תשובה   

  . נפסלתתשובה ה. מהמשפט הושמט"מכוניות

 נושא -  שינוי בשלד המשפט. אנשים רבים מעדיפים לנהוג במכוניות אדומות: (2)תשובה   

  . נפסלתתשובהה ".לנהוג"שתנה לוהפועל ה" אנשים"המשפט הפך ל

שינוי בשלד . נהגים של מכוניות אדומות בדרך כלל נוסעים במהירויות גבוהות: (3)תשובה   

  . נפסלתתשובהה ".גנבים"במקום " נהגי מכוניות אדומות" הנושא הפך להיות -המשפט 

ישנה החסרת . יש יותר סבירות שמכוניות אדומות ייגנבו מאשר מכוניות אחרות: (4)תשובה   

. אך ישנה חזרה על משמעות המשפט המקורי, יחסות לגנבי המכוניותמידע שכן אין התי

  .זוהי התשובה היחידה שעוסקת בגניבה, בנוסף

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  .XXX-הבית הנמכר ביותר בארצות הברית הוא ה-צמח: תמצות המשפט  17.

  . הוחלף התיאור ולכן התשובה נפסלת...  ביותרהיפההצמח : (1)תשובה   

  . התשובה נפסלת- מידע נוסף . בכל מקום אחרב מאשר " נמכר בארהXXXיותר : (2)ובה תש  

אין גורם פוסל לתשובה . בית אחר- מאשר כל צמחXXXאמריקאים קונים יותר : (3)תשובה   

  .זו

  . התשובה נפסלת- מידע נוסף .  בביתXXXכמעט לכל משפחה אמריקאית יש : (4)תשובה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

אוליבר וונדל XXX מאת [ של עבודות XXXהפרסום האחרון של מספר : תמצות המשפט  18.

  .XXX מעולם לא ]בהולמס[ fascination  אלמלא העובדה שה,  עלול להראות מוגזם]הולמס

ולא את ,  תארה את היחס להולמסfascinatingהמלה ... fascinatingהרבה פרטים : (1)תשובה   

  .ממילה אחת לאחרת ולכן התשובה נפסלת" קפץ"התיאור . הפרטים

המספר של עבודותיו ,  הולמסXXX -בהינתן העובדה שאנשים לא איבדו עניין ב: (2)תשובה   

  .אין גורם פוסל לתשובה זו. שפורסמו לאחרונה לא יכול להיחשב מוגזם

ים המשפט המקורי לא התייחס לגורמ... פרט לעבודות שפורסמו לאחרונה: (3)תשובה   

  . התשובה נפסלת- מידע נוסף . נוספים פרט לעבודות
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...  כשהיה בחייםהודפסו הולמס לא XXX-בגלל שכמעט אף אחת מעבודותיו של ה: (4)תשובה   

  .  התשובה נפסלת-מידע נוסף 

  Fascination -עניין   

  Late Supreme Court Justice  -שופט בית המשפט העליון המנוח   

  New editions  -רות חדשות מהדו  

  Reliable -אמין   

  .(2)התשובה הנכונה היא   

    

- מsprang פיזי וורבלי abuseקנוב מ' של המחזאי הרוסי אנטון צXXX-ה: תמצות המשפט  19.

XXXמוקדמת לשניהם  .   

הוא היה קורבן של , מכיוון שכילד, abusiveקנוב שנא שפה והתנהגות 'אנטון צ: (1)תשובה   

  .ל לתשובה זואין גורם פוס. שתיהן

  . התשובה נפסלת-במשפט המקורי לא מתייחסים לכתביו , מידע נוסף... בכתביו: (2)תשובה   

.  נבע מהחשיפה המוקדמת שלו לאלימותabusiveקנוב להפוך ל'הפחד של אנטון צ: (3)תשובה   

 ולא abuse המשפט המקורי התייחס לעמדה או תחושה מסוימת כלפי - שינוי בשלד המשפט 

  .abuse ללהפוךד לפח

לא מתייחסים , מידע נוסף... קנוב מראים'המחזות המוקדמים של אנטון צ: (4)תשובה   

  .  התשובה נפסלת-ולא הופיע במשפט המקורי פועל המתייחס למחזות , לעבודותיו

  Abhorrence -תיעוב ,  סלידה  

 Abuse-התעללות   

  Sprang  -נבע   

  Was subjected -היה נתון ל  ...  

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  
  
  

  ' קטע א-הבנת הנקרא
  

ונעזר בתמצות המשפטים שקראנו , נשמור לסוף הפתרון - לגבי רעיון מרכזי שאלה כללית  20.

   .בעת פתרון השאלות הממוקדות

הבננות עומדות בפני סכנה ): לא הייתה שאלה ממוקדת על הפסקה הראשונה(פסקה שנייה   

  .הבגלל הפטריי

  . הבעיות ביישומו. ידי רבייה סלקטיבית-פתרון אפשרי על:  יתפסקה שליש  

  .  הצלחה של ניסיון לייצר זן עמיד בפני הפטריה:  פסקה רביעית  

  . הטקסט מדבר על הסכנה שעומדת בפני הבננות ועל הניסיונות לפתור אותה  

  .(4)התשובה הנכונה היא   
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 הפסקה הראשונה ברפרוף ואת נקרא את.  השנייהמטרת הפסקה לגבי שאלה ממוקדת  21.

   .הפסקה השנייה בעיון

 - הבננות , לצערנו: "השורה הראשונה של הפסקה מרמזת על מטרתה העיקרית ובה נאמר  

  ".  עומדים בפני איום רציני- והאנשים שתלויים בהן להישרדות 

  . הפסקה כולה מתארת את האיום המדובר  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

    .הנוגעת למונח המופיע בפסקה השנייהת שאלה ממוקד  22.
  ". a fungus called black sigatoka: " כתוב7בשורה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

 נאמר על צמחי 16בשורה . אינו נכוןהנוגעת לפסקה השלישית ושואלת מה שאלה ממוקדת   23.

יש להם , כלומר. ""…Common domestic bananas are…because their seeds are so tiny :הבננה

  .זרעים ולכן לא נכון לומר שאין להם זרעים

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  .  האחרונה הפסקהעיקרי הנוגעת לשאלה ממוקדת  24.

בשורה ). 18שורה " (Still, there is hope for a solution "-הפסקה מתארת פתרון אפשרי לבעיה   

  : של המתואר בפסקההתוצאה מתוארת 21

  "The result is … fungus resistant banana" .הפסקה מתארת את הניסיון המוצלח לייצר , כלומר

  .בננות שעמידות בפני הפטרייה

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  
  

  ' קטע ב-הבנת הנקרא
  

ונעזר בתמצות המשפטים שקראנו , נשמור לסוף הפתרון -  לגבי רעיון מרכזי שאלה כללית  25.

   .לות הממוקדותבעת פתרון השא

  .המחקר של סמלים שקשורים למשפחות אציליות: פסקה ראשונה  

  .המקור לסמלים הללו: פסקה שנייה  

  . בחירת הסמל לפי שם האציל: פסקה שלישית  

לא הייתה שאלה ממוקדת על הפסקה הרביעית וקריאתה לא נחוצה למענה (פסקה חמישית   

  .שילוב של סמלי המשפחותכשהתקיימו נישואין הסמל היה ה): על השאלות

בפסקה הראשונה נאמר שייצור סמלים ). emblems(הקטע עוסק בסמלים של משפחות אצולה   

  . heraldryאלה נקרא 
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חלק  "– נפסלת מאחר והיא ספציפית מידי (2)תשובה . ניתן היה גם לפסול תשובות  

ההיסטוריה  "–י  נפסלת כי היא כללית מיד(3)תשובה ". מהסימבולים שאצילים בחרו כסמל

  .  נפסלת כי בטקסט אין עיסוק כלל וכלל במבנה המשפחות(4)תשובה ". של משפחות אצולה

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

המחקר של סימבולים : "השאלה מפנה לשורה הראשונה.  אוצר מילים- שאלה ממוקדת  26.

  ". XXX- הידוע כענף של ידע ועיצובים המקושרים למשפחות אצולה הוא 

  . תחום=  field: (1)תשובה   

  . מנהג = custom: (2)תשובה   

  .סיפור = story: (3)תשובה   

     . מלומד = scholar: (4)תשובה   

  .(1)התשובה הנכונה היא   

 
יש לקרוא .  מופיעה בשורה השישיתemblemsהמלה .  העוסקת בפסקה השנייהשאלה ממוקדת  27.

 Because medieval rulers needed to make their armies": בעיון שורה לפני ושורה אחרי
recognizable… special emblems were…")  נאמר כי היה צורך להפוך את הצבאות ) 5-6שורות

  . המטרה שלהם היא למנוע בלבול בשדה הקרב, כלומר. לקלים לזיהוי בקרב

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

יש לקרוא בעיון שורה לפני ואחרי המונח . תהמתייחסת לפסקה השלישישאלת הסקה   28.

Castleford  .  

 כבר castleהמלה ). 12-13שורות ( ליד נהר Castle ישים בסמלו Castlefordמתואר כי אדם ששמו   

  . נחפש תשובה שמתאימה לכך.  תייצג את הנהרfordולכן המלה , מופיעה

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

: רה מהמלה המבוקשת עד למציאת המלה אליה היא מתייחסתנלך אחו -  שאלת התייחסות  29.

"The elements of the two were combined to create an new one. As this…)  המלה ). 22שורה

  . של סמלי שתי משפחותהשילובמתייחסת למשפט שלפניה בו מתואר 

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

  

  


