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 2222אביב  -פתרונות 
 פרק ראשון - חשיבה מילולית

מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

2 4 1 1 4 2 1 1 

 

 

  פרק שני - חשיבה מילולית

מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

4 4 1 1 1 4 3 4 

 
 

 

 פרק ראשון - חשיבה כמותית

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 21 19 18 17 16 השאלה

התשובה 
 הנכונה

4 2 4 2 4 
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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 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 

התשובה 
 הנכונה

2 2 4 2 2 

 

 

 פרק ראשון - אנגלית

מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 

התשובה 
 הנכונה

3 3 2 4 3 4 2 

 

 

 פרק שני - אנגלית

מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

2 4 1 1 4 2 1 1 

 
 

 

 

 .לתבלמטרתו  קינמוןשכשם  לנקדמטרתו  חיריק 1.

 .של משהו גווןזה להחליף  לצבוע אינה נכונה: (1) תשובה 

 , אך אין חובה שכזו וזו לא מטרתו של המספר שלוש.שלושבלהכפיל ניתן  :נכונה אינה (2) תשובה 

 .  מעילהיא פעולת סגירת ה לרכוס :אינה נכונה (3) תשובה 

 .(4) היא הנכונה התשובה 
 
 

 הבכיר ביותר. ַמלחהוא ה חובל-רבהבכיר ביותר כשם ש עובדהוא המנכ"ל  2.

 .בראשית דרכוחייל הוא טירון  :אינה נכונה (2) תשובה 

  , הם מבצעים תפקידים שונים.עורך דין-ו שופטאין היררכיה בין  :אינה נכונה (3) תשובה 

 .אסיראחראי על ה הרסו  אינה נכונה: (4)תשובה  

 .(1) היא הנכונה התשובה       

 

 .ציורהיא פעולה שיוצרת  ִציירכשם שבור היא פעולה שיוצרת כרה   .3

 . באדמה שתילהיא פעולה בה טומנים  שתל :אינה נכונה (1) תשובה 

 למישהו אחר. אוכלזה נתן  האכיל :אינה נכונה (2) תשובה 

 .דבקיא פעולה שמבצעים באמצעות ה הדביק :אינה נכונה (3)תשובה  

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

 באופן מוחלט. עמעםזה  כיבהבאופן מוחלט כשם ש החלישזה  מיגר .4

 .עלעללהיא מילה הדומה במשמעותה  רפרף :אינה נכונה (2) תשובה 

 .ערער-זה ההפך מ הסכים :אינה נכונה (3) תשובה 

 זה הזיז את עפעפיו.  עפעףת עיניו, בעוד זה הזיז א פלבל :אינה נכונה (4) תשובה 
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 :פירושי מילים וביטויים 

 הכריע, השמיד.היא:  מיגרמשמעות המילה  

 .ִדפדף בשטחיותהיא:  ִעלעלמשמעות המילה 

 .סקר בשטחיותהיא:  רפרףמשמעות המילה 

 .מצמץ, פתח וסגר עפעפיים לסירוגיןהיא:  ִעפעףמשמעות המילה 

 .הניע עיניים בעצבנות היא: פלבלמשמעות המילה 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

 ממישהו אחר.תזכורת תוצאה של  זו נזכרכשם ש מישהו אחר,מתחינה תוצאה של  זו "ליבו נכמר" .5

 .פשרהזה לא להסכים ל נאבק :אינה נכונה (1) תשובה 

 .צידוקזה נתן לעצמו  הצטדק :אינה נכונה (3) תשובה 

  .תשלוםזה ניסה לשנות את גובה ה תמקחה :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(2) היא הנכונה התשובה 

 

זה ביטוי שמשמעותו " שלג דאשקדש" כשם, יציבזה ביטוי שמשמעותו שמשהו אינו  "מגדל קלפים" .6

 .מענייןשמשהו אינו 

 .חסיןזה ביטוי שמתייחס לנקודת תורפה אצל מישהו  עקב אכילס :אינה נכונה (2) תשובה 

 .מביךזה ביטוי שמשמעותו כיסוי או הסוואה של משהו  עלה תאנה :אינה נכונה (3) תשובה 

)אבן שאף אחד לא הופך  זנוחזה ביטוי שמעיד שמשהו  אבן שאין לה הופכין :אינה נכונה (4) תשובה 

 אותה(.

 .(1) היא הנכונה התשובה       

 

לד עשוי להיוולד לגבר משבט לוסמוס זוהי שאלת כללים בה יש לקבוע, על פי הכללים הנתונים, איזה י 7.

ואישה משבט גמצא. נחפש תשובה בה לילד המדובר יש תכונה אחת מהאב ושתיים מהאם. נפשט את 

 תכונות בני הכפרים:

 .ץאמי עין/ שאפתן/ מתוך שבט מוסמוס: צר אחתתכונה  

  אוהב שירה. ן/גאוות /תכונות מתוך שבט גמצא: חכם שתי 

 -צר עין, ושתי תכונות משבט גמצא  -לילד זה יש תכונה אחת משבט מוסמוס  נכונה: אכן (1)תשובה  

 גאוותן ואוהב שירה. התשובה מתאימה.

שאפתן ואמיץ, ותכונה אחת משבט  -לילד זה שתי תכונות משבט מוסמוס  אינה נכונה: (2)תשובה  

 חכם.  התשובה נפסלת. -גמצא 

שאפתן וצר עין, ותכונה אחת משבט  -בט מוסמוס נכונה: לילד זה שתי תכונות מש ינהא (3)תשובה  

 אוהב שירה. התשובה נפסלת. -גמצא 

שאפתן וצר עין, ותכונה אחת משבט  -נכונה: לילד זה שתי תכונות משבט מוסמוס  אינה (4)תשובה  

 גאוותן. התשובה נפסלת.  -גמצא 

 .(1) היא הנכונה התשובה 
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ם ויש להסיק מה הדובר חושב על החברים החדשים זוהי שאלת משמעות מילולית בה נתון פתג 8.

שהתמנו למועצת המנהלים של הבנק. ראשית, נפרש את הפתגם. באופן מילולי, הצל של אנשים אכן 

מתארך ככל שהשמש שוקעת )כי היא נמוכה יותר(, אך יש לבחון גם את הנמשל: שקיעת השמש 

אנשים לא איכותיים או לא ראויים,  משולה לתקופת דעיכה לפני הסוף, ואנשים קטנים משמעותם

כאשר הצל שלהם הוא מידת ההשפעה או הבולטות שלהם. במילים אחרות, הפתגם רומז כי כאשר 

אנשים לא טובים מקבלים כח גדול, זה סממן לכך שהתקופה לא טובה. בהקשר להתרחשות המתוארת 

לא ראויים לתפקידם החדש, בשאלה, ניתן להסיק כי החברים החדשים במועצת המנהלים ככל הנראה 

 מה שמרמז על כך שהבנק נמצא בתקופה קשה. 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

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

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות:

תרגם החדש האשים את התרגום הישן בכך שהוא רחוק מדי תמצות המשפט: המ .נכונה (1)תשובה  

שהוא עצמו )המתרגם החדש( נכשל במקומות אחרים: התרגום שלו אמנם נאמן יותר  אלאמהמקור. 

 טכני מדי ולא זורם. יש הגיון פנימי במשפט. התשובה מתאימה. אבל

ישן בכך שהוא אינה נכונה. תמצות המשפט: המתרגם החדש האשים את התרגום ה (2)תשובה  

 יותרבאמנם קליל שהוא עצמו )המתרגם החדש( נכשל במקומות אחרים: התרגום שלו  אלאמשעמם. 

 . רציני מדיאבל לא נאמן למקור ו

 אין הגיון פנימי. התשובה נפסלת.  -מצד אחד נאמר שהתרגום החדש קליל ומצד שני רציני מדי  

דש האשים את התרגום הישן שהוא צמוד מדי אינה נכונה. תמצות המשפט: המתרגם הח (3)תשובה  

אמנם נאמן באותה שהוא עצמו )המתרגם החדש( נכשל במקומות אחרים: התרגום שלו  אלאלמקור. 

 . קולחו בצורה עילגתאבל מנוסח  מידה

 'עילג' ו'קולח' הם תאורים מנוגדים ולא יכולים לתאר אותו טקסט. אין הגיון פנימי. התשובה נפסלת. 

. תמצות המשפט: המתרגם החדש האשים את התרגום הישן שהוא משעמם. נכונהאינה  (4)תשובה  

נאמן , אך משעשעאמנם שהוא עצמו )המתרגם החדש( נכשל במקומות אחרים: התרגום שלו  אלא

 . קולחו למקור

נאמן למקור  -כתוב שגם התרגום החדש נכשל במקומות מסוימים, אך לפי ההמשך הוא מושלם  

 הגיון פנימי.  התשובה נפסלת. וקולח. אין 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

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

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות:

, אך הם פסיכולוגית להתבגרותה הסיב הם לא הפיזיים השינוייםתמצות המשפט:  .נכונה  (1)תשובה         

כנראה הכרחיים להתרחשותה שכן ההתבגרות הפסיכולוגית לעתים רחוקות מתחילה במקביל 

 לפיזיולוגית ולרוב אחריה. יש הגיון פנימי במשפט. התשובה מתאימה.
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 ,פסיכולוגית להתבגרותאכן הסיבה הם  הפיזיים השינוייםאינה נכונה. תמצות המשפט:  (2)תשובה  

 נראה שהם הכרחיים להתרחשותה...  אולם

אינה הגיונית שכן שני חלקי המשפט תואמים. אין הגיון פנימי במשפט. התשובה  אולםמילת הניגוד  

 נפסלת. 

, פסיכולוגית להתבגרותהסיבה  לאהם  הפיזיים השינוייםאינה נכונה. תמצות המשפט:  (3)תשובה  

 נראה שהם הכרחיים להתרחשותה...   שכן

אינה הגיונית מכיוון שחלקי המשפט מנוגדים. החלק הראשון מדבר על העדר קשר  שכןמילת הסיבה  

בין התבגרות פיזית ופסיכולוגית והחלק השני על כך שהן כרוכות זו בזו. אין הגיון פנימי במשפט. 

 התשובה נפסלת.

, פסיכולוגית התבגרותלהסיבה  תמידהם  הפיזיים השינויים. תמצות המשפט: נכונהאינה  (4)תשובה  

זמנית עם -ההתבגרות הפסיכולוגית מתרחשת בו תמידואף נראה שהם הכרחיים להתרחשותה שכן 

 לפניה.  תמידהפיזית, ולכן היא 

מצד אחד כתוב שהתבגרות הפסיכולוגית היא תוצאה של הפיזית ומתרחשת במקביל לה, ומצד שני  

 מי במשפט. התשובה נפסלת. כתוב שהיא מתרחשת לפני הפיזית. אין הגיון פני

 .(1) היא הנכונה התשובה       

 

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

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות:

יון בפני החוק הכי חשוב, ולכן הוא תמצות המשפט: בית המשפט הגדיר שהשוו .נכונהאינה  (1)תשובה         

 גינה חוקים של מדינות שאסרו על חקיקת חוקים. 

לא הגיוני שמדינה תחוקק חוק נגד חקיקת חוקים, וממילא אין לכך קשר לשוויון בפני החוק. אין הגיון  

 פנימי במשפט. התשובה נפסלת.

מחאה זה הכי חשוב, ולכן הוא תמצות המשפט: בית המשפט הגדיר שזכות ה .אינה נכונה (2)תשובה  

 אישר חוקים של מדינות שאסרו על הפגנות מאורגנות. 

אם הזכות להפגין הכי חשובה, לא הגיוני שיאשרו חוקים שפוגעים בה. אין הגיון פנימי במשפט.  

 התשובה נפסלת. 

נכונה. תמצות המשפט: בית המשפט הגדיר שהשכלה זה הכי חשוב, ולכן הוא תמך אינה  (3)תשובה  

 בחוקים שאסרו על הקמת אוניברסיטאות. 

אם הזכות לרכישת השכלה הכי חשובה, לא הגיוני שיאשרו חוקים שמונעים אותה. אין הגיון פנימי  

 במשפט. התשובה נפסלת.

. תמצות המשפט: בית המשפט הגדיר שנישואים זה הכי חשוב, ולכן הוא ביטל חוקים נכונה (4)תשובה  

 אים בין דתות שונות. של מדינות שאסרו על נישו

יש הגיון פנימי במשפט: הזכות להינשא היא זכות יסוד ולכן אסור לחוקק חוקים שיפגעו בה. התשובה  

 מתאימה. 

 .(4) היא הנכונה התשובה       
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זו שאלת פסקה בה נשאלים על פרט ספציפי שמופיע בסופה. כדי לענות על השאלה "מה הם הזמן  . 12

מבקרי  בעיון את כלל הפסקה ולפרש את משמעותה. לפי המשפט הראשון: והמקום", יש לקרוא

 התקופה בה הם חייםו לפי מחשבותיהם שלהםספרות נוטים לפרש את היצירות של אדגר אלן פו, 

)כלומר, המבקרים משקפים את תקופות חייהם בביקורת על יצירותיו(. לפי המשפט השני: זו הסיבה 

הביקורות מלמדות פחות על אלן פו ויותר על  -ת מתקופות שונות לסתירות הקיימות בין ביקורו

התפיסות של "הזמן והמקום". אם כן, ניתן להסיק כי "הזמן והמקום" עליהם אנו נשאלים, הם 

 של אדגר אלן פו. מבקרי הספרותהתקופות והתרבויות בהם חיו 

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 
מתנות טובות. לשם כך, נתמצת את  אינםוע פרחים ושוקולד זוהי שאלת פסקה בה עלינו להסיק מד .13

כמו  הרעיון המרכזי העולה בפסקה. לדבריו של פוזנר, פרחים ושוקולד, שאפשר לקנות לכולם, הם
המיועד. כלומר, פוזנר טוען המתנה לאדם  את ומאמץ להתאים, חשיבה חיפוש לא דורשותכסף: הן 

וא אותן ומחשבה על התאמתן לאופיו של מקבל המתנה. שמתנות טובות הן כאלו שדרשו מאמץ למצ
מכיוון שכולם אוהבים שוקולד ופרחים, אין בהן התאמה מיוחדת למקבל המתנה ולכן הם אינם 

 תשובות:מתנות טובות. נבדוק את ה

לפי פוזנר, אפילו אם מקבל המתנה כן מחבב שוקולד ופרחים, הם עדיין אינם  :אינה נכונה (1)תשובה  

 התשובה נפסלת.ובה כי הם לא מותאמים ספציפית עבורו. מתנה ט

המתנה, בעוד לפי פוזנר, מתנה  מעניק: תשובה זו עוסקת בשיקוף אישיותו של נכונהאינה  (2)תשובה  

 המתנה. התשובה נפסלת. מקבלטובה צריכה לשקף את אישיותו הייחודית של 

מחשבה בקניית פרחים ושוקולד, אך זה לא לפי תשובה זו, משקיעים מאמץ ו אינה נכונה: (3)תשובה  

 ניכר. לפי פוזנר, כלל לא משקיעים מאמת ומחשבה בקנייתם. התשובה נפסלת.

לפי פוזנר פרחים ושוקולד אינם מתנות טובות מאחר שאין בחיפושם השקעה נכונה: אכן,  (4)תשובה  

 מיוחדת או התאמה למקבל המתנה. התשובה נפסלת.

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 
זו שאלת פסקה בה יש לבחור איזו טענה מבין התשובות עולה מהכתוב במאמר. נתמצת את הפסקה: .  14

כל חקר של המציאות האובייקטיבית נעשה בעזרת החושים שלנו )שאינם אובייקטיבים(. כלומר, אנו 
המשפט מצליחים להבין את העולם דרך החושים, ונכתב כי חושים אלו מוגבלים מטבעם. המסקנה מ

 היא כי יכולתינו לחקור את המציאות באופן אובייקטיבי היא מוגבלת. נבדוק את התשובות:

אינה נכונה: לא מכשירי המדידה הם המוגבלים, אלא החושים שבעזרתם אנו תופסים את  (1)תשובה  
 המכשירים. התשובה נפסלת.

נה, אלא כי החושים שלנו מוגבלים אינה נכונה: לא נאמר שכל חוקר מפרש נתונים באופן שו (2)תשובה  

 )ייתכן ומוגבלות זו משפיעה על כל החוקרים בצורה זהה(. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: לא נאמר בפסקה כי מכשירי המדידה מאפשרים לחוקרים לאסוף נתונים  (3)תשובה  

 שחושי האדם אינם מסוגלים לקלוט. התשובה נפסלת.

ב ייתכן ונתונים שנאספים ממכשירי המדידה, לא יתארו את נכונה: אכן, לפי הכתו (4)תשובה  

 המציאות נאמנה מכיוון שהחושים שלנו, הקולטים את הנתונים, מוגבלים.  התשובה מתאימה. 

 .(4) היא הנכונה התשובה 
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בשאלת פסקה זו, יש לבחור מבין התשובות את המשפט המביע את הרעיון המרכזי באופן הטוב ביותר.  .15

השפות, כך דורקהיים  המשותפים לכל בעקרונותסוסיר התעניין -הפסקה: כמו שדה נתמצת את

התרבויות. עבור דורקהיים, עיסוק במאפיין ספציפי של תרבות  בעקרונות המשותפים לכלהתעניין 

התרבויות.  לכל המשותףספציפית, מעניין רק אם מחפשים את הקשר בינו לבין התפקיד האוניברסלי,  

 שובות:נפסול שלוש ת

 אינה נכונה: דורקהיים לא התמקד בשפות כלל. התשובה נפסלת. (1)תשובה  

סוסיר חקרו משהו בשביל להבין את ההשפעה -נכונה: אכן, הן דורקהיים והן דה (2)תשובה  

 האוניברסלית שלו. התשובה מתאימה.

את ההשפעה סוסיר חקרו תופעה בשביל להבין -הן דורקהיים והן דה אינה נכונה: (3)תשובה  

 האוניברסלית שלה, ושניהם לא התעניינו בביטויים פרטיים של התופעות. התשובה נפסלת.

סוסיר ודורקהיים -אינה נכונה: בפסקה לא הוזכרו מאפיינים שהחלישו את טענתם של דה (4)תשובה  

 לגבי האוניברסליות של מה שחקרו. התשובה נפסלת. 

 .(2) היא הנכונה התשובה 

 

אלת עריכת ניסוי. שני חוקרים מחזיקים בהשערות שונות שמסבירות מדוע סוסי מרוץ זוהי ש .16

מונעים המקבלים תוספי מזון מנצחים במרוצים יותר מסוסים אחרים. השערה אחת היא שהתוספים 

הסוסים, מה  מחזקים את מסת שרירבזמן המרוץ. השערה שנייה היא שתוספי המזון  מסוסים לחלות

להתקבל תוצאה שתפסול  לא יכולה. יש לבחור ניסוי מבין הניסויים שבתשובות, בו שמוביל לנצחונות

 את אחת מההשערות. נפסול שלוש תשובות בהן יכולה להתקבל תוצאה שפוסלת אחת מההשערות:

אינה נכונה: בניסוי המתואר, ייתכן שיתגלה כי מסת השריר של שתי הקבוצות זהה, מה  (1)תשובה  

 חוקר השני )כלומר, תוספי מזון לא מגדילים מסת שריר(. התשובה נפסלת. שיפסול את השערת ה

נכונה: ההשוואה בניסוי זה לא מועילה שכן היא לא עוסקת כלל בסוסים שמקבלים תוספי  (2)תשובה  

מזון, וזה המשתנה שההשערות עסקו בו. נוסף על כך, ההשוואה המתוארת בתשובה זו היא בין 

כונות )קבוצה של בריאים ומנצחים מול קבוצה של חולים ומפסידים(, ת שתיקבוצות שנבדלות ב

 ומהשוואה כזו קשה להסיק מסקנות. התשובה מתאימה.

אינה נכונה: בניסוי המתואר, ייתכן שיתגלה כי שכיחות המחלות זהה בשתי הקבוצות מה  (3)תשובה  

 ות(.  התשובה נפסלת.שיפסול את השערת החוקר הראשון )כלומר, תוספי מזון לא מונעים מחל

אינה נכונה: בניסוי המתואר, ייתכן שיתגלה כי סוסים חולים מנצחים יותר מסוסים  (4)תשובה  

 בריאים )או באותה מידה כמו בריאים(, מה שיפסול את השערת החוקר הראשון. התשובה נפסלת.

 .(2) היא הנכונה התשובה 

 
יזה מהטענות שבתשובות נכונה על פי הפסקה. שמות זו שאלת פסקה המשלבת כללים. עלינו למצוא א. 17

הכללים מבלבלים ועשויים לגרום לנו אי נוחות. נפשט את הכללים ולשם הנוחות נחליף את המילה 
 :I"אוניברסל" באות א' ואת המילה "אימפליקטיבי" באות 

 השפות.  כלא' מוחלט: כלל הקיים ב 

 ולן(.מהשפות )אך לא בכ רובא' סטטיסטי: כלל הקיים ב 

  'אI .כלל שקובע כי תכונה מסוימת גוררת הופעה של תכונה אחרת : 

 א' לא-I .כלל שלא קובע כי תכונה מסוימת גוררת הופעת תכונה אחרת : 
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 נבדוק את התשובות: 

השפות ולכן הוא מוחלט ולא סטטיסטי  כלבאינה נכונה: בתשובה זו מתואר כלל שעוסק  (1)תשובה  

ף הכלל עוסק בתכונה )צורת פועל מיוחדת לעתיד( שגוררת תכונה אחרת כפי שכתוב בתשובה. בנוס

 , בניגוד לכתוב בתשובה. התשובה נפסלת.I)צורת פועל מיוחדת לעבר(, ולכן הוא 

השפות ולכן הוא סטטיסטי ולא מוחלט  ברובאינה נכונה: בתשובה זו מתואר כלל שעוסק  (2)תשובה  

 כפי שכתוב בתשובה. התשובה נפסלת.

השפות ולכן הוא מוחלט כפי שכתוב  כלבאינה נכונה: בתשובה זו מתואר כלל שעוסק  (3)ובה תש 

, בניגוד לכתוב בתשובה. I-בתשובה. עם זאת, הכלל לא עוסק בתכונה אחת שגוררת אחרת ולכן הוא לא

 התשובה נפסלת.

פי שכתוב השפות ולכן הוא סטטיסטי כ ברובנכונה: בתשובה זו מתואר כלל שעוסק  (4)תשובה  

, I(, הוא mאז מופיע גם  nבתשובה. מכיוון שהוא מתאר תכונה אחת שגוררת תכונה אחרת )אם מופיע 

 כפי שכתוב בתשובה. התשובה מתאימה.

 .(4) היא הנכונה התשובה 

שמור ובק הסיקו שגובה ים  מכך מה אפשר ללמוד הראשונהבשאלה זו עלינו לקבוע על פי הפסקה  .18

מטר  400-. לפי הפסקה, גובהו האמתי של ים המלך הוא כמטר מתחת לפני הים 151 רק המלח הוא

מתחת לפני הים, כלומר מור ובק חשבו שהוא גבוה ממה שהוא באמת. כתוב בפסקה שככל שמגביהים 

לחץ האוויר יורד, ויורדת גם טמפרטורת הרתיחה של מים. מאחר והמדענים הסיקו כי הגובה של ים 

יאות, סביר שהם העריכו כי לחץ האוויר נמוך מהמציאות, וטמפרטורת המלח הוא גבוה מהמצ

 הרתיחה נמוכה מהמציאות. 

 .(1) היא הנכונה התשובה  

שוברט  -שוברט, על פי הפסקה השנייה. לפי הפסקה, פון-בשאלה זו יש למצוא טענה נכונה לגבי פון . 19

שם גבוה יותר מבגובה פני הים, אך הוא הגיע לים המלך כדי למדוד את גובהו. הוא מצא שלחץ האוויר 

ולפי הכתוב, הנתון אליו הגיע יכל לנבוע מהעובדה שמד  -עדיין העריך את גובהו של ים המלח לא נכון 

לחץ האוויר שלו, הגיע לקצה גבול יכולת המדידה שלו )כלומר, לחץ האוויר היה גבוה עוד יותר, אבל 

ילים אחרות, אפילו אם גובה ים המלח היה נמוך יותר, המכשיר שלו לא היה מסוגל לציין זאת(. במ

 שוברט עדיין היה מגיע לאותה תוצאה )התוצאה המקסימלית שהברומטר שלו מסוגל להראות(. -פון

 .(1) היא הנכונה התשובה 

יש לקבוע מי מהחוקרים היה הכי קרוב למציאת גובהו  -זו שאלה שעוסקת בהשוואת נתונים מהקטע  .20

מטר מתחת לפני הים.  400-ים המלח. לפי המשפט הראשון בקטע, הגובה האמיתי הוא כהאמיתי של 

 נציין לצד כל תשובה את הגובה שהעריכו החוקרים:

 150 מור ובק: :(1)תשובה  

 115: שוברט-פון :(2)תשובה  

 426: פון רוסגר :(3)תשובה  

 406: ברטו-דה :(4)תשובה  

 ברטו היה הקרוב ביותר.-דה 

 .(4) היא הנכונה התשובה       
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יש לקבוע מה הוא החיסרון העיקרי במדידת גובה בעזרת תאודוליט, לפי הפסקה השלישית.  בשאלה זו .21

יש רמיזה לחסרון הקיים בשימוש במכשיר זה: נדרשת טרחה רבה ומדידות מפרכות בשביל  20בשורה 

 להשתמש במכשיר. נבדוק את התשובות: 

 כונה: לא נאמר כי תוצאות המדידות אינן עקביות. התשובה נפסלת.אינה נ (1)תשובה        

נכונה: אכן, לפי הפסקה, כדי להשתמש במכשיר זה יש צורך בצוות גדול, שיבצע מדידות  (2)תשובה  

 מתאימה. רבות ומפרכות במשך זמן רב ולאורך דרך ארוכה. התשובה

הגובה שנמדד באמצעות התאודוליט היה  אינה נכונה: גם גובה הוא מרחק, ולפי הפסקה (3)תשובה  

 דווקא מדויק מאוד. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: המכשיר אכן מסתמך על נתונים אופטיים, אך אין זה חסרון של המכשיר.  (4)תשובה  

 התשובה נפסלת.

 .(2) היא הנכונה התשובה

 

 : בשאלה זו יש למצוא טענה הנטענת בפסקה השלישית. נבדוק את התשובות. 22

נכונה: לפי המשפט האחרון של הפסקה השלישית, לא כולם הסכימו עם המדידות של  (1)תשובה        

המשלחת הבריטית, עד אשר אישרו זאת האמריקאים. כלומר, משזה קרה, תמה המחלוקת. התשובה 

 מתאימה.

המשלחת  אינה נכונה: אין התייחסות בפסקה השלישית לנסיונות מדידה נוספים אחרי (2)תשובה  

 נפסלת. האמריקאית. התשובה

 אינה נכונה: לא נכתב דבר לגבי איכות עבודת השטח של סקוט וסיימונדס. התשובה נפסלת. (3)תשובה  

אינה נכונה: לפי הפסקה, צי ארצות הברית ביצע מדידות עצמאיות באמצעות תאודוליט,  (4)תשובה  

 ולא הסתמך על מדידות קודמות. התשובה נפסלת.

 .(1) היא הנכונה בההתשו

 

 30-28יש למצוא מה היו ההשלכות של מציאת גובהו של ים המלח על כריית התעלה. לפי שורות  .23

מציאת הגובה הבהירה כי חפירת תעלה שתעבור דרך ים המלח, פחות כדאית מתעלה שתעבור דרך 

 ה. מפרץ סואץ. במילים אחרות, מציאת הגובה סייעה להכריע את מיקום חפירת התעל

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

 
מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

1 4 3 2 3 4 3 2 1 3 2 1 2 4 4 
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 .על משהו לשוןזה העביר  ליקקש, כשם על משהוורן ציפזה העביר גירד  1.

  לחי.זה לתת מכה על סטר  :אינה נכונה (2) תשובה 

 . עיןזה לסגור ולפתוח את ה מצמץ :אינה נכונה (3)בה תשו 

 . תנוךזה לשים תכשיט על  ענד :אינה נכונה (4)תשובה  

 .(1) היא הנכונה התשובה 
 
 

 .הישגיםהוא מי שרוצה להשיג הרבה  שאפתןש, כשם מידעהוא מי שרוצה להשיג הרבה סקרן  2.

 . שונותעמדות הוא מי שיש לו דעתן  :אינה נכונה (1) תשובה 

 . כסףהוא מי שמוציא הרבה  בזבזן :אינה נכונה (2) תשובה 

  . תאווההוא מי שיש לו  חמדן :אינה נכונה (3) תשובה 

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

היא פעולה שמטרתה לגרום להתריע ש, כשם להיחפזטרתה לגרום למישהו אחר היא פעולה שמלזרז   .3

 .להיזהרלמישהו אחר 

, אך זו להימלט. זה עשוי לגרום למישהו אחר זה לנסות להשיג מישהולרדוף  :אינה נכונה (1) תשובה 

 אינה מטרת הפעולה.

 בתשומת לב. להקשיב  זהלהאזין  :אינה נכונה (2) תשובה 

 . במישהו אחרלהיעזר  זהלהזדקק  :ינה נכונהא (4) תשובה 

 :ירושי מילים וביטוייםפ 

 להזדרז, למהר.היא:  להיחפז מילהמשמעות ה 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

 .חיטהמשמש לחיתוך ה מגל, כשם שמחלפותמשמשות לחיתוך המספריים   .4

 .חרב נרתיק המיועד לנשיאת הואנדן  :אינה נכונה (1) תשובה 

  .סכין היא סוג שלמאכלת  :אינה נכונה (3) תשובה 

  .מסורהיא חלק בשן  :אינה נכונה( 4) תשובה 
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 :ירושי מילים וביטוייםפ 

 היא: צמות, קווצת שיער. מחלפות מילהמשמעות ה 

 היא: נרתיק לנשיאת חרב. נדן מילהמשמעות ה 

 היא: מכשיר חקלאי המשמש לקצירה. מגלמילה משמעות ה 

  היא: סכין המשמשת לשחיטה. אכלתמ מילהמשמעות ה 

 .(2) היא הנכונה התשובה 

 

 פרחים.  הוא בעל הרבהפרחוני , כשם שחברבורות הוא בעל הרבהמנומר   .5

 כפתורים. הוא סגור באמצעותמכופתר  :אינה נכונה (1) תשובה 

  כדור. הוא בצורתכדורי  :אינה נכונה (2) תשובה 

  גלעין.ה את תוכוא משהו שהוציאו מהומגולען  :אינה נכונה (4) תשובה 

 :ירושי מילים וביטוייםפ 

 היא: כתם על עורו של נמר. חברבורהמילה משמעות ה 

 שהוציאו מתוכו את הגלעין. היא: משהו מגולעןמילה משמעות ה 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

 כלפי משהו. לבטים הוא מי שהרגישהתחבט כשם ש ,כלפי משהוכיסופים  הוא מי שהרגישערג   .6

 .ייסורים הוא מי שגרם למישהו אחרהתעמר  :אינה נכונה (1) תשובה 

 . אשליותשהאמין בהוא מי שגילה התבדה  :אינה נכונה (2) תשובה 

 .ממישהו אחרניחומים שקיבל הוא מי התעודד  :אינה נכונה (3) תשובה 

 :ירושי מילים וביטוייםפ 

 התגעגע.היא: ערג  מילהמשמעות ה 

 געגועים, כמיהה.היא: כיסופים  מילהת המשמעו 

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 
זו שאלת פסקה בה יש להבין את טענתה של פרופ' אילוז בקשר לציטוט של פילוסוף כלשהו. מהציטוט  .7

משתמע כי לא רק שהאוהב מודע לפגמים החיצוניים של הנאהב, אלא הוא אף מוצא בהם יופי, ופגמים 

אהבתו. פרופ' אילוז מוסיפה כי יחס זה כלפי הנאהב גורם לאותו נאהב להיות סלחן אלו אינם פוגעים ב
 יותר כלפי הפגמים שלו עצמו. נבדוק את התשובות:

אינה נכונה: התשובה מציגה מצב בו האהבה שהנאהב מקבל גורמת לו לתת יחס דומה כלפי  (1)תשובה         

 . התשובה נפסלת.את עצמותר האוהב, אך פרופ' אילוז טוענת שהנאהב מקבל יו

האוהב מבחין בפגמיו של הנאהב  - התשובה עוסקת בדבריו של הפילוסוףאינה נכונה:  (2)תשובה  
ומכאן שהאהבה אינה עיוורת. אולם, התשובה לא עוסקת בטענה של פרופ' אילוז )שגם הנאהב מגלה 

 סלחנות כלפי עצמו(. התשובה נפסלת.

נקודת המבט האוהדת של האוהב גורמת  - מת לטענתה של פרופ' אילוזנכונה: התשובה תוא (3)תשובה  
 לנאהב לחוש אהדה כלפי עצמו. התשובה מתאימה.

אינה נכונה: התשובה מציגה מצב בו האוהב מוטרד מפגמיו של הנאהב. טענה זו סותרת את  (4)תשובה  
לא אף מוצא בפגמים טענת הפילוסוף )ואת טענתה של אילוז( שהאוהב לא רק שאינו מוטרד מכך, א

 יופי. התשובה נפסלת.

 .(3)היא  הנכונה התשובה 
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יכול להוות הסבר חלופי למסקנת הגננת. בפסקה  אינוזו שאלת עריכת ניסוי בה יש למצוא נתון ש .8

מתואר מצב בו ילדי גן נדרשו לבחור פירות, ושהם בחרו קודם בתפוחים אדומים, לאחר מכן בבננות 

 נת הסיקה שסדר הבחירה משקף את העדפת הטעם של הילדים.ולבסוף בתפוזים. הגנ

  יכולה להוות הסבר חלופי למסקנת הגננת: אינהנחפש תשובה ש 

אינה נכונה: בתשובה מוצג מצב בו הילדים בחרו פרי לפי תור ונתון שילדים נוטים לחקות  (1)תשובה         

ן מעדיף תפוח וכל היתר רק הלכו את הבחירה של הילד לפניהם. כלומר יתכן שרק הילד הראשו

 בעקבותיו. זה הסבר חלופי למסקנת הגננת ולכן התשובה נפסלת.

נכונה: בתשובה נכתב כי הילדים מעדיפים פירות שאינם נגישים תמיד, ולכן הם יעדיפו  (2)תשובה  

יכול  תפוזים על פני תפוחים ובננות. אך מצב זה אינו תואם את התוצאות בגן, ולכן הסבר זה אינו

 להוות הסבר חלופי למסקנת הגננת. התשובה מתאימה.

אינה נכונה: לפי התשובה, הילדים בוחרים את הפירות לפי הצבע שלהם. כלומר, יתכן  (3)תשובה  

וילדים אוהבים את הצבע האדום ולא את טעם התפוח. זה הסבר חלופי למסקנת הגננת, ולכן התשובה 

 נפסלת.

י התשובה, ילדים מתקשים בקילוף של תפוזים ובננות, ולכן העדיפו אינה נכונה: לפ (4)תשובה  

 תפוחים. זה הסבר חלופי למסקנת הגננת ולכן התשובה נפסלת.

 .(2)היא  הנכונה התשובה 

 

זו שאלת פסקה בה מתואר אירוע ייחודי שהתרחש פעמיים, ויש להבין מה התרחש גם בשנים אלו אך  .9

קיץ חם גרם להמסה של קרח בים, ולחות ממי הים החשופים  2113-ו 2116גם בשנים רגילות. בשנים 

גרמה לירידת גשמים עזים בסתיו. כשהגשם הגיע לאדמה הוא קפא, ויצר שכבת קרח עבה, שמנעה 

 כבת הקרחשמאיילים לאכול את העשב מתחתיה וכך גרמה למותם. זאת בשונה משנים אחרות בהן 

 גיע לעשב.דקה יותר והאיילים מצליחים לשבור אותה ולה

 שנה: בכלנחפש בתשובות אירוע שהתרחש  

נכונה: לפי התשובה, גשמים שירדו בסתיו קפאו כשהגיעו לקרקע. לפי הפסקה, זה אכן  (1)תשובה         

מתרחש בכל השנים וההבדל היחיד הוא בכמות הגשמים ובעובי שכבת הקרח שנוצרת.  התשובה 

 מתאימה.

איילים. מצב זה התרחש רק כתב כי שכבת הקרח גרמה למותם של נאינה נכונה: בתשובה  (2)תשובה  

 , ולא בשנים רגילות. התשובה נפסלת.2113-ו 2116בשנים 

 2113-ו 2116אינה נכונה: לפי התשובה, בסתיו ירדו גשמים עזים. לפי הפסקה רק בשנים  (3)תשובה  

גשמים פחותים ושכבת ירדו גשמים עזים בעקבות המסת הקרח המכסה את הים. ביתר השנים ה

 הקרח שנוצרת דקה. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: בתשובה מוצג מצב בו שכבת הקרח שכיסתה את האדמה הייתה דקה, אך  (4)תשובה  

 . התשובה נפסלת., אז שכבת הקרח היתה עבה2113-ו 2116תיאור זה לא מתאים לשנים 

 .(1)היא  הנכונה התשובה 
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 ייתכן במחלקה בבית חולים. נתמצת את הכללים: לאהבין איזה מצב זו שאלת כללים בה יש ל .11

  מתמחה תורן נמצא ↔א. ראש המחלקה לא נמצא  

 רופא בכיר בכוננות ↔ מתמחה תורן נמצאב.  

 רק ניתוחים דחופים  ← ג. רופא בכיר בכוננות 

  ייתכן: לאנחפש תשובה המתארת מצב ש 

לקה נמצא ולא מבצעים ניתוחים לא דחופים. כאשר ראש המחלקה אינה נכונה: ראש המח (1)תשובה         

נמצא, אין הגבלה על סוג הניתוחים שניתן לבצע )אפשר לבצע ניתוחים לא דחופים ואפשר לא לבצע 

 אותם(, ולכן מצב זה ייתכן. התשובה נפסלת.

ב' אם אין אינה נכונה: אין במחלקה מתמחה תורן ומתבצע ניתוח לא דחוף. לפי כלל  (2)תשובה  

מתמחה תורן אז אין רופא בכיר בכוננות. לפי כלל ג', זה אומר שיכולים להתקיים כל סוגי הניתוחים. 

 המצב ייתכן. התשובה נפסלת.

ב', אם ראש -נכונה: ראש המחלקה לא נמצא ומתבצע ניתוח לא דחוף. לפי כללים א' ו (3)תשובה  

בכוננות. לפי כלל ג' לא ניתן לבצע ניתוח לא  המחלקה אינו נמצא, יש במקומו מתמחה תורן ורופא

 דחוף במצב זה. המצב לא ייתכן. התשובה מתאימה.

אינה נכונה: יש מתמחה תורן ולא מבצעים ניתוחים לא דחופים, כלומר מבוצעים ניתוחים  (4)תשובה  

המצב דחופים בלבד. משילוב הכללים עולה שכשיש מתמחה תורן, אכן מותרים רק ניתוחים דחופים. 

 ייתכן ולכן התשובה נפסלת.

 .(3)היא  הנכונה התשובה 

 

אותה.  מחלישה אינהאת המסקנה אך גם  מחזקת אינהזו שאלת עריכת ניסוי בה יש למצוא עובדה ש .11

לפי הפסקה, תוחלת החיים בדולמניה ארוכה יותר מזו שבסילדביה, ורק תושבי דולמניה צורכים חלב. 

 חלב גורמת לעלייה בתוחלת החיים.מסקנת החוקרים היא ששתיית 

  נחפש תשובה שאינה מחזקת את המסקנה ואינה מחלישה אותה: 

אינה נכונה: בתשובה נכתב כי בסילדביה מתרחשת מלחמה קשה במשך שנים רבות.  (1)תשובה  

ישה מלחמה זו יכולה להיות הסבר חלופי לכך שתוחלת החיים במדינה נמוך יותר, ולכן עובדה זו מחל

 את מסקנת החוקרים. התשובה נפסלת.

נכונה: לפי התשובה, תושבי סילדביה לא צורכים חלב מסיבות דתיות. עובדה זו רק  (2)תשובה  

מחזקת את מסקנת החוקרים. התשובה מסבירה מדוע הם אינם שותים חלב, אך אינה מחלישה או 

 מתאימה.

כים כמות רבה של חלב, ותוחלת החיים שם אינה נכונה: בתשובה מתואר מקום בו צור (3)תשובה  

גבוהה מאוד. עובדה זו מחזקת את מסקנת החוקרים באשר להשפעה החיובית של שתיית חלב על 

 תוחלת חיים. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: בתשובה זו נטען כי מערכת הבריאות של דולמניה טובה מזו של סילדביה.  (4)תשובה  

חלופי לתוחלת החיים הארוכה בדולמניה, ולכן היא מחלישה את מסקנת עובדה זו יכולה להוות הסבר 

 החוקרים. התשובה נפסלת.

 .(2)היא  הנכונה התשובה 
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זו שאלת פסקה בה מוצג מנגנון ביולוגי של תרופה שמונעת כאבים בעת התקף מיגרנה, ויש למצוא מה  .12

דשים שפותחו "דומים לטיל מונחה, הביא לכך שתרופות קודמות כשלו. נכתב בפסקה כי החלבונים הח

הפוגע במטרה בלבד", בניגוד לחלבונים קודמים. מכאן ניתן להסיק כי התרופות הקודמות לא היו 

 מדויקות מספיק.

 נחפש תשובה מתאימה: 

נכונה: בתשובה מוצג מצב בו תרופות קודמות הפריעו לפעילותם של מוליכים עצביים  (1)תשובה         

 היו לא מספיק מדויקים במנגנון שלהם. התשובה מתאימה.אחרים, כלומר 

אינה נכונה: לפי התשובה, תרופות קודמות התבססו על חלבונים שנמצאים בגוף באופן  (2)תשובה  

 טבעי, אך בפסקה נכתב כי גם חלבונים קודמים שפותחו היו מלאכותיים. התשובה נפסלת.

תרופות קודמות היא שהן לא נקשרו באופן חזק אינה נכונה: בתשובה נכתב שהבעיה ב (3)תשובה  

מספיק לקולטנים של המוליך העצבי. בפסקה הוזכר שהחידוש של החלבונים החדשים הוא הדיוק 

 שלהם, ולכן התשובה נפסלת.

אינה נכונה: בתשובה נטען כי תרופות קודמות לא סייעו במניעת כאב, אך החידוש של  (4)תשובה  

 יעת הכאב אלא בספציפיות של החלבונים החדשים. התשובה נפסלת.התרופה החדשה הוא לא במנ

 .(1)היא  הנכונה התשובה 

 

זו שאלת פסקה בה יש למצוא את המושג המתאים ביותר מבין התשובות למקרה המוצג בפסקה.  .13

בפסקה מתואר מצב בו כמה ספינות התגוננו מפני התקפה של ספינות אחרות על ידי סידור מיוחד של 

 נות, אך כאשר הספינות נאלצו לנוע ולפרק את הסידור המיוחד, אז ההגנה נכשלה. הספי

נחפש תשובה המתארת מקרה דומה מתחום השחמט, בו יש מערך הגנה יציב, אך כשנאלצים להזיז  

  אותו הוא קורס:

בפסקה  אינה נכונה: בתשובה נכתב כי הקרבה של כלי כלשהו יכולה להוות יתרון, אך (1)תשובה         

 תיארו שכאשר האוניות נאלצו לנוע אז הן דווקא נפגעו. התשובה נפסלת.

נכונה: בתשובה מתואר מצב בו כל תנועה שהשחקן יבצע תפגע בו במידה משמעותית. הדבר  (2)תשובה  

 דומה למצב המתואר בפסקה, בו כל תנועה של אונייה פוגעת במערך ההגנה. התשובה מתאימה.

כונה: התשובה מתארת מצב שבו שחקן השחמט מחכה לטעות של היריב התוקף כדי אינה נ (3)תשובה  

לבצע התקפת נגד בעצמו, אך בפסקה מתואר שהאוניות נפגעו בעקבות פגיעה בהגנה שלהן ולא תוך כדי 

 התקפת נגד. התשובה נפסלת.

ע כמה אינה נכונה: בתשובה זו מתואר מצב שבו כלי אחד במשחק השחמט צריך לבצ (4)תשובה  

משימות הגנתיות שונות, ולכן ההגנה שלו נכשלת. אולם, במצב המתואר בפסקה, הסידור הכללי של 

 האוניות הוא מה שמגן עליהן, ולא הוזכר שהיו משימות הגנתיות רבות על כל אונייה. התשובה נפסלת.

 .(2)היא  הנכונה התשובה 
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לפי הפסקה, עד תקופת שלטונו של יוליוס  זו שאלת פסקה בה יש למצוא טענה שמשתמעת מהכתוב. .14

קיסר, מטבעות קושטו בסמלים מהמיתולוגיה, והוא היה הראשון שהטביע מטבעות בדמותו שלו. 

עובדה זו עוררה חששות מכך שזה מעיד על סוף המשטר הרפובליקני, מה שאכן קרה כשנה מאוחר 

 יותר, כשיוליוס קיסר הפך לשליט היחיד.

  :נחפש תשובה מתאימה 

אינה נכונה: בתשובה נטען כי יוליוס קיסר נרצח כי הטביע את דיוקנו על המטבעות, אך  (1)תשובה         

 הסיבה להתנקשות היא הפיכתו לשליט יחיד. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: בתשובה נכתב כי הדמויות והסמלים על גבי המטבעות עד תקופת שלטונו של  (2)תשובה  

ים את ערכי המשטר הרפובליקני. אולם, לפי הפסקה הסמלים קשורים יוליוס קיסר, מבטא

 למיתולוגיה הרומית. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: לפי התשובה, הפכו את יוליוס קיסר לשליט יחיד בגלל החשש מקריסתו של  (3)תשובה  

שטר המשטר ברומא, אך למעשה המלכה של שליט יחיד היא מה שמסיים את המשטר הרפובליקני )מ

 שמבוסס על ממשלה שנבחרת על ידי האזרחים(. התשובה נפסלת.

נכונה: בתשובה זו נכתב שדיוקנו של קיסר על גבי המטבעות נתפסו כסימן מקדים לכך  (4)תשובה  

 שהמשטר עומד להפוך לשלטון יחיד, מה שאכן קרה. התשובה מתאימה.

 .(4)היא  הנכונה התשובה 

 

צת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם בשאלות השלמת משפטים, נתמ .15

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות.

: נווה משערת כי נשים מעדיפות לקבל תמיכה תמצות המשפט הראשון )המשותף לכל התשובות( 

 .מעניקים(-מקבלות, גברים-)נשים רגשית ואילו גברים מעדיפים להעניק אותה

את ההשערה: נשים שהעניקו פחות תמיכה  חיזק: המחקר נכונה. תמצות המשפטאינה  (1) תשובה 

רגשית היו מרוצות פחות )נשים אוהבות להעניק(, וגברים שקיבלו יותר תמיכה רגשית היו מרוצים 

 יותר מגברים אחרים )גברים אוהבים לקבל(. 

שהממצאים תמכו בהשערה. אין הגיון  הממצאים סותרים את ההשערה אך נכתב בהשלמה הראשונה 

 בין חלקי המשפט, ולכן התשובה נפסלת.

את ההשערה: נשים שהעניקו יותר תמיכה  הפריךאינה נכונה. תמצות המשפט: המחקר  (2)תשובה  

היו מרוצות פחות מנשים אחרות )נשים אוהבות לקבל(, וגברים שקיבלו פחות תמיכה היו מרוצים יותר 

 רים אוהבים להעניק(. מגברים אחרים )גב

ממצאים אלו תומכים בהשערה אך נכתב בהשלמה הראשונה שהממצאים הפריכו את ההשערה. אין  

 הגיון בין חלקי המשפט, ולכן התשובה נפסלת.

את ההשערה: נשים שהעניקו פחות תמיכה היו  חיזקאינה נכונה. תמצות המשפט: המחקר  (3)תשובה  

ם אוהבות לקבל(, וגברים שקיבלו יותר תמיכה היו מרוצים יותר מרוצות יותר מנשים אחרות )נשי

 מגברים אחרים )גברים אוהבים לקבל(. 

ממצאי המחקר בקרב הנשים אכן תומכים בהשערה לפיה נשים מעדיפות לקבל תמיכה רגשית, אך  

הממצאים בקרב הגברים סותרים את ההשערה לפיה גברים מעדיפים להעניק תמיכה רגשית. אין 

 יון בין חלקי המשפט, התשובה נפסלת.היג



  -17- שניפרק  - מילולית חשיבה
 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

 

את ההשערה: נשים שהעניקו יותר תמיכה היו  הפריךנכונה. תמצות המשפט: המחקר  (4)תשובה  

מרוצות יותר מנשים אחרות )נשים אוהבות להעניק(, וגברים שקיבלו יותר תמיכה היו מרוצים יותר 

 מגברים אחרים )גברים אוהבים לקבל(.

את השערתה של נווה, כפי שמצוין בהשלמה הראשונה במשפט. התשובה  ממצאי המחקר סותרים 

 מתאימה.

 .(4)א הי הנכונה התשובה 

 

בשאלות השלמת משפטים, נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם  .16

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות:

: חשבתי שנוגה תתחתן עם פטפטן, והופתעתי כשהודיעה . תמצות המשפטנכונהאינה  (1)תשובה        

 שתתחתן עם צבי )כלומר, צבי אינו פטפטן(. התברר שצדקתי לגבי צבי והוא מרבה בדיבור.

מהמשפט הראשון נובע שצבי אינו פטפטן, בסתירה למה שכתוב בסוף המשפט. אין הגיון בין חלקי  

 המשפט, ולכן התשובה נפסלת.

אינה נכונה. תמצות המשפט: חשבתי שנוגה לא תתחתן עם פטפטן, ולא הופתעתי  (2)ה תשוב 

 כשהודיעה שתתחתן עם צבי )כלומר, צבי אינו פטפטן(. התברר שטעיתי לגבי צבי והוא שתקן.

מהמשפט הראשון ניתן להבין כי הדובר חושב שצבי אינו פטפטן. אם בהמשך התברר לו שהוא טעה  

ה לצפות שצבי פטפטן, אך נכתב שהוא ממעט בדיבור. אין הגיון בין חלקי המשפט, לגבי צבי, ניתן הי

 ולכן התשובה נפסלת.

אינה נכונה. תמצות המשפט: חשבתי שנוגה לא תתחתן פטפטן, ולא הופתעתי כשהודיעה  (3)תשובה  

 שתתחתן עם צבי )כלומר, צבי אינו פטפטן(. התברר שצדקתי וצבי מרבה בדיבור.

אשון ניתן להבין שהדובר חושב שצבי אינו פטפטן. אם בהמשך התברר לו שהוא צדק לגבי מהמשפט הר 

צבי, ניתן היה לצפות שצבי אינו פטפטן, אך נכתב שהוא מרבה בדיבור. אין היגיון בין חלקי המשפט, 

 התשובה נפסלת.

ה שתתחתן נכונה. תמצות המשפט: חשבתי שנוגה תתחתן עם פטפטן, והופתעתי כשהודיע (4)תשובה  

 עם צבי )כלומר, צבי אינו פטפטן(. התברר שטעיתי לגבי צבי והוא מרבה בדיבור.

מהמשפט הראשון ניתן להבין שהדובר חושב שצבי אינו פטפטן. אם התברר שהדובר טעה, ניתן לצפות  

 שהתגלה שצבי פטפטן, ואכן בהמשך נכתב שצבי מרבה בדיבור. התשובה מתאימה.

 .(4)א הי הנכונה התשובה 

 

 

בשאלות השלמת משפטים, נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם  .17

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות:

: קריגול קבע עיקרון שנכון לכל מדינה: חובה שהציבור/ נכונה. תמצות המשפטאינה  (1)תשובה        

החוקים יתקבלו ברוב קולות. החקיקה בקלימפודיה שלא נעשית על ידי נבחריו יחוקקו חוקים, וש

שכאשר יש מחלוקת, ההחלטות מתקבלות רק על פי דעתו  אףנבחרי ציבור, אינה תואמת עיקרון זה, 

 של יושב הראש.
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החקיקה בקלימפודיה אכן לא תואמת לעיקרון בגלל שאינה מבוצעת  -אינה מתאימה  אףמילת הניגוד  

רק מחזק את זה  -חרי ציבור, וזה שמחלוקות נפתרות לא ברוב קולות אלא רק לפי היו"ר על ידי נב

 שהעיקרון לא מיושם. מילת הניגוד מנוגדת להיגיון הפנימי ולכן התשובה נפסלת. 

אינה נכונה. תמצות המשפט: קריגול קבע עיקרון שנכון לכל מדינה: חובה שהציבור/  (2)תשובה  

שנעשית תמיד  אףקים ושהחוקים יתקבלו ברוב קולות. החקיקה בקלימפודיה, נבחריו יחוקקו את החו

ברוב קולות, תואמת את עיקרון זה, כי הציבור בוחר את המחוקקים ולכן ההחלטות משקפות את רצון 

 העם.

המופיעה בהשלמה השלישית אינה מתאימה לשאר חלקי המשפט. אם החקיקה  אףמילת הניגוד  

בן שהיא תואמת לעיקרון של קריגול, ואין כאן ניגוד. אין היגיון בין חלקי נעשית ברוב קולות, מו

 המשפט, ולכן התשובה נפסלת. 

אינה נכונה. תמצות המשפט: קריגול קבע עיקרון שנכון לכל מדינה: רצוי שהציבור/ נבחריו  (3)תשובה  

, שלפעמים נוגדת יחוקקו את החוקים והחוקים חייבים להתקבל ברוב קולות. החקיקה בקלימפודיה

שההחלטות  אףשהמחוקקים לא נבחרו על ידי הציבור ו אףאת רצון הרוב, אינה תואמת לעיקרון זה, 

 מתקבלות בדרך כלל ברוב קולות. 

המופיעה בהשלמה הרביעית אינה מתאימה. היא מקשרת בין שני חלקים: קלימפודיה  אףמילת הניגוד  

ים אינם נבחרי ציבור. שני החלקים הללו מתאימים זה אינה תואמת לעיקרון של קריגול, והמחוקק

 לזה ואינם מנוגדים. אין היגיון בין חלקי המשפט, התשובה נפסלת.

נכונה. תמצות המשפט: קריגול קבע עיקרון שנכון לכל מדינה: רצוי שהציבור/ נבחריו  (4)תשובה  

ימפודיה, על אף יחוקקו את החוקים והחוקים חייבים להתקבל ברוב קולות. החקיקה בקל

שהמחוקקים אינם נבחרי ציבור, בכל זאת תואמת את עיקרון זה, כי בכל מקרה של מחלוקת 

 ההחלטות מתקבלו לפי דעת הרוב.

על אף שהמחוקקים אינם נבחרי ציבור, החקיקה בקלימפודיה עדיין מתאימה לעיקרון, כיוון שנכתב  

חלק המחייב בעיקרון של קריגול, הקובע כי שהציבור יבחר את המחוקקים אך זו לא חובה. ה רצויש

 החקיקה חייבת להתקבל ברוב קולות, מתקיים, ולכן יש היגיון פנימי במשפט. התשובה מתאימה.

 .(4)א הי הנכונה התשובה 
 

יש לקבוע מדוע נפגם כושר הבעתם של דוברי שפות  -זו שאלת קטע קריאה העוסקת בפרט ספציפי  .18

בה לכך היא שהם "מתקשרים ביניהם בשפה שאינה שפת אימו של איש , הסי2שונות. לפי שורה 

 מהם". 

 .(1) היא הנכונה התשובה 
 

, השפות 6-5סול" ו"אספרנטו". לפי שורות -רה-בשאלה זו יש להבין מה משותף לשפות "וולפיק", "סול .19

שייכות לאף  הללו הן דוגמאות לשפות שנוצרו במטרה להיות שפות בין לאומיות וניטרליות שאינן

 לאום. נבדוק תשובות:

נכונה: השפות מתוכננות, כלומר נוצרו במטרה להיות בין לאומיות וניטרליות. התשובה  (1)תשובה  

 מתאימה.
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נכתב  8-7לאומיות נפוצות, אך בשורות -אינה נכונה: בתשובה זו נכתב כי שלושתן שפות בין (2)תשובה  

למד ברחבי העולם גם כיום היא אספרנטו". אם כן, לא כי "היחידה ששרדה והתפתחה וממשיכה להי

 ניתן לטעון כי שלושתן שפות נפוצות. התשובה נפסלת.

, שהשפות 5אינה נכונה: בתשובה נכתב ששלושתן שפות טבעיות, בסתירה לנאמר בשורה  (3)תשובה  

עיות. התשובה לאומיות. אם הן נוצרו במטרה מסוימת, לא ניתן לטעון שהן טב-נוצרו כדי להיות בין

 נפסלת.

אינה נכונה: לפי התשובה, שלושתן מבוססות על מילים באנגלית אך זה נכתב באופן מפורש  (4)תשובה  

 רק על השפה "וולפיק". התשובה נפסלת.

 .(1)היא  הנכונה התשובה 
 

מר, מהווה דוגמה לשוני מבני בין השפה העברית לבין אספרנטו, כלו אינובשאלה זו יש למצוא מה  .21

 בין השפות: דמיוןנחפש דוגמה המציגה 

נכונה: בתשובה מתארים שימוש בסיומת "ות" כדי לתאר צורת רבים במילים בעברית. זה  (1)תשובה  

דומה לאספרנטו בכך שגם בה יש סיומת קבועה המסמנת ריבוי. כלומר, זו דוגמה לדמיון בין השפות, 

 ולא להבדל מבני ביניהן. התשובה מתאימה.

אינה נכונה: בתשובה מוצגות שתי מילים בעברית המסתיימות ב"ות", אך בדוגמה אחת  (2)בה תשו 

המילה היא בצורת יחיד ובדוגמה השנייה המילה היא בצורת ריבוי. זהו שוני מבני בין עברית 

 לאספרנטו כיוון שבאספרנטו הסיומת קבועה. התשובה נפסלת.

י מילים בעברית המציינות שמות תואר, אך המילים אינן אינה נכונה: בתשובה מוצגות שת (3)תשובה  

 מכילות סיומת ייחודית. כלומר, זהו שוני מבני בין השפות. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: בתשובה מופיעות שתי מילים בעברית בעלות סיומת זהה, אך המילים מציינות  (4)תשובה  

אספרנטו, ולכן זהו שוני מבני בין השפות. חלקי דיבר שונים. אין כאן סיומת ייחודית כפי שיש ב

 התשובה נפסלת.

 .(1)היא  הנכונה התשובה 
 

, זמנהוף הוא ההוגה של שפת 9-8זו שאלה כללית על "חזונו של זמנהוף" שלא התגשם. לפי שורות  .21

 האספרנטו. נבדוק את התשובות:

ה פשוטה עם גמישות לשונית ועושר הבעה. אינה נכונה: בתשובה נטען שחזונו היה ליצור שפ (1)תשובה         

, האספרנטו אכן בעלת מאפיינים אלו, ולכן לא ניתן לטעון שחזון זה לא התגשם. התשובה 11לפי שורה 

 נפסלת.

אינה נכונה: בתשובה נכתב כי חזונו היה שיהיו מליון דוברי אספרנטו ברחבי העולם. לפי  (2)תשובה  

ספרנטו בעולם, ולכן לא ניתן לטעון שזה לא התגשם. התשובה , יש יותר ממליון דוברי א22שורה 

 נפסלת.

אינה נכונה: לפי התשובה, זמנהוף שאף ליצור איזון רב יותר בין השפות הנפוצות בעולם.  (3)תשובה  

לאומית. -נכתב כי זמנהוף הוא הוגה שפת האספרנטו, שנוצרה במטרה להיות שפה בין 9-8אך בשורות 

 התשובה נפסלת.
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נכונה: בתשובה זו נכתב שחזונו של זמנהוף היה לבסס את מעמדה של האספרנטו כשפה  (4)ובה תש 

לאומית נפוצה. זו אכן היתה המטרה שלשמה השפה נוצרה, אך חזון זה לא התגשם. התשובה -בין

 מתאימה.

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

אספרנטו להיהפך לשפה שנייה בשאלה זו יש להבין מדוע התפשטות האימפריה הבריטית מנעה מה .22

, "כל עוד תמשיך האנגלית למשול בכיפה לא יהיה מקום להתפשטות 27-26אוניברסלית. לפי שורות 

נרחבת של האספרנטו", כלומר האימפריה הבריטית גרמה לכך שהשפה האנגלית נפוצה יותר, והיא 

 "השפה השנייה האוניברסלית".

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

ה במבנה של השלמת משפטים, וכדאי לפתור אותה באותו אופן: נתמצת כל תשובה כדי להבין זו שאל .23

 אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות:

, יש לה מבוססת על שפה טבעית: משום שהאספרנטו נכונה. תמצות המשפטאינה  (1)תשובה        

. לכן, אם ישתנה מערך הכוחות ואוצר מילים רחבם של שפות טבעיות: כללי דקדוק פשוטים מאפייני

 לאומי, ייתכן שהאספרנטו תהיה שפה אוניברסלית במקום האנגלית. -הבין

המשפט הראשון אינו תואם לקטע: האספרנטו היא שפה מתוכננת ואינה מבוססת על שפה טבעית.  

 באספרנטו מצומצם יחסית. התשובה נפסלת. , אוצר המילים16בנוסף, לפי שורה 

אינה נכונה. תמצות המשפט: משום שהאספרנטו שפה מתוכננת ואינה שפה טבעית, אין לה  (2)תשובה  

לומר שאם ישתנה  אי אפשרמאפיינים של שפות טבעיות: כללי דקדוק מורכבים וגמישות לשונית. לכן, 

 וניברסלית במקום האנגלית.לאומי, האספרנטו תהיה שפה א-מערך הכוחות הבין

לאומי עשוי לגרום לכך -, שוני במערך הכוחות הבין30-28סוף המשפט סותר את הקטע: לפי שורות  

 שהאספרנטו תהיה שפה נפוצה יותר מהשפה האנגלית. התשובה נפסלת.

, יש לה מאפיינים של דומה לשפה טבעיתאינה נכונה. תמצות המשפט: משום שהאספרנטו  (3)תשובה  

שפות טבעיות: כללי דקדוק פשוטים ואפשרות להביע רעיונות מורכבים. משום כך, אם ישתנה מערך 

 לאומי, ייתכן שהאספרנטו תהיה שפה אוניברסלית במקום האנגלית.-הכוחות הבין

בתשובה נטען כי האספרנטו דומה לשפה טבעית בסתירה לנאמר בקטע. בנוסף, המאפיינים שהוצגו  

של שפות טבעיות הם אינם כאלו, והם מאפיינים של שפות מתוכננות. התשובה בתשובה כמאפיינים 

 נפסלת.

נכונה. תמצות המשפט: משום שהאספרנטו אינה שפה טבעית, היא פותחה ללא מאפיינים  (4)תשובה  

, רק אם ישתנה מערך הכוחות עם זאתשל שפות טבעיות: כללי דקדוק מורכבים, ויוצאים מן הכלל. 

 ייתכן שהאספרנטו תהיה שפה אוניברסלית במקום האנגלית.לאומי, -הבין

 כל חלקי המשפט תואמים את הכתוב בקטע הקריאה, ולכן התשובה מתאימה. 

 .(4)א הי הנכונה התשובה 
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 פרק ראשון -חשיבה כמותית  -פתרונות 
 

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 21 19 18 17 16 השאלה

התשובה 
 הנכונה

4 2 4 2 4 

 
 

מספר העוגיות הכולל שסבתא חילקה. נתון שהנכד  יכול להיותנתונה שאלת יחס בה יש לקבוע מה  1.

הצעיר קיבל את מספר העוגיות הקטן ביותר, הנכד האמצעי את הכמות האמצעית והנכד הבכור את 

ותר, וידועים היחסים ביניהם. ניתן לעבוד עם יחידות יחס ולחשב את מספר יחידות הכמות הגדולה בי

היחס הכולל שסבתא חילקה. כיוון שהצעיר קיבל את הכמות הקטנה ביותר ניתן לקבוע שהוא קיבל 

יחידות יחס. הנכד הבכור  2יותר עוגיות ולכן הוא קיבל  2יחידת יחס אחת. הנכד האמצעי קיבל פי 

 יחידות יחס. נסדר את הנתונים בטבלה: 4מהאמצעי, ולכן הוא קיבל  2קיבל פי 

 סך הכול בכור אמצעי צעיר

1 2 4 7 

. המספר היחיד 7-יחידות יחס של עוגיות. יש לחפש תשובה שמתחלקת ב 7סך הכול חילקה סבתא  

 .42הוא  7-בתשובות שמתחלק ב

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 
 

כיוון שהשאלה שואלת על גורם ספציפי . xש לקבוע את ערכו של זוהי שאלת משוואות שבה י 2.

 והתשובות מספריות, ניתן להציב תשובות:

22במשוואה הראשונה מתקבל  1אינה נכונה: בהצבת  (1)תשובה  1 1  .משוואה זו שקרית.  התשובה נפסלת.ה 

22בל פסוק נכון:במשוואה הראשונה מתק 2אינה נכונה: בהצבת  (2)תשובה  2 2  אך בהצבה ,

32במשוואה השנייה מתקבל:  2.משוואה זו שקרית. התשובה נפסלת . 

 . זהו פסוק אמת. התשובה מתאימה.0 = 0בשתי המשוואות מתקבל:  x = 0נכונה: בהצבת  (3)תשובה 

אינה נכונה: בהצבת  (4)תשובה 
1

x
2

  :במשוואה הראשונה מתקבל
2

1 1
2

2 2

 
   

 
לאחר חישוב: ו 

1
1

4
 .

 משוואה זו שקרית. התשובה נפסלת.

 .(3)התשובה הנכונה היא  
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זו שאלת פעולות מומצאות בה יש לקבוע את הערך של ביצוע הפעולה על ביטויים שאחד מהם מכיל  3.

מוגדרת  $ת הפעולה פעם נוספת. במצבים כאלה יש לעבוד מהסוגריים הפנימיים החוצה. הפעולה א

כהעלאת הגורם השמאלי בריבוע וממנו החסרה של הגורם הימני. בביצוע פעולה זו על הסוגריים 
, x)2$הפנימיים מתקבל:   y) x y  .הסוגריים . כעת יש לבצע את הפעולה על הסוגריים החיצוניים

, x)2$כעת נראים כך:   x y) :2. נפשט באמצעות הגדרת הפעולה 2 2x (x y) x   2x y y . 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

זו שאלת שטחים שמשלבת ריבוע ומשולש ויש למצוא את שטח המשולש. על מנת לחשב שטח משולש יש  4.

. כיוון CE = EDיה יורד הגובה. נתון שטח הריבוע ונתון כי למצוא את הגובה של המשולש ואת הצלע אל

הוא משולש קהה  BEDס"מ. המשולש  2סמ"ר, ניתן לקבוע שאורך הצלע שלו הוא  4ששטח הריבוע הוא 

 DEלמצוא את אורך הצלע נותר ס"מ.  2של הריבוע, כלומר אורכו  BCזווית והגובה שלו הוא הצלע 

. כעת ניתן לחשב את שטח המשולש: DE = 1, לכן = ED CE-שאליה יורד הגובה. נתון ש
1 2

1
2


. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  
 

  64זו בעיית חוקיות בה יש לקבוע את מספר הקיפולים שיידרשו על מנת שהדף המקופל יגיע לעובי של 5.

מ"מ. אחרי  2ון העובי הוא מ"מ, ואחרי הקיפול הראש 1מ"מ. נתון שלפני הקיפול הראשון העובי הוא 

מ"מ. ניתן להסיק מכך על  4שכבות של הדף אחת על השנייה, ומכאן שהעובי יהיה  4יהיו  שניהקיפול ה

 :64-כל קיפול מעבה את הדף פי שניים. ניתן לפרט את העובי של הדף עד שמגיעים ל -החוקיות 

 6 5 4 3 2 1 מספר קיפול:

 64 32 16 8 4 2 עובי:

 מ"מ. 64יפול השישי, העובי יהיה אחרי הק   

 .(1)התשובה הנכונה היא  
 

ששני הנעלמים הנתונים  נתון. 0-בתשובות שווה לזוהי שאלת ביטויים בה יש לקבוע איזה מהביטויים  6.

 חיוביים. ניתן לפתור שאלה זו על ידי פישוט התשובות:

. אם n – m – m + n = 2n – 2m = (m – n) – (n – m)אינה נכונה: מפתיחת הסוגריים מתקבל:  (1)תשובה  

, אך בכל מקרה אחר ערכו של הביטוי יהיה שונה. 0-, הביטוי יהיה שווה לnזהה לערכו של  mערכו של 

 . התשובה נפסלת.0-ל בהכרחכלומר הביטוי לא שווה 

2n)אינה נכונה: מפתיחת הסוגריים מתקבל: (2)תשובה   m) (m 2n) 2n m m 2n 4n 2m         . 

 או לא. התשובה נפסלת. 0-ולכן לא ניתן לקבוע בוודאות האם הביטוי שווה ל n-ל m-היחס ביןלא ידוע  

n)אינה נכונה: מפתיחת הסוגריים מתקבל: (3)תשובה   2m) (m 2n) n 2m m 2n n m          .

 . התשובה נפסלת.0-שליליים, והביטוי כולו שלילי ושונה מ (m-)-ו (n-)-חיוביים ומכאן ש n-ו mנתון כי 

2n)נכונה: מפתיחת הסוגריים מתקבל:  (4)בה תשו  m) (m 2n) 2n    m m 2n 0 הגורמים .

 בהכרח. התשובה מתאימה. 0שהתקבלו מבטלים זה את זה. הביטוי שווה 

 . הצבת (3)-ו (2)פוסלת את תשובות  m = 1 ,n = 1אפשר גם להיעזר בהצבת מספרים. הצבת  

m = 1 ,n = 2  (1)פוסלת את תשובה. 

 .(4)הנכונה היא  התשובה 
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זוהי שאלת משוואות המשלבת ערך מוחלט ובה יש לקבוע את מספר הפתרונות הקיימים למשוואה  7.

. לכן יש לבדוק שתי אפשרויות: פעם 0-הנתונה. ערך מוחלט מייצג את המרחק של מספר או ביטוי מ

 אחת כשהביטוי בתוך הערך המוחלט חיובי ופעם אחת כשהביטוי שלילי. 

 טוי בתוך הערך המוחלט חיובי, הערך המוחלט לא ישפיע עליו. מתקבל: אם הבי 

a 1 1 3

a 1 2

  

 
 

 כשהביטוי הפנימי חיובי או שלילי: -גם כאן יש לבדוק שתי אפשרויות  

 כשהביטוי הפנימי חיובי מתקבל: 

                                                                                       
a 1 2

a 3

 


 

 כשהביטוי הפנימי שלילי מתקבל: 
a 1 2

a 1

  

 
 

 כעת יש לבדוק את האפשרות שהביטוי החיצוני שלילי:       
a 1 1 3

a 1 4

   

  
 

למשוואה שני  לא ייתכן שתוצאת ערך מוחלט תהיה שלילית, לכן האפשרות הזו נפסלת. כלומר, יש 

 .(a = 3 ,a = 1)פתרונות אפשריים 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

זוהי שאלת משולשים המשלבת משולש ישר זווית, ויש לקבוע את גודלה של אחת מזוויותיו. בסרטוט  8.
A: , ומכאן שβהוא  C. גודלה של זווית AD = BD-ונתון ש β-ו αמסומנות הזוויות  90   כיוון .

DABהוא שווה שוקיים, וזוויות הבסיס שלו שוות  ABD, המשולש AD = BDש:  DBA 90   .

 מהווה את חלקה השני.  DBAהיא חלק מזווית ישרה, והזווית  αהזווית 

 :90°לכן סכום הזוויות האלה הוא  
90 90  

  
 

, ולפיכך שווה 90°-משלימה אותה ל ABD. זווית α = 50°ן גם להיעזר בהצבת זוויות. נקבע למשל כי נית 

, יש ABC. במשולש הגדול 40°הוא  Aהוא שווה שוקיים ומכאן שגם גודלה של זווית  ABD. המשולש 40°

ובות פרט . בבדיקת התשובות כל התשβ = 50°, ומכאן שהזווית הנותרת היא: 40°ושל  90°זווית של 

 ונפסלות. 50°-שונות מ (1)לתשובה 

 .(1)התשובה הנכונה היא  
 

זו שאלת הסקה מתרשים שעוסקת בהשוואת נתונים. כמות הגשמים שירדה בקיץ ובסתיו היא סכום  9.

הגבהים של העמודה הכהה והעמודה המקווקוות. יש למצוא בכמה מהשנים כמות זו היא יותר 

 מחצית הכמות השנתית, כלומר, בכמה שנים סכום הגבהים שלהן גדול יותר משל יתר העמודות:מ

, העמודה הכהה והעמודה המקווקוות שוות בגובהן לעמודה הלבנה וגבוהות מהעמודה 2000בשנת  

מכמות הגשמים בסתיו ובקיץ. שנה זו מתאימה  קטנההמנוקדת, מכאן שכמות הגשמים ביתר השנה 

 ה.לדרוש בשאל
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העמודה הכהה והעמודה המקווקוות נמוכות מיתר העמודות. מכאן שכמות הגשמים קיץ  2001בשנת  

 ממחצית ואינה מתאימה לתנאי הנדרש.  קטנהובסתיו 

העמודה הכהה והעמודה המקווקוות אמנם גבוהות מהעמודה המנוקדת בשתי רמות, אך  2002בשנת  

המשקעים הכוללת היא חצי בדיוק. לכן שנה זו לא נמוכות מהעמודה הלבנה בשתי רמות. כמות 

 מתאימה לנדרש. 

ניתן לראות מבנה סימטרי בגבהי העמודות ולכן גם בשנה זו כמות המשקעים הכוללת היא  2003בשנת  

 חצי בדיוק. גם שנה זו לא מתאימה. 

דת. העמודה הכהה והעמודה המקווקוות גבוהות מהעמודה הלבנה ומהעמודה המנוק 2004בשנת  

 ירדו בסתיו ובקיץ. שנה זו מתאימה.  הגשמים ממחציתכלומר יותר 

 .2004-ו 2000השנים המתאימות הן:  

 .(2)התשובה הנכונה היא  
 
 

זו שאלת הסקה מתרשים בה מוגדר מושג חדש שיש לבחון. "מדד חורף" הוא גובה העמודה המנוקדת  10.

 . ניתן לחשב את מדדי החורף של השנים:לההקודמת בשנה מסוימת פחות גובה העמודה הכהה בשנה 

 2001 :275 – 275 = 0 

 2002 :200 – 175 = 25 

  2003 :275 – 250 = 25 

 2004 :200 – 225 = 25 

 .2003-ו 2002הן:  בהן מדד החורף זהההשנים  

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 
 

כהה. נחשב את הכמות הנאגרת אנשי העיירה אוגרים חצי מגובה העמודה הלבנה וכל גובה העמודה ה 11.

 בכל שנה המצוינת בתשובות, ונמצא את הגבוהה מביניהן:

נכונה:  (1)תשובה  
275

275 412.5
2

 .התשובה מתאימה . 

אינה נכונה:  (2)תשובה  
300

250 400
2

 .התשובה נפסלת . 

אינה נכונה:  (3)תשובה  
225

250 362.5
2

  ..התשובה נפסלת 

אינה נכונה:  (4)תשובה  
250

275 400
2

 .התשובה נפסלת . 

יש למצוא את השנה בה העמודה הכהה והלבנה הן הגבוהות  -אפשר גם להסתפק בהערכת סדר גודל  

ביותר )עם חשיבות גדולה יותר לכהה שכן היא נאגרת במלואה(. העמודה הכהה הכי גבוהה בשנים 

 העמודה הלבנה גבוהה יותר ולכן זו השנה המתאימה. 2000. מבינהן, בשנת 2004-ו 2000

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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  2005זו שאלת הסקה מתרשים המשלבת חישוב ממוצע. על מנת לחשב את כמות גשמי הסתיו בשנים  12.

כהות(: בשנת )העמודות ה 2004-2002לחשב את ממוצע הגשמים בסתיו בשנים  יחד, ראשית יש 2006-ו

מ"מ יותר. כלומר, הממוצע הוא  25ירדו  2004-מ"מ פחות, וב 25ירדו  2003-מ"מ, ב 250ירדו  2002

מ"מ. לאחר מכן, ניתן לבטא את הממוצע הכולל באמצעות נוסחת הממוצע המשוקלל,  250בדיוק 

 :2006-ו 2005של השנים  הכוללתהוא כמות המשקעים  xכאשר 
3 250 x

270
5

750 x 1350

x 600

 


 



 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 

זוהי שאלת שטחים שמשלבת מעגלים ומרובעים. נתון רדיוס המעגל וידוע שהשטח הכהה במעגל שווה  13.

לשטח המלבן. כיוון שהזווית המרכזית של הגזרה הלבנה במעגל היא זווית של המלבן ניתן לקבוע 

הכהה היא שלושת רבעי מעגל. נחשב את שהיא זווית ישרה. כלומר, הגזרה הלבנה היא רבע מעגל, ו

 שטח הגזרה הכהה:

23
4 12

4
     

 .OA ⸱ AC = 12πכעת ניתן לבטא את שטח המלבן ולהשוות אותו לשטח הגזרה:  

 ס"מ. כלומר: 4היא גם רדיוס במעגל ואורכה  OAהצלע  

4 ⸱ AC = 12π 

AC = 3π 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 

על פי כללים  Cלנקודה  Aירופים בה יש לקבוע בכמה דרכים שונות אפשר להגיע מנקודה זוהי שאלת צ 14.

 מסויימים. כיוון שבתשובות המספרים נמוכים כדאי לפתור באמצעות פירוט שיטתי.

  1אפשרות :A C 

  2אפשרות :A B C  

  3אפשרות :A B D C   

  4אפשרות :A D C  

  5אפשרות :A D B C   

 כל אפשרות אחרת דורשת לעבור באותה נקודה פעמיים או לשנות כיוון בנקודה אסורה.

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

ובות מופיעים . בתשaמתחלק המספר  לאזוהי שאלת חלוקה המשלבת פעולת עצרת. יש לקבוע במה  15.

עצמו  aמספרים גדולים יחסית, לכן כדאי לפרט את הגורמים הראשוניים של המספרים בתשובות ושל 

 ולבדוק תשובות.

. כלומר,   5 ‧ 4 ‧ 3 ‧ 2 ‧ 1 ‧ 5 ‧ 4 ‧ 3 ‧ 2 ‧5 = 1 2) ‧22( 2 ‧3 2 ‧22 5 = 2 ‧2 6 ‧23לגורמים מתקבל:  aמפירוקו של  

 . 3ופעמיים המספר  2, שש פעמים המספר 5הם פעמיים המספר  aת הגורמים הראשוניים שמרכיבים א
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 ניתן לבחון את התשובות: עתכ 

 a. לכן 2ויותר מפעם אחת  3יש פעמיים את הגורם  a-. ב3,3,2-מורכב מ 18אינה נכונה:  (1)תשובה  

 . התשובה נפסלת.18-מתחלק  ב

. כל אלה מופיעים 3,3,2,2,2ו הראשוניים הם: , כלומר גורמי8 ⸱ 9-מורכב מ 72אינה נכונה:  (2)תשובה  

 . התשובה נפסלת.72-מתחלק ב a-, ומכאן שa-ב

יש רק  a. בגורמיו של 3,3,3,2, כלומר גורמיו הראשוניים הם: 2 ⸱ 27-מורכב מ 54נכונה:  (3)תשובה  

 . התשובה מתאימה.54-מתחלק באינו  a-אחד לחלוקה, ו 3. לכן חסר 3פעמיים את המספר 

 . כל אלה מופיעים 5,2,2,2כלומר גורמיו הראשוניים הם:  ,10 ⸱ 4-מורכב מ 40אינה נכונה:  (4)בה תשו 

 . התשובה נפסלת.40-מתחלק ב a-, ומכאן שa-ב

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 

זו שאלת שטחים שבה יש למצוא את אורך צלע הריבוע הגדול בעזרת השטח הנתון. השטח הכהה הוא  16.

, AG = 2 ⸱ GDשמורכב מההפרש בין שטח הריבוע הגדול לשטח הריבוע הקטן. נתון כי שטח "מוזר" 

הוא:  ABCD. שטח הריבוע 2xבתור  AG ואת  xבתור  GDולכן נסמן את  
2 23x 9x שטח הריבוע .

AEFG  :הוא 
2 22x 4x5 =2ם: . השטח הכהה הוא כאמור ההפרש בין שטחי המרובעיx 24x – 29x נתון .

 סמ"ר, כך שמתקבל:  15שגודל זה שווה 
2

2

5x 15

x 3

x 3







 

 . כלומר: 3x, ומכאן שגודלה הוא GD-ו AG, שווה לסכום של BCהצלע המבוקשת,  

BC 3x 3 3  

 .(4)ובה הנכונה היא התש 
 
 

ת ערכי הנקודה שנמצאת במרחק זהה משלוש הנקודות זו שאלת גאומטריה אנליטית בה יש לקבוע א 17.

, ובמרחק שווה מראשית y-נמצאות על ציר ה B-ו Aהמופיעות בסרטוט. ניתן לראות שהנקודות 

. 0שלה הוא  y-מראשית הצירים, אבל ערך ה Cיחידות(. לא ידוע מה המרחק של נקודה  aהצירים )

של הנקודה שרחל  x-ניתן לנבא במדויק את ערך ה, לא Cכיוון שלא ידוע מיקומה המדויק של הנקודה 

להיות במרחק שווה  ךא צריוה -של הנקודה  y-ציירה. עם זאת, ניתן לקבוע במדויק את ערך ה

 .y = 0 פיכך,ל יחידות מרחק מהן. a, כלומר B-ו Aמנקודות 

 

, C-ו A ,B ניתן לראות זאת גם על הסרטוט. אם נחבר את הנקודות 

, והוא נמצא על (AD = BD = CD)המשולש  הנקודה המבוקשת היא מרכז

 .y = 0, כלומר x-ציר ה

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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זוהי בעיית הספק שבה יש לקבוע את זמן העבודה הנדרש לסיום מטלה על ידי מספר פועלים משתנה.  18.

מכאן ימים, ו 20פועלים עבדו במשך  6-ימים. נתון ש 50-פועלים מסיימים את העבודה ב 6-ידוע ש

ימי עבודה, אילו ששת הפועלים היו ממשיכים לעבוד כולם. כיוון שמספר הפועלים ירד  30שנותרו עוד 

)יחס הפוך בין פועלים לזמן(. מכאן  פי שנייםמהמספר המקורי, מספר הימים הנדרש יגדל  חציל

שישה  . בחישוב הימים שנותרו יחד עם הימים בהם עבדו60 = 2 ⸱ 30הוא: שנותר שמספר הימים 

 .80 = 60 + 20פועלים, מתקבל: 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

זוהי בעיית אחוזים בה יש לקבוע את הריכוז החדש של תמיסה המורכבת משילוב של שתי תמיסות  19.

. 6%וריכוז התמיסה השנייה הוא  9%בעלות ריכוזים שונים. ידוע שהריכוז של התמיסה הראשונה הוא 

. כיוון שהתשובות באחוזים, ניתן 6%לטובת התמיסה בריכוז  1:2ו ביחס של כמו כן, ידוע שהן נוספ

 גרם מהתמיסה הראשונה  100להציב כמויות ולחשב את אחוז המלח מתוך התערובת. נקבע שערבבו 

גרם מהתמיסה  200-גרם מלח. ב 9גרם מהתמיסה הראשונה יש  100-גרם מהתמיסה השנייה. ב 200-ו

 גרם תמיסה. 300-גרם מלח ב 21סך הכול בתמיסה המעורבבת יש גרם מלח.  12השנייה יש 

האחוז שמתקבל הוא:  
21 7

100 100 7%
300 100

   .   

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

הוא  P-. נתון שאינו נכוןשוויונות שבתשובות -זו שאלת התנהגות אלגברית בה יש לקבוע איזה מהאי 20.

, n = 1לפתור בהצבת מספרים מהראש:  הוא שלם חיובי. ניתן n-שבר חיובי וש
1

P
2

. 

אינה נכונה:  (1)תשובה  
2 1

1 1 1 1

4 2 2 2

   
     

   
 שוויון נכון. התשובה נפסלת.-. התקבל אי

אינה נכונה:  (2)תשובה  
1

1
1 2 1

2



 
    

 
 שוויון נכון. התשובה נפסלת.-. התקבל אי

כונה: אינה נ (3)תשובה  

1

11 1
1 1

2 2

 
   

 
 שוויון נכון. התשובה נפסלת.-. התקבל אי

  נכונה: (4)תשובה  

1

11 1 1 1

2 2 2 2

 
   

 
 שוויון שגוי. התשובה מתאימה.-. התקבל אי

מופיע שבר בחזקת שבר. חזקת שבר שקולה  (4)ניתן גם לנתח את התשובות אלגברית. בתשובה 

להוצאת שורש )למשל: 
1

2x  :שווה לx כאשר מוציאים שורש לשבר חיובי, הוא בהכרח גדל, ולכן .)

לא ייתכן כי 
1

nP P. 

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

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 21 19 18 17 16 השאלה

התשובה 
 הנכונה

2 2 4 2 2 

 

היא זווית חדה  α. הזווית a || b ,c || dזו שאלת זוויות וישרים בה נתונים שני זוגות ישרים מקבילים  1.

. c-לקו המקביל ל bבין  שנוצרת מהחיתוךהיא זווית קהה  β, והזווית c-ל bשנוצרת מהחיתוך בין 

)במקרה הנתון  180°כאשר קו חותך שני קווים מקבילים, הסכום של זווית חדה וזווית קהה הוא 

 .α + β = 180°צדדיות"(. כלומר: -מדובר ב"זוויות חד

   .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 BCישר זווית, אורך הניצב  ABC . נתון שמשולשBDזו שאלת משולשים בה יש למצוא את אורך הצלע  2.

, ומכאן 5 : 4 : 3ניתן לזהות שמדובר בשלשה הפיתגורית  ס"מ. 5הוא  AC ס"מ, ואורך היתר 3הוא 

הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים. במשולש  ABD ס"מ. נתון גם שמשולש 4הוא  ABשאורך הצלע 

:1:1מסוג זה היחס בין אורכי הצלעות הוא  . כלומר, כדי למצוא את אורך היתר, יש לכפול את 2

 . מתקבל:2אורך הניצב פי 

2BD 4 2 4 2 32     

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

בשאלה זו נתונה משוואה שמערבת חוקי חזקות. ניתן לפשט את החזקות באגף שמאל של המשוואה  3.

 ולקבל:
4 4 4 31 1 1 1 3

44 2 4 2 4x x x x x
     

        
     
     

4
3x  

3xכלומר, המשוואה המתקבלת היא:   3 x 27   

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

זו שאלת יחס בה יש למצוא את מספר הגולות הכולל. ניתן להציג את הנתונים בטבלת יחס. מספר  4.

לים את יתר הנתונים , ונש1הגולות של אלדד הוא הקטן ביותר, ולכן נציב ביחידות היחס של אלדד 

 :בהתאם ליחסים הנתונים

 רוני בועז אלדד 

 6 2 1 יחס
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 דרך א': בניית משוואה: 

 . ההפרש בין רוני לבועז הוא6xולרוני  2x, ואז לבועז יהיו x-ניתן לסמן את מספר הגולות של אלדד ב

6x –2x = 4x 2. ההפרש בין בועז לאלדד הואx – x = xמההפרש  15-ון גדול ב. לפי הנתון, ההפרש הראש

 השני, מכאן נקבל:
4x x 15

3x 15

x 5

 





 

xסך כל הגולות של שלושתם הוא:  2x 6x 9x 9 5 45     . 

 דרך ב': פסילת תשובות: 

 :9ניתן לראות שמספר הגולות הכולל הוא כפולה של  

 

 כוםס רוני בועז אלדד 

 9 = 6 + 2 + 1 6 2 1 יחס

  

. המספרים 9ש לכל אחד הוא שלם, ומכאן שהתשובה הנכונה תהיה בהכרח כפולה של מספר הגולות שי

 נפסלות. (4)-ו (2), (1)ולכן תשובות  9-אינם מתחלקים ב 40-ו 50, 55

 .9הוא כפולה של  45רק 

   .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 מהנתונים ובענזוהי בעיית הסתברות בה יש לחשב את הסיכוי שהקובייה תיפול על פאה כחולה.  5.

, זו בעיה עם 6הפאות הירוקות. מאחר שמספר הפאות הוא  ממספר כפולהפאות האדומות  שמספר

מספר אפשריות קטן. ניתן להציב מספרים מהראש ולבדוק את התשובות. נציב שמספר הפאות 

 . מתקבל שמספר הפאות הכחולות הוא2. נקבל שמספר הפאות האדומות הוא 1הירוקות הוא 

. הסיכוי שהקובייה תיפול על פאה כחולה הוא:  6–  2– 3 = 1
3 1

6 2
. 

פאות אדומות, ואז לא היו פאות  4פאות ירוקות, אזי היו  2זהו המצב האפשרי היחיד, שכן אילו היו  

 כחולות כלל, בניגוד לנתונים.

   .(2)התשובה הנכונה היא  

 

נכונה בהכרח. ניתן לפשט שוויון ויש למצוא איזו מהתשובות -נתון אישלילי. -זו שאלה שעוסקת בחיובי 6.

 וויון הנתון אלגברית על ידי העברת אגפים, כדי להגיע לביטוי שדומה במבנהו לתשובות:ש-את האי

0 < x – y  

y < x 

y – x < 0 

   .(1)התשובה הנכונה היא  
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בשאלה זו מופיעה בעיית אחוזים ויש לחשב את היחס  7.
x

y
ולחלץ  . ניתן להשתמש בנוסחת האחוז

 משוואה המתארת את הנתון:
x 4

60 y
100 100

    

נבודד את הגורם המבוקש  
x

y
: 

60x 4y

x
60 4

y

x 4 1

y 60 15





 

 

   .(1)התשובה הנכונה היא  

 

מרחק בין יעל לבין נורית. שתי החברות יצאו באותו רגע, נתונה בעיית תנועה בה נדרש למצוא מהו ה 8.

ומכאן שזמן התנועה של שתיהן זהה עד לרגע המפגש. נתון שמהירותה של נורית גדולה פי 
3

2
 

ממהירותה של יעל. בבעיות תנועה יש יחס ישר בין המהירות לבין הדרך. לפיכך, הדרך שעברה נורית 

ה ארוכה פי בזמן הנסיע
3

2
ק"מ. נסמן את הדרך שעברה יעל  60מהדרך שעברה יעל. ידוע שנורית עברה  

 , וניצור משוואה מהנתון:x-ב
3

x 60
2

3x 120

x 40







 

 שעברו שתיהן עד לנקודת המפגש: אורך הכביש הוא סכום הדרכים ק"מ. 40כלומר, יעל עברה  

60 + 40 = 100. 

   .(2)התשובה הנכונה היא  

 

זו שאלת הסקה מטבלה בה יש למצוא את השנה בה אחוז ההכנסות מריבית מתוך סך ההכנסות הוא  9.

הגבוה ביותר. ניתן לבדוק באיזו שנה חלק הריבית בהכנסות הוא הגבוה ביותר מבלי לחשב אחוז 

שבה ההכנסות מריבית  , יש למצוא שורהביותר המשמעותימדויק. כדי שהחלק של הריבית יהיה 

היא  2015גבוהות ככל הניתן, ויתר ההכנסות )כלומר ההכנסות ממכירות( נמוכות ככל הניתן. שנת 

השנה שבה ההכנסות מריבית הכי גבוהות וההכנסות ממכירות הכי נמוכות ולכן זו השנה שבה אחוז 

 ההכנסות מריבית הוא הגבוה ביותר.

נסות מריבית מכלל ההכנסות ולסמן את השבר הגדול ביותר. ניתן גם לחשב את החלק שמהווות ההכ 

לא מופיעה בתשובות  2017נחלק את המספר שכתוב בתא הריבית בסכום התאים ריבית ומכירות )שנת 

 ולכן אין צורך לבדוק אותה(:

 2015 :
35 70 7

135 270 27
  

 2016 :
10 1

130 13
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 2018 :
10 20 2

125 250 25
  

 2019 :
20 2

150 15
 

 .2015השבר הגדול ביותר התקבל בשנת  

   .(1)התשובה הנכונה היא  
 

. ידוע שלא היו השקעות 2015בשאלה זו יש לשנות נתונים בטבלה ולחשב את הרווח שמתקבל בשנת  10.

. כמו כן, בתא של ריבית בשורה זו 0נכתוב  2015נוספות ולכן בתא של השקעות נוספות בשורה של שנת 

 .10 = 110 – 100 = (60 + 50 + 0) – 0 + 100. הרווח בשנה הוא סך ההכנסות פחות סך ההוצאות: 0יש לכתוב 

   .(2)התשובה הנכונה היא  
 

בשאלה זו יש להבין את המגמה הכללית של טור הרווח של החברה, ולבדוק באיזה מהטורים  11.

נמצאת המגמה הדומה ביותר. ראשית נתבונן בטור הרווח: בשנתיים הראשונות שמופיעים בתשובות 

. נבדוק את התשובות וננתח באיזה טור השינוי ירדושוב  ירדואז  עלה, לאחר מכן זהההרווח היה 

במספרים משנה לשנה הוא הדומה ביותר לשינוי בטור הרווח. יש לבדוק את כל התשובות מאחר 

 ביותר: הדומהה שאנחנו מחפשים את התשוב

, )בשונה מטור הרווח שנשאר זהה( 2016לבין  2015: מספר העובדים עלה בין אינה נכונה (1)תשובה  

 הוא עלה ולא ירד. 2019לבין  2018לאחר מכן עלה עוד וירד בדומה לטור הרווח, אך בין 

  ירדואז  להע, לאחר מכן זהה: בטור השכר הכולל, בשנתיים הראשונות המספר נכונה (2) תשובה 

נבדוק את שאר התשובות  .(1). המגמה מתאימה למגמת הרווח יותר מתשובה 2019-ב ירדושוב  2018-ב

 על מנת לוודא שאין תשובה שמתאימה יותר.

. ניתן כבר להסיק 2016לבין  2015: בטור הציוד והחומרים הייתה ירידה בין אינה נכונה (3)תשובה  

 התשובה נפסלת. .(2)שהתשובה פחות דומה מתשובה 

. ניתן כבר 2016לבין  2015בטור ההכנסות ממכירות חלה מגמת עלייה בין : אינה נכונה (4)תשובה  

 . התשובה נפסלת.(2)להסיק שהתשובה פחות דומה מתשובה 

   .(2)התשובה הנכונה היא  
 

בדים שוות זו שאלת הסקה מטבלה בה נדרש למצוא יחס בין גורמים. יש למצוא כמה משכורות עו 12.

)מיליון(. השכר  40, ערך התא 'ציוד וחומרים' הוא 2016להוצאות על ציוד וחומרים. לפי השורה של 

, 40. אם כך, ההוצאות על ציוד וחומרים, 600)מיליון( ומספר העובדים היה  60הכולל באותה שנה היה 

מהוות 
2

3
הוא  40-בדים ששכרם שווה למההוצאות על שכר. כלומר, מספר העו 

2

3
מהעובדים:  

2
600 400

3
 . 

עובד הוא השכר  שכר. 40-לחשב כמה מרוויח כל עובד וכמה עובדים דרושים כדי להגיע לניתן גם  

הכולל חלקי מספר העובדים: 
60 1

600 10
נכנס שכר עובד יחיד בסכום  . כעת ניתן לבדוק כמה פעמים

הנדרש: 
40

40 10 400
1

10

  . 

   .(4)התשובה הנכונה היא  
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בשאלה זו נתון ביטוי עם שבר. בשבר מופיעים מספרים מורכבים, אולם התשובות יחסית פשוטות,  13.

בהערכת  וניתן להסיק מכך שהשבר יכול להצטמצם. התשובות יחסית רחוקות זו מזו, לכן ניתן להיעזר

, ולהיעזר בכך 15הוא הריבוע של  225-סדר גודל ולפסול תשובות לא מתאימות. כדאי לזכור ש

 בצמצום:
284 225 84 15

15 90

 


 15

84 15

9090





 

 :15-, ולכן ניתן "לצמצם" אותם ולקבוע שערכו של הביטוי קרוב ל90-קטן רק במעט מ 84 
84 15

90


15 

, כלומר הגדלנו את המונה, ונובע מכך שהתשובה האמתית מעט קטנה 90-ל 84נשים לב ש"עיגלנו" את  

 ולכן הן נפסלות. 15-מופיע מספר גדול מ (4)-ו (3), (2). בתשובות 15-יותר מ

 דרך אחרת לפתרון היא לצמצם את השבר בשלבים ולהגיע לתוצאה המדויקת: 

84 225

15

84 45

90




 3 90

84


3 2

42
14

3
   

   .(1)התשובה הנכונה היא  

 

. מכיוון שיש בשאלה הרבה נעלמים xבשאלה זו נתונה משוואה עם שלושה נעלמים ויש לבטא את ערכו  14.

והקשר בינם במשוואה מורכב, הצבת מספרים מהראש היא מסובכת. מכיוון שהתשובות מכילות 

ביטויים אלגבריים מורכבים, גם הצבת תשובות היא מורכבת. הדרך הנוחה ביותר היא לפשט את 

 :xואה אלגברית, ולבודד את המשו

2

x y z

z x y

(x y)(x y) z






  

 

 שמאל של המשוואה התקבל ביטוי שניתן לפשט לפי נוסחת הכפל המקוצר השלישית: באגף 
2 2 2x y z   

 ולכן יש לבודד אותו: xהגורם המבוקש הוא  
2 2 2

2 2

x y z

x y z

 

 
 

   .(4)התשובה הנכונה היא  

 

זו בעיית יחס, בה יש לחשב יחס בין מרחק כלשהו במפה לבין אותו מרחק במציאות. ראשית, יש  15.

להמיר את הנתונים לאותן יחידות מידה. כדאי להמיר את נתון הק"מ לסנטימטרים )כי המרה הפוכה 

לחשב . כעת ניתן  = 100 ‧ 6,000ס"מ  600,000מטר, שהם  6,000ק"מ הם  6תגרור חישובים עם שברים(. 

 את היחס בין המפה למציאות ולצמצם אותו:

20 : 600,000 

2 : 60,000 

1 : 30,000 

   .(1)התשובה הנכונה היא  
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ממד בה יש לחשב את היחס בין נפח הגליל לבין נפח התיבה. כאשר מעטפת הגליל -זוהי שאלת תלת 16.

להיקף הבסיס של הגליל: ואורך צלעו השנייה שווה  hנפרסת מתקבל מלבן שאורך צלע אחת שלו הוא 

2πr .מאחר שנתוני השאלה הם נעלמים, ובתשובות מתקבל יחס, ניתן להציב מספרים נוחים מהראש .

 . 4π, 1. אורכי צלעות המלבן הם h = 1 ,r = 2תגרור תשובות זהות, לכן נציב  r = 1 תנשים לב שהצב

 4π 2⸱ h = π ⸱ 2 2π ⸱ r = 1 ⸱נפח הגליל הוא:  

 a ⸱ b ⸱ c = 1 ⸱ 4π ⸱ 2 = 8π א:נפח התיבה הו 

היחס המבוקש הוא:  
4 1

8 2





. 

-נבדוק את התשובות, ונפסול תשובות ששונות מ 
1

2
: 

אינה נכונה. לפי ההצבה:  (1)תשובה  
r 2 1

2 2
 

  
 . התשובה נפסלת.

 ה.נכונה. התשובה מתאימ (2) תשובה 

אינה נכונה. לפי ההצבה:  (3)תשובה  
r 2

1
2 2
 .התשובה נפסלת . 

-אינה נכונה. הביטוי שונה מ (4)תשובה  
1

2
 . התשובה נפסלת.

   .(2)התשובה הנכונה היא  

 

ת במכפלה שספרת האחדות . ניתן לראוB-ו Aזו שאלת אותיות וספרות בה נתונות שתי ספרות עוקבות  17.

. ניתן להציב 6-ו 5, 1, 0ספרות שמקיימות תכונה זו:  4. יש (A)של שני הכופלים ושל התוצאה היא זהה 

 את האפשרויות ולבדוק האם מתקבלת תשובה שמסתדרת עם הנתונים:

 .0לא ייתכן, שכן הספרה השמאלית ביותר במספרים לא יכולה להיות שווה  המקרה :A = 0 אם 

, שאכן תואמת לתבנית 1221מתקבלת התוצאה  11 ⸱ 111. מחישוב התרגיל B = 2אזי,  :A = 1 םא 

ABBA :כלומר, זה הפתרון התואם לנתונים, וערכו של הביטוי המבוקש הוא .A ‧ B = 1 ⸱ 2 = 2. 

   .(2)התשובה הנכונה היא  

 

אפשרי. מאחר שיש  אינוסכום  זו בעיה כללית שבה נתונה סדרת מספרים עוקבים, ויש לקבוע איזה 18.

מעט מספרים בנתונים, ניתן להיעזר בניסוי וטעייה כדי לנסות ולהרכיב את סכומי המספרים 

 : סכום שאפשר להרכיבכל  נפסולשמופיעים בתשובות. 

 , ולהגיע לסכום הדרוש:1-, ו0, 1-אינה נכונה: ניתן למחוק את המספרים הצמודים  (1)תשובה  

1 + 0 + 1 = 0ובה נפסלת.. התש 

 , ולהגיע לסכום הדרוש:1 ,0 ,1 ,2את המספרים הצמודים ניתן למחוק אינה נכונה:  (2)תשובה  

1 + 0 + 1 + 2 = 2.התשובה נפסלת . 

 , ולהגיע לסכום הדרוש:3, 2המספרים הצמודים  אינה נכונה: ניתן למחוק את (3)תשובה  

 . התשובה נפסלת.5 = 3 + 2

אך הם אינם צמודים זה לזה. אם נחבר  1-ו 3, יש לחבר את 4להגיע לסכום  נכונה: כדי (4)תשובה  

 1, אך לא ניתן לחבר אותו מבלי להוסיף גם את 2-יש צורך ב 4-. כדי להגיע ל6נקבל  2אליהם גם את 

 לא תתקבל בשום מקרה. התשובה מתאימה. 4הצמוד לו, כך שהתוצאה 

   .(4)התשובה הנכונה היא  
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שטחים העוסקת במשולש ובטרפז ויש למצוא יחס בין שתי צלעות שלהם. לשם נוחות,  זוהי שאלת 19.

היא מקבילית ולכן גם  y .ABCDבאות  BC, ואת המכנה המבוקש xבאות  BEנסמן את המונה המבוקש 

AD = y ,הבסיס הקטן של הטרפז .EC  :הואy – x ניתן להעביר בניית עזר גובה .h מ-A ל-BC כדי לחשב ,

 חים. את השט

שטח המשולש הוא:  
BE h x h

2 2

 
. 

שטח הטרפז הוא:  
(AD EC) h (y y x) h (2y x) h

2 2 2

      
  

 נתון כי שטח המשולש הוא שליש משטח הטרפז, כך שמתקבלת המשוואה:
(2y x) h x h

3
2 2

2y x 3x

2y 4x

y 2x

x 1

y 2

  
 

 







 

   .(2)התשובה הנכונה היא  

 

לה לקבל זווית ראש במשולש שווה שוקיים, שבו כל בשאלה זו יש לקבוע מהו טווח האפשרויות שיכו 20.

הזוויות חדות ושלמות. בתשובות נתונים טווחים אפשריים, ולכן ניתן להיעזר בהצבת תשובות. כדאי 

להתחיל לבדוק מהתשובות שבהן מופיעים מספרים קיצוניים יותר )הכי קטנים או הכי גדולים(. לזווית 

מסכום זוויות  ,°2-אם זווית הראש שווה ל: (2)או  (1)תשובה  המינימלית האפשרית, נבדוק ראשית את

במשולש עולה שכל זווית בסיס שווה: 
180 2 178

79
2 2


   . הזוויות חדות ואין בהן שבר, כך שגודלה

  נפסלות.( 4)-ו (3). תשובות 2°יכול להיות  של 

, אז זוויות 88°-וית הראש שווה לאם זו :(2)כעת נבדוק את המקסימום האפשרי. נתחיל מתשובה  

הבסיס שוות 
180 88 92

46
2 2


  .  הזוויות חדות ואין בהן שבר, כך שגודלה של  °88יכול להיות. 

  .(2)התשובה הנכונה היא  
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 ראשוןפרק  -אנגלית  -פתרונות 
מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 

התשובה 
 הנכונה

3 3 2 4 3 4 2 

 
 

בצומת של דרך יפו ורחוב קינג ג'ורג' בשנת  _____ כי "הרמזור הראשון בירושלים היהבמשפט נכתב  1.

 . פעולה שבוצעה על רמזור לפני עשרות שנים. אנו מחפשים מילה שתתאר "1951

 הופרע=  interrupted :(1)תשובה  

 הותקן=  installed  :(2)תשובה 

 עבר בירושה=  inherited :(3)תשובה 

 ּבּוטח=  insured  :(4)תשובה 

 ".1951בצומת של דרך יפו ורחוב קינג ג'ורג' בשנת  הותקן"הרמזור הראשון בירושלים  

 .(2)התשובה הנכונה היא  
 

. לומבוס גילה את האי קובה ו_____ אותו כשטח של ספרד", כריסטופר קו1492-כי "בבמשפט נכתב  2.

 אנו מחפשים מילה שתתאר את הפעולה שקולומבוס עשה.

 הכריז, תבע=  claimed :(1)תשובה  

 הטיל בספק=  doubted  :(2)תשובה 

 ציית=  obeyed :(3)תשובה 

 תירץ=  excused  :(4)תשובה 

 ".עליו כשטח של ספרד הכריזובה וכריסטופר קולומבוס גילה את האי ק ,1492-"ב 

 .(1)התשובה הנכונה היא  
 

אנו . כי "הספר של קלס הוא ____ המאוייר באופן יפהפה מתקופת המאה התשיעית"במשפט נכתב  3.

 מחפשים מילה שתתאר את הספר.

 ארון בגדים=  wardrobe :(1)תשובה  

 מושבה=  colony  :(2)תשובה 

 , צבעפיגמנט=  pigment :(3)תשובה 

 כתב יד=  manuscript  :(4)תשובה 

 המאוייר באופן יפהפה מתקופת המאה התשיעית". כתב יד"הספר של קלס הוא  

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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כי "אחוז המשפחות האמריקאיות בעלות חוות פחת לאורך השנים, ____ כמות השטח במשפט נכתב  4.

הקיים בין חלקי  ניגודת קישור שתבטא את האנו מחפשים מיל. המיועד לחקלאות למעשה עלתה"

 המשפט )פחות משפחות חקלאיות / יותר שטח חקלאות(

 במקום זאת=  instead :(1)תשובה  

 לכן=  then  :(2)תשובה 

 אך, עדיין=  yet :(3)תשובה 

 אשר=  which  :(4)תשובה 

ח המיועד לחקלאות כמות השט ךא"אחוז המשפחות האמריקאיות בעלות חוות פחת לאורך השנים,  

 למעשה עלתה".

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

כי "הרפובליקה המודרנית של ארמניה היא רק ____ מהגודל העצום של הממלכה במשפט נכתב  5.

 אנו מחפשים מילה שמתארת גודל קטן.. הארמנית הקדומה"

 הרגל=  habit :(1)תשובה  

 תווית, תג=  label  :(2)תשובה  

 חלק, שבריר=  fraction :(3)תשובה 

 רווח=  profit  :(4)תשובה  

 מהגודל העצום של הממלכה הארמנית הקדומה". שבריר"הרפובליקה המודרנית של ארמניה היא רק  

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

כי "הר האוורסט הוא ____ בקרב מטפסי הרים, לא רק בגלל הגובה שלו אלא גם בגלל במשפט נכתב  6.

 אנו מחפשים מילה בעלת טון שלילי שתתאר את הר האוורסט.. ניים הקיימים שם"התנאים הבוגד

 שקט=  tranquil :(1)תשובה  

 קנאי, אדוק=  zealous  :(2)תשובה 

 מוקדם מדי=  premature :(3)תשובה 

 ידוע לשמצה=  notorious  :(4)תשובה 

שלו אלא גם בגלל התנאים בקרב מטפסי הרים, לא רק בגלל הגובה  ידוע לשמצה"הר האוורסט  

 הבוגדניים הקיימים שם".

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

כי "אוכל היה כל כך ____ בהולנד במשך מלחמת העולם השנייה, שהרבה אנשים אכלו במשפט נכתב  7.

 אנו מחפשים מילה שתתאר את המחסור באוכל.. פקעות פרחים כדי לשרוד"

 פתאומי=  abrupt :(1)תשובה  

 נדיר=  scarce  :(2)תשובה 

 מרוגז, כועס=  irate :(3)תשובה 

 תקף=  valid  :(4)תשובה  

בהולנד במשך מלחמת העולם השנייה, שהרבה אנשים אכלו פקעות פרחים כדי  נדיר"אוכל היה כל כך  

 לשרוד".

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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ת הרוחנית של העולם כי "במאמרו "הליכה", הנרי דוד תורו ____ את המשמעובמשפט נכתב  8.

 אנו מחפשים מילה שתתאר את פעולה שעושים במאמר בנושא פילוסופי.. הטבעי"

 מהרהר=  contemplates :(1)תשובה  

 מזהם=  contaminates  :(2)תשובה 

 משתף פעולה=  collaborates :(3)תשובה 

 מתאסף, מתקהל=  congregates  :(4)תשובה 

 במשמעות הרוחנית של העולם הטבעי". מהרהרורו "במאמרו "הליכה", הנרי דוד ת 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

קהילות מסתמכות על אחיות לטיפול רפואי  הרבהבעת מחסור ברופאים, במשפט המקורי נכתב: " 9.

נשים לב שיש שני מאורעות קשורים: כשיש מחסור ברופאים, הטיפול מתבצע על ידי   ".ראשוני

 .manyיטוי הכמותי אחיות. בנוסף, מופיע הב

ל ידי רופאים מאשר על להיות מטופלים ע מעדיפיםאנשים 'שאינה נכונה. בתשובה זו נכתב  (1)תשובה  

זה מידע שלא נכתב במשפט המקורי. בנוסף, חסרה התייחסות למחסור ברופאים.  .'ידי אחיות

 התשובה נפסלת.

שמספקות טיפול רפואי ראשוני  אלו לעתים קרובותלפי התשובה 'אחיות הן נכונה.  (2)תשובה  

 . הקשר המקורי נשמר, וכך גם התיאור הכמותי. התשובה מתאימה.'בקהילות שבהן אין רופאים

היו באחריותם של  בעבראחיות מבצעות תפקידים ש כיוםבתשובה נכתב ש'אינה נכונה. ( 3)תשובה  

בהם חסרים רופאים.  רופאים'. במשפט המקורי לא היתה התייחסות לעבר, והמשפט עסק במקומות

 התשובה נפסלת.

 כדינכתב כי 'אחיות בדרך כלל נשלחות לקהילות בהן יש מחסור ברופאים נכונה.  אינה( 4)תשובה  

לספק שירותים רפואיים נוספים'. יש כאן מידע נוסף כיוון שלא נאמר במשפט המקורי שאחיות 

חיות העניקו טיפול רפואי ראשוני, נשלחות במיוחד לאזורים אלו. נוסף על כך, במשפט המקורי הא

 ואילו כאן טיפול רפואי נוסף. התשובה נפסלת. 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

  ".בעולםמלחינים קלאסיים הידועים  מעט, אנגליה ייצרה 20-עד המאה הבמשפט המקורי נכתב: " 10.

 ( ולביטוי הכמותי )מעט(.20-נשים לב לתיאור הזמן )לפני המאה ה

חסרה מקבילה . , אנגליה הייתה ידועה במלחינים הקלאסיים שלה'בעבר'אינה נכונה.  (1)תשובה  

לביטוי הכמותי, מה שהופך את משמעות המשפט: משתמע מהמשפט שאנגליה הפיקה הרבה מלחינים 

 התשובה נפסלת.מוכרים, בניגוד לכתוב במשפט המקורי. 

 ם קלאסיים מאנגליה שהיו ידועים בעולם'.מלחיני אין הרבה, 21-'לפני המאה ה נכונה. (2)תשובה  

 .מתאימההתשובה סדר האירועים והתיאור הכמותי נשמרו. 

היו מאנגליה'.  21-של המאה ה'חלק מהמלחינים הקלאסיים הטובים ביותר אינה נכונה. ( 3)תשובה  

ור . בנוסף, אין אזכבמהלכה, ולא על מה שקרה 21-המאה ה עדבמשפט המקורי מדובר על מה שקרה 

 התשובה נפסלת. במשפט המקורי לכך שמדובר על מלחינים טובים אלא על מלחינים ידועים.
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, מעט מלחינים קלאסיים מאנגליה השיגו פרסום בינלאומי'. 21-במאה ה'אינה נכונה. ( 4)תשובה  

, ולא 21-המאה ה לפניתיאור הזמן בשאלה שגוי כיוון שבמשפט המקורי מדובר על מלחינים ידועים 

 התשובה נפסלת. .לכהבמה

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

הדיווחים של כתב המלחמה ריצ'רד הרדינג דייוויס על מעשי הגבורה של במשפט המקורי נכתב: " 11.

 ".עזרו לבסס את המוניטין של רוזוולט כמנהיג צבאי אמיץ ארה"ב-מלחמת ספרדתאודור רוזוולט ב

כתב על  דייוויסהכתב דאי להבין את מערכת היחסים: במשפט זה יש ריבוי פרטים ותיאורים, ולכן כ

 . למוניטין של רוזוולט ועזר דיווחיורוזוולט. 

'הדיווחים של דייוויס המתארים את מעשי הגבורה של תאודור רוזוולט נכונה. אינה ( 1)תשובה  

 ככתב צבאי'. במשפט המקורי מדובר על וויסישל די המוניטיןארה"ב ביססו את -במלחמת ספרד

 המוניטין של רוזוולט ולא על המוניטין של דייוויס. התשובה נפסלת.

'התדמית של רוזוולט כמנהיג צבאי אמיץ התבססה בחלקה על מאמרים שריצ'רד נכונה.  (2)תשובה  

 ארה"ב'. התשובה מתאימה.-הרדינג דייוויס כתב על רוזוולט במהלך מלחמת ספרד

העלה ארה"ב, דייוויס -ולותיו של רוזוולט במלחמת ספרד'בדיווחיו על פעאינה נכונה.  (3)תשובה  

על תדמיתו של רוזוולט כמנהיג צבאי גדול'. במשפט המקורי נכתב שדייוויס תרם לתדמית  שאלות

 נפסלת.החיובית של רוזוולט, ולא שהוא העלה ספקות בקשר למנהיגותו. התשובה 

 שהמציאבאי גאון נוצר בעיקר על ידי דייוויס, 'המוניטין של רוזוולט כמנהיג צנכונה. אינה  (4)תשובה  

ארה"ב'. במשפט המקורי נכתב שדייוויס -גבורה של רוזוולט במלחמת ספרדעל מעשי  סיפורים רבים

 נפסלת.התשובה . דיווח על מעשיו של רוזוולט, כלומר שהם קרו באמת ולא הומצאו

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

המשפט קצר  ".כשחומר מוצק התמוסס בתוכו עולההרתיחה של נוזל נקודת במשפט המקורי נכתב: " 12.

 ולכן נשים לב למידע נוסף בתשובות ולחוסרים מהותיים מהמשפט המקורי.

שהתמוסס בו'. יש כאן מידע  תלויה בסוג המוצק'נקודת הרתיחה של נוזל נכונה. אינה ( 1)תשובה  

החומר. בנוסף, חסר מידע סוג תלויה בנוסף כיוון שלא הוזכר במשפט המקורי שנקודת הרתיחה 

 מהותי בתשובה: העלייה של נקודת הרתיחה. התשובה נפסלת.

'ככל שנקודת הרתיחה של נוזל גבוהה יותר, כך חומר מוצק מתמוסס בו מהר נכונה. אינה  (2)תשובה  

וזל, יותר'. יש כאן שינוי ביחסים בין החלקים. במשפט המקורי המסת מוצק השפיעה על תכונות הנ

 מס. התשובה נפסלת.יוכאן תכונות הנוזל משפיעות על המהירות בה המוצק י

לכמות החומר המוצק  באופן פרופורציונלי'נקודת הרתיחה של נוזל עולה אינה נכונה.  (3)תשובה  

שהתמוסס בו'. יש כאן מידע נוסף על כמות המוצק ועל היחס הישר בין הכמות לעלייה בנקודת 

 פסלת.נהרתיחה. והתשובה 

כאשר אותו נוזל מכיל חומר מוצק  גבוהה יותר'הטמפרטורה בה נוזל רותח נכונה.  (4)תשובה  

 שהתמוסס בו'. התשובה מתאימה.

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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 בה יש להבין את המטרה העיקרית של קטע הקריאה. כלליתזו שאלה  13.

דות השיא בקריירה של אבוט. בפסקה לפי התשובה, הטקסט מסכם את נקוכונה. אינה נ( 1)תשובה  

הראשונה מוזכרות קבוצות בייסבול מפורסמות שאבוט היה חלק מהן, אך לא ניתן לומר שזו מטרת 

 הקטע כולו. התשובה נפסלת.

לפי התשובה, מטרת הטקסט היא לתאר את המכשולים איתם מתמודדים אינה נכונה. ( 2)תשובה  

שובה כללית מדי כיוון שהטקסט עוסק בג'ים אבוט ולא ספורטאים בעלי מוגבלויות פיזיות. הת

 בספורטאים בעלי מוגבלויות באופן כללי. התשובה נפסלת.

לפי התשובה, מטרת הטקסט היא לתאר את התרומה של אבוט לתחום אינה נכונה.  (3)תשובה  

ביתר  הבייסבול המקצועי. בפסקה האחרונה דובר על תרומתו של אבוט בעיקר בתחום החברתי, וגם

 נפסלת.משחק הבייסבול. התשובה בהפסקאות לא מופיע שינוי משמעותי שאבוט עשה 

. לפי התשובה, מטרת הטקסט היא להציג את סיפורו של ספורטאי יוצא דופןנכונה.  (4)תשובה  

 .התשובה מתאימה

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 לגבי עובדה המוזכרת בפסקה הראשונה. שאלת פסקהזו  14.

בתשובה נכתב שאבוט זכה באליפות בליגה המרכזית, אך הניצחון הוזכר כונה. אינה נ( 1)ובה תש 

 לגבי המשחק שלו בקולג' ולא בליגה המרכזית. התשובה נפסלת. 4בשורה 

שנים.  10בתשובה נכתב שאבוט שיחק בקבוצת קליפורניה אנג'לס במשך אינה נכונה. ( 2)תשובה  

שנים בכמה קבוצות שונות, ולא רק בקבוצה זו. התשובה  11משך כתוב שהוא שיחק ב 6-4בשורות 

 נפסלת.

אינה נכונה. בתשובה נכתב שאבוט זרק את הזריקה המהירה ביותר בליגה המרכזית  (3)תשובה  

בבייסבול. בשורה הראשונה כתוב שהוא אחד מהזורקים המהירים ביותר, אך לא שהוא ביצע את 

 סלת.נפ. התשובה ביותרהזריקה המהירה 

בתשובה נכתב שאבוט מעולם לא שיחק בליגה המשנית בבייסבול, וכך גם נכתב נכונה.  (4)תשובה  

 :2-3בשורות 

"While most baseball players begin their professional careers in the minor leagues, Abbot was signed by a 

major league team straight out of college." 

 ה.שובה מתאימהת 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

בה יש להבין את מטרתה של הפסקה השנייה. הפסקה עוסקת בעיקר בסגנון המיוחד  שאלת פסקהזו  15.

שבו אבוט משחק בייסבול כדי להתמודד עם כך שחסרה לו יד. אמנם בשורות הראשונות מוזכר כיצד 

מרכזי של הפסקה. בהמשך מתוארת בהרחבה אבוט עסק בספורט כבר בילדותו, אך זה לא הרעיון ה

 הטכניקה המיוחד שאבוט פיתח במשחק הבייסבול.

 .(3)התשובה הנכונה היא  
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בה יש להבין את המטרה של הפסקה השלישית. בפסקה זו מתוארת ההשפעה של  שאלת פסקהזו  16.

 הברית.אבוט על אנשים וילדים בעלי מוגבלויות פיזיות ועל ההרצאות שלו ברחבי ארצות 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 שאבוט יטען.  בירסבה מבקשים לבחור מבין התשובות איזו טענה הכי  שאלה כלליתזו  17.

 נבדוק את התשובות:

"הייתי צריך לפרוש מוקדם יותר". לא מתוארת בקטע סיבה אפשרית לכך כונה. אינה נ( 1)תשובה  

 נפסלת. שאבוט היה רוצה לפרוש מוקדם. התשובה

אינה נכונה. "בייסבול הוא הספורט המתאים ביותר לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות". ( 2)תשובה  

נכתב כי ההורים של אבוט עודדו אותו לשחק כדורגל, בגלל העובדה שהמוגבלות הפיזית  9-10בשורות 

וגבלויות אלא של אבוט היא ביד. אבוט בחר בבייסבול לא בגלל שהוא מתאים יותר לספורטאים עם מ

 בגלל העדפה אישית שלו. התשובה נפסלת.

"זה היה קשה לפעמים, אבל לא התייאשתי". לאורך הקטע תוארו הקשיים של נכונה.  (3)תשובה  

אבוט וכיצד הוא התמודד איתם. בפסקה האחרונה כתוב גם שהוא העביר הרצאות על התמודדויות 

 עם קשיים. התשובה מתאימה.

"אהבתי לשחק בקבוצת האנג'לס יותר מאשר בקבוצת היינקיז". לא נאמר או כונה. נאינה  (4)תשובה  

 נפסלת.התשובה . נרמז בקטע דבר על הקבוצות בהן אבוט נהנה יותר

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

. נבדוק את התשובות, 111מתאים לתיאור של טאיפיי  אינובה יש לבחור משפט ש שאלה כלליתזו  18.

 ונפסול טענות שתואמות לכתוב בקטע:

 כתוב: 12'הבניין מכוסה בזכוכית ירוקה'. בשורה כונה. אינה נ( 1)תשובה  

"the green glass-encased, tiered tower "  
 כלומר הבניין מכוסה בזכוכית ירוקה. התשובה נפסלת. 

נכתב בהקשר  counterweightונח )משקל נגד('. בטקסט המ counterweight'הבניין הוא נכונה.  (2)תשובה  

 שהוא חלק ספציפי מתוך הבניין ולא הבניין כולו. התשובה מתאימה. -( 21)שורה  של ה"פנדולום' 

 :3-2'הבניין הוא קניון יוקרתי'. לפי שורות אינה נכונה.  (3)תשובה  

"The mammoth office building and luxury shopping mall - called Taipei 101 "  

 נפסלת.כלומר, התיאור מתאים לתיאור הבניין והתשובה  

 :9-8'הבניין יציב ובטוח'. לפי שורות נכונה. אינה  (4)תשובה  
  "Taipei 101’s stature both stable and safe"  

 נפסלת.התשובה  

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

. 7ליזם של הבניין" המוזכר בשורה בה יש להבין איזו פסקה בטקסט עוסקת ב"סימבו שאלת כלליתזו  19.

שהבניין ממחיש את הפתגם האסייתי לפיו  צויןמהסמליות של הבניין הוזכרה בפסקה האחרונה, בה 

 כדי להתמודד עם אתגרים בחיים, צריך להיות כמו מקל במבוק.

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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הבניין  11-9נים גבוהים. לפי שורות בה יש להסיק מהפסקה השנייה מה נכון לגבי בניי שאלת פסקהזו  20.

ולא רק  מעט גמישהגבוה צריך להתמודד עם רוחות חזקות ותנועות קרקע, ולשם כך הוא צריך להיות 

כתוב שבעת הצורך הוא מתנועע לפנים ולאחור. ניתן להסיק שזוהי תכונה הדרושה  13-12חזק. בשורה 

 לבניינים גבוהים נוספים.

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

של טאיפיי  TMD-מוזכרת בפסקה השלישית על ה לאבה יש לבחור את התשובה ש שאלת פסקהזו  21.

הוא כדור מתכת התלוי מכבלים בתא ייעודי במעלה הבניין, ומתנדנד מצד  TMD-. לפי הפסקה, ה101

 לצד כדי לייצב את הבניין בעת רוחות חזקות. נבדוק תשובות ונפסול תשובות שמופיעות בקטע:

 הוא אכן הגדול בעולם. התשובה נפסלת. 11'הוא הגדול בעולם'. לפי שורה כונה. אינה נ( 1)שובה ת 

 כתוב: 17בשורה  .'הוא תלוי באזור חלול בתוך המבנה'אינה נכונה. ( 2)תשובה  
 "situated in an open chamber at the center of the building’s upper floors"  

 התשובה נפסלת. 

 -כתוב שהוא מורכב מ 18בשורה 'הוא עשוי פלדה וצבוע בזהב'. נכונה. אינה  (3)ה תשוב 

"stacked steel plates"  כתוב שהוא  28ובשורה"gold-painted" נפסלת.. התשובה 

כמו רוח  במצבים קיצונייםכתוב שהוא נע  20-19'הוא לא מפסיק לנוע'. בשורות נכונה.  (4)תשובה  

 כלומר הוא לא נע כל הזמן. התשובה מתאימה.  חזקה או רעידת אדמה,

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

על פי הפסקה  111בה יש לבחור את המשפט המתאר את המטוטלת בטאיפיי  שאלת פסקהזו  22.

נגד וכך -כתוב שבעת רוח חזקה או רעידת אדמה, המטוטלת פועלת כמשקל 20-19השלישית. בשורות 

 לומר, היא מאזנת את הכוחות הפועלים על הבניין.שולטת בתנועות של הבניין. כ

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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 שניפרק  -אנגלית  -פתרונות 
מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 

התשובה 
 הנכונה

1 3 3 3 2 2 3 

 

שתדגיש את . אנו מחפשים מילה כי "לזוחלים יש ______ ארבע רגליים או שבכלל אין"במשפט נכתב  1.

 העובדה שיש שתי אפשרויות.

 אפילו=  even :(1)תשובה  

 כמעט=  almost  :(2)תשובה 

 או=  either :(3)תשובה 

 באמת=  really  :(4)תשובה 

 אין".ארבע רגליים או שבכלל  או"לזוחלים יש  

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 

כי "הצינון הנפוץ בדרך כלל מלווה בשיעול, שעשוי ____ הרבה אחרי שכל שאר במשפט נכתב  2.

 אנו מחפשים פועל שמתאר את ההישארות של השיעול.. הסימפטומים נעלמו"

 לאותת, לסמן=  signal :(1)תשובה  

 להתאים=  adjust  :(2)תשובה 

 להמשיך=  persist :(3)תשובה 

 לקרוס=  collapse  :(4)תשובה 

 הרבה אחרי שכל שאר הסימפטומים נעלמו". להמשיך"הצינון הנפוץ בדרך כלל מלווה בשיעול, שעשוי  

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

אנשים בכל קילומטר מרובע, _____ מונג קוק בהונג קונג הוא צפוף  131,111כי "עם במשפט נכתב  3.

 אנו מחפשים מילה שתתאר את המקום מונג קוק. .באופן קיצוני"

 פרטיות=  privacy :(1)תשובה  

 מחוז=  district  :(2)תשובה 

 תחזית=  forecast :(3)תשובה 

 מעלה, סגולה=  virtue  :(4)תשובה  

 מונג קוק בהונג קונג הוא צפוף באופן קיצוני". מחוזאנשים בכל קילומטר מרובע,  131,111"עם  

 .(2)הנכונה היא התשובה  
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 יצאה לדרך ל____ ראשון  - הקלרמונט -כי "אוניית הקיטור המסחרית הראשונה במשפט נכתב  4.

 אנו מחפשים מילה שתתאר את הדרך הראשונה של האונייה.. "1817-ב

 רכישה=  purchase :(1)תשובה  

 מסע, נסיעה=  voyage  :(2)תשובה 

 כיבוש=  conquest :(3)תשובה 

 הון=  fortune  :(4)תשובה 

 ".1817-ראשונה ב נסיעהיצאה לדרך ל - הקלרמונט -"אוניית הקיטור המסחרית הראשונה  

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

אנו מחפשים פועל שבעלי חיים . כי "הרבה חיות פרא ____ כשהן חשות סכנה קרובה"במשפט נכתב  5.

 עשויים לעשות בעת סכנה.

 גוזר קוצץ,=  clip :(1)תשובה  

 רועה, שורט=  graze  :(2)תשובה  

 בורח=  flee :(3)תשובה 

 גר=  dwell  :(4)תשובה  

 כשהן חשות סכנה קרובה". בורחות "הרבה בעל חיות פרא 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

אנו . כי "מנסרה יכולה לשמש לפיצול של ___ של אור לבן לצבעים של הספקטרום"במשפט נכתב  6.

 שתתאר את הצורה של האור הלבן שעובר הפרדה. מחפשים מילה

 קרן=  beam :(1)תשובה  

 צינור=  tube  :(2)תשובה 

 גזע=  breed :(3)תשובה 

 זרד, ענף קטן=  twig  :(4)תשובה  

 אור לבן לצבעים של הספקטרום".קרן "מנסרה יכולה לשמש לפיצול של  

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

לה היא מדינה ____ בוטנית: יותר מיני צמחים נמצאים שם מאשר בארצות כי "ונצואבמשפט נכתב  7.

אנו מחפשים מילה שתתאר כמות גדולה, כיוון שבהמשך המשפט מתואר שיש . הברית ובקנדה ביחד"

 ונצואלה צמחים רבים.וב

 קטלני=  lethal :(1)תשובה  

 מגוון=  diverse  :(2)תשובה 

 מרוחק=  remote :(3)תשובה 

 מיומן=  adept  :(4)תשובה 

מבחינה בוטנית: יותר מיני צמחים נמצאים שם מאשר בארצות הברית  מגוונת"ונצואלה היא מדינה  

 ובקנדה ביחד".

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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אנו מחפשים . כי "על אף שזה ____ עבור רבים, חזרה היא שיטת למידה יעילה מאוד"במשפט נכתב  8.

ים לחשוב על חזרות בעת למידה. נשים לב למילת הניגוד בתחילת מילה שתתאר מה אנשים עשוי

 המשפט שרומזת שעל אף שהשיטה יעילה, יש לה חסרון משמעותי.

 משעמם=  tedious :(1)תשובה  

 מלא אהבה=  amorous  :(2)תשובה 

 ראוותני=  ostentatious :(3)תשובה 

 בולט לעין=  conspicuous  :(4)תשובה  

 עבור רבים, חזרה היא שיטת למידה יעילה מאוד". עמםמש"על אף שזה  

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

נשים לב לקשר של סיבה ותוצאה הקיים   ".הצמר שלה בגללהלמה מוערכת במשפט המקורי נכתב: " 9.

 במשפט )הצמר מוביל להערכה(.

וש במילים נרדפות יש שימ .'הצמר שלהן בגללהלמות מוערכות 'שנכונה. בתשובה זו נכתב  (1)תשובה  

 .מתאימההתשובה אך משמעות המשפט נשארה זהה. 

. זהו מידע שלא מופיע במשפט 'הצמר של הלמה מאוד יקר'בתשובה זו נכתב שאינה נכונה.  (2)תשובה  

 המקורי. התשובה נפסלת.

. יש כאן נחרצות שלא מופיעה 'טוב מגיע מלמות הכיהצמר 'בתשובה כתוב שאינה נכונה. ( 3)תשובה  

 התשובה נפסלת. שפט המקורי.במ

. במשפט 'מגדלים את הלמות בעיקר עבור הצמר שלהן'בתשובה כתוב שאינה נכונה. ( 4)תשובה  

המקורי נכתב שהן מוערכות בזכות הצמר אך לא הוזכר שמגדלים אותן בעיקר בשביל השימוש בו. 

 התשובה נפסלת.

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

ך הציפייה להוריקן סנדי, כמה ערים לאורך החוף האטלנטי של ארה"ב במהלבמשפט המקורי נכתב: " 10.

נשים לב למי מבצע את הפעולה:   ".ציוו על חובת התפנות של שכונות שנמצאו בדרכה של הסופה

  הערים הכריזו על הפינוי ואילצו את התושבים לעזוב.

חוף עזבו את בתיהם לפני 'אנשים רבים המתגוררים בסמוך לתשובה אינה נכונה. לפי ה (1)תשובה  

הגעת הסופה'. במשפט המקורי הרעיון המרכזי הוא שהערים עצמן גרמו לתושבים לעזוב, ולא 

 . התשובה נפסלת.שתושבים התפנו מרצונם

הערים לאורך החוף האטלנטי נקטו באמצעים חריגים כדי  רוב'תשובה לפי האינה נכונה.  (2)תשובה  

דרישת הפינוי. נוסף על כך, המשפט המקורי   -לחלק מהותי במשפט  להתכונן לסופה'. אין כאן אזכור

 הערים. התשובה נפסלת.רוב בערים ולא כמה בעסק 

ערים לאורך החוף האטלנטי דרשו עזרה כדי להתמודד עם 'תשובה לפי האינה נכונה. ( 3)תשובה  

ה מגורם אחר. זאת הסופה'. במשפט המקורי הערים פעלו בעצמן )פינו את התושבים( ולא ביקשו עזר

 דרישת הפינוי. התשובה נפסלת. -ועוד, חסר אזכור לחלק מהותי במשפט 

'כשהסופה התקרבה, מספר ערים לאורך החוף האטלנטי דרשו  תשובהלפי הנכונה.  (4)תשובה  

 .מתאימההתשובה  מהתושבים לעזוב אזורים מאוימים'.

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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מה יסודות כימיים, כמו פחמן, קיימים במגוון מבנים גבישיים, וכל אחד כבמשפט המקורי נכתב: " 11.

דוגמה רק המשפט עוסק בכמה יסודות שיש להם אלוטרופים, ופחמן הוא   ".מהם נקרא אלוטרופ

 אחת מתוכם.

זה משפט  .'כל האלוטרופים של פחמן בעלי צורה גבישית דומה'תשובה לפי האינה נכונה.  (1)תשובה  

ן, בניגוד למשפט המקורי. בנוסף, המידע סותר את המשפט המקורי כיוון שבמקור שעוסק רק בפחמ

 התשובה נפסלת. כתוב שהגבישים מגוונים בצורתם.

או יותר נקראים  שני יסודות כימיים'גבישים המכילים תשובה לפי האינה נכונה.  (2)תשובה  

 ים למבנה אחד. התשובה נפסלת.אלוטרופים'. במשפט המקורי לא הוזכר שילוב של כמה יסודות כימי

'אלוטרופים הם צורות שונות של מבנה גבישי של אותו יסוד כימי'. תשובה לפי הנכונה. ( 3)תשובה  

 הרעיון המרכזי נשמר למרות שלא מוזכרת הדוגמה של פחמן. התשובה מתאימה.

של  יותרב הרחב'פחמן הוא היסוד הכימי עם המגוון תשובה לפי האינה נכונה. ( 4)תשובה  

אלוטרופים'. זה משפט שעוסק רק בפחמן, בניגוד למשפט המקורי. בנוסף, מופיעה כאן נחרצות שלא 

 התשובה נפסלת. הופיעה במקור )המגוון הרחב ביותר(.

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

מהרופאים ביוון העתיקה קיבלו על עצמם את ההנחיות של שבועת  מיעוטרק במשפט המקורי נכתב: " 12.

  נשים לב לתיאור הכמותי של הרופאים.  ".היפוקרטס

לומר את שבועת היפוקרטס'.  סרבוהרופאים  רוב'ביוון העתיקה, תשובה לפי האינה נכונה.  (1)תשובה  

אמנם רק מעט רופאים קיבלו על עצמם את השבועה, אך לא ניתן להסיק שהיתר,  -יש הוספת מידע 

 התשובה נפסלת. כלל לא הכירו אותה.לקחת אותה. יתכן שרובם  סירבוהרוב, 

המפורטים בשבועת היפוקרטס יושמו על ידי מעט מהחוקים 'תשובה לפי האינה נכונה.  (2)תשובה  

'. במשפט המקורי, הכמות המעטה התייחסה לכמות הרופאים שהתחייבו, ולא היוונים הרופאים

 לכמות החוקים שמבצעים מתוך השבועה. התשובה נפסלת.

'שבועת היפוקרטס נוסחה על ידי קבוצה קטנה של רופאים ביוון תשובה לפי הונה. אינה נכ( 3)תשובה  

העתיקה'. במשפט המקורי נכתב שמעט רופאים קיבלו אותה, ולא היתה התייחסות כלל למי ניסח 

 אותה. התשובה נפסלת.

רופאים קיבלו את ההתחייבויות  יחסית מעט'ביוון העתיקה, תשובה לפי הנכונה. ( 4)תשובה  

 .מתאימההתשובה  המפורטות בשבועת היפוקרטס'.

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

  בה יש להסיק מהפסקה הראשונה שריצ'רד ארכבולד היה ___ למצוא את  שאלה ממוקדתזו  13.

כלומר היה אמור להיות לא מיושב, " supposedly uninhabited"כתוב שהאזור היה  3-2הדאני. בשורות  

 מהימצאות הדאנים באזור זה. הופתעהוא ולכן סביר לטעון ש

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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 שעוסקת במטרה העיקרית של הפסקה השנייה. בפסקה מתואר הגילוי של יותר  שאלת פסקהזו  14.

אנשים בני שבט הדאני, אשר לא ידעו עליהם לפני כן. בנוסף כתוב בפסקה שזו אחת הפעמים  51,111-מ

שים מבודדים, ושגילויים מאוחרים יותר היו בסדרי גודל קטנים הרבה האחרונות שבה גילו כך אנ

 יותר. כלומר, הפסקה מדגישה מה מיוחד ויוצא דופן בגילוי של ארכבולד.

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 לביטוי  בה יש להבין איזה ביטוי מבין התשובות קרוב במשמעותו שאלה ממוקדת זו 15.

"yielded to"  במהרה  . בשורה זו נכתב שהפחד של הדאנים13המופיע בשורהyielded to  לסקרנות. גם

נות. נחפש סקרהתחלף בלסקרנות או הפך מבלי להכיר את משמעות המילה, ניתן להסיק שהפחד 

  תשובה מתאימה:

 גדל מתוך=  grew out of :(1)תשובה  

 -, נאחז בשמר על=  held on to  :(2)תשובה 

 נפגש עם=  met with :(3)תשובה 

 התחלף על ידי=  was replaced by  :(4)תשובה  

 ".-היא "נכנע ל, yielded toהמשמעות המילולית של הביטוי  

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 נבדוק את התשובות: נטען בטקסט. לאבה יש לבחור את המשפט ש שאלה כלליתזו  16.

כתוב  12בשורה  פן מיידי'.'הדאני קיבלו בברכה את פניהם של המבקרים באו נכונה. (1)תשובה  

, כלומר שבהתחלה הדאני היו מבוהלים "Dani were terrified of the unexpected visitors"שבהתחלה 

 .מתאימההתשובה  מהמבקרים. לכן, לא ניתן לטעון שהם קיבלו בברכה את פניהם.

. 16-15מוזכרת בשורות 'הדאני הוקסמו מכלי העבודה של החוקרים'. עובדה זו אינה נכונה.  (2)תשובה  

 התשובה נפסלת.

, מצוין שאחרי 19-18. בשורות '1938אנשים רבים הגיעו לעמק הגדול אחרי 'אינה נכונה. ( 3)תשובה  

המשלחת של ארכבולד הגיע לדאני "זרם" של מיסיונרים, סוחרים, נציגים פוליטיים ותיירים. 

 התשובה נפסלת.

כתוב שהדאני  16ל הדאני הושפעה מהעולם החיצון'. בשורה 'דרך החיים שאינה נכונה. ( 4)תשובה  

מתואר שינוי גדול עוד יותר שנגרם מהמגע עם העולם  20-19החלו להשתמש בכלים חדשים. בשורות 

 החיצון: מנהגים תרבותיים מסוימים ננטשו ואחרים דוכאו. התשובה נפסלת.

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 

 21-20סיק מתוך הפסקה האחרונה דבר מה לגבי אנתרופולוגים. בשורות בה יש להשאלה ממוקדת זו  17.

כתוב שאנתרופולוגים עדיין תוהים האם הקשר עם העולם החיצוני הועיל או הזיק לאנשים משבטים 

עתיקים כמו הדאני. כלומר, הם עדיין דנים בשאלה לגבי ההשפעות החיוביות והשליליות של תגליתו 

 של ארכבולד.

 .(3)כונה היא התשובה הנ 
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 נכתב: 3-2על עובדה שנכתבה בפסקה הראשונה. בשורות  שאלה ממוקדתזו  18.

"He thought it very unlikely that his work would ever see the light of day " 

 כלומר הוא לא חשב שהוא יצליח להוציא לאור את מה שכתב. בנוסף הוא תיאר את כתב היד  

עמודים של שטויות. ניתן להסיק שהוא לא חשב  160, כלומר, "a hundred and sixty pages of drivel"כ

 שהספר שכתב טוב.

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

" backdrop"יכולה להחליף את המילה  לאבה יש להבין איזו מבין התשובות  שאלה ממוקדתזו  19.

 . משמעות המילה היא רקע.9המופיעה בשורה 

 סביבה, תפאורה=  setting :(1)תשובה  

 מיקום= location  :(2)תשובה 

 פשע=  crime :(3)תשובה 

 במה, זירה=  stage  :(4)תשובה  

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 ניתן להסיק מהפסקה השנייה. לאבה יש לקבוע מה שאלת פסקה זו  20.

כתוב שהספר  11שורה 'הסיפורים התרחשו באזורים שונים של אדינבורו'. בנכונה.  אינה (1)תשובה  

. התשובה "better- and lesser-known spots in Edinburgh"זכה לשבחים בעקבות התיאורים שלו על 

 נפסלת.

 כתוב 11'. בשורה עובדתית יםיקשל רנקין על חקירות הפשע היו מדו'התיאורים נכונה.  (2)תשובה  

"his tales of crimes"יפורים אמיתיים. לא כתוב בפסקה , כלומר מדובר על מעשיות ולא על ס

 שהסיפורים היו נכונים עובדתית. התשובה מתאימה. 

נכתב שהוא  8. 'כתביו של רנקין משקפים את היכרותו עם אדינבורו'. בשורה אינה נכונה (3)תשובה  

מצוין שהוא כותב בספריו על אזורים מוכרים ופחות מוכרים  11-10, ובשורות 18עבר לאדינבורו בגיל 

 ל אדינבורו. לכן, ניתן להסיק שהוא מכיר את אדינבורו. התשובה נפסלת.ש

 'הקוראים של רנקין נהנים מהמורכבות של הסיפורים שלו'. בשורות נכונה. אינה  (4)תשובה  

", כלומר בעקבות העלילות intricate plotsכתוב שספריו זכו לשבחים בין היתר בעקבות " 11-10

 המורכבות. התשובה נפסלת.

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

על המטרה העיקרית של הפסקה השלישית. פסקה זו מתארת בהרחבה את הדמות  שאלת פסקהזו  21.

 הבלש ג'ון ריבוס. -הראשית בספריו של רנקין 

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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פרים, ג'ון בה יש לבחור את התשובה המכילה סתירה או ניגוד בתיאור של גיבור הס שאלה ממוקדתזו  22.

 :את התשובותנבדוק  ריבוס.

 'עולמו הפנימי מסובך כמו העיר'. אין כאן סתירה ולכן התשובה נפסלת.נכונה.  אינה (1)תשובה  

 'הוא בודד במרדפו אחרי הצדק'. אין כאן סתירה ולכן התשובה נפסלת.נכונה.  אינה( 2)תשובה  

י מתוארת כאן גם תכונה 'הוא בעל אופי מחוספס אבל מיטיב'. יש כאן סתירה כנכונה.  (3)תשובה  

, butשלילית וגם תכונה חיובית של ריבוס. גם בלי להבין את כל המילים, קיומה של מילת הניגוד 

 רומזת שבתיאור זה מופיעה סתירה. התשובה מתאימה.

פנים עם הערכה להומור שחור'. אלו לא תכונות מנוגדות ולפיכך -'הוא אדם רבנכונה. אינה  (4)תשובה  

 תירה. התשובה נפסלת.אין כאן ס

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 


