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  2010 אוקטוברבחינת מועד  נותפתרו
  

  

   פרק ראשון- 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

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

  .וניהשבנושאי קור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכ ולקבל תח, "מבחני שלי"לו להזי� למערכת האת תשובותיכ למבח� זה תוכ*
  

  מילים וביטויים
  
  .(2) היא הנכונה התשובה . הוא הל� לטייליצא לשוחמשמעות הביטוי   1.

  

.2  
    .(3) היא הנכונה התשובה . ה תשוקותמאוויי

  

  . לשמור� לנטור. שמשמעות� לא להסכי ה� שלוש מלי לערער, לחלוק, להשיג  3.

    .(4) היא הנכונה התשובה  

  

 ש� � חט. קושרי לצוואר של בהמהחפ� שאותו  ה� שלוש מלי שמתארות יצול, אפסר, עול  4.

   .(1) היא הנכונה התשובה .חותכת

  

  אנלוגיות
  
 לאסו� ושופירלבצור כש ש, מדורהשממנו מכיני ) עצי( לאסו� משהו פירושולקושש   5.

  .יי�שממנו מכיני ) ענבי(משהו 

   .  להוציא עשבילנכש פירושו :(4) תשובה פסילת   

   .(1) היא הנכונה התשובה  

 

ה שמי  היא מיל"אכ�"כש ש, על משהו) מצטער (מצר  שמי שאומר אותההיא מילה" חבל"  6.

  .  משהומאשרשאומר אותה 

  .תוההאחר שעשה ה שמי שאומר אותה עונה למישהו היא מיל" מכיוו�": (1) תשובה פסילת       

עושה ה שמי שאומר אותה היא מיל)  מתו� השלמהסכמהה מילת(" ניחא" :(2) תשובה פסילת  

  .ההיפ� ממסרבאת 

מנסה לגרו למישהו אחר להיות  שמי שאומר אותה מילההיא " מדוע": (3) תשובה פסילת  

  .משיב

   .(4) היא הנכונה התשובה  
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היא פעולה התלקחות כש ש, ערותאת תהלי� הלהתחיל ה היא פעולה שמטרתיקיצה   7.

  .בערה את תהלי� השמטרתה להתחיל

  . קטי�שעליו נית� לבצע) עצי( יצירת משהו נטיעה היא פעולה שמטרתה :(1) תשובה פסילת       

  .בקיעהסופה בדגירה היא פעולה ממושכת ש :(2) תשובה פסילת  

  . יציאה ממצב של מחלהמה היא פעולה שפירושההחל :(3) תשובה פסילת  

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  .תחו
 הוא מי שהגדיר תח
כש ש, מכסה הוא מי שהגדיר קצב  8.

     .התלונ� הוא מי שהביע קובלנה: (1) תשובה פסילת       

  .קיווה הוא מי שחש ציפייה: (2) תשובה פסילת  

  . ממישהו אחרלוואהלווה הוא מי שלקח ה :(3) תשובה פסילת  

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

הוא מי שנהג באופ� שקל כש ש, )באופ� גלוי(בריש גלי הוא מי שנהג באופ� הפו�  מהצניע   9.

  .בפזיזותהפו� מ

  .הרגיע הוא מי שניסה לגרו למישהו אחר לנהוג שלא בזע :(2) תשובה פסילת       

   . דיבותקד הוא מי שנהג בא : (3) תשובה פסילת  

    .  הכריח הוא מי שגר למישהו אחר לנהוג שלא ברצו�: (4) תשובה פסילת  

   .(1) היא הנכונה התשובה  

  

 דברי העמיתי
 כש ש, משמעותשיש לה אותה ) מילי( דברי ה�מילי
 נרדפות   10.

)   .מקצועשיש לה אותו ) אנשי

נאהבי ה :(1) תשובה פסילת            . אהבה כלפי זהשחשי זה אנשי

     . אנשי שנותני אחריותערבי ה :(3) תשובה פסילת  

   .  אנשי שהמטרה שלה היא ניצחו�מתחרי ה :(4) תשובה פסילת  

   .(2) היא הנכונה התשובה  

  

  

  החלפת אותיות

  

   .ק.ב.ד היא הנכונה השלשה  11.

מוכר ביטוי מעותה ומכילה היות והיא צרה במש,  היא תשובה טובה לחפש בה עוג�(4)תשובה   

מה לא נרצה , מגפה פשתה ברפת(" היא תשובה צרה (2) ג תשובה"). דבקה בגרסתה("

       ") ?שיקרה לעגלי הבריאי

   .(1) היא הנכונה התשובה  
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   .ר.צ.י היא הנכונה השלשה  12.

 (1) בהתשו, אלו תשובות שתי מבי� .(2)�ו (1) לתשובות מתאי .ר.ח.ב שולל מולי� מסיח  

 יותר הצרה ,(1) תשובה את לנחש נכו� היה הצור� במידת לכ� ,במשמעותה יותר צרה

   .הנכונה כתשובה, במשמעותה

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

 מה עושות" (במשמעותה צרה והיא היות עוג� בה לחפש טובה תשובה היא (3) תשובה

   .(1) היא הנכונה התשובה )."?תרופות במפעל

 

   .פ.פ.כ היא הנכונה השלשה  13.

"). בכפיפה אחת ("מוכרביטוי  היא תשובה טובה לחפש בה עוג� היות והיא מכילה (1)תשובה   

מה אפשר לקבל מסבתא ליו הולדת שבא בזוג (" היא תשובה צרה במשמעותה (2)ג תשובה 

, ")כפופה לסמכות ("מוכרביטוי  מכילה (4)ג תשובה , בנוס� .")?פטלותומתאי לתבנית 

   .(3) היא הנכונה התשובה . להוות עוג� יעילשעשוי

  

   .נ.כ.ת היא הנכונה השלשה  14.

שתי תשובות אלה יחסית צרות  .(2)�ו (1) מתאי לתשובות. ל.ג.סמסיח מולי� שולל   

  .ה את המסיח מולי� שולל מכיוו� שהיא הקפיצ(1)וננחש את תשובה , במשמעות�

 תשובה � אליה� התאי לא שהמסיח התשובות בשתי לחפשו להקפיד יש ,חדש עוג� בחיפוש  

 היא תשובה צרה (4)תשובה . היא תשובה טובה לחפש בה עוג� היות והיא צרה במשמעותה (3)

   .(1) היא הנכונה התשובה .גבוהאוצר מלי מצריכה שימוש בבמשמעותה א� 

  

  

  שפטיםהשלמת מ

  

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 

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

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

  

     :ולכ� נבדוק לפי הסדר, אי� תשובות שמתחילות באופ� דומה  15.

 הובלת| ". ?מה שאלת: " אלא מתעניינות|" ?מה למדת: "האמהות לא מתעניינות: (1)תשובה    

: נמשי� לקרוא. חשוב לשאול שאלות מאשר ללמודהבורמזי מאמיני שיותר : משפט

  .מתאי בדיוק.  משק� שלשאול שאלות הוא החלק החשובהסיפור

   .(1) היא הנכונה התשובה  
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, שתי תשובות מתחילות באותה מילת קישור(באופ� מובהק דומה אי� תשובות שמתחילות   16.

    : נבדוק אות� לפי הסדרולכ�, ")ירידה"/"עלייה"ושתי תשובות מתחילות באותה המגמה 

בעיקר | ולכ� זה הגיוני שיהיה יותר כדאי להפיק אות , הביקוש לפוספטי עלה :(1) תשובה  

נמשי� . נצפה שינת� טיעו� נוס� מה הסיבה שכדאי להפיק פוספט: הובלת משפט |עקב כ� ש 

 הפקת  זהו טיעו� נגד–לא מתאי לציפיותנו ". טכניקת הפקת התייקרה מאוד: "לקרוא

  .התשובה נפסלה. פוספטי

מניסוח : הובלת משפט| ולכ� הכדאיות להפיק אות עלולה לרדת , הביקוש ירד: (2)תשובה    

ונצפה להסבר לכ� שעדיי� כדאי להפיק אות בהמש� , זה נית� להבי� שהכדאיות לא ירדה

יקת כלומר טכנ". לולא הייתה טכניקת הפקת מוזלת במקביל: "נמשי� לקרוא. המשפט

  .התשובה מתאימה. הפקת אכ� הוזלה ולכ� כדאיות הפקת לא ירדה

   .(2) היא הנכונה התשובה  

  

 

 ממשיכות באופ� דומה ולכ� (2)� ו(1)ותשובות  , דומה באופ� מתחילות (4)�ו (2), (1) תשובות  17.

  .נתחיל מה�

את יש מגיע המידע שבכל ז| יודעי מעט כי הכתבי הושמדו : תמצות המשפט :(1) תשובה  

   . התשובה מתאימה.  הסיפורי ה מקור אמי� ג א לא מדעי|מסיפורי

   .(1) היא הנכונה התשובה  

  

  

 הטו� בעל מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופ� מתחילות (3)�ו (2) ותשובות ,(4)�ו (1) תשובות  18.

  :החיובי

הובלת  | ולכ�, תרק למעט הייתה ילדות מאושר, מתו� מי שקראו את הספר :(2) תשובה  

להמש� משפט ילדות בספר ולכ� נצפה הרוב הקוראי לא חוו ילדות מאושרת כמו : משפט

הקריאה מעוררת ספקות : נמשי� לקרוא. שיסביר מה הרגישו הקוראי בעקבות ניגוד זה

". עד כי ה מזהי בסיפור את ילדות שלה: "נמשי�.  לציפיותינומתאי | לגבי האמינות

  .התשובה נפסלת. ולא מאושרת כמו בסיפור,  ילדות הייתה עצובה� לא מתאי

: הובלת משפט | ולכ�, לרבי הייתה ילדות מאושרת, מתו� מי שקראו את הספר: (3)תשובה   

הקריאה : נמשי� לקרוא. מתואר בספרהקוראי לתחושות נצפה להמש� של התאמה בי� 

י ה מתמקדי רק בקשיי ובתלאות עד כ: "נמשי�.  לציפיותינומתאי| מעוררת הזדהות 

  .התשובה נפסלת.  ילדות הייתה מאושרת�מתאי לא ". שחוו בילדות שלה

הג ("ולמרות זאת , רק למעט הייתה ילדות מאושרת, מתו� מי שקראו את הספר: (1)תשובה   

י� הקוראי  מילת הניגוד רומזת שלמרות זאת נצפה בהמש� להתאמה ב:הובלת משפט| ") ש

עד כי ה ": נמשי�.  לציפיותינומתאי|  הקריאה מעוררת הזדהות: נמשי� לקרוא. פרלס

  .התשובה מתאימה". שוכחי את הקשיי שאפיינו את ילדות שלה

   .(1) היא הנכונה התשובה  
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 הטו� בעל מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופ� מתחילות (4)�ו (2) ותשובות ,(3)�ו (1) תשובות  19.

     :החיובי

. נצפה לראות הסבר לכ� שפנחס אש:  הובלת משפט|למרות ש , פנחס זכאי :(2) תשובה  

"). אינו משקר(" והוא דובר אמת �) אד אחר גנב(העד אמר שפנחס זכאי : נמשי� לקרוא

ומילת הקישור ,  ישנה התאמה בי� חלקי המשפט�המשפט אינו ממשי� באופ� שאותו צפינו 

  .לתהתשובה נפס. היא מילת ניגוד

נמשי� מההשלמה השלישית , שתי ההשלמות הראשונות זהות להצבה הקודמת: (4)       תשובה 

�ובהתא לאופ� שבו הובלנו את המשפט העד : נמשי� לקרוא.  מצפי לקרוא שפנחס אש

 מתאי לאופ� בו |.  כלומר פנחס הוא הגנב� והוא משקר �) אד אחר גנב(אמר שפנחס זכאי 

היא נימקה זאת באמרה שהתביעה לא הצליחה להוכיח :  " נמשי� לקרוא.הובלנו את המשפט

  .  מובא הסבר לכ� שהיא זיכתה אותו למרות שהעידו נגדו� ההמש� מתאי ". את טענותיה

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  

  היגיון
                         

יש כמה , כלומר". ?בהכרחמה נכו� "בניסוח , שאי� בה עוג� מוחלט, שאלת שיבו� וסידור  20.

ולפסול בהתא אליו כל תשובה , שיטת העבודה היא ליצור תרשי אפשרי. מצבי שייתכנו

  . תשובות 3במטרה לפסול , שלא מתקיימת בו

        מצבי אלו –לפרק השני יש מספר מיקומי אפשריי : ניצור תרשי שייתכ� לפי הכללי

�סומנו ב  ?:   
  

�ארו

ראשו�

שנישלישי

קצר

�אור

?

?

מעניי�

ראשו�

שלישי שני

פחות
מעניי�

עניי�

?

?

  
                         

  .התשובה נפסלת.  מהפרק השלישיוהפרק השני פחות מעניי�יתכ� בתרשי שיצרנו : (1)תשובה   

. ולכ� התשובה לא נפסלת, הכי קצרבהכרח בתרשי שיצרנו הפרק הראשו� הוא : (2)       תשובה 

 במקרה וצויר .  נית� לסמ� תשובה זו כנכונה–היות ובתרשי שציירנו מוצגי כלל המצבי

  . יש להמשי� ולפסול את התשובות שנותרו, ק מצב אחד אפשריר

התשובה . השלישי דווקא יותר מעניי� מהשניהפרק יתכ� שבתרשי שיצרנו : (3)       תשובה 

  .נפסלת

  .התשובה נפסלת.  מהפרק השלישיארו� יותרהפרק השני יתכ� שבתרשי שיצרנו : (4)       תשובה 

   .(2) היא הנכונה התשובה    
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ראשית נזהה את סוגי .  מסוג הסקת מסקנה בניסוח של טענה חסרהשאלת היגיו� פורמלי  21.

אי� פילי (ג הטענה המקורית וג המסקנה המתקבלת ה� טענות כלליות : הטענות

   . מכא� שהטענה החסרה היא טענה כללית). כל הפילי לא ילדותיי= ילדותיי

  : הטענה החסרהנצרי� את הטענות נסמ� ח� במקו של  

  ' ברידג←פיל   

        ←  
  

  לא ילדותי ←פיל   

 והוא מופיע בתוצאה של "'ברידג"האיבר שהצטמצ הוא : ברי החסריינשלי את הא  

  . � להיות התנאי של הטענה החסרהמכא� נובע שהוא צרי, הטענה המקורית

  :קיבלנו.  בתוצאה של הטענה החסרהולכ� נשלי אותו, "לא ילדותי"ס� הוא האיבר שנו  

  .  לא ילדותי←' ברידג  

  .נחפש טענה זו או שקול לה בתשובות  

   .(3) היא הנכונה התשובה       

  

  

ובטור השני , כדובר אמת' אשו� נתייחס לדובר אבטור הר, נפתח טבלה. חידת אמת ושקר    22.

  :נתייחס אליו כשקר�

שא

א

דובר א'

דובר ב'

דובר ג'

יש יותר משקר� אחד

יש בדיוק שני שקרני

יש פחות משלושה
שקרני

?

?

ש

יש רק שקר� אחד

  
  : מילוי הטבלה  

. אומרי אמת' או דובר ג' כלומר דובר ב, סימ� שיש רק שקר� אחד, דובר אמת' א דובר א  

', מכיוו� שא אחד מה דובר אמת יש סתירה בי� דבריו לדברי דובר א, מצב זה לא ייתכ�

  . הטור נפסל�כ� והמצב כולו לא יית

א . ועלינו לבדוק את המצבי שייתכנו, משקר סימ� שיש יותר משקר� אחד' א דובר א  

 �כול משקרי המצב לא � נכוני ' כלומר דבריו של דובר ג,  סימ� שיש שלושה שקרני

' ודובר ג'  כלומר דובר א�נכוני ' א יש שני שקרני סימ� שדבריו של דובר ב. ייתכ�

   .זהו המצב היחיד שייתכ�. דובר אמת'  ודובר ב,שקרני

   .(4) היא הנכונה התשובה  
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  .יצחקחליש את מסקנתו של עשוי לה מה יש למצוא . מחליש/גיו� בריא מסוג מחזקישאלת ה  23.

  .ק ממלי� לטפל בגזר'עייפות ועצירות ה� בעיות שבה� ג, כאב ראש, הצטננות: תוצאת הניסוי        

  ק יאמר לאכול גזר'ג ← בעיה:  הניסוי       מסקנת 

עייפות ועצירות לבי� שאר סוגי , כאב ראש, מידע נוס� היוצר הבדל בי� הצטננות: (1)       תשובה 

ק אינו מטפל בכל בעיה רפואית בעזרת ' ג�מידע זה מאפשר הסבר חלופי . הבעיות הרפואיות

  .התשובה נכונה. ה למתח בעבודהגזר אלא בכל בעיה רפואית שקשור

  .התשובה נפסלת. לא מחזק ולא מחליש, מידע נוס� שאינו רלוונטי למסקנה: (2)       תשובה 

. מחזק את המסקנה. ק ממלי� תמיד על גזר'מידע נוס� שיכול להסביר מדוע ג: (3)       תשובה 

  .התשובה נפסלת

אפשר להתייחס . ר החלי לגמרי מכאבי ראשמידע נוס� שאומר שמי שאכל גז: (4)       תשובה 

זה שזה (או כמידע שאינו רלוונטי , )מוכיח את יעילות הטיפול בגזר(למידע זה כמידע שמחזק 

ובכל אופ� מידע זה אינו מחליש את , )יעיל בטיפול בכאבי ראש לא רלוונטי לבעיות אחרות

    .התשובה נפסלת. המסקנה

   .(1) היא הנכונה התשובה       

  

  

ולהקי� , כלומר עלינו ליצור תרשי שייתכ�". ?מה ייתכ�"בניסוח , חידת שיבו� וסידור  24.

וכ� הלאה עד , במידה ולא נגיע לתשובה נכונה ניצור תרשי נוס�. תשובה שמתאפשרת בו

   .שנגיע למצב שבו אחת התשובות אפשרית

וכי במהל� המשחק , נתו� כי המשחק החל כשהכדור בידי נעמה. נתחיל מסרטוט אחד אפשרי  

נתו� כי משתת� יכול למסור את הכדור רק למשתת� ששמו , בנוס�. ג לר� ולמשההכדור עבר 

מכיוו� ששמה של נעמה הוא הארו� ביותר מבי� . או למשתת� הגבוה ממנו, ארו� יותר משלו

  . מנת שהיא תוכל למסור את הכדור לר� או למשה צריכי ה להיות גבוהי ממנה�על, השלושה

נעמה , במצב זה. ואת ר� ומשה כגבוהי ממנה, לכ� נמק את נעמה בתחתית כנמוכה ביותר  

) כי הוא גבוה ממנו(ר� יכול למסור למשה , )כי ה גבוהי ממנה(יכולה למסור לר� ולמשה 

כל אחד , כ�. )כי שמה ארו� משלו(ומשה יכול למסור לנעמה , )כי שמה ארו� משלו(ולנעמה 

   :לקבל את הכדור וג למסור אותומה יכול ג

  

גובה

משה

ר�

נעמה
  

  . א� תשובה לא מתאפשרתבמצב זה במעבר על התשובות נוכל לראות כי   
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ננסה ,  הכי נמוכהאינהתשובות נעמה הארבע מבי� מכיוו� שבשלוש . ננסה ליצור תרשי נוס�

  :שבו היא לא הכי נמוכה ליצור תרשי

  

גובה

ר�

נעמה

משה
  

משה יכול לזרוק את הכדור , ) גבוה ממנהכי הוא(נעמה יכולה לזרוק את הכדור לר� , במצב זה  

תיה כי שמו ( ולנעמהור� יכול לזרוק את הכדור למשה, )כי שניה גבוהי ממנו(לנעמה ולר� 

  . נעמה←משה←ר� ←נעמה ):  יותר משלוארוכי

  . מתקיימת(4)מצב זה תשובה ב.  שיצרנונבדוק את התשובות לאור התרשי  

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  

  .בשילוב היגיו� בריאפורמלי  גיו�יה שאלת  25.

  . כלומר עלינו לעבוד ע התשובות�נתונת שתי טענות ושואלי איזו טענה נכונה   

  :ראשית נצרי� את הטענות  

  הב חומי או←מדבר ע חלזונות   

   לא אוהב את שרגא←  שרגא אוהב  

  :נעבור על התשובות  

 נבצע היפו� ושלילה א. חומי לא אוהב את שרגא ← א שרגא אוהב את חומי: (1)תשובה   

חבר בי� שלוש כעת נ. לא מדבר ע חלזונות ←חומי לא אוהב : ה נקבל הראשונלטענה

. שרגא לא מדבר ע חלזונות ←חומי לא אוהב את שרגא  ←שרגא אוהב את חומי : הטענות

התשובה . שרגא לא מדבר ע חלזונותאז ,  א שרגא אוהב את חומימכא� נובע שבהכרח

   .נכונה

     .(1) היא הנכונה התשובה  
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  אהבנת הנקר

  

   :הקטע תמצות

  

  .הדרגתיות היא תכונה חשובה של כל יצירה ספרותית :ראשונה פסקה

  

 הסדר הכרונולוגי של התרחשות �פאבולה . ט'מוגדרי המושגי פאבולה וסוז : שנייה פסקה

לעיצוב  ו בי� המושגי ותרומתפערחשיבות ה.  סדר הופעת האירועי בטקסט�ט 'סוז. האירועי

  . הסיפור

לא רק .  פאבולה היא חלק ממערכת רחבה יותר�חוקר הספרות מנח פרי  :לישיתש פסקה

. הסדר הכרונולוגי  משפיע על תהלי� הקריאה אלא ג ככלי מסגרת וסדרי מתחומי אחרי

  .דוגמאות

  

עובדות בנוגע לפשע בדר� כלל אינ� נמסרות , למשל, בסיפורי בלשיי" .ממוקדת שאלה  26.

אילו נודעו לפי סדר . אלא לפי הסדר שבו ה� נודעו לבלש, שות�לקורא לפי סדר התרח

תוא ) ט'הסוז(סדר הופעת האירועי בטקסט , כלומר." הסיפור לא היה מותח, ההתרחשות

  .התגלות העובדות לבלשאת סדר 

   .(3) היאהתשובה הנכונה        

  

אנחנו מחפשי . יהנית� לענות עליה לאור הגדרת המושגי בפסקה השני .ממוקדת שאלה  27.

   ).הפאבולה(זהה לסדר התרחשות )  ט'הסוז(תשובה שבה סדר הופעת האירועי

   .(1) היאהתשובה הנכונה         

  

בפסקה זו . עליו מדברי בפסקה השנייה, ט'מכוונת לפער בי� הפאבולה לסוז .ממוקדת שאלה  28.

  .זה כשימושי אפשריי של פער (4)� ו(2), (1)מוזכרות תשובות 

  .(3) היא הנכונה התשובה       

  

פסקה זו מדברת על כ� שהפאבולה היא דוגמה אחת לכ� שהקורא מחפש  .ממוקדת שאלה  29.

ט לפאבולה הוא חריגה מהתיאור באופ� 'והפער בי� הסוז, ביצירה סדר טבעי של דברי

  של ההיררכיסדרהכדוגמה לסדר טבעי מביאי את הצגת החיילי בפלוגה לפי . הטבעי

   .(4) היא הנכונה התשובה .דרגותיה

 

 בהסבר .תו של מנח פרי המתוארת בפסקה השלישיתהשאלה עוסקת בגיש .ממוקדת שאלה  30.

 (4)תשובה ו, 25 מופיעה בשורה (3)תשובה , 23-24 בשורה  מופיעה(1)תשובה , לטענתו של פרי

   .(2) היאהתשובה הנכונה  .16מופיעה בשורה 
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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

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

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

  מילים וביטויים

  

.1     . ביקר לעתי קרובות� הסתופ� . יש משמעות דומההתפוגגו גווע, דע�למלי

  .(2) היא הנכונה התשובה  

  

בצוק .  מלפני זמ� רב�בעלי משמעות דומה מני אז  ומקדמת דנא, משכבר הימי
ביטויי ה  2.

 
� העתי  . בשעת חירו

    .(4) היא הנכונה בההתשו  

  

  .הגיע עד למרחוק) זבל (דומ�וריח ה, המקו היה מזוה ומוזנח  3.

    .(2) היא הנכונה התשובה  

  

  .מתקשרי מדי פע) לכל הפחות (למצערהייתי שמחה לו היית באי לבקר או   4.

   .(2) היא הנכונה התשובה  

  

  אנלוגיות

  

להתארח כש ש, �ארועושה לזמ� לרכוש הפעולה  לבצע לזמ� קצר את מה שפירושולשכור   5.

  . ארו�עושה לזמ�להשתקע  ה לבצע לזמ� קצר את מה שהפעולפירושו

  . לטייל היא מילה נרדפת ללתייר :(1) תשובה פסילת  

   .  פעולה שהשימוש בתוצאתה הוא ללבושלתפור פירושו לבצע :(2) תשובה פסילת  

  . הרבהו להאכיללהלעיט פירוש :(3) תשובה פסילת  

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

�שלשלת (חוליה הרבה   אוס� שלהיאשלשלת כש ש, מרצפת הרבה שלהיא אוס�  רצפה  6. 

  ). מטבעות המשולבות זו בזוהמורכבתשרשרת 

    .אחד המרכיבי של ביתקיר הוא : (2) תשובה פסילת       

  .אחד המרכיבי של משפחהילד הוא  :(3) תשובה פסילת  

  .עשוי מחרסהוא חפ� שכד : (4) תשובה פסילת  

   .(1) היא הנכונה התשובה  
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.7   �  .יותר מדיבשל משהו להוא תיאור רקוב כש ש, יותר מדיצלוי משהו הוא תיאור לחרו

  .חתו� לפרוסותשמשהו  פרוס הוא תיאור ל:(1) תשובה פסילת       

  . ההיפ� מז�עכור פירושו :(2) תשובה פסילת  

   .(3) היא הנכונה התשובה  

  

  .כוחמישהו שמשתמש ב הוא תיאור לכוחניכש ש, חנופהמש בשתמי שמהוא תיאור לחנפ�   8.

   .חומרשמעניק ער� רב למישהו חומרני הוא תיאור ל: (1) תשובה פסילת       

  .בעל ח�חינני הוא תיאור ל: (2) תשובה פסילת  

  . של משהו אחר ייצוגצעשתפקידו לבמישהו ייצוגי הוא תיאור ל: (3) תשובה פסילת  

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  . ספקמשהו שאי� בו הוא תיאור לבעליל כש ש, צור�משהו שאי� בו הוא תיאור ללמותר   9.

  .ו בתוק� במפגיע פירוש:(1) תשובה פסילת       

  .  הצגת הוכחהלראיה הוא תיאור ל:  (3) תשובה פסילת  

   .   שנעשה במידה מספקתמשהו ר ל תיאולמדי הוא: (4) תשובה פסילת  

   .(2) היא הנכונה התשובה  

  

  . מי
 להוציא משהו מ פירושולשלותכש ש, פרווהמ )כיני( להוציא משהו פירושולפלות   10.

   .   מילשנות מצב צבירה של לאדות פירושו :(1) תשובה פסילת       

     .ו ממקור כלשה להוציא מילשאוב פירושו: (3) תשובה פסילת  

   .  לשי משהו במי לפרק זמ� כלשהולהשרות פירושו :(4) תשובה פסילת  

   .(2) היא הנכונה התשובה  

  

  

  החלפת אותיות

  

   .ל.ג.ע היא הנכונה השלשה  11.

מי רות ("במשמעותה  צרה והיא היות עוג� בה לחפש טובה תשובה היא (3) תשובה  

       .")סוג של תכשיט? מה אפשר לענוד: (" טובה לחיפוש עוג�(4)ג תשובה "). ?סוסי

   .(1) היא הנכונה התשובה  

  

  .ש.ר.ד היא הנכונה השלשה  12.

מהו הדבר שכוה� ("במשמעותה  צרה והיא היות עוג� בה לחפש טובה תשובה היא (2) תשובה  

 היא תשובה טובה (3)ג תשובה . ")?דת עושה מדי שבוע ויכול לקרוא בו לתרו לנזקקי

  ")?מה מורה יכולה לעשות כדי שתלמידי יכינו שיעורי בית תו� יו אחד("עוג� לחיפוש 

   .(1) היא הנכונה התשובה  
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   ב.ל.ח היא הנכונה השלשה  13.

 (2) תשובה, אלו תשובות שתי מבי� .(4)�ו (2) לתשובות תאימה .מ.ל.ח שולל מולי� מסיח  

   .הנכונה כתשובה אותה לנחש נכו� היה הצור� במידת לכ�, במשמעותה מאוד צרה

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

ובנוס� . ?אילו מילי נרדפות קיימות לקר. קר ידיי? מה מורחי על הידיי: (1) תשובה

הפקת שומ� המשמש ל = ֵחֶלב". ?מה יכול לטפט� על חנוכייה": במשמעותה צרה (3)תשובה 

   .(2) היא הנכונה התשובה .נרות

  

   .ק.ר.ב היא הנכונה השלשה  14.

 (2) תשובה, אלו תשובות שתי מבי� .(4)�ו (2) לתשובות תאימה .ב.ת.כ שולל מולי� מסיח  

    .הנכונה כתשובה אותה לנחש נכו� היה הצור� במידת לכ�, במשמעותה מאוד צרה

� אליה� התאי לא שהמסיח התשובות בשתי פשולח להקפיד יש ,חדש עוג� בחיפוש, כ� כמו   

מה מלצר יכול "(במשמעותה  צרה והיא היות עוג� בה לחפש טובה תשובה היא (3) תשובה

   .(2) היא הנכונה התשובה .")?לעשות ע כלי כס�

  

  

  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� .  של המשפט בהתא להקשרהובלה עצמאיתמכ� מופיעה 

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

  

 זהות בשלושת (3)� ו(1)תשובות  .דומה באופ� מתחילות (4)�ו (2) ותשובות ,(3)�ו (1) תשובות  15.

וכ� תוכנ� תוא יותר את ההיגיו� הבריא , טוב יותר" זוג"ההשלמות הראשונות ולכ� מהוות 

    : נתחיל לבדוק מה�.  מבקרת שנותנת ביקורת שלילית�שלנו 

  נצפה :הובלת משפט | � לא באמת צרי� לקבל את דבריהא, נגד הסרטהמבקרת : (1)תשובה    

: נמשי� לקרוא.  כלומר משהו חיובי על הסרט�  שבהמש� יגידו משהו שעומד בניגוד לביקורת

אפשר ללמוד : "נמשי� לקרוא.  עד כא� מתאי|" שהרי מהעובדה שהסרט זכה להצלחה"

ולכ� לא , כול בעד הסרטו, המבקרת נגד הסרט � לא מתאי". שהמבקרת ביטאה דעת רבי

  .התשובה נפסלת. יתכ� שהיא ביטאה את דעת הכלל

 נמשי� לקרוא רק מההשלמה �שלושת ההשלמות הראשונות זהות לחלוטי� : (3)תשובה   

 המבקרת נגד � מתאי בדיוק |" אפשר ללמוד שהמבקרת ביטאה דעת מיעוט: "האחרונה

  . עוט ולכ� דעת המבקרת היא דעת מי�הכלל בעדו , הסרט

   .(3) היא הנכונה התשובה     
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 הטו� בעל מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופ� מתחילות (4)�ו (2) ותשובות ,(3)- ו(1) תשובות  16.

     :החיובי

 |ת של אנשי ספרטה רוג ציגלר מנפ� מיתוס אודות גבו, נהוג לנפ� מיתוסי  :(2) תשובה  

 יראה שאנשי ספרטה �נפ� את המיתוס  ילרציגנצפה ש: הובלת משפט. המשפט הגיוני עד כה

אזרחי ספרטה נהגו בגבורה והיו נחושי בדעת שלא ": משי� לקרואנ. היו דווקא פחדני

  .התשובה נפסלת. הספר אמור לנפ� את המיתוס, לא מתאי למה שציפינו". להיכנע לאויב

המשפט  | אמיתיוציגלר מראה שהמיתוס על ספרטה הוא , נהוג לנפ� מיתוסי :(4) תשובה  

  .התשובה נפסלת. אלא בניגוד לה" ברוח האופנה" ציגלר אינו נוהג � כבר בשלב זה הגיוניאינו 

ובניגוד לכ� ציגלר מראה שהמיתוס על גבורת אנשי , נהוג לנפ� מיתוסי :(1) תשובה  

ירו את נכונותו נצפה שבהמש� יסב: הובלת משפט . המשפט הגיוני עד כה|ספרטה הוא אמיתי 

�של המיתוס אזרחי ספרטה נהגו : "נמשי� לקרוא.  יראה שאנשי ספרטה אכ� היו גיבורי

  .מתאי בדיוק למה שציפינו". בגבורה והיו נחושי בדעת שלא להיכנע לאויב

   .(1) היא הנכונה התשובה  

  

  

 �הטו בעל מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופ� מתחילות (4)�ו (2) ותשובות ,(3)�ו (1) תשובות  17.

     :החיובי

כתמיכה לכ� הוא מצטט | נועה שאפה להיהפ� לתנועה  להמוני הת: מריאנס :(2) תשובה  

נצפה למסמ� שיאשר שהתנועה שואפת להיות תנועת : הובלת משפט | :ממסמ� של התנועה

כבר כא� | " הקורא למיו� קפדני של המועמדי להצטר� לשירותיה: "נמשי� לקרוא. המוני

  . התשובה נפסלת.  המסמ� קורא לבדלנות�   למה שציפינונוצרת אי התאמה

נבדוק את ההשלמות , שתי ההשלמות הראשונות זהות לאלו שבתשובה הקודמת: (4)       תשובה 

הקורא : " אנו מצפי למסמ� שיאשר שהתנועה שואפת להיות תנועת המוניהבאות כאשר

מסמ� אכ� מאשר שהתנועה שואפת  ה� עד כא� מתאי| " לגייס לשורותיה כל אד באשר הוא

�  ישנה חוסר התאמה".מסמ� הנוגד את טענתו: "נמשי� לקרוא, להיות תנועת המוני 

  . התשובה נפסלת. המסמ� מחזק את טענתו

כלומר רוצה להיות תנועה , לא רוצה להיות תנועת המוניהתנועה : מריאנס: (1)       תשובה 

נצפה למסמ� העומד : הובלת משפט| :  התנועהממסמ� שלהוא מצטט  ע זאת|  מצומצמת

 כ� שואפת להיהפ�כלומר מסמ� שלפיו אפשר להבי� התנועה , בניגוד לטענתו של מריאנס

עד כא� | " הקורא לכל ציבור הפועלי להצטר� לשורותיה: "נמשי� לקרוא. לתנועת המוני

  .  המשפטמתאי לאופ� בו הובלנו את". מסמ� הסותר את טענתו: "נמשי�. מתאי

   .(1) היא הנכונה התשובה  
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 ה� ג בעלות (4)� ו(2)תשובות  .דומה באופ� מתחילות (4)�ו (2) ותשובות ,(3)�ו (1) תשובות  18.

     : נתחיל לבדוק אות�. וג מסתיימות באותו האופ�, טו� חיובי

 פוגע זה לא, לטענת | ועד העובדי מסכי שההנהלה תקבל את ההחלטות לבד :(2) תשובה  

אי� ה :  "נמשי� לקרוא.  נצפה להמש� באותה הרוח:הובלת משפט |לפיכ� | בעובדי החברה 

   . לאופ� בו הובלנו את המשפטמתאי .  | "דורשי לקיי את הדיוני בהשתתפות נציגי הוועד

   .(2) היא הנכונה התשובה  

  

(4)� ו(1)תשובות  .דומה באופ� מתחילות (3)�ו (2) ותשובות ,(4)�ו (1) תשובות  19.  ממשיכות ג

  :  לכ� נתחיל לבדוק אות��וכ� ההשלמה האחרונה שלה� זהה , בהשלמה השנייה באותו האופ�

א היועצי  |  כלומר הוא עדיי� בכלא�  המלכה החליטה שלא לחו� את ספנסר: (1)תשובה   

  הובלת | דיבורה ואול בסופו של דבר היא לא עמדה ב |  היא תשחרר אותו� יגידו לשחרר אותו 

 .שהיא תפעל בניגוד למה שהיועצי אמרו לה נצפה היות והמלכה לא עמדה בדיבורה: משפט

הוא זכה לקבל ממנה , מאחר שכל היועצי תמכו בשחרורו של ספנסר: "נמשי� לקרוא

  . התשובה נפסלת. המלכה כ� עומדת בדיבורה ומקשיבה לדעת כל יועציה, לא מתאי". חנינה

פי שלא כל �על�א�: "נמשי� לקרוא מההשלמה השלישית, תחילת המשפט זהה: (4)תשובה   

 המלכה שחררה את ספנסר �התשובה מתאימה ". הוא זכה לחנינה, היועצי תמכו בשחרור

   .(4) היא הנכונה התשובה. בניגוד לדעת היועצי

  

  

  היגיון
  

  .בניסוח מיוחד, י מסוג סתירת טענהפורמל הגיו� שאלת  20.

  , )בית הקונפדרציה+ אית� *( :טענה ישית נתונה  

  .  לא עובד בירושלי←מוזיקאי : וטענה כללית  

מנת להבי� מה הסיבה שאמיר חושב �על"). זה לא ייתכ�("יש סתירה בי� הטענות , לדעת אמיר  

את ידי טענה ישית אשר מקיימת �שיש סתירה בי� הטענות נסתור את הטענה הכללית על

  ). כ� עובד בירושלי+ אית� הוא מוזיקאי : *(ואינה מקיימת את התוצאה, התנאי

הסבר לכ� שהטענה כלומר , ו של ר�הסבר לדעת בתשובותויש למצוא , אי� סתירה, לדעת ר�  

    . הכללית לא באמת נסתרת

 כבר � סתירה מידע זה אינו פותר את ה. פי תשובה זו ר� חושב שאית� מוזיקאי�על: (1)       תשובה 

הוא חייב לקיי את התנאי , כדי לסתור טענה כללית(מדברי אמיר הבנו שאית� הוא מוזיקאי 

  .   התשובה נפסלת.שתשובה זו אינה מחדשת דבר כ� ).שלה

מידע זה עומד . פי תשובה זו ר� חושב שאית� אינו עובד בבית בקונפדרציה�על: (2)       תשובה 

  .התשובה נפסלת. הבניגוד לציטוט של ר� מהשאל
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מתקיימת סתירת ). כ� עובדי בירושלי+ מוזיקאי : *(ר�, פי תשובה זו�על: (3)תשובה 

  .  התשובה נפסלת.ונאמר שר� לא חושב שיש סתירה, טענה

�על: (4)       תשובה אית� : *(כלומר, פי תשובה זו ר� חושב שבית הקונפדרציה אינו בירושלי

 אי� סתירה טענה היות וג התנאי וג התוצאה של הטענה �) בד בירושליאינו עו+ מוזיקאי 

   .(4) היא הנכונה התשובה. הכללית מתקיימי

    

  :ראשית נמצה את הכללי. חידת כללי ע ניסוח שמכוו� לעבודה ע התשובות  21.

  דני מעוניי� ←הדירה מעל קומה שנייה . א  

  .דני מעוניי� ←ח " ש900�א גבוה משכר הדירה ל. ב  

לא תקיי , כלומר,  במטרה למצוא תשובה שלא תאפשר לדני לשכור דירהנעבור על התשובות  

  :את שני התנאי

�ח " ש800�לי זולות משוכל הדירות ביר: (1)תשובה   כל הדירות .  הכלל הראשו� מתקיי

ולכ� ,  כלומר תיתכ� דירה שנמצאת מעל הקומה השנייה�בירושלי ה� עד הקומה הרביעית 

  .התשובה נפסלת. ג הכלל השני מתקיי

שני . ח" ש900תיתכ� דירה מעל הקומה השנייה ששכר הדירה שלה הוא עד : (2)תשובה   

   .התשובה נפסלת �התנאי מתקיימי

ל הדירות שדני כלומר כ( שנמצאות מעל הקומה השנייה רושלייבכל הדירות : (3)תשובה    

 א דירה נמצאת בקומה גבוהה � כלומר . ח" ש1000דמי השכירות שלה� ה מעל ) מעוניי� בה�

וא דירה זולה מספיק , והכלל השני לא מתקיימדי מספיק בשביל דני אזי שכר הדירה גבוה 

והכלל , מה השנייה ומטהוקאזי היא נמצאת ב) ח" ש900� גבוה משאינומחיר  (בשביל דני

  .דני לא יוכל לשכור דירה בירושלי, במצב זה. שו� לא מתקייהרא

   .(3) היא הנכונה התשובה  

    

ניצור , בשאלת שיבו� וסידור ע ניסוח כזה. בה נשאלי מה נכו� בהכרח, חידת שיבו� וסידור  22.

  .ניצור תרשי נוס�,  תשובות3במידה ולא פסלנו . תרשי אפשרי ונפסול תשובות

     :אפשרי לפי הכלליניצור תרשי
    

  אריה  ילד  צב  קרנ�  זברה  קופת כרטיסי

    
  .  יש יותר מחיה אחתמכיוו� שבי� הילד לקופת הכרטיסי,  נפסלת(1)לפי תרשי זה תשובה   

    : ניצור תרשי אפשרי נוס�שאר התשובותמנת לפסול את �על  
    

  צב  קרנ�  אריה  ילד  זברה  קופת כרטיסי

    
  . נפסלות(4)� ו(3) לפי תרשי זה תשובות  

   .(2) היא הנכונה התשובה    
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  .יש למצוא מה עשוי להחליש את מסקנתו של אמנו� . מחליש/שאלת הגיו� בריא מסוג מחזק  23.

 גדול משיעור בקרב 17�י בני העור מרכיבי המשקפיי בקרב הצמחונשי: תוצאת הניסוי        

  . כולה17�אוכלוסיית בני ה

  פגיעה בראייה ←צמחונות :  סוי       מסקנת הני

 העובדה שלצמחוני אי� בעיות נוספות לא קשורה להשפעה על �לא רלוונטית : (1)       תשובה 

  .התשובה נפסלת. ראייה

 המידע הנוס� אינו משנה את שיעור מרכיבי המשקפיי בקרב �לא רלוונטית : (2)תשובה 

א צמחוני נוטי : תשובה זו מחזקת את המסקנה,  על פניו. את הסיבה לכ�או, הצמחוניי

משמע שהיק� ליקויי הראיה בקרב אפילו , א� ליקויי הראיה�שלא להרכיב משקפיי על

ויתכ� , לא נאמר דבר על אלו שאינ צמחוני, א� ע זאת. גדול יותר ממה שמצא המחקר

תשובה זו אינה , כ� או כ� . ליקויי ראיהא��שג ה נוטי שלא להרכיב משקפיי על

  .נפסלתמחלישה את המסקנה ולכ� 

.  כי נער� מחקר דומה והתקבלו בו אות� תוצאות מידע נוס� המראהמביאה: (3)       תשובה 

  .התשובה נפסלת. תשובה זו מחזקת את המסקנה

נו� הפ� במסקנתו בי� מובא מידע נוס� המראה כי נער� מחקר שבו התגלה כי אמ: (4)       תשובה 

את מחלישה תשובה זו . צמחוני ←לוקה בראייה : לפי המידע הנוס�. סיבה ותוצאה

  .המסקנה

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  

מניסוח זה עולה שעלינו " ?מה אפשרי א� אינו הכרחי: "ע ניסוח מיוחד, חידת שיבו� וסידור  24.

נית� , למעשה(בדומה לשאלות אמת ושקר , בי שייתכנו במציאותתחילה לסרטט את כל המצ

  ").רק טענה אחת נכונה"לזהות שאלה זו ג כשאלת אמת ושקר מכיוו� שמוגדר כלל 

בובו לא . אלכס שחור:  נתייחס לטענה הראשונה כנכונה'בטור א: שני טורי ובה ניצור טבלה  

  .מכא� שרקס לב�. ומר בובו חוכל, מכיוו� שרק טענה אחת נכונה, יכול להיות לב�

מכיוו� שרק , אלכס לא יכול להיות שחור. בובו לב�:  נתייחס לטענה השנייה כנכונה'בטור ב  

  .מכא� שרקס שחור. כלומר אלכס חו, טענה אחת נכונה

    

  'טור ב  'טור א  

  חו  שחור  אלכס

  לב�  חו  בובו

  שחור  לב�  רקס

    

מה אפשרי א� "מכיוו� שיש למצוא . עבור על התשובותנ, לאחר שסידרנו את הנתוני בטבלה  

  :א� לא בשניה, נחפש תשובה שתתקיי רק בטור אחד, "אינו הכרחי

  .התשובה נפסלת. אינה אפשריתאינה מתקיימת בא� אחד מהטורי ולכ� : (1)תשובה   



 

 

 

  

  

  

 

  
  
  

]17[  

 מ"קידום בעקבוצת כל הזכויות שמורות להוצאת  ©

 

 

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

www.kidum.com  www.kidum.com 

התשובה .  כלומר תשובה זו נכונה בהכרח� בובו אינו השחור בשני הטורי: (2)תשובה   

  .נפסלת

  .התשובה נפסלת. אינה אפשריתאינה מתקיימת בא� אחד מהטורי ולכ� : (3)תשובה   

, אפשרי שבובו הוא החו, כלומר.  בובו הוא לב�'ובטור ב,  בובו הוא חו'בטור א: (4)תשובה   

  . זה אינו הכרחיא� 

   .(4) היא הנכונה התשובה      

  

מכיוו� שבשלב ראשו� לא . יסוח של טענה חסרהבנ, פורמלי מסוג הסקת מסקנה הגיו� שאלת  25.

כ� נראה . וננסה לצרפ� כדי להגיע למסקנה, ת את הטענונצרי�ראשית , ברור היכ� חסרה טענה

  :מה חסר

  

     .כל הסיני לא אוכלי דגי= אי� סיני שאוכלי דגי

   לא אוכל דגי←סיני   

  .  אוכל עו�←רק סיני שנו�   

  . שנו�←סיני : המסקנה המתבקשת  

  : לקבלת,  לטענה השנייהנבצע רק והיפו�ולכ� , "רק"בהסקת מסקנה יש להפטר מ  

   לא אוכל דגי←סיני   

  סיני שנו� ←אוכל עו�   

   שנו�←סיני 

    

  :מכא� שחסרה לנו טענה שתחבר בי� הטענה הראשונה לשנייה  

   לא אוכל דגי←סיני   

         ←  

   סיני שנו�←אוכל עו�   

   שנו�←סיני   

  

, "אוכל עו�"ו" לא אוכל דגי"עי האיברי במסקנה הנובעת מצירו� הטענות לא מופי  

בתור " לא אוכל דגי"מכא� שבטענה החסרה עלינו להשלי את . כלומר ה הצטמצמו

  :נקבל. בתור התוצאה" אוכל עו�"ואת , התנאי

  

   לא אוכל דגי←סיני   

  
  אוכל עו� ← לא אוכל דגי

   סיני שנו�←אוכל עו�   

   שנו�←סיני   

   .נחפש את הטענה החסרה או שקול לה בתשובות  

     .(4) היא הנכונה התשובה  
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  הבנת הנקרא

  

   :הקטע תמצות

  

הנחות .  דוגמא להסקה. הסקה מ� הפרט אל הכלל� בנייה של תאוריה מדעית  :ראשונה פסקה

  .ההסקה המדעית

  

  . ולא סיבות מאורעותהתופסי בחושינו מה שאנחנו .  מערער על ההנחות�יו  : שנייה פסקה

  

פער בי� העול . א� טוע� שבכל זאת קיימת סיבתיות,  יוכי עס מ�קאנט  :שלישית פסקה

  .האובייקטיבי והעול שאנחנו תופסי בחושינו

  

� סובייקטיביות"אינטררעיו� ה :רביעית פסקה  כל אחד מאיתנו תופס את העול אומנ

  .א� לכל בני האד עול סובייקטיבי דומה, הסובייקטיבי ולא את העול האובייקטיבי

  

פי פסקה זו יו טוע� כי �על. הפסקה שעוסקת ביו היא הפסקה השנייה .ממוקדת שאלה  26.

    ).6שורה " (אי� כל דר� לגזור כל חוק טבע מניסוי או מתצפית"

   .(1) היאנה התשובה הנכו  

  

עלינו ". יו טוע� שמ� הנמנע להסיק זאת. "9-10עוסקת בדוגמה בשורות  .ממוקדת שאלה  27.

אנו נוטי לקבוע בביטחו� כי נפילת : "מתייחסת" זאת"לחזור אחורה ולהבי� למה המלה 

   .(2) היאהתשובה הנכונה  ".הבקבוק היא הסיבה להתנפצותו

  

על שאלה זאת עלינו להשתמש במידע מהפסקה הראשונה כדי לענות  .כללית שאלה  28.

לפי . הדוגמה המתוארת בפסקה הראשונה היא דוגמה של סיבתיות. ומהפסקה השלישית

א� אינה קיימת בהכרח , קאנט הסיבתיות היא דבר שאנו יוצרי בעולמנו הסובייקטיבי

  .(1) היא הנכונה התשובה ).19-20שורות (בעול האובייקטיבי 

 

בתמצות . סובייקטיביות המוסבר בפסקה הרביעית� עוסקת ברעיו� האינטר.ממוקדת שאלה  29.

העול  את תופס מאיתנו אומנ כל אחד � סובייקטיביות�אינטררעיו� ה � כתבנו

  .א� לכל בני האד עול סובייקטיבי דומה, הסובייקטיבי ולא את העול האובייקטיבי

  .(4) היא הנכונה התשובה  

  

, 12-13לפי הנאמר בשורות . עוסקת בנאמר בפסקה השנייה ובפסקה השלישית .כללית שאלה  30.

א� הוא ניסה למצוא , אפשר ללמוד מהניסיו� על קיומה של הסיבתיות�מסכי שאי קאנט

  . (2) היאהתשובה הנכונה  .דר� להוכיח שהסיבתיות בכל זאת תקפה
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   פרק ראשון-חשיבה כמותית 
  

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 

התשובה 
  הנכונה

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

צלחה שלכ� ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי הה, "המבחני� שלי"את תשובותיכ� למבח	 זה תוכלו להזי	 למערכת *

  .בנושאי� השוני�

  

. בו יש למצוא את האד� אשר הביא את כמות המשקאות הגדולה ביותרסיפור אלגברי   1.

  : ולכ	 נוכל לחשב, בכל בקבוקהליטרי� הכמות וכ	 ,  כל אד�הבקבוקי� שהביאנתוני� מספר 

    

תכנו	 

  : פיתרו	

   האד� כמות המשקה שהביא= בקבוק  ליטרי� בכל  כמות Xמספר בקבוקי� 

2  9  יוסי

3
  ליטרי�6 

1 4  זיו
1

2
   ליטרי�6  

   ליטרי�6 2 3  לימור

  .(4)התשובה הנכונה היא    

    

  

ינו מכיל נעלמי� ולכ	 לא נוכל להציב הביטוי א. חזקות ושורשי�ביטוי בעל ער  קבוע המכיל   2.

  :בנוסחת כפל מקוצר תו  שימוש - לבצע פישוט אלגברי יש. מספרי�

   ( ) 52615251152515 222
+=++=+⋅⋅+=+.  

   .(2)התשובה הנכונה היא         

  

  

ויש למצוא את העבודה , נתוני� שני אנשי� בעלי הספקי� שוני�. שאלת קצב מסוג הספק  3.

שניה� חותכי� (ע	 מטרה משותפת  עובדי� למציפי ושלמה.  דקות35!שביצעו שניה� ב

  .  שלה� למציאת הספק� המשות$חבר את ההספקי�ית	 לנולכ	 , )ירקות

  .  :הספק שלמה, : הספק ציפי  

21  :הספק משות$   20

35 35
+ ==+

7

4

5

3
 .  

   . דקות35! מלפפוני� ועגבניות ב41 נית	 לראות כי יחד ה� חותכי�  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

מלפפו	 41
  דקות 35

עגבניות 4
  דקות 7

מלפפו	 3
  דקות 5
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מכיוו	 שכל מדינה . ולכ	 נוכל פשוט לספור, יש למצוא את כמות המדינות המוצגות בתרשי�  4.

וכל נ, )נשי�(וג� בצידו השמאלי ) גברי�( ג� בצידו הימני של הגר$ !מוצגת בגר$ פעמיי� 

  .מדינות 10כ "נוכל לראות כי ישנ	 בסה. לספור בצד אחד בלבד

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

. יש למצוא את המדינה שבה פער השני� בי	 נשי� לגברי� בתוחלת החיי� הוא הגדול ביותר  5.

כי נית	 לחפש , אי	 צור  לחשב זאת עבור כל מדינה: נתרג� את השאלה למונחי התרשי�

  .  מדינה המרחק בי	 עמודת הגברי� לעמודת הנשי� הוא הגדול ביותרבעיניי� באיזו

ולכ	 נבדוק היכ	 היא מצויה , נוכל לראות שרוסיה ממוקמת כנמוכה ביותר בעמודת הגברי�  

נוכל לראות כי בא$ אחת מהמדינות האחרות המרחק אינו . 13 = 62 − 75: בעמודת הנשי�

  . שני�13ולכ	 הפער הגדול ביותר הוא , גדול יותר

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

יש למצוא צמד מדינות שבה	 האחת ממוקמת גבוה : נתרג� את השאלה למונחי התרשי�  6.

  .והשניה ממוקמת גבוה יותר בעמודת הנשי�, יותר בעמודת הגברי�

  .ב וצרפת ממוקמות באותו המקו� ג� בעמודת הגברי� וג� בעמודת הנשי�" ארה:(1)תשובה   

  . יפ	 ממוקמת גבוה מאוסטריה ג� בעמודת הגברי� וג� בעמודת הנשי�:(2) תשובה  

  .א  מתחתיה בעמודת הנשי�,  גרמניה ממוקמת מעל פינלנד בעמודת הגברי�:(3)תשובה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

. ולכ	 יש לבחו	 כל עמודה בנפרד, יש למצוא את טווחי תוחלת החיי� של גברי� ונשי�  7.

נתרג� את השאלה . ראות שאנחנו מחפשי� איזה טווח הוא הגדול ביותרמהתשובות נית	 ל

אור  הקו שאפשר למתוח ) הגברי� או הנשי�(אנחנו מחפשי� באיזה צד : למונחי התרשי�

ולכ	 ג� הטווח הגדול , הקו הארו  יותר. בי	 המדינה העליונה למדינה התחתונה ארו  יותר

  .אצל הגברי�, נמצא בצד ימי	, יותר

  .(2)בה הנכונה היא התשו  

  

    .αוית וזיש למצוא את ערכה של .  העוסקת בישרי� נחתכי� ובזוויותהגיאומטרישאלת   8.

  .ולכ	 הסרטוט מדויק, )וית ישרהוז(א  למעשה ישנו נתו	 מספרי ,  יכול להראות גמיש:סרטוט   

  . °120לבי	  α לדעת מה� יחסי הגדלי� בי	 :רוצי�  

  . EOCוית ו שווה לזCOAוית ות ולכ	 זויו חוצה זCD! נתו	 ש:יש  

  . °45 ערכה של כל אחת בנפרד הוא, וית ישרהומכיוו	 ששתיה	 יוצרות ז  

  , )קודקודיות (BODוית ו שווה לזCOAוית וכמו כ	 ז  
  .°45 הוא BODומכא	 שג� ערכה של   

  .°360ל הוא " סכו� כל הזוויות הנ:חסר  

34590360 :פתרו�   ⋅−−=⇐α 225360−=⇐α 135=α .  

  .(1)התשובה הנכונה היא   

B

E A

C

D

α

45°45°

45°

O
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שתי הטלות (מאורע המורכב משני שלבי�  העוסקת בחישוב הסתברות עבור שאלת הסתברות  9.

    : נחשב את ההסתברות לכל אחד מהטורי�). יהיקוב

  'טור ב      'טור א        

  : באי� יתקבל במקרי� ה11סכו� 

            

 
,
 

     

או 

  

 
,
 

       
  

1נחשב      1

6 6
×       +       1 1

6 6
×  2

36
=  

  :  יתקבל במקרי� הבאי�3סכו� 

            

 
,
 

    

או 

  

 
,
 

       
  

1  נחשב    1

6 6
×      +       1 1

6 6
×  2

36
=  

  . הטורי� שווי�  

כבר בשלב בו ראינו שבכל אחד מהטורי� ישנ� שני צירופי� שדרכ� נגיע לסכו� , כמו כ	

  .  נית	 היה להסיק שהסיכויי� לקבלת� שווי�! המבוקש

   .(3)התשובה הנכונה היא         

  

ויש למצוא מי , נתונה משוואה אחת ע� שלושה נעלמי�. וואותשאלת אלגברה העוסקת במש  10.

מנת לנסות ! עלנפשט את המשוואה. aהנעל� '  או בטור בb + cהביטוי ' בטור א: גדול יותר

  :'וליצור ממנה את הביטוי המופיע בטור א

  ( )
a

b c a 2 b c a 2b 2c a 2b 2c
2
= + ⇐ = + ⇐ = + ⇐ − = .  

    : נציב בטורי�  

  'טור ב      'טור א        

בל נציב את הביטוי שהתק

  : מפישוט המשוואה

  

 את שני הטורי� a!נחלק ב

  ):הוא חיובי ולכ	 מותר(

b + c = 

2

a
  

  

2

1
 

a 

 

 

 

1  

   .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  .אורכי קטעי�יש למצוא .  במחומש משוכללאומטריה העוסקתישאלת ג  11.

  . עוסק במשוכללי� ולכ	 מדויק:סרטוט   

   המקווקוהמש  הצלע+ לבי	 צלע מחומש , השוואה בי	 שתי צלעות מחומש :רוצי�  

  . סרטוט מדויק :יש  

  צלע מחומש משני הטורי� כ  שלמעשה " ננקה "!נבצע ניקיו	 כמו אי שוויו	  :חסר  

  . עלינו להשוות בי	 צלע המחומש להמש  הצלע המקווקו  

  .  המש  הצלע ארו  יותר! הסרטוט המדויק פי!על :פתרו�  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

    2     
הטלה

I 

    1     
הטלה

II 

    1     
הטלה

I 

    2     
הטלה

II 

    6     
הטלה

I 

    5     
הטלה

II 

    5     
הטלה

I 

    6     
הטלה

II 

A

B

C

D

E

F

108° 108°

72° 72°

36°
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בטור : נתוני� שני נעלמי� ויש למצוא מי גדול יותר. שאלת אלגברה העוסקת בציר המספרי�  12.

א  ראשית עלינו , נרצה להציב מספרי� במקו� הנעלמי�. a²bהביטוי '  או בטור בbהנעל� ' א

  .b! וaי	 מה� תחומי ההצבה של להב

ba! נתו	 ש: נתחיל ממיצוי המידע הנוס$    a!נתו	 ג� ש, בנוס$. =1   ומכא	 נוכל לדעת , ≠1

a!ש 1≠   ת נוכל להציבכע. 0 חייב להיות bערכו של , 1יהיה שווה  ba!מנת ש!על,  במצב זה.±

b = 0צור  להציב מספר ג� . 0ולראות כי בשניה� יתקבל הער  ,  בשני הטורי� 	נשי� לב כי אי

 כל מספר שנציב עבורו יביא לאותה 0!יש לכפול אותו ב' שכ	 מכיוו	 שבטור ב, aעבור 

   .(3)התשובה הנכונה היא  .התוצאה

   

  

  . העוסקת במעגלי�הגיאומטרישאלת   13.

   . מדויק:סרטוט   

  או בטור ,  שטח המעגל חלקי הרדיוס'בטור א:  מי גדול יותר:רוצי�  

    .חצי מהיק$ המעגלדגש המורכב מקוטר המעגל והקו המואור  ' ב  

  ובכ  נתרג� את המילי� בטורי� , נכתוב את הנוסחאות המתאימות  

  . לביטויי� אלגבריי�  

  . ABוקוטר , rמעגל שרדיוסו  :יש  

  ". ניקיו	" במקו� הרדיוס לפישוט ה1ולכ	 נית	 להציב , אי	 נתוני� מספריי� :חסר  

  :באמצעות ניקיו	 כמו אי שוויו	נפשט את הטורי�  :פתרו�  

  

  'טור ב  'טור א  

    

  

  

  קוטר + חצי מעגל היק$ 

נתרג� את הביטויי� 

השטח לנוסחאות 

  וההיק$

2r
r

r

π
= π 

2 r
2r r 2r

2

π
+ = π +  

 2r 0  משני האגפי�rπנפחית 

    

 .גדול יותר' טור ב, מכיוו	 שרדיוס המעגל בהכרח חיובי  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

 שטח מעגל 
רדיוס מעגל

O

A

B

r



 
 
 
 
  

  

 

  

  
]23[  

 מ"קידום בעקבוצת כל הזכויות שמורות להוצאת  ©

 
 

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

www.kidum.com  www.kidum.com 

  .  בזוויות במשולש העוסקתהגיאומטרישאלת   14.

  .נסרטט בעצמנו.  אי	:סרטוט   

  . יש למצוא את אורכי שלוש צלעות המשולש:רוצי�  

  .שזוויותיו נתונות בנעלמי�,  נתו	 משולש סתמי:יש  

חסר לנו משהו שיקשר בי	 זוויות המשולש לבי	 , בנוס$. 180° סכו� זוויות במשולש הוא :חסר  

  .אורכי צלעותיו

  :αה על מנת לבודד את ערכה של נבנה משווא :פתרו�  

  2 3 180⇐α+ α + α = ° 6 180⇐ α = ° 30α = °    

  , 60° =30°·2= ' זווית ב, 30°= 'זווית א :כעת נוכל לחשב את זוויות המשולש  

  שצלעותיו מקיימות את , כעת נוכל לראות שמדובר במשולש זהב .90°=30°·3 = 'זווית ג  

  :ל"נחפש תשובה שבה אורכי הצלעות הנתוני� מקיימי� את היחס הנ. 2:3:1יחס ה  

  .ינ	 מקיימות את היחס א3,4,6הצלעות  :(1)תשובה   

   .ת את היחסמקיימו 2,32,4 הצלעות :(2)תשובה   

  .(2)התשובה הנכונה היא   

   

  

ויש למצוא את הפרש , אב וא�, ור אלגברי שבו ישנ� נתוני� על גילאי� של שני אחי�סיפ  15.

מכיוו	 שיש למצוא את ההפרש לא נוכל להציב את התשובות ולכ	 . הגילאי� בי	 האב לא�

  .נבנה משוואה

  :נגדיר את גורמי השאלה בנעלמי�ראשית   

  אמא  אבא  שני אחי�  

  B + B  F  M  היו�

 2B − 8 F - 4 M − 4 = (B − 4) + (B − 4)  שני� 4לפני 

  :כעת נית	 לראות כי נתונות בשאלה שתי משוואות   

  F=2B: כלומר, גיל האב= סכו� גילאי האחי� : 'משוואה א  

  M − 4 = 2B − 8: כלומר, שני� 4גיל הא� לפני = שני�  4סכו� גילאי האחי� לפני : 'משוואה ב  

  :כעת נוכל להציב משוואה אחת בתו  השניה  

  M − 4 = F − 8 ⇐M = F − 8 + 4 ⇐M = F − 4  

  .האב מבוגר מהא� בארבע שני�  

  : נית	 לפתור ג� בהצבת מספרי�  

 שני� היה 4לפני . 40מכא	 שגיל האב . 40כלומר סכו� גיליה� ,  בתור הגיל של כל אח20נציב   

, מכא	 נובע.  שני�4וזה היה גילה של הא� לפני , 32ה� היה מכא	 שסכו� גילי, 16כל אח ב	 

 .36שגילה של הא� כיו� הוא 

   .(4)התשובה הנכונה היא         

  

α

2α3α
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 מספרי� שלמי� וחיוביי� 11נתוני� .  שלמי� ובתכונות חלוקהעוסקת במספרי�שאלה זו   16.

מכיוו	 שאנו נשאלי� מה . ש בי	 שניי� מה�ויש למצוא במה מתחלק ההפר, השוני� זה מזה

  . ולפסול כל תשובה שאינה מתקיימת עבור�נוכל להציב מספרי�, בהכרחמתקיי� 

בי	 הגדול ביותר לקט	  ונראה שההפרש, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1:  המספרי� הבאי� 11נציב את  

ולכ	 , 13 או 12, 11-א  לא ב, בעצמו מתחלק בהכרח 10. 10 = 1 − 11: 10 ביותר הוא בדיוק

  .(4)! ו(3) ,(2) תשובות נוכל לפסול את 

  .(1)התשובה הנכונה היא         

   

 ויש למצוא ,2a! שווה לb! וaהממוצע של שני מספרי� חיוביי� שנתו	 .  בנעלמי�ממוצעשאלת   17.

פי נוסחת !על, ראשית נתרג� את הנתו	 המילולי בשאלה למשוואה .למה עוד שווה הממוצע

a: מוצעהמ b
2a

2

+
⇐ = a b 4a⇐ + = b 3a=   

נציב במקו� , ורק משוואה אחת נית	 להציב מספרי� מהראש, היות וישנ� שני נעלמי�  

  . 2= נה� הממוצע בי. b = 3: על פיו bנחשב את ,  a = 1: הנעל� שלו יש כופל

3b,1aות כעת נציב את אות� המספרי� בתשוב   במטרה לפסול כל תשובה שתניב ער  , ==

  . 2!שונה מ

   .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  .  מופשטת העוסקת בקשר שבי	 היקפי� לשטחי�הגיאומטרישאלת   18.

  .אנחנו נשאלי� על עקרונות.  אי	:סרטוט   

או אולי , מעוי	,  ריבוע! שב בהינת	 ההיק$ בלבד  יש למצוא את שטחו של מי נית	 לח:רוצי�  

  ?שניה�

  .אשר היקפיה� ידועי�,  ריבוע ומעוי	:יש  

  .נוסחאות השטח וההיק$ של שתי הצורות :חסר  

  . a²והשטח יהיה  4a ההיק$ יהיה aבריבוע שצלעו  :פתרו�  

   4!נוכל לחלק את ההיק$ ב, א� נרצה לחשב את השטח  

  ,  מכא	 שעינב צודקת.השנייואז להעלות בחזקה   

 .(4)!ו (2) ונוכל לפסול תשובות   

 א  כא	 כדי לחשב את השטח נזדקק לשני ,4aהיק$ יהיה ג� הוא ה, aבמעוי	 שצלעו   

ראו (מכיוו	 שמאור  הצלע בלבד לא נית	 להסיק על אורכ� של האלכסוני� . האלכסוני�

ונוכל לפסול , שארז טועהמכא	 . לא מספיק לדעת את ההיק$ כדי לחשב את השטח, )סרטוט

   .(3) ג� את תשובה

ידי שימוש בעקרונות על פיה� בצורות משוכללות ישנו רק גודל אחד !נית	 לפתור על, כמו כ	  

 א� –לכ	 . והוא זה שמשמש ג� לחישוב ההק$ וג� לחישוב השטח, שמשתנה מצורה לצורה

  .  ממנו את אור  הצלע" לחל(" תמיד נוכל -ידוע אחד מה� 

  .(1)ובה הנכונה היא התש  
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יש למצוא כמה אפשרויות שונות קיימות . שאלת צירופי� העוסקת בבחירה מתו  סל אחד  19.

נוכל , שמדובר במספר גדול יחסית לחישובמכיוו	 . 6 ילדי� מתו  קבוצה של 5לבחירה של 

פריטי� מתו  קבוצה  5מספר האפשרויות לבחירה של : לחשב זאת באמצעות מאורע משלי�

  . פריטי� שווה למספר האפשרויות לבחירה של פריט אחד מתו  אותה הקבוצה6 של

לכ	 זה יהיה ג� . 6ילדי� הוא בדיוק  6מספר האפשרויות לבחירת ילד אחד מתו  קבוצה של   

  . ילדי� מתו  הקבוצה5מספר האפשרויות לבחירה של 

  .(2)התשובה הנכונה היא   

 

 

  . ו� הזוויות הפנימיות במצולע כלשהו העוסקת בחישוב סכהגיאומטרישאלת   20.

  .אי	 דר  לסרטט מכיוו	 שאיננו יודעי� עדיי	 כמה צלעות יש למצולע.  אי	:סרטוט   

  .מצולעמספר הצלעות ב :רוצי�  

  .1440°סכו� הזוויות הפנימיות במצולע הוא  :יש  

  .180 · (n − 2) = סכו� הזוויות.  צלעותn   סכו� זוויות במצולע בעל  הנוסחה לחישוב:חסר  

  :nונבודד מתוכה את ערכו של , נבנה משוואה תו  שימוש בנוסחה ובנתו	 המספרי :פתרו�  

  ( )n 2 180 1440⇐ − ⋅ = 180n 360 1440⇐ − = 180n 1440 360⇐ = + 180n 1800⇐ = n 10=  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

 

 

  .  העוסקת בחישוב שטח פני� של גלילהגיאומטרישאלת   21.

  .פי נתוני השאלה!נסרטט בעצמנו על.  אי	:סרטוט   

   יש למצוא את ההפרש בי	 שטח הפני� של :רוצי�  

  הגליל המקורי לסכו� שטחי הפני� של שני הגלילי�   

  .שנוצרו ממנו  

  .ר" סמ4πשטח בסיסו ו, מ" ס10  המקורי גובה הגליל:יש  

הנוסחה לחישוב שטח פני� תאפשר לנו לחשב את שטח הפני� של הגליל הגדול ואת  :חסר  

ברגע , א  למעשה. ואז לחסר אות� זה מזה, סכו� שטחי הפני� של הגלילי� הקטני�

שטח פני� של גו$ תלת . נוכל לראות שאי	 צור  בכ , שסרטטנו בעצמנו את המצב הנתו	

הוא שמר על שטח , כאשר נחת  הגליל המקורי לשניי�. ממדי כולל את כל שטחו החיצוני

בסיסו התחתו	 של הגליל העליו	 ובסיסו העליו	 של : הפני� המקורי א  ע� שתי תוספות

שכ	 , יש לחשב רק סכו� שטחי שני הבסיסי� שהתווספו, א� כ ). ראו סרטוט(הגליל התחתו	 

   .זהו ההפרש בי	 שטחי הפני�

2 ⇐ הפרש בי	 שטחי הפני�  =X 2 שטח בסיס הגליל :פתרו�   4 8⋅ π = π 

  .(4)התשובה הנכונה היא   
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 הוא (X)$ נתו	 כי . ובקשר שבי	 מספר וספרותיו, שאלה אלגברית העוסקת בפעולה מומצאת  22.

  ויש למצוא את המספרי� המקיימי�, Xמספר שסדר ספרותיו הפו  מסדר הספרות של 

$(X) = X ,לכמה שווה יש לחשב . בהיפו  הספרות נקבל את אותו המספר בדיוקכלומר אלו ש

 חלקי מספר המספרי� הדו ספרתיי� X = (X)$מספר המספרי� החד ספרתיי� המקיימי� את 

  .נבדוק זאת בנפרד עבור החד ספרתיי� ועבור הדו ספרתיי�, לכ	. המקיימי� אותו

שכ	 ה� בעלי ספרה אחת , X = (X)$יקיימו את  1-9כל המספרי� : מספרי� חד ספרתיי�  

מספרי� חד ספרתיי�  9לכ	 ישנ� , אינו נכלל בתחו� ההגדרה של הפעולה 0!נשי� לב ש. בלבד

  .כאלו

כל המספרי� שבה� ספרת האחדות שווה לספרת העשרות יקיימו את : מספרי� דו ספרתיי�  

$(X) = X , הלאה עד ... 33 ,22 ,11 –כלומר 	מספרי� כאלה 9הכל בס  . 99וכ.  

1: נחשב  
9

9
   .(1)התשובה הנכונה היא . =

  

מה " אנו נשאלי� . משוואה ואי שוויו	 בעלי שלושה נעלמי�בי	  שילובשאלת אלגברה בה יש  23.

  . ולכ	 נית	 להציב תשובות, "?מהבאי� לא יכול להיות

משוואה ואי שוויו	 יש להציב את כאשר נתוני� : נפשט את הנתוני� האלגבריי�, ראשית  

 ולכ	 נבודד אות� :, z! ומx!עלינו להפטר מ, yהיות ושואלי� על . המשוואה בתו  האי שוויו	

  :במשוואה ונציב את ערכ� בתו  אי השוויו	

  ( )
2

x z< +2 2y x y z⇐ ⋅ + ⋅ 2 2 2y x y z y⇐ ⋅ + ⋅ < ( )2 2y x z y⇐ + < 3 2y y<  

3על פי אי השוויו	 שהתקבל    2y y<,  נוכל לעבור על התשובות	ולהציב אות:  

3 !הרי ש 1היה שווה  y א� :(1)תשובה    2y y= . שנשאלנו מה אינו יכול להיות ערכו של 	מכיוו

y תשובה זו מבלי לבדוק את השאר 	נוכל לסמ.  

  .(1)ונה היא התשובה הנכ  

  

  

נתו	 שאת הסוכריות שקיבל .  את כמות הסוכריות שקיבל רונ	אלגברי שבו יש למצואסיפור   24.

. וכ	 ידוע כמה סוכריות נשארו בשתי הערמות לאחר שאכל חלק מה	, חילק רונ	 לשתי ערמות

1איננו יודעי� מאיזו ערמה אכל רונ	 , ע� זאת

4
1יזו ערמה אכל  מהסוכריות ומא

8
 

נית	 לבדוק ,  לכ	. במדויק את מספר הסוכריות הכוללולכ	 איננו יכולי� לחשב, מהסוכריות

עבור כל ערמת סוכריות שנותרה מה היה יכול להיות מספר הסוכריות המקורי בשני 

  :המצבי�
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1 א� אכל : הסוכריות9בערמה של 

4
3ה הרי שנותרו לו  ממנ

4
כדי לחשב מה היה מספר . 

4: הסוכריות המקורי נכפול בשבר ההופכי
9 12

3
⋅ 1א� אכל , לעומת זאת. =

8
 ממנה הרי 

7שנותרו לו 

8
8: נכפול שוב בשבר ההופכי. 

9
7
מכיוו	 ! לא שהפע� נקבל מספר שאינו של� א⋅

1שממנה אכל לא יתכ	 שזוהי הערמה , ות של�שמספר הסוכריות חייב להי

8
,  מהסוכריות

1ולכ	 נוכל להסיק שרונ	 אכל 

8
כעת נותר לנו . סוכריות 14 מהסוכריות מהערמה שנותרו בה 

8: תחלהרק לחשב כמה היו בה בה
14 16

7
⋅ =.  

.  סוכריות16 היו בהתחלה ההשנייסוכריות ובערמה  12בהתחלה בערמה אחת היו , א� כ   

281612מספר הסוכריות שקיבל רונ	 הוא  =+  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  

  . אומטריה אנליטית העוסקת במציאת שיעורי נקודהישאלת ג  25.

  .ק מדוי:סרטוט   

  .A של הנקודה X! השיעורשהוא , n יש למצוא את :רוצי�  

  .C! וA ,B נתוני� שיעורי הנקודות :יש  

,  שהוא ישר זוויתABD משולש ! נבנה בניית עזר ,  אינו מאונ  לצירי�AB מכיוו	 שהישר :חסר  

ונשלי� את , BD אל הצלע Cנוריד אנ  מהנקודה ,  בנוס$.Dאת שיעורי הנקודה ונשלי� 

   ".אב וב	 "! כעת יש לנו שני משולשי� דומי� . Eי הנקודה שיעור

על . AD = 4 ,CE = 1 ,BE = 1: נחשב את אורכי הצלעות, נקודות שיצרנופי שיעורי ה!על :פתרו�  

לש� כ  נשתמש בטבלת יחס ובעקרונות . BD יש לחשב את אורכה של הצלע nמנת לגלות מהו 

  :הדמיו	 בי	 המשולשי�

    

  ש גדולמשול  משולש קט	  

 ABD  CE = 1  AD = 4הצלע שמול הזווית : גדלי� מתאימי�

 4 1  יחס הדמיו	

 BAD  BE = 1 BD = 4הצלע שמול הזווית : מה רוצי�

    

  n  מהווה את אורכה של הצלע BD ועוד המרחק   

  .y :1 + 4 = 5!  לבי	 ציר הBבי	 הנקודה   

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

  

1

y

x
4

A(n,3)

B
(1,-1)

C(2,0)

E
(2,-1)

D
(n,-1)

1
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  שני פרק -חשיבה כמותית 
  

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 

התשובה 
  הנכונה

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

ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכ� , "המבחני� שלי"את תשובותיכ� למבח	 זה תוכלו להזי	 למערכת *

  .בנושאי� השוני�

  

מכיוו	 שהפתרו	 האלגברי פשוט נפשט את . Xיש למצוא מהו ערכו של , משוואה בנעל� אחד   1.

  :המשוואה

   
5x 15

x 3
x 2

+
⇐ = +

+
 ( )( )5x 15 x 3 x 2⇐ + = + + 25x 15 x 2x 3x 6⇐ + = + + + 2x 9⇐ = x 3= ±.  

  .x > 0 ,x = 3!מכיוו	 שנתו	 ש  

  .נית	 לפתור ג� בהצבת התשובות  

   .(3)התשובה הנכונה היא         

    

אנו נשאלי� על ).  שקלי�360(שאלת יחס בה נתו	 היחס בי	 הגורמי� ובנוס$ נתו	 גודל ממשי   2.

  :  נבנה טבלת יחס. גודלו של אחד הגורמי�

יחס

גדלי�
מוחלטי�

23

40 40

ס  הכלמשפחה ג'משפחה ב'משפחה א'

49

360 ס"מ 80 ס"מ

  
   .(3)התשובה הנכונה היא   

  

    . העוסקת בזוויות במקביליתהשאלת גיאומטרי  3.

  . מדויק:סרטוט   

  .AEB יש למצוא את זווית :רוצי�  

  . נתונה מקבילית ובה ידועה זווית אחת:יש  

  BE הוא חוצה זווית שיוצר משולש ABEבתו  המקבילית .  

  מוכות וזוויות ס,  במקבילית זוויות נגדיות שוות:חסר  

  .180°סכו� זוויות במשולש הוא . 180°!משלימות ל  

 היא זווית במשולש שבו ידועות AEBזווית . כבסרטוט, נשלי� את זוויות המקבילית :פתרו�  

  . AEB  =180 − 110 − 35 = 35: שתי הזוויות האחרות ולכ	 נוכל לחשב את ערכה

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

A

B C

D
?

35°
35°

110°

110°

E
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    .בריבועי� העוסקת השאלת גיאומטרי  4.

  . ריבועי� חופפי� ולכ	 מדויק:סרטוט   

  . יש למצוא את אור  המסלול הקצר ביותר:רוצי�  

  . נתוני� ארבעה ריבועי� חופפי� ובכל אחד מודגשי� מספר צלעות ואלכסוני�:יש  

  .מהצלע2 האלכסו	 בריבוע גדול פי :חסר  

כעת נוכל לחשב כל תשובה . 2 הריבוע יהיה לכ	 אלכסו	.  בצלע הריבוע1נציב  :פתרו�  

  :בנפרד

414.  המסלול המודגש כולל ארבע צלעות:(1)תשובה    =⋅  

23213. המסלול המודגש כולל שלוש צלעות ואלכסו	 אחד :(2)תשובה    +=+⋅  

2222212. ות ושני אלכסוני�המסלול המודגש כולל שתי צלע :(3)תשובה    +=⋅+⋅.  

2222212.  המסלול המודגש כולל שתי צלעות ושני אלכסוני�:(4)תשובה    +=⋅+⋅.  

  . (1)תשובה המסלול הקצר ביותר נמצא ב, 1!גדול מ2!מכיוו	 ש  

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

נתו	 שמכל .  את אחוז הנוזלי� שמסונ	 בתהלי  הכנת הלבנהשאלת אחוזי� המבקשת למצוא  5.

.  ליטר נוזלי�1מכא	 שהכמות המסוננת היא .  ליטרי� של לבנה3 ליטרי� של יוגורט מכיני� 4

, השל� הוא ס  כל נפח היוגורט: על מנת לחשב בנוסחת האחוז יש להבי	 מה� חלקי הנוסחה

כעת נוכל להציב בנוסחה .  ליטר1 כלומר ,החלק הוא הנוזלי� שאובדי�.  ליטרי�4כלומר 

%1: ולחשב את האחוז 25
25

4 100
= = =
 

.  

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

 10-20נתוני� שלושה מדפי� שעל כל אחד מה� מונחי� . סיפור אלגברי העוסק בטווחי�  6.

ויש למצוא את , קט	 מזה שבמד$ שמעליונתו	 שמספר הספרי� בכל מד$ חייב להיות . ספרי�

, מכיוו	 שאנחנו נשאלי� על המצב המקסימלי. מספר הספרי� הגדול ביותר האפשרי בארו	

נחשב בעזרת הגבול המקסימלי של התחו� ונבדוק מהו מספר הספרי� הגדול ביותר שיכול 

  .להיות על כל מד$

יו ולכ	 הוא יכול להכיל את שו� דבר אינו מגביל את מספר הספרי� שעל: המד$ העליו	  

  .ספרי� 20  !המקסימו� 

  . ספרי� 19ולכ	 נוכל להניח עליו , ספרי� 20!חייב להכיל פחות מ: המד$ האמצעי  

  .ספרי� 18ולכ	 נוכל להניח עליו , ספרי� 19!חייב להכיל פחות מ:  המד$ התחתו	  

57181920: נחשב את ס  כל הספרי�   =++.  

  .(2)ונה היא התשובה הנכ   

  

חלק   
של�
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נמצא מכנה משות$ לשלושת השברי� ואז נחבר ונחסר . שאלת חיבור וחיסור שברי� פשוטה  7.

: ביניה�
60

7

60

201512

60

20

60

15

60

12

3

1

4

1

5

1
=

−+
=−+=−+  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

 ותחומי y!  וxהנעלמי�  נתוני�. שאלת ציר המספרי� שאפשר לפתור בקלות בהצבת מספרי�  8.

מכיוו	 ששני הנעלמי� . מבי	 התשובות היא הגדולה ביותרויש למצוא מי , ההגדרה שלה�

, ומכיוו	 שנתונות ארבע תשובות סגורות, )שניה� שלמי� חיובי�(עוברי� בתחו� אחד בלבד 

  . נוכל להסתפק בהצבה אחת בלבד, "לא נית	 לדעת"ללא תשובה מיוחדת 

 ,(2) לפסול את תשובות ל נוכולכ	, (1)בתשובה הער  הגדול ביותר מתקבל  x = 2 ,y = 3בהצבת   

  .(4) ! ו(3)

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  .  שטח צורה משוכללת– השאלת גיאומטרי  9.

  :  נית	 להסתמ  עליו ולפתור בקיפולי נייר!  מדויק :סרטוט  

   חצאי ריבועי� קטני�4+  ריבועי� קטני� 5שטח של : רוצי�  

  . כ" ריבועי� בסה7=   

  . מ" ס1=  אור  צלע ריבוע קט	 :יש  

  . ר" סמ1=  שטח ריבוע קט	 :חסר  

  . ר" סמ7=  ריבועי� קטני� 7 שטח� של :פיתרו�  

    

איננו יודעי� את הנוסחא לחישוב (נית	 לזהות את השאלה כעוסקת בשטחי� מוזרי� , בנוס$  

    .ואז לחסר אות	 זו מזו, יש למצוא את הצורות המוכרות בסרטוט). שטח מתומ	

  . מדויק:סרטוט   

  

    

  

  

  . יש למצוא את גודלו של השטח הכהה:רוצי�  

 משולשי� ישרי זווית ושווי 4בפינות הריבוע נתוני� . מ" ס3 נתו	 ריבוע שאור  צלעו :יש  

  .מ" ס1שאור  כל ניצב בה� , שוקיי�

ולחסר ממנו שטחי ארבעת מנת למצוא את השטח הכהה יש לחשב את שטח הריבוע ! על:חסר  

  . המשולשי�

932: נחשב את שטח הריבוע :פתרו�   2: נחשב את שטחי ארבעת המשולשי�. =
2

4

2

11
4 ==

⋅
⋅.  

729: גודל השטח הכהה   =−.    

  .(2)התשובה הנכונה היא   

− =

3 ס"מ

1 ס"מ 1 ס"מ 1 ס"מ

A

D C

B
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 קופסאות ע� 100נתונות . למי� של מספרי� ששאלת אלגברה העוסקת בעקרונות חלוקה  10.

 היש למצוא באיזו קופסה תישאר הסוכריי. סוכריות ונתו	 הסדר שלפיו יאיר אוכל אות	

 האחרונה היא זו שמספרה אינו מתחלק בשו� ההקופסה שבה תישאר הסוכריי. האחרונה

הוא המספר הראשוני הגדול  1-100למעשה יש למצוא איזה מספר בי	 . מספר אחר עד אליה

 שאיננו בהכרח מכיוו	. 1!כלומר כזה שלא מתחלק בשו� מספר חו( מבעצמו וב, יותרב

ניעזר בטבלת . מכירי� את המספרי� הראשוניי� הגדולי� נוכל פשוט להציב את התשובות

  :סימני החלוקה כדי לקבוע במה מתחלקת או לא מתחלקת כל תשובה

  .  שהוא אינו ראשונימכא	. 2! הוא מספר זוגי ולכ	 מתחלק ב100 :(1)תשובה   

   .97  נשאיר אותה לסו$ כי קשה לראות במה מתחלק:(2)תשובה   

  .ג� הוא אינו ראשוני  .5! ולכ	 מתחלק ב5! מסתיי� ב55 :(3)תשובה   

ולכ	 ג� , 3!מתחלק ב51 ג� , 3! מתחלק ב6!מכיוו	 ש. 6 הוא 51 סכו� ספרותיו של :(4)תשובה   

  .הוא אינו ראשוני

  .(2) נוכל לסמ	 בוודאות את תשובה, (4)!ו (3) ,(1) ת תשובות מכיוו	 שפסלנו א  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

   . העוסקת בזוויות במעגלי�השאלת גיאומטרי  11.

  . מדויק:סרטוט   

 .α יש למצוא את גודלה של זווית :רוצי�  

  , הזווית ישר, זווית מרכזית אחת,  נתו	 מעגל ע� קוטר:יש  

  .AOD ! וAOCושני משולשי� , משיק למעגל  

  .  היא אחת הזוויות במשולש בעל זווית ישרהα :חסר  

  . לפי סכו� זוויות במשולשα נוכל למצוא את DACא� נמצא את זווית   

  היא זווית היקפית הנשענת על אותה הקשת כמו  BADזווית  :פתרו�  

מכיוו	 , היא זווית ישרה OACזווית . 35° !ולכ	 היא שווה מחצית ממנה , BODזווית מרכזית   

נקבל , BADאת זווית  OACא� נחסר מזווית . שהיא נוצרת במפגש שבי	 קוטר המעגל למשיק

α :180כעת נית	 לחשב את ערכה של זווית . 55°שווה  DACשזווית  90 55⇐α = − − 35α =  

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

! הוא מספר ארבעX!נתו	 ש. לגברה העוסקת בקשר שבי	 מספרי� לספרותיה�שאלת א  12.

ויש למצוא מה מבי	 התשובות יכולה , ספרתיי�!ספרתי שהוא סכו� של שלושה מספרי� תלת

  .נוכל לפתור שאלה זו בהצבת מספרי�. Xלהיות ספרת האלפי� של 

ננסה  ! י מצבי הקיצו	 נציב את שנ, Xמכיוו	 שקיימות הרבה מאוד אפשרויות הצבה עבור   

  : הגדול ביותר האפשריX הקט	 ביותר האפשרי ואת Xלמצוא את 

  Xביותר האפשרי יתקבל מחיבור של שלושת המספרי� התלת 	ספרתיי� הקטני� ! הקט

300100100100: ביותר   .ספרתי ולכ	 אי	 לו ספרת אלפי�!אינו מספר ארבע 300!אלא ש. ++=

  X ספרתיי� הגדולי� !יתקבל מחיבור של שלושת המספרי� התלת הגדול ביותר האפשרי

2097999999999: ביותר   .2וספרת האלפי� שלו היא , ספרתי! הוא מספר ארבע 2097. ++=

  .(2)התשובה הנכונה היא   

70°

35°
55°

O

A

B D

α
C
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,  חיוביי�y!  וx!נתו	 במידע הנוס$ ש.  בטבלת השוואות כמותיותציר המספרי�שאלת   13.

נציב מספרי� . 16'  או בטור בx + y' בטור א: ש למצוא מי גדול יותרוי, 63ושמכפלת� שווה 

  .ונפסול תשובות,  המקיימי� את המכפלה הנתונהy!  וxעבור 

נפסול את . 'ולכ	 גדול יותר מטור ב, 64שווה ' בהצבה זו טור א. x = 1 ,y = 63 ראשית נציב  

, תקבלה בהצבה הראשונהננסה לסתור את התוצאה שה, ה בהצבה השניי.(3)!ו (2)תשובות 

יש לחשוב , על מנת לעשות זאת. 'לא יהיה גדול מטור ב' כלומר ננסה למצוא מצב שבו טור א

6397!נזכור ש. 63על צמד המספרי� הקטני� ביותר שמכפלת� שווה    ,x = 7ולכ	 נציב , ⋅=

y = 9 .ששני הטורי� שווי�. 16יהיה שווה ' כעת טור א 	(1)וכל לפסול ג� את תשובה נ, מכיוו.  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  .  העוסקת במשולשי� ומשלבת את נוסחת הממוצעהשאלת גיאומטרי  14.

  . אי	 נתוני� מספריי� ולכ	 הסרטוט לא בהכרח מדויק:סרטוט  

הממוצע ' או בטור ב,  שהיא מחצית מצלע במשולשz' בטור א:  יש למצוא מי גדול יותר:רוצי�  

  .y! וxשל 

  . משולש סתמי שצלעותיו נתונות בנעלמי�:יש  

לבי	 הנתוני� שבמידע ,  יש למצוא משהו שיקשר בי	 הביטויי� הנתוני� בשני הטורי�:חסר  

כביטוי אלגברי ונפשט את שני הטורי� תו  שימוש ' ראשית נציג את טור ב, לכ	. הנוס$

    :בניקיו	 כמו אי שוויו	

  'טור ב  'טור א  

z x   כביטוי אלגברי'נציג את טור ב y

2

+
  

 2z x + y 2!נכפול את שני הטורי� ב

  

   -כעת נוכל לראות שלמעשה יש למצוא מי גדול יותר  :פתרו�  

  . y! ו xאו סכו� הצלעות  2zהצלע   

  מכיוו	 שבמשולש סכו� שתי צלעות תמיד יהיה גדול מהצלע   

  . 2z! גדול מx + y, השלישית  

  .(2)כונה היא התשובה הנ  

 

  .  העוסקת במרחקי� בי	 נקודות על אותו ישרהשאלת גיאומטרי   15.

  . אי	 נתוני� מספריי� ולכ	 לא חייב להיות מדויק:סרטוט  

סכו� ' או בטור ב, AD + BCסכו� אורכי הקטעי� '  בטור א- יש למצוא מי גדול יותר :רוצי�  

  .a + bהאורכי� 

  .ר שעליו נקודות וביניה	 נמצאי� קטעי� יש:יש  

  .' כאורכי קטעי� כמו בטור אb! וaנציג את .  יש להציג את שני הטורי� באותו האופ	:חסר  

  :יש לבצע ניקיו	 כמו אי שוויו	 :פתרו�

  

x

2z

y
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  'טור ב  'טור א  

  AD + BC a + b 

 AD + BC  AB + BC + BC + CD  כאורכי קטעי�' נציג את טור ב

 AD  AB + BC + CD  י הטורי� משנBCנפחית 

  . ולכ	 הטורי� שווי�AB + BC + CD = ADפי הסרטוט הנתו	 במידע הנוס$ !על  

A B C
K

D

b

a  
  .(3)התשובה הנכונה היא   

 

!ול, מילדי הכיתה ה� בני� 40% נתו	 כי .שאלת אחוזי� המשלבת עקרונות של חפיפה  16.
5

4
 

האחוז '  או בטור ב20%' בטור א: ויש למצוא מה גדול יותר, ה יש עגיל באוז	מילדי הכית

נציב , מכיוו	 שאי	 נתוני� מספריי�. הקט	 ביותר האפשרי של בני� שה� ג� בעלי עגיל באוז	

  : ונחשב בעזרתו את שאר גורמי השאלה, במקו� השל� 100

  100 ! ס  כל ילדי הכיתה !השל�   

  40 !בני� בכיתה   

80  !עגיל באוז	  בעלי  
5

4
100 =⋅  

מכיוו	 שיש למצוא את . כעת נוכל לחשב את החפיפה בי	 קבוצת הבני� לקבוצת בעלי העגיל  

 סכו� !יש לחשב את החפיפה המינימלית בי	 שתי הקבוצות , האחוז הקט	 ביותר האפשרי
): הקבוצות פחות השל� ) 201004080 שהצבנו  100!מתו  ה 20% מהווה בדיוק  20. +−=

  .20%ולכ	 האחוז הקט	 ביותר האפשרי של בני� שה� ג� בעלי עגיל באוז	 הוא , קוד�

  .(3)התשובה הנכונה היא    

  

 ותחומי ההגדרה y!  וxהנעלמי�  נתוני�. שאלת ציר המספרי� בטבלת השוואות כמותיות  17.

מכיוו	 . וא מי מבי	 הביטויי� שבטורי� הוא הגדול ביותרויש למצ, שלילי y! חיובי ו  x:שלה�

  .נצטר  להציב פעמיי�, ששני הנעלמי� עוברי� ביותר מתחו� הצבה אחד

  :נפשט את הביטויי� שבשני הטורי� תו  שימוש בניקיו	 כמו אי שוויו	, לפני שנתחיל להציב  
  

  'טור ב        'טור א  

  y

y x−
  x

x y−
  

  'במכנה של טור א 1−נוציא גור� משות$ 
( )

y

x y− −
  x

x y−
  

)!נכפול את שני הטורי� ב )x y−)  פעולה זו

  )אפשרית מכיוו	 שערכו של הביטוי חיובי בהכרח

y−  x  
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' בטור א: אבל נית	 ג� לחשוב על העקרונות האלגברי� ללא הצבה, להציב מספרי�כעת נית	   

 .ע� נעל� שערכו חיובי נותרנו' בטור ב. ולכ	 ערכו חיובי, נותרנו ע� מספר שלילי שלפניו מינוס

ולכ	 לא נוכל לדעת מי מהטורי� גדול , y!ו xאי	 לנו כל מידע על ערכ� המוחלט של  ,ע� זאת

  .(4)נכונה היא התשובה ה .יותר

  

  .  בטבלת השוואות כמותיות העוסקת בשטחי�השאלת גיאומטרי  18.

אמנ� משולש שווה צלעות הוא .  אי	 נתוני� מספריי� ולכ	 לא חייב להיות מדויק:סרטוט  

  !ולכ	 זהו סרטוט גמיש, אבל המלבני� עשויי� להשתנות, צורה משוכללת

 פעמי� שטחו 3' או בטור ב, סכו� שטחי המלבני�'  בטור א!י גדול יותר  יש למצוא מ:רוצי�  

  .של המשולש

  . משולש שווה צלעות שעל כל אחת מצלעותיו בנו שלושה מלבני� חופפי�:יש  

  .עלינו לבדוק מצבי קיצו	,  מכיוו	 שהסרטוט גמיש:חסר  

 מכיוו	 שצלעותיו !המשולש הוא הגודל הקבוע בסרטוט  :פתרו�  

הגודל הגמיש בסרטוט . אי	 דר  לסרטט אותו באופ	 שונהשוות 

מכיוו	 ששטח המלב	 . היא הצלע הנוספת של המלבני� החופפי�

כל הגדלה או הקטנה של , ידי מכפלת צלעות סמוכות!מחושב על

' בעוד שבטור ב, לכ	. צלע זו תגדיל או תקטי	 את שטח המלב	

בני� הוא סכו� שטחי המל' בטור א, שטח המשולש נותר קבוע

  .שווה או גדול ממנו, ועשוי להיות קט	, משתנה

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

 .פי נתוני הטבלה כמה עלתה השיחה!ויש לחשב על, נתונה שיחת טלפו	 שנערכה מכנע	 למואב  19.

  . דקות לפי תערי$ ערב 5!ו, דקות לפי תערי$ הבוקר 3השיחה ארכה 

4.95.59.31.153.13: נחשב   =+=⋅+⋅  

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  . בהתא� לנתוני הטבלה, בשאלה זו יש להשלי� את שני המשפטי� הנתוני�  20.

המשפט הראשו	 מתייחס למחירי השיחות בתערי$ הבוקר בהשוואה למחירי השיחות בתערי$   

. פר העליו	 למספר האמצעי בכל תאמהו הקשר בי	 המס: בתרגו� למונחי התרשי�. הערב

 ולכ	 תערי$ הבוקר, נית	 לראות שבכל התאי� המספר העליו	 גדול או שווה למספר האמצעי

  .(4)!ו (3)נית	 לפסול את תשובות . תמיד שווה או יקר מתערי$ הערב

המשפט השני מתייחס למחירי השיחות בתערי$ הערב בהשוואה למחירי השיחות בתערי$   

. מהו הקשר בי	 המספר האמצעי למספר התחתו	 בכל תא: גו� למונחי התרשי�בתר. הלילה

ערב ולכ	 תערי$ ה, נית	 לראות שבכל התאי� המספר האמצעי גדול או שווה למספר התחתו	

  .(2)נית	 לפסול ג� את תשובה . תמיד שווה או יקר מתערי$ הלילה

  .(1)התשובה הנכונה היא   

   

A

B C
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המציינת את הפרשי השעות בי	 אשור לבי	 , תחתונה בטבלהשאלה זו מתייחסת לשורה ה  21.

מכיוו	 שלא . ואנחנו נשאלי� על השעה בגוש	, 17:00נתו	 שהשעה בכנע	 היא . שאר המדינות

  .יש לחשב את פער השעות ביניה	 דר  מדינת אשור, נתו	 הקשר הישיר בי	 כנע	 לגוש	

שעו	 כנע	 מקדי� בשעתיי� את שעו	 כלומר ש, 2− לכנע	 הוא נתו	 שהפרש השעות בי	 אשור  

הפרש השעות בי	 . 19:00 השעה באשור תהיה ,17:00כאשר השעה בכנע	 היא  , לכ	. אשור

כאשר , לכ	. כלומר ששעו	 אשור מקדי� בחמש שעות את שעו	 גוש	,  שעות5 לגוש	 הוא אשור

  .24:00השעה בגוש	 תהיה , 19:00השעה באשור תהיה 

   .(4)התשובה הנכונה היא   

  

בשאלה זו נתו	 שמחירה של כל שיחת קישור בי	 מדינות הוא סכו� מחירי השיחות בי	 מדינת   22.

יש למצוא מהו המסלול שבו מחיר . המוצא למדינת הקישור ובי	 מדינת הקישור למדינת היעד

נעבור על כל התשובות ונחשב את .  יהיה הנמו  ביותר10:00שיחה מאשור לבבל בשעה 

  :המחיר

  5.5: (1)בה תשו   

7.75.42.3: (2)תשובה    =+  

532: (3)תשובה    =+  

5.45.22: (4)תשובה    =+  

   .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  .  העוסקת בשטחי�השאלת גיאומטרי  23.

והמקבילית , רי אחד בלבדאבל קשה לדעת בוודאות כי יש נתו	 מספ,  נראה מדויק:סרטוט  

  .עשויה להשתנות

  .כלומר את צלעו של הריבוע, AE יש למצוא את אור  :רוצי�  

נתו	 ששטח , בנוס$. מ" ס1נתו	 שצלע המקבילית היא .  מקבילית שבתוכה ריבוע:יש  

  .המקבילית כפול משטח הריבוע

  .ית וריבועתו  שימוש בנוסחאות השטח של מקביל,  נבנה משוואה מנתוני השאלה:חסר

  :גורמי המשוואהבנפרד כל אחד מראשית נגדיר  :פתרו�  

  2a =  ולכ	 שטח הריבועa!נגדיר את צלע הריבוע כ  

1= גובה * בסיס = שטח המקבילית    a a⋅ =  

  : שטח המקבילית כפול משטח הריבוע  

  *2)שטח ריבוע( = )שטח מקבילית(  

  ונבודד מתוכה את , שטחי� במשוואה שבנינונציב את ה  

  ):  כיוו	 שידוע שהוא חיובי בהכרחa!נשי� לב שאפשר לחלק את שני האגפי� ב (aערכו של   

   22 a a⇐ ⋅ = 2a 1⇐ = 1
a

2
=  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

A

B

D

C

a a

a

a F

E

1 ס"מ
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 אורכת הנסיעה היש למצוא כמה שעות היית. ללא נתוני� מספריי�,  תנועהסוגקצב משאלת   24.

ולכ	 , הנתוני� מאוד מורכבי�. ש" קמxמ במהירות של " הקyאילו נסעה המכונית את כל 

  :ננסה להציב במקומ� מספרי�

ונחשב את , )3!מספר שנוח לחלק ב( y = 12נציב . שעות 3!מ ב"ק y  נתו	 שמכונית נסעה  

:  הנסיעהמהירות
y 12

4
3 3
= כעת נתו	 כי המכונית נסעה את . =

y

2
מ הראשוני� במהירות " הק

ואת , ש" קמxשל 
y

2
לא נוכל להציב מספר אקראי . ש" קמ2xמ האחרוני� במהירות של " הק

א  נוכל לחשב את ערכו , )ש"קמ 3= היות והמהירות תלויה בזמ	 הנסיעה הכולל  (xעבור 

  :נציג את הנתוני� בטבלה. y = 12! בהינת	 ש

    

  דר   זמ	  מהירות  

x 6  חצי ראשו	 של הדר 

x
  

y

2

12
6

2
= =  

2x 6  חצי שני של הדר 

2x
  

y 12
  6

2 2
= =  

    

  זמ	 חצי שני + זמ	 חצי ראשו	 = זמ	 נסיעה כולל : כעת נוכל לבנות משוואה  

  6 6
3

x 2x
⇐ + = 12 6

3
2x 2x

⇐ + = 18
3

2x
⇐ = 18 6x⇐ = x 3=     

 3 (ש" קמxבמהירות של ) מ" ק12(מ "ק הyאילו נסעה המכונית את כל  ! לבסו$ נוכל לחשב   

4: זמ	 הנסיעה היה אור , )ש"קמ
3

12
=  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

ay!נתו	 ש. שאלת ציר המספרי� מורכבת הכוללת שני נעלמי�  25. a= ( )a ויש למצוא פי , ≠0

 פשוט נציב מספרי� ונפסול -במקו� להסתב  . 2פי  aא� נגדיל את ערכו של  yדל כמה יג

  .תשובות

y: 1y ונחשב את ערכו של a = 1נציב    1 1= = .  

a = 2 ,2y: 2פי  aא� נגדיל את    2 4= = .  

  .4גדל פי  y, 2פי  aנית	 לראות שבהגדלת   

 (3)!ו (2), (1)תשובות . 4!ול כל תשובה שהער  המתקבל בה שונה מבתשובות ונפס a = 1נציב   

  .נפסלות

  .(4)התשובה הנכונה היא   
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   פרק ראשון-אנגלית 
  

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627

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

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

  
  השלמת משפטים

  

  ". החוקרים עדיין אינם בטוחים לגמרי בתפקיד שלו, PrP שנים של חקר חלבון המוח למרות"  1.

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  ". קיף'יה או'ורג' חשוב של השראה לציירת גמקורמקסיקו היוו -הנופים המדבריים של ניו"  2.

  .(2) התשובה הנכונה היא  

  

 כך מורכביםעלא אלמעארי כתב שירים כה - המשורר הסורי מהמאה האחת עשרה אבו אל"  3.

  ". מעט אנשים יכלו להבין אותם, שאפילו בזמנו

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  ".  שוניםעיצובים  30,00הדגל האוסטרלי נבחר בתחרות פומבית שבה נשקלו "  4.

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

על גידולי להגן מנת - אפרסק ותאנה נוצלו על, שזיף,  עצי משמש,וטמיה העתיקהבמסופ"  5.

    ."ירקות מהשמש הקופחת

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

; הטיפולים הזמינים כיום למחלת אלצהיימר אינם מרפאים את המחלה עצמה, לרוע המזל"  6.

   ".  חלק מהתסמיניםמקליםהם פשוט 

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

 הגדול ביותר להישרדות באפריקה לא יהיה איוםה, יש אנליסטים שמאמינים שבעתיד"  7.

   ". אלא מחסור בדלק לבישול, מחסור במזון

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

 זוהמושטחי אדמה עצומים בברית המועצות לשעבר אינם בטוחים לחקלאות מכיוון שהם "  8.

  ". ידי קרינה- על

  .(4)התשובה הנכונה היא   
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הפציר ורלס דיקנס היה מאוד מודאג בנוגע לרווחתם של ילדים בבריטניה 'צ הסופר"  9.

  ".  בממשלה לבצע רפורמות בחוקי העסקת ילדים במדינה

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

 בכוחות עצמה וגם קשה באופן גרוענרפאת , כואבתפציעת ספורט שכיחה ו, סחוס ברך קרוע"  10.

  ". בניתוחלתקן אותה 

  .(2)שובה הנכונה היא הת  

  

 כמו למצמץ בשפתיים בחוזקה בזמן - התנהגות שנחשבת לא מנומסת בתרבויות מסויימות "  11.

  "  באחרותאדיבה עשויה להיחשב כהתנהגות מקובלת ואולי אפילו -האוכל 

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  

  ניסוח מחדש
  

  .  לכלי יעיל בפרסוםהפופולריות הרבה של קומיקס הפכה אותו: תמצות המשפט  12.

  . התשובה מתאימה". קומיקס יעיל בפרסום מכיוון שהוא פופולרי: "(1)תשובה   

. מידע נוסף.  לא נאמר במשפט המקורי ."...מפרסמים אוהבים קומיקס: "(2)תשובה   

  . התשובה נפסלת

.  מידע נוסף".מנת לייצר פרסום וקומיקס-משתמשים בשיטות דומות על: "(3)תשובה   

  . ובה נפסלתהתש

  .מידע סותר " קומיקס הפך לפופולרי בגלל הוא פורסם כל כך הרבה: "(4)תשובה   

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

ישנה עלייה ניכרת במאמרים אודות ילידים , אז שנות השישיםמ: תמצות המשפט  13.

  . אמריקאיים בביטאון

מתי אמר במשפט המקורי  לא נ"....סם לראשונה בשנות השישיםרומאז שפ: "(1)תשובה   

  . התשובה נפסלת ולכן, הביטאון הופיע לראשונה

ולכן זה מידע ,  הישגלא הזכירמשפט המקורי ה". ... של הביטאוןההישג העיקרי: "(2)תשובה   

   נפסלתהתשובה .נוסף

מספר המאמרים בביטאון אודות ילידים אמריקאיים גדל באופן משמעותי מאז : "(3)תשובה   

  . התשובה מתאימה". שנות השישים

במשפט המקורי לא נאמר דבר ...". ילידים אמריקאיים החליטו, בשנות השישים: "(4)תשובה   

  . התשובה נפסלת. על החלטה של הילידים

  . (3)התשובה הנכונה היא   
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 יש sedgesל, שלא כמו רוב סוגי העשב שלהם יש גבעולים עגולים וחלולים: תמצות המשפט  14.

  .שים וקשיחיםגבעולים משול

שונים מהגבעולים בעגולים  sedges הגבעולים המשולשים והקשיחים של:  "(1)תשובה   

  .התשובה מתאימה". והחלולים של רוב סוגי העשב

 מידע זהו. " יכולים להיות או עגולים או משולשיםsedgesהגבעולים של עשבים ו: "(2)תשובה   

  .שובה נפסלתהת.  המשפט המקורי בפירוש עוסק בהבדל-סותר 

לא על רוב סוגי , במשפט המקורי דיברו על רוב סוגי העשב".  ...sedgesרוב ה : "(3)תשובה   

  .  התשובה נפסלת.sedgesה

". sedgeולא משולש ומוצק הוא ככל הנראה , סוג של עשב בעל גבעול עגול וחלול: "(4)תשובה   

   .התשובה נפסלת.  מידע סותר- בדיוק ההיפך מהמשפט המקורי 

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

ששים שייצור ואבל מהנדסים ח, רמות העופרת באטמוספרה יורדות: תמצות המשפט  15.

  .סוללות למכוניות חשמליות יהפוך את המגמה

במשפט ...". עכשיו מתברר שסוללות של מכוניות חשמליות היו אחראיות: "(1)תשובה   

  . התשובה נפסלת. וללות החשמליותהמקורי מדברים רק על השלכות עתידיות של הס

יש מהנדסים שטוענים שהדרך היחידה להפחית רמות של עופרת באטמוספרה : "(2)תשובה   

, המהנדסים במקור חוששים". ות למכוניות חשמליותהיא לעצור את הייצור ההמוני של סולל

  . הוא עילה לפסילת התשובה שינוי הפועל בשלד המשפט. ולא טוענים

". ...אפילו אם יפסיקו לייצר סוללות של מכוניות חשמליות, לפי מהנדסים: "(3)תשובה   

  .  התשובה נפסלת.שלא מופיע במשפט המקורי" אפילו אם"התשובה מוסיפה קשר של 

מהנדסים מודאגים שהייצור ההמוני של סוללות למכוניות חשמליות יוביל : "(4)תשובה   

  . התשובה מתאימה". ר עד עכשיו היו בירידה רמות אש-לעלייה ברמות העופרת באטמוספרה 

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

ן חלקי כאשר אופההיסטוריון הטרינידדי אריק ויליאמס צודק לפחות ב: תמצות המשפט  16.

  .הוא טוען שעבדות הובילה לגזענות ולא להיפך

ה של אי אפשר להצדיק גזענות אפילו אם היא תוצא, לפי אריק ויליאמס: "(1)תשובה   

  .  התשובה נפסלת.מידע סותר. "עבדות

אומנם . נוסףמידע ". ...לא כולם מסכימים עם הטענות של אריק ויליאמס: "(2)תשובה   

 .לא נאמר שלא כולם מסכימים איתו, במשפט המקורי רומזים שלא בטוח בהוא צודק לגמרי

  . התשובה נפסלת

". גזענות היוותה הצדקה לעבדות, םאריק ויליאמס מאמין שלפחות בכמה מקרי: "(3)תשובה   

. לא של אריק ויליאמס עצמו, ההסתייגות שמופיעה במשפט המקורי היא של כותב המשפט

  . נפסלתהתשובה 

". יש ערך מסויים לטענה של אריק ויליאמס שעבדות הובילה לגזענות ולא להיפך: "(4)תשובה   

  . התשובה מתאימה

  . (4)התשובה הנכונה היא   
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אף על פי כן . 1928-האיסלאם הפסיק להיות הדת הרשמית של טורקיה ב: המשפטתמצות   17.

   .כמעט כל האוכלוסייה בטורקיה מוסלמית

התשובה . מידע סותר..".  האיסלאם נהיה הדת הרשמית בטורקיה1928-ב: "(1)תשובה   

  . נפסלת

ות אנשים פחות ופח, היום. 1928האיסלאם אינו הדת הרשמית בטורקיה מאז : "(2)תשובה   

  .  התשובה נפסלת.מידע סותר". "הם מוסלמים

למרות שהאיסלאם אינו הדת הרשמית מאז , כמעט כולם בטורקיה מוסלמים: "(3)תשובה   

  . התשובה מתאימה". 1928

כמעט כל , 1928- למרות שהאיסלאם הפסיק להיות הדת הרשמית בטורקיה ב: "(4)תשובה   

אך זה לא נאמר , יכול היות שזה נכון. מידע נוסף "האוכלוסיה רואה את המדינה כמוסלמית

  . התשובה נפסלת. במשפט המקורי

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  
  

  1 קטע מספר - הבנת הנקרא 
  

  :תמצות הקטע  

  . יוון העתיקה- מקור המשחקים האולימפיים : פסקה ראשונה  

  .חשיבות המשחקי ם ביוון העתיקה: פסקה שנייה  

  .19- המשחקים מחדש במאה הארגון : פסקה שלישית  

  .אז והיוםהמשחקים הבדלים בין : פסקה רביעית  

  

  

המשחקים התקיימו כל ארבע שנים : "6 בשורה abolishedהמתייחסת למילה שאלה ממוקדת   18.

 ".)את המשחקים( אותם abolishedעד שהרומאים כבשו את יוון ו, במשך יותר מאלף שנים

  . (3)התשובה הנכונה היא . קיםשחיקו את המהפס הרומאיםש ניתן להבין מההקשר

  

בה כתוב שהיוונים היו מפסיקים מלחמות כדי , המפנה לפסקה השנייהשאלה ממוקדת   19.

  . (2)התשובה הנכונה היא . לקיים את המשחקים האולימפיים

  

פסקה השלישית מסופר שהמשחקים סוף הב. המפנה לפסקה השלישיתשאלת הסקה   20.

  . (3)התשובה הנכונה היא .  לאחר שהופסקו שנה1500ו להתקיים שוב ם התחילהאולימפיי

  

בפסקה מדברים על חלומו של הברון לארגן משחקים  .14המפנה לשורה שאלה ממוקדת   21.

  . (3)התשובה הנכונה היא . אולימפיים מודרניים
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  :נחפש תשובה המקיפה את כלל פסקאות הקטע .שאלת רעיון מרכזי  22.

  .ההאולימפיאד הקטע לא עוסק בהזזת -א רלוונטית ל: (1)תשובה   

  .מתייחסת רק לנאמר בפסקה השלישית, צרה מדי: (2)תשובה   

  מתייחסת רק לנאמר בשתי הפסקאות הראשונות, צרה מדי: (3)תשובה   

  .התשובה מתאימה.  עבר והווה-המשחקים האולימפיים : (4)תשובה   

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  
  2קטע מספר  - הבנת הנקרא 

  

  :תמצות הקטע  

 A סימנים להתנהגות מסוג - פנייה לקורא : פסקה ראשונה  
   יכולים להביא לתגובות גופניות רגשות שליליים: פסקה שנייה  

  הקשר בין כעס לפגיעה בלב: פסקה שלישית  

   מסייע לחולי לבAטיפול בהתנהגות מסוג : פסקה רביעית  

  

  . לסוףנדלג ונשאיר שאלה רעיון מרכזי   23.

  .צרה מדי: (1)תשובה   

  . לא מציעים בטקסט מספר דרכים אלא רק דרך אחת-לא מתאימה : (2)תשובה   

  .  הטקסט לא מפרט מחלות לב שונות ודרכי הטיפול בהן-לא מתאימה : (3)תשובה   

  .התשובה מתאימה: (4)תשובה   

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

  .הפסקה עוסקת בכעס ובבעיות שהוא עלול לעורר. של הפסקה השנייהשאלת רעיון מרכזי   24.

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

ל מישהו חסומים אם העורקים ש: "8-10בשורות . מהפסקה השנייהשאלה הסקת מסקנה   25.

   ."myocardial ischemiaליצור מצב שנקרא ..... באופן חלקי

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

 אפשר להבין שאנגינה היא סימן 17-20משורות . לישיתמהפסקה הששאלה הסקת מסקנה   26.

שבהן אדם לא יודע " שקטות"בעוד שהסכנה האמיתי היא מחלות , מזהיר מפני התקף לב

  . (2)התשובה הנכונה היא  .שהוא בסיכון

  

תוצאות הפרוייקט מראות . אודות הפרויקט המוזכר בפסקה האחרונהשאלה ממוקדת   27.

 - תוצאות אלה תומכות בנאמר בפסקאות קודמות . דה התקפיםששליטה בכעס מביאה לירי

  .ימות ובעיות לביש קשר בין רגשות והתנהגויות מסוש

    . (2)התשובה הנכונה היא   
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   פרק שני-אנגלית 
  

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627

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

  
  

  השלמת משפטים
  
במערב שליטה לשעבר איבדה את ה-האימפריה הרומית החזקה, עד המאה החמישית"  1.

  ". אירופה

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  ". 1790אף אחד לא גר בו עד , 1767- האי פיטקרן התגלה בלמרות ש"  2.

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  ". מגורים נוחים וחופשות ארוכות, בוהותממשכורות גנהנו  19-רופסורים הולנדים במאה הפ"  3.

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

מבוגרים שאינם יכולים לקרוא מנסים לעתים קרובות להסתיר את העובדה שהם "  4.

  .  "תיםיאנאלפב

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

בהסבירו שהוא עסוק מדי בכתיבת , ור חייובקשות רבות לכתוב את סיפדחה ון לוק 'ג"  5.

  ."  עבודות של פילוסופיה

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

   ". בדרך כלל לבנים או ורודים, בפרחים גדולים וריחנייםמאופיינים עצי מגנוליה "  6.

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

מאובני  של גילמנת לקבוע את ה- מדענים משתמשים בשיטות תיארוך מתקדמות על"  7.

   ". לונגופו

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  ". אדם- לבניעים נשמבלתי שהםכלבים ועטלפים יכולים לשמוע צלילים גבוהים "  8.

  .(1)התשובה הנכונה היא   
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ביקור בפארק רמון שבנגב מספק את ההזדמנות לצפות בצבאים ובחיות בר אחרות אשר "  9.

  ".   בחופשיות באזורמשוטטות

  .(4)כונה היא התשובה הנ  

  

  ".  משלהמטבעלמדינה אין . היחידה הכספית של ליכטנשטיין היא הפרנק השוויצרי"  10.

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

הסופר , למרות שהוא קיבל את פרס סטרגה היוקרתי מידי פאנל של עמיתיו הסופרים"  11.

ידי -על) כולםשכולל את  (אוניברסאלי באופן היה נערץ לאהאיטלקי אלברטו מוראביה 

   " עמיתיו

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  ניסוח מחדש
  

אבל בקרב צעירים השיעור , 10%שיעור האבטלה הממוצע בבריטניה הוא : תמצות המשפט  12.

  .  בחלקים מסויימים של המדינה25%-הוא גבוה בהרבה ומגיע ל

 בחלקים 25%-לומגיע , שיעור האבטלה בקרב צעירים בבריטניה הוא גבוה: "(1)תשובה   

  . התשובה מתאימה".  נמוך יותר -  10% -בעוד שהממוצע הלאומי , מסויימים

..". למרות ששיעור האבטלה בקרב צעירים בבריטניה הינו דומה לשיעור הלאומי: "(2)תשובה   

  .  התשובה נפסלת. מידע סותר-במשפט המקורי נאמר שהשיעורים אינם דומים 

". ..10%זה גרם לעלייה של . רים בבריטניה איבדו את עבודתם מהצעי25%כמעט : "(3)תשובה   

  .  התשובה נפסלת.מידע סותר

לקחו את המספרים ...". 10%- ל25%-ממוצע האבטלה בבריטניה ירד מ: "(4)תשובה   

  .  התשובה נפסלת.מידע סותר. מהמשפט ומשתמשים בהם אחרת

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

ים מכלל אספקת המים בכדור הארץ נמצאים קפואים בקרחונים שני שליש: תמצות המשפט  13.

  . אי אפשר להשתמש בהםבקטבים ולכן 

 לא נאמר -מידע נוסף ...". הקרחונים הקפואים בקטבים חייבים להיות מנוצלים: "(1)תשובה   

  .  התשובה נפסלת.אלא שלא ניתן להשתמש, במשפט המקורי שחייבים להשתמש

במשפט המקורי מדברים על שני שלישים ...". ם בכל המים בקטביםשני שלישי: "(2)תשובה   

    . נפסלת התשובה . מידע סותר-מהמים בכל כדור הארץ 

אי אפשר להשתמש בשני שלישים מהמים , בהיותם קפואים בקרחונים בקטבים: "(3)תשובה   

  .התשובה מתאימה". שבכדור הארץ

קיון המים י לא דיברו במשפט המקורי על נ-ף מידע נוס...". המים הנקיים ביותר: "(4)תשובה   

  .התשובה נפסלת. בקטבים

  . (3)התשובה הנכונה היא   
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תזונה והתפתחות נפשית -מדענים חקרו לראשונה את הקשר הין תת: תמצות המשפט  14.

אבל הנושא לא משך מחקר משמעותי עד עשרות שנים מאוחר , בתחילת המאה העשרים

  . יותר

הקשר לא הוכח עד ,  שמדענים חוקרים את הקשר במשך כמה עשוריםלמרות: "(1)תשובה   

  . התשובה נפסלת. מידע סותר". 20-תחילת המאה ה

, תזונה על התפתחות נחקרה לראשונה בתחילת המאה העשרים- השפעת תת: "(2)תשובה   

  .התשובה נפסלת.  מידע סותר. ..."למרות שמדענים חשדו עשרות שנים קודם

- שנים רבות אחרי שנחקר לראשונה בתחילת המאה העשרים הקשר בין תתרק : "(3)תשובה   

  .התשובה מתאימה". תזונה והתפתחות קיבל תשומת לב רצינית

המשפט המקורי לא אומר שמדענים ...". לקח למדענים הרבה שנים להוכיח: "(4)תשובה   

  . התשובה נפסלת. הוכיחו משהו

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

נסיבות חייו האישיות של מלחין מעניינות מבקרים רק כל עוד הן משפיעות : פטתמצות המש  15.

  על המוסיקה של המלחין

 מידע - מתעקשים שמבקריםלא נאמר במשפט המקורי ...". מבקרים מתעקשים: "(1)תשובה   

  .התשובה נפסלת. נוסף

מידע ...". הידי המוסיק-חייו של מלחין מעניינים רק מבקרים שמושפעים על: "(2)תשובה   

התשובה . לקחו את המלים מהמשפט המקורי ויצרו מהם משפט בעל משמעות שונה, סותר

  .נפסלת

לא נאמר במשפט המקורי דבר על הרגשות של ...". הרגשות האישיים של המבקר: "(3)תשובה   

  .התשובה נפסלת. מידע נוסף. המבקרים

 מלחין רק במידה שהם משפיעים מבקרים מתעניינים בפרטים אודות חייו של: "(4)תשובה   

  .התשובה מתאימה". על המוסיקה שלו

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

, בעוד שהעניין במדע גבוה מאוד, לפי סקר בקרב  תלמידים אמריקאים: תמצות המשפט  16.

  .הידע הבסיסי של הנושא נשאר לוקה בחסר

במשפט המקורי ...". גישיםתלמידים רבים מתעניינים במדע אך מר, לפי סקר: "(1)תשובה   

  . התשובה נפסלת. אין התייחסות למה שהתלמידים מרגישים

אבל נותן מעט , סקר הציע שיותר תלמידים אמריקאים מתעניינים במדע: "(2)תשובה   

   .התשובה נפסלת. מידע נוסף...". מידע

ן שום אזכור אי...". תלמידים שיש להם רק ידע בסיסי במדע נוטים לאבד עניין: "(3)תשובה   

   .התשובה נפסלת. לכך במשפט המקורי

הם , סקר הראה שלמרות שתלמידים אמריקאים היום מתעניינים יותר במדע: "(4)תשובה   

  .התשובה מתאימה". יודעים בנושא זה פחות ממה שהם צריכים לדעת

  . (4)התשובה הנכונה היא   
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 של המשורר האוסטרלי תרותי הספגדולתו של המשך הקצר, במבט לאחור: תמצות המשפט  17.

  .םמדהי

   .התשובה נפסלת. מידע נוסף...". זה מדהים שהשירים הכי טובים, במבט לאחור: "(1)תשובה   

התשובה . לא מדברים במשפט המקורי על מבט מקרוב...". במבט מקרוב": (2)תשובה   

  .נפסלת

 במשפט המקורי -וסף מידע נ...". בהתחשב בקוצר של הקריירה הספרותית שלו: "(3)תשובה   

. תה קצרהיאלא שההתבלטות שלו הי, יתה קצרהילא אומרים שהקריירה הספרותית שלו ה

  .התשובה נפסלת

זה מפתיע שהמשורר היה מוכר כמשורר מצויין לתקופה כה , במבט לאחור: "(4)תשובה   

  .התשובה מתאימה). הכרה בכך שהוא משורר מצויין= התבלטות ספרותית ". (קצרה

  . (4)ובה הנכונה היא התש  

  
  
  

  1 קטע מספר - הבנת הנקרא 
  

  :תמצות הקטע  

  אוכלים בה טופו כמעט ולא אך, ב היא יצרנית הסויה הגדולה בעולם"ארה: פסקה ראשונה  

   במדינות אסיהגידול סויה מספק חלבון רב ולכן נפוץ : פסקה שנייה  

  חלבון הסויה גם איכותי: פסקה שלישית  

  קאים צריכים לצרוך יותר סויהאמרי: פסקה רביעית  
  

  

רוב פולי הסויה הגדלים "במשפט האחרון נאמר כי . המפנה לפסקה הראשונהשאלה ממוקדת   18.

  )".livestock(והיתר משמש להאכלת חיות משק , ב מיוצאים למדינות אסייתיות"בארה

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

 של שטחבה מספרים כי , תחילת הפסקהנתחיל לקרוא מ: 11המפנה לשורה שאלה ממוקדת   19.

. או לגידול בקר,  מאשר עם אותו שטח היה מנוצל לטובת כל גידול אחרחלבוןסויה מניב יותר 

  . (2)התשובה הנכונה היא 

  

 .הפסקה מציגים יתרונות שונים של פולי הסויה. שלישיתה פסקההל עשאלת רעיון מרכזי   20.

, כך שהן מהוות תשובה צרה מדי, כולן מופיעות בפסקה (4)- ו(2), (1) תשובות - יתר על כן 

  . (3) התשובה הנכונה היא . וניתן לפסול אותן

  

בפסקה הרביעית המחבר מציע שהאמריקאים ישתמשו יותר .  דעת המחבר–הסקה שאלת   21.

  . (3)התשובה הנכונה היא . בטופו ונותן סיבות לכך
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  . כותרת לטקסט-  רעיון מרכזישאלה   22.

  .בשר אינו נושא מרכזי בטקסט: (1)בה תשו  

  . המחבר מציע דבר אחד שהאמריקאים יכולים ללמוד מהאסייתים-כללית מדי : (2)תשובה   

  .מתאימה: (3)תשובה   

העובדה שאמריקאים אוכלים יותר מדי בשר מוזכרת בתור סיבה  - צרה מדי : (4)תשובה   

  .ואינה נושא מרכזי בקטע, לאכול טופו

  . (3)נה היא התשובה הנכו  

  
  

  2 קטע מספר - הבנת הנקרא 
  

  :תמצות הקטע  

  יגה במדינות מפותחות היא מסוכנתנה: פסקה ראשונה  

  ם מערביים לא חלים על הודומודלימוהן חושב ש: פסקה שנייה  

  בנויים לכלי רכבהכבישים בהודו : פסקה שלישית  

  מציע פתרון שמוהן לא מסכים איתוהצלב האדום : פסקה שלישית  

   מוהן מציע פתרונות שונים: פסקה רביעית  

  

   .מקריאת הפסקה הראשונה נובע שמוהן חושב שהמומחים המערביים טועים .הסקהשאלה   23.

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

  .נשתמש בתמצות הפסקה. של הפסקה השנייהשאלת רעיון מרכזי   24.

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

נקרא את המשפטים . מתייחסת לנאמר בפסקה השנייה yetהמילה . שאלת התייחסות  25.

רק אחוזים , בהודו רוב האנשים מסתמכים על אופניים): 10-11שורות (שקודמים למילה 

  .מעטים נוהגים ברכבים ממונעים

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

   .נשתמש בתמצות הפסקה. של הפסקה האחרונהשאלת רעיון מרכזי   26.

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

משהו שקל , כלומר.  בעל נראות גבוהה-  higly visible. השואלת על אוצר מליםשאלה ממוקדת   27.

    . (3)התשובה הנכונה היא . לראות

  

  

    


