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 1029 חורף -פתרונות 
 

 פרק ראשון - חשיבה מילולית
 

מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

1 1 3 2 2 4 1 2 

 
 

  פרק שני - חשיבה מילולית
 

 
מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 23 22 21 21 19 18 17 16 השאלה

התשובה 
 הנכונה

1 2 1 1 1 4 4 2 

 

 

 פרק ראשון - חשיבה כמותית
 

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

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

 
מספר 
 21 19 18 17 16 השאלה

התשובה 
 2 2 1 1 4 הנכונה
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 פרק שני - חשיבה כמותית
 

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

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

 
מספר 
 21 19 18 17 16 השאלה

התשובה 
 1 1 3 1 1 הנכונה

 
 

 פרק ראשון - אנגלית
 

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

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

 
מספר 
 22 21 21 19 18 17 16 השאלה

התשובה 
 1 4 1 2 1 4 2 הנכונה

 
 

 פרק שני - אנגלית
 

מספר 
 השאלה

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

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 

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

מספר 
 השאלה

2 1 3 4 5 6 7 8 9 20 22 21 23 24 25 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 10 12 11 13 

התשובה 
 כונההנ

1 1 3 2 2 4 1 2 

 

 

 נכונה. (3)תשובה  .2
  

 ממישהו אחר.תשובה במטרה לקבל אמר משהו  -פירושו  שאל היחס בין המילים המודגשות:
 ממישהו אחר.מחילה במטרה לקבל אמר משהו  -פירושו  התנצליש יחס דומה:  (3)בתשובה 

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 ת.מסוימ רהבר  העדיף  -פירושו בחר 
 .יםרמספ  שימוש במנה תוך  -פירושו ר פ  ס  

 .שלו נישואיןשבוטלו ה –פירושו התגרש 

 
 :וביטויים פירושי מילים

 חטא.על היא: סליחה  מחילהמשמעות המילה 
 היא: אפשרות בחירה. רהבר  משמעות המילה 

 

 נכונה.( 4)תשובה  .1
 

 .י פיסוקסימנ להוסיף הואלפסק  פירוש המילה היחס בין המילים המודגשות:
 .מלח הוסיףל הואלהמליח  פירוש המילה יש יחס דומה:( 4)בתשובה 

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .לחן ליצורזו פעולה שמטרתה להלחין 
 למישהו אחר. פחד תחושת זו פעולה שמטרתה לגרוםלהפחיד 
 .קצףזו פעולה שמטרתה לייצר  להקציף
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 נכונה.  (3)תשובה  .3
 

 .הנוכחיתעת הזוהי עתה  ודגשות:היחס בין המילים המ
 .הנוכחימקום הזהו  פהיש יחס דומה:  (3)בתשובה 

 .מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג, נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך
 

 שאר האפשרויות אינן מתאימות:
 . הרחוק כלשהו בעבר זמןהוא ביטוי שמתייחס ל מזמן
 .כאןמילה  זו מילה נרדפת ל הנה

 תקופות זמן שונות. מייצגות אתמול-ו וםהיהמילים 
 

 נכונה.  (3) תשובה .4

 
  .עלהאוסף של פרטים, בו כל פרט הוא  -היא  עלווה משמעות המילה היחס בין המילים המודגשות:

  .תושבאוסף של פרטים, בו כל פרט הוא  -היא  אוכלוסייה משמעות המילה יש יחס דומה: (3)בתשובה 

 

 מות:שאר האפשרויות אינן מתאי
 .שעההיא יחידה בסיסית ששישים ממנה מרכיבות  דקה
 .כל אחד מההרים( -)כלומר  רכסהיא החלק העליון של כל אחד מהפרטים המרכיבים את ה פסגה
 .מקהלה פרט מוביל מתוךהוא  סולן

 
 :פירושי מילים וביטויים

 היא: כלל העלים בשיח או בעץ. עלווהמשמעות המילה 
 רצף של הרים.היא:  רכסמשמעות המילה 
 היא: נגן או זמר ראשי במקהלה. סולןמשמעות המילה 

 

 נכונה.  (3)תשובה  .5
 

  .לקושש -היא  זרדיםהמילה שמשמעותה לאסוף  היחס בין המילים המודגשות:
 .לגייס היאאנשים המילה שמשמעותה לאסוף  יש יחס דומה: (3)בתשובה 

 .התשובות בסדר הפוךמכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג, נבדוק גם את 
 

 שאר האפשרויות אינן מתאימות:
 .בעיות להתגבר על –היא לפתור משמעות המילה 

 .שיערזו פעולה שמטרתה לסדר לסרק 
 .לבזוקהמילה שמשמעותה פיזור סוכר היא 

 
 :פירושי מילים וביטויים

 ללקט או לאסוף, בעיקר עצים או קש. היא:לקושש  המילהמשמעות 
 .דקיםהיא: ענפים  יםזרדמשמעות המילה 

 לפזר תבלין על דבר מאכל. היא:לבזוק  המילהמשמעות 
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 נכונה.  (2)תשובה  .6
 

היא "דק". מילה שמשמעותה מאוד , עבה-המילה שמשמעותה הפוכה ל היחס בין המילים המודגשות:
 .דקיק -דק היא 

ותה מאוד חם היא "חם". מילה שמשמע, קר-המילה שמשמעותה הפוכה ליש יחס דומה:  (2)בתשובה 
 .לוהט -היא 

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .מתוק טעם שונה מאשרהוא מריר 
 .עצוםההפך של  הוא זעיר
 .רגילהוא לא חריג 

 

 נכונה.  (1)תשובה  .7
 

כדי להבין מדוע נכלאו דרי בתי הכלא, נקרא את הפסקה וננסח לעצמנו תשובה לשאלה. לאחר מכן 
פסקה נאמר שהכליאה שימשה כפתרון לכמה בעיות, וצוינו מספר לפסול תשובות שאינן מתאימות. ב

פושעים, משוגעים ועניים. בהמשך הפסקה נאמר שהמכנה המשותף לקבוצות אלה  -קבוצות שנכלאו 
הוא העובדה שלא עבדו, ולכן נחשבו שותפים לדבר עברה. המשפט האחרון בפסקה מסביר מדוע כל 

 כיוון שלא עבדו. -הקבוצות נכלאו 
 

נכונה. במשפט האחרון בפסקה נאמר שהבטלה נחשבה בתקופה ההיא לעברה, וזו הסיבה  (1)ובה תש
 לכליאת כלל האסירים.

 
את קבוצה זו לא היוותה פושעים הם רק קבוצה אחת אשר נכלאה בבתי הכלא, ו אינה נכונה. (2)תשובה 

 .עיםאף על פי שהם לא היו פוש כל דרי בית הכלא. למשל, העניים נכלאו גם הם
 

קבוצה זו לא היוותה משוגעים הם רק קבוצה אחת אשר נכלאה בבתי הכלא, ו אינה נכונה. (3)תשובה 
 .אף על פי שהם לא היו פושעים את כל דרי בית הכלא. למשל, העניים נכלאו גם הם

 

ם לפי הפסקה, כלל דרי בית הכלא אכן היו ערב רב, אבל לא זו הסיבה בגללה ה אינה נכונה. (4)תשובה 
 נכלאו. 

 

 נכונה.  (3)תשובה  .8
 

כדי להבין מה ניתן להסיק מהניסוי, נקרא את הפסקה, ננסח לעצמנו את המסקנה ונפסול כל תשובה 
שאינה מתאימה. מתואר ניסוי בו כל המשתתפים היו צריכים בהתחלה לחשוב על שימושים יצירתיים 

ות הצליחו לחשוב בהמשך על יותר בחפץ כלשהו. לאחר מכן, נמצא שהמשתתפים שביצעו משימות פשוט
אלו שנחו בין מאשר  מגםשימושים יצירתיים בחפץ אחר לעומת המשתתפים שביצעו משימות מורכבות 

 המשימות. המסקנה מהניסוי היא שביצוע משימות פשוטות משפר את היצירתיות.
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הוזכרה בפסקה מי שביצע משימות פשוטות הראה יותר יצירתיות, אבל לא  נכונה.אינה  (1)תשובה 
 השוואה בין אלו שנחו לבין אלו שביצעו משימות מורכבות.

 
השערת המחקר אכן מתבססת על ההנחה שמציאת שימושים יצירתיים לחפצים  נכונה. אינה (2)תשובה 

ניתן להסיק אותה זוהי ההנחה עליה מתבססים החוקרים ולא המסקנה אותה היא ביטוי ליצירתיות. 
 מתוצאות הניסוי. 

 
. המשתתפים שביצעו משימות פשוטות הצליחו לחשוב על יותר שימושים יצירתיים נכונה (3)ובה תש

 יצירתיות רבה לעומת הקבוצות האחרות. הפגינוהם כלומר, בחפץ, 
 

. בחינת היצירתיות נעשתה לאחר שהמשתתפים בניסוי ביצעו משימות פשוטות נכונהאינה  (4) תשובה
 ביצוע של המשימות השונות.או מורכבות. לא נבדקה איכות ה

 

 נכונה. (1)תשובה  .9
 

ידי מציאת סידור שסותר את התנאי בתשובה. -כדי למצוא את התשובה המתאימה, נפסול תשובות על
 לאחר פסילת שלוש תשובות, התשובה הנותרת היא הנכונה.

 נפרש את הכללים: 
 כל הקוביות האדומות נוגעות אחת בשנייה.

 ולות לגעת אחת בשנייה.שתי קוביות כחולות לא יכ
 

אדומה. בשורה  קובייהכחולה בראש הערמה, אז יש במיקום זה  קובייהנכונה. אם אין  (1)תשובה 
אדומה )כיוון שהקוביות הכחולות לא יכולות לגעת אחת בשנייה(, אבל  קובייההתחתונה חייבת להיות 
מקיים את התנאי בשאלה דורש האדומה שבראש הערימה. הסידור לא  קובייהאז היא לא תוכל לגעת ב

 ., וכי התשובה נכונהלא אפשרי ומכאן כי הסידורשכל הקוביות האדומות יגעו אחת בשנייה, 

 
 

מה שמוצע אינה נכונה. ניתן למצוא סידור שמקיים את כל הכללים ואינו מקיים את  (2)תשובה 
במרכז הערימה מאפשר לכולן לגעת אחת בשניה. הקוביות . סידור שלוש קוביות אדומות זו תשובהב

 קובייהכחולה ו קובייהלא ייגעו אחת בשניה. מצאנו סידור בו אין  פיכךהכחולות יסודרו בפינות ול
 תשובה זו נפסלת. מכאן כיאדומה בשורה האמצעית, ו

 
 

ת מתאים גם כדי לפסול תשובה זו. מצאנו סידור בו אינה נכונה. הסידור מהתשובה הקודמ (3)תשובה 
 תשובה זו נפסלת. ומכאן כיאין שלוש קוביות אדומות בשורה התחתונה, 

 
אינה נכונה. הסידור מהתשובה הקודמת מתאים גם כדי לפסול תשובה זו. מצאנו סידור בו  (4)תשובה 

 תשובה זו נפסלת. מכאן כימות, ויש שלוש קוביות מכל צבע. אין יותר קוביות כחולות מקוביות אדו
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 נכונה. (1)תשובה  .20

 

לענות על השאלה, נחפש צירוף של שלוש תשובות אשר יכול להסביר מדוע הצמחים של נעמה חולים כדי 
ואילו הצמחים של גבי לא חולים. נקרא את התשובות ונחפש הסבר למחלה, ולאחר מכן ננסה לקשר בין 

מספקת מידע חיוני להסבר זה היא התשובה  שלאהתשובה ההסבר הזה לבין התשובות הנותרות. 
 הנכונה.

 
. בתשובה זו מתוארת התקופה בה נעמה משקה את הצמחים. התשובות האחרות לא נכונה (1)תשובה 

לא יכול  לפיכך המידע שמופיע בתשובה זומתייחסות לזמן ולא נאמר שהמחלה תלויה בזמן ההשקיה, ו
 נכונה.ה חיוני להסבר, ומכאן שזו התשובה אינושמופיע בתשובה זו . לפיכך המידע להסביר את המחלה

 
נאמר שהמחלה תוקפת צמחים בני פחות משנה. בתשובה זו נוסף  (3)אינה נכונה. בתשובה  (2)תשובה 

 מידע המסביר שכל הצמחים של נעמה בני פחות משנה, ולכן סביר שיחלו בברונטיס. 
 

היחידה המסבירה את המקור למחלה, ולכן חיונית כדי להבין  אינה נכונה. תשובה זו היא( 3)תשובה 
 את ההבדל בין הצמחים של נעמה לצמחים של גבי. 

 
( הם לא 3אינה נכונה. בתשובה זו נאמר שהצמחים של גבי בני יותר משנה. לכן, לפי תשובה ) (4)תשובה 

במחלה ולכן התשובה  יכולים לחלות בברוטיס. לפי המידע בשאלה, הצמחים של גבי אכן לא חולים
 יכולה להסביר ממצא זה. 

 

 נכונה.  (1)תשובה  .22

 

כדי למצוא את התשובה המסבירה את טענתו של וולפרט, נקרא את הפסקה ונענה בעצמנו על השאלה. 
לאחר מכן, נפסול תשובות שאינן מתאימות לנאמר בפסקה. וולפרט טוען ששכנוע פנימי הוא מנגנון 

 , אפוא,מהפסקה ניתן להבין בציד זה לא רצוי לשקול מחדש כל פעולה. הגנה מפני הססנות. למשל,
שוולפרט טוען שבמצבים מסוימים עדיף להתמיד באמונה מסוימת, גם אם היא לא רציונלית, ולא 

 לשנות אותה.
 

ניתן  ולפיכך. בציטוט המובא בפסקה נאמר שהיסוס בקבלת החלטה הוא חיסרון, נכונה (1)תשובה 
  התמיד בקו מחשבה אחד, גם אם אינו רציונלי.להסיק שעדיף ל

 
אינה נכונה. לפי המשפט הראשון בפסקה, וולפרט טוען שהמחשבה הלא רציונלית, הנובעת  (2)תשובה 

 משכנוע עמוק, התפתחה כמנגנון הגנה מפני הפכפכותו של המוח. 
 

כשול בפעולות כמו ציד. אינה נכונה. לפי וולפרט, הפכפכותו של המוח אכן יכולה להוות מ (3)תשובה 
וולפרט טוען  ומכאן כימתייחס לנסיבות הדומות לציד,  במשפט האחרון בפסקה, "בנסיבות מסוימות"

 שהפתרון לכך הוא חשיבה לא מהוססת, ולא התבוננות רעננה וחשיבה הגיונית. 
 

קה שקו אינה נכונה. וולפרט טען שעדיף להתמיד בקו מחשבה אחד, אבל לא הוזכר בפס (4)תשובה 
מחשבה זה נדרש להיות לא הגיוני. עדיף להתמיד בחשיבה לא הגיונית במקרים מסוימים, אם היא 

מונעת היסוס, אך המטרה המוזכרת בפסקה היא מניעת ההיסוס בפעולה ולא מציאת הפעולה הפחות 
 מוצלחת וביצועה.
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 נכונה.( 4) תשובה .21
 

וננסח את הקשר שמחפשים בתשובה.  כדי למצוא את התשובה המתאימה ביותר, נקרא את הפסקה
 לאחר מכן נפסול תשובות שאינן מתאימות לקשר זה. בפסקה נאמר שקיימים צבירים של תאי עצב

, וכאשר צביר כלשהו מופעל הוא מפעיל יחד איתו גם ובכל אחד מהם מאוכסן מידע בנושא מסויים
ור כלשהו יופיע גירוי שקשור . אם אחרי עירושבהם מידע הקשור למידע שבו צבירים שקרובים אליו

לאותו עירור, העיבוד שלו יהיה מהיר יותר, כי הצביר כבר מופעל. לכן, סביר שהזמן הנדרש לנבדק 
לקבוע אם רצף אותיות הוא מילה או לא מילה יהיה קצר יותר, אם לפני הבדיקה יופיע גירוי הקשור 

 י העצב הקשור אליו.יפעיל את צביר תא ובהתאם לזאתאיכשהו לרצף האותיות הזה, 
 

 . אין קשר בין צירוף האותיות לבין המילה "ספל".נכונהאינה  (1)תשובה 
 

 אינה נכונה. אין קשר בין המילה "מרצפת" לבין המילה "ינשוף". (2)תשובה 
 

סביר שצבירים  ולפיכךאינה נכונה. המילה "מכונית" והמילה "מנוע" קשורות אחת לשניה,  (3)תשובה 
 יתקצר.שיידרש לנבדק היינו מצפים שהזמן  לפיכך אי עצב יופעלו.קרובים של ת

 
סביר שחשיפה לאחת  לפיכךנכונה. המילה "חולה" והמילה "רופא" קשורות לאותו תוכן, ו (4)תשובה 

 יתקצר.שיידרש לנבדק הזמן וש המילים תפעיל צביר תאי עצב הקשור גם למילה השנייה

 

 נכונה. (2)תשובה  .23
 

 למצוא איזוו, יש לבדוק את התשובות הפסקה שלמתפשרות המתאימה ביותר להכדי למצוא את הא
 מהן מציעה השלמות שיוצרות פסקה בעלת הגיון פנימי תקין.

 
לפי תשובה זו, אדם אחד טוען שהוא אינו אשם, ובהמשך החבר מציע לו שלא  נכונה.אינה  (1)תשובה 

 עדיףהיינו מצפים להסבר מדוע  ולפיכך, לדבר על כך. החלק השני במשפט מתחיל במילה "והסביר"
לשתוק ולא להגיב על ההאשמות. החבר אומר שהשתיקה "תהיה לרועץ" ועדיף "שלא יחשה", כלומר 

. ההשלמות תזיק לאותו אדם ולכן כדאי שלא ישתוק. אמירה זו סותרת את הנאמר בתחילת המשפט
 .יוצרות משפט בעל הגיון פנימי תקין לאשמוצעות בתשובה זו 

 
לפי תשובה זו, האדם אשם במעשה והחבר מייעץ לו לספר על כך. בגלל המילה  נכונה. (2)תשובה 

"והסביר", היינו מצפים שבהמשך המשפט הוא ינמק מדוע כדאי לספר על האשמה. החבר אומר 
ההשלמות שמוצעות שהשתיקה תזיק לאותו אדם ולכן כדאי לו לא לשתוק, כלומר עדיף שידבר. 

 .וצרות משפט בעל הגיון פנימי תקיןבתשובה זו י
 

. האדם מספר לחברו שהוא מואשם בביצוע מעשה והחבר אומר שכדאי לו נכונה אינה (3) תשובה
להתוודות על כך. אין היגיון במשפט זה, כיוון שהאדם לא טען שהוא אשם בביצוע המעשה, אלא רק 

לא  חברוהתגובה של  לפיכך, ומואשם, לא בהכרח יש לו על מה להתוודות האדםמואשם בכך. אם 
 .יוצרות משפט בעל הגיון פנימי תקין לאההשלמות שמוצעות בתשובה זו  מתאימה.

 
לפי תשובה זו, האדם אשם במעשה והחבר מייעץ לו לספר על כך. בגלל המילה  כונה.נ אינה (4)תשובה 

החבר מסביר  "והסביר", היינו מצפים שבהמשך המשפט הוא ינמק מדוע כדאי לספר על האשמה.
שהשתיקה עשויה למנוע את ההרשעה, כלומר כדאי לשתוק. אמירה זו סותרת את המלצתו בתחילת 

 .יוצרות משפט בעל הגיון פנימי תקין לאההשלמות שמוצעות בתשובה זו  המשפט.
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 נכונה.  (4)תשובה  .24

 
 א איזולמצוו, יש לבדוק את התשובות הפסקה שלמתכדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר לה

 מהן מציעה השלמות שיוצרות פסקה בעלת הגיון פנימי תקין.
 

ביקורת חריפה על הנגינה של נינה, דרור מתח  –דרור לא חסך שבטו, כלומר  נכונה.אינה  (1)תשובה 
. לפי ההשלמה הבאה, כיוון שדרור המשפט הראשון תקין רפי.זו של כיוון שלדבריו היא פחות טובה מ

הכותב מסכים שדרור לא עקבי. אבל אם הוא שיבח את רפי בעבר, וגם עכשיו הוא שיבח את רפי בעבר, 
 .. מתקבל משפט בעל הגיון פנימי לא תקיןחושב שרפי טוב מנינה, אז הוא דווקא מראה עקביות

 התשובה נפסלת.
 

לפי ההשלמה הראשונה דרור משבח את נינה, אבל לפי ההשלמה השנייה הוא נכונה. אינה  (2)תשובה 
 התשובה נפסלת. .מתקבל משפט בעל הגיון פנימי לא תקיןשב שרפי טוב ממנה. חו
 

. לפי ההשלמה הראשונה, דרור לא אוהב את הנגינה של נינה, ולפי ההשלמה נכונה אינה (3)תשובה 
. במשפט השני נאמר שבעבר (מעוף"ה"חסרת )השנייה הוא אומר שגם נגינתו של רפי לא טובה לדעתו 

נגינתו של רפי, ולכן היינו מצפים שיגידו שדרור לא עקבי. בהשלמה האחרונה,  הוא היה משבח את
 התשובה נפסלת. .מתקבל משפט בעל הגיון פנימי לא תקין .הכותב אומר שלדעתו דרור דווקא עקבי

 
דרור אוהב את נגינתה של נינה, ההשלמות שמוצעות בתשובה זו יוצרות משפט לפיו כונה. נ (4)תשובה 

, דרור שיבח ות הבאותשל רפי. לפי ההשלמ)"המשמימה"( טובה יותר מהנגינה המשעממת  ואומר שהיא
מתקבל משפט בעל הגיון  דרור אינו עקבי.עם הטענה לפיה כותב מסכים שו בעבר את נגינתו של רפי

 התשובה נכונה. .פנימי תקין
 

 נכונה. (2)תשובה  .25

 

 למצוא איזוויש לבדוק את התשובות , הפסקה שלמתכדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר לה
המשפט המובא בתחילת  מתמצותנתחיל מהן מציעה השלמות שיוצרות פסקה בעלת הגיון פנימי תקין. 

במשפט הראשון נאמר שמספר משרות קטן ומעט אנשים שרוצים  :הפסקה, ולאחר מכן נעבור לתשובות
 להתפטר הם סימנים למצב כלכלי גרוע.

 
לפי המשפט שתמצתנו, מיעוט מתפטרים מיוזמתם מעיד על משק במצב לא טוב. . אינה נכונה (1)תשובה 

לפי ד"ר חמו, המשק מידרדר, כיוון שיש ירידה ההשלמות שמוצעות בתשובה זו יוצרות משפט בו 
נצפה לנתון נוסף המסביר  ולפיכך. המשפט השני מתחיל במילת הוספה, ביוזמתם במספר המתפטרים

המשרות הפנויות גדל, אבל לפי המשפט הראשון, דווקא פחות  שמספר למה המשק מידרדר. נאמר
 התשובה נפסלת. .מתקבל משפט בעל הגיון פנימי לא תקין .משרות פנויות מעידות על מצב כלכלי קשה

 
סביר  ולפיכך, מעט מתפטרים מעידים על משק במצב לא טוב, שתמצתנונכונה. לפי המשפט  (2)תשובה 

הדבר תואם את המשפט . מיוזמתם הם עדות לכך שהמשק מתאוששרים מתפט כי מספר גבוה של
המשפט השני מתחיל במילת ניגוד, שנוצר באמצעות שתי ההשלמות הראשונות שמוצעות בתשובה זו. 

נצפה לנתון שאינו מתאים להתאוששות המשק. לפי ההשלמה האחרונה, מספר המשרות  פיכךול
מידע זה מעיד על קושי כלכלי שעשוי לפגוע בהתאוששות  שתמצתנו,הפנויות נשאר קטן, ולפי המשפט 

 התשובה נכונה. .מתקבל משפט בעל הגיון פנימי תקיןהמשק. 
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לפי המשפט שתמצתנו, מיעוט מתפטרים מיוזמתם מעיד על משק במצב לא טוב. אינה נכונה.  (3)תשובה 
עלייה ידרדר בשל לפי ד"ר חמו טוען שהמשק מההשלמות שמוצעות בתשובה זו יוצרות משפט בו 

 התשובה נפסלת. .מתקבל משפט בעל הגיון פנימי לא תקין. במספר המתפטרים
 

 ולפיכך, מעט מתפטרים מעידים על משק במצב לא טוב, שתמצתנואינה נכונה. לפי המשפט ( 4)תשובה 
הדבר תואם את המשפט . מיוזמתם הם עדות לכך שהמשק מתאוששמתפטרים  סביר כי מספר גבוה של

המשפט האחרון מתחיל במילת ר באמצעות שתי ההשלמות הראשונות שמוצעות בתשובה זו. שנוצ
נצפה לנתון נוסף שמעיד על התאוששות המשק. נאמר שמשרות פנויות הן מצרך נדיר,  ולפיכךהוספה, 

ככל שיש פחות משרות פנויות, כך מצב המשק לפי המשפט שתמצתנו, כלומר יש מעט משרות כאלו. 
 .התשובה נפסלת .תקבל משפט בעל הגיון פנימי לא תקיןמ .פחות טוב

 

 נכונה. (1)תשובה  .26

 

ונתמצת את כדי להבין מה משתמע בנוגע לבתי הקפה בירושלים העות'מאנית, נקרא את הפסקה 
למרות . לפי הפסקה, בתי הקפה בירושלים קמו בערך באותו זמן בו הם קמו בכל האימפריה. תוכנה

לנוכח תופעות לא מוסריות שהתרחשו בירושלים )כמו  –ם הייתה חידוש שפתיחת בתי קפה בירושלי
 משחקי כדור, שתיית יין וכו'( פתיחת בתי הקפה לא הייתה תופעה יוצאת דופן.

 
בלתי מוסריות, ונאמר אחרות שנחשבו לנכונה. הפסקה משווה בין בתי הקפה לבין פעולות  (1)תשובה 

 בלתי מוסרי. ל נחשבלהסיק שגם הבילוי בבתי הקפה בה שבתי הקפה אינם יוצאי דופן. ניתן 
 

אינה נכונה. לא נאמר בפסקה מה נעשה בבתי הקפה עצמם. הדוגמאות שניתנו קשורות  (2)תשובה 
 בתי הקפה הראשונים בעיר לא היו יוצאי דופן. כי  ומכאןלתקופה שלפני בתי הקפה, 

 
 ומכאןם שהוקמו בעיר לא היו יוצאי דופן, שבתי הקפה הראשוניבפסקה אינה נכונה. נאמר  (3)תשובה 

בתי הקפה היו מוקמים  אילוניתן להסיק שהם הוקמו רק לאחר שכבר היו בעיר תופעות דומות אחרות. 
תופעות האחרות הם היו יוצאי דופן, כיוון שהיו הראשונים, והתופעות האחרות היו תרחשות הלפני ה

 מושוות אליהם.
 

ט הראשון בפסקה נאמר שבתי הקפה בירושלים הוקמו באותן השנים בהן אינה נכונה. במשפ( 4)תשובה 
 הם הוקמו גם בשאר האימפריה העות'מאנית.

  

 נכונה. (1)תשובה  .27

 

"ִמטֹוִניְמָיה". נקרא את הפסקה -לפי משפט השאלה אנו מתבקשים לברר באיזו תשובה נעשה שימוש ב
בה עושה שימוש במושג זה. במשפט הנתון לאחר מכן נבחן איזו תשו ,ונפרש לעצמנו מהי מטונימיה

מובאת הציטטה "הוליווד אוהבת במאים צעירים". הוליווד זה שם של מקום, ואין זה סביר שמקום  
הוליווד מסמלת את אנשי התעשייה היושבים הוא שאוהב במאים צעירים. בהמשך המשפט מוסבר כי  

"הוליווד"( כדי לייצג דבר מה הקשור -ם במטונימיה היא, אפוא, שימוש בדבר מה )במקרה המודגבה. 
  "אנשי התעשייה עצמם"(. –לדבר זה שאינו הדבר עצמו )במקרה המודגם 
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מדריד עצמה לא שלחה סיוע. את הסיוע שלחו התושבים החיים במדריד, כלומר העיר נכונה.  (1)תשובה 
פנימי השומר על אותה  "תושבי מדריד" ולקבל משפט בעל היגיון-ניתן להחליף את המילה "מדריד" ב

 להגדרה של מטונימיה.המוצע בתשובה זו מתאים משמעות. 
 

במשפט יורק. -אביב לבין ניו-השוואה בין תל המשפט שמוצע בתשובה זו כוללאינה נכונה.  (2)תשובה 
התשובה לא  .זה לא נעשה שימוש בדבר מה כדי לייצג דבר מה הקשור לדבר זה שאינו הדבר עצמו

 מתאימה.
 

במשפט זה לא נעשה שימוש בדבר  .באר שבע היא בירת הנגבבמשפט זה נאמר שאינה נכונה.  (3)בה תשו
 התשובה לא מתאימה. .מה כדי לייצג דבר מה הקשור לדבר זה שאינו הדבר עצמו

 
במשפט זה לא נעשה . בשנים האחרונות נאמר שלונדון עוברת שינוי גדולבמשפט אינה נכונה.  (4)תשובה 

 התשובה לא מתאימה. .מה כדי לייצג דבר מה הקשור לדבר זה שאינו הדבר עצמו שימוש בדבר
 
 

 נכונה. (3)תשובה  .28
 

על מנת להבין למה מתייחסות המילים "ואולם, למעשה", נקרא את הפסקה הראשונה מההתחלה, 
ונפרש לעצמנו את תפקיד המילים בקטע. במשפט הראשון נאמר שאנשים עשויים לחשוב שהאינטרנט 

קיים תמיד. המשפט השני מתחיל במילים שמופיעות בשאלה, המייצגות ניגוד בין המשפט הראשון  היה
לבין המפשט השני. במשפט השני נאמר שהאינטרנט הוא המצאה חדשה, אשר פותחה בשנות השישים 

, המילים "ואולם, למעשה" מכאן כיבצבא ארצות הברית, והוא נכנס לשימוש נרחב בשנות השמונים. 
גות ניגוד בין החשיבה שהאינטרנט היה קיים תמיד לבין העובדה שהוא נכנס לשימוש רק בשנות מייצ

 השמונים.
 

אינה נכונה. אין ניגוד בין העובדה שהאינטרנט הוא המצאה חדשה לבין הנתון שהוא פותח  (1)תשובה 
 בצבא ארה"ב.

 
א ארה"ב לבין כניסתו לשימוש אינה נכונה. הניגוד לא מתקיים בין פיתוח האינטרנט בצב (2)תשובה 

 בשנות השמונים.
 

נכונה. הניגוד הוא אכן בין המחשבה שהאינטרנט היה קיים תמיד לבין העובדה שהוא נכנס  (3)תשובה 
 לשימוש רק בשנות השמונים.

 
 אינה נכונה. לא הוזכר קשר לסופרי המדע הבדיוני בשני המשפטים הראשונים. (4)תשובה 
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 נכונה. (2)תשובה  .29

 
על מנת לענות על השאלה, נקרא את כל הפסקה הראשונה ונפסול שלוש תשובות אשר אפשר למצוא להן 

נאמר שאנשים עשויים לחשוב שהאינטרנט היה בפסקה תשובה בפסקה זו. בשני המשפטים הראשונים 
קיים תמיד, אך בפועל הוא נכנס לשימוש נרחב רק בשנות השמונים. במשפט השלישי נאמר שסופרי 

ע הבדיוני כנראה לא יכלו לדמיין את הרעיון של אינטרנט זמין לכל, ולאחר מכן מוסבר שזו כנראה המד
הסיבה שלא ניתן למצוא רמז בסיפורים שלהם למערכת הדומה לאינטרנט. בשנות השמונים התחילו 

ו "סייבר פאנק". סופרים אלה תיארהדבר החל להופיע ביצירותיהם של סופרי הלכתוב על האינטרנט ו
 .עתיד התלוי באינטרנט והייתה להם השפעה על תרבות האינטרנט היום

 
אינה נכונה. במשפט האחרון בפסקה נאמר שסופרי מדע בדיוני השפיעו על תרבות ( 1)תשובה 

 האינטרנט.
 

נכונה. נאמר שסופרי מדע בדיוני לא העלו על דעתם את רעיון האינטרנט, אבל לא מוזכרת  (2)תשובה 
 סיבה לכך.

 
 אינה נכונה. במשפט השני בפסקה נאמר שהאינטרנט הומצא בשנות השישים. (3)שובה ת

 
אינה נכונה. במשפט השני בפסקה נאמר שהשימוש הנרחב באינטרנט החל עשרים שנה לאחר  (4)תשובה 

 שהומצא, כלומר בשנות השמונים.
 

  נכונה. (2)תשובה  .10

  
אלה הקודמת נעשה שימוש במידע מהמשפט סדר השאלות הוא לפי סדר הופעת התשובות בקטע, ובש

. נקרא את תחילת הפסקה השנייה ולאחר מכן נענה על השאלה. במשפט האחרון בפסקה הראשונה
הראשון בפסקה השנייה נאמר שפורסטר חזה את תופעת האינטרנט כבר לפני כמאה שנים. השאלה היא 

נטרנט, והדגישו את המילה "רוב". סופרי המדע הבדיוני לא העלו על דעתם את האי רובמדוע נאמר ש
 לפי הסקה השנייה, פורסטר הצליח לחזות את פיתוח האינטרנט.

 
אינה נכונה. בפסקה הראשונה נאמר שבדרך כלל סופרי מדע בדיוני חוזים תופעות  (1)תשובה 

 טכנולוגיות עתידניות.
 

הצליח לחזות תופעה  נכונה. תשובה זו מתאימה למשפט הראשון בפסקה השנייה. פורסטר (2)תשובה 
 בניגוד לרוב סופרי המדע הבדיוני.וזאת הדומה לאינטרנט, 

 
אינה נכונה. גיבסון הוזכר בפסקה הראשונה כסופר שכתב על האינטרנט לאחר שנות  (3)תשובה 

 לפני שנות השמונים.שפעלו השמונים, והמשפט בשאלה מתייחס לסופרי מדע בדיוני 
 

. ת של סופרי ה"סייבר פאנק" החלו להופיע רק לאחר שנות השמוניםאינה נכונה. היצירו (4)תשובה 
 המשפט אינו מתייחס אליהם.
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 נכונה.( 4)תשובה  .12

 
עד שורה זו, ונחפש את הקשר המתואר בשאלה. את הקטע נקרא  .22השאלה מתייחסת למידע עד שורה 

פיתוח האינטרנט  הוא חזה אתשבמשפט השני בפסקה השנייה נאמר שפורסטר לא אוהב טכנולוגיה, 
הזהיר מפניו. פורסטר מתאר מערכת תקשורת שמאפשרת לכל אחד להזמין כל מוצר שהוא שהוא ו

ומורכבת מנוכרת המתוארת רוצה וליצור קשר עם כל אחד, ובמשפט לאחר מכן נאמר שהחברה 
נו מקבלים את כל צרכיהם מהמכונה. לפי תיאור זה, אנחנו יכולים לנסח בעצמשאנשים מתבודדים מ

את הקשר שפורסטר תיאר בין "אנשים" לבין "דברים". המכונה מביאה לאנשים את מה שהם צריכים, 
 אך כיוון שהחברה מנוכרת ואנשיה מתבודדים, המכונה לא מביאה את האנשים אל הדברים.

 
אינה נכונה. מערכת התקשורת לא משמשת כדי להביא אנשים אל הדברים. ניתן להבין זאת  (1)תשובה 

 מתאר אנשים מתבודדים והדברים מגיעים אליהם בעזרת המכונה. שפורסטרון כיו
 

אינה נכונה. המכונה אכן לא משמשת כדי להביא אנשים אל הדברים, אך כתוב שהיא ( 2) תשובה
 משמשת כדי להביא לאדם "כל מוצר שהוא נזקק לו".

 
ולפיכך ם את כל צרכיהם, אינה נכונה. פורסטר מתאר מכונה המספקת לאנשים מתבודדי (3)תשובה 

 היא מביאה דברים אל האנשים ולא מביאה את האנשים אל הדברים. 
 

נכונה. המכונה של פורסטר לא נועדה להביא אנשים אל הדברים, אלא להביא דברים אל  (4)תשובה 
 האנשים. 

 

 נכונה. (1)תשובה  .11

 
השנייה, פורסטר מתאר  לפי הפסקה. רוב הפסקהקראנו את  .השאלה הזו מתייחסת לפסקה השנייה

 אנשים מתבודדים אשר מקבלים את כל מה שהם צריכים מהמכונה.
 

ולפיכך נכונה. לפי התיאור של פורסטר, השימוש במכונה יגרום לאנשים להיות מתבודדים,  (1)תשובה 
 להוביל לבידוד חברתי. עלולהוא 

 
מידע. נאמר שאנשים יוכלו לקבל אינה נכונה. לא הוזכר בתיאור של פורסטר קשר למהפכת  (2)תשובה 

 את כל צרכיהם, אך לא הוזכרה מהפכה בהקשר זה.
 

אינה נכונה. התיאור של פורסטר לא כלל התייחסות לניבוי העתיד. פורסטר עצמו הצליח  (3)תשובה 
לחזות את העתיד טוב יותר מסופרי המדע הבדיוני האחרים בתקופתו, אך זוהי לא דעתו על השפעת 

 האינטרנט. 
 

אינה נכונה. פורסטר עצמו סלד מטכנולוגיה, אך לא נאמר כי הוא חושב שהשימוש  (4)תשובה 
 באינטרנט יוביל לסלידה דומה.
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 נכונה. (2)תשובה  .13

 
למידע  םמתאי ואינתוכנן תשובות שאת העל מנת לענות על השאלה, נקרא את התשובות ונפסול 

 בקטע.ש
 

 ה, פורסטר ראה באינטרנט תופעה שלילית.אינה נכונה. לפי הפסקה השניי (1)תשובה 
 

"סייבר פאנק", אשר הופיע לאחר שנות הנכונה. לפי הפסקה הראשונה, גיבסון שייך לזרם ( 2)תשובה 
השמונים, כלומר לאחר האינטרנט. לעומת זאת, לפי תחילת הפסקה השנייה, פורסטר כתב לפני 

 המצאת האינטרנט.
 

השנייה, פורסטר מתאר עולם אשר מושפע מאוד מהמכונה, כלומר אינה נכונה. לפי הפסקה  (3)תשובה 
 לדעתו האינטרנט יהווה מרכיב משמעותי בחיי אנשים.

 
אינה נכונה. לפי הפסקה השנייה, פורסטר אכן טען שהאינטרנט יהפוך אנשים למתבודדים.  (4) תשובה

הבדל בין הן לקבוע שזהו עם זאת, לא מוזכר בקטע מידע לגבי תפיסתו של גיבסון בנושא זה. לא נית
 גיבסון לבין פורסטר.
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 שניפרק  -חשיבה מילולית  -פתרונות 
 

 
מספר 
 השאלה

2 1 3 4 5 6 7 8 9 20 22 21 23 24 25 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 10 12 11 13 

התשובה 
 הנכונה

1 2 1 1 1 4 4 2 

 

 

 כונה.נ (1)תשובה  .2
  

 .בחשבוןאותו להביא הוא משהו שאין צורך זניח  היחס בין המילים המודגשות:
 אותו. להסבירהוא משהו שאין צורך ברור יש יחס דומה:  (1)בתשובה 

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 אותו.לשבור הוא משהו שקל שביר 
 .לדעוךהוא משהו שסיים לבצע את הפעולה  כבוי
 לו.להאמין פשר הוא מישהו שאאמין 

 

 נכונה.  (3)תשובה  .1
 

 .להגישהוא כלי המשמש את מי שמבצע את הפעולה  טסהיחס בין המילים המודגשות: 
 .לגהץהוא כלי המשמש את מי שמבצע את הפעולה  מגהץ יש יחס דומה:( 3)בתשובה 

 מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג, נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך.
 

 ות אינן מתאימות:שאר האפשרוי
 .אורחהיא לקבל לארח משמעות המילה 
 .קמטהיא לבצע פעולה שיוצרת לקמט  משמעות המילה
 .עשבהיא להוציא  לעשב משמעות המילה

 
 :פירושי מילים וביטויים

 מגש. -היא טס משמעות המילה 
 



  -16- שניפרק  -חשיבה מילולית 

 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

 

 נכונה.  (1)תשובה  .3
 

 .סםמבוהוא מי שמפסיק להיות מתפכח היחס בין המילים המודגשות: 
 .מאוחדהוא מי שמפסיק להיות מתפלג יש יחס דומה: ( 1)בתשובה 

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 באיחור. מגיעהוא מי ש מתעכב
 .משתתקמנסה לגרום לכך שאחר יהיה  –הוא  מהסהפירוש המילה 

 .עניהוא מי שהופך להיות מתרושש 
 

 :פירושי מילים וביטויים
 ר.שיכו –היא מבוסם משמעות המילה 
 משתיק, דורש שקט. –היא מהסה משמעות המילה 

 

 נכונה.  (3)תשובה  .4
 

 במקומן )במשקפיים(. עדשותמשמשת להחזקת ה מסגרתהיחס בין המילים המודגשות: 
 במקומם )בספר(. דפיםמשמשת להחזקת ה כריכהיש יחס דומה:  (3)בתשובה 

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .זרעיםצומח משהו )צמח( שהיא כלי המשמש לגידול מאדנית 
 .קלידיםהוא כלי נגינה המופעל באמצעות פסנתר 

 .בגדיםמשמש לאחסון  ארון
 

 נכונה.  (3)תשובה  .5
 

 עליו.הקשה הוא מי שאחר נשאל היחס בין המילים המודגשות: 
 .עמד לימינוהוא מישהו שמישהו אחר נתמך יש יחס דומה:  (3)בתשובה 

 בזוג, נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך.מכיוון ששינינו את סדר המילים 
 

 שאר האפשרויות אינן מתאימות:
 .עמד לדיןהוא מישהו שנאשם 
 .עמד מנגדהוא מישהו שעשה ההיפך מ התערב

 .שעמד מלכתהוא משהו עצר 
 

 :פירושי מילים וביטויים
 שאל אותו. –שאל, ומשמעות הצירוף "הקשה עליו" היא היא:  הקשהמשמעות המילה 

 עזר לו, תמך בו.היא:  עמד לימינו הצירוףמשמעות 
התעלם מדבר מה, בדרך כלל הכוונה היא להתעלמות מדבר שמצריך היא:  עמד מנגד הצירוףמשמעות 

 התייחסות.
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 נכונה.  (3)תשובה  .6
 

 .חלופההמובאת בהקשר של הצגת היא מילה לחלופין היחס בין המילים המודגשות: 
 .תנאיהמובאת בהקשר של הצגת א מילה היובלבד יש יחס דומה:  (3)בתשובה 

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .חיזוקהיא מילה המשמשת להבעת ההיפך ממאידך 
 .מענהלקבל  בה משתמשים במטרההיא מדוע 
 .הסכמההיא מילה המבטאת ניחא 

 
 :פירושי מילים וביטויים

 .מצד שני –, שמשמעותו מאידך גיסאהצורה המקוצרת של הצירוף  היא מאידךהמילה 
 מילא, מקובל, שיהיה. – היאניחא משמעות המילה 

 

 נכונה. ( 3)תשובה  .7
 

 איזה מהמשרדים יוכל לגשת למכרז, ראשית נסכם את הדרישות: על מנת להבין 
 אדריכלים 6לפחות 

 מיליון שקלים לפחות כל אחת 5תוכניות בעלות של  3הכנת לפחות  -
 תוכניות לשכונות חדשות 3הכנת לפחות  -
-  

 ונבדוק איזה מהמשרדים שמתוארים בתשובות עומד בדרישות אלו: עתה
 

המשרד המשרד שמתואר בתשובה זו עומד בדרישה הראשונה והשלישית אך לא נכונה. אינה  (1)תשובה 
 מיליון שקלים לפחות(. התשובה נפסלת. 5בדרישה השנייה )התוכניות שתכנן המשרד אינן בעלות של 

 
שרד שמתואר בתשובה זו עומד בשתי הדרישות הראשונות אך לא בדרישה המנכונה. אינה  (2) תשובה

השלישית )המשרד תכנן רק שתי תוכניות לשכונות חדשות בעוד הדרישה היא לשלוש לפחות(. התשובה 
 נפסלת.

 
 המשרד שמתואר בתשובה זו עומד בשלוש הדרישות. התשובה מתאימה.נכונה.  (3) תשובה

 
רד שמתואר בתשובה זו עומד בדרישה השנייה והשלישית אך לא בדרישה המשנכונה. אינה  (4)תשובה 

 . התשובה נפסלת.)אדריכלים 6שאינו מעסיק לפחות (הראשונה 
 

 נכונה. ( 2)תשובה  .8
 

 למצוא איזוו, יש לבדוק את התשובות הפסקה שלמתכדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר לה
 פנימי תקין. מהן מציעה השלמות שיוצרות פסקה בעלת הגיון

 
לפי ההשלמות המוצעות בתשובה זו, בתחילת הפסקה נאמר כי מחקרו של נכונה. אינה  (1)תשובה 

את הטענה כי משקאות מוגזים עלולים לפגוע בהריון. בהמשך נאמר כי זה לא  מחזקפרופסור אליוט 
גיון פנימי מפתיע שחברה המייצרת משקאות מוגזים השתמשה במחקרו לפרסום. נוצרת פסקה בעלת ה

אם ממחקרו של פרופסור אליוט עולה כי משקאות מוגזים זה דבר לא טוב, אין זה סביר  -לא תקין 
 שחברה שמייצרת משקאות מוגזים תשתמש במחקר זה לפרסום. התשובה נפסלת.
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לפי ההשלמות המוצעות בתשובה זו, בתחילת הפסקה נאמר כי מחקרו של פרופסור נכונה.  (2)תשובה 
את הטענה כי משקאות מוגזים יכולים להקל על ההריון. בהמשך נאמר כי זה לא מפתיע  לישמחאליוט 

שחברה המייצרת משקאות מוגזים לא התייחסה למחקר במסע הפרסום שלה. נוצרת פסקה בעלת הגיון 
אם ממחקרו של פרופסור אליוט עולה כי משקאות מוגזים זה דבר לא טוב, זה סביר  -פנימי תקין 
 ייצרת משקאות מוגזים לא תשתמש במחקר זה לפרסום. התשובה מתאימה.שחברה שמ

 
לפי ההשלמות המוצעות בתשובה זו, בתחילת הפסקה נאמר כי מחקרו של  אינה נכונה. (3)תשובה 

את הטענה כי משקאות מוגזים עלולים לפגוע בהריון. בהמשך נאמר כי זה לא  מחזקפרופסור אליוט 
ת מוגזים השתמשה במחקרו לפרסום. נוצרת פסקה בעלת הגיון פנימי מפתיע שחברה המייצרת משקאו

אם ממחקרו של פרופסור אליוט עולה כי משקאות מוגזים זה דבר לא טוב, אין זה סביר  –לא תקין 
 שחברה שמייצרת משקאות מוגזים תשתמש במחקר זה לפרסום. התשובה נפסלת.

 
ובה זו, בתחילת הפסקה נאמר כי מחקרו של לפי ההשלמות המוצעות בתש נכונה.אינה  (4)תשובה 

את הטענה כי משקאות מוגזים יכולים להקל על ההריון. בהמשך נאמר כי זה לא  מחזקפרופסור אליוט 
מפתיע שחברה המייצרת משקאות מוגזים לא התייחסה למחקר במסע הפרסום שלה. ל נוצרת פסקה 

ליוט עולה כי משקאות מוגזים זה דבר טוב, זה אם ממחקרו של פרופסור א -בעלת הגיון פנימי לא תקין 
 סביר שחברה שמייצרת משקאות מוגזים תשתמש במחקר זה לפרסום. התשובה נפסלת.

 

 נכונה. (1) תשובה .9
 

 למצוא איזוו, יש לבדוק את התשובות הפסקה שלמתכדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר לה
 מי תקין.מהן מציעה השלמות שיוצרות פסקה בעלת הגיון פני

 
לפי המשפט הראשון שמתקבל מההשלמות שמציעה תשובה זו, רוב חברי הצוות לא נכונה.  (1)תשובה 

כתוצאה מכך,  -התרגלו לתנאים החדשים והדבר בא לידי ביטוי ביעילות עבודתם. לפי המשפט השני 
ני. התשובה תכניות הפיתוח שהיו אמורות לצאת לפועל בוטלו. בין שני המשפטים מתקיים קשר הגיו

 מתאימה.
 

לפי המשפט הראשון שמתקבל מההשלמות שמציעה תשובה זו, רוב חברי ( אינה נכונה. 2תשובה )
 -הצוות התרגלו בקלות לתנאים החדשים וזה בא לידי ביטוי ביעילות עבודתם. לפי המשפט השני 

ישום. בין שני כתוצאה מכך, תכניות הפיתוח שהיו אמורות לצאת לפועל לא בוטלו ואף לא זכו לי
 המשפטים לא מתקיים קשר הגיוני. התשובה נפסלת.

 
לפי המשפט הראשון שמתקבל מההשלמות שמציעה תשובה זו, רוב חברי נכונה. אינה  (3)תשובה 

כתוצאה  -הצוות לא התרגלו לתנאים החדשים וזה בא לידי ביטוי ביעילות עבודתם. לפי המשפט השני 
ות לצאת לפועל בוטלו ויושמו מייד. בין שני המשפטים לא מתקיים מכך, תכניות הפיתוח שהיו אמור

 קשר הגיוני. התשובה נפסלת.
 

לפי המשפט הראשון שמתקבל מההשלמות שמציעה תשובה זו, רוב חברי  אינה נכונה. (4) תשובה
כתוצאה  -הצוות לא התרגלו לתנאים החדשים וזה בא לידי ביטוי ביעילות עבודתם. לפי המשפט השני 

כך, תכניות הפיתוח שהיו אמורות לצאת לפועל לא בוטלו וזכו להתקדמות מרשימה. בין שני מ
 המשפטים לא מתקיים קשר הגיוני. התשובה נפסלת.
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 נכונה. (2)תשובה  .20
 

 למצוא איזוו, יש לבדוק את התשובות הפסקה שלמתכדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר לה
 ת הגיון פנימי תקין.מהן מציעה השלמות שיוצרות פסקה בעל

 
לפי ההשלמות שמציעה תשובה זו, בתחילת הפסקה נאמר כי חבר הכנסת דילמן אינה נכונה.  (1)תשובה 

דרש להשמיט מהחוק את הסעיף שהציעה חברת הכנסת כהן. בתגובה נאמר "הכלבים נובחים והשיירה 
ה מסבירים כי פרשנות זו על אף ההתנגדות החוק נשאר כפי שתוכנן. בסיום הפסק –עוברת", כלומר 

ניתנה מכיוון שרק מעט חברי ועדה הודיעו שהם מתכוונים לתמוך בהצעתה של חברת הכנסת כהן. 
משמעות הביטוי אינה תואמת להסבר שבא בעקבותיה. ההשלמות בתשובה יוצרות פסקה בעלת הגיון 

 פנימי לא תקין. התשובה נפסלת.
 

כנסת דילמן דרש לכלול בחוק את הסעיף שהציעה חברת בתחילה נאמר כי חבר הנכונה.  (2)תשובה 
הייתה תמיכה בהצעה  –הכנסת כהן. בתגובה נאמר "דרישתו כמוה כהתפרצות לדלת פתוחה", כלומר 

גם לפני דרישתו של חבר הכנסת דילמן. בסיום הפסקה מסבירים כי פרשנות זו ניתנה מכיוון שרבים 
תמוך בהצעתה של חברת הכנסת כהן. מתקבלת פסקה מחברי הועדה הודיעו מראש שהם מתכוונים ל

 בעלת הגיון פנימי תקין. תשובה מתאימה.
 

בתחילה נאמר כי חבר הכנסת דילמן דרש להשמיט מהחוק את הסעיף שהציעה נכונה. אינה  (3)תשובה 
חברת הכנסת כהן. בתגובה נאמר "דבריו אינם אלא קול קורא במדבר", כלומר אין תומכים נוספים 

תו ואין מי שיקשיב לו. לסיום מסבירים כי פרשנות זו ניתנה מכיוון שרבים מחברי הועדה הודיעו בעמד
שהם מתכוונים להתנגד בהצעתה של חברת הכנסת כהן. משמעות הביטוי אינה תואמת להסבר שבא 

 בעקבותיה. ההשלמות בתשובה יוצרות פסקה בעלת הגיון פנימי לא תקין. התשובה נפסלת.
 

בתחילה נאמר כי חבר הכנסת דילמן דרש לכלול בחוק את הסעיף שהציעה  נכונה.אינה ( 4)תשובה 
חברת הכנסת כהן. בתגובה נאמר "דרישתו סותמת את הגולל על הצעת החוק", כלומר הופכת את 

העברת החוק לחסרת סיכוי. לסיום מסבירים כי פרשנות זו ניתנה מכיוון שרבים מחברי הועדה הודיעו 
שהם מתכוונים לתמוך בחוק למרות הצעתה של חברת הכנסת כהן. משמעות הביטוי לאחר הישיבה 

אינה תואמת להסבר שבא בעקבותיה. ההשלמות בתשובה יוצרות פסקה בעלת הגיון פנימי לא תקין. 
 התשובה נפסלת.

 

 נכונה.  (4)תשובה  .22
 

סקה ולאחר מכן על מנת להבין מהו החיסרון העיקרי של הבדיקה החדשה, יש לקרוא תחילה את הפ
 לעבור על התשובות.

בתחילה נאמר כי סם ממריץ בשם אריתרופויטין משפר את ספיגת החמצן בדם, ומשמש ספורטאים 
רבים מכיוון שקשה לאתרו בבדיקות סמים. עם זאת, בדיקה חדשה מאפשרת לזהות את השפעת הסם 

חב עדיין מכיוון שישנם חומרים באמצעות זיהוי השינויים שהוא גורם בגוף. בדיקה זו אינה בשימוש ר
 נוספים הגורמים לשינויים דומים בגוף ואינם אסורים לצריכה.

 
לפי תשובה זו, הבדיקה החדשה מאפשרת לזהות נטילת אריתרופויטין על אף נכונה. אינה  (1)תשובה 

  שהחומר מסולק מהגוף במהרה. דבר זה אינו החיסרון העיקרי של הבדיקה החדשה. התשובה נפסלת.
 

לפי תשובה זו הבדיקה החדשה אכן מתחקה אחר הגורם העקיף לשיפור בספיגת נכונה.  אינה (2)תשובה 
 החמצן. דבר זה אינו החיסרון העיקרי של הבדיקה החדשה. התשובה נפסלת.
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הבדיקה החדשה אכן יעילה רק בשבוע שלאחר נטילת הסם, אך זהו אינו אינה נכונה.  (3)תשובה 
לה, מכיוון שבדיקות קודמות איפשרו לאתר את הסם רק מייד לאחר נטילתו ולכן החיסרון העיקרי ש

 מדובר דווקא בשיפור יכולת הבדיקה. התשובה נפסלת.
 

הבדיקה החדשה עלולה לזהות את השפעות הסם על הגוף, אך מכיוון ששינויים אלו נכונה.  (4)תשובה 
מבטיח שהנבדק אכן נטל את הסם. זהו  אינם מייחדים את הסם אריתרופויטין בלבד, זיהוי זה לא
 החסרון העיקרי של הבדיקה החדשה. התשובה מתאימה.

 
 נכונה.( 1)תשובה  .21

 
על מנת להבין מה היו דבריו של שייקה, יש לקרוא את התגובה של סגנו ולאחר מכן לבדוק את המוצע 

 בתשובות.
ובדים. משמעות הביטוי בו נאמר כי במפעל של שייקה החלה שביתה בעקבות הכוונה לקצץ בשכר הע

 השתמש סגנו של שייקה היא שלא ניתן להחביא בעיה גדולה באמצעות דבר מה קטן.
 

לפי תשובה זו שייקה הציע לחלק לעובדים חבילות שי, במטרה להרגיע את העובדים נכונה.  (1)תשובה 
פצות על קיצוץ ולסיים את השביתה. התגובה של סגנו מתאימה, שכן חבילות שי )דבר קטן( אינן מ

 בשכר )דבר גדול( ולא סביר שיפתרו את הבעיה. התשובה מתאימה.
 

לפי תשובה זו שייקה הסכים להיענות לדרישות העובדים. התגובה של סגנו אינה נכונה.  אינה (2)תשובה 
מתאימה למקרה זה מכיוון שהגעה להסכם עם העובדים תפתור את הבעיה ותסיים את השביתה. 

 התשובה נפסלת.
 

לפי תשובה זו שייקה הציע להוריד משכר העובדים את ימי השביתה. התגובה אינה נכונה.  (3)תשובה 
של סגנו אינה מתאימה למקרה זה מכיוון שהצעתו של שייקה פוגעת עוד יותר בעובדים ולא סביר 

 שתפתור את הבעיה. התשובה נפסלת.
 

נות לדרישות העובדים. התגובה של סגנו אינה לפי תשובה זו שייקה סירב להיעאינה נכונה.  (4)תשובה 
 מתאימה למקרה זה מכיוון ששייקה אינו מנסה לפתור את הבעיה. התשובה נפסלת.

 

 נכונה. (1)תשובה  .23
 

מחזק את מסקנתו של גיל, יש לקרוא תחילה את הפסקה  אינואיזה מהממצאים בתשובות  הביןכדי ל
 מחזקות את המסקנה.ולאחר מכן לעבור על התשובות ולפסול תשובות ש

בפסקה נאמר כי גיל בדק את מספר החרקים המבקרים שלושה סוגים של פרחים אדומים: פרגים, 
כלניות וצבעונים. הוא מצא כי מספר החרקים המבקרים צבעונים נמוך משמעותית ממספר החרקים 

 ו דוחה אותם.המבקרים את שאר הפרחים והסיק כי הגוון האדום הייחודי אינו מושך חרקים או אפיל
 

לפי ממצא זה, חרקים חסרי חוש ראייה אינם מבקרים צבעונים אך מבקרים פרגים נכונה.  (1)תשובה 
וכלניות. נתון זה מציע הסבר חלופי לתוצאות שקיבל גיל, שכן ייתכן שגורם אחר, שאינו הגוון האדום 

 ה. התשובה מתאימה.של הצבעוני, הוא שדוחה את החרקים. הסבר חלופי לנתון מחליש את המסקנ
 

לפי ממצא זה, צבעונים סגולים משכו יותר חרקים מצבעונים אדומים על אף נכונה.  אינה (2)תשובה 
שהם בעלי אותו הריח. נתון זה מחזק את מסקנתו של גיל, שכן בבדיקה נוספת בה השוותה השפעת 

ה בשאלה. התשובה הצבע על משיכת חרקים התקבלו תוצאות דומות לאלו שהתקבלו בבדיקה שתואר
 נפסלת.
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לפי ממצא זה, החרקים המעטים שפקדו את הצבעונים האדומים היו חסרי חוש אינה נכונה.  (3)תשובה 

החרקים שנמשכו לצבעוני היו אלו שלא  –ראייה, בניגוד לאלו שפקדו את הכלניות והפרגים. כלומר 
של הצבעוני דוחה חרקים. התשובה יכלו לראות את צבעו. הדבר מחזק את מסקנתו של גיל לפיה צבעו 

 נפסלת.
 

לפי ממצא זה, הצוף של צבעונים אדומים מושך חרקים יותר מאשר הפרח אינה נכונה.  (4)תשובה 
עצמו. כלומר, הסיבה שבגללה החרקים לא נמשכים לצבעוני אינה הצוף שלו. הדבר פוסל את ההסבר 

צוף של הצבעוני פחות טוב להם. פסילת החלופי לפיו הסיבה שחרקים לא נמשכים לצבעוני היא שה
 הסבר חלופי לנתון מחזקת את המסקנה. התשובה נפסלת.

 

 נכונה.  (3)תשובה  .24
 

מדגימה הידמות בקוליות, יש להבין מהי הידמות זו  אינהאיזו מהנטיות שבתשובות על מנת להבין 
 מהקטע ולאחר מכן לעבור על התשובות ולפסול תשובות שמדגימות תופעה זו.

קוליים: צלילים קוליים דורשים הרטטה של -תחילה מתארים את ההבדל בין צלילים קוליים ללאב
 מיתרי הקול. לאחר מכן מסבירים מהן שתי האפשרויות של הידמות בקוליות:

 קולי אם הצליל שאחריו אינו קולי-צליל שהופך מקולי ללא -
 קולי לקולי אם הצליל שאחריו הוא קולי-צליל שהופך מלא -

נטייה זו מדגימה הידמות בקוליות מכיוון שבמילה המקורית מופיעה "ט" נכונה. אינה  (1) תשובה
קוליים ולאחר השינוי מופיעה "ד" המשתייכת לצלילים הקוליים. כלומר -המשתייכת לצלילים הלא

 קולי לקולי. התשובה נפסלת.-הצליל "מ" המופיע לפני האות ששונתה הופך מלא
 

נטייה זו מדגימה הידמות בקוליות מכיוון שבמילה המקורית מופיעה "ק"  נכונה. אינה (2)תשובה 
קוליים ולאחר השינוי מופיעה "ג" המשתייכת לצלילים הקוליים. כלומר -המשתייכת לצלילים הלא

 קולי לקולי. התשובה נפסלת.-הצליל "מו" המופיע לפני האות ששונתה הופך מלא
 

ה הידמות בקוליות מכיוון שבמילה המקורית מופיעה "נ" מדגימ אינהנטייה זו  נכונה. (3)תשובה 
המשתייכת לצלילים הקוליים ולאחר השינוי מופיעה "מ" המשתייכת גם היא לצלילים הקוליים. 

 כלומר בשני המקרים לאחר הצליל "ע" מופיע צליל קולי ולכן אין הידמות בקוליות. התשובה מתאימה.
 

ימה הידמות בקוליות מכיוון שבמילה המקורית מופיעה "ב" נטייה זו מדגאינה נכונה.  (4) תשובה
קוליים. כלומר -המשתייכת לצלילים הקוליים ולאחר השינוי מופיעה "פ" המשתייכת לצלילים הלא

 קולי. התשובה נפסלת.-הצליל "ר" המופיע לפני האות ששונתה הופך מקולי ללא
 

 נכונה. (2)תשובה  .25
 

את דעתו של כותב הפסקה, תחילה נסכם את הפסקה ולאחר מכן על מנת להבין איזו מהטענות משקפת 
 נבדוק את המוצע בתשובות.

בתחילת הפסקה נאמר כי תקציב החינוך הוא מדד להשוואת ההשקעה בחינוך בין מדינות וכי התקציב 
שישראל מקצה לחינוך הוא הגבוה ביותר במדינות המערב. בהמשך נאמר כי מדד זה אינו משקף את 

אל מכיוון ששיעור התלמידים בה גבוה יותר מבמדינות אחרות ולכן דורש תקציב גבוה המצב בישר
יותר. מסקנתו של הכותב היא כי מדד מדויק יותר להשקעה בחינוך יהיה הוצאה ממוצעת עבור כל 

 תלמיד במדינה.
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 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

 

 טענה זו הפוכה לדעתו של כותב הפסקה, שכן הוא טוען שהמדד המתייחסנכונה. אינה  (1)תשובה 
לתקציב המדינה בעייתי מכיוון שאינו מתחשב במספר התלמידים המשתנה בין מדינות. התשובה 

 נפסלת.
 

טענה זו עולה מן הפסקה, שכן לפי המדד המתייחס לתקציב החינוך ישראל מדורגת נכונה.  (2) תשובה
שאם  במקום הראשון, אך מכיוון ששיעור התלמידים בישראל גבוה מבמרבית מדינות המערב, סביר

המדד יתייחס להוצאה הממוצעת עבור כל תלמיד ישראל תרד בדירוג. מסקנה זו משקפת את עמדתו 
 של הכותב. תשובה זו מתאימה.

 
טענה זו אינה משקפת את עמדתו של הכותב מכיוון שהוא מציע בפסקה מדד אינה נכונה.  (3)תשובה 

מידים השונים במדינות המערב. חלופי להשוואת ההשקעה בחינוך הלוקח בחשבון את שיעורי התל
 התשובה נפסלת.

 
טענה זו אינה משקפת את עמדתו של הכותב מכיוון שהוא אינו מתייחס כלל אינה נכונה.  (4)תשובה 

 להצלחת מערכת החינוך הישראלית. התשובה נפסלת.
 

 נכונה.( 1)תשובה  .26
 

ולאחר מכן נעבור על על מנת להבין מדוע נטען כי "טענה זו אינה מדויקת", נסכם את הפסקה 
 התשובות.

מהמשפט הראשון בפסקה ניתן להבין כי הטענה שאינה מדויקת היא "שמאז החל הביקוש ליצירות 
אמנות, החלו להופיע גם זיופי אמנות". עלינו להבין מדוע היא אינה מדויקת. בהמשך נאמר כי בעבר 

מזויפות. כדי להבדיל בין מקור אספני אמנות לא עסקו בשאלה האם היצירות שבידיהם מקוריות או 
לזיוף נדרשת מומחיות שלא הייתה קיימת אז ובאופן כללי "זיוף" הוא רעיון חדש יחסית לפיו ליצירה 

 יש תכונות שלא ניתן לשחזר.
 

בתשובה זו נאמר כי הטענה לפיה זיופים החלו להופיע כתוצאה מביקוש ליצירות נכונה.  (1)תשובה 
בעבר היו קיימים זיופים, על אף שאספני האמנות לא יכלו להבחין בין מקור  אינה מדויקת מכיוון שכבר

לזיוף ולא ייחסו לכך חשיבות. הסבר זה אכן מציג את הבעייתיות בטענה, שכן הופעת הזיופים אינה 
 קשורה לביקוש ליצירות אלא ליכולת להבחין בין מקור לזיוף. התשובה מתאימה.

 
זו נאמר כי הטענה לפיה זיופים החלו להופיע כתוצאה מביקוש  בתשובהאינה נכונה.  (2) תשובה

ליצירות אינה מדויקת מכיוון שאספני אמנות ידעו שהם אינם יכולים להבחין בין מקור לזיוף. אמירה 
זו אינה עולה מן הפסקה מכיוון שלפיה הסיבות שבעבר לא השתמשו במונח "זיוף" הן חוסר היכולת 

ומזויפת והתפיסה לפיה אין יצירת מקור בעלת תכונות עדיפות. תשובה זו להבחין בין יצירה אמיתית 
 אינה מתאימה לכתוב בפסקה ואינה מסבירה מדוע הטענה אינה מדויקת. התשובה נפסלת.

 
בתשובה זו נאמר כי הטענה לפיה זיופים החלו להופיע כתוצאה מביקוש אינה נכונה.  (3)תשובה 

ר לא הייתה למונח "זיוף" משמעות שלילית. אמירה זו אינה עולה ליצירות אינה מדויקת מכיוון שבעב
מן הפסקה מכיוון שלפיה הרעיון של "זיוף" לא היה קיים בעבר כלל. תשובה זו אינה מתאימה לכתוב 

 בפסקה ואינה מסבירה מדוע הטענה אינה מדויקת. התשובה נפסלת.
 

יופים החלו להופיע כתוצאה מביקוש בתשובה זו נאמר כי הטענה לפיה זנכונה. אינה ( 4)תשובה 
ליצירות אינה מדויקת מכיוון שבעבר לא היו קיימים היכולת או העניין ליצור העתקים. אמירה זו אינה 
מסבירה מדוע הטענה המוזכרת אינה מדויקת שכן היא אינה מתייחסת להופעתם של זיופים. התשובה 

 נפסלת.
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 נכונה.( 2)תשובה  .27
 

משתמעת מדבריו של סמית, יש לקרוא תחילה את אינה ענות בתשובות על מנת להבין איזו מהט
 הפסקה ולאחר מכן יש לקרוא את התשובות ולפסול תשובות בהן מופיעות טענות שמשתמעות מדבריו.

סמית טוען כי מה שהופך מנהג מקובל לכלל חברתי אינו רק עד כמה הוא מקובל. הוא מביא שתי 
י לשתות תה כל יום אחר הצהריים והשנייה היא המנהג להוריד את דוגמאות: האחת היא המנהג האנגל

הכובע בכניסה לכנסייה. לפי סמית מנהג שתיית התה אינו כלל מחייב על אף שמרבית האנגלים 
 מקיימים אותו, ואילו כלל מחייב הוא כזה שיש לו הצדקה ומי שאינו מציית לו יגונה.

 
ובה זו אכן משתמעת מדבריו של סמית. סמית טוען הטענה המובאת בתשנכונה. אינה ( 1)תשובה 

ששתיית תה אינה כלל מחייב אלא מנהג בלבד ולכן אין סיבה לגנות את מי שאינו מציית לו. התשובה 
 נפסלת.

 
משתמעת מדבריו של סמית. לפי הפסקה, סמית  אינההטענה המובאת בתשובה זו . נכונה (2)תשובה 

הוא שמי שנוהג לפי הכלל מרגיש מחויב לנהוג לפיו ורואה בו אומר שמה שמבדיל מנהג מכלל מחייב 
 הצדקה לגנות את מי שלא עושה זאת. התשובה מתאימה.

 
הטענה המובאת בתשובה זו אכן משתמעת מדבריו של סמית. סמית טוען אינה נכונה.  (3)תשובה 

קות אך אינם ששתיית תה בקרב האנגלים היא דוגמה למנהג שמרבית האנגלים מקפידים עליו באדי
 רואים בו כלל מחייב. התשובה נפסלת.

 
הטענה המובאת בתשובה זו אכן משתמעת מדבריו של סמית. סמית משווה בין אינה נכונה.  (4) תשובה

מנהג שתיית התה והורדת הכובע וטוען כי שתיית התה היא מנהג בלבד. ניתן להסיק כי לפי סמית 
רתי מחייב ואנשים פועלים על פיו מתוך תחושת מחויבות. הורדת הכובע בכניסה לכנסייה היא כלל חב

 התשובה נפסלת.
 

 נכונה. (1)תשובה  .28
 

מה רצו איזרמן וסמין לבדוק בניסויים המתוארים בקטע, יש לקרוא את הפסקה על מנת להבין 
 הראשונה.

זור הפסקה מציגה את הקשר בין רגש לטמפרטורה ומסבירה את הבסיס הפיזיולוגי לקשר לפיו אותו א
במוח אחראי הן על עיבוד תחושות של קרבה והן על עיבוד תחושות של חום וקור. בסוף הפסקה נאמר 

כי הפסיכולוגים איזרמן וסמין שיערו כי הטמפרטורה בסביבת האדם משפיעה על הקרבה שהוא חש 
 נכונה. (1)כלפי אנשים. הם רצו לבחון את ההשערה שלהם בניסויים. תשובה 

 

 ה.נכונ (1)תשובה  .29
 

על מנת להבין איך בדקו החוקרים בניסוי הראשון את השערתם, יש לקרוא את הפסקה השנייה 
 והפסקה השלישית.

נאמר כי "דרך אחרת" לבדיקת ההשערה היא "ניתוח דרכי הביטוי" של הנבדקים. מהפסקה  15בשורה 
לאחר שאחזו בכוס  (11)שורה  דירוג שקבעו הנבדקיםהשנייה ניתן להבין כי מידת הקרבה נמדדה לפי 

 נכונה. (1)חמה או כוס קרה. תשובה 
נפסלת מכיוון שההשפעה על הקרבה אמנם נעשתה באמצעות שינוי  (2)יש לשים לב כי תשובה 

הוא הקרבה כלפי האנשים שהנדבקים חשבו עליהם וזה  הטמפרטורה אך מה שנמדד "בדרך אחרת"
 נעשה על ידי דיווח ישיר.
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  נכונה.( 1) תשובה .10
 

 מנת לסווג את התיאור לרמת ההפשטה הנכונה יש לקרוא את החלק הרלוונטי בפסקה הרביעית.על 
 לפי הפסקה, ברמה הראשונה והמוחשית ביותר משתמשים בפעלים המציינים פעולה אחת ממוקדת.

 ברמה השנייה משתמשים בפעלים המתארים התנהגויות ותוצאות רגשיות. 
 ים מצב רגשי ללא נקודת התחלה או סיום ברורות.ברמה השלישית משתמשים בפעלים המתאר

 ברמה הרביעית והמופשטת ביותר משתמשים בתארים המייחסים לאנשים תכונות.
 נכונה. (1)לפי כללים אלו, התיאור "נאוה דפדפה בספר" משתייך לרמה הראשונה. תשובה 

 
 

 נכונה. (4) תשובה .12
 

להבין מה היו ממצאי הניסויים , יש המשפטמת כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשל
 .היגיון פנימי במשפט שנוצרהמקיימת תשובה את הלמצוא ולבדוק את התשובות מכן  ולאחר

השנייה מתוארים ממצאי הניסוי הראשון: "...הנבדקים שהחזיקו בכוס חמימה דיווחו בממוצע  בפסקה
 קו בכוס קרה".על קרבה נפשית רבה יותר כלפי האדם שחשבו עליו מהנבדקים שהחזי

בפסקה החמישית מתוארים ממצאי הניסוי השני: "...הנבדקים ששהו בחדר החמים תיארו את הסרטון 
במונחים מוחשיים יותר מהנבדקים ששהו בחדר הקריר". לפי ניתוח דרכי הביטוי המוסבר בפסקה 

ה יותר. תשובה הרביעית, ניתן להסיק כי גם בניסוי השני טמפרטורה חמימה הובילה לתחושת קרבה רב
 נכונה.( 4)

 
 

 נכונה. (1)תשובה  .11
 

 , יש לקרוא את המשפט הרלוונטי.29להבין למי מתייחסת המילה "דעתם" בשורה על מנת 
במשפט כתוב "...אנו קוראים לעמיתינו החוקרים לתת את דעתם להשפעה האפשרית...", כלומר הדעה 

 נכונה. (4)שובה של חוקרים נוספים על נושא מחקרם של איזרמן וסמין. ת
 
 

 נכונה.( 2)תשובה  .13
 

שרון מתכננת לערוך ניסוי העוסק בעזרה לזולת ובהשפעת השהייה במרחב פתוח לעומת בחדר סגור. לפי 
הפסקה האחרונה, מסקנת מחקרם של איזרמן וסמין היא "שיש קשר בין הטמפרטורה בסביבת האדם 

על מנת ששרון תוכל לערוך ניסוי שיבדוק את (. 27ובין הקרבה הנפשית שהוא חש כלפי זולתו" )שרוה 
נכונות בני האדם לעזור לזולת כתלות בסביבה שלהם עליה לדאוג כי התנהגות הנבדקים לא תהיה 

מושפעת מגורמים נוספים. לכן חשוב שלא יהיו הבדלי טמפרטורה בין המרחב הפתוח לחדר הסגור, 
 (2)המרחב או הטמפרטורה. תשובה  –שפעלו  אחרת לא ניתן יהיה להסיק מה גרם לנבדקים לפעול כפי

 נכונה.
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 פרק ראשון -חשיבה כמותית  -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה

2 1 3 4 5 6 7 8 9 20 22 21 23 24 25 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 10 

התשובה 
 הנכונה

4 1 1 2 2 

 

 נכונה.  (3)תשובה  .2
 

 , ניעזר בנתוני הסרטוט.  +  מצוא למה שווה סכום הזויותכדי ל
( אשר שווים באורכם, CO-ו AO, אשר מורכב משני רדיוסים )AOCהיא זוית בתוך משולש  αזוית 

הוא משולש שווה שוקיים,  AOC. מכאן ניתן להסיק שמשולש (AC)וממיתר שאין לנו מידע נוסף עליו 
 :אשר זויות הבסיס שלו שוות, כלומר

 
הקצרה,  CBהיא גם זוית היקפית הנשענת על הקשת  בנוסף לפי הסרטוט ניתן לראות כי הזוית 

 .2α-, כלומר הוא שווה לשנייםומכאן שגודלה של הקשת במעלות הוא פי 
הקצרה, ומכאן שגודלה של הקשת במעלות  ACהיא זוית היקפית במעגל, אשר נשענת על הקשת  βזוית 
 .2βהוא 

 .הקוטר, ומכאן ניתן להסיק כי גודלה הוא נשען  עליהחיבור שתי הקשתות הללו יוצר קשת 

 :  + כעת ניתן לבנות את המשוואה שבעזרתה נחלץ את הסכום של

 

 

 נכונה. (3)תשובה . -שווה ל   +הסכום 

 

 נכונה.  (1)תשובה  .1
 

 נציג שתי דרכים לפתור את השאלה:
 

 דרך א: פישוט אלגברי ושימוש בנוסחת כפל מקוצר
הביטוי מתאים במבנה שלו לתבנית של נוסחת הכפל המקוצר השלישית, נהפוך את הסדר של המשתנים 

 שבסוגריים השמאליים כדי להראות זאת: 

 
 בשלב הבא נפתח את הסוגריים לפי התבנית של נוסחת הכפל המקוצר השלישית:

 
 נכונה. (1)תשובה 



  -26- ראשוןפרק  -חשיבה כמותית 

 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

 

 רך ב: הצבת מספרים מהראשד
 נציב:

 
 :שבשאלהנבדוק את ערכו של הביטוי 

 
 נבדוק את ערכן של כל התשובות וננסה לפסול שלוש מהן:

 יכולה להיות נכונה: (1)תשובה 

 
 איננה נכונה: (2)תשובה 

 
 איננה נכונה: (3)תשובה 

 
 איננה נכונה:( 4)תשובה 

 
 נכונה. (1)תשובה  כאן כיומ, (4)-ו (3) ,(2)פסלנו את תשובות 

 

 נכונה.  (1)תשובה  .3
 

בהגרלה המתוארת בשאלה מוגרל סכום כסף קבוע, אשר מתחלק שווה בין כל הזוכים. נאמר לנו שאם 
מקבל אילו  המאשר הסכום שהי 151,111-סכום גדול ב כל אחד היה מקבלהיו זוכים בפרס שני אנשים, 

 היו זוכים שלושה אנשים.
פשרויות לסכום הזכייה הכולל. התשובה הנכונה היא זו בה מוצע סכום זכיה כולל התשובות מציעות א

בו ההפרש בין הסכום שהיה מקבל זוכה אילו היו שני זוכים, ובין הסכום שהיה מקבל זוכה אילו היו 
 כאשר נגיע לתשובה הנכונה: נעצורשקלים.  151,111 שלושה זוכים הוא

 
 נכונה: (1)תשובה 

 
  -ש נבדוק את ההפר

 
 התשובה מתאימה.

 
אין צורך לבדוק תשובות נוספות. ובכל זאת, להלן  -בהצבות תשובות, כאשר נמצאת תשובה נכונה 

 נדגים מדוע שאר התשובות אינן נכונות:
 

 לא נכונה: (2)תשובה 

 
  -נבדוק את ההפרש 
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 לא נכונה: (3)תשובה 

 
  -נבדוק את ההפרש 

 

ללא  2-מתחלק ב 1,551,111המספר  לא נכונה: (4)תשובה 
ההפרש  ולפיכך(. 3-, ולכן אינו מתחלק ב11ללא שארית )סכום ספרותיו הוא  3-שארית אך לא מתחלק ב

 לפיכך ניתן לפסול את התשובה.שלם. בין הסכומים לא יהיה מספר 
 נכונה. (1)מכאן שתשובה 

 
 נכונה.  (3)תשובה  .4

 
 ממנו. נציב: 21%מהווה  a-ו הוא השלם הגדול, bלפי הנתון הראשון נראה כי 

 

 את הנתונים בטבלת האחוזים, ונבדוק את היחסים בין הנתונים: נארגן

 חלק ממשי אחוז
111% 111 

21% a 

 :aנחשב את 

 
ממנו. נארגן מחדש את הנתונים בטבלת  %xמהווה  b-הוא השלם, ו aלפי הנתון השני נראה כי הפעם 

 :111%-יהיה ה aבור האחוזים, והפעם הערך שהתקבל ע

 חלק ממשי אחוז
111% 21 
x% 111 

 

 נכונה. (3). תשובה 511%שווה  xכלומר 
 

 נכונה.  (3)תשובה  .5
 

ונשווה את סכום יחידות היחס לסכום  x -נגדיר כל יחידת יחס כ .1:1:3נתון כי היחס בין הזוויות הוא 
 ערכה של יחידת יחס אחת: כדי למצוא את( -הזוויות במשולש )כלומר ל

 

 

 
מצאנו את גודלן במעלות של שתי הזוויות שמיוצגות על ידי יחידת יחס אחת. כעת נמצא את גודלה של 

 הזווית שגדולה מהן פי שלושה:

 
 .גדלי הזוויות במשולש הם אפוא 

 ( נכון.3מתקבל כי במשולש יש זווית קהה, ולפיכך ההיגד שבתשובה )

 5חלקי  5חלקי 

 5פי  5פי 
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 נכונה.  (1)ובה תש .6
 

  נוסחת הנפח של חרוט היא:

 . נביע זאת בנוסחה: AOשטח בסיס החרוט הוא שטח עיגול. גובה החרוט הוא 

 
, הרדיוס ורק להציב בנוסחה. נקדם AOכעת נותר לנו למצוא את הגובה 

 את הנתונים הנוספים שהשאלה העניקה לנו:
ות שבמשולש שנוצר ביחד עם הגובה של החרוט יש לפי הסרטוט ניתן לרא

מדובר  -, וזוית ישרה שיוצר הגובה עם בסיס החרוט. כלומר זוית של 

 במשולש כסף. נסרטט אותו בצד ונעבוד איתו למציאת הצלעות החסרות:
 
 
 
 

 נחשב את הגובה ואת רדיוס המעגל עפ"י היחסים הקבועים של משולש כסף:

 
 ב את הנתונים בנוסחה שבנינו ונחשב את הנפח. נפשט תחילה את המונה:כעת נצי

 
 נמשיך בפישוט לאחר חיבור המכנים:

 
 נכונה. (1)תשובה 

 

 נכונה.  (2)תשובה  .7
 

על מנת להבין טוב יותר את הסיפור המתואר בשאלה, נסרטט דגם פשוט של 
 הכיתה בשאלה, כאשר כל מלבן מייצג כיסא:

 
שורה זהה, ולפיכך, כדי לחשב את הערך המבוקש, אפשר לבדוק כמה אפשריות יש  מספר הכיסאות בכל

)כמספר השורות בכיתה(. חשוב לשים לב שלכל  4לדניאלה ומאיה לשבת בשורה הראשונה, ולהכפיל פי 
שני כיסאות אותם בחרו דניאלה ומאיה יש שתי אפשרויות ישיבה, לדוגמה: דניאלה בחרה בכיסא 

, 1זו אפשרות אחת. אם ישבו הפוך )כלומר מאיה בכיסא מספר  – 2רה בכיסא מספר , ומאיה בח1מספר 
 ( מדובר באפשרות נוספת אשר שונה מהקודמת. 2ודניאלה בכיסא מספר 

A 

B 

 ס"מ 6

 חלקי 
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 נארגן את כל האפשרויות של שורה אחת בטבלה:

 3כיסא  2כיסא  1כיסא 
  מאיה דניאלה
  דניאלה מאיה

 מאיה דניאלה 
 דניאלה מאיה 

דרכים שונות בהן יכולות דניאלה ומאיה לשבת בשני כיסאות צמודים. נכפיל  4מר בכל שורה ישנן כלו
 במספר השורות:

 
 נכונה. (2)אפשרויות. תשובה  16התקבל כי ישנן 

 

 נכונה.  (4)תשובה  .8
 

שואלים אותנו לגבי היחס של סך כפיות הקפה וסך כפיות הסוכר בהן השתמשו להכנת הקפה. תחילה 
 את סכום כפיות הקפה:נחשב 

 
 כעת נחשב את סכום כפיות הסוכר:

 
 . אולם יחס זה לא מופיע בתשובות. מצאנו כי היחס בין סך כפיות הקפה לסך כפיות הסוכר הוא 

נזכור שיחס בין שני גדלים ניתן לצמצם ולהרחיב, כל עוד נשמור על הקשר המקורי בין הגדלים. נראה 
הוא במספרים שלמים, ולכן נשאף להרחיב את היחס שמצאנו כך שיראה קשר בין בתשובות שהיחס 

 שני מספרים שלמים:
 סך כפיות הסוכר סך כפיות הקפה

3 
 

6 5 
 

 נכונה. (4). תשובה 6:5מכאן התקבל היחס 
 

 נכונה.  (4)תשובה  .9
 

או יותר, נשתמש ימים  12על מנת למצוא מי מהתלמידים נבחן בשני מבחנים עוקבים בהפרש של 
בתכונות התרשים. מיקום הצורה שמייצגת כל תלמיד נותן לנו מידע בנוגע לתאריך שבו ניגש התלמיד 

, x-לבחינה, ולפיכך נחפש בגרף שתי צורות זהות אשר נמצאות יחסית רחוק אחת מהשנייה על ציר ה
 .y-תוך התעלמות מציר ה

הירח בתחילת החודש, צורה אשר מייצגת את הילה.  באופן מובהק נראה כי ישנו מרווח גדול בין צורות
לחודש,  21-לחודש, ולאחר מכן נבחנה שוב ב 5-במרווח הגדול ביותר נראה כי הילה נבחנה לראשונה ב

 ימים. 15כלומר בהפרש של 
 נכונה.( 4)תשובה 

 2 פי 2 פי
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 נכונה.  (1)תשובה  .20
 

אחרון שקיבל התלמיד, שיטת החישוב הישנה של הציון הייתה לפי ההסבר המקדים לגרף הציון ה
 . x-לפי כיוון ההתקדמות של ציר ה -כלומר, הציון שמייצג הסימן הימני ביותר בגרף של כל תלמיד 

לאחר השינוי של שיטת החישוב של הציון הסופי כל תלמיד יקבל את הציון הגבוה ביותר שלו בתור 
 .y-בהתאם לציר ה במונחי הגרף הכוונה היא לסימן העליון של כל תלמיד -הציון הסופי 

 
כעת נחפש את הסימן הגבוה ביותר של כל תלמיד, ונראה האם נוסף על כך הוא גם הסימן הימני ביותר 

של התלמיד. התשובה הנכונה תהייה התלמיד שסימנו הגבוה ביותר לא יהיה סימנו הימני ביותר, 
 יחושב מחדש בשל השינוי. כלומר שציונו הגבוה ביותר לא יהיה ציונו האחרון, ולפיכך ציונו הסופי

. כלומר אוהד 21-, אך ציונו האחרון מצוי ביום ה12-נראה כי סימן הריבוע הגבוה ביותר מצוי ביום ה
 ( נכונה.1הוא התלמיד אשר ציונו ישתנה בשל השינוי בשיטת חישוב הציון הסופי. תשובה )

 

 נכונה.  (2)תשובה  .22
 

בצורה מסודרת אחר ימי השישי של החודש המתואר  על מנת למצוא את התשובה הנכונה נצטרך לעקוב
 בתרשים. 

 7לחודש היה יום שישי, אך לפי התרשים אף תלמיד לא נבחן ביום זה. אם נתקדם  1-נתון לנו כי ביום ה
חשוב לזכור שיש להוסיף שבעה ימים שלמים בכל פעם שאנחנו  -לחודש  8-ימים, נגיע לתאריך ה

 גם ביום זה אף אחד מהתלמידים לא נבחן. .8 = 7 + 1: מתקדמים שבוע, כלומר במקרה זה
 לחודש, יום שבו נבחנו בועז ודני, כלומר שני תלמידים. 15-התקדמות של שבוע נוסף תביא אותנו ל

לחודש, פעם נוספת לא נבחנו תלמידים כלל, וכך גם ביום שישי  22-ביום השישי הבא, בתאריך ה
 לחודש. 29-האחרון לחודש, ב

 נכונה. (2)ל ימי השישי של החודש המתואר בתרשים נבחנו בדיוק שני תלמידים. תשובה כלומר בכ
 

 נכונה.  (2)תשובה  .21
 

נסמן על התרשים את המבחן הראשון והשני של כל תלמיד. על מנת לבדוק מהו ממוצע שעות הלמידה 
הרי  של כל תלמיד לקראת הבחינה השנייה שערך נמצא את השעות שלמד לקראת הבחינה, שזהו

  המספר המופיע ליד כל סימן, ונחלק במספר הימים בהם למד לבחינה:

 נבדוק כל תשובה עד שנגיע לתשובה הנכונה או עד שנפסול שלוש תשובות.
 

ימים. מכיוון שמספר הימים  7שעות לקראת הבחינה, ולמד במשך  5אוהד למד  איננה נכונה: (1)תשובה 
 נפסלת.( 1). תשובה 2-טעם לחשב את הממוצע, שהרי אין ספק כי הוא קטן מגדול ממספר השעות, אין 

 
ימים. חישוב הממוצע יתן לנו  5שעות לקראת הבחינה, ולמד במשך  11בועז למד  נכונה: (2)תשובה 

 ( נכונה.2. תשובה )שבועז למד שעתיים בממוצע בכל יום: 
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 יק את הבדיקה. נדגים להלן מדוע שאר התשובות לא נכונות:ולהפס (2)בשלב זה ניתן לסמן את תשובה 
 

ימים. חישוב הממוצע יתן  11ולמד במשך  שעות לקראת הבחינה, 31דני למד  איננה נכונה: (3)תשובה 

 נפסלת. (3). תשובה לנו שדני למד שלוש שעות בממוצע בכל יום: 

 
ימים. חישוב הממוצע  15ולמדה במשך  לקראת הבחינה,שעות  21הילה למדה  איננה נכונה: (4)תשובה 

 נפסלת. (4). תשובה יתן לנו שהילה למדה פחות משעתיים בממוצע בכל יום: 

 

 נכונה.  (4)תשובה  .23
 

נביא את הביטוי . כדי לעשות זאת מה ערכו של הביטוי ואנו מתבקשים לחשב  נתון כי 

 :לצורה שכוללת  

 
 :xכעת נביע את ערך הביטוי שהתקבל באמצעות 

 
 נכונה. (4)תשובה 

 

 נכונה.  (4)תשובה  .24
 

נכונה תמיד, ולא רק  -", במילים אחרות נכונה בהכרחהשאלה מבקשת מאיתנו לקבוע איזו מהטענות "
 .n = 4. נציב: 2-חייב להיות גדול מ n . לפי הנתוניםnבמקרים מסוימים. נציב מספר מהראש במקום 

 
אמנם ישנה ארץ אחת פחות ברשימה מאשר מספר הזוכים בהגרלה, אך לא  איננה נכונה: (1)תשובה 

נאמר לנו כי עליהם לבחור בארצות שונות. נאמר לנו שכל אחד מהמשתתפים בחר באקראי את ארץ 
ל יבחרו כל המשתתפים את אותה הארץ, היעד מתוך הרשימה, ולפיכך יכולה להיות אפשרות שבה למש

וכך יהיו ארצות אליהן לא יגיע אף זוכה. הראינו כי ההיגד בתשובה זו אינו בהכרח נכון. התשובה לא 
 מתאימה.

 
בדומה לדוגמה מהסעיף הקודם, יכולה להיות אפשרות שבה כל הממשתפים  איננה נכונה: (2)תשובה 

כים שלנו יסעו לאותו מקום, כלומר יסעו יותר משני יבחרו באקראי באותה הארץ, כל ארבעת הזו
 משתתפים לאותה ארץ. הראינו כי ההיגד בתשובה זו אינו בהכרח נכון. התשובה לא מתאימה.

 
בשל הבחירה האקראית של המשתתפים הזוכים בארצות אליהן יסעו, תיתכן  איננה נכונה: (3)תשובה 

לכל ארץ יסע לפחות משתתף אחד. הראינו כי ההיגד אפשרות שבה שלושה יבחרו בארצות שונות, ובכך 
 בתשובה זו אינו בהכרח נכון. התשובה לא מתאימה.

 
 תשובות, ניתן לסמן את התשובה הרביעית כנכונה. 3בשלב זה, לאחר שפסלנו 

 נכונה: (4)תשובה 
ק שלוש ננסה לחשוב על מצב הקיצון, שבו שלושה מן הזוכים נוסעים לארצות שונות. מכיוון שישנן ר

ארצות ברשימה, יהיה זוכה אחד שיסע לארץ אליה כבר נוסע אחד הזוכים. לכן חייבת בכל מקרה 
 נכונה. (4)להיות לפחות ארץ אחת אליה יסעו לפחות שני זוכים. תשובה 
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 נכונה.  (2)תשובה  .25
 

 :yועבור  xנציב מספרים פשוטים אשר מתאימים לנתוני השאלה עבור
x = 0 

z = 1 

 :yהנעלמים במשוואה הנתונה על מנת למצוא את כעת נציב את 

 

 

 
 כעת נמצא את ערך הביטוי לגביו נשאלנו:

 
 נציב את הנעלמים בתשובות ונפסול כל תשובה שתוביל לערך שונה של הביטוי:

 
 איננה נכונה:( 1)תשובה 

 
 עשויה להתאים: (2)תשובה 

 
 איננה נכונה: (3)תשובה 

 
 שהמכנה לא יכול להיות שווה לאפס, ועל כך תשובה זו נפסלת. מתקבל ביטוי שקרי, מכיוון

 
 איננה נכונה: (4)תשובה 

 
 נכונה. (2)כעת לאחר שפסלנו שלוש תשובות ניתן לקבוע כי תשובה 

 
 

 נכונה.  (4)תשובה  .26
 

 ונמצא את שאר הנעלמים בהתאם: a = 1נמצא כי 
b = 1 + 2 = 3 

c = 3 + 2 = 5 

 ל שלוש תשובות:נציב בתשובות על מנת לפסו
 

 נפסלת: (1)תשובה 

 
 ללא שארית ניתן לפסול את התשובה. 4-לא מתחלק ב 15-מכיוון ש
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 מתאימה: (2)תשובה 

 
ללא שארית התשובה מתאימה, אך לא נסמן אותה מכיוון שעוד לא פסלנו  3-מתחלק ב 18-מכיוון ש

 שלוש תשובות.
 

 נפסלת: (3)תשובה 

 
 לא שארית ניתן לפסול את התשובה.ל 3-לא מתחלק ב 21-מכיוון ש

 
 מתאימה: (4)תשובה 

 
 ללא שארית התשובה מתאימה. 3-מתחלק ב 9-מכיוון ש

 שעשויות להיות מתאימה. נבחר ערכים חדשים להצבה: (4)-ו (2)נותרנו עם תשובות 
 ונמצא את שאר הנעלמים בהתאם: a = 2נקבע כעת כי 

b = 2 + 2 = 4 

c = 4 + 2 = 6 

 פסלת:נ (2)תשובה 

 
 כנכונה. (4)ללא שארית התשובה נפסלת. בשלב זה ניתן לסמן את תשובה  3-לא מתחלק ב 32-מכיוון ש
 נכונה: (4)תשובה 

 
 ללא שארית התשובה נכונה. 3-מתחלק ב 12-מכיוון ש

 

 נכונה.  (1)תשובה  .27
 

ן. ננסה מכיוון שלא ניתן לנחש בקלות את המספר המדובר בשאלה, נצטרך לבדוק את מצבי הקיצו
, אשר סכום 99זהו כמובן  –ספרתי, אשר סכום הספרות שלו הוא הגדול ביותר -לחשוב על מספר דו

 .18ספרותיו הוא 
, נראה שמדובר במספרים גדולים יחסית, כך שגם אם נחסר מהם את (4)-ו (3)אם נבחן את תשובות 

. לפיכך ניתן לפסול את , ונישאר עם מספרים גדולים18-, לא נגיע ל18סכום הספרות המקסימלי 
 .(4)-ו (3)תשובות 

 
 2ספרתיים בעלי ספרת עשרות -, ונראה האם מספרים דו(2)כעת נבדוק את מצבי הקיצון של תשובה 

 :21יכולים להתאים. נתחיל עם המספר הקטן ביותר, 
די קיבלנו מספר גדול מידי מכ18ואם נחסר ממנו את סכום ספרותיו נקבל  ,2סכום הספרות שלו הוא 

 להתאים. על מנת להתאים נצטרך מספר בעל סכום ספרות גדול יותר.
 :29נבדוק את המספר הגדול ביותר, 

, כלומר פעם נוספת מספר גדול 18, ואם נחסר ממנו את סכום ספרותיו נקבל 11סכום הספרות שלו הוא 
, 2ו היא ספרתי שספרת העשרות של-מידי מכדי להתאים. לכן ניתן להניח כי לא קיים מספר דו

שהחסרת סכום ספרותיו ממנו יתן את סכום ספרותיו. בשלב הזה, מכיוון שפסלנו שלוש תשובות, נסמן 
 .(1)את תשובה 
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 :11, ונתחיל במספר הקטן ביותר, (1)נבדוק את מצבי הקיצון של תשובה 

כדי . כלומר מספר גדול מידי מ9, ואם נחסר ממנו את סכום ספרותיו נקבל 1סכום ספרותיו הוא 

 :19להתאים. נבדוק את מצב הקיצון המקסימלי, 

מכדי להתאים.  קטן. כלומר מספר 9, ואם נחסר ממנו את סכום ספרותיו נקבל 11סכום ספרותיו הוא 

 מכאן ניתן להניח כי המספר המדובר מצוי בניהם.

ותיו , ואם נחסר ממנו את סכום ספר9סכום ספרותיו הוא  -אכן מתאים לנתוני השאלה  18המספר 

 .9נקבל פעם נוספת 

 נכונה. (1)תשובה 
 
 

 נכונה.  (1)תשובה  .28
 

לפנינו שאלת גאומטריה עם סרטוט חלקי, ואנחנו נשאלים על מספר נקודות החיתוך בין המעגל שמרכזו 
E  לריבוע. לא נאמר דבר בנוגע לגודלו של המעגל, נצטרך לבדוק אפשרויות שונות של מעגלים בגדלים

 לפסול שלוש תשובות.שונים עד שנצליח 
 נתחיל עם מעגל שרדיוסו קטן מגודלה של מחצית צלע הריבוע, אשר יראה כך:

 
 ניתן לראות כי במצב זה ישנן שתי נקודות חיתוך של המעגל עם הריבוע, ולכן 

 נפסלת. (2)תשובה 
 

 כעת נבדוק אפשרות שבה המעגל גדול בהרבה מצלע הריבוע:
 
 

 ף נקודת חיתוך של המעגל עם הריבוע, ולכן ניתן לראות כי במצב זה אין א
 נפסלת. (3)תשובה 

 
 

אם נבדוק אפשרויות בין שני המצבים שתיארנו לעיל, נראה כי ישנה אפשרות שבה גודל רדיוס המעגל 
שווה לאורך צלע הריבוע, ונראה שלוש נקודות חיתוך בין המעגל לריבוע. אם נגדיל את רדיוס הריבוע 

 ,Bות שבה קיימות ארבע נקודות חיתוך, שתיים ליד קודקוד מעט נראה כי יש אפשר
 , למשל:Cושתיים ליד קודקוד 

 
 

נכונה. אכן אין אפשרות שבה למעגל  (1)בכך פסלנו שלוש תשובות, ותשובה 
 נקודת חיתוך אחת בלבד עם הריבוע. תהייה
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 נכונה.  (2)תשובה  .29
 

 וב שטח משולש: . נשתמש בנוסחה לחישABGעלינו לחשב את שטח המשולש 

 , ולכן נותר למצוא את גודל הגובה לצלע. aהוא  ABלפי הנתונים ידוע כי אורך הצלע 

. ניתן לזהות כי קיים קשר דמיון בין EFGמשטח המשולש  16גדול פי  ABGנתון לנו כי שטח המשולש 

חס בין שטחי המשולשים. ריבוע יחס הדמיון שווה לי -שני המשולשים הללו. בין משולשים דומים 

 מכיוון שיחס השטחים ידוע לנו, ניתן לחלץ את יחס הדמיון:

 
 

 יחס הדמיון תקף לכל זוג צלעות מתאימות של המשולשים הדומים, 

 . EFGמהגובה של משולש  4גבוה פי  ABGכלומר הגובה של משולש 

 צירוף אורכם של שני הגבהים יתן את אורכה של צלע הריבוע, 

 , כמו בסרטוט:aכלומר 
 
 
 

 נכתוב את הנתונים בצורת משוואות:

 
 

 :נציב את המשוואה הראשונה במשוואה השנייה ונבודד את 

 

 

 

 

 כעת נציב בנוסחת שטח המשולש:

 
 נכונה. (2)תשובה 

 
 

  
G 

F 

D A 

B C 

E 
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 נכונה.  (2)תשובה  .10
 

ה בתשובות במטרה למצוא את , נבדוק כל סיטואציB-ל A-מכיוון שלא ידוע היכן היה הנהג בדרכו מ
 הסיטואציה שאיננה אפשרית או על מנת לפסול שלוש תשובות.

בבדיקת התשובות נתחיל בנקודת הסיום של המסלול, המתוארת בתשובה, ונעקוב אחר מסלול הנהג 
אחורה בזמן על מנת לבדוק האם זוהי נקודת סיום אפשרית במסגרת זמנים של שעה אחת. בזמן 

 סרטוט של המסלול:המעקב ניעזר ב
 
 

 איננה נכונה: (1)תשובה 
בשעה  Bזה אומר שהוא החל את דרכו מנקודה  11:11בשעה  Aאם הנהג מסיים את מסלולו בנקודה 

בשעה  B, כלומר הנהג הגיע לנקודה B-לA -דקות לאחר שסיים את דרכו מ 11. לפני כן הוא חיכה 9:31
 . על כן תשובה זו נפסלת.B-ל A-היה הנהג בדרכו מ 9:11. לכן יתכן שבשעה 9:21

 
 נכונה: (2)תשובה 

בשעה  Aזה אומר שהוא החל את דרכו מנקודה  11:11בשעה  Bאם הנהג מסיים את מסלולו בנקודה 
בשעה  A, כלומר הנהג הגיע לנקודה A-לB -דקות לאחר שסיים את דרכו מ 11. לפני כן הוא חיכה 9:31
 , כלומר בדיוק הפוך מאשר מתואר בשאלה. A-ל B-היה הנהג בדרכו מ 9:11. לכן בשעה 9:21

דקות נקבל  11לאחר שהמתין  11:11בשעה  Bאם נבדוק את מצב הקיצון השני, שבו מצוי הנהג בנקודה 
 -תוצאה דומה 

דקות, ניתן  11. מכיוון שהמתין 9:21בשעה  A, ועל כן יצא מנקודה 9:51בשעה  Bהנהג הגיע לנקודה 
( 2). לכן תשובה B-ל A-היה הנהג בדרכו מ 9:11. מכאן שבשעה 9:11שעה ב Aלהסיק שהגיע לנקודה 

 נכונה.
 

 איננה נכונה: (3)תשובה 
, 9:55בשעה  A(, אך הפעם הנהג יצא מנקודה 1ניתן לחשוב על מקרה דומה לזה שתיארנו בתשובה )

 .B-כלומר הוא נמצא רק חמש דקות בדרכו ל
הוא  9:15יל את המנוחה שלו. מכאן ניתן להסיק כי בשעה והתח Aהוא הגיע לנקודה  9:45מכאן שבשעה 
הוא  9:11, כלומר בשעה 9:15בשעה  Bאחרי שסיים את המנוחה שלו. הנהג הגיע לנקודה  Bיצא מנקודה 
 . על כן תשובה זו נפסלת.B-ל A-היה בדרכו מ

 
 איננה נכונה: (4)תשובה 

בשעה  Aפעם הנהג כמעט הגיע לנקודה , אך ה(1)ניתן לחשוב על מקרה דומה לזה המתואר בתשובה 
בשעה  B. מכאן שהוא יצא מנקודה A-ל B-דקות נסיעה לשם בדרכו מ 5, ולמעשה היה במרחק של 11:11

. מכאן ניתן להניח כי בשעה 9:25בשעה  Bדקות. כלומר הנהג הגיע לנקודה  11, לאחר מנוחה של 9:35
 לת.. על כן תשובה זו נפסB-ל A-היה הנהג בדרכו מ 9:11

 

 
   

B A 
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 פרק שני -חשיבה כמותית  -פתרונות 
 
 

מספר 
 השאלה

2 1 3 4 5 6 7 8 9 20 22 21 23 24 25 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 10 

התשובה 
 הנכונה

1 1 3 1 1 

 

 

 נכונה.  (4)תשובה  .2
 

 41הזול מבין השניים, כלומר הצעצוע שמחירו הוא על הצעצוע  41%נאמר לנו כי מנחם קיבל הנחה של 
 :11%שקלים. נחשב את ההנחה שקיבל לפי שיטת 

 

 
 נחסר את ההנחה מהמחיר המקורי למציאת המחיר לאחר ההנחה: כעת

 
ולבסוף נוסיף את מחיר הצעצוע היקר יותר, שמנחם לא קיבל עליו הנחה, למציאת המחיר הסופי 

 ששילם:

 
 .נכונה (4)תשובה 

 
 

 נכונה.  (2)תשובה  .1
 . נחבר את המשוואות:xלפנינו מערכת משוואות, ואנחנו נשאלים על ערכו של 

 

 

 

 

 

 
 נכונה. (2)תשובה 

 

+ 
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 נכונה.  (3)תשובה  .3

 בשאלה זו התבקשנו לחשב את שטח הטרפז )השטח הכהה( בסרטוט.

 

 
. כלומר מערכי הנקודות ניתן להסיק , אשר מעידים על מרחקן מהציריםB-ו Aנתונים לנו ערכי הנקודות 

 על אורכי הצלעות של הטרפז, מכיוון שכולן מתחילות בצירים עצמם. 

של הנקודה לעומת זאת  y -, ומכאן כי זהו אורכו של הבסיס הקטן. ערך ה2הוא  Aשל נקודה  x-ערך ה

בסיס הגדול של מייצג את אורך ה Bשל נקודה x -. ערך ה5מייצג את אורך הגובה של הטרפז, וערכו 

 . כעת נציב את הנתונים בנוסחה לחישוב שטח הטרפז:4הטרפז, וערכו 

 

 נכונה. (3)תשובה 

 

 

 נכונה.  (3)תשובה  .4

 
.  . נתונה לנו זוית אחת בסרטוט, שערכה הואγ + β + αנתבקשנו בשאלה למצוא את סכום הזויות 

מכיוון ששתיהן משלימות לקו ישר, ומכאן נוכל לחשב את ערכה  ,-ל αהזוית הזו משלימה את זוית 

 :αשל זוית 

 

 

 

 -הן זויות מתאימות אשר משלימות ל γ -ו βנוסף על כך נתון לנו שהישרים מקבילים, ומכאן שזויות 
 , כלומר: 

 כעת ניתן לסכום את הזויות:

 

 נכונה. (3)תשובה 

 

 

 ונה. נכ (2)תשובה  .5

 

על מנת לבדוק איזו מהתשובות לא יכולה להיות המחיר ששילם יואל תמורת הפריטים שקנה, עלינו 

לבדוק מהן ההגבלות בשאלה. נאמר לנו שיואל קנה לפחות פריט אחד מכל סוג )עיפרון, מחדד ועט(, 

 תחילה נמצא את הסכום שיואל בטוח שילם:
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בהרבה מהסכום המינימלי הזה, אך עלינו לקחת אותו  לפי התשובות, עלינו לבדוק סכומים גדולים

 בחשבון כאשר אנחנו בודקים את התשובות.

נראה כי אחרי שעברנו את הסכום המינימלי, אין חשיבות לאיזה פריט יואל קנה, מכיוון שהמחירים של 

עוד  המחדד והעט הם כפולות של מחיר העיפרון. כך למשל, אין זה משנה אם יואל רכש עוד מחדד או

שקלים. זה נכון גם לגבי קניית עט אשר שוות ערך לקניית  6שני עפרונות למשל, המחיר שישלם יהיה 

 שקלים. 12המחיר שישלם יואל יהיה  -ארבעה עפרונות 

נחסר מכל תשובה את המחיר המינימלי שהיה על יואל  -לפיכך, לשם הנוחות נעבוד עם עפרונות בלבד 

 , כלומר מתאים לקניית מספר מסוים של עפרונות.3-זה סכום מתחלק בשקלים(, ונבדוק אי 21לשלם )
 

 איננה נכונה: (1)תשובה 

 

יכול להיות הסכום ששילם יואל על  48ללא שארית, ומכאן כי הסכום  3-זהו מספר שאכן מתחלק ב 27
 סך הפריטים שקנה. על כן תשובה זו נפסלת.

 
 נכונה:( 2)תשובה 

 

לא יכול להיות הסכום ששילם יואל  52ללא שארית, ומכאן כי הסכום  3-זהו מספר שלא מתחלק ב 31
( כנכונה ולהפסיק את 2על סך הפריטים שקנה. על כן תשובה זו נכונה. בשלב זה ניתן לסמן את תשובה )

 הבדיקה.
 

 איננה נכונה: (3)תשובה 

 

סכום ששילם יואל על יכול להיות ה 57ללא שארית, ומכאן כי הסכום  3-זהו מספר שאכן מתחלק ב 36
 סך הפריטים שקנה. על כן תשובה זו נפסלת.

 
 איננה נכונה: (4)תשובה 

 

יכול להיות הסכום ששילם יואל על  63ללא שארית, ומכאן כי הסכום  3-זהו מספר שאכן מתחלק ב 42
 סך הפריטים שקנה. על כן תשובה זו נפסלת.
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 נכונה.  (3)תשובה  .6
 

הדלי הכולל, עלינו לחלק את עבודת הברזים לשני חלקים: בחלק הראשון,  על מנת למצוא את זמן מילוי

שניות רק ברז א' מזרים מים, ובחלק השני לזמן לא ידוע מזרימים שני הברזים ביחד מים עד  21למשך 

 שהם ממלאים את הדלי לגמרי.

האחידות,  תחילה נארגן את החלק הראשון של העבודה בטבלה, עבודת ברז א' בלבד )שימו לב שלשם

 נעבודה ביחידות זמן של דקות, ולא שניות(:

 עבודה זמן הספק

ליטרים  6
  בדקה

 

 נחשב את העבודה שעשה ברז א' בזמן הזה:

 

ליטרים, אך  15בסך הכול הברזים היו צריכים למלא דלי שנפחו  -כעת נעבור לחלק השני של העבודה 

 ליטרים נוספים למלא.  13כלומר נותרו לנו  בחלק הראשון של העבודה מילא ברז א' שני ליטרים.

כעת הברזים עובדים יחד על מלאכת המילוי, ובהתאם לכך נחבר את ההספקים של שני הברזים להספק 

 אחד משותף:
 עבודה זמן הספק

 

 
 

 כעת נחשב את הזמן שלקח לשני הברזים ביחד למלא את שארית הדלי:

 

 שארית הדלי היה שתי דקות. כלומר הזמן שלקח לשני הברזים למלא את

שניות, ומתקבל כי הזמן הכולל של  21נזכור להוסיף לסכום הזמנים את הזמן של חלק א' של העבודה, 

 נכונה. (3)שניות. תשובה  21-עבודת מילוי הדלי הייתה שתי דקות ו
 
 

 נכונה.  (2)תשובה  .7
 

לפי תחום הערכים הנתון  xן של , עלינו לבדוק את מצבי הקיצוyעל מנת למצוא את תחום הערכים של 

 שלו. תחילה נצמצם את המשוואה לשם הנוחות:

 

 .xבעזרת גבולות הערכים של  yכעת נבדוק את גבולות הערכים של 
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 :2 -מצוי בערכו הקטן ביותר  xכאשר  yנמצא את ערכו של 

 

 נה.כנכו (2), ולסמן את תשובה (4)-ו (3), (1)כבר בשלב זה ניתן לפסול את תשובות 
 

 :3מצוי בערכו הגדול ביותר,  xכאשר  yנמצא את ערכו של 

 

 נכונה. (2), ותשובה  הוא:  yמצאנו כי תחום הערכים של 

 
 

 נכונה.  (3)תשובה  .8
 

עלינו לחשב את שטח הטבעת בסרטוט, כלומר השטח האפור. תחילה עלינו לחשוב מאילו צורות מוכרות 

 גל הגדול פחות שטח המעגל הקטן.זהו שטח המע -מורכב השטח 

 ידוע לנו רדיוס המעגל הקטן, ומכאן כי נוכל לחשב את שטחו עפ"י נוסחת שטח המעגל:

 

כעת עלינו למצוא את רדיוס המעגל הגדול. נתון לנו שהמעגל הגדול חוסם משולש שווה צלעות, אשר 

רדיוס של המעגל הקטן, חוסם בעצמו את מעגל הקטן. המשולש יעזור לנו לקשר בין המעגלים. ה
. אם נצייר קו שיוצא ממרכז המעגלים המסומן בסרטוט, מגיע לנקודת ההשקה ויוצר זוית של 

לקודקוד המשולש, ניצור למעשה משולש ישר זוית. חשוב לשים לב שהקו מהווה גם הרדיוס של המעגל 

 הגדול, כך: 

 ל משולש שווה צלעות עוברים בשל העובדה כי הגובה, התיכון וחוצה הזוית ש

 במרכז המעגל החוסם את המשולש, ניתן להניח כי הקו שציירנו חוצה את זוית

 הראש של המשולש.
 , כלומר-מכיוון שזהו משולש שווה צלעות, כל הזויות שלו שוות ל

 .-הזוית הקטנה של המשולש ישר הזוית שיצרנו שווה ל

 )סכום זויות במשולש שווה  -השלישית של המשולש שווה למכאן שהזוית 

 .(, מדובר למעשה במשולש זהב, בעל יחסי צלעות קבועים של -ל
 

ס"מ, ולפי יחסי הצלעות של  1ידוע לנו אורכו של הניצב הקטן )שמהווה גם רדיוס המעגל הקטן(, 

 ס"מ. 2, כלומר 2ול פי משולש זהב, היתר יהיה גד

 כעת שידוע לנו אורכו של רדיוס המעגל הגדול נוכל לחשב את שטח המעגל:

 

 כעת נחסיר משטח המעגל הגדול את שטח המעגל הקטן, לקבלת שטח הטבעת האפור:

 

 נכונה. (3)תשובה 
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 נכונה. ( 1)תשובה  .9
 

ל ביותר עלינו להשוות את מספר על מנת למצוא באיזו מן הקבוצות שבתשובות מספר הגברים הוא הגדו
ממספר הגברים הכולל, ולכן הקבוצה בה מספר  1%כל ריבוע מייצג  -הריבועים בכל אחת מהקבוצות 

 הריבועים הוא הגדול ביותר היא הקבוצה שבה מספר הגברים הוא הגדול ביותר.
 

 ובות:על מנת שלא לבצע ספירה מיותרת, נוכל להשתמש בצורת הגרף כדי לפסול חלק מהתש
. (4)בעלת רוחב של שלוש משבצות בגרף, בדומה לקבוצת הגברים בתשובה  (1)קבוצת הגברים בתשובה 

, ולכן ניתן להניח כי מספר (4)גבוהות מאלו של תשובה  (1)ניתן לראות כי העמודות של תשובה 
 נפסלת. (4)גדול יותר מבלי לספור אותם. על כן תשובה  (1)הריבועים בתשובה 

בעלת מספר גדול יותר של ריבועים. על  (3)בעלות רוחב דומה, אך תשובה  (3)-ו (2)מה, תשובות באופן דו
 נפסלת. (2)כן תשובה 

 
ולבדוק מי באיזו מהן  (3)-ו (1)כעת עלינו לספור את הריבועים בתחומים המתוארים בתשובות 

 מתייחסת למספר גדול יותר של ריבועים.
 

שלישי ריבועים בחלק העליון. ביחד ישנם  3ריבועים שלמים, ועוד  15 ניתן לראות כי ישנם :(1)תשובה 
 ריבועים בתחום זה. 16
 

חצאי ריבועים. אם נחבר את כל חצאי  11ריבועים שלמים, ועוד  11ניתן לראות כי ישנם  :(3)תשובה 
 בתחום זה. ריבועים 15כלומר בסך הכול ישנם  -ריבועים נוספים  5הריבועים נראה כי הם מניבים יחדיו 

 
קיימים יותר ריבועים, כלומר תחום גבהים זה מכיל מספר רב יותר  (1)מכאן ניתן להסיק כי בתשובה 

 של גברים. לכן תשובה זו נכונה.
 
 

 נכונה.  (2)תשובה  .20
 

, עלינו למצוא את אחוז הגברים בתחום 191-ל 185על מנת למצוא את מספר הגברים שגובהם הוא בין 
 הגבהים הזה. 

חצאי ריבועים. חצאי הריבועים  4, ונוסף על כך ישנם 4הריבועים השלמים בתחום זה הוא  מספר
 .6יוצרים ביחד שני ריבועים שלמים, כלומר סך כל הריבועים בתחום זה הוא 

מהגברים  6%-כידוע, כל ריבוע מייצג אחוז אחד של גברים בעיר, ולכן בתחום הגבהים הזה נמצאים כ
 בעיר.

 ם בטבלה:נסדר את הנתוני
 חלק יחסי אחוז
111% 3,111 

6% ? 
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 כעת נשתמש בנוסחת האחוז ונמצא את החלק היחסי:

 

 
 נכונה. (2)תשובה  

 
 

 נכונה.  (2)תשובה  .22
 

אם נסדר את כל הגברים של העיר המדוברת בשורה לפי גובהם, הגבר המתואר בשאלה יהיה בדיוק 
מהגברים בעיר  51%-וזים, המשמעות היא שקרוב לבמרכזה. לכן, אם נתאר את הסיטואציה בעזרת אח

מהגברים גבוהים ממנו. בשל כך, ניתן להניח כי הגבר מהמדובר נמצא בתוך  51%-נמוכים ממנו, וקרוב ל
 אחת מהקבוצות שבמרכז הגרף.

על מנת למצוא את הקבוצה המדויקת אליה משתייך הגבר המדובר נספור אחוזים מאחד הצדדים של 
. כאשר נגיע אל הקבוצה שבתוכה מצוי אחוזון זה, נוכל 51%-כיוון האמצע, עד שנגיע להגרף ונתקדם ל

לצאת מנקודת הנחה שכמחצית מהגברים יותר נמוכים מהגברים בקבוצה הזו, וכמחצית גבוהים יותר, 
 כלומר הגבר המתואר בשאלה מצוי בקבוצה זו. נתחיל מהנמוכים ביותר ונתקדם לכיוון האמצע:

מהגברים בעיר.  12%ריבועים, שמשמעותם היא  12ס"מ, כוללת  151-161לית ביותר, הקבוצה השמא
מהגברים. ביחד שתי הקבוצות  16%ריבועים, כלומר  16ס"מ, מכילה  161-171הקבוצה הבאה, 

 . השמאליות מכילות: 
 :51%-נמשיך ונוסיף עד שנגיע ל

לספור, אלא אפשר לראות את הדוגמה שמקדימה את נוספים )אין חובה  16%מכילה  171-175קבוצת 
 .התרשים(, ובסך הכול: 

 51%-, ולכן ניתן להסיק כי האחוז ה6%-, מכילה יותר מ175-181מבלי לספור, נראה כי הקבוצה הבאה, 
 נמצא בתוך הקבוצה הזו.

 נכונה. (2)תשובה 
 
 

 נכונה.  (4)תשובה  .21
 

מית של שתי קבוצות בגרף המקורי, וכעת חילקו אותן לשלוש קבוצות בשאלה זו שינו את החלוקה הפני
את החלוקה החדשה,  יכול לתארחדשות. בשאלה נתבקשנו לקבוע איזה מחלקי התרשים שבתשובות 

כלומר, ניתן להסיק כי אין דרך אחת נכונה לתאר את החלוקה החדשה אלא ישנן מספר אפשרויות 
 לחלוקה. 

י המשמעות של צורת הגרף המקורי באה לידי ביטוי רק במספר הריבועים נוסף על כך חשוב לזכור כ
 15%למשל ישנם  181-185בכל תחום גבהים, ולא מעידה על החלוקה הפנימית בתוך כל תחום )בתחום 

הכוונה היא שלא נוכל  –מסך הגברים. אין אנו יכולים להסיק דבר בנוגע לחלוקה הפנימית בתחום 
 או כל אחוז אחר(. 8%מהגברים או  11%ישנם  183לקבוע כי עד גובה 
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  (1). בשל כך, תשובות 21%-אם נספור את הריבועים בשני תחומי הגובה בגרף המקורי, נראה כי נגיע ל
 נפסלות, מכיוון שסכום האחוזים בהן קטן וגדול בהתאמה. (2)-ו

, %6המקסימלי יהיה ס"מ, מספר האחוזים   נוכל להניח כי בקבוצה השלישית, תחום

המקורית )לא יתכן שיהיה אחוז גדול יותר, מכיוון שהתחום השלישי  185-191בדומה לאחוזים בקבוצה 
 המקורית(. 185-191נכלל בתחום קבוצה 

 נכונה. (4), ולקבוע כי תשובה (3)בשל כך ניתן לפסול את תשובה 
 
 

 נכונה.  (3)תשובה  .23
 

)מכיוון  4-ינו למצוא את אורכה של צלע אחת שלו ולהכפיל בעל מנת למצוא את היקפו של המעוין על
 שאורך כל צלעות המעוין שווה(. 

לפי תכונות המעוין, האלכסונים שלו מאונכים זה לזה, ולמעשה יוצרים ארבעה משולשים ישרי זוית 
בים פנימיים. אם נתמקד במשולש ישר זוית אחד, נראה כי היתר שלו מהווה את צלע המעוין, וכי הניצ

 שלו מהווים את חצאי האלכסונים של המעוין.
 אלכסוני המעוין חוצים זה את זה, ובכך נוכל למצוא את הניצבים של המשולש ישר הזוית כך:

 
 
 

 כעת נוכל לחשב את היתר של המשולש לפי משפט פיתגורס:

 

 

 
 למציאת ההיקף של המעוין: 4-כעת נכפיל ב

 
 נכונה. (3)תשובה  

 
 

 נכונה.  (2)תשובה  .24
 

נבחר בפתרון אלגברי, ולא בהצבת מספרים מהראש מכיוון שלא ניתן יהיה לפסול לחלוטין את התשובה 
 הרביעית בדרך פתרון זו.

 נוכל לבטא כל אחד מהנעלמים בעזרת הנעלמים שבטבלה, כמו בדוגמה הנתונה, וליצור שלוש משוואות:
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ם נבודד אותם משתי המשוואות הראשונות נוכל . לכן אd-ו bמכיל את הנעלמים  zנראה שהנעלם 
 להציבם במשוואה השלישית:

 

 
 כעת נציב במשוואה השלישית:

 
 נכונה. (2)תשובה  

 
 

 נכונה.  (3)תשובה  .25

הגדרת המספרים קובעת כי הם 'חיוביים'. זוהי הגדרה מאוד כללית המכילה שלמים ושברים. אם ננסה 

מספרים רבים לא יקיימו את  -שני הנעלמים ניתקל בבעיה לבחור מספרים פשוטים מהראש להצבה ב

 המשוואות, לא מכיוון שהן אינן נכונות, אלא מכיוון שהן מתאימות לזוגות מסוימים של מספרים.

לכן על מנת להתמודד עם השאלה, נפשט את המשוואות כך שנבודד את אחד הנעלמים. בצורה כזו נוכל 

המקיימים את המשוואה. אם לא נוכל למצוא מספרים חיוביים לראות האם קיימים מספרים חיוביים 

 אשר מקיימים את המשוואה, נוכל לקבוע כי זוהי התשובה הנכונה.
 

 איננה נכונה: (1)תשובה 
 – sנפשט את המשוואה כך שנבודד את הנעלם 

 

 

 

 

את המונה ואת  . נבחןsשיניב מספר חיובי בנעלם  tכעת נחשוב על מספר חיובי שנוכל להציב בנעלם 

על מנת שהמונה יהיה חיובי, נצטרך מספר חיובי, ועל מנת שהמכנה יהיה חיובי נצטרך  -המכנה בנפרד 

, אלא רק לוודא s, אחרת התוצאה תהייה שלילית, כמו חצי למשל. אין צורך לחשב את 1-מספר קטן מ

 שגם המונה וגם המכנה חיוביים, כלומר התוצאה בהכרח תהייה חיובית. 

 יוון שמצאנו שני מספרים חיוביים אשר מקיימים את המשוואה, ניתן לפסול תשובה זו.מכ
 

 – sנפשט את המשוואה כך שנבודד את הנעלם  איננה נכונה: (2)תשובה 
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. נראה כי המונה יהיה sשיניב מספר חיובי בנעלם  tכעת נחשוב על מספר חיובי שנוכל להציב בנעלם 

. לכן מצאנו כי המשוואה 2, כמו למשל 1-כנה יהיה חיובי עבור כל מספר הגדול מתמיד חיובי, וכי המ

 מתקיימת עבור שני מספרים חיוביים, וניתן לפסול תשובה זו.
 

 – sנפשט את המשוואה כך שנבודד את הנעלם  נכונה: (3)תשובה 
 

 

פס. מכיוון שאפס מוגדר יהיה שווה לא tהנעלם  sהצטמצם, ניתן להסיק כי עבור כל  sמכיוון שהנעלם 

 (3)ניטרלי, הוא איננו מספר חיובי, ולכן משוואה זו לא מתקיימת עבור שני מספרים חיוביים ותשובה 

 נכונה. 
 בשלב זה ניתן להפסיק את הבדיקה ולסמן את התשובה הנכונה.

 

 – sנפשט את המשוואה כך שנבודד את הנעלם  איננה נכונה: (4)תשובה 
 

 

 

 

. נראה כי המונה יהיה sשיניב מספר חיובי בנעלם  tעל מספר חיובי שנוכל להציב בנעלם כעת נחשוב 

למשל. לכן מצאנו כי  2, כמו 1-חיובי, וכי המכנה יהיה חיובי עבור כל מספר הגדול מ tחיובי עבור כל 

 המשוואה מתקיימת עבור שני מספרים חיוביים, וניתן לפסול תשובה זו.

 

 נכונה.  (1)תשובה  .26
 

. התשובות מכילות רק מספרים שלמים, ולכן עלינו לפשט xפנינו משוואה, ועלינו למצוא את ערכו של ל

 את המשוואה ככל הניתן. ככל הנראה מספרים רבים יצטמצמו במהלך הפישוט.

 :xנתחיל בבידוד הנעלם 
 

 
ועד המספר  1 -, אשר משמעותה היא כפל כל המספרים השלמים מ)!(הביטוי מכיל את הפעולה עצרת 

המופיע ליד סימן העצרת. נפתח את הביטוי לפעולות כפל, איתן נוכל לעבוד בתקווה לצמצם את 

 המכנה:

 

הביטוי נראה בתחילה מאוד מאיים, אך נעבוד בצורה מסודרת על מנת לצמצם אותו לביטוי פשוט כמו 

 :3-ו 2בתשובות. תחילה נצמצם את 

 



  -47- שניפרק  -חשיבה כמותית 

 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

 

, ולכן נוכל להמיר אותם לצורתם האחרת על מנת 2של המספר מהווים חזקות גבוהות  8-ו 4המספרים 

 לצמצם בקלות:

 

הם מספרים ראשוניים, ומכיוון שהם לא מצויים במכנה, לא נוכל לצמצם אותם.  7-ו 5המספרים 

, ולכן נוכל להמירו לצורה זו ולצמצם את שארית הוא תוצאת המכפלה  6לעומת זאת המספר 

 :המכנה

 
 נכונה. (1)בה תשו 

 

 נכונה.  (1)תשובה  .27
 

מכיוון שהנעלמים במשוואה מצויים גם בתשובות, נבחר בדרך של הצבת מספרים מהראש במטרה 

 לפסול שלוש תשובות. נציב כמובן מספרים אשר מקיימים את המשוואה:
 

 כו:בערך מוחלט, ראשית נבדוק את ער aבכל התשובות הצד השמאלי של המשוואה מכיל את הנעלם 
 

 במטרה לפסול שלוש תשובות:0 -כעת נציב את המספרים בתשובות ונשווה ל
 

 עשויה להיות נכונה: (1)תשובה 
 

 

 איננה נכונה: (2)תשובה 
 

 לכן ניתן לפסול תשובה זו.
 

 איננה נכונה: (3)תשובה 
 

 לכן ניתן לפסול תשובה זו.
 

 עשויה להיות נכונה: (4)תשובה 

 
 

, וכעת נצטרך להציב מספרים שונים על מנת לפסול תשובה (3)-ו (2)ובות הצלחנו לפסול את התש

נוספת. לפני שנציב מספרים רנדומליים, נחשוב כיצד ביכולתנו לאתגר את התשובות בצורה שונה 

שונה זה מזה,  c -ו bמהאתגר שהיה בהצבה הראשונה. נבחר למשל הצבה שבה ערכיהם של הנעלמים 

 למשל:
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 בערך מוחלט: aערכו של הנעלם נבדוק תחילה את 

 

 במטרה לפסול אחת מהן:( 4)-ו (1)כעת נבדוק את התשובות 

 

 עשויה להיות נכונה: (1)תשובה 

 
 

 איננה נכונה: (4)תשובה 

 

 לכן ניתן לפסול תשובה זו.
 

 כנכונה. (1)פסלנו שלוש תשובות, וכעת ניתן לסמן את תשובה 
 
 

 נכונה.  (3)תשובה  .28

כמות הליטרים במכל הראשון, נשתמש בשיטה של הצבת תשובות. אם נציב את  על מנת למצוא את

כמות הליטרים של המכל הראשון נוכל למצוא בקלות את הכמות שמכיל המכל השני. בנקודה הזו נוכל 
שני. מכמות המים במכל ה -מכמות המים במכל הראשון, ולהשוות ל לבדוק כמה ליטרים מהווים 

 התשובה הנכונה תראה כמות זהה של ליטרים בהשוואה זו.
 

 איננה נכונה: (1)תשובה 

 מכל שני מכל ראשון 

   מספר הליטרים במכל

 חישוב החלק להשוואה
  

 

 לאחר צמצום השברים ככל הניתן נראה כי הם אינם שווים זה לזה, ולכן תשובה זו נפסלת.

 איננה נכונה: (2)תשובה 

 מכל שני שוןמכל רא 

   מספר הליטרים במכל

 חישוב החלק להשוואה
  

 
 נראה כי השברים אינם שווים זה לזה, ולכן תשובה זו נפסלת.
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 ( נכונה:3תשובה )

 מכל שני מכל ראשון 

   מספר הליטרים במכל

 חישוב החלק להשוואה
  

 ובה זו נכונה.לאחר צמצום השברים ניתן לראות כי הם שווים זה לזה. לכן תש

 בשלב זה, לאחר שמצאנו את התשובה הנכונה, ניתן לסמן אותה ולהמשיך הלאה בבחינה.

 איננה נכונה: (4)תשובה 

 מכל שני מכל ראשון 

   מספר הליטרים במכל

 חישוב החלק להשוואה
  

 

 נראה כי פעם נוספת אין שיוויון בין הגדלים, ולכן תשובה זו נפסלת.
 
 
 

 נכונה.  (1)תשובה  .29
 

על מנת למצוא את הסיכוי בו תוצאת כל אחת מההטלות תהיה גדולה מתוצאת ההטלה שלפניה עלינו 

לחשוב על האפשרויות השונות להטלות בהן תנאי זה מתקיים. על מנת לבחון את הסיטואציה 

הצבה זו עשויה  -המתוארת, תחילה נבחר מספר אקראי להטלה הראשונה, ונבחן האם הוא מתאים 

 מד אותנו עקרונות כלליים יותר.לל

, ובכל הטלה 1ניתן לראות כי המקרה היחיד בו תנאי זה מתקיים הוא כאשר בהטלה הראשונה נקבל 

 נגדיל את התוצאה באחד נוסף, כמתואר בטבלה:

 6הטלה  5הטלה  4הטלה  3הטלה  1הטלה  2הטלה  

 6 5 4 3 2 1 תוצאה
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לקבל רק תוצאה אחת ויחידה על מנת לקיים את התנאי המשמעות היא שבכל אחת מההטלות נצטרך 
המתואר בשאלה. מכיוון שבכל הטלה של קוביה הוגנת ישנן שש אפשרויות לתוצאה, הסיכוי לקבל 

 , כמתואר בטבלה:מספר ספציפי הוא 

 6הטלה  5הטלה  4הטלה  3הטלה  1הטלה  2הטלה  

 6 5 4 3 2 1 תוצאה

 סיכוי
      

 
 מכיוון שנרצה לקבל בכל אחת מההטלות מספר ספציפי, נכפיל בין הסיכויים:

 
 נכונה. (1)תשובה  

 

 נכונה. ( 1)תשובה  .10
 

על מנת לחשב את נפח התיבה, נצטרך לחשב את נפח כל אחת מהקוביות )אשר זהות זו לזו( ולהכפיל פי 
  ה, ולהציב בנוסחת נפח קוביה:. כדי לחשב את נפח הקובייה נצטרך למצוא את אורך מקצוע הקובי3

נתון לנו שטח הפנים של התיבה השלמה, אשר מורכב מריבועים חופפים שעל גבי הקוביות השונות. 
 -נבדוק מכמה ריבועים מורכב שטח הפנים של התיבה, ונחלק את שטח הפנים הנתון במספר הריבועים 

 תוצאה החלוקה תהיה שטחו של כל ריבוע.
ממדית -שר פונה אלינו בציור מכילה שלושה ריבועים, אך נזכור שמכיוון שמדובר בתיבה תלתהפאה א

הבנויה מקוביות, נצטרך לחשוב על ארבע הפאות השונות שלה, אשר כל אחת מהן מכילה שלושה 
 .ריבועים, כך:  12ריבועים גם כן. כלומר מעטפת התיבה מכילה בסך הכול 

 
 -עוסק בשטח הפנים, ולא בשטח המעטפת בלבד, ולכן עלינו להוסיף עוד שני ריבועים  נזכור כי הנתון

ריבועים. כעת נחשב את  14אחד בתחתית, והשני בראש התיבה. מכאן ששטח הפנים של התיבה כולל 
 גודל שטחו של כל ריבוע:

 
 ך צלעות הריבועים:, ומכאן נוכל למצוא את אור2נזכור כי שטחו של ריבוע שווה לאורך צלעו בחזקת 

 

 
 כעת נוכל לחשב את נפח הקוביה לפי הנוסחה:

 
 נזכור כי נפח התיבה מורכב מנפחן של שלוש קוביות זהות:

 
 נכונה. (1)תשובה  
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 פרק ראשון -אנגלית  -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה

2 1 3 4 5 6 7 8 9 20 22 21 23 24 25 

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

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 10 12 11 

התשובה 
 1 4 1 2 1 4 2 הנכונה

 

 

, פיטר הגדול העסיק אדריכלים ממערב אירופה על מנת _____ את העיר הרוסית החדשה, 1713-שב נכתבבמשפט  1.

. סט. פיטרסברג. ההקשר אותו אנו מחפשים הוא משהו שאדריכלים עושים וקשור לעיר חדשה שעומדת לקום

 . (4)התשובה הנכונה היא 

 את העיר הרוסית החדשה, סט. פיטרסברג". לעצב, פיטר הגדול העסיק אדריכלים ממערב אירופה על מנת 1713-ב" 

 למנוע=  prevent (1)תשובה  

 לגרש / לדחות=  expel (2) תשובה

 להתנגד=  resist (3)תשובה 

 לעצב= design (4)תשובה 

 

 

וכלות את הטרף שלהן במהירות, לפני ש_____ אחרים יחטפו אותו. אנו מחפשים מילה במשפט נכתב שצ'יטות א .2

 (.3)שקשורה למי שמתחרה עם הצ'יטות על הטרף שלהן )שעלול לחטוף להם את הטרף(. התשובה הנכונה היא 

 ."אחרים יחטפו אותו טורפים"צ'יטות אוכלות את הטרף שלהן במהירות, לפני ש 

 פקולטות = faculties (1)תשובה  

 קדושים מעונים=  martyrs (2)תשובה 

 טורפים=  predators (3)תשובה 

 תלמידים / חסידים=  disciples (4)תשובה 
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שהגולגולת שלהם בלטה יותר לאחור  _____הומו ספיאנס נכתב שניאנדרטליים נראו במידה רבה כמו  במשפט  .3

שהחלק הראשון במשפט מתאר דמיון, ואילו החלק השני ושהיו להם חריצי גבות יותר בולטים. שימו לב לכך 

מתאר שוני. נחפש תשובה שמציעה צירוף שמתאים לתיאור הניגוד שבין החלק הראשון לחלק השני של המשפט. 

 .(1)התשובה הנכונה היא 

 שהגולגולת שלהם בלטה יותר לאחור ושהיו להם מלבד כךהומו ספיאנס "ניאנדרטליים נראו במידה רבה כמו  

 חריצי גבות יותר בולטים".

 כך = מלבד except that (1)תשובה  

 = במקום instead of (2)תשובה 

 מאלו \מזו\= חוץ מזה besides which( 3)תשובה 

 = לפי according to( 4)תשובה 

" מתאים, השימוש בצירוף זה במקרה שבשאלה זו besides which: למרות שעלול להיראות שגם הצירוף "הערה

", besides that" :" ושהיה יכול להתאים כאן הואbesidesוי מבחינה דקדוקית. צירוף שכולל את המילה "שג

 מלבד כך. –שמשמעותו 

 

במשפט נכתב שמחקרים הראו שאורות הצפון מלווים על ידי צלילים עמומים אבל _____. אנו מחפשים מילה  .4

 .מתאימה( 1) תשובהשמתארת צלילים, ומנוגדת למילה עמומים. 

 ".מובחנים"מחקרים הראו שאורות הצפון מלווים על ידי צלילים עמומים אבל  

 = מובחן distinct (1)תשובה 

 = מדכא oppressive (2)תשובה 

 = דחוס  compact( 3)תשובה 

  לא רשמי=  informal (4)תשובה 

 

ן המלומדים הראשונים שקידמו ניסויים רוג'ר בייקון, היה מבי 13-במשפט נכתב שהנזיר הפרנציסקני בן המאה ה  .5

ו______ ישירה כשיטות ללמוד על העולם הפיזיקלי. המילה החסרה צריכה לתאר שיטה ללימוד על העולם 

 מתאימה. (1)הפיזיקלי, שאינה ניסוי ושאפשר לבצעה באופן ישיר )בלי תיווך, "מיד ראשונה"(. תשובה 

 תצפיתיקון, היה מבין המלומדים הראשונים שקידמו ניסויים ורוג'ר בי 13-"הכומר הפרנציסקני בן המאה ה 

 ישירה כשיטות ללמוד על העולם הפיזיקלי".

 = תצפית observation (1)תשובה  

 = הסתננות infiltration (2)תשובה 

 = מתן תרופה, הנהלה administration (3)תשובה 

 = הפרדה separation (4)תשובה  
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ה ____ במקסיקו, היכן שהאקלים החם והיבש אידיאלי עבורם. המילה החסרה מתארת במשפט נכתב שצמחי יוק .6

פעולה שצמחי היוקה עושים במקסיקו. נחפש מילה בעלת גוון חיובי, לאור כך שנאמר לנו כי האקלים במקסיקו 

 מתאימה. (3)אידיאלי עבורם. תשובה 

 אלי עבורם".במקסיקו, היכן שהאקלים החם והיבש אידי משגשגים"צמחי יוקה 

 = מסמיקים blush (1)תשובה 

 = מזמרים  chant (2)תשובה  

 = משגשגים thrive (3)תשובה 

 = נסחפים drift (4)תשובה 

 

 13,111-כנסיות ויותר מ 87הורסת  בעודהבמשפט נכתב שהשריפה הגדולה של לונדון _____ למשך מספר ימים,   .7

 מתאימה. (4)לעשות בעודה גורמת נזק. תשובה  בתים. המילה החסרה מתארת פעולה שאש יכולה

 בתים". 13,111-כנסיות ויותר מ 87למשך מספר ימים, בעודה הורסת  השתוללה"השריפה הגדולה של לונדון 

  = נגררה trailed (1)תשובה 

 = נעמדה בצורה מסוימת  posed (2)תשובה 

 = זעפה sulked (3)תשובה 

 = השתוללה, זעמה raged (4)תשובה 

 

במשפט נכתב שמבין שמונה מיליון טון עגבניות שצמחו בשנה שעברה בארצות הברית, שבעה מיליון ____ ומיליון  .8

נמכרו טריות. אנו מחפשים מילה שתתאר דבר מה שאפשר לעשות עם עגבניות, וששונה ממכירתם טריות. תשובה 

 מתאימה. (2)

 ."ומיליון נמכרו טריות עובדובארצות הברית, שבעה מיליון מבין שמונה מיליון טון עגבניות שצמחו בשנה שעברה "

 = הורכבו assembled (1)תשובה  

 = עובדו processed (2)תשובה 

 = גולמו embodied (3)תשובה 

 = שוחזרו restored (4)תשובה 

 

 נכונה. (2)תשובה  .9

  ".הסופר היפני אוגאי מורי היה בקיא בספרות מערביתבמשפט המקורי נכתב: " 

בתשובה זו נכתב שעבודתו של אוגאי הושפעה על ידי ספרות מערבית. המשפט המקורי כלל . אינה נכונה (1)תשובה  

 לא מתייחס לעבודתו של אוגאי אלא רק לידיעותיו. התשובה נפסלת.

 בתשובה זו נכתב שמורי הכיר ספרות מערבית היטב. התשובה מתאימה.. נכונה (2)תשובה  

בתשובה זו נכתב שספריו של מורי מלאים בהפניות לספרות מערבית. המשפט המקורי כלל  .נכונהאינה  (3)תשובה  

 לא מתייחס לעבודתו של אוגאי אלא רק לידיעותיו. התשובה נפסלת.

בתשובה נכתב שמורי נהנה לקרוא ספרות מערבית. במשפט המקורי לא ניתן לנו מידע לגבי . אינה נכונה (4)תשובה  

  וגאי. התשובה נפסלת.תחושותיו של א
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 נכונה. (1)תשובה  .10

  ".אוכלוסיית הלמוסים באי רנגל משתנה במידה רבה משנה לשנה: "נכתבבמשפט המקורי  

" שמשמעותה fluctuates: המילה שבה נעשה שימוש כדי לתאר את השינוי באוכלוסיית הלמוסים היא "הערה 

 רדת. נדה, עולה ויומתנדנדת, מיטלטלת, נעה ו –הישירה 

שבכל שנה, מספר הלמוסים על האי רנגל משתנה באופן משמעותי. התשובה  זו נכתב. בתשובה נכונה (1)תשובה  

 מתאימה.

בתשובה זו נכתב ששטח המחייה של הלמוסים על האי רנגל מצטמצם משנה לשנה. במשפט . אינה נכונה (2)תשובה  

נאמר לגבי שום דבר שהוא נעשה קטן יותר. התשובה  המקורי לא מופיע מידע לגבי שטח המחייה שלהם, וכן לא

 נפסלת.

זו נכתב שזנים חדשים של למוסים מתגלים כל הזמן באי רנגל. במשפט המקורי . בתשובה אינה נכונה (3)תשובה  

 לא מופיע מידע לגבי זנים חדשים של למוסים. התשובה נפסלת.

הלמוסים באי רנגלר שומר על אותו הדפוס שנה אחר שמעגל החיים של  נכתבנכונה. בתשובה אינה  (4)תשובה  

 שנה. במשפט המקורי לא מופיע מידע לגבי מעגל החיים של הלמוסים. התשובה נפסלת.

 גרִיים החיים בחצי הכדור הצפוני.: הלמוסים הם מכרסמים ממשפחת האוידע כללי 

 

 נכונה. (1)תשובה  .11

 בעת הנהרות המרכזיים בחוף השנהב הם ברובם בלתי עבירים".זרועים במפלים רבים, אר: "נכתבבמשפט המקורי  

, שאינו מקובל בשימוש בעברית. מבנה זה introductory modifier: מבנה של משפט זה כולל רכיב שנקרא 1 הערה

הדבר המתואר. כך למשל, חלקו הראשון של  –כולל תיאור שמופיע בתחילת המשפט, לאחריו פסיק, ולאחר הפסיק 

הוא "זרועים במפלים רבים, ארבעת הנהרות המרכזיים...". הכוונה היא שארבעת הנהרות זרועים משפט זה 

 במפלים רבים.

: במקרה זה, התיאור "זרועים במפלים רבים" הוא גם ההסבר שניתן לסיבה בגללה הנהרות הנדונים בלתי 2הערה  

 עבירים ברובם.

מנוקדים. במקרה זה הכוונה היא שיש הרבה מפלים  – היא punctuated: המשמעות הישירה של המילה 3הערה  

 "זרועים", שמתאימה יותר במשמעותה.-בתוואי הנהרות המדוברים, ולפיכך בחרנו לתרגם את המילה ל

בתשובה זו נכתב שטיול בסירה על אחד מארבעת הנהרות המרכזיים בחוף השנהב הוא בלתי נכונה.  (1)תשובה  

 רכם. התשובה מתאימה. אפשרי בגלל המפלים הרבים לאו

שהמפלים העצומים בחוף השנהב הם מחזה מדהים, אבל קשה מאוד להגיע  נכתבנכונה. בתשובה אינה  (2)תשובה  

 אליהם. המידע שמוצע בתשובה זו לא מופיע במשפט המקורי. התשובה נפסלת.

ים של חוף השנהב אסורה בתשובה זו נכתב שההפלגה על חלק מארבעת הנהרות המרכזינכונה. אינה  (3)תשובה  

 מכיוון שהמפלים מאד מסוכנים. המידע שמוצע בתשובה זו לא מופיע במשפט המקורי. התשובה נפסלת.

בתשובה נכתב שארבעת הנהרות המרכזיים מחוברים באמצעות מערכת נרחבת של מפלים.  נכונה.אינה  (4)תשובה  

 נפסלת. המידע שמוצע בתשובה זו לא מופיע במשפט המקורי. התשובה
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 נכונה.( 1)תשובה  .12

מתמודדת במלחמת במשפט המקורי נכתב "לכל דבר ועניין, התפרצותה של המהפכה הרוסית חסלה את רוסיה כ 

 העולם הראשונה". 

נכונה. בתשובה זו נכתב שהתפקיד אותו גילמה רוסיה במלחמת העולם הראשונה הלכה למעשה  (1)תשובה  

 ית. התשובה מתאימה.הסתיים כאשר החלה המהפכה הרוס

אינה נכונה. בתשובה נכתב שרוסיה הצטרפה למלחמת העולם הראשונה מיד כאשר המהפכה הרוסית  (2)תשובה  

 הסתיימה. המידע שמוצע בתשובה זו לא מופיע במשפט המקורי. התשובה נפסלת.

עטה במלחמת העולם אינה נכונה. בתשובה נכתב שעד למהפכה הרוסית, לרוסיה הייתה מעורבות מ (3)תשובה  

 הראשונה. המידע שמוצע בתשובה זו לא מופיע במשפט המקורי. התשובה נפסלת.

שמעורבותה של רוסיה במלחמת העולם הראשונה הייתה גורם שתרם בתשובה נכתב אינה נכונה.  (4)תשובה  

 סלת.לפריצתה של המהפכה הרוסית. המידע שמוצע בתשובה זו לא מופיע במשפט המקורי. התשובה נפ

 

 נכונה. (3)תשובה  .13

אנו נדרשים לקבוע במה הקטע עוסק. מומלץ לפנות לשאלה זו רק לאחר שענינו על כל שאר  בה כלליתזוהי שאלה  

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

להם זקוקים זמרים כדי להצליח, ונאמר שלפלורנס פוסטר ג'נקינס  בפסקה הראשונה מובאת רשימה של תכונות

לא היו את התכונות האלו ולמרות זאת היא הפכה לאגדה מוזיקלית. בפסקה השנייה נכתב אודות המכשולים 

שעמדו בדרכה להפוך לזמרת אופרה מפורסמת. בפסקה השלישית מתוארת תחילת הצלחתה. בפסקה האחרונה 

 "קרנגי הול"( ועל מותה.-)הופעה בגת שאיפותיה מדובר על הגשמת פס

אינה נכונה. לפי תשובה זו, המטרה העיקרית של הקטע היא לדון במבקריה ומעריציה של פלורנס  (1)תשובה  

פוסטר ג'נקינס. הם מוזכרים בעיקר בפסקה השנייה והשלישית, אך הם לא הנושא העיקרי בו דן הקטע. התשובה 

 לא מתאימה.

אינה נכונה. לפי תשובה זו, המטרה העיקרית של הקטע היא לדון בהופעותיה הבלתי נשכחות ביותר של  (2)תשובה  

 פלורנס פוסטר ג'נקינס. בקטע מוזכרות הופעותיה, אך רק כרגע לסיפור חייה. התשובה לא מתאימה.

א שגרתית של פלורנס נכונה. לפי תשובה זו, המטרה העיקרית של הקטע היא לדון בקריירת השירה הל (3)תשובה  

 פוסטר ג'נקינס. התשובה מתאימה.

אינה נכונה. לפי תשובה זו, המטרה העיקרית של הקטע היא לדון בקולה הייחודי של פלורנס פוסטר  (4)תשובה  

 ג'נקינס. קולה של הזמרת הוא רק היבט אחד בחייה, בהם מתמקד הקטע. התשובה לא מתאימה.
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 נכונה. (3)תשובה  .14

בה אנו נדרשים להסיק מידע על פוסטר ג'נקינס מהפסקה השנייה. במשפט הראשון נכתב ממוקדת שאלה זוהי  

שהסיפור של פוסטר ג'נקינס הוא על הליכה בעקבות חלום למרות מה שאחרים יגידו. במשפט השני נאמר שאביה 

בעלה לא תמך בכך  סירב לרשום אותה לשיעורי זמרה, ולכן היא ברחה והתחתנה. במשפט השלישי נכתב שגם

היא התקיימה מלימוד פסנתר. בחמישי נכתב  1912-שתלמד שירה. במשפט הרביעי מסופר שלאחר גירושיה ב

שלאחר שאביה מת היא ירשה מספיק כסף בשביל שיעורי זמרה. במשפטים האחרונים בפסקה נכתב שלמרות 

 הביקורת של מוריה עליה, היא הפיקה רסיטלים ואירועים בכיכובה. 

 בדוק את התשובות:נ

אינה נכונה. לפי ההשלמה המוצעת בתשובה זו, ניתן להבין מהפסקה השנייה שהקריירה של פוסטר  (1)תשובה  

, אך לא שהקריירה שלה החלה אז. התשובה 17. בפסקה כתוב שהיא ברחה והתחתנה בגיל 17ג'נקינס החלה בגיל 

 לא מתאימה.

עת בתשובה זו, ניתן להבין מהפסקה השנייה שאביה של פוסטר ג'נקינס אינה נכונה. לפי ההשלמה המוצ (2)תשובה  

לא הותיר לה כסף. במשפט החמישי בפסקה נכתב שפוסטר ג'נקינס ירשה כסף לאחר שאביה מת. התשובה לא 

 מתאימה.

נכונה. לפי ההשלמה המוצעת בתשובה זו, ניתן להבין מהפסקה השנייה שבעלה של פוסטר ג'נקינס  (3)תשובה  

סכים עם אביה לגבי יכולות השירה שלה. הדבר תואם את שמופיע במשפט השני והשלישי בפסקה זו. התשובה ה

 מתאימה.

אינה נכונה. לפי ההשלמה המוצעת בתשובה זו, ניתן להבין מהפסקה השנייה שמורי השירה של פוסטר ( 4)תשובה  

מר שהמורים שלה ביקרו אותה. התשובה לא ג'נקינס עודדו אותה )תמכו בה(. במשפטים האחרונים של הפסקה נא

 מתאימה. 
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. ניגש 18שבשורה  woefulבה אנו מתבקשים למצוא מילה שיכולה להחליף את המילה  ממוקדתזוהי שאלה  

לתחילת המשפט בו מתחילה המילה, נקרא וננסה להבין את ההקשר שבו המילה נאמרה. במשפט נכתב "הקריירה 

שלה, אלא בגללן". יכולת השירה הירודה של הזמרת תוארה באופן  woeful-פרחה, לא למרות ההופעות השלה 

נרחב בקטע, כך שסביר להסיק שהעובדה שהופעותיה הצליחו היא בוודאי לא בזכות היותה זמרת מוצלחת. נבדוק 

 את התשובות:

 = מוקדמות. תשובה זו לא מתאימה. early (1)תשובה  

 = תדירות. תשובה זו לא מתאימה.  frequent (2)תשובה 

 = אמיצות. תשובה זו לא מתאימה. brave (3)תשובה 

= גרועות. התשובה מתאימה והמשפט שמתקבל הוא: "הקריירה שלה פרחה, לא למרות  terrible (4)תשובה 

 ההופעות הגרועות שלה, אלא בגללן".
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את המשפט: "לפי הפסקה האחרונה, ____ בקרנגי הול". נקרא את החלק בפסקה  בשאלה זו אנו נדרשים להשלים 

פוסטר מילאה את שאיפתו של כל זמר, והופיעה  1944-האחרונה שקשור לקרנגי הול. במשפט הראשון נכתב שב

ת בקרנגי הול שבניו יורק. במשפט השני נכתב שהכרטיסים אזלו שבועות לפני המופע והרבה מעריצים שרצו לקנו

 שחודש לאחר ההופעה ג'נקינס מתה. כרטיס לה הצליחו לעשות זאת. במשפט השלישי בפסקה נכתב

פוסטר ג'נקינס ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט: "לפי הפסקה האחרונה, נכונה. אינה  (1)תשובה  

חריה הול, ושזמן קצר א בקרנגי הול". בפסקה מתוארת הופעה אחת בלבד של ג'נקינס בקרנגי הופיעה כמה פעמים

 היא מתה. התשובה לא מתאימה.

זה נחשב להישג אדיר נכונה. ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט: "לפי הפסקה האחרונה,  (2)תשובה  

 ה. בקרנגי הול". הדבר תואם את מה שנכתב במשפט הראשון בפסקה. התשובה מתאימ להופיע

מעריצים וצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט: "לפי הפסקה האחרונה, ההשלמה המ אינה נכונה. (3)תשובה  

 בקרנגי הול". דבר זה לא מופיע בפסקה. התשובה לא מתאימה.  הופתעו שפוסטר ג'נקינס הופיעה

רק האמנים אינה נכונה. ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט: "לפי הפסקה האחרונה,  (4)תשובה  

בקרנגי הול". פוסטר ג'נקינס לא נחשבה לאמנית טובה, ויחד עם זאת הופיעה בקרנגי הול.  הטובים ביותר מופיעים

 התשובה לא מתאימה. 
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 ". נבדוק את התשובות: –בשאלה זו אנו נדרשים להשלים את המשפט: "לפי הקטע, פוסטר ג'נקינס  

יוצרת את המשפט "לפי הקטע, פוסטר ג'נקינס הצליחה אינה נכונה. ההשלמה המוצעת בתשובה זו  (1)תשובה  

 וארות הצלחתה. התשובה לא מתאימה.במידה מועטה במקצועה". בפסקות השלישית והרביעית מת

אינה נכונה. ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "לפי הקטע, פוסטר ג'נקינס הייתה  (2)תשובה  

טע נאמר שהיא כלכלה את עצמה באמצעות לימודי פסנתר, ואף על פי צריכה לשיר על מנת לכלכל את עצמה". בק

אמצעות השירה. התשובה לא שבסופו של דבר זכתה לפרסום ותהילה, לא נאמר שהיא כלכלה את עצמה ב

 מתאימה.

אינה נכונה. ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "לפי הקטע, פוסטר ג'נקינס לעיתים  (3)תשובה  

תגובת הקהל". הקטע כולו עוסק בכך שהזמרת התמידה וזכתה לתהילה למרות שההתייחסות של התייאשה מ

 אחרים, ובכללם הקהל מולו הופיעה, להופעותיה לא כללה תשבחות לאיכותן. 

נכונה. ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "לפי הקטע, פוסטר ג'נקינס האמינה ביכולות  (4)תשובה  

 הדבר תואם את מה שנאמר בקטע.הִזמרה שלה". 



  -58- ראשוןפרק  -אנגלית 

 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

 

 נכונה. (1)תשובה  .18

 בשאלה זו אנו מתבקשים למצוא איזה מהיגדים שמופיעים בתשובות לגבי פרוסופגנוזיה נכון. נבדוק את התשובות: 

נכונה. לפי תשובה זו, לאנשים שונים יכולות להיות צורות שונות של פרוסופגנוזיה. במשפט השני  (1)תשובה  

ישית מתואר מחקר שמצא שפרוסופגנוזיה היא בדרך כלל נורשת. מכאן שיש לפחות שתי צורות שונות בפסקה של

 נורשת ושאינה נורשת. התשובה מתאימה.  –של פרוסופגנוזיה 

אינה נכונה. לפי התשובה זו, חוקרים מפתחים אסטרטגיות שונות להתמודדות עם פרוסופגנוזיה. אמנם  (2)תשובה  

אחרונים של הפסקה השנייה מתוארות אסטרטגיות אותן מפתחים אלו שיש להם בשלושת המשפטים ה

פרוסופגנוזיה להתמודדות עם מצבם, אך בקטע לא נאמר שחוקרים מפתחים אסטרטגיות להתמודדות עם 

 פרוסופגנוזיה. התשובה אינה מתאימה. 

ברים על כך באופן גלוי. טענה זו לא אינה נכונה. לפי התשובה זו, מרבית האנשים עם פרוסופגנוזיה מד (3)תשובה  

מופיעה בקטע ולא משתמעת ממנו. למעשה, בפסקה הראשונה מתוארת ג'יין גודול שמודה שהיא נבוכה בגלל 

 הפרוסופגנוזיה שלה. התשובה אינה מתאימה. 

ענה זו לא אינה נכונה. לפי התשובה זו, אינטראקציות חברתיות מועילות לאנשים עם פרוסופגנוזיה. ט (4)תשובה  

 מופיעה בקטע ולא משתמעת ממנו. התשובה אינה מתאימה. 
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בה אנו מתבקשים להבין על פי הפסקה הראשונה איזו אמירה נכונה לגבי ג'יין גודל. נקרא את  ממוקדתזוהי שאלה  

ייתה מדענית ושהיא כתבה כל הפסקה ונתמצת לעצמנו מה קראנו בכל משפט. המשפט הראשון מספר שג'יין גודל ה

שהיא סובלת מהפרעה הנקראת פרוסופגנוזיה שמשמעה היא שיש לה קושי לזהות פרצופים. במשפט השני מובא 

סופו של הציטוט לפיה היא חשבה שזה מעצלנות והיא ניסתה לשנן פנים של אנשים. המשפט השלישי מסביר 

ווי פנים מסוימים לאדם מסוים. המשפט אחרון מוסיף שלג'יין ואחרים ראייה תקינה אך מוחם אינו מחבר בין ת

 ים להם ביותר. נבדוק את התשובות:שלוקים בהפרעה לעיתים אינם מזהים את הקרוב

אינה נכונה. לפי תשובה זו, ג'יין מעולם לא חשפה שהיא פרוסופגנוזית. המשפט הפותח הינו ציטוט בה  (1)תשובה  

 שובה לא מתאימה.היא מספרת על היותה פרוסופגנוזית. הת

נכונה. לפי תשובה זו, ג'יין לא תמיד ידעה שהיא סובלת מבעיה רפואית. בקטע שנקרא היא צוטטה בכך  (2)תשובה  

שאמרה שניסתה במשך זמן רב לשנן פרצופים, מכאן ניתן להבין שהיא לא הייתה מודעת לכך שהיא סובלת מבעיה 

 רפואית. והתשובה מתאימה.

נה. לפי תשובה זו, לג'יין יש צורה חמורה של פרוסופגנוזיה. טענה זו לא מופיעה בפסקה ולא אינה נכו (3)תשובה  

 משתמעת ממנה. התשובה לא מתאימה.

אינה נכונה. לפי תשובה זו, לג'יין יש זיכרון מצוין. טענה זו לא מופיעה בפסקה ולא משתמעת ממנה.  (4)תשובה  

 התשובה לא מתאימה.
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י עם \סיבה סבירה לכך שמישהו אינו, בה אנו מתבקשים לבחור בתשובה בה מופיע דבר מה שממוקדתזוהי שאלה  

(. נקרא ונתמצת את הפסקה השנייה. במשפט הראשון נכתב 17ה "להימנע מקשר עין" )שורה \פרוסופגנוזיה עלול

של אנשים, אותם הם רואים לעיתים שאלו שיש להם צורה קלה של פרוסופגנוזיה מצליחים לזהות מספר מצומצם 

תכופות ושאלו עם פרוסופגנוזיה חמורה לא מסוגלים לזהות את פניהם בתמונה קבוצתית. במשפט השני מובאת 

דוגמה של שיטה באמצעותה מישהי עם פרוסופגנוזיה הייתה מזהה את עצמה בראי כשהייתה בחברת אנשים. 

ית היא אתגר עבור אנשים עם פרוסופגנוזיה. המשפט הרביעי במשפט השלישי נכתב שאינטראקציה חברתית בסיס

מציין שבשל הקושי להתמודד עם ים של פרצופים, רבים נמנעים ממפגשים חברתיים. במשפט החמישי נכתב שחלק 

יש  –מפתחים אסטרטגיות להתמודדות עם ההפרעה. במשפט השישי מתארים חלק מאסטרטגיות אלו 

אנשים לפי קולם, צורת גופם או הליכתם. במשפט האחרון בקטע נאמר שיש פרוסופגנוזים שלומדים לזהות 

פרוסופגנוזים שמברכים כל אדם בו הם פוגשים, ואחרים שנמנעים מקשר עין על ידי כך שהם עושים עצמם 

 מהרהרים. 

רת. לפי סביר שמישהי עם פרוסופגנוזיה תמנע מקשר עין בגלל שהיא מהרה לאנכונה. לפי תשובה זו,  (1)תשובה  

הפסקה, סביר שההימנעות מקשר עין של אדם עם פרוסופגנוזיה היא אסטרטגיית התמודדות עם הקושי החברתי 

 שקשור לפרוסופגנוזיה, ולא מכך שהוא באמת מהרהרת.

סביר שהסיבה להימנעות מקשר עין היא שהאדם עם הפרוסופגנוזיה לא  לאאינה נכונה. לפי תשובה זו,  (2)תשובה  

 רים ידעו שהוא אינו מזהה אותם. הדבר אינו תואם את הקטע. התשובה לא מתאימה.רוצה שאח

סביר שמישהי עם פרוסופגנוזיה מוצאת שאי יצירת קשר עין היא צורה  לאאינה נכונה. לפי תשובה זו,  (3)תשובה  

 טובה להתמודד עם ההפרעה. הדבר אינו תואם את הקטע. התשובה נפסלת.

. לפי תשובה זו, לא סביר שאדם עם פרוסופגנוזיה נמנע מקשר עין בגלל שהוא נבוך. הדבר אינה נכונה (4)תשובה  

 אינו תואם את הקטע. התשובה נפסלת.
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".  –בשאלה זו אנו מתבקשים לבחור תשובה שמשלימה את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה האחרונה היא  

של המאה  09-שמופיעים בה: במשפט הראשון מספרים על כך שעד שנות הנפנה לטקסט ונתמצת את המשפטים 

הקודמת חשבו שפרוסופגנוזיה היא הפרעה נדירה שנגרמת בעקבות פגיעה מוחית. במשפט השני נכתב שגילו 

שפרוסופגנוזיה היא תורשתית ונפוצה. המשפט השלישי מתייחס לכך שעד לאחרונה פרוסופגנוזים רבים לא ידעו כי 

יליונים ברחבי העולם את אותו המצב הרפואי. המשפט הרביעי אומר שככל שיש יותר מחקר בנושא, ואמצעי יש למ

 פרוסופגנוזיה. נבדוק את התשובות.יש יותר מודעּות לקיומה של  –התקשורת עוסקים בנושא 

פסקה מצוינים שני אינה נכונה. לפי תשובה זו, מטרת פסקה הוא לדון את הגורמים לפרוסופגנוזיה. ב (1)תשובה  

 גורמים אפשריים, אך הפסקה לא עוסקת בהם באופן נרחב. התשובה אינה מתאימה.
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אינה נכונה. לפי תשובה זו, מטרת הפסקה היא לדון בפרוסופגנוזיה נרכשת ותורשתית. הפסקה מזכירה  (2)תשובה  

 נה מתאימה.את שני הסוגים של פרוסופגנוזיה, אבל לא עוסקת בהם באופן נרחב. התשובה אי

אינה נכונה. לפי תשובה זו, מטרת הפסקה היא לדון בתוכניות עתידיות למחקר בנושא פרוסופגנוזיה.  (3)תשובה  

 הדבר לא מופיע כלל בפסקה. התשובה לא מתאימה.

נכונה. לפי תשובה זו, מטרת הפסקה היא לדון במה שידוע לנו לגבי פרוסופגנוזיה. הפסקה אכן נותנת  (4)תשובה  

 קירה קצרה של פריטי מידע כלליים אודות ההפרעה. התשובה מתאימה. ס

 

 נכונה. (1)תשובה  .22

, בה אנו נדרשים להשלים את המשפט: "ניתן להסיק מהפסקה האחרונה שמצב נרכש הוא ממוקדתזוהי שאלה  

 ".  –מצב 

סקה האחרונה שמצב נרכש נכונה. לפי ההשלמה המוצעת בתשובה זו, המשפט הוא "ניתן להסיק מהפ (1)תשובה  

 הוא מצב שאדם לא נולד ִאתו". השלמה זו תואמת את משמעות הביטוי "מצב נרכש". התשובה מתאימה. 

אינה נכונה. לפי ההשלמה המוצעת בתשובה זו, המשפט הוא "ניתן להסיק מהפסקה האחרונה שמצב  (2)תשובה  

תואם את משמעות הביטוי "מצב נרכש". התשובה  נרכש הוא מצב שהופך להיות חמור יותר עם הזמן". הדבר לא

 לא מתאימה.

אינה נכונה. לפי ההשלמה המוצעת בתשובה זו, המשפט הוא "ניתן להסיק מהפסקה האחרונה שמצב  (3)תשובה  

נרכש הוא מצב שמשפיע על מעט מאוד אנשים". הדבר לא תואם את משמעות הביטוי "מצב נרכש". התשובה לא 

 מתאימה.

אינה נכונה. לפי ההשלמה המוצעת בתשובה זו, המשפט הוא "ניתן להסיק מהפסקה האחרונה שמצב  (4)תשובה  

 נרכש הוא מצב שאי אפשר לטפל בו". הדבר לא תואם את משמעות הביטוי "מצב נרכש". התשובה לא מתאימה. 

י המשפט הפותח את ניתן לענות על שאלה זו: על פ acquired condition: גם אם לא מכירים את המונח הערה 

. במשפט הבא נאמר שבמחקר acquiredהמאוחרות חשבו שפרוסופגנוזיה היא  91-הפסקה השנייה, עד שנות ה

לפני כן  –נתגלה שפרוסופגנוזיה היא תורשתית, ומשתמע שזאת בניגוד למה שחשבו לפני כן. כלומר  2116-שנערך ב

 רכש.לא חשבו שהיא תורשתית. מצב שאינו תורשתי הוא מצב נ
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 פרק שני -אנגלית  -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה

2 1 3 4 5 6 7 8 9 20 22 21 23 24 25 

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

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 10 12 11 

התשובה 
 2 3 4 1 4 2 4 הנכונה

 

אזורים חמים. המילה החסרה צריכה לתאר שעטלפים נמצאים ____ העולם, אבל משגשגים יותר ב נכתבבמשפט  1.

 מתאימה. (2) את תפוצת העטלפים בעולם. תשובה

 ."העולם, אבל משגשגים יותר באזורים חמים ברחביעטלפים נמצאים "

 מעל=  above (1)תשובה  

 ברחבי=  throughout (2)תשובה  

 מעבר=  beyond (3)תשובה  

 בתוך=  within (4)תשובה  

 

שמחקרים מראים שחולים ____ מניתוח מהר יותר בבית מאשר מבית החולים. אנחנו מחפשים במשפט נכתב  2.

 מתאימה. (4)תשובה מילה שמתארת את מה שחולים עושים לאחר ניתוח. 

 ."מניתוח מהר יותר בבית מאשר מבית החולים מחלימיםמחקרים מראים שחולים " 

 מייעדים = designate (1)תשובה  

 מטמיעים=  assimilate (2)תשובה  

  מכלילים=  incorporate (3)תשובה  

 מחלימים = recuperate (4)תשובה  

 

 5-. המילה החסרה מתארת משהו שיש הרבה ממנו )כמיליון ____ בקילו סוכר 5-במשפט נכתב ישנם קרוב ל .3

 .מתאימה (3)בקילוגרם סוכר. תשובה  מיליון(

 וכר".בקילו ס גרגיריםמיליון  5-"ישנם קרוב ל 

 = גפיים limbs (1)תשובה  

 = פסקאות verses (2)תשובה  

 = גרגירים grains( 3)תשובה  

 = אזורים zones (4)תשובה  
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במשפט נכתב שלמרות שהסיפורים והמנהגים של הילידים באוסטרליה לא נכתבו עד לפני בערך מאה שנים,  .4

( 3)שאינן כתובות. תשובה מילה שמתארת מסורות  המסורות _____ שלהם קיימות כבר אלפי שנים. אנו מחפשים

 מתאימה.

 שבעל פה"מרות שהסיפורים והמנהגים של הילידים באוסטרליה לא נכתבו עד לפני בערך מאה שנים, המסורות  

 שלהם קיימות כבר אלפי שנים. אנו מחפשים מילה שמתארת מסורות שאינן כתובות".

  = להוטות eager (1)תשובה  

 = לחות moist (2)תשובה  

 = בעל פה, בדיבור, שקשור לפה oral (3)תשובה  

 = מהירות rapid (4)תשובה  

  

במשפט נכתב שפטר הגדול מרוסיה _____ חלקות אדמה בפרוורים של סט. פטרסבורג לאצילים נאמנים. המילה   .5

 (4)שובה הנכונה היא ם נאמנים. התשאנו מחפשים מתארת דבר מה שאפשר לעשות עם חלקות אדמה עבור אצילי

 חלקות אדמה בפרוורים של סט. פטרסבורג לאצילים נאמנים". העניק"פטר הגדול מרוסיה  

  = קבר buried (1)תשובה  

 = הרוויח earned (2)תשובה  

 = לכד trapped (3)תשובה  

 = העניק granted (4)תשובה  

 

שאדם יגיב  _____רד משמשים להעריך את הבמשפט נכתב שסולמות הערכת הרגישות להיפנוזה של סטנפו .6

 מתאימה. (4)להיפנוזה. אני מחפשים דבר מה שיימדד על ידי סולם. תשובה 

 שאדם יגיב להיפנוזה". מידה"סולמות הערכת הרגישות להיפנוזה של סטנפורד משמשים להעריך את ה 

 האשמה \הטענה  \= הסתערות  charge (1)תשובה  

 וכחות = נ presence (2)תשובה 

 = החלפה exchange (3)תשובה 

 = מידה / תואר / מעלה degree (4)תשובה 

 

במשפט נכתב שעץ אלון הערבה _____ עץ קשיח וכבד, שלעיתים קרובות משמש לבניית בניינים. המילה שאנו   .7

( קשיח סוג של צמח( אלון הערבה ועץ )במשמעות חומר גלם לבנייה –מחפשים מתארת קשר בין עץ )במשמעות 

 מתאימה. (3)וכבד. תשובה 

 עץ קשיח וכבד, שלעיתים קרובות משמש לבניית בניינים". מניב"עץ אלון הערבה 

 = תפס כדור שהושלך / שלח שחקן למגרש fields (1)תשובה 

 -/ משתמש ב מפעיל = wields (2)תשובה 

 = מניב / מפיק yields (3)תשובה 
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 = מגן  shields (4)תשובה 

שנתי בעל גזע )כמו במשפט: -צמח רב –ית המילה "עץ" משמשת בשתי משמעויות עיקריות: האחת : בעברהערה

חומר הגלם שמקורו בצמח שהזכרנו קודם, )כמו במשפט "שולחן  –"ביער צומחים עצים רבים וגבוהים"(, השנייה 

" עבור חומר wood"-" עבור הצמח, וtreeזה עשוי מעץ"(. באנגלית לכל אחת מהמשמעויות יש מילה נפרדת: "

 הגלם.

 

 

ז'אן דה לה פונטיין ______ אוסף של מעשיות שהפכו  17-במשפט נכתב שהמשורר הצרפתי בן המאה ה .8

 (4)לפופולריות מאוד. המילה שאנחנו מחפשים מתארת פעולה שמקשרת בין המשורר ובין אוסף המעשיות. תשובה 

 מתאימה.

 אוסף של מעשיות שהפכו לפופולריות מאוד". כתבפונטיין  ז'אן דה לה 11-המשורר הצרפתי בן המאה ה"

 = עמד מול faced (1)תשובה  

 = סירק / חיפש בדקדקנות combed (2)תשובה 

 = שלח  shipped (3)תשובה 

 = כתב penned (4)תשובה 

 

 

 נכונה. (3)תשובה  .9

, חברת סטנדרט אויל 1911-ת בנכתב: "בזמן שפורקה על ידי בית המשפט עליון בארצות הבריבמשפט המקורי  

 טראסט של ג'ון ד. רוקפלר היה מבין המונופולים המושמצים במדינה".

בית המשפט קנס את החברה של ג'ון ד. רוקפלר סטנדרט אויל  1911-שב זו נכתב. בתשובה אינה נכונה (1)תשובה  

משפט המקורי. התשובה את ה טראסט על כך שעברה על דיני נאמנות. המשפט המוצע בתשובה זו לא תואם

 נפסלת.

, החברה של ג'ון ד. רוקפלר סטנדרט אויל 1911-בתשובה נכתב שעד שפשטה את רגלה ב. אינה נכונה (2)תשובה  

טראסט הפכה לאויבות את בית המשפט העליון וחברות דלק קטנות יותר. המשפט המוצע בתשובה זו לא תואם 

 המשפט המקורי. התשובה נפסלת.את 

שהחברה של ג'ון ד. רוקפלר סטנדרט אויל טראסט הייתה מבין המונופולים  נכתב. בתשובה נכונה (3)תשובה  

 . התשובה מתאימה.1911-השנואים בארצות הברית כשפורקה על ידי בית המשפט ב

, החברה של ג'ון ד. רוקפלר סטנדרט אויל טראסט החברה של 1911-שב נכתב. במשפט אינה נכונה (4)תשובה  

הפכה למונופול הראשון שהוכרז בלתי חוקי על ידי בית המשפט העליון בארצות הברית. נשים לב שנוסף רוקפלר 

מידע לפיו זוהי החברה הראשונה שהוכרזה כלא חוקית. המשפט המוצע בתשובה זו לא תואם את המשפט המקורי. 

 התשובה נפסלת.
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 נכונה. (2)תשובה  .10

 ת סביבה, 'פחם נקי' הוא מונח בעל סתירה פנימית".המקורי נכתב "עבור פעילי איכובמשפט  

: הכוונה היא שלדעתם של פעילים לאיכות סביבה, פחם הוא חומר גלם מזהם שלא יכול להיות טוב לסביבה, הערה

 רוף של שתי מילים שיוצרות סתירה.ולפיכך המונח "פחם נקי" הוא צי

הסביבה מתנגדים לשימוש בפחם והם טוענים שהוא שפעילי איכות  זו נכתב. בתשובה אינה נכונה( 1)תשובה  

המזהם המסוכן ביותר. המשפט המוצע בתשובה מתייחס גם לכך לטענה שהפחם הוא המזהם המסוכם ביותר, 

 טענה שלא מופיעה במשפט המקורי. התשובה נפסלת.

י' מכיוון שפחם לעולם בתשובה זו נכתב שפעילי איכות הסביבה טוענים שאין דבר כזה 'פחם נק. נכונה (2)תשובה  

 את המשפט המקורי. התשובה נכונה. אינו יכול להיות טוב לסביבה. תוכן המשפט שמוצע בתשובה זו תואם

זו נכתב שפעילי איכות הסביבה היו הראשונים להציע את השם 'פחם נקי' עבור . בתשובה אינה נכונה (3)תשובה  

 את המשפט המקורי. התשובה נפסלת. םתחליפי פחם. תוכן המשפט שמוצע בתשובה זו לא תוא

שפעילי איכות הסביבה במשך זמן רב מעודדים את השימוש ב'פחם נקי'.  נכתבנכונה. בתשובה אינה  (4)תשובה  

 תוכן המשפט שמוצע בתשובה זו לא תואם את המשפט המקורי. התשובה נפסלת.

 

 נכונה. (4)תשובה  .11

  ".צפונית, אין אפילו קרן שמש אחת במהלך החורףנכתב: "בחלקים מגרינלנד הבמשפט המקורי  

בתשובה זו נכתב שבימי החורף הקצרים ביותר, השמש אינה זורחת בגרינלנד. במשפט זה נכונה. אינה  (1)תשובה  

 יש התייחסות לימי החורף הקצרים ביותר, אליהם לא הייתה התייחסות במשפט המקורי. התשובה נפסלת.

שהשמש מספקת מעט אור או חום בלבד במהלך החורפים הארוכים של  נכתבבתשובה נכונה. אינה  (2)תשובה  

 צאת במשפט המקורי. התשובה נפסלת.צפון גרינלנד. במשפט המוצע בתשובה זו יש התייחסות לחום, שלא נמ

חורף. בתשובה זו נכתב שבחלקים צפוניים בגרינלנד, קרן האור הראשונה מסמנת את סוף הנכונה. אינה  (3)תשובה  

 צאת במשפט המקורי. התשובה נפסלת.במשפט המוצע בתשובה זו יש התייחסות לקרן האור הראשונה, שלא נמ

 בתשובה נכתב שאין כלל אור שמש בחלקים צפוניים של גרינלנד בחורף. התשובה מתאימה.  נכונה. (4)תשובה  

  

 נכונה. (4)תשובה  .12

 ריז זכתה גם לשבחים וגם לתיעוב".גילה של מרכז פומפידו בפבמשפט המקורי נכתב: "הארכיטקטורה הבלתי ר 

אינה נכונה. בתשובה נכתב שמרכז פומפידו הוא דוגמה לארכיטקטורה שהיא גם שימושית. במשפט  (1)תשובה  

המוצע בתשובה זו יש התייחסות לשימושיות של הארכיטקטורה, התייחסות זו לא מופיעה במשפט המקורי. 

 התשובה נפסלת.
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אינה נכונה. בתשובה נכתב שמרכז פומפידו ניחן בשילוב מהמם של אלמנטים ארכיטקטוניים ישנים  (2)ובה תש 

וחדשים. המשפט המוצע בתשובה זו כולל התייחסות לאלמנטים ארכיטקטוניים שלא קיימת במשפט המקורי. 

 התשובה נפסלת.

מרכז פומפידו משכה מידה רבה שת תשומת אינה נכונה. בתשובה נכתב שהארכיטקטורה החדשנית של  (3)תשובה  

 את במשפט המקורי. התשובה נפסלת. לב ציבורית. במשפט המוצע בתשובה זו יש התייחסות לחדשנות שלא נמצ

נכונה. בתשובה נכתב שבעוד שחלק מהאנשים מהללים את הארכיטקטורה הלא שגרתית של מרכז  (4)תשובה  

 ונה.פומפידו, אחרים מתעבים אותה. התשובה נכ

 

 נכונה. (1)תשובה  .13

. נענה על השאלה הזו רק לאחר שענינו על כל שאר לבחור כותרת מתאימה לקטעבה אנו נדרשים  כלליתזוהי שאלה  

נסכם את הרעיון המרכזי של הפסקאות אותן קראנו לפני שנבחן את התשובות. השאלות שקשורות לקטע זה. 

לו להמצאת הפלסטר. הפסקה השנייה מתארת את המבנה הפסקה הראשונה עוסקת ברקע ובנסיבות שהובי

איזו כותרת  והשימוש בפלסטר והפסקה האחרונה מתארת מה קרה לאחר המצאתו. עתה נעבור לתשובות ונבחן

 מתאימה למידע שנקרא.

נכונה. התשובה הראשונה מציעה שכותרת מתאימה לקטע תהיה "סיפורו של הפלסטר הראשון".  (1)תשובה  

 מתאימה לקטע. התשובה נכונה. כותרת זו 

אינה נכונה. התשובה השנייה מציעה שהכותרת לקטע תהיה "ארל וג'וזפין דיקסון: דיוקן של חיי  (2)תשובה  

נישואים". כותרת זו אינה מתאימה מכיוון שחיי הנישואין של הזוג דיקסון מתוארים רק בפסקה הראשונה כרקע 

 המצאת הפלסטר. התשובה לא מתאימה.ל

אינה נכונה. התשובה מציעה שכותרת מתאימה לקטע תהיה "ההיסטוריה של ג'ונסון וג'ונסון". הקטע  (3)שובה ת 

אמנם מזכיר את החברה ג'ונסון וג'ונסון, אך לא מתוארת ההיסטוריה של החברה, או מידע נוסף עליה מלבד 

 . התשובה לא מתאימה.הקשרה להמצאת הפלסטר

בה הרביעית מציעה שכותרת מתאימה לקטע תהיה "פלסטרים וצרכים נוספים אינה נכונה. התשו (4)תשובה  

למשק הבית". כותרת זו אינה מתאימה לקטע מכיוון שהיא כוללת צרכים נוספים למשק הבית שכלל לא מופיעים 

 בטקסט. התשובה לא מתאימה. 

 

 נכונה. (3)תשובה  .14

סקה הראשונה. כדי להבין זאת, נקרא בכל פעם משפט בה אנו נדרשים להבין מה מתארת הפממוקדת זוהי שאלה  

אחד מהפסקה ונתמצת אותו לעצמנו. במשפט הראשון נכתב שהאמירה "הכורח הוא האם של ההמצאה" הוכחה 

של המאה הקודמת. במשפט השני נכתב שג'וזפין דיקסון המועדת לתאונות  29-על ידי זוג שחי בניו ג'רזי בשנות ה

ויות באופן קבוע בזמן שהכינה אוכל לבעלה ארל. במשפט השלישי נכתב שלמרבה הצער הייתה נחתכת ומקבלת כו

היא לא הצליחה לחבוש את ידיה בכוחות עצמה. במשפט האחרון נכתב כשארל היה חוזר מעבודתו בג'ונסון 

 וג'ונסון, חברה שמכרה אבקה לתינוקות ותחבושות סטריליות, הוא היה מכין חבישות לפצעיה של ג'וזפין

 באמצעות סרט הדבקה וספוגית )גאזה( מכותנה. 
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אינה נכונה. בתשובה נכתב שהתפקיד העיקרי של הפסקה הוא לתאר את עבודתו של ארל בחברת  (1)תשובה  

ג'ונסון וג'ונסון. בפסקה נאמר שארל עבר בג'ונסון וג'ונסון, אך עבודתו בחברה לא מתוארת. התשובה אינה 

 מתאימה. 

כונה. בתשובה נכתב שהתפקיד העיקרי של הפסקה הוא לתאר את חיי הנישואים המוקדמים של אינה נ (2)תשובה  

הזוג דיקסון. הפסקה כוללת תיאור של היבט אחד מחיי הנישואין של הזוג דיקסון, אך הדבר מובא רק כתיאור 

 הנסיבות בהן הומצא הפלסטר. התשובה אינה מתאימה. 

קיד העיקרי של הפסקה הוא לתאר את הנסיבות שהובילו להמצאת נכונה. בתשובה נכתב שהתפ (3)תשובה  

 הפלסטר. התשובה מתאימה. 

אינה נכונה. בתשובה נכתב שהתפקיד העיקרי של הפסקה הוא לתאר את פצעיה של ג'וזפין. אמנם  (4)תשובה  

 תאימה. פצעיה מתוארים, אך בקצרה ורק כחלק מתיאור הנסיבות שהביאו להמצאת הפלסטר. התשובה אינה מ

 

 נכונה. (2)תשובה  .15

. נחזור לתחילת המשפט בו ביטוי accident-proneשים להבין את משמעות הביטוי בה אנו נדר ממוקדתזוהי שאלה  

זה נאמר ונבין אותו לעומק. הביטוי מתאר את ג'וזפין, ולאחר מכן נכתב שהיא הייתה פוצעת את ידיה באופן רגיל 

 בין לאילו אנשים ביטוי זה מתאים.את התשובות וננסה לה בזמן שהכינה אוכל. עתה נבחן

אינה נכונה. תשובה זו מציעה שהביטוי מתייחס לאנשים שסביר שיהיו עצמאיים. לא נאמר בקטע  (1)תשובה  

בכל מה שקשור לחבישה ג'וזפין נסמכה על בעלה לפני שהכין בעבורה  –שג'וזפין הייתה עצמאית, ולמעשה 

 מתאימה.  פלסטרים. התשובה לא

נכונה. תשובה זו מציעה שהביטוי מתייחס לאנשים שסביר שיפצעו הרבה. בהמשך המשפט נכתב  (2)תשובה 

 שג'וזפין אכן הייתה פוצעת את עצמה באופן קבוע. התשובה מתאימה. 

 אינה נכונה. תשובה זו מציעה שהביטוי מתייחס לאנשים שסביר שיבשלו היטב. לא נכתב במשפט על (3)תשובה  

 יכולות הבישול של ג'וזפין. התשובה לא מתאימה. 

אינה נכונה. תשובה זו מציעה שהביטוי מתייחס לאנשים שסביר שיעבדו עם ידיהם. אמנם נכתב  (4)תשובה  

שג'וזפין עבדה עם ידיה, אך חלק זה בקטע נסוב סביב פציעתה של ג'וזפין ולא סביב עבודת. התשובה אינה 

 מתאימה. 

 

 נכונה. (4)תשובה  .16

המתייחסת לתכלית המרכזית של הפסקה השנייה. נתחיל לקרוא את הפסקה ובסוף כל  ממוקדתזוהי שאלה  

משפט נתמצת לעצמנו את הרעיון המרכזי המובע בו. נפסיק לקרוא כאשר אנו מרגישים שהבנו את הרעיון המרכזי 

כנות שאותן תוכל ג'וזפין להניח של הפסקה בכללותה. במשפט הראשון נכתב שלבסוף הכין ארל תחבושות מו

בכוחות עצמה. במשפטים השני והשלישי מתואר כיצד ומדוע הכין את התחבושות באופן שבו הכין אותם. במשפט 

האחרון נכתב כיצד היה על ג'וזפין להשתמש בהם כדי לחבוש את עצמה. ניתן להבין בתום הקריאה שהפסקה 

 . מתארת את המבנה והשימוש של הפלסטר הראשון
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אינה נכונה. בתשובה נכתב שתכלית הפסקה הוא להסביר כיצד ג'וזפין הניחה את הפלסטר. תיאור זה  (1)תשובה  

 להוות כל תכליתה. התשובה נפסלת. מופיעה בסוף הפסקה ואינו יכול 

יע אינה נכונה. בתשובה נכתב שתכלית הפסקה הוא להסביר כיצד חשב ארל על הרעיון. מידע זה הופ (2)תשובה  

ד חשב על הרעיון. בפסקה הראשונה, ואילו בפסקה השנייה מוסבר בפירוט כיצד יצר את התחבושת ולא כיצ

 התשובה נפסלת. 

על פי התשובה, תכלית הפסקה היא להשוות בין תחבושת לפלסטר. הפסקה אינה עושה  אינה נכונה. (3)תשובה  

 ין וג'וזפין השתמשה בו. ד ארל הכהשוואה כלל אלא מפרטת את המבנה של הפלסטר וכיצ

נכונה. על פי תשובה זו, תכלית הפסקה היא לתאר כיצד הכינו את הפלסטרים הראשונים. התשובה ( 4)תשובה  

 מתאימה למידע המופיע בפסקה. 

 

 נכונה. (2)תשובה  .17

בסוף כל המתייחסת לנושא העיקרי עליו דנים בפסקה האחרונה. נתחיל לקרוא את הפסקה ו ממוקדתזוהי שאלה  

משפט נתמצת לעצמנו את הרעיון המרכזי המובע בו. נפסיק לקרוא כאשר אנו מרגישים שהבנו את הנושא המרכזי 

עליו דנים. במשפט הראשון נאמר שארל תיאר לבוס שלו את ההמצאה, אך הוא לא התרשם ממנה עד שראה שארל 

מן קצר לאחר מכן ג'ונסון וג'ונסון הפכו מסוגל לחבוש את עצמו באמצעות יד אחת בלבד. במשפט השני נכתב שז

לחברה הראשונה שיצרה ומכרה תחבושות דביקות, והיא קראה להם פלסטרים. במשפט האחרון נכתב שכאשר 

הנשיא החברה החלה לייצר פלסטרים בגדלים שונים, המוצר הפך להצלחה מסחרית ענקית וארל קּודם להיות סגן 

 של חברת ג'ונסון וג'ונסון.

אינה נכונה. התשובה מציעה שהפסקה האחרונה דנה בעיקר בבוס של ארל בג'ונסון וג'ונסון. הפסקה  (1)תשובה  

 של הפלסטרים. התשובה לא מתאימה. מתייחסת לבוס של ארל בקצרה, אבל רק כרקע לסיפור ההצלחה 

. התשובה של ארל דיקסון נכונה. התשובה מציעה שהפסקה האחרונה דנה במה שקרה להמצאתו (2)תשובה  

 מתאימה. 

אינה נכונה. התשובה מציעה שהפסקה האחרונה דנה בקידום שקיבל ארל בג'ונסון וג'ונסון. הפסקה  (3)תשובה  

 תאימה.מתייחסת לקידום של ארל בקצרה, אבל רק כרקע לסיפור ההצלחה של הפלסטרים. התשובה לא מ

בסוגים שונים של פלסטרים. בקטע אמנם מצוין אינה נכונה. התשובה מציעה שהפסקה האחרונה דנה  (4)תשובה  

שג'ונסון וג'ונסון ייצרו פלסטרים בגדלים שונים, אך לא נערך בפסקה דיון בנושא מעבר לכך. התשובה לא 

 מתאימה. 

 "אגד מידבק".-"אספלנית" ו –: ביטויים נרדפים למילה פלסטר ידע כללי 
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 נכונה. (4)תשובה  .18

להבין משהו אודות אוספי האשפה על פי הפסקה הראשונה. נקרא את נדרשים בה אנו  ממוקדתזוהי שאלה  

הפסקה הראשונה ונתמצת אותה. במשפט הראשון נאמר שערמת ספרים שהושארה על המדרכה לצד אשפה אחרת 

עלולה להיות מראה מכאיב. המשפט השני מסביר שזה היה המצב עבור קבוצת אוספי אשפה באנקרה, טורקיה, 

כמה שנים להציל את הספרים הזנוחים שמצאו במסלולי איסוף האשפה. במשפט השלישי נאמר  שהחלו לפני

שבמקום להשליך אותם במזבלה העירונית כך שהם לעולם לא ייָקראו שוב, הם החליטו לתת לספרים הנטושים 

ם לבני חיים חדשים. במשפטים הרביעי נאמר שבתחילה אוספי האשפה שמרו את הספרים לעצמם והשאילו אות

משפחתם ולחברים. במשפט החמישי מתואר שהם הגיעו לרעיון של הקמת ספרייה ציבורית שהאוסף הגדל של 

הספרים הנטושים נמצא במרכזו. במשפט האחרון נאמר שכשהתושבים המקומיים שמעו על מאמצים אלו, הם 

רות למשאב הקהילתי יחדלו להשאיר את הספרים הבלתי רצויים שלהם על המדרכה, והחלו לתרום אותם יש

 החדש והמרגש. 

נאמר בפסקה.  אינה נכונה. לפי תשובה זו, אוספי האשפה הצילו רק ספרים שהם רצו לקרוא. הדבר לא (1)תשובה  

 התשובה לא מתאימה. 

אינה נכונה. לפי תשובה זו, אוספי האשפה לא היו אוהבי ספרים. במשפטים הראשונים בפסקה נכתב  (2)תשובה  

בליופילים מראה של ספרים זרוקים הוא מכאיב, ובהמשך נכתב שזה היה מצבם של אוספי האשפה שעבור בי

 בטורקיה. התשובה לא מתאימה. 

אינה נכונה. לפי תשובה זו, אוספי האשפה ביקשו מהתושבים המקומיים את הספרים הלא רצויים  (3)תשובה  

ם עצמם החלו לתרום את הספרים במקום לזרוק שלהם. התשובה אינה מתאימה מכיוון שנכתב בפירוש שהתושבי

 אותם, ולא נאמר בפסקה שהתבצעה פנייה מטעם אוספי האשפה. התשובה לא מתאימה. 

נכונה. לפי תשובה זו, אוספי האשפה לא תכננו מלכתחילה להקים ספרייה. התשובה תואמת את המידע  (4)תשובה  

 שמופיע בפסקה. התשובה נכונה. 

 

 ונה.נכ (1)תשובה  .19

את המילה שיוצאת דופן בה אנו מתבקשים לבחור מתוך המילים שמופיעות בפסקה הראשונה  ממוקדתזוהי שאלה  

 במשמעותה. 

  היא מכאיב. painfulנכונה. משמעות המילה  (1)תשובה  

 היא הושלך. discardedמשמעות המילה  אינה נכונה. (2)תשובה  

 היא ננטש. abandoned  אינה נכונה. משמעות המילה (3)תשובה  

 היא נזנח. forsakenאינה נכונה. משמעות המילה  (4)תשובה  
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 נכונה. (4)תשובה  .20

בה אנו מתבקשים להשלים את המשפט "לפי הפסקה האחרונה, _____ ספרייה". נקרא את  ממוקדתזוהי שאלה  

ידת היטב והמקושטת באופן הפסקה האחרונה. במשפט הראשון של הפסקה האחרונה נאמר כי הספרייה המצו

נאה ממוקמת במפעל נטוש. במשפט השני נאמר כי מדפי הספרים, הרבה מהריהוט ואפילו חפצי האמנות על הקיר 

 הוצלו מהאשפה, והם נותנים ערך מוסף לביטוי "האשפה של אדם אחד היא האוצר של אדם אחר".

אוספי האשפה הוא: "לפי הפסקה האחרונה,  אינה נכונה. לפי המשפט שמוצע בתשובה זו, המשפט (1)תשובה  

. אמנם נאמר בקטע שאוספי האשפה הקימו את הספרייה, אך לא נאמר שהם עוזרים בה. ”ספרייהעוזרים ב

 התשובה אינה מתאימה. 

אמנות מקומית אינה נכונה. לפי המשפט שמוצע בתשובה זו, המשפט הוא: "לפי הפסקה האחרונה,  (2)תשובה  

 הוא האשפה. התשובה אינה מתאימה.. בפסקה נאמר שמקור האמנות שבספרייה ספרייה"נתרמה ל

מפעל חולק חלל עם אינה נכונה. לפי המשפט שמוצע בתשובה זו, המשפט הוא: "לפי הפסקה האחרונה,  (3)תשובה  

 ספרייה". בפסקה נאמר שהספרייה הוקמה במפעל נטוש, ולא שהיא חולקת עם המפעל את החלל. התשובה אינהה

 מתאימה. 

נעשה שימוש באשפה כדי נכונה. לפי המשפט שמוצע בתשובה זו, המשפט הוא: "לפי הפסקה האחרונה,  (4)תשובה 

 ספרייה". הדבר תואם את שנאמר במשפט האחרון בפסקה. התשובה נכונה. לקשט את ה

 

 נכונה. (3)תשובה  .21

 דות הספרייה. , בה אנו מתבקשים להסיק מכלל הקטע משהו אוכלליתזוהי שאלה  

אינה נכונה. בתשובה נכתב שהספרייה הפסיקה לקבל ספרים מאוספי אשפה. בקטע נאמר שהספרייה  (1)תשובה  

הוקמה על ידי אוספי אשפה שתרמו לה ספרים, אבל לא נאמר שהספרייה הפסיקה לקבל מהם ספרים. התשובה 

 לא מתאימה.

רה לאחרונה למיקום חדש. בקטע נאמר שהספרייה נמצאת אינה נכונה. בתשובה נכתב שהספרייה עב (2)תשובה  

 במפעל נטוש, לא נאמר שהיא עבר מקום. התשובה לא מתאימה. 

נכונה. בתשובה נכתב שהספרייה הוא מקום נחמד לשבת ולקרוא בו. ניתן להסיק זאת מהמשפט  (3)תשובה  

 (. 14האחרון בפסקה השנייה )המשפט מתחיל בשורה 

דברים שנמצאו באשפה. בפסקה השלישית נאמר  רקונה. בתשובה נכתב שהספרייה מכילה אינה נכ (4)תשובה  

שהרבה מהריהוט ומיצירות האמנות נמצאו באשפה, מכאן משתמע שמעט מהריהוט ומיצירות האמנות לא נמצאו 

 באשפה. 
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 נכונה.( 2)תשובה  .22

 בדוק את התשובות.. נפיע בקטעמו לאבה אנו מתבקשים לבחור היגד ש כלליתזוהי שאלה  

אינה נכונה. לפי תשובה זו, לא נאמר בקטע שהספרייה שוכנת בבניין ששימש פעם למטרה אחרת. אך  (1)תשובה  

 כנת במפעל נטוש. תשובה זו נפסלת.בפסקה השלישית נאמר שהספרייה שו

ייה. הדבר אכן לא נכונה. לפי תשובה זו, לא נאמר בקטע שמורים מביאים את התלמידים לבקר בספר (2)תשובה  

 מופיע בקטע. התשובה מתאימה. 

אינה נכונה. לפי תשובה זו, לא נאמר בקטע שקיים אוסף גדול של ספרים מדעיים בספרייה. בפסקה  (3)תשובה  

(. 16השנייה נאמר שמתואר האגף בספרייה שעוסק במדע באמצעות המילה נרחב )שלוש המילים הראשונות בשורה 

 תשובה זו נפסלת. 

אינה נכונה. לפי תשובה זו, לא נאמר בקטע שישנם אנשים המגיעים לספרייה על מנת להירגע. הפסקה  (4)שובה ת 

השנייה נאמר שאנשים מבקרים בספרייה כדי לשבת במבואה ולשחק משחקי קופסה ולשתות משקאות חמים. 

 התשובה אינה מתאימה. 

 


