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 0202 חורף -פתרונות 
 פרק ראשון - חשיבה מילולית

מספר 
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התשובה 
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התשובה 
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  פרק שני - חשיבה מילולית

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

4 4 3 4 2 3 1 4 

 
 

 

 פרק ראשון - חשיבה כמותית

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 

התשובה 
 הנכונה

4 2 3 2 4 
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 פרק שני - חשיבה כמותית

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 

התשובה 
 הנכונה

2 3 1 2 4 

 

 פרק ראשון - אנגלית

מספר 
 שאלהה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 

התשובה 
 הנכונה

2 4 2 4 3 4 4 

 

 פרק שני - אנגלית

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 

התשובה 
 הנכונה

4 3 1 4 1 3 2 
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 פרק ראשון -חשיבה מילולית  -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

4 3 4 4 3 3 1 4 

 

 

 .הרבההלך הוא מי ש כיתת רגלייםש, כשם הרבה דיברהוא מי ש הכביר מילים 1.

 )= ָמַרד(.  פרק עולזה עשה פעולה שבעקבותה מישהו אחר  המריד :אינה נכונה (1) תשובה 

 . נדדזה ההפך מ השתקע :אינה נכונה (2) תשובה 

 או בחשאי על משהו.לרגע  הביטהוא מי ש הציץ :אינה נכונה (4) תשובה 

 :פירושי מילים וביטויים 

 .האריך בדיבור היא: הכביר מיליםמשמעות הביטוי  

 היא: ָמַרד. פרק עולמשמעות הביטוי  

 היא: הטריח את עצמו בהליכה מרובה. כיתת רגלייםמשמעות הביטוי  

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

היא פעולה שמטרתה לגרום  למוטטש, כשם לבלהיע היא פעולה שמטרתה לגרום למישהו אחרלהעליב  2.

 .קרוסלמשהו אחר ל

פירושו להיות במצב רוח  לשמוחהיא פעולה של הבעת שמחה והתבדחות,  לצחוק :אינה נכונה (1) תשובה 

 מרומם. 

 משהו.  להסתירהיא פעולה שמטרתה  לטשטש :אינה נכונה (2) תשובה 

 משהו )בגד(.  להחליקה היא פעולה שמטרת לגהץ :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

 של בעלי החיים.צלחת הוא אבוס , כשם ששל בעלי חיים דירההוא  דיר 3.

 . אסםמאחסנים בשהוא חפץ בעזרתו אוספים את מה  קלשון אינה נכונה: (1) תשובה 

 . לא משמשת אותם( שמופעלת על ידי בעלי חיים )אךמכונית  כמוהיא כרכרה  אינה נכונה: (2) תשובה 

 עבור בעלי החיים. בשוקתהוא מה שממנו יוצא משהו )מים( אותם שמים ברז אינה נכונה:  (4)תשובה  

 :פירושי מילים וביטויים 

 .חזיריםומבנה למגורי צאן  היא: דיר המילהמשמעות  

 המשמש להעמסה.זלג בעל ידית ארוכה ממכשיר חקלאי הדומה להיא:  קלשוןמשמעות המילה  

 .מתקן שמניחים בו מזון לבעלי חייםהיא:  אבוסמשמעות המילה  

 שתייה לבהמות.מתקן היא:  שוקתמשמעות המילה  

 .(3) היא הנכונה התשובה 
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 את עצמו. היללהוא מי ש התהללש , כשםאת עצמוסירק הוא מי שהסתרק  4.

 אחד את השני.  חיבקוהוא אחד משניים ש התחבק :אינה נכונה (2) תשובה 

 לו משהו )בשורה(.בישר הוא מי שאחר התבשר  :אינה נכונה (3) שובהת 

 במישהו אחר.  קינאהוא מי ש התקנא :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

או  פחם מחצבים כמומשהו ) אסףהוא מי שכרה כשם ש ,כרםמתוך המשהו )ענבים(  אסףהוא מי שבצר  5.

 .מכרהמתוך ה( יהלומים

 . נגרייהמשהו )עץ( שעובדים איתו בהוא מי שחתך ניסר  אינה נכונה: (2) תשובה 

 .מיםהוא מי שהוציא משהו מהמשה  אינה נכונה: (3) תשובה 

  .תבואה אסףהוא מי ש קצר אינה נכונה: (4) תשובה 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

שמאופיינת א תכונה הי הרפתקנותש , כשםהישגים ברדיפה אחרהיא תכונה שמאופיינת הישגיות  6.

 .הרפתקאות ברדיפה אחר

 .חיוכיםהיא תכונה שמאופיינת בנטייה להרבות ב חייכנות :אינה נכונה (1) תשובה 

 . עניין הבעת פירושההתעניינות  :אינה נכונה (2) תשובה 

 בקלות. תבוסההיא תכונה שמאופיינת בקבלת  תבוסתנות :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

בשאלות השלמת משפטים, נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם  7.

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות: 

הכתב פירט את יתרונות השיטה, אבל  -אינה נכונה. תמצות המשפט: הכתבה הייתה מגמתית  (1)תשובה         

 ( לחסרונות שלה.גם התייחס )לא התעלם

לא הגיוני לומר שהכתבה הייתה מגמתית אם הכתב התייחס גם ליתרונות וגם לחסרונות. מגמתיות  

 פירושה התייחסות רק לאחד מהצדדים. התשובה נפסלת.

הכתב התמקד ביתרונות השיטה,  -נכונה. תמצות המשפט: הכתבה הייתה אוהדת מידי  (2)תשובה  

 . והמעיט בהצגת החסרונות שלה

כלומר, הכתבה הציגה בעיקר את היתרונות של השיטה ולכן ניתן לומר שהייתה אוהדת מידי ולא  

 מאוזנת. יש הגיון בין חלקי המשפט, התשובה מתאימה.

הכתב התעלם מהיתרונות  -אינה נכונה. תמצות המשפט: הכתבה הייתה ביקורתית מידי  (3)תשובה  

 השיטה, כמו גם מהחסרונות. 

 לומר שהכתבה הייתה ביקורתית מידי אם הכתב התעלם מחסרונות השיטה. התשובה נפסלת. לא הגיוני 

הכתב הרחיב על  -אינה נכונה. תמצות המשפט: הכתבה הייתה ביקורתית )בלתי אוהדת(  (4)תשובה  

 יתרונות השיטה, וכמעט לא התייחס לחסרונות.

ליתרונות ולא לחסרונות. ניתן אפילו  לא הגיוני לומר שהכתבה הייתה ביקורתית אם הכתב התייחס 

 שהכתבה הייתה אוהדת. התשובה נפסלת. -לומר את ההפך 

 .(2) היא הנכונה התשובה 
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בשאלות השלמת משפטים, נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם  8.

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות: 

יהיו בכל כיתה שסטודנטים ה על מספראינה נכונה. תמצות המשפט: המכללה לא מתחייבת  (1)ה תשוב        

כלומר ייתכן והוא יהיה גבוה יותר(, וזה מעמיד  - )היא לא מתחייבת שהמספר לא יהיה גבוה בהרבה

 שרמת הלימודים בה גבוהה, המכללה מוכיחה גרוע מזאתבספק את ההבטחה ליחס אישי מהמרצים. 

 ת מוסדות אחרים. לעומ

על רמת לימודים  להתחייבלא הגיוני לומר שזה גרוע  אךבחלק הראשון של המשפט יש הגיון פנימי,  

 גבוהה. התשובה נפסלת.

, דבר נמנעת מלהבטיח שיהיו הרבה תלמידים בכיתהאינה נכונה. תמצות המשפט: המכללה  (2)תשובה  

מבטיחה שרמת הלימודים גבוהה לעומת מוסדות  , היאעם זאתאשר יקל על המורים לתת יחס אישי. 

 אחרים.

מוזר גם לומר  יקל על המורים לתת יחס אישי.מספר תלמידים גבוה מהמקובל לא הגיוני לומר ש 

שהמכללה "נמנעת מלהבטיח" מספר תלמידים גבוה, שכן לא נראה שזה משהו שנרשמים בכלל היו 

 התשובה נפסלת. רוצים שיבטיחו להם.

נכונה. תמצות המשפט: המכללה מבטיחה שמספר הסטודנטים בכיתה יהיה נמוך, דבר  (3)תשובה  

, המכללה לא מבטיחה שרמת הלימוד תהיה גבוהה בהשוואה עם זאתשיאפשר ליווי אישי לכל סטודנט. 

 למוסדות אחרים. 

בחלק השני הבטחה לליווי אישי, ו - כלומר, מילת הניגוד )ואולם( מתאימה פה. בחלק הראשון יש יתרון 

 רמת לימוד. יש היגיון בין חלקי המשפט, התשובה מתאימה.התחייבות על אין  - חסרון

אינה נכונה. תמצות המשפט: המכללה מבטיחה שמספר הסטודנטים בכיתה יהיה נמוך, דבר  (4)תשובה  

ישה שיקל על המרצים ללמד טוב יותר )להרחיב את אופקיו של כל סטודנט(. בהתאם לכך, המכללה מכח

 שרמת הלימוד תהיה גבוהה.

מילת הקישור "בהתאם לכך" אינה מתאימה, שכן יש ניגוד בין שני חלקי המשפט. מצד אחד המרצים  

 יצליחו ללמד טוב יותר, ומצד שני אין התחייבות על הרמה של הלימודים. התשובה נפסלת.

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם  בשאלות השלמת משפטים, נתמצת כל תשובה 9.

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות: 

להוריד את רמת השומנים  עוזרתאינה נכונה. תמצות המשפט: הפרופ' סבור שפעילות גופנית  (1)תשובה         

שלא  בלתי הפיךיא מצב מחקרים מצאו שרמה גבוהה של שומנים בדם ה שהרבה זאת מכיווןבדם. 

 .מושפע מפעילות גופנית

שפעילות גופנית עוזרת  לטעוןלא הגיוני כלומר, אם מחקרים רבים מצאו שמדובר במצב בלתי הפיך,  

 . אין היגיון בין חלקי המשפט, התשובה נפסלת.)שהמצב הפיך(

רמת השומנים  את דהמורילא אינה נכונה. תמצות המשפט: הפרופ' סבור שפעילות גופנית  (2)תשובה  

שלא  בלתי הפיךמחקרים מצאו שרמה גבוהה של שומנים בדם היא מצב  שרק מעט זאת מכיווןבדם. 

 .מושפע מפעילות גופנית
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כלומר, אם רק מעט מחקרים מצאו שמדובר במצב בלתי הפיך, הרי שסביר שפעילות גופנית כן עוזרת.  

 בה נפסלת.התשו לטעון שפעילות גופנית לא עוזרת.לא הגיוני 

רמת השומנים  את מורידהלא אינה נכונה. תמצות המשפט: הפרופ' סבור שפעילות גופנית  (3)תשובה  

שלא  בלתי הפיך מחקרים מצאו שרמה גבוהה של שומנים בדם היא מצב שרק מעט זאת מכיווןבדם. 

 .ות()המחקרים בדקו אם מדובר במצב הפיך, והתקבלו תשובות שלילי מושפע מפעילות גופנית

כלומר, אם רק מעט מחקרים מצאו שמדובר במצב בלתי הפיך, הרי שסביר שפעילות גופנית כן עוזרת.  

 התשובה נפסלת. לטעון שפעילות גופנית לא עוזרת.לא הגיוני 

השומנים בדם.  להוריד את רמת עוזרתנכונה. תמצות המשפט: הפרופ' סבור שפעילות גופנית  (4)תשובה  

שמושפע מפעילות  הפיךמחקרים מצאו שרמה גבוהה של שומנים בדם היא מצב  שהרבה זאת מכיוון

 .גופנית

היגיון  יש. שפעילות גופנית עוזרת לטעוןהגיוני כלומר, אם מחקרים רבים מצאו שמדובר במצב הפיך,  

 .מתאימהבין חלקי המשפט, התשובה 

 

 והשערה שמנסה להסבירו. מקרהזו שאלת עריכת ניסוי, בה מוצג  10.

ההשערה של ההורים הייתה שיואב . הוריו של יואב הבחינו שהוא מצביע לכיוון מנורה ואומר "או!" 

 מזהה עצמים מאירים ולכן מנסה לקרוא "אור", רק שאינו מסוגל עדיין לבטא את העיצור ר'.

מחליש את השערת ההורים. כלומר כל תשובה שמחלישה את  אינועלינו למצוא מבין התשובות מה  

 רה, תיפסל. ההשע

אם יואב מצביע על חפצים שאינם מאירים וקורא "או!" ייתכן שהוא אינו מזהה  :אינה נכונה (1)תשובה         

עצמים מאירים אלא סתם קורא "או!" לעבר עצמים. כלומר, אין בכך נסיון לומר "אור", מה שמחליש 

 את השערת ההורים. התשובה נפסלת. 

יואב מבטא היטב את שמה של סבתו רותי, ניתן להסיק שהוא מסוגל להגות  אם :אינה נכונה (2)תשובה  

 את העיצור ר', מה שמחליש את השערת ההורים. התשובה נפסלת. 

אם יואב מצביע על השמש וקורא "או!" ייתכן שהשערת ההורים נכונה. גם השמש,  :נכונה (3)תשובה  

 ורים. התשובה מתאימה.כמו המנורה, היא עצם מאיר,  מה שמחזק את השערת הה

אם יואב קורא "אור!" כאשר מנורת הקריאה נדלקת, הרי שהוא מסוגל לבטא  :אינה נכונה (4)תשובה  

 את המילה 'אור' במלואה, מה שמחליש את השערת ההורים. התשובה נפסלת.

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

שאלה שבעקבותיה נכתבה הפסקה. בשאלה נתונה תשובה לשאלה כלשהי, ועלינו להבין מה הייתה ה 11.

 נקרא את הפסקה בעיון וננסה להבין על איזה שאלה היא עונה: 

הצבע הסגול היה מאוד יקר. בהמשך הפסקה ניתן הסבר מדוע  19-בתחילת הפסקה נאמר שעד המאה ה 

מחירו על , המידע בסוף הפסקהוהפקתו דרשה מאמץ רב מאוד.  מיוחדיםהצבע הגיע מריר חלזונות  -

מפני שדגלים זה דבר שמופץ בכמויות  - שלא השתמשו בו בדגלים לכךגבוה של הצבע הסגול נקשר ה

  סביר.א בלתי וה יקר כמו סגולגדולות ושימוש בצבע 
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.  נבדוק 19-מדוע הצבע הסגול לא שולב בדגלים עד המאה המטרת הפסקה כולה להסביר כלומר,  

 זו: למטרהבתשובות איזה שאלה תואמת 

צבע סגול לא הופיע  מסבירה מדוע, הפסקה בהתאם לסיכום הפסקה המפורט למעלה :נכונה (1)תשובה         

 . התשובה מתאימה.19-בדגלים עד המאה ה

בהמשך , אך להפקת הצבע הסגול חלקימציגה הסבר אכן הפסקה תחילת  :אינה נכונה (2)תשובה  

זו הייתה  שאלהבדגלים. אילו בו השימוש  רמחיר הפקתו של הצבע ועל היעד לע מידעהפסקה נוסף 

 נכונה, היינו מצפים לקבל מידע נוסף על תהליך הפקת הצבע מריר החלזונות. התשובה נפסלת.

השימוש בצבע הסגול )מחירו היקר( ולא  היעדרהפסקה מתארת רק את הסיבה ל :אינה נכונה (3)תשובה  

 . התשובה נפסלת.19-ם של דגלים עד המאה ההשפיעו על בחירת הצבעיכן שיקולים נוספים ש מציגה

המשך הפסקה , אך אכן מסבירה מדוע הצבע הסגול היה יקרהפסקה תחילת  :אינה נכונה (4)תשובה  

שילובו בדגלים. אילו זו היתה השאלה הנכונה, לא היה צורך במשפט -עוסק בשימושים בצבע ובפרט באי

 . התשובה נפסלת.האחרון בפסקה

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

  מדגים את אחת התופעות שמתוארות בפסקה. אינומקרה שזו שאלת פסקה בה יש למצוא  .12

 לפי הפסקה: 

  כאשר אדם שופט מקרה שקרה לאדם אחר הוא- 

o  וממעיט  )גורמים הקשורים לאדם עצמו( פנימייםחשיבות רבה לגורמים  תמידמייחס

 רים לאדם(בחשיבותם של גורמים חיצוניים )גורמים שאינם קשו

  כאשר אדם שופט מקרה שקרה לו עצמו הוא- 

o  חיצונייםלגורמים  כישלונותנוטה לייחס 

o  פנימייםלגורמים  הצלחותנוטה לייחס 

 :תואמת לתופעות אלו, ונפסול את התשובות שתואמות לנאמר מעלהנחפש תשובה שלא  

י )חוסר הזהירות של אחיה( ומתעלמת פנינה מייחסת חשיבות רבה לגורם פנימ :אינה נכונה (1)תשובה         

מגורמים חיצוניים )תקלה בתאורה( שייתכן וגרמו לו ליפול. זה תואם לתופעה של שפיטת אדם אחר. 

 התשובה נפסלת.

ראובן מייחס את הפיטורים שלו לגורם חיצוני )המשבר הכלכלי( ולא לגורם  אינה נכונה: (2)תשובה  

אם לאופן בו אדם שופט את עצמו: כישלונות מיוחסים לגורמים פנימי )ריבוי האיחורים שלו(. זה תו

 חיצוניים. התשובה נפסלת.

רעות מייחסת את הצלחתה בבחינה לגורם פנימי )הכישרון שלה( ולא לגורם  :אינה נכונה (3)תשובה  

חיצוני )האפשרות שהבחינה הייתה קלה(. זה תואם לאופן בו אדם שופט את עצמו: הצלחות מיוחסות 

 רמים פנימיים. התשובה נפסלת.לגו

דוד מייחס את התאונה שקרתה לשכנתו לגורם חיצוני )תנאי הכביש( ומתעלם מגורם  :נכונה (4)תשובה  

פנימי )האפשרות שהיא לא הייתה מרוכזת בנהיגה(. לפי הפסקה, בשפיטת אדם אחר נוטים תמיד לייחס 

נו מתאים לתופעות המתוארות בפסקה. חשיבות דווקא לגורמים הפנימיים, כך שהמקרה המתואר אי

 התשובה מתאימה. 

 .(4) היא הנכונה התשובה 
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זו שאלת כללים וסידורים בה צריך להבין איזו מילה כתבה אחינעם לפי הנתונים שמופיעים בפסקה  13.

 לגבי שינוי סדר האותיות של אותה המילה:

  רוספאם שום אות לא תהיה במקום המקורי, יתקבל הצירוף . 

 סורפרק שתי אותיות יישארו במקומן המקורי, יתקבל הצירוף  אם . 

כן האותיות שהן  מכיוון שבנתון הראשון כל האותיות לא במקומן, ננסה להבין מתוך הנתון השני מה

 :נשווה את הצירופים שיש בנתון הראשון והשני לשם כך,אותיות יש לסדר מחדש.  לונשארו במקומן ואי

. מכיוון שבנתון _ו_פמופיעה במיקום השני והאות פ' מופיעה במקום הרביעי:  שני הצירופים האות ו'ב

בוודאות לא ניתן לומר ששתי האותיות האלו  ,הראשון כל האותיות לא נמצאות במקומן המקורי

ר' כן -במקומן המקורי גם בנתון השני. לפיכך, לפי הנתון השני שתי האותיות הנותרות ס' ו נמצאות

. כלומר, יש להחליף במיקום של שתי האותיות ס_ר_מקורי במילה, באופן הזה: נמצאות במקומן ה

 . ורפסהנותרות כדי לקבל את המילה המקורית: 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

 לפי הפסקה: ייתכן. לאמקרה שזו שאלת פסקה בה יש למצוא  .14

 .פילון היה הוגה יהודי שבכתביו מופיעות מסורות רבות 

 מופיעות בכתבי פילון מופיעות גם בספרות חז"ל.חלק מהמסורות ש 

  מכיוון שספרות חז"ל נכתבה בתקופה מאוחרת מכתבי פילון, ניתן לקבוע בוודאות כי מסורות

 פילון ומופיעות גם אצל חז"ל, לא נוצרו בידי חז"ל.  שהופיעו בכתבי

 :פשריבה מופיע מקרה שאינו אפשרי, ונפסול תשובות שמציגות מקרה אנחפש תשובה ש 

מסורת יכולה להיווצר לפני ימיו של פילון ולא להופיע בספריו, אך כן להופיע  :אינה נכונה (1)תשובה         

 בכתבים מאוחרים יותר. תשובה זו אינה סותרת את הנאמר בפסקה ולכן אפשרית. התשובה נפסלת.

פיע הן בכתביו והן בכתבי חז"ל מסורת יכולה להיווצר לפני ימיו של פילון ולהו :אינה נכונה (2)תשובה  

המאוחרים יותר. כל עוד לא נטען שחז"ל או פילון יצרו אותה, תשובה זו אינה סותרת את הנאמר בפסקה 

 ולכן אפשרית. התשובה נפסלת.

בכתביו של פילון כיוון שהוא חי  לא תימצא בהכרחמסורת שנוצרה על ידי חז"ל  :אינה נכונה (3)תשובה  

 בהכרח. התשובה נפסלת. תר. מקרה זה מתקייםבתקופה מוקדמת יו

מסורת שנוצרה על ידי חז"ל אינה יכולה להימצא בכתביו של פילון כיוון שהוא חי  :נכונה (4)תשובה  

בתקופה מוקדמת יותר מזו של חז"ל. התשובה סותרת את הנאמר בפסקה ולכן לא תיתכן. התשובה 

 מתאימה. 

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

והצעה המבוססת על תוצאותיו. יש לקבוע על איזו הנחה  מחקרסוג של לת עריכת ניסוי, בה מוצג זו שא 15.

אפשרות לתלמידים ברוש" ובו ניתנה הנערך בבית הספר " המחקרהצעתו. בהתבסס המורה ש לא סביר

נצפתה עלייה ברמת המוטיבציה להשקיע בכל  שבחרו בכך,להשתתף בשיעורי מחול. אצל תלמידים 

בשיעורי  ות הלימוד. לאור זאת, המורה מציע לחייב את כל תלמידי בית הספר "הארז" להשתתףמקצוע

  .מחול

 נפסול תשובות בהן מופיעה טענה .שהתבסס המורה בהצעתו סביר לאעל איזו הנחה תשובות נחפש ב 

 .בטוח בנכונותה והצלחת ההצעה שלו תלויה בההמורה ש
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ארז" רמת המוטיבציה של התלמידים עכשיו זהה לרמת הספר "אם בבית ה :נכונה (1)תשובה         

ברוש" שהשתתפו בשיעורי המחול, אז אין ממש צורך בהצעה של המורה ולכן ההמוטיבציה של תלמידי "

 סביר שהוא לא התבסס על הנחה זו. התשובה מתאימה. 

"הארז" שונים מבחינת  אם תלמידי "הברוש" שהשתתפו בשיעורי מחול ותלמידי :אינה נכונה (2)תשובה  

השתתפות בשיעורי מחול(, הניסוי לא יוביל לתוצאות  ,הגורמים המעוררים בהם מוטיבציה )במקרה זה

 אינם שונים. התשובה נפסלת. הללודומות. לכן המורה חייב להתבסס על ההנחה שהגורמים 

ציה )למשל בקרב ייתכן וחובת ההשתתפות עלולה לפגוע בהעלאת המוטיב :אינה נכונה (3)תשובה  

המורה מניח שהגדרת מקצוע הלימוד כחובה לא  כיתלמידים שיפתחו סלידה מהמקצוע(, ולכן סביר 

 תפגע ברמת המוטיבציה של התלמידים, אחרת הניסוי לא יוביל לתוצאות דומות. התשובה נפסלת.

עורי מחול לא השתתפות בשיזאת ההנחה הבסיסית ביותר, אם המורה חושב ש :אינה נכונה (4)תשובה  

סביר שהוא מניח  על כן,מגבירה את המוטיבציה, אין טעם לחייב את התלמידים בהשתתפות בשיעורים. 

התשובה . בבית הספר "הברוש" המוטיבציההיא זו שהובילה לעליית שההשתתפות בשעורי מחול 

 נפסלת.

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

ית של המשפטן. לפי הפסקה, הודאה בפשע נחשבת זו שאלת פסקה בה יש למצוא את טענתו המרכז 16.

ל"מלכת הראיות" מכיוון שמניחים שאדם לא יודה בפשע, אם הוא לא אשם בו. אולם, יש דוגמאות לכך 

בסחיטה(. יתרה מכך, גם אמינותן של ראיות מסורתיות אחרות  מושגותשהודאות לא תמיד אמינות )

ת דנ"א שחושפות מקרים בהם חפים מפשע הורשעו מוטלת בספק, כפי שמתגלה בימינו בזכות בדיקו

 לשווא. 

כלומר, טענתו המרכזית של המשפטן היא שביסוס הרשעה על ראיות מסורתיות, וביניהן גם ההודאה,  

  הוא דבר בעייתי. נחפש תשובה הדומה לרעיון מרכזי זה: 

תיות היא הבעייתית ביותר. בפסקה לא מוזכר איזו מבין הראיות המסור :אינה נכונה (1)תשובה         

 התשובה נפסלת.

בזכות חידושים טכנולוגיים כמו בדיקות דנ"א , ההפך הוא הנכון לפי הפסקה :אינה נכונה (2)תשובה  

 . התשובה נפסלת.ניתן ללמוד על כך שההודאה )כמו סוגי ראיות נוספים( היא ראיה בעייתית

שלא ביצע קשורה לאמינותן של הודאות, אך אינה  ההנחה שאדם לא יודה בפשע :אינה נכונה (3)תשובה  

 .נפסלתהתשובה  קשורה לאמינותן של יתר סוגי הראיות המסורתיות.

המשפטן אכן טוען שהודאה היא "רק קצה הקרחון" בהקשר לאמינות הראיות  :נכונה (4)תשובה  

. התשובה ה יותרהמסורתיות. כלומר, ניתן לומר שהיא בעייתית בפני עצמה, אך גם חלק מבעיה רחב

  .מתאימה

 .(4) היא הנכונה התשובה 
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זו שאלת פסקה בה נדרש להבין באיזה אופן הזזת הראש של בעלי חיים מסוימים מאפשרת להם להעריך  17.

מרחק של עצמים. לפי הפסקה, כדי לאמוד מרחקים, המוח מצליב שתי תמונות של אותו מרחב שכל 

שתי התמונות מתקבלות משתי העיניים. אצל בעלי חיים שאין  אחת מזווית מעט שונה. אצל בני אדם

חפיפה בין שדות הראייה של עיניהם, יש צורך בפיתרון אחר כדי להצליב בין שתי תמונות מזוויות שונות. 

תמונות של משתמע מהפסקה שהזזת הראש של בעלי החיים הללו, נועדה לתת פתרון כזה: להשיג שתי 

 . נחפש תשובה שמספקת הסבר דומה:תשונות ואותו המרחב מזווי

פונות לצדדים מנוגדים לא יוכלו לקלוט את אותו שדה  עיניהםבעלי חיים ששתי  :אינה נכונה (1)תשובה         

הראיה בו זמנית לעולם. גם לאחר הזזת הראש, העיניים שלהם יקלטו שתי תמונות של מרחבים שלא 

 קיימת חפיפה ביניהם. התשובה נפסלת.

להצליב שתי  בהכרח צריךלפי הפסקה, כדי להעריך את המרחק של עצמים  :אינה נכונה (2)ה תשוב 

 תמונות של אותו המרחב. התשובה נפסלת.

וכך יש למוח  ונה נוספת )בזו אחר זו( של אותו מרחבעל ידי הזזת הראש מתקבלת תמ :נכונה (3)תשובה  

 שובה מתאימה.אפשרות להצליב בין שתי תמונות מזווית מעט שונה. הת

פונות לכיוונים מנוגדים לעולם עיניהם במקרה המתואר בפסקה, בעלי חיים ש :אינה נכונה (4)תשובה  

  . התשובה נפסלת.עם שתי העיניים לא יוכלו להתבונן על אותו העצם

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

מה ביותר למקרה החלטה השיגה את מטרתה באופן הדו זו שאלת פסקה בה יש למצוא מקרה בו 18.

לחייב  הוחלטבכמה מדינות בארה"ב ראשית נבין את ההחלטה המתוארת בפסקה: המתואר בפסקה. 

בפסקה בהשמנת יתר. . מטרת ההחלטה להיאבק מסעדות לציין את מספר הקלוריות שבכל מנה בתפריט

זאת,  מתואר חיסרון מרכזי של ההחלטה: סועדים לרוב לא מתייחסים לסימון קלוריות כזה. עם

התקווה של המדינות היא שגם אם הסועדים לא ישנו את התנהגותם, המסעדנים שיחוייבו בסימון 

קלוריות יחששו לכתוב מספר גדול ולכן יפחיתו את מספר הקלוריות במנות. אם כך, נחפש בתשובות 

החלטה שלכאורה אמורה להשפיע על בחירותיהם של הצרכנים, אך למעשה משנה את התנהגותם של 

 נותני השירות שחוששים לאבד לקוחות:

המטרה הושגה על ידי שינוי בהתנהגות הצרכנים )נמנעו מקנייה במקרה זה  :אינה נכונה (1)תשובה         

 ברשתות יקרות(. התשובה נפסלת.

ההחלטה לדווח להורים על הפרות משמעת נועדה להשפיע על בחירות  :אינה נכונה (2)תשובה  

אין "נותני  .ן משפיעה עליהן )תלמידים שספגו נזיפות מהוריהם הפסיקו להפריע(התלמידים, והיא אכ

 התשובה נפסלת. שרות" שבעקיפין דווקא התנהגותם משתנה.

החלטה פרסומית שנועדה להשפיע על הצרכנים )להציג את המקרה מציג  :אינה נכונה (3)תשובה  

ם. אין "נותני שרות" שבעקיפין דווקא המשקה כפופולרי למרות שהוא לא( והיא אכן משפיעה עליה

 . התשובה נפסלת.התנהגותם משתנה

החלטה שלכאורה נועדה לצרכני הגז )מזהירים אותם מטכנאים לא נכונה: המקרה מתאר  (4)תשובה  

 לקורס רישוי והשירות )טכנאי גז שנרשמ נותני דווקא אצלשינוי התנהגות מורשים( אך בפועל הובילה ל

 . התשובה מתאימה. (אליהם יפסיקו לפנותם תוך חשש שצרכנימ

 .(4) היא הנכונה התשובה 
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. לפי מודל זיהוי האותיות במקביליש להשלים את המשפט על סמך מידע מהקטע בנוגע לבשאלה זו  19.

המופיעות האותיות הפסקה השנייה, כאשר קוראים מילה קורה התהליך הבא: יחידות הזיכרון של 

בסוף  כלולה היא שבהן  המיליםליחידות הזיכרון של מסר הן שולחת ת מכל אח   מופעלותבמילה 

 המידע עלכולל , בה יש את ההתאמה הגדולה יותר לתבנית האותיות שזוהו מופעלת היחידה של המילה

מילה. נשלים את המשפט באמצעות התשובות בדומה לשאלות השלמת משפטים ונסמן בסדר האותיות 

 פנימי במשפט. את התשובה שבה יש היגיון

יקבלו מסרים מאותו מספר אכן במנגנון לזיהוי מילים, המילים "מדע" ו"עדן" : נכונהאינה  (1)תשובה         

בסופו של דבר לפי המודל  אך(, שמופיעות במילה "מעדן" שלוש אותיות אחת מהן ישיחידות )בכל 

ף אחת מהמילים "מדע" ו"עדן" . כלומר, אמופעלת רק מילה אחת שבה יש את ההתאמה הגדולה ביותר

 .נפסלתהתשובה . לא תופעל ורק המילה "מעדן" תופעל

במנגנון לזיהוי מילים, המילים "עדן" ו"מעקה" לא יקבלו מסרים מאותו מספר  :אינה נכונה (2)תשובה  

"מעקה" יש רק שתי  מילהלומשותפות עם המילה "מעדן", יש שלוש אותיות  "עדן"מילה ל :יחידות

 . התשובה נפסלת.משותפות איתה אותיות

במנגנון לזיהוי מילים, המילים "מעדן" ו"מדען" יקבלו מסרים מאותו מספר  :אינה נכונה (3)תשובה  

יחידות של אותיות )בכל מילה שלוש אותיות ולכן חלק זה נכון(, אבל בסופו של דבר לפי המודל מופעלת 

 . התשובה נפסלת.קרה הזה "מעדן"רק מילה אחת שבה יש את ההתאמה הגדולה ביותר, במ

במנגנון לזיהוי מילים, המילים "מעדן" ו"מדען" יקבלו מסרים מאותו מספר יחידות  :נכונה (4)תשובה  

של אותיות )בכל מילה ארבע יחידות אותיות(, וסופו של דבר תפעל רק המילה "מעדן" שהיא המילה 

  יחידות המילים. התשובה מתאימה. שנקראה ולכן לה יש את ההתאמה הגדולה ביותר מבין כל

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

( כיחידת מילה שאינה 14-13יש להבין מדוע מוזכרת הדוגמה של המילה "מחלבה" )שורות בשאלה זו  20.

של כהסבר לחלק האחרון  מוצגת בפסקה השנייהמופעלת בעקבות קריאת המילה "חלב". דוגמה זו 

מופעלת בסופו של דבר היא המילה שיש לה את ההתאמה שהמילה  - "אותיות במקבילהמודל זיהוי "

הגדולה ביותר למילה שנקראה. בטקסט נכתב שבעקבות קריאת המילה "חלב" ולאחר תהליך זיהוי 

האותיות במקביל, תופעל המילה "חלב" ולא "מחלבה" שבה אומנם מופיעות כל האותיות של המילה, 

למילה שנקראה. כלומר, הדוגמה נועדה להבהיר את המשמעות ביותר  המדויקתאבל היא לא ההתאמה 

 של העיקרון הזה.

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

הניסוי נועד להכריע איזה  יש להבין מה עולה מתוצאות הניסוי המתואר בפסקה השלישית.בשאלה זו  21.

ר הוצגה אות כאש מתוארות התוצאות: 21מהמודלים מתאר נכונה את תהליך זיהוי המילים. בשורה 

מאשר כשהוצגה בתור אות יחידה או  זוהתה נכון מספר רב יותר של פעמיםכחלק ממילה אמיתית היא 

בתוך רצף סתמי. לכן ניתן לומר שקל יותר לזהות אות כשהיא חלק ממילה מאשר כשהיא מופיעה בתור 

 אות יחידה. 

 .(3) היא הנכונה התשובה 
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מודל א הרחבה של הביקורת המופיעה בפסקה האחרונה בקטע בנוגע לאיזו טענה הישאלה זו יש לקבוע ב 22.

)החלפת המילים האמיתיות ב"מילים  ניסוי נוסףמוצג פסקה הרביעית . בישירהמילים הזיהוי 

המוח מצליח לזהות טוב מאוד גם מילים מדומות. ממצא זה חושף בעיה במודל  בו התגלה כימדומות"( 

סקה השנייה(. לפי המודל המוח מזהה את המילה כיחידה שלמה, זיהוי המילים הישיר )המתואר בפ

 גם מילים מדומות שמעולם לא נתקל בהן.היטב תהליך שאינו מספק הסבר לכך שהמוח יכול לזהות 

שהמודל אינו מסוגל להסביר כיצד המוח מזהה מילים שמעולם  הביקורת על כךמרחיבה את  (1)תשובה  

מילים חדשות לגמרי או מילים שכתובות בשגיאות  :ת למקרים כאלהלא נתקל בהן ומפרטת שתי דוגמאו

 כתיב.

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

 נסכם את מטרתה המרכזית של כל פסקה: יש לקבוע מה מבנה הקטע. בשאלה זו  23.

 מה התהליך שמתרחש במוח לזיהוי מילה כתובה?": הצגת השאלה פסקה ראשונה" 

 שמנסים לתאר את תהליך זיהוי המילים.  : הצגת שלושה מודליםפסקה שנייה 

 ושתוצאותיו פוסלות מודל אחד : הצגת ניסוי שנועד להכריע בין המודליםפסקה שלישית. 

 הצגת ניסוי נוסף שנועד להכריע בין שני המודלים הנותריםפסקה רביעית : . 

 

אלא רק לים, תוצאות המחקר הראשון לא מכריעות באופן סופי בין המוד :אינה נכונה (1)תשובה  

לא "מחזק" את תוצאות המחקר הראשון, אלא מתמקד במודלים המחקר השני  פוסלות מודל אחד.

 . התשובה נפסלת.שביניהם המחקר הראשון לא הצליח להכריע

 בקטע לא מוצגים מחקרים בעלי תוצאות סותרות. התשובה נפסלת. :אינה נכונה (2)תשובה  

צגות שאלות משניות לשאלה המופיעה בפסקה הראשונה. התשובה לא מובקטע  :אינה נכונה (3)תשובה  

 נפסלת.

הפסקה הראשונה מציגה את השאלה, הפסקה השנייה מציגה את התשובות  :נכונה (4)תשובה  

האפשריות )שלושה מודלים( ושתי הפסקאות הנותרות מציגות מחקרים ששוללים שני מודלים. התשובה 

 מתאימה.

 .(4) היא הנכונה התשובה 
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 שניפרק  -חשיבה מילולית  -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

4 4 3 4 2 3 1 4 

 
 

 

 .הרמהל המסייעהוא חפץ  מנוףש, כשם חישובל המסייעהוא חפץ מחשבון  1.

 . פיסוקההיא אחד מסימני  נקודה :אינה נכונה (1) תשובה 

 .אכילההיא חפץ המסייע בהכנת משהו )מזון( שישמש ל מחבתאינה נכונה:  (3)תשובה  

 .שלו לבישההוא דבר שעושים  בגד :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(2) היא הנכונה התשובה 
 
 

 )או נגנים(.  נגןהיא אוסף של הרבה  תזמורתש, כשם שים()או כב כבשההוא אוסף של הרבה  עדר 2.

 , וחלקים נוספים.ענפיםמורכב מעץ  אינה נכונה: (1) תשובה 

 . שולחןהוא שם כולל לחפצים שביניהם ניתן למנות גם  ריהוט :אינה נכונה (2) תשובה 

 . רכבתהוא הקרון הקדמי ב קטר :אינה נכונה (3) תשובה 

 .(4) היא הנכונה התשובה 
 
 

 אחר במטרה להרע לו. להשאירזה להפקיר , כשם שבמטרה להרע לועל אחר לדווח זה להלשין  3.

 בתשומת לב. לשמוע זה  להקשיב :אינה נכונה (1) תשובה 

 .לרשותי מעביר אחרכאשר זה לקבל  ,לרשות עצמי זה להעבירלקחת  :אינה נכונה )2( תשובה 

 .להחמיאפך מזה ההי להשמיץ :אינה נכונה (3) תשובה 

 :פירושי מילים וביטויים 

 לנטוש, להזניח.היא:  להפקיר מילהמשמעות ה

 להוציא שם רע, לדבר בגנות.היא:  להשמיץ מילהמשמעות ה 

 .(4) היא הנכונה התשובה 
 
 

 ו.ממשה אבקזה להסיר לאבק ש, כשם ממשהוקליפה זה להסיר  לקלף 4.

 .רששו זה להצמיחלהשריש  :אינה נכונה (2) תשובה 

 .סידב לצפותזה  לסייד :אינה נכונה (3) תשובה 

 .מחקהיא פעולה שנעשית באמצעות  מחוקל :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(1) היא הנכונה התשובה 
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 .אמונההוא אדם בעל מאמין כשם ש ,חטוטרת הוא אדם בעלגיבן  5.

 שלו לפרנסתו.  קולהוא אדם שמשתמש ב זמר :אינה נכונה (1) תשובה 

 .מחלותהוא אדם שמרבה לחלות ב חולני :אינה נכונה (2) תשובה 

 .פשעיםהוא אדם שמרבה לבצע  עבריין :אינה נכונה (3) תשובה 

 :פירושי מילים וביטויים 

 גיבנת.היא:  חטוטרת מילהמשמעות ה

 .(4) היא הנכונה התשובה 
 
 

 שלא משמעתה משגת יהיידו לא ש, כשם עזר של פעולהלעשות  הצליח שלא משמע קצרה ידו מלהושיע 6.

 רכש. לעשות פעולה של הצליח

 .במעשההשתתף  לא שהוא משמעלא הייתה לו יד בדבר  :אינה נכונה (2) תשובה 

 , עשה מעשה.פעל שהוא משמעלא טמן ידו בצלחת  :אינה נכונה (3) תשובה 

 ולא הצליח, נכשל. ניסה משמעהעלה חרס בידיו  :אינה נכונה (4) תשובה 

 :ים וביטוייםפירושי מיל 

 לא היה ביכולתו לעזור, היה מוגבל באפשרות לסייע.היא:  קצרה ידו מלהושיעמשמעות הביטוי  

 היא: לא היה ביכולתו הכלכלית להשיג. יתה משגתיידו לא המשמעות הביטוי  

 לא היה לו חלק בכך.היא:  תה לו יד בדברילא הימשמעות הביטוי  

 לא התעצל, לא ישב בצד.היא:  לא טמן ידו בצלחתמשמעות הביטוי  

 נכשל, לא הצליח במאמציו.היא:  העלה חרס בידומשמעות הביטוי  

 .(1) היא הנכונה התשובה 
 
 

זוהי שאלת פסקה בה נדרש להבין מה נכון בנוגע למתחם "בית הנסן". על פי הפסקה אנשים חששו  7.

ים, אך לאחר שהמתחם עבר להתקרב למתחם "בית הנסן" כיוון ששימש בעבר כבית חולים למצורע

 שיקום והוסב למרכז לאומנות ולעיצוב, תושבי האיזור הגיעו לאיזור ונהנו מהמתחם ומהגן שבו. 

 נחפש תשובה מתאימה:

ראשית הוקם מרכז אומנות במקום ורק אז  -אינה נכונה: סדר הזמנים המתואר אינו נכון  (1)תשובה         

 נפסלת.גילו תושבי העיר את קסמו. התשובה 

אינה נכונה: לא בניית המבנה היא שעשתה אותו למוקד משיכה, אלא הסבת המבנה הקיים  (2)תשובה  

 למרכז אומנות. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: סדר הזמנים המתואר שגוי. אין כלל התייחסות בפסקה לתקופה שקדמה לזו  (3)תשובה  

 .בה שימש המבנה כבית חולים למצורעים. התשובה נפסלת

נכונה: על פי הפסקה, תושבי ירושלים אכן נמנעו מביקור במתחם "בית הנסן" עד אשר הוקם  (4)תשובה  

 במתחם מרכז לאומנות ולעיצוב. התשובה מתאימה. 

 .(4) היא הנכונה התשובה 
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יכולה להסביר את תוצאות הניסויים.  שאינהאנו נדרשים למצוא טענה זו שאלת עריכת ניסוי, בה  8.
מתוארים שני ניסויים שמטרתם זהה: לבחון כיצד רמת הסוכר בדם משפיעה על הצלחה  בפסקה

, ואילו בניסוי השני נתנו לקבוצה בתנ"ךשוקולד לפני מבחן  מעטבבחינה. בניסוי הראשון נתנו לקבוצה 

. התלמידים בקבוצת הניסוי הראשונה קיבלו ציון גבוה בחשבוןשוקולד לפני מבחן  הרבהאחרת 
 לעומת התלמידים בקבוצת הניסוי השנייה שקיבלו ציון נמוך מהממוצע. מהממוצע,

נחפש תשובה שאינה יכול להוות הסבר אפשרי להבדל בתוצאות הניסוים, ונפסול כל תשובה שיכולה  
  להסביר הבדל זה:

ך אינה נכונה: אם רמה גבוהה של סוכר פוגעת בחשיבה המתמטית ייתכן שזו הסיבה לכ (1)תשובה         

בעוד שחברי  בחשבוןשתלמידי הקבוצה השנייה קיבלו ציונים נמוכים יותר, שכן הם נבחנו במבחן 
 . תשובה זו מהווה הסבר אפשרי להבדל בתוצאות, ולכן היא נפסלת.בתנ"ךהקבוצה הראשונה נבחנו 

יע על הנבחנים פתרו מבחן כחלק מניסוי ולכן היינו מצפים שזה ישפ בשני המקריםנכונה:  (2)תשובה  
אך זה לא המצב שמתואר בפועל. תשובה זו לא מסבירה את השוני בין  -שתי הקבוצות באותו האופן 

 התוצאות שקיבלו הקבוצות, ולכן היא מתאימה.

ייתכן כי זו  טוב יותראינה נכונה: אם תלמידי קבוצת הניסוי הראשונה יודעים את החומר  (3)תשובה  

במבחן. תשובה זו מהווה הסבר אפשרי להבדל בתוצאות, ולכן היא הסיבה שקיבלו תוצאות גבוהות יותר 
 נפסלת.

שניתנו לנבחני כל קבוצה היא הסיבה לשוני  כמויות השוקולד השונותאינה נכונה: ייתכן כי  (4)תשובה  

בין תוצאות המבחנים של שתי הקבוצות. תשובה זו מהווה הסבר אפשרי להבדל בתוצאות, ולכן היא 
 נפסלת.

 .(2) היא הנכונה התשובה 
 

בשאלות השלמת משפטים, נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם  9.

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות: 

תמצות המשפט: מחיר האבוקדו בחנות של אריאל ירד, והודות לכך הקנייה  .אינה נכונה (1)תשובה         

אריאל הפכה לכדאית לפחות כמו הקנייה בחנות של דוד. כמו כן, בחנותו של דוד רוב הירקות  בחנות של
 זולים יותר.

משתלמת באופן כללי, על אף  פחותאם מחירי הירקות של דוד זולים יותר הרי שהחנות של אריאל עדיין        
 הירידה במחיר האבוקדו. אין היגיון בין חלקי המשפט, התשובה נפסלת.

תמצות המשפט: מחיר האבוקדו בחנות של אריאל ירד, אך למרות זאת עדיין עדיף  .נכונה (2)תשובה  
 לרוב הלקוחות לקנות אצל דוד. זאת מכיוון שרוב הירקות עדיין זולים יותר אצל דוד. 

יש  כלומר, זול יותר לקנות אצל דוד מאשר אצל אריאל, למרות שהאחרון הוזיל את האבוקדו בחנותו.       

 היגיון פנימי במשפט, התשובה מתאימה.

תמצות המשפט: מחיר האבוקדו בחנות של אריאל עלה, ובעקבות זאת הקנייה  .אינה נכונה (3)תשובה  
 בחנות של אריאל הפכה לכדאית יותר מקנייה בחנות של דוד. 

ראשון של המשפט לא לא הגיוני שעלייה במחירים הפכה את חנותו של אריאל למשתלמת יותר. חלקו ה       
 הגיוני. אין צורך להמשיך ולקרוא, התשובה נפסלת.

תמצות המשפט: למרות שמחיר האבוקדו בחנות של אריאל עלה, הקנייה אצלו  .אינה נכונה (4)תשובה  
 עדיין כדאית יותר מקנייה בחנות של דוד. זאת מכיוון שרוב הירקות עדיין זולים יותר אצל דוד. 

שהקנייה אצל אריאל משתלמת יותר אם מחירי רוב הירקות זולים יותר אצל דוד. אין היגיון  לא הגיוני       
 בין חלקי המשפט, התשובה נפסלת.

 .(2) היא הנכונה התשובה 
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בשאלות השלמת משפטים, נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם  .11
 תשובות נוספות:  מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק

האנשים קוראים מילה כאשר היא  כלאינה נכונה. תמצות המשפט: תוצאות ניסוי הראו כי  (1)תשובה         

מוצגת לפניהם. לראיה, כאשר ביקשו מאנשים לא לקרוא את הכתוביות כולם עמדו בכך, אפילו כאשר 
 הסרט היה בשפה זרה והם לא יכלו להבין אותו בלעדיהן.

וי הראה שאנשים חייבים לקרוא כל מילה שמוצגת לפניהם, לא הגיוני שכולם הצליחו להתעלם אם הניס 
 לחלוטין מהכתוביות כאשר התבקשו לעשות זאת. אין היגיון בין חלקי המשפט, התשובה נפסלת.

מילה שמוצגת  כלאנשים שקוראים  ישאינה נכונה. תמצות המשפט: תוצאות ניסוי הראו כי  (2)תשובה  
 ,כולם לא קראו את כל הכתוביותהם. לראיה, כאשר ביקשו מאנשים לא לקרוא את הכתוביות בפני

 אפילו כשלא הזדקקו לכך. 

אם יש אנשים שחייבים לקרוא כל מילה שמוצגת לפניהם, היינו מצפים שלפחות חלק מהאנשים יקראו  
. אין היגיון את הכתוביות עד הסוף למרות שהתבקשו לא לעשות זאת, אך זה לא מה שמתואר במשפט

 בין חלקי המשפט, התשובה נפסלת.

אנשים שקוראים כל מילה שמוצגת  ישנכונה. תמצות המשפט: תוצאות ניסוי הראו כי  (3)תשובה  
בפניהם. לראיה, כאשר ביקשו מאנשים לא לקרוא את הכתוביות חלקם קראו בכל זאת את כולן, אפילו 

 כשלא הזדקקו לכך.

את החלק הראשון, ומאשש את הטענה כי יש אנשים שחייבים לקרוא כל חלקו השני של המשפט תואם  
מילה שמוצגת לפניהם, אפילו כאשר אין בכך כל צורך ממשי. יש היגיון פנימי במשפט, התשובה 

 מתאימה.

האנשים שקוראים כל מילה שמוצגת  ישאינה נכונה. תמצות המשפט: תוצאות ניסוי הראו כי  (4)תשובה  
כשהיו  פילואלמרות שביקשו מאנשים לא לקרוא את הכתוביות כולם קראו אותן, בפניהם. לראיה, 

 זקוקים לכתוביות כדי להבין את הסרט. 

המילה "אף" במשפט האחרון יוצרת ניגוד שאינו מתאים במשפט. לא הגיוני להגיד שאנשים קראו את        
 , התשובה נפסלת.כשהיו זקוקים להן. אין היגיון בין חלקי המשפט אפילוהכתוביות 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

בשאלות השלמת משפטים, נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם  .11

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות: 

זאת בהתאם  אינה נכונה. תמצות המשפט: מחקר חדש מראה כי שיטת "ניצן" גרועה, (1)תשובה         

למחקרים קודמים שתמכו גם הם בטענה זו. למרות זאת, המחקר החדש לא טוב, ולכן הוא בעצם מפריך 

 את מה שעלה במחקרים קודמים.

בתוצאות המחקרים הקודמים, ולכן בין אם הוא טוב או לא, הוא לא  תומךלפי המשפט המחקר החדש  

 גיון בין חלקי המשפט, התשובה נפסלת.יכול להפריך את תוצאות המחקרים הקודמים. אין הי

אינה נכונה. תמצות המשפט: מחקר חדש מראה כי שיטת "ניצן" מוצלחת במידה מסוימת,  (2)תשובה  

 למחקרים קודמים שהראו כי שיטת "ניצן" גרועה.  זאת בהתאם

מחקרים  אם תוצאות המחקר החדש מראות כי מבחן "ניצן" מוצלח במידה מסוימת, ואילו תוצאות       

קודמים מראות כי זה מבחן גרוע, הרי שלא הגיוני לומר שתוצאות המחקר החדש מצטרפות לתוצאות 

 המחקרים הקודמים. אין צורך להמשיך ולקרוא. אין היגיון בין חלקי המשפט, התשובה נפסלת.
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ים נכונה. תמצות המשפט: מחקר חדש מראה כי שיטת "ניצן" טובה, זאת בהתאם למחקר (3)תשובה  

זאת, המחקר החדש לא טוב, ולכן אין ביכולתו לחזק את  למרותקודמים שתמכו גם הם בטענה זו. 

 מסקנות המחקרים הקודמים.

כלומר, המחקר החדש תומך בתוצאות המחקרים הקודמים, אך מכיוון שמחקר זה אינו מוצלח )לא  

זק את תוצאות המחקרים עומד בקריטריונים המדעיים המתבקשים(, הרי שתוצאותיו לא עוזרות לח

 הקודמים. יש היגיון פנימי במשפט, התשובה מתאימה.

אינה נכונה. תמצות המשפט: מחקר חדש מראה כי שיטת "ניצן" גרועה, זאת בהתאם  (4)תשובה  

 מחזקלמחקרים קודמים שתמכו גם הם בטענה זו. למרות זאת, המחקר החדש לא כל כך טוב, ולכן הוא 

 קודמים.את מסקנות המחקרים ה

המילה מחזק בשורה האחרונה לא מתאימה. אם המחקר החדש לא כזה טוב )עומד רק בדוחק(, הרי  

שאין הוא יכול לחזק את תוצאות המחקרים הקודמים, לכל היותר הוא יכול שלא לפגוע בהן. אין היגיון 

 בין חלקי המשפט, התשובה נפסלת.

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

 

ת מילולית בה יש לקבוע אילו מהחלפות המילים מיישבות את הסתירה במשפט זו שאלת משמעו  12.

המקורי. כדי לעשות את נעבוד עם התשובות, "נציב" את המילים בכל תשובה במקומן של המילים 

 המתאימות במשפט המקורי, ונבדוק האם במשפט שהתקבל יש היגיון פנימי.

 ואףשהנאשם הביע חרטה,  מכיווןהשופטת הסבירה כי הוא: אינה נכונה: המשפט שמתקבל  (1)תשובה         

 . פסוליםבעונשו מכיוון שהשתכנעה שפעל ממניעים  להקל, היא החליטה לטובתושעדים רבים העידו 

התשובה . אם מניעיו של הנאשם פסולים בעיני השופטת הרי שהיינו מצפים שהיא דווקא לא תקל בעונש

 נפסלת.

שהנאשם הביע חרטה,  )אפילו( הגםהשופטת הסבירה כי אינה נכונה: המשפט שמתקבל הוא:  (2)תשובה  

שפעל ממניעים  בעונשו מכיוון שהשתכנעה להקל, היא החליטה נגדושעדים רבים העידו  ומכיוון

 . םמוצדקי

מילת הסיבה "מכיוון" בחלקו הראשון של  -יש סתירה בין חלקו הראשון של המשפט לחלקו השני 

העובדה שרבים  ללגבהמשפט אינה מתאימה. לא הגיוני שהשופטת החליטה להקל בעונשו של הנאשם 

 העידו נגדו. התשובה נפסלת.

 ואףשהנאשם הביע חרטה,  )אפילו( הגםכי  הסבירהפטת השונכונה: המשפט שמתקבל הוא:  (3)תשובה  

. פסוליםבעונשו מכיוון שהשתכנעה שפעל ממניעים  החמירל, היא החליטה ולטובתשעדים רבים העידו 

את  יגצהמשפט מתאר ניגוד בין העדויות לטובת הנאשם לבין גזר הדין המחמיר שקיבל בפועל, וכן מ

 שפט. התשובה מתאימה.הסיבה לעונש המחמיר. קיים היגיון פנימי במ

שהנאשם הביע חרטה,  )אפילו( הגם השופטת הסבירה כיאינה נכונה: המשפט שמתקבל הוא:  (4)תשובה  

 בעונשו מכיוון שהשתכנעה שפעל ממניעים להחמיר, היא החליטה נגדושעדים רבים העידו  ואף

ני השופטת אם מניעיו של הנאשם מוצדקים בעי –. במשפט מתקיימות מספר סתירות, בראשן מוצדקים

 הרי שהיינו מצפים שהיא דווקא תקל בעונש, ולא תחמיר. התשובה נפסלת.

 .(3) היא הנכונה התשובה 
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מהטענות שבתשובות עולה מדבריו של כותב המאמר. כדי להשיב על  וזו שאלת פסקה בה יש לקבוע איז 13.

יעה בה טענה החוזרת נחפש תשובה שמופהשאלה נקרא את הפסקה, נתמצת את הרעיון המרכזי ממנה, ו

טעות להתבסס רק על שרידים שהתגלו בחפירות בשחזור תזונתו של האדם  והיזעל רעיון זה. לפי הפסקה 

, אך אין זה זאת מפני ששרידים מן הצומח נוטים להתכלות יותר מאשר שרידים מן החיבתקופת האבן. 

 .אומר שהם לא היו חלק מתזונתו

ינה נכונה: בפסקה לא נאמר שהאדם בתקופת האבן ניזון מצמחים יותר מאשר מבשר, אלא א (1)תשובה         

 התשובה נפסלת. הוא אכל יותר צמחים ממה שמאמינים החוקרים.שככל הנראה הוא 

 אינה נכונה: בפסקה לא נאמר שהחוקרים לא מנסים לשחזר את כל מרכיבי התזונה, אלא (2)תשובה  

 שהם מסתמכים בשחזור רק על שרידים וזאת טעות. התשובה נפסלת.

נכונה: מיעוט שרידי צמחים ביחס לשרידים מעולם החי, אינו מעיד בהכרח שהאדם בתקופת  (3)תשובה  

האבן ניזון ממעט צמחים והרבה בשר, שכן ייתכן והאדם ניזון מהרבה צמחים אך השרידים שלהם 

 אימה.מתקופה זו התכלו. התשובה מת

אינה נכונה: בפסקה לא נאמר שממצאים ממקום מסוים לא יכולים להעיד על המתרחש  (4)תשובה  

 במקום אחר, אלא שבאופן כללי לא ניתן להסתמך על ממצאים אלו. התשובה נפסלת.

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

 

יתה כוונתו של ימה הנקרא את הפסקה וננסה להבין זוהי שאלת משמעות מילולית ובה משל ונמשל.  14.

 יתה כוונתה של שמיר. יגבעון ומה ה

לצפות מפילוסוף העוסק באתיקה להיות מוסרי, זה כמו לצפות שעונה לד"ר גבעון  לבנסון"ר ד        

, כלומר, היא רומזת שהוא מצפה למשהו שברור שאינו אפשרי, הרי אדם ממתמטיקאי להיות משולש

של ד"ר גבעון, היא על כך שסנקה לא  הביקורתשמכך ניתן להסיק אינו יכול להיות צורה גאומטרית. 

המשל שבחרה אינו מוצלח, לבנסון כי שעסק באתיקה. ד"ר שמיר עונה לד"ר  על אףהיה אדם מוסרי 

)פילוסוף העוסק באתיקה שיכול להיות  , זאת בניגוד לנמשלכיוון שמתמטיקאי לא יכול להיות משולש

אומרת שזה  לבנסוןמבקר את הפילוסוף סנקה על כך שהוא עצמו אינו מוסרי,  גבעון, . כלומרמוסרי(

ילוסוף שעוסק עונה שדווקא אפשר לדרוש זאת מפ שמירטיפשי לדרוש מפילוסוף שיהיה מוסרי ו

 באתיקה.

 נחפש תשובה מתאימה:       

, ואילו שמיר לא שסנקה אינו מוסרימהפסקה משתמע כי גבעון סבר דווקא אינה נכונה:  (1)תשובה         

קה באופן ספציפי, אלא בשאלה האם מוסריות היא בכלל תכונה עוסקת כלל בשאלת מוסריותו של סנ

 .התשובה נפסלתשניתן לשייך לפילוסוף העוסק באתיקה. 

נכונה: מהפסקה אכן משתמע שגבעון טען כי סנקה לא היה מוסרי, ואילו שמיר טענה כי  (2)תשובה  

 .התשובה מתאימהמוסריות היא תכונה שניתן לשייך לפילוסוף העוסק באתיקה. 

, ואילו דבריה של שסנקה אינו מוסרימהפסקה משתמע כי גבעון סבר דווקא אינה נכונה:  (3)תשובה  

שמיר לא עוסקים בתנאים הדרושים לעיסוק באתיקה, אלא בשאלה האם מוסריות היא תכונה שניתן 

 התשובה נפסלת.לשייך לפילוסוף. 
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ה מוסרי, אך שמיר כלל לא מהפסקה אמנם עולה כי גבעון טען שסנקה לא היאינה נכונה:  (4)תשובה  

התייחסה לשאלה אם פילוסופים שעוסקים באתיקה הם בעלי מוסר, אלא לשאלה האם ניתן בכלל 

 התשובה נפסלת. לצפות מהם להיות מוסריים. 

 .(2) היא הנכונה התשובה 

 

 

דמים זוהי שאלת כללים בה יש למצוא מה לא ייתכן לפיהם. נתון כי נעמה לומדת בחוג השחייה למתק 15.

 לחוג שחייה למתקדמים במתנ"ס:  להרשמה לליםכבמתנ"ס ונתונים שלושה 

 בוגר חוג שחייה למתחילים במתנ"ס א' ללכ :  ללא מבחן 5קבלה מגיל 

 לא בוגר חוג מתחילים במתנ"ס ב' כלל :  עבר מבחן + 7קבלה מגיל 

 ים : בוגר חוג שחייה למתחילים במתנ"ס/ אח לומד כעת בחוג למתחילג' ללכ זכאי להנחה 

 המתוארים. כל תשובה בה לא מופיעה סתירה נפסלת: כלליםשמתארת סתירה ביחס לש תשובה נחפ 

א', אם נעמה בוגרת חוג שחייה למתחילים באותו המתנ"ס,  הרי שהיא  כלל אינה נכונה: על פי (1)תשובה         

סתירה ולכן התשובה מבחן. אין וללא צורך ב 5יכולה להתקבל לחוג השחייה למתקדמים כבר מגיל 

 נפסלת.

א'(, הרי שייתכן כי  ללכאינה נכונה: אם נעמה בוגרת חוג שחייה למתחילים באותו המתנ"ס ) (2)תשובה  

סתירה ג'(, ללא תלות באחיה. אין  ללכהיא לומדת בחוג השחייה למתקדמים וכן כי היא זכאית להנחה )

 ולכן התשובה נפסלת.

ועברה מבחן שחייה, היא יכולה להתקבל לחוג השחייה  7אינה נכונה: אם נעמה מעל גיל  (3)תשובה  

ב'(. כמו כן, אם אחיה משתתף כעת בחוג שחייה למתחילים הרי שהיא זכאית להנחה  ללכלמתקדמים )

 סתירה ולכן התשובה נפסלת.ג'(. אין  ללכ)

מתחילים במתנ"ס אחר, היא עדיין לא יכולה נכונה: הגם שנעמה סיימה קורס שחייה ל (4)תשובה  

ב'. מצב זה לא ייתכן וסותר את התנאים המתוארים.  ללכ, זאת לפי 7להתקבל לחוג למתקדמים לפני גיל 

 התשובה מתאימה. 

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

 

ביעה. לפי את הידיעה על הטמדוע המשפטנית מפרשת באופן המתואר זו שאלת פסקה בה יש למצוא  16.

תה התרשלות יהיאכן דבריה, במקרה של נזק כלשהו, יש להעמיד אדם לדין בגין רשלנות רק אם ברור ש

כדי לקבוע זאת, צריך לוודא שלאחר בירור ראשוני ובסיסי של העובדות ניתן לומר ללא שהובילה לנזק. 

ומרת שאחרי שנודעו כל פרטי הידיעה אלכן, אם . במה הוא התרשלוגם  היה מישהו שהתרשלכל ספק ש

שכן מהבירור  , הרי שלא מדובר במקרה של רשלנותהמקרה כעת חוקרים אם בכלל היה גורם שהתרשל

לחפש את הראשוני לא נקבע שאכן היה אדם כזה. משום כך, המשפטנית מפרשת זאת כחקירה שנועדה 

 . הייתה רשלנותכלל לא בטביעה בעוד שלדעתה  מי להאשים

  ש תשובה מתאימה:נחפ 

המשפטנית לא טוענת שברוב מקרי הטביעה אין אשמים, אלא שאם לא עלתה  אינה נכונה: (1)תשובה         

 התשובה נפסלת.האפשרות לאשמים בחקירה הראשונית זה מפני שאין כאלה. 
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את לא נטען בשום שלב שמנהל החקירה יודע מי התרשל אך בוחר להעביר אינה נכונה:  (2)תשובה  

 התשובה נפסלת.האחריות לאחרים. 

לפי הפסקה, אחרי שהתבררו כל פרטי הטביעה החלו לחקור "אם היה גורם אינה נכונה:  (3)תשובה  

 שהתרשל". כלומר, כלל לא ברור שיש מישהו כזה ובוודאי שלא ניתן לומר ש"מהות ההתרשלות ברורה".

 התשובה נפסלת.

בפסקה נטען שיש להאשים ברשלנות רק אם זו התגלתה בצורה מפורשת מהחקירה נכונה:  (4)תשובה  

התשובה הראשונית, מה שלא קרה במקרה הטביעה המתואר, כלומר, אכן לא ברור אם הייתה רשלנות. 

 מתאימה. 

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

פה ורפרין לאנשים המצויים בקבוצת סיכון. נקרא את מועילה התרו כיצדזו שאלת פסקה בה יש להבין  17.

 הפסקה ונחלק את התהליך המתואר בה לשלבים: 

כלי דם קרע בדופן חלבוני הקרישה רדומים עד הפעלתם בעת  מסייע בייצור חלבוני קרישה  Kוויטמין  

 מעודדים היווצרות קרישי דם במטרה למנוע אובדן דם.  חלבוני הקרישה 

המצויים בקבוצת סיכון הם אלו שנוצרים אצלם קרישי דם גם ללא צורך, כלומר מתקיים אצלם  אנשים       

השלב האחרון בתהליך מבלי שמתרחש השלב הקודם לו )פגיעה בכלי הדם(. התרופה ורפרין משפיעה על 

, כך שנטילתה תגרום לכך Kהשלב הראשוני ביותר בתהליך המתואר מעלה, דהיינו על ייצור ויטמין 

 יווצרו פחות חלבוני קרישה מלכתחילה. ש

כלומר, אם התרופה מפחיתה בייצור הויטמין ובכך מפחיתה גם בייצור חלבוני קרישה, אז לקרישי הדם  

 יהיה קשה יותר להיווצר.

אינה נכונה: לא נאמר בפסקה שהתרופה מאפשרת לגוף להבדיל בין הפעלת חלבוני קרישה  (1)תשובה         

. אלא שבאופן כללי היא גורמת לייצור של פחות חלבוני קרישה, לכל מטרה שהיא למטרות שונות,

 התשובה נפסלת.

לא נאמר בפסקה שהתרופה מקשה על הפעלת חלבוני הקרישה, אלא מפחיתה אינה נכונה:  (2)תשובה  

 התשובה נפסלת. את הייצור שלהם.

, אך היא לא מסייעת לפירוק Kויטמין אינה נכונה: התרופה אמנם מפחיתה את פעילותו של  (3)תשובה  

 . התשובה נפסלת.קרישי דם, אלא גורמת לכך שנוצרים פחות מהם

, דבר הגורם לכך שפחות חלבוני קרישה Kהתרופה מפחיתה את פעילותו של ויטמין נכונה:  (4)תשובה  

 התשובה מתאימה. יווצרו, מה שמוביל בתורו לכך שפחות קרישי דם יווצרו. 

 .(4) היא כונההנ התשובה 

 

(, נקרא את 4בשאלה זו יש לקבוע מדוע "האמינו שסוכרים אלו אינם מביאים כל תועלת לתינוק" )שורה  18.

הפסקה הראשונה, וננסח לעצמנו תשובה מתאימה ורק אז נעבור לתשובות ונחפש תשובה דומה לזו 

 שניסחנו. 

רים בחלב אם, מה שגרם לאמונה על פי הפסקה, תינוקות אינם מסוגלים לעכל כחמישית מהסוכ 

 שסוכרים אלה )הבלתי מתעכלים( אינם מועילים לתינוק.

אינה נכונה: אמנם נאמר בפסקה כי יש בחלב אם סוכרים רבים אחרים, אך אין לזה קשר  (1)תשובה         

 לכך שהאמינו כי חלק מהסוכרים אינם מועילים לתינוק. כי התשובה נפסלת.
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נה: בפסקה דווקא נאמר בפירוש שפרופסור גרמן בודד את הסוכר הבלתי מתעכל אינה נכו (2)תשובה  

מהסוכרים המתעכלים, ובכל אופן זוהי לא הסיבה המתוארת לכך שהאמינו שהסוכר הבלתי מתעכל 

 אינו מועיל לתינוק. התשובה נפסלת.

ל תועלת לתינוק נכונה: מהפסקה אכן משתמע שהסיבה שסברו כי סוכרים אלו לא מביאים כ (3)תשובה  

 היא שהם אינם מתעכלים בגופו. התשובה מתאימה.

אינה נכונה: על פי הפסקה דווקא ידוע שחלב אם התפתח בתהליך אבולוציוני ארוך, וזו בדיוק  (4)תשובה  

 אינם חסרי תועלת. התשובה נפסלת. הסיבה לכך שגרמן האמין שסוכרים אלה 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

 

עסקת חליפין מתארת מצב בו צד (. 7יש להבין מיהם שני הצדדים ב"עסקת החליפין" )שורה  בשאלה זו 19.

א' נותן לצד ב' משהו שעוזר לו, ובתמורה צד ב' נותן דבר מה בחזרה לצד א', כך ששני הצדדים מרוויחים. 

 חליפין.הם יהיו שני הצדדים בעסקת ה -נחזור לפסקה וננסה להבין מי הם המרוויחים מהמצב המתואר 

על פי הפסקה, החיידק ביפידובקטריום לונגום מקבל מהתינוק מזון שעוזר לו לשגשג, ושגשוג זה עוזר  

לתינוק, בכך שהוא מונע נוכחות של חיידקים אחרים שיכולים להזיק לתינוק. כלומר, הצדדים בעסקת 

 החליפין הן החיידק ביפידובקטריום לונגום והתינוק.

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

 

בשאלה זו יש לקבוע איזה מהמשפטים הוא המתאים ביותר להחליף את המילים "ברם, הסיבה לכך  20.

נקרא את הפסקה והשנייה וננסה להבין משמעות המשפט, לאחר מכן נעבור (. 14נותרה עלומה" )שורה 

 לתשובות ונסמן את התשובה בעלת המשמעות הדומה ביותר לזו שבמשפט המקורי.  

 1989( מתואר הממצא ממחקרה של פרופ' דוד משנת 13קודם למשפט המופיע בשאלה )שורה במשפט ה 

זבובים ממין זכר נוטים להעדיף נקבות שאוכלות אותו מזון שהם אוכלים, על פני נקבות שאוכלות  –

. כלומר, 2010לא הייתה ידועה עד שנת  לכךמזון שונה מזה שהם אוכלים. ומיד לאחר מכן כתוב שהסיבה 

 כך" מתייחס לממצאיה של פרופסור דוד על ההעדפות של זבובים ממין זכר.  "

אינה נכונה: על פי הפסקה, הסברה שלחיידקים יש קשר להעדפות המיניות של הזבובים  (1)תשובה         

 . התשובה נפסלת.2010, לאחר הניסוי שנערך בשנת בשלב מאוחר יותרעלתה רק 

החידה שנותרה ללא מענה היא אכן מדוע זבובים זכרים נמשכים דווקא  נכונה: לפי הפסקה, (2)תשובה  

 לנקבות שצורכות מזון זהה לזה שהם צורכים. התשובה מתאימה.

מסוים על ידי הזבובים, אלא  להעדפת מזוןאינה נכונה: הסוגיה המוצגת לא עוסקת בסיבות  (3)תשובה  

 מסוימות. התשובה נפסלת. להעדפת נקבותבסיבה 

 אינה נכונה: בפסקה אין התייחסות להעדפות של הנקבות כלפי הזכרים. התשובה נפסלת. (4) תשובה 

 .(2) היא הנכונה התשובה 

 

(. נחזור לשורות 19-18בשאלה זו יש לקבוע מדוע נעלמו ההעדפות המיניות של הזבובים הזכרים )שורות  21.

 תשובה מתאימה. הרלוונטיות בפסקה, נסכם לעצמנו את הדברים ולאחר מכן נחפש 
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החוקרים נתנו לזבובים הזכרים אנטיביוטיקה שגרמה לחיידקים  ,2010בחלקו השני של הניסוי משנת  

 בגופם למות, וכתוצאה מכך נעלמה ההעדפה המינית מבוססת המזון של הזבובים. 

ון של הניסוי אינה נכונה: זוהי אינה הסיבה המתוארת בפסקה. יתרה מכך, גם בחלק הראש (1)תשובה         

 קבוצות הזבובים הופרדו ולאחר זמן אוחדו, אך הזבובים כן הראו העדפה מינית. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: לא מופיע בפסקה שום מידע הנוגע להשפעת האנטיביוטיקה על חוש הטעם של  (2)תשובה  

 הזבובים. התשובה נפסלת.

ם העלים את ההעדפות המיניות של הזבובים. נכונה: כמתואר בפסקה, מותם של החיידקי (3)תשובה  

 התשובה מתאימה.

 יכולתםשל החיידקים לשגשג, אלא על  הצורךאינה נכונה: האנטיביוטיקה לא השפיעה על  (4)תשובה  

 לשגשג, זאת בכך שהיא גרמה למותם. התשובה נפסלת. 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

רה את כוונת המשפט בצורה הטובה ביותר. נקרא את בשאלה זו יש להבין איזו מן ההדגשות מבהי 22.

הפסקה השלישית בדגש על המשפט עליו אנו נשאלים, נתמצת לעצמנו את הרעיון המרכזי שלו ולאחר 

מכן נקרא כל תשובה בהתאם להדגשה המסומנת בה. נסמן את התשובה בה הדגשת המילה עוזרת להבין 

 את מטרת המשפט באופן הטוב ביותר.

יכולים לתקשר זה עם זה  מזנים שוניםיו אנו נשאלים נכתב בהקשר לשאלה כיצד חיידקים המשפט על 

ולשתף פעולה יחד. לפי בסלר, התשובה לשאלה זו היא שלחיידקים יש שפה כימית מיוחדת שכל 

החיידקים יכולים להבינה, זאת בנוסף לעובדה שיש לכל זן חיידקים גם שפה משלו. כלומר, החלק 

 החיידקים מבינים, ולא רק אלה השייכים לאותו הזן. כלקיימת שפה שהוא ש המהותי במשפט

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

בשאלה זו יש לקבוע איזו מהשיטות המופיעות בתשובות היא המתאימה ביותר להיות שיטה חדשה  23.

גלית להתמודדות עם חיידקים הגורמים מחלות. על פי הפסקה האחרונה, תרומתה של בסלר היא הת

שקיימת שפה כימית המשותפת לכל החיידקים ומאפשרת תקשורת בין זנים שונים של חיידקים, ולכן 

 נחפש תשובה בה מופיעה שיטה המתבססת על תגלית זו:

אינה נכונה: לשיטה המוצגת בתשובה אין קשר לתגלית של בסלר, אלא לעסקת החליפין  (1)תשובה         

 בפסקה הראשונה. התשובה נפסלת. המתוארת על ידי פרופסור גרמן

אינה נכונה: לשיטת המוצגת בתשובה אין קשר לתגלית של בסלר, אלא לניסוי הישראלי  (2)תשובה  

 המוצג בפסקה השניה. התשובה נפסלת. 2010משנת 

אינה נכונה: השיטה המוצגת בתשובה מציעה לפגוע ביכולות הפעולה של החיידקים, אך לא  (3)תשובה  

 שימוש בתגליתה של בסלר. התשובה נפסלת.באמצעות 

נכונה: השיטה המוצגת בתשובה מציעה לפגוע ביכולת התקשורת הכימית של החיידקים,  (4)תשובה  

כלומר, היא עושה שימוש בתגלית של בסלר אודות אופן התקשורת של חיידקים מזנים שונים. התשובה 

 מתאימה. 

 .(4) היא הנכונה התשובה 
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 פרק ראשון -בה כמותית חשי -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 

התשובה 
 הנכונה

4 2 3 2 4 

 

בשאלה זו מוגדרת פעולה מומצאת על שני מספרים:  1.
n

1
x $ n

x
ת הפעולה שווה לשבר . כלומר, תוצא

שבמכנה שלו חזקה, שהבסיס שלה הוא המספר השמאלי והמעריך שלה הוא המספר הימני. יש למצוא 

.  נתחיל מחישוב הביטוי שבתוך הסוגריים. מתקבל: (0 $ 2) $ 3את ערך הביטוי 
0

1 1
2 $ 0 1

12
. בשלב 

. מתקבל: 1 $ 3הבא יש למצוא את ערך הביטוי 
1

1 1
3 $ 1

33
 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 

זו שאלה שעוסקת במספרים שלמים. נתונים שני מספרים עוקבים וראשוניים. מספרים עוקבים הם  2.

, ולכן, בזוג מספרים עוקבים תמיד מספר אחד הוא זוגי והשני 1מספרים שלמים שההפרש ביניהם הוא 

זוגי. מבין כל המספרים -וניים שאחד מהם זוגי והשני איהם שני מספרים ראש b-ו aזוגי. כלומר, -אי

. יש a = 2  ,b = 3. לפיכך, ניתן לקבוע שזוג הראשוניים העוקבים הוא: 2הראשוניים, רק אחד הוא זוגי: 

 .a-ערך אפשרי אחד בלבד ל

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

נשים.  ניתן לבנות משוואה התפוחים שיש לשלושה א ינתונה בעיה כללית שעוסקת בקשר בין מספר 3.

מהנתונים, ומכיוון שהגורם המבוקש הוא נעלם ספציפי )מספר התפוחים של יואב( ניתן גם להציב 

 תשובות.

 בניית משוואהדרך א:  

.  yהגורם המבוקש הוא יואב, ולכן נבחר אותו כנעלם במשוואה. נסמן שמספר התפוחים של יואב הוא  

. מספר התפוחים של דני  y)– (4, ומכאן שמספר התפוחים של דני הוא תפוחים פחות מליואב 4לדני יש 

הוא 
1

4
 :תפוחים. מספר התפוחים שלה הוא 4ממספר התפוחים של מיכל, כלומר למיכל יש פי  

4 (y – 4) = 4y – 16.נתון כי מספר התפוחים של מיכל שווה לסכום מספרי התפוחים של דני ושל יואב . 

 נתאר זאת במשוואה:

4y – 16 = y + y – 4  /  – 2y + 16 

2y = 12  / :2 

y = 6 

 תפוחים. 6קיבלנו שליואב יש  
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 הצבת תשובות: בדרך  

 תפוחים,  2. אם לדני יש = 4 – 6תפוחים  2תפוחים, אז לדני יש  6אם ליואב יש נכונה:  (1)תשובה  

 תו מספר תפוחים שיש לדני וליואב יחד: . למיכל אכן יש או= 4 ⸱ 2תפוחים  8אז למיכל יש 

 . התשובה מתאימה.2 + 6 = 8

תפוחים,  12. אם לדני יש = 4 – 16תפוחים  12תפוחים, אז לדני יש  16אם ליואב יש אינה נכונה:  (2)תשובה  

. 12 + 16 ≠ 48. למיכל אין אותו מספר תפוחים שיש לדני וליואב יחד: = 4 ⸱ 12תפוחים  48אז למיכל יש 

 התשובה נפסלת.

תפוחים,  20. אם לדני יש = 4 – 24תפוחים  20תפוחים, אז לדני יש  24אם ליואב יש אינה נכונה:  (3)תשובה  

. 20 + 24 ≠ 80. למיכל אין אותו מספר תפוחים שיש לדני וליואב יחד: = 4 ⸱ 20תפוחים  80אז למיכל יש 

 נפסלת. התשובה

תפוחים,  44. אם לדני יש = 4 – 48תפוחים  44תפוחים, אז לדני יש  48אם ליואב יש  אינה נכונה: (4)תשובה  

. 44 + 48 ≠ 176. למיכל אין אותו מספר תפוחים שיש לדני וליואב יחד: = 4 ⸱ 44תפוחים  176אז למיכל יש 

 התשובה נפסלת.

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

מכיוון שאין נתונים מספריים ית למשולש. , זווית חיצונαבשאלה נתון משולש, ויש למצוא את גודלה של  4.

בשאלה וגם בתשובות מופיעים נעלמים, אפשר להציב מספרים עבור הזוויות, או לחשב את הזוויות לפי 

 המשפטים שעוסקים במשולשים.

 הצבת מספריםדרך א:  

בל משולש . התק80° = 100° – 180°שוות שתיהן  α-, נקבל שזוויות המשולש שצמודות לα = 100°בהצבת  

 .20° = 80° – 80° – 180°, הזווית השלישית שווה: β, ולפיכך, 80°ששתיים מזוויותיו שוות 

 :α = 100°ונפסול תשובות שבהן לא מתקבל כי  β = 20°נציב בתשובות  

 נפסלת. . התשובה160° = 20° – 180° אינה נכונה: (1)תשובה  

 נכונה: )2(תשובה  
20

90 90 10 100
2

 התשובה מתאימה. .

אינה נכונה:  (3)תשובה  
20

135 135 10 125
2


       נפסלת. . התשובה 

 . התשובה נפסלת.140° = 40° – 180° = 20°⸱2 – 180° אינה נכונה: (4)תשובה  

 

 חישוב זוויות: בדרך  

לש . ניתן להסיק מכך ששתי זוויות המשוαלפי הסרטוט, שתיים מהזוויות החיצוניות למשולש הן  

ומכאן שסכום  β. זווית הראש של המשולש היא שצמודות להן שוות זו לזו, ושהמשולש שווה שוקיים

וכל זווית בסיס שווה:   β –180°זוויות הבסיס הוא 
180

90
2 2

  
  הזווית המבוקשת היא זווית .

שווה לסכום של  αלפיכך,  .החיצונית למשולש. זווית חיצונית שווה לסכום שתי הזוויות שלא צמודות ל

 זווית הראש במשולש ושל אחת מזוויות הבסיס:

 
2 2

90 90 90 90
2 2 2 2 2

    
               

  .(2)התשובה הנכונה היא  
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השאלה עוסקת ביחס השטחים בין משולש וטרפז. ניתן להיעזר בנוסחאות השטח של צורות אלה או  5.

 "(.להסתייע בסרטוט ולחלק אותו לצורות זהות )"קיפולי נייר

 שימוש בנוסחאות שטחדרך א:  

 ABCD  מקבילית, והעבירו בה אנך לצלע, שמחלק אותה למשולש כהה ולצורה בהירה.  מכיוון

שבמקבילית צלעות מנוגדות הן מקבילות, במצולע הבהיר יש שתי צלעות מקבילות ולפיכך הוא טרפז. 

לפי הסרטוט, ובסיסו  2xון הוא . בסיסו העליh-כדי לחשב את שטח הטרפז הבהיר, נסמן את גובהו ב

. שטח הטרפז הוא: 3xהתחתון הוא גם צלע במקבילית ולפיכך שווה לצלע העליונה בשלמותה: 
(2x 3x) h 5 x h

2 2
, h. השטח הכהה הוא משולש ישר זווית. הגובה של המשולש זהה לגובה הטרפז, 

. שטח המשולש הוא: xוניצבו השני שווה 
x h

2
. היחס בין השטחים המבוקשים בשאלה הוא:  

5 x h x h
:

2 2
 . x ⸱ hולצמצם מהמונים  2. כדי לפשט אותו ניתן להרחיב את שני צדיו פי 

 . 1 : 5מתקבל היחס  

 

 "קיפולי נייר": בדרך  

ומחלק את צלע המקבילית  Bהעבירו במקבילית אנך שיוצא מנקודה  

. כדי לחלק את הסרטוט לצורות זהות, נוריד 2x-ו xל לחלקים בגוד

. את המלבנים שהתקבלו ניתן לחלק E-ו Dאנכים נוספים מנקודות 

למשולשים שזהים למשולשים שנמצאים מצדי המקבילית. באופן זה 

משולשים זהים, והשטח  5-ניתן לראות שהשטח הבהיר מורכב מ

 . 5 הכהה מורכב ממשולש אחד כזה. היחס המבוקש הוא

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

בשאלה זו מופיעה משוואה שמשלבת שני נעלמים וסימן שורש. כדי לפשט את המשוואה, כדאי להעלות  6.

את אגפי המשוואה בריבוע ולהיפטר מן השורש. לאחר מכן, מכיון שנתון שהנעלמים חיוביים, אפשר 

 לחלק את האגפים בנעלמים שמופיעים בשני האגפים. מתקבל:
2 2a b a b  /   

a2 ⸱ b = a2 ⸱ b2   /  : a2 

b = b2  /  : b 

1 = b 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

. לאחר 4-בשאלה זו מופיעה בעיה שעוסקת בחלוקה. נתון כי מספר התלמידים בכיתה אינו מתחלק ב 7.

. ניתן להסיק מכך 4-שהצטרפו לתלמידי הכיתה תלמידים מכיתה נוספת, התקבל סכום שכן מתחלק ב

. כך, התלמידים שלא הצליחו להסתדר 4-שגם מספר התלמידים בכיתה המקבילה אינו מתחלק ב

 התלמידים מספר להיות יכול לאש מספר למצוא ישברביעייה בכל אחת מהכיתות ירכיבו ביחד רביעיה. 

 .28: 4-נסמן את התשובה היחידה שבה מופיע מספר שמתחלק ב המקבילה, ולכן כיתהב

 ניתן גם להיעזר בתשובות כדי להבין עיקרון זה: 

תלמידים.  15תלמידים ובכיתה המקורית יש  25ייתכן שבכיתה המקבילה יש  אינה נכונה: (1)תשובה  

 , אך כאשר הם מתאחדים יש4תלמידי שתי הכיתות אינם יכולים להתחלק לקבוצה של 

 נפסלת. . התשובה4-. מספר זה מתחלק ב= 15 + 25 תלמידים 40
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תלמידים.  14למידים ובכיתה המקורית יש ת 26ייתכן שבכיתה המקבילה יש  נכונה:אינה  (2)תשובה  

 , אך כאשר הם מתאחדים4תלמידי שתי הכיתות אינם יכולים להתחלק לקבוצה של 

 נפסלת. התשובה . 4-. מספר זה מתחלק ב= 14 + 26 תלמידים 40יש  

תלמידים.  13תלמידים ובכיתה המקורית יש  27ייתכן שבכיתה המקבילה יש  אינה נכונה: (3)תשובה  

 , אך כאשר הם מתאחדים יש4ידי שתי הכיתות אינם יכולים להתחלק לקבוצה של תלמ

 נפסלת. .  התשובה4-. מספר זה מתחלק ב= 13 + 27 תלמידים 40 

 4קבוצות של  7-תלמידים, הם יכולים להסתדר ב 28אם בכיתה המקבילה יש  נכונה: (4)תשובה  

. התשובה 4-ר התלמידים בה לא מתחלק בתלמידים. במקרה כזה הם לא יכולים לסייע לכיתה שמספ

 מתאימה.

 .(4)התשובה הנכונה היא  
 

שאלה זו מערבת בעיית תנועה עם ידע בגאומטריה. הגורם המבוקש הוא היחס בין המהירויות של  8.

שמוליק ושל דורון. נתון כי זמן הריצה של שניהם זהה. נוסף על כך, ידוע כי שמוליק רץ על קוטר המעגל 

(2r וכי דורון רץ על קשת שמהווה חצי מעגל )
2r

r
2

  
   

 
. בין הדרך לבין המהירות יש יחס ישר. כלומר, 

ככל שמהירותו של מישהו גדולה יותר כך הוא יעבור דרך ארוכה יותר בזמן נתון. לפיכך, יחס המהירויות 

של שמוליק ושל דורון זהה ליחס הדרכים שלהם: 
2 r

r

2



. 

 :x-. נסמן את הזמן הזהה של שמוליק ושל דורון בניתן גם לרכז את הנתונים בטבלת תנועה 

 דרך זמן מהירות 

2 שמוליק r

x
 x 2⸱r 

r דורון

x
 x  π⸱r 

ן היא: היחס בין מהירות ריצתו של שמוליק לשל דורו 
2 r r

:
x x

  
ונצמצם  x.  נרחיב את שני אגפי היחס פי 

 . : 2כך שיתקבל היחס:  rפי 

 .(1)התשובה הנכונה היא  
 

או יותר ממה שקיבלה בבחירות.  3%-הסקרים תוצאה שרחוקה ב בכלאיזו מועמדת קיבלה יש למצוא  9.

 :נבדוק את התשובות

. תוצאה זו קרובה לתוצאה 16%-ו 15%בה קיבלה בסקרים של מאי ושל יוני אהונכונה: אינה  (1)תשובה  

 . התשובה נפסלת.13%שקיבלה בבחירות: 

. תוצאה זו קרובה לתוצאה 40%-ו 42%יעל קיבלה בסקרים של פברואר ושל מרץ אינה נכונה:  (2)תשובה  

 . התשובה נפסלת.42%שקיבלה בבחירות: 

 7%-. בבחירות היא קיבלה תוצאה שגבוהה ב36%-ל 7%ל הסקרים בין רות קיבלה בכנכונה:  (3)תשובה  

 . על כן היא "מועמדת מפתיעה". התשובה מתאימה.43%לכל הפחות: 

. תוצאה זו קרובה לתוצאה 3%-ו 4%שלומית קיבלה בסקרים של אפריל ושל יוני  אינה נכונה: (4)תשובה  

 .. התשובה נפסלת2%שקיבלה בבחירות: 

 .(3)ה היא התשובה הנכונ 
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יש למצוא מתוך ששת החודשים בהם נערכו סקרים, בכמה חודשים ההפרש בין המתמודדת המובילה  10.

 . נבדוק כל אחד מהחודשים:15%-למתמודדת במקום השני היה קטן מ

. ההפרש בין שתי התוצאות הגבוהות 15%-ו 7%, 55%, 23%: התפלגות האחוזים בסקר היתה: בינואר 

 ומכאן שזה אינו סקר צמוד. 15%-. ההפרש גדול מ22% = 23% – 55%ביותר הוא: 

. ההפרש בין שתי התוצאות הגבוהות 8%-ו 26%, 42%, 24%: התפלגות האחוזים בסקר היתה: בפברואר 

 ומכאן שזה אינו סקר צמוד. 15%-. ההפרש גדול מ16% = 26% – 42%ביותר הוא: 

. ההפרש בין שתי התוצאות הגבוהות 5%-ו 30% ,40%, 25%: התפלגות האחוזים בסקר היתה: במרץ 

 .זה סקר צמודומכאן ש 15%-. ההפרש קטן מ10% = 30% – 40%ביותר הוא: 

. ההפרש בין שתי התוצאות הגבוהות 4%-ו 30%, 46%, 20%: התפלגות האחוזים בסקר היתה: באפריל 

 מוד.ומכאן שזה אינו סקר צ 15%-. ההפרש גדול מ16% = 30% – 46%ביותר הוא: 

. ההפרש בין שתי התוצאות הגבוהות 8%-ו 27%, 50%, 15%: התפלגות האחוזים בסקר היתה: במאי 

 ומכאן שזה אינו סקר צמוד. 15%-. ההפרש גדול מ23% = 27% – 50%ביותר הוא: 

. ההפרש בין שתי התוצאות הגבוהות 3%-ו 36%, 45%, 16%: התפלגות האחוזים בסקר היתה: ביוני 

 .זה סקר צמודומכאן ש 15%-. ההפרש קטן מ9% = 36% – 45%ביותר הוא: 

 בשניים מהחודשים, מרץ ויוני, היו סקרים צמודים. 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

משתתפים,  6000-בכל הסקרים בהם היו יותר מלמצוא מועמדת שעבורה אחוז התמיכה נמוך יותר יש  11.

השורה התחתונה בטבלה, הסקרים הגדולים )יותר  . לפימשתתפים 6000-סקרים בהם היו פחות מלעומת 

משתתפים( היו  6000-משתתפים( היו בחודשים אפריל, מאי ויוני. הסקרים הקטנים )פחות מ 6000-מ

בחודשים ינואר, פברואר ומרץ. כלומר, יש למצוא מתמודדת שבשלושת הסקרים האחרונים, הגדולים, 

דשים הראשונים. המועמדת היחידה שמקיימת זאת קיבלה אחוזי תמיכה נמוכים יותר מבשלושת החו

. אחוזי תמיכה אלה נמוכים 16%-ו 15%, 20%יוני( היא קיבלה -היא אהובה: בסקרים הגדולים )אפריל

 .  25%-ו 24%, 23%מרץ(: -מכל האחוזים שהיא קיבלה בסקרים הקטנים )ינואר

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

פר המצביעים ליעל בסקר של חודש מאי, לבין מספר המצביעים בשאלה זו מדובר על הקשר בין מס 12.

 –לאהובה בסקר של חודש מרץ. כדי לחשב מספרים אלה, יש לזהות את האחוז הרלוונטי ואת השלם 

מהם הצביעו  50%-מצביעים, ו 7500שהוא מספר המשתתפים הכולל בסקר. בחודש מאי השתתפו בסקר 

ודש זה הוא: ליעל. לפיכך, מספר המצביעים ליעל בח
1

7500 3750
2

 5000. בחודש מרץ השתתפו בסקר 

מהם הצביעו ליעל. לפיכך, מספר המצביעים ליעל בחודש זה הוא:  25%-מצביעים, ו
1

5000 1250
4

. אין 

הכרח לחשב במדויק את הקשר בין המספרים. מספיק להיווכח שמתוך התשובות היחידה שסבירה היא 

. עם זאת, ניתן גם לחשב את היחס בין המספרים במדויק ולקבל: 1250-מ 3גדול פי  3750-ש
3750 375

3
1250 125

   . 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
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ממד שעוסקת במקצועות של תיבה. נתון כי סכום האורך, הרוחב -זו שאלת תלת 13.

ם של כל המקצועות. ס"מ, ויש לחשב את סכום האורכי 8והגובה של התיבה הוא 

כדי להבין את הקשר בין הנתון לגורם המבוקש, כדאי לסרטט תיבה לדוגמה. 

מקצועות ששווים לאורך התיבה )הקווים  4כפי שניתן לראות בסרטוט, יש 

מקצועות  4-מקצועות ששווים לרוחב התיבה )הקווים המקווקווים( ו 4העבים(, 

 ששווים לגובה התיבה )הקווים הדקים(. 

 .32. כלומר, 8⸱4גובה = ⸱4+ רוחב⸱4אורך + ⸱4-ס"מ, הרי ש 8כן, אם אורך + רוחב + גובה התיבה =  על 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

בשאלה זו מופיעה בעיה כללית שעוסקת בחפיפה. יש למצוא כמה שעות ביממה שתי הנורות דולקות בו  14.

פר השעות המקסימלי יתקבל אם כל השעות זמנית, וניתן להבין מהתשובות שמדובר בטווח אפשרי. מס

 11-שעות שמתוכן ב 15ולקת דב דולקת. כלומר, נורה  בגם נורה שבהן שעות דולקת, הן  אשבהן נורה 

מספר השעות  שעות הנותרות ביממה אף אחת מהן אינה דולקת(. ה תשעדולקת )וב אשעות גם מנורה 

שעות מהיום.  15דולקת  בלא דולקת: נורה  ב תדלוק בכל השעות בהן נורה אהמינימלי יתקבל אם נורה 

אין מנוס מלהדליק אותה  ןשבה תייםלה שע ישארוהשעות הנותרות, אך עדיין  9-יכולה לדלוק ב אנורה 

 .2והמינימלית היא  11. כלומר, החפיפה המקסימלית היא בבמקביל לנורה 

 ניתן גם להיעזר בנוסחאות החפיפה: 

 שעות. 11צה הקטנה. כלומר, חפיפה מינימלית = גודל הקבו 

 .2 = 24 – 15 + 11חפיפה מקסימלית = סכום הקבוצות הקטנות פחות הקבוצה הכוללת. כלומר:  

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

נעלמים. כשיש יותר נעלמים ממשוואות ניתן להשתמש  4בשאלה נתונה מערכת של שתי משוואות עם  15.

 בהצבת מספרים או בפישוט אלגברי.

 הצבת מספריםך א: דר 

 .s  s = 2 = 1 + 1הוא:  s, מתקבל במשוואה הראשונה כי ערכו של r = 1-ו q = 1בהצבת  

 .t  t = 3 = 1 + 2הוא:  tמהמשוואה השנייה מתקבל כי ערכו של  

 .22r – 2(s) = (2 – 21 4) = (– 3 = (1במקרה זה, ערכו של הביטוי המבוקש הוא:  

 :3-ובות, ונפסול תשובות שבהן מתקבל ערך שונה מנציב את אותם ערכים בתש 

 מתאימה. . התשובהq ⸱ t = 1⸱ 3 = 3נכונה:  (1)תשובה  

 נפסלת. התשובה .3-. התקבל ערך שונה מt – q = 3 – 1 = 2 אינה נכונה: (2)תשובה  

 נפסלת. התשובה .3-. התקבל ערך שונה מ2q 1 = 12 =אינה נכונה:  (3)תשובה  

 התשובה נפסלת. .3-. התקבל ערך שונה מt 2q +2 1 =2 3 +2 10 = 9 + 1 = ה נכונה:אינ (4)תשובה  
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 פישוט אלגברי: בדרך  

בשלב ראשון כדאי לפשט את הגורם המבוקש בעזרת נוסחאות הכפל המקוצר, כדי להבין את הקשר בינו  

. כלומר, יש r) –(s + r)⸱(s ) = 2r – 2(sלבין הנתונים. משימוש בנוסחת הכפל המקוצר השלישית מתקבל כי: 

. t, מופיע במשוואה הנתונה השנייה, וערכו הוא (s + r)למצוא מכפלה של שני גורמים. הגורם הראשון, 

 , ניתן למצוא בעזרת העברת אגפים במשוואה הנתונה הראשונה:(s – r)את הגורם השני, 
q + r = s  /  r 

q = s  r 

 כלומר, הביטוי המבוקש הוא: 

r) = t ⸱ q –= (s + r)⸱(s  )2r – 2(s 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

שאלה זו עוסקת ביחס בין מספר מעילים לבין מחירם. מכיוון שאין נתונים מספריים בשאלה ניתן  16.

 להיעזר בהצבת מספרים, או בעקרונות יחס:

 עקרונות יחס: אדרך  

על המעבר לגורם המבוקש, אפשר  נרכז בטבלה את היחס בין מספר המעילים לבין מחירם. כדי להקל 

 להתחיל מלחשב את מספר המעילים שאפשר לקנות בשקל אחד:

 מחיר כולל מספר מעילים 

A B 

A

B
 1 

AC

B
 C 

כמה מעילים . כדי לגלות B-כדי לגלות כמה מעילים אפשר לקנות בשקל אחד יש לחלק את שני הטורים ב 

 .Cשקלים, יש להרחיב את שני הטורים שהתקבלו פי  C-אפשר לקנות ב

 

 הצבת מספריםדרך א:  

, מתקבל כי שני מעילים B = 10-ו A = 2כדי להבין את הסיפור טוב יותר, נציב מספרים נוחים. בהצבת  

מעילים אפשר  מתקבלת השאלה "כמה C = 20שקלים. בהצבת  5שקלים. כלומר, מעיל עולה  10עולים 

 4שקלים ועל כן התשובה לשאלה היא  5שקלים". מצאנו שמחיר מעיל הוא  20-לקנות ב
20

5
. נציב 

 :4-אותם ערכים בתשובות, ונפסול תשובות שבהן מתקבל ערך שונה מ

נכונה: אינה  )1(תשובה  
BC 10 20

100
A 2

 נפסלת. . התשובה4-התקבל ערך שונה מ .

 אינה נכונה: )2(תשובה  
AB 2 10

1
C 20

 נפסלת. . התשובה4-התקבל ערך שונה מ .

אינה נכונה:  (3)תשובה  
C 20

1
AB 2 10

 נפסלת. . התשובה4-התקבל ערך שונה מ .

 נכונה: (4)תשובה  
AC 2 20

4
B 10

 התשובה מתאימה. .

 .(4)א התשובה הנכונה הי 

 

:B :B 

×C ×C 
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זו שאלה שמשלבת אחוזים וממוצע. מכיוון שאין נתונים מספריים בשאלה ניתן להיעזר בהצבת  17.

 מספרים, או בעקרונות הממוצע:

 הצבת מספריםדרך א:  

. נציב כי b-ו aבמקום השלם. במקרה זה, השלם הוא הממוצע של  100בשאלות אחוזים כדאי להציב  

. כדי שהממוצע של שני הנעלמים a = 140מהממוצע, ולכן  40%-גדול ב a. נתון כי 100הממוצע שלהם הוא 

. יש למצוא בכמה b = 60. על כן, 40-מוכרח להיות קטן ממנו ב b-, הרי ש40-גדול ממנו ב a, אם 100יהיה 

, 40-ב 100-קטן מ b. במספרים מוחלטים, 100-מ 60מהממוצע, כלומר בכמה אחוזים קטן  bאחוזים קטן 

 .40%, גם האחוז הוא 100השלם הוא ומכיוון ש

 עקרונות הממוצע: בדרך  

לסכום ההפרשים בין הממוצע לבין  גדולים ממנו שווההסכום ההפרשים בין הממוצע לבין האיברים  

צריך להיות קטן מהממוצע באותו  bגדול מהממוצע בגודל כלשהו,  a. כלומר, אם האיברים הקטנים ממנו

 bמהממוצע,  40%-גדול ב aמהממוצע". כלומר, אם  40%הגודל הזה הוא "גודל בדיוק. במקרה המתואר 

  מהממוצע. 40%-קטן ב

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

זו שאלת הסתברות, שעוסקת בקובייה לא הוגנת. קובייה לא הוגנת היא קובייה שבה ההסתברות  18.

, וככל xהוא  1יה תיפול על שתיפול על כל אחת מהפאות אינה שווה. במקרה המתואר, הסיכוי שהקובי

 שהמספר על הפאה גדול יותר כך גם הסיכוי לקבל אותו גדל. נרכז את ההסתברות לכל פאה בטבלה:

  

 6 5 4 3 2 1 תוצאה:

 x 2x 3x 4x 5x 6x הסתברות:

 סכוםמכיוון שבהטלת קובייה חייבת להתקבל אחת מהתוצאות המתוארת בטבלה, ניתן להסיק כי  

 . כלומר:1כל הפאות הוא ההסתברויות של 

x + 2x + 3x + 4x + 5x + 6x = 1 

21x = 1 

1
x

21
 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

בשאלה זו מופיע ביטוי שמשלב עצרת. ניתן להבין מהתשובות שיש להביא את הביטוי למצב בו יצטמצמו  19.

לגמרי ובשתיים נראה שהמונה הצטמצם המונה והמכנה )בשתיים מהתשובות נראה שהמכנה הצטמצם 

לגמרי(. לשם כך, יש להוציא גורם משותף מהגורמים במכנה השבר. עצרת היא מכפלת המספרים 

 ועד המספר שמופיע לפני העצרת. כלומר: 1-השלמים מ

 1-ים מ.  בשני הגורמים מופיעים כל הכופל1 ⸱ … ⸱ 14 ⸱ 15 ⸱ 16 = !16, ובצורה דומה: 1 ⸱ … ⸱ 14 ⸱ 15 = !15 

 , ומכאן שזהו הגורם המשותף שאפשר להוציא מחוץ לסוגריים:15עד 
17! 17! 17!

15! 16! 15! (1 16) 15!17
 

. אפשר לצמצם את כל המספרים 17עד  1-הוא מכפלת כל המספרים השלמים מ שמופיע במונה !17הגורם  

שנמצא  17-ה עם 17שמופיע במכנה. נוסף על כך, אפשר לצמצם את המספר  !15עם הביטוי  15עד  1-מ

 .16במכנה. המספר היחיד שלא מצטמצם הוא 

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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 זו שאלת גאומטריה אנליטית בה מונח מעגל על מערכת צירים. נתון כי מרכז המעגל נמצא בנקודה 20.

(x , y)  וידועות שלוש נקודות על ההיקף. שתיים מהנקודות הן(0 , a) ו-(0 , -a)בצורה  . נקודות אלה מונחות

מונח בדיוק באמצע המעגל. כלומר, קוטר  x-. ניתן להסיק מכך שציר הx-סימטרית משני צדיו של ציר ה

. נבדוק את 0של מרכז המעגל מוכרח להיות  y-. משתמע מכך, ששיעור הx-המעגל מתלכד עם ציר ה

 התשובה ונחפש תשובה שבהכרח אינה נכונה.

. אילו היה המעגל זז קצת ימינה כך bקטן יותר ממחצית של  xלפי תשובה זו,  אינה נכונה: (1)תשובה  

. b-היה רדיוס המעגל, והוא היה בדיוק מחצית מ x-היה קוטר המעגל ו bהיה משיק למעגל, אז  yשציר 

. bבהכרח קטן ממחצית  xועוד רדיוס המעגל. אם כך  x -שווה ל b-הוא פחות מהרדיוס, ו xבמצב הקיים 

 נפסלת. התשובה

, ולכן זו טענה נכונה 0כאמור שווה  b .yקטן יותר ממחצית של  yלפי תשובה זו,  נכונה:אינה  (2) תשובה 

 נפסלת. התשובה בהכרח. 

ככל שהמעגל זז  -. הסרטוט הנתון גמיש aשווה למחצית של  xלפי תשובה זו,  אינה נכונה: (3)תשובה  

יהיה  x-ל. לפיכך, ניתן לסרטט את המעגל כך שגד a-קטן ו xקטן, וככל שהוא זז שמאלה,  a-גדל ו xימינה 

 נפסלת. , וניתן גם שלא.  התשובהa-מחצית מ

מספר חיובי. על כן, התשובה  a-, ו0כאמור שווה  a .yשווה למחצית של  yלפי תשובה זו,  נכונה: (4)תשובה  

 לא תיתכן. התשובה מתאימה.

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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 שניפרק  -ה כמותית חשיב -פתרונות 
מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 

התשובה 
 הנכונה

2 3 1 2 4 

 
 

 נתונה בעיה כללית המתארת פעולה בקלפים. המספרים שמופיעים על ששת הקלפים של אוהד הם: 1.

. כדי לחלק את הקלפים לזוגות שסכום המספרים בכולם זהה, יש לצרף את המספר הגבוה 8, 7, 6, 5 ,4, 3

 ביותר למספר הנמוך ביותר וכך הלאה. כלומר, הזוגות שיתקבלו הם:

 3 + 8 = 11   ,4 + 7 = 11   ,5 + 6 = 11.   

 .11הסכום של כל הזוגות הוא  

 .(1)התשובה הנכונה היא  
 
 

עוסקת בשטחים מוזרים. השטח המבוקש הוא חלק מתוך הריבוע הקטן, שממנו חיסרו את זו שאלה ש 2.

החלק הלבן. כלומר, כדי לחשב את גודל השטח הכהה יש למצוא את שטח הריבוע הקטן ואת השטח 

סמ"ר.  1ס"מ, ולפיכך שטח הריבוע הקטן הוא  1הלבן ולחסר ביניהם. אורך צלעו של הריבוע הקטן היא 

את השטח הלבן, שהוא גם חלק מתוך הריבוע הגדול שנוצר על ידי חיסור השטח המקווקו  נותר למצוא

. נתון 22 = ר"מס 4ס"מ, ולפיכך שטח הריבוע הגדול הוא  2משטח הריבוע הגדול. צלע הריבוע הגדול היא 

כי גודל השטח המקווקו הוא 
1

3
4

סמ"ר, ומכאן שגודל השטח הלבן הוא:  
3

4
סמ"ר  

1
4 3

4
  . 

השטח הכהה הוא ההפרש בין שטח הריבוע הקטן לבין השטח הלבן:  
1

4
סמ"ר  

3
1

4
    . 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

קות בעלות בסיס משותף, מחסרים מערכים. נתון ביטוי המכיל חזקות. ניעזר בכלל לפיו בחילוק חז 3.

 נקבל:

 

 

x = 1 ,y = 1  מתקבל הביטוי:     בהצבת ניתן גם להיעזר בהצבת מספרים.     

1 1 1 2 1

1 1 1 1 0 0

2 3 2 3 4 3
12

1 12 3 2 3



 

  
  

 
 

  

  

y 1 x
(y 1) (y 1) x (x 1) y 1 y 1 x x 1 2 1

y 1 x 1

2 3
2 3 2 3 2 3 4 3 12

2 3
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נפסלת. נבדוק את  (2)מתאימה ותשובה  (1)ניתן לראות שתשובה  .12-נפסול תשובות שערכן שונה מ 

 התשובות הנותרות:

 

1אינה נכונה:  (3)בה תשו  1 02 2 1  . 

אינה נכונה:  (4)תשובה  
1 1 1 1

2 2 3

3 3 2

  
   

    
   

. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

נתון מחומש משוכלל, ויש למצוא זווית שנוצרת בין קטעים  –זו שאלה שעוסקת במצולעים משוכללים  4.

. כדי למצוא את AGשר זווית שאחד מניצביו הוא במשולש י היא זווית αשהועברו במחומש. הזווית 

. AFDE. זווית זו היא גם זווית במרובע FAGזווית  –, יש לגלות את הזווית הנותרת במשולש αגודלה של 

. 108°זוויות: אחת היא זווית ישרה ושתיים הן זוויות במחומש המשוכלל ושוות  3במרובע זה ידועות 

 תרת:לפיכך, ניתן לחשב את הזווית הנו

 FAG = 360° – 90° – 108° – 108° = 360° – 306° = 54° 

 בעזרת סכום הזוויות במשולש ישר הזווית: αכעת ניתן למצוא את גודלה של  

α = 180° – 90° – 54° = 36° 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

מספר עם  , מתקבל7-שכאשר כופלים אותו בספרתי, -נתון מספר דושאלה זו עוסקת בספרות ואותיות:  5.

 יותר משל המספר המקורי. קטנהספרת אחדות 

בתרגילי כפל, ספרת האחדות של התוצאה מושפעת אך ורק מהמכפלה של ספרות האחדות בכופלים.  

  ניעזר בהבנה זו לבדיקת התשובות:

 5מספר שספרת האחדות שלו  . לפיכך, כאשר כופלים35היא  7-ב 5המכפלה של אינה נכונה:  (1)תשובה  

. ספרת האחדות של התוצאה אינה  5... = 7 ⸱ 5..., ספרת האחדות של התוצאה תמיד תהיה: 7בספרה 

 . התשובה נפסלת.5-קטנה מ

 2. לפיכך, כאשר כופלים מספר שספרת האחדות שלו 14היא  7-ב 2המכפלה של אינה נכונה:  (2)תשובה  

. ספרת האחדות של התוצאה אינה  4... = 7 ⸱ 2...תמיד תהיה:  , ספרת האחדות של התוצאה7בספרה 

 . התשובה נפסלת.2-קטנה מ

בספרה  3. לפיכך, כאשר כופלים מספר שספרת האחדות שלו 21היא  7-ב 3המכפלה של נכונה:  (3)תשובה  

. 3-מ . ספרת האחדות של התוצאה אכן קטנה 1... = 7 ⸱ 3..., ספרת האחדות של התוצאה תמיד תהיה: 7

 התשובה מתאימה.

 4. לפיכך, כאשר כופלים מספר שספרת האחדות שלו 28היא  7-ב 4המכפלה של  אינה נכונה: (4)תשובה  

. ספרת האחדות של התוצאה אינה  8... = 7 ⸱ 4..., ספרת האחדות של התוצאה תמיד תהיה: 7בספרה 

 .. התשובה נפסלת4-קטנה מ

 .(3)התשובה הנכונה היא  
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אפשרויות לבחירת שני סוגי לחמים. ניתן להיעזר בפירוט המספר  את ת צירופים בה יש למצואזו שאל 6.

 תי או בחישוב לפי עקרונות הצירופים.שיט

 פירוט שיטתידרך א:  

ד', ונפרט את האפשרויות שעומדות בפני האופה: יש -נסמן את ארבעת סוגי הלחם באותיות א', ב', ג', ו 

 .א'+ד'; א'+ג'; א'+ב'ג א': צירופים שכוללים את סו 3

 .דב'+; ב'+ג'צירופים נוספים, שלא כוללים את סוג א' אך כוללים את סוג ב':  2יש  

 .ג'+ד'יש צירוף נוסף אחד שלא כולל את סוג א' ולא את סוג ב':  

 אפשרויות. 6בסך הכל קיימות  

 חישוב לפי עקרונות הצירופים: בדרך  

סוגים אפשריים. מכיוון שצריך  4ור הכיכר הראשונה יש לבחור מתוך יש לבחור שתי כיכרות לחם. עב 

הסוגים הנותרים. מכיוון שאין חשיבות  3לבחור שני סוגים שונים, עבור הכיכר השנייה יש לבחור מתוך 

לסדר הבחירה )בחירה של חלה ולחם שיפון, זהה לחלוטין לבחירה של לחם שיפון וחלה(, יש לחלק את 

 . כלומר, מספר האפשרויות המבוקש הוא:2-בהתוצאה המתקבלת 
4 3 12

6
2 2

 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 

 תלת ממד שעוסקת ביחס בין נפחים. ניתן להיעזר בהצבת מספרים או בעקרונות יחס.זו שאלת  7.

 הצבת מספריםדרך א:  

ב גם שרדיוס בסיסו של החרוט הקטן ס"מ. נצי 3נתונים שני חרוטים עם גובה זהה. נציב כי הגובה הוא  

בסיסו של החרוט הגדול, ולכן  רדיוסס"מ( שווה ל 2הבסיס של החרוט הקטן ) קוטרס"מ. נתון כי  1הוא 

 ס"מ. 2רדיוס החרוט הגדול הוא 

לפי נוסחת הנפח של חרוט, נפח החרוט הקטן הוא:  
2 2r h 1 3

3 3

    
  . 

נפח החרוט הגדול הוא:  
2 2R h 2 3

4
3 3

    
   :היחס המבוקש הוא .

4
4





 . 

 נפסלות. (3)-ו (2), (1)תשובות  

 עקרונות יחס: בדרך  

הנוסחה לנפח חרוט היא:  
2r h

3

 
. כלומר, הנפח מושפע משטח הבסיס ומהגובה. לשני החרוטים 

 קוטריהם מושפע רק מהבדלים בשטח הבסיס שלהם. נתון כי הנתונים גובה זהה, ולפיכך השוני בין נפח

בסיסו של החרוט הגדול, כלומר, רדיוס בסיס החרוט הגדול גדול  רדיוסהבסיס של החרוט הקטן שווה ל

מרדיוס בסיס החרוט הקטן. מכאן שבסיסי החרוטים הם שני מעגלים דומים שהיחס בין רדיוסם  2פי 

 יון בריבוע, ולכן היחס בין שטחי הבסיסים של החרוטים הוא:. יחס שטחים שווה ליחס הדמ2 : 1
2: 2 21  1 : 4 לפי האמור מעלה, היחס המבוקש בין הנפחים מושפע רק מההבדלים בשטח הבסיס, ולכן .

 מנפח החרוט הקטן. 4. נפח החרוט הגדול הוא פי 4 : 1-גם הוא שווה ל

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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. נבדוק את aאפשרי עבור הנעלם  אינועם שני נעלמים ויש למצוא איזה ערך  בשאלה נתונה משוואה 8.

  התשובות:

 . b 24 ⸱ 0 +2 16 =, מתקבלת המשוואה: a = 0אם אינה נכונה:  )1(תשובה  

 . כלומר, המשוואה אפשרית. התשובה נפסלת. = 2b   4±b 16 = אחרי פישוט מתקבל: 

אינה נכונה: אם )2(תשובה  
1

a
2

, מתקבלת המשוואה:
2

21
4 b 16

2

 
   
 

 . 

21אחרי פישוט מתקבל:  
4 b 16

4
 21 b 16  2b 15  b  b. לא נתון בשאלה כי 15

 אה אפשרית. התשובה נפסלת.בהכרח מספר שלם, כך שהערך שהתקבל אפשרי, והמשוו

 . אחרי פישוט מתקבל:) ⸱ 4-(b 22 +2 16 =, מתקבלת המשוואה:  = a-2אם אינה נכונה:  )3(תשובה  

= 16 24 ⸱ 4 + b   = 16 216 + b   = 0 2b   0b = .כלומר, המשוואה אפשרית. התשובה נפסלת . 

 . אחרי פישוט מתקבל:2b+  24 ⸱ 4 16 =, מתקבלת המשוואה: a = 4אם נכונה:  )4(תשובה  

= 16 24 ⸱ 16 + b   = 16 264 + b   48=  2b ,למספר שמועלה בריבוע לא יכול להיות ערך שלילי, ולפיכך .

 המשוואה אינה אפשרית. התשובה מתאימה.

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

. נחפש בציר האופקי םיש למצוא איזה מחיר אינו אפשרי עבור אף אחד מן המוצרים שמוצגים בתרשי 9.

 של התרשים את המחירים שמופיעים בתשובות ונבדוק מעל איזה מחיר לא מופיע אף מוצר:

נמצא  57שקלים, ולכן  2שקלים בתרשים. כל משבצת מייצגת  57נמצא את המחיר נכונה:  (1)תשובה  

מוצר. התשובה  על הציר האופקי. מעל נקודה זו לא מופיע אף 50שלוש וחצי משבצות מימין לערך 

 מתאימה.

 . התשובה נפסלת.A4-ו B3שקלים מופיעים בתרשים מוצרים  40מעל המחיר אינה נכונה:  (2)תשובה  

 . התשובה נפסלת.A2שקלים מופיע בתרשים מוצר  25מעל המחיר נכונה: אינה  (3)תשובה  

 .. התשובה נפסלתC1-ו A1שקלים מופיעים בתרשים מוצרים  13מעל המחיר  אינה נכונה: (4)תשובה  

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

משנה את טווח המחירים של  אינויש למצוא באיזה מוצר שינוי במספר הפריטים במלאי )הציר האנכי(  10.

 . נבדוק את התשובות:המוצר )הציר האופקי(

)מספר  מופיע בתרשים בצורת מקבילית, כלומר, ככל שעולים מעלה C1מוצר נכונה: אינה  (1)תשובה  

 פריטי המוצר במלאי החנות( כך טווח המחירים זז ימינה. התשובה נפסלת.

מופיע בתרשים בצורת משולש, כלומר, ככל שעולים מעלה )מספר פריטי  A2מוצר אינה נכונה:  (2)תשובה  

 המוצר במלאי החנות( כך טווח המחירים מצטמצם והמחיר המינימלי הולך ועולה. התשובה נפסלת.

מופיע בתרשים בצורת מלבן, כלומר, לכל גובהו )מספר פריטי המוצר במלאי  C5מוצר נכונה:  (3)תשובה  

 62שקלים, והמחיר המקסימלי נשאר  58החנות(, טווח המחירים נשאר זהה: המחיר המינימלי נשאר 

 שקלים. התשובה מתאימה.
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אשר מספר הפריטים במלאי מופיע בתרשים בצורת עיגול, כלומר, כ B1מוצר  אינה נכונה: (4)תשובה  

, טווח המחירים מקסימלי )קוטר המעגל(, וככל שעולים מעלה או יורדים מטה, כך טווח 75החנות הוא 

 .המחירים מצטמצם. התשובה נפסלת

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 38צר . ראשית, ידוע כי מחיר המובשאלה זו מופיעים שני נתונים על מוצר מסוים ויש לזהות את המוצר 11.

 (3)שמופיע בתשובה  A1. המוצר A4-ו C3 ,B3בתרשים מופיעים שלושה מוצרים:  38שקלים. מעל הערך 

נפסל בשלב זה. בנוסף נתון, כי ניתן לקבוע במדויק את מספר הפריטים של המוצר במלאי החנות. נבדוק 

 את התשובות:

. 85-ל 83ר הפריטים במלאי הוא בין כאשר מספ 38מופיע מעל המחיר  A4מוצר נכונה: אינה  (1)תשובה  

 לא ניתן לקבוע במדויק מה מספר הפריטים. התשובה נפסלת.

. 80-ל 70כאשר מספר הפריטים במלאי הוא בין  38מופיע מעל המחיר  B3מוצר אינה נכונה:  (2)תשובה  

 לא ניתן לקבוע במדויק מה מספר הפריטים. התשובה נפסלת.

רק כאשר מספר הפריטים במלאי מינימלי. ניתן לקבוע  38פיע מעל המחיר מו C3מוצר  נכונה: (4)תשובה  

 .פריטים. התשובה מתאימה 38במדויק שמספר הפריטים במלאי החנות הוא 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

מביום שקדם לו. כלומר,  2נתון בשאלה כי מספר הפריטים של מוצר מסוים היה ביום מסוים גדול פי  12.

למצוא גם מספר שבתוך טווח המספרים האפשרי שלו במלאי החנות )הציר האנכי( ניתן מדובר במוצר 

בחלקו התחתון של  קטן של פריטים וגם מספר הכפול ממנו. ניתן להסיק שמדובר במוצר שנמצא

ייתכן עדיין שיימצאו בתוך טווח  2התרשים שכן שם יש מספרי פריטים קטנים, שגם אם יוכפלו פי 

פריטים ממנו  20מקיים את התנאי הדרוש: ייתכן שביום מסויים היו  A1ר. מוצר הפריטים של המוצ

אפילו אם ניקח את המחיר  -פריטים. אין אף מוצר אחר שמקיים את הדרוש בשאלה  40וביום לאחר מכן 

לא נמצא בטווח האפשרי של מספרי פריטים ממוצר  2ונכפיל אותו פי  A1-המינימלי של כל מוצר פרט ל

 . A1מר, אפשר לדעת בוודאות כי מדובר בשאלה על מוצר זה. כלו

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 בשאלה נתון ביטוי עם שני נעלמים. ניתן לפשט אותו אלגברית או להיעזר בהצבת מספרים. 13.

 פישוט אלגברידרך א:  

קבל המכנה: במכנה של הביטוי מופיע חיבור שברים. יש למצוא מכנה משותף כדי לחבר אותם, כך שית 
1 1 y x

x y xy


 :חילוק בשבר שקול לכפל בשבר ההופכי. כלומר . 

(x y)x y (x y) xy

y x 1 y x

xy

 
  

 

xy

y x




 

 .xyואחרי צמצום מתקבל הביטוי:  
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 הצבת מספרים: בדרך  

מתקבל הביטוי:  x = 1 ,y = 1בהצבת  
1 1 2

1
1 1 2

1 1

. 

2נפסלת:  )(2בהצבת מספרים אלה בתשובות, תשובה   2(1 1) 2 4   אך יתר התשובות מתאימות, ולכן ,

מתקבל הביטוי:  x = 2 ,y = 1יש צורך בהצבה נוספת. בהצבת 
2 1 3

2
1 1 1

1
2 1 2


 



. 

  

 נפסלת. נבדוק את התשובות הנותרות: (1)ניתן לראות שתשובה  .2-נפסול תשובות שערכן שונה מ 

: נפסלת (3)תשובה  
2 22 1 4 1 1

2
2 2 2

 
 . 

 .2 = 1 ⸱ 2 מתאימה: (4)תשובה  

 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

. נבדוק את שוויון שנכון בהכרח-בשאלה זו מופיע מידע על טווח הערכים של שני נעלמים, ויש למצוא אי 14.

ן כדי לפסול שוויו-התשובות, ועבור כל תשובה ננסה למצוא ערכים שתואמים לנתונים ומפריכים את האי

 תשובות: 3

 a = 2. כך למשל, אם 10-יכול להיות כל מספר שגדול מ b. לפי הנתון a + b < 11נכונה: אינה  (1)תשובה  

 . התשובה נפסלת.2 + 100 < 11שוויון השגוי: -, יתקבל האיb = 100-ו

 . כך למשל, אם 1-יכול להיות כל מספר שקטן מ a. לפי הנתון a + b > 9אינה נכונה:  (2)תשובה  

a = 10 ו-b = 109שוויון השגוי: -, יתקבל האי < 10 + 10.התשובה נפסלת . 

קטן  b, כך שהביטוי 10-גדול מ b. בנוסף לכך, 1-קטן מ a. לפי הנתון a – b < 11נכונה:  (3)תשובה  

. התוצאה 10-, וממנו מחסרים יותר מ1-. כלומר, באגף שמאל מופיע מספר שקטן מ10-בהכרח מ

 .  התשובה מתאימה.11-בהכרח תהיה קטנה מ

 . כך למשל, אם 10-יכול להיות כל מספר שגדול מ b. לפי הנתון 9 < a  b אינה נכונה (4)תשובה  

a = 2 ו-b = 100שוויון השגוי: -, יתקבל האי9 < 2  100התשובה נפסלת .. 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

שני סקת ברובוטים משני סוגים שעובדים יחד. יש למצוא כמה שולחנות צובעים זוהי שאלת הספק שעו 15.

שעות. לשם כך נחשב מה העבודה של כל אחד מסוגי  24-ב Bמסוג  אחדורובוט  Aרובוטים מסוג 

 שעות בנפרד ואז נחבר. 24-הרובוטים ב

כמה שולחנות הוא יצבע  שעות. ניעזר בטבלת הספק כדי לחשב 2-שולחנות ב 6צובע  Aנתון שרובוט מסוג  

, גם העבודה 12עובד גדל פי  Aבין הזמן לעבודה מתקיים יחס ישר. כלומר, אם הזמן בו רובוט ביממה. 

 :12תגדל פי 

 עבודה זמן הספק 

 שולחנות 6 שעות A  2 רובוט

 72 = 12 ⸱ 6   שעות 24 
12× 
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ות. ניעזר בטבלת הספק כדי לחשב כמה שולחנות הוא יצבע שע 3-שולחנות ב 8צובע  Bנתון שרובוט מסוג  

, גם העבודה 8גדל פי  עובד Bבין הזמן לעבודה מתקיים יחס ישר. כלומר, אם הזמן בו רובוט ביממה. 

 :8תגדל פי 

 עבודה זמן הספק 

 שולחנות 8 שעות B  3 רובוט

 64 = 8 ⸱ 8   שעות 24 

 .= 64 + 72 + 72שולחנות  208יצבעו ביממה:  Bמסוג  אחדורובוט  Aוטים מסוג רוב שניכלומר,  

 (200 = 60 + 70 + 70)ניתן גם להסתפק בהערכת סדר ולראות כי  

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

זו שאלת אחוזים ללא נתונים מספריים. ניתן לבנות משוואה עם נוסחת האחוז או להיעזר בהצבת  16.

 מספרים.

 : בניית משוואהדרך א 

יש למצוא את היחס בין מחירו המקורי של השעון לבין מחירו המקורי של הספר. נסמן את מחיר הספר  

 . לפי הנתון, סכום ההנחות שווה למחיר הספר המקורי:W-ואת מחיר השעון ב B-ב

 
2 0

10 0

10
B 

10 0
W B  

2 1
B W B / 10

10 10
     

2B + W = 10B 

/ : BW = 8B        
W

8
B

 

 ממחיר הספר לפני ההנחה. 8גדול פי קיבלנו כי מחיר השעון לפני הנחה  

  הצבת מספרים: בדרך  

שקלים. אריאלה  100עבור השלם. נציב כי מחיר הספר המקורי הוא  100בשאלות אחוזים נוח להציב  

שקלים. נתון כי סך ההנחות שקיבלה  20ומר גובה ההנחה היה , כל20%קיבלה על הספר הנחה של 

 אריאלה היה שווה למחיר הספר המקורי, ולפיכך ההנחה שקיבלה על השעון חייבת להיות:

שקלים  80אם גובה הנחה זו הוא  .10%. ידוע שעל השעון קיבלה אריאלה הנחה של = 20 – 100שקלים  80

  . ניתן לראות זאת גם בסיוע טבלת אחוזים:שקלים 800הרי שמחיר השעון המלא הוא 

 גודל ממשי אחוז

10% 81 

100% 800 

 .8שקלים, והיחס ביניהם הוא  800שקלים, מחירו של השעון הוא  100קיבלנו כי אם מחיר הספר  

 .(2)התשובה הנכונה היא  
  

8× 

×10 ×10 



  -39- פרק שני -חשיבה כמותית 
 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

 

ין מפגשי האלכסונים נוצר מחיבור ב MNזו שאלה שעוסקת במרובעים ובמשולשים. הקטע המבוקש  17.

. אלכסונים בריבוע הם חוצי זווית ולפיכך DMNבשני ריבועים, והוא מהווה צלע במשולש 

MDC EDN 45  . מכאן ש-MDN 90  כלומר המשולש ,DMN  הוא משולש ישר זווית, והקטע

MN את את אורך הניצבים.  הוא היתר. כדי למצוא יתר במשולש ישר זווית יש למצואMD  הוא גם ניצב

:1:1. במשולש כזה, היחס בין הצלעות הוא: AMDבמשולש ישר זוווית ושווה שוקיים  . כלומר, כדי 2

ס"מ.  4. היתר הוא צלע הריבוע שנתונה לנו ואורכה 2-למצוא את אורך הניצב, יש לחלק את היתר ב

הוא:  MDלפיכך, אורך הניצב 
4 2 2

2 2
2 הוא גם ניצב במשולש ישר  DN. באופן דומה, הניצב 2

ס"מ. אורכו של ניצב זה:  2, בו היתר הוא DNGזווית ושווה שוקיים 
2

2
 DMN. כלומר, במשולש 2

2-ו 2אורכי הניצבים הם:   . כדי למצוא את היתר ניעזר במשפט פיתגורס:2

 
22

22 2 2 MN   

22 4 2 MN  

210 MN /  

MN 10  
 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

בין רדיוס המעגל לבין אחת מצלעות בשאלה מופיעים דלתון ומעגל, ובתשובות מופיעים יחסים שונים  18.

שמחלק את הדלתון למשולשים שווי שוקיים, כדי לסייע  BDהדלתון. כדאי להעביר את האלכסון 

, ולפיכך זוויות הבסיס 30°זווית הראש היא  CDBבקישור בין הנתונים השונים. במשולש שווה השוקיים 

הן: 
180 30 150

75
2 2

   
  אם מצאנו שהחלק התחתון 135°דלתון הקהות הוא . נתון שגודל זוויות ה .

( DBC) הרי שהחלק העליון 75°הוא ,( ABD) אם במשולש שווה השוקיים  135°– 60° = 75°הוא .ABD 

ל, יש לרדיוס המעג x. כדי לקשר את xהרי שהוא שווה צלעות וכל צלעותיו שוות  60°זוויות הבסיס הן 

, היא זווית BOD. הזווית ביניהם,DO-ו BOואת הרדיוסים  Oלהוסיף לסרטוט את מרכז המעגל 

. זווית מרכזית כפולה מהזווית BCDמרכזית במעגל שנשענת על אותה קשת כמו הזווית ההיקפית

BCDההיקפית הנשענת על אותה קשת, כלומר: 60  המשולש .BOD  הוא משולש ששתיים מצלעותיו

. מצאנו r-שווה באורכה ל BDולפיכך הוא משולש שווה צלעות, וגם הצלע  60°הן רדיוסים, והזווית ביניהן 

 .x = rולכן ניתן להסיק כי  r-וגם ל x-שווה גם ל BDכי הצלע 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

ממנו  6%מספר שלם, וגם  aוזים ועקרונות של מספרים שלמים וחלוקה. נתון כי זו שאלה שמשלבת אח 19.

הם מספר שלם. בכתיבה אלגברית )בעזרת נוסחת האחוז( זה יראה כך: 
6

a
100

הוא מספר שלם. כדי  

, נצמצם את השבר שקיבלנו: aלהבין מה המשמעות מכך, על גורמי החלוקה של 
3 a

50
. כדי שביטוי זה 

 3-, לא ניתן לצמצם אותו עם ה3אינו כפולה של  50-יהיה שלם, המכנה אמור להצטמצם. מכיוון ש

. נבדוק 50הוא בהכרח כפולה של  a-. ניתן להסיק מכך שaשמופיע במונה. כלומר, כל המכנה יצטמצם עם 

 את התשובות:
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, שהוא 3ממנו הם  a = 50 ,6%. כך למשל, אם 20-מתחלקת ב 50ל לא כל כפולה שנכונה: אינה  (1)תשובה  

 נפסלות באותה צורה בדיוק. (4)-ו (3). תשובות 20-מספר שלם אך אינו מתחלק ב

 . התשובה מתאימה.25-מתחלקת בהכרח ב 50, וכל כפולה של 50הוא כפולה של  aנכונה:  (2)תשובה  

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

ע בה יש למצוא את מספר האיברים בקבוצה. נתון כי בחברה יש מנהל אחד שמרוויח זו שאלת ממוצ 20.

דולרים. בנוסף לכך, ידוע  1,700דולרים ומספר לא ידוע של עובדים שמרוויחים בממוצע  8,000

דולרים. ניתן לסמן את הגורם המבוקש, מספר  1,800שהמשכורת הממוצעת של כולם ביחד היא 

 , ולהציב את הנתונים בנוסחת הממוצע המשוקלל. מתקבל:x-ב העובדים )כולל המנהל(
 1 8000 x 1 1700

1800
x

   
  

 -במונה מייצג את מספר העובדים פרט למנהל. במכנה מופיע מספר המשקלים הכולל  (x – 1)הביטוי  

 המנהל והעובדים יחד. מפישוט המשוואה מתקבל:

8000 + 1700x – 1700 = 1800x 

6300 = 100x 

x = 63 

 עובדים.  63קיבלנו כי יש בחברה  

גדולים ממנו הסכום ההפרשים בין הממוצע לבין האיברים לחילופין, אפשר להיעזר בתכונות הממוצע:  

.  בשאלה זו יש רק עובד אחד שמרוויח לסכום ההפרשים בין הממוצע לבין האיברים הקטנים ממנו שווה

.  לפיכך, סכום = 1800 – 8000דולרים   6200 הוא: המנהל. ההפרש בינו לבין הממוצע -יותר מהממוצע 

 1700. כל אחד מהם מרוויח בממוצע 6200ההפרשים בין הממוצע לבין יתר העובדים צריך להיות גם הוא 

. כדי שסך = 1700 – 1800דולרים  100דולרים, ומכאן שההפרש בין הממוצע לכל עובד הוא בממוצע 

 עובדים נוספים.  62-. כלומר, בחברה עובד מנהל אחד ועובדים 62, צריך 6200ההפרשים יהיה 

 . 63בסך הכל  

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

 

 

 

 

 

 



  -41- פרק ראשון -אנגלית 
 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

 

 ראשוןפרק  -אנגלית  -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 

שובה הת
 הנכונה

2 4 2 4 3 4 4 

 
 

ובמקומו נבנה גורד  _____ן הקומות בלונדו 15בן  P&O םמשרדיה, בניין 2007בשנת כי "במשפט נכתב  1.

משהו שקשור בהריסה/התמוטטות כדי לפנות מקום לבנייה של מגדל מילה שתתאר  חפשנ. "שחקים

 . חדש

 פיסק, הדגיש=  punctuated :(1)תשובה  

 ננזף, הופצר בו= admonished  :(2) תשובה

 נהרס=  demolished :(3)תשובה 

 נחקר= interrogated  :(4)תשובה 

 ".ובמקומו נבנה גורד שחקים נהרסן הקומות בלונדו 15בן  P&O םמשרדיה, בניין 2007בשנת " 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 

 . "טיפול רפואי מיידי תדורש עקיצהיל מאוד, רע barkעקרב מסוג של  ה _____מכיוון שכי "במשפט נכתב  2.

 . משהו שיכול להיות רעילמילה שתתאר  חפשנ 

 = ארס, רעל venom :(1)תשובה  

 = עייפותfatigue  (:2)תשובה 

 = לבוש, תלבושת attire (:3)תשובה 

 = הערכהesteem  (:4)תשובה 

 ".טיפול רפואי מיידי תדורש עקיצהרעיל מאוד,  barkמסוג עקרב השל ארס המכיוון ש" 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

. "של כמה נתיבי תחבורה עיקריים _____ גרמניה, שוכנת בן שבעיר התעשייתית האגכי "הבמשפט נכתב  3.

 נתיבי תחבורה. ריבויבמשהו שקשור אנו מחפשים מילה שתתאר 

 הגייה, דיקציה= diction  :(1)תשובה  

 = זהירותcaution  (:2)תשובה 

 = חיכוךfriction (:3)תשובה 

 צומת=  junction  (:4)תשובה 

 ".של כמה נתיבי תחבורה עיקריים צומתגרמניה, שוכנת בשב העיר התעשייתית האגן" 

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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. אנו "מטר מעל פני הים 1,580 של _____ ממוצע מונגוליה היא מדינה הררית עם כי "במשפט נכתב  4.

  משהו שקשור בגובה מעל פני הים.שים מילה שתתאר מחפ

 , נציגות= משלחתdelegation  :(1)תשובה  

 = האצהacceleration  (:2)תשובה 

 , סירקולציה= הפצהcirculation  (:3)תשובה 

 = גובהelevation  (:4)תשובה 

 ".מטר מעל פני הים 1,580של  גובהממוצע מונגוליה היא מדינה הררית עם " 

 .(4)שובה הנכונה היא הת 

 

 חפשנ. "רקס-אלמהמילה הערבית  _____אלקזר, מילה שמשמעותה טירה או מבצר, כי "במשפט נכתב  5.

 בשפה אחרת.דומה קשר בין מילה מסוימת למילה מילה שתתאר 

 מנופץ=  shattered :(1)תשובה  

 מתויג, מוכנס לאינדקס= indexed  (:2)תשובה  

 תמתמודד, תחת תחרו= contested  (:3)תשובה  

 נגזר=  derived  (:4)תשובה  

 )שפירושה 'הטירה'(". רקס-אלהערבית  ההמילמ נגזרתאלקזר, מילה שמשמעותה טירה או מבצר, " 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

שיווי  להם לשמור על שעוזרליפול משתמשים לפעמים במקל הליכה   _____ שאנשים כי "במשפט נכתב  6.

  מילת תואר שקשורה לליפול ותסביר מדוע אנשים אלה זקוקים למקל הליכה. חפשנ. "המשקל

 = צווחניshrill  :(1)תשובה  

 = זועםirate  (:2)תשובה 

 = נוטה prone (:3)תשובה 

 = צנוע, כנוע meek  (:4)תשובה 

 ."להם לשמור על שיווי המשקל שעוזרליפול משתמשים לפעמים במקל הליכה  נוטיםשאנשים " 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 לוחמהל _____ הגבול בין ארצות הברית למקסיקו  רב השנים על סכסוךה, 1845בשנת כי "במשפט נכתב  7.

 את הפיכת הסכסוך למלחמה של ממש.. אנו מחפשים מילה שתתאר "גלויה

 , פיתח= הרחיב elaborated :(1)תשובה  

 = החליםrecuperated  (:2)תשובה 

 למצב הקודם = הוחזר reinstated (:3)תשובה 

 , החריף= הסליםescalated  (:4)תשובה 

 ".גלויה ללוחמה הסליםהגבול בין ארצות הברית למקסיקו  רב השנים על סכסוךה, 1845בשנת " 

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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רוב בתי ש זמןב, 19-באמצע המאה השנבנה מלבנים יקרות  –בית ויליאם אפטון כי "במשפט נכתב  8.

את היכולת מילה שתתאר  חפשנ. "של משפחת אפטון _____ ה העיד על –המשפחה בארה"ב נבנו מעץ 

 . של משפחת אפטון להשתמש בחומרים יקרים לבנייה

 = שפע, עושר affluence :(1)תשובה  

 = כללי התנהגות, נימוסיםetiquette  (:2)תשובה  

 פיקוחהתעלמות, = oversight  (:3)תשובה  

 = חסינותimmunity : (4)תשובה  

רוב בתי המשפחה בארה"ב ש בעוד, 19-שנבנה מלבנים יקרות באמצע המאה ה -בית ויליאם אפטון " 

 ".של משפחת אפטון עושרה העיד על -נבנו מעץ 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 ".  (reamblep) מבואים בשבמשפט המקורי נכתב: "העקרונות המנחים של חוקת ארה"ב פרו 9.

מורכבת גם חוקת ארה"ב ש(, נכתב andאינה נכונה. בתשובה זו מופיע קשר של הוספה ) (1)תשובה  

 רשימת עקרונות מנחים. התשובה נפסלת.מוגם  ממבוא

מוסבר כיצד  . נאמר שבמבוא של חוקת ארה"באינה נכונה. בתשובה יש תוספת מידע (2)תשובה  

 פט המקורי. התשובה נפסלת.משהמדינה קמה, מידע שלא קיים ב

האידיאלים ציג את מ המבוא של חוקת ארה"בנכונה. הרעיון המרכזי נשמר: נאמר ש( 3)תשובה  

 שעליהם המסמך מבוסס. התשובה מתאימה.

אינה נכונה. בתשובה יש תוספת מידע. נאמר שהחוקה האמריקאית גובשה הרבה לפני ( 4)תשובה  

 שלה. התשובה נפסלת.המבוא  שנכתב

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

  ".פטנטים אמריקאים על המצאותיו 1,093ק שיא של ינפתומאס אדיסון הבמשפט המקורי נכתב: " 10.

המציינת השוואה; ניתן להסיק מהמשפט כי תומאס שבר שיא ביחס  (record)נשים לב למילה שיא 

  לאחרים.

ר הרעיון המרכזי של המשפט: נאמר יש מידע חסר ולא נשמאינה נכונה. בתשובה זו  (1)תשובה  

. התשובה שאדיסון הגיש בקשה לכל הפטנטים שלו אך אין התייחסות לכך שמדובר במספר שיא

 נפסלת.

אין התייחסות למספר השיא של הפטנטים. התשובה : סרחבתשובה יש מידע נכונה. אינה  (2)תשובה  

 נפסלת.

הרעיון המרכזי נשמר: נאמר שאף אחד לא החזיק במספר פטנטים כמו אדיסון, נכונה. ( 3)ובה תש 

 .מתאימההתשובה  כלומר הוא החזיק במספר הגדול ביותר של פטנטים.

פטנטים, היה הידוע  1,093בתשובה יש מידע נוסף: נאמר שאדיסון שהנפיק אינה נכונה. ( 4)תשובה  

 התשובה נפסלת. מציאים בארה"ב.מבין המ (best known)ביותר 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
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 ".  לקולוניזציה האירופית של העולם החדש חיוניסחר העבדים האפריקאי היה במשפט המקורי נכתב: " 11.

מבוסס סחר העבדים האפריקני כבר היה תשובה יש מידע נוסף: נאמר שאינה נכונה. ב (1)תשובה  

 . התשובה נפסלת.זציה האירופיתכאשר התחילה הקולוני היטב

הרעיון המרכזי של המשפט לא נשמר: נאמר שקולוניאליסטים בעולם החדש אינה נכונה.  (2)תשובה  

סחרו יותר בעבדים מאשר האירופאים. קיימת הפרדה בין הקולוניאליסטים לבין האירופאים ובנוסף 

 התשובה נפסלת.. (more than)יש תוספת של השוואה שלא קיימת במשפט המקורי 

היו יכולים ליישב את העולם החדש  לאאירופאים נאמר שנכונה. הרעיון המרכזי נשמר: ( 3)תשובה  

 התשובה מתאימה. ., כלומר הוא היה חיוני להתיישבות שלהםסחר העבדים האפריקני ללא

 ידיפותח על סחר העבדים האפריקאי נאמר שאינה נכונה. בתשובה יש תוספת מידע. ( 4)תשובה  

 . התשובה נפסלת.ירופאיםא

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

קוראת תיגר על האמין שעבודתו  סטילהצייר האמריקאי קליפורד במשפט המקורי נכתב: " 12.

 ".קטגוריזציה )סיווג לקבוצות(

הרעיון המרכזי נשמר: נאמר שסטיל הרגיש שהוא לא שייך לשום בית ספר או נכונה.  (1) תשובה 

 .מתאימה. התשובה , כלומר שהוא לא נכנס לשום קטגוריהאמנותייםקבוצה 

. אין קשר אמנות לסווגהאמין כי אין שסטיל בתשובה יש מידע נוסף: נאמר נכונה. אינה  (2) תשובה 

 לעבודה הספציפית שלו. התשובה נפסלת.

. אחרים שסטיל לא אהב שהשוו אותו לאמניםבתשובה יש מידע נוסף: נאמר נכונה. אינה ( 3)תשובה  

יתכן כי זו הסקה אפשרית בהתבסס על דבריו, אך זה לא מה שהמשפט המקורי עוסק בו. התשובה 

 נפסלת.

בתשובה יש מידע נוסף: נאמר שסטיל ניסה לשמור את העבודה שלו מקורית אינה נכונה. ( 4)תשובה  

 התשובה נפסלת.ככל הניתן, אך זה לא אומר שהוא לא נכנס לאף קטגוריה אמנותית. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

בה אנו מתבקשים לקבוע מה נכון לגבי שלג לפי הפסקה הראשונה. נקרא את  פסקה זוהי שאלת 13.

 :4הפסקה במלואה ולאחר מכן נחפש תשובה מתאימה. לפי שורה 

"But snow, it seems, inspires scientists as well as artists" 

 עבור מדענים וגם עבור אמנים. שלג מהווה מוקד עניין גםכלומר,  

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

בה אנו מתבקשים לקבוע מהי המטרה המרכזית של הפסקה השנייה. בשאלות רעיון  פסקה שאלת זוהי 14.

מרכזי של פסקה, נקרא את הפסקה עד לשלב שנרגיש שהבנו את עיקרה. תחילת הפסקה מתארת את 

מזג האוויר, סוג המולקולות, הצורה שבה הן מתגבשות יחד  אופן היווצרותם של פתיתי שלג )תנאי

 לגבישים ועוד(.

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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 המופיע" שclusterלמצוא מילה שיכולה להחליף את המילה "בה אנו נדרשים ממוקדת זוהי שאלה  15.

ביחד  cluster . גם אם איננו מכירים את המילה, ניתן להבינה מתוך ההקשר: "... המולקולות8בשורה 

בגבישים )קריסטלים( בעלי שישה צדדים כאשר הן קופאות". ניתן להסיק שמשמעות המילה קשורה 

 איחוד המולקולות יחד. נחפש מילה דומה: לקיבוץ/

 עלה, התרומם=  rise :(1)תשובה  

 טייל = travel  :(2)תשובה  

 נמס=  melt :(3)תשובה  

 התחבר, הצטרף= join  :(4)תשובה  

ביחד בגבישים )קריסטלים( בעלי שישה  מתחברות"... המולקולות : joinמילה המתאימה ביותר היא ה 

 צדדים כאשר הן קופאות". 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

 12" שמופיעה בשורה themלמצוא לאיזו מבין התשובות המילה "בה אנו נדרשים ממוקדת שאלה  זוהי 16.

ונבדוק איזה שם עצם נמצא לפניה. המשפט  themאת המילה מתייחסת. נקרא את המשפט שבו נמצ

מתייחסת למילה  them", לכן המילה  temperature and humidity them, among conditionsTheseהוא: "

. ניתן לזהות שמדובר בתנאי האקלים מכיוון שהמשפט הקודם מסתיים במילים (conditions)תנאים 

"climatic conditionsהמשפט הבא נכתב "תנאים אלה"  " ובתחילת(These conditions). 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

 

בה אנו נדרשים למצוא למה השווה ליברכט את היחסים בין הרוח לפתית השלג. ממוקדת שאלה  זוהי 17.

ר הוא משווה . כלומ"If snowflakes are art", says Libbrecht, "then the wind is the artist": 16-15לפי שורות 

, בה פתית (4)את פתית השלג לאמנות ואת הרוח לאמן. התשובה היחידה מעולם האמנות היא תשובה 

 השלג משווה לציור שהוא סוג של אמנות. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

נענה עליה רק אחרי שענינו על יתר השאלות. נסכם לעצמנו את  .על מטרת הקטע כלליתשאלה  זוהי 18.

  ל כל פסקה, ונחפש תשובה שתשלב ביניהן.מטרתה ש

אחד שנוי במחלוקת  משפט לעומק אך ישבכך שכתביו של שיקספיר נותחו עוסקת הראשונה  פסקהה 

בתוכן הצוואה ומציגה את המשפט השנוי במחלוקת שממוען עוסקת  הפסקה השנייה .מצוואתו

פסקה . הר בעייתי בין בני הזוג(מציגה פרשנות של חוקרים למשפט )קשפסקה השלישית ה .לאשתו

  .האחרונה מציגה פרשנות אחרת למשפט )מחווה סנטימנטלית(

  הקטע עוסק במשפט השנוי במחלוקת מצוואתו של שיקספיר ובפרשנות שלו. כלומר, 

יש התייחסות בקטע לספקולציות בנוגע לטיב הנישואים של שיקספיר נכונה. אינה ( 1) תשובה 

 אים שלהם אינם הנושא המרכזי בו. התשובה נפסלת.והת'אווי, אבל הנישו
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לפי הפסקה הראשונה המשפט השנוי במחלוקת מצוואתו של שיקספיר הוא אחד  נכונה.( 2)תשובה  

 מהמשפטים שנחקרו מבין כתביו והקטע אכן מתמקד בכמה פרשנויות שלו. התשובה מתאימה.

נחקרו מוזכרת בפסקה הראשונה, אבל עיקר נה נכונה. העובדה שהמחזות של שיקספיר אי (3)תשובה  

 נפסלת.הקטע מתמקד דווקא במחקר של משפט מתוך צוואתו ולא מתוך יצירה. התשובה 

התשובה מתארת את הרעיון המרכזי של הפסקה השנייה בלבד ולכן אינה נכונה. אינה  (4) תשובה 

 נפסלת.התשובה . מתאימה להיות הרעיון המרכזי של כל הקטע

 .(2)הנכונה היא התשובה  

 

נאמר בפסקה הראשונה. נקרא את הפסקה לעומק  לאלקבוע מה בה אנו נדרשים  פסקה שאלת זוהי 19.

  ונפסול תשובות שהתוכן שלהן כן מופיע בפסקה.

( נכתב שכל מילה ששיקספיר כתב הייתה 3-2במשפט השני של הפסקה )שורות נכונה. אינה ( 1)תשובה  

רשנויות. לכן ניתן לומר שכל עבודותיו נחקרו בצורה מקיפה. התשובה מוקד לאינסוף ניתוחים ופ

 נפסלת.

( כתוב שאחד מהמשפטים הנחקרים ביותר 4-3במשפט השלישי בפסקה )שורות אינה נכונה. ( 2)תשובה  

לכן ניתן לומר שהצוואה שלו הייתה מושא למחקרים.  .של שיקספיר הוא המשפט שכתב בצוואתו

 התשובה נפסלת.

בשורה הראשונה בפסקה נכתב כי הדעה הרווחת היא ששיקספיר הוא המחזאי אינה נכונה.  (3)ה תשוב 

האנגלי החדשני והמשפיע ביותר. לכן ניתן לומר שרוב האנשים מסכימים על כך ששיקספיר הוא 

 נפסלת.מחזאי חדשני מאוד. התשובה 

ר ביחס למחזאים אנגלים אין בפסקה השוואה בין כמות המחזות של שיקספינכונה.  (4)תשובה  

 .התשובה מתאימהכולם.  מבין החדשני והמשפיע, רק נאמר שהדעה הרווחת היא שהוא אחרים

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 המופיעש "meticulous"למצוא מילה שקרובה במשמעותה למילה בה אנו נדרשים ממוקדת זוהי שאלה  20.

..." meticulous -מתוך ההקשר: "בתוך ההוראות ה. גם אם איננו מכירים את המילה, ניתן להבינה 8 בשורה

כלומר מדובר בתיאור של ההוראות ששיקספיר השאיר בצוואה שלו. לפי סוף המשפט הראשון בפסקה 

 . "left a very detailed will"( נכתב שהוא השאיר צוואה מפורטת מאוד 7)שורה 

 רב. נחפש מילה דומה:פירוט  ניתן להסיק מכך שמשמעות המילה קשורה בריבוי פרטים/ 

 בעל ערך=  valuable :(1)תשובה  

 מוזר = strange  :(2)תשובה  

 מפורט=  detailed :(3)תשובה  

 נדיב= generous  :(4)תשובה  

  שגם מופיעה במשפט הראשון של הפסקה. detailedהמילה המתאימה ביותר היא  

 .(3)התשובה הנכונה היא  
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מתבקשים לקבוע מהי המטרה המרכזית של הפסקה השלישית. בשאלות  בה אנופסקה  זוהי שאלת 21.

רעיון מרכזי של פסקה, נקרא את הפסקה עד לשלב שנרגיש שהבנו את עיקרה. במשפט הראשון של 

הפסקה כתוב שהמשפט השנוי במחלוקת מצוואתו של שיקספיר העלה השערות בנוגע לטיב היחסים 

חלק מהחוקרים רואים בבחירה במילים מסוימות "השני שלו עם אשתו. המשפט השני מתחיל בכך ש

הטוב ביותר" כהוכחה לכך שהנישואים שלהם היו בעייתיים. המשפט השלישי מתחיל במילים "הם 

הצביעו" כלומר, החוקרים שהוזכרו קודם. לכן ניתן לומר שהפסקה מתמקדת בהצגת הפרשנות של 

 לאישתו של שיקספיר.   אותם חוקרים למשפט מהצוואה שמתייחס לחלק שמיועד

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

  (second-best bed) בה אנו נדרשים להבין מה נכון לגבי המיטה השנייה הטובה ביותר ממוקדת זוהי שאלה  22.

היו לפי הפסקה האחרונה . הפסקה מציעה פרשנות נוספת למשפט בצוואתו של שיקספיר. לפי הפסקה  

ווה בעלת ערך סנטימנטלי לאישתו. בהמשך נכתב שסביר למדי שהמיטה חוקרים שטענו שמדובר במח

השנייה הטובה ביותר היתה המיטה של בני הזוג, שכן המיטה הטובה ביותר נשמרה לאורחים. 

, אם המיטה שהוריש לה שיקספיר היתה המיטה של בני (4)התשובה המתאימה ביותר היא תשובה 

 הת'וואי יותר מהמיטה הראשונה הטובה ביותר. הזוג הרי שהיה לה ערך סנטימנטלי עבור

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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 שניפרק  -אנגלית  -פתרונות 
מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 

התשובה 
 הנכונה

4 3 1 4 1 3 2 

 
 

 2000-שכתב לפני יותר מ המחזות ; _____היא  אנסהגאונות הקומית של אריסטופכי "במשפט נכתב  1.

 . מילת תיאור שתדגיש את הנצחיות של הגאנותאנו מחפשים . "כיום יםמשעשע יםנחשב שנים עדיין

 מוטל בספק=  doubtful :(1)תשובה  

 זמני, נצחי-על=  timeless  :(2)תשובה 

 מלא שמחה, עליז=  joyful :(3)תשובה 

 חסר פחד=  fearless  :(4)תשובה 

 שנים עדיין 2000-שכתב לפני יותר מ ; המחזות זמנית-עלהיא  אנסהגאונות הקומית של אריסטופ" 

 ".כיום יםמשעשע יםנחשב

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

לי צ'ארלס דיקנס ביוני של הסופר האנג תוומה _____העולם רחבי קוראים מכל כי "במשפט נכתב  2.

 . נחפש מילה שתתאר פעולה שקוראים יעשו בעקבות מותו של סופר. "1870

 התחייבו =  pledged :(1)תשובה  

 התאבלו=  mourned :(2)תשובה 

 הבטיחו, הגנו=  ensured :(3)תשובה 

 לכדו=  captured  :(4)תשובה 

 ."1870אנגלי צ'ארלס דיקנס ביוני של הסופר ה ותומעל  התאבלוהעולם רחבי קוראים מכל " 

 .(2)התשובה הנכונה היא  
 

 . אחרים"לבנזין ולדלקים  _____הנפט הגולמי שנשאב מהאדמה  כי "רובבמשפט נכתב  3.

 . בנזין ודלק -שתתאר את הקשר בין הנפט הגולמי לבין התוצרים שלו מילה  נחפש 

 מקודם=  promoted :(1)תשובה  

 מוארך, ממושך =  prolonged  :(2)תשובה 

 נחזה=  predicted :(3)תשובה 

 מעובד=  processed  :(4)תשובה 

 .אחרים"לבנזין ולדלקים  מעובדהנפט הגולמי שנשאב מהאדמה  "רוב 

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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של  ןלאכילת מזון מבושל היה צעד חשוב בהתפתחות _____המעבר מאכילת מזון כי "במשפט נכתב  4.

 . תיאור למזון שאינו מבושל נחפש ."ושיותחברות אנ

 שגוי, שקרי=  false :(1)תשובה  

 טהור =  pure  :(2)תשובה 

 בוטה, קהה=  blunt :(3)תשובה 

 נא, גולמי=  raw  :(4)תשובה 

 ."של חברות אנושיות ןלאכילת מזון מבושל היה צעד חשוב בהתפתחות נאהמעבר מאכילת מזון " 

 .(4)התשובה הנכונה היא  
 

 

ספינות מלחמה  16של _____  , נשיא ארצות הברית, תאודור רוזוולט, שלח1907 בשנתכי "במשפט נכתב  5.

 . שמתארת את קבוצת הספינותמילה  נחפש ."כדי להציג את כוחה הימי של אמריקהעולמי  ורלסי

 צי=  fleet :(1)תשובה  

 שבט =  clan  :(2)תשובה 

 ניצוץ=  spark :(3)תשובה 

 פריחה=  rash  :(4)ה תשוב

כדי עולמי  ורספינות מלחמה לסי 16של  צי , נשיא ארצות הברית, תאודור רוזוולט, שלח1907 בשנת" 

 ."להציג את כוחה הימי של אמריקה

 .(1)התשובה הנכונה היא  
 
 

כי "הדוגמאות על לבוש המאיה המסורתי אינן רק לקישוט, אלא גם _____ מידע אישי במשפט נכתב  6.

 . שמתארת פעולה שעושים על מידע אישימילה  נחפש ."ל הלובשע

 ממזגות=  merge :(1)תשובה  

 מפקידות=  deposit  :(2)תשובה 

 מחייבות=  oblige :(3)תשובה 

 מעבירות, מוסרות=  convey  :(4)תשובה 

 ."ובשמידע אישי על הל מעבירות"הדוגמאות על לבוש המאיה המסורתי אינן רק לקישוט, אלא גם  

 .(4)התשובה הנכונה היא  
 
 

במהלך  שירהשל  הרבה _____ית אלה ווילר וילקוקס פרסמה אהמשוררת האמריקכי "במשפט נכתב  7.

  נחפש מילה שתתאר ספרים או אוגדני שירה. ."חייה

 גורמים=  factors :(1)תשובה  

 גורלות =  fortunes :(2)תשובה 

 חזיונות=  visions :(3)תשובה 

 כרכים )או נפחים או קולות(=  volumes :(4) תשובה

 ."במהלך חייה שירה כרכיהרבה ית אלה ווילר וילקוקס פרסמה אהמשוררת האמריק" 

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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ה_____  דרום ספרד אתזה בטינטו, נותן לנהר -של ריו םברזל במיהגבוה של ריכוז כי "הבמשפט נכתב  8.
 . אדום בנהר-ה שתתאר מה יכול להיות כתוםמיל נחפש ."שלו אדום-הכתום

 גוון, צבע=  hue :(1)תשובה  

 שנינות = wit  :(2)תשובה 
 ַכָפה )כף רגל של חיה(=  paw :(3)תשובה 
 מוט= rod  :(4)תשובה 

 ."שלו אדום-הכתום גווןה דרום ספרד אתזה בטינטו, נותן לנהר -של ריו םברזל במיהגבוה של ריכוז "ה 

 .(1)כונה היא התשובה הנ 

 

"סומה תאולוגיקה" )מכלול התאולוגיה(, מאת הפילוסוף מימי הביניים, במשפט המקורי נכתב: " 9.
ה היא מיזוג בין תזשל לוגיקה אריסטוטלית ותאולוגיה נוצרית".  סינתומאס אקווינס, היא סינתזה 

קה אריס' ולתאולוגיה דברים, אולם גם בלי לדעת זו אפשר להבין שיש במשפט התייחסות שווה ללוגי
  .נוצרית

תאולוגיה נוצרית החליפה לוגיקה אריס', בעוד שבמשפט המקורי תשובה זו לפי אינה נכונה.  (1) תשובה 
 . התשובה נפסלת.ההתייחסות לשניהם זהה

 = עומדת underlyingנכונה. לפי תשובה זו לוגיקה אריס' עושה משהו לתאולוגיה נוצרית )אינה  (2)תשובה  
 .נפסלת. התשובה (, בעוד שבמשפט המקורי ההתייחסות לשניהם זהה-יס שלבבס

 לוגיקהתשובה זו משנה את משמעות המשפט ולפיה אקווינוס עורך השוואה בין אינה נכונה. ( 3)תשובה  
 .נפסלתהתשובה אריס' לבין תאולוגיה נוצרית. 

לוגיה נוצרית ולוגיקה אריס'. משמעות המשפט נשמרת: אקווינוס משלב בין תאונכונה. ( 4)תשובה  

 .מתאימה. התשובה שילוב וסינתזה הן מילים נרדפות

 .(4)התשובה הנכונה היא  
 

". מזרח אסיה-דרום כל, יפן כבשה לזמן קצר את 2-במהלך מלחמת העולם הבמשפט המקורי נכתב: " 10.
 )כל(. wholeלמילה הנחרצת )לזמן קצר( ו briefly)במהלך(, לביטוי הזמן  duringנשים לב למילת הקישור 

בתשובה זו מילת הקישור "במהלך" הוחלפה במילה "בתחילת", והמילה אינה נכונה.  (1)תשובה  
 . התשובה נפסלת.מזרח אסיה-גדול מדרום , כלומר חלקmuch-הוחלפה ב )כל( "wholeהנחרצת "

לזמן קצר במהלך  מזרח אסיה-משמעות המשפט נשמרת: יפן כבשה את כל דרוםנכונה.  (2)תשובה  
 .מתאימההתשובה  .2-מלחמת העולם ה

. כלומר, בניגוד for much of-הוחלף ב )לזמן קצר( brieflyביטוי הזמן בתשובה זו אינה נכונה. ( 3)תשובה  
 התשובה נפסלת. .למשפט המקורי בו הכיבוש היפני היה קצר, כאן הוא למשך רוב זמן המלחמה

והמילה  חסרה התייחסות לכך שהכיבוש היה קצר מועד בלבד,זו  אינה נכונה. בתשובה( 4)תשובה  
 התשובה נפסלת. מזרח אסיה.-דרוםרוב , כלומר most-הוחלפה ב )כל( "wholeהנחרצת "

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

". גם בלי , בריטניה חוותה פרץ שגשוג בבניית מסילות רכבת1875עד  1840-מבמשפט המקורי נכתב: " 11.

 ." בהקשרה במשפט, ניתן להבין שהתרחש משהו בבניית מסילותboomמשמעות המילה " להכיר את

מופיע מידע סותר למשפט לפיו מסילות רכבת רבות נהרסו. המשפט בתשובה זו אינה נכונה.  (1)תשובה  
 . התשובה נפסלת.המקורי התייחס לבניית מסילות
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ריטניה השקיעה רבות בבניית רכבות. המשפט מוסיפה מידע לפיו באינה נכונה. תשובה זו  (2)תשובה  
 התשובה נפסלת. לא התייחס למידת ההשקעה שנדרשה כדי להגיע ל"בום" בבניית המסילות. המקורי

. 1875-ל 1840משמעות המשפט נשמרת: הרבה מאוד מסילות רכבת נבנו בבריטניה בין נכונה. ( 3)תשובה  

 .מתאימההתשובה 

מופיע מידע סותר לפיו בניית מסילות רכבת התחילה בזמן כלשהו בה זו אינה נכונה. בתשו( 4) תשובה 
בטווח השנים הנתון, בעוד שבמשפט המקורי קרה משהו לבנייה. בנוסף לכך, במשפט המקורי 

 התשובה נפסלת.. ולא לנקודת זמן מסויימת בתוכה 1875-ל 1840ההתייחסות היא לכל התקופה בין 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

". משמעות המשפט שבביצה יש צמחים ביצות תומכות בשפע של חיי צמחיםהמקורי נכתב: " במשפט 12.

 רבים שיכולים לשגשג.

. במשפט הכי מהרתשובה זו מוסיפה מידע נחרץ על כך שבביצה צמחים גדלים אינה נכונה.  (1)תשובה  

 התשובה נפסלת. המקורי לא היתה השוואה לסביבות אחרות.

 .מתאימההתשובה משמעות המשפט נשמרת: צמחים משגשגים בביצות. נה. נכו (2) תשובה 

מוסיפה מידע על כך שצמחים מתאימים את עצמם בקלות לתנאי אינה נכונה. תשובה זו ( 3)תשובה  

 התשובה נפסלת. המחייה בביצה. במשפט המקורי לא היתה התייחסות לשינוי שמתרחש בצמחים.

מבכל מקום מוסיפה מידע נחרץ על כך שצמחים חיים יותר זמן בביצה ו אינה נכונה. תשובה ז( 4) תשובה 

 התשובה נפסלת. . במשפט המקורי לא היתה השוואה לסביבות אחרות.אחר

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

נענה עליה רק אחרי שענינו על יתר השאלות. נסכם  .על הנושא המרכזי של הקטע כלליתזוהי שאלה  13.

  ל כל פסקה, ונחפש כותרת שתשלב ביניהן.לעצמנו את מטרתה ש

סופרים: לכתוב יחד ספר על מסע בעולם של  14מתארת את הפרוייקט המשותף של פסקה הראשונה ה 

 .איך התחלקה העבודה ומי סייע בה -מתארת את מהלך הכתיבה  פסקה השנייהה .גיבורה צעירה

 . צאה לאחר סיום הכתיבהעוסקת בחוות הדעת של אחד מהסופרים על התופסקה השלישית ה

  .שיתוף פעולה ניסיוני בכתיבת ספר, המטרה של הקטע היא לתאר כלומר 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 :7-6זוהי שאלה ממוקדת על מריה תרזה אלמנדרוס שמופיעה בפסקה הראשונה. לפי שורות  14.

"The novel's modern-day Odysseus is a young woman named Maria Theresa Almendros… ".  

שמוזכרת אודיסאה מריה היא הגיבורה בספר המשותף שכותבים הסופרים )אודיסאוס היה הגיבור של ה 

 כהשראה לספר המשותף(. 5בשורה 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 שמופיעה בפסקה הראשונה. לפי הפסקה:  questעל פירוש המילה ממוקדת זוהי שאלה  15.

 

"Maria Theresa Almendros, who sets out from Central America on a quest to find her lost father " .  

היא מסע או חיפוש, אך גם מבלי להכיר את המילה, ניתן להסיק מתוך ההקשר   questמשמעות המילה  

 במשפט שמריה יוצאת למשימה או מסע בעקבות אביה האבוד, ולפסול תשובות בהתאם: 
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 תעלומה=  mystery :(1)תשובה  

 חיפוש =  search  (:2)תשובה  

 הצלחה=  success (:3) תשובה 

 ניסוי= experiment  (:4) תשובה 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

 :13ומה היא באה להראות. לפי שורה  armyעל המילה ממוקדת זוהי שאלה  16.

"the chapters were given to an army of translators, who worked around the clock… " .  

של מתרגמים שעבדו מסביב לשעון...  צבאכלומר, כשסופר אחד סיים לכתוב, הפרקים שלו הועברו ל 

 השימוש במילה צבא, נועד להדגיש שמדובר בקבוצה גדולה ויעילה של מתרגמים.

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

היה מפתיע בעיני מישל פייבר )אחד  על הפסקה האחרונה ובה נשאלים מהממוקדת זוהי שאלה  17.

 הסופרים שהשתתפו בפרויקט(. 

 :26-23לפי שורות  

"Faber said he found it miraculous that anything was achieved at all... when countries attempt to  

communicate - political tension… and even war. Instead, we managed to write a novel together " .  

כלומר, אמנם יש לפייבר ביקורת על איכות התוצאה הסופית, אך הוא מלא פליאה על כך שבכלל השיגו  

 משהו. כשמדינות מנסות לתקשר יש מתחים ומלחמות, ואילו הם הצליחו לכתוב יחד רומן.

 רומן יחד. חוזרת על רעיון זה: הפליאה היא על כך שקבוצת הסופרים הצליחה לכתוב (3)תשובה  

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

בשאלות רעיון מרכזי של פסקה,  .על המטרה המרכזית של הפסקה הראשונהממוקדת זוהי שאלה  18.

נקרא את הפסקה עד לשלב שנרגיש שהבנו את עיקרה. המשפט הראשון בפסקה עוסק בסיכויים 

שנים,  2000פינה שטבעה לפני המשפט הבא מציג מקרה כזה: כשחקרו ס .למצוא אוצר בספינה טרופה

 מצאו תגלית רבת ערך. המשך הפסקה מתאר את התגלית: ארונית מלאה בציוד רפואי.

  כלומר, מטרת הפסקה להציג אוצר רפואי עתיק. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

אלן טווייד שמופיע בפסקה השנייה, ומה מייחד אותו מחוקרים אחרים. על ממוקדת זוהי שאלה  19.

 ילת הפסקה מציגים את טווייד כהיסטוריון מדע שחוקר כתבים רפואיים עתיקים. בתח

 :14-12לפי שורות  

"Unlike some other scholars, Touwaide maintains that these texts were not merely theoretical, but actually 

served as practical handbooks for physicians long ago " .  

ומר, בניגוד לחוקרים אחרים, טווייד מאמין שהכתבים הרפואיים העתיקים לא היו רק תאורטיים כל 

 אלא שימשו כהוראות מעשיות לרופאים.

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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על המטרה המרכזית של הפסקה השלישית. בשאלות רעיון מרכזי של פסקה, ממוקדת זוהי שאלה  20.

שהבנו את עיקרה. לפי המשפט הראשון בפסקה, טווייד והצוות  נקרא את הפסקה עד לשלב שנרגיש

המשפט השני עוסק בחומרים שהם גילו שהיו בגלולות,  .שלו ערכו בדיקות גנטיות לגלולות שמצאו

והמשך הפסקה עוסק בהשוואת החומרים הללו לכתבים רפואיים עתיקים והסקת מסקנות על 

 יד לגבי הגלולות.הגלולות. כלומר, הפסקה דנה במה שגילה טווי

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

. הביטוי מופיע בהקשר לכל הצמחים שטווייד common denominatorזוהי שאלה ממוקדת על הביטוי  21.

 they had a common denominator: they were allנכתב עליהם: " 21-20חקר בכתבים עתיקים. בשורות 

used for gastrointestinal diseases" . כלומר, משמעות הביטויcommon denominator  מכנה משותףהיא.  

 מאפיין חריג=  an unusual feature :(1)תשובה 

 השפעה יוצאת דופן  = a remarkable effect  (:2)תשובה 

 מאפיין משותף=  a shared characteristic (:3) תשובה

 בעיה בולטת= an obvious problem  (:4) תשובה

 .(3)הנכונה היא התשובה  

 

יש לקבוע מה משתמע לגבי הסיבה של טווייד בה  האחרונה,על הפסקה ממוקדת זוהי שאלה  22.

 להתרגשות. בתחילת הפסקה כתוב שטווייד מתרגש מאוד והוא מסביר זאת כך:

  "When I started my work, the people in academia assumed that these ancient texts were just quackery " 

(. כלומר, בתחילת עבודתו אנשי האקדמיה האמינו שהטקסטים העתיקים הם סתם 25-24)שורות  

 רפואת אלילים. לפי ההמשך:

"Touwaide believes the pills are the first concrete example of a practical application of ancient medical 

knowledge" 

, טווייד מאמין שהוא מצא את ההוכחה הראשונה לכך שלידע הרפואי הקדום (. כלומר27-25)שורות  

 היו שימושים מעשיים.

אינה נכונה. לפי התשובה טווייד התקדם בפיתוח תרופות חדשות. לפי הפסקה הוא סבור ( 1)תשובה  

 שייתכן ויהיה פיתוח כזה בעתיד אך הוא עוד לא עשה אותו. התשובה נפסלת.

לפי התשובה טווייד הוכיח את התאוריה שלו לחוקרים אחרים. כבר בפסקה השנייה  נכונה.( 2)תשובה  

הוזכר שבניגוד לחוקרים אחרים, טווייד האמין שלטקסטים העתיקים יש ערך מעשי. גם בפסקה זו 

טווייד מזכיר את הזלזול של חוקרים בטקסטים הללו, ורואה בגלולות שנמצאו הוכחה לכך שאכן 

 ת לטיפול. התשובה מתאימה.השתמשו בהם כהוראו

אינה נכונה. לפי התשובה טווייד חשף טקסטים שהיו לא מוכרים. דבר כזה לא מוזכר ( 3)תשובה  

 בפסקה. התשובה נפסלת.

אינה נכונה. לפי התשובה דוגמאות נוספות לתרופות עתיקות התגלו. בפסקה לא מוזכרות ( 4)תשובה  

 תגליות כאלה. התשובה נפסלת.

 .(2)כונה היא התשובה הנ 

 
 


