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 1011 אוקטובר פתרונות בחינת
 

 פרק ראשון - חשיבה מילולית
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

3 1 1 1 4 1 4 3 1 4 3 4 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 4 

 
ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם בנושאים , "ר מבחניםתחקו"את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת *

 .השונים
 
 

 אנלוגיות

 

 .שלו דתששינה את ההוא מי  מומר 1.

 . שונתה אינהאך , שלו אינה ידועה זהותהוא מי שה אלמוני :(1) תשובה 

  . ולא מי ששינה את חירותו, חירותהוא מי שאין לו  עבד :(2) תשובה 

 .שלו ארץהוא מי ששינה את ה רמהג :(3) תשובה 

  . תעסוקההוא מי שיש לו  מועסק :(4) תשובה 

  .(3) היא הנכונה התשובה 

 

 .בעזרתו לחתוךכדי שיהיה קל יותר ( מושחז)יותר משהו  עושה דברזו פעולה ש להשחיז 2.

חום ללכדי שיהיה קל יותר ( מחומש)זו פעולה שעושה דבר יותר משהו  לחמש :(1) תשובה       

 . בעזרתו

  . אשםזו פעולה שבה טוענים שמישהו אינו  להכחיש :(2) תשובה 

 .לנפות-זו פעולה דומה ללברור  :(3) תשובה 

  . לזוזזו פעולה שמטרתה למנוע ממשהו  לקבע :(4) תשובה 

  .(1) היא הנכונה התשובה 

 

 .אותולפייס הוא מי שיש  זועף 3.

 .אותולכוון הוא מי שיש תועה  :(1) תשובה       

 .ולא זה שיש לשאול אותו, לשאול-הוא זה שעושה את פעולת ה תמה :(2) תשובה 

 .לעייף-הוא זה שכבר נעשתה עליו פעולת ה יגע :(3) תשובה 

 .לציית-הוא זה שלא עושה את פעולת ה סורר :(4) תשובה 

  .(1) היא הנכונה התשובה 
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 .גדול( גל)הוא משהו  נחשולקטן ו( גל)משהו היא  אדווה 4.

   .גדול( עיר)הוא משהו  כרךו נהקט (עיר)משהו היא  עיירה: (1) תשובה       

  .ציפורשל ( כנף)היא איבר  אברה: (2) תשובה 

 .נחלהינו חלק מה ערוץ :(3) תשובה 

 .דרך גדולה אינה דרךאך , קטן( דרך)משהו הוא  משעול :(4) תשובה 

  .(1) היא הנכונה התשובה 

 

 .אסםנאסף ואז מועבר ל( תבואה)חפץ שבעזרתו משהו  הוא מגל 5.

  . ארכיוןהוא חפץ שנשמר בתוך מסמך : (1) תשובה       

 . קרשהוא חפץ שבעזרתו ניתן לחתוך  מסור: (2) תשובה 

 .קסתשנמצא בתוך ( דיו)הוא חפץ שבו נעשה שימוש במשהו  עט :(3) תשובה 

 .קנקןנאסף ואז מועבר ל( מיץ)חפץ שבעזרתו משהו היא  מסחטה :(4) תשובה 

  .(4) היא הנכונה התשובה 

 

  .להשתייךהוא מי שהפסיק לעשות את הפעולה  פרש 6.

לעשות את  הפסיקאך הוא לא , להקדים-הוא מי עשה ההפך מ( איחר) בושש: (1) תשובה       

 .הקדיםהפעולה 

 .לסרבהוא מי שהפסיק לעשות את הפעולה ( הסכים) התרצה: (2) תשובה 

 .לזמן קצר להופיע הפעולהזה עשה את  הבליח :(3) תשובה 

 .אך בכוונה חיובית, להתחנף-לדומה זה עשה פעולה  החמיא :(4) תשובה 

  .(2) היא הנכונה התשובה 

 

 

 הבנה והסקה

 

יש להבין את כל אחד מחלקי המשל ורק אז להקביל . משל/ משמעות ביטוי העוסקת בשאלת  7.

 .ראת משמעות המשל לסיפו

 להכין משהואפשר -כלומר אי, "אפשר להכין חביתה בלי ביצים-אי" :משמעות המשל 

 (.ביצים)בלי המרכיב ההכרחי ביותר ( חביתה)

אותו מדמה חברתו של יוסף )שחסר בשירים לאתר בתשובות מהו הרכיב החשוב ביותר יש  

 .הרכיב העיקרי בכתיבת שיר הוא מילים(. לביצים

  .(4) היא הנכונה התשובה 
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תוך עצירות ביניים והתמקדות , יש לקרוא בעיון את הפסקה. הבנת פסקהב עוסקתה שאלה 8.

  .במילות קישור ומילים המביעות קשר של תנאי ותוצאה

משמעות משפט לא תשתנה אם  ,כמו במתמטיקה ,מוצגת טענה לפיה בשפה: תמצות הפסקה 

המשפט : המנוגדת לטענה שהוצגהבאת דוגמה ובהמשך מ. אחד מחלקיו יוחלף בביטוי נרדף

". דני חושב שאימא של דרור נחמדה"משפט זהה ל רחכאינו בה" דני חושב שרותי נחמדה"

 .וסיפרו לו שאימו של דני אינה נחמדה, אם דני לא יודע שרותי היא אימו של דני, למשל

 :הפסקהכעת יש לבחון את התשובות ולפסול כל תשובה שאינה נכונה על פי  

הפסקה אינה עוסקת במתמטיקה אך , מתמטיקה אמנם מוזכרת במשפט הראשון: (1) תשובה       

על פי השורה הראשונה מתמטיקה היא הדוגמה למקרה בו החלפת  ,יתרה מכך. אלא בשפה

  . התשובה נפסלת. את משמעות הביטוימשנה  האינביטוי בביטוי אחר 

( מא של דרוריא, רותי)וחושב שהיא  אימא של דרורהיא דני יודע שרותי אם : (2) תשובה 

 .התשובה נפסלת. בהכרח נכון" מא של דרור נחמדהידני חושב שא"אז המשפט , נחמדה

אכן עלול לחשוב שמדובר בשתי הוא  אימא של דרורהיא דני אינו יודע שרותי אם  :(3) תשובה 

נתון )תי נחמדה שתי נשים שונות אזי יתכן שמבחינתו רו מכיוון שמבחינתו אלו. שונותנשים 

בפסקה מוצג מצב בו חברים סיפרו )ואילו אימו של דרור אינה נחמדה ( שדני חושב כךבפסקה 

 .נכונההתשובה (. מא של דרור אינה נחמדהילדני שא

  .(3) היא הנכונה התשובה  

 

להפריד בין תוצאות הניסוי לבין יש  . מחליש / מחזק -עריכת ניסוי ב העוסקתשאלת  9.

 .חברת הביטוחאת מסקנת  להחלישמצוא מה עשוי להמסקנה ו

בין שיעור המכוניות הנגנבות מתוך כלל המכוניות שמותקנת בהן  אין הבדל: תוצאת הניסוי        

מותקנת בהן מערכת  לאלבין שיעור המכוניות הנגנבות מתוך כלל המכוניות ש, מערכת אזעקה

 .אזעקה

 .סיכון לגניבת המכוניתאת הלא מצמצמת  התקנת מערכת אזעקה: מסקנת הניסוי       

שאינו עוסק בקשר בין התקנת מערכת אזעקה לבין צמצום  מידע נוסףמובא : (1)תשובה        

מידע זה אינו מחזק ואינו  .גניבת מכוניות או בהשוואה בין שתי הקבוצות המתוארות בניסוי

 .התשובה נפסלת. את המסקנה מחליש

שמרבית מערכות האזעקה מותקנות במכוניות חדשות  ובו נאמרמובא מידע נוסף : (2)תשובה        

שהמכוניות  אף על פיממידע זה ניתן להסיק ש. המבוקשות יותר אצל הגנבים, ויקרות

ששיעור הגניבה שלהן  היינו מצפים, כלומר)מבוקשות אצל הגנבים  יותרהחדשות והיקרות 

הרי שבפועל שיעור הגניבה של מכוניות , (ר הגניבה של מכוניות אחרותיותר משיעו גבוה יהיה

של המכוניות הגניבה לשיעור  הזה( הבעלות מערכת אזעקשהן המכוניות )חדשות ויקרות 

ניתן להסיק כי הגורם שהפחית את שיעור הגניבה של המכוניות החדשות והיקרות . האחרות

 .התשובה נכונה. נהאת המסק חלישמ מידע זה .הוא מערכת האזעקה

  .(2) היא הנכונה התשובה 
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 שבתשובותארבעת המשפטים כל אחד מיש לנסות לשבץ . חידת היגיון מסוג שיבוץ וסידור 10.

 אף אחדר סתירה עם ציו אינוולמצוא מהו המשפט היחיד ש, יתר המשפטיםכל אחד מיחד עם 

 .מיתר המשפטים

בכל . א משפטים הסותרים זה את זהיש לקרוא את המשפטים שבתשובות במטרה למצו 

 .ניתן לפסול את שתיהן -מקרה בו נוצרת סתירה בין שתי תשובות 

תשובה זו אינה . והם נקנו בעפולה, לתהילה יש מכנסיים לבנים שאינם ממשי (1)לפי תשובה  

, בשלב זה. לפיה לתהילה יש חצאית משי בצבא אדום שנקנתה בעפולה (2)סותרת את תשובה 

 .שכן לא נוצרה סתירה ביניהן, לפסול אף אחת מן התשובות לא ניתן

ואף אחד מהם אינו עשוי , כל הבגדים של תהילה הם בצבע כחול או סגול (3)לפי תשובה  

שכן בשתיהן מוצגים בגדים  (2)והן את תשובה  (1)תשובה זו סותרת הן את תשובה . ממשי

שכן הן יוצרות ביניהן  (3)-ו (2), (1)ניתן לפסול את תשובות . בצבע שאינו כחול או סגול

 .סתירה

 .ניתן לסמן את התשובה הנותרת, תשובות 3לאחר פסילת  

כל החצאיות הארוכות של תהילה הן בצבע כחול או סגול והן נקנו , לפי תשובה זו: (4)תשובה  

שכן באף אחת מהן לא מוצגת חצאית  (2)-ו (1)תשובה זו לא סותרת את תשובות . בטבריה

היא עולה בקנה אחד עם האמירה שכן  (3)את תשובה  תואמתתשובה זו , כמו כן. כהארו

 .וכן לא מצוין בה החומר ממנו עשויות החצאיות, שבגדיה של תהילה כחולים או סגולים

   .(4) היא הנכונה שובההת 

 

תוך עצירות ביניים והתמקדות , יש לקרוא בעיון את הפסקה. שאלה העוסקת בהבנת פסקה 11.

על מה מבסס הפרשן במטרה למצוא , במילות קישור ומילים המביעות קשר של תנאי ותוצאה

 . בתוכנית המוצגת בפסקה" חסרה ראייה מערכתית כוללת"את טענתו ש

 קשרלהמתייחסת " ראייה מערכתית כוללת"חסרה בתוכנית לטיפול בעוני  :תמצות הפסקה  

 ,הגדלת תעסוקה באמצעותעזרה לחלשים  בעדהתוכנית  .בין שוק העבודה ומערכות אחרות

 באופן זה .תעסוקהכמות מקומות הלהקטנה ב יגרמוהמלצה לקיצוצים שבה גם יש  אבל

 .תעסוקהההתוכנית עלולה לגרום להקטנת 

 :ביסוס לטענתו של הפרשןלחפש בתשובות כעת יש  

לא ניתן , בנוסף. הקטנת העוני זו מטרת התכנית כולה ולא פרט אחד בתכנית :(1) תשובה       

אלא מדובר בהמלצה , קיצוץ בתקציב הממשלה מחייבתכי הקטנת העוני  מן הפסקה להסיק

 .נפסלת התשובה. (3שורה ) בלבד

אלא תוצאה , נה פרט בתכניתהקטנת מספר העובדים בשירות הציבורי אי :(2) תשובה 

אין , אם כך (.קיצוץ בתקציב הממשלה)של אחד הפרטים בתכנית  ובלתי רצויה אפשרית

 .במצבן של השכבות החלשות ללא תלותתועלת בהקטנת מספר העובדים בשירות הציבורי 

 .התשובה נפסלת

קיצוץ בתקציב הממשלה עשוי להוביל לתוצאה הפוכה מהשאיפה , לפי הפסקה :(3) תשובה 

מידע זה אכן מדגים את חוסר ההתייחסות לקשר בין שוק . להגדיל את שיעור התעסוקה
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לבין מערכות ( וצאה מהקיצוץ יקטן מספר מקומות התעסוקה בשירות הציבוריתכ) העבודה

 .התשובה נכונה (.קיצוץ תקציבי)אחרות 

  .(3) היא הנכונה התשובה 

 

 אינהנשאלים איזו מבין האפשרויות בתשובות . משמעות-העוסקת בהבנת משפט רב שאלה 12.

 .יכולה להשתמע מהמשפט הנתון

ולחפש מילים וכינוי גוף שיכולים להיות מופנים לכמה גורמים שונים יש לקרוא את המשפט  

 .משתמעות מהמשפט כןלאחר מכן יש לפסול תשובות ש. המוזכרים במשפט

אינה  היאלה ש אמרה, אתמול פגשה אותהש, חברתה של אחותהרותי ספרה לי כי : "דנה 

 ."הפוליטיות דעותיהעם  מסכימה

, מילה שלא ניתן לדעת בוודאות האם היא מתייחסת לרותיכל אחת מהמילים המודגשות היא  

יש לשים לב שאף אחת מן המילים בעלות כפל המשמעות אינה מתייחסת  .לחברה או לאחות

 :מומלץ לחפש תשובה המתייחסת לדנה, בהתאם .שאומרת את המשפט דנהל

אינה מסכימה עם ( ותהאח)וזו , (חלק זה הגיוני)רותי פגשה אתמול את אחותה  :(4) תשובה       

האחות יכולה שלא להסכים עם הדעות , המקוריעל פי המשפט  .דנהשל הפוליטיות דעותיה 

 .אך לא עם הדעות של דנה, או של רותיחברתה של 

  .(4) היא הנכונה התשובה 

 

 

 השלמת משפטים

 

ות מוצגת העבודה עם הזוג. הן שאלות השלמת משפטים (15-13)שלוש השאלות הבאות : הערה

 .בתחקור שהקפדתם לעבוד כך יש לוודא. ימינימליהיה התשובות הנבדקות  שמספרבתשובות כך 

לאחר . המילים שבו פישוטלאחר  ,חלקו הראשון של המשפט תמצותבכל תשובה שנבדקה מופיע 

לאחר מכן נבדקת התאמה של המשך . של המשפט בהתאם להקשר הובלה עצמאיתמכן מופיעה 

 . מייצגים את נקודות העצירה המומלצות -|  -ם האנכיים הקווי. המשפט להקשר

 

 הטון בעל מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופן מתחילות (4)-ו (3) ותשובות ,(2)-ו (1) תשובות 13.

  :החיובי

מעשיו : כלומר" "זקנתו מביישת את נעוריו"אכן יאה לו לשופט זהבי האמרה " :(1) תשובה 

נצפה לתיאור של מעשים   :הובלת משפט| ו בגיל צעיר שונים לרעה ממעשיבגיל מבוגר 

כבר בבחרותו יצאו מתחת ידיו : "נמשיך לקרוא. חיוביים בגיל צעיר ושליליים בגיל מבוגר

זהו תיאור של . בנעוריו פסקי הדין שלו היו לא יצירתיים, כלומר". …פסקי דין חסרי מעוף

 .התשובה נפסלת. ציפינוההמשך אינו מתאים למה ש .מעשים שליליים בגיל צעיר

| מעשיו בגיל מבוגר שונים לרעה ממעשיו בגיל צעיר : (1)מתחילה כמו תשובה  :(2)תשובה        

נמשיך . נצפה לתיאור של מעשים חיוביים בגיל צעיר ושליליים בגיל מבוגר  :הובלת משפט
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ו פסקי הדין בזקנת, כלומר". …בשלהי כהונתו יצאו מתחת ידיו פסקי דין משובחים" :לקרוא

ההמשך אינו מתאים למה . זהו תיאור של מעשים חיוביים בגיל מבוגר. שלו היו איכותיים

 .התשובה נפסלת. שציפינו

: כלומר" "זקנתו מביישת את נעוריו"יאה לו לשופט זהבי האמרה  ספק רב אם: "(3)תשובה  

נצפה   :הובלת משפט|  או את מעשיו השופטלתאר את שהאמרה אינה מתאימה ייתכן 

מעיבים על המעשים הראשונים בהכרח שאינם , בגיל מבוגר כלשהםלתיאור של מעשים 

, שנויים במחלוקתבשלהי כהונתו יצאו מתחת ידיו פסקי דין אמנם " :נמשיך לקרוא. שעשה

פסקי היו  ,בזקנתו, כלומר "אך אין בהם כדי להטיל צל על פאר מפעל חייו השיפוטי בכללותו

אך הם אינם פוגמים בעשייה , מפסקי הדין שפסק בגיל צעיר כותייםאיפחות שלו הדין 

 .נכונההתשובה  .ההמשך תואם למה שציפינו. הכוללת שלו

  .(3) היא הנכונה התשובה 

 

 הטון בעל מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופן מתחילות (4)-ו (2) ותשובות ,(3)-ו (1) תשובות 14.

   :החיובי

בדי המפעל אמר כי הוא חושב שמנהלי המפעל אינם מעוניינים נציג ועד עו" :(2) תשובה 

: כלומר" אך יש ביכולתם לבצעה, להוציא לפועל את התוכנית המיועדת לרווחת עובדי המפעל

ולכן " |אבל הם מסוגלים להוציא אותה לפועל , לדעתו המנהלים לא רוצים לבצע את התוכנית

התכנית רלוונטי במקרה  עיכוב ביישום". ההוא מוצא סיבה לעיכוב שההנהלה נוקטת ביישומ

נים ילא מעוניבהתחלת המשפט צוין כי המנהלים  ,אולם, בו התכנית עתידה לצאת לפועל

המשפט אינו . ולכן אין זה הגיוני לעסוק בסיבות לעיכוב ביישום התכנית את התכנית לבצע

  .התשובה נפסלת .הגיוני

מעוניינים להוציא י הוא חושב שמנהלי המפעל ר כנציג ועד עובדי המפעל אמ": (4)תשובה  

לדעתו : כלומר" ביכולתם לבצעה איןאך , לפועל את התוכנית המיועדת לרווחת עובדי המפעל

הובלת  |הם מסוגלים להוציא אותה לפועל לא אבל , רוצים לבצע את התוכניתהמנהלים 

 :משיך לקרואנ. שתהיה סיבה לעיכובלקרוא נצפה  ,מהיכרות עם המשך המשפט: משפט

ההמשך אינו תואם למה ". סיבה לעיכוב שההנהלה נוקטת ביישומהכל מוצא אינו ולכן הוא "

 . התשובה נפסלת. שציפינו

חושב שמנהלי המפעל מעוניינים אינו נציג ועד עובדי המפעל אמר כי הוא ": (1)תשובה        

אין ביכולתם וא יודע שוכי ה, להוציא לפועל את התוכנית המיועדת לרווחת עובדי המפעל

מסוגלים להוציא לא  והם גם, רוצים לבצע את התוכניתלא לדעתו המנהלים : כלומר" לבצעה

ידוע לנו כי המשך המשפט עוסק בסיבות לעיכוב ביישום : הובלת משפט| אותה לפועל 

המנהלים אינם מעוניינים )כיוון שהתכנית בכל מקרה אינה עתידה לצאת את הפועל . התכנית

 .התשובה נפסלת. יוניהמשפט אינו הג. אין זה רלוונטי לעסוק בעיכוב יישום התכנית, (ךבכ

 . לסמן את התשובה כנכונהניתן תשובות  3לאחר שפסלנו : (3)תשובה        

מעוניינים להוציא  אינםחושב שמנהלי המפעל  אינונציג ועד עובדי המפעל אמר כי הוא " 

: כלומר" ביכולתם לבצעה שאיןאו , ת עובדי המפעללפועל את התוכנית המיועדת לרווח
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הובלת | מסוגלים להוציא אותה לפועל  והם גם, לדעתו המנהלים רוצים לבצע את התוכנית

ולכן : "נמשיך לקרוא. תהיה סיבה לעיכובלא מהיכרות עם המשך המשפט נצפה ש: משפט

. פינוימשיכה כפי שצמ התשובה". הוא אינו מוצא כל סיבה לעיכוב שההנהלה נוקטת ביישומה

 .נכונההתשובה 

 .שאלה זו הינה מרובת שלילות ומבלבלת ולכן מומלץ להשאירה לסוף הפרק: שימו לב 

  .(3) היא הנכונה התשובה 

 

   :חיובי טון תבעל מתשובה נתחיל .דומה באופן מתחילותה שובותאין ת 15.

אם : כלומר" צעירה ממני ינהשאאילו העדפתי להיות כפופה למרותה של אישה " :(1) תשובה 

הייתי נשארת במקום עבודתי לאחר " |הייתי מעדיפה להיות כפופה למישהי שמבוגרת ממני 

| . אז הייתי נשארת לעבוד כשנוגה הגיעה: כלומר" שמונתה נוגה לתפקיד מנהלת המחלקה

ת שכן נוגה אמנם מקצועי: "נמשיך לקרוא .שנוגה תהיה אישה מבוגרתנצפה : הובלת משפט

 . התשובה נפסלת. ההמשך אינו מתאים למה שצפינו". אך היא צעירה ממני, ומבריקה

: כלומר" ממני מבוגרת שאינההעדפתי להיות כפופה למרותה של אישה  לולא": (2)תשובה        

אם הייתי מעדיפה להיות כפופה = אם לא הייתי מעדיפה להיות כפופה למישהי צעירה 

נשארת במקום עבודתי לאחר שמונתה נוגה לתפקיד מנהלת  הייתי" |  מבוגרתלמישהי 

נצפה שנוגה תהיה : הובלת משפט| . הייתי נשארת לעבוד כשנוגה הגיעה: כלומר" המחלקה

". ממני נוגה מבוגרת, לצד היותה מוכשרת וחכמהשכן : "נמשיך לקרוא. אישה מבוגרת

 .נכונההתשובה . ההמשך מתאים למה שציפינו

 .ו הינה מרובת שלילות ומבלבלת ולכן מומלץ להשאירה לסוף הפרקשאלה ז: שימו לב 

  .(2) היא הנכונה התשובה 

 

תוך עצירות ביניים והתמקדות , יש לקרוא בעיון את הפסקה. הבנת פסקהב העוסקת שאלה 16.

למצוא איזו טענה מבין  במטרה, במילות קישור ומילים המביעות קשר של תנאי ותוצאה

  .עמדתו של הפרופסור ברזיסהתשובות מבטאת את 

ריות שפופולהכתבים טוענים למרות שעולה מהמחקר של פרופסור ברזיס כי  :תמצות הפסקה  

. דווקא יש לה משקל גדול, לבחירה על מה לכתוב הנושאים אינה השיקול המרכזי מבחינתם

מלחצים של גורמים שיש להם מושפעים  שהכתביםהפרופסור זה מעיד על כך  פי דעתל

 .מהכשרה לא טובה של הכתבים נובעוהדבר  ינטרסים כלכליים בפרסום הכתבותא

 :מצוא תשובה המשקפת את עמדתו של הפרופסורכעת יש לבחון את התשובות ול 

מחקרו של הפרופסור עוסק בדרך בה בוחרים כתבי בריאות את הנושאים : (1) תשובה       

פי -שובה זו מופיעה טענה הנכונה עלבת. ועל כן עמדתו תעסוק בנושא זה, לכתבותיהם

התשובה  .לכתבות יםלא עוסקת באופן בו בוחרים הכתבים את הנושא הטענהאך , הפסקה

 .נפסלת

הנושאים הפופולריים , בתשובה נאמר כי אם לכתבים הייתה הכשרה טובה: (2) תשובה 

אופן , ה טובהאם הכתבים היו עוברים הכשר, כלומר. כנראה היו מופיעים במינון נמוך יותר
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זוהי אכן עמדתו של . בחירת הכתבות היה מושפע פחות מלחצים של בעלי אינטרסים כלכליים

 .  התשובה מתאימה, ברזיס

  .(2) היא הנכונה התשובה  

 

תוך עצירות ביניים והתמקדות , יש לקרוא בעיון את הפסקה. הבנת פסקהה העוסקת בשאל 17.

למצוא איזה מחקר מבין במטרה , ל תנאי ותוצאהבמילות קישור ומילים המביעות קשר ש

  .ר ששון"דהמחקרים המוצעים בתשובות מתאים להיות המחקר של 

יוכל , לשפה נוספת בינקות מי שנחשף –ר ששון "תוצאות המחקר של ד :תמצות הפסקה  

גם ) לשפה הזו לא נחשףמישהו שאף פעם  מאשרבהמשך חייו  רבה יותרבקלות ללמוד אותה 

ר גולן הסיקה מסקנה אחרת וערכה "ד .(לא זוכר שנחשף לשפה הנוספת בינקותו אם הוא

מעולם עושים  שלא נחשפו לסינית סטודנטים : מנת להכריע בין שתי המסקנות-מחקר על

לאף שפה אחרת מלבד שפת האם  שלא נחשפוהיא בדקה אם לסטודנטים . קורס בסינית

 .בינקות שנחשפו לשפה נוספתמאלו  קשה יותרשלהם היה 

 :ר ששון"ולמצוא מחקר המתאים להיות מחקרו של דכעת יש לבחון את התשובות  

 בינקות ספרדיתל מלבד לשפת האם שלהם גם אנשים שנחשפואם להמחקר בדק : (1) תשובה       

שפה האם מי שלמד , כלומר. אנשים שנחשפו רק לשפת אמם מאשר ספרדיתקל יותר ללמוד 

 .התשובה מתאימה. בבגרות אותה שפהאת ביתר קלות למוד ל מצליחבינקות  מסוימת

  .(1) היא הנכונה התשובה 

 

 

 הבנת הנקרא 

 

  :הקטע תמצות

 

  .כיצד ישיג אדם מזון חיוני לקיומו: שאלה :ראשונה פסקה

 אופן שחיקת  .שרידי מערכת השיניים מהם לומדים על הרגלי תזונה – "ןִמְשנ  " : שנייה פסקה

 .סוג המזון שנלעס השיניים מעיד על

 תהליכים נוספים שהובילו להפחתת  .שינוי תזונת האדם מצמחונות לאכילת בשר :פסקה שלישית

 .פיתוח כלי חיתוך ובישול המזון –עומס הלעיסה 

 .בגודל הלסת והשיניים ניזון מבשר ולכן שונה מקודמיו –" האדם היכול"

 חברתיה והמזון השפיעו גם על מעמד הבדלי צריכתלכך ש דוגמאות היסטוריות :רביעית פסקה

 . של האדם
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מוזכרת בקטע בתור מידע שיכול להתקבל  אינהין התשובות במ מייש לאתר  .כללית שאלה 18.

  .מֵחֶקר משנן של אדם

אין הכוונה בשאלה לפסקה או לשורה מסוימת אך המונח משנן מופיע בפסקה אומנם  

מופיעה בקטע  כןיש לפסול כל תשובה ש. זולכן מומלץ לחפש את התשובה בפסקה , שנייהה

 .בהקשר המבוקש

 .התשובה נפסלת. 6מופיע בשורה  – סוג המזון :(1) תשובה 

לא . אינו מופיע בפסקה השנייה –הענף של המין האנושי אליו השתייך האדם  :(2) תשובה 

 .ניתן לפסול את התשובה כעת

 .לא ניתן לפסול את התשובה כעת. נייהאינו מופיע בפסקה הש –מספר הארוחות  :(3) תשובה 

 .התשובה נפסלת. 6מופיע בשורה  –עומס הלעיסה על השיניים  :(4) תשובה 

לאחר פסילת שתי התשובות שמופיעות בפסקה מומלץ לדלג על השאלה ולחזור אליה לאחר  

 .המשך הקריאה והחשיפה למושגים שטרם הופיעו בקטע

 9בשורות  השלישיתמופיע בפסקה  –ליו השתייך האדם הענף של המין האנושי א :(2) תשובה 

 .הנותרתהתשובה תשובות ניתן לסמן את  3לאחר פסילת . התשובה נפסלת. 15-16ושורות 

 .התשובה מתאימה. הנושא אינו מופיע בקטע בהקשר המבוקש –מספר הארוחות  :(3) תשובה 

  .(3) היאהתשובה הנכונה        

 

יש לקרוא את  .שלישיתכלומר לפסקה ה, 15ורה בש למושג המופיע הינמכוו .ממוקדת שאלה 19.

  . 15תוך התמקדות מושג המופיע בשורה , הפסקה בעיון

וכן השליטה … להפחתת עומס הלעיסה תרמו גם תהליכים אחרים ובהם: "13החל משורה  

 "…באש

  .(3) היאהתשובה הנכונה         

 

צות המופיעות בתשובות התאפיינה בשיניים ובלסתות יש לאתר איזו מן הקבו .כללית שאלה 20.

אך בפסקה השלישית הכוונה בשאלה לשורה או לפסקה ספציפית  אמנם אין. הגדולות ביותר

 :וכן תיאור גודלן, מוזכרות שיניים ולסתות של קבוצות שונות

 עדיןהתפתחו בני אדם בעלי מבנה לסת … " :17שורה  –בני אדם שניזונו מבשר  :(1) תשובה  

 .התשובה נפסלת. "יותר שניזונו בעיקר מבשר

שיניים ולסתות  שהיה בעל" האדם היכול"…: "18שורה  –" האדם היכול" :(2) תשובה 

 .התשובה נפסלת". ביחס לקודמיו קטנות 

 .בהקשר של גודל לסתות ושינייםלא מוזכרים  –בני אדם בעלי תאבון בריא  :(3) תשובה 

 .התשובה נפסלת

על פי ממצאים : "9שורה  –בני אדם שחיו לפני יותר משני מיליון שנה  :(4) תשובה 

מתברר שבשלבים , האדם הקדמוןארכיאולוגיים ומבדיקת משננים ששרדו מתקופת 

". …המוקדמים של התפתחות המין האנושי היה האדם בעל שיניים גדולות ולסתות מגושמות
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ומס הלעיסה קרו לפני שני מיליון שנה מצוין כי התהליכים שהשפיעו על הפחתת ע 14בשורה 

 .התשובה נכונה. קבוצה זו אכן מוזכרת בהקשר הנכון. בקירוב

 .(4) היא הנכונה התשובה       

 

יש לאתר איזו מבין התשובות מתארת נכונה את סדר ההתרחשויות . ממוקדת שאלה 21.

, יתוח כלי צידכל התשובות עוסקות בסדר האירועים הקשור לפ .המתואר בפסקה השלישית

 .עוסקות באירועים אלו 13-11שורות . מעבר לתפריט בשרי והפחתת העומס על המשנן

שיפור בכושר התחרות של האדם  פיתוח כלי ואמצעי ציד : סדר האירועים המתואר הוא 

   .הפחתת עומס על המשנן  מעבר לתפריט בשרי כל בשר 

  .(1) היאהתשובה הנכונה        

 

בהתאם לכל , יש להשלים. השאלה עוסקת בפסקאות השלישית והרביעית .ממוקדת שאלה 22.

 . מה הגורם עליו השפיעה צריכת המזון, אחת מהפסקאות

הפסקה השלישית עוסקת בשינוי תזונת האדם וכיצד שינוי זה השפיע על מימדי הלסת  

ניתן , בהתאם. שינוי התזונה משפיע על התפתחות פיזית של האדם, כלומר. השיניים שלוו

 .(4)-ו (3), (2)לפסול את תשובות 

 :ניתן לסמן את התשובה הנותרת, תשובות 3לאחר פסילת  

 גוףמצוין במפורש כי השינוי בתזונת האדם השפיע לא רק על  20-19בשורות : (1)תשובה  

 .התשובה נכונה. מדו החברתימעאלא גם על , האדם

 . (1) התשובה הנכונה היא 

  

תוך , יש לקרוא את הפסקה בעיון .26-24ורות ש, פסקה האחרונהל ינהמכוו .ממוקדת שאלה 23.

 :התמקדות בשורות המצוינות

נאמר כי , בהמשך .בין צריכת מזון למעמד חברתימובאות כדוגמה לקשר  26-24שורות  

כולתו של אדם להשיג מזון רב העידה על כוחו י, סכנה ממשית בתקופות שבהן רעב היה"

. יותר אוכל משיגהוא בעל מעמד גבוה יותר  ככל שאדם הוא, כלומר." וכושר מנהיגותו

 - אחריו, ביותר גבוההמעמד המלך הינו בעל הכי  26-24ניתן להסיק משורות , בהתאם

  .ישופים אחרים ואביריםב -ארכיבישופים ובישופים מלכותיים ואחרונים , נסיכים

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

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

1 1 3 3 4 3 3 3 1 3 4 1 1 1 3 1 1 1 4 1 4 1 4 

 

 

 אנלוגיות

 

 .צפויעשה משהו לא שהוא מי  הפתיע 1.

 .נכון שעשה משהו לאהוא מי  שגה :(1) תשובה 

  . סבירהניח שמשהו הוא שהוא מי  שיער :(2) תשובה 

 .מאייםעשה משהו הוא מי שהרתיע  :(3) תשובה 

  . פגוםשקבע שמשהו הוא הוא מי  פסל :(4) תשובה 

  .(1) היא הנכונה ובההתש 

 

 .אך באופן שונהרוכסן משמשים לאותה מטרה כמו  כפתורים 2.

 . אצטבההוא מילה נרדפת ל מדף :(1) תשובה       

  . אך באופן שונה ארגזמשמש לאותה מטרה כמו  שק :(2) תשובה 

 .שולחןאינו משמש לאותה מטרה כמו  כיסא :(3) תשובה 

  . סירה של משמש לסגירמכסה  :(4) תשובה 

  .(2) היא הנכונה התשובה 

 

 .כאבשיגדיל את ההוא מי יזרה מלח על הפצעים  3.

 .(לא מי שיגדיל מרד שכבר קיים) מרדיצור את ההוא מי ש יסית :(1) תשובה       

 (.שכבר קיים דיכוילא מי שיגדיל ) דיכוי שיצורמי הוא יאסור  :(2) תשובה 

 .הבֵערה תל אייגדמי שהוא  לבהי :(3) תשובה 

 .תוספתב דבריו יתאפיינומי שהוא  יגזים :(4) תשובה 

  .(3) היא הנכונה התשובה 

 

 .מידעשאין לגביו משהו א וה עלום 4.

  . (לא זה שאין לגביו החלטה) החלטההוא מי שמתקשה לקבל  אובד עצות: (1) תשובה       

 (.לגביו עדיפותלא זה שאין )שונה  עדיפותהוא מי שנותן מפלה : (2) תשובה 

 .ספקהוא משהו שאין לגביו  ודאי :(3) תשובה 

 .צורךבו  שישהוא משהו  נחוץ :(4) תשובה 

  .(3) היא הנכונה התשובה 
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 .התפשטותהוא זה שעושה את תהליך ה פושה 5.

שעושה את תהליך  נס הוא זה=  בורח)מנוסה אינו זה שעושה את תהליך ה רודף: (1) תשובה       

  . (המנוסה

 . חשיפהעושה את תהליך ה לאשהוא זה  מסתיר: (2) תשובה 

 .(התאפקות= הבלגה  ) הבלגהעושה את תהליך הה שז אינוהוא  במעלי :(3) תשובה 

 .הקצנהה הוא זה שעושה את תהליך מסלים :(4) תשובה 

  .(4) היא הנכונה התשובה 

 

 . לקוחמייצג את השהוא מי  עורך דין 6.

 (כאב= ציר . )לידהבתהליך הש מה שחשה מיהוא  ציר: (1) תשובה       

 .דלתעליו סובבת השהוא מה  ציר: (2) תשובה 

 (שגריר= ציר ) .מדינהה את הוא מי שמייצגציר  :(3) תשובה 

 (רוטב= ציר ) .ירקותהוא מה שנוצר מבישול ציר  :(4) תשובה 

  .(3) היא הנכונה התשובה 

 

 

 הבנה והסקה

 

 להפריד בין תוצאות הניסוי לבין המסקנה יש .מחליש / מחזק -עריכת ניסוי ב העוסקת השאל 7.

איזו  ,כלומר, למצוא איזו מן התשובות אינה מעמידה בספק את הטענה המובאת בשאלהו

 .את הטענה מחלישהאינה תשובה 

 .משקר אזורים זעירים בפניו רועדים קלות כשאדם: תוצאת הניסוי 

נוכל לקבוע האם   קלות אזורים רועדיםאו לא נראה אם נראה : הניסוימ הטענה הנובעת      

 .קר או לאשמהאדם 

קשה להבחין , כלומר. בתווי הפניםקשה להבחין בשינויים קלים , לפי תשובה זו: (1)תשובה       

גם אם התופעה שכן , טענתה של פרופסור שושנית דה בספק אטענה זו מעמי. ברעידות קלות

 .התשובה נפסלת. יהיה קשה להבחין בה ולקבוע לפיה האם האדם משקר או לא, קיימת

שכשאדם משקר הוא משכנע את עצמו שהוא דובר  ובו נאמרמובא מידע נוסף : (2)תשובה       

הטענה הנובעת מהניסוי מכיוון שעל את  סותרמידע זה . שחלים בגופושינויים  איןולכן , אמת

 .התשובה נפסלת. פיו אין חיווי פיזי כאשר משקרים

שכשמשקרים מתגבר קצב פעימות הלב והוא זה  ובו נאמרמובא מידע נוסף : (3)תשובה       

 התגברות פעימות הלב  אמירת שקר : מידע זה יוצר קשר בין. שמשפיע על הרעד בפנים

 .התשובה נכונה. פסור שושניאין במידע זה כדי להעמיד בספק את טענתה של פרו. רעד בפנים

הפנים שרועדים כשמשקרים רועדים גם  שאזורי ובו נאמרמובא מידע נוסף : (4)תשובה       

לכן להוביל לרעד בפנים ו אמירת שקר אינה הגורם היחיד שיכול ,כלומר. בנסיבות אחרות
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. ת להסתמך על תופעת הרעידות בפנים כעדות לשקרהיכולמעמיד בספק את  המידע ז

 .התשובה נפסלת

  .(3) היא הנכונה התשובה 

 

תוך עצירות ביניים והתמקדות , יש לקרוא בעיון את הפסקה. הבנת פסקהב העוסקת השאל 8.

, הסיבה שבגללהבמטרה למצוא את , במילות קישור ומילים המביעות קשר של תנאי ותוצאה

 . אבטלה בבריטניהשיעור הלקביעת  בשיטה ישינוחל  ,לטענת החוקרים

מכיוון שקיימים , רשמיים םיש ספק בנוגע לנכונותם של נתונים סטטיסטיי :הפסקה תמצות  

בבריטניה שינו יותר משלושים פעמים  –ניתנת דוגמה  .חשדות שהשלטונות משפיעים עליהם

השינויים בשיטה הביאו לתוצאות שהראו שיש פחות . את השיטה לקביעת שיעור האבטלה

 . אבטלה

כדוגמה למצב בו האבטלה בבריטניה יעור ששינוי בשיטה לקביעת חוקרים הביאו את הה 

לא , לכן. התערבות אפשרית של השלטוןבשל  מוטלת בספקם ייהסטטיסטהנתונים  אמינות

על מנת לגרום לנתונים בטלה בוצע אלקביעת ההשינוי בשיטה  ,ייתכן כי לטענת החוקרים

 .(4)-ו (2), (1)ניתן לפסול את תשובות , בהתאם. אמינים או מדוייקים יותרלהיות 

 :כנכונה (3)ניתן לסמן את תשובה   

אכן . בתשובה נאמר שהשינויים הרבים בשיטה נועדו כדי ליצור את הרושם שיש פחות אבטלה 

 .התשובה נכונה. שזוהי המניפולציה שהשלטון מנסה לעשות להסיקניתן 

  .(3) היא הנכונה התשובה 

 

תוך עצירות ביניים והתמקדות , לקרוא בעיון את הפסקה יש. הבנת פסקהב העוסקת השאל 9.

איזו טענה מבין  למצואבמטרה , במילות קישור ומילים המביעות קשר של תנאי ותוצאה

 . ברגר באופן הטוב ביותרו של התשובות מבטאת את עמדת

צייר אובייקטים כמו שהם מופיעים אחרי שהציירים למדו ל, לפי ברגר :תמצות הפסקה 

. הראייהחוש  את מלבד, חוש המישושלהפעיל גם את  התחילבציורים  הפמי שצ, במציאות

 .את הציוריםם הבעיני" למשש"מאותו הרגע הצופים יכלו 

 :למצוא תשובה המשקפת את עמדתו של ברגרכעת יש לבחון את התשובות ו 

הופעל , בתשובה נאמר שמהרגע שצופים יכלו לגעת בציורים ולא רק לראות אותם: (1) תשובה       

על פי המשפט השני הצופים לא נגעו , סותרת את הנאמר בפסקההתשובה . אצלם חוש נוסף

  . התשובה נפסלת. אלא מיששו אותם בעיניהם, בציורים

פכו להיות יותר הציורים ה, בתשובה נאמר שבזכות ההתקדמות בטכניקת הציור :(2) תשובה 

שהם נראים  למדו לצייר אובייקטים כפי) השיפור בטכניקה של הציירים ,כלומר. מוחשיים

בעיניהם את ' למשש'הם יכלו )גרם לכך שהציורים נראו לצופים יותר מוחשיים  ,(במציאות

  .התשובה מתאימה. (עמודי השיש וכדומה, קפלי הבד

  .(2) היא הנכונה התשובה       
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 .הגננת תשובות יכול להיות שמה שלשמות המופיעים בשואלים איזה שם מבין ה. וןחידת היגי 10.

. בנוגע לשמה של הגננת –יורי ואביעד , שחר –קיים ויכוח בין שלושה חברים בנתוני השאלה 

 : פרטי ההתערבות שהשלושה ערכוכמו כן ידועים 

 . מי שטועה קונה פלאפל למי שצדק –אבל לא שניהם , אם שחר או יורי צודקים 

 . אביעד קונה לשניהם פלאפל –אם שניהם צודקים  

 . שניהם קונים פלאפל לאביעד –אם שניהם טועים  

 הוא זה  התנאי הראשוןלהסיק ש ניתןמכך . ידוע שאביעד לא קנה פלאפל וגם לא קיבל פלאפל 

את התשובות ונחפש מה נבדוק . אך לא שניהם, או ששחר צודק או שיורי צודק –שמתקיים 

יורי )' ראות שמה מתחיל או מסתיים ב –הגננת לפי הכללים שבנתונים  יכול להיות שמה של

 .(שחר צודק)' שיש בו את האות ת או( צודק

', מכיוון ששמה מסתיים באות ר, אז גם יורי צודק, אם שמה של הגננת הוא תמר: (1)תשובה 

 .התשובה נפסלת. 'וגם שחר צודק מכיוון שבשמה יש את האות ת

', מכיוון ששמה מתחיל באות ר, אז גם יורי צודק, גננת הוא רותםאם שמה של ה :(2)תשובה 

 .התשובה נפסלת. 'וגם שחר צודק מכיוון שבשמה יש את האות ת

', מכיוון ששמה מסתיים באות ר, אז יורי צודק, אם שמה של הגננת הוא לימור: (3)תשובה       

 .התשובה מתאימה. 'ושחר טועה מכיוון שבשמה אין את האות ת

   .(3) היא הנכונה התשובה 

 

 השלמת משפטים

 

מוצגת העבודה עם הזוגות . הן שאלות השלמת משפטים (13-11)שלוש השאלות הבאות : הערה

 .בתחקור שהקפדתם לעבוד כך יש לוודא. ילהיה מינימיהתשובות הנבדקות  שמספרבתשובות כך 

לאחר . המילים שבו פישוטלאחר  ,חלקו הראשון של המשפט תמצותבכל תשובה שנבדקה מופיע 

לאחר מכן נבדקת התאמה של המשך . של המשפט בהתאם להקשר הובלה עצמאיתמכן מופיעה 

 . ירה המומלצותמייצגים את נקודות העצ -|  -הקווים האנכיים . המשפט להקשר

 

  :חיובי טון תבעל תשובהמ לבדוק נתחיל .דומה באופן מתחילותאין תשובות ה 1.1

ל להעלות את משכורותיהם של העובדים בחברה בזמנים "עד היום נהג המנכ: "(2)תשובה  

ל מעלה "המנכ, אם החברה לא בקשיים: כלומר" שהיא לא הייתה נתונה בקשיים כלכליים

ל יעלה את המשכורות אם מצב הכלכלי של "שהמנכנצפה  :בלת משפטהו|  את המשכורות

לנוכח העובדה , לפיכך: "נמשיך לקרוא. החברה טוב ולא יעשה זאת אם המצב לא טוב

תמוהה הכרזתו , שהחברה טרם נחלצה מהקשיים הכלכליים שנקלעה אליהם בשנה שעברה

ולכן , יש קשיים כלכליים :כלומר" בדבר הכוונה שלא להעלות את משכורות העובדים השנה

שכן אם , פינוהמשך המשפט אינו תואם את שצ. תמוההההחלטה שאין העלאה במשכורות 

התשובה  .המפעל נתון בקשיים כלכליים ההחלטה שלא להעלות את המשכורות דווקא צפויה

 .נפסלת
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ל לפעול להגדלת מספר העובדים בחברה בזמנים שהיא לא "עד היום נהג המנכ" :(3) תשובה      

|  וד עובדיםמגייס על "המנכ, אם החברה לא בקשיים: כלומר" הייתה נתונה בקשיים כלכליים

ל יגייס עובדים נוספים אם מצב הכלכלי של החברה טוב ולא "נצפה שהמנכ :הובלת משפט

לנוכח העובדה שהחברה נחלצה כליל , לפיכך": נמשיך לקרוא. יעשה זאת אם המצב לא טוב

תמוהה הכרזתו בדבר גיוס צפוי של , מהקשיים הכלכליים שנקלעה אליהם בשנה שעברה

המשך  .תמוהה ולכן ההחלטה לגייס עובדים, אין קשיים כלכליים: רכלומ" עובדים חדשים

לגייס נתון בקשיים כלכליים ההחלטה אינו שכן אם המפעל , פינוהמשפט אינו תואם את שצ

 .התשובה נפסלת .דווקא צפויה עובדים חדשים

מספר העובדים בחברה בזמנים שהיא לא  להקטין אתל "עד היום נהג המנכ": (1)תשובה  

הובלת | עובדים פטר ל מ"המנכ, אם החברה בקשיים: כלומר" שגשגה מבחינה כלכלית

ולא יעשה זאת אם  טובלא אם מצב הכלכלי של החברה  יפטר עובדיםל "ה שהמנכנצפ :משפט

לנוכח העובדה שהחברה נחלצה כליל מהקשיים , לפיכך: "נמשיך לקרוא. טובהמצב הכלכלי 

צמצומים צפויים בכוח האדם הכרזתו בדבר  מובנת, הכלכליים שנקלעה אליהם בשנה שעברה

המשך המשפט  .מובנתעובדים  פטרלכן ההחלטה לו, אין קשיים כלכליים: כלומר" בחברה

עובדים  לפטרנתון בקשיים כלכליים ההחלטה אינו שכן אם המפעל , פינואינו תואם את שצ

 .התשובה נפסלת .תמוהה

 .הנותרתלסמן את התשובה  ניתןתשובות  3 פסילת לאחר :(4)תשובה  

הציגה משכורותיהם של העובדים בחברה בזמנים שהיא לא ב לקצץל "עד היום נהג המנכ" 

 :הובלת משפט| רות המשכול מוריד את "המנכ, אם החברה לא מרוויחה: כלומר" רווחים

נמשיך  .רווחים ישאם  ולא יעשה זאת רווחים איןאת המשכורות אם  יקצץל "נצפה שהמנכ

נחלצה מהקשיים הכלכליים שנקלעה  עדיין לאלנוכח העובדה שהחברה , לפיכך: "לקרוא

יש : כלומר" הפחתה צפויה במשכורות העובדיםהכרזתו בדבר  מובנת, אליהם בשנה שעברה

. המשך המשפט תואם את שצפינו .מובנתבמשכורות  להורידולכן ההחלטה , כלייםקשיים כל

 .נכונההתשובה 

  .(4) היא הנכונה התשובה 

 

 הטון בעל מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופן מתחילות (3)-ו (2) ותשובות ,(4)-ו (1) תשובות 2.1

   :החיובי

 :כלומר "האמנתי כי נוגה תעמוד בהחלטתה שלא להינשא אלא לבחור פטפטן" :(1) תשובה 

כן הופתעתי כשהודיעה על כוונתה להינשא  ועל"  | חשבתי שנוגה תתחתן רק עם בחור פטפטן

לימים התברר לי שטעיתי  ,ואולם"| פטפטן אינו שבתאי הופתעתי כי : כלומר "לשבתאי

. שחשבתי על שבתאי כנראה שהוא כן בחור פטפטןאם טעיתי במה : הובלת משפט "בשבתאי

: ההמשך מתאים למה שצפינו" .וכי למעשה הוא אדם המרבה בדיבור: "נמשיך לקרוא

 . נכונההתשובה . שבתאי פטפטן

  .(1) היא הנכונה התשובה 
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 הטון בעל מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופן מתחילות (4)-ו (3) ותשובות ,(2)-ו (1) תשובות 13.

  :החיובי

ידעה שכושרה הגופני של  אילואמרה הרצה האוסטרלית כי , בראיון שנערך עמה" :(3) תשובה 

פחות שהכושר של הבלגית  הייתה יודעתהיא  אם: כלומר" כושרה שלהמ נופלהרצה הבלגית 

. "בלגית בריצת המרתוןה אתשהקדימה היא הייתה מופתעת מן העובדה "|  משלהטוב 

צחון יהנ, הייתה יודעת שהיא טובה יותר מהבלגיתת האוסטרלישכן אם , המשפט אינו הגיוני

   .תשובה נפסלתה .לא היה מפתיע (של האוסטרלית) שלה

ידעה שכושרה הגופני של  אילואמרה הרצה האוסטרלית כי , בראיון שנערך עמה" :(4) תשובה 

 שהכושר של הבלגית טוב הייתה יודעתהיא  אם: כלומר" שלה עולה על כושרההרצה הבלגית 

 ."בלגית בריצת המרתוןה את שניצחההייתה מופתעת מן העובדה לא היא "|  משלה יותר

צחון יהנ, מהבלגית פחותהייתה יודעת שהיא טובה האוסטרלית שכן אם , המשפט אינו הגיוני

   .תשובה נפסלתה .מפתיע דווקא היה האוסטרלית של

אמרה הרצה האוסטרלית כי לולא ידעה שכושרה הגופני של , בראיון שנערך עמה" :(1) תשובה 

אם היא לא הייתה יודעת שהבלגית טובה יותר : כלומר" הרצה הבלגית עולה על כושרה שלה

היא הייתה מופתעת מן העובדה שהפסידה "|  הייתה חושבת שהבלגית פחות טובההיא אם = 

שכן אם האוסטרלית הייתה חושבת שהבלגית פחות , המשפט הגיוני "לבלגית בריצת המרתון

  . נכונההתשובה  .אכן היה מפתיע (האוסטרליתשל )ההפסד שלה , טובה

 .ו הינה מרובת שלילות ומבלבלת ולכן מומלץ להשאירה לסוף הפרקשאלה ז: שימו לב 

  .(1) היא הנכונה התשובה 

 

תוך עצירות ביניים והתמקדות , לקרוא בעיון את הפסקה יש. הבנת פסקהב העוסקת השאל 14.

מהם העניינים  למצואבמטרה  , במילות קישור ומילים המביעות קשר של תנאי ותוצאה

  .המנוגדים

 .עלי חייםקריטריונים לאישור הניסויים בבה הוא לקבוע מועצתפקיד ה: תמצות הפסקה  

המועצה לא אבל  ,שגם שיווקו בעלי חיים לניסויים בהתחלה מונו לוועדות המועצה אנשים

 .ענייניםניגוד מצב של מצב בו חברי ועדה ימצאו בקבעה נהלים שימנעו 

 :ציגה את העניינים המנוגדיםולבחור בתשובה המהתשובות כעת יש לבחון את  

ובייקטיבי בצורך לערוך בתשובה נאמר כי ניגוד העניינים הוא בין השיפוט הא: (1) תשובה       

תשובה זאת מציגה את ניגוד . מביצוע הניסויים כסףניסויים לבין האפשרות להרוויח 

בו יכולים להימצא חברי הועדה מכיוון שלפי המשפט השני יושבים בועדות אנשים  העניינים

 .התשובה נכונה. שיכולים להרוויח מקיומם של ניסויים בבעלי חיים

  .(1) היא הנכונה התשובה  

 

תוך עצירות ביניים והתמקדות , לקרוא בעיון את הפסקה יש .הבנת פסקהב העוסקת השאל 5.1

ההיגיון "מהו  למצואבמטרה  ,במילות קישור ומילים המביעות קשר של תנאי ותוצאה

  .על פי הדוגמה של גרייבס" הפנימי
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יפה הוא מי שמראה את ההיגיון הפנימי  –" יופי"גרייבס מגדיר את המושג : תמצות הפסקה  

הכללים של  – לשם הבהרת דבריו גמה שגרייבס מביאדו .של העולם שלו באופן הטוב ביותר

קורה משהו שגורם לנו להתפעל אשר כ .במגרשמשחק הכדורגל הם שקובעים את הפעילות 

 .אנחנו מתפעלים מהמימוש המלא של כללי המשחק, "(איזה יופי"להריע או לצעוק )

דבר יפה הוא דבר בו , לפי גרייבס .במשחק הכדורגל "ההיגיון הפנימי"מהו למצוא כעת יש  

יפה היא בעיטה בה ' בעיטה', בדוגמה המובאת. בצורה טובה בא לידי ביטויההיגיון הפנימי 

 מכאן ניתן להסיק כי. ("מלא וממצהמימוש ") בצורה טובה המשחק באים לידי ביטויכללי 

 .כללי המשחק הם ההיגיון הפנימי במשחק הכדורגל

  .(3) היא הנכונה התשובה 

 

להפריד בין תוצאות הניסוי לבין יש  . מחליש/ מחזק  -עריכת ניסוי ב העוסקת השאל 16.

 .השערת החוקריםאת  חלישאינו מ למצוא מהוהמסקנה 

משיעור הקרחים  גבוה עירשיעור הקרחים בקרב האוכלוסייה המתגוררת ב :מחקרתוצאת ה        

 .כפרבקרב האוכלוסייה המתגוררת ב

 .התקרחות תמעודד בעיר הזיהום האוויר הגבוה רמת: השערת החוקרים       

כמות , שמראה כי בערים שבהן יש רמה גבוהה של זיהום אווירמובא מידע נוסף : (1)תשובה       

גורמת  בהכרח רמת הזיהום הגבוהה בעיר לא, כלומר. נמוכה מהממוצעדווקא הקרחים 

 .התשובה נפסלת. את השערת החוקרים מחלישההתשובה . ליותר התקרחות

עוברים מהעיר  ,האנשים שיוצאים לגמלאות מרביתכי  מובא מידע נוסף ובו נאמר: (2)תשובה       

אינו עוסק בקשר בין זיהום זה מידע . אל הכפר וכי ידוע שאנשים בגיל פנסיה נוטים להתקרח

 אינההתשובה . אוויר לשיעור ההתקרחות בעיר ולא מציע הסבר חלופי להשערת החוקרים

 . התשובה נכונה. וקריםאת השערת הח המחליש

ים בעיר המציע הסבר אלטרנטיבי לסיבה שבגללה שיעור הקרחמובא מידע נוסף : (3)תשובה       

הלחץ הנפשי הוא זה שגורם לשיעור ההתקרחות הגבוה  ,זותשובה על פי . גבוה יותר מהכפר

       .התשובה נפסלת. את השערת החוקרים מחליש מידע זה. בקרב אוכלוסיית הערים

שמרבית מהנבדקים הגרים בכפר עובדים בערים שבהן  מובא מידע נוסף ובו נאמר: (4)תשובה 

ההתקרחות היינו מצפים כי שיעור , לאור נתון זה .יש רמת זיהום אוויר היא גבוהה ביותר

תשובה זו  .ם אוויר לא בהכרח מביא להתקרחותזיהו, כלומר .בכפרים יהיה גבוה יותר

 .  התשובה נפסלת. מסקנהאת ה לישהמח

  .(2) היא הנכונה התשובה      

 

תוך עצירות ביניים והתמקדות , לקרוא בעיון את הפסקה יש. הבנת פסקהב וסקתהע השאל  17.

למצוא איזו טענה מבין במטרה  ,במילות קישור ומילים המביעות קשר של תנאי ותוצאה

 . משתמעת מהפסקה אינהתשובות טענות בה

בנייה של קנון ספרותי היא תהליך שבו מייחסים ערך חדש ליצירות : תמצות הפסקה 

שמידט נותן דוגמה על בניית הקנון ' פרופ. ספרותיות ישנות ולאלמנטים שנמצאים בהן
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רק אז קבעו כי והסתכלו על היצירות מתקופה קודמת  91-המאה הבסוף  –הספרותי בגרמניה 

בתקופה של וייאמר  –' ציטוט של הפרופ .שיא של הספרות הגרמניתהיא תקופת ההתקופה 

 . כשיא של הספרותהיצירות שלהם לא נחשבו , והרומנטיקנים

 :שמשתמעת מן הפסקהכעת יש לבחון את התשובות ולפסול כל תשובה  

הבנייה של הקנון הגרמני החלה בתקופה שנחשבה אחר כך לתקופת השיא : (1) תשובה      

כיוון שהמשפט השני מציין שתקופת , מידע זה סותר את הנאמר בפסקה. בספרות הגרמנית

 .התשובה נכונה .ולא בזמן בו נכתבו היצירות 91-השיא נקבעה רק במאה ה

  .(1) היא הנכונה התשובה 

 

 הבנת הנקרא 

 

  :הקטע תמצות

 

 . מאבק בין מדינות דרום אמריקה לבין מדינות המערבמצוי ב – צמח הקו  קה :ראשונה פסקה

 .מדידת מרחק ושימוש דתי, תזונה, צמח מרפא: שים שונים לצמחשימו

 מבוצעת  ."קוקה קולה"וגם  הקו  קה מכיל חומר ממנו מפיקים קוקאיןצמח  : שנייה פסקה

 לייצור המשמשים  אין השמדת שדותאך , השמדה של שדות קו  קה המשמשים לייצור סמים

 ".קוקה קולה"

 .ים להשמדת השדותטיעוני הגורמים המתנגד :פסקה שלישית

הרחבת שטחי הגידול לטובת . הפסקת שיתוף הפעולה בפרויקט השמדת השדות :רביעית פסקה

 .הקו  קהייצור מוצרים חוקיים מצמח 

 

יש לקרוא באופן מעמיק את  .פסקה הראשונהיש למצוא כותרת המתאימה ל .ממוקדת שאלה 18.

 .במטרה להבין מהו עיקרההפסקה הראשונה 

ות המערב הנוגע לצמח ציינת כי קיים מאבק בין מדינות דרום אמריקה לבין מדינהפסקה מ 

ך הקוקה במהלצמח תושבי האנדים בבהמשך מתוארים שימושים שונים שעשו . הקוקה

 .תקופות שונות

הפסקה אכן מתארת שימושים  .חשיבותו של צמח הקוקה עבור תושבי האנדים :(1) תשובה 

 .נכונההתשובה . מדידת מרחק ושימוש דתי, תזונה, שונים לצמח כגון צמח מרפא

 . (1) התשובה הנכונה היא 

 

. שנייהכלומר לפסקה ה, 13בשורה  המופיע "בעקבות זאת"צירוף ל מכווינה .ממוקדת להשא 19.

לקרוא בעיון את לכן יש , מקשר בין סיבה ותוצאה" בעקבות זאת"יש לשים לב שהצירוף 

 .האלשני הגורמים לאתר הפסקה במטרה 
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בעקבות . השימוש הלא חוקי בו ברג …אך, …נאסר השימוש בקוקאין… : "12החל משורה  

בעקבות הגידול שחל בשימוש  ."להגביר את מלחמתו בסם הלא חוקי… החליט הממשל זאת

 .הוחלט לאסור את השימוש בו, בקוקאין

 . (4) בה הנכונה היאהתשו        

 

יש לקרוא באופן מעמיק את . שלישיתפסקה המה מציגה היש למצוא  .ממוקדת שאלה 20.

 .י הדברים המובאים בהאת עיקר מסכמתש התשוב ולאתרהפסקה 

מוצגות בה  ,כלומר .עוסקת בטיעוני הגורמים המתנגדים להשמדת השדות שלישיתההפסקה  

 .תומכות באותה עמדהטענות ה

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

יש לקרוא . כלומר לפסקה האחרונה, 24-23בשורות  למשפט המופיע מכווינה. ממוקדת שאלה 21.

 .יותתוך התמקדות בשורות הרלוונט, את הפסקה בעיון

שפורטו בפסקה )ת ההתנגדויות להשמדת שדות הקוקה בתחילת הפסקה נאמר שבהשפע 

עם ארצות הברית  להפסיק את שיתוף הפעולהנבחר מורלס לנשיא והחליט ( הקודמת

 .הוא עשה זאת בעזרת הסיסמה עליה נשאלים. בהשמדת שדות הקוקה

 . (4) התשובה הנכונה היא       

 

  .בין הפסקאות השלישית והרביעיתאת היחס  למצואיש  .ממוקדת שאלה 22.

בהשפעת ההתנגדויות התרחשה מורלס לשלטון בפסקה האחרונה נאמר כי עלייתו של 

השמדת התנגדותו של מורלס לת המשך הפסקה מתוארב. המוזכרות בפסקה השלישית

הפסקה האחרונה מציגה השתלשלות של אירועים אשר , לומרכ .הקוקה ופעולותיו עקב כך

 .קרו בעקבות ההתנגדויות המוצגות בפסקה השלישית

 . (1) התשובה הנכונה היא       

  

 . מוזכרת בקטע בנוגע לצמח הקוקה אינהיש לאתר מי מבין התשובות  .כללית שאלה 23.

על מנת  לכן יש להיעזר בתמצות הפסקאות, אין הכוונה בשאלה לפסקה או לשורה מסוימת 

 .לאתר את התשובות בקטע

. עובדה זו מופיעה בפסקה הראשונה .הוא מילא תפקיד בשיטה למדידת מרחק :(1) תשובה  

 .התשובה נפסלת

 .התשובה נפסלת. עובדה זו מופיעה בפסקה הראשונה. הוא היה מקור לוויטמינים :(2) תשובה 

 עובדה זו מופיעה בפסקה האחרונה. חצה והיגיינהאפשר לייצר ממנו תכשירי ר :(3) תשובה 

 .התשובה נפסלת. (אפשר לייצר ממנו שמפו ומשחת שיניים)

ריסוס והדברה מוזכרים בקטע ככלים מסייעים להשמדת צמח הקוקה ולא  :(4) תשובה 

 .התשובה נכונה. כמוצרים שניתן להפיק ממנו

  .(4) התשובה הנכונה היא       
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 פרק ראשון -חשיבה כמותית 
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

 

היא זווית  βהזווית . αבאמצעות הזווית  βלבטא את גודל הזווית  יש. שאלת גאומטריה 1.

סכום הזוויות הפנימיות  ABCבמשולש . Bזווית , במקבילית ולכן שווה לזווית הנגדית לה

 :ולכן, 180°-שווה ל

 α + α + β = 180° \ - 2α 

 β = 180° - 2α 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

xניתן לצמצם את הגורם . ביטוי אלגברי –שאלת אלגברה  2.
 :כך ש, 2

2

3

x 1

2xz2x z
 

 .(3)התשובה הנכונה היא    

 

 

שוויונות -איזה מהאילמצוא  ויש, xנתון תחום ההגדרה של . שוויון-אי –שאלת אלגברה  3.

 .2xהתשובות מתייחסות לתחום ההגדרה של כל . בהכרחבתשובות נכון 

ולפסול תשובות אשר אינן בהכרח , xהמקיים את תחום ההגדרה של , ניתן להציב מספר 

 :מתקבל x = 4.5בהצבת . נכונות

4.5: (1)תשובה   4 2 4.5 8.5 9     .ולכן לא ניתן לפסול תשובה זו, מתקבל פסוק אמת. 

4.5: (2)תשובה   5 2 4.5 10 9     .ולכן התשובה נפסלת, מתקבל פסוק שקר. 

9: (3)תשובה   2 4.5 9 9    .ולכן התשובה נפסלת, מתקבל פסוק שקר. 

10: (4)תשובה   2 4.5 10 9    .ולכן התשובה נפסלת, מתקבל פסוק שקר. 

  

 :ניתן לפתור גם על ידי פישוט אלגברי של האי שוויונים שבתשובות 
x: (1)תשובה   4 2x \ x 4 x     . על פי תחום ההגדרהx 4-אכן גדול מ. 

x :(2)תשובה   5 2x \ x 5 x     .התשובה נפסלת. אי שוויון זה סותר את תחום ההגדרה. 

9: (3)תשובה   2x \ : 2 4.5 x   . היות ו, בהכרחתשובה זו נכונה אך לא-x  יכול להיות גם

 .התשובה נפסלת. 4.5-ל 4תחום שבין ב
10 :(4)תשובה   2x \ : 2 5 x   .התשובה נפסלת. אי שוויון זה סותר את תחום ההגדרה. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

(0,0) B(0,0)     O(3,0)         C(6,0)  
 B 

 

y 

A(3,4) 

x 
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ויש למצוא את , נתונים קודקודי משולש במערכת צירים. מערכת צירים –גאומטריה  שאלת 4.

-ו Bשל הנקודות  x-שווה להפרש בין ערכי הגודלה ולכן , x-המונחת על ציר  BCהצלע . היקפו

C .הצלע , כלומרBC את הצלע . 6-שווה לAB  ניתן למצוא באמצעות משפט פיתגורס במשולש

. BCלצלע  Aאנך מהקודקוד  – AOבניית עזר  ניתן להוריד, לשם כך. בו צלע זו תהווה יתר

ומכיוון , 0שלה שווה   y-ערך ה x-ציר ה היא נמצאת עלש מכיוון (3,0)הם  Oערכי הנקודה 

לכן במשולש  .זהה  xיש להן ערך Aכמו נקודה  y-שהיא נמצאת על אותו אנך המקביל לציר ה

AOB  הניצבBO והניצב  3-שווה לAO ניתן  5 : 4 : 3באמצעות השלשה הפיתגורית . 4-שווה ל

באמצעות שימוש  ACהצלע  ניתן למצוא את אורך, באופן דומה. 5-שווה ל ABלהסיק כי הצלע 

 .5-שווה ל ACולכן היתר , 4-שווה ל AOהניצב , 3-שווה ל OCהניצב . AOCבמשולש 

 .16 = 5 + 5 + 6: שווה לסכום צלעותיו ABCהיקף המשולש  

  .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

ידוע  ,כמו כן. וכן נתון קצב ההתקדמות של אייל ושל בני B-ל A-נתון המרחק מ. שאלת תנועה 5.

ובכמה זמן הקדים את  B-יש למצוא מי הגיע ראשון ל. דקות אחרי אייל 30כי בני יצא לדרך 

באמצעות נוסחת  Bניתן לחשב את הזמן שייקח לכל אחד מהחברים להגיע לנקודה . חברו

 3-מ ב"ק 60ולכן יעבור מרחק של , ש"קמ 20אייל רוכב בקצב של  .: התנועה

יש לזכור כי בני . שעות 2-מ ב"ק 60ולכן יעבור מרחק של , ש"קמ 30בקצב של  בני רוכב. שעות

שעות מאז שיצא אייל  2.5לאחר שעברו   Bולכן יגיע לנקודה , דקות בטרם יצא לדרך 30המתין 

 .דקות 30-קדים את אייל בהבני , כלומר. לדרך

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 

ליל שמתוכו חתכו חרוט בעל בסיס וגובה הזהים נתון ג. תלת מימד –שאלת גאומטריה  6.

, כלומר)יש למצוא את היחס בין נפח החרוט לנפח שארית הגליל . לבסיסו וגובהו של הגליל

ידוע כי היחס בין נפח חרוט ונפח גליל בעלי גובה ובסיס זהים (. ההפרש בין הגליל והחרוט

 :לטובת הגליל 3 : 1הוא יחס של 

 חרוטנפח  גלילנפח   

 9 3 יחס

  

 :מכאן ניתן להסיק לגבי היחס המבוקש 

 חרוטנפח  (גליל פחות חרוט)שארית הגליל נפח  

 9 2=3-1 יחס

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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יש למצוא בכמה מן החודשים טמפרטורת המים בסוף החודש גבוהה . שאלת הסקה מתרשים 7.

יש לבדוק עבור כל אחד  -ם בתרגום למונחי התרשי. מטמפרטורת המים בתחילת החודש

האם העקומה במשבצת הימנית ממוקמת ( מופרדים זה מזה באמצעות קו רציף)מהחודשים 

 :גבוה יותר מהעקומה במשבצת הימנית

 
יוני ואוגוסט ניתן להבחין כי הטמפרטורה בסוף החודש , מאי, אפריל, מרס, בחודשים פברואר 

 .גבוהה יותר מאשר בתחילתו

 .(2)התשובה הנכונה היא   
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כלל הטענות . בנוגע לתרשיםבהכרח שואלים איזו מן הטענות נכונה . שאלת הסקה מתרשים 8

הקשר בין הציור  –בתרגום למונחי התרשים . עוסקות בקשר בין גובה הגלים למזג האוויר

 :המופיע בתחתית הטור לבין עובי וצבע העקומה בטור

 : (1)תשובה  

 
 מזג האוויר מעונן חלקית ואילו גובה הגלים הוא, ן להבחין כי כבר בסוף חודש מרסנית 

 .התשובה נפסלת. מ"ס 150-100ולא  מ"ס 100-50 
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 : (2)תשובה  

 
  

 150-100מזג האוויר מעונן ואילו גובה הגלים הוא , ניתן להבחין כי כבר בסוף חודש פברואר 

 .תהתשובה נפסל. מ"ס 200-150ולא  מ"ס
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 : (3)תשובה  

 
 כןמ ומזג האוויר "ס 150-100גובה הגלים הוא , ניתן להבחין כי כבר בתחילת חודש ינואר 

   .התשובה נפסלת. גשום
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 :כתשובה הנכונה (4)ניתן לסמן את תשובה , התשובות 3לאחר פסילת 

 : (4)תשובה 

 
 מעונן או מעונן , מ מזג האוויר היה גשום"ס 200-150לאורך שתי התקופות בהן גובה הגלים היה 

 .התשובה נכונה. בהיר לאאך , חלקית

 .(4)התשובה הנכונה היא 
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יש למצוא מה הייתה הטמפרטורה הנמוכה ביותר במהלך חודש . שאלת הסקה מתרשים 9.

יש למצוא את הנקודה הנמוכה ביותר אליה מגיעה העקומה , בתרגום למונחי התרשים. אפריל

 :ך חודש אפרילבמהל

 
 

 .(2)התשובה הנכונה היא 
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יש . בהתאם למזג האוויר" עוצמת השמש"בשאלה ישנה הגדרה של . שאלת הסקה מתרשים 10.

. למצוא את עוצמת השמש הממוצעת בתקופה שמתחילת חודש מרץ ועד לסוף חודש יוני

אלא בהערכה , עת ניתן להסיק כי אין צורך בחישוב מדויק של הממוצומהסתכלות בתשוב

יש להמיר את ציור מזג האוויר למספר המייצג את  –בתרגום למונחי התרשים . כלשהי לגביו

 :ובהתאם לכך להעריך מה הממוצע, עוצמת השמש

 
ולכן ניתן להעריך , 2לבין  1יתר הערכים נעים בין , ניתן לראות כי מלבד שני ערכים קיצוניים 

 .אלו כי הממוצע יהיה בין ערכים

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

 

, ללא שארית 3-הוא מספר המתחלק ב nנתון כי . שאלת אלגברה העוסקת בחלוקה ושארית 11.

 .מתחלק ללא שארית n( n + 3)ויש למצוא את המספר הגדול ביותר בו הביטוי 

 :תשמתקבל התוצאהניתן להציב מספר במקום הנעלם בביטוי ולבדוק במה מתחלק  

 .18 = 6 × 3 = (3 + 3)3: מתקבל n = 3בהצבת  

 .18מתחלק ללא שארית הוא  18המספר הגדול ביותר בו  

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

וידוע כי ורדה תפרה  ,יש למצוא כמה חצאיות בממוצע תפרה ורדה בכל יום. שאלת ממוצע 12.

ה מסוגלת לתפור בכל ידוע כי ורד, בנוסף. מסוגננות 60-פשוטות וחצאיות  60לאורך כל הימים 

0 1 1 2 2 2 2 3 
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לשם חישוב הממוצע יש לדעת מה סך . חצאיות מסוגננות 10או , חצאיות פשוטות 30יום 

את מספר . 120 –סך החצאיות ידוע . ומה כמות הימים בהם עבדה ורדה, החצאיות שנתפרו

במספר החצאיות , הימים ניתן למצוא באמצעות חלוקת מספר החצאיות הכולל מכל סוג

חצאיות  60מתקבל כי מספר הימים הדרוש לתפירת . ורדה לתפור ביום אחד אותו מסוגלת

. (10 : 60) 6חצאיות מסוגננות הוא  60ומספר הימים הדרוש לתפירת , (30 : 60) 2פשוטות הוא 

 :ניתן לחשב את הממוצע, כעת. ימים לתפירת כלל החצאיות 8הכול נדרשים -בסך

 120 : 8 = 15. 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

 

ויש למצוא איזו , ידוע כי מרובע מסוים הוא מקבילית וגם דלתון. שאלת גאומטריה מופשטת 13.

ניתן לנסות ולפסול כל תשובה באמצעות דוגמה הסותרת . מהטענות בתשובות נכונה בהכרח

 :אותה

התשובה  .אך הוא לא בהכרח דלתון, במלבן כל הזוויות שוות זו לזו:                     (1)תשובה  

 .נפסלת

אך היא לא בהכרח , במקבילית פשוטה  לא כל הזוויות שוות זו לזו:                     (2)תשובה  

 .התשובה נפסלת. דלתון

צלעות רק זוג מקבילית אומנם בשכן  (4)באמצעות סרטוט זה ניתן לפסול גם את תשובה  

, הצלעות הסמוכות שוות זו לזואך כשהמקבילית היא גם דלתון גם , שוות זו לזומקבילות 

 .ניתן לסמן את התשובה הנותרת, תשובות 3לאחר פסילת . ולכן כל הצלעות שוות

לא . והוא גם מקבילית וגם דלתון, במעוין  כל הצלעות שוות זו לזו:                    (3)תשובה  

 .ניתן לפסול את התשובה

 .(3)התשובה הנכונה היא   

 

 

לשם מציאת שטח הטרפז יש למצוא . ABCDיש למצוא את שטח הטרפז . השאלת גאומטרי 14.

או לחשב את שטח כל אחד משלושת המשולשים המרכיבים את , בסיסיו ואת גובהואורכי את 

רדיוס ) 1-שווה ל AOוכמו כן הצלע , 2-שווה ל BOידוע כי הצלע  ABOבמשולש . הטרפז

, מכאן (.רדיוס המעגל) AOת ישרה עם הצלע משיקה למעגל ולכן יוצרת זווי ABהצלע (. המעגל

ניתן להשלים את גודל . 1-ואחד הניצבים שווה ל 2-התקבל משולש ישר זווית בו היתר שווה ל

3 : 1  –הניצב השני באמצעות השלשה הפיתגורית של משולש זהב   ABהצלע , כלומר. 2 : 

כיוון ששני  .3-שווה אף היא ל DCדומה ניתן להסיק כי הצלע אופן ב .3-שווה ל

מול הניצב  –ניתן גם להסיק על גודל הזוויות בהם , הם משולשי זהב DCO-ו ABOהמשולשים 

 Oמכאן ניתן להסיק כי הזווית . 60°ומול הניצב הגדול זווית של  30°הקטן מונחת זווית של 

-המשלימות אותה ל, שכן שתי הזוויות מימינה ומשמאלה 60°-שווה אף היא ל AODש במשול

רדיוסים ) OD-ו AO –קיימות גם שתי צלעות שוות  AODבמשולש . 60°-שוות כל אחת ל, 180°
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כדי לחשב את שטח הטרפז , כעת. 1-צלעות בו כל צלע שווה ל-ולכן זהו משולש שווה, (במעגל

 :המשולשיםיש לסכום את שטחי שלושת 

 
21 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 5 3

2 2 4 2 4 2 2 4 4 4

     
       


 

 .(3)התשובה הנכונה היא   

 

 

. מתוארת חוקיות מסוימת בנוגע לקשירת מגבות בסרטים אדומים וכחולים. מילולית שאלה 15.

יש למצוא כמה מגבות נקשרו גם בסרט אדום . נתון מספר המגבות שיוצר ביום מסוים, כמו כן

כל המגבות  –כלומר , ת עשירית נקשרה בסרט כחולידוע כי כל מגב. וגם בסרט כחול

ידוע כי כל מגבת שמינית נקשרה , בנוסף. הממוספרות במספרים עגולים ייקשרו בסרט כחול

נפרט את . 8כפולה של גם שהם  200-ל 1יש למצוא מספרים עגולים בין , כלומר. בסרט אדום

מגבות שייקשרו גם בסרט  5, הכול-ךבס. 200 ,160 ,120 ,80 ,40: המספרים העונים על דרישה זו

 .אדום וגם בסרט כחול

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

 

ידוע כי , בנוסף. שאלות 50שאלות במבחן בן  45ידוע כי דורית ענתה על . מילולית השאל 16.

מענה על שאלה -תשובה שגויה מורידה נקודה אחת ואילו אי, נקודות 2-תשובה נכונה מזכה ב

תשובות ב. יש למצוא מה יכול להיות הציון אותו קבלה דורית. ריד נקודותאינו מעלה או מו

 35-יש צורך בכ, נקודות 70-מנת להגיע ל-ניתן להעריך כי על. 74-ל 71 ציונים ביןמוצגים 

ניתן לפרט מספר מצבים אפשריים בהם סכום התשובות עליהן ענתה דורית . תשובות נכונות

 :74-ל 71 ביןבמטרה להגיע לציון  45הוא 

 

  ציון תשובות שגויות תשובות נכונות

 3נוסיף , הציון נמוך מדי 60 = 10 – 70 10 33

 תשובות נכונות
 

נוריד , הציון מעט גבוה מדי 75 = 5 – 80 3 00

 תשובה נכונה אחת

 ציון זה מופיע בתשובות 72 = 6 – 78 6 39

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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נים שלושה מעגלים נתו. עגליםבמשאלת גאומטריה העוסקת  17.

. חופפים המשיקים זה לזה ויש למצוא את היקף הצורה שנוצרה

היקף הצורה  –יש להבין ממה מורכב היקף הצורה , ראשית

על מנת למצוא את חלקה היחסי של הקשת . קשתות 3-מורכב מ

להבין מהי הזווית המרכזית עליה יש , מתוך היקף כל מעגל

מומלץ להוסיף לסרטוט רדיוסים , לשם כך. נשענת הקשת

נוצר משולש שווה , במרכז הצורה. היוצרים זוויות מרכזיות

ניתן , מכאן. רדיוסים 2-שכן כל אחת מצלעותיו שווה ל, צלעות

-להסיק כי הקשת שאינה מודגשת בכל מעגל שווה ל
1

6
 מהיקף 

ההיקף המודגש , כלומר. 60°-לעות השווה לצ-שכן היא נשענת על זווית במשולש שווה, המעגל

: קשתות המהוות כל אחת שישית מהיקף המעגל 3שווה להיקף שלושה מעגלים פחות 
1 1

3
6 2
  , מעגלים 2.5ההיקף המודגש שווה להיקף ולכן: 

1 1
2 2 1 2 2 5

2 2
       

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 

נתונים חוקי הניקוד במשחק מסוים ויש למצוא מה . סתברותשאלה מילולית העוסקת בה 18.

לשם חישוב . בסיבוב שני 4-נקודות בסיבוב אחד ובמספר נקודות השונה מ 4-הסיכוי לזכות ב

בין לכפול ולאחר מכן , יש למצוא את הסיכוי לכל אחד מהמקרים בנפרד, צירוף ההסתברויות

 :שני הסיכויים

וי לזכות במספר הסיכ נקודות 4-הסיכוי לזכות ב 

 4-נקודות השונה מ

או הגרלת  3הגרלת המספר  המקרה הרצוי

 5המספר 

 3-הגרלת כל מספר השונה מ

 5-משונה או 

 מספרים 10 מספרים 10 מספר האפשרויות המצויות

2 הסיכוי

10
 

2 8
1

10 10
  

: צירוף ההסתברויות הרצוי, מכאן 
8 2 4 1 4

10 10 5 5 25
    

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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 2-יש למצוא ערך של ביטוי המורכב מ. נעלמים 4רה המציגה משוואה הכוללת שאלת אלגב 19.

ולבדוק את התאמתם , בהתאם לתשובות b-ו aניתן להציב מספרים עבור . מהנעלמים

 .כיוון שהיא פשוטה יותר (4)ניתן להתחיל מתשובה . למשוואה

 :מתקבל  b = (-1) -ו a = 1צבת בה   2 2(1 x y)(x 1 y) (x y)(x y) x y          

 .התשובה מתאימה 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

ניתן להציג את התרגיל הנתון , לשם הנוחות. אלגברה העוסקת באותיות וספרותשאלת  20.

יש למצוא את . BA + B1 = 1AB: על ידי העברת אגפים כתרגיל חיבור במקום תרגיל חיסור

ניתן להשתמש בהצבת מספרים על מנת למצוא צמד ספרות המקיימות . B-ו Aכום הספרות ס

כיוון שבתרגיל מוצג : מומלץ להיעזר בהערכת סדר גודל בעת בחירת המספרים. את המשוואה

ספרת ) Bכדאי לבחור עבור , ספרתית-ספרתיים המניב תוצאה תלת-חיבור שני מספרים דו

 :כדאי להיעזר בתשובות על מנת להימנע ממספר הצבות גדול ,בנוסף. ספרה גדולה( העשרות

התרגיל אינו מתאים לתבנית . 183 = 91 + 92: מתקבל A = 2 -ו B = 9בהצבת : (1)תשובה  

 .התשובה נפסלת, הנתונה

התרגיל אינו מתאים לתבנית . 185 = 91 + 94: מתקבל A = 4 -ו B = 9בהצבת : (2)תשובה  

 .התשובה נפסלת, הנתונה

התרגיל אינו מתאים לתבנית . 187 = 91 + 96: מתקבל A = 6 -ו B = 9בהצבת : (3)תשובה  

 .התשובה נפסלת, הנתונה

, התרגיל מתאים לתבנית הנתונה. 189 = 91 + 98: מתקבל A = 8 -ו B = 9בהצבת : (4)תשובה  

 .התשובה נכונה

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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 שניפרק  -חשיבה כמותית 
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

 

מספר החתולים של נתון היחס בין מספר החתולים של דינה ל. מילולית העוסקת ביחסשאלת  1.

על כל חתול אחד , לפי הנתון. מה יכול להיות מספר החתולים של שתיהן יחדמירה ויש למצוא 

הכול מספר החתולים של -ניתן להסיק כי בסך מכאן. לדינה יש שני חתולים, שיש למירה

הוא המספר היחידי העונה על  36, מבין המספרים בתשובות. 3-ק בשתיהן צריך להתחל

 .דרישה זו

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 

נתון משושה משוכלל ובו האלכסון . צורה משוכללת ומשולש ישר זווית – שאלת גאומטריה 2.

BE קודקוד הואנך היוצא מA  לאלכסוןBE . יש למצוא את גודל הזוויתα  הנמצאת במשולש

 Bולכן חוצה את הזווית , מחלק את המשושה לשני מרובעים חופפים BEהאלכסון . וויתישר ז

מתקבל (. 120°-זווית פנימית במשושה משוכלל שווה ל)כל אחת  60°בנות , לשתי זוויות שוות

ומכאן ניתן להסיק כי , 60°כי המשולש שנוצר בסרטוט הוא משולש ישר זווית בעל זווית של 

 .30°-שווה ל αהזווית 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 

יש . הגידול במספר התושבים ר התושבים ההתחלתי ביישוב וכן קצבמספנתון . אחוזיםשאלת  3.

 10%-גדל מספר התושבים ב, בשנה הראשונה. לחשב מה יהיה מספר התושבים כעבור שנתיים

10-כלומר מספר התושבים גדל ב, 1000מתוך 
1000 100

100
  ,בתחילת השנה השנייה כך ש

 10%-בשנה השנייה גדל מספר התושבים ב. 1100 = 100 + 1000מספר התושבים בעיר הוא 

10-כלומר מספר התושבים גדל ב, 1100מתוך 
1100 110

100
  , כך שמספר התושבים בסוף שנה

 .1210 = 110 + 1100היה יזו 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 

היתר . נתונים שני משולשים ישרי זווית בעלי שטח זהה. משולשים –גאומטריה  שאלת 4.

 ,גודלם של שני ניצבי אחד המשולשיםידוע , בנוסף. במשולש האחד מהווה ניצב במשולש השני

ניתן . 2שטח משולש ישר זווית שווה למכפלת הניצבים חלקי . CDיש למצוא את אורך הניצב ו
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: ABCלחשב את שטח המשולש 
6 8

24
2


 .שטח המשולש , אם כןACD שווה גם הוא ל- 

AC CD
AC CD 48 24

2


    . על מנת למצוא אתCD  יש למצוא את אורך הניצבAC . ניצב זה

השלשה של  2פי  הניתן למצוא את היתר באמצעות הרחב. ABCמהווה יתר במשולש 

. 10-שווה ל ACניתן להסיק כי הצלע  ומכאן 10 : 8 : 6מתקבלת השלשה , 5 : 4 : 3 הפיתגורית

48: בהצבה במשוואה מתקבל 24
CD 10 CD 48

10 5
    . 

 .(3)התשובה הנכונה היא   

 

 

נתונה משוואה הכוללת נעלם גם בבסיס וגם במעריך . אלגברה העוסקת בחזקותשאלת  5.

יזו מהן ניתן להציב את התשובות ולבדוק א. שואלים מה יכול להיות מעריך החזקה. החזקה

 :xמניבה משוואה הנכונה עבור כל 

: (1)תשובה   
1

1 1 1 1 1 1 1 1 2x x x x x x x       . משוואה זו אינה נכונה בעבור כלx ,

 .התשובה נפסלת. מתקבל פסוק שקר x = 2אם , לדוגמה

: (2)תשובה   
2

2 2 2 2 2 2 2 4 4x x x x x x x       . התקבל אותו הביטוי משני אגפי

 .xעבור כל  ולכן משוואה זו נכונה, המשוואה

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

 

בסרטוט נתונים שני . יש למצוא שטח של מלבן. גאומטריהשאלת  6.

על מנת . משולשים אשר בכל אחד מהם נתונה אחת הצלעות

אורך . ח המלבן יש למצוא את אורכו ואת רוחבולמצוא את שט

ורוחבו מהווה צלע במשולש , המלבן הוא צלע במשולש העליון

AD=כך ששטח המלבן  וןהתחת DC . שני המשולשים ישרי זווית

( צלע המלבן והמשך צלע המלבן)ובסיסיהם מקבילים זה לזה 

 Eהזווית  EADבמשולש  :ן להוכיח כי המשולשים דומיםולכן נית

הזווית  EF  על הישר. 90°-והזווית המסומנת בכחול משלימות ל

 90°-המסומנת באדום משלימות להמסומנת בכחול והזווית 

שווה לזווית המסומנת  Fהזווית , מכאן(. 180°-משלימות יחד עם הזווית הישרה של המלבן ל)

שווה לזווית המסומנת באדום   Eזוויתוה, (90°-משלימות את הזווית האדומה ל)בכחול 

תיהם היחס בין צלעו, כיוון שהמשולשים דומים(. 90°-משלימות את הזווית הכחולה ל)

EA: המתאימות זהה AD 4 AD
8 AD DC

DC CF DC 2
      

 .(2)התשובה הנכונה היא  

4 
 מ"ס

E 

 

D 

 A 

 
B 

C          F 2 
 מ"ס
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יש למצוא את . נתון משולש שווה שוקיים ובו ישר החוצה את זווית הבסיס. שאלת גאומטריה 7.

 :ADBבמשולש , ולכן BDשווה לצלע  ADידוע כי הצלע . גודל זווית הראש במשולש

שווה  ABCהזווית , ABCמהווה מחצית מהזווית  ABDכיוון שהזווית .  

 :ולכן 180° הינו ABCסכום הזוויות במשולש . 2α-ל

  

180שווה  αהזווית , מכאן  
36

5
. 

 .(1)שובה הנכונה היא הת  

 

 

נים יש למצוא כמה קלד. קלדנים 2ידוע קצב הקלדתם של . הספקמילולית העוסקת ב השאל .8

. דפים 6הקלדנים להקליד  2יספיקו , דקות 6במשך . דקות 6-דפים ב 18יידרשו לשם הקלדת 

קלדנים  6יידרשו , כלומר. דפים בזמן זה 18קלדנים על מנת להקליד  3יידרשו פי , אם כן

 .לביצוע העבודה

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

סוגים של  3-ים של ירקות ירוקים וסוג 3במקרר קיימים . צירופיםמילולית העוסקת ב השאל 9.

אם , מירקות שונים באותו הצבע ניתן להרכיבשונים יש למצוא כמה סלטים . ירקות אדומים

יש לחשב את מספר הצירופים האפשרי עבור סלט ירוק ואת  .סוגי ירקות 2כל סלט מכיל 

סוגי הירקות  3מתוך  2יש לבחור , עבור סלט ירוק. מספר הצירופים האפשרי עבור סלט אדום

, ניתן לבחור את המלפפון והקישוא –פלפל וקישוא , אם במקרר מלפפון, לדוגמה. הירוקים

. צירופים שונים עבור סלט ירוק 3הכול -סך –את המלפפון והפלפל או את הפלפל והקישוא 

מספר הצירופים האפשריים  –סוגי הירקות האדומים  3מתוך  2יש לבחור , עבור סלט אדום

ניתן , בסך הכול. סלטים אדומים שונים 3 –ר האפשרויות עבור הסלט הירוק זהה למספ

 .סלטים שונים ירוקים או אדומים 6להרכיב 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 –הוא מכפלתם של שני מספרים ראשוניים  x .אלגברה העוסקת במספרים ראשונייםשאלת  10.

לשם מציאת  .xהערכים המדויק של  יש למצוא את טווח. ספרתי-ספרתי והשני דו-האחד חד

יש למצוא את שני המספרים הראשוניים הקטנים ביותר המתאימים , xערכו המינימלי של 

 .(4) -ו (1)ניתן לפסול את תשובות . x = 22ולכן  b = 11 -ו, a = 2, במקרה זה. לנתונים

דולים ביותר יש למצוא את שני המספרים הראשוניים הג, xלשם מציאת ערכו המקסימלי של  

 .x = 329ולכן  b = 49 -ו a = 7, במקרה זה. המתאימים לנתונים

נוח יותר לחשב את ערך התרגיל  –ניתן להיעזר בהערכת סדר גודל , על מנת להקל על החישוב 

7 50 350  , מדי קטןהמציגה ערך  (2)ובהתאם לכך לפסול את תשובה. 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
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 .נכונה בהכרח ותויש למצוא מי מבין התשוב, נעלמים 3 ובהנתונה משוואה . אלגברהשאלת  11.

 :ניתן להציב מספרים בהתאם לתשובות

הצבה בעזרת . שני אגפי המשוואה מתאפסים ומתקבל פסוק אמת, x = 0בהצבת : (1)תשובה  

 .קיימתכלשהו עבורו המשוואה מת xשכן קיים  (4)את תשובה ניתן לפסול גם זו 

: מתקבל a = 1 ,b = 1 , x = a + b = 2בהצבת : (2)תשובה  
2 2 2

1 4
2 1 1
    . התקבל פסוק

 .התשובה נפסלת, שקר

: מתקבל a = 1 ,b = 1 , x = a -  b = 0בהצבת : (3)תשובה  
0 0 0

0 0
2 1 1
    . התקבל פסוק

 .פעם נוספתלהציב יש  (1)מנת להכריע בין תשובה זו לתשובה -על .אמת

1 : מתקבל a = 1 ,b = 2 , x = a -  b = 1בהצבת   1 1 1 1
1

2 1 2 1 3 2
   


. שקרהתקבל פסוק . 

 .תשובה זו אינה בהכרח נכונה

 .(1)התשובה הנכונה היא   

 

 

אך לא קיימים מספרים , בשאלה קיימים נתונים ביחסים. יחסה מילולית העוסקת בשאל 12.

השברים המופיעים בנתונים . תן להיעזר בהצבת מספרים ובפסילת תשובותמוחלטים ולכן ני

 הם
1

2
 -ו 

1

4
עבור סכום  80בהצבת . 4-וב 2-ולכן מומלץ להציב מספר שיהיה נוח לחלקו ב 

, כל אחת מהבנות התחייבה לשלם מחצית מסכום ההוצאות, מלכתחילה: צאות מתקבלההו

רבע מתוך  –כלומר , אליו התחייבהמהסכום אורית שילמה רק רבע , בפועל. שקלים 40כלומר 

. שקלים 70 –ובתיה שלמה את יתר ההוצאות , שקלים 10מתקבל כי אורית שלמה בפועל . 40

: הוא (40)לסכום אותו התחייבה לשלם  (70)ועל היחס בין הסכום ששלמה בתיה בפ

7 : 4 70 : 40. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

. $נתונה משוואה המכילה את הפעולה המומצאת . אלגברה העוסקת בפעולה מומצאתשאלת  13.

, לכן יש להסיק מהמשוואה הנתונה מהי הגדרת הפעולה, (3)$שואלים על ערך הביטוי 

יש לבודד אותה באחד מאגפי , על מנת להבין את הגדרת הפעולה. 3על המספר  וליישמה

 :המשוואה

  
$(x) 4 6x $(x) \ 4 $(x)

2$(x) 6x 4\ : 2

$(x) 3x 2

    

 

 

 

ניתן ליישם את הפעולה על , כעת. 2 צאהותומוסיפה ל 3פי כל מספר  מגדילה $הפעולה , כלומר 
(3)$: מתקבל. 3המספר  3 3 2 9 2 7      

 .(1)התשובה הנכונה היא   
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הגזרה מעגל ידוע כי רדיוס . מתוך שני מעגליםנתונות גזרות  .מעגלים – גאומטריהשאלת  14.

ידוע כי הזווית המרכזית של שתי הגזרות , בנוסף. גזרה הקטנהמעגל הלה כפול מרדיוס הגדו

ניתן לבנות משוואה בהתאם . וכי גזרת המעגל הגדול שווה לשטח המעגל הקטן αהיא 

 :αוכה את הזווית ולחלץ מת, לנתונים

 
22

2 2 2

r 2r \ :
360

r 4r \ : r
360

1 4 \ 360
360

360 4 \ : 4

90


    


 


  

 

 

 

 .(4)התשובה הנכונה היא   

 

 

ויש להסיק מה נכון בהכרח , Bואת  Aשוויונים הכוללים את -נתונים שני אי. שאלת אלגברה 15.

האחד שלילי  –כלומר , לפי הנתון הראשון מכפלת שני הנעלמים שלילית. B-ול A-בנוגע ל

 3במטרה לפסול המקיימים את נתוני השאלה להציב מספרים ניתן , כעת. והשני חיובי

 :תשובות

: מתקבל B = (-2) -ו, A = 1בהצבת : (1)תשובה  
1 2 1

2
2 1 2


    


לא , התקבל פסוק שקר. 

 .מכיוון שהמספרים שנבחרו אינם עונים על נתוני השאלה ניתן לפסול תשובה זו

: מתקבל B = (-1) -ו, A = 2בהצבת : (2)תשובה  
2 1 1

2
1 2 2


    


, התקבל פסוק אמת. 

לא ניתן לסמן  .מקיימים את התשובה וגםכלומר קיימים מספרים המקיימים את הנתונים 

 .עד שלא נפסלו שלוש התשובות הנותרותבהכרח תשובה זו כנכונה 

: מתקבל B = 1 -ו, A = (-2)בהצבת : (3)תשובה  
2 1 1

2
1 2 2


    


, התקבל פסוק אמת .

 תשובה האי שוויון שבכלומר קיימים מספרים המקיימים את הנתונים אך לא מקיימים את 

(0 < A + B )התשובה נפסלת. ולכן תשובה זו אינה בהכרח נכונה. 

ולכן מראים , אינם תואמים את תנאי תשובה זו (2)המספרים שהוצבו בתשובה : (4)תשובה  

את הנתונים אך לא מקיימים את התשובה ולכן תשובה זו  כי קיימים מספרים המקיימים

 .התשובה נפסלת. אינה בהכרח נכונה

 .(2)-ו (1)כדי לבדוק את תשובות  (3)כעת ניתן להשתמש במספרים שהוצבו בתשובה  

: מתקבל B = 1 -ו, A = (-2)בהצבת  
2 1 1

2
1 2 2


    


ערכים אלה . התקבל פסוק אמת. 

לכן  (2)אך אינם מקיימים את האי שוויון שבתשובה , (1)י שוויון שבתשובה מקיימים את הא

 .תשובה זו נפסלת

 .(1)התשובה הנכונה היא  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

[38] 

 מ"קידום בעקבוצת כל הזכויות שמורות להוצאת  ©

 

 

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

www.kidum.com www.kidum.com  

. 'ילדים ששמם מתחיל באות י 3יש למצוא באיזו כיתה לומדים . שאלת הסקה מתרשים 16.

התלמידים כמה משמות ' ג-ו' ב', יש למצוא בכל אחת מן הכיתות א, בתרגום למונחי התרשים

 :'מתחילים באות י

 
יפית ויובל , ולכן ייתכן כי יונתן –' מהתלמידים מתחילים באות י 4שמות  –' בכיתה א, כלומר 

כי גם ולכן ייתכן  –' מהתלמידים מתחילים באות י 3שמות ' בכיתה ב. לומדים בכיתה זו

 .יזו כיתה לומדים הילדיםלא ניתן לקבוע חד משמעית בא .יפית ויובל לומדים בכיתה זו, יונתן

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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', נתון כי כל התלמידים בכיתה ד. הסקה מתרשיםשאלת  17.

ידוע כי מספר , כמו כן. הם בנים', ששמם מתחיל באות ע

ממספר הבנים  40%מהווה ' הבנים ששמם מתחיל באות ע

יש למצוא את מספר , בתרגום למונחי התרשים. בכיתה

ובאמצעות נוסחת ' ששמם מתחיל באות ע' תה דהבנים בכי

יש לסכום את , בנוסף. האחוז להסיק כמה בנים יש בכיתה

 .מספר התלמידים בכיתה ולחסר מתוכו את מספר הבנים

 :מהבנים בכיתה כלומר 40%תלמידים מהווים  4 
4 40%

1 10%

10 100%







 

 יש למצוא את מספר, כעת. בנים 10בכיתה לומדים , מכאן 

את החישוב יש לבצע באמצעות פעולת כפל בין המספר המופיע על : התלמידים הכולל בכיתה

יש לסכום את התוצאות , לבסוף .לבין מספר האותיות המופיעות בכל שורה מימין לכל שורה

בנים וכל היתר  10מתוכם , תלמידים בכיתה 33התקבלו . 33 = 4 + 6 + 9 + 8 + 6: שהתקבלו

 .בנות 23 יש הבכית, לומרכ. בנות

  .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 

ידוע כי ביום מסוים נעדרו מספר . הסקה מתרשיםשאלה  18.

 2כך שבאותו היום לא נכחו בכיתה ', תלמידים מכיתה ב

יש למצוא כמה . תלמידים או יותר ששמם מתחיל באותה אות

בתרגום . נעדרו ביום זה מן הכיתה, לכל הפחות, תלמידים

או  2בכל שורה בה הערך המוצג מימין הוא  :יםלמונחי התרש

יש לחסר עבור כל אחת מן האותיות מספר תלמידים כך , יותר

יש , בשורה הרביעית, לדוגמה. שיוותר רק תלמיד אחד בכל אות

הכול מתקבל -בסך. תלמידים 3לחסר עבור כל אחת מן האותיות 

אי מנת לקיים את תנ-תלמידים ייאלצו להיעדר על 15כי לפחות 

 .השאלה

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 

6·1 

0·2 

3·3 

2·3 

1·0 

-3 · 2 = -6 

-2 · 2 = -4 

-1 · 5 = -5 
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המורה קוראת בשמות ' ידוע כי בכיתה א.  הסקה מתרשיםשאלת  19.

יש למצוא בשמות כמה תלמידים . התלמידים לפי סדר אלפביתי

בתרגום למונחי . שתקרא בשמו של דניתקרא המורה לפני 

יש למצוא כמה משמות התלמידים מתחילים בכל אחת , התרשים

המורה תקרא בוודאות בשמותיהם של כל . 'ד-'יות אמהאות

כלומר בוודאות תקרא  –' ג-'הילדים המתחילים באותיות א

. תלמידים בטרם תקרא בשמו של דני 6 בשמותיהם של לפחות

ייתכן כי המורה תקרא , בנוסף. נפסלות (4)-ו (3)תשובות 

', בשמותיהם של התלמידים האחרים ששמם מתחיל באות ד

ייתכן ותקרא בשמותיהם של , כלומר –בשמו של דני  בטרם תקרא

לכל היותר תקרא המורה בשמותיהם של , מכאן. ילדים נוספים 2

 .תקרא בשמו של דניש לפניילדים  8

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

 'ז-ו' ו', ה', תלמידים ששמותיהם מתחילים באותיות ג 4ידוע כי . הסקה מתרשיםשאלת  20

. התלמידים לומד בוודאות באותה הכיתה 4יש למצוא איזה זוג מבין  .לומדים בבית הספר

האם קיימים תלמידים ששמם , יש לבדוק בכל אחת מן הכיתות, בתרגום למונחי התרשים

 :'או ז' ו', ה', מתחיל באותיות ג

לא . 'הילה לומדת בוודאות בכיתה ב, גל יכול להיות תלמיד בכל אחד מן הכיתות: (1)תשובה  

 .התשובה נפסלת. דעת בוודאות כי שניהם לומדים באותה הכיתהניתן ל

לא . 'גלומדת בוודאות בכיתה  ורד, גל יכול להיות תלמיד בכל אחד מן הכיתות: (2)תשובה  

 .התשובה נפסלת. ניתן לדעת בוודאות כי שניהם לומדים באותה הכיתה

בוודאות שני . 'בכיתה גורד לומדת בוודאות ', זוהר לומד בוודאות בכיתה ב: (3)תשובה  

 .התשובה נפסלת. התלמידים לומדים בכיתות שונות

 :כנכונה (4)ניתן לסמן את תשובה  

ניתן לומר כי . 'זוהר לומד בוודאות בכיתה ב', הילה לומדת בוודאות בכיתה ב: (4)תשובה  

 .שניהם לומדים בוודאות באותה הכיתה

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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 פרק ראשון -אנגלית 
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

התשובה 
 הנכונה

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

 
 השלמת משפטים

 

 מנוגדהמילה החסרה באה לתאר משהו ". ולא על ידי פרטים"מילות המפתח במשפט הן  1.

 .להחלטה שנלקחת על ידי פרטים יחידים

כל החלטה שעשויה להשפיע על הקהילה חייבת להילקח באופן , לפי המסורת האינואיטית" 

 ".ולא על ידי פרטים וצתיקב

 .על תנאי=  conditionally: (1)תשובה   

 . באופן קבוצתי=  collectively: (2)תשובה   

 .בנוחות=  comfortably: (3)תשובה   

 .באופן מתמשך=  continuously: (4)תשובה   

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

המילה החסרה אמורה לתאר ". כתובות"ו" שמות", "מקצועות"ילות המפתח במשפט הן מ 2.

 .בין המקצועות לשמות ולכתובות הקשראת 

ספרי טלפונים מכילים רשימות של , בגלל שלאנשים רבים באיסלנד יש בדיוק אותו שם" 

 ".שמותיהם וכתובותיהםל בנוסףמקצועות האנשים 

 .-במענה ל=  in answer to: (1)תשובה   

 . -לבנוסף =  in addition to: (2)תשובה   

 .למרות=  in spite of: (3)תשובה   

 .לטובת=  in favor of: (4)תשובה   

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

שעושים  פעולההמילה החסרה אמורה להיות ". ים"ו" מלחים"מילות המפתח במשפט הן  3.

 .המלחים בים

 ". בים התיכון ניווטכסיוע ל 9311-הומצא ב, או טבלת המלחים, הפורטולאנו" 

 .ניווט=  navigation: (1)תשובה   

 . מגורים=  residence: (2)תשובה   

 .בדידות=  solitude: (3)תשובה   

 .קיפוח, מחסור=  deprivation: (4)תשובה   

 מפת נמלים= פורטולאנו *  

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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לה שקרתה המילה החסרה אמורה לתאר פעו". אחרי"ו" שקעה"מילות המפתח במשפט הן  4.

 .למנועי הספינה ושבעקבותיה הספינה שקעה

לתפקד שקעה שעות ספורות אחרי שמנועיה החלו , ספינת מלחמה גרמנית, הקוניסברג" 

 ". בצורה לקויה

 .להצטבר=  accumulate: (1)תשובה   

 . לשוחח=  converse: (2)תשובה   

 .לתפקד בצורה לקויה=  malfunction: (3)תשובה   

 .להעיר הערות מפריעות=  interject: (4)תשובה   

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

המילה החסרה מתארת את הפעולה שעשו ". הטילו אימה"מילות המפתח במשפט הן  5.

 .שהובילה להטלת האימה, הויקינגים על הכפרים

עוברים פשיטות כפרים לאורך חופי אירופה היו באופן קבוע , 99-עד המאה ה 1-מהמאה ה" 

 ".לוחמים ויקינגים שהטילו אימה על המתיישבים המקומיים ל ידיע

 (.מקום מסוים)פשט על =  raided: (1)תשובה   

 . השווה=  equalized: (2)תשובה   

 .קידם=  promoted: (3)תשובה   

 .התרעם=  resented: (4)תשובה   

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

של  תיאור שליליהמילה החסרה מתארת ". שלטוןמהומה נגד ה"מילות המפתח במשפט הן  6.

 .בהקשר למהומות שהיו נגדו, הפופולאריות של המנהיג

חשפה את  9113מהומה נגד השלטון כמו גם הגירה מסיבית של פליטים מקובה בשנת " 

 ".המנהיג הקומוניסטי של המדינה, של פידל קסטרושוקעת הפופולאריות ה

 .יצפו=  predictable: (1)תשובה   

 . אמיץ=  courageous: (2)תשובה   

 .יורד, שוקע=  declining: (3)תשובה   

 .נפיץ=  explosive: (4)תשובה   

  *exodus  =הגירה. 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

המילה החסרה תהיה משהו שהממשלה ". להגביל את הוצאותיה"מילות המפתח במשפט הן  7.

 .ביטלה ובכך צמצמה את הוצאותיה

לאזורי תמיכה הכספית הממשלה הספרדית ביטלה את כל ה, בניסיון להגביל את הוצאותיה" 

 ".בניית ספינות ותיקונן

 "(.לסבסד"ניתן להיעזר בדמיון למילה העברית )תמיכה כספית =  subsidies: (1)תשובה   
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 . תצוגה=  exhibits: (2)תשובה   

 .מתאר, תוואי=  outlines: (3)תשובה   

 . מדיניות=  policies: (4)תשובה   

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

המילה החסרה היא פעולה שהמחשב ". אמצעים שונים"-ו" אינו"מילות המפתח במשפט הן  8.

 .ובמקומה בוחר אמצעים שאינם דומים למחשבה האנושית, עושה אינו

צעים הוא מגיע לאותה תוצאה בעזרת אמ, אלא, מחשבות אנושיות מחקההמחשב אינו " 

 ".שונים

 .הסכים, עיכב=  defer: (1)תשובה   

 . מחקה=  mimic: (2)תשובה   

 .מתמשך, מחזיק מעמד, סובל=  endure: (3)תשובה   

 . מקשט=  adorn: (4)תשובה   

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 
 ניסוח מחדש

 

 .תרוןויתורגם בסוף הפ, XXX-יסומן ב, אוצר מילים גבוה שאינו הכרחי להבנת המשפט

 

 XXXאנשי עסקים בקלילינגרד מקווים להרוויח מהסטאטוס המיוחד של : תמצות המשפט 9.

  .למזרח אירופה XXX-חופשי ו

 –מידע שלא הופיע במשפט המקורי ". …לקלילינגרד עברוהרבה אנשי עסקים : "(1)תשובה  

 . התשובה נפסלת

אטוס המיוחד עודדו הרבה מיקומה של קלילינגרד לאורך הים הבלטי והסט: "(2)תשובה  

ממזרח  אינםבמשפט המקורי אנשי העסקים ". אנשי עסקים ממזרח אירופה להשקיע בה כסף

 . התשובה נפסלת –אירופה אלא קלילינגרד היא שקשורה למזרח אירופה 

אנשי העסקים של קלילינגרד מקווים להרוויח כלכלית מהעובדה שאין מכס על : "(3)תשובה  

 . התשובה מתאימה". ל האזור למזרח אירופהסחורה ומהקרבה ש

במשפט המקורי אנשי ". …במזרח אירופה וגםאנשי העסקים בקלילינגרד : "(4)תשובה  

 .התשובה נפסלת – ממזרח אירופה אלא מקלילינגרד בלבד אינםהעסקים 

 tariff  =מכס. 

 proximity  =קרבה. 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

של כריס  XXXעם  2991באפריל  XXXפוליטי בהונג קונג השתנה המצב ה: תמצות המשפט 10.

 .דויד ווילסון כמושל של הונג קונג XXX-ש, פאטן
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כשדויד ווליסון הוחלף , 9112המצב בהונג קונג השתפר דרמטית לאחר אפריל : "(1)תשובה  

ות נרא successful-ו succeededאומנם המילים ". מושל מוצלח יותר –על ידי כריס פאטן 

 . התשובה נפסלת –ולכן יש בתשובה זו מידע נוסף , אך משמעותן שונה, דומות

שהיה המושל של הונג קונג עד שכריס פאטן מונה למשרה באפריל , דויד ווילסון: "(2)תשובה  

במשפט המקורי לא דובר על שינויים שעשה דויד ". עשה הרבה שינויים דרמטיים, 9112

 .התשובה נפסלת –ה אלא על המצב שהשתנ, ווילסון

היפוך ". …כריס פאטן נהיה מושל, בעקבות השינוי המהיר במצב של הונג קונג: "(3)תשובה  

יס פאטן למושל מינוי של כר בעקבותבמשפט המקורי השינויים קרו . סדר של תנאי ותוצאה

 .התשובה נפסלת –ולא להפך 

המצב הפוליטי , 9112אפריל כשכריס פאטן החליף את דויד ווילסון כמושל ב: "(4)תשובה  

 .  התשובה מתאימה". בהונג קונג השתנה בפתאומיות

 abruptly  =באופן מפתיע. 

 appointment  =פגישה, מינוי. 

 succeeded  =בא אחרי, בא במקום. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

נה עשו אבח, 21-של המאה ה XXX-שניים מההוגים ה –דקארט וגלילאו : תמצות המשפט 11.

שהם , של הנפש XXX-על ידי מדענים והמציאות ה XXX-חדה בין המציאות הפיזית ש

  .של המחקר המדעי XXX-החשיבו כחיצונית ל

של הנפש אינה יכולה להיחקר  XXX-חשבו שהמציאות ה דקארט וגלילאו: "(1)תשובה  

בה התשו". XXXוהם האמינו שהיא שונה לחלוטין מהמציאות הפיזית שמדענים , מדעית

 .  מתאימה

מדעיים הם בעלי  XXX-שהמציאות הפיזית וש – דקארט וגלילאוהדעה של : "(2)תשובה  

לבין המציאות הפיזית המשפט המקורי מדבר על השוואה בין ..". חשיבות גדולה יותר

 .התשובה נפסלת – חשובה יותראזכור מי  איןאך , של הנפש XXX-המציאות ה

במשפט המקורי לא נאמר ". …XXX-ו לחקור את המציאות הבגלל שהם לא יכל: "(3)תשובה  

של  XXX-שהמציאות ה חשבו דקארט וגלילאואלא ש, XXX-שלא ניתן לחקור את המציאות ה

 .התשובה נפסלת –הנפש אינה יכולה להיחקר 

במשפט המקורי אין ". …מדענים אחרים לבין דקארט וגלילאו ביןמה שמבחין : "(4)תשובה  

 .התשובה נפסלת –לבין מדענים אחרים  ט וגלילאודקארהבחנה בין 

 prominent  =חשוב, בולט. 

 observed  =נצפה. 

 subjective  =אישי, סובייקטיבי. 

 scope  =טווח. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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-ל, חיות בר במשך מאות XXXצד לצד עם  XXXבקר  XXX, בזימבבואה: תמצות המשפט 12.

XXX XXX של אף אחד מהם. 

מידע נוסף שלא הופיע במשפט ". …למדינות אחרות בניגוד, בזימבבואה: "(1)תשובה  

 .התשובה נפסלת –המקורי 

של זימבבואה וחיות  XXX-הבקר ה, אחרי שחיו זה לצד צד במשך מאות שנים:  "(2)תשובה  

במשפט המקורי אין פעולה שנעשית על ידי הבקר וחיות ". XXXעל אדמת  החלו להלחםהבר 

 .התשובה נפסלת –ר הב

-חיות הבר לא חולקים עוד את אדמת ה XXX-של זימבבואה ו XXX-הבקר ה: "(3)תשובה  

XXX ,אומנם המילים ". כפי עשו לכאורה מאות שניםapparent ו-apparently אך , נראות דומות

 .התשובה נפסלת –ולכן יש בתשובה זו מידע סותר , משמעותן שונה

של  XXX-יחדיו לא נראות כעושות נזק לא לבקר ה XXXשל  מאות שנים: "(4)תשובה  

 .  התשובה מתאימה". זימבבואה ולא לחיות הבר שלה

 domesticated  =מבוית. 

 grazed  =ליחך עשב, רעה. 

 herds  =עדרים. 

 apparent  =גלוי לעין. 

 detriment  =פגיעה, נזק. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

 'קטע א -הבנת הנקרא 

 

ולאחר מכן לענות על , יש לקרוא את הִפסקה בעיון. הנוגעת לפסקה הראשונה שאלה ממוקדת 13.

 –כמו תבלינים ועשבי תיבול  seasoning-על פי הִפסקה הראשונה מלח יכול לשמש ל. השאלה

 . הוספת טעם למזון

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

ולאחר מכן לענות על , הִפסקה בעיון יש לקרוא את. הנוגעת לפסקה השנייהשאלה ממוקדת  14.

רוב המלח בו אנו משתמשים . מלח נמצא במים ומתחת לאדמה: תמצות הִפסקה. השאלה

דרך הפקת המלח שנמצא במים ואת הדרך השונה להפקת  בהמשך מתוארת .ים-מגיע ממי

 מטרת הִפסקה לתאר מהיכן מגיע המלח בו אנו משתמשים וכיצד. מלח שנמצא מתחת לאדמה

 .מפיקים אותו

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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ולאחר מכן לענות על , יש לקרוא את הִפסקה בעיון. הנוגעת לפסקה השלישיתשאלה ממוקדת  15.

בהמשך . גם כדי לשמר אוכל אלאseasoning -שמש רק למלח אינו מ :תמצות הִפסקה. השאלה

טרת הִפסקה לתאר שני מ. חשיבותו לתפקוד הגוף –הִפסקה מתואר שימוש נוסף למלח 

 .שימושים חשובים למלח

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

היכן מוזכרים ירקות בפסקה ולקרוא  יש לאתר .הנוגעת לפסקה השלישיתשאלה ממוקדת  16.

, בין הירקות שניתן לשמר בעזרת מלח ישנם בשר: "91-99שורות . בעיון את המוסבר על כך

 .למוצרי מזון שניתן לשמר בעזרת מלח מהדוגירקות מוזכרים כ". דגים וירקות

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

ונעזר בתמצות המשפטים שקראנו במהלך פתרון , נשמור לסוף הפיתרון - שאלה כללית 17.

 :השאלות הממוקדות

 .בהקשר של מלח seasoningהצגת המונח  :פסקה ראשונה 

 .כיצד מפיקים אותותיאור מהיכן מגיע המלח בו אנו משתמשים ו :פסקה שנייה 

 .שימור ותפקוד תקין של הגוף: שני שימושים למלח: פסקה שלישית 

מבלי לקרוא את שאר הפסקאות ניתן להבחין שרוב הקטע עוסק בשימושים השונים של  

 .המלח ובמקורות מהם ניתן להפיק אותו

  .(4)התשובה הנכונה היא  
 

 אוצר מילים

 seasoning  =תיבול. 

 merchants  =וחרס. 
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 'קטע ב -הבנת הנקרא 
 

ולאחר מכן לענות על , יש לקרוא את הִפסקה בעיון. הנוגעת לפסקה הראשונה שאלה ממוקדת 18.

מפורסם כיום בגרסה המפשטת את " יופי שחור"על פי הִפסקה הראשונה הספר . השאלה

 .כתוצאה מכך היצירה הזו נחשבת להיות עוד סיפור לילדים העוסק בחיות, השפה

ע שקוראי המהדורה הנוכחית של הספר אינם קוראים אותו בסגנון ובשפה מכאן משתמ 

 .המקורית

  .(3)התשובה הנכונה היא  

 

את השורה הרלוונטית ואת השורות שלפניה  יש לקרוא. 5הנוגעת לשורה  שאלה ממוקדת 19.

 אבל. יםהיצירה נחשבת כעוד ספר לילד: נאמר 4-6בשורות . ואחריה כדי להבין את ההקשר

באה להראות ניגוד בין  5בתחילת שורה  "yet"המילה . לא כוון במקור לקהל צעיר" יופי שחור"

 .אך בפועל זו לא הייתה הכוונה המקורית, העובדה שהספר נחשב יצירה לילדים

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

מכן לענות על ולאחר , יש לקרוא את הִפסקה בעיון. הנוגעת לפסקה השנייהשאלה ממוקדת  20.

יופי "שבה פורסם הספר  בתקופהעל פי הִפסקה השנייה הדיון ביחס האדם לסוסים . השאלה

סוסים שימוש להנעה של היות שבאותה תקופה , היה בעל חשיבות סוולשכתבה אנה " שחור

בחברות מסוימות היה , בנוסף. הם היו סופגים מכות, והיחס אליהם היה כאל חפץ, כלי רכב

 .הלביש את הסוסים באביזר שאילץ אותם להחזיק את ראשם כלפי מעלה כל הזמןאופנתי ל

על פי הִפסקה הטיפול בסוסים היה בעל חשיבות בגלל השימוש הרב בסוסים כאמצעי  

 .תחבורה

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 ולאחר מכן לענות, יש לקרוא את הִפסקה בעיון. שאלת רעיון מרכזי של הפסקה השלישית 21.

הושפעה ממה שראתה סביבה ולכן כתבה את המסר  סוול השלישית על פי הִפסקה. על השאלה

אולם לזמן בו נכתב , שכיום הייתה נחשבת כהטפה, שלה באופן שלא ישאיר ספק לגבי דעתה

היא חידשה בכך שסיפרה את הסיפור מנקודת . הספר הכתיבה שלה נחשבה מעודנת יחסית

 .מבטו של הסוס

קה לתאר את האופן בו כתבה סוול את הספר וכיצד העבירה את המסר בעזרת הִפס מטרת 

 .סגנון הכתיבה שלה

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

ולאחר מכן , יש לקרוא את הִפסקה בעיון. הנוגעת לפסקה האחרונהשאלת הסקה ממוקדת  22.

ספר עלילתי  נמכר יותר מכל" יופי שחור"על פי הִפסקה האחרונה הספר . לענות על השאלה

מנהל של ארגון לרווחת בעלי חיים סייע בהפצה של אלפי , זמן קצר לאחר פרסום הספר. אחר
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לאחר פרסום הספר הטיפול והיחס לסוסים שבשנים . עותקים לאנשים שעובדים עם סוסים

 .השתפר פלאים

שיפור היחס של בני  –ניתן ללמוד שכותבת הספר השיגה את מטרתה  שורה האחרונההמ 

 . דם לסוסיםהא

 .(3)התשובה הנכונה היא 
 

 אוצר מילים

 abridged  =צמצם, כיווץ. 

 omit  =נכשל, השמיט. 

 portions  =חלקים. 

 impassioned  =הלהיב. 

 plea  =עתירה, בקשה. 

 pamphlets   =חוברת. 
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 פרק שני -אנגלית 

 
 

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

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

 
 השלמת משפטים

 

המילה ". השנייה לחמישית המאה"-ו" שינויים שהתרחשו"מילות המפתח במשפט הן  1.

 .הזמן המתוארות תקופותהחסרה צריכה לתאר את הקשר בין השינויים לבין 

שהתרחשו באימפריה הרומית  ההיסטוריון פיטר בראון מתאר את השינויים, בספרו החדש" 

 ".השנייה לחמישית לספירה המאה בין

 .מעל=  above: (1)תשובה   

 . בלי=  without: (2)תשובה   

 .בשביל=  for: (3)תשובה   

 .בין=  between: (4)תשובה   

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 פעולהה לתאר המילה החסרה אמור". תנועות ריצה"-ו" בכדי"מילות המפתח במשפט הן  2.

 .שניתן לבצע בהקשר של תנועות הריצה כדי ליצור את נעל הריצה הטובה ביותר

את התנועות המעורבות  לנתחמעצבים חייבים , בכדי ליצור את נעל הריצה הטובה ביותר" 

 ".בריצה

 .להרחיב=  broaden: (1)תשובה   

 .לצרוך=  consume: (2)תשובה   

 .לנתח= analyze: (3)תשובה   

 .להרשות=  permit: (4)תשובה   

 .(3)התשובה הנכונה היא  
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המילה החסרה אמורה להראות שללייזר יש טווח ". עד"-ו" -מ"מילות המפתח במשפט הן  3.

 .פעולות נרחב שנע בין שתי הדוגמאות המתוארות

מדהים של  טווחללייזר יש , מיצירת חורים דרך יהלומים ועד להסרת רקמת גוף חולה" 

 ". ושיםשימ

 .מוסכמה, וועידה=  convention: (1)תשובה   

 . טווח=  range: (2)תשובה   

 .אמצע, חומר מתווך=  medium: (3)תשובה   

 .תרשים, דיאגראמה=  diagram: (4)תשובה   

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

שאיתו המילה החסרה אמורה לתאר משהו ". לתרום"-ו" מיליונר"מילות המפתח במשפט הן  4.

 .יכול היה המיליונר לתרום

 ". רוקפלר אפשר לו לתרום בנדיבות להרבה מקרי צדקה. ון ד'העצום שצבר המיליונר ג הוןה" 

 .הון=  fortune: (1)תשובה   

 . יצירת מופת=  masterpiece: (2)תשובה   

 .דחיפות=  urgency: (3)תשובה   

 .מפגן, חיזיון=  spectacle: (4)תשובה   

  *amassed  = צבר 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

המילה החסרה מתארת ". האיסור על ציד לווייתנים"-ו" למרות"מילות המפתח במשפט הן  5.

 .פעולה שנעשית בניגוד לאיסור על הציד

בהם  לטבוחמדינות מסוימות ממשיכות , למרות האיסור הבינלאומי על ציד לווייתנים" 

 ".באלפים

 .חקר=  interrogate: (1)תשובה   

 . טבח=  slaughter: (2)תשובה   

 .נזף, הזהיר=  admonish: (3)תשובה   

 .ערבב, בלבל, הדהים=  confound: (4)תשובה   

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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 אתהמילה החסרה מתארת ". יכולים לקרוא ולכתוב"-ו" בעיה"מילות המפתח במשפט הן  6.

 .ת קרוא וכתובהקשורה לאי ידיע סוג הבעיה

מהמבוגרים יכולים לקרוא  39%מקום בו רק , נותרה בעיה חמורה במאלי אנאלפביתיות" 

 ".ולכתוב

 .חסר פניות, להיות לא משוחד=  impartiality: (1)תשובה   

 . החרמה=  confiscation: (2)תשובה   

 .תשומת לב, הרהור=  deliberation: (3)תשובה   

 .בערות, אנאלפביתיות=  illiteracy: (4)תשובה   

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

שתקשר  פעולההמילה החסרה תהיה ". אוסף הציורים"-ו" ארמון"מילות המפתח במשפט הן  7.

 .בין הארמון ובין אוסף הציורים

את אחד מטובי האוספים של ציורים מתקופת משכן , איטליה, בפירנצה, ארמון פיטי" 

 ".הרנסנס שבעולם

 .מקום אכסון, משכן=  houses: (1)תשובה   

 . שופט=  judges: (2)תשובה   

 .מדווח=  reports: (3)תשובה   

 . מרגיש=  senses: (4)תשובה   

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

המילה החסרה ". גדל כעת במקומות רבים בעולם"-ו" למרות"מילות המפתח במשפט הן  8.

 .השיח כעת נפוץ בעולםלעובדה ש המנוגדמתארת דבר 

שיח הנהלול גדל כעת בחלקים רבים של , הוא במזרח אירופה מקורו הטבעילמרות ש" 

 ".העולם

 .בן המקום, -טבעי ל=  native to: (1)תשובה   

 . רהוט=  fluent in: (2)תשובה   

 .-מסוגל ל=  capable of: (3)תשובה   

 . אומץ אל הלבמ, מחובק על ידי=  embraced by: (4)תשובה   

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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 ניסוח מחדש
 

 .ויתורגם בסוף הפתרון, XXX-יסומן ב, אוצר מילים גבוה שאינו הכרחי להבנת המשפט

 

אך מעט אנשים יודעים שהיא גם אחת , הצלילה שלה XXX-אילת ידועה ב: תמצות המשפט 9.

  .מאתרי הצפרות הטובים בעולם

, ים יודעים שאילת היא אחת מהמקומות הטובים בעולם לצפרותלא הרבה אנש: "(1)תשובה  

 .התשובה מתאימה". למרות שהרבה אנשים יודעים שהיא מקום טוב ללכת לצלול בו

 . התשובה נפסלת –מידע נוסף ". …אנשים מגיעים לאילת מכל רחבי העולם: "(2)תשובה  

 –מידע נוסף ". …מהם אך רק חלק קטן, הרבה אנשים באים לאילת לצלול: "(3) תשובה 

 .התשובה נפסלת

הצלילה והצפרות באילת הם מבין הטובים  XXX-לא הרבה אנשים יודעים ש: "(4)תשובה  

ולא יודעים לגבי , במשפט המקורי נאמר שאנשים יודעים לגבי הצלילה באילת". …בעולם

 .התשובה נפסלת – ולא שחוסר הידיעה נוגע לשני התחומים, הצפרות

 facilities  =מיתקנים. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

מתייחסים מעט  XXX, ואורח החיים XXX, גאים בחברה שלהם XXX: תמצות המשפט 10.

 .לדעות של אחרים עליהם

 . התשובה נפסלת –מידע נוסף ". …XXX-אחרים הראו עניין רב בחברה ה: "(1)תשובה  

מידע ". …וה בחברה שלהםחשים גאו XXX-זו הדעה של הרבה אחרים שה: "(2)תשובה  

 .חשים גאווה ולא שזו הדעה של אחרים לגביהם XXX-במשפט המקורי נאמר ש. סותר

 .התשובה נפסלת

במשפט המקורי נאמר שהם גאים בחברה שלהם ". …הם אנשים גאים XXX-ה: "(3)תשובה  

 .התשובה נפסלת –ולא שהם אנשים גאים באופן כללי 

אינם , ואורח חייהם XXX, ה קיצונית בחברה שלהםשגאים בצור XXX-ה: "(4)תשובה  

 .  התשובה מתאימה". מתעניינים כל כך בדעה של אחרים לגביהם

 fiercely  =באכזריות. 

 trobrianders  =תושבים של איי טרובריאנד. 

 customs  =מנהגים. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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ת כעת יותר משישה ביליון מייל נמצא Xהחללית פיוניר , 2911-ב XXX: תמצות המשפט 11.

  .וזה עושה אותה החפץ מעשה ידי אדם הכי רחוק ביקום, מכדור הארץ

לא נאמר שזו החללית . מידע נוסף". …9192-ב XXX-ש יחידההחללית ה: "(1)תשובה  

 .  התשובה נפסלת. XXX-היחידה ש

 מכלים מכדור הארץ ונמצאת כעת ביליוני מייל Xהחללית פיוניר , 9192-ב XXX: "(2)תשובה  

יותר מאשר כל , במשפט המקורי נאמר שהחללית רחוקה מכדור הארץ". חפץ מעשה ידי אדם

 .התשובה נפסלת – רחוקה מכל חפץאך לא נאמר שהיא , חפץ אחר

כמו החללית פיוניר  זמן ארוךאף חפץ אחר שנעשה בידי האדם לא היה בחלל : "(3)תשובה  

X… ." השוואה בין משך הזמן שבו החללית נמצאת בחלל לבין במשפט המקורי לא נעשתה

 .התשובה נפסלת –חפצים אחרים 

אף חפץ שנעשה בידי אדם אינו רחוק יותר מכדור הארץ מאשר החללית פיוניר : "(4)תשובה  

X ,ש-XXX התשובה מתאימה". ונמצאת כעת במרחק של יותר משישה ביליון מייל 9192-ב  . 

 launched  =שוגרה. 

 .(4)ובה הנכונה היא התש 

 

כדי לבחון את הקשר , הרבה מחקרים במדינות מתפתחות XXX-למרות ש: תמצות המשפט 12.

תשומת לב נמוכה ניתנה לחקר של גורמים אחרים שיכולים , XXX XXX XXX-ו XXXבין 

 .כאלה XXX-לתרום ל

, הקשרבחנו את במשפט המקורי נאמר שהמחקרים ". …הרבה מחקרים הראו: "(1)תשובה  

 .התשובה נפסלת –נוסף שלא הופיע במשפט המקורי  מידע. אך לא נאמר מה הראו המחקרים

הוא היחיד  XXX XXX XXX ,XXX-מכל הגורמים שיכולים להיות קשורים ל:  "(2)תשובה  

 .התשובה מתאימה". שנחקר באופן מעמיק במדינות מתפתחות

 XXX-עשויה להוביל ל XXX-ם שבמדינות מתפתחות מראי XXX-מחקרים ש: "(3)תשובה  

XXX XXX במשפט המקורי נאמר שלחקר . מידע נוסף". אם ישנם גורמים תורמים נוספים

-ולא שהמצאות גורמים נוספים עלולה להוביל ל, גורמים נוספים ניתנה תשומת לב נמוכה

XXX .התשובה נפסלת. 

, ת במדינות מתפתחותהרבה מחקרים על בעיות בריאות מסוימו XXX-למרות ש: "(4)תשובה  

בקשר בין במשפט המקורי נאמר שהמחקרים עסקו . מידע נוסף". …XXX XXX-ו XXX כגון

malnutrition ו-acute respiratory infections  ולא בבעיות בריאות מסוימות כגוןXXX . התשובה

   .נפסלת

 conducted =נערכו. 

 malnutrition  =תזונה לקויה. 

 acute  =חמור. 

 respiratory  =נשימתי. 

 infections  =זיהומים. 

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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 'קטע א -הבנת הנקרא 

 

ונעזר בתמצות המשפטים שקראנו , נשמור לסוף הפתרון –לגבי רעיון מרכזי  שאלה כללית 13.

  .בעת פתרון השאלות הממוקדות

 .ון'רקע על התנהגותו של המלך ג: פסקה ראשונה 

 .בעקבות דרישות הברונים למלך" מגנה כרטא"יווצרות הה: פסקה שנייה 

 . כהשראה למסמכי זכויות אחרים" מגנה כרטא"ה: אחרונהפסקה  

 :כעת יש לבדוק את התשובות 

אך זוהי תשובה ספציפית , הנושא אכן נידון בקטע. ון וברוניו'יחסים בין המלך ג: (1)תשובה  

 .בה נפסלתהתשו. זהו אינו הנושא העיקרי של הקטע, מדי

זוהי , הנושא נידון רק בתחילת הקטע. ון'סיבות לחוסר הפופולאריות של המלך ג: (2)תשובה  

 .התשובה נפסלת. תשובה ספציפית מדי

 .תשובה מתאימה". מגנה כרטא"ההיסטוריה והחשיבות של ה: (3)תשובה  

, וף הקטעהנושא נידון רק בס. על היסטורית המערב" מגנה כרטא"השפעות ה: (4)תשובה  

 .התשובה נפסלת. זוהי תשובה ספציפית מדי

 .(3)התשובה הנכונה היא   

 

את השורה הרלוונטית ואת השורות שלפניה  יש לקרוא. 4הנוגעת לשורה  שאלה ממוקדת 14.

ון היה אחד השליטים הכי לא 'המלך ג: נאמר 3-5בשורות . ואחריה כדי להבין את ההקשר

 קיבל שוחד, א הכעיס את הברונים ואת אנשי הכנסייההו. אהודים בהיסטוריה הבריטית

הוא העלה מיסים ללא התייעצות עם , ואילץ את בתי המשפט לשפוט לפי רצונו ולא לפי החוק

 .הברונים

נועד לשמש דוגמה לאופן שבו המלך היה מנצל את מעמדו  קיבל שוחד ציון העובדה שהמלך 

 .לטובתו

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

ולאחר מכן לענות על , יש לקרוא את הפסקה בעיון. הנוגעת לפסקה השנייהממוקדת שאלה  15.

הם הציבו . הברונים ואנשי הכנסייה החליטו לנקוט במעשים :תמצות הִפסקה. השאלה

המסמך . שהסכים לדרישות רק לאחר שאיימו שיפתחו במלחמה, רשימת דרישות למלך

 .ובו רשימת הדרישות להן הסכים המלך "מגנה כרטא"שנוסח כתוצאה מאירוע זה נקרא ה

 .ומהו בפועל" מגנה כרטא"המטרת הִפסקה לתאר כיצד נוצר  

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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מוזכר בפסקה כתוצר חשוב של  אינומה  יש לאתר .הנוגעת לפסקה האחרונהשאלה ממוקדת  16.

 .הולאחר מכן לענות על השאל, יש לקרוא את הפסקה בעיון". מגנה כרטא"ה

זה היה הניסיון הראשון להגביל את כוחו של המלך : "מצוין 95-96בשורות : (1)תשובה  

 .התשובה נפסלת". לכבד את החוקולהכריח אותו 

תפקידו המרכזי היה להבטיח את הזכויות והחופש של : "מצוין 94בשורה : (2)תשובה  

הייתה " מגנה כרטא"שמטרת ה (2)מידע זה סותר את הנאמר בתשובה ". המעמדות החזקים

אין . מוזכרת בקטע אינהלכן זו התשובה ש. האנשים באנגליהכלל להבטיח את הזכויות של 

 .התשובה נכונה. צורך להמשיך ולבדוק

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

יש לאתר בפסקה את הדיון בהצהרת זכויות האדם . הנוגעת לפסקה האחרונהשאלה ממוקדת  17.

לאורך ההיסטוריה המערבית : "מצוין 96-91בשורות . וגמהולבדוק למה הוא משמש כד

וגם … רבים מרעיונותיו נכללים ב… שימש השראה לעקרונות חופש" מגנה כרטא"ה

 ". בהצהרת זכויות האדם בצרפת

הצהרת זכויות האדם מופיעה כדוגמה אחת מתוך כמה דוגמאות למסמכים והצהרות  

 ".מגנה כרטא"שהושפעו מה

  .(1)היא התשובה הנכונה  
 

 אוצר מילים

 bribe  =שוחד. 
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 'קטע ב -הבנת הנקרא 
 

ונעזר בתמצות המשפטים שקראנו , נשמור לסוף הפתרון –לגבי רעיון מרכזי  שאלה כללית 18.

  .בעת פתרון השאלות הממוקדות

 .גיל ותפוצה, גודל: פרטים על עכביש הטרנטולה: פסקה ראשונה 

 .הסכנה לבני האדם שמהווה הטרנטולה הפרכת המיתוס סביב: פסקה שנייה 

 .מקור השם טרנטולה: פסקה שלישית 

 .הפופולאריות הגואה של העכביש והסכנה שטמונה לו בכך :פסקה אחרונה 

 :כעת יש לבדוק את התשובות 

. השוואה זו אינה מופיעה בקטע. השוואה בין טרנטולה ועכבישים אחרים: (1)תשובה  

 .התשובה נפסלת

נושא זו נידון רק בפסקה . להסביר למה זנים מסוימים של טרנטולה נכחדים :(2)תשובה  

 .התשובה נפסלת. ולכן זוהי תשובה ספציפית מדי, האחרונה

 .תשובה מתאימה. לדון בגישות עבר והווה כלפי הטרנטולה: (3)תשובה  

קאות נושא זה נידון רק בשתי הפס. לספק מידע על מראה והתנהגות הטרנטולה: (4)תשובה  

 .התשובה נפסלת. ולכן זוהי תשובה ספציפית מדי, הראשונות ולא בשאר הקטע

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

ולאחר מכן לענות על , יש לקרוא את הפסקה בעיון. הנוגעת לפסקה הראשונהשאלה ממוקדת  19.

גודלו יכול להגיע עד . משרה פחד על אנשים עכביש הטרנטולה :תמצות הִפסקה. השאלה

העכביש נמצא בכל היבשות חוץ . והוא יכול לחיות עד כעשרים שנה, גודל צלחתל

 .זנים שונים של טרנטולה 011עד כה זוהו . מאנטרקטיקה

 .לבדוק מי מבין השאלות שמופיעות בארבע התשובות מקבלת מענה בפסקה הראשונה יש 

. רה השנייההתשובה לשאלה מופיעה בשו? כמה שנים חי עכביש הטרנטולה: (1)תשובה  

 .תשובה זו נכונה ואין צורך להמשיך ולבדוק

 .(1)התשובה הנכונה היא  

  

ולאחר מכן , יש לקרוא את הִפסקה בעיון. הנוגעת לפסקה השנייה שאלת הסקה ממוקדת 20.

עכבישי הטרנטולה תוקפים רק , סביבם בניגוד למיתוסים: תמצות הִפסקה. לענות על השאלה

אך , כשהם נושכים הם מזריקים רעל לגוף הקורבן שלהם. הגנה עצמיתבחיפוש אחר מזון או כ

הרעל אינו יכול לגרום , וגם כשהם כן עושים זאת, נושכים בני אדם לעיתים נדירותהם 

 .אין בספרות הרפואית אף תיעוד על אדם שמת בגלל ארס הטרנטולה. למוות

על פי . על עכביש הטרנטולה חושבים בטעותהִפסקה לגבי מה שיש לבדוק מה ניתן להסיק מ 

 .אך כן נחשב ככזה, תמצות הִפסקה ניתן להבחין שעכביש הטרנטולה אינו מסוכן לבני אדם

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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ולאחר מכן לענות על , יש לקרוא את הִפסקה בעיון. הנוגעת לפסקה השלישית שאלה ממוקדת 21.

האימה האופפת את הטרנטולה הוא יתכן כי מקור תחושת : תמצות הִפסקה. השאלה

שבה התרופה לנשיכת עכביש הטרנטו , השם הגיע מטרנטו. שבה גם מקור השם, באיטליה

, עכביש הטרנטו, באופן אירוני ."טרנטלה"ריקוד שממנו התפתח הריקוד העממי הייתה 

 .שהינו מסוכן מאוד אינו שייך למשפחת הטרנטולה

ה התפתח מריקוד אחר שמטרתו הייתה ריפוי נשיכת ניתן ללמוד מהִפסקה שריקוד הטרנטל 

 .העכביש

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

ולאחר מכן לענות על , יש לקרוא את הפסקה בעיון .הנוגעת לפסקה האחרונהשאלה ממוקדת  22.

, ככל שיותר אנשים מודעים לטיבו השליו של הטרנטולה, לאחרונה :תמצות הִפסקה .השאלה

כל כך הרבה טרנטולות נלקחו , למעשה. בקצב הולך וגובר כחיית מחמד נהיה פופולאריהוא 

אולי עדיף היה לטרנטולה . יש כמה זנים בסכנת הכחדהש, מהטבע כדי להימכר כחיות מחמד

 .כשבני האדם פחדו מהם

יותר ויותר עכבישים , ללמוד מהִפסקה כי בשל הפופולאריות הגואה של הטרנטולה ניתן 

 .חלק מהזנים מצויים בסכנת הכחדה ולכן, נלקחים מהטבע

 .(4)התשובה הנכונה היא  
 

 אוצר מילים

 timid  =ביישן. 

 


