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 2010פתרונות בחינת מועד דצמבר 
  

  
   פרק ראשון-חשיבה מילולית 

  
מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

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

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

  מילים וביטויים
  
  .(4) היא הנכונה התשובה.  או התכסה במעטה,  הוא מי שלבש משהועטה  1.
  

  . הוא התקן ששמים על פיו של בעל חיים כדי למנוע ממנו לאכול או לנשוךזמם  2.
    .(3) היא הנכונה התשובה  

  

    .(1) היא הנכונה התשובה.  הוא ביטוי המתאר סלידה וגועלשאט נפש  3.
  

   .(3) היא הנכונה התשובה.  הינו קרום דקדוק  4.
  

  

  

  אנלוגיות
  

הוא תיאור למצב בו במשורה כפי ש, צוותאתיאור למצב בו מישהו אינו נמצא בהוא בגפו   5.

  . שפעמשהו אינו נמצא ב

  .  במחתרת הוא תיאור למצב בו משהו נמצא במסתור :(1) תשובה פסילת  
  . בגילופין הוא תיאור למצב בו מישהו נמצא במצב שיכר :(3) תשובה פסילת  

   .  בדימוס הוא תיאור למישהו שביצע פרישה: (4)פסילת תשובה   
   .(2) היא הנכונה התשובה  
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ו לעשות משהו  פירושלהתנכלכפי ש, לשכנעבמטרה ) לנאו(פירושו לעשות משהו להטי�   6.

  . להרעבמטרה 

    .להסוות פירושו לעשות שמשהו אחר לא יעשה לבלוט: (1) תשובה פסילת       

  .להסתנוור היא פעולה שאחת מתוצאותיה האפשריות היא למצמ" :(2) תשובה פסילת  

    .להתעיי# היא פעולה שאחד מביטויה הוא לפהק: (3) תשובה פסילת  

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  .  מנהמהרבה  מורכבת ארוחהכפי ש, מילהמורכב מהרבה משפט   7.

  . חלב הוא חומר הגל ממנו מכיני גבינה: (1) תשובה פסילת       

  . של הביצה) הצהוב(חלמו	 הוא חלק מסוי  :(2) תשובה פסילת  

  .מלחייה היא כלי המשמש לבזיקת מלח :(4) תשובה פסילת  

משפט מורכב מהרבה מילי או ממילה : ולהגדיר במדויקי "שימו לב שנית	 לחדד את הממ  

חידוד זה אינו נדרש לאור . בדיוק כמו שארוחה מורכבת מהרבה מנות או מנה אחת, אחת

  .  התשובות המוצגות בשאלה זו

   .(3) היא הנכונה התשובה  

  

  . חולההוא מי שמתחזה למתחלה כפי ש, מומחההוא מי שמתחזה לשרלט�   8.

   .  מתחפש הוא מי שהופ� את עצמו למחופש: (1) שובהת פסילת       

  . מסתתר הוא מי שמסתיר את עצמו: (3) תשובה פסילת  

  . מתקנא הוא מי שהפ� קנאי: (4) תשובה פסילת  

   .(2) היא הנכונה התשובה  

  

   .  טוביריחותהינו תיאור לניחוחות כפי ש,  טובימעטי�הינו תיאור ליחידי סגולה   9.

  . ניחושי הינ הימורי: (1) תשובה לתפסי       

  . לעומת עובדות שהינ	 מוכחות, השערות הינ	  הנחות בלתי מבוססות:  (2) תשובה פסילת  

   .    משועבדי הינ מי שמועסקי בניגוד לרצונ: (3) תשובה פסילת  

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

.10   �  . בצקמ) לח(פירושו להכי	 משהו ת לאפוכפי ש, חלבמ) חמאה(פירושו להכי	 משהו לחב

    .   לנפות היא פעולה שמבצעי על קמח כדי לנקות ממנו פסולת :(1) תשובה פסילת       

     . לגל# פירושו לעבד פסל: (2) תשובה פסילת  

   .  מי") פרי(לסחוט פירושו להוציא ממשהו  :(4) תשובה פסילת  

   .(3) היא הנכונה התשובה  
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  החלפת אותיות

  

  . ל.ג.ר היא הנכונה השלשה  11.

במידת הצור� היה נכו	 לנחש אחת מבי	 . (3)$ ו(2)מתאי לתשובות . ל.ב.חמסיח מולי� שולל   

  . שתי תשובות אלו כנכונה

בהתחלה לא ("במשמעותה  צרה והיא היות עוג	 בה לחפש טובה תשובה היא (1) תשובה  

  ). י לשינויהתרגלת ?מה קרה לי. הסתדרתי ועכשיו אני כבר כ	

   .(2) היא הנכונה התשובה  

  

  . ק.ב.א היא הנכונה השלשה  12.

במידת הצור� היה נכו	 לנחש אחת  .(4)$ו (3) לתשובות מתאי .ל.מ.ע שולל מולי� מסיח  

  .מבי	 שתי תשובות אלו כנכונה

 $ אליה	 התאי לא שהמסיח התשובות בשתי לחפשו להקפיד יש ,חדש עוג	 בחיפוש, כ	 כמו  

מה מישהו ("במשמעותה  צרה והיא היות עוג	 בה לחפש טובה תשובה היא (1) בהתשו

  ..) לפיד, דגל? שנמצא בראש תהלוכה מחזיק

   .(3) היא הנכונה התשובה  

  

  . ר.א.ש היא הנכונה השלשה  13.

במידת הצור� היה נכו	 לנחש אחת . (3)$ו (2) לתשובות מתאי .ר.חב שולל מולי� מסיח  

חבורות : " צרה יותר במשמעותה היות ומכילה מונח(3)תשובה .  כנכונהמשתי תשובות אלו

  . ולכ	 הינה ניחוש נכו	 יותר, "רחוב

 $ אליה	 התאי לא שהמסיח התשובות בשתי לחפשו להקפיד יש ,חדש עוג	 בחיפוש, כ	 כמו  

כלבי משוטטי ("במשמעותה  צרה והיא היות עוג	 בה לחפש טובה תשובה היא (1) תשובה

אי� אפשר לתאר את האוכל שאנשי מוציאי החוצה . זוני מאוכל שאנשי נותני להני

  )?מבית

  . שארי הינ קרובי משפחה: (2)תשובה   

   .(3) היא הנכונה התשובה  

  

 . ש.ר.ד היא הנכונה השלשה  14.

  

במידת הצור� היה נכו	 לנחש אחת .  (3)$ ו(2)מתאי לתשובות . ל.ל.כמסיח מולי� שולל   

:  צרה מאוד במשמעותה היות ומכילה מונח(3)תשובה , 	ביניה. משתי תשובות אלו כנכונה

  . ולכ	 נכו	 היה לנחש אותה כנכונה, "ליל כלולות"

  . ”דרש”נדרשה במשמעות של הסבירה או פירשה בדר� ה: (1)תשובה   

   .(2) היא הנכונה התשובה  
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  השלמת משפטים

  

יש . ובות כ� שמספר התשובות הנבדקות יהיה מינימלימוצגת העבודה ע הזוגות בתש: הערה

�  .לוודא בתחקור שהקפדת לעבוד כ

לאחר .  חלקו הראשו	 של המשפט לאחר פישוט המילי שבותמצותבכל תשובה שנבדקה מופיע 

לאחר מכ	 נבדקת התאמה של המש� .  של המשפט בהתא להקשרהובלה עצמאיתמכ	 מופיעה 

  .  מייצגי את נקודות העצירה המומלצות$  | $ י הקווי האנכי. המשפט להקשר

  

  

 ג מסתיימות (4)$ ו(3)תשובות . דומה באופ	  מתחילות(4)$ ו (3)ותשובות , (2)-ו (1) תשובות  15.

    : ולכ	 נתחיל לבדוק אות	, באותו האופ	

י אפרי בעד טכנולוגיה כי השכלולי נעימ"| " כול סקפטיי לגבי טכנולוגיה" :(3) תשובה  

 מצבי –נצפה למצוא המש� שלילי למשפט : הובלת משפט| " חו" ממקרי בה"| " לו

הוא אינו מצליח להפעיל : "נמשי� לקרוא. שבה הטכנולוגיה לא תהיה נוחה לאפרי

  . התשובה מתאימה. המש� המשפט מתאי לאופ	 בו הובלנו את המשפט". מכשיר

   .(3) היא הנכונה        התשובה

  

  

,  ג ממשיכות באופ	 זהה(2)$ ו (1)תשובות .  מתחילות באותו האופ	 (4)$ ו (2),(1)בות תשו  16.

       : ולכ	 נתחיל לבדוק אות	

הובלת | " יש קיצו" בתקציב"| " נוריד ריבית רק א יהיה קיצו" בתקציב" :(1) תשובה  

המש� ". תהבנק לא יוריד את הריבי: "נמשי� לקרוא.  נצפה שהבנק יוריד את הריבית:משפט

�  . התשובה אינה מתאימה, המשפט אינו תוא את האופ	 בו צפינו את ההמש

הממשלה לא תקצ" : "היות ותחילת המשפט זהה נתחיל לקרוא מהשורה השנייה: (2)תשובה   

הבנק לא יוריד : "נמשי� לקרוא. נצפה שלא תהיה ירידה בריבית: הובלת משפט| " תקציב

  . התשובה מתאימה. יותינוסו# המשפט מתאי לציפ". ריבית

   .(2) היא הנכונה התשובה  

   

  

  :  ולכ	 נתחיל לבדוק אות	, דומה באופ	  מתחילות(4)$ו (2), (1) תשובות  17.

| " זה מפתיע"| " למרות שהקבוצה הייתה דווקא די בסדר, האוהדי התאכזבו: "(1)תשובה   

 כלל האוהדי אינ מה שמעיד על כ� שבדר�, האכזבה של האוהבי מפתיעה: תמצות

א האוהדי אינ : הובלת משפט| .." כ הציפיות ה	"בד: "נמשי� לקרוא. מתאכזבי

: נמשי� לקרוא. נצפה לקרוא שזה משו שציפיותיה מלכתחילה נמוכות, כ"מתאכזבי בד

  . ולכ	 נפסלת, התשובה אינה מתאימה לאופ	 בו הובלנו את המשפט". הציפיות גבוהות"
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הובלת | " זה לא מפתיע"| " כי הנבחרת הייתה גרועה, האוהדי התאכזבו: "(2)תשובה   

נצפה לקרוא שהציפיות של האוהדי מהנבחרת הינ	 גבוהות ולכ	 , האכזבה הגיונית: משפט

התשובה אינה מתאימה לאופ	 בו הובלנו ". הציפיות היו נמוכות: "נמשי� לקרוא. התאכזבו

  . את המשפט

 :הובלת משפט| " זה מפתיע"| " כי הנבחרת הייתה גרועה, כזבוהאוהדי התא: "(4)תשובה   

וזאת כנראה משו , כ"מה שמעיד על כ� שה אינ מתאכזבי בד, האכזבה מפתיעה

  .  התשובה אינה מתאימה". הציפיות היו גבוהות: "נמשי� לקרוא. שציפיותיה נמוכות

   .(3) היא הנכונה תשובה  

  

 ג מסתיימות  (4)$ ו(2)תשובות .  מתחילות באופ	 דומה(4)$ ו(2) ותשובות, (3)$ ו(1)תשובות   18.

  : ולכ	 נתחיל לבדוק אות	, באותו האופ	

| " אומרת שכדי לגמול מהרגלי רעי צרי� להסביר אי� כ	 צרי� לפעול' הפרופ: "(2)תשובה   

תנטוש דעה זו ותחשוב שישנה ' נצפה לקרוא בהמש� שהפרופ: הובלת משפט| " התפלאתי"

תמכה במסע שלא מתמקד ' הפרופ: "נמשי� לקרוא. דר� אחרת לגמול מהרגלי רעי

". אלא מתמקד בסטטיסטיקה על הנזקי של תזונה גרועה, תזונה נכונה בהסברי על

, אכ	 נוטשת את עמדתה המקורית' הפרופ, התשובה מתאימה לאופ	 בו הובלנו את המשפט

  . וחושבת שהצגת הנזקי היא שתועיל

   .(2) היא הנכונה תשובה  

  

אי	 זוג אשר ממשי� באותו .  מתחילות באופ	 דומה(4)$ ו(3)ותשובות , (2)$ ו(1)תשובות   19.

  : ולכ	 נבדוק את התשובות לפי הסדר, או זוג אשר תוא יותר את ההיגיו	 הבריא, האופ	

ותה כשאנשי שוני יהיו בא"| " ולכ	"| " האישיות היא שקובעת התנהגות: "(1)תשובה   

כל אחד לפי אישיותו שלו אשר קובעת , ה יתנהגו באופ	 שונה: הובלת משפט| " סיטואציה

המש� המשפט תוא את ". יהיה קל למצוא הבדלי ביניה: "נמשי� לקרוא. את ההתנהגות

.  היות ויתנהגו באופ	 שונהיהיה קל למצוא הבדלי ביניה, האופ	 בו הובלנו את המשפט

   .(1) היא הנכונה התשובה

  

  היגיון

  

פי התשובות יש לבצע הקבלה בי	 כל אחד $על, משל/שאלת היגיו	 בריא מסוג משמעות ביטוי  20.

  :יש להבי	 כל אחד מחלקי המשל בנפרד. מחלקי המשל למשמעותו במציאות

  

"נראה שדווקא עצי שאור השמש אינו מגיע אליה, צומחי לגובה"

שהשפהסטודנטי
המקומית

משיגי ציוני
גבוהי

אינה ידועה
  לה

     .(1) היא הנכונה התשובה   
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.21   תהיינה מספר הניסוח מרמז על כ� ש" ?מה לא יתכ	"שאלת אמת ושקר בה אנו נשאלי

ומכא	 , נתונות שתי טענות אשר ידוע שאחד מה	 שקרית. אפשרות לסדר את הנתוני

נבנה טבלת , ראשית. הטענות מכוונות לשיבו" נתוני, בנוס#. שהשנייה היא בהכרח אמת

  : ולאחר מכ	 ניצור שיבו" על פי כל אחד מה, אמת ושקר לבחו	 את שני המצבי האפשריי

שא

א

בקופסה 2 יש ממתק

שיבו" על$פי מצב ב'

ש

בקופסה 3 יש בובה

מצב ב'מצב א'

ממתקקופסה 2

אי	 בובהקופסה 3

שיבו" על$פי מצב א'

אי	 ממתקקופסה 2

יש בובהקופסה 3

בובה ממתק

1 2 3

ממתקבובה

1 2 3
  

 לא תתכ	 היות ובשני המצבי שסרטטנו הקופסא (1)תשובה : ת התשובותנבדוק א, כעת  

  .  הראשונה מלאה

   .(1) היא הנכונה התשובה  

  

  . אנו נשאלי מה יסתור את טענתה של דנה.  שאלת הגיו	 פורמאלי מסוג סתירת טענה  22.

  .  יש	 או שבור←שעו	 לא מדייק : נצרי	 את הטענה   

מנת לסתור אותה עלינו למצוא $על. ה זו הינה טענה מרובת איברי בה ישנ	 שתי תוצאותטענ  

היות ובי	 . א� לא יקיי את התוצאה, כלומר שעו	 לא מדייק, שעו	 אשר יקיי את התנאי

שני האיברי שבה צריכי , כדי שהיא לא תתקיי, "או"שני האיברי שבתוצאה ישנו קשר 

  . עו	 צרי� להיות ג לא יש	 וג לא שבורכלומר הש, שלא להתקיי

    

   יש	   או   שבור←שעו	 לא מדייק : הצרנה

  −   וג    −      ←          +:           סתירה

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  . שערת החוקר יש למצוא מה מחזק את ה. מחליש/שאלת הגיו	 בריא מסוג מחזק  23.

  . וקבוצה של אנשי שלא שותי קפה, השוואה בי	 קבוצה של אנשי שותי קפה: הניסוי  

  . יותר התקפי לב+ שותי קפה : תוצאות הניסוי  

  תוצאות .  התקפי לב←וידוע כי עישו	 , שותי קפה בדר� כלל מעשני: מסקנת אחד החוקרי

  .א� לדעת החוקר בפועל זהו העישו	,  התקפי לב← קפה הניסוי כביכול מראות כי

 נבדוק –ובתשובות ישנ	 תוצאות ניסויי נוספי , אנו נשאלי מה מחזק את מסקנת החוקר   

  : אות
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  : קבוצות הניסוי: (1)תשובה   

  לא מעשני ושותי קפה: 'קבוצה א  

  . לא מעשני ולא שותי קפה: 'קבוצה ב  

לאור כ� ניסוי זה יסייע לנו . אשר משתנה בי	 שתי הקבוצות הוא שתיית הקפה, הגור הנבדק  

  : להחליש את הטענה כי/ובאמצעותו לחזק, לבחו	 מצב בו הקפה הוא הגור המשפיע

  .  התק# לב←קפה   

 אינה הגור  שתיית קפה$משמע , תוצאות הניסוי אינ	 מראות הבדל בי	 שתי הקבוצות  

שלא תמ� בכ� , בעקבות ניסוי זה. התק# לב מוחלשת←ולכ	 הטענה כי קפה , להתקפי הלב

אשר הציע כי העישו	 הוא זה ' יותר לפרופ" מאמיני"אנו , שקפה הוא הגור להתקפי הלב

�  . ונית	 לסמנה, התשובה מתאימה. שגור לכ

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

.24  ואנו נשאלי מי מהכללי , חידת כללי בה נתוני הכללי לגבי שניי מתו� שלושה חברי

נתונות אמירותיה בפועל לגבי , בנוס#.  החבר השלישי$שבתשובות יכול להיות נכו	 לגבי גד 

   .  נסרטט תרשי שיסדר את הנתוני באופ	 נוח$ שני חתולי

והוא תמיד מכנה את החיה שמולו , נה משתנהאמירתו של אבי אי: בשלב הבא נחפש עוג	  

  .נשב" זאת לגבי שני החתולי". חתולה"

    

שניי טענו כי חתולה (מיצמי"  

 )ואחד טע	 כי זה חתול

שניי טענו כי (י	 'ינג'ג

 )חתול ואחד טע	 כי חתולה

 "חתול"  אבי⇐"  חתולה" :'חבר א

  "חתול"  " חתולה"  :'חבר ב

  "חתול"  : ' גחבר

  

   אבי⇐" חתולה"

    

     

כלל זה . מנת לקבוע את המש� השיבו" אנו זקוקי לכלל המתאר את אמירותיו של גד$על   

  :ולכ	 נציב אות	 לפי הסדר, מצוי בתשובות

נותרו שתי אמירות הפוכות  אחת : לגבי מיצמי".  גד אומר ההפ� מדניאל$ הכלל : (1)תשובה   

ולכ	 הכלל אינו , שתי האמירות שנותרו הינ	 זהות: י	'ינג'לגבי ג. ולכ	 הכלל אפשרי, נייהלש

  . התשובה נפסלת. אפשרי

, "חתולה"גד יהיה זה שיכנה : לגבי מיצמי"". חתולה" גד מכנה כל חיה $ הכלל : (2)תשובה   

ו אפשרי היות ורק הכלל אינ: י	'ינג'לגבי ג. ולכ	 הכלל אפשרי, "חתול"ודניאל יהיה זה שיכנה 

  . התשובה נפסלת. ועל פי העוג	 שהצבנו זהו אבי, "חתולה"חבר אחד כינה אותו 
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ולכ	 אנו מצפי שהוא , יודע להבחי	 בי	 חתול וחתולה, כמו דניאל,  גד$הכלל : (3)תשובה   

הדבר אינו אפשרי לגבי מיצמי" היות ושתי האמירות . ודניאל יכנו את החיה באותו האופ	

  .  כנכונה (4)ולכ	 נית	 לסמ	 בשלב זה את תשובה , התשובה נפסלת.  אינ	 זהותשנותרו

  : המצב יתכ	". חתול" גד מכנה כל חיה $הכלל : (4)תשובה   

    

 י	 'ינג'ג מיצמי"  

  גד⇐" חתול"  אבי⇐"  חתולה" :'חבר א

   דניאל⇐" חתול"   דניאל⇐" חתולה"  :'חבר ב

   גד⇐" חתול"  : 'חבר ג

  

   אבי⇐" חתולה"

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  

  הבנת הנקרא

  

   :הקטע תמצות

  

 $19ד המאה הע. ידי גורמי פיזיקליי וכימיי$ כיו תופעות החיי נקבעות על :ראשונה פסקה

  . 'כח החיי '$" וויטליז" האמינו ב$

  

  .כבד מווסת את רמת הסוכר בד: תגלית חשובה. תר לדחיית הוויטליז, ברנר : שנייה פסקה

  

  .  העצבי הווזומוטוריי מווסתי את חו הגו#$תגלית נוספת  :שלישית פסקה

  

גנוני ויסות בגו# החי אשר מנהלי  החיי מתאפשרי בזכות מנ$ ' סביבה פנימית' :רביעית פסקה

  . את הקשר בי	 הסביבה לגו# החי

  

אמירה זו . 14-15שבשורות " מתברר שאי	 כ� הדבר"לאמירה  מכוונת .ממוקדת שאלה  25.

 במשפט זה נאמר כי היינו מצפי ). 13שורה (סותרת את הרעיו	 המתואר במשפט הקוד

אי	 "משמעות האמירה .  בהתא למה שאכלשיהיו תנודות ניכרות ברמת הסוכר של בעל חיי

�ורמתו נשארת ,  כלומר אי	 תנודות ניכרות ברמות הסוכר$היא שהמצב שונה " הדבר כ

  . קבועה

  . (3) התשובה הנכונה היא       
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 כלי הד מתרחבי  $ כשח : פי פסקה זו $על.  על הנאמר בפסקה השלישיתממוקדת שאלה  26.

בעת הרחבת כלי ד .  כלי הד מתכווצי כדי לא לאבד חו$ וכשקר , כדי לקרר את הגו#

  . ולהפ�, הזרימה בו תגבר

  . (4) התשובה הנכונה היא        

  

 בה יש להשוות בי	 רמת הסוכר בד לבי	 הגור המקביל אליה בתגלית ממוקדת שאלה  27.

וע בזכות רמת הסוכר בד הינו הגור שנמדד בתגלית הראשונה והוא זה שנשאר קב. השנייה

הוא הגור שנשאר קבוע בזכות . בתגלית השנייה חו הגו# ממלא תפקיד זה. מנגנוני הויסות

  .  ישנה השוואה ברורה בי	 שני הגורמי הללו25בשורה , בנוס#. מנגנוני הויסות

  . (3) התשובה הנכונה היא       

  

ש , 24-26 נמצא בשורות התייחסות למושג זה. 'סביבה פנימית יציבה' אודות ממוקדת שאלה  28.

יציבות זו היא . מוסבר כי מטרת הסביבה הפנימית היציבה היא להגיב לשינויי החיצוניי

  .  שמאפשרת את החיי

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

 26-29בשורות . 'הסביבה הפנימית‘ המפנה לפסקה האחרונה ועוסקת ברעיו	 ממוקדת שאלה  29.

מה (' כח החיי' את הצור� בקיו מבטלאשר , חלופירעיו	 נית	 לקרוא שרעיו	 זה הינו 

  ).  שעומד בבסיס הסבר הוויטליסטי

  . (3) התשובה הנכונה היא        

  

ולפיה צמח ,  מובאת על מנת להדגי את הגישה הויטליסטית7 הדוגמה בשורה .הסקה שאלת  30.

להסביר תופעה זו אנו נדרשי . שבו' כח החיי'מצליח שלא להתייבש מהשמש בזכות 

ברנר גורס כי החיי מתקיימי בזכות מנגנוני הויסות הפנימיי . באמצעות גישתו של ברנר

  . שמאפשרי לגור החי להגיב לכל שינוי חיצוני

  . (4) התשובה הנכונה היא        
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   פרק שני- חשיבה מילולית
  
מספר 

  השאלה
1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11  12  13 14 15 16 17  18  19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

התשובה 
  הנכונה

3  1  2  1  3  3  1  2  4  1  2  4  3  4  4  4  2  1  1  2  4  4  1  1  1  4  4  3  1  1  

  .וניהשבנושאי קור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכ ולקבל תח, "מבחני שלי"את תשובותיכ למבח	 זה תוכלו להזי	 למערכת ה*
  

  מילים וביטויים

  

   .(3) היא הנכונה התשובה. שסיי או גמר משהוהוא מי כילה   1.

  

  . (1) היא הנכונה התשובה.  הוא מתנהאשכר  2.

  

   .(2) היא הנכונה התשובה. הוא אד רשעזד   3.

  

   .(1) היא הנכונה התשובה . הוא מי שהתרגל למשהוהסכי�   4.

  

  

  אנלוגיות

  

מי שגר למשהו אחר להיות הוא חיבל כפי ש, חלק הוא מי שגר למשהו אחר להיות ליטש5.    

  . פגו�

  .הצפי	 הוא מי שניסה להקשות על כ� שמשהו אחר יהיה מפוענח: (1) תשובה פסילת       

  .    שמשמשי את מי שָלבוש) בגד(תפר הוא מי שיצר משהו : (2) תשובה פסילת  

  . הביס הוא מי שהפ� עצמו למנצח: (4) תשובה פסילת  

   .(3) היא הנכונה התשובה      

  

.6    �לאור� ) להביט( פירושו לעשות משהו להתבונ�לזמ	 קצר ו) להביט(פירושו לעשות משהו להצי

  . זה לאור� זמ	להשרות לזמ	 קצר ו) לטבול במי( זה לעשות משהו להטבילכפי ש, זמ	

  ). להגיע לפסגה(להעפיל פירושו לטפס במטרה מסוימת : (1) תשובה פסילת       

  . לחתור פירושו לשחות באופ	 מסוי :(2) תשובה פסילת  

  . לבושש פירושו לעשות להגיע באיחור: (4) תשובה פסילת  

   .(3) היא הנכונה התשובה      
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 בשלכפי ש, )אני מבקר את סבתי מדי חודש: למשל( תדירותהיא מילה המשמשת לציו	 מדי    7.

  . סיבתיותהיא מילה המשמשת לציו	 

  .  לעד היא מילה המתארת מצב הפו� לארעיות:(2) תשובה פסילת       

  . אכ	 היא מילה המתארת מצב הפו� להסתייגות :(3) תשובה פסילת  

  . שבתגובה אליה תהיה היענות, אנא היא מילה המתארת בקשה: (4) תשובה פסילת  

   .(1) היא הנכונה התשובה      

  

  

   . בורותשיצא ממצב של  הוא מי השכילכפי ש ,בלבולהוא מי שיצא ממצב של התעשת   8.

  . החריד הוא מי שהוציא מישהו אחר ממצב של שלווה: (1) תשובה פסילת       

  .   הסמיק הוא מי שמבטא מבוכה :(3) תשובה פסילת  

  .  התמלא הוא מה שהגדיל לעצמו את הצפיפות: (4) תשובה פסילת  

   .(2) היא הנכונה התשובה      

  

  

שיער שגבר מגדל (ה	 דברי פאות לחיי� כפי ש, חוצותמצאי בה דברי הנשלטי חוצות     9.

   . לחיי�הנמצאי ב) לאור� שני צידי הפני

  . שורש השערה הוא מה שנמצא בבסיס השערה: (1) תשובה פסילת       

  .   של זק	) שיער קשה וחד(ה צורה מסוימת  זיפי זק	 ה : (2) תשובה פסילת  

שצומחת לנערי ע ( היא פלומת השפ הראשונית חתימת שפ: (3) תשובה פסילת  

  ). התבגרות

   .(4) היא הנכונה התשובה       

  

  

 לדחות הוא משהו שאי אפשר דחו�כפי ש, עליולסמו! הוא תיאור למישהו שאי אפשר  בוגדני   10.

  . אותו

  . איתוצפוי הוא משהו שאי אפשר להפתיע : (2) תשובה פסילת       

  . מקובע הוא משהו שלא יכול לעשות לזוז: (3) תשובה פסילת  

  . לחסו פירושו להפו� משהו ללא נגיש: (4) תשובה פסילת  

   .(1) היא הנכונה התשובה  
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  החלפת אותיות

  

  .ר.ב.כא הי הנכונה השלשה  11.

 בעלת הקשר (3)תשובה , בנוס#. ולכ	 סביר שתעלה עוג	' כברת דר�' מכילה ביטוי (4)      תשובה 

  ? באיזה חפ" יש הרבה חורי? גרסא מלאה בחורי כמוה: צר

   .(2) היא הנכונה התשובה       

  

  

  .מ.ח.לא הי הנכונה השלשה  12.

 צרה (4) תשובה, אלו תשובות שתי מבי	 .(4)$ו (3) לתשובות מתאי ר.מ.ש שולל מולי� מסיח      

  . בה זו כנכונהש תשולנח נכו	 היה הצור� במידת לכ	) חומר משמר (במשמעותה מאוד

  תשובה$ אליה	 התאי לא שהמסיח התשובות בשתי לחפשו עדי# ,חדש עוג	 בחיפוש, כ	 כמו  

איזה פעולה משמשת : בעלת הקשר צר והיא היות עוג	 בה לחפש טובה תשובה היא (2)

  ? לתיקו	 תכשיטי

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  

   .כ.נ.א היא הנכונה השלשה  13.

במקרה הצור� היה נכו	 לנחש אחת  .(4)$ו (3) לתשובות מתאי .ת.ח.א שולל לי�מו מסיח        

  .  מבי	 שתי תשובות אלו כנכונה

. יה	אל התאי לא שהמסיח התשובות בשתי לחפשו עדי# ,חדש עוג	 בחיפוש, כ	 כמו  

  ?  באיזה אופ	 יש לחבר לוח למוטות$ (2)בתשובה 

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

  

  . ס.ר.ת היא הנכונה השלשה  14.

במקרה הצור� היה נכו	 לנחש אחת מבי	 . (4)$ו (1)מתאי לתשובות . ר.ט.מסיח מולי� שולל פ  

אי� מורדי :  טובה לחיפוש עוג	 בשל הקשר צר ביותר(2)תשובה  .שתי תשובות אלו כנכונה

  ? אילו דברי ה יקימו כדי להקשות עליה? ירצו להיער� לכוחות ממשלה

   .(4) היא הנכונה שובההת       
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  השלמת משפטים

  

יש . יהיה מינימלי התשובות הנבדקות שמספרמוצגת העבודה ע הזוגות בתשובות כ� : הערה

  . בתחקור שהקפדת לעבוד כ�לוודא

לאחר .  המילי שבופישוט חלקו הראשו	 של המשפט לאחר תמצותבכל תשובה שנבדקה מופיע 

לאחר מכ	 נבדקת התאמה של המש� . משפט בהתא להקשר של ההובלה עצמאיתמכ	 מופיעה 

  .  מייצגי את נקודות העצירה המומלצות$  | $ הקווי האנכיי . המשפט להקשר

 

 

  

נתחיל לבדוק מהזוג בעל הטו	 ,  מתחילות באופ	 דומה(4)$ ו(3)ותשובות , (2)$ ו(1)ת תשובו  15.

  ): המצב שפועל תוא לציפיות, ללא הפתעה(החיובי 

בננות  "|" כלומר ציפו מראש להרבה, החקלאי לא הופתעו מהכמות הגדולה: "(3)תשובה         

נצפה לקרוא בהמש� שהשנה אכ	 היו תנאי : הובלת משפט |" אוהבות תנאי קיצוניי

התשובה ". לא היו שינויי כאלו החור#: "נמשי� לקרוא. קיצוניי שאפשרו את היבול הרב

  . אינה מתאימה

בננות לא אוהבות  "|" כלומר ציפו למעט, החקלאי לא הופתעו שהיה מעט: "(4)תשובה   

 נצפה לקרוא בהמש� שהיו תנאי קשי השנה ולכ	 :הובלת משפט |" תנאי קיצוניי

התשובה ". היו תנאי קיצוניי כאלו השנה: "נמשי� לקרוא. החקלאי ציפו ליבול המועט

  .  מתאימה

   .(4) היא הנכונה התשובה       

  

  

 ג ממשיכות (4)$ ו(2)תשובות .  מתחילות באופ	 דומה(4)$ ו(2)ותשובות , (3)$ ו (1)תשובות   16.

  :  באותו האופ	 ולכ	 נתחיל לבדוק אות	

הכישורי  "|" למרות שהמשימות של צעירי שונות מהמשימות של ותיקי: "(2)תשובה         

נצפה לקרוא שהעובד : הובלת משפט |"  בהתחלהעובד בינוני "|" לכ	 "|" הנדרשי ה זהי

יתגלה : "נמשי� לקרוא. ימשי� להיות בינוני היות והכישורי הנדרשי ה אות כישורי

  . ולכ	 נפסלת, התשובה אינה מתאימה לאופ	 בו ציפינו שהמשפט ימשי�". כמצטיי	

 נבדוק רק את חלקו .שתי ההשלמות הראשונות זהות לאלו שבתשובה הקודמת: (4)       תשובה 

נצפה לקרוא שהעובד ימשי� : הובלת משפט |" עובד שהצטיי	 בהתחלה: "השני של המשפט

�  .  התשובה מתאימה". כ"יצטיי	 ג אח: "נמשי� לקרוא. להצטיי	 בהמש

   .(4) היא הנכונה התשובה   
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 ממשיכות ג� (2)� ו(1)ובות תש. דומה באופ� מתחילות (4)�ו (3) ותשובות ,(2)-ו (1) תשובות  17.

  :  ולכ� נתחיל מה�, בהשלמה השנייה בנימה זהה

 |" וזאת משו� ש "|" אז הועדה התפשרה על חנ�, לא היו מועמדי� טובי�: "(1)תשובה         

ה� חשבו : "נמשי� לקרוא. נצפה למצוא הסבר להתפשרות של חברי הועדה: הובלת משפט

א המושל� לתפקיד לא מדובר בהתפשרות מלכתחילה ולכ� א� חנ� הו". שחנ� מושל� לתפקיד

  . התשובה אינה מתאימה

הובלת  |" למרות ש "|" לא היו מועמדי� טובי� אז הועדה התפשרה על חנ�: "(2)תשובה   

חברי הועדה חשבו שצרי� : "נמשי� לקרוא.  נצפה למצוא הסתייגות מהמינוי של חנ�:משפט

  . אימההתשובה מת". למצוא מציל טוב יותר

   .(2) היא הנכונה התשובה   

  

  

השאלה מתחילה במשפט ללא .  מתחילות באופ� דומה(3)� ו(2)ותשובות , (4)� ו(1)תשובות   18.

מוצגת ". לגרו� לילדי� להיות מאושרי�= חינו� טוב : " נקרא אותו ונתמצתו�השלמות 

נתחיל ע�  לכ�לפי ההיגיו� נצפה שבהמש� יציגו התנגדות לה ו. עמדה שנויה במחלוקת

  : התשובות המתנגדות לעמדה זו

א� אי� גבולות הילדי� יהיו : המתנגדי� "|" ילדי� מאושרי�= חינו� טוב : וול�: "(1)תשובה   

 :הובלת משפט |" לדעתי טענת המתנגדי� אינה באמת סותרת את וול� "|" אבל "|" אלימי�

: נמשי� לקרוא. לא מנוגדי�ודברי מתנגדיו למעשה , נצפה לקרוא הסבר לכ� שדברי וול�

 ילדי� מאושרי� ה� ילדי� כלומר". טעות לחשוב שילדי� מאושרי� ה� ילדי� ללא סמכות"

ובי� דברי , אמירה זו אכ� מחברת בי� דברי וול� לגבי נחיצות האושר. שהופעלה עליה� סמכות

  . התשובה מתאימה. מתנגדיו לגבי נחיצות הגבולות

    

  .מומל" להשאירה לסו! הפרק. ולכ� מבלבלת, רובת שלילותשאלה זו הינה מ: שימו לב  

  .(1) היא הנכונה התשובה       

  

  

השאלה מכילה משפטי תנאי .  מתחילות באופ� דומה (4)� ו (3)ותשובות , (2)� ו (1)תשובות    19.

נעדי! להתחיל לבדוק את התשובות ע� משפטי . וכ� שלילות מרובות, ")לולא("מורכבי� 

  "):אילו("טי� התנאי הפשו

 |" ולכ�,  הוא כותב בתבניות←א� מתענייני� בסופר  "|" גבעו�מתענייני� בלא : "(1)תשובה   

נצפה שא� היו מתענייני� בגבעו� הוא היה : הובלת משפט |" בגבעו�א� כ� היו מתענייני� "

יותר נוטה לכתוב = עז פחות נו". זעהוא היה פחות נו: "נמשי� לקרוא. כותב בתבניות

  . ולכ� התשובה מתאימה, ההמש� מתאי� לאופ� בו הובלנו את המשפט. בתבניות

   .(1) היא הנכונה התשובה  
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  היגיון

  

.20    : נשבצו בתרשי$ )  כחולה3 מספר הקוביי(וכ	 נתו	 עוג	 , חידת שיבו" וסידור בה נתו	 תרשי

1

2

3

4

5

6

כחולה

  

נה נית	 להסיק כי שתי הקוביות פי הטענה הראשו$על. כעת נשב" את יתר הטענות ביחס אליו  

וה	 שלושת	 חייבות להיות בדיוק אחת ליד , האדומות נמצאות משני צידיה של קובייה צהובה

  : ישנו מקו אחד בלבד בתרשי שיאפשר שיבו" זה. השנייה

1

2

3

4

5

6

כחולה

אדו

צהוב

אדו

  
פי הטענה השנייה הקוביות הכחולות צמודות כ� שנית	 לשב" את הקובייה הכחולה $       על

 כקובייה הצהובה האחרונה 1וכ	 להשלי את קובייה מספר , 2יה מספר השנייה כקובי

  : שנותרה

1

2

3

4

5

6

כחולה

אדו

צהוב

אדו

כחול

צהוב
  

     .(2) היא הנכונה התשובה  
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  : תחילה יש להבי	 כל אחד מחלקי המשל בנפרד. שאלת הגיו	 בריא מסוג משמעות משל  21.

    

  "    ללא רשת ביטחו	אפילו לוליי	 מנוסה               אינו הול� על חבל                       "  

    

  אפילו אד מוכשר מאוד       אינו מבצע פעולה שיש בה              מבלי שיהיה לו גיבוי   

   �              בתחומו                                סיכו	 כלשהוא                          למקרה הצור

    

  : (4)בתשובה   

  

  "         אינו הול� על חבל                          ללא רשת ביטחו	אפילו לוליי	 מנוסה       "  

    

  אפילו רינת שהיא בעלת       לא כדאי שתקבע פגישה                מבלי שגיבתה את עצמה    

   ביומ	          זיכרו	 מעולה                           בעל פה                             באמצעות כתיבה   

  

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

שאלת הגיו	 בריא בה נתוני תוצאות ניסוי ומסקנותיו ואנו נשאלי מה יחליש את   22.

  . המסקנות

  ". עמקי"מצליחי יותר מ" פסגות"ב:       תוצאות הניסוי

   גורמי להצלחה ←"  פסגות"מורי טובי ב: מסקנה  

  . שובות במטרה למצוא גור שיחליש את המסקנהנבדוק את הת  

  .אי	 התייחסות במסקנה להכשרת המורי או לרקע, נתו	 זה אינו רלוונטי: (1)תשובה   

הוא גור שהיינו מצפי שיתרו " עמקי"התקציב הגבוה שיש לבית ספר : (2)תשובה   

בבית , בוה יותרתקציב ג" עמקי"למרות שהיה לבית הספר , ע זאת. להישגי התלמידי

נתו	 זה מחזק את המסקנה כי המורי הטובי ה הגור . הספר האחר הצליחו יותר

  . התשובה נפסלת. להישגי הגבוהי

והיינו מצפי שהדבר , הינ גבוהי יותר" עמקי"נתוני הפתיחה של בית ספר : (3)תשובה   

למרות נתוני , ע זאת. יותריהיו גבוהי " עמקי"יהווה יתרו	 ויוביל לכ� שציוני בוגרי 

נתו	 זה מחזק את המסקנה . בבית הספר האחר הבוגרי הצליחו יותר, הפתיחה הגבוהי

ונית	 לסמ	 את תשובה , התשובה נפסלת. שהמורי הטובי ה הגור להישגי הגבוהי

(4) .  

 נתו	 זה מציע הסבר חלופי. מסלקי תלמידי חלשי" פסגות"בבית ספר : (4)תשובה   

סילוק התלמידי החלשי הוא זה שמוביל להישגי הגבוהי של הבוגרי : לתוצאות הניסוי

)  . ולכ	 התשובה מתאימה, מת	 הסבר חלופי מחליש מסקנה). ולא המורי

   .(4) היא הנכונה תשובהה  
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.23  ואנו נדרשי למצוא מי , שאלת הגיו	 בריא מסוג ניסוי בה מוצגות שתי טענות של חוקרי

  . המוצעי בתשובות לא יוכל להכריע בי	 שתי הטענות" ניסויי" המבי	

    : נבי	 ראשית את טענות החוקרי

    . פטריות לאנה ראשונות צומחות ←הר : רוב החוקרי

  . פטריות לאנה ראשונות צומחות ←המקו בו ירדו גשמי ראשוני : כה	' פרופ  

 את התשובות במטרה נבדוק.  מיישבת את המחלוקת ביניהלאשלינו למצוא תשובה ע  

  .למצוא את התשובה האחת שבה מיקו צמיחת הפטריות יהיה מתאי לשתי העמדות

פי דעת שני החוקרי הפטריות יצמחו בדיוק $על: הגשמי הראשוני ירדו בהר: (1)תשובה   

. הגשמי ה אלו שגרמו להופעת הפטריותולא נוכל להכריע הא ההר או , במקו זה

   .ונית	 לסמנההתשובה מתאימה 

הפטריות יופיעו בשפלת , כה	 צודק' במידה ופרופ: גש ראשו	 ירד בשפלת החו#: (2)תשובה   

במידה והפטריות . ולא על ההר ובכ� תוכח טענתו, )המקו בו ירדו הגשמי הראשוני(החו# 

התשובה מאפשרת הכרעה . תוכח טענת של רוב החוקריולא בשפלת החו# , יצמחו על ההר

  . בעניי	 ולכ	 נפסלת

כה	 צודק הפטריות יצמחו ג ' במידה ופרופ: גש ראשו	 ירד בשפלת החו# ובהר: (3)תשובה   

' ובמידה ורוב הפרופ, )שניה מקומות בה ירדו הגשמי הראשוני(בהר וג בשפלה 

  . בה מאפשרת הכרעה בי	 שני המצבי ולכ	 נפסלתהתשו. צודקי הפטריות יצמחו רק בהר

כי לא (כה	 צודק הפטריות לא יצמחו על ההר ' במידה ופרופ: לא ירדו גשמי בהר: (4)תשובה   

). ללא תלות בגש(צודקי הפטריות יצמחו על ההר ' ובמידה ורוב הפרופ, )ירדו ש גשמי

  . התשובה מאפשרת הכרעה בי	 שתי הטענות ולכ	 נפסלת

הר או גש ( היא היחידה שלא מפרידה בי	 הגורמי המשפיעי המתוארי בניסוי (1)תשובה   

  .ולכ	 לא יכולה להכריע במחלוקת) ראשו	

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

שאלת הגיו	 פורמאלי בה אנו נדרשי למצוא טענה בתשובות אשר שקולה לכל אחת   24.

  :   הטענות המקוריותנצרי	 ראשית את. מהטענות המקוריות בנפרד

  

  : 'היפו�'+ ' רק'על ידי ביצוע ' רק'לש הנוחות ניפטר מ. כחול ←רק ימי   : ' טענה א      

  ימי ←כחול        

  צהוב  ←מדברי   :'טענה ב  

  צבע מקו� בו חי= צבע בעל חיי�   :'טענה ג  

  

  :  נובעת מכל שלוש הטענות/ת התשובות במטרה למצוא תשובה שקולהבדיק

  . לא כחול ←מדברי : (1)תשובה   

  . היות ומה שהוא צהוב הוא אינו כחול' נית	 לראות שטענה זו נובעת מטענה ב, ראשית  
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נוכל לראות שטענה זו נובעת ,  לא מדברי←כחול : בביצוע שלילה והיפו� לטענה שבתשובה זו  

  . היות ויצור ימי הוא בהכרח אינו מדברי', ג מטענה א

שאומרת שצבעו של כל בעל חיי זהה לצבע המקו ממנו ' נית	 להסיק טענה זו ג מטענה ג  

אלא בהכרח צהובה כצבע , ולכ	 נית	 להסיק שא החיה מדברית היא אינה כחולה, הגיע

 .  מתאימה ונית	 לסמנההתשובה. המדבר

   .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

  

  הבנת הנקרא

  

   :הקטע תמצות

  

, ע זאת. בגלל אופיו הכוחני של משטר מוסוליני, פשיז מקושר כיו לכוחניות :הראשונ פסקה

  . בכתבי מוסוליני ישנ רעיונות חיוביי שמעודדי חירות

  

השפעת . השפעות המהפכה התעשייתיתהפשיז הוא תוצר של המחאה כנגד : שנייה פסקה

המחאה על הפילוסו# סורל שהאמי	 כי צרי� לבטא את המחאה ג בצורה חברתית והאלימות 

  . היא הכרחית

  

ועשה זאת תו� שימוש באלימות והגבלת חופש , מוסולוני שא# להשליט סדר :תשלישי פסקה

  . הפרט

  

.  כל שאר החוויות הינ	 תחליפי,ביטוי צרכי רוחניי של האד= מלחמה : תרביעי פסקה

   .המלחמה בפשיז היא מטרה כשלעצמה

  

  

נעזר בתמצות הפסקה כדי להבי	 . 3אנו נשאלי על ההפתעה משורה  .ממוקדת שאלה  25.

לבי	 מה שעולה , שהניגוד הינו הפער שבי	 אופי המשטר שהיה כוחני ושהפר את זכויות האד

  . מאניי שמקדשי את חירות האדמכתבי מוסוליני ש מוצגי רעיונות הו

   .(1) היאהתשובה הנכונה         
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פי $ תופעת לוואי של התיעוש עלאינה אנו נשאלי מה .העוסקת בפסקה השנייה שאלה  26.

  . פסקה זו

התיעוש גור לאבד	 היכולת ליצור דברי שאינ קשורי בעול : " נכתב כי9-10בשורות   

באמצעות משפט ". ' שלמותו'החיוני לשמירת , הממד הרוחניויש להחזיר לפרט את , החומר

  :  תשובות3זה נית	 לפסול 

  . ולכ	 נפסלת, אמירה זו מופיעה במפורש במשפט זה: (1)תשובה   

מהמשפט שהובא מהפסקה נית	 להסיק שא יש צור� להחזיר את הממד הרוחני : (2)תשובה   

  .  התשובה נפסלת. הרי שהוא אבד במסגרת התיעוש

היות והממד הרוחני אבד ". שלמות האני"הממד הרוחני שאבד חיוני לשמירת : (3)תשובה   

   .  ולכ	 נפסלת, התשובה מופיעה בפסקה זו. אבדה" שלמות האני"נית	 להסיק כי ג

   .(4) היאהתשובה הנכונה         

  

  

  .  העוסקת ברעיונותיו של סורלממוקדת שאלה  27.

כ� הוא חייב ... לו הרחיב סורל אל מעבר להקשר האמנותיאת הרעיונות הל: "11בשורה   

פי משפט זה ותו� העזרות בתמצות הפסקה נית	 להסיק $על". לעשות זאת ג בתחו החברתי

כי סורל ייש את עמדות האינטלקטואליי שהתייחסו לממד הרוחני והאמנותי ג על 

  . ההתנהלות החברתית

  .(4) היא הנכונה התשובה        

  

  

פי $על.  נדרשי לעמוד על הבדל שבי	 משנתו של סורל לבי	 מוסולניבה אנו ה כלליתשאל  28.

והבחי	 בינה ובי	 אלימות , סורל ראה באלימות המהפכנית יסוד חיובי ומשחרר: "15שורה 

א� אינה חיובית , כלומר אלימות טובה למהפכות". כפייה או השפלה, המשמשת לדיכוי

   .  כנכונה(3)	 לסמ	 את תשובה כבר בשלב זה נית. לדיכוי

   .(3)התשובה הנכונה היא   

    

  

' רעיו	 א. נבדוק את כל אחד מהרעיונות בנפרד.  אודות משנתו של מוסוליניכללית שאלה  29.

נשלל באופ	 ' רעיו	 ב..". את אנושיותו, )במלחמה(האד מממש בה : "25 – 24מוצג בשורות 

פי $על...". ולכוונו נגד,  היסוד האלי מ	 הפרטיעל השלטו	 למצות את: "21מובהק בשורה 

על השלטו	 להשתמש ביסוד האלי שמצוי באנשי לדיכוי משטרי השוני , משנת מוסוליני

  . מהמשטר הפשיסטי

  . (1) התשובה הנכונה היא        
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 ולכ	 חוויה,  כתחלי# לחוויית המלחמה25החוויות האחרות מובאות בשורה . ממוקדת שאלה  30.

  .  יכולה להיות חוויה זואינה אחרת

  . (1) התשובה הנכונה היא        

  

 

  : 1945 – 1883, בניטו מוסוליני

"I owe most to Georges Sorel. This master of syndicalism by his rough theories of revolutionary tactics 

has contributed most to form the discipline, energy and power of the fascist cohorts" (The New 

Inquistions) 
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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 
 4 2 2 4 3 2 2 3 4 1 1 2 1 3 4 4 3 2 3 1 4 4 4 1 3 הנכונה

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

  .בנושאים השונים

  

  .  העוסקת בשטח מלבןהגיאומטרישאלת   1.

  . ולכן נסרטט, אין סרטוט: סרטוט  

  .  אורכו של המלבן:רוצים  

   - מרוחבו  6 שטחו המלבן גדול פי :יש  

' תן למסכן'נתרגם נתון זה לאלגברה תוך שימוש בעיקרון   

  : ובנוסחאות הגיאומטריה

    ⇐ X  6רוחב= שטח המלבן   

 X 6רוחב =  רוחב Xאורך   
  . מ" ס6= בפישוט המשוואה יתקבל כי האורך  :חסר  

  : פיתרון נוסף  

ולחשב את ,  בשטח המלבן6-  ברוחב המלבן ו1מכיוון שהנתונים עוסקים ביחס נוכל להציב   

  . אורך = 6 ⇐ 1 × אורך = 6: אורכו

A :ןעיקרותן לפתור תוך שימוש בני, ובנוסף   B C⋅  פי )רוחבו (A-גדול מ) שטח המלבן( C אם .=

הגורם בו כופלים  (Bערכו של מכאן ניתן להסיק כי . C- כדי להגיע ל6- בAמשמע שכפלו את , 6

  .6 הינו )Aאת 
  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

ויש למצוא מי מהתשובות אינה יכולה , ואהנתונה משו. שאלת מספרים שלמים בנעלמים  2.

ידי הצבת מספרים שלמים -נבדוק מי מהתשובות יכולה להתקבל על. W-להיות שווה ל

 x,y,zיש להציב עבור , מכיוון שהמספרים בתשובות קטנים יחסית. וחיוביים בתבנית הנתונה

14321: למשל. 1,2,3כגון , מספרים קטנים 222 נשים  .(4)את תשובה ל לפסול ולכן נוכ, ++=

ולכן ניתן להציב את אותו מספר יותר מפעם , לב שהנעלמים לא חייבים להיות שונים זה מזה

12222: אחת 222 9122 .(3)את תשובה ולכן נוכל לפסול , ++= 222 ולכן נוכל לפסול , ++=

     .(2)את תשובה גם 

  .(1)תשובה הנכונה היא ה  

אורך

רוחב
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נתון שמחשבון מסוים מחליף פעולת . שאלת סיפור אלגברי הדורשת בניית משוואה ופתרונה  3.

 תתקבל במחשבון המקולקל התשובה yויש למצוא בעבור איזה ערך של , חיבור בפעולת כפל

  . הפעולה המקולקלת= הפעולה הנכונה :  כלומר .הנכונה
y - ה הפעולה הנכונ: y-נגדיר את גורמי המשוואה תוך שימוש ב    - הפעולה המקולקלת , +1

y y: כעת נוכל לבנות את המשוואה ולפשט אותה. ⋅1 1 y 1⇐ + = ⋅y 1 y⇐ + =1 מכיוון . =0

 לא - כלומר . וןמדובר במשוואה ללא פתר, שקיבלנו ביטויים שאינם שווים משני צידי השוויון

  .  כזהyקיים 

 וכשכופלים 1שבתשובות נבדוק האם כשמוסיפים למספר : ניתן לפתור גם בהצבת התשובות  

  .מתקבל אותו המספר 1-אותו ב 

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

 ולבדוק מי  נוכל להציב את התשובות.nנתונה משוואה עם חזקה ויש למצוא מהו ערכו של   4.

  : שוואהמהן מקיימת את המ

  n 2⇐ =2 1 33 3 27+ =   .המשוואה אינה מתקיימת ולכן תשובה זו נפסלת =

  n 3⇐ =3 1 43 3 81+ =   . גם משוואה זו אינה מתקיימת ולכן תשובה זו נפסלת=

  n 4⇐ =4 1 53 3 243+ =   .מת משוואה זו מתקיי=

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

    .xיש למצוא את ערכה של זווית .  העוסקת בזוויותהגיאומטרישאלת   5.

  )ויחסי הזוויות בנעלמים נראים מתאימים, ישנו גודל ממשי( מדויק :סרטוט  

   . חדהתזווי, x ערכה של :רוצים  

  , 60°וזווית אחת בת , 3x- ו2x- זוויות נוספות המסומנות ב:יש  

 .ולן משלימות יחד למעגלכ  
  .°360ל הוא " סכום כל הזוויות הנ:חסר  

x. :פתרון   2x 3x 60 360⇐ + + + =6x 300⇐ =50=x  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

ויש , רת מנהל ממשכו20%נתון שמשכורת פועל מהווה . שאלת אחוזים ללא נתונים מספריים  6.

 מכיוון שאין מספרים נוכל .משכורת מנהלתוך ווה משכורת פועל מלמצוא כמה אחוזים מה

   .20= ולכן משכורת פועל , 100= משכורת מנהל :  עבור השלם100להציב 

100: 20 מתוך 100נחשב לכמה אחוזים שווה    500 500%
20 100

= =.    

  .(1)התשובה הנכונה היא   

x

60°
3x 2x
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ויש למצוא מי מבין הביטויים בתשובות ,  הוא מספר שליליx-נתון ש. יר המספריםשאלת צ  7.

  :נשתמש בעקרונות ציר המספרים. הוא הקטן ביותר

תוצאת החלוקה בינהם תהפוך . 5xוכך גם הביטוי ,  הינו שלילי3xהביטוי  :(1)תשובה   

  . חיובית
  .שלילי בחזקה זוגית יניב תוצאה חיוביתמספר  :(2)תשובה   

תוצאת החלוקה בינהם הינה . הינו חיובי 6xהביטוי ,  הינו שלילי3xהביטוי  :(3)תשובה   

   . שלילית

  .שלילי בחזקה זוגית יניב תוצאה חיוביתמספר  :(4)תשובה   

  .ולכן זהו הביטוי הקטן ביותר, טוי השלילי היחיד הוא הבי(3)הביטוי שבתשובה   

ולבדוק למי מהן , ת מהתשובותלהציבו בכל אח, xבנוסף לבחור מספר שלילי במקום ניתן   

  . ישנו הערך הקטן ביותר

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

    .CFיש למצוא את אורכו של אלכסון .  העוסקת במשושה משוכללהגיאומטרישאלת   8.

  .דויק מ:סרטוט  

   . אורכו של אלכסון במשושה משוכלל:רוצים  

  .מ" ס1 משושה משוכלל שאורך צלעו :יש  

 נעביר אלכסונים במשושה ונחלק - בניית עזר קלאסית :חסר  

צלע כל אחד .  משולשים שווי צלעות וחופפים6- לואות

 .מהמשולשים שווה לצלע המשושה
ן אורכו ולכ, מורכב משתי צלעות כאלו CFאלכסון  :פתרון  

  .מ"ס 2הוא 
  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

כלומר ,  ביותר לנחשכדאישבתשובות  מהסכומים נשאלים איזה אנו .שאלת הסתברות  9.

הינו סך האפשרויות שישנן ' מצוי'ה. ההסתברות לקבלת מי מהסכומים היא הגדולה ביותר

רויות שיניבו את הינן האפש' רצוי'ה. )36 =( והוא זהה בכלל התשובות,  קוביות2בהטלת 

  : נבדוק כמה אפשרויות ישנן עבור כל תשובה, המספר שבתשובות

  . רצויים צירופים שני :5- ו6או , 6- ו5 יכול להתקבל מצירוף של 11 סכום :(1)תשובה   

  צירוף אחד רצוי: 1- ו 1 יכול להתקבל רק מצירוף של 2 סכום :(2)תשובה   

: 3-ו  4 או 4- ו3, 2- ו5 או 5- ו2, 1-  ו6או , 6- ו1 יכול להתקבל מצירוף של 7 סכום :(3)תשובה   

  .שישה צירופים שונים
 שלושה :2-ו 2 או מצירוף של, 1- ו3או , 3- ו 1 יכול להתקבל מצירוף של4 סכום :(4)תשובה   

    .צירופים שונים

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

1

B

A F

E

DC

1

1
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    .γערכה של זווית יש למצוא את . ים מקבילים וזוויותישר העוסקת בהגיאומטרישאלת   10.

  . את הקווים ולסרטוטו בדרכים נוספות' להזיז'וניתן , אין נתונים מספריים. גמיש :סרטוט  

  .β- וα בעזרת זוויות γ תזווילבטא את גודלה של  :רוצים  

פגש הישרים במ. ישרים מקבילים ושני ישרים נוספים שחותכים אותם. זוויות בנעלמים :יש  

  . נוצר משולש

180 ונקרא לה β- נשלים את הזווית הצמודה ל :חסר   − β .זוויות בין ישרים מקבילים שוות ,

 זווית חיצונית  היא למעשהγ - ניתן לראות כעת ש  . הנוספת מחוץ למשולשγולכן נשלים את 

 .וויות שאינן צמודות להלסכום שתי הזשווה והיא , למשולש
180γ. :פתרון   = − β + α.  

ניתן לפתור בקלות בהצבת מספרים במקום , בנוסף  

100βציב  נ:שבתשובותהנעלמים  20α-  ו=  ונחשב =

100γ: לפי סכום זוויות במשולש γאת ערכה של  = .

ונפסול כל תשובה , ם גם בתשובותנציב את המספרי

  . 100- שונה מ ערךמתקבל בה ש

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

 -תנתונות ספרות עוקבות ותוצאת תרגיל חיבור של שני מספרים תל. שאלת מספרים ואותיות  11.

נפתור בהצבת . Aיש למצוא מהו ערכה של הספרה . ספרתיים המורכבים מספרות אלו

). 100 כפולה של -כלומר (ה שבה תוצאת התרגיל תסתיים בשני אפסים ונחפש הצב, התשובות

  :נתחיל מהתשובה הקטנה ביותר

ולכן תשובה זו ,  בחיבור המספרים לא מתקבל מספר שמסתיים בשני אפסים:(2)תשובה   

. נפסלת

234
222
456

+
  

ולכן גם תשובה זו , ם בחיבור המספרים לא מתקבל מספר שמסתיים בשני אפסי:(3)תשובה   

. נפסלת

345
333
678

+
  

ולכן זו התשובה ,  שמסתיים בשני אפסים800 בחיבור המספרים מתקבל המספר :(4)תשובה   

. הנכונה

456
444
900

+
  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

  

180° − β

γ

γ

α

βA B

C D
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יה מוכר את כל הסחורה  יש למצוא כמה שקלים היה מקבל הסוחר אילו הבוסיפור אלגברי   12.

  : ולאחר מכן נתרגמה לאלגברה, נגדיר במילים את המשוואה. שברשותו

  .הסכום שקיבל= הסחורה שמכר במקום השני + הסחורה שמכר במקום הראשון   

  :במשוואה םגורמיובאמצעותו נבטא את ה, x-נגדיר את כלל הסחורה שברשותו כ  

1 מכר -במקום הראשון    x
3

2נותרו לו ,  x
3

 .  

1 ולכן מכר ,שנותר מכר רבע ממה -במקום השני    2 1x x
4 3 6

⋅ =  

1: כעת נוכל לבנות את המשוואה   1x x 210
3 6

⇐ + =3 x 210
6

⇐ =x 210
2

⇐ =x 420=  

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

)ושהביטוי , ספרתי- שלם ודוn-נתון ש. שאלת מספרים שלמים  13. )2n n−יש . 10- מתחלק ב

  :בותהניסוח מפנה להצבת התשו. nשל למצוא מה יכולה להיות ספרת האחדות 

n = 16 .2n נציב :(1)תשובה    n 256 16 240− = −  ולכן ספרת האחדות יכולה 10- מתחלק ב240. =

  . כן לסמן תשובה זו כתשובה הנכונהו, 6להיות 

למשל . וניתן לחשב בעזרת הספרה האחרונה בלבד, חישוב מלאנשים לב שאין צורך לבצע   

וכל מספר . 4- יניב תוצאה שמסתיימת ב2 כפול 2- כל מספר שמסתיים ב- (2)ובה בתש

  .10-ק בולכן לא תתחל, 2- יניב תוצאה שמסתיימת ב2- פחות מספר שמסתיים ב4-שמסתיים ב

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

.  קיפולים4מ לאחר " מ1סיפור אלגברי עם חוקיות בו אנו נשאלים על עוביו של נייר בעובי   14.

  : נפרט את התהליך עד לקיפול הרביעי

  מ "מ 1 - :המצב הראשוני  

221 :ראשוןאחרי קיפול    =⋅  

422  :קיפול שניאחרי    =⋅  

824 :קיפול שלישיאחרי    =⋅  

1628 :קיפול רביעיאחרי    =⋅  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  . בשילוב עקרונות תנועה,  העוסקת במעגליםהגיאומטרישאלת   15.

  .αיש למצוא את ערכה של זווית   

   .ולכן מדויק,  מוגדרים יש נתוני יחסאך אין נתונים מספריים :סרטוט  

  .זווית מרכזית במעגל, α למצוא את :רוצים  

. ועליו שני אנשים שרצים בכיוונים מנוגדים,  נתון מעגל:יש  

 Bנקודה .  ממהירותה של גילה4מהירותו של רמי גדולה פי 
היא הדרך הקטנה  ABולכן קשת , היא נקודת המפגש ביניהם

  .שאותה עברה גילה עד לפגישה

A

B
α

4α

רמי גילה
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רמי שמהירותו גדולה פי ,  כלומר, יחס ישרנומהירות לדרך ישחת התנועה בין פי נוס- על :חסר  

של ( הגדולה  ABקשת ולכן ,  מדרכה של גילה4יעבור דרך גדולה פי ,  ממהירותה של גילה4

מיחסי הקשתות ניתן להסיק כי זהו גם יחסי ). של גילה (מודגשת הABקשת  מ4 גדולה פי )רמי

 ABת מול קשת מכאן שהזווית המרכזית שנמצאו,  הקשתותהזוויות המרכזיות שיצרו את

  . α4 שווה הגדולה

4: זוויות במעגלפי סכום -על :פתרון   360⇐ α + α =5 360⇐ α =72=α  

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

ת השאלה למונחי תרגם אנ. יש למצוא באילו מהשנים היה סך התלמידים הגדול ביותר  16.

המפוספסת , השחורה(יש למצוא מבין התשובות את השנה שבה סכום העמודות : התרשים

  .יהיה הגדול ביותר) והאפורה

70 סכום העמודות הוא 2001בשנת  :(1)תשובה    30 20 120+ + =    
100206020 סכום העמודות הוא 2002בשנת  :(2)תשובה    =++    
85152050 סכום העמודות הוא 2000שנת ב :(3)תשובה    =++  
9051570 סכום העמודות הוא 2004בשנת  :(4)תשובה    =++  

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

כמה : תרגם את השאלה למונחי התרשיםנ. ' הגיעו לכיתה ג2000יש לחשב כמה מבני מחזור   17.

 העמודה - 'הגיעו לכיתה ג,  בשנה זושחורהעמודה ה ה-  2000משנת ' מתלמידי כיתה א

 מתוכם הגיעו לשנה 20-ו, תלמידים 50 התחילו 2000בשנת ' את כיתה א. 2002האפורה בשנת 

%40: 'ג
100
40

50
20

==  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

ול ועלינו למצוא מה יכ,  מספר אחראלא, 60 אינו 2002בשנת ' נתון כי מספר תלמידי כיתה ב  18.

 חייב להיות שווה או נמוך ממספר 2002- ב'מספר תלמידי כיתה ב. להיות אותו המספר

המספר יהיה שווה במידה ואף תלמיד לא  (2001בשנת ' התלמידים שהתחילו ללמוד בכיתה א

' ובנוסף עליו להיות שווה או גדול ממספר התלמידים מכיתה ג, )'לכיתה ב' עזב בין כיתה א

  . 2003בשנת 

, 2002בשנת ' של תלמידי כיתה ב, על העמודה המקווקוות:  השאלה למונחי התרשיםתרגום  

כיתה (וגבוהה מהעמודה המנוקדת , 2001של שנת ) 'כיתה א(להיות נמוכה מהעמודה השחורה 

 70 להיות בין יכול 2002בשנת ' ר תלמידי שנה במספ :פי גובה העמודות-על. 2003של שנת ) 'ג

  . ת נמצאת בתחום זה נחפש מי מהתשובו.40-ל

  .(3)התשובה הנכונה היא   
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המייצגות (העמודות האפורות התשובות איזו מביש למצוא : תרגום השאלה למונחי התרשים  19.

לשים לב שהעמודה הרלוונטית לאותו יש , זאתעם . גבוהה יותר) מסיימי האולפן', את כיתה ג

  . מודיהםבשנת סיום לי, ור תופיע בתרשים שנתיים לאחר מכןהמחז

  .15גובה העמודה הוא .  2000 נמצא בשנת 1998 את העמודה האפורה של מחזור :(1)תשובה   
  .20גובה העמודה הוא .  2001 נמצא בשנת 1999 את העמודה האפורה של מחזור :(2)תשובה   
  .5גובה העמודה הוא .  2004 נמצא בשנת 2002 את העמודה האפורה של מחזור :(3)תשובה   
  .10גובה העמודה הוא .  2005 נמצא בשנת 2003 את העמודה האפורה של מחזור :(4)תשובה   
  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  

המידע הנוסף . בשילוב עקרונות של ערך מוחלט, בהשוואה כמותיתשאלת ציר המספרים   20.
xמציין כי  y< וכן y x< .xומכאן ,  את כוחו תחת סימן ערך מוחלט הוא מספר שמגדיל

: ניתן לפתור גם בהצבת מספרים, בנוסף. גדול יותר' טור ב. ניתן להבין כי הוא מספר שלילי
xלמשל , נציב מספרים שמקיימים את הנתונים במידע הנוסף 2, y 1= − בבחינת הצורך . .=

וכן אין אף מספר חיובי שנוכל , 0  אינו יכול להיותxניתן לראות כי , בהצבה שנייה חכמה

  . ולקיים את נתוני המידע הנוסף, xלהציב במקום 

  .(2)התשובה הנכונה היא   

 
  

  . העוסקת במעגלים, בהשוואה כמותית הגיאומטרישאלת   21.

  . יש גדלים מוחלטים -  מדויק :סרטוט  

 שהוא בסיס במשולש שווה BC השוואה בין :רוצים  

  .עגלאו רדיוס המ, שוקיים

 נשלים את - לש שווה שוקיים מעגל ובתוכו משו :יש  

  . זוויותיו

נתון שיעזור לקשר בין רדיוס המעגל לבין צלע  :חסר  

BC . נוריד בניית עזר של שני רדיוסים- OCו -OB ,

וניצור משולש שווה שוקיים נוסף שזווית הראש שלו 

  . היא זווית מרכזית במעגל

פי סכום -על. 60°ולכן ערכה הוא , BACתה קשת כמו זווית  נשענת על אוBOCזווית  :פתרון  

ולכן זהו משולש , 60° שוות BOCזוויות במשולש נוכל לראות שגם זוויות הבסיס במשולש 

  .שכל אחת מצלעותיו שווה לרדיוס המעגל, שווה צלעות

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

  

75° 75°

60°
r r

r

30°

A

B C

O
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וכן מספר הגולות של ,  שלושה ילדיםנתון ממוצע הגולות של. בהשוואה כמותיתשאלת ממוצע   22.

 או מספר הגולות שיש לילד בעל מספר הגולות הקטן 2: יש למצוא מה גדול יותר. אחד מהם

  . ביותר

  :R = רונן, A = אסף, 8 =  דני - נתרגם את המידע הנוסף למשוואה : מיצוי המידע הנוסף  

  A R 8 5
3

+ +⇐ =A R 8 15⇐ + + =A R 7+ איננו ( גולות 7 לאסף ורונן ביחד יש - כלומר . =

  ). יודעים את החלוקה בינהם

פי הצבה זו לילד בעל -על.  גולות6 שלאחד מהם יש גולה אחת ולשני יתכן: הצבה ראשונה  

  . גדול יותר' וטור א, כמות הגולות הקטנה ביותר ישנה גולה אחת

פי הצבה זו לילד בעל - על.  גולות4לות ולשני  גו3ש שלאחד מהם ייתכן : הצבה שנייה חכמה  

  .גדול יותר' טור בו,  גולות3כמות הגולות הקטנה ביותר יש 

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

   .ה כמותיתשאלת ציר המספרים בהשווא  23.

n: מיצוי המידע הנוסף   עם . )לם חיובי וש1, שבר חיובי (ולכן יכול לעבור בשלושה תחומים <0

1 :פי חלקו השני של המידע הנוסף- על, זאת 1
n

כמו כן  . יכול להיות שלם חיובי בלבדn ולכן ,>

  .  הינו שבר חיוביmניתן להסיק כי 

n: צבת מספריםה   1m ולכן =2
2

= .  

  :טור ב          : 'טור א    

   

1
1 1 12

2 2 2 4
= ⋅ =        1 2 1

2
⋅ =  

מכיוון שכל אחד מהנעלמים עובר בתחום אחד , אין צורך בהצבה נוספת. ל יותרגדו' טור ב  

  .בלבד

היות והנעלמים חיוביים ניתן היה לבצע ניקיון כמו אי שוויון בין הטורים לפני , כמו כן  

  . ההצבה

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  .העוסקת בשטחים, בהשוואה כמותית היגיאומטרשאלת   24.

  .  מדויק בהכרח:סרטוט  

  . שטח המעגל או ממוצע שטחי הריבועיםהשוואה בין :רוצים  

 ריבוע שחסום -  מוכר יגיאומטר יש מצב . אין נתונים מספריים:יש  

  . במעגל שחסום בריבוע

את צלע הריבוע .  שווה לצלע הריבוע החוסם קוטר המעגל:חסר  

,  רדיוס נוסף במעגל- OEן למצוא בעזרת בניית עזר החסום נית

ולכן ,  אין נתונים מספריים.שיוצר משולש ישר זווית ושווה שוקיים

  . ברדיוס המעגל1נציב 

A E D

F H

B G C

2
1

1 2
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:1:1לפי השלשה  :פתרון   ולכן שטחו יהיה , 2 צלע הריבוע החסום תהיה 2
2

2 צלע . =2

422ולכן שטחו יהיה ,  2הריבוע החוסם תהיה 2: הממוצע בינהם. = 4 3
2
+ : נקבל' בטור ב. =

2 2r 1π = π⋅ = π . ערכו שלπגדול יותר' ולכן טור ב, 3- גדול מעט יותר מ .  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

 
  

  . וסקת בהיקפיםהע, בהשוואה כמותית הגיאומטרישאלת   25.

  .  אין נתונים מספריים למעט זוויות ישרות במלבן המרכזי:סרטוט  

   .ולכן זהו סרטוט גמיש, ניתן לסרטט טרפז בהרבה דרכים שונות  

 סכום היקפי לביןהיקף טרפז  השוואה בין :רוצים  

 נתרגם את הטורים לצלעות המרכיבות .המשולשים

  : אותם

             

  'טור ב  'טור א  

 a b c d e f+ + + + +  b c g f e g+ + + + +  

 a  + d 2g :נבצע ניקיון כמו אי שוויון

                               
ולכן הטורים , פי הסרטוט שבבחינה נראה כי המרובע הנוצר במרכז הטרפז הוא ריבוע-על  

  .  נפסלות (2)- ו (1)תשובות . שוויםיכולים להיות 

ננסה . ט גמיש ולכן נסרטט מצבי קיצוןרטוהס :חסר  

להראות מצבים בו גבהי המלבן יכולים להיות גדולים 

   :מצלעות המלבן

  

בו גבהי המלבן יכולים  להיות קטנים שני ומצב   

  :מצלעות המלבן

    

  .(4)התשובה הנכונה היא   

B

CF

A

E D

b

c

f

a

e d

b

c

f

a

e d

g g
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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 
 4 4 2 4 3 4 1 2 4 2 4 1 1 2 4 3 2 3 3 4 1 1 2 3 2 הנכונה

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

  .בנושאים השונים

  

  

  . נים משוכללים בהשוואה כמותית העוסקת במתומהשאלת גיאומטרי  1.

  . מדויק בהכרח:סרטוט  

 השוואה בין שטח טרפז שצלעותיו הן שלוש צלעות המתומן ואלכסון המחבר בין שני :רוצים  

  . או שטח מלבן הכלוא בתוך המתומן, קודקודים

 . מתומנים משוכללים וחופפים:יש  
אבל ,  אין נתונים מספריים לחשב בעזרתם:חסר  

  . יש סרטוט מדויק

הסרטוטים , אין טעם בחישוב ארוך: תרוןפ  

פי -על. מדויקים בהכרח ולכן ניתן להסתמך עליהם

  . גדול יותר' שטח שבטור בההסרטוט 
  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  

  . שאלת אלגברה בהשוואה כמותית  2.

צג את קוראי  מייx- מייצג את קוראי הספרים המנויים בספריה וy: מיצוי המידע הנוסף  

  . הספרים שאינם מנויים בספריה

  . x + yהשוואה בין מספר האנשים שקוראים ספרים או : רוצים  

  . ונראה כי הטורים שווים, x = 100 ,y = 100נציב : פיתרון בהצבת מספרים  

 אלו - קבוצות -קבוצת קוראי הספרים מתחלקת לשתי תת: ניתן לפתור גם לפי הבנת העיקרון  

   .לכן סכום שתי הקבוצות שווה למספר קוראי הספרים. פריה ואלו שלאשמנויים בס
  .(3)התשובה הנכונה היא   
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  .  בהשוואה כמותית העוסקת בזוויות במשולשהשאלת גיאומטרי  3.

 וכך γ < δנתון , עם זאת.  אין נתונים מספריים ולכן אפשר לסרטט גם אחרת- גמיש :סרטוט  

  . .גם נראה בסרטוט

  . β ו α  - ואה בין שתיים מזוויות המשולש  השו:רוצים  

 .שתי זוויות פנימיות ושתי זוויות חיצוניות הצמודות להן,  משולש סתמי:יש  
  .180°- זוויות צמודות משלימות ל:חסר  

  הזווית שצמודה . α  היאγ-הזווית שצמודה ל: תרוןפ  

 ולכן, 180°-שני צמדי הזוויות משלימים ל. β היא δ-ל

  ,α, אז הזווית הצמודה לה, δ-  מותר גדולה יγאם 
   .β מזווית צריכה להיות קטנה יותר

ניתן לפתור בקלות גם באמצעות הצבת מספרים   

  .במקום גדלי הזוויות
  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  

    .וסקת בקווים במעגל בהשוואה כמותית העהשאלת גיאומטרי  4.

  .  ניתן להזיז על פני היקף המעגלC- ו A ,Bואת נקודות , אין נתונים מספריים.  גמיש:סרטוט  

  .BC- וABלבין סכום המיתרים ,  השוואה בין ארבעה רדיוסים:רוצים  

 שני משולשים שווי שוקיים ששוקיהם הן רדיוסים :יש  

  . BC- וABובסיסיהם הם המיתרים 

  . במשולש קטנה מסכום שתי הצלעות האחרות צלע:חסר  

 היא צלע במשולש שסכום שתי צלעותיו האחרות AB: תרוןפ  

 היא צלע במשולש שסכום שתי BCגם . AB < 2rולכן , 2rהוא 

  .      AB + BC < 4r -מכאן ש. BC < 2rולכן , 2rצלעותיו האחרון הוא 

  .(1)התשובה הנכונה היא   
  

  

  . שאלת ציר המספרים בהשוואה כמותית  5.

  . נתון כי שלושת הנעלמים שליליים וכן הקשרים בינהם :מיצוי המידע הנוסף  

  ":שוויון-ניקיון כמו אי"פישוט הטורים תוך שימוש ב  

  'טור ב  'טור א  

 z − y x − y   לשני הטוריםyנוסיף 
  z x 

  .רגדול יות' ולכן טור א, x < zפי המידע הנוסף - על  

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

βαγ δ

A

B

C

O
rr

r
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  . שאלת ציר המספרים בשילוב ערך מוחלט בהשוואה כמותית  6.

   b < aנתון : מיצוי המידע הנוסף  

  ":שוויון-ניקיון כמו אי"פישוט הטורים תוך שימוש ב  

  

  'טור ב  'טור א  

 כדי להיפטר 140-נכפול את שני הטורים ב

  מהמכנים

a b
7
+

  
a b

20
+ 

  ( )20 a b+  ( )7 a b+ 

 a = 1 ,b = 0נציב : הצבה ראשונה פשוטה
את תשובות גדול יותר ולכן נפסול ' טור א

(2) , (3) 

( ) 200120 =+ ( ) 7017 =+  

 מספר b נציב עבור –הצבה שניה חכמה 

ול מערכו המוחלט שלילי שערכו המוחלט גד

  a :a = 1 ,b = −4של 

 (1)גדול יותר ונפסול גם תשובה ' כעת טור ב

( ) ( ) 603204120 −=−⋅=− ( ) 3557417 =⋅=+ 

    

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

יש למצוא את התא שמייצג את סך כל הילדים שעזבו : נתרגם את השאלה למונחי התרשים  7.

לעיר ,  תא זה נמצא בנקודת המפגש בין איזור צפון בשורות.מעיר בצפון, את בית הספר

   . ילדים בסך הכל3 -בטורים 

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

יש למצוא באילו מבין הקטגוריות המופיעות בתשובות : נתרגם את השאלה למונחי התרשים  8.

  . לאורך השורה כולה או הטור כולו, המספר הכולל הוא הקטן יותר

  :נחשב  

  . ילדים10הכל - בסך-'  בכיתה ב6-ו'  בכיתה א4 באזור הצפון עזבו :(1)בה תשו  

  . ילדים10הכל -  בסך-  מאזור דרום 7- מאזור צפון ו3 בעיר עזבו :(2)תשובה   

  . ילדים8הכל - בסך- מאזור דרום 2- מאזור צפון ו6עזבו '  בסוף כיתה ב:(3)תשובה   

  . ילדים11הכל -  בסך-'  בכיתה ב2- ו' בכיתה א9 באזור הדרום עזבו :(4)תשובה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   
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. הכל עזבו את בית הספר-יש למצוא כמה ילדים בסך: נתרגם את השאלה למונחי התרשים  9.

, והחלוקה לכפר או עיר', או ב' מנת למצוא מספר זה יש להבין כי החלוקה לכיתה א- על

לכן נוכל לבחור את אחת מבין הקטגוריות . להכ-  תלמידים בסך100 -מתייחסות לאותו השלם 

סך כל התלמידים במופיעים בתאים , למשל. ולחשב את סכום כל התאים שמופיעים בה, ל"הנ

  .21 = 2 + 6 + 9 + 4: 'כיתות ב+ ' של כיתות א

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

יחס לכפר כמה ילדים מופיעים בתא המתי יש למצוא: נתרגם את השאלה למונחי התרשים  10.

  . 'ולחסר ממספר זה את הילד היחיד שעזב בסוף כיתה ב, באזור דרום

', מתוכם ילד אחד עזב בסוף כיתה ב.  ילדים4: מספר הילדים שעזבו מכפר באיזור הדרום הוא  

  . 'עזבו בסוף כיתה א,  ילדים 3, ומכאן שכל היתר

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

ויש למצוא , ובין זוז לדינר, נתון היחס בין זוז למעות: ותשאלת יחס ובה שלושה סוגי מטבע  11.

  :נפתור בטבלת יחס. את היחס בין מעות לדינר

  :  דינר1-מנת להגיע ל- על4נרחיב את כל השורה פי   
    

  

  

  

  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

 ולבסוף, חישוב ערך הביטוי,  בשאלהxנפתור בהצבת מספר במקום . שאלת ביטוי בנעלמים  12.

  . פסילת תשובות המניבות ערך ביטוי שונה ממה שחישבנו

  0≠x ולכן נציב x = 1 .ערך הביטוי שמתקבל:  ( )
2

1x 1 22x 2 x 2 2 1 4
x

−   + ⋅ ⋅ = + ⋅ ⋅ = +  π π π  
 .  

  : גם בתשובותx = 1כעת נציב   

ניתן לראות מיד שערך הביטוי .  ולכן אין צורך להציב בהx אינה כוללת את הנעלם :(1)תשובה   

  .ולכן תשובה זו נפסלת, מערך הביטוי שחישבנושונה 

ניתן לראות מיד שהביטוי .  ולכן אין צורך להציב בהx אינה כוללת את הנעלם :(2)תשובה   

  . התשובה אינה נפסלת. זהה לזה שהתקבל

2 :(3)תשובה    23x 3 1 3= ⋅    . תשובה זו נפסלת. =

x :(4)תשובה    1=
π π

  .ה זו נפסלתתשוב. 

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

דינרזוזמעות

6

24

1
4

1

     4     4
1

4
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    . העוסקת בשטחיםהשאלת גיאומטרי  13.

    . הצלעות השוות הנתונות אכן שוות.  מדויק:סרטוט  

  .שהינם שטחים של שלושה משולשים, x : y : z למצוא את יחס שטחים  :רוצים  

  .DE = ECונתון כי ,  מלבן המחולק לשלושה משולשים שונים:יש  

= שולש  שטח מ:חסר  
 

  .אך אין נתונים מספריים לחישוב השטחים ,

ונחשב את שטחי , AD = BC = 2 ,AB = DC = 4 -נציב מספרים בצלעות המלבן : תרוןפ  

  .המשולשים

  2 2x 2
2
⋅= =        

  2 2y 2
2
⋅= =  

  4 2z 4
2
⋅= =  

  .2 : 1 : 1 -ובצמצום , 4 : 2 : 2 הוא x : y : zהיחס    

 הם בעלי y ומשולש xמשולש : ניתן לפתור גם באמצעות הבנת עקרון  

 : 1לכן שטחיהם שווים ויש ביניהם יחס של , אותו בסיס ואותו הגובה

ולכן , 2גדול פי ) AB(אך  בסיסו ,  הוא בעל אותו הגובהzמשולש . 1

  .2 : 1 : 1היחס בין שלושתם הוא 

  .(1)תשובה הנכונה היא ה  

  

  

  

, בהתאם לתנאי, נציב את המספרים בפעולה המומצאת. פעולה מומצאת המציגה תנאי מפוצל  14.

  :נחשב ראשית את הסוגריים

5:  מתאים לתנאי הראשון5$0    0 55$0 1
5 0 5

+= = =
−

 .  

1: גם תרגיל זה מתאים לתנאי הראשון. 1$0: כעת יש לחשב   0 11$0 1
1 0 1

+= = =
−

.  

  .(1)התשובה הנכונה היא   

 בסיס⋅ גובה
7 

2

B

A D

4
z

y

x

2

E

2

C
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 האגוזים שהוא 20סיפור אלגברי בו אנו נשאלים על מספר האגוזים שאוכל הסנאי מתוך   15.

  . אוסף בכל יום מחמשת ימי החודש הראשונים

 הוא אוסף -כלומר בסך הכל .  אגוזים20בכל אחד מחמשת הימים הראשונים הסנאי אוסף   

) אגוזים 100במהלך ימים אלו  ואת חלקם , את חלקם הוא אוכל במהלך ימים אלו. 520⋅=(

  . הוא אוגר לקראת המשך החודש

ומכאן שמספר האגוזים שהוא , אגוזים ביום3  ימי החודש האחרונים הוא אוכל 25-נתון כי ב

75325לקראת המשך החודש הוא ואוגר אוסף  ) האגוזים שנותרו 25. ⋅= )2575100 הם , −=

 5ומכאן שבכל יום הוא אוכל ,  הימים הראשונים של החודש5אגוזים שהוא אוכל במהלך 

אגוזים 





 = 5

5
25

 .   

 שכן לא יתכן שהוא ,(1)תשובה ראשית נוכל לפסול את : ניתן לפתור בהצבת תשובות, בנוסף  

,  האמצעית מבין התשובות שנשארוכעת נציב את התשובה. אוכל יותר אגוזים ממה שאסף

 15 = 5 − 20 הרי שבכל אחד מחמשת הימים הראשונים אוסף הסנאי x = 5 אם :(4) תשובה

75515: נכפול את מספר האגוזים שהוא אוסף במספר ימי האיסוף. אגוזים תשובה זו . ⋅=

    .מתאימה ולכן אין צורך לבדוק גם את השאר

  .(4)א התשובה הנכונה הי  

  

  

  .  העוסקת בשטחיםהשאלת גיאומטרי  16.

  .  מדויק:סרטוט  

  . יחס בין שטח המעגל הגדול לשטח המעגל הקטן:רוצים  

 המהווים רדיוסים או OB- וOAויחס בין אורכי הקטעים ,  שני מעגלים השונים בשטחם:יש  

  .קטרים בשני המעגלים

מכאן . OB = 1 ,OA = 3:  אין נתונים מספריים ולכן נציב:חסר  

רדיוסו של . 2ולכן רדיוסו שווה , 4שקוטרו של המעגל הקטן הוא 

  .כעת ניתן להציב בנוסחאות השטח. 3המעגל הגדול הוא 

2= שטח המעגל הקטן : תרוןפ   2r 2 4π = π⋅ = π . שטח המעגל הגדול =
2 2r 3 9π = π⋅ = π . 9 : 4מכאן שיש השטחים הוא.  

  : על פי עקרונות דמיוןניתן לפתור, בנוסף  

  . 2:3: ומתקיים בינהם יחס קווי קבוע, שני המעגלים דומים  

22: יחס השטחים יתקבל בהעלאת היחס הקווי בחזקה   3:29:4 ⇐     

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

O

3

1
B
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ויש למצוא את , b לערכו של aנתון באחוזים הקשר בין ערכו של . שאלת אחוזים בנעלמים  17.

aו של הביטוי ערכ
b

 .  

40: נבנה משוואה מנתוני השאלה   60 32a b 80a 60b 4a 3b a b
100 100 4

⋅ = ⋅ ⇒ = ⇒ = ⇒ = .  

:  בביטוי שעליו נשאלנוb במונחי aכעת נוכל להציב את   

3 ba 34
b b 4
= = .  

ולבסוף נציב את ערכיהם , aנחשב את ערכו של , b = 100נציב : ניתן לפתור גם בהצבת מספרים  

aוי בביט
b

.  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

 
 –נפתור באופן ויזואלי . סיפור אלגברי בו אנו נדרשים למצוא מי מבין התשובות אינה תיתכן  18.

  : ונבחן את התשובות בעזרתו, ואת מיקום הנמלה, נסרטט ציר

  

0 10 15 16 20

  
    

הרי שבכל דקה זוגית היא , 15- וחזרה ל16- ל15- אם הנמלה זזה בכל דקה מ:(1)תשובה   

. 16 היא תעמוד שוב על 15-ובדקה ה, 15 היא תעמוד על 14-מכאן שבדקה ה. 15-תחזור חזרה ל

  . ולכן נפסלת, תשובה זו תיתכן

בדקה ,  פעמים שמאלה10ואז עוד , )20עד למספר ( פעמים ימינה 5 אם הנמלה נעה :(3)תשובה   

   .תשובה זו נפסלת. 10 היא תעמוד על 15-ה

תשובה זו . 0 היא תעמוד על 15-בדקה ה,  אם הנמלה נעה שמאלה בכל פעם:(4)תשובה   

  .נפסלת

  .(2)נוכל לסמן את תשובה , לאחר שהראינו שכל שאר המקרים יתכנו  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  

  .  העוסקת בזוויות במצולעיםהשאלת גיאומטרי  19.

המשולשים יכולות להיות קטנות או גדולות וצלעות , אין נתונים מספריים.  גמיש:סרטוט  

  . יותר מבסרטוט

 .360°אשר משלימה זווית בריבוע ושתי זוויות במשולשים לזווית של  , FAE גודל זווית :רוצים  

  .y- וxיש לבטא את הזווית במונחי 

  .y- וxשזוויות הראש שלהם נתונות בנעלמים ,  ריבוע ושני משולשים שווי שוקים:יש  
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ומכאן שזוויות הבסיס של , x = 80נציב :  נתונים מספריים ולכן נציב מספרים אין:חסר  

 שוות ADEומכאן שזוויות הבסיס של משולש , y = 60נציב . 50° שוות שתיהן ABFמשולש 

  :FAEכעת נוכל לחשב את ערכה של זווית . 90° - זווית הריבוע ידועה . 60°שתיהן 

  FAE = 360 − 90 − 50 − 60 = 160.  

 בתשובות ונפסול כל תשובה x = 80 ,y = 60נציב : תרוןפ  

  :160°שאינה מניבה ערך של  

80 :(1)תשובה    6090 90 70 160
2 2

+ + = + =   

     .תשובה זו נפסלת. 220 = 60 − 80 − 360 :(2)תשובה   

 אין צורך להציב כי נראה בבירור שתשובה זו :(3)תשובה   

  .תשובה זו נפסלת. 180°-גדולה מ

 אין צורך להציב כי נראה בבירור שתשובה זו :(4)תשובה   

  .תשובה זו נפסלת. 180°-גדולה מ

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

, x = 2: נפתור בהצבת מספרים. זוגיים-שאלת מספרים שלמים העוסקת במספרים זוגיים ואי  20.

y = 5 . כעת נציב . 4 - קיים מספר זוגי אחד בלבד 5- ל2ביןx = 2 ,y = 5ונפסול כל ,  בתשובות

  :1 -  אשר מניבה ערך שונה מ תשובה 
5 :(1)תשובה    2 3 1.5

2 2
− =  .תשובה זו נפסלת . =

5 :(2)תשובה    2 31 1 0.5
2 2
− − = −        .תשובה זו נפסלת. =

5 :(3)תשובה    2 1 41 1 3
2 2

− + + = +   .תשובה זו נפסלת. =

5 :(4)תשובה    2 1 2 1
2 2

− − = =  

  .(4)ונה היא התשובה הנכ  

  

60°

60° 60°

50°

50°

80°

E

F

B C

D?
A
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אנו נשאלים על הדרך שיעבור ביום . בשילוב עם עקרון חוקיות, אלת קצב מסוג תנועהש  21.

  . החמישי

  : נפרט זאת. ואת מהירותו ביום החמישי, ראשית יש למצוא את הזמן שילך  

    

  דרך  )בשעות(זמן   מהירות   

1 4  יום ראשון
4

    

2  5  יום שני
4

    

3  6  שלישייום 
4

    

4 7  יום רביעי
4

    

5 8  יום חמישי
4

  58 10
4

⋅ =  

    

58ש ולכן המרחק שיעבור יהיה " קמ8  ביום החמישי ילך גדי שעה ורבע במהירות   10
4

⋅ =.  

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

 
  .  העוסקת במשולשים ישרי זוויתהשאלת גיאומטרי  22.

    . מדויק:סרטוט  

  . אורך ניצב במשולש העליון בסרטוט :רוצים  

ובשני , באחד מהם נתונים שני הניצבים. שני משולשים ישרי זווית :יש  

  .ניצב אחד בלבד

מנת למצוא צלע חסרה במשולש ישר זווית יש לדעת מהן -  על:חסר  

דרך . אך במקרה זה נתונה צלע אחת בלבד, חרותשתי הצלעות הא

ניתן להעביר . ידי דמיון משולשים- נוספת למצוא אורך צלע היא על

נאריך את ניצבי המשולש וניצור : בניית עזר שתיצור מצב מוכר

": אב ובן"כעת נוכל לזהות דמיון של . DEFמשולש ישר זווית גדול 

   ABD ומשולש BCFמשולש 

  . נשלים את אורכי צלעות המלבן. DEFדומים למשולש   

    

C

D

A B

E F

x

9 9

8

8 6
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   - נבנה טבלת יחס : תרוןפ

 
 DEF: משולש גדול DAB: משולש קטן  

  )EFצלע  AB(  14)צלע  (8  גדלים מתאימים

  7 4  יחס קווי

  x x + 9  ?מה רוצים

    

): נבנה משוואה   )
9x

x
7
4x79x4x736x4x336x12.

+
=⇐=+⇐=+⇐=⇐= 

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

מדובר בשני סלי בחירה שונים . דור פנימי של שתי קבוצותשאלת צירופים העוסקת בסי  23.

ולכן יש למצוא את ,  יש לסדר גם את הבנים וגם את הבנות-" וגם"שקיים ביניהם קשר של 

מספר . ולאחר מכן לכפול ביניהן, מספר האפשרויות לסידור פנימי של כל אחת מן הקבוצות

ולכן זהו מספר האפשרויות , !5א  פריטים הי5האפשרויות לסידור פנימי של קבוצה בת 

כעת נכפול בין מספר הצירופים של הבנים לבין . לסידור של כל אחת מן הקבוצות בנפרד

): מספר הצירופים של הבנות )2!5!5!5 =⋅.     

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  

 את יש למצוא למי מהמספרים בתשובות יש. שאלה העוסקת בחלוקה של מספרים שלמים  24.

נפרק את המספרים בתשובות לגורמים . מספר הגורמים הראשוניים השונים הגדול ביותר

  :שוניםראשוניים ונמצא למי מהם יש יותר גורמים ראשוניים 

  . ולכן הגורם הראשוני היחיד שלו הוא עצמו,  הוא מספר ראשוני17 :(1)תשובה   

) היא 32 תעודת הזהות של :(2)תשובה    )2 2 2 2 2⋅ ⋅ ⋅   . בסך הכל גורם ראשוני אחד. ⋅

) היא 36 תעודת הזהות של :(3)תשובה    )3322   .בסך הכל שני גורמים ראשוניים שונים. ⋅⋅⋅

)היא  42 תעודת הזהות של :(4)תשובה    )732   .בסך הכל שלושה גורמים ראשוניים שונים. ⋅⋅

  .(4)התשובה הנכונה היא   
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  .יש למצוא את נפחו של הגליל שבסרטוט.  העוסקת בנפחיםהת גיאומטרישאל  25.

  .  צורה משוכללת-  מדויק :סרטוט  

  . גובהXשטח הבסיס : נפח גליל :רוצים  

  . aולכן גובה המנסרה הוא , a שאורך צלעה הקוביי :יש  

 מכיוון שבסיס המנסרה הוא. מנת לחשב את שטח הבסיס-  יש למצוא את הרדיוס על:חסר  

מכאן שרדיוס .  קוטר המעגל שווה לצלע הריבוע-נעביר בניית עזר , מעגל החסום בריבוע

aהמעגל הוא 
2

.  

= נפח המנסרה : תרוןפ  
2 2 3

2 a a ar a a a
2 4 4

π π ⋅ = π ⋅ ⋅ = π⋅ ⋅ = 
 

 .  

  נפח הגליל בהכרח: ניתן לפתור שאלה זו בהערכת סדר גודל, כמו כן  

   (3)- ו(2), (1)תשובות . 3aנפח הקוביה הוא . קטן מנפח הקובייה  

  .  היא היחידה אשר קטנה מנפח הקוביה(4)תשובה . ולכן נפסלות, גדולות מנפח הקוביה  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

a

Oa
2
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   פרק ראשון-אנגלית 
  

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829

התשובה 
   1 3 1 1 4 2 1 3 2 3 3 2 44 2 4 3 1 4 2 4 4 3 4 4 3 3 הנכונה

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

  
  השלמת משפטים

  

בלי שייגרם להם מ אחוז מתכולת המים שלהם 99 עד לאבדחלק מצמחי המדבר יכולים "  1.

  ."נזק

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

העיקרי של טורבינות רוח הוא שהן לא גורמות לזיהום מכיוון שהן לא משתמשות היתרון "  2.

  ."בדלק

 .(3)הנכונה היא התשובה   
  

ובר שינויים שעיציב -בלתיאסטרונומים מאמינים שבכוכב הלכת ונוס יש אקלים "  3.

  ".ודרמטיים, פתאומיים

 .(4)התשובה הנכונה היא   
 
מאת " הסדר החבוי",  שהוא צר יותר בהיקפו מרוב הספרים העוסקים באבולוציהבעוד"  4.

  ."וניים הבסיסיים בפירוט רברלד עוסק בחלק מהתהליכים האבולוצי'מייקל פיצג

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

מבין שיטות המדידה אשר בשימוש ביותר  נרחבבאופן ההשיטה המטרית היא המקובלת "  5.

  ."כיום

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  ."נוצר שדה מגנטי, בכל פעם שחשמל זורם. קשורותתופעות מגנטיות וחשמל הן "  6.

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

נועד להבטיח שפליטי מלחמה יקבלו את ההגנה והסיוע להם הצלב האדום משיק קמפיין ש"  7.

  ."תחת החוק הבינלאומיזכאים הם 

  .(4)התשובה הנכונה היא   



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

]42[  
 מ"קידום בעקבוצת כל הזכויות שמורות להוצאת  ©

  
 

1-800-80-20001-800-80-2000

www.kidum.comwww.kidum.com

  ."ן ראש הממשלה בנוגע למדיניות חוץבינו לביסכסוך שר החוץ נאלץ להתפטר בעקבות "  8.

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  ."על ידי גוף האדם ומוחלפים בתאים חדשים מושליםיוני תאי עור מתים מיל, בכל יום"  9.

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

שני חומרים משחיתים , אלבומי תמונות מכילים לעתים קרובות דבק צורבני וקרטון חומצי"  10.

  ."קלקללהתאשר עלולים לגרום לתמונות 

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

מודעים לכך שהמדינה , למרות הכל, ופרטהייד בדרום אפריקה הי על סוף האשמחואלו ש"  11.

  ." בפני בעיות גדולותתעדיין ניצב

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

  

  ניסוח מחדש
  

   . 30-ב בשנות ה" מקורם בארה-כרטיסי אשראי : תמצות המשפט  12.

  . ת התשובה נפסל-מידע נוסף  "....כרטיסי אשראי נהייו פופולריים": (1)תשובה   

 -  מידע נוסף". ב בלבד" ניתן היה להשתמש בכרטיסי אשראי בארה30- בשנות ה ":  (2)תשובה   

  . התשובה נפסלת

  .  התשובה נפסלת- מידע סותר . "....ב ב"כרטיסי אשראי הובאו לארה": (3)תשובה   

   . התשובה מתאימה". ב" בארה30-כרטיסי האשראי הומצאו בשנות ה": (4)תשובה   

  .(4)כונה היא התשובה הנ  

  

   . ימים חמים ויבשיםשירת הצרצרים מבשרת את בואם של , פולקלורהלפי : תמצות המשפט  13.

המלה רק לא (מידע נוסף ". צרצרים שרים רק במזג אוויר חם ויבש, לפי אגדות: "(1)תשובה   

  . התשובה נפסלת- )  הופיעה במשפט המקורי

." מצביעה על בואו של מזג אוויר חם ויבש, לפי המסורת, שירת הצרצרים:  "(2)תשובה   

  . התשובה מתאימה

נחשבת סימן של מזל בימים חמים ויבשים בתרבויות מסוימות שירת הצרצרים : "(3)תשובה   

  .  התשובה נפסלת- מידע נוסף ". טוב

מידע נוסף ".  בימים חמים ויבשיםשירת הצרצרים נשמעת בצורה הטובה ביותר: "(4)תשובה   

  .  פסלת התשובה נ-

  .(2)התשובה הנכונה היא   
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   .  בעוד שלמעשה הגוף ניצב במקוםחרורתחושה של סורטיגו היא : תמצות המשפט  14.

 - מידע נוסף ".   גורם לכך שיהיה קשה להישאר מיוצב,תחושת הסחרור, ורטיגו: "(1)תשובה   

  .התשובה נפסלת

 סימפטום(מידע נוסף ." רהסימפטום העיקרי של ורטיגו הוא תחושת סחרו: "(2)תשובה   

  .התשובה נפסלת. במשפט המקוריקיים ניגוד שקשר של  חסרה התייחסות לובנוסף, )עיקרי

  .  התשובה נפסלת-מידע נוסף ".  עלולה לגרום לורטיגופעולת הסחרור: "(3)תשובה   

התשובה ".  למרות שהם לאהם מסתחרריםם עם ורטיגו מרגישים כאילו אנשי: "(4)תשובה   

  .מהמתאי

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

 שהתארכה מעבר לגבולות יתתרבותידן האליזבתני התאפיין בפריחה הע: תמצות המשפט  15.

  .  הראשונהונולוגיים של שלטון המלכה אליזבתהכר

של שלטון אליזבת היה העידוד של פעילות המשמעותיים אחד ההיבטים : "(1)תשובה   

  .פסלת התשובה נ-מידע נוסף ".  תרבותית

." רק הרבה אחרי שלטון אליזבת ההישגים התרבותיים של זמנה קיבלו הכרה:  "(2)תשובה   

  . התשובה נפסלת-מידע נוסף 

 בארצות עליהן לא השפיעה על התרבויות של זמנה אפילוהמלכה אליזבת : "(3)תשובה   

  .  התשובה נפסלת- מידע נוסף ". שלטה

שאפיינה הגדולה ההתפתחות התרבותית , ל אליזבתאפילו אחרי תום שלטונה ש: "(4)תשובה   

  .התשובה מתאימה". את זמנה המשיכה

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

זהים ממשיך גם חוקרים בשוודיה מצאו שהדמיון החזק בין תאומים : תמצות המשפט  16.

  .  זיקנהבתקופת ה

  . התשובה נפסלת- מידע נוסף ...".  חוקרים מצאו שהקשר החזק בין תאומים: "(1)תשובה   

מחקרים שנערכו על תאומים זהים בשבדיה מראים שגם תאומים זקנים עדיין :  "(2)תשובה   

  .התשובה מתאימה. " חולקים מאפיינים דומים רבים

מידע נוסף ". דמיון בין תאומים זהים נהיה יותר בולט עם הגיל, לפי מחקר שבדי: "(3)תשובה   

  .  התשובה נפסלת-

וקרים שבדים הגיעו למסקנה שרק המאפיינים הדומים ביותר בין תאומים ח: "(4)תשובה   

 . התשובה נפסלת-מידע נוסף ". נשארים גם בעת זיקנה
  .(2)התשובה הנכונה היא   
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 ו Typeeהרמן מלוויל הדיוק של ספריו של , אנדרו דלבנקולפי המבקר : תמצות המשפט  17.

Omooעד כמה הם ותה מידה כמו השאלה טי בארופולוגיים הוא לא רלוונ כמסמכים אנת

  . משקפים נאמנה את חוויותיו של מלוויל

...".  למרות שהדיוק שלהם כמסמכים אנתרופולוגיים הוא מפוקפק, לפי דלבנקו: "(1)תשובה   

  .התשובה נפסלת. הציג קשר של ניגודהמשפט המקורי לא 

" וונטילא רל"התיאור " .ותראינם רלוונטיים י... דלבנקו מאמין שהספרים:  "(2)תשובה   

  .התשובה נפסלת. מתייחס בתשובה זו לגורם אחר מאשר במשפט המקורי

 כמה הספרים טעם לדון בשאלה עדזה חסר באותה מידה שדלבנקו מאמין ש: "(3)תשובה   

הספרים מבחינה  לדון ברמת דיוק טעםכך זה חסר , מבוססים על חייו של מלוויל

  .ימההתשובה מתא". רופולוגיתאנת

רופולוגיה או ולא כעבודת אנת, מלוויל כתב את הספרים כנובלות, לפי דלבנקו: "(4)תשובה   

" לא רלוונטיים"התיאור ". לא רלוונטייםכהחשיב אשר את שניהם הוא , ותיוכתיעוד של חווי

  .התשובה נפסלת. מתייחס בתשובה זו לגורם אחר מאשר במשפט המקורי

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

  'א קטע -  נת הנקראהב

 
  :תמצות הקטע

  ?  מספריםאיך אנשים בוחרים . כרטיסי לוטו נקנים בכל העולם :פסקה ראשונה  

     .מחקר בדק איך אנשים בוחרים מספרים :פסקה שנייה  

 בניגוד לטענה , יחסיתי לוטו גבוהממלא הממוצע של המחקר מצא שהשכר: פסקה שלישית  

  .של המתנגדים ללוטו

     

  . נדלג ונשמור לסוף הפיתרון-  מה מטרת הקטע -ה כללית שאל  18.

  .אך רק בפסקה השלישית, מופיע טיעון אחד נגד. ד הלוטוטיעונים בעד ונגלהציג : (1)תשובה   

  .לא מופיע בטקסט. השיטה הטובה ביותר לבחירת מספרים בלוטולהציג את :  (2)תשובה   

  . התשובה מתאימה. ים לוטואנשים שממלאתוצאות מחקר על להציג : (3)תשובה   

הוזכרה רק עובדה זו . ברים מדוע אנשים כה רבים ממלאים לוטוהסלהציג : (4)תשובה   

  . ולא הוסברה בטקסט, 1בפסקה 

 .(3)התשובה הנכונה היא   
 

 בתשובות מבהיר שמדובר אך מבט, שעוסקת בפסקה הראשונה ממוקדת שאלהנראית כ  19.

נדלג על השאלה ונחזור אליה   .חסות גם לפסקה השניהמתיי שכן התשובות, כלליתשאלה ב

  .בסוף הקריאה

 בפסקה מוצג") ?איך אנשים בוחרים מספרים(" בפסקת המבוא המענה לשאלה שמוצגת  

  . השנייה

  .(2)התשובה הנכונה היא   
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עוסקת  אך למעשה נראה כי היא, ")ניתן להבין מהטקסט"לפי הניסוח (שאלה כללית כ נראית  20.

 נאמר שהאנשים 5-6 ותבשור. שאלה ממוקדתולכן מדובר ב, פסקה השנייה שמוצג בבמחקר

  . לוטו באופן קבועאמרו שהם ממלאים להשתתף במחקר שנבחרו 

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

: 7מופיעה בשורה ה ילא התשובה .העוסקת במחקר שמוצג בפסקה השניה שאלה ממוקדת  21.

  . "כים מיוחדים כמו ימי הולדת וימי שנהבחרו תארי... יותר מחמישים אחוז"

 .(1)התשובה הנכונה היא   
 

. 16מופיעה בשורה ) criticts" (מבקרים"המילה . פסקה האחרונההעוסקת בשאלה ממוקדת   22.

  . הם ענייםכנגד הלוטו שהאנשים שהכי סביר שישחקו בו  טוענים המבקרים

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  
  'ב קטע - בנת הנקרא ה
 

  :תמצות הקטע

  .   ביערות מיאנאמר אנשים ופילים עובדים יחדיו כדי לכרות עצים:פסקה ראשונה  

משתמשים בפילים לכריתת עדיין בו בעולם ש ה היחידהיא המדינה מיאנאמר :פסקה שנייה  

  .  עצים

  .במיאנאמר שומרים על היערות והפילים: פסקה שלישית  

  .פילים על פני מכונות מתועשותהיתרונות האקולוגיים של : פסקה רביעית  

  . כונותהפילים לא יעילים כמו המ: פסקה חמישית  

  
  

  

" אוזים"הפסקה מדברת על העובדים הקרויים . פסקה הראשונההעוסקת בשאלה ממוקדת   23.

 .ועל הפילים שלהם
 .(4)התשובה הנכונה היא   

 
  .נדלג ונפתור בסוף. העוסקת בדעתו של המחבר, שאלת הסקה כללית  24.

לפי הניגוד בין הפסקה השניה והשלישית משתמע שהכותב מאמין שהתאילנדים היו צריכים   

 . לנקוט בגישה של המיאנאמרים
  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

הפסקה מדברת על העדיפות מבחינה אקולוגית .   הרביעיתפסקההעוסקת ב שאלה ממוקדת  25.

 .לוש סיבות לכךומונה ש, ילים בשל הנזקים המופחתים ליערותשל הפ
  .(1)התשובה הנכונה היא   
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מסבירה כי על אף יתרונותיהם של הפסקה . פסקה האחרונההעוסקת בשאלה ממוקדת   26.

ה זהה לזו של מתארת את האתגר לייצר תפוקהיא . תפוקתם נמוכה מזו של המכונות, הפילים

 .בפילים רביםהשורה האחרונה בפסקה מציינת כי בשביל לעמוד בו יש צורך .  המכונות
 .(3)התשובה הנכונה היא   

  

   .עוסקת בהמשך אפשרי לקטעהשאלת הסקה כללית   27.

מתאים לנאמר בפסקה .  ניתן לתחזק אוכלוסיה גדולה של פילים במיאנמרכיצד: (1)תשובה   

  . האחרונה וממשיך את הרעיון שלה

 המאמר מצדד לאורך כל הטקסט כותב. שיטות שלא מערבות שימוש בפילים: (2)תשובה   

  .התשובה נפסלת. בשימוש בפילים

 -לא נוגע לאף חלק מהטקסט . המודרניזציה של מיאנאמר בתחומים אחרים: (3)תשובה   

  . התשובה נפסלת

 בשימוש בפילים והפן הטקסט כולו עוסק. הנזק האקולוגי מהרס היערות: (4)תשובה   

 .התשובה נפסלת. בפסקה הרביעיתרק צויין האקולוגי מ
  .(1)התשובה הנכונה היא   



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

]47[  
 מ"קידום בעקבוצת כל הזכויות שמורות להוצאת  ©

  
 

1-800-80-20001-800-80-2000

www.kidum.comwww.kidum.com

  שני פרק -אנגלית 
  

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829

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

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

  
  

  השלמת משפטים
  
 מספר גדול של המושך, הוא מאורע פופולרי, קנטאקי, יריד הסוסים השנתי בלואיוויל"  1.

  ". מקומיים ותיירים

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  ". באף-אףמגע אחת את השניה באמצעות הזברות מברכות "  2.

  .(2)ובה הנכונה היא התש  

  

 12לה שמרני בפעם הראשונה מזה ראש ממשבחרו המצביעים הקנדיים , 2006,  בינואר23-ב"  3.

  ". שנים

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

מוחלט על הייצור של נשקים איסור נשק מאמינים שצריך להיות הפיקוח על התומכים ב"  4.

  .  "כימיים

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  ."  עשרים ושלוש אותיות בלבד- היה מורכב מבית הלטיני אהאלפ, ימי הבינייםלעד "  5.

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

עיניים ולכן לא מגיבות לשום סוג של נטולות , כמו המדוזה, רוב החיות חסרות החוליות"  6.

  ."ראה ויזואלימ

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

ייתה הראשונה בסדרת חטיפות של אזרחים מערביים  ה1982ביולי ' של דייויד דודגהחטיפה "  7.

   ". בידי קבוצות קיצוניות בלבנון

  .(4)התשובה הנכונה היא   
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 הייתה מפורסמת בשל ,מרי טגליוני, 19-אחת מרקדניות הבלט הגדולות ביותר של המאה ה"  8.

  ". שלהחן היציבה וה

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  ".  להשקיע בקוסטה ריקה בגלל חוסר השקט באיזור  מעונייניםאינםעסקים זרים "  9.

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

כחפץ מסחר ולא אך ורק תושבי אפריקה שמדרום לסהרה השתמשו בזהב , בעת העתיקה"  10.

  ". עבור שימוש כקישוט או למטרות טקסים דתיים

  .(3)התשובה הנכונה היא   

 
לנוכח תמהים  היו 18-רופאים במאה ה, ם זיהומים מועבריבגלל שהם לא הבינו כיצד"  11.

  ."ההתפשטות המהירה של מחלות מסויימות

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  ניסוח מחדש
  

   . עור הקרפדה עבה יותר ויבש יותר מזה של הצפרדע: תמצות המשפט  12.

  . התשובה מתאימה". עור צפרדע אינו יבש או עבה כזה של קרפדה: "(1)תשובה   

  .  התשובה נפסלת-  "יותר" לא קיים הקשר של ...גם לקפדה וגם לצפרדע: "(2)תשובה   

נוסף קשר של ניגוד שלא הופיע במשפט המקורי ". ...לצפרדעים, בניגוד לקרפדות: "(3)תשובה   

  . התשובה נפסלת-

במשפט המקורי נאמר " .העור של קרפדה כמעט עבה ויבש כזה של צפרדע: "(4)תשובה   

  .  התשובה נפסלת- וכאן נאמר ההיפך, רדעמהצפ" יותר"שהקרפדה 

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

   .ב האופרה הראשון שהופיע בקולנועאנריקו קרוזו הוא כוכ: תמצות המשפט  13.

ולא , אופרה" כוכב"במקור נאמר שהוא ". לפני שנהיה כוכב קולנוע... אנריקו: "(1)תשובה   

  .  התשובה נפסלת- קולנוע" כוכב"

 התשובה - מידע נוסף ". אנריקו היה זמר האופרה הראשון שעשו עליו סרט: "(2)תשובה   

    . נפסלת

 - נוסףמידע ".  אנריקו הקולנועי הראשון של האופרה היה בכיכובו שלהעיבוד: "(3)תשובה   

  . התשובה נפסלת

  . אימהת התשובה מ".אנריקו היה כוכב האופרה הראשון שהופיע בסרט: "(4)תשובה   

  . (4)נכונה היא התשובה ה  
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רד ניקסון מקום משמעותי 'מייחסים לריצ, אפילו הליברלים המתנגדים לו: תמצות המשפט  14.

  .בהיסטוריה

מחזיק מקום חשוב , אשר לו יריבים ליברלים רבים, רד ניקסון'ריצ: "(1)תשובה   

בה  התשו- הפעולה וחסרים בו מי שעושים את, לא נשמרהמקורי מבנה המשפט ". בהיסטוריה

  .נפסלת

ידי הליברלים המבקרים - ניקסון נתפס כדמות הסטורית חשובה אפילו על: "(2)תשובה   

המשפט .  ולכן המשמעות נשמרתסבילאבל הפך ל, מבנה המשפט אמנם השתנה". אותו

    . מתאים

התווסף ניגוד שלא היה .... ". למרות שהותקף בשל היותו לא ליברלי מספיק: "(3)תשובה   

   . התשובה נפסלת-) לא ליברלי מספיק(כמו כן יש מידע נוסף , יבמשפט המקור

התשובה ..". התנגדו לביקורת שלו נגד ליברליזם, אפילו התומכים בניקסון: "(4)תשובה   

  .  התשובה נפסלת- מידע נוסף .  הופיעו במשפט המקוריואלו לא, עוסקת בתומכים של ניקסון

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

קץ למחלוקת  לא ישים בדיקורארגוני הבריאות העולמיים תמיכתם של : שפטתמצות המ  15.

   .של הטיפוללגבי התועלת 

מבנה ....". רק בגלל התמיכה, לא צריך להניח שדיקור תמיד הטיפול המתאים: "(1)תשובה   

  .  התשובה נפסלת-המשפט לא תואם 

...". רגונים אישרו אותוויכוחים האם דיקור הוא יעיל ימשיכו למרות שהא: "(2)תשובה   

  .המשפט מתאים

 התשובה - מבנה המשפט לא מתאים". ... הארגונים תומכים, למרות המחלוקת: "(3)תשובה   

  . נפסלת

מחלוקת המעוררות נים על דיקור היא אחת ההחלטות ההמלצה של הארגו: "(4)תשובה   

  .   התשובה נפסלת-המילה מחלוקת מתארת גורם שונה ". ביותר

  . (2)בה הנכונה היא התשו  

  

הלדור לקסנסס הייתה השפעה עמוקה על הנובל  של חתן פרס לכתיבתו: תמצות המשפט  16.

  .הדימוי העצמי של עמיתיו האיסלנדים

במשפט המקורי  "...העובדה שהוא קיבל פרס נובל לספרות הייתה משמעותית: "(1)תשובה   

  . תשובה נפסלתה. ולא הזכייה בפרס, הכתיבה הייתה הגורם המשמעותי

ידי עבודותו של זוכה פרס -הדרך בה איסלנדים רואים עצמם הושפעה רבות על: "(2)תשובה   

  .התשובה מתאימה". .... הנובל

". הדרך בה אנשים מסתכלים על איסלנדיםהכתיבה הייתה אפקטיבית בשינוי : "(3)תשובה   

  .נפסלתהתשובה . שינוי באיסלנדים עצמםוחסרה התייחסות ל, מידע נוסף

". קיבל פרס נובל כהכרה בהבנתו העמוקה של דימוי עצמי של איסלנדים... : "(4)תשובה   

.  ללתאר את ההבנההעבר מלתאר את ההשפע" עמוקה"ובנוסף התיאור , קיים מידע נוסף

  . תשובה נפסלתה

  . (2)התשובה הנכונה היא   
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בין עליית אחוז ידיעת קרוא יש קשר ישיר , ברוב הארצותהראה כי מחקר : תמצות המשפט  17.

   .ובין ירידה באחוז תמותת תינוקות, וכתוב בקרב נשים

 -  נוסףמידע ". ...ידיעת קרוא וכתוב גדלה בשנים האחרונות... ברוב הארצות: "(1)תשובה   

  . התשובה נפסלת

חוקרים משוכנעים שהדרך להורדת תמותת תינוקות במדינה היא ללמד נשים : "(2)תשובה   

אך לא טוען מה גורם , מציין שקיים קשר בין שני הגורמיםהמשפט המקורי ". ולכתובלקרוא 

  .  התשובה נפסלת- מידע נוסף . למה

 הן אלו שהכי פחות ,ה שהנשים שהכי יודעות קרוא וכתוב במדינהמחקר הרא: "(3)תשובה   

 ברמת אך לא, במשפט המקורי נאמר שיש קשר בין שני גורמים". סביר שהתינוק שלהן ימות

   .התשובה נפסלת - מידע נוסף . וודאות כמו זו שמצויינת בתשובה

אחוז תמותת תינוקות יורד ככל שאחוז הנשים שיודעות קרוא , ברוב המדינות: "(4)תשובה   

  . התשובה מתאימה". וכתוב עולה

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  
  

  1 קטע מספר - הבנת הנקרא 

 
  :תמצות הקטע

  .   המקום בו התחיל את דרכו ויליאם שייקספיר-ון הגלוב  תיאטר:פסקה ראשונה  

  .שחזור תיאטרון הגלוב :פסקה שנייה  

  .  כמו בימי שייקספיר,המחזות בתיאטרון הגלוב החדש: פסקה שלישית  

  . של התאטרון"פרימיטיבי"האנשים נהנים מהמבנה ה: פסקה רביעית  

  

שסברו כי , ידי הפוריטנים-נהרס עלהתיאטרון . פסקה הראשונההעוסקת ב שאלה ממוקדת  18.

  . ניתן להסיק שהם חשבו שאנשים לא צריכים לראות מחזותולכן, הוא אינו מוסרי

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

בניית סקת בשחזור התיאטרון ובעוהשניה הפסקה  .פסקה השניההעוסקת ב ממוקדתשאלה   19.

  . תאטרון הגלוב החדש

  .ולא מתוארות הסיבות לבניית התיאטרון החדשאינה מתאימה מאחר  (4)תשובה    

  . (3) התשובה הנכונה היא   

  

הפסקה עוסקת באיך מחזות מועלים בתיאטרון . פסקה השלישיתעוסקת בה שאלה ממוקדת  20.

  . בדומה לישןהחדש

  . (2)התשובה הנכונה היא   
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 או כל תוספתתאורה , מיקרופונים, ללא תפאורה" : 18המכווינה לשורה ממוקדת שאלת   21.

דברים שקיימים בתיאטרון מודרני אך לא הם שאלו כלומר נרמז ". תיאטרלית מודרנית

  . קיימים בגלוב  החדש

  . מכיוון שהיא לקוחה ממקום אחר בטקסט (4)לפסול את תשובה ניתן   

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

ומפתיחת הפסקה , מכך שהוא תומך נלהב בגלוב. פסקה האחרונההעוסקת בשאלה ממוקדת   22.

ניתן להסיק שהתייחסותו , ופן מפתיע מהתנאים בתיאטרוןבה נאמר שאנשים נהנים באש

כמו כן נאמר כי זה גורם לאנשים להשתמש בדימיון ולהיות ". פרימיטיבית"חיובית לחוויה ה

  . מעורבים יותר

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  
  

  2 קטע מספר - הבנת הנקרא 
  

  :תמצות הקטע

  .   משמשת ליצור חפצים שוניםזכוכית :אשונהפסקה ר  

  . וכית נוצרת בטבעזכדרכי שבהן  :פסקה שנייה  

  .  של יצירת זכוכיתההיסטוריה : פסקה שלישית  

  . זכוכית בתקופה העתיקה הייתה יקרה ונדירה: פסקה רביעית  

  . כאשר נהייתה קלה להכנה וזולה, של הזכוכית" עידן הזהב": פסקה חמישית  

  

  

  .נשאיר אותה לסוף הפתרון ,כלליתשאלה רעיון מרכזי   23.

   . מתמצות הפסקאות עולה כי הטקסט מציג את ההיסטוריה וההתפתחות של הזכוכית  

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

  

 lightning that turned" - מתואר כ"Petrified lightning". השנייה פסקההעוסקת בממוקדת שאלה   24.
to stone" .יתן להסיק שהמילה מייצגת את ההפיכה לאבןכלומר נ .      

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

, ה שורות לפנינקרא כמ. את הזכוכית" גילו"הרומאים : 15 הבשורהעוסקת שאלה ממוקדת  25.

בתחילת הפסקה נאמר , בנוסף. ידי המצרים- וכית נתגלתה קודם לכן עלינגלה כי בעצם הזכו

לכן המילה . מספר פעמים בהיסטוריה, וב נתגלתהוש,  ונשכחה שנה5000נתגלתה לפני כי היא 

  .מופיעה במרכאות" גילו"

  . (4)התשובה הנכונה היא   
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 כדי למצוא את המקום 60ניעזר במראה המקום . העוסקת בפסקה הרביעיתשאלה ממוקדת   26.

 זכוכית היתה כה: נתמצת את המשפט האחרון בפסקה הרביעית. בו עלינו לחפש את התשובה

  . ס" לפנה60נדירה שלא הייתה מילה עבורה עד שנת 

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

בו , של הזכוכית" עידן הזהב"הפסקה עוסקת ב. פסקה האחרונההעוסקת בשאלה ממוקדת   27.

  . היא נהייתה זולה להכנה ונפוצה

    . (4)התשובה הנכונה היא   

  

  

    


