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 17Hפתרונות בחינת 
  
  

  1 פרק -אנגלית 
  

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829

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

ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם בנושאים , "מבחנים שלי"את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת ה*
  .השונים

  
  השלמת משפטים

  

  ".  של זאב האדמה ארוכות יותר מרגליו האחוריותקדמיותהרגליים ה"  1.

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  ".  זכוכיתבקבוקישומרים אותו בעיקר ב, כיום; שמרו יין בכדי חרס, בעבר"  2.

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  ".   שנים6,000 בכלים מוזיקליים כבר מעל מנגניםאנשים "  3.

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  ".  19-אמן מהמאה ה,  של ציורים רבים של אדגר דגסנושארקדני בלט הם ה"  4.

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  " ל"ה בחו/ את האינטרסים של מדינתולייצגעבודתו של שגריר היא "  5.

  .(1)היא התשובה הנכונה   

  

   ".  מיליון תושבים30-עם יותר מ, טוקיו היא העיר הצפופה ביותר בעולם"  6.

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  ".  16 -עוצבו בתחילת המאה ה, אותם לובש משמר הוותיקן השוויצרי המדים"  7.

  .(3)התשובה הנכונה היא   
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ולהלחין את , ת שלו על המוגבלולהתגברהוא הצליח , למרות שבטהובן היה חירש"  8.

  ".  הסימפוניה התשיעית המרשימה

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

משמשים כעת , מנת לעקוב אחר תנועות הצבא הסובייטי- הופעלו עלקודם לכן אשר ,לווינים"  9.

  ".  מנת לנטר את השינויים באקלים העולמי- על

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

 מורהידי - חונך בבית עלהפיזיקאי האוסטרי ארווין שרדינגר, ברסיטת וינהעד שנכנס לאוני"  10.

  ".  פרטי

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

בעיה סובלים מ,  במלחמת המפרץיוצאי הצבאמ 15%-קרוב ל, פי צבא ארצות הברית-על"  11.

    ". רפואית לא ברורה הנקראת סינדרום מלחמת המפרץ

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

 יועדואשר , האחים הנריך ותומס מאן התייחסו לעצמם ככותבים מבריקים, בצעירותם"  12.

  ".   לגדולה ספרותית

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

  ניסוח מחדש
  

   דנית היא לא השפה המרכזית, למרות שגרינלנד חלק מדנמרק: תמצות המשפט  13.

וכן , יפה מידעהתשובה מוס..". בגלל שרוב האנשים בגרינלנד מדברים דנית": (1)תשובה   

   . התשובה נפסלת. שלא הופיע במשפט המקורי, סיבה ותוצאה: מוסיפה מבנה חדש

התשובה ". למרות שגרינלנד שייכת לדנמרק, דנית אינה השפה המרכזית" :(2)תשובה   

  . מתאימה

, שפה מסורתית: ישנו תיאור פוסל". דנית אינה השפה המסורתית בגרינלנד": (3)תשובה   

אשר , recentlyבהמשך המשפט ישנו תיאור זמן , בנוסף. רכזית במשפט המקורילעומת שפה מ

   . התשובה נפסלת. אינו קיים במבנה המקורי

 - מידע סותר " לדבר דנית האנשים מסרבים, למרות שגרינלנד שייכת לדנמרק": (4)תשובה   

  . התשובה נפסלת

  .(2)התשובה הנכונה היא   
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   רות אמת זה הדבר הכי יקר בעולםחב:  כתבסתומ: תמצות המשפט  14.

  .   התשובה מתאימה". חברות אמת זה הדבר בעל הערך הרב ביותר, פי תומס- על: "(1)תשובה   

ובנוסף חסרה הקיצוניות שבמילה , מידע סותר". צריך לתת תגמול לחברי אמת:  "(2)תשובה   

  . התשובה נפסלת. מהמשפט המקורי" הכי"

במשפט המקורי מתייחס " הכי"הקשר הקיצוני ".  חבר קרובתומס הכי רוצה: "(3)תשובה   

  .   התשובה נפסלת. ולא לרצונותיו של תומס כפי שמוצג בתשובה זו, לחברות אמת

  .   התשובה נפסלת-מידע נוסף ". קשה למצוא חברי אמת: "(4)תשובה   

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

   עיוורון של מבוגרים←נריישן 'מקולר דג: תמצות המשפט  15.

  .התשובה מתאימה". נריישן'עיוורון נגרם בעיקר על ידי מקולר דג: "(1)תשובה   

  . התשובה נפסלת. הסיבה והתוצאההחלפה בין ".  מקולר←עיוורון :  "(2)תשובה   

לר אינו תת סוג של  מקו-מידע סותר ". מקולר הוא צורה אחת של עיוורון": (3)תשובה   

    . התשובה נפסלת. אלא הסיבה העיקרית אליו, עיוורון

 במשפט המקורי נאמר -מידע סותר ". חושבים שמקולר הוא הסיבה לעיוורון": (4)תשובה   

   . התשובה נפסלת. בתשובה זו מוצע כי זוהי השערה, שזוהי הסיבה המרכזית

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

   חברת הרכבת מתכוונת לבטל קווים לא רווחיים,  מיליון 34ש חוב של י: תמצות המשפט  16.

בתשובה : מידע סותר".  מיליון 34יש להם חוב של , למרות שהם ביטלו קווים": (1)תשובה   

  . התשובה נפסלת. יש קשר של ניגוד בין חלקי המשפט

  . בה מתאימההתשו". החברה מתכוונת לבטל קווים לא רווחיים בגלל החוב ":(2)תשובה   

ישנה החלפה במשפט : מידע סותר". יש לחברה חוב, בגלל שהקווים לא רווחיים": (3)תשובה   

  . התשובה נפסלת. בין הסיבה לתוצאה

התשובה מוסיפה קשר ..." . ולמרות החוב, למרות שחלק מהקווים לא רווחיים": (4)תשובה   

  . של ניגוד בין חלקי המשפט שלא הופיע במבנה המקורי

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

   החיילים הרומים הצטיינו גם בלחימה וגם בבנייה: תמצות המשפט  17.

חסרה בתשובה זו נימת ההצטיינות ". לימדו את החיילים גם להילחם וגם לבנות: "(1)תשובה   

  . התשובה נפסלת. מהמשפט המקורי

: פרט פוסל". יהקירות הטובים ביותר שנבנו הם אלו של הצבא הרומ: "(2)תשובה   

, בנוסף. ולא של הקירות הכי טובים, ההצטיינות במשפט המקורי הייתה של החיילים

  . התשובה נפסלת"). גם וגם ("בתשובה זו חסר קשר התוספת מהמשפט המקורי
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התשובה ". מעוליםוגם לוחמים , החיילים הרומים היו בנאים מיומנים ביותר": (3)תשובה 

   . מתאימה

שלא , התשובה מוסיפה קשר של זמן...". כאשר לא הזדקקו לחיילים ללחימה" :(4)תשובה   

   . התשובה נפסלת. הופיעה במבנה המקורי של המשפט

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

מנסה , )אשר מנסה להשפיל את יריבו במקום להחליש את טיעוניו( דובר :תמצות המשפט  18.

    . עמדתולהסתיר את הפגיעות של 

השאלה אינה עוסקת : מידע סותר...". פגשיאם מועמד בבחירות מסרב לה: "(1)תשובה   

  . התשובה נפסלת. הינו תוספת מידע" מסרב" הפועל - בנוסף , אלא בדיבייט, בבחירות

הדובר מנסה , באמצעות העלבה של היריב שלו במקום להחליש את טענותיו": (2)תשובה   

  . התשובה מתאימה". להסתיר את העובדה שהעמדות שלו הן חלשות

התשובה . התשובה מוסיפה מידע באמצעות הבעת עמדה זו". למרבה הצער": (3)תשובה   

   . נפסלת

ישנו .." הדובר מנסה להראות את החולשות של הטענות של היריב שלו, בדיבייט": (4)תשובה   

.  שלוואילו כאן הן של היריב, החולשות במשפט המקורי הן של הדובר עצמו: תיאור פוסל

   . התשובה נפסלת

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  

גילו מאגרי : 1970. ייצוא עץ הוא המרכיב המרכזי בכלכלת גאבון: 1970עד : תמצות המשפט  19.

  . ייצוא עץ נשאר במקום השני, נפט הוא המרכזי: 1970אחרי . נפט

מידע ". 1970ז עץ הוא הכי מכניס לכלכלתם מא, למרות שנפט רווחי לגאבון": (1)תשובה   

   . התשובה נפסלת.  ההכנסות מנפט הן העיקריות1970 אחרי -סותר 

מה שהפך את ייצוא העץ למקור ההכנסה ,  גאבון ייצאה הרבה עץ1970מאז ": (2)תשובה   

 נמשיך - 1970אולם חסר התיאור של מה שקרה בגאבון עד , המידע נכון".  אחרי נפט2מספר 

   . לבדוק

 לא נאמר - מידע נוסף ..."  שכלכלת גאבון מבוססת כעת על ייצוא נפטבגלל: "(3)תשובה   

 אף נאמר שהם התכלכלו בלעדיו -ויתרה מכך , במשפט המקורי כי כלכלתם מבוססת על נפט

  . התשובה נפסלת .  מעצים1970עד 

ידי נפט כמקור - והוא הוחלף על, ייצוא עץ היא התעשייה השנייה בגודלה, כיום": (4)תשובה   

  . (2)התשובה מלאה יותר מתשובה ". 1970-נסה העיקרי בההכ

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

]5[  
 מ"קידום בעקבוצת כל הזכויות שמורות להוצאת  ©

  
  
 

1-800-80-2000 1-800-80-2000 

www.kidum.comwww.kidum.com

  'א קטע -  הבנת הנקרא
  

ונעזר בתמצות המשפטים שקראנו במהלך פתרון , נשמור לסוף הפיתרון. שאלה כללית  20.

  : השאלות הממוקדות

     . מגדל פיזה באיטליה נוטה לצד מאז בנייתו :פסקה ראשונה  

   . הבניין נוטה בגלל שהאדמה תחתיו רכה :ייהפסקה שנ  

   . תיאור הניסיונות ליישור המגדל: פסקה שלישית  

  . ובייחודיות שבהיותו נוטה הצידה, הקטע עוסק במגדל פיזה  

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

  

".  לצד אחדתליטוהחל המגדל , כבר במהלך בנייתו: "3לשורה המפנה שאלה ממוקדת   21.

  .  נפסלות(3)-(1)תשובות 

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

  

: הפסקה עוסקת בסיבה שבגללה הבניין נוטה. שאלת רעיון מרכזי של הפסקה השנייה  22.

  ". היסודות המשיכו לזוז"..., "הוא בנוי על קרקע רכההסיבה שהבניין נוטה היא כי "

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

  

. הפסקה עוסקת בניסיונות ליישור המגדל. יתשאלת רעיון מרכזי של הפסקה השליש  23.

  . (1)התשובה הנכונה היא 

  

  

 מהנדסים הצליחו 2001בשנת : "11פי שורה - על. מהפסקה האחרונהשאלת הסקת מסקנה   24.

  ".  את חלק מהדרךלמשוך את הבניין בחזרה

   . (3)התשובה הנכונה היא   

  
  
  'ב קטע - בנת הנקרא ה
  

ובשורות , לכאורה = allegedly: 5מפנה לשורה ו, צר מליםהמשלבת אושאלה ממוקדת    25.

  . מתוארת התנהגותם האובדנית של החיות, שקודמות לשורה זו

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

]6[  
 מ"קידום בעקבוצת כל הזכויות שמורות להוצאת  ©

  
  
 

1-800-80-2000 1-800-80-2000 

www.kidum.comwww.kidum.com

:  לא באמת מתאבדיםיםהפסקה מסבירה שלמינג. שאלת רעיון מרכזי של הפסקה השנייה  26.

דים על מנת לחפש מקורות מזון המזון אוזל והם נוד, הם מתרבים ואוכלוסייתם גדולה

ומתוך הצפיפות והפאניקה , ובשל התנאים הגיאוגרפיים הם נקלעים למעברים צרים, חדשים

  . חלקם לעיתים נופלים למותם

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

  

 .בתנאים הגיאוגרפיים בקוטב הצפוני ועוסקת שאלה ממוקדת המפנה לפסקה השנייה  27.

  . שיוצרים את תחושת הפאניקה והלחץהמעברים הצרים הם אלו 

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

  

ידי - קטע על ... ביימויוצרי הסרט : "16שורה . שאלה ממוקדת המפנה לפסקה השלישית  28.

  ".כינוס הלמינגים לצוק ממנו הם צנחו למותם

  

  

ן ונעזר בתמצות המשפטים שקראנו במהלך פתרו, נשמור לסוף הפיתרון. שאלה כללית  29.

  : השאלות הממוקדות

    .   מגיעים לפיצוץ אוכלוסין ומתאבדים, חיה בקוטב הצפוני, ים למינג:פסקה ראשונה  

  .   לא באמת מתאבדיםים למינג:פסקה שנייה  

  .   יםהסרט של דיסני הוא זה שיצר את התפיסה המוטעית לגבי הלמינג: פסקה שלישית  

  .  ובמקור לתפיסה המוטעית לגביהם, בהתאבדות לכאורה שלו, יםהקטע עוסק בלמינג  

  . (1)התשובה הנכונה היא   
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  2 פרק - חשיבה מילולית
  

מספר 
 השאלה

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

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

  .וניםהשבנושאים קור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם ולקבל תח, "מבחנים שלי"ובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת האת תש*
  
  

  מילים וביטויים
  

  . (3) התשובה הנכונה היא. התאווה מאוד אל משהו, נכסף, שאףפירושו ערג   1.

  

  . (4) התשובה הנכונה היא. היא כף לאיסוף גחליםמחתה   2.

  

  . (3) התשובה הנכונה היא. הוא מי שסיכל משהואל שם ל  3.

  

  . (2) התשובה הנכונה היא.  פירושו למזוגלערות  4.

  

  

  אנלוגיות
  

 :כפי ש, רפויהוא מי שהופך משהו להיות לא מותח   5.
  . מזוהםהוא מי שהופך משהו להיות לא מחטא  

  . משהו שאינו נכוןאומרמשקר הוא מי ש: (1)תשובה   

  .  נהירכןר הוא מי שהופך משהו להיות מבא: (2)תשובה   

  .  משהו שאינו גרועאומרמחמיא הוא מי ש: (3)תשובה   

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

  

  :כפי ש, שמיכההוא מי שעוטף את עצמו במתכרבל   6.

  . בוץהוא מי שעוטף את עצמו במתפלש   

  . מהגשם" נפגע"מתרטב הוא מי ש: (1)תשובה   

  . ה שעולה באשמתלקח הוא מ: (2)תשובה   

  .  מעצמו את הקליפהמסירמתקלף הוא מי ש: (4)תשובה   

  . (3)התשובה הנכונה היא   
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  :כפי ש, ממשי פירושו להפוך משהו ללהגשים  7.

  . חופשיפירושו להפוך משהו ללשחרר   

  .  אמיתילאלהתחזות פירושו להיות : (1)תשובה   

  ). להפוך מנוזל לגז(זלי  נולאלאדות פירושו להפוך משהו להיות : (2)תשובה   

  .   אדם סבלנישאינו מאפייןלחכות פירושו לעשות משהו : (4)תשובה   

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

  

  :כפי ש, מידע הוא מי שסיפק יידע   8.

 . נשקהוא מי שסיפק חימש   
  .ניצח הוא מי שחווה ניצחון: (1)תשובה  

  .   אחרנענה הוא מי שהסכים לבקשה של מישהו: (3)תשובה   

  .  חוקק הוא מי שקבע חוק: (4)תשובה   

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

  

  :כפי ש, דגיםהוא שם קיבוצי לדגה   9.

  . עליםהוא שם קיבוצי לעלווה   

  ). מסיח היפוך סדר(ענן הוא היחיד של עננים : (1)תשובה   

  ). ולא לנערים ( טף הוא שם קיבוצי לפעוטות: (3)תשובה   

  ).  ולא שם קיבוצי כללי, כמות מוגדרת של אלפים(בה הינה עשרת אלפים רב: (4)תשובה   

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

  

  :כפי ש, לבלובהינו מה שיוצא ממצב של קמל   10.

  . השתכרותהינו מי שיוצא ממצב של מתפכח   

  .  מבצע הסכמהכןמתרצה הינו מי ש: (1)תשובה   

  .  נחצה הוא מי שעובר חלוקה: (3)תשובה   

  .   לצאת ממצב של שלווהלמישהו אחרמטריד הוא מי שגורם : (4)תשובה   

  . (2)התשובה הנכונה היא   
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  החלפת אותיות
  

   . ל.מ.גהשלשה הנכונה היא   11.

במידת הצורך היה נכון לנחש את אחת . (3)- ו(2) מתאים לתשובות .ר.ט.פמסיח מוליך שולל 

  . כתשובה הנכונה, משתי תשובות אלו

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

מה מקבלים (" היא תשובה טובה לחפש בה עוגן היות והיא צרה במשמעותה (1)תשובה 

אשר יתאימו לתבנית הדקדוקית של מילת " משכורת"איזה מילים נרדפות ל? בעבודה

 ")?הפטל
  . (3) התשובה הנכונה היא  

  

   . ק.ר.סלשה הנכונה היא הש  12.

קמח ( צרה מאוד במשמעותה (3)תשובה . (3)- ו(1) מתאים לתשובות .ר.ק.עמסיח מוליך שולל 

ולכן במידת הצורך היה , וכן צרה בתבנית הדקדוקית שלה, )הוא מרכיב עיקרי בהכנת עוגה

  . נכון לנחש אותה כתשובה הנכונה

 (4) תשובה - ות שהמסיח לא התאים אליהן נחפשו בשתי התשוב, בחיפוש עוגן חדש, כמו כן

מה משטרה עושה כדי לגלות ("היא תשובה טובה לחפש בה עוגן היות והיא צרה במשמעותה 

 ")?ממצאים
  . (3) התשובה הנכונה היא  

  

   . פ.פ.כהשלשה הנכונה היא   13.

 אחת במידת הצורך היה נכון לנחש את. (3)- ו(1) מתאים לתשובות .צ.צ.רמסיח מוליך שולל 

  . כתשובה הנכונה, משתי תשובות אלו

 (4) תשובה - נחפשו בשתי התשובות שהמסיח לא התאים אליהן , בחיפוש עוגן חדש, כמו כן

איזו פעולה לא כדאי לעשות ("היא תשובה טובה לחפש בה עוגן היות והיא צרה במשמעותה 

 ")?עם הגב כשהוא לא בריא
  . (1) התשובה הנכונה היא  

  

   . ר.ח.בכונה היא השלשה הנ  14.

במידת הצורך היה נכון לנחש את אחת . (3)- ו(2) מתאים לתשובות .ץ.ב.קמסיח מוליך שולל 

ולכן היה עדיף ,  צרה יותר במשמעותה(3)תשובה . כתשובה הנכונה, משתי תשובות אלו

  . לנחשה

 (4) תשובה - נחפשו בשתי התשובות שהמסיח לא התאים אליהן , בחיפוש עוגן חדש, כמו כן

מה חגי עשה כדי להרשם ("היא תשובה טובה לחפש בה עוגן היות והיא צרה במשמעותה 

  " ?"בצעירותו"אילו מילים נרדפות אני מכיר ל: "(1)וכן תשובה , ")?ללימודים

  . (3) התשובה הנכונה היא  
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  השלמת משפטים
  

וודאו . ליתאמוצגת העבודה עם הזוגות בתשובות כך שכמות התשובות הנבדקות תהיה מינימ

  .בתחקור שהקפדתם לעבוד כך

 חלקו הראשון של המשפט לאחר שפישטנו את המילים שבו תמצותבכל תשובה שנבדקה מופיע 

לאחר מכן .  של המשפט בהתאם להקשרהובלה עצמאיתלאחר מכן מופיעה . והפכנו אותו לחיובי

ת נקודות העצירה  מייצגים א- | - הקווים האנכיים . נבדקת התאמה של המשך המשפט להקשר

  . המומלצות

  

  

נתחיל לבדוק מהזוג בעל הטון .  מתחילות באופן דומה(4)- ו(3)ותשובות , (2)- ו (1)תשובות   15.

    : החיובי

 כי כדי להנות מספר באמת צריך להכיר את |אני חושב שצריך להתעניין בסופר : "(1)תשובה   

. נשאף להכיר את הסופר תמיד: שפטהובלת מ |" ולכן, הסופר גם אם זה לא הכרחי לסיפור

סוף המשפט אינו מתאים לאופן שבו הובלנו ". נכיר במקרים נדירים בלבד: "נמשיך לקרוא

  . התשובה נפסלת. אותו

 אפשר להנות מהספר גם בלי להכיר את |אני חושב שלא צריך להתעניין בסופר : "(2)תשובה   

אכיר את : "נמשיך לקרוא. יר את הסופראין צורך אמיתי להכ: הובלת משפט |" ולכן, הסופר

, כשאני רק רוצה להנות מהספר,  ברוב המקרים- כלומר ". הסופר רק אם הכרחי להבין לעומק

  . התשובה מתאימה. אין צורך ללמוד את ביוגרפיית הסופר

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

  

חיל לבדוק מהזוג התואם את נת.  מתחילות באופן דומה(4)- ו(2)ותשובות , (3)- ו (1)תשובות   16.

  ). הגיוני יותר שמישהו יופתע ממסיבת הפתעה(ההגיון הבריא שלנו 

הוא הופתע כי קרה משהו : הובלת משפט |" ציפינו שהוא יופתע "|" משה הופתע: "(1)תשובה   

המשך זה ". תמיד יש מסיבות הפתעה בכיתה של משה: "נמשיך לקרוא. שהוא אינו רגיל אליו

.  לאופן בו הובלנו את המשפט היות ולא מציג את המאורע החריג אליו ציפינואינו מתאים

  . התשובה נפסלת

לא חשבנו שהוא : הובלת משפט |" לא ציפינו שהוא יופתע "|" משה הופתע: "(3)תשובה   

: נמשיך לקרוא. וכי בדרך כלל קשה להפתיע אותו, יופתע כי עשינו משהו שהוא רגיל אליו

שתי ההשלמות ". קשה להפתיע את משה  "|" הפתעה בכיתה של משהתמיד יש מסיבות "

  . התשובה מתאימה. האחרונות מתאימות לאופן שבו הובלנו את המשפט

  . (3)התשובה הנכונה היא   
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חיל לבדוק מהזוג בעל הטון נת.  מתחילות באופן דומה(3)- ו(2)ותשובות , (4)-  ו (1)תשובות   17.

  ):לפני ההשלמה הראשונה משנה את משמעותה" נהאי"שימו לב שהמילה (החיובי 

 |". וזה טוב לחולים, אך יש לגפור פחות תופעות לוואי "|" גפור היא כמו פטוס: "(2)תשובה   
מי : "נמשיך לקרוא. נצפה שהנימה החיובית על התרופה תמשיך: הובלת משפט |" לכן"

ימה החיובית שציפינו המשך המשפט אינו תואם את הנ". שטיפלו בו בגפור השתפר פחות

  . התשובה נפסלת. למצוא

 |". אך יש לגפור הרבה תופעות לוואי וזה רע לחולים "|" גפור היא כמו פטוס: "(3)תשובה   
מי שטיפלו : "נמשיך לקרוא. נצפה להמשך משפט שלילי על התרופה: הובלת משפט |" לכן"

התשובה .  שאליה ציפינוהמשך המשפט תואם את הנימה השלילית". בו בגפור השתפר פחות

  . מתאימה

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

התואם את נתחיל לבדוק מהזוג .  מתחילות באופן דומה(4)- ו(2)ותשובות , (3)- ו (1)תשובות   18.

  :ההגיון הבריא

הוא  "|" לכן "|" וחושב שעישון פסיבי זה מזיק, יורם לא מוכן שיעשנו לידו: "(2)תשובה   

נצפה שתובא : הובלת משפט |" בר של עמותה שהיא בעד מעשנים רק כיהסכים להיות הדו

סיבה שאינה קשורה למניעים אידיאולוגיים משום שיעדי העמותה אינם תואמים את דעותיו 

  . הסיבה תואמת את מה שאליו ציפינו". כי הציעו לו הרבה כסף: "נמשיך לקרוא. שלו

  . (2)התשובה הנכונה היא   

    

התואם את נתחיל לבדוק מהזוג .  מתחילות באופן דומה(4)- ו(2)ותשובות , (3)-ו  (1)תשובות   19.

  ...): נשים וגברים שונים אחד מהשני(ההגיון הבריא 

נשים מרוצות מהאווירה בין , ובניגוד אליהם, גברים מרוצים מתחושת השליחות: "(2)תשובה   

 או - עת לאמירות הפוכות  נצפה כ:הובלת משפט | "זה מחליש את הטענות ש "|" העובדים

נמשיך . גברים שלא אוהבים תחושת שליחות או נשים שלא אוהבות אווירה טובה בין עובדים

המשך זה אינו תואם את ". הממצאים מחלישים שגברים מגלים אחריות חברתית: "לקרוא

  . התשובה נפסלת. האופן שבו הובלנו את המשפט

 |" נשים מרוצות מהתנאים, ובניגוד אליהם, תגברים מרוצים מתחושת שליחו: "(4)תשובה   
נצפה לראות הסבר מדוע מדוגמא ספציפית זו לא ניתן : הובלת משפט |" זה לא אומר ש"

שלגברים איכפת יותר : "נמשיך לקרוא. ללמוד באופן כללי על נטיותיהם של גברים ונשים

בו הובלנו את התשובה מתאימה לאופן ". אלא שהנשים הן אלו שמטפלות בבית, מהחברה

  . המשפט

  . (4)התשובה הנכונה היא   

   

 בדקו זאת בתחקור לגבי עצמכם . תשובות בכל שאלה2-במקבץ זה בדקנו בממוצע כ: שימו לב

     .ממוצע זה מהווה מדד מצוין לעבודה מצויינת עם התשובות -
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  היגיון
  

את המסקנה של שתי : ותולכן נחפש בתשוב, שואלים מה נובע מהנתונים, שאלת הגיון פורמלי  20.

  . שקול למסקנה או שקול לאחת הטענות המקוריות, הטענות

   : נצרין

   בלונדיני←מלצר : 'טענה א

   קמצן ←לא מלצר : 'טענה ב

ידי ביצוע היפוך -פעם בתנאי ופעם בתוצאה על, נביא את הטענות למצב שבו יש איבר משותף

  .  מלצר←לא קמצן : ' שלילה לטענה ב+

  : נסיק מסקנה

   בלונדיני ←מלצר : 'טענה א

    מלצר←לא קמצן : 'טענה ב

  
  .  בלונדיני←לא קמצן : מסקנה

  ). שלילה+ ביצעו היפוך (הטענה הינה שקול למסקנה .  קמצן←לא בלונדיני : (4)תשובה 

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

  

  ?שואלים מה מחזק. מחליש/שאלת הגיון בריא מסוג מחזק  21.

  )לא פרצו למי שהיה לו כלב בבית*(: תוצאות הניסוי  

  .  מגן בפני פריצות← כלב בבית :מסקנת הניסוי  

 היינו מצפים - מובא מידע נוסף שהיינו מצפים שישנה את תוצאת הניסוי : (1)תשובה   

עדיין היו פריצות , למרות הסורגים. יהיו פחות פריצות) ובלי הכלבים(שבבתים עם הסורגים 

מידע זה מחזק את המסקנה שהסיבה . ולא לבתים עם הכלבים, לבתים עם הסורגים

כלבים שמפחידים את הפורצים והם מעדיפים להתמודד האמיתית לכך שאין פריצות היא ה

  . התשובה מתאימה. ולא עם הכלבים, עם הסורגים

הכלבים לא הצליחו . שתוצאותיו שונות, דומה לניסוי שלנו, מובא ניסוי נוסף: (2)תשובה   

  . ולכן נפסלת, התשובה מחלישה את מסקנות הניסוי. להוריד את שיעור הפריצות

 מגינה ←אזעקה בבית :  מידע נוסף המציע סיבה אחרת לכך שאין פריצותמובא: (3)תשובה   

  . תשובה זו מחלישה את המסקנה. בפני פריצות

אלא ,  הניסוי לא מתיימר להבחין בין סוגי כלבים שונים-מידע זה אינו רלוונטי : (4)תשובה   

  . תשובה נפסלתה. רק לטעון כי כלבים מורידים את שיעור הפריצות

  . (1)התשובה הנכונה היא   
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 התשובות 3 עלינו להוציא אחת התשובות כך שעדיין תשאר סתירה בין - בוץ וסידור שאלת שי  22.

מתייחסות לאותו הגורם כדי לקבל /נחפש שתי תשובות אשר הולמות אחת השנייה. שנותרו

  . רמז אילו מהטענות ניתן להשמיט ועדיין לשמור על הסתירה

ובשתיהן נאמר כי הוא נמוך יותר מאחד האנשים ,  מתייחסות שתיהן לחיים(4)-  ו(2)שובות ת  

  : (4)- ו(3), (1)ולשבץ את תשובות , (2)ננסה להשמיט את תשובה . האחרים

   -" ניר נמוך מחיים: "(1)תשובה   

  חיים

  ניר

   -" צבי נמוך מניר: "(3)תשובה    

  חיים

  ניר

  צבי

פי - אין אפשרות לשבץ את חיים מתחת לצבי היות ועל-"  נמוך מצביחיים: "(4)תשובה   

  . השיבוץ שכבר ישנו ממוקם מעליו

  . עדיין ישנה סתירה, (2)ללא תשובה ,  התשובות3בשיבוץ   

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

  

יש לחפש תנאי : מה יסתור את הכללים" = ?מה לא יתכן"חידת כללים שבה שואלים   23.

  . וצאה שאינה מתקיימתשמתקיים ות

  :נגדיר את הכלל

  . 'ת- חייב להסתיים ב←' א-מתחיל ב  

  . 'ת/'כשיש שתי אותיות זהות במילה שאינן א: יוצא דופן  

 ולכן - ' יש בה פעמיים את האות מ. 'ת-ואינה מסתיימת ב' א-המילה מתחילה ב: (1)תשובה   

  . ולכן התשובה נפסלת, המילה תתכן.  הדופןמתאימה להגדרה של המילים יוצאות

', יש בה פעמיים את האות א. 'ת-ואינה מסתיימת ב' א-המילה מתחילה ב: (2)תשובה   

ולכן התשובה , המילה לא תתכן. מתאימה ליוצא הדופןאינה  -' ופעמיים את האות ת

  ! ניתן לסמנה-מתאימה 

ולכן , ימת את התנאי של הכלל שהגדירואינה מקי', המילה אינה מתחילה באות א: (3)תשובה   

  . התשובה מתאימה. גם לא חייבת לקיים את התוצאה

ולכן , התנאי והתוצאה מתקיימים. 'ת-וגם מסתיימת ב', א-המילה מתחילה ב: (4)תשובה   

  . התשובה תתכן

  . (2)התשובה הנכונה היא   
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  .אחת עם השנייהיש להוציא אחת התשובות כך שהעובדות יתיישבו . חידת כללים  24.

  . מעביר רק לנכדות שלו⇐גבר   : נגדיר את הכללים, ראשית  

  .מעבירה רק לבנים שלה⇐אישה           

מתייחסות לאותו גורם כדי לקבל רמז /נחפש שתי תשובות הסותרות אחת את השנייה, כעת  

 מתייחסות שתיהן לדור (4)- ו(3)תשובות . הסתירהאת מי מהן כדאי להשמיט כדי לפתור את 

  . (3)ולכן ננסה להשמיט את תשובה מספר , )הסבא והסבתא(הראשון 

נסמן את תכונת ההרפתקנות על ידי מילוי . : נשים,  :גברים: ניתן לצייר את השאלה  

  . : גבר הרפתקן נסמן כך: למשל. הצורה

  :כעת נשבץ  

  

צילה מקס

תשובה (1): "מקס הרפתקן, וצילה אינה הרפתקנית".

תשובה (2): "בנם אינו הרפתקן, ובתם הרפתקנית".

תשובה (4): "הוריה של צילה אינם הרפתקנים".

   

אימו של מקס : הוריו של מקס צריכים להיות שניהם הרפקניםכדי ששיבוץ זה יתאפשר   

אביו של מקס צריך להיות . כדי להעביר תכונה זו למקס בנה, צריכה להיות הרפתקנית

  .  ביתו של מקס- הרפתקן כדי להעביר זאת לנכדתו 

  . ר מלחי מתקיימות"במצב שיצרנו טענותיה של ד  

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

  הבנת הנקרא
  
  : מצות הקטעת

גולדין מציעה שיש . כ" נתפסת כתופעה פסיכאטרית אישית בד- אנורקסיה :פסקה ראשונה

  .  משמעות חברתיתגםלזה 

" שלדים חיים", "נשים צמות: "  שלוש דוגמאות שגולדין מביאה לטענתה:פסקה שנייה

  ".  אמני הרעב"ו

  . את תופעת האנורקסיה  המבט הציבורי הוא זה שמאפשר -פי גולדין - על:פסקה שלישית

  

כדי להבין מיהי נקודת המבט יש לקרוא את המשפט . 4מכוונת לשורה . שאלה ממוקדת  25.

ומתמקדים בעיקר בגורמים הנפשיים האישיים ... מומחים להפרעות אכילה: "הקודם

  . (3)התשובה הנכונה היא ". שבבסיסה
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: ניתן לענות עליה על פי המידע מהפסקה הראשונה בלבד שכבר קראנו. ת הסקת מסקנהשאל  26.

ניתן להסיק כי גולדין רואה בעיסוק הנפשי ...". בלי לבטל את חשיבותה של נקודת המבט הזו"

  . (2)התשובה הנכונה היא . אך שלא מספיק ומציעה היבט נוסף, כחשוב

  

הסוציולוגית מבקשת להסיט את : "4שורה . מתוך הפסקה הראשונהשאלה הסקת מסקנה   27. 

  ". מוקד הדיון אל המשמעות החברתית של הגוף הרזה

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

התשובות מפנות לתיאורים מתוך הפסקה . 20המפנה לביטוי המופיע בשורה שאלה ממוקדת   28.

: עשו זאת משלוש סיבות אפשריות" נשים הצמות" האנשים שבאו לצפות ב-ועל פיה , השנייה

  .  ואז מבטיהם היו מעריצים- כי חשבו שזה נס . א

  כי חשבו שהן חולות . ב

  "). ולעמוד על טיבן "...-  12שורה ( ואז מבטיהם היו חשדניים -כי חשבו שמרמים אותם . ג

  . (4)התשובה הנכונה היא 

  

 נגדיר ראשית את טענתה של. התשובות ממוקדות לשורות ספציפיות, על הקטעשאלה כללית   29.

מה שלא יחזק את . ולא רק אישית נפשית, לאנורקסיה יש משמעות חברתית ציבורית: גולדין

  . טענתה הינו מידע שיטען שאנורקסיה היא פרטית אישית

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

  : נעזר בתמצות הפסקאות -ה כללית שאל  30.

-  רק כתופעה נפשית לא- הקטע עוסק בתופעת האנורקסיה כפי שגולדין מציעה לתפוס אותה   

בהמשך הקטע ישנו פירוט התיאוריה החברתית . אישית אלא גם כתופעה חברתית

  . לאנורקסיה

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

מספר 
 השאלה

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

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

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

  .בנושאים השונים

  

  :  מהראש מספריםנפתור בהצבת - ביטוי המשלב עקרונות מספרים שלמים -שאלת אלגברה    1.

   a = 1 , b = 2 , c = 3 

3: את ערך הביטוינחשב    1 2
3 1
+ =
−

 .    

  . נפסלות (4)-ו (3) ,(1)תשובות , בתשובות b = 2בהצבת   

   .(2)התשובה הנכונה היא   

      

  :  נפרט בכתב את שלבי הסיפור-סיפור אלגברי בו נשאלים על סוף תהליך   2.

  . 09:00יום שלישי בשעה : יצא מישראל

  . שעות120כעבור : חזר לישראל

):  שעות ביממה24- שעות לחלק ל120(נחשב כמה ימים הוא טייל בספרד 
120 60 30 5
24 12 6

= = = .  

, היות וטייל חמישה ימים שלמים ניתן להסיק כי יחזור ארצה בדיוק באותה השעה בה יצא

עמוס . נספור חמישה ימי טיול החל מיום שלישי בבוקר, כעת.  נפסלות(3)- ו(2)ולכן תשובות 

 .חזור ארצה ביום ראשוןי
  .(1)התשובה הנכונה היא 

  

   שטחים -שאלת גיאומטריה   3.

  ) יש גדלים מוחלטים(מדויק : סרטוט  

:  שטח משולש שווה שוקיים:רוצים  
DC EF

2
⋅

.  

  . צלע2= ר " סמ16=  שטח הריבוע :יש  

  . מ" ס4= גובה המשולש = ומכאן שצלע הריבוע 

EC = 1מ" ס.  

  . מ" ס2= ומכאן שאורך בסיס המשולש , גובה במשולש שווה שוקיים הוא גם תיכון: חסר  

:  נציב את הגדלים בנוסחת השטח:פיתרון  
4 2 4
2
⋅

=  

  .(4)התשובה הנכונה היא 

A

B C

D

1
ס"מ

F
2 ס"מ

4 ס"מ
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 וניתן להציב לכאורה נראה כי יש נעלמים בשאלה.  טווחים בשילוב נעלמים-סיפור אלגברי   4.

. ולכן לא נציב מספרים מהראש, ) תפוחים28(אך ישנו גודל ממשי בשאלה , במקומם מספרים

  : כ נתרגם לביטויים אלגבריים"ואח, נגדיר את המינימום והמקסימום במילים

    

  מינימום  מקסימום

ג "יתקבל כאשר העץ מניב את כמות הק

ג תהיה כמות "וכאשר בכל ק, הגדולה ביותר

  :  מקסימליתתפוחים

2x · 2y = 4xy  

ג "יתקבל כאשר העץ מניב את כמות הק

ג תהיה כמות "וכאשר בכל ק, הקטנה ביותר

  :תפוחים מינימלית

x · y 

    

         x · y = 28:        ולכן, 28פי נתוני השאלה הכמות המינימלית היא - על

  ? = x · y · 4:           אנו נשאלים על הכמות המקסימלית

  . 112 = 28 · 4:     יב את המשוואה בביטוי       נצ

 . מנת לייעל את הפיתרון- עלבספרה אחרונהבחישוב האחרון ניתן להשתמש   
  .(3)התשובה הנכונה היא 

  

  

  .  חד ממד- גיאומטריה   5.

  ) יש גדל מוחלט. (מדויק: סרטוט  

  . AB גודל זווית מרכזית במעגל אשר נשענת על קשת :רוצים  

 הוא  אורך הקשת:יש  
9
2

  .  מהיקף המעגל

  . גודל הקשת עליה היא נשענת=  גודלה של זווית מרכזית :חסר       

  . ניתן למצוא את גודל הקשת במעלות

AB  = 360ומכאן שקשת , 360º -כלל המעגל 
9
2
⋅ =80º.  

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

  

  .  המשאיות מובילות ביום10את כמות חומרי הבניין שכל יש לחשב . סיפור אלגברי  6.

כ "כלומר ביום ישנן בסה.  פעמים ביום 5 המשאיות מובילה10-  כל אחת מ:מיצוי מידע נוסף  

 300כלומר מובלים מדי יום ,  טונות חומרי בניין6בכל הובלה מעבירים ). 5·10( הובלות 50

  . התוצאה בשני הטורים זהה).  הובלה טונות בכל6 · הובלות 50(טונות חומרי בניין 

  . (3)התשובה הנכונה היא   

O

A

B
α=80°

80°
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  . גיאומטריה חד ממד  7.

  ). יש גדלים מוחלטים(מדויק : סרטוט  

  .  זווית במשולש- β זווית במקבילית ובין - 2α השוואה בין :רוצים  

  . 40º= וחלק מזווית במקבילית ,  שהינה זווית במשולשx זווית :יש  

  : 180º - כום זוויות סמוכות במקבילית השווה לפי ס-  על:חסר  

  .α  = 50ºזווית , A = 100ºכל זווית 
  . β = 90ºזווית , פי סכום זוויות במשולש- על

גדולה ' התוצאה בטור א.  β = 90º:  '  טור ב2α = 100º:  'טור א: נשווה בין הטורים: פיתרון

  .יותר

  . (1)התשובה הנכונה היא 

  

  

  

 -ידי נדב -ידי יאיר וגם על- יש לחשב את העמודים שתורגמו גם על.  חפיפה- סיפור אלגברי   8.

  . את תחום החפיפה בינהם, כלומר

בסך . (= 419 + 302) 721סכום העמודים שגם יאיר וגם נדב תרגמו הינו : מיצוי המידע הנוסף  

 כ הפריטים בקבוצה"ההפרש בין סכום תתי הקבוצות לבין סה.  עמודים520הכל בספר רק 

 עמודים תורגמו הן על ידי יאיר והן על 201כלומר . 520 – 721 = 201: יניב את תחום החפיפה

  . ידי נדב

   :פיתרון ויזואלי בעזרת מלבנים       

  
520  עמודים בסה"כ

218  - יאיר
          לא תרגם

302  - יאיר תרגם

101  - נדב
          לא תרגם

201  - תחום חפיפה

  419  - נדב תרגם
  

  . (2)התשובה הנכונה היא 

  

  

α α

β

x
x

A

B C

D

E

50°
50°

40°

40°

90°
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  .  עקרונות ציר המספרים- אלגברה בהשוואה כמותית   9.

  . אין צורך לנקות את האגפיםשני הביטויים בשני הטורים מפושטים ולכן       

  :נפתור בהצבת מספרים מהראש       

:  נבחר מספר נוח להצבה- הוא שבר חיובי  b: מיצוי המידע הנוסף  
2
1

  

 a1,()2(: או שלם שלילי, 1-,  ולכן יכול להיות שבר שלילי0- קטן מ(),
2
1( −−−.  

 :הצבה ראשונה פשוטה  
2
1

 =b, a = -1  :  

4
1

2
1 2

=





   ( ) 11 2 =−  

  .  נפסלות(3)- ו(1)ותשובות , גדול יותר' טור ב  

: מתחום אחר על הצירהצבה שנייה חכמה   
2
1

 =b,  





−=

2
1a 

  

4
1

2
1 2

=





   

4
1

2
1 2

=





−  

  .  נפסלת(2)ולכן גם תשובה , הטורים שווים  

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

  

    .  שטחים- גיאומטריה   10.

  ). 2-רדיוס המעגל יכול להיות כל מספר שקטן מ(הסרטוט גמיש : מיצוי מידע נוסף  

  :  נרשום את הנוסחאות-  רוצים השוואה בין היקף המעגל לשטחו :פישוט הטורים  

    

2 π R  π 2R   

  -לקבלת , )שניהם חיוביים( π-וב, R-נחלק את שני הטורים ב: ניקיון כמו אי שוויון

   

2 R 
  . (1)התשובה הנכונה היא . גדול יותר' א  טור-פי המידע הנוסף - על  

  

  

' נמצאת ביום ד'  המקומות בהם כיתה חיש למצוא את: תרגום השאלה למונחי התרשים  11.

  .  במעבדת פיזיקה12:30-13:30מצב זה מתרחש רק בין השעות . במעבדות השונות

  . (1)התשובה הנכונה היא   
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עלינו למצוא תשובה שבה לא תהיה חפיפה בין שעות : תרגום השאלה למונחי התרשים  12.

במעבדה האחרת , ם לימודים בשעות שבמעבדה אחת ישנ- כלומר , הפעילות של המעבדות

  :נבדוק את התשובות לפי הסדר. צריכה להיות משבצת ריקה

 כבר בשלב זה -  08:00-10:00מעבדת הפיזיקה בשימוש בין השעות ' בתחילת יום א: (1)תשובה   

 חפיפה זו - יש לימודים גם במעבדת הביולוגיה 08:00-09:00תשובה זו נפסלת היות ובין השעות 

  . פשריתכאמור אינה א

-13:30וכן בין השעות , 08:00-10:00מעבדת הפיזיקה בשימוש בין השעות ' ביום ב: (2)תשובה   

אין חפיפה . 10:00-13:30בין : מעבדת הביולוגיה בשימוש בדיוק בשעות האחרות ביום. 14:30

בין שעות הלימודים בין המעבדות השונות ולכן המורה התורן יוכל להיות בשתיהן באותו 

  . אין צורך להמשיך לבדוק את יתר התשובות. היום

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

  

בלבד במעבדות ' שאלה זו עוסקת בטורים של ימי ו: תרגום השאלה למונחי התרשים  13.

  . עלינו למצוא כיתות אשר לומדות רק במעבדה אחת מבין השלוש ביום זה. השונות

  : נבדוק את התשובות לפי הסדר  

וגם במעבדת ) 08:00-09:00(גם במעבדת הפיזיקה ' לומדות בימי ו' כיתות ז: (1)תשובה   

  . תשובה זו נפסלת). 09:00-10:00(הביולגיה 

  .  גם תשובה זו נפסלת- פי הבדיקה שעשינו בתשובה הקודמת -על: (2)תשובה   

וגם במעבדת ) 10:00-11:00(גם במעבדת הפיזיקה ' לומדות בימי ו' כיתות ט: (3)תשובה   

  . תשובה זו נפסלת). 09:00-10:00(כימיה ה

ותלמידי ' תלמידי כיתות ח.  התשובות האחרות ניתן לסמנה 3לאחר שפסלנו את : (4)תשובה   

  . 'א אכן לומדים רק במעבדת הביולוגיה ביום ו"כיתות י

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

  

.  במעבדת הפיזיקה'שאלה זו עוסקת בטור של יום ג: תרגום השאלה למונחי התרשים  14.

סכום מספרי התלמידים : עלינו לחשב את מספר התלמידים הכולל בבית הספר, ראשית

 95כ " בסה- ' יב-ו' יא', י', במעבדת הפיזיקה לומדות כיתות ז' ביום ג. 150בטבלה הנתונה הוא 

95: החלק המבוקש הינו. תלמידים
150

19
30

    . (1)התשובה הנכונה היא . =
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 3אנו מחפשים כיתה אשר תנכח במעבדת הביולוגיה : תרגום השאלה למונחי התרשים  15.
נבדוק את . אשר תהיינה משובצות במרווח של בדיוק יום אחד מביקור אחד לשני, פעמים

  :התשובות לפי הסדר

. צמודים אחד לשני' ה-'ימים ד. 'ה', ד',  לומדת ביולוגיה בימים ב-ב "כיתה י: (1)תשובה   

  . התשובה נפסלת

  . התשובה נפסלת. 'ו', ה', ג',  לומדת ביולוגיה בימים ב-א "כיתה י: (2)תשובה   

  . התשובה נפסלת. ' ד-ו'  לומדת ביולוגיה בימים א- ' כיתה י: (3)תשובה   

  .  התשובה מתאימה- ' ו, ה', ג',  לומדת ביולוגיה בימים א- ' כיתה ח: (4)תשובה   

   .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  :  נציב בתבנית הנתונה- x = 3: בביטוי שעלינו לחשב נתון.  פעולה מומצאת-שאלת ביטויים   16.

    

$(3) = 2 - $(3 – 1) = 2 - $(2) 

$(2) = 2 - $(2 - 1) = 2 - $(1) 

$(1) = 2 - $(1 - 1) = 2 - $(0)
    

  .  נציב ערך זה בביטויים שחישבנו- 1 = (0)$: פי הנתונים- על
    

$(1) = 2 - $(1 - 1) = 2 - $(0) = 2 – 1 = 1  

$(2) = 2 - $(2 - 1) = 2 - $(1) = 2 – 1 = 1 

$(3) = 2 - $(3 – 1) = 2 - $(2) = 2 – 1 = 1
  . (1)התשובה הנכונה היא   

  
  :נפרט את המצבים המבוקשים, שאלת מספרים שלמים  17.

 אינם 27 ,25 ,21: מתוכם. 29 ,27 ,25 ,23 ,21:  הינם30- ל20המספרים האי זוגיים בין   

  . (3)התשובה הנכונה היא . ראשוניים

  

  .  חד ממד- גיאומטריה   18.

  ). גדלי הזוויות יכולים להשתנות(גמיש : סרטוט  

  .  גודל זווית פנימית במשולש:רוצים  

  במקוםש מהרא  מספריםנפתור בהצבת – אין נתונים מספריים :יש  

       αו -β ,תשובותהנעלמים שמופיעים ב:  

  . α = 120º ,β = 100º:         נציב
  . γ=40. פי הזוויות הצמודות- עלγ נחשב את ערכה של זווית :חסר  

  ונפסול כל תשובה שבה מתקבל ערך השונה , α = 120º ,β = 100ºנציב בתשובות : פיתרון  

  . ות נפסל(4)- ו(3), (1)תשובות . 40º - מ

  . (2)התשובה הנכונה היא   

80°

60° γ
α

β

40°

100°

120°
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ונכפול ,  נחשב את ההסברות לכל שלב בנפרד- בעלת מספר שלבים לחישוב - שאלת הסתברות   19.

  :בינהם

ולכן ההסתברות ,  הוא יכול לבחור כל מספר שהוא- תוצאת בחירתו של  רונן אינה משפיעה   

: לבחירתו היא
10
10

=1 .  

ההסתברות . הוא בוחר באקראי שני מספרים.  בדיוק את המספר שבחר רונןחגי צריך לבחור  

: שהמספר הראשון יהיה אותו מספר שבו בחר רונן היא
10
1

מתוך כלל , רק מספר אחד רצוי (

 :גם ההסתברות שהמספר השני שיבחר יהיה אותו מספר שבו בחר רונן היא).  המספרים10

10
1

,  בבחירה הראשונהאוהמצב המבוקש בשאלה הינו שחגי יבחר באותו מספר בו בחר רונן . 

: ולכן יש לחבר בין ההסתברויות,  בבחירה השנייהאו
5
1

10
2

10
1

10
1

==+ .  

  :  נכפול בין ההסברויות  

    

  . (3)התשובה הנכונה היא 

  

  

  .  נפחים- גיאומטריה   20.

). עם זאת היחס בינה לבין הגליל ישמר, קוביה יכול להשתנותגודל צלע ה(גמיש : סרטוט  

  . קוטר המעגל= צלע ריבוע :  מעגל חסום בריבוע-נעביר בניית עזר אוטומטית 

   קוביה-גליל =  גודל נפח מוזר :רוצים  

מקצועrגובה: נכתוב את הנוסחאות   23 ⋅π−.  

בתרגיל  π-פי מיקום ה - על(4)- ו(3) ,(2) את תשובות  בשלב זה ניתן לפסול: פסילת תשובות  

. שאותו מחסריםולכן עליו להיות הגורם ,  הינו מרכיב בנוסחאת נפח הגלילπ: החיסור

  .בתשובות שפסלנו הוא מופיע בגורם שממנו מחסרים

= רדיוס המעגל . מ" סa= אורך מקצוע הקוביה : יש  
2
a

  . aוגובה הגליל שווה גם הוא , 

a:  נציב את הגדלים בנוסחאות:חסר  
2
aaגובהrמקצוע

2
323 ⋅






⋅π−⇒⋅π−  

 :פיתרון  





 π
−⇒

π⋅
−⇒⋅⋅π−⇒

4
1a

4
aaa

4
aa 3

3
3

2
3  

 נקפיד להציב מספר - על מנת להקל את חישוב נפח הגליל a במקום להציב מספרכמו כן ניתן   

  . 1=  כך שרדיוס המעגל a = 2 נציב   למציאת אורך רדיוס המעגל2-שיהיה נוח לחלקו ב

  . (1)התשובה הנכונה היא   

10
10

1
5

1
5

. =

בחירתו של
רונן

בחירתו של
חגי
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כמות ההודעות ששלח :  בשלם100נציב . ללא נתונים מספריים" חלק מחלק" שאלת -אחוזים   21.

  :  ונסדר את הנתונים בעץ-יעקב לאופיר 

  
100

60% 40%

50% 70%

נשלחו מעצבנות

נשארו
מעצבנות

נשלחו מצחיקות

הפכו
מעצבנות

50%
הפכו

מצחיקות
נשארו
מצחיקות

30%

30 12  

12: נחשב את מספר ההודעות המעצבנות
100
30

100
40100 30:  וגם ,⋅⋅=

100
50

100
60100 =⋅⋅  

:  ההודעות שנשלחו סך הכל100 הודעות הגיעו לאופיר מעצבנות מתוך 42  
100
42%42 = .  

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

.  מהראש מספריםנפתור בהצבת -יש למצוא מי מהביטויים שלילי .  ציר המספרים-אלגברה   22.

  .  נפסלות(3)- ו(2), (1)תשובות , y = (−1)הצבת ב

, פיהם כל מספר בחזקה זוגית הינו חיובי-ניתן בנוסף להשתמש בעקרונות ציר המספרים על  

 (−)וכן ש , )רק הופך משלם לשבר ולהיפך(מספר שלילי בחזקה שלילית אינו משנה את סימנו 

  . לפני מספר שלילי יהפוך אותו לחיובי

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

  .  גיאומטריים יחסים- חד ממד - גיאומטריה   23.

 היחסים -עם זאת , כלל הסרטוטים גמישים היות ואין בהם נתונים מספריים: סרטוט  

  . והזוויות המצויירות כשוות אכן שוות, נשמרים בכולם

נפסול את התשובות בהן .  תשובה שבה לא מסורטטים בהכרח משולשים דומים:רוצים  

  .  מסורטטים משולשים שהינם בהכרח דומים

  .  נציב מספרים מהראש-אין נתונים מספריים . יות במשולשים זוו:יש  

  .  זוגות של זוויות שוות3יש להראות כי קיימים בהם ,  על מנת שמשולשים יהיו דומים:חסר  

  ,  אין גדלים של זוויות(1) בתשובה -  נבדוק את התשובות :פיתרון

  .  נבדוק את יתר התשובות. וכן יש רק גודל של צלע אחת

   α = 100ºנציב  : (2)תשובה 

  ,המשולשים שניהם שווי שוקיים ובעלי זוויות שוות

   -ובהכרח דומים 

    

100°

40°

40°

100°

40°

40°a

a
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   .α = 40ºנציב  : (3)תשובה 
   - זוגות של זוויות שוות ולכן בהכרח דומים 3במשולשים 

    

  

  

   α = 70ºנציב  : (4)תשובה 

  , המשולשים שניהם שווי שוקיים ובעלי זוויות שוות

   - ובהכרח דומים

  

  .(1)התשובה הנכונה היא 

  

 נתונים הגדלים - אנו נשאלים על יחס המשקלים . שאלת ממוצע משוקלל בין קבוצות  24.

 -  ) שקלים66(וכן נתון הממוצע בינהן )  שקלים48- ו72(הממשיים של כל אחת מהקבוצות 

  : נסדר את הנתונים בציר

18 66 72648

3 : 1

קפה3 : 1
ברזילאי

קפה
קולומביאני

שקליםשקלים שקלים

יחס משקלים:

יחס מרחקים:

תערובת

  

)   1 : 3: יחס המרחקים של האיברים מהממוצע הינו .  הברזילאי  לטובת הקפה6:18⇒(

  ).  מהמחיר הממוצערחוק יותרמחירו (

 לטובת הקפה  3:1כלומר הינו, יחס המשקלים עליו אנו נשאלים הפוך ליחס המרחקים  

  )לכן משקלו גדול יותר בתערובת, הקפה הקולומביאני קרוב יותר לממוצע. (הקולמביאני

   .(4)      התשובה הנכונה היא 

  

  . יש למצוא משוואה אשר יש לה פיתרון אחד בלבד.  משוואות-שאלת אלגברה   25.

כל מספר בחזקת : xלמשוואה זו אין סוף פתרונות היות והיא מתקיימת עבור כל : (1)תשובה   

  .התשובה נפסלת. 1 יהיה שווה 0

פכו אותה שניהם יה . x הם ערכים אפשריים עבור (1−) וגם 1במשוואה זו גם : (2)תשובה   

  . התשובה נפסלת. להיות פסוק אמת

1x1x: בפישוט המשוואה: (3)תשובה    3  ניתן לסמן תשובה - פיתרון בודד  זולמשוואה. =⇒=

  . זו

  . ולכן למשוואה זו אין אף מספר שיוכל לקיימה, 1=  בחזקת כל מספר 1: (4)תשובה   

  . (3)התשובה הנכונה היא   

40°

40°
50°

50°

a a
40°

70° 70°

40°

70° 70°
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  4 פרק - חשיבה מילולית
  

מספר 
 השאלה

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

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

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

  מילים וביטויים
  
    . ביצירותיו שהשתמש ממי לקבל זכאי שאדם כסף סכומי הם תמלוגים  1.

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

     . קבע ישיבת מסויים במקום שהתיישב מי הוא שביתה קנה  2.

  . (4) היא הנכונה התשובה  

  

   .שונות דמויות או תבניות כלשהוא רך מחומר ולהכין ללוש פירושו לכייר  3.

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

   ".לכל הפחות"פירושו  למצער  4.

   .(1) היא הנכונה התשובה  

  

  אנלוגיות
  

  :כפי ש, כניעההוא מצב שמטרתו להוביל למצור   5.

   . זהירותהיא מצב שמטרתה להוביל להתראה   

  .  עזיבהלמנועצוע פעולות שמטרתן ריתוק הוא בי :(1) תשובה פסילת  

  . התגנבות היא פעולה שיכולה להתבצע על ידי זחילה :(2) תשובה פסילת  

   .  ממצב של עצלותלהוציאדרבון היא פעולה שמטרתה  :(3) תשובה פסילת  

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  :כפי ש, לחםשהינה חומר הגלם להכנת , )חיטה( הוא חפץ שבעזרתו חותכים משהו מגל  6.

  .ייןשהינם חומר הגלם להכנת , )אשכולות ענבים( היא חפץ שבעזרתו חותכים משהו מזמרה  

  ). חסר הקשר העקיף(מוציאים את הדג  שבעזרתוחכה היא חפץ  :(1) תשובה פסילת  

  .תבואה הוא שם כולל לתוצרי האדמה. אלומה היא אוסף של שיבולים :(2) תשובה פסילת  

   .   בעת קטיפת פריהמסייעסולם הוא חפץ  :(3) תשובה פסילת  

   .(4) היא הנכונה התשובה  
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  :כפי ש, דילולפירושו לעשות על משהו ההפך מפעולת להסמיך   7.

    . מניעה פירושו לעשות על משהו ההפך מפעולת לאפשר  

  . להסמיךהיא פעולה שמטרתה הפוכה ממטרתו של מי שעושה דילול : אפשר גם  

   הבנה שלו שימנעפירושו לעשות מה ) להסתיר(=להצפין  :(1) תשובה פסילת  

   יש לבצע אכיפה שעליו, לחוקק פירושו לקבוע חוק :(2) תשובה פסילת  

   . להקטין פירושו לבצע מזעור :(3) תשובה פסילת  

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  

  :כפי ש,  בחוזקהלאחוזפירושו ללפות   8.

    .  בחוזקהלזרוק פירושו להטיח  

  . שבמהלכו עושים להכות, )לריב(להתגושש פירושו לעשות משהו  :(1) תשובה סילתפ  

  .  להסתנוור הוא התוצאה של להאיר יותר מדי :(2) תשובה פסילת  

   .  להתנפץ הוא תוצאה אפשרית של משהו שעשה ליפול :(3) תשובה פסילת  

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  

  :שכפי , מחסה הוא מי שנמצא בחוֶסה  9.

    . נכר הוא מי שנמצא בגולה  

  . מי שמקום עבודתו הוא בגינה/גנן הוא בעל גינה :(2) תשובה פסילת  

  . )האל לא בהכרח נמצא במקדש(מקדש הוא מקום בו עובדים לאל  :(3) תשובה פסילת  

   .  צופה הוא מי שמסתכל אל מה שנמצא על הבמה :(4) תשובה פסילת  

   .(1) היא הנכונה התשובה  

  

  

  :כפי ש,  אותו לרסן הוא מי שמישהו אחר יכולכיבוש-בר  10.

    .  אותולשפוט הוא מי שמישהו אחר יכול שפיטה-בר  

  ).הוא עושה את הפעולה בעצמו(מזל הוא מי שעשה להצליח - בר :(1) תשובה פסילת  

  ).כינוי למת= מינן -בר(מינן הוא כינוי למי שכבר לא עושה לחיות - בר :(2) תשובה פסילת  

  ).זמני, אינו יציב= חלוף - בר(חלוף הוא כינוי למשהו שעושה לחלוף - בר :(3) תשובה פסילת  

   .(4) היא הנכונה התשובה  
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  החלפת אותיות
  

   . צ.ל.ח היא הנכונה השלשה  11.

מה עושים על נוסעים בספינה (" היא תשובה צרה במשמעותה לחיפוש עוגן (4)תשובה 

  )?שטובעת

אך , מתאימה אליה במיוחד. ד.מ.עיא תשובה מאוד צרה אשר השלשה  ה(3)תשובה , כן כמו

היה נכון לנחש , במידה וזוהי השלשה היחידה שעלתה . אינה מתאימה לתשובות נוספות

  . תשובה זו

   .(3) היא הנכונה התשובה  

  

  

   . מ.צ.ע היא הנכונה השלשה  12.

  " ?ל לשפוט באובייקטיביותאת מי אדם לא יכו: " היא תשובה טובה לחיפוש עוגן(2)תשובה 

   .(1) היא הנכונה התשובה  

  

  

   .  ר.ט.פ היא הנכונה השלשה  13.

מבין שתי תשובות אלו . (4)- ו(2)היא מסיח מוליך שולל ומתאימה לתשובות . ל.ט.בהשלשה 

 2לעומת תשובה , )פועל שמתאר אי התקיימותו של הסמינר( צרה יותר במשמעותה 4תשובה 
  . (4) נכון היה לנחש את תשובה -במידת הצורך , לכן.  עושהשהינה פעולה שאדם

  . למלמל, לפלוט, להגיד דרך אגב" = להפטיר: "(3)בתשובה 

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  

   . ל.ל.ה היא הנכונה השלשה  14.

 המילה הינה תיאור לנער נהנתן (2)בתשובה . (2)- ו(1)מתאימה לתשובות . ב.ב.שהשלשה 

, מורד, סורר, פוחז, שובב(דקדוקית שלשות רבות יכולות להתאים אליו שבשל התבנית ה

היא ' שביב'והשימוש במילה ,  בה ישנו הקשר צר מאוד(1)לעומת תשובה , )הולל, מורה

  . (1) נכון היה לנחש את תשובה - במידת הצורך , לכן. במסגרת ביטוי ספציפי

ים המילה הינה פעולה חיובית בשני המשפט. (4)- ו(3)מתאימה לתשובות ר .א.פהשלשה 

  . ל.ט.בתבנית הדקדוקית של מילת הפ/ואף אחד מהמשפטים אינו צר במשמעותו, שנעשית

   .(1) היא הנכונה התשובה  
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  השלמת משפטים
  

וודאו . ליתאמוצגת העבודה עם הזוגות בתשובות כך שכמות התשובות הנבדקות תהיה מינימ

  .בתחקור שהקפדתם לעבוד כך

 חלקו הראשון של המשפט לאחר שפישטנו את המילים שבו תמצות שנבדקה מופיע בכל תשובה

לאחר מכן .  של המשפט בהתאם להקשרהובלה עצמאיתלאחר מכן מופיעה . והפכנו אותו לחיובי

 מייצגים את נקודות העצירה - | - הקווים האנכיים . נבדקת התאמה של המשך המשפט להקשר

  . המומלצות

  

     . נתחיל לבדוק אותן.  מתחילות באופן דומה(4)- ו(2), (1)תשובות   15.

אסור ,  מה שאין בו עקרונות ברורים| לכן |שביט חושב שיש עקרונות ברורים " :(1) תשובה  

אני אחשוב שלא חייבים להיות עקרונות : הובלת משפט |" אני לא חושב כמוהו "|". לקבל

המשך המשפט ". עקרונות ברוריםאיני חושב שצריכים להיות : "נמשיך לקרוא. ברורים

  . התשובה מתאימה. מתאים לאופן בו הובלנו אותו

   .(1) היא הנכונה התשובה  

  

 הטון בעל מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופן מתחילות (4)-ו (2) ותשובות ,(3)- ו(1) תשובות  16.

     :החיובי

: הובלת משפט |" זולחיזוק אמירה  "|" אנשי צבא יכולים לחזות את העתיד" :(1) תשובה  

נצפה בהמשך המשפט לאמירות נוספות שתומכות בכך שאנשי צבא יכולים לחזות מה יהיה 

". יכולים לחזות את העתיד, אך לא אנשי צבא, הוכיחו שבני אדם: "נמשיך לקרוא. בעתיד

  . התשובה נפסלת. המשך המשפט הפוך למה שציפינו לקרוא

נצפה : הובלת משפט |" כנגד אמירה זו "|" את העתידאנשי צבא יכולים לחזות : "(3)תשובה   

וגם אנשי , הוכח שבני אדם: "נמשיך לקרוא.  יכולים לחזות את העתידלאלקרוא שאנשי צבא 

התשובה . המשך המשפט תואם את מה שציפינו לקרוא". צבא לא יכולים לחזות את העתיד

  . מתאימה

   .(3) היא הנכונה התשובה  

  

 הטון בעל מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופן מתחילות (4)-ו (2) ותשובות ,(3)- ו(1) תשובות  17.

  ): כל ההשלמות תואמות מלבד ההשלמה השנייה(אשר בנוסף לכך הינו זוג טוב יותר , החיובי

 הפוךנצפה למצב : הובלת משפט |" אבל "|" הבוררת בדרך כלל לטובת העובדים" :(2) תשובה  

. וצדקות באמת והבוררת תהיה הפעם לטובת בעלי המפעל שטענות העובדים לא יהיו מ-

המשך המשפט אינו מתאר ". ובעלי המפעל צריכים לחשוש, העובדים צודקים: "נמשיך לקרוא

אלא את מה שקורה בדרך כלל כשהבוררת לטובת , את המצב השונה שציפינו לקרוא

  . העובדים
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נצפה למצב : הובלת משפט |" בלא "|" הבוררת בדרך כלל לטובת בעלי המפעל: "(4)תשובה 

נמשיך .  שבמקרה זה העובדים צודקים ולכן הבוררת תהיה שלא כמנהגה לטובתם-הפוך 

המשך המשפט תואם את מה ". ובעלי המפעל צריכים לחשוש, העובדים צודקים: "לקרוא

  . התשובה מתאימה. שציפינו לקרוא

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  

 זוגמומלץ להתחיל לבדוק מה .דומה באופן מתחילות (4)-ו (2) תשובותו ,(3)-ו (1) תשובות  18.

  : אשר הכתוב בו תואם את ההיגיון הבריא

נצפה : הובלת משפט |" כולם הופתעו "|" משה בעד ניסויים, עדנה נגד ניסויים" :(2) תשובה  

נמשיך . או שמשה יהיה נגד ניסויים,  שעדנה תהיה בעד הניסויים-לקרוא בהמשך מצב הפוך 

בהמשך המשפט אכן ".  המאמר הינו נגד ניסויים-משה תומך במאמר שעדנה כתבה : "לקרוא

  . התשובה מתאימה. הייתה ההפתעה שציפינו אליה

   .(2) היא הנכונה התשובה  

  

  

מהזוג בעל המבנה  לבדוק נתחיל .דומה באופן מתחילות (4)-ו (2) ותשובות ,(3)- ו (1) תשובות  19.

  :  ותרהתחבירי הפשוט י

נצפה לקרוא : הובלת משפט |" אלא ב "|" הספר אינו תורם בתיאור פולחן" :(2) תשובה  

בפרשנויות הגרועות : "נמשיך לקרוא. דברים חיוביים על הספר הממחישים את תרומתו

  . התשובה נפסלת. המשפט אינו ממשיך בנימה החיובית לה ציפינו". שלו

ולכן נקרא החל מההשלמה השלישית , (2) לתשובה התשובה מתחילה באופן זהה: (4)תשובה   

בפרשנויות : "ונצפה למצוא את הנימה החיובית שחיפשנו בבדיקת התשובה הקודמת

המשך המשפט מספק את ". שממחישות צורך להערצה, המעולות לסיפורים על הקדושים

  . התשובה מתאימה. הנימה החיובית שחיפשנו

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

 - בדקו זאת בתחקור לגבי עצמכם ! שובות בכל שאלה ת1.5במקבץ זה בדקו בממוצע  : לבשימו

    . ינת עם התשובותצע זה מהווה מדד מצוין לעבודה מצוממו
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  היגיון
 ניסוח השאלה מצביע על כך שישנם מספר -" ?מה לא יתכן"בה נשאלים , חידת שיבוץ וסידור  20.

    . ולפסול על פיו תשובות, ץ אפשרי של הנתוניםולכן יש ליצור שיבו, שיבוצים אפשריים

  : הנתונים  

  . שניים בינהם/  עומד בינהם אדם -" בין אלי לדוד עומד אדם אחד לפחות"  

עם אדם אחד /  הן עומדות אחת ליד השנייה -" בין ברכה לגיתית עומד אדם אחד לכל היותר"  

  . בינהם

  : שיבוץ אפשרי פשוט  

  

  אלי  ברכה  דוד  גיתית

    

  . ולכן נפסלות,  יתכנו(4)- ו(1)שיבוץ זה מראה כי תשובות   

במטרה להראות שאחת התשובות שנותרו תתכן ובכך , יש לבצע כעת שיבוץ נוסף אפשרי  

  : לפסול אותה

  

  דוד  ברכה  גיתית  אלי

    

  . ולכן נפסלת,  תתכן (2)שיבוץ זה מראה כי תשובה   

, יות וכדי שגיתית עומדת בסמוך לברכה בלבד לא תתכן ה(3)ניתן להראות כי תשובה , בנוסף  

 -מצב זה משאיר שני מקומות צמודים אחד לשני . עליה לעמוד באחד הקצוות כשגיתית לידה

    : שעל פי כללי השאלה אלי ודוד לא יוכלו לעמוד בהם

  

     ברכה  גיתית

   .(3)התשובה הנכונה היא   

  

     . את טענתו של שמשון" ?מה מחליש"יש למצוא .  ניסוי- שאלת הגיון בריא   21.

  ). שיעור אבחונים גבוה+ מכון : *(תוצאת הניסוי  

  שיעור אבחון גבוה⇐שיטת האבחון : מסקנתו של שמשון  

  :ולכן מחלישה את המסקנה,  מוצעת סיבה אחרת לתוצאות הניסוי(2)בתשובה   

זה לא שהשיטה כל כך ( שיעור אבחון גבוה ⇐האוכלוסייה שמופנית למכון בסיכון גבוה   

  ). אלא שמראש מופנים אנשים בעלי סבירות גבוהה יותר לחלות במחלה, טובה

  . (2)התשובה הנכונה היא   
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  :יש להבין את כל אחד מחלקי המשל.  משמעות משל- שאלת הגיון בריא   22.

  
אמנם ככל שהחיכוך בין המטוס לאוויר קטן, כך המטוס יכול להגיע למהירות גדולה יותר, אך ללא חיכוך כלל - הוא לא יוכל לטוס

אך בלי מגבלות
כלל

המטרה המרכזיתאפשר להגיע להישגים גבוהים יותרככל שיש פחות גורמים מגבילים
לא תושג

  החיכוך הכרחי
  . הילדיםהטלת איסורים פוגעת בבריאות הנפשית של : ענבל  

  . אך האיסורים הכרחיים, אמנם האיסורים מגבילים את הילדים: תמי  

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

  

  "  ?לא מחליש"יש למצוא מה .  ניסוי- שאלת הגיון בריא   23.

  צעירים מפנים לו מקום ⇐ זקן באוטובוס: השמועה שרועי שמע  

 מטייל זה גרם לו -) לא פינו לו מקום באוטובוס+ מטייל *(הוא קרא מקרה בודד על , בנוסף  

 3ולכן ישנן , אנו נשאלים מה לא מחליש את עמדתו של רועי. לפקפק בנכונות השמועה
  :יחלישו את עמדתו של רועי בכך שיסבירו שהשמועהכן תשובות אשר 

  . אכן נכונה,  צעירים מפנים לו מקום⇐זקן באוטובוס  

והשמועה אומרת ,  באוטובוס ישנם רק זקנים-תשובה זו מחלישה את רועי : (1)תשובה   

" יקיים"ולכן לא היה מי ש, היו רק זקנים באוטובוס. שהצעירים הם אלו שמפנים את מקומם

  . את השמועה ויפנה למטייל את המקום

 לפנות לא היה צורךו,  היו הרבה מקומות פנויים-תשובה זו מחלישה את רועי : (2)תשובה   

  . מקום למטייל שעלה

ולכן , תשובה זו מחלישה את רועי היות ועל פיה המטייל לא היה כלל זקן: (3)תשובה   

  . עליו" חלה"השמועה אינה 

אלא רק , תשובה זו אינה רלוונטית היות ובשמועה לא הייתה התייחסות למראה: (4)תשובה   

  . לגיל

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

  

ידי -  טענות כלליות שנאמרו על3ובנוסף , ")רוב(" נתונות שתי טענות יישיות -הגיון פורמאלי   24.

  . אנו נשאלים האם טענותיהם של המנהלים יתכנו. שלושה מנהלי גן חיות במקומות שונים

זאת משום ששתי (צירוף שתי הטענות היישיות אינו מאפשר הסקת מסקנה , במקרה שלנו  

ולכן יכול להיות אפילו מצב שבו אף אחד , ) עוסקות באותה הקבוצהאינן" רוב"טענות ה

והצייתנים הם , מצב שבו הרבה מאוד בעלי חיים אחרים עצובים(מהנמרים אינו צייתן 

    . יכול להיות גם מצב שכולם הם עצובים וצייתנים, כמו כן). מתוכם

  . (4)התשובה הנכונה היא   
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  הבנת הנקרא
  

   :הקטע תמצות

   .  אך זה לא באמת כך-כולם חשבו שהיא אחידה בכל העולם : שפת הסימנים :אשונהר פסקה

  ? למה חשבו ששפת הסימנים אוניברסלית : שנייה פסקה

   אוניברסלי⇐סימן איקוני ⇐סימן חזותי : כי חושבים ש               

  :  ה אוניברסלית מכיוון ששפת הסימנים אינ :שלישית פסקה

  . סימן חזותי הוא לא תמיד איקוני. 1                 

  . סימן איקוני הוא לא תמיד אוניברסלי. 2                 

  

  

בתחילת הפסקה הראשונה מוצגת הסברה כי שפת .  לגבי הפסקה הראשונהממוקדת שאלה  25.

, "מקובלות גם על רבים מהחירשים עצמםוהן היו : ".... 2בשורה . הסימנים היא אוניברסלית

ולכן משתמע כי חירשים רבים סברו שיוכלו לתקשר עם חירשים מכל העולם בשפת הסימנים 

  .  שהם מכירים

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

  

המושג . אשר מוסבר בהמשך הפסקה השנייה, 8-9המפנה לציטוט משורות  ממוקדת שאלה  26.

וכן אייקוני היות והפה הוא , י היות ומוצג באופן ויזואלילאכול באמצעות הפה הוא חזות

קשה לשער "וכן ככל הנראה אוניברסלי כי , את פעולה האכילה, כלומר מסמן, "אייקון"

מסומן באמצעות מצג אצבעות ליד המצח או " לאכול"שקיימת שפת סימנים אשר בה המושג 

  ). 9-10שורות " (האזן

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

  

    . אודות הפסקה השנייהממוקדת  שאלה  27.

  . הפסקה השנייה מסבירה מדוע סוברים כך. שפת הסימנים אינה זהה בכל העולם: (1)תשובה   

עוסקת בפרט שנאמר בפסקה הראשונה על כך שדווקא כן צפו ששפת הסימנים : (2)תשובה   

  . תהיה אוניברסלית

יומם של סימנים אייקוניים רבים בשפת הפסקה השנייה דווקא מסבירה מדוע ק: (3)תשובה   

  . הסימנים הינה סיבה לכך שסברו בעבר כי השפה תהיה אוניברסלית

הישירות שבייצוג תכונותיהם של האובייקטים באמצעות הסימן : "11בשורה : (4)תשובה   

תחושת הטבעיות נובעת גם מהנטייה של בני ": ... טבעיות"החזותי מעוררת תחושה של 

  "ש במחוות דוף מסוימות כדי להביע מידע חזותי שקשה להעבירו בדיבורהאדם להשתמ

  .(4)התשובה הנכונה היא 
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הפסקה : נעזר בתמצות הפסקאות. אודות היחס שבין הפסקה השנייה לראשונהכללית  שאלה  28.

    .  שמוצגת בתחילת הפסקה הראשונה- השנייה מסבירה את הסברה שרווחה בעבר 

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

    :נעזר בתמצות הפסקה. אודות טענה המוצגת הפסקה האחרונהשאלה ממוקדת   29.

  :שתי סיבות לשונות בין שפות הסימנים  

  )לדוגמא" תערוכה"המילה (סימן חזותי הוא לא תמיד איקוני . 1  

מקור בשפות סימנים /ידי כנף- ציפור שמיוצגת על(סימן איקוני הוא לא תמיד אוניברסלי . 2  

  )שונות

השונות עדיין הייתה מתאפשרת היות וסימן איקוני אינו , גם אילו כל ייצוג חזותי היה איקוני  

  בהכרח אוניברסלי

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

 
   :בתשובות ישנה הפנייה לשורות הספציפיות, על הקטעכללית  שאלה  30.

.  אוניברסלית הינן הסברות בדבר היותה של שפת הסימנים1הסברות בשורה : (1)תשובה   

  . סברות אלו הוסברו כשגויות בפסקה הראשונה והשלישית

היא העובדה בדבר היותן של שפות דבורות שונות " המובנת לנו מאליה"העובדה : (2)תשובה   

  . התשובה מתאימה. עובדה זו לא הופכה או נסתרה בקטע. אחת מהשנייה

עובדה זו . מסויים באופן אחד בלבדהוא היכולת להציג דבר " הדבר שנדמה לנו: "(3)תשובה   

  . הוסברה בהמשך הקטע כאינה נכונה באמצעות הדוגמאות בפסקה השלישית

ואשר , היא מערכת הטענות המובאת בסוף הפסקה השנייה" התפיסה הרווחת: "(4)תשובה   

  ". אין היא נכונה"בתחילת הפסקה השלישית מוגדר כי 

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

]34[  
 מ"קידום בעוצת קבכל הזכויות שמורות להוצאת  ©

  
  
 

1-800-80-2000 1-800-80-2000 

www.kidum.comwww.kidum.com

  5 פרק - יתחשיבה כמות
  

מספר 
 השאלה

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

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

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

  .אים השוניםבנוש

  

  

  :ע" נבנה טבלת הז-בעיית הספק    1.

    

  ע  ז  ה  

     :נחשב  : נתון

        1
50

 =  

   ארמון1 דקות   50

1  :רוצים
50

  : נחשב  

12 : 1
50

 = 600 
 ארמונות 12

    

  נחלק את     , מכיוון שנשאלנו לגבי מספר השעות.  דקות600-  ארמונות ב12וסי יבנה יבלנו ש      קי

  . שעות10=  60 : 600   )  דקות60בכל שעה  (60-      התשובה ב

   .(1)      התשובה הנכונה היא 

  

  

  .  יחסים גיאומטריים- ממד -  חד-גיאומטריה  שאלת   .2

עם זאת היחסים הנתונים בסרטוט , ם להשתנותגדלי הצלעות יכולי(גמיש : סרטוט

  ). מדוייקים

   צורות דומות - יחס בין שני ריבועים :רוצים

  .  קשר בין צלעות בריבוע הגדול והקטן:יש

  , AG = 1 -  בשאלה  בגודל הקטן1נציב ולכן , אין נתונים מספריים

  .  GD = 2: ומכאן ש

  .3= בהצבה זו מקבלים כי צלע הריבוע הגדול 

  : נמצא את יחס הדמיון הקווי:חסר

  

  קטן  גדול  

  1  3  צלעות מתאימות

  1  3  יחס דמיון קווי

1 2

F

A

E

B C

DG

3 ס"מ
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ולכן היחס בין ההיקפים שווה , ההיקפים מקיימים גם הם את יחס הדמיון הקווי: פיתרון

  . ליחס הדמיון הקווי

, 12= היקף גדול : ניתן בנוסף לחשב את היקפי שני הריבועים בעזרת המספרים שהצבנו

  . ולצמצמם למציאת היחס בינהם, 4= קף הקטן והי

  . (3)התשובה הנכונה היא 

  

  

  . שאלת גיאומטריה מופשטת   3.

   חלקים שווים הינם 4- המיתרים אשר יחלקו את המעגל ל2

  .שני קטרים אשר יהיו מאונכים אחד לשני 

90º = 360הם יצרו זוויות של (
4
1
⋅ .(  

  . (3)התשובה הנכונה היא 

  

  

   הרכבת מספר- סיפור אלגברי    4.

ישנו , בנוסף.  שקלים100- ו50 ,20 שקלים תוך שימוש בשטרות קבועים של 300יש להרכיב 

 שטרות ושילם 3- השתמש ב-כלומר , אורי השתמש בשטר אחד מכל סוג: עוגן בנתוני השאלה

  ). = 100 + 50 + 20( שקלים 170בהם 

, (170 – 300) שקלים 130, שתמש כדי להרכיב את יתר הסכוםיש לבדוק באילו שטרות ניתן לה

  . כך שהתשלום יהיה מדויק

היות ואין ,  שקלים50 שטרות של 2-וגם לא ב,  שקלים100אפשר להשתמש בשטרות של -אי

  .  באופן מדויק130- שקלים שישלים את הסכום ל30שטר של 

 השקלים ( = 50 – 130) 80נוכל להשלים את ,  שקלים50במידה ונשתמש בשטר אחד של 

  .  שקלים 20 שטרות של 4הנוספים באמצעות 
20 + 50 + 100 + 50 + 20 + 20 + 20 + 20 = 300

  עוגן
  . שטרות8- כ השתמש אורי ב"בסה

  . (3)התשובה הנכונה היא 

  

  

בהוצאת שורש ממעלה (שוויון - נוציא שורש שלישי משני חלקי האי. שוויון- אי-שאלת אלגברה  5.

  ). שליליים/ זוגית אין צורך לבדוק פתרונות חיוביים-אי

  1x1x 3 <⇒< .  

 x = (−1)בהצבת . אי השוויון מתקיים, x = (−1) בהצבת :פיתרון בהצבת מספרים מהראש  

  . כלומר אינן נכונות בהכרח ולכן נפסלות,  אינן מתקיימות(4) - (2)תשובות , בתשובות

  . (1)התשובה הנכונה היא   

O
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  .  תשובות3  במטרה לפסולנציב מספרים -בעיית ממוצע בנעלמים    6.

  A = 2, B = 3 
 C = 11, D = 12 .  

7: נחשב את הממוצע בינהם  
4
28

4
121132

==
+++

 .  

  . נפסלות (2)-ו (1)תשובות   

כלומר שהממוצע יכול , אינה נכונה תמיד (3)נבצע הצבה נוספת במטרה להראות שגם תשובה 

במטרה , D-ו  Cבמקום נעשה זאת על ידי הצבת מספרים גדולים מאוד . 10-להיות גדול מ

  .10-בהצבה זו ממוצע ארבעת המספרים גדול מ. C = 20, D = 30נציב : להגדיל את הממוצע

  . (3)הצבה זו פוסלת גם את תשובה   

   .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

    .  שטחים-שאלת גיאומטריה    7.

  ). יש גדלים מוחלטים(מדויק : סרטוט  

 2r⋅π -שטח מעגל : רוצים  
  . ובו שני ניצבים, )90º= זווית הנשענת על קוטר (משולש ישר זווית : יש 

   שמהווה גם חצי מיתר המשולש -רדיוס המעגל : חסר  

  ). קוטר המעגל= יתר המשולש (  

: נשתמש במשפט פיתגורס על מנת לחשב את קוטר המעגל

AB10AB10AB31 2222 =⇒=⇒=+ .  

= ומכאן שרדיוס המעגל 
2
10

 .  

π=⋅π=: נציב את רדיוס המעגל בנוסחת השטח: פיתרון









⋅π 5.2

4
10

2
10

2

 

   .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

   :נפתור בהצבת מספרים מהראש – ללא נתונים מספריים -בעיית ממוצע    8.

  שקלים  2: שנה ראשונה  

  שקלים 4: שנה שנייה  

  שקלים 8: שנה שלישית  

  שקלים 16: שנה רביעית  

2 :ממוצע המשכורות   4 8 16 30 7.5
4 4

+ + + = =    

  . ממוצע המשכורות קרוב ביותר למשכורת של השנה השלישית  

  . (3)התשובה הנכונה היא   

A

B

C1

3

10
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     יחסי שטחים- שאלת גיאומטריה   9.

 היחסים בסרטוט יישארו קבועים -עם זאת , גדלי הצלעות יכולים להשתנות(גמיש : סרטוט  

  ). שנתונה ומגדירה יחסים קבועיםבזכות המשוואה   

  .   מלבן קטן יותר-לשטח הכהה , יחס בין שטח מלבן גדול: רוצים  

   -ולכן ניתן להסתמך עליו , היחסים בסרטוט מדויקים: יש

  כלומר , מלבנים קטנים 3-המלבן הגדול מורכב מ: בקיפולי ניירנפתור 

  . מטח המלבן הקטן3 שטחו גדול פי

  :  מהראשפיתרון בהצבת מספרים

  .2מכאן שרוחב המלבן הלבן הוא ,  בתור רוחב המלבן הקטן1נציב 

  ).אורך המלבן זהה בכל שלושת המלבנים. ( בתור אורך המלבן4נציב 

 3x4 = 12= שטח המלבן הגדול 
12ומכאן שיחס השטחים המבוקש הוא   1x4 = 4= שטח המלבן הכהה 

4
3=.  

  . (3)התשובה הנכונה היא 

  

: רק באחת המשבצות" וי"יש למצוא את החלקים מתוך העוגה אשר מסומן במקרא שלהם    10.

  . 51% = 3% + 28% + 5% + 15%: חלקים כאלו 4ישנם ).  ש / פ ( שוודית /פינית

   .(2)התשובה הנכונה היא   

  
  .  נתון מספר מוחלט המייצג את החלק–בעיית אחוזים    11.

בכל שלוש המשבצות " וי"תוך העוגה אשר מסומן במקרא שלהם יש למצוא את החלקים מ

גם שוודית וגם שפה נוספת , אחוז האנשים שדוברים גם פינית: ישנו רק חלק אחד כזה. א/ש/פ

    :נחשב בעזרת טבלת יחס . השלם- שואלים על כלל התושבים בפינלנד . 20%= 

  אחוזים

20%  

100%  

  מספרים ממשיים

  תושבים 1,000,000

  תושבים 5,000,000

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  
ולא " פ"במשבצת " וי"יש למצוא את החלקים מתוך העוגה אשר מסומן במקרא שלהם    12.

בנוסף יש . X חלקים אלו ייצגו את -) דוברים פינית ואינם דוברים שוודית" (ש"במשבצת 

ולא " ש"במשבצת " וי"למצוא את החלקים מתוך העוגה אשר מסומן במקרא שלהם 

  .y חלקים אלו ייצגו את - ) דוברים שוודית ואינם דוברים פינית" (פ"במשבצת 

       x 43% = 28% + 15%:  י שני חלקים בעוגה"מיוצג ע = x .  

y         8% = 5% + 3% :  י שני חלקים בעוגה"מיוצג ע = y   

 x – y = 43% - 8% = 35%: ומכאן ש  
  . (3)התשובה הנכונה היא  

B C

A D

E

1

2
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. רק במשבצת אחת" וי"מצוא את החלקים מתוך העוגה אשר מסומן במקרא שלהם יש ל  13.

תושבי פינלנד אשר בוודאות דוברים רק שפה אחת הינם אלו אשר דוברים פינית או שוודית 

קבוצה נוספת אשר עשויה לדעת רק שפה אחת הינם התושבים אשר . 5% + 15% = 20%: בלבד

יתכן וכל .  מתושבי פינלנד7% קבוצה זו מהווה -בלבד " דוברים שפה או שפות אחרות"

אך , ) מתושבי פינלנד27%= ואז דוברי שפה אחת (התושבים בקבוצה זו יודעים רק שפה אחת 

 20%יתכן שכל התושבים בקבוצה זו יודעים יותר משפה אחת ואז דוברי שפה אחת הינם רק 

  .  שאנו יודעים לגביהם בוודאות

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

                                          :נגדיר את השבר המבוקש  14.

אינם " (פ"במשבצת " וי"ראשית יש למצוא את החלקים מתוך העוגה אשר לא מסומן בהם   

" וי"עלינו למצוא היכן מסומן ,  בתוך חלקים אלו15% = 3% + 7% + 5%): דוברים פינית

 8% = 3% + 5%: בדית מתוכםדוברי הש): דוברים שוודית" (ש"במשבצת 
  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

  .  נשאלים על הזמן המינימלי שיידרש להמראת כל המטוסים- סיפור אלגברי   15.

, נחלק את המטוסים שווה בשווה בין שני המסלולים:  מטוסים ושני מסלולי המראה 80ישנם   

  .  מטוסים40 מכל מסלול ימריאו -כלומר 

  : ולכן נבצע המרה, ואילו התשובות הינן בדקות, נים בשניותזמני ההמראה נתו  

   מטוס1 ⇐ שניות 20  

   מטוסים 3  ⇐ שניות60  

:  מטוסים ידרשו40-ולכן ל,  מטוסים3כלומר בכל דקה ממריאים   
3

40
3
113 .  דקות⇐

ולכן באותן , סלולים בו זמניתהמטוסים יכולים להמריא משני המ
3
 80 דקות ימריאו כל 113

  .(1)התשובה הנכונה היא . המטוסים

  

  

    : ראשית נפשט אותו- אנו נשאלים על ערכו של היחס .  מספרים שלמים-שאלת אלגברה   16.

  
a
b:

b
a

a
b
b
a

bb
aa

b
a

2

2
⇐⇐

⋅
⋅

⇐ .  

    

 .    דיתוודוברי ש       
 מי שאינו דובר פינית
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  : תשובות יתכנו שלמים בלבד במטרה לבדוק אילונציב מספריםכעת 

  . a = 1, b = 1תתכן כאשר : (1)תשובה   

ניתן לסמן ). 5( צריך להיות מספר שאינו שלם 2b =5 ,b לא תתכן היות וכדי ש: (2)תשובה   

  . את התשובה

  . a = 2, b = 3תתכן כאשר : (3)תשובה   

  . a =1, b = 2תתכן כאשר : (4)תשובה   

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  

 . שאלה מילולית המשלבת עקרונות חלוקה ופירוק לגורמים-שאלת אלגברה   17.
  : 70 נמצא את גורמי החלוקה של המספר - 70נתון כי מכפלת הספרות של המספר היא   

  

  

    

  

  

 אף אין(ספרתי - ממציאת גורמי החלוקה של המספר עולה כי המספר חייב להיות מספר תלת  

סכום הספרות שלהן . 7 ,5 ,2:  הספרות הינן3וכן עולה כי , )70שתי ספרות שמכפלתם תניב 

 סכום הספרות -) 752 או 257(שימו לב שלא משנה מה יהיה המספר עצמו . 14 = 7 + 5 + 2: הינו

  .  נשאר קבוע

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

 נפתור בהצבת ולכן ,  מהגורמים בנוסחהאין נתונים מספריים לגבי אף אחד. בעיית תנועה  18.

11מהירותו של זאב גדולה פי " נתון בשאלה כי . מהראשמספרים
2

זהו  "  ממהירותו של אריה 

  :  נבנה טבלת יחס-למעשה יחס המהירויות בינהם 

  

 מהירותו של אריה  מהירותו של זאב

11
2

  1 

3 2 
     

ולכן זמן ההליכה שלהם הוא , ונפגשו באותו הזמן, הם יצאו באותו זמן: ספר בזמןהצבת מ  

  .  שעה:1 נציב - שווה 

    

  

70

352

5 7



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

]40[  
 מ"קידום בעוצת קבכל הזכויות שמורות להוצאת  ©

  
  
 

1-800-80-2000 1-800-80-2000 

www.kidum.comwww.kidum.com

  : ד לחישוב הדרך"נציב את הנתונים בטבלת מז  

   
  דרך  זמן  מהירות  

  מ" ק3: נחשב  שעה1  ש" קמ3  זאב

  מ" ק2: נחשב  שעה1  ש" קמ2  אריה

 
אריהמפגש זאב

  
    

  . כלמ בסך ה" ק5מ מתוך " ק2אריה הלך   

  .(1)התשובה הנכונה היא   

    

 
  : על פי נתוני השאלה מהראש מספריםפתור בהצבתנ - מספרים שלמים - אלגברה    19.

  n = 4 , 1מתקבלת שארית  3-ב 4בחלוקת .  

אנשים ורוצים לשמור על המתנות  6-מתנות ל 4כשמחלקים ( 4היא  6-ב 4שארית החלוקה של   

והשארית , אף אחד מהארבעה לא יקבל מתנה,  שווהוכן שכולם יקבלו כמות מתנות, שלמות

  ). מתנות 4שתישאר למי שמחלק היא 

  .4היא  6- ב10שארית החלוקה של ). 1 מתקבלת שארית 3- ב10בחלוקת ( n = 10ציב        ניתן גם לה

  . (4)התשובה הנכונה היא   
  

  

   . שטחים-שאלת גיאומטריה   20.

   ).יש גדלים מוחלטים(מדויק : סרטוט  

  .  גודל חד ממדי-  AE אורך צלע :רוצים  

  .  קשר בין שטח המשולש לשטח הטרפז:יש  

   נאזן את המשוואה - נמיר את המלל למשוואה אלגברית   

  6+ שטח המשולש = שטח הטרפז   ": תן למסכן"פי עיקרון - על  

AE:  לתבנית נבנה את הביטויים האלגבריים: חסר   BE AD EC6 AE
2 2
⋅ ++ = ⋅  

: פיתרון  

AE4
3:/AE312

AE2/AE52AE12

2/AE
2

32
2

2AE6

=
⋅=

⋅−⋅=⋅+

⋅⋅
+

=
⋅

+

  

  .(4)התשובה הנכונה היא  

  

  

A

B C

D2 ס"מ

2 ס"מ3 ס"מ E
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   :  בשלם100נציב  - ללא נתונים מספריים - בעיית אחוזים   21.

  .  שקלים100:  מחיר התחלתי של המוצר:מיצוי המידע הנוסף  

  .  שקלים150מחיר המוצר : 50%לאחר עלייה של   

  . שקלים 100: וכעת מחירו שווה למחיר ההתחלתי, %A-המוצר הוזל ב  

  . 50- לבאחוזיםעלינו להשוות בין גובה ההנחה : פישוט הטורים  

השלם  (150מתוך ) ההנחה( שקלים 50 כמה אחוזים הם -נחשב את גובה ההנחה שניתנה   

  ):החדש

  חלק  שלם  אחוז

  :נחשב

%3.33
3
1

15
5

150
50

א
ח

==== 
150  50 

    

נחשב כמה יעלה : מציע'  בידי בדיקת מצב הקיצון שטור-  ניתן לפתור שאלה זו על,בנוסף

  .A = 50-המוצר במידה ו

 שקלים 75 הם 150 הנחה מתוך 50%  





 =⋅=⋅ 75150

2
1150

100
50

 .  

במידע הנוסף נתון שכעת המחיר .  שקלים75המוצר יעלה , 50 יהיה שווה A-במידה ו: כלומר  

  .נמוכה יותרולכן בוודאות נעשתה הנחה , 75- גדול יותר מ100). המחיר ההתחלתי (100-שווה ל

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  

   .  שטחים- שאלת גיאומטריה מופשטת   22.

  ).  יכול להיות כל מספר זוגיn(גמיש : סרטוט  

  .  השוואה בין מספר המשבצות בשני הטורים:רוצים  

  .  אין נתונים מספריים בשאלה ולכן נפתור בהצבת מספרים מהראש:חסר  

  :n = 2בסרטוט שנתון עבור נבדוק את המצב המתואר        

  

                
  

  ' טור ב      'טור א        

  2  = 2 : 4         משבצות3  

  

  :    n = 4      או כאשר 

    



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

]42[  
 מ"קידום בעוצת קבכל הזכויות שמורות להוצאת  ©

  
  
 

1-800-80-2000 1-800-80-2000 

www.kidum.comwww.kidum.com

  : נספור את המשבצות  

  ' טור ב      'טור א  

  8 = 2 : 16        משבצות10  

  

  . גדול יותר' טור א  

  .  ולכן אין צורך לבדוק מספרים נוספים-זוגי , חיובי, שלם:  מוגדר היטבnתחום ההגדרה של    

  .(1)התשובה הנכונה היא   

 
 

  . ממד- חד-שאלת גיאומטריה   23.

  ). גדלי שתי הזוויות יכולים להשתנות(גמיש : סרטוט  

ידי אלכסון - שנוצרו עלשוניםשתי זוויות קהות בשני משולשים , β- לαהשוואה בין : רוצים  

  .  בטרפז

  . הטרפז גדול מהבסיס העליון הבסיס התחתון של :יש  

  , במידה ולא ברור בעין (β גדולה מזווית α זווית -פי הסרטוט הנתון - על  

  )  עוד יותרαניצור מצב קיצוני ונגדיל את   

  .  נפסלות3)(- ו(2)תשובות   

  , למשל, α נקטין את - נבדוק את מצב הקיצון השני : חסר

  . ידי סרטוט טרפז ישר זווית- על

  . βולכן קטנה מזווית ,  היא זווית חדהαת במצב זה זווי

  .(4)התשובה הנכונה היא .  נפסלת(1)תשובה 

  

  

   ציר המספרים -שאלת אלגברה   24.

: נבחר מספרים נוחים להצבה. הנעלמים חיוביים, פי תחום ההגדרה-על: מיצוי המידע הנוסף  

b = 2, a = 3    

  :שוויון-אי       ניקיון כמו 

  'טור ב                   'טור א          

  

             a b
b
+                           a b

a b
+
−

 :         נכפול במכנים של שני הטורים

                                                                               
         (a b) b+ ⋅         (a b) (a b)− ⋅ +                                    

  :(a+b) -חלק את שני האגפים ב                                                                    נ
            (a b)−                            b     ונוסיף         bלכל אגף :  

                a                               2b             

A

B C

D
α β

A

B C

D
α β
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  : מקבליםa = 3 - וb = 2בהצבת   

  'טור ב        'טור א    

         3    2 x 2 = 4    

 
  .  נפסלות (3)- ו(1)ותשובות , גדול יותר' טור ב  

  

מנת לנסות להראות שיכול להיות - על',  במטרה להגדיל את טור אהצבה שנייה חכמהבצע נ

ונציב , aלכן נשנה רק את ערכו של . 'כדי להגדיל את הביטוי בטור א. 'גדול יותר מטור ב/שווה

a = 10.  

  

  'טור ב    טור א   

  10         2 x 2 = 4 
  

  .  נפסלת(2)וגם תשובה , גדול יותר' טור א  

  .(4)בה הנכונה היא התשו  

  

 
  . שאלת גיאומטריה אנליטית  25.

  )ובנוסף גודלו של רדיוס המעגל אינו ידוע, ניתן לצייר אין סוף קטרים במעגל(גמיש : סרטוט  

  .  השוואה בין שיעורי נקודות המפגש של הקוטר עם המעגל:רוצים  

     r = 1: נציב -אין נתונים לגבי רדיוס המעגל . (3 ,3) מרכז המעגל :יש  

  : x קוטר שמקביל לציר -נבצע השוואה למצב מוכר : חסר  

  'טור ב                           'טור א  

 B של נקודה y-            שיעור הA של נקודה x-שיעור ה  
  2                                        הוא 3       הוא 

    

   . נפסלות(3) - ו (2)תשובות : גדול יותר' טור א  

    

  : y - קוטר שמקביל לציר ה-השוואה למצב מוכר נוסף   

  'טור ב                           'טור א  

 B של נקודה y-            שיעור הA של נקודה x-שיעור ה  
  3                                       הוא  2       הוא 

    

  . לת נפס(1)ולכן גם תשובה , גדול יותר' במקרה זה טור ב  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

A(3,4)

B(3,2)

(3,3)

y

x

A
(2,3)

B(4,3)
(3,3)

y

x

1 ס"מ
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  6 פרק -אנגלית 

  
מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1314151617 18 19 20 212223242526272829

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

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

  השלמת משפטים
  
  ".  שלג נקימאשרשלג מלוכלך נמס מהר יותר "  1.

   .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  ".  נישואין בארצות הבריתטבעות טון של זהב משמשים להכנת 17, בכל שנה"  2.

   .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  ".  נפוץ יותר כפי שהיה בעברתחביבסוף בולים אינו אי"  3.

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

שיקרה תעשיית הסיגריות הייתה מודעת להשפעות הפוגעניות של עישון אך , במשך שנים"  4.

  ".  לציבורלגביהם

   .(1)התשובה הנכונה היא   

  

 שתהיה למדיניות הההשפעח הצופה את "שירות היערות האמריקני מפרסם דו, בכל שנה"  5.

  ". שלו על הסביבה

   .(2)התשובה הנכונה היא   

  

 עם בסיסית היכרותהיו מצופים שתהיה להם לפחות , 19-כל תלמידי האוניברסיטה במאה ה"  6.

  ". ספרות יוונית ורומית

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

 הוא: פן לשפותסר ויליאם המילטון הפגין כישרון מוקדם ויוצא דו, המתמטיקאי האירי"  7.

  ". 12 עד גיל מהן 13-בשלט 

  . (1)התשובה הנכונה היא   
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  לרפורמותהתנגדותוהצאר ניקולאס הראשון היה ידוע בשל השלטון הקשוח שלו ו"  8.

  ". הפוליטיות

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

  

כך , 1700 - 1550האירופאים גילו כל כך הרבה מינים חדשים של צמחים בעולם החדש בין "  9.

  ".  בוטאני חדשה לחלוטיןסיווגשנעשה הכרחי ליישם שיטת 

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

  

 כך שניתן לראותם רק בעזרת עיריםזאטומיים הם כה - אטומים וחלקיקים תת"  10.

  . (1)התשובה הנכונה היא ". מיקרוסקופים רבי עוצמה

  

  

  ". ול ארצות הברית קילומטרים של גב160 בתוך מהקנדיים חיים  70%מעל "  11.

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

  

  ".  כתלות בכמות המזון שהיא מכילה, להתכווץולקיבה יש את היכולת להתרחב "  12.

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

  

  ניסוח מחדש
  

   האופרה לא הייתה גמורה, יני מת'כשפצ: תמצות המשפט  13.

  . התשובה מתאימה. "יני מת לפני שהשלים את האופרה'פצ: "(1)תשובה   

   .  התשובה נפסלת- מידע סותר ". יני השלים את האופרה לפני שמת'פצ: "(2)תשובה   

 התשובה -תוספת מידע ". יני ידע שהוא גוסס בזמן שכתב את האופרה'פצ: "(3)תשובה   

   . נפסלת

    . ולכן נפסלת-התשובה מוסיפה מידע ". האופרה נמצאה כמה שנים לאחר שמת: "(4)תשובה   

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

  יש לי יותר מזל ⇐עובד קשה יותר אם אני : תומס אמר: תמצות המשפט  14.

התשובה מוסיפה מבנה של ניגוד ".  שהוא עבד קשהלמרותתומס נהנה מהחיים : "(1)תשובה   

   .  התשובה נפסלת- שלא היה קיים במשפט המקורי 

חסר בתשובה ". היו שחשבו שסתם יש לו מזל,  עבד קשה כדי להצליחתומס: "(2)תשובה   

  .התשובה נפסלת. וכן ישנה תוספת מידע, תוצאה שהופיע במשפט המקורי   ⇐מבנה הסיבה 
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   . התשובה מתאימה". מזל טוב הוא תוצאה של עבודה קשה: "(3)תשובה   

 משמשת במשפט hard המילה -נו תיאור פוסל יש". תומס חי בתקופה קשה: "(4)תשובה   

   . התשובה נפסלת. ולא כתיאור לתקופה, המקורי כפועל שתומס עושה

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

  

    כסטודנט בפריזשההימס 'ג: תמצות המשפט  15.

   .  תוספת מידע ולכן התשובה נפסלת-" גימס חשב שכולם צריכים לחיות בפריז: "(1)תשובה   

    . התשובה נפסלת.  הוא אכן למד בפריז- מידע סותר ". ימס ייחל ללמוד בפריז'ג: "(2) תשובה  

התשובה מוסיפה קשר זמן אשר לא ".  ביקר בפריזלעיתיםימס 'ג, כסטודנט: "(3)תשובה   

   . התשובה נפסלת. הופיע במשפט המקורי

   . התשובה מתאימה". מס חי בפריז כשהיה סטודנט'גי: "(4)תשובה   

  . (4)שובה הנכונה היא הת  

  

  

הוא יצר דברים , למרות שפיקאסו הכי מפורסם בזכות הציורים שלו: תמצות המשפט  16.

   . נוספים

בתשובה ישנו קשר של זמן בין חלקי ..". לפני שפיקסו נהיה צייר מפורסם: "(1)תשובה   

   . התשובה נפסלת. לעומת קשר הניגוד במשפט המקורי, המשפט

התשובה מוסיפה השוואה ". ה מהציורים הכי טובים דומים ליצירות אחרותכמ: "(2)תשובה   

   . התשובה נפסלת. בין שני סוגי היצירות אשר לא הייתה במשפט המקורי

ישנו ". הוא היה הכי מוצלח בציור, למרות שפיקסו ניסה תחומי יצירה נוספים: "(3)תשובה   

   . ובה נפסלת התש-  המקוריים הפעליםידי שינוי -על,סותר מידע 

". פיקסו ייצר דברים נוספים בנוסף לציורים שבזכותם היה הכי מפורסם: "(4)תשובה   

   . התשובה מתאימה

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

  

   . רוברטהיצירה של ויליאם ביסס את היצירה שלו על : תמצות המשפט  17.

  . התשובה מתאימה". הרבה מהיצירה של ויליאם נלקחה מהיצירה של רוברט: "(1)תשובה   

 ויליאם ביסס -  הקשר הוא הפוך -מידע סותר ". רוברט לקח רעיונות מויליאםב: "(2)תשובה   

  . התשובה נפסלת. את יצירתו על רוברט

  .   התשובה נפסלת-מידע נוסף ". לשתי היצירות ישנן עלילות דומות: "(3)תשובה   

נה בתשובה זו השוואה בין שתי היצירות יש". לשתי היצירות ישנו מקור משותף: "(4)תשובה   

   . התשובה נפסלת. בעוד שבמקור האחת מתבססת על השנייה

  . (1)התשובה הנכונה היא   
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 של שם שימש כדי לשמר את שמם,  ביוון ורומאהחוקי הואאימוץ מקור ה: תמצות המשפט  18.

   . משפחות ללא יורשים

.." למרות שהוא היה רשמי רק בעבור, תיקותאימוץ נעשה נפוץ ביוון ורומא הע: "(1)תשובה   

   . התשובה נפסלת- תוספת מידע 

 במקור -בתשובה זו מידע סותר ". למרות שהדבר לא היה חוקי, היה נפוץ לאמץ: "(2)תשובה   

  . התשובה נפסלת. נאמר כי האימוץ היה רשמי

יורשים להעביר אימוץ רשמי התחיל ביוון ורומא כדי לאפשר למי שלא היו לו : "(3)תשובה   

   . התשובה מתאימה". את נכסיו הלאה

התשובה מוסיפה מידע לגבי מה שקרה ..". אפילו לפני שנעשה חוקי, ברומא ויוון: "(4)תשובה   

   . התשובה נפסלת. לפני שאימוץ נעשה רשמי

   .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  ת שמאפשרים לה תקשור,  ווקליזיישן11הפנדה עושה : תמצות המשפט  .19

 התשובה -תוספת מידע ..."  ווקליזיישן11 רק שהם מסוגלים לעשות למרות: "(1)תשובה   

  . נפסלת

התשובה ".  קולות11-ידי שימוש ב-הפנדה יכולה להביע מגוון רגשות על: "(2)תשובה   

  .  מתאימה

התשובה .".  לתקשורתניסיונות הווקליזיישן של הפנדה הם 11-מאמינים ש: "(3)תשובה   

  .  ולכן ניתן לפסול אותה, פה מידע שלא קיים במקורמוסי

מי שהיה ". הפנדה מסוגלת להביע רגשות מורכבים,  קולות11ידי שילוב - על: "(4)תשובה   

ולכן , והשילוב הוא מידע נוסף שלא מופיע במקור, מורכב במקור זה הווקליזיישן ולא הרגשות

  .התשובה נפסלת

   .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  1 קטע מספר - הנקרא הבנת 
  

וכן , הפסקה מציגה עובדה כי כולם מפהקים. אודות הפסקה הראשונהת רעיון מרכזי שאל  20.

  . לעבור ממצב אחד לשני/לספק יותר חמצן: מציגה הסברים אפשריים לפיהוקים

   . (2)התשובה הנכונה היא   

  

ינם עייפים ואינם אנשים לעיתים מפהקים כאשר הם א: "4המפנה לשורה שאלה ממוקדת   21.

  . פי המשך הפסקה האתלטים מפהקים לפני תחרויות-על...". אתלטים: לדוגמא. משועממים

   . (3)התשובה הנכונה היא   

  

בפסקה זו מוזכרים בעלי חיים רבים עליהם נאמר .  אודות הפסקה השנייהשאלת רעיון מרכזי  22.

  . כי גם הם מפהקים

   . (2)התשובה הנכונה היא   
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  ". כלבים מפהקים כדי לחשוף שיניים לאות עוינות: "(11)בשורה . לה ממוקדתשא  23.

   .(3)התשובה הנכונה היא   

  

וכי , הפסקה מוסיפה כי פיהוק הוא מדבק. אודות הפסקה השלישיתשאלת רעיון מרכזי   24.

  . בפיהוקים" נדבקות"לאחרונה גילו שגם חיות 

   . (1)התשובה הנכונה היא   
  

  2 קטע מספר - הבנת הנקרא 
  

הקמפיין של וילסון הוא על מנת לגרום לאמריקנים להיות : "4בשורה . שאלה ממוקדת  25.

  ". מודעים לפוטנציאל המנהיגות העצום שיש בנשים

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

בפסקה זו וילסון מצוטטת באומרה כי עד שלא יהיו יותר . שאלת אודות הפסקה השנייה  26.

ולכן לדעתה יש צורך שיותר נשים יתמודדו על , עת הציבור לא תשתנהד, נשים מועמדות

  . משרות

  . (2)התשובה הנכונה היא   

 
  . an atmosphere= סביבה  = an environment. ת אוצר מיליםשאל  27.

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

גברים הציבור חושב ש: פי הסקר-על.  בפסקה השנייההמתוארהמפנה לסקר שאלה ממוקדת   28.

אך הציבור מסכים כי יש צורך שיותר נשים , טובים מנשים בקבלת החלטות ובענייני כלכלה

  . ישרתו בתפקידים ציבוריים

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

  :נעזר בתמצות הפסקאות. שאלה כללית  29.

  . שפועלת למען מנהיגות נשית,  מרי וילסון הייתה אקטיביסטית אמריקנית:פסקה ראשונה  

    .  וילסון מסבירה כיצד עתידים לשנות את המציאות הנוכחית:קה שנייהפס  

  .  פירוט סקרים שלא בהכרח לטובת וילסון-זוהי אינה משימה קלה : פסקה שלישית  

  . קמפיין אגרסיבי במדיה לקדם את עמדתה: פסקה רביעית  

 בפסקה  מצומצמת ביותר למספר שורות(1)תשובה . הקטע עוסק במרי וילסון ובמאמציה  

  . הראשונה שעוסקות בסקר זה

 וילסון לא רצה בעצמה - אינה מתאימה היות וטוענת אמירה שאינה נכונה (4)תשובה   

  . אלא פועלת למען מנהיגות נשית, לנשיאות

  . (3)התשובה הנכונה היא   


