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 2019 אביב -פתרונות 
 

 פרק ראשון - חשיבה מילולית
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה
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התשובה 
 הנכונה

2 2 4 1 4 3 2 1 

 
 

 

  פרק שני - חשיבה מילולית
 

 
מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

1 4 1 2 4 4 4 2 2 1 2 1 2  1 2 

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 20 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

2 4 2 1 1 4 1 2 

 

 

 פרק ראשון - חשיבה כמותית
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 

מספר 
 השאלה

16 17 18 19 20 

התשובה 
 הנכונה

3 1 4 1 2 
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 פרק שני - חשיבה כמותית
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ובה התש
 הנכונה

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

 

מספר 
 20 19 18 17 16 השאלה

התשובה 
 הנכונה

3 3 2 1 4 

 
 

 שוןפרק רא - אנגלית
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 20 21 22 

התשובה 
 הנכונה

3 4 4 2 1 3 4 

 
 

 פרק שני - אנגלית
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 20 21 22 

התשובה 
 1 1 4 3 1 3 3 הנכונה
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 פרק ראשון -חשיבה מילולית  -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 20 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

2 2 4 1 4 3 2 1 

 
 
 
 

 נכונה.( 4תשובה ) .1

  

 .פגםהוא ללא  מושלם היחס בין המילים המודגשות:

 .תוכןהוא ללא ריק ( יש יחס דומה: 4בתשובה )
 

 מתאימות:שאר האפשרויות אינן 

 שלו כדי להריח.אף הוא מישהו שלא יכול להשתמש בתתרן 

 .סוכרשיש בו  הוא שטעמו הפוך משל משהוחמוץ 

 שלו הוצאו מהאדמה.שורשים הוא שהעקור 
 

 :פירושי מילים וביטויים

 היא: חסר חוש ריח. תתרןמשמעות המילה 

 היא: שהוצא ממקומו בשלמותו. עקורמשמעות המילה 

 

 ( נכונה.3תשובה ) .2

 

 .לשכנעזו פעולה שמטרתה  לטעון היחס בין המילים המודגשות:

 .לקלועזו פעולה שמטרתה  וקלזר( יש יחס דומה: 3בתשובה )
 

 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 להציג.זו הפעולה ההפוכה מלהסתיר 

 .להסמיקזו פעולה שתוצר לוואי אפשרי שלה הוא להביך 

 לשאול.זו התגובה המתבקשת כאשר מישהו אחר עשה לענות 
 

 :פירושי מילים וביטויים

 ה.היא: להשמיע טענה, להביע הנח לטעוןמשמעות המילה 
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 ( נכונה.3תשובה ) .3

 

 .מספיקהוא שדבר מה היה לו הסתפק היחס בין המילים המודגשות: 

 .עדיףהוא שדבר מה היה לו העדיף ( יש יחס דומה: 3בתשובה )
 

 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .רציניזה הפך להיות  הרצין

 .מוגזםזה עשה משהו באופן  הגזים

 .הבטיחהוא מה שמישהו אחר  מובטח
 
 :רושי מילים וביטוייםפי

 היא: הפך לרציני. הרציןמשמעות המילה 

 

 ( נכונה.4תשובה ) .4

 

 הם שני חפצים שונים המשמשים לאותה מטרה.מזרק וכמוסה היחס בין המילים המודגשות: 

 הם שני חפצים שונים המשמשים לאותה מטרה. מציתוגפרור ( יש יחס דומה: 4בתשובה )
 

 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .דף מורכב מהרבהספר 

 .למטרות שונותהם שני חפצים שונים המשמשים מסור ו פטיש

 קטן. פתחהוא  אשנב
 

 :פירושי מילים וביטויים

 היא: קפסולה, גלולה שצורתה גלילית. כמוסהמשמעות המילה 

 היא: פתח קטן בקיר, צוהר. אשנבמשמעות המילה 

 

 ( נכונה.4תשובה ) .5

 

 .תומורכבת מרצף של הרבה סימפוניה היחס בין המילים המודגשות: 

 .אותמורכב מרצף של הרבה  רומן( יש יחס דומה: 4בתשובה )
 

 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .ספרהזהו תחום שבתוכו ישנו שימוש ב מתמטיקה

 אחת או יותר.ספרה מורכב ממספר 

 שעוזר להגות אותה נכון. אותהוא סימון בסביבת ה ניקוד
 

 :וייםפירושי מילים וביט

 היא: יצירה מוזיקלית לתזמורת. סימפוניהמשמעות המילה 

 היא: יצירה ספרותית הכתובה כסיפור. רומןמשמעות המילה 
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 ( נכונה.3תשובה ) .6

 

 זה עם זה. התגוששהיא פעולה הדדית בה לפחות שניים עושים התגוששות היחס בין המילים המודגשות: 

 זה עם זה.נפגש הדדית בה לפחות שניים עושים  היא פעולה מפגש( יש יחס דומה: 3בתשובה )
 

 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .אחריםעבור שני אנשים חתונה משמעו ערך  חיתן

 ממישהו אחר. ייעוץמשמעו קיבל  התייעץ

 אחר מישהו אחר. רדףהוא מצב בו מישהו אחד מרדף 
 

 :פירושי מילים וביטויים

 היא: נאבק, התעמת. התגוששפירוש המילה 

 היא: היאבקות, התעמתות, ריב. התגוששותפירוש המילה 

 

 

 ( נכונה.3תשובה ) .7

 

על מנת לדעת איזו מהתשובות אינה נכונה לפי הפסקה, נקרא תחילה את הפסקה ונבין אותה. בפסקה מוסבר 

כיצד זוהר הקוטב נוצר: חלקיקים אנרגטיים חודרים לאטמוספרה של כוכב לכת ומתנגשים באטומי גז בסביבת 

הקטבים המגנטיים של הכוכב. בנוסף, מצוין כי התנגשות זו מפיקה אור שצבעו לרוב ירקרק. בהמשך מסופר על 

זאת כתוצאה  -זוהר הקוטב של כוכב הלכת צדק, אשר בניגוד לכדור הארץ הינו חזק מאוד ולא נעלם לעולם

 משדה מגנטי חזק.
 

חזק מאוד ביחס לזה של כדור הארץ , ומכאן שזוהר  ( אינה נכונה. בפסקה נאמר שזוהר הקוטב של צדק1תשובה )

 הקוטב של כדור הארץ חלש יחסית לזה של צדק. הטענה נכונה ולכן התשובה נפסלת.
 

( אינה נכונה. בפסקה מתואר שזוהר קוטב נוצר כאשר חלקיקים בעלי אנרגיה גבוהה חודרים 2תשובה )

וטב מעידה כי אכן חלקיקים כאלה יכולים לחדור לאטמוספרה של כוכב. העובדה שלכדור הארץ ישנו זוהר ק

 לאטמוספרה שלו. הטענה נכונה ולכן התשובה נפסלת.
 

( נכונה. בפסקה מתואר כי לצדק ישנו זוהר קוטב חזק מאוד וקבוע הודות לשדה המגנטי החזק שלו, 3תשובה )

זה של צדק הרי שגם השדה זאת לעומת כדור הארץ. מכאן ניתן להסיק כי אם זוהר הקטב של כדור הארץ חלש מ

 המגנטי חלש יותר. הטענה אינה נכונה ולכן זו התשובה הנכונה.
 

זה של כדור הארץ, הוא חזק ולא נעלם  לעומת( אינה נכונה. מהפסקה עולה כי זוהר הקוטב של צדק, 4תשובה )

מופיע כל הזמן.  לעולם. מכאן ניתן להסיק כי זוהר הקוטב של כדור הארץ דווקא נעלם מפעם לפעם כך שאינו

 הטענה נכונה ולכן התשובה נפסלת.
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 ( נכונה.2תשובה ) .8

 

על מנת לענות איזו מהטענות מציגה את דבריה של ג'ייקובס על לה קורבוזיה בצורה הטובה ביותר, נקרא תחילה 

 את הפסקה ונבין את דבריה.

ציג האדריכל לה קורבוזיה. מצד בפסקה מובאים דבריה של מתכננת הערים כתגובה לחזון העיר המודרנית שה

אחד, היא מאדירה את העיצוב שלו ואת העבודה האדריכלית שעשה בתכנון העיר. אך מצד שני, היא טוענת 

שבפועל, מבחינה מעשית, החזון היפה הזה לא יעבוד. הסיבה לכך היא שלה קורבוזיה לא מבין לעומק כיצד 

 ונות שעשויות לעלות בניהול שוטף של עיר.פועלות ערים אמיתיות ולא נותן מענה לסוגיות ש
 

( אינה נכונה. ג'ייקובס טוענת שלמרות התכנית האדריכלית המרשימה, לחזון שלו יש יותר מגרעות 1תשובה )

 מיתרונות, ולכן אם תוצא התכנית לפועל היא תיכשל.
 

יכלית אך לא לוקחת בחשבון ( נכונה. זהו עיקר דבריה של ג'ייקובס. התכנית אכן מרשימה מבחינה אדר2תשובה )

 סוגיות אמיתיות וצרכים אמיתיים של עיר, ולכן עיר שתיבנה ככה לא תפעל כראוי.
 

( אינה נכונה. לטענת ג'ייקובס תכנית העיר דווקא כן נראית מסודרת ומרשימה. הבעיה טמונה לא 3תשובה )

 בתכנית, אלא בהוצאה של התכנית לפועל על עיר אמיתית.
 

נה נכונה. ג'ייקובס אכן טוענת שלה קורבוזיה אינו מבין כיצד ערים אמיתיות פועלות, אך היא ( אי4תשובה )

 דווקא מחמיאה לתכנית שהוא הציג באומרה שהיא מסודרת וברורה מאוד. 

 

 

 ( נכונה.2תשובה ) .9

 

פסקה על מנת לדעת איזו מהבדיקות היא המתאימה ביותר להיות הבדיקה שגדי הגה, נבין תחילה את הנאמר ב

 ולאחר מכן נעבור אל התשובות.

ארז טוען שיכול לקבוע את כמות העלים בשיח על ידי מבט חטוף בלבד, ואילו גדי מנסה לאמת את טענתו. אך 

ספירת כל עלה ועלה שבשיח תיארך זמן רב. לכן, על גדי למצוא דרך לאמת את דבריו של ארז  -ניצבת בפניו בעיה

 כל עלי השיח.בדרך קצרה ופשוטה יותר מספירת 
 

, הוא עדיין 373( אינה נכונה. על פי בדיקה זו, על מנת שגדי יוכל לענות האם סכום שני המספרים הוא 1תשובה )

 ייאלץ לספור את כל עלי השיח. הפתרון אינו פשוט יותר ולכן התשובה אינה מתאימה.
 

תר של עלים, דבר אשר יהיה פשוט ומהיר ( נכונה. על פי בדיקה זו, יוכל גדי לספור כמות קטנה הרבה יו2תשובה )

יותר. ארז יסתכל על השיח ויאמר מה לדעתו הכמות המעודכנת של עלים שנמצאים על השיח לאחר קטיפת 

 373העלים על ידי גדי. גדי יספור את העלים שבידיו, ואם ההפרש בין כמות העלים החדשה שספר ארז לבין 

לים בידיו של גדי, יוכל גדי לדעת שארז אכן דובר אמת. הפתרון הינו העלים שספר לפני כן יהיה שווה למספר הע

 פשוט יותר ולכן התשובה מתאימה.
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( אינה נכונה. על פי בדיקה זו, מסתמך גדי על הערכתו של עובר אורח על מנת לבדוק את אמיתות טענתו 3תשובה )

ים שעל השיח, ולכן לא ניתן להסתמך על של ארז. אך דבר אינו מבטיח שעובר האורח יודע בודאות את מספר העל

 תשובתו כדי לאמת את טענתו של ארז. הפתרון אינו פשוט יותר ולכן התשובה אינה מתאימה.
 

( אינה נכונה. על פי בדיקה זו, על גדי לספור את כל עליו של שיח הדומה לשיח הראשון. בעצם, אין פה 4תשובה )

לץ לספור עלים של שיח שלם. הפתרון אינו פשוט יותר ולכן התשובה שום התייעלות בדרך הפתרון וגדי עדיין נא

 אינה מתאימה.

 

 ( נכונה.3תשובה ) .10

 

על מנת לענות אילו מן השאלות שבתשובות היא המתאימה ביותר להיות שאלתו של חנוך, נבין תחילה את 

ודע שדבר מה הינו לוהט, כוונתה של טלי. השאלה "זה לוהט, אך האם זה גם חם מאוד?" אכן מוזרה, שכן מי שי

שכן חם מאוד ולוהט הינם ביטויים נרדפים. לפיכך, חנוך עונה על השאלה  -בהכרח יודע שהדבר גם חם מאוד

ומיד לאחר מכן שואל אותה שוב. נחפש בתשובות שאלה אשר מתחילה בתשובה שלה, ואחר כך השאלה עצמה 

 תופיע.
 

ינו מריר, כלומר מר למדי. הוא אינו יודע אם הדבר מר מאוד ולכן ( אינה נכונה. חנוך יודע רק שהדבר ה1תשובה )

 התשובה שבראש המשפט אינה עונה במדויק על השאלה. התשובה לא מתאימה.
 

( אינה נכונה. חנוך יודע שהאדם המדובר הינו יפה, אך דבר זה לא מלמד אותו דבר על מידת הנחמדות 2תשובה )

 עונה במדויק על השאלה. התשובה לא מתאימה.של האדם. התשובה שבראש המשפט אינה 
 

( נכונה. חנוך יודע שהדבר חיוני, על כן הוא בהכרח כבר יודע שהדבר נחוץ מאוד, שכן פירוש המילה 3תשובה )

 חיוני הינו נחוץ מאוד. התשובה שבראש המשפט עונה על השאלה. התשובה מתאימה.
 

ר המציאות, כלומר נדיר מאוד. השאלה בהמשך שואלת האם ( אינה נכונה. חנוך יודע שהדבר הינו יק4תשובה )

 זה שכיח מאוד, כלומר התשובה שבראש המשפט אינה עונה במדויק על השאלה. התשובה לא מתאימה.

 

 

 

 ( נכונה.4תשובה ) .11

 

 מנת לענות איזה מהנושאים משותף לשתי הפסקאות, נקרא תחילה את הפסקאות ונבין אותן. -על

יכוחים, אשר בדרך כלל נסובים סביב רעיון מרכזי אחד. מוסבר שם שבגלל מבנה תפיסת בפסקה א' מדובר על ו

 העולם המרושתת שלנו, כל רעיון מקושר לשלל רעיונות אחרים ולכן קשה מאוד לשנות רעיון אחד.

הוא בפסקה ב' מדובר על דיונים, ומסופר על כך שכל צד בדיון מצפה מהשני להפגין הבנה ופתיחות חשיבה בעוד ש

 עצמו שומר על עמדתו וחושש מלטעות. דבר זה גורם לכך שלעיתים רחוקות ניתן לשכנע מישהו אחר.

פי ניתוח הפסקאות ניתן לשים לב שבשתי הפסקאות מדובר על הקושי שבשינוי דעתו של מישהו אחר בויכוח -על

 או דיון, וכל פסקה נותנת סיבה אחרת לכך.
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פרות בעמדה תוך כדי דיון מתואר רק בפסקה השניה, ואינו משותף לשתי ( אינה נכונה. נושא ההתח1תשובה )

 הפסקאות.
 

( אינה נכונה. נושא הפתיחות לעמדה שונה תוך כדי דיון מתואר רק בפסקה השניה, ואינו משותף לשתי 2תשובה )

 הפסקאות.
 

אינו משותף לשתי ( אינה נכונה. נושא דרך הקישור בין רעיונות מתואר רק בפסקה הראשונה, ו3תשובה )

 הפסקאות.
 

( נכונה. נושא הקושי לשנות את דעתו של יריבך לויכוח או הדיון מוסבר בשתי הפסקאות, כאשר כל 4תשובה )

 פסקה נותנת זוית אחרת לנושא.

 

 ( נכונה.3תשובה ) .12
 

למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים, יש לבדוק את התשובות כדי למצוא  על מנת

 .איזו תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצריםב
 

המשפט הראשון הוא משפט תנאי, בו נאמר כי אם יכולת ההסקה היתה תלויה רק . נכונהאינה ( 1תשובה )

יכולת ההסקה  -ביכולת לאגור מידע, ליונה היתה יכולת הסקה פחותה מהחולדה. לכן, מה שקורה במציאות הינו

 -גור מידע וליונה יכולת הסקה טובה מאשר לחולדה. בהמשך מפורטת הסיבה לכךאינה תלויה רק ביכולת לא

ליונה יש פחות מגבלות על איחסון מאשר לחולדה, כלומר יש לה יכולת טובה יותר לאחסן מידע. אם יכולת 

ההסקה אינה תלויה רק ביכולת לאחסן מידע, אז הסיבה ליכולת ההסקה של היונה אינה יכולה להיות רק 

 לת שלה לאחסן מידע רב. התשובה אינה יוצרת הגיון פנימי ולכן אינה מתאימה.היכו
 

( אינה נכונה. המשפט הראשון הוא משפט תנאי, בו נאמר כי אם יכולת ההסקה לא היתה תלויה רק 2תשובה )

סקה יכולת הה -ביכולת לאגור מידע, ליונה היתה יכולת הסקה פחותה מהחולדה. לכן, מה שקורה במציאות הינו

ליונה  -תלויה רק ביכולת לאגור מידע וליונה יכולת הסקה טובה מאשר לחולדה. בהמשך מפורטת הסיבה לכך

ולחולדה יש את אותה יכולת לאחסן מידע. אם לשתיהן אותה יכולת איחסון מידע, ויכולת ההסקה תלויה רק 

ינה יוצרת הגיון פנימי ולכן אינה ביכולת זו, לא הגיוני שהיונה בעלת יכולת הסקה טובה מהחולדה. התשובה א

 מתאימה.
 

( נכונה. המשפט הראשון הוא משפט תנאי, בו נאמר כי אם יכולת ההסקה היתה תלויה רק ביכולת 3תשובה )

יכולת ההסקה אינה  -לאגור מידע, ליונה היתה יכולת הסקה טובה מהחולדה. לכן, מה שקורה במציאות הינו

ליונה  -ונה יכולת הסקה פחותה מאשר לחולדה. בהמשך מפורטת הסיבה לכךתלויה רק ביכולת לאגור מידע ולי

יש פחות מגבלות על איחסון מאשר לחולדה, כלומר יש לה יכולת טובה יותר לאחסן מידע. דבר זה אכן מסביר 

אם יכולת ההסקה היתה תלויה רק ביכולת אגירת המידע, דבר שהיונה  -את משפט התנאי שבראש המשפט

, אכן היינו מצפים שתהיה בעלת יכולת הסקה טובה מהחולדה. התשובה יוצרת הגיון פנימי ולכן מצטיינת בו

 מתאימה.
 

( אינה נכונה. המשפט הראשון הוא משפט תנאי, בו נאמר כי אם יכולת ההסקה לא היתה תלויה רק 4תשובה )

יכולת ההסקה  -מציאות הינוביכולת לאגור מידע, ליונה היתה יכולת הסקה טובה מהחולדה. לכן, מה שקורה ב

ליונה  -תלויה רק ביכולת לאגור מידע וליונה יכולת הסקה פחותה מאשר לחולדה. בהמשך מפורטת הסיבה לכך

ולחולדה יש את אותה יכולת לאחסן מידע. אם לשתי החיות אותה יכולת לאחסן מידע, ויכולת ההסקה תלויה 

סקה זהה. התשובה אינה יוצרת הגיון פנימי ולכן אינה רק בזה, היינו מצפים שלשתי החיות תהיה יכולת ה

 מתאימה.
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 ( נכונה.4תשובה ) .13

למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים, יש לבדוק את התשובות כדי למצוא  על מנת

 .באיזו תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים

פי מה שהבטיח. לאחר מכן נאמר כי כצפוי, השרה אשר ( אינה נכונה. בתחילה נאמר כי צביאל פעל ל1תשובה )

מינתה אותו על בסיס הבטחתו לפעול אחרת, מרוצה מאוד מתפקודו, שכן היא ידועה כעקבית. אם היא עקבית 

היא הייתה דווקא אמורה לרצות לפטר אותו, שכן הוא לא פעל לפי מה שהבטיח. התשובה לא יוצרת הגיון פנימי 

 ולכן לא נכונה.

( אינה נכונה. בתחילה נאמר כי צביאל פעל לפי מה שהבטיח. לאחר מכן נאמר כי באופן מפתיע, השרה 2ה )תשוב

שלא אוהבת את מדיניותו מפטרת אותו, שכן היא הפכפכה. אם היא הפכפכה, אין זה מפתיע שהיא מפטרת אותו. 

 התשובה לא יוצרת הגיון פנימי ולכן לא נכונה.

ילה נאמר כי צביאל פעל בניגוד למה שהבטיח. בהמשך נאמר כי באופן מפתיע, השרה ( אינה נכונה. בתח3תשובה )

אשר אוהבת את מדיניותו תומכת בו מכיוון שהיא הפכפכה. העובדה שהיא הפכפכה גורמת לעובדה שהיא תומכת 

 נכונה. בו למרות שאינו פועל כפי שהבטיח להיות דווקא לא מפתיעה. התשובה לא יוצרת הגיון פנימי ולכן לא

( נכונה. בתחילה נאמר כי צביאל פעל בניגוד למה שהבטיח. בהמשך נאמר כי כצפוי, השרה שמינתה 4תשובה )

אותו בעקבות הבטחתו הודיעה כי אינה מרוצה מתפקודו, שכן היא ידועה כעקבית. התשובה יוצרת הגיון פנימי 

 ולכן נכונה.

 

 ( נכונה.2תשובה ) .14

ימה ביותר להשלים את המשפטים, יש לבדוק את התשובות כדי למצוא למצוא את האפשרות המתא על מנת

 .באיזו תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים

( אינה נכונה. בתחילה נאמר כי בספרד נותנים אשרות עבודה רק לאנשים לא מקצועיים. בניגוד לכך, 1תשובה )

דברים האלה לא מנוגדים, ולכן בשלב זה כבר ניתן בבלגיה נותנים אשרות עבודה בעיקר לאנשים לא מקצועיים. ה

 לעצור את הקריאה. התשובה לא יוצרת הגיון פנימי ולכן לא מתאימה.

( נכונה. בתחילה נאמר כי בספרד נותנים אשרות עבודה רק לאנשים משכילים. בניגוד לכך, בבלגיה 2תשובה )

כי זו אחת הסיבות לכך שהמובטלים בבלגיה  נותנים אשרות עבודה רק לאנשים שאינם מקצועיים. בהמשך נאמר

 אינם מקצועיים, שכן העובדים הזרים תופסים להם מקומות עבודה. התשובה יוצרת הגיון פנימי ולכן מתאימה.

( אינה נכונה. בתחילה נאמר כי בספרד נותנים אשרות עבודה רק לאנשים משכילים. בדומה לכך 3תשובה )

אנשים מקצועיים. בהמשך נאמר כי זו אחת הסיבות לכך שהמובטלים בבלגיה בבלגיה נותנים אשרות עבודה רק ל

הינם חסרי הכשרה מקצועית, שכן העובדים הזרים תופסים להם מקומות עבודה. אם העובדים הזרים בבלגיה 

הם מקצועיים, לא הגיוני שהם תופסים עבודות של אנשים חסרי הכשרה מקצועית. התשובה לא יוצרת הגיון 

 לכן לא מתאימה.פנימי ו

( אינה נכונה. בתחילה נאמר כי בספרד נותנים אשרות עבודה רק לאנשים לא מקצועיים. בדומה לכך, 4תשובה )

בבלגיה נותנים אשרות עבודה בעיקר לאנשים מקצועיים. הדברים האלה לא דומים, ולכן בשלב זה כבר ניתן 

 מתאימה. לעצור את הקריאה. התשובה לא יוצרת הגיון פנימי ולכן לא
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 ( נכונה.1תשובה ) .15

על מנת לדעת איזה מהנתונים הוא המתאים ביותר להיות הנתון שהתבסס עליו הרופא, נקרא ראשית את 

 הפסקה ונבין את תוכנה. לאחר מכן נעבור לתשובות.

קבוצה אשר   -המחקר המתואר ניסה למדוד את יעילותה של תרופה להפחתת שומנים בדם וכלל שתי קבוצות

ת התרופה בשעה קבועה ביום, וקבוצה אשר נטלה את התרופה בשעה לא קבועה ביום. תוצאות המחקר נטלה א

הראו כי הקבוצה שנטלה את התרופה בשעה קבועה ביום קיבלה תוצאות טובות יותר מאשר הקבוצה השנייה. על 

 כן הסיקו החוקרים כי יש להנחות את הציבור לקחת את התרופה בשעה קבועה ביום. 

נים שבתשובות הינם פרטי מידע חדשים, ואנו מתבקשים למצוא איזה מהם הופך את הנחייתם לציבור ללא הנתו

 מוצדקת, כלומר מחליש את מסקנת החוקרים.

( נכונה. התשובה מציעה הסבר חלופי לתוצאות המחקר. ישנו הבדל נוסף בין קבוצת הניסוי לבין 1תשובה )

הוא הקפדה על אורח חיים בריא. יכול אפוא להיות, שהשמירה על קבוצת הביקורת אשר לא נלקח בחשבון, ו

אורח החיים הבריא היא זו שהביאה את האנשים אשר רמת השומנים בדם שלהם הייתה נמוכה לקחת את 

התרופה בשעה קבועה, ובנוסף לצרוך פחות מאכלים אשר עלולים להעלות את כמות השומנים בדם. פריט מידע 

 וקרים.זה מחליש את מסקנת הח

( אינה נכונה. פריט מידע זה משפיע בצורה שווה על שתי הקבוצות בניסוי, ולכן לא גורם להבדל ביניהן 2תשובה )

 אשר יכול להחליש את מסקנת החוקרים.

( אינה נכונה. החוקרים בהמלצתם לציבור לא טענו כי שעה מסוימת עדיפה על פני שעה אחרת, אלא 3תשובה )

ביום )תהא השעה אשר תהיה( היא זו שמביאה לתוצאות הטובות ביותר. פריט מידע זה שהקפדה על שעה קבועה 

 לא מחליש את מסקנת החוקרים.

( אינה נכונה. העובדה שמרבית האנשים אינם מקפידים על ההנחיות שמצורפות לתרופות אין משמעה 4תשובה )

 וקרים.שההנחיות עצמן אינן מוצדקות. פריט מידע זה לא מחליש את מסקנת הח

 

 

 ( נכונה.2תשובה ) .16

הייתה יכולה לשמש כבריכת שחיה, נקרא ראשית את הפסקה  תעל מנת לדעת אילו מהבריכות שבתשובות בוודאו

 ונסכם את הכללים המגדירים אילו בריכות יכולות לשמש לשחייה:

 כל בריכה אשר מותקן בה מתקן טיהור שאושר על ידי נציב המים. .א

 מתקן הטיהור. בריכת מי ים פטורה מתנאי .ב

 בריכה בעומק שלושה מטרים ומעלה ששימשה כבריכת אגירה לצרכי השקיה פטורה מתנאי מתקן הטיהור. .ג

( אינה נכונה. בתשובה לא מצוין עומק הבריכה. רק בריכות אגירה לצורכי השקיה אשר עומקן שלושה 1תשובה )

 מטרים ומעלה יכולות בוודאות לשמש כבריכת שחייה.



  -11- פרק ראשון -חשיבה מילולית 

 

 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות להוצאת  ©

 

נה. על פי התנאים המתוארים בפסקה, כל בריכה שמימיה הם מי ים פטורה מהתקנת מתקן טיהור ( נכו2תשובה )

 ויכולה בוודאות לשמש כבריכת שחייה.

( אינה נכונה. בתשובה לא מצוין האם הבריכה שימשה כבריכת אגירה לצורכי השקיה או לא. רק 3תשובה )

גירה לצורכי השקיה יכולות בוודאות לשמש בריכות בעומק שלושה מטרים ויותר אשר שימשו כבריכת א

 כבריכות שחייה.

( אינה נכונה. בתשובה לא מצוין האם מתקן הטיהור אושר על ידי נציב המים. רק בריכות אשר מתקן 4תשובה )

 הטיהור בהן אושר על ידי נציב המים יכולות בוודאות לשמש כבריכות שחייה.

 

 

 

 ( נכונה.2תשובה ) .17

הציטוטים מבטא את תוכנו של הציטוט מן המאמר בצורה המדויקת ביותר, נקרא תחילה על מנת לקבוע איזה מ

 את הפסקה ונבין את תוכנה. לאחר מכן נעבור אל התשובות.

בפסקה מובא ציטוט מן הרבע הראשון של המאה העשרים, בו הדובר טוען כי הוא מרגיש כבר זמן מה שפרץ 

נו בוסרי ולא בשל. מסיבה זאת, לדעתו, למרות התקוות הרבות היצירתיות שמלווה את הספרות בתקופה זו הי

שנתלות על יצירות אלו להגיע לגדולה ואריכות ימים, הוא מאמין כי הן לא יחזיקו מעמד זמן רב. זאת בדומה 

 ליצירות אחרות אשר נכתבו בזמנים לא מוצלחים.

ענת בוסריות היצירות ממבקרי ספרות ( אינה נכונה. על פי הציטוט בתשובה זו, הכותב שומע את ט1תשובה )

 אחרים, ואילו בפסקה עצמה הוא עצמו ההוגה של רעיון זה. הציטוט בתשובה אינו תואם לציטוט שבשאלה.

( נכונה. על פי הציטוט בתשובה זו, הכותב מאמין כי בדומה ליצירות מזמנים מבטיחים פחות, היצירות 2תשובה )

מים. התקוות הגדולות שתולים בהן לא יתממשו מכיוון שהיצירות מקורן של היום יישכחו ולא יזכו לאריכות י

 בחוסר בשלות. הציטוט בתשובה תואם לציטוט שבשאלה.

( אינה נכונה. על פי הציטוט בתשובה זו, הכותב מדבר על יצירות שייכתבו בכל המאה העשרים, ולא רק 3תשובה )

לבד, פרט שלא נאמר בציטוט שבשאלה. בנוסף, הוא ברבע הראשון שלה. הוא רואה ביצירות אלה כמוצרים ב

מאמין כי היצירות של מאה זו יתבררו בעתיד כטובות פחות מן היצירות של תקופות פוריות פחות, גם זאת 

 בניגוד לציטוט המובא בשאלה. הציטוט בתשובה אינו תואם לציטוט שבשאלה.

ירתיות של תחילת המאה העשרים הינו חדש ומיוחד, ( אינה נכונה. על פי הציטוט בתשובה זו, פרץ היצ4תשובה )

דבר אשר אינו משתקף בציטוט המקורי. בנוסף, הכותב בציטוט זה מאמין כי היצירות מן המאה הזאת הינן 

 בשלות, ולא בוסריות כפי שנאמר בציטוט שבשאלה. הציטוט בתשובה אינו תואם לציטוט שבשאלה.
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 ( נכונה.4תשובה ) .18

 

, נקרא תחילה את הפסקה ונבין אותה. לאחר מכן נעבור 1-2ילו מהקביעות נכונה על פי שורות על מנת לקבוע א

 אל התשובות.

 

( אינה נכונה. לא נאמר במשפט שהגאומטריה האוקלידית אינה מכילה משפטים. למעשה, היא אכן 1תשובה )

 מכילה משפטים, אשר כולם מבוססים על חמש האקסיומות הבסיסיות שלה.

 

( אינה נכונה. גאומטריה אוקלידית מבוססת על חמש אקסיומות, וענף זה מובא כדוגמא בלבד. ענפים 2)תשובה 

 אחרים מבוססים על כמויות אחרות של אקסיומות ושל הגדרות.

 

האקסיומות משמשות להוכחת המשפטים ולא המשפטים הם  -( אינה נכונה. ההיפך הוא הנכון3תשובה )

 שמוכיחים את האקסיומות.

 

( נכונה. על פי הפסקה, הגאומטריה האוקלידית מבוססת על חמש אקסיומות. פירוש הדבר הינו שכל 4שובה )ת

 משפט מענף זה מוכח על ידי שימוש באחת או יותר מהאקסיומות האלה.

 

 

 ( נכונה.1תשובה ) .19

 

 טי בטקסט.על מנת לקבוע איזה מהמצבים יגרום לענף מתמטי להיכשל במבחן הנוסף, נמצא את החלק הרלוונ

, הוא היכולת של הענף לתאר נכונה את המתרחש בעולם הממשי, שזו בעצם 8המבחן הנוסף, אשר מתואר בשורה 

המטרה של כל ענפי המתמטיקה. על כן, נחפש בתשובות מצב אשר מצביע על חוסר התאמה בין משפט או 

 אקסיומה בגאומטריה לבין תופעה המתרחשת בעולם האמיתי.

 

נה. על פי ניתוח הפסקה, סתירה בין אקסיומה לבין מצב מהעולם האמיתי בהכרח תכשיל את הענף ( נכו1תשובה )

 המתמטי הנבדק. התשובה מתאימה.

 

( אינה נכונה. סתירה בין אקסיומה שעליה מבוסס הענף לבין אחד המשפטים שכלולים בו תכשיל את 2תשובה )

 וא מבחן העקיבות. התשובה אינה מתאימה.הענף, אך זאת על פי המבחן הראשון המתואר בפסקה, וה

 

( אינה נכונה. סתירה בין שתי תופעות שמתקיימות בעולם הממשי אינה מתוארת בפסקה כאחד 3תשובה )

 התנאים להכשלת ענף מתמטי כלשהו, ובפרט לא מתוארת במבחן השני עליו נשאלנו. התשובה אינה מתאימה.

 

סיומות שעליהן מבוסס הענף תכשיל את הענף, אך זאת על פי המבחן ( אינה נכונה. סתירה בין שתי אק4תשובה )

 הראשון המתואר בפסקה, והוא מבחן העקיבות. התשובה אינה מתאימה.
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 ( נכונה.4תשובה ) .20

 

ניתנה בפסקה כדוגמא למשפט אשר ניתן להוכיח אותו תוך  180הקביעה כי סכום הזויות במשולש הוא  

המשך נאמר, כי אילו היינו יכולים למצוא  מצבים הנוגעים למשפט הראשון התבססות על אקסיומה מסוימת. ב

 או השני אשר סותרים משפט זה, ענף המתמטיקה היה נכשל.

 

 ( אינה נכונה. קביעה זו אינה אקסיומה, כי אם משפט הנשען על קיומה של אקסיומה.1תשובה )

 

יה של אוקלידס להיכשל במבחן העקיבות. קיומו ( אינה נכונה. קביעה זו לבדה אינה גורמת לגאומטר2תשובה )

 מעלות, הוא זה שיכשיל את הענף במבחן העקיבות. 180של משפט אחר, שיקבע כי זוויות המשולש אינן 

 

 ( אינה נכונה. דבר זה לא צוין כלל בפסקה. 3תשובה )

 

ל אקסיומה מסוימת והוא ( נכונה. לפי המצוין בפסקה, קביעה זו הינה משפט בגאומטריה אשר נשען ע4תשובה )

 לבדו אינו גורם לסתירה פנימית בגאומטריה האוקלידית.

 

 ( נכונה.3תשובה ) .21

 

נמצא את המילה "זאת" בשורה המתוארת ונקרא את המשפט הרלוונטי: "מכאן שלא זו בלבד שלא עלה בידו 

ליח להוכיח את להוכיח את האקסיומה החמישית, אלא הוא אף הראה שאי אפשר לעשות זאת". רימן לא הצ

האקסיומה החמישית, ויותר מזה, גם הוכיח שלא ניתן להוכיח אותה. זאת, לפי המשפט, היא ההוכחה של 

 ( נכונה.3האקסיומה החמישית. תשובה )

 

 

 ( נכונה.2תשובה ) .22

 

על מנת לקבוע איזו מהקביעות נכונות על פי הפסקה השלישית, נבין תחילה את הפסקה ולאחר מכן נעבור 

 ת.לתשובו

הפסקה מתארת את ניסיונו של רימן להוכיח את האקסיומה החמישית של אוקלידס על ידי שימוש בארבע 

האקסיומות האחרות. על מנת לעשות זאת, הוא ניסה לעבוד בדרך השלילה. הוא החליף את האקסיומה 

ת. סתירות אלה החמישית באחת אחרת המנוגדת לה, וציפה למצוא סתירות בינה לבין ארבע האקסיומות האחרו

יוכיחו בעצם את תלותה של האקסיומה החמישית בארבע האחרות. למעשה, קרה ההיפך ממה שהתכוון. הוא 

הצליח להוכיח משפטים רבים באמצעות האקסיומה החדשה שהניח, ולא מצא כל סתירה בינה לבין ארבע 

ח את האקסיומה החמישית לא רק שלא ניתן להוכי -האקסיומות הראשונות. דבר זה הראה לו שני דברים

 באמצעות הארבע האחרות, היא אפילו בלתי ניתנת להוכחה. 

 

( אינה נכונה. המתמטיקאים לא חשו כי האקסיומה החמישית עומדת בסתירה לארבע הראשונות, אלא 1תשובה )

 שהיא מורכבת יותר מהן ולכן אולי אפילו נובעת מתוכן.
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סיון של רימן להוכיח כי האקסיומה החמישית של אוקלידס נובעת ( נכונה. לאורך הפסקה מתואר הנ2תשובה )

לא ניתן להוכיח את האקסיומה. על כן  -מתוך הארבע האחרות. לבסוף הוא נכשל בנסיונו זה, וגילה את ההיפך

 מה שחשבו המתמטיקאים אכן היה מוטעה.

 

מבין החמש ולכן חשבו שהיא ( אינה נכונה. המתמטיקאים חשו שהאקסיומה החמישית היא המורכבת 3תשובה )

 נובעת מתוך הארבע האחרות. לא מדובר בכל אחת מהאקסיומות אשר נובעת משילוב של השאר. 

 

( אינה נכונה. רימן אכן יצר אוסף משפטים חדש, אך חוסר הסתירה המדובר הינו בין המשפטים 4תשובה )

משפטי הגאומטריה האוקלידית והאקסיומות של הגאומטריה החדשה שהוא עצמו יצר, ולא בינם לבין 

 המקורית. 

 

 

 

 ( נכונה. 1תשובה ) .23

 

 על מנת לענות על השאלה נקרא תחילה את הפסקה ונבין אותה.

בפסקה מתואר ההבדל בין הגאומטריה האוקלידית לבין זו של רימן. הבדל זה זניח בגדלי משולשים קטנים ולא 

של מרחקים בין כוכבים, ניתן היה תאורטית לבחון את  ניתן למדידה, אך בגדלי משולשים גדולים מאוד, בגודל

ההבדל. הסיבה לכך שלא ניתן היה בימים אלו להכריע מי מבין הגאומטריות היא הנכונה, היא הקשיים הטכניים 

שנבעו מחוסר הימצאות טכנולוגיה מתקדמת מספיק, שתאפשר מדידת זוויות ומרחקים בין כוכבים. התשובה 

 (. 1הנכונה היא )
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 שניפרק  -חשיבה מילולית  -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

1 4 1 2 4 4 4 2 2 1 2 1 2  1 2 

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 20 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

2 4 2 1 1 4 1 2 

 
 
 
 

 נכונה.( 1תשובה ) .1
  

 עליו.למחול הוא משהו שלא ניתן  בלתי נסלח היחס בין המילים המודגשות:
 עליו.לגבור הוא מישהו שלא ניתן בלתי מנוצח ( יש יחס דומה: 1בתשובה )

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 בו.לבחור הוא מישהו שלא מומלץ בלתי ראוי 
 אותו.לנחש הוא משהו שניתן לנסות בלתי ידוע 

 .לקרותהוא משהו שלא ניתן למנוע ממנו בלתי נמנע 

 
 :רושי מילים וביטוייםפי

 היא: לסלוח. למחולמשמעות המילה 
 היא: לנצח. לגבורמשמעות המילה 
 היא: מתאים. ראוימשמעות המילה 

 
 

 ( נכונה. 4תשובה ) .2
 

 המשמשת למטרה ספציפית )סימון ניקוד( נקודההוא חיריק היחס בין המילים המודגשות: 
 רה ספציפית )תליית דגל(.המשמש למטמוט הוא תורן  ( יש יחס דומה:4בתשובה )

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .צידההוא חפץ המשמש לנשיאת  תרמיל
 .מאפההוא חומר הגלם ממנו מכינים בצק 
 .יציעהוא משהו שמורכב מהרבה  היכל

 
 :פירושי מילים וביטויים

 .iועה היא: סימן ניקוד שצורתו נקודה המופיעה מתחת לאות, לסימון התנחיריק  מילהמשמעות ה
 היא: מזון או שתיה  שאדם לוקח לדרך. צידההמילה משמעות 
 היא: מקום גדול וסגור המשמש למופעים.היכל המילה משמעות 

 היא: איזור תחום של מושבים בהיכל. יציעמשמעות המילה 
 היא: עמוד עליו תולים דגל. תורןמשמעות המילה 
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 ( נכונה.1תשובה ) .3
  

 .אנשיםזו פעולה שמטרתה לקבץ יחד הרבה  להקהיל :היחס בין המילים המודגשות
 .זרדיםזו פעולה שמטרתה לקבץ יחד הרבה לקושש ( יש יחס דומה: 1בתשובה )

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .פירותזו פעולה שמטרתה להוציא מיץ מתוך לסחוט 
 .צמותליצור זו פעולה שמטרתה לקלוע 

 .מיםחר זו פעולה שמטרתה לתת למישהו אלהשקות 

 
 :פירושי מילים וביטויים

 היא: לאסוף, לכנס.להקהיל משמעות המילה 
 היא: לאסוף, ללקט. לקוששמשמעות המילה 
 היא: לשזור. לקלועמשמעות המילה 

 
 

 ( נכונה.2תשובה ) .4
  

 יצר. רצףזה ניקה את מה שה טאטא היחס בין המילים המודגשות:
 יצר. חייטה שהזה ניקה את מכיבס ( יש יחס דומה: 2בתשובה )

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 עובד איתו .ספר זה ניקה את מה שהחפף 
 שם עליו את מה שיצר.טבח זה ניקה את מה שההדיח 

 מטפל בו.חובש זה ניקה את מה שהחיטא 

 
 :פירושי מילים וביטויים

 היא: לשטוף, לרחוץ.להדיח משמעות המילה 
 

 

 ( נכונה.4תשובה ) .5
  

 .הלחיץהיא תגובת לוואי כתוצאה מכך שמישהו אחר  הזיע ם המודגשות:היחס בין המילי
 .שעמםהיא תגובת לוואי כתוצאה מכך שמישהו אחר פיהק ( יש יחס דומה: 4בתשובה )

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .הסתנוורהיא תגובת לוואי כתוצאה מכך שהוא בעצמו מצמץ 
 .צחקגרם לאחר להיות  הצחיק

 .כעסלהיות  גרם לאחר הרגיז
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 ( נכונה.4תשובה ) .6
  

 רב.גובה הוא בעל  רם היחס בין המילים המודגשות:
 רב. משךהוא בעל ממושך ( יש יחס דומה: 4בתשובה )

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .בועניין זה שיש לאחר מעניין 
 .יכולתהוא בעל יכול 

 טוב.טעם וא בעל הטעים 

 
 :פירושי מילים וביטויים

 היא: גבה קומה, נישא.רם המילה  משמעות
 

 ( נכונה.4תשובה ) .7

 
על מנת להבין מדוע התפתחה הרפואה מן הגוף החולה נקרא את הפסקה וננסה להבין את התשובה. בפסקה נטען 

כי בראשית העת החדשה נעשתה השוואה בין גוף האדם למכונה: כשמכונה עושה את עבודתה בצורה טובה, אין 
כשהגוף בריא, אין צורך  -ה או להבין כיצד החלקים השונים שבה עובדים. בדומה לכךצורך לבחון את פעולת

לבחון כיצד הוא עובד או מה המנגנונים הנמצאים בו. רק כאשר אנחנו חולים במחלה כלשהי )כלומר חלק 
וגה מהמכונה מתקלקל(, אז אנחנו מנסים ללמוד על הסיבות לכך ולמצוא פתרונות. כלומר, התפיסה שהיתה נה

באותה העת אפשרה לרפואה להתפתח רק מחקרהגוף החולה, שכן הגוף הבריא כלל לא נחשב כראוי להיחקר. 
 ( נכונה.4תשובה )

 

 ( נכונה.2תשובה ) .8

 
על מנת לקבוע איזו מן האפשרויות הכי פחות  מתאימה להיות אחת מההמלצות שנוסחו בעקבות המחקר , יש 

קר המתואר, ולאחר מכן לעבור על כל התשובות ולפסול כל המלצה לקרוא תחילה את הפסקה ולהבין את המח
 שעשויה להיות מתאימה.

 ממצאי המחקר הינם:

 ככל שהגופן קשה יותר לקריאה, כך אנשים זוכרים טוב יותר את הכתוב בטקסט. .1

 פי הכתוב בהנחיות.-ככל שהגופן קל יותר לקריאה, אנשים נוטים יותר לפעול על .2

 
המטרה בשלט המוצב בתחבורה ציבורית היא לתת הוראה לציבור. לפי ממצאי המחקר  ה.נכונאינה ( 1תשובה )

במקרה כזה כדאי להשתמש בגופן קל לקריאה, אשר יגרום לאדם לפעול על פי ההוראות. ההמלצה מתאימה 
 לממצאי המחקר ולכן התשובה נפסלת.

 
כלומר,  -פן אשר יקל עליו לזכור את הכתוב( נכונה. אדם שזיכרונו טוב פחות, יעדיף לקרוא טקסט בגו2תשובה )

 גופן קשה לקריאה. ההמלצה המתוארת לא מתאימה.
 

( אינה נכונה. לכל טקסט יש מטרה משלו, בין אם הוא מכיל הוראות לציבור ובין אם הוא מכיל מידע 3תשובה )
מתאימה חשוב שיש לזכור. המלצה שמציעה להתאים את גופן הטקסט למטרה של הטקסט היא המלצה ה

 לממצאי המחקר, לפיהם קריאה בגופנים שונים משפיעה על מספר פרמטרים. התשובה נפסלת.
 

( אינה נכונה. מטרתם של שחקנים שרוצים לשנן טקסט היא לזכור אותו בקלות. לפי תוצאות המחקר 4תשובה )
ה מתאימה לממצאי נזכור בקלות רבה יותר טקסט שכתוב בגופן קשה לקריאה, וזה אכן תוכן ההמלצה. ההמלצ

 המחקר ולכן התשובה נפסלת.
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 ( נכונה. 2תשובה ) .9
 

על מנת לקבוע איזו מן הדוגמאות שבתשובות היא המתאימה ביותר להיות דוגמה נוספת לטענה שבפסקה, נקרא 
 את הפסקה וננסה להבין אותה, ולאחר מכן נעבור לתשובות. 
סתמכים על הקלות שבה הם יכולים להיזכר הטענה שעולה מן הפסקה היא שישנם מצבים בהם אנשים מ

בתופעה מסויימת על מנת לקבוע את מידת השכיחות שלה. כדוגמא, מובא המקרה בו כדי להעריך את השכיחות 
של התקפי לב בקרב בני גיל העמידה, אנשים מנסים להעלות על דעתם את המקרים שהם מכירים אישית בהם 

 -הם לא מכירים כאלה אנשים, יטענו בשוגג שהשכיחות נמוכה, ולהיפךלקו אנשים בגיל העמידה בהתקף לב. אם 
 אם הם מכירים מקרים רבים של התופעה, יניחו בשוגג כי שכיחותה באוכלוסיה גבוהה.

 
רופאים מעריכים בדרך כלל שחולים חולים במחלות שכיחות, מפני שהם מסתמכים על  נכונה. אינה ( 1תשובה )

חלות באוכלוסיה ולא על המקרים בהם נתקלו אישית במטופלים החולים במחלות השכיחויות האמיתיות של המ
 אלה בעבודתם.

 
העובדה שקל יותר להעלות על הדעת מילים אשר מתחילות באות ג' מאשר מילים שמסתיימות ( נכונה. 2תשובה )

ת לאותה טענה בה, גורמת לאנשים להעריך כי ישנן יותר מילים אשר מתחילות באות ג'. זוהי דוגמה נוספ
 המופיעה בפסקה.

 
כשמפרסמים את הסקרים מניחים כי המדגם מייצג ולכן יש יסוד אמיתי להעריך כי . נכונה אינה( 3תשובה )

 המפלגה שזכתה לכמות הרבה יותר של קולות במדגם, תזכה לכמות רבה יותר של קולות בבחירות עצמן.
 

יכים שהסיבה לשכיחות הגבוהה של חיות מסוימות בטבע בדוגמה הנתונה אנשים מערכונה. נ אינה( 4תשובה )
היא תוצאה של ילודה רבה יותר של החיות, ולא מסתמכים על המקרים בהם נתקלו אישית בחיות מהסוג 

 המדובר.
 

 נכונה. (1תשובה ) .10

 

לדעת איזו מן התשובות היא המתאימה ביותר להדגים את הצורה החדשה של הבעה עצמית, נקרא תחילה כדי 

 .הפסקה ונבין את תוכנה, ולאחר מכן נעבור לתשובות את
בפסקה נטען כי העובדה שבימינו רוב הפריטים המצויים ברשותנו מיוצרים בפס ייצור ואינם יחודיים, המעיטה 

מיכולתנו להביע את עצמנו באמצעות פריטים מקוריים ויחודיים. במקום זאת, הייצור ההמוני הביא לקיומה של 
הטעם האישי של האדם משתקף באופן בו הוא בוחר לשלב פריטים שיוצרו בייצור  -ה עצמיתצורה חדשה להבע

 המוני ולא באופן בו הוא בוחר כל פריט בנפרד.
 

אדם הבוחר רהיטים שונים מכמה חברות שונות מביע את טעמו האישי בבחירת פריטים שונים . ( נכונה1תשובה )
מתאים ביותר אחד עם השני, ולא בבחירת הפריטים עצמם. זוהי בייצור המוני אשר לדעתו משתלבים באופן ה

 הצורה החדשה להבעה עצמית המובאת בפסקה.
 

( אינה נכונה. בחירת המכונית בעלת הצבע הבולט והנדיר ביותר תהיה דווקא הבעת טעם אישי דרך 2תשובה )
 .בחירת פריט מקורי ומיוחד, בניגוד לצורה החדשה להבעה עצמית המובאת בפסקה

 
( אינה נכונה. תמונות שהאדם צייר הינן פריטים מקוריים וייחודיים אשר אינם מיוצרים בפס ייצור, 3תשובה )

 בניגוד לצורה החדשה להבעה עצמית המובאת בפסקה.
 

( אינה נכונה. שינוי הריפוד של הספה לבד ייחודי במקום ריפוד המקור מביאה להבעה עצמית בדרך של 4תשובה )
 ם מיוחדים ומקוריים, בניגוד לצורה החדשה להבעה עצמית המובאת בפסקה.בחירת פריטי
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 ( נכונה. 2תשובה ) .11

 

 עלינו לקבוע איזה מן המצבים המתוארים בתשובות אינו אפשרי, ועל כן ננתח תחילה את הכללים שבשאלה:

 בשכונה יש רק בתים מלבנים אדומות או לבנות. .א

 י קומות.בשכונה יש רק בתים בעלי קומה אחת או שת .ב

כלומר השניים האחרים בעלי  -ברחוב שנמצא בשכונה יש שלושה בתים ורק אחד מהם בנוי מלבנים אדומות     .ג
 לבנים לבנות.

כלומר מתוך שני  -מבין שלושת הבתים שברחוב, אין שני בתים הזהים גם במספר הקומות וגם בצבע הלבנים .ד
 ה אחת והשני חייב להיות בעל שתי קומות.הבתים בעלי הלבנים הלבנות, אחד חייב להיות בעל קומ

 
 כעת נעבור על כל תשובה בנפרד, ואם המצב אפשרי, נפסול את התשובה.

 
ייתכן כי ישנו בית אחד עם לבנים לבנות ובעל שתי קומות, בית שני עם לבנים לבנות ובעל  .נכונהאינה ( 1תשובה )

 קומה אחת, ובית שלישי עם לבנים אדומות ובעל קומה אחת.
 

( נכונה. אם הבית היחיד בן הקומה האחת הוא הבית הבנוי מלבנים אדומות, משמע ששני הבתים בעלי 2תשובה )
לא ייתכנו שני בתים הזהים גם במספר הקומות וגם  -הלבנים הלבנות בעלי קומה אחת. דבר זה מפר את כלל ד'

 בצבע הלבנים.
 

בנים לבנות ובעל שתי קומות, בית שני עם לבנים לבנות ובעל ( אינה נכונה. ייתכן כי ישנו בית אחד עם ל3תשובה )
 קומה אחת, ובית שלישי עם לבנים אדומות ובעל קומה אחת.

 
( אינה נכונה. ייתכן כי ישנו בית אחד עם לבנים לבנות ובעל שתי קומות, בית שני עם לבנים לבנות ובעל 4תשובה )

 קומה אחת, ובית שלישי עם לבנים אדומות.
 

 ( נכונה.1) תשובה  .12

 
הבין תחילה את מערכת הכללים , יש ליםהמתאימה ביותר להשלים את המשפט כדי למצוא את האפשרות

בין למצוא באיזו תשובה קיים היגיון פנימי על מנת  ,בדוק את התשובותלניטרול האזעקה ולאחר מכן ל

 .משפטים שנוצריםה

 ניטרול אזעקה כללית תוך עשר שניות  ה סדר הפעולות לניטרול האזעקה הינו: ניטרול אזעקה במבוא

 הכנסת מפתח. העלאת מתג לבן  הורדת מתג אדום 
 

. יצחק הכניס את המפתח לפני שהעלה את המתג הלבן, דבר אשר מנוגד לסדר הפעולות נכונה (1תשובה )
 המתואר. לכן נשמעה האזעקה, כצפוי. התשובה יוצרת הגיון פנימי ולכן מתאימה.

 
אינה נכונה. לניטרול האזעקה יש להוריד את המתג האדום ולא להעלות אותו. יצחק לא העלה את ( 2תשובה )

המתג לפני שהכניס את המפתח ולא נשמעה אזעקה כי הוא עבד לפי סדר הפעולות הנכון. לכן לא מפתיע אותנו 
 שלא הופעלה האזעקה. התשובה אינה יוצרת הגיון פנימי בין חלקי המשפטים ולכן נפסלת.

 
( אינה נכונה. אם יצחק ניטרל את האזעקה הכללית לפני האזעקה במבואה, האזעקה היתה אמורה 3תשובה )

להישמע. לפי התשובה האזעקה לא הושמעה והדבר אינו מפתיע, כשבעצם זה אמור להפתיע. התשובה אינה 
 יוצרת הגיון פנימי בין חלקי המשפטים ולכן נפסלת.

 
הכניס את המפתח לפי שהעלה והוריד את המתגים. דבר זה אמור להביא להשמעת  ( אינה נכונה. יצחק4תשובה )

 האזעקה ולכן לא מפתיע. התשובה אינה יוצרת הגיון פנימי בין חלקי המשפטים ולכן נפסלת.
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 ( נכונה.2תשובה ) .13

 
יזו , יש לבדוק את התשובות כדי למצוא באיםהמתאימה ביותר להשלים את המשפט כדי למצוא את האפשרות

 .תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים
 

. בתחילה נאמר שהאדם רואה את חבריו יורדים מנכסיהם )מתרוששים( וגומר אומר נכונהאינה ( 1תשובה )
)מחליט( לעזור להם. בהמשך נאמר שהאדם שם את עצמו לפני זולתו, ולכן שוקע בחובות בעודו מכלכל את 

דו מכלכל את חבריו אינה תואמת לחלק במשפט בו נאמר שהאדם נוטה לשים חבריו. שקיעת האדם בחובות בעו
 את עצמו לפני האחרים. התשובה אינה יוצרת הגיון פנימי בין חלקי המשפטים ולכן נפסלת.

 
( נכונה. בתחילה נאמר שהאדם רואה את חבריו נהנים מפירות עמלם ונמלא תקווה להצליח גם הוא. 2תשובה )

ס מתניים )כלומר לחזק את עצמו ולהתמלא בכוח לקראת המשימה הקשה(. בהמשך נאמר לכן הוא מחליט לשנ
שהאדם מטבעו חסר אורך רוח )כלומר חסר סבלנות( ולכן לאחר לא הרבה זמן הוא יתייאש. התשובה יוצרת 

 הגיון פנימי ולכן מתאימה.
 

ת ומתמלא קנאה. הוא מחליט ( אינה נכונה. בתחילה נאמר שהאדם רואה את חבריו מצליחים עסקי3תשובה )
להתנתק מאותם חברים כדי לא לראות אותם מצליחים. בהמשך נאמר שהאדם הינו צר עין )קנאי( ולכן לאחר לא 

הרבה זמן הוא יחזור בו מהחלטתו. למעשה, אדם צר עין לא יחזור בו מהחלטתו לנתק את הקשר מהחברים 
 לקי המשפטים ולכן נפסלת.המצליחנים. התשובה אינה יוצרת הגיון פנימי בין ח

 
( אינה נכונה. בתחילה נאמר שהאדם רואה את חבריו שופכים את כספם לריק )מבזבזים ללא תועלת( 4תשובה )

ושוקעים בחובות, ומפחד שזה יקרה גם לו. לכן הוא מחליט לנהוג באחריות עם כספו. בהמשך נאמר שהאדם 
הלות הנכונה ויחזור להתנהג כמו חבריו. חבריו למעשה מטבעו מתקשה לדבוק בהחלטותיו ולכן יזנח את ההתנ

מתנהגים בבזבוז והאדם דווקא נהג באחריות. התשובה אינה יוצרת הגיון פנימי בין חלקי המשפטים ולכן 
 נפסלת.

 

 ( נכונה.1תשובה ) .14

 
 , יש לבדוק את התשובות כדי למצוא באיזויםהמתאימה ביותר להשלים את המשפט כדי למצוא את האפשרות

 .תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים
 

. בתחילה נאמר שהאסטרונום מאמין שיש מכשול מהותי יותר מאשר המרחקים בין הכוכבים ( נכונה1תשובה )
שמונע מבני האדם לפגוש ביצורים מן החלל. על כן, באמת לא מפתיע שהוא חושב שקיצור הדרך בין הכוכבים לא 

 התשובה יוצרת הגיון פנימי ולכן מתאימה.יעזור להתגבר על המכשול. 
 

( אינה נכונה. בתחילה נאמר שלדעת האסטרונום, המכשול העיקרי שמפריד בין האדם ליצורים מן 2תשובה )
החלל הינו המרחקים בין הכוכבים. בהמשך נאמר שזה מפתיע שהוא חושב שקיצור הדרך בין הכוכבים יעזור 

 יע. התשובה אינה יוצרת הגיון פנימי בין חלקי המשפטים ולכן נפסלת.להתגבר על המכשול. למעשה זה לא מפת
 

( אינה נכונה. בתחילה נאמר שלדעת האסטרונום, המכשול העיקרי שמפריד בין האדם ליצורים מן 3תשובה )
החלל הינו המרחקים בין הכוכבים. בהמשך נאמר שבאופן לא מפתיע, הוא מחזיק בדעה שקיצור הדרך בין 

יעזור להתגבר על המכשול. למעשה זה כן מפתיע. התשובה אינה יוצרת הגיון פנימי בין חלקי  הכוכבים לא
 המשפטים ולכן נפסלת.

 
( אינה נכונה. בתחילה נאמר שהאסטרונום מאמין שיש מכשול מהותי יותר מאשר המרחקים בין 4תשובה )

ן מפתיע הוא חושב שהקטנת הכוכבים שמונע מבני האדם לפגוש ביצורים מן החלל. בהמשך נאמר שבאופ
המרחקים בין הכוכבים לא תעזור להתגבר על המכשול. למעשה זה לא מפתיע. התשובה אינה יוצרת הגיון פנימי 

 בין חלקי המשפטים ולכן נפסלת.
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 על מנת לקבוע איזו מהאפשרויות לא תיתכן, נעבור על התשובות ונפסול כל תשובה שתיתכן:
 

 אם לעדי יש אחות אחת, הגיסה היא האחות הזאת. האפשרות תיתכן.נכונה. אינה ( 1)תשובה 
 

אם לעדי יש רק אחים וכולם רווקים, אין להראל גיסה מהצד של עדי. אם לו יש רק אחיות ( נכונה. 2תשובה )
 רווקות, אין לו גיסה גם מהצד שלו עצמו. האפשרות לא תיתכן.

 
אישתו של האח היא הגיסה של הראל. לעדי  -אל יש שני אחים ואחד מהם נשויאם להר. נכונה אינה( 3תשובה )

 יש רק אח אחד שיכול להיות רווק, ולכן מהצד שלה אין עוד גיסות. האפשרות תיתכן.
 

אם להראל יש אח אחד, הוא יכול להיות נשוי ואשתו תהיה הגיסה של הראל. לעדי אין כונה. נ אינה( 4תשובה )
 לה אין לו גיסות. האפשרות תיתכן.אחים ולכן מהצד ש

 
 

 ( נכונה.2תשובה ) .16
 

על מנת לקבוע איזה מההסברים הוא המתאים ביותר להיות ההסבר שהחוקרים הציעו לתופעה, נקרא תחילה 
 את הפסקה ונבין אותה.

 בפסקה מתוארת חלוקת זני חזירי הבר בארץ ובמדינות השכנות. זן החזירים שנמצא בארץ ישראל הוא חזירים
אירופאיים, לעומת המדינות השכנות, בהן ישנם רק חזירים מזרח תיכוניים. חוקרים שניסו להסביר את הסיבה 

לפני הספירה נמצאו  1000לכך השתמשו בעצמות חזיר שהתגלו בחפירות ארכיאולוגיות. הם גילו שלפני שנת 
יו יותר ויותר עצמות חזירים בארץ ישראל רק עצמות חזיר מזרח תיכוני, וככל שתיארוך העצמות התאחר, ה

 אירופאיים ופחות עצמות חזירים מזרח תיכוניים.
 

לפני הספירה. על פי  1000לפי הסבר זה, שני מיני החזירים חיו זה לצד זה לפני שנת נכונה. אינה ( 1תשובה )
 תוצאות המחקר עובדה זו לא נכונה.

 
לפני הספירה לא היו בארץ ישראל חזירים  1000ת הסבר זה מתאים לממצאי המחקר. לפני שנ( נכונה. 2תשובה )

לפני הספירה הביאו אותם איתם ולכן התחילו  1000אירופאיים. בני האדם שהיגרו מאירופה בסביבות שנת 
להופיע עצמות של חזירים מזן זה רק לאחר שנה זו. הסיבה לכך שלאט לאט כמות החזירים הים תיכוניים קטנה 

מוסברת על ידי העובדה שהחזירים האירופאיים התרבו והשתלטו בהדרגה על  לעומת החזירים האירופאיים
 איזורי המחיה של החזירים המזרח תיכוניים.

 
לפי הסבר זה החזירים האירופאיים נדדו למזרח התיכון מאירופה בגלל גל קור. הסבר זה . נכונה אינה( 3תשובה )

רק בתחומי ארץ ישראל עד היום, ולא בכל המזרח  לא מספק תשובה לשאלה מדוע החזירים האירופאיים נשארו
 התיכון אליו נדדו.

 
לפי הסבר זה החזירים המזרח תיכוניים בארץ ישראל נכחדו כולם בבת אחת, בתוך כונה. נ אינה( 4תשובה )

מסגרת של שנים אחדות. דבר זה לא מתיישב עם ממצאי החוקרים, לפיהם כמות החזירים המזרח תיכוניים 
 ה בהדרגה, באופן תואם לעליית כמות החזירים האירופאיים. בישראל ירד
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על מנת לקבוע איזו מהטענות אינה משתמעת מהפסקה, נקרא תחילה את הפסקה ונבין אותה. בפסקה מתואר 
 מחקר אשר הראה שקופי הבונובו מראים התנהגות מוסרית, ומחקר זה קורא תיגר על יוהרתם של בני האדם.
לפי הפסקה, העובדה לפיה קופי הבונובו מראים התנהגות מוסרית מערימה קשיים על אנשים שמנסה להפריד 

העובדה שהמוסר  -בצורה מוחלטת בין בני האדם לחיות, דרך המוסר. אך למרות כל זאת, למחקר יש צד חיובי
וריים לא יכולים להביס האנושי מתקיים אצל חיות שהאדם התפתח מהן, מעידה ששינויים תרבותיים והיסט

אותו. כלומר, אם אפילו ההתפתחות בין קופים לבני אדם לא גרם לערעורו של המוסר, כנראה שיהיה קשה 
 למצוא משהו שכן יגרום לדבר כזה לקרות.

 
המסר המרגיע שנאמר בפסקה, לפיו למוסר האנושי יש שורשים בעבר קדמון, מבוסס על נכונה. אינה ( 1תשובה )

ואר בתחילת הפסקה. במחקר זה גילו התנהגות מוסרית אצל קופי בונובו. לכן, טענה זו משתמעת המחקר המת
 מהפסקה.

 
במחקר גילו שלקופי הבונובו התנהגות מוסרית, ומשם הסיקו שמקורה של ההתנהגות נכונה. אינה ( 2תשובה )

הוא נשמר. מכך אנו למדים  המוסרית באדם הוא בעבר קדמון. ההתפתחות מקוף לבן אדם לא פגעה במוסר ולכן
שככל שהמוסר האנושי שרד תקופות ארוכות יותר, כך הוא עמיד יותר. על כן, אם המוסר לא היה מגיע מעברו 

הקדום של האדם, היינו אכן יכולים לצפות לכך שיהיה רגיש יותר להשפעות של הסביבה, וביניהן תרבות 
 והיסטוריה. לכן, טענה זו משתמעת מהפסקה.

 
בפסקה מתוארת העובדה שהמחקר הערים קשיים בפני מי שמנסה לשרטט גבול ברור בין . נכונה אינה( 3) תשובה

בני האדם לבין שאר היצורים. הקשיים נובעים מכך שהתגלתה עוד חיה מלבד האדם אשר מפגינה התנהגות 
ריד בין יצורים מוסרית. על כן, משתמע שהגבול הברור שחלק מהאנשים מנסים לשרטט הינו הגבול אשר מפ

שמפגינים התנהגות מוסרית, וביניהם בני האדם בלבד, ויצורים שלא מפגינים התנהגות מוסרית, ביניהם כל שאר 
 היצורים החיים. לכן, טענה זו משתמעת מהפסקה.

 
לפי המחקר החדש אכן היטשטש הגבול בין  -החלק הראשון של המשפט אכן משתמע מהפסקהכונה. נ (4תשובה )
ם לשאר היצורים מבחינת המוסר. אך בפסקה לא נטען שישנה עמידות גבוהה יותר למוסר האנושי בני האד

מאשר למוסר של חיות אחרות. ההשוואה היחידה נעשית בין החוזק של המוסר האנושי כפי שתפסנו אותו עד 
 היום, לבין חוזקו לאור תוצאות המחקר החדש. לכן, טענה זו לא משתמעת מהפסקה.

 
 

 ( נכונה.2תשובה ) .18

 
מנת לקבוע לאיזה רעיון מתייחס המשפט, נחזור לקרוא את המשפט מהפסקה. "אך רעיונות טובים -על

מתפשטים מהר, ושנים מעטות לאחר מכן החלו גם עורכי דין אמריקאים להשתמש בדגרוטיפים". כלומר, הרעיון 
 ( נכונה. 2ריקאיים. תשובה )הטוב שהתפשט הוא שימוש בדגרוטיפים על ידי עורכי דין בבתי המשפט האמ

 
 

 ( נכונה.1תשובה ) .19
 

 על מנת לקבוע מהו סדר האמינות של סוגי הראיות, ננתח את הפסקה השניה. 
מסמך מקורי נחשב בתור הראיה האמינה ביותר. כאשר אין מסמך מקורי ניתן להציג העתק, אשר נחשב אמין 

כלומר עדות הראיה  -עדות שמיעה לא קבילה בכלל פחות ממסמך מקורי. עדות ראיה היא ראיה מקורית, ואילו
אמינה יותר מעדות השמיעה ומהעתקים, ועדות שמיעה הינה פחות אמינה מכל שאר הראיות שצוינו עד כה. לגבי 
תצלום, הוא נחשב כהעתק ולכן פחות אמין ממסמך מקורי, אך הוא יותר אמין מעדות ראיה. לכן הוא ימוקם בין 

ת ראיה. לסיכום, סדר הראיות מהאמינה ביותר ועד הכי פחות אמינה הינו: מסמך מקורי מסמך מקורי לבין עדו

  תצלום  עדות ראייה  העתק .עדות שמיעה 
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( נכונה. על פי ניתוח הפסקה, מסמך מקורי אכן אמין יותר מהעתק, אשר בתורו אמין יותר מעדות 1תשובה )
 שמועה.

 
 ות אמין מאשר עדות ראייה.( אינה נכונה. העתק נחשב פח2תשובה )

 
 ( אינה נכונה. העתק נחשב פחות אמין מאשר עדות ראייה.3תשובה )

 
 ( אינה נכונה. עדות שמועה היא הראיה הכי פחות אמינה, ולכן לא אמינה יותר מהעתק.4תשובה )
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פסקה. בפסקה מתוארות שתי מנת להבין איזו טענה נועד להמחיש הציטוט שבשאלה, נבין תחילה את ה-על

הגישות שנפוצו במשפט האמריקאי באותם ימים לגבי השימוש בתצלומים כראיות מוצקות ואמינות. בעלי גישה 

אחת טענו שתצלום הינו אובייקטיבי מכיוון שהוא שכפול של המציאות. לעומת זאת, בעלי הגישה המנוגדת טענו 

מו אור השמש, אך לאדם המצלם ישנו חופש בבחירת תנאי כי אמנם הצילום משתמש בכלים אובייקטיביים כ

התאורה, זויות הצילום וכדומה. חופש זה יכול להדגיש חלקים מסוימים בתמונה ולטשטש אחרים. לכן, לפי 

 מניעיו של הצלם, ניתן לעוות את המציאות תוך שימוש בגורמים שהם לכאורה אובייקטיביים.
 

 אכן משפיעים על תוצאתו של הצילום.( נכונה. מניעיו של הצלם 1תשובה )
 

( אינה נכונה. אמנם נאמר בפסקה שבמהלך הצילום נוצרים עיוותים, אך עיוותים אלה אינם מכוונים. 2תשובה )
 שקר, לעומת זאת, הוא עיוות מכוון של המציאות.

 
בייקטיביים, למרות ( אינה נכונה. בפסקה מדובר על היכולת לתמרן תצלומים ולגרום להם להיות לא או3תשובה )

 הצגתם לכאורה כשכפול מושלם של המציאות.
 

( אינה נכונה. בפסקה לא מדובר על עדות שקר שעדים נותנים במהלך המשפט, אלא על התצלום עצמו, 4תשובה )
 אשר עלול להיות שקרי.
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ילה מן הפסקה כיצד מוגדר ביטוי זה. על מנת להבין איזו מן הראיות שבתשובות היא "ייצוג חזותי", נבין תח

בפסקה נאמר שייצוג חזותי נחשב קביל רק אם עד ראיה מעיד שהוא מדויק. לאחר מכן מופיעה המילה "כלומר", 

ולאחריה הסבר במילים אחרות האומר כי התצלום הוכשר, אך רק כדי לסייע לעד להסביר את עדותו. מכאן ניתן 

הינו התצלום. בין התשובות ישנן שלוש ראיות שאינן תצלומים ואחת שהיא להסיק שה"ייצוג החזותי" המדובר 

 ( נכונה.4כן. תשובה )
 
 

 ( נכונה.1תשובה ) .22
 

  .ונבין אותו מראשיתוהמדובר על מנת להבין למי/למה מתייחסת המילה "הוא", נקרא את המשפט 

אמינותו של תצלום אין עוד  "בסוף שנות העשרים של המאה העשרים כבר היה מקובל על הכל שכדי לבסס את

צורך בעד ראייה שיאשר את תוכנו, אלא די להוכיח בעזרת עד מוסמך כי הוא נוצר בתהליך מהימן". נושא 

המשפט הינו התצלום, ובמשפט נאמר שעד הראיה לא צריך לאשר את תוכנו של התצלום, אלא מספיק להוכיח 

 ( נכונה.1בה )בעזרת עד מוסמך כי התצלום נוצר בתהליך מהימן. תשו
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על מנת לענות אילו מהכותרות שבתשובות מתאימה לשמש ככותרת לקטע, נחזור תחילה אל כל פסקה ונסכם את 

 תוכנה. 

 בפסקה הראשונה מתוארת היסטוריית התצלום וראשית דרכו כראיה בבתי משפט בארצות הברית.

כפי שהיתה נהוגה בעולם המשפט של ארצות הברית באותם בפסקה השניה מתוארת היררכיית אמינות הראיות 

 ימים, ובתוכה מיקומו של התצלום.

 בפסקה השלישית מפורטות שתי הגישות שהתגבשו כלפי התצלום בעולם המשפט האמריקאי.

 בפסקה הרביעית מסופר על התפתחות נוספת של מיקומו של התצלום בעולם המשפט האמריקאי.
 

מיקומו של התצלום בעולם המשפט בארצות הברית חוזר בכל אחת מהפסקאות, ועל כן  ניתן לזהות שהרעיון של

 הכותרת המתאימה לטקסט תהיה מוכרחה להכיל את רעיונות אלה.
 

( אינה נכונה. תשובה זו מתארת את התפתחותן של כלל הראיות החזותיות במשפט, ואילו הטקסט 1תשובה )

 ללית מדי ולכן אינה מתאימה.מדבר על תצלומים בלבד. תשובה זו היא כ
 

( נכונה. לכל אורך הטקסט אכן מתוארות גישות שונות של מערכת המשפט האמריקאית כלפי התצלום 2תשובה )

 כראיה. התשובה מתאימה.
 

( אינה נכונה. תיאור הגישות השונות אכן מופיע בטקסט, אך רק בפסקה השלישית. התשובה ספציפית 3תשובה )

 ימה.מדי ולכן אינה מתא
 

( אינה נכונה. לא מתוארות בטקסט השפעתן של ההתפתחויות בתחום הצילום על גישתה של מערכת 4תשובה )

 המשפט. התשובה אינה מתאימה.
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 פרק ראשון -חשיבה כמותית  -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 

מספר 
 השאלה

16 17 18 19 20 

התשובה 
 הנכונה

3 1 4 1 2 

 

 

 . נכונה (2)תשובה  .1

 

, לכן משולש זה הוא משולש O כרדיוסים במעגלגם משמשים  שניהםשהיות   AOC:AO = CO משולשב

 .OAC = ∠OCA = α∠שווה שוקיים שבו זוויות הבסיס שוות זו לזו, 

)מרכז  Oהקצרה, וזווית  ACת היקפית שנשענת על קשת היא זווי 70°-השווה ל B: זווית Oבמעגל 

 .140° ושווה ,Bהמעגל( היא זווית מרכזית הנשענת על אותה קשת, ולכן כפולה בגודלה מזווית 

 נבנה את המשוואה:  .180°-: סכום זוויות במשולש שווה לAOC במשולש

 

140 180

2 140 180

2 40

20

    

  

 

 

 

 נכונה. (2)בה ולכן תשו ,20°הוא  αגודלה של זווית 
 

 . נכונה (4)תשובה  .2

 

 .x, (x + 1), (x + 2)נציג את המספרים בעזרת נעלמים. מכיוון שהמספרים עוקבים נציג אותם כ: 

 :33-נבנה משוואה ובה נשווה את סכומם ל

   x  x  1   x  2   33

3x  3  33

3x  30

x  10

    

 





 

x ולים מבין מייצג את ערכו של המספר הקטן ביותר. הערכים של שני המספרים העוקבים )הגד

 נכונה. (4)ולכן תשובה , 132. מכפלת מספרים אלה שווה 12-ו 11שלושתם המספרים( יהיו בהתאמה 
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 . נכונה (1)תשובה  .3

 
 נסדר את הנתונים בטבלת יחס:

 
 מספר עובדים בקטיף מספר עובדים בחליבה 
 1 + 3 5 + 3 

 8 4 נסכום את הערכים

 2 1 2-נצמצם ב

 

 .1:2היחס הוא 
 

 

 . נכונה (4)ה תשוב .4

 
יש להשלים את המשפט שמתאר את עקרונות נוסחת הממוצע בעזרת אחת התשובות. לפי נוסחת 

האיברים בנוסחה מיוצג בשאלה  מספר .לסכום האיבריםשווה מספר האיברים כפול  ממוצעהממוצע, 
 מספרוסכום האיברים בנוסחה מיוצג בשאלה ע"י  ם שבהם הדוור חילק מכתביםיר הבתפמסע"י 

שווה למספר המכתבים  הדוור מספר המכתבים הכולל שחילק. לכן, המכתבים הכולל שחילק הדוור
 הבתים.מספר  כפול בכל בית שחילקהממוצע 

 
 

 . נכונה (3)תשובה  .5

 

, לחשב את אורך צלעה של כל aכדי למצוא את היקף המקבילית הגדולה, ניתן להציב ערך במקום 
של המקבילית הגדולה, שמורכב מצלעות המקביליות הקטנות.  מקבילית קטנה, ואז לחשב את היקפה

מכיוון שלא נתון מידע לגבי היקף המקביליות הקטנות, ניתן להניח שכל צלעותיהן שוות )זה אומר שהן 
נחלק את  .4a =  ,למשל4-ערך שמתחלק ב aבעצם מעוינים, אך יש לזכור שכל מעוין הוא(. נציב במקום 

a כעת נספור מכמה צלעות של  ס"מ. 1המקבילית הקטנה ונקבל שאורכה הוא למציאת אורך צלע  4-ב

צלעות של  12-המקביליות הקטנות מורכב היקף המקבילית הגדולה. היקף המקבילית הגדולה מורכב מ

כעת יש  ס"מ. 12ס"מ ולכן היקף המקבילית הגדולה שווה  1מקביליות קטנות שכל אחת מהן שווה 

 מהן: 3סול לבדוק את כל התשובות ולפ

 . תשובה לא נכונה.27a = 27 · 4 = 108 (1) תשובה

 . תשובה לא נכונה.9a = 9 · 4 = 36 (2)תשובה 

 תשובה נכונה. .3a = 3 · 4 = 12 (3) תשובה

 . תשובה לא נכונה.6a = 6 · 4 = 25( 4) תשובה
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 . נכונה (3)תשובה  .6

 

יכול להיות  y. מכיוון שעל פי האי שוויון xל נתונים משוואה ואי שוויון ויש למצוא את הטווח המדויק ש

 .xנציב ערך זה במשוואה ונחשב את ערכו של  (2)-ל בדיוקשווה 

x y 3

x ( 2) 3

x 5

 

  



 

  .(2)-ו (1)כעת ניתן לפסול את תשובות 

 :x, ונחשב את ערכו של y :y = (3)במקום  (2-)-קטן יותר מערך במשוואה ב צינ
x y 3

x ( 3) 3

x 6

 

  



 

 או גדול ממנו. 5-יכול להיות שווה ל x על פי שתי ההצבות ערכו של
 

 . נכונה (3)תשובה  .7

 
יכולה לייצג את מרחקה של ענת בקו ישר מנקודת  אינהיש לבדוק כל אחת מהתשובות ולמצוא את זו ש
צע מטר, זאת אומרת שהיא יכולה להגיע גם לאמ 1ההתחלה. יש לשים לב שאורך צעד של ענת הוא 

 מטרים. 2צלע, משום שאורך הצלעות הוא 
כל תשובה שנבדקה מוצגת גם ברישומים שבהמשך. המספר ליד הקודקוד השמאלי בכל ריבוע מייצג 

 את מספר התשובה ואת נקודת ההתחלה בה עמדה ענת.
 מטרים. תשובה אפשרית. ענת חזרה לנקודת ההתחלה. 0 (1)תשובה 

צעה צעד חזור י, ואז בבשלמותה ענת התקדמה לאורך צלע אחת .תשובה אפשרית. מטרים 2 (2)תשובה 
 .לקצה הצלע ושוב צעד הלוךלמרכז הצלע, 

המרחק הישר  .שתי צלעות בשלמותןענת התקדמה לאורך  .תשובה אפשרית. מטרים8(4)תשובה 
וע לצלעות הריבוע בינה לבין נקודת ההתחלה הוא אלכסון הריבוע. היחס בין אלכסון הריב

:1:1הוא 2, אורך אלכסון הריבוע הוא: 2 2 4 2 8   . אפשרית היא  אינההתשובה היחידה ש

 לכן היא התשובה הנכונה. (3) תשובה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) (2) (4) 
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 . נכונה (3)תשובה  .8

 
וא את שטח השדה. ראשית, נתונים הספקי העבודה של שני פועלים שחורשים יחדיו שדה, ויש למצ

 נסדר את נתוני השאלה בטבלת הספק, זמן ועבודה:
 עבודה זמן הספק 

 דונם 1 שעות 15  פועל א'
 דונם 1 שעות 10  פועל ב'

 
 של כל פועל בנפרד: ההספקנחשב את 

 עבודה זמן הספק 

 פועל א'
1

15
 דונם 1 שעות 15 

 פועל ב'
1

10
 דונם 1 שעות 10 

 
 מכיוון שעבדו יחד יש לחבר את הספקיהם:

 עבודה זמן הספק 

 פועל א'
1

15
 דונם 1 שעות 15 

 פועל ב'
1

10
 דונם 1 שעות 10 

 הספק משותף
15

1
+

10

1
 ? שעות 30 

 
 ההספק המשותף בזמן:למציאת העבודה נכפול את 

5=2+3=
15

30
+

10

30
=)

15

1
+

10

1
(·30 

 

 דונם.  5שטח השדה הוא 
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 . נכונה (1)תשובה  .9

 

היא זווית בין ישרים מקבילים אלה  xויש למצוא את ערכה של זווית  n-ו mנתונים הישרים המקבילים 

 ולכן שוות זו לזו: הן זוויות קודקודיות (2y  30°)-ו (x + y)וישר שלישי החותך אותם. הזוויות הנתונות 

x y 2y 30  זווית . x  לזווית שנמצאת לשמאלה של זווית מתאימההיא זווית (2y  30°),  לכן גם

, לכן 180°-סכום זוויות על אותו ישר שווה ל .x-שווה ל (2y  30°)הזווית שלשמאלה של 

x 2y 30 180  . 

 משוואות עם שני הנעלמים:כעת יש לפתור את מערכת שתי ה

x y 2y 30

x 2y 30 180





  

  
 

 :yהנעלם  –נסדר את שתי המשוואות, ונבודד מאחת מהן את הנעלם ממנו נרצה "להפטר" 
x y 30 y x 30

x 2y 210





    

 
 

 מהמשוואה הראשונה בתוך המשוואה השנייה ונחשב: yנציב את הביטוי ששווה לערכו של 
x 2(x 30) 210

x 2x 60 210

3x 150

x 50

  

  





 

 . 50°הוא   xערכו של
 

ולבדוק שזה מקיים את שתי  y, למצוא את xניתן גם להציב מספר נוח מהתשובות במקום  – שימו לב
 המשוואות.

 

 . נכונה (3)תשובה  .10

נתון הביטוי 

x

y

z

w

. יש לקבוע 1-ממנו נלמד שכל הנעלמים חיוביים וגדולים מ וכמו כן נתון תחום ההגדרה 

 ו טענה נכונה. איז
הטענות מתייחסות להשפעה של נעלם מסוים על ערך הביטוי כולו. ראשית, יש לסדר את הביטוי: 

x

y xw

z yz

w

 ככל  יקטןככל שנגדיל את המונה או נקטין את המכנה, וערכו של שבר  יגדל. ערכו של שבר

 שובה שמתיישבת עם עקרון זה. שנקטין את המונה או נגדיל את המכנה. יש לחפש בתשובות ת

 במונה תגדיל את השבר, ולא תקטין. xאינה נכונה, מכיוון הגדלת  (1)תשובה 

 במונה תקטין את השבר, ולא תגדיל. wאינה נכונה, מכיוון שהקטנת  (2)תשובה 

 במכנה אכן תקטין את השבר. yנכונה, מכיוון הגדלת  (3)תשובה 

 במכנה תגדיל את השבר, ולא תקטין. zטנת אינה נכונה, מכיוון שהק (4)תשובה 
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 . נכונה (1)תשובה  .11

 
 :הצבת מספרים מהראש –דרך א' 

 נתון הביטוי
1 a

1 a




ממנו נלמד  כמו כן נתון תחום ההגדרה מצוא למי מבין התשובות הוא שווה.ויש ל 

נציב את הערך  .a = 4נוח לחישוב: . נעזר בהצבה. נבחר להציב ערך בעל שורש 1-שהנעלם חיובי וגדול מ

 במקום הנעלם ונחשב את ערך הביטוי כולו:
1 a 1 4 3 3

1
1 2 31 a 1 4

   
    

 
כעת יש להציב את  .

 אותו ערך במקום הנעלם בכל התשובות ולפסול שלוש מהן:

1 (1)תשובה  a 1 4 1 2 1      .תשובה נכונה . 

a (2)תשובה  a 4 4 4 2 6         בה לא נכונה.. תשו 

a (3)תשובה  a 4 4 4 2 2      ..תשובה לא נכונה 

a (4)תשובה  4 2    .תשובה לא נכונה . 
 

 :פישוט אלגברי –' דרך ב
 מהמונה ניצור מכפלה לפי כלל השלישי של הכפל המקוצר ונצמצם.

a-1=
a+1

)a-·(1)a+1(
=

a+1

a-1
 

 
 

 . נכונה (4)תשובה  .12

 

יש למצוא איזה מהמספרים בתשובות יכול  .a = 3b, וש: הם מספרים שלמים וחיוביים b-ו a-ש נתון

. כדי a +b = 3b + b = 4b. נבטא את אחד הנעלמים בביטוי בעזרת הנעלם השני: a + bלהיות שווה ל: 
ללא שארית. כדי שמספר יתחלק  4-הערך בתשובה צריך להתחלק ב 4b-שאחת מהתשובות תהיה שווה ל

 .4-מספר הנוצר משתי הספרות אחרונות שלו )עשרות ואחדות( יתחלק בה 4-ב

אינו  126, ולכן 4-, שאינו מתחלק ב26הוא  126המספר הנוצר משתי הספרות האחרונות של : (1)תשובה 

 .4-מתחלק ב

אינו  262, ולכן 4-, שאינו מתחלק ב62הוא  262המספר הנוצר משתי הספרות האחרונות של : (2)תשובה 

 .4-ק במתחל

אינו  321, ולכן 4-, שאינו מתחלק ב21הוא  321המספר הנוצר משתי הספרות האחרונות של : (3)תשובה 

 .4-מתחלק ב

מתחלק  484, ולכן 4-, שמתחלק ב84הוא  484המספר הנוצר משתי הספרות האחרונות של : (4)תשובה 

 .4-ב
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 . נכונה (1)תשובה  .13

 
סכום  .x-אחד הניצבים במשולשים אלה מסומן ב .וחופפיםוית נתונים ארבעה משולשים כהים, ישרי זו

 . יש למצוא את היחסy-, בו ניצב אחד מסומן בזווית המקווקוהר יש שטחיהם שווה לשטח המשולש
x

y
. 

שטח משולש כהה אחד הוא:  .zאת הניצב השני באות  כההמשולש כל נסמן ב
x z

2


ולכן שטח ארבעת  ,

יחדיו הוא הכהים המשולשים 
x z

4 2xz
2


 .  במשולש המקווקו הניצב שאינו מסומן הוא בעצם ארבעת

, לכן שטחו שווה zהניצבים שסימנו באות 
y 4z

2


נשווה בין השטחים ונבודד את הביטוי  .

x

y
: 

y 4z
2xz

2

4yz 4xz

x
y x 1

y






  

 

 היחס
x

y
 .1שווה  

 

 . נכונה (4)תשובה  .14

 

סמ"ר ויש למצוא את  54נתונה קובייה שמורכבת משלוש תיבות חופפות. שטח הפנים של הקובייה הוא 

העליונה והקדמית של פאה ה. ניתן להעזר בסרטוט ולראות ששטח הפנים של כל אחת מהתיבות

ת, ואילו הפאה שבימין הסרטוט של הקובייה פאות צרות של התיבו 3-מכל אחת ת ומורכב הקובייה

, לשם כך נחלק את שטח פאה אחת של הקובייהזהה לאחת הפאות של התיבה. ראשית, נמצא את 

54 :6-שטח הפנים ב : 6 9 על פי הסרטוט ניתן לראות שכל סמ"ר 9, שטח פאה אחת של הקובייה הוא .

9סמ"ר ) 3, לכן שטח פאה זו הוא אה צרה אחת של התיבה מהווה שליש מפאה של הקובייהפ :3 3 .)

כעת יש לספור את הפאות מכל סוג שיש לתיבה. יש לזכור שבסרטוט לא רואים את כלל הפאות של כל 

פאות  2פאות:  6ה"כ תיבה, חלקן נמצא מאחור, וחלקן בנקודת המגע בין התיבות. לכל תיבה יש ס

סמ"ר, וסה"כ:  3פאות צרות ששטח כל אחת מהן  4-סמ"ר ו 9גדולות ששטח כל אחת מהן 

2 9 4 3 18 12 30     .  סמ"ר.  30שטח פנים של כל תיבה שווה 
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 xלסבתא היויקבל כל נכד אילו  פחותיש למצוא כמה סוכריות  .נכדים 20סוכריות בין  aסבתא חילקה 

נכדים יותר. מכיוון שכל התשובות הן ביטויים עם נעלמים ולא מספרים מוחלטים, ומכיוון שאין תחום 
הגדרה לנעלמים, ניתן להציב כל ערך שנרצה לנעלמים כל עוד החישוב יהיה נוח ובעל היגיון סיפורי. 

לא נוספו ת אומרת שלסבתא , זא0 שווה x-, ונניח שa = 20לשם כך נציב עבור מספר הסוכריות הכולל 
במספר הסוכריות שיקבל כל נכד קיים. כעת יש להציב את הערכים בכל  יהיה שינוי לא, ולכן עוד נכדים

 :0התשובות ולפסול כל תשובה שלא תניב את הערך 

 (1)תשובה 
a 20 20

1
20 ax 20 20 0 20

  
  

 פחות. תשובה לא נכונה. 1. כל נכד יקבל סוכריה 

 (2)תשובה 
a 20 20 1

400 20x 400 20 0 400 20
  

  
. כל נכד יקבל 

1

20
 סוכריה פחות. תשובה לא נכונה. 

  (3)תשובה 
ax 20 0 0

0
400 20x 400 20 0 400


  

  
 סוכריות פחות. תשובה נכונה. 0כל נכד יקבל . 

  (4)תשובה 
ax a 20 0 20 20

1
20 x 20 0 20

   
   

 
 סוכריות פחות תשובה לא נכונה. (1). כל נכד יקבל 
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ממסלול הריצה. ראשית יש לחשב  60%יש למצוא את החלק היחסי שעבר בועז בזמן שאמנון השלים 

מהמסלול: 60%לכמה שווים 
60

3000 60 30 1800
100

   .  בחלקו הימני של התרשים, שמתאר נאתר

, ונבדוק בציר 1800, את הערך מתאר את המרחק במטריםש ,את ריצתו של אמנון, על הציר האופקי
כעת יש לבדוק דקות.  5האופקי שמעליו, שמתאר את הזמן בדקות. ניתן לראות שהזמן שעבר הוא 

דקות.  5, מה המרחק שעבר בועז בזמן של בצידו השמאלי של התרשים, שמתאר את ריצתו של בועז

 באחוזים: 3000מטרים מתוך  1710מטרים. נחשב כמה הם  1710בועז עבר מרחק של 
x

3000 1710
100

x 30 1710

1710 171
x 57

30 3

 

 

  

 

 מהמסלול.  57%בועז השלים 
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יש לאתר בתרשים את מספר פרקי הזמן בהם אמנון היה ממוקם רביעי לאורך פרק הזמן, ובסיומו היה 

 .4-גבוה מממוקם במקום גרוע יותר, זאת אומרת במקום שמספרו 
יש לבדוק בתרשים את הצד השמאלי שמתאר את ריצתו של אמנון, ולזכור שמלבנים לבנים מציגים את 

המיקום הסופי בפרק הזמן בחלקם העליון, בעוד שמלבנים אפורים מציגים את המיקום הסופי בפרק 
, כמו כן יש לשים לב להערה במבוא . נבדוק את כל המלבנים משמאל לימיןהתחתוןהזמן בחלקם 

מיקומו הסופי באותו בין פרק זמן יהיה בין מיקומו ההתחלתי ל מהלך: מיקומו היחסי של רץ בשיםלתר
 פרק זמן.

 
 האם עומד בדרישת השאלה? מיקום סופי מיקום התחלתי צבע מלבן

 אפור ראשון משמאל

2 12 

כן, אמנון היה ממוקם רביעי איפשהו בפרק 
 –הזמן, וסיים את הריצה במקום גרוע יותר 

 12 מקום
 לבן שני משמאל

12 7 
לא, אמנון לא היה ממוקם רביעי בשום שלב 

 בפרק זמן זה
 לבן שלישי משמאל

7 3 

לא, אומנם אמנון היה ממוקם רביעי 
איפשהו לאורך פרק זמן, אך סיים אותו 

 3מקום  –במקום גבוה יותר 
 לבן רביעי משמאל

3 2 
לא, אמנון לא היה ממוקם רביעי בשום שלב 

 הבפרק זמן ז
 לבן חמישי משמאל

2 1 
לא, אמנון לא היה ממוקם רביעי בשום שלב 

 בפרק זמן זה
 אפור שישי משמאל

1 2 
לא, אמנון לא היה ממוקם רביעי בשום שלב 

 בפרק זמן זה
 אפור שביעי משמאל

2 3 
לא, אמנון לא היה ממוקם רביעי בשום שלב 

 בפרק זמן זה
 אפור שמיני משמאל

3 4 
אמנון היה ממוקם  לא, בסיום פרק הזמן

 רביעי, ולא במיקום גרוע יותר
 לבן תשיעי משמאל

4 3 

לא, אומנם אמנון היה ממוקם רביעי 
בתחילת פרק זמן, אך סיים אותו במקום 

 3מקום  –גבוה יותר 
 

לאורך הריצה היה רק פרק זמן אחד בו אמנון היה רביעי בשלב מסוים, אך סיים את פרק הזמן במיקום 
 גרוע יותר. 
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פרק הזמן, יש להשוות את  כלשמיקומו של אמנון היה טוב יותר משל בועז לאורך  בוודאותכדי לקבוע 

המיקום של שני הרצים בין כל שני פרקי זמן זהים, ולאתר פרקי זמן בהם אין חפיפה בין המלבנים, זאת 
 האנכי( בשום שלב לאורך פרק הזמן.מכסים את אותם מיקומים )על הציר  אינםאומרת שני המלבנים 

יתכן שבנקודת  .12-ל 2, ואילו אמנון בין מיקום 8-ל 1למשל: בפרק הזמן הראשון בועז נמצא בין מיקום 
דבר לגבי פרק זמן  בוודאותוכל לקבוע נ לאזמן זה בועז הקדים את אמנון, ולכן זמן מסוימת בתוך פרק 

ומים בין שני הרצים, ובנוסף, המלבן של אמנון ממוקם זה. מספר המלבנים בהם אין חפיפה בין המיק
מדובר על המלבנים הרביעי, החמישי, השישי והשביעי משמאל לימין. אמנון  .4גבוה משל בועז הוא 

  הקדים את בועז בוודאות בארבעה פרקי זמן.
 
 

 . נכונה (1)תשובה  .19

 
 הלך כל ריצתו של אמנון.יש לאתר מבין התרשימים שמוצגים בתשובות, את התרשים שמתאר את מ

)חלק עליון  3-)חלק עליון של המלבן בפרק הזמן הראשון(, וסיים במיקום ה 2-אמנון התחיל במיקום ה
מיקום אחד במהלך ריצתו של אמנון.  של לרעהשל המלבן בפרק הזמן האחרון(, זאת אומרת שיש שינוי 

והוא צבוע באפור שמתאר הרעה  ,3למיקום  2מתאר שינוי של מיקום אחד ממיקום  1תרשים מספר 
 במיקום. 

 

 

 . נכונה (2)תשובה  .20

 
יש לאתר אחרי כמה דקות שלמות )זאת אומרת בסוף פרק זמן( היה הפער בין שני הרצים הגדול ביותר. 

 נבדוק את הפער בכל אחת מהתשובות:
 

 הפרש מרחקים המרחק הכולל שעבר בועז  המרחק הכולל שעבר אמנון  

 80 2460 2540 תדקו 7 (1)תשובה 

 130 2080 2210 דקות 6 (2)תשובה 

 90 1710 1800 דקות 5 (3) תשובה

 43 1358 1401 דקות 4 (4)תשובה 

 
  .זהמרחק הגדול ביותר בין אמנון לבועדקות היה  6כעבור 
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 פרק שני -חשיבה כמותית  -פתרונות 
 
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ובה התש
 הנכונה

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

 

מספר 
 השאלה

16 17 18 19 20 

התשובה 
 הנכונה

3 3 2 1 4 
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נתון הביטוי
8 3

4 6

a c

a c




ויש למצוא למי מבין הביטויים בתשובות הוא שווה. נשתמש בחוקי חזקות  

שבמונה ובמכנה יש בסיסים זהים, נוכל לחסר בין החזקות ושורשים על מנת לפשט את הביטוי. מכיוון 
 של הבסיסים שנמצאים במונה לבין החזקות של הבסיסים הזהים להם מהמכנה:

8 3
8 4 3 6 4 3

4 6

a c
a c a c

a c

  
   


 

 
 

 . נכונה (2)תשובה  .2

 

. BCDEהעובר בתוך המשולש ומקביל לבסיסו. יש למצוא את שטח טרפז  ED, וישר ABCנתון משולש 
בר במשולש ומקביל לבסיס המשולש, יוצר מצב בו יש שני משולשים דומים, בסרטוט זה ישר העו

. נשתמש באורכי הקטעים הדומים הנתונים כדי למצוא את היחס AED-ו  ABCהםהמשולשים הדומים 
 לחישוב שטח הטרפז: BCהקווי בין המשולשים הדומים, וכך למצוא את אורך 

 
 AEDמשולש  ABCמשולש  

 Dהשווה לזווית  Cצלע מול זווית  – D ABצלע מול זווית  – AE יםקטעים דומ
 AE = 3 AB = AE + EB = 3 + 6 = 9 אורכי הקטעים הדומים

 9 3 יחס קווי בין המשולשים

 3 1 3-יחס קווי מצומצם ב
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 ס"מ. 6 ומכאן אורכו EDמהקטע  3גדול פי  BCכלומר, הקטע 

 :EDCB כעת נחשב את שטחו של הטרפז

 .2 -לחלק ל (EB)כפול גובה הטרפז  (BC -ו ED)טח טרפז לסכום הבסיסים ש

שטח הטרפז הוא 
2

)6+2(·6
 סמ"ר. 24=

 

 

 . נכונה (3)תשובה  .3

 

 , ויש למצוא את סכום הזוויות האפורות.EFGHובו חסום מרובע  ABCDנתון מלבן 

 Eוזווית  Fסכום הזוויות של זווית נראה כי הוא משולש ישר זווית, ולכן  AFEאם נסתכל על משולש 

. לכן, אם °90באותו האופן ניתן לראות שבכל משולש בנפרד סכום שתי הזוויות הנותרות הוא  .°90הוא 

 .°360, סך כל הזוויות הוא °90יש ארבע משולשים, שבהם סכום שתי הזוויות האפורות הוא 
 

 

 . נכונה (2)תשובה  .4

 
יה, ובנוסף נתונה חלוקת הספרים לשני סוגים שונים. יש למצוא נתון המספר הכולל של ספרים בספרי

 .בו זמניתאת הטווח האפשרי של ספרים שמתאימים לשני הסוגים 
ספרים מתורגמים הוא  גםספרי שירה ו גם( של קבוצת הספרים שהם לכל היותר) מקסימאליגודלה ה

 בספרייה. שירה מתורגמים ספרי 45 לכל היותרכגודל הקבוצה הקטנה, לכן יש 
ספרים מתורגמים שווה  גםספרי שירה ו גם( של קבוצת הספרים שהם פחותלכל ה) מינימאליגודלה ה

 לכל הפחותלכן יש , 5 = 100 – (60 + 45) להפרש בין סכום קבוצות המשנה לבין סך הספרים בספרייה:
 בספרייה. שירה מתורגמים ספרי 5

 
 

 . נכונה (1)תשובה  .5

 
 יש למצוא את היחס בין נפח הגליל בסמ"ק לבין היקף בסיס הגליל בס"מ.ו rו נתון גליל שרדיוס בסיס

2בסיס הגליל הוא מעגל. נוסחת היקף מעגל היא r. 

 .2rנוסחת נפח גליל שווה לגובה הגליל כפול שטח בסיסו. נוסחת שטח הבסיס היא נוסחת שטח מעגל: 
נציב ביטויים אלה בנוסחת  .2rובה הגליל שווה לקוטרו של בסיס הגליל. קוטר הבסיס שווהנתון שג

2 הנפח: 32r r 2 r   = .)שטח הבסיס )מעגל( כפול גובה הגליל )במקרה זה שווה לקוטר  

 :המבוקשים כעת נחשב את היחס בין שני הביטויים
3

22 r
r

2 r





  .2r –ל שווה ערך הביטוי .
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 . נכונה (4)תשובה  .6

 

יותר חולצות  3שקלים. נמכרו פי  45שקלים ומחיר חולצה הוא  75שמחיר מכנסיים הוא  נתון
 שנמכרו. מכנסייםשקלים. יש למצוא את מספר ה 840ממכנסיים, וסך כל כסף שהתקבל מהמכירה היה 

 
 :בניית משוואה –דרך א 

נאמר כי כמות החולצות הייתה פי שלושה מכמות המכנסיים, . x -נסמן את הנעלם כמות המכנסיים ב

אז מחיר החולצות הכולל שווה  45. אם מחיר כל חולצה הוא 3x -לכן את כמות החולצות נסמן ב

כנסיים בסך הכל , ובאותו האופן מחיר המ·135x =3x 45 למכפלת כמות החולצות במחיר של החולצה 

75x. 

 .135x + 75x = 840ש"ח, לכן  840נתון כי המחיר הכולל באותו היום היה 

 .x = 4קיבלנו משוואה בנעלם אחד שפתרונה 
 נכונה. (4)תשובה 

 
 :הצבת תשובות –דרך ב 

נעזר בהצבת תשובות, נתחיל להציב מתשובה אמצעית בגודלה, אך כזו שערכה אינו גדול מדי, כדי 
 וח לחשב:שיהיה נ
חולצות. כעת נחשב את סך הכסף שהתקבל  18מכנסיים, הרי שנמכרו  6: אם נמכרו (3)תשובה 

6 :840-מהמכירה ונבדוק האם הוא שווה ל 75 18 45 450 810 1260     .  מכיוון שהתקבל ערך גבוה

  .1260-התשובות שבהן ערך גבוה מכל מדי ניתן לפסול תשובה זו, וכן גם את 

 התשובה היחידה שנותרה ואין צורך לבדוק אותה.זו  .(4)תשובה ה היא התשובה הנכונ
 
 

 . נכונה (3)תשובה  .7

 
, כשידוע קצב הנסיעה שלה בעלייה וקצב הנסיעה בירידה. יש למצוא את זמן נסיעתה הכולל של מעלית

 נחלק את החישוב לשלבים לפי המתואר בשאלה:
. קצב 20 = 5 – 25קומות:  20שעלתה המעלית הוא . מספר הקומות 25לקומה  5: עלייה מקומה שלב א'

 כדי למצוא כמה דקות עלתה המעלית: 5-קומות בדקה. יש לחלק את סך הקומות ב 5העלייה הוא 

 דקות. 4. המעלית עלתה במשך 4 = 5 : 20

. 10 = 15 – 25קומות:  10. מספר הקומות שירדה המעלית הוא 15לקומה  25: ירידה מקומה שלב ב'

כדי למצוא כמה דקות ירדה  10-קומות בדקה. יש לחלק את סך הקומות ב 10ידה הוא קצב היר
 המעלית:

 .1. המעלית ירדה במשך דקה 1 = 10 : 10

. 25 = 15 – 40קומות:  25. מספר הקומות שעלתה המעלית הוא 40לקומה  15: עלייה מקומה שלב ג'

 כדי למצוא כמה דקות עלתה המעלית: 5-קומות בדקה. יש לחלק את סך הקומות ב 5קצב העלייה הוא 

 דקות. 5. המעלית עלתה במשך 5= 5 : 25

 . 10 = 5 + 1 + 4דקות:  10משך הזמן הכולל של נסיעת המעלית הוא 

 נכונה. (3)תשובה 
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 . נכונה (2)תשובה  .8

 

 יש למצוא מי מבין האוגדות שמופיעות בתשובות שהתה את הזמן הרב ביותר בצרפת. 
 גדה שהגיעה לא עזבה את צרפת, נבדוק מי הגיעה בחודש המוקדם ביותר. מכיוון שכל או

 .1918הצטרפה באוקטובר  8אוגדה  (1)תשובה 

  .1918הצטרפה בפברואר  32אוגדה  (2)תשובה 

 .1918הצטרפה באפריל  77אוגדה  (3)תשובה 

 .1918הצטרפה במאי  80אוגדה  (4)תשובה 

הגיעה לצרפת בחודש המוקדם ביותר, ולכן שהתה את  32ה מבין האוגדות המופיעות בתשובות, אוגד
 הזמן הרב ביותר בצרפת.

 

 . נכונה (2)תשובה  .9

 

אוגדות לחודש, בסדר יורד, תחילה הותיקות ביותר  3חודשים האוגדות פונו בקצב של  8נתון שבמשך 

סה"כ פונו  חודשים. 8יש למצוא מי יכולה להיות האוגדה הוותיקה ביותר שנותרה לאחר  וכך הלאה.

8) אוגדות 24בשמונת החודשים  3 24 ) החודש האחרון בו 1918. יש לגשת בתרשים לחודש אוקטובר ,
האוגדות הוותיקות ביותר, שמיקומן  24הצטרפו אוגדות טרם תחילת הפינוי מצרפת. נספור את 

, ניתן להעזר בציר האנכי 1918בתרשים הוא בחלק התחתון של העמודה שמייצגת את חודש אוקטובר 

 24-שמציין את סך כל האוגדות שהיו בצרפת. האוגדה הוותיקה ביותר היא זו שתופיע בסמיכות ל

 .29האוגדות שכן פונו, וזו אוגדה מספר 

 

 . נכונה (1)תשובה  .10

 
 יש למצוא מי מבין הטענות בתשובות היא הנכונה.

)ניתן לאתרה בחלק התחתון השמאלי  1מספר  הגיעה לצרפת אוגדה 1917בחודש יוני  (1)תשובה 

. כלומר, לא 1האוגדה היחידה שנמצאת בצרפת היא רק אוגדה  1917בתרשים(, ואילו בחודש יולי 
אין צורך לבדוק את יתר  הצטרפה אף אוגדה נוספת, ולכן זהו חודש בו לא הגיעה אף אוגדה לצרפת.

 התשובות.
 

 . נכונה (2)תשובה  .11

 
ע של אוגדות שהצטרפו לכוחות בצרפת לאורך התקופה המתוארת יש לסכום את כדי לחשב את הממוצ

כל  הצטרפומספר האוגדות שהצטרפו בכל חודש ולחלק במספר החודשים. סכימה של מספר האוגדות ש
אוגדות  42נמצאו סה"כ  1918חודש היא בעצם ספירה של כלל האוגדות שנכחו בצרפת. בחודש אוק' 

. הממוצע שמתקבל הוא: 17מופיעים בתרשים הוא בצרפת. מספר החודשים ה
42 8

2
17 17

.  לכן התשובה

 . 3-ל 2היא  בין 
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 . נכונה (4)תשובה  .12

 
יחסים, המובעים בעזרת אחוזים, בין שלושה נעלמים, ויש למצוא את היחס בין שניים  ניםנתו

 מהנעלמים. נעזר בהצבה של ערכים במקום הנעלמים.

 .a = 100", ולכן נציב a-שלם שבשאלה "מב 100נציב 

 .b = 200, ולכן b-מ 50%-שווה ל 100 -נתון ש

 :200-מ 125%-שווה ל cבנתון הנוסף, 

250=
100

125
·200 

 .a (250:100)-מ 250%מהווה  cלכן  
 

 

 . נכונה (2)תשובה  .13

 

לבין  12הוא  מטילים שתי קוביות משחק ויש למצוא את היחס בין ההסתברות שסכום ההטלות
 .11ההסתברות שסכום ההטלות הוא 

 קוביות. 2אפשרויות בהטלת  36בסך הכל יש 

, לכן ההסתברות היא (6,6)יש רק אפשרות אחת  12לקבלת סכום 
36

1
 . 

, לכן ההסתברות היא (6,5) -ו (5,6)יש שתי אפשרויות  11לקבלת סכום 
36

2
 . 

 ת הביטוי המבוקש )חלוקת שני הביטויים שחושבו(:נחשב א

2

1
=

2

36
·

36

1
=

36

2
:

36

1
 

 

 . נכונה (2)תשובה  .14

 

aויש לקבוע מי מבין הטענות בנוגע לביטוי 0-נתונים שלושה מספרים השונים מ b c c    נכונה

 בהכרח. נעזר בהצבת מספרים.
 ות שמצב זה אינו אפשרי:ניתן לרא .a = 1, b = 2, c = 3ראשית נציב: 

 

1 2 3 3

1 2 3 3

6 3

  

  



 

 חיובייםיש לזכור שכל מספר שנציב בתוך ערך מוחלט יהפוך לחיובי, לכן המצב בו נחבר שלושה ערכים 
נפסלת. נבדוק כעת את  (1)וסכומם יהיה שווה לערכו של אחד מהם, לא יתכן. מכאן שתשובה 

 ניתן לראות שמצב זה אפשרי: .a = 1 ,b = 1 ,c = 3נציב:  יהיה שלילי. bהאפשרות בה 
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1 ( 1) 3 3

1 1 3 3

3 3

   

  



 

חיובי כבר  c-. )האפשרות שc-יש לנסות להציב ערך שלילי ל (4)-ו (3)כדי לנסות לפסול את תשובות 

 ניתן לראות שמצב זה אפשרי: .a = 1 ,b = 7 ,c = 3נציב:  נבדקה בהצבה הקודמת(.

1 ( 7) 3 3

1 7 3 3

3 3

     

   

  

 

 תשובה מוכרח להיות שלילי. ולכן  bיכול להיות גם חיובי וגם שלילי, אך בכל המקרים  c-ניתן לראות ש
 

 

 . נכונה (3)תשובה  .15

 
נתונה סדרה של מאה מספרים ויש למצוא את הטווח בו נמצא סכומם. נבחר את ארבעת האיברים 

ניתן ללמוד מאיברים אלה ומסכומם הראשונים בסדרה, ונסכום אותם, לאחר מכן ננסה לבדוק האם 
 לגבי מגמה כלשהי הנוגעת לסדרה כולה.

=) 1-האיבר הראשון בסדרה שווה ל
1

1
=

2

1

0). 

-האיבר השני בסדרה שווה ל
2

1
=

2

1

1. 

 , אך הסכום של שאר1-מהאיבר שלפניו, ומכאן שהסכום יהיה גדול מ 2ניתן לראות שכל איבר קטן פי 
 האיברים לא יגיע לכדי שלם נוסף.

 

 

 . נכונה (3)תשובה  .16

 

, ובנוסף נתון תרגיל כפל המשלב אותיות אלה. יש לקבוע מי 9-ל 1נתונות אותיות המייצגות ספרות בין 
. במספר בביצוע תרגיל כפל יש להתחיל ממכפלת ספרת האחדותמהטענות בתשובות נכונה בהכרח. 

. B, ואילו במספר השני ספרת האחדות מיוצגת ע"י האות Aהאות  הראשון ספרת האחדות מיוצגת ע"י

יכולה להתקבלה  5. הספרה 5-כאשר כפלו אותן זו בזו, התקבלה בתוצאה ספרת אחדות השווה ל

5עצמה לבין כל ספרה אי זוגית )למשל:  5כתוצאה של מכפלה בין הספרה  9 45  כעת נבדוק את כל .)

 ת.ארבע התשובו
, במקרה A= 5 ,B = 3, למשל: 10-יכול להיות גם קטן מ B-ו Aלא בהכרח נכונה. סכומם של  (1)תשובה 

 .8זה הסכום הוא 

 חייב להיות מספר זוגי מכיוון ששתי הספרות אי זוגיות. B-ו Aבהכרח לא נכונה. סכומם של  (2)תשובה 

 וצאה זוגית.נכונה בהכרח. סכום שני מספרים אי זוגיים יניב ת (3)תשובה 

 ,A= 5, למשל: 5-יכול להיות מספר שאינו מתחלק ב B-ו Aלא בהכרח נכונה. סכומם של  (4)תשובה 

B = 3 8, במקרה זה הסכום הוא. 
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 . נכונה (3)תשובה  .17

 
נתונים שלושה מספרים שלמים וחיוביים, ושני תחומי הגדרה הנוגעים להם. יש לקבוע מי מהטענות 

yנעזר בהצבת מספרים. נתון ש: שבתשובות מתקיימת בהכרח. x וכמו כן ש-x ו-y מתחלקים ב-z. 

 .x = 4 ,y = z = 2הצבה א': 

 .x = 10 ,y = 2 ,z = 1הצבה ב': 

 .z-שווה ל y-לפי הצבה א' ניתן לראות שתשובה זו אינה מתקיימת בהכרח, היות ש (1)תשובה 

 .2y-אינו שווה ל x-שתשובה זו אינה מתקיימת בהכרח, היות שלפי הצבה ב' ניתן לראות  (2)תשובה 

 .y-קטן מ z-לפי הצבה ב' ניתן לראות שתשובה זו אינה מתקיימת בהכרח, היות ש (4)תשובה 
 

 

 . נכונה (2)תשובה  .18

 
נתונים שלושה קטעים במערכת צירים ויש להשוות בין אורכיהם. מציאת אורכו של ישר במערכת 

הורדת אנכים מקצות הישר, יצירת משולש ישר זווית וחישוב אורך היתר בעזרת צירים מתקבלת ע"י 

משפט פיתגורס. את התהליך הזה ניתן להציג בעזרת הנוסחה:    
2 2

A B A BAB X X Y Y   .  

 נחשב את אורכי שלושת הישרים.

   

     

2 2 2 2

2 2 2 2

a 7 3 4 2 4 2 16 4 20

b 3 1 4 1 4 3 16 9 25 5

        

           

 

y :-הוא הפרש ערכי ה y-שמקביל לציר ה cאורכו של ישר  c 1 4 5   . 

 נכונה. (2)תשובה , לכן הaשווים זה, אך שונים מאורכו של ישר   c-ו  bניתן לראות שאורכי ישרים
 
 

 . נכונה (1)תשובה  .19

 
נתונות המהירויות בהן נסעה אולגה חלקי דרך שונים ויש למצוא את היחס בין הזמן שלקח לה לסוע 

 .ם בטבלה. נסמן את הזמן של כל מקטע בנעלםכל מקטע של הדרך. נסדר את הנתוני
 

 דרך זמן מהירות 
  x 60 חלק ראשון

  y 40 חלק שני
 

 נחשב את אורך כל מקטע:
 

 דרך זמן מהירות 
 x 60x 60 חלק ראשון

 y 40y 40 חלק שני
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הדרך  כללו הייתה נוסעת את  B-ל A-נתון שסך הזמן שנסעה אולגה שווה לזמן שלוקח להגיע מ
 קמ"ש: 50ירות במה

 
 דרך זמן מהירות 

 x 60x 60 חלק ראשון
 y 40y 40 חלק שני

 x + y 50x + 50y 50 נסיעה במהירות קבועה
 

נבנה משוואה ובה נשווה את סכום אורכי מקטעי הדרך שנסעה בפועל לאורך הדרך לו הייתה נוסעת 
 במהירות קבועה:

60x 40y 50x 50y

10x 10y

x y

  





 

 .1וקש הוא ערכו של הביטוי המב
 
 

 . נכונה (4)תשובה  .20

 

. כמו כן נתונים משיקים למעגלים אלה. יש למצוא את 1נתונים שישה מעגלים זהים בעלי רדיוס השווה 
השטח הכהה בסרטוט. ראשית יש לחבר את מרכזי המעגלים זה לזה. מתקבל משושה שווה צלעות שכל 

 מים את הגזרות שנוצרו בתוך כל מעגל.פע 6. נחשב את שטח המשושה ונחסיר ממנו 2צלע בו שווה 
פעמים שטח משולש שווה צלעות שמרכיב את המשושה, ושאורך  6-שטח משושה שווה צלעות שווה ל

)כאורך צלע המשושה(:  2צלעו הוא 
22 3

6 6 3
4


 .  

ת בכל כעת יש לחשב את שטח הגזרה שנוצרה בכל מעגל ע"י חיבור מרכזי המעגלים. הזווית המרכזי
גזרות  6משום שיש  6-. נחשב שטח גזרה אחת ונכפול ב°120גזרה שווה לזווית המשושה, לכן גודלה 

2זהות:  120 1
6 1 6 2

360 3
         .  :6גודל השטח הכהה הוא 3 2 . 
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 פרק ראשון -אנגלית  -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 20 21 22 

התשובה 
 הנכונה

3 4 4 2 1 3 4 

 

 

שממוסיקת הצ'יימבר )סגנון של מוסיקה קלאסית( של פאורה, שני הקוורטטים של הפסנתר שלו  נכתבבמשפט  1.

 מתאימה.  (3)הקוורטטים היו ידועים. תשובה  היו_____ידועים היטב. המילה החסרה מתארת את האופן שבו

 ניתן להוריד את הסופית ולהתמקד בשורש המילה. ly-נשים לב שמכיוון שכל התשובות מסתיימות ב 

 היטב."ידועים  בייחודממוסיקת הצ'יימבר שהולחנה על ידי פאורה, שני קוורטטי הפסנתר היו " 

 י, לפי החוש הטבעיבאופן אינסטנקטיב=  instinctively( 1)תשובה  

 באופן מיואש= desperately ( 2) תשובה

 באופן ייחודי=  particularly( 3)תשובה 

 לפעמים= occasionally ( 4)תשובה 

 

במשפט נכתב איסטמוס )מצר( היא _____ צרה של אדמה שמחברת בין שתי חלקות אדמה גדולות יותר. המילה  .2

מה" שיכול לחבר בין חלקות אדמה אחרת. התשובה הנכונה היא החסרה צריכה להתאים לתיאור "צרה של אד

(3). 

 צרה של אדמה שמחברת בין שתי חלקות אדמה גדולות יותר." רצועה"איסטמוס היא  

 קרן, אלומה = ray( 1)תשובה  

 קרן, הון=  fund( 2)תשובה 

 רצועה=  strip( 3)תשובה 

 טיוטה=  draft( 4)תשובה 

 

סטים שקשורים לחיות עושים _____ למכירה של מעילי פרווה. המילה החסרה צריכה במשפט נכתב שאקטיבי  .3

 .(1) להיות בגוון שלילי ולתאר פעולה אפשרית של פעילים. התשובה הנכונה היא

 את המכירה של מעילים העשויים מפרוות בעלי חיים." מגנים"פעילי זכויות בעלי חיים  

  = מגניםcondemn ( 1)תשובה  

 = משיגים obtain( 2)תשובה 

 = עושים חזרות rehearse( 3)תשובה 

 = ריצו )השביעו את רצונם( gratify( 4)תשובה 
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במשפט נכתב שהלייקנסס של ארבעה נשיאי ארצות הברית הם ______ לתוך פני האבן של הר ראשמור. המילה  .4

אים וחייבת להיות גם פעולה שניתן החסרה צריכה לתאר פעולה שניתן לעשות על הלייקנסס )דיוקנאות( של הנשי

 (1) תשובהלעשות לתוך אבן. אם לא הכרנו את המילה דיוקנאות, ננסה לחשוב מה אפשר לעשות לתוך אבן. 

 .מתאימה

 על פני האבן של הר ראשמור." נחצבו"הדיוקנאות של ארבעה מנשיאי ארצות הברית 

 = נחצבו carved( 1)תשובה 

 רו(= זמרו )ש chanted( 2)תשובה 

 = קמטו )מלשון לקמט( creased( 3)תשובה 

  לוקטו, קובצו=  compiled( 4) תשובה

 

 

במשפט נכתב שמשהו בסיסי בבישול וייטנאמי הוא שכל מרכיב צריך לשמור על הטעם ה_____ שלו. המילה   .5

 (2)ובה החסרה מתארת מאפיין של טעם וצריכה לבטא נפרדות )אנו לומדים זאת מהביטוי 'כל מרכיב'( תש

 מתאימה.

 שלו."הייחודי "עקרון בסיסי בבישול וייטנאמי מסורתי הוא שבכל מנה על כל מרכיב לשמור על הטעם 

 = ביישןtimid ( 1) תשובה 

 = ייחודי, מובחן distinct( 2)תשובה 

 = צווח, צרח shrill( 3)תשובה 

 = מילולי literal( 4)תשובה  

  

 

סט הם ______ שמאפשרים ליד לנוע לכל הכיוונים. ניתן להבין שהפירוט במשפט נכתב שהשולדר, אלבו ורי .6

בתחילת השאלה הם חלקים ביד ונחפש תשובה שמתארת את הקשר ביניהם או תפקידם בצורה הטובה ביותר.  

 מתאימה. (4) תשובה

 שמאפשרים ליד לנוע לכל הכיוונים." מפרקים"הכתף, מרפק ושורש כף היד הם 

 

 = קטבים poles( 1)תשובה  

 = שמועות  rumors (2)תשובה      

 = תגיות labels( 3)תשובה 

 = מפרקים joints( 4)תשובה 
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של המלכה אליזבת השנייה _____ לכס הבריטי.  65-סימן את יום השנה ה 2017לפברואר  6-במשפט נכתב שה  .7

( 4)שנים(. תשובה  65היה לפני המילה החסרה צריכה לתאר את הקשר בין המלכה לכס הבריטי )לאור כך שזה 

 מתאימה.

 כס המלכות הבריטי של המלכה אליזבת השנייה."עלייתה לל 65-סימן את יום השנה ה 2017לפברואר  6-"ה

 = סיפוק/ ריצוי של indulgence of( 1)תשובה 

 = הארה של illumination of( 2)תשובה 

 -= אזכור ל allusion to( 3)תשובה 

 -= עלייה ל ascension to( 4)תשובה 

 

 

והמשיך לתת פרפורמנס  1793במשפט נכתב שהקרקס הראשון בארצות הברית _____בפילדלפיה באפריל  .8

 מתאימה. (4)באזור אחר. המילה החסרה היא פעולה שהקרקס הראשון עשה בפילדלפיה. תשובה 

מכן המשיך להציג לאורך ולאחר  1793בפילדלפיה באפריל  הופיע לראשונההקרקס הראשון בארצות הברית "

 "החוף המזרחי של המדינה.

 = הפקיד deposit( 1)תשובה  

 = התנתק detached( 2)תשובה 

 = נדחה deferred (3)תשובה 

 נתן הופעת בכורה( -= הופיע לראשונה )גם debuted( 4)תשובה 

 

 

 נכונה. (3)תשובה  .9

 ". ם בגובהםכלבי פקינז הם מתחת לעשרה אינצ'יבמשפט המקורי נכתב: " 

עשרה אינצ'ים בגובהם ולכן קיים  (at least)בתשובה זו נכתב שכלבי פקינז הם לפחות . אינה נכונה (1)תשובה  

 שינוי מהרעיון המרכזי במשפט. התשובה נפסלת.

כלבי הפקינז הם בגובה עשרה אינצ'ים. קיימת הוספת מידע  (all)בתשובה זו נכתב שכל . אינה נכונה (2)תשובה  

התשובה לעשרה אינצ'ים ועל כן קיים גם שינוי ברעיון המרכזי של המשפט ו מתחתל( כמו כן, נכתב שהם )כ

 נפסלת.

עשרה אינצ'ים. התשובה  (less than)-בתשובה זו נכתב שגובהם של כלבי פקינז הוא פחות מ .נכונה (3)תשובה  

 מתאימה.

בגובה עשרה אינצ'ים. קיימת  (usually)רך כלל בתשובה נכתב שכלבי פקינז הם בד. אינה נכונה (4)תשובה  

הוספת מידע לפי הם בדרך כלל, וכמו כן נכתב שהם בגובה עשרה אינצ'ים ולא נמוכים מכך. על כן קיימת סטייה 

 מהרעיון המרכזי במשפט השאלה והוספת מידע. התשובה נפסלת.
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 נכונה. (2)תשובה  .10

  ".פופולארי (pastime)גינון הוא תחביב : "נכתבבמשפט המקורי  

להעביר,  – passבקריאה הראשונה, היא נשמעת כמו שילוב של  pastimeנשים לב שגם אם לא הכרנו את המילה  

 זמן. דהיינו, פעילות להעברת זמן, שמשמעותה דומה לתחביב. time -ו

ן המקורי של משפט שגינון צורך הרבה זמן וזוהי סטייה מהרעיו זו נכתב. בתשובה אינה נכונה (1)תשובה  

 השאלה. התשובה נפסלת.

 זמנם הפנוי. זו התשובה הנכונה.בתשובה זו נכתב שהרבה אנשים אוהבים לגנן ב. נכונה( 2)תשובה  

זו נכתב שגינון תמיד היה פופולארי. המילה 'תמיד' מכניסה יחס זמן שלא הופיע . בתשובה אינה נכונה (3)תשובה  

 מידע והתשובה נפסלת. מהווה תוספתבמשפט המקורי וזו 

שכולם נהנים מגן יפה. נשים לב שפעולת הגינון נעדרת מהתשובה וקיימת  נכתבנכונה. בתשובה  (4)תשובה  

 הוספת מידע בצורת 'גן יפה' שלא הוזכרה במשפט השאלה. על כן התשובה נפסלת.

 

 

 נכונה. (1)תשובה  .11

הדמוקרטיה הושבה  1985-רק ב ;ומשטר צבאי הוכרז, ממשלת פקיסטן הופלה 1977-ב: "נכתבבמשפט המקורי  

  ".על כנה

 על מנת לפסול תשובות באופן יעיל.נשים לב ליחס הזמנים ומה קרה בכל נקודת זמן 

אחרי תקופה של שלטון צבאי  1985-בתשובה זו נכתב שפקיסטן השיבה את הדמוקרטיה בנכונה.  (1)תשובה  

  ל תקופת זמן נשמרת ועל כן זוהי התשובה הנכונה.. סדר הזמנים ומה קרה בכ1977-שהתחיל ב

קצר מועד  ןפקיסטן חזרה לשלטון צבאי אחרי ניסיו 1985-שב נכתבנכונה. בתשובה אינה  (2)תשובה  

 בדמוקרטיה. התשובה אינה שומרת על יחס זמנים נכון ועל כן ניתן לפסול את התשובה.

, לאחר שניסיון קודם 1985-יה הושגה סוף סוף בפקיסטן בבתשובה זו נכתב שהדמוקרטנכונה. אינה  (3)תשובה  

היה ניסיון לסיים את המשטר הצבאי ולא התרחשה  1977-. נשים לב שב1977-לסיום המשטר צבאי נכשל ב

  עלייתו לשלטון, ולכן קיימת סטייה מהרעיון המרכזי והתשובה נפסלת.

. קיים היפוך 1985-לה דמוקרטית שהופלה בהתחילה ממש 1977-בתשובה נכתב שב נכונה.אינה  (4)תשובה  

 בסדר הזמנים ועל כן קיימת סטייה מהרעיון המרכזי והתשובה נפסלת.
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 נכונה. (4)תשובה  .12

 במשפט המקורי נכתב: "זה חסר ערך )עקר( לחפש אזכורים אוטוביוגרפיים בשירה של סקו אנגיולרי". 

קשה להבין את  ולכן אם משמעות המילה אינה ברורה, ,futileהתשובה מסתמכת ברובה על הכרות עם המילה 

 הקשרן של התשובות.

אינה נכונה. בתשובה זו נכתב שהשירים של אנגיולרי מבוססים על חוויותיו האישיות. זהו ההיפך  (1)תשובה  

 ממה שנכתב במשפט השאלה ועל כן התשובה נפסלת.

ל אנגיולרי מזכירה רק במעט את השירה שלו. במשפט אינה נכונה. בתשובה נכתב שהאוטוביוגרפיה ש (2) תשובה 

המקורי נכתב שהשירה אינה כוללת אזכורים אוטוביוגרפיים ואילו בתשובה נכתב שבאוטוביוגרפיה יש מעט 

 אזכורים לשירה ועל כן התשובה נפסלת.

לב שגם קיימת  אינה נכונה. בתשובה נכתב שכל מה שאנו יודעים על אנגיולרי מגיע משירתו. נשים (3)תשובה  

 סטייה מהרעיון המרכזי וגם נחרצות שאינה מופיעה במשפט השאלה, התשובה נפסלת.

נכונה. בתשובה נכתב ששירתו של אנגיולרי לא מספרת לנו דבר על חייו, דבר המתאים למשפט  (4)תשובה  

 מתאימה.  המקורי בו הרעיון המרכזי הוא שקיים נתק בין האוטוביוגרפיה שלו לבין שירתו. התשובה

  

 נכונה. (3) תשובה .13

. נענה על השאלה הזו רק לאחר שענינו על כל שאר להבין במה הטקסט עוסקבה אנו נדרשים  כלליתזוהי שאלה  

כדי להבין במה הטקסט עוסק נבחן את תפקידה )או, הרעיון המרכזי( של כל  השאלות שקשורות לקטע זה.

דיבור( שבה נפוצים קיצורי מילים -' )טקסטtext-speakעת ה'פסקה. בפסקה הראשונה מציגים לנו את תופ

והשמטת אותיות, ומדגימים את התופעה. בפסקה השנייה מציגים לנו את עמדתו של האמפרי, המתנגד לסגנון 

השפה החדש מתוך טענה שהשפה הקלאסית מעוותת ונהרסת. בפסקה האחרונה מובעת עמדה הפוכה של 

בהתפתחות טבעית וחשובה של השפה הקלאסית.  כעת ששרטטנו את מבנה קריסטל שטוען שדווקא מדובר 

 הקטע, נבחן את התשובות

אינה נכונה. לפי תשובה זו מטרת הקטע היא לדון כיצד כתיבת הודעות טקסט משפר את התקשורת.  (1)תשובה  

או לפחות מספר אם זו הייתה מטרת הטקסט היינו בוודאי מוצגים בפני תהליך בו הטקסט משפר את התקשורת 

כן הטקסט. התשובה דרכים שמציגים כיצד זה קורה. עם זאת, לא קראנו על כך ולכן התשובה אינה מתאימה לתו

 נפסלת.

דיבור'. עם זאת, מלבד הפסקה הראשונה -אינה נכונה. לפי תשובה זו הטקסט דן במאפייני ה'טקסט (2)תשובה  

 סרונות של התופעה  התשובה נפסלת.פים אלא ביתרונות וחשמבהירה את המושג, איננו נחשפים למאפיינים נוס

נכונה. לפי תשובה זו מטרת הטקסט הוא לדון בהשפעות התופעה. אכן, הפסקה השנייה דנה  (3)תשובה  

 פעותיה החיוביות. התשובה מתאימה.בהשפעות השליליות של התופעה, והפסקה השלישית בהש

ט דן בהתפתחות השפה. מכיוון שמדובר בתופעה נקודתית ולא בשפה אינה נכונה. לפי התשובה הטקס (4)תשובה  

 כולה, תשובה זו רחבה ומדי ונפסלת.
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 נכונה. (3)תשובה  .14

האותיות _____ מהודעות  -בה אנו נדרשים להשלים לפי הפסקה הראשונה את המשפטממוקדת זוהי שאלה  

רוא את הפסקה מתחילתה, ונתמקד במילים טקסט. כדי להבין מה קורה לאותיות בהודעות טקסט, נתחיל לק

. אם אני abbreviations'הודעות טקסט' ו'אותיות'. במשפט השלישי נפגוש את המילה 'אותיות' יחד עם המילה 

קיצורים או ראשי תיבות( ניתן להבין שאותיות נשמטות מהודעות טקסט.  -מכירים את המילה הזו )שפירושה

לקרוא את המשפט הרביעי שנפתח בדוגמה ובה מדגימים לנו מה קורה  אם לא נכיר את המילה הזו, נמשיך

 לאותיות בהודעות טקסט. נעבור לתשובות ונבחן איזו מתארת את התופעה לפי הפסקה הראשונה.

אינה נכונה. לפי תשובה זו האותיות מחליפות ניקוד בהודעות טקסט. בפסקה הראשונה מצוין ( 1)תשובה  

 מחליפות דבר אחר, ולכן התשובה נפסלת.שאותיות חסרות ולא שהן 

אינה נכונה. לפי תשובה זו האותיות מחליפות מספרים בהודעות טקסט. בפסקה הראשונה מצוין  (2)תשובה  

 שאותיות חסרות ולא שהן מחליפות דבר אחר, ולכן התשובה נפסלת.

 ובה מתאימה.נכונה. לפי תשובה זו האותיות לעיתים חסרות בהודעות טקסט. התש (3)תשובה  

אינה נכונה. לפי התשובה לא משתמשים באותיות בהודעות טקסט, ודבר זה אינו נכון ועל כן ניתן  (4)תשובה  

  לפסול את התשובה. 

 

 

 נכונה. (2)תשובה   .15

בה אנו מתבקשים להבין את עמדתו של האמפרי ולבחור בתשובה שהכי סביר שתפגע בו. על  ממוקדתזוהי שאלה  

את עמדתו נקרא את הפסקה השנייה ונסיק כי הוא מתנגד מאד לתופעה מתוך אמונה שהיא תהרוס  מנת להבין

את השפה. מבט לתשובות מגלה שהן מבטאות מספר סגנוני כתיבה ואנו נדרשים לבחור את סגנון השפה שמביע 

 ת התופעה המוזכרת בפסקה הראשונה.בצורה הטובה ביותר א

, ולכן אינו (World War II)הו קיצור נפוץ באנגלית למלחמת העולם השנייה ז WWIIאינה נכונה.  (1)תשובה  

 מתאים לתופעת טקסט הדיבור.

בסופה מובאת כדוגמה לקיצור  uנכונה. תשובה זו מדגימה את תופעת הטקסט דיבור, ואפילו האות  (2)תשובה  

 בפסקה הראשונה.  youהמילה 

)בדומה לד"ר בעברית( ועל כן לא  Doctorצור תקין באנגלית למילה הוא קי .Drאינה נכונה. הקיצור  (3)תשובה  

 דיבור.-מהווה ביטוי לתופעת הטקסט

 דיבור.-אינה נכונה. תשובה זו אינה כוללת קיצורים כלשהן ולכן איננה נכללת בתופעת הטקסט (4)תשובה  
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המוצגת בפסקה השנייה. מכיוון שכבר קראנו אותה  שים לתאר את הגישהבה אנו נדר ממוקדתזוהי שאלה  

 בשאלה הקודמת, נבחן את התשובות.

בתשובה נכתב שהגישה בפסקה השנייה מתועדת היטב. אמנם בפסקה מצוינים חוקרים נכונה. אינה  (1)תשובה  

 ומחנכים, אך לא מוזכר תיעוד מקיף לגישה ולכן התשובה אינה מתאימה.

בתשובה נכתב שהגישה בפסקה השנייה לא עקבית. בפועל, כל הפסקה השנייה מדגימה אינה נכונה.  (2)תשובה  

 גישה אחידה לפיה התופעה היא פסולה, ולכן תשובה זו אינה מתאימה. 

בתשובה נכתב שהגישה בפסקה השנייה מאד שלילית. תשובה זו מתאימה מכיוון שהפסקה  נכונה. (3)תשובה  

 'wrecking' 'destroying' 'deadly'ופעה וכוללת מגוון ביטויים קיצוניים כגון אכן מרכזת את כל הביקורת נגד הת

'vandals' ו-'virus'  . 

 אינה נכונה. בתשובה נכתב שהגישה בפסקה השנייה היא נייטרלית לחלוטין. התשובה נפסלת. (4) תשובה 
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ון המרכזי של הפסקה שלישית. במשפט הראשון מציגים לנו בה אנו נדרשים להבין את הרעי ממוקדתזוהי שאלה  

את דייויד קריסטל שטוען ההפך מהאמפרי. במשפט השני והשלישי מרחיבים ומסבירים את טענתו. בשלב זה 

 תן להפסיק לקרוא ולעבור לתשובות.ני

ת שבמשפט טקסט מעודד יצירתיות )למרו-אינה נכונה. מטרת הפסקה היא לא להוכיח שדיבור (1) תשובה 

 אופן כללי(. התשובה נפסלת.טקסט יכול לשפר תקשורת ב-החמישי קריסטל טוען שדיבור

טקסט אלא טוען שיש לו היבטים -אינה נכונה. הטקסט אינו מזכיר מאפיינים כללים של דיבור (2) תשובה 

 של התפתחות השפה. התשובה נפסלת. חיוביים ושזה המשכה הישיר

בר במשפט הראשון בפסקה נכתב שמדובר בטענת נגד, ועל כן לא יתכן שמטרת הפסקה אינה נכונה. כ (3)תשובה  

 היא להביא ראיות שתומכות בטענות שהובאו בפסקה השנייה. התשובה נפסלת.

נכונה. לפי תשובה זו, מטרת הפסקה היא להביע עמדה שמאתגרת את עמדתו של האמפרי. מכיוון  (4)תשובה  

הוא התפתחות טבעית ואף חשובה של השפה, ניתן לראות בכך עמדה שנוגדת טקסט -שקריסטל טוען שדיבור

 ומאתגרת את עמדתו של האמפרי. התשובה מתאימה.



  -50- ראשוןפרק  -אנגלית 

 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות להוצאת  ©

 

 

 נכונה. (4)תשובה   .18

ששואלת על כלל המידע שהוצג בטקסט )נפתור שאלה זו לאחר שענינו על כלל השאלות  כלליתזוהי שאלה  

שנה סבירות נמוכה( להמצאותו של קוורץ? נעבור על התשובות לאור האחרות(. באילו מהבאים לא סביר )או י

 הידע שרכשנו ובמידת הצורך נחזור לקטע על מנת לבדוק.

אינה נכונה. לפי תשובה זו, לא סביר שנמצא קוורץ במכשירים מדעיים המחוממים לטמפרטורות  (1)תשובה  

 '(resistant to heat)'ומר העמיד בפני חום גבוהות. במשפט האחרון של הפסקה השנייה נכתב שקוורץ הוא ח

ובמשפט האחרון בפסקה השלישית נכתב שמשתמשים בקוורץ במכשור מדעי כמו מיקרוסקופים. על כן ייתכן 

 ונמצא קוורץ במכשור מדעי חם.

אינה נכונה. לפי התשובה זו, לא סביר שנמצא קוורץ בטלסקופים. במשפט הראשון בפסקה שלישית ( 2)תשובה  

תב שניתן להשתמש בקוורץ לבניית עדשות, ובמשפט שלאחריו נכתב שעדשות אלו משמשות לצפייה נכ

 באובייקטים מרוחקים. על כן סביר שנמצא קוורץ בטלסקופים ותשובה זו לא מתאימה.

אינה נכונה. לפי התשובה זו, לא סביר שנמצא קוורץ במכשיר מדידת זמן במחשב. במשפט לפני  (3)תשובה  

בפסקה הרביעית נכתב שבשל נטייתו לרטוט בקצב קבוע כאשר מועבר בו זרם חשמלי, שעונים ומכשירי האחרון 

 מדידת זמן יכולים להתבסס על קוורץ ועל כן תשובה זו לא מתאימה.

נכונה. לפי התשובה זו, קוורץ יכול לשמש כאמצעי למדידת זיהום אוויר, דבר שאינו הוזכר כלל  (4)תשובה  

 הכי פחות סביר מבין התשובות המוצעות. התשובה מתאימה. בטקסט ועל כן 
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על פי הפסקה הראשונה. נעבור לפסקה  opaque-בה אנו מתבקשים להסיק מהו ההיפך מ ממוקדתזוהי שאלה  

 הראשונה ונחפש את המילה המדוברת. נמצא אותה בסוף המשפט הרביעי ונתחיל לקרוא מתחילת המשפט על

כך שהוא צלול  transparentמנת להבין ההקשר שבו היא נאמרה. המשפט מתחיל בכך שקוורץ יכול להיות 

כך שרק חלק מהאור יכול לעבור  translucentואפשר לראות דרכו )שקוף(. לאחר מכן נכתב שהוא יכול להיות גם 

אנו מבינים שקיימות רמות שונות . גם אם לא הבנו את כלל המילים, opaqueדרכו. לבסוף הוא יכול גם להיות 

, נחפש מילה opaque. מכיוון ששואלים אותנו על ההפך מopaqueשל בהירות שמתחילות מהכי שקוף ועד 

 היא הנכונה. (2)שמבטאת שקיפות או צלילות. תשובה מספר 
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.  נתחיל (Lenses)ה ביחס לעדשות שמכווינה לפסקה השלישית ושואלת במה דנה הפסק ממוקדתזוהי שאלה  

משמש  transparentלקרוא את הפסקה שלישית ונתמקד בנאמר לגבי העדשות. במשפט הראשון נכתב שקוורץ 

לבניית עדשות. במשפט השני מספרים שמאפיינים מסוימים של העדשה גורמים לכך שאפשר לראות דברים 

 13-שנה ושבמאה ה 4000דשות קוורץ היו כבר לפני בצורה טובה יותר. במשפט השלישי והרביעי מספרים שע

השתמשו בהם בתור משקפיים. המשפט החמישי מחזיר אותנו לימינו ומספר על השימושים הנוכחיים בעדשות 

 קוורץ. לאחר שקראנו, נפנה לתשובות ונבדוק איזו השלמה מתאימה ביותר לתוכן של הפסקה השלישית. 

הפסקה דנה בשימושים השונים של עדשות קוורץ. בפסקה מציינים מספר  נכונה. לפי תשובה זו,( 1)תשובה  

שימושים לעדשות קוורץ )לראות דברים טוב יותר, עדשות משקפיים, מצלמות וטלסקופים( ועל כן התשובה 

 מתאימה. נמשיך ונפסול את יתר התשובות.

ה דנה בעדשות קוורץ, ולא אינה נכונה. לפי תשובה זו, הפסקה דנה בהמצאת העדשות. הפסק (2)תשובה  

בהמצאת העדשות באופן כללי ולכן אינה מתאימה. נשים לב שלמרות שקיים מימד היסטורי בתשובה, המרכיב 

 של הקוורץ שהוא העיקרי נשמט.

אינה נכונה. לפי תשובה זו, הפסקה עוסקת בתהליך הייצור של עדשות קוורץ. לא מצוין בפסקה מידע  (3)תשובה  

 הנדרשים או לתהליך ההכנה של העדשות ועל כן התשובה לא מתאימה. שקשור לחומרים

אינה נכונה. לפי תשובה זו, הפסקה דנה ביתרונות של עדשות צלולות. בדומה לתשובה השנייה, אין  (4)תשובה  

 התייחסות לקוורץ ועל כן התשובה נפסלת. 
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ין מה נכון לגבי העדשות לפי הפסקה השלישית. מכיוון שקראנו כבר , בה אנו מתבקשים להבממוקדתזוהי שאלה  

 נעבור לתשובות ונבחן את התאמתן. את הפסקה,

. בפסקה 13-אינה נכונה. לפי תשובה זו, עדשות מיוצרות היום באותו האופן שבו הם יוצרו במאה ה (1)תשובה  

קפי ראייה היה נהוג כבר אז, אך לא כאשר מספרים על כך שהשימוש בעדשות למש 13-מציינים את המאה ה

 מצוין שאופן הייצור היה דומה אלא רק השימוש בפועל. ניתן לפסול את התשובה.

אינה נכונה. בתשובה זו נכתב שניתן להכין עדשות רק מקוורץ. הפסקה השלישית דנה בשימושים של  (2)תשובה  

. יתרה מכך, מפירוט השימושים הספציפיים של עדשות קוורץ ולא נאמר לנו שלא ניתן להכין עדשות ללא קוורץ

 עדשות קוורץ, ניתן להניח שהן עדשות מיוחדות הנבדלות מעדשות שאינן עשויות מקוורץ. 

נכונה. בתשובה זו נכתב שעדשות יכולות לגרום לאובייקט להיראות גדול יותר ממה שהוא באמת.  (3)תשובה  

 magnifying. פירושה של המילה 'magnifying objects…making them easier to see'במשפט השני נכתב 

הוא 'להגדיל' ועל כן אכן נכתב בפסקה שלישית שעדשות יכולות לגרום למשהו להיראות יותר גדול ממה שהוא 

  באמת. נשים לב שהכרות עם פירוש המילה מקל משמעותית על מציאת הפתרון הנכון.

שנים. בפסקה מצוינים סוריה  4000שות הומצאו בסוריה ומצרים לפני אינה נכונה. לפי תשובה זו עד (4)תשובה  

ומצרים כמקומות בהם נמצאו שרידי עדשות קוורץ כדי להדגיש את העובדה שהיה שימוש בהם גם בזמנים 

 עתיקים, אך לא נכתב ששם הם הומצאו. התשובה נפסלת.  
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נכון ביחד לאפקט הפיאזואלקטרי  אינוור איזה מבין ההיגדים בתשובות ובה נתבקשנו לבח ממוקדתזוהי שאלה  

ההפוך. על מנת לענות על השאלה נצטרך לקרוא את הפסקה ולהבין היטב את האפקט הפיאזואלקטרי ההפוך. 

נתחיל לקרוא ברפרוף ובמשפט הרביעי בו מוזכר האפקט ההפוך נקרא לעומק. במשפט החמישי נכתב שכאשר 

חשמלי בקוורץ נוצר לחץ מכאני שגורם לקוורץ להתרחב ולהתכווץ בקצב קבוע במעין רטט. מעבירים זרם 

במשפט הבא מתייחסים לויברציות )רטט( אלו ומספרים שתכונה זו מניעה מנגנונים של שעוני קוורץ. המשפט 

 המסכם בפסקה מציין שבגלל זה הם )שעוני הקוורץ( מאד מדויקים.

ובה זו נכתב שהאפקט הוא מה שגורם לשעוני קוורץ לפעול. מכיוון שזה נכתב אינה נכונה. בתש (1)תשובה  

 בפירוש בפסקה, זו אינה התשובה המתאימה.

אינה נכונה. בתשובה זו מוצע שהאפקט כולל יצירה של לחץ מכאני. במשפט החמישי בפסקה נכתב  (2)תשובה  

 ה זו אינה מתאימה.שכאשר מעבירים זרם חשמלי באבן נוצר לחץ מכאני, ועל כן תשוב

ישי, זה אכן המצב אינה נכונה. בתשובה זו נכתב שהאפקט גורם לקוורץ לרטוט, ועל פי המשפט הש (3)תשובה  

 והתשובה נפסלת.

נכונה. בתשובה זו נכתב שהאפקט מייצר חשמל. לא נכתב שהאפקט מייצר חשמל אלא שבעקבות  (4)תשובה  

שהאפקט הפיאזואלקטרי הרגיל )ולא ההפוך( אכן מייצר חשמל, אך העברת זרם, הקוורץ מייצר רטט. נשים לב 

 האפקט ההפוך אינו עושה זאת. התשובה מתאימה.
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 פרק שני -אנגלית  -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 20 21 22 

התשובה 
 הנכונה

3 3 1 3 4 1 1 

 

 

המתאימה צריכה לתאר מה  תשובהשעדיין משתמשים בגמלים וחמורים לסחוב ____ כבדים. ה נכתבבמשפט  1.

 מתאימה. (4) יסחבו חמורים וגמלים. תשובה

 "כבדים. משאותבמקומות רבים בעולם, עדיין משתמשים בגמלים וחמורים לסחוב "

 וניםסיכ=  risks( 1) תשובה

 בתי משפט=  courts( 2)תשובה 

 מנהרות=  tunnels( 3)תשובה 

 משאות=  loads( 4)תשובה 

 

 

התשובה הנכונה צריכה  .מיליון דולר במהלך חייו 350$במשפט נכתב שאנדרו קרנגי היה _____, שכן הוא תרם  .2

 ה.מתאימ (4)תשובה  מיליון דולר. 350$לתאר מאפיין של קרנגי שקשורה לתרומה של 

מיליון דולר למטרות צדקה במהלך  350$ התעשיין האמריקני אנדרו קרנגי היה _____ מסור, שכן הוא תרם"

 "חייו.

 קולוניאליסט, מתיישב / כובש = colonialist( 1)תשובה 

 לוביסט )נציג בעלי אינטרסים בפרלמנט(=  lobbyist( 2)תשובה 

 דעות(פלורליסט )מאמין בריבוי =  pluralist( 3)תשובה 

 תורם למטרות צדקה -פילנתרופ = philanthropist( 4)תשובה 
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צבעים שונים. נחפש תשובה שמתארת יכולת של  200,000במשפט נכתב שהעין האנושית מסוגלת ל______ מבין  .3

 .מתאימה )3 (. תשובההעין שקשורה להפרדה והבדלה בין מגוון צבעים

 צבעים שונים." 200,000בין  להבחין"העין האנושית מסוגלת 

 = להתחיל initiate( 1) תשובה

 = לאשר authorize( 2)תשובה 

 = להבחין, להבדיל distinguish( 3)תשובה 

 = לחזק reinforce( 4)תשובה 

 

 

במשפט נכתב שמרבית המתיישבים באי טנגיר בוירגינה יכולים ל________ אחרי מוצא הייחוס שלהם  .4

. התשובה צריכה לתאר את מה שהמתיישבים יכולים לעשות היום על המוצא 17-למשפחות קורניות מהמאה ה

 .מתאימה( 4)תשובה שלהם. 

אחר מוצא הייחוס שלהם למשפחות קורניות  להתחקות"מרבית המתיישבים באי טנגיר בוירגיניה יכולים 

 ."17-שהתיישבו שם במאה ה

 = הפשרה thaw( 1)תשובה 

 = קצץ, גזם trim( 2)תשובה 

 = הטה )מלשון להטות( tilt( 3) תשובה

 התחקות=  trace( 4)תשובה 

 

 

נמצא לאחרונה. המילה החסרה מתארת את תינוק  -אולי ה____ הכי משומר מסוגו -במשפט נכתב תינוק ממותה  .5

 מתאימה. (2)הממותה וצריכה להתאים לתיאור 'הכי משומר' שמופיע לפניה. תשובה 

 משומרת מסוגה, נחפרה לאחרונה בצפון מערב סיבריה."  הכי  דגמה"תינוק הממותה, אולי ה

 (example): דגמה בהקשר זה מתייחס לדגימה / טיפוס ולא לדוגמה הערה       

  = תוכחה / נזיפה reprimand (1)תשובה  

 = דגמה / דגימה / טיפוס specimen (2)תשובה 

 = תמריץ incentive (3)תשובה 

 / חריצות= כשרון  aptitude (4)תשובה  
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במשפט נכתב שעובד ש_____ עבור משהו שלילי אולי לא זכאי להטבות ביטוח אבטלה. המילה החסרה מתארת  .6

 מתאימה. (4)משהו שקורה לעובד שקושר משהו שלילי עם אבטלה. תשובה 

 בגלל התנהגות בלתי הולמת אולי לא זכאי לביטוח דמי אבטלה." מפוטר"עובד ש

 אסור( -= נאסר )מלשוןprohibited ( 1)תשובה 

 = נוצל  exploited( 2)תשובה 

 = הופרע באמצע דיבורוinterrupted ( 3)תשובה 

 = פוטרdismissed ( 4)תשובה 

 

 

 

במשפט נכתב ש____ הוא הסכם פורמאלי בין שתיים או יותר אומות. אנו מחפשים שם עצם שהוא מקביל   .7

 מתאימה. (4)ל'הסכם פורמאלי' בהיבט מדיני. תשובה 

 היא הסכם פורמאלי בין שתיים או יותר אומות ריבוניות." אמנה"

 = הפרעה, עיכוב drawback( 1)תשובה 

 מנזר = convent( 2)תשובה 

 = תחזית prospect( 3)תשובה 

 = אמנה, ברית treaty( 4) תשובה

 

 

 

סיות הכי מקושטות ______ במשפט נכתב שעם כל מיני מאפיינים, סאן מרקו בסיליה בונציה היא מבין הכנ .8

התשובה הנכונה צריכה לתאר את אופן הקישוט של הכנסייה ולהתאים לתיאור הרב שניתן לה בתחילת  באירופה.

 מתאימה. (1)המשפט. תשובה 

עם הפסיפסים הזהובים, פאנלי אבן מסותתים ואבני דרך משיש, סאן מרקו בסיליה בונציה היא מבין הכנסיות "

 באירופה." בותבנדיהכי מקושטות 

 = בנדיבות lavishly( 1)תשובה 

 = באופן כנה earnestly( 2) תשובה

 = בזעם furiously( 3) תשובה

 = באופן חמור acutely( 4)תשובה 
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 נכונה. (2)תשובה  .9

 ."(mooing)נכתב: "כאשר היפופוטם חש סכנה, הוא משמיע צלילי 'מוו' במשפט המקורי  

שהיפופוטם עושה 'מו' בייחוד כאשר הוא מפחד. קיימת הוספת מידע  זו נכתבשובה . בתאינה נכונה( 1)תשובה  

התשובה )בייחוד( כמו גם שלא נאמר שהוא משמיע את הרעש כאשר הוא מפחד, אלא כאשר הוא מרגיש מאוים. 

 .נפסלת

 נה.בתשובה זו נכתב שההיפופוטם עושה 'מו' כאשר הוא מרגיש מאוים. התשובה נכו. נכונה (2)תשובה 

היפופוטם עושה 'מו' לפני שהוא תוקף. נשים לב שמופיע יחס זמן שלא  נכתב. בתשובה אינה נכונה (3)תשובה  

הופיעה במשפט המקורי )לפני( כמו כן, לא נאמר שהיפופוטם תוקף, אלא רק עושה 'מו'. על כן קיימת הוספת מידע 

 וסטייה מהרעיון המרכזי במשפט והתשובה נפסלת.

שההיפופוטם עושה 'מו' כדי להזהיר חיות אחרות. לא נכתב על כך במשפט  נכתב. במשפט ינה נכונהא (4)תשובה  

 המקורי ועל כן קימת סטייה מהרעיון המרכזי והתשובה נפסלת. 

 

 

 

 נכונה. (4)תשובה  .10

 פעם אל תיתן למשבר טוב להתבזבז" מצוטט ווינסטון צ'רצ'יל "אףבמשפט  

שמשמעות הציטוט הוא שעל אדם להתמודד עם בעיותיו בגבורה. נשים  זו נכתבשובה . בתאינה נכונה (1)תשובה  

לב שבמשפט המקורי לא התייחסו כלל לתכונות נדרשות כמו 'אומץ' ושהמשפט חסר נחרצות 'אף פעם' שמופיעה 

 במשפט השאלה ועל כן זו מהווה רמיזה לכך שהתשובה אינה תואמת. 

ו נכתב שאף פעם אסור להפסיק להאמין שיש טוב בעולם. קיומו של טוב בעולם בתשובה ז. אינה נכונה (2) תשובה 

 מידע ולכן ניתן לפסול את התשובה.מהווה תוספת 

זו נכתב לא לבזבז זמן בניסיון להשיג את הבלתי אפשרי. במשפט המקורי לא . בתשובה אינה נכונה (3)תשובה  

 בתוספת מידע והתשובה נפסלת. דוברולכן מ (crisis)נאמר דבר על זמן אלא על משבר 

שצריך לנצל את האפשרויות שניתנות בעקבות מצבים קשים. המשפט מנסח  נכתבנכונה. בתשובה  (4)תשובה  

באופן חיובי את הנאמר באופן שלילי במשפט המקורי, ולמרות שאינו מהווה ניסוח מחדש מדויק, זוהי התשובה 

 התשובה הנכונה. המתאימה ביותר מבין האפשרויות ועל כן זוהי
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 נכונה. (3)תשובה  .11

  ".יורדי ים מקצועיים היו הפיניקים: "נכתבבמשפט המקורי  

בילו את מרבית זמנם בים. לא נכתב במשפט המקורי היכן  שהפיניקיםבתשובה זו נכתב נכונה. אינה  (1)תשובה  

 משפט, התשובה נפסלת.הם בילו את זמנם, ומכיוון שקיימת סטייה מהרעיון המרכזי של ה

היו דייגים מצוינים. אמנם תשובה זו דומה מאד למשפט  שהפיניקים נכתבנכונה. בתשובה אינה  (2)תשובה  

המקורי, אך נשים לב שלא נאמר לנו שהם היו דייגים מצוינים, אלא יורדי ים מנוסים. סטייה זו מהווה הוספת 

התשובה. נשים לב שייתכן שלא נפסול תשובה זו בהתחלה  מידע שלא הופיע במשפט המקורי וניתן לפסול את

 ת רק לאחר קריאת יתר התשובות.ונעשה זא

ט המקורי ועל היא היו מלחים מוכשרים. תשובה זו מתאימה למשפ שהפיניקיםבתשובה זו נכתב נכונה.  (3)תשובה  

 התשובה הנכונה.

בהרבה קרבות בים. קיימת סטייה משמעותית מהרעיון  לחמו שהפיניקיםבתשובה נכתב  נכונה.אינה  (4)תשובה  

 כן התשובה נפסלת.המרכזי ועל 

, אך הכרות אתה תעזור seafarersגם ללא הכרות עם המילה  4-ו 1נשים לב בשאלה זו שניתן לפסול את תשובות  

 . 3-ו 2להבחין בין תשובות 

 

 נכונה. (1)תשובה  .12

, 2004-פאבלו פיקאסו 'גארסון א לה פיפה' נמכרה במכירה פומבית ב במשפט המקורי נכתב: "כאשר תמונתו של 

 מיליון דולר".  104היא הכניסה באופן תקדימי 

מיליון דולר, ושנכון לזמן ההוא, זה היה המחיר  104נכונה. בתשובה זו נכתב שהתמונה נמכרה עבור  (1)תשובה  

, (unprecedented)שאלה מופיעה המילה 'תקדימי' הגבוה ביותר ששילמו עבור תמונה אי פעם. מכיוון שבמשפט ה

 התשובה המתאימה.תשובה זו היא 

מיליון  104אינה נכונה. בתשובה נכתב שהתמונה היא בעלת הערך הכי גבוה מכיוון שהיא נמכרה עבור  (2)תשובה  

ב של פיקאסו דולר. במשפט המקורי נכתב שזה מחיר תקדימי ששולם, אך לא נאמר שזוהי התמונה בעלת הערך הר

 ולכן קיימת סטייה מהרעיון המרכזי וניתן לפסול את התשובה.  -עצמו

מיליון דולר, מוערכת כיום ביותר מכך.  104עבור  2004-אינה נכונה. בתשובה נכתב התמונה שנמכרה ב (3)תשובה  

 את התשובה. י, ועל כן ניתן לפסולנשים לב ליחס הזמנים שמתווסף לתשובה זו שאינו מופיע במשפט המקור

, הצעת המחיר ההתחלתית עבור התמונה 2004-אינה נכונה. בתשובה נכתב שבמכירה הפומבית ב (4)תשובה  

מיליון דולר )ושהיא שוברת שיאים(. נשים לב שנאמר לנו שהתמונה נמכרה עבור מחיר זה ולא  104הייתה 

  ובה נפסלת. שההצעות התחילו ממחיר זה, ולכן קיימת סטייה מהרעיון המרכזי והתש
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 נכונה. (1)תשובה  .13

. נענה על השאלה הזו רק לאחר שענינו על כל שאר לבחור כותרת מתאימה לקטעבה אנו נדרשים  כלליתזוהי שאלה  

,  ואת הצלחתם של סמציגה את העמק פיוניר במערב מסצ'וסט השאלות שקשורות לקטע זה. הפסקה הראשונה

רחיקי הלכת שהכניסו חנויות אינטרנטיות כמו אמאזון. הפסקה השנייה חנויות ספרים שם למרות השינויים מ

עוסקת בחנויות ספרים בעמק עצמו, ומפרטת כיצד מלבד מכירת ספרים הם מקיימים אירועים נוספים רבים כגון 

אירוח סופרים, סדנאות כתיבה ועריכת ספרים. הפסקה השלישית מרחיבה על תרומתם של סופרים, מקומיים 

מקומיים, להצלחתם של חנויות הספרים בעמק. הפסקה הרביעית והאחרונה מרחיבה על ההיסטוריה של ושאינם 

 העמק וכיצד הוא הפך להיות 'שם דבר' בעולם הספרות האמריקאי. 

נכונה. התשובה הראשונה מציעה שהכותרת לקטע תהיה "עמק פיוניר: חלום של אוהבי ספרים".  (1)תשובה  

  הקטע עוסק בהיבטים חיוביים שונים שמושכים קהל של קוראים וסופרים לעמק.כותרת זו מתאימה שכן 

אינה נכונה. התשובה השנייה מציעה שהכותרת לקטע תהיה "עמק פיוניר: הסופרים הבולטים ביותר".  (2)תשובה  

שלישית כותרת זו אינה מתאימה מכיוון שהיא מתייחסת רק לסופרים ולא לקוראים. הסופרים מצוינים בפסקות ה

  והרביעית ולא בכל הטקסט.

אינה נכונה. התשובה הראשונה מציעה שהכותרת לקטע תהיה "עמק פיוניר: מקום הולדתה של  (3)תשובה  

הספרות האמריקאית". כותרת זו לא מתאימה שכן הקטע לא עסק בהיסטוריה של הספרות האמריקאית, אלא 

 רונה.יסטוריה מובאת רק בפסקה האחבעיקר בעמק כיום. הה

אינה נכונה. התשובה הרביעית מציעה שהכותרת לקטע תהיה "ההיסטוריה הספרותית של עמק  (4)תשובה  

 פיוניר". כותרת זו לא מתאימה שכן, כאמור, הטקסט עוסק בעמק כיום ולא בהיסטוריה הכללית של העמק.

 

 

 נכונה. (1)תשובה  .14

. המילה היא 2בשורה  'Nevertheless'ה של המילה בה אנו נדרשים להבהיר את הכוונממוקדת זוהי שאלה  

ממשפחת הניגוד, ולכן כדי להבין את הקשרה ומה היא מנגידה נדרש לקרוא גם את המשפט הראשון. במשפט 

. '(turned on its head)'הראשון נכתב שבעקבות חנויות ספרים אינטרנטיות, עסקי מכירת הספרים השתנו מאד 

והמשך המשפט מציין שחנויות ספרים קלאסיות לא נכחדו. כעת,  -'עם זאת' -ניגודתחילת המשפט השני נפתח ב

 כשאנו מבינים את ההקשר של המילה, נפנה לתשובות ונבחר בתשובה שמציינת את הניגוד המצוין בקטע.

נכונה. בתשובה נכתב שניתן להחליף את המילה עם הביטוי 'על אף שמכירת ספרים השתנתה מאד  (1)תשובה  

 נים האחרונות'. ניגוד זה מתאים לניגוד המובא בקטע ועל כן זוהי התשובה הנכונה.בש

אינה נכונה. בתשובה נכתב שניתן להחליף את המילה עם הביטוי 'מכיוון שאמאזון הצליחה מאד'.  (2)תשובה  

מובא בקטע. נשים לב שהקשר השתנה מקשר של ניגוד לקשר של סיבה ותוצאה )'בגלל'( ולכן לא מתאים לניגוד ה

 התשובה נפסלת.
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אינה נכונה. בתשובה נכתב שניתן להחליף את המילה עם הביטוי 'כתוצאה ממספר החנויות  (3)תשובה  

האינטרנטיות הגדל'. נשים לב שגם כאן הקשר השתנה מקשר של ניגוד לקשר של סיבה ותוצאה, ולכן גם אינו 

 מתאים לקשר הניגוד המצוין בקטע. התשובה נפסלת.

אינה נכונה. בתשובה נכתב שניתן להחליף את המילה עם הביטוי 'למרות העובדה שפחות אנשים  (4)ובה תש 

קוראים ספרים היום'. קשר הניגוד נשמר בתשובה זו, אך ההנגדה היא אינה בין צמיחתם של החנויות 

. הניגוד אינו תואם האינטרנטיות לחנויות הספרים, אלא בין צמיחתם של חנויות האינטרנטיות לכמות הקוראים

 את הנכתב בקטע ועל כן התשובה נפסלת.
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בה המתייחסת לרעיון המרכזי שמובע בפסקה השנייה. נתחיל לקרוא את הפסקה השנייה על  ממוקדתזוהי שאלה  

ים )המילה מנת להבין את הרעיון המרכזי. המשפט הראשון מציין כי ביקור עמק הוא משהו עבור אוהבי ספר

bibliophiles  פירושה אוהבי ספרים, ניתן לקבל רמיזה לכך מהתחילית 'ביבליו'(. המשפט השני מתייחס לכך

שישנם הרבה חנויות ספרים ושניתן לא רק לקנות ספרים אלא להנות מחברתם של אוהבי ספרים אחרים. המשפט 

ם יכולים להנות מהן. עד כאן ניתן להבין השלישי מפרט עוד פעילויות מהנות שקשורות לספרים שאוהבי ספרי

שהפסקה עוסקת ביתרונות, או בהיבטים חיוביים ופעילויות מהנות בעמק פיוניר. נעבור בשלב זה לתשובות על מנת 

 הרעיון המרכזי של הפסקה השנייה. לבחון האם זהו מספיק מידע על מנת לקבוע את

המרכזי בפסקה הוא להציג את חנות הספרים הכי מפורסמת אינה נכונה. תשובה זו מציעה שהרעיון  (1)תשובה  

בעמק. שלושת המשפטים הראשונים לא כללו התייחסות לחנות כזו ולכן לא ייתכן שזה הרעיון המרכזי המובע בה. 

 התשובה אינה מתאימה. 

ושת נכונה. תשובה זו מציעה שהרעיון המרכזי הוא לציין מה מושך אוהבי ספרים לעמק. בשל (2)תשובה  

המשפטים שקראנו ישנה התייחסות מפורשת ומפורטת לאטרקציות בעמק שאוהבי ספרים אוהבים, ולכן התשובה 

 מתאימה.

אינה נכונה. תשובה זו מציעה שהרעיון המרכזי הוא לדון בשינויים שהתרחשו בעמק במהלך השנים  (3)תשובה  

ית או ציונם של שינויים שהתרחשו בעמק האחרונות. לא נחשפנו במשפטים הראשונים בפסקה לסקירה היסטור

 ועל כן זוהי אינה התשובה המתאימה.

אינה נכונה. תשובה זו מציעה שהרעיון הוא לתאר ביביליופיל טיפוסי. ללא הכרות עם המילה ביבליופיל  (4)תשובה  

ילים, ולא ביבליופ עבורתשובה זו עלולה לבלבל, עם זאת נשים לב שבמשפט הראשון מצוין שהעמק הוא משהו 

מתאימה לרעיון המרכזי שקראנו ולכן היא המתאימה ביות  2ביבליופיל בעצמו. גם אם לא הבנו עד הסוף, תשובה 

 ותשובה זו נפסלת. 
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ציוין לגבי הסופרים של עמק פיוניר על פי הפסקה  לא שים לציין איזה פרט בה אנו נדר ממוקדתזוהי שאלה  

על מנת לענות על השאלה נעבור לקרוא את הפסקה השלישית. במשפט הראשון נכתב שסופרים, יחד עם השלישית. 

קוראים תורמים לתרבות הקריאה בעמק. המשפט השני מצוין שסופרים חדשים מגיעים לעמק ומצטרפים למספר 

פרים מקומיים ספרים לסו 150-מפתיע של סופרים מקומיים. במשפט השלישי נכתב שבאתר מסוים יש יותר מ

והרשימה מתעדכנת. המשפט האחרון מתאר שספרים של סופרים מקומיים מוצגים בחלונות ראווה יחד עם תגית 

 צוין לגבי הסופרים.לא 'סופר מקומי'. בתום הקריאה נעבור לתשובות ונבחן איזו פרט 

ה מצוין שישנם סופרים בתשובה נכתב שחלקם נולדו במקום אחר. במשפט השני בפסקנכונה. אינה  (1)תשובה  

 אים לקטע וניתן לפסול את התשובה.חדשים שמגיעים ומצטרפים לסופרים המקומיים, ועל כן המידע אכן מת

אינה נכונה. על פי התשובה, הספרים רשומים באתר האינטרנט. על פי המשפט השלישי ישנה רשימה  (2)תשובה  

 יע בטקסט וניתן לפסול את התשובה.ע מופספרים הנמצאים באתר האינטרנט המדובר, ועל כן המיד

על פי התשובה, רבים מהסופרים כותבים על החיים בעמק פיוניר. בפסקה השלישית לא צוין  נכונה. (3)תשובה  

 נכלל בפסקה וזו התשובה המתאימה. פרט זה ולא הורחב אודות הנושאים של הספרים עצמם, ולכן פרט זה לא

מציינת שסופרים מקבלים תמיכה מחנויות ספרים מקומיות. במשפט האחרון  אינה נכונה. התשובה (4)תשובה  

נכתב שחנויות ספרים מתייגות סופרים מקומיים ומבליטים אותם בחנויות ראווה. ניתן לראות זאת כסימן 

 לתמיכה, ולכן המידע מופיע בטקסט והתשובה נפסלת.
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שבגינה מציינים את אמילי דיקנסון בפסקה האחרונה. נעבור לקרוא את  המתייחס לסיבה ממוקדתזוהי שאלה  

הפסקה האחרונה ונחפש את 'אמילי דיקנסון'. נמצא אותה במשפט הראשון ולכן נקרא אותו לעומק כדי להבין 

מדוע היא מובאת. המשפט נפתח בכך שהעמק היווה בית לסופרים המרשימים ביותר בארצות הברית, החל 

סון ועד תיאודור גייזל )הידוע בכינויו ד"ר סוס(. מקריאת המשפט ניתן להבין שאמילי דיקנסון מאמילי דיקנ

כעת נעבור ונבחן את מובאת כדי לציין את חשיבותו של העמק בהיסטוריה הספרותית של ארצות הברית. 

 התשובות.    

שהיא כתבה שירים אודות עמק  אינה נכונה. התשובה מציעה שאמילי דיקנסון מובאת בקטע מכיוון (1)תשובה  

 את הקטע וניתן לפסול את התשובה. פיוניר. מידע זה אינו תואם

אינה נכונה. התשובה מציעה שאמילי דיקנסון מובאת בקטע מכיוון שהיא הייתה הראשונה שהשתמשה  (2)תשובה  

 קטע ולכן ניתן לפסול את התשובה. בשם 'עמק פיוניר'. מידע זה אף הוא אינו מופיע ב

נכונה. התשובה מציעה שאמילי דיקנסון מובאת בקטע מכיוון שהיא דוגמה לסופרת גדולה שחיה בעמק  (3)תשובה  

 של הפסקה ועל כן התשובה מתאימה. פיוניר. מידע זה מובע במדויק במשפט הראשון

פיוניר  אינה נכונה. התשובה מציעה שאמילי דיקנסון מובאת בקטע מכיוון שהיא הפכה את עמק (4)תשובה  

 למפורסם. מידע זה אינו תואם את הקטע וניתן לפסול את התשובה.
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. 'Haudenosaunee'להסיק על פי הפסקה הראשונה משהו אודות המילה בה אנו נדרשים  ממוקדתזוהי שאלה  

שפט נכתב הילה מופיעה במשפט הראשון בפסקה ולכן נתחיל בלקרוא את המשפט במלואו ולעומקו. במ

שהקונפדרציה האירוקאיזית, או כמו שחבריה מעדיפים לקרוא לעצמם 'ההאודנאוסווני', אנשי הלונגהאוס, היא 

ברית פוליטית של שישה שבטים אמריקנים ילידים. מהמשפט אנו מבינים שזהו השם שבו ילידי השבטים מעדיפים 

 . מה ניתן להסיק על פי הכתוב בקטעלקרוא לקונפדרציה שלהם. כעת נעבור לתשובות לתשובות ונבחן 

נכונה. לפי תשובה זו, ניתן להסיק שהמילה היא בשפת הילידים. לפי הכתוב, זהו השם שהילידים  (1)תשובה  

תן להם קוראים לקונפדרציה שלהם, ולכן אכן ניתן להסיק שהם מעדיפים אותה כי היא בשפתם ולא השם הני

 באנגלית.  התשובה מתאימה.

אינה נכונה. לפי התשובה זו, ניתן להסיק שהמילה מייצגת שבט שכבר איננו קיים. מהמשפט שקראנו  (2)תשובה  

 לא הייתה התייחסות כלל למילה בהקשר של זיכרון או הנצחה, ולכן לא ניתן להסיק זאת והתשובה נפסלת.

ראשית, האירוקואיז אינה אינה נכונה. לפי התשובה זו, ניתן להסיק שזהו שם של שפת האירוקואיז.  (3)תשובה  

שפה אלא שם של קונפדרציה, ושנית, פירוש המילה המצורף לתיאורה )אנשי הלונגהאוס( מבהיר שהמילה 

 מתייחסת לאנשים ולא לשפה. ניתן לפסול את התשובה.

אינה נכונה. לפי התשובה זו, המילה מתייחסת לאחד מששת השבטים החשובים של הילידים  (4)תשובה  

ם. לפי הקטע, המילה מתייחסת לקונפדרציה כולה ולא לשבט ספציפי ולכן לא ניתן להסיק שמדובר האמריקניי

 בייחוד שבט אחד. ניתן לפסול את התשובה. 
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בה אנו מתבקשים להבין את הרעיון המרכזי המובע בפסקה השנייה. נקרא את הפסקה  ממוקדתזוהי שאלה  

ן מה מובע בה ומהי מטרתה בקטע. המשפט הראשון פותח בכך שהנשים בקונפדרציה מתחילתה במטרה להבי

לדוגמה היוו מקור השראה לפעילות זכויות נשים. המשפט השני מדגים את האמירה במשפט הראשון על ידי מתן 

נים. דוגמה ובה אליזבת קיידי סטנטון התייחסה למודל של נשות הקונפדרציה כשניסתה להשיג שוויון בין המי

בשלב זה ניתן לעצור את הקריאה ולפנות לתשובות, שכן קראנו את מרבית הפסקה ומובע בה רעיון ברור ודוגמה 

 לאופן פעולתו.

אינה נכונה. לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא להציג את פעולתה של אליזבת  (1)תשובה  

שתומכת ברעיון שהובע במשפט לפניה, ולכן היא אינה מהווה קיידי סטנטון. בקריאתנו, אליזבת הובאה כדוגמה 

 את הרעיון המרכזי בפסקה.

אינה נכונה. לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה היא לתאר את המאבק לשוויון של נשות  (2)תשובה  

קונפדרציה הקונפדרציה. המאבק לשוויון מובע בקטע שקראנו כמאבק של נשות המערב, ודווקא המודל של נשות ה

 זי בפסקה וניתן לפסול את התשובה.מובא כדוגמה למודל מוצלח ולא כמאבק. לכן זהו אינו הרעיון המרכ
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נכונה. לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה היא להסביר מדוע דרך החיים של הקונפדרציה ( 3)תשובה  

עיון המובע במשפט הראשון ולדוגמה עורר השראה בקרב פמיניסטיות אמריקאיות. נתון זה מתאים במדויק לר

 המובאת במשפט השני, ולכן התשובה מתאימה.

אינה נכונה. לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה היא לדון בסטטוס של נשים בחברה  (4)תשובה  

באופן מובלע  מתוך מטרה  19-. הפסקה מציינת את מצב הנשים האמריקאיות במאה ה19-האמריקאית במאה ה

את האופן שבו המודל של הנשים הילידות עורר השראה בקרב הנשים האמריקאיות, ולכן אינו יכול להיות  להציג

 המטרה המרכזית של הפסקה. התשובה נפסלת.

 

 נכונה. (4)תשובה   .20

. נקרא 7 המופיע בשורה 'cited the model of'בה אנו מתבקשים להבין את השימוש המונח  ממוקדתזוהי שאלה  

פט מתחילתו על מנת להבין את ההקשר שבו הוא נאמר. במשפט, נכתב שפמיניסטיות כגון אליזבת קיידי את המש

של נשות הקונפדרציה במאבקן לשוויון. ניתן להבין שהמונח מתאר משהו  'cited the model'סטנטון עשו 

דש של המונח מתאים שאליזבת עשתה למודל של הילידות במאבקה. כעת נעבור לתשובות ונבחן איזה ניסוח מח

 להקשר שבו הוא נאמר. 

אינה נכונה. לפי תשובה זו, משמעות המונח היא 'עבדה יחד עם'. לפי ההקשר שמצאנו, אליזבת קיבלה  (1)תשובה  

השראה מהמודל של הנשים הילידות ולא נכתב שהן עבדו יחד. התשובה אינה מתאימה וניתן לפסול אותה )נשים 

 הראשונה, ניתן לפסול את תשובה זו בהמשך(. לב שאם לא פסלנו בקריאה

אינה נכונה. לפי תשובה משמעות המונח היא 'לחמה עבור זכויותיהן של'. לפי ההקשר במשפט, אליזבת  (2)תשובה  

לא לחמה עבור זכויותיהן של נשות הילידים אלא נלחמה עבור זכויותיהן של נשים אמריקאיות. התשובה אינה 

 מתאימה.

ינה נכונה. לפי תשובה זו משמעות המונח היא 'ביקרה'. לפי הנקרא, לא ניתנה ביקורת על המודל אלא א (3)תשובה  

 הוא נלקח כדוגמה. על כן התשובה נפסלת.

נכונה. לפי תשובה זו משמעות המונח היא 'השתמשה בדוגמה של'. תשובה זו מתאימה לקשר בין  (4)תשובה  

 והי התשובה הנכונה. אליזבת למודל של הנשים הילידות ולכן ז
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, בה אנו מתבקשים לבחור אמירה שיכולה להיאמר על ידי גבר בשבט, ביחס לכתוב בשורות ממוקדתזוהי שאלה  

ונתחיל לקרוא  13-14אודות המבנה המטרניאלי של החברה. על מנת לענות על השאלה נפנה לשורות  13-14

שבט )כולל הפסקה הרביעית(. במשפט הראשון נכתב שנשים משחקות תפקיד מתחילת החלק המתייחס למבנה ה

בחברה. במשפט השני מציינים שכל שבט מבין השישה חולק לתת שבטים שנקראו על שם חיות )כגון דב, צב וזאב( 

שבכל תת שבט עמדה 'אם תת השבט'. במשפט האחרון נכתב שתתי השבטים היו מטריניאלים, ומרחיבים שאחרי 

אין, הגבר מצטרף לתת השבט של אשתו וילדיהם היו חלק מתת השבט גם כן. כעת נעבור לתשובות ונבדוק נישו

 איזו אמירה לגבי החברה יכולה להאימר על ידי גבר. 
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נכונה. בתשובה נכתבת האמירה 'אמי משבט הצב ואשתי משבט הדוב, לכן הבן שלי משבט הדוב'.  (1)תשובה  

הגבר עובר לשבט של אשתו והילדים מהווים חלק מאותו השבט. לכן אם האישה  בפסקה נכתב שלאחר נישואין,

 היא משבט הדוב, גם הילד יהיה משבט הדוב. התשובה מתאימה.

אינה נכונה. בתשובה נכתבת האמירה 'אבי משבט הזאב ואשתי משבט הדוב, לכן הבת שלי משבט  (2)תשובה  

לשבט של אשתו והילדים מהווים חלק מאותו השבט. לכן אם  הזאב'. בפסקה נכתב שלאחר נישואין, הגבר עובר

 האישה היא משבט הדוב, גם הבת תהיה משבט הדוב, ללא קשר לשבטו של אביו של האב. התשובה נפסלת.

אינה נכונה. בתשובה נכתבת האמירה 'אמי משבט הצב ואשתי משבט הדוב, לכן הבן שלי משבט הצב'.  (3)תשובה  

שואין, הגבר עובר לשבט של אשתו והילדים מהווים חלק מאותו השבט. לכן אם האישה בפסקה נכתב שלאחר ני

 היא משבט הדוב, גם הבן יהיה משבט הדוב, ללא קשר לשבטה של אמו של האב. התשובה נפסלת.

אינה נכונה. בתשובה נכתבת האמירה 'אני משבט הצב ואשתי משבט הדוב, לכן הבת שלי משבט הצב'.  (4)תשובה  

ה נכתב שלאחר נישואין, הגבר עובר לשבט של אשתו והילדים מהווים חלק מאותו השבט. לכן אם האישה בפסק

 היא משבט הדוב, גם הבת תהיה משבט הדוב. התשובה נפסלת.
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נו מכיוון שקראנו מספר פסקאות, ננסח לעצמ .לבחור כותרת מתאימה לקטעבה אנו נדרשים  כלליתזוהי שאלה  

את הרעיון המרכזי של הפסקאות ונפנה לתשובות על מנת למצוא כותרת מתאימה. הרעיון המרכזי המובע בפסקה 

הראשונה הוא הצגת הקונפדרציה. הרעיון המרכזי המובע בפסקה השנייה מתייחס למודל של הנשים הילידות 

לישית ממחיש את המודל . הרעיון המרכזי בפסקה הש19-וההשראה שהוא עורר בקרב פמינסטיות במאה ה

 את כוחן של נשים בחברה הילידית. ומדגים

נכונה. בתשובה זו מוצע שכותרת מתאימה לקטע תהיה 'נשים בחברה האירוקאיזית'. שתי הפסקאות  (1)תשובה  

המרכזיות שקראנו )השנייה והשלישית( עוסקות בחשיבותן וכוחן של נשים בחברה זו ולכן הכותרת מבטאת היטב 

 מר בקטע. התשובה מתאימה.את הנא

אינה נכונה. בתשובה זו מוצע שכותרת מתאימה לקטע תהיה 'השפעת החברה האירוקאיזית על  (2)תשובה  

. כותרת זו מתייחסת לנאמר בפסקה השנייה, אך היא ספיציפית מאד ואינה מעבירה את '19-פמיניסטיות במאה ה

 אימה.הרעיון המרכזי המובע לאורך הקטע. התשובה אינה מת

אינה נכונה. בתשובה זו מוצע שכותרת מתאימה לקטע תהיה 'תפקידם של אירוקאיזים בעיצוב  (3)תשובה  

ההיסטוריה של צפון ארצות הברית'. אמנם בקטע מוזכרת חשיבותם של בני הקונפדרציה האירוקאיזית, אך 

ר וממחיש את חשיבות הנשים הטקסט בעיקר עוסק בנשות השבט וחשיבותן ולא בכל השבט. בנוסף, הטקסט מסבי

. 19-במאה ה יבשבט אך לא בהקשר של עיצוב ההיסטוריה הצפון אמריקאית, אלא רק של המאבק הפמיניסט

 התשובה אינה מתאימה.

אינה נכונה. בתשובה זו מוצע שכותרת מתאימה לקטע תהיה 'שבטים ותתי שבטים אירוקאיזים'.  (4)תשובה  

סקה השלישית, אך אינו מתייחס באופן מיוחד לתפקיד הנשים המובהק ואינו התשובה מתייחסת בעיקר לנכתב בפ

מקבל ביטוי משמעותי בפסקות הנוספות. על כן תשובה זו אינו מביעה את הרעיון המרכזי בטקסט וניתן לפסול 

 אותה. 

 


