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 0202 סתיו -פתרונות 
 פרק ראשון - חשיבה מילולית
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 פרק שני - חשיבה כמותית
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 פרק ראשון - אנגלית

מספר 
 השאלה

2 0 3 4 5 6 7 8 9 22 22 20 23 24 25 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 02 02 00 

התשובה 
 הנכונה

4 2 2 3 4 2 2 

 

 פרק שני - אנגלית

מספר 
 השאלה

2 0 3 4 5 6 7 8 9 22 22 20 23 24 25 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 02 02 00 

התשובה 
 הנכונה

3 1 2 4 2 3 4 

 
 
 



  -3- פרק ראשון -מילולית  חשיבה
 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

 

 פרק ראשון -חשיבה מילולית  -פתרונות 
 

מספר 
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התשובה 
 הנכונה

3 2 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3  3 

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 02 02 00 03 

התשובה 
 הנכונה

4 2 2 3 3 2 1 3 

 

 .ייןליצירת  הוא מקום הפקת חומר הגלם  כרםכשם ש ,גבינהמקום הפקת חומר הגלם ליצירת  היא רפת 1.

 .לחםההיא מקום ייצור  מאפייה אינה נכונה: (1) תשובה 

 .תבואההוא מחסן של  אסם :נכונה אינה (2) תשובה 

 .  תפוזהוא מקום בו מגדלים  פרדס :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 .דולק לאמשמעותו  כבוי, כשם שנוכח לאמשמעותו איננו" " .2

 .צפוניהוא כיוון נגדי לדרומי  :אינה נכונה (1) תשובה 

 הם שני חלקים של אותו תהליך )מכירה(.  קונהו מוכר :אינה נכונה (3) תשובה 

הוא קיצוני לכיוון  רותחאחד )טמפרטורה(, ו הוא משהו קיצוני לכיוון קפוא אינה נכונה: (4) תשובה 

 שני.

 .(2) היא הנכונה התשובה       

היא פעולה שהפכה משהו אחר  הזדקקכשם ש ,אהובהיא פעולה שהפכה מישהו אחר להיות אהב  .3

 .נחוץלהיות 

 למישהו אחר. מזיןמשהו  נתןזה  האכיל :אינה נכונה (1) תשובה 

 )= רגוע(. לשלוה הפך בעצמו ז נרגע :אינה נכונה (2) תשובה 

)אבל היא לא הופכת אותו להיות  נהדרהיא פעולה שטוענת שמשהו  החמיא :נכונה אינה (4) תשובה 

 יותר נהדר משהיה(.

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 ושערה. שערההוא אוסף כל  שערש כשם ,ועלהעלה זה אוסף כל  עלווה .4

 .חולצהכל פרטי הלבוש, ביניהם  זה אוסף של לבוש :אינה נכונה (1) תשובה 

 .יחד אנשים הרבה של צעדמורכבת מהרבה  צעדה :אינה נכונה (2) תשובה 

 .מעורבבים ירקמורכב מכמה  סלט :אינה נכונה (3) תשובה 

 :פירושי מילים וביטויים 

 היא: כלל העלים של שיח או של עץ. עלווה המילהמשמעות 

 .היא: תהלוכה רגלית צעדה המילהמשמעות 

 .(4) היא הנכונה התשובה 
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 שלו.מקום זה ניסו להבין מה האיתרוהו שלו, כשם שאופי זה ניסו להבין את העמדו על טיבו  .5

 שעשה. עברה)נתנו לו קנס( זה הענישו מישהו על  קנסוהו :אינה נכונה (1) תשובה 

 חדש למישהו. שם)נתנו לו כינוי( זה לתת  כינוהו :אינה נכונה (2) תשובה 

  .רמז)פתרו אותו( זה משהו שקל יותר לבצע בעזרת  פתרוהו :אינה נכונה (4) שובהת 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

היא מילה " אנחנוש" כשםאך לרבים, "איזה" היא מילה שמשמשת לאותה מטרה כמו "ֵאילו"  . 6

 אך לרבים."אני" שמשמשת לאותה מטרה כמו 

 .לנקבהאך שניים שמשמשת לאותה מטרה כמו  היא מילה שתיים :אינה נכונה (1) תשובה 

 .איפההיא מילה שמשמשת לאותה מטרה בדיוק כמו  ַאֵיה :אינה נכונה (3) תשובה 

 בדיוק. ימיםזה שני  יומיים :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(2) היא הנכונה התשובה       
 

שתמש בזהות בדויה כאשר נתונה פסקה ויש למצוא טענה המשתמעת ממנה. לפי הפסקה, רומן גארי ה 7.

פרסם את הרומן "חיבוק גדול". הוא עשה זאת כי חשש שהביקורת השלילית של מבקריו על ספריו 

הקודמים הייתה ללא סיבה מוצדקת ונבעה מתפיסותיהם לגביו. ואכן, המבקרים היללו את הספר 

פרסם את הספר כשלא הכירו את שם המחבר. ניתן להסיק כי הטענה המשתמעת מדבריו היא שאילו 

  "חיבוק גדול" בשמו, ייתכן ומבקריו היו שליליים גם כלפי ספר זה. 

אינה נכונה: אם היה מפרסם את הספר בשמו האמיתי, ייתכן שהביקורות דווקא היו  (1)תשובה          

 שליליות. התשובה נפסלת.

מאובייקטיביות נכונה: נאמר כי גארי פרסם את הספר בזהות בדויה בגלל החשש  (2)תשובה  

המבקרים. אכן, ניתן להסיק כי אם היה חושב שהביקורות ניתנו במקצועיות ללא רבב, לא היה 

 מפרסם בזהות בדויה את ספרו החדש.  התשובה מתאימה.

אינה נכונה: לטענת גארי ביקורת המבקרים הייתה אוטומטית כלפיו כאשר פרסם את  (3)תשובה  

לאחר שהסתיר את זהותו, ביקורת המבקרים לא יכולה להיות  ספריו בזהותו האמיתית. עם זאת,

 אוטומטית כלפי הזהות החדשה שכן הם אינם מכירים את "אמיל אז'אר". התשובה נפסלת.

נכונה: לא עולה מהפסקה שהמבקרים לא קראו את הספר לעומקו. הסיבה בגינה  אינה (4)תשובה  

קרים יקראו לעומק את הספר, ללא אמונות שינה גארי את זהותו היא דווקא כדי להבטיח שהמב

 קודמות. התשובה נפסלת. 

 .(2) היא הנכונה התשובה 

 

לפתוח נגריה ברחוב הנגרים, ויש למצוא  לאזוהי שאלת עריכת ניסוי. המליצו לאסנת, נגרית צעירה,  8.

  בפתיחת נגריה ברחוב הנגרים: התומכת עובדה שנוגדת את קבלת ההמלצה, כלומר טענה 

אינה נכונה: תשובה זו נותנת סיבה בגינה לא כדאי לפתוח נגרייה ברחוב הנגרים. אם אסנת  (1)תשובה         

 תפתח עסק בקצה הרחוב הצפוני, ייתכן שלא יהיו לה הרבה לקוחות.  התשובה נפסלת.

תכן אינה נכונה: תשובה זו נותנת סיבה בגינה לא כדאי לפתוח נגרייה ברחוב הנגרים. יי (2)תשובה  

 שנגרים ותיקים יעתיקו ממנה רעיונות. התשובה נפסלת.
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לפתוח נגרייה ברחוב הנגרים. אם אסנת תפתח  כדאינכונה: תשובה זו נותנת סיבה בגינה  (3)תשובה  

 עסק ברחוב הנגרים, תהיה לה הנחה ניכרת מתשלומי המיסים. התשובה מתאימה.

נה לא כדאי לפתוח נגרייה ברחוב הנגרים. אם אסנת אינה נכונה: תשובה זו נותנת סיבה בגי (4)תשובה  

 תפתח עסק ברחוב הנגרים, ייתכן שהיא תחווה עיכוב באספקת חומרי גלם. התשובה נפסלת. 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

מתוארות זוהי שאלת כללים וסידורים בה מתוארים כללים ויש למצוא מסמך שסותר אותם. במחקר  9.

 . ראשית, נתמצת דרכים אלו: 17-מדות בין אצילים לאיכרים במאה השתי דרכים לחילופי מע

 אציל.ה.איכר.ה + נישואים עם אציל.ה =  • 

 אציל.ה + ירידה מנכסים = איכר.ה. • 

במילים אחרות, ניתן להפוך לאציל רק אם נישאים לאדם ממעמד האצולה, ואציל יכול להפוך לאיכר  

 רק אם יירד מנכסיו.

 תשובות שמתיישבות עם הכללים: 3הסותר כללים אלו, ולכן נפסול יש למצוא מסמך  

אינה נכונה: ייתכן כי האיכר נישא לאצילה, הפך לאציל וכעבור שנים ירד מנכסיו. לאחר  (1)תשובה         

 , הוא חזר להיות איכר. המקרה מתיישב עם הכללים. התשובה נפסלת.אצילשירד מנכסיו כ

יתכן כי אציל ירד מנכסיו והפך לאיכר, ואז התחתן עם אצילה וחזר להיות י אינה נכונה: (2)תשובה  

  אציל. המקרה מתיישב עם הכללים. התשובה נפסלת.

, ירדו מנכסיהם ונשארו איכרים. יתרה מכך, לפי איכריםאינה נכונה: ייתכן ובני זוג  (3)תשובה  

ם", כלומר לא כל אציל שירד הכללים "אצילים היו עשויים להפוך לאיכרים רק אם ירדו מנכסיה

 מנכסיו בהכרח הפך לאיכר. המקרה מתיישב עם הכללים. התשובה נפסלת.

נכונה: לא ייתכן שאצילה תהפוך לאיכרה עם נישואיה לאיכר וללא שירדה מנכסיה. לפי  (4)תשובה  

לים. הכללים, בנישואים כאלו האיכר הוא שיהפוך לאציל וישתנה מעמדו. המקרה לא מתיישב עם הכל

 התשובה מתאימה.

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

בשאלות השלמת משפטים, נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם  .22

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות:

וקרת דברים תמצות המשפט: תומכי העיתונות מברכים על כך שהעיתונות ח .נכונהאינה  (1)תשובה  

 . אין הגיון פנימי. התשובה נפסלת.שטחיתמסובכים בעזרת חקירה 

אינה נכונה. תמצות המשפט: מבקרי העיתונות שמחים שהעיתונות חוקרת דברים  (2)תשובה  

 מקצועית. אין הגיון פנימי. התשובה נפסלת.  לאמסובכים בעזרת חקירה 

יתונות חושבים שזה מוזר שהעיתונות חוקרת אינה נכונה. תמצות המשפט: תומכי הע (3)תשובה  

 דברים מסובכים בעזרת חקירה יסודית ומעמיקה. אין הגיון פנימי. התשובה נפסלת.

. תמצות המשפט: מבקרי העיתונות חושבים שזה גרוע שהעיתונות חוקרת דברים נכונה (4)תשובה  

 ימה. מסובכים בעזרת חקירה חובבנית בלבד. יש הגיון פנימי. התשובה מתא

 .(4) היא הנכונה התשובה       



  -6- פרק ראשון -מילולית  חשיבה
 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

 

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

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות:

קרי תמצות המשפט: מפתיע שהקהל מתלהב מוולף כי זה לא נפוץ. מב .נכונהאינה  (1)תשובה         

 המוזיקה שלא כמו הקהל משבחים את וולף. 

אין היגיון פנימי: אם המבקרים נוהגים שלא כמו הקהל, אז הם היו אמורים לשנוא אותו. התשובה  

 נפסלת.

אינה נכונה. תמצות המשפט: מפתיע שהקהל שונא את וולף כי זה נפוץ. כבר במשפט  (2)תשובה  

גיבים בקריאות בוז, אז המוזיקולוג לא צריך לחוש הפתעה. הראשון אין הגיון פנימי: אם זה נפוץ שמ

 התשובה נפסלת. 

נכונה. תמצות המשפט: מפתיע שהקהל מתלהב מוולף כי זה לא נפוץ. מבקרי המוזיקה שלא  (3)תשובה  

 כמו הקהל משמיצים את וולף. יש הגיון פנימי. התשובה מתאימה.

ע שהקהל מעריץ את וולף כי זה נדיר. כבר במשפט אינה נכונה. תמצות המשפט: לא מפתי (4)תשובה  

  הראשון אין הגיון פנימי: אם זה נדיר אז המוזיקולוג כן צריך להיות מופתע. התשובה נפסלת.

 .(3) היא הנכונה התשובה       

 

בשאלות השלמת משפטים, נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם  12.

 ה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות.מוצאים תשוב

כאשר שעון ממהר, הוא מראה שעה מאוחרת יותר מהשעה האמתית )למשל, בשעה שלוש הוא כבר  

כאשר שעון מפגר, הוא  כשעונד השעון מבין שהשעון ממהר, יש לו יותר זמן משחשב. -יראה ארבע( 

 -שהשעה שתיים(  עדייןהוא יראה  מראה שעה מוקדמת יותר מהשעה האמתית )למשל, בשעה שלוש

 כשעונד השעון מבין שהשעון מפגר, יש לו פחות זמן משחשב.

 תמצות המשפט: השעון ממהר ולצהריים נשאר זמן מועט משסבר.  .נכונהאינה  (1)תשובה         

 אם השעון ממהר אז צריך להיות יותר זמן משחשב. אין הגיון פנימי. התשובה נפסלת. 

אינה נכונה. תמצות המשפט: השעון מפגר ולצהריים נשאר זמן קצר משסבר ולכן חש הקלה  (2)תשובה  

כי לא יכל לאכול בשעות הקרובות. אם נשאר פחות זמן משסבר אך הוא לא יכול לאכול עדיין, הרי 

 שלא סביר שהוא ירגיש הקלה.  אין הגיון פנימי. התשובה נפסלת. 

ון ממהר ולצהריים נשאר זמן רב משסבר, ולכן חש הקלה כי נכונה. תמצות המשפט: השע (3)תשובה  

 לא יכל לאכול ולו כזית )קצת מאוד( בזמן הקרוב. יש הגיון פנימי. התשובה מתאימה.

 . תמצות המשפט: השעון מפגר ולצהריים נשאר זמן ארוך משסבר.אינה נכונה (4)תשובה  

 יון פנימי. התשובה נפסלת. אם השעון מפגר אז צריך להיות פחות זמן משחשב. אין הג 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

זוהי שאלת פסקה בה עלינו להסיק מה עולה מן הפסקה. לשם כך, נתמצת את הרעיון המרכזי העולה  13.

שניתן היה להניח כי השימוש בטכנולוגיה החדשה והארת הרחובות, היא היא שגרמה  למרותבפסקה: 

! כלומר, השינוי בדימויו של הלילה כממלכת הפוךהקשר הוא לדימויו של הלילה כממלכת השדים, 

 השדים היא שהביאה שגרמה לשימוש בטכנולוגיה חדשה והארת הרחובות. נבדוק את התשובות:
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של בני האדם משדים היא שהביאה להארת הרחובות.  החשש דווקא חוסר :אינה נכונה (1)תשובה         

 התשובה נפסלת.

: לפי הפסקה דווקא יש קשר בין הארת הרחובות לבין התערערות האמונה הנכונאינה  (2)תשובה  

 בשדים )למרות שהקשר הפוך משניתן היה לחשוב(. התשובה נפסלת.

נכונה: במשפטים שנפתחים בלולא, אילולא וכו', ננסה להבין מה קורה בפועל: אם לא היה  (3)תשובה  

פועל: פחת חששם של בני האדם מפני שדים, פוחת החשש, לא היו מאירים את הרחובות. כלומר, ב

ובעקבות כך הם בחרו להאיר את הרחובות. תשובה זו מביעה את הרעיון המרכזי של הפסקה. 

 התשובה מתאימה.

לפי תשובה זו הארת הרחובות העלימה את האמונה בשדים. לפי הפסקה     :אינה נכונה (4)תשובה  

 . התשובה נפסלת.הפוךהקשר הוא 

 .(3) היא נכונהה התשובה 

 

משמעי. אנו נשאלים על תגובתה המתאימה של נטלי -זו שאלת משמעות מילולית שעוסקת במשפט דו 14.

לעובדה שהמשפט הנאמר על ידי אריק ניתן להבנה ביותר מדרך אחת. ראשית, נגדיר איזה חלק 

דפנה, שחובבת  במשפטו של אריק ניתן להבנה ביותר מחלק אחד. אריק אומר כי אחותו ראתה שוב את

התעלמה ממנה גם הפעם. ממשפט זה לא ברור אם דפנה התעלמה מאחותו של  והיא טיולי פרחים,

אריק או שהאחות התעלמה מדפנה. כלומר, דו המשמעות במשפט זה סובב סביב הפועל "התעלמה". 

 תשובות: 3נחפש את התשובה המתאימה ונפסול 

של אריק מיקום המפגש ולכן במידע זה אין דו משמעות. אינה נכונה: לא אוזכר במשפטו  (1)תשובה  

 התשובה נפסלת.

אינה נכונה: לא אוזכר במשפט המקורי דבר הנוגע למזג האוויר. לא ניתן להבין מידע בכמה  (2)תשובה  

 דרכים אם הוא לא קיים כלל. התשובה נפסלת.

. שאלה זו אכן קשורה לעובדה נכונה: נטלי שואלת אם גם אחותו של אריק התעלמה מדפנה (3)תשובה  

 שהפועל "התעלמה" ניתן להבנה ביותר מדרך אחת ולכן ייתכן שנטלי תגיב כך. התשובה מתאימה.

היא זו שחובבת טיולי פרחים.   שדפנהאינה נכונה: נאמר במפורש במשפטו של אריק  (4)תשובה  

 התשובה נפסלת. 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

ה דימוי המאפיין משמעות מילולית. אנו נשאלים מה בדוגמת הערסל דומה נתונה שאלת פסקה וב 15.

ל"קיצורי הדרך" המוזכרים בפסקה. בפסקה נאמר כי ייתכן שיהיו קיצורי דרך בין שתי נקודות 

מרוחקות ביקום. דוגמה לכך היא דוגמת הערסל. מטרתה של דוגמה זו היא להסביר את קיצור הדרך 

ונח על ערסל עלול להפעיל משקל רב על הערסל ואף להביא למגע בין המדובר. כשם שכדור כבד המ

חלקים מדפנות הערסל, כך גורם שמימי כבד במיוחד יכול לגרום לשני חלקים ביקום )המשול לדפנות 

 .(3)הערסל( לגעת זה בזה. התשובה היחידה המדמה את דופנות הערסל לדופנות היקום היא תשובה 

 .(3) היא הנכונה התשובה 
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זוהי שאלת פסקה בה יש להסיק מה סבורים "רבים". בפסקה נכתב כי בטקסס יש יותר אנשים מאשר  16.

 רביםתושבים מכל מדינה.  2500מקסיקו. כדי לנבא תוצאות בחירות לוקחים מדגם אקראי של -בניו

כולים . מסברה זו אנו יטוב יותרמקסיקו )המדינה בעלת פחות תושבים( יהיה -שהניבוי בניו סבורים

להסיק כי "רבים סבורים" שאם אוכלוסיה גדולה יותר אזי יש צורך במדגם גדול יותר אחרת הניבוי 

, נאמר בפסקה שלגודל האוכלוסיה אין קשר לאיכות אולםלא טוב כמו במדינה בעלת פחות תושבים. 

 תשובות: 3הניבוי. כעת, נמצא מה "סברו רבים" ונפסול 

וף הפסקה, גודל המדגם הוא הדבר המרכזי שמשפיע על מידת הדיוק של נכונה: לפי ס אינה (1)תשובה  

הם עוסקים בקשר בין גודל המדגם לגודל  -הניבוי. מה ש"סוברים רבים" לא מערער על קביעה זו 

 האוכלוסיה שאותו הוא מייצג. התשובה נפסלת. 

בים". התשובה למה ש"סוברים ר סתירהכאינה נכונה: משפט זה נאמר בסוף הפסקה  (2)תשובה  

 נפסלת.

אינה נכונה: אם מה שרבים היו סבורים הוא שככל שהמדגם גדול יותר כך הניבוי מדויק  (3)תשובה  

יותר, אז הם היו צריכים לטעון כי המדגם בשתי המדינות מדויק באותה מידה )כי המדגמים בגודל 

 זהה(. זהו לא המקרה ולכן התשובה נפסלת.

יתן להסיק שרבים סוברים שככל אוכלוסיה גדולה יותר, כך יש צורך במדגם נכונה: אכן, נ (4)תשובה  

מקסיקו )המדינה בעלת פחות תושבים( יהיה מדויק יותר. -גדול יותר ולכן הם טענו שהניבוי בניו

 התשובה מתאימה.

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

 סקה. נתמצת את הפסקה:איזו מן הטענות שבתשובות משתמעת מהפ  זו שאלת פסקה בה יש לקבוע 17.

  .גלי קול יוצרים תנודות על פני השטח הנפגע מהם 

  .פיתחו תוכנה שמשחזרת קולות לפי סרטון ללא קול 

  התוכנה מצלמת את התנודות שנוצרו בעצמים שבסרטון ומנתחת את גלי הקול שיצרו אותם

 מלכתחילה. 

 ותו )אך לא לזהות כל מילה(.היה ניסוי שהצליח לשחזר שיר בעזרת התוכנה כך שהיה ניתן לזה 

 נבדוק את התשובות: 

בניתוח חזותי של תנודות על אינה נכונה: לא נאמר בפסקה שהשמיעה האנושית נעזרת  (1)תשובה  

 . התוכנה המדוברת יודעת לעשות זאת ולא בני האדם. התשובה נפסלת.עצמים שנפגעו מגלי קול

של שיר, ולחן של שיר מאופיין בצלילים שונים, אז  נכונה: אם הניסוי הצליח לשחזר לחן (2)תשובה  

 ניתן להסיק שכל צליל מייצר תנודות שונות והתוכנה יודעת לזהות אותן. התשובה מתאימה.

העצם הנפגע.  גבי שעלאינה נכונה: התוכנה יודעת לשחזר קול אם היא תראה את התנודות  (3)תשובה  

 ואת התנודות. התשובה נפסלת. אין צורך לראות את העצם שיוצר את גלי הקול

אינה נכונה: לפי הפסקה אנשים הצליחו לזהות את השיר לפי הלחן שלו, למרות שלא הבינו  (4)תשובה  

יתכן שאם מילות השיר  -את המילים. אולם, לא ניתן להסיק מכך שקל יותר לזהות שירים לפי הלחן 

 קלות. התשובה נפסלת.היו מובנות, אנשים היו מזהים את השיר מהר יותר וביתר 

 .(2) היא הנכונה התשובה 
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מדוע נכתבה המילה "אף". מילה זו היא מילת ניגוד  הראשונהבשאלה זו עלינו לקבוע על פי הפסקה  18.

שתפקידה לתאר ניגוד בין החלק הראשון של המשפט לחלקו השני. אם בחלקו הראשון של המשפט 

ירות של שייקספיר ובטהובן ואחרי תיאור זה נאמר כי קלסיקה היא מילת תואר המתאימה ליצ

הופיעה המילה "אף", הרי שחלקו השני של המשפט יביע ניגוד לחלק הראשון. במילים אחרות, אחרי 

מילה זו יבוא משפט שמביע יחס מנוגד ושונה מהעובדה שהתואר קלסיקה היא מילת תואר המתאימה 

 ליצירות של שייקספיר ובטהובן. 

 .(2) יאה הנכונה התשובה 

 

בשאלה זו יש למצוא טענה נכונה על פי הפסקה השנייה. הפסקה פותחת ברעיון שכל תרבות, קבוצת  .19

חברים או שבט מקנה לעצמה זהות וערך דרך קלסיקות משותפות. בהמשך הפסקה, ובמיוחד במשפט 

ערך.  האחרון נאמר כי המשמעות של קלסיקה היא משהו שחוזרים עליו פעמים רבות ויוצקים לו

כלומר, קלסיקה היא משהו שקבוצת אנשים חוזרת ומזכירה שוב ושוב, והיא משתמשת בקלסיקה כדי 

 לחזק את הזהות המשותפת של חבריה. 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

(. על מנת לענות על השאלה יש 27בשאלה זו צריך לקבוע מה נכון בנוגע לשיר "צנח לו זלזל" )שורה  20.

הרביעית ולהבין למה הוזכר השיר "צנח לו זלזל". בפסקה הרביעית נכתב כי לקרוא את הפסקה 

מטרתה של האקדמיה היא לחשוף את האומנות והיצירתיות של הקלסיקות. הירשפלד טוען זאת 

מכיוון שלדעתו אמנם יצירה קלאסית נחשבת כיצירה מעולה לכל הדעות, אך רבים נוטים דווקא 

הסתפק אך ורק בהיותה של היצירה "קלאסית". כדי להמחיש את להתעלם מהתוכן של הקלסיקות ול

 לאאשר הוא  כקלסיקההנחשב עמדתו, מביא הירשפלד כדוגמה את השיר "צנח לו זלזל" של ביאליק 

ומסביר כי לאחר לימודו לעומק תוך התעלמות מהעובדה שהיצירה נחשבת לקלסיקה, היה יכול  אהב, 

אחרות, לפי הפסקה, השיר של ביאליק בסופו של דבר עומד  להבין את משמעותו האמיתית. במילים

 ב"מבחן האדם היחיד" מבחינתו של אריאל הירשפלד.  

 .(3) היא הנכונה התשובה       

 

נזכרת בקטע בתור דבר קלסי או  אינהיש לקבוע איזו מן האפשרויות המובאות בתשובות  בשאלה זו 21.

 קלסי לפי הקטע: כן תשובות המביעות דבר שהוא שעשוי להיות קלסי. לשם כך, נפסול שלוש 

 (. התשובה נפסלת.2-1נזכר כמשהו קלסי )שורות  אכןאינה נכונה: מחזה של שייקספיר  (1)תשובה        

כמשהו קלסי אלא כמאורע שבו מוצגות  בקטע הוזכרולא  6נכונה: טקסים רשמיים בשורה  (2)תשובה  

 מתאימה. יצירות קלאסיות. התשובה

מוזכר כמשהו שעשוי להיות דבר קלסי אכן  9אינה נכונה: סיפור ההישרדות ההרואי בשורה  (3)שובה ת 

 עבור משפחה או שבט. התשובה נפסלת.

 מובא כדבר קלסי. התשובה נפסלת. 20אינה נכונה: הציור הנודע בשורה  (4)תשובה  

 .(2) היא הנכונה התשובה
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יך שמסכם בצורה הטובה ביותר את הקטע. לשם כך, נתמצת בשאלה זו יש לבחור מבין התשובות תהל 22.

 את הרעיון המרכזי של כל פסקה:

 .בפסקה הראשונה והשנייה הוצג המושג "קלסיקה" ומשמעותו עבור אנשים 

  כליל. מהותה האמתיתמסתירה את  ת"קלסי"ל של יצירה תהכי הפיכ נטעןבפסקה השלישית 

  לעזור לנו להכיר לעומק את משמעות היצירות א היבפסקה האחרונה נאמר כי משימת האקדמיה

 הקלסיות, ללא קשר להיותן קלסיות.

 .(1)התשובה המתאימה לסדר הופעת הפסקאות לפי מיקומן בקטע היא תשובה 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

בקטע. כדי לענות על  ביקורתהנזכרות בתשובות מובעת התופעות בשאלה זו שואלים על איזו מן  23.

ננסה להסיק מה התופעה שנזכרת בקטע. מהפסקה השלישית והרביעית משתמע כי התופעה  השאלה

המדוברת היא העובדה שאם יצירה נחשבת קלסית אז קשה לנו לאמוד את איכותה בגלל התואר רם 

הערך שלה. לבעיה זו מובא פתרון בפסקה הרביעית, בה הירשפלד טוען כי תפקיד האקדמיה לעזור לנו 

  ללא קשר להיותן קלסיות. ת קלסיות לעומק,להבין יצירו

לפיכך, התופעה עליה נמתחת ביקורת בקטע היא חוסר העיסוק הראוי ביצירות קלסיות. התשובה  

)"התאבנות" היא ביטוי המעיד על קיבעון, התיישנות ושכחה של משהו  (3)המתאימה לכך היא תשובה 

 יצירות קלסיות(. -בהקשר זה  -

  .(3) אהי הנכונה התשובה 
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 שניפרק  -חשיבה מילולית  -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה

2 0 3 4 5 6 7 8 9 22 22 20 23 24 25 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 02 02 00 03 

התשובה 
 הנכונה

2 4 1 1 3 1 3 3 

 
 

 

 .ודהפקזה נתן  ציווהכשם ש ,רשותזה נתן  הרשה 1.

 .אכיפהזה יצר משהו )חוק( שעליו יש לבצע חוקק  :אינה נכונה (2) תשובה 

 ממישהו אחר. הסכמה זה ניסה לקבלביקש  אינה נכונה: (3) תשובה 

 .חובהזה ביטל פטר  :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

 .אדוםזה קצת  אדמדם, כשם שרטובזה קצת לח  2.

 . מאודקל  זהקליל  :נכונהאינה  (1) תשובה 

 מדי.ארוך זה ארכני  :אינה נכונה (2) תשובה 

 . בקלותשבור זה משהו שיכול להפוך לשביר  :אינה נכונה (3) תשובה 

 .(4) היא הנכונה התשובה       

 

 .ספרזה תוספת אפשרית בסיום  נספח, כשם שמופעזה תוספת אפשרית בסיום הדרן  .3

  .תמונהמקיפה את המסגרת  :אינה נכונה (2) תשובה 

 .מחזהמהיא חלק מערכה   :אינה נכונה (3) תשובה 

 .שירהוא חלק מפזמון   :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

 .רסקזה להפוך משהו ל לרסק, כשם שפירוריםזה להפוך משהו ל לפורר .4

 .קליפהזה להסיר ממשהו לקלף  :אינה נכונה (2) תשובה 

 .מלחזה להוסיף להמליח  :אינה נכונה (3) התשוב 

 .נסורתלהיווצר  עשויההיא פעולה שבמהלכה לנסר  :אינה נכונה )4( תשובה 

 .(1) היא הנכונה התשובה 



  -12- פרק שני -חשיבה מילולית 
 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

 

 .לדבר משמעו הצליח לאחשק שפתיו , כשם שלהתפתות משמעו הצליח לאכבש את יצרו  .5

 ה אך להנצל.הרבלהיפגע זה  יצא בשן ועין :אינה נכונה (1) תשובה 

 .להחליטמשמעו חזר בו אחרי שעשה נמלך בדעתו  :אינה נכונה (2) תשובה 

 .רגשותיו ממישהו אחר להסתירזה לא עשה  פתח סגור ליבו :אינה נכונה (3) תשובה 

 :פירושי מילים וביטויים 

 .התגבר על תאוותוהיא: כבש את יצרו  הביטוימשמעות 

 .צא בהפסד, ספג נזק חמוריהיא: יצא בשן ועין  הביטוימשמעות 

 .גילה את רגשותיו ומחשבותיוהיא:  פתח סגור ליבו הביטוימשמעות 

 .הכריח עצמו לא לדברהיא: חשק שפתיו  הביטוימשמעות 

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

 .ימיןהיא מילה שמשמעה אל ה ימינה)לכיוון המקום הנוכחי(, כשם ש כאןהיא מילה שמשמעה ל ֵהנָּה .6

 .חזיתהיא מילה שמשמעה לכיוון הפוך מהאחורה  אינה נכונה: (1) תשובה 

 .תחתיהיא מילה שמשמעה מכיוון תחת מ אינה נכונה: (3) תשובה 

 .פניםהיא מילה שמשמעה בבתוך  אינה נכונה: (4) תשובה 

". למשל: ימינה זה לכיוון -ה" בעברית, משמשת במשמעות של "לכיוון ה–: הסיומת "הערה חשובה 

, אחורה זה לכיוון אחור, הביתה זה לכיוון הבית, השמיימה זה לכיוון השמיים. היכרות עם הימין

 סיומת זו יכולה לסייע באנלוגיות.

 .(2) היא הנכונה התשובה       

 

זוהי שאלת פסקה בה יש להגדיר את ההבדל בין חומרים הנחשבים לרעילים לבין חומרים אחרים. לפי  7.

 -היות קטלני אך לא כל חומר נחשב רעיל. בהמשך מובאת דוגמה לחומר רעיל הפסקה, כל חומר עשוי ל

שקטלני רק אם נצרך  -רטינול  -שקטלני אפילו בכמות קטנה, ודוגמה לחומר לא רעיל  -ציאניד 

בכמויות גדולות. לכן, ניתן להסיק כי ההבדל בין חומר רעיל לכזה שאינו רעיל, הוא כמות החומר שיש 

ממנו  מועטהיהפוך לקטלני. במילים אחרות, חומר רעיל הוא כזה שאפילו צריכה  לצרוך כדי שהוא

 היא מסוכנת. נבדוק את התשובות: 

 נכונה: אכן, חומר רעיל הוא קטלני גם במינון נמוך. התשובה מתאימה. (1)תשובה  

דול )כמו גם חומרים לא רעילים יכולים לגרום למוות אם נצרכים במינון ג אינה נכונה: (2)תשובה  

 החומר רטינול שמוצג בפסקה(. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: החומר הלא רעיל שניתן כדוגמה בפסקה, רטינול, אכן חיוני לגוף. עם זאת, לא  (3)תשובה  

נאמר בפסקה שכל חומר לא רעיל הוא חיוני לגוף. סביר שיש הרבה חומרים שאינם רעילים אך גם לא 

 חיוניים. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: אין אזכור בפסקה לכך שההבדל בין החומרים הוא ידיעה לגבי הקטלניות לגוף  (4)ובה תש 

 מבעוד מועד. התשובה נפסלת.

 .(1) היא הנכונה התשובה 
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 נוגעות לאותו מידע.  8-9שאלות 

או ניתנות שתי השערות ומיד לאחריהן מתואר מחקר. שתי השאלות יעסקו במחקר ובהשערות, בחיזוקן 

 בהחלשתן.

 .השערה א': כל מידע משפיע על התרשמות מאדם 

 .השערה ב': מידע משפיע יותר אם התקבל קודם 

 .מחקר: טקסט א': זיו חרוץ ; טקסט ב': זיו עצלן 

  .ארבע קבוצות שנבדלות במה שקראו: רק חרוץ ; רק עצלן ; חרוץ ואז עצלן ; עצלן ואז חרוץ 

  

אז שהוא עצלן, דירגה את זיו כעצלן יותר מהקבוצה שקראה בסדר הקבוצה שקראה קודם שזיו חרוץ ו 8.

ההפוך. כלומר, הטקסט השני השפיע יותר על התרשמותם. אם כן, ההשערה השנייה של החוקרת 

מופיע שהממצא מחליש את  (2))שמידע משפיע יותר אם התקבל קודם(, היא שגויה! רק בתשובה 

 ין צורך לבחון איך הממצא משפיע על ההשערה הראשונה.ההשערה השנייה ולכן זו התשובה הנכונה. א

 .(2) היא הנכונה התשובה 

 

 

מידע משפיע, ומידע שהתקבל קודם ישפיע יותר. לכן, הקבוצה בה  כלאם שתי ההשערות נכונות, אז  9.

דירוג החריצות של זיו יהיה הנמוך ביותר תהיה הקבוצה שקראה אך ורק שזיו עצלן )ואחריה בסדר 

הקבוצה שקראה קודם שהוא עצלן ואז חרוץ; הקבוצה שקראה קודם שהוא חרוץ ואז עצלן; עולה: 

 הקבוצה שקראה רק שזיו חרוץ(. 

 .(2) היא הנכונה התשובה 

 

 

מתאימה להיות הכותרת של אחד הפרקים אינה זוהי שאלת משמעות מילולית בה יש לבחור כותרת ש . 22

 הודגשה מילה אחרת שמייצגת תשובה לשאלה אחרת:המוזכרים בפסקה. לפי הפסקה, בכל כותרת 

  על אהבה לצוותאיך אפשר? 

  לאהוביש מי את? 

 מהי אהבה עצמית ראויה? 

 מתאימות להיות כותרת לפרקים:שכן נבדוק את התשובות, ונפסול תשובות  

שת המילה אינה נכונה: כותרת זו מתאימה לפרק השני בה עולה השאלה את מי לאהוב. הדג (1)תשובה         

 . התשובה נפסלת.מדגישה כי הפרק יעסוק במיהו אותו שכן שכנך

אינה נכונה: כותרת זו מתאימה לפרק השלישי שעוסק בשאלה מהי אהבה עצמית ראויה.  (2)תשובה  

  התשובה נפסלת.

 נכונה: כותרת זו לא מתאימה לאף פרק. התשובה מתאימה.  (3)תשובה  

 מתאימה לפרק הראשון שעוסק בציווי לאהבה. התשובה נפסלת. אינה נכונה: הכותרת (4)תשובה  

 .(3) היא הנכונה התשובה 
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זוהי שאלת משמעות מילולית בה יש למצוא טענה שעולה מן המשפט. טרם המעבר על התשובות יש  11.

לפרש את המשפט: לפי המשפט, הדלק "קוק" שהוא גם הדלק "קוקס", מיוצר על ידי זיקוק פחם. 

 מייצרים את הדלק "קוק" יש קצת אפר וקצת גופרית.  בפחם ממנו

 עולות מן המשפט:שלא נפסול תשובות  

 אינה נכונה: "קוק" הוא סוג של דלק ולא של פחם. התשובה נפסלת. (1)תשובה         

 של זיקוק פחם אלא התוצר העיקרי. התשובה נפסלת. לוואיאינה נכונה: "קוק" אינו תוצר  (2)תשובה  

 נכונה: אכן, "קוק" מיוצר מפחם שיש בו קצת אפר. התשובה מתאימה.  (3)תשובה  

אינה נכונה: "קוק" ו"קוקס" הם שני שמות לאותו חומר, ולא שני סוגי דלק שונים שדומים  (4)תשובה  

 זה לזה. התשובה נפסלת.

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם  בשאלות השלמת משפטים, נתמצת כל תשובה כדי להבין אם  12.

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות:

הם הסכימו לבניית ן אף על פי כתמצות המשפט: ועדת התכנון אוהבת את הטבע.  .נכונה (1)תשובה  

את מגדל שצפויה לפגוע בטבע. יש הגיון פנימי שנוצר כתוצאה ממילת הניגוד. משמעות הביטוי "סמך 

 . התשובה מתאימה.נתן את הסכמתו או אישורוידו" היא: 

לבנות מגדל  סירבוהם  לכןאינה נכונה. תמצות המשפט: ועדת התכנון אוהבת את הטבע.  (2)תשובה  

טבע. אין הגיון פנימי במשפט: אם המגדל לא יפגע בטבע אז הוועדה לא צריכה להתנגד לזה. שטוב ל

 התשובה נפסלת. 

סירבו לבנות אף על פי כן ה נכונה. תמצות המשפט: ועדת התכנון אוהבת את הטבע. אינ (3)תשובה  

מגדל שיפגע שטבע. אין הגיון פנימי במשפט: אם הם אוהבים טבע אז מאוד הגיוני שהם יסרבו למגדל 

 השימוש במילת הניגוד 'אף על פי כן' לא מתאים. התשובה נפסלת. -שיפגע בו 

הם הסכימו לבנות מגדל  לכןות המשפט: ועדת התכנון אוהבת את הטבע. . תמצאינה נכונה (4)תשובה  

שיפגע בטבע. אין הגיון פנימי במשפט: החלק השני סותר את אהבתם לטבע, ולכן יש צורך במילת 

 ניגוד, ולא במילה 'לכן' שמבטאת סיבה ותוצאה. התשובה נפסלת. 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

מצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם בשאלות השלמת משפטים, נת 13.

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות:

שיותר למרות הצטמקה לבסוף כפי שחשבו.  לאתמצות המשפט: אוכלוסיית פנדוריה  .נכונה (1)תשובה         

נולדו. יש הגיון פנימי  ויותר ילדים אנשים התמרמרו על החיים שם, יותר אנשים היגרו לפנדוריה

במשפט: כתוב שהאוכלוסיה לא הצטמצמה וניתנות שתי סיבות שמסבירות זאת )הגירה וילודה(. 

 התשובה מתאימה.

גדלה לבסוף כמצופה. יותר אנשים  כןאינה נכונה. תמצות המשפט: אוכלוסיית פנדוריה  (2)תשובה  

ילדים. אין היגיון פנימי במשפט: אם  נולדו פחות כמו כןה ויותר אנשים היגרו אלי לכןחשבו שטוב שם ו

מילת ההוספה 'כמו כן' אינה מתאימה.  - שיעור הילודה ירד, זה לא מסביר מדוע האוכלוסיה גדלה

 התשובה נפסלת. 
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שיותר למרות הצטמקה כמצופה.  כןאינה נכונה. תמצות המשפט: אוכלוסיית פנדוריה  (3)תשובה  

ל החיים שם, ההגירה ממנה עלתה ובנוסף נולדו פחות ילדים.  אין הגיון פנימי אנשים התמרמרו ע

במשפט: אם יותר אנשים התמרמרו, הגיוני שיותר אנשים יהגרו ממנה. השימוש במילת הניגוד 

 ' אינו מתאים. התשובה נפסלת.למרות'

י שחשבו. אמנם יותר גדלה לבסוף כפ לא. תמצות המשפט: אוכלוסיית פנדוריה אינה נכונה (4)תשובה  

במקביל נולדו הרבה יותר ילדים. אין הגיון  אךאנשים התמרמרו על החיים שם ולכן הרבה עזבו אותה, 

פנימי במשפט: אם נולדו הרבה יותר ילדים אז אין בכך הסבר לכך שהאוכלוסייה לא גדלה, בניגוד 

 לאמור בפתיחת המשפט. התשובה נפסלת. 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

בשאלות השלמת משפטים, נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם  14.

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות:

תמצות המשפט: אמיר חושב חומר, יוסף חושב רעיון. בלה חושבת חומר  .נכונהאינה  (1)תשובה         

ין הגיון פנימי במשפט: אם הרוח לא חלשה מהחומר אז הרוח א ואומרת: הרוח לא חלשה מהחומר.

 חזקה מהחומר, אבל בלה אמורה להיות בעד חומר. התשובה נפסלת.

אינה נכונה. תמצות המשפט: יוסף חושב חומר, אמיר חושב רעיון. בלה חושבת חומר  (2)תשובה  

ות בעד חומר אך טוענת ואומרת: הרוח חזקה מהחומר. אין הגיון פנימי במשפט: בלה אמורה להי

 שהרוח חזקה יותר. התשובה נפסלת. 

אינה נכונה. תמצות המשפט: אמיר חושב חומר, יוסף חושב רעיון. בלה חושבת רעיון  (3)תשובה  

ואומרת: הרוח לא חזקה מהחומר. אין הגיון פנימי במשפט: בלה אמורה להיות בעד רעיון אך טוענת 

 ובה נפסלת.שהרוח )הרעיון( חלשה מהחומר. התש

. תמצות המשפט: יוסף חושב חומר, אמיר חושב רעיון. בלה חושבת רעיון ואומרת: נכונה (4)תשובה  

 הרוח חזקה מהחומר. יש הגיון פנימי. התשובה מתאימה. 

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

 שאלת כללים בה יש לקבוע את מי משה אוהב. יש להתחיל מתמצות הכללים:  זו 15.

 את משה שלא אוהבאת מי   הבמשה אוא.  

 את משה אפרים אוהב ב.  

 את כולם חוץ מאפרים דוד אוהב ג.  

 מכלל א' עולה שמשה אוהב את מי שלא אוהב אותו, ולא אוהב את מי שאוהב אותו. 

 .משה לא אוהב את אפרים עולה שאפריים אוהב את משה, ולפיכך ב'מכלל  

 .דודמשה לא אוהב את  )כי הוא אוהב את כולם פרט לאפרים(, ולפיכךאוהב את משה  דוד לפי כלל ג',

 מצאנו כי גם אפרים וגם דוד אוהבים את משה ולכן משה לא אוהב את שניהם. ,לסיכום 

 .(1) היא הנכונה התשובה 
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על אותו בשאלה זו מתוארת בדיחה, ואנו נדרשים לקבוע איזה מהבדיחות שבתשובות, מבוססות  16.

עקרון. לשם כך, יש להתחיל בלנסח לעצמנו את העקרון המובע בבדיחה: הבדיחה עוסקת באדם 

מי ששוחח  שמספר שהוא ישן כמו תינוק. הביטוי "ישן כמו תינוק" מתייחס לשינה מתוקה וערבה, ולכן

 איתו חשב שהוא שהוא ישן מעולה. אולם, האדם התכוון לומר את ההפך: הוא ישן כמו תינוק

לקחת ביטוי מוכר ולהתייחס לפירוש המציאותי שמתעורר כל שעתיים ובוכה. כלומר, העיקרון הוא: 

 . שלו שהפוך ממשמעות הביטוי

 נחפש בתשובות בדיחה שמבוססת על עיקרון דומה: 

אינה נכונה: בתשובה זו הביטוי המוכר שמופיע הוא "עור של פיל", שמשמעותו היא להיות  (1)תשובה  

לסביבה החיצונית. גם הילד וגם האמא מתייחסים לביטוי זה במשמעותו הרגילה. אין לא רגיש 

 התייחסות ל"פירוש המציאותי" של הביטוי. התשובה נפסלת. 

נכונה: בתשובה זו מופיע הביטוי "חי חיי כלב" שמשמש לתיאור חיים קשים ומלאי סבל.  (2)תשובה  

חיי פינוק בהם דואגים לכל צרכיך. כמו בבדיחה אולם, הדובר התכוון לכך שלחיות חיי כלב הם 

המקורית, בתשובה זו היה שימוש בביטוי מוכר אך ב"פירוש מציאותי" שהפוך מן הנהוג. התשובה 

 מתאימה.

אינה נכונה: בתשובה זו הילד השתמש בביטוי "רעב כמו זאב" אך אמו לא התייחסה  (3)תשובה  

 ראים זאב. התשובה נפסלת.למשמעות הביטוי כלל אלא לעובדה שלסבו קו

אינה נכונה: בתשובה זו יש שימוש בביטוי "כמו דג במים" המבטא שילוב מוצלח בסביבה  (4)תשובה  

מסוימת. עם זאת, כדי להעניק לביטוי פירוש נוסף, הדובר שינה את הביטוי והוסיף מאפיינים חדשים 

זו הייתה יכולה להיות נכונה אם  לדג )דג ים ששייך למים מלוחים, ותקוע במים מתוקים(. תשובה

 בודד בים ולא יכול לברוח". התשובה נפסלת.  -לדוגמה: "אני כמו דג במים  האדם היה משיב

 .(2) היא הנכונה התשובה 

 

זו שאלת פסקה בה יש לנסח את הטענה המרכזית של ד"ר פרידמן באופן הטוב ביותר. פרידמן טוענת  17.

בי וצד שלילי. מצד אחד, הוא עוזר למטופלים, מצד שני הוא משמר כי לטיפול פסיכואנליטי צד חיו

דעות שליליות בחברה. פרידמן מציגה שני צדדים למטבע וזוהי טענתה המרכזית. כעת ניתן לחפש 

 תשובה מתאימה:

 אינה נכונה: לפי התשובה, היתרונות של טיפול פסיכואנליטי גדולים לעין ערוך מהחסרונות. (1)תשובה         

 פרידמן רק הציגה את היתרונות והחסרונות ולא קבעה מה גובר על מה. התשובה נפסלת.

שהוא מעודד שמרנות חברתית. פרידמן  משוםאינה נכונה: לפי התשובה, הטיפול יעיל  (2)תשובה  

 הדגישה את הניגוד בין שני הצדדים, ולא את הסיבתיות שעשויה להיות ביניהם. התשובה נפסלת.

בגלל הפגיעה בחברה.  אין להשתמש בואינה נכונה: לפי התשובה, הטיפול הוא יעיל אך  (3)תשובה  

פרידמן הציגה את החסרונות, אך לא קבעה שדי בהם כדי לוותר על טיפולים פסיכואנליטיים כליל. 

 התשובה נפסלת.

ר המטופל נכונה: אכן, תשובה זו מציגה את טענתה של פרידמן: את יתרונות הטיפול עבו (4)תשובה  

 לצד השפעה שלילית שיש לו על החברה. התשובה מתאימה.

 .(4) היא הנכונה התשובה 
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בשאלה זו יש לקבוע במה בני האדם הבחינו "כבר בעת העתיקה". הרעיון המרכזי של הפסקה  18.

נאמר כי "כבר בעת  2-3הראשונה הוא שתכונותיהם של הכוכבים קבועות לאורך זמן. בשורות 

 ינו בני האדם בכך שהכוכבים כמעט ואינם משתנים. העתיקה" הבח

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

. הטענה העולה בשורות 5-9בשאלה זו יש למצוא איזו הנחת יסוד ניצבת ביסוד הטיעון המובא בשורות  19.

אלו היא שכמות הקרינה הנפלטת מהשמש נשארה קבועה לאורך השנים, ושראייה לכך היא העובדה 

ני אצות שלא השתנו מזה מיליארד שנים. כלומר, ההנחה היא שהאצות יכלו להמשיך שקיימים מי

לחיות ולהתרבות רק אם הטמפרטורה בכדור הארץ, המושפעת מהשמש, הייתה נשארת קבועה. נבדוק 

 את התשובות:

ון נכונה: תשובה זו מציגה הנחה הכרחית לטיעון. אם האצות היו יכולות לשרוד במגו (1)תשובה        

טמפרטורות שונות, לא ניתן היה להסיק מעצם קיומן על הטמפרטורה של כדור הארץ ועל עוצמת 

 הקרינה שנפלטה מהשמש. התשובה מתאימה.

אינה נכונה: תשובה זו מציגה את המסקנה של הטיעון ולכן היא לא יכולה להיות הנחת  (2)תשובה  

 נפסלת. היסוד שלו. התשובה

גם תשובה זו מציגה את המסקנה של הטיעון ולכן אינה יכולה להיות הנחת אינה נכונה:  (3)תשובה  

 היסוד שלו. התשובה נפסלת.

תשובה זו מציגה הסבר חלופי לשרידותן של האצות. אם הטיעון היה מתבסס  אינה נכונה: (4)תשובה  

 נפסלת. על מידע זה, לא היה ניתן להסיק כי עוצמת הקרינה שנפלטה מהשמש נשארה קבועה. התשובה

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

 היומה היה אפשר להסיק אם התכונות הנצפות של הכוכבים  10-11בשאלה זו צריך לקבוע, לפי שורות   20.

משתנות עם הזמן. בשורות אלו כתוב כי התכונות הנצפות של הכוכבים נקבעות על ידי המבנה הפנימי 

 ן להסיק שהמבנה הפנימי לא השתנה.שלו, ולכן: אם התכונות הנצפות לא משתנות נית

 ניתן לנסח זאת ככלל:  

 משתנות לאתכונות נצפות   ↔משתנה  לאמבנה פנימי  - 

 לכן, ניתן להסיק שאם התוצאה לא מתקיימת, כך גם התנאי לא יתקיים: 

 משתנה  כןמבנה פנימי  ↔משתנות  כןתכונות נצפות  - 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

לקבוע לפי הפסקה השניה, כיצד נשמר שיווי משקל הידרוסטטי. לפי הפסקה,  שיווי בשאלה זו יש  21.

משקל זה נשמר כתוצאה מאיזון בין הגזים, הכוחות שמנסים "לפרוץ" החוצה מן הכוכב, לבין כוח 

הכבידה ש"שואב" את הכל פנימה לתוך מרכז הכוכב. כלומר: גזים דוחפים החוצה וכבידה דוחפת 

 וש תשובות:פנימה. נפסול של



  -18- פרק שני -חשיבה מילולית 
 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

 

 נכונה: אכן, הגזים מנסים להתרחק בעוד כוח המשיכה מקרב. התשובה מתאימה. (1)תשובה        

אינה נכונה: התפשטות הגזים לא גורמת לכוכב להתכווץ אלא להיפך, וכוח הכבידה לא  (2)תשובה  

 נפסלת. גורם לכוכב לגדול אלא להיפך. התשובה

התקררות של כוכב קשורים לשיווי משקל תרמי שמופיע בפסקה אינה נכונה: התחממות ו (3)תשובה  

 השלישית, ולא לשיווי משקל הידרוסטטי. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: לא נאמר כי התפשטות הגזים גוררת שימור תוכנות נצפות של כוכב. התשובה  (4)תשובה  

 נפסלת.

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

מה שמתאר נכונה תהליך שסופו התכווצות של כוכב. יש לקרוא את בשאלה זו יש למצוא תרשים זרי  22.

. 21הפסקה השלישית תוך פירוט השלבים המביאים להתכווצות כוכב. פירוט תהליך זה מתחיל בשורה 

 פירוט השלבים המתוארים:

 אנרגיה מפסיקה להיווצר ופליטת קרינה נמשכת. .1

 איזון תרמי מופר והכוכב מתקרר.  .2

 גזים לא מתפשטים. .3

 תכווץ.מהידרוסטטי מופר והכוכב איזון  .4

 נבדוק את תשובות: 

 . התשובה נפסלת., אלא פחותיותראינה נכונה: הגזים לא שואפים להתפשט  (1)תשובה        

 נפסלת. אינה נכונה: הגזים לא מתפשטים, והכוכב לא מתחמם אלא מתקרר. התשובה (2)תשובה  

 כפי שתמצתנו אותו. התשובה מתאימה. נכונה: השלבים תואמים לתהליך (3)תשובה  

אינה נכונה: כמות הקרינה שהכוכב פולט אינה קטנה. מה שקטן זה כמות האנרגיה שנוצרת  (4)תשובה  

בתשובה הסדר מופיע  -התקררות הכוכב בעקבות בלב הכוכב. בנוסף, הגזים שואפים פחות להתפשט 

 הפוך. התשובה נפסלת.

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

תמשיך השמש לזרוח בכל בוקר. בפסקה האחרונה נטען  בשאלה זו יש לקבוע מדוע בעתיד הנראה לעין  23.

שיאזל מקור המימן בשמש, היא תעלם, אך יש מספיק מימן בשמש לעוד  אחריכי שלושים מיליון שנים 

שנים  שבעים מיליארד שנים. כלומר, בעוד שבעים מיליארד שנים המימן ייגמר ולאחר שלושים מיליון

נוספות, השמש תעלם. כלומר, בערך בעוד שבעים מיליארד ושלושים מיליון שנים תיעלם השמש. לכן, 

 ניתן להסיק כי בעתיד הנראה לעין השמש תמשיך לזרוח בכל בוקר.

 .(3) היא הנכונה התשובה 
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 פרק ראשון -חשיבה כמותית  -פתרונות 
 

מספר 
 25 24 23 20 22 22 9 8 7 6 5 4 3 0 2 השאלה

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 02 29 28 27 26 השאלה

התשובה 
 הנכונה

4 3 1 1 1 

 

 מלבןנתונה שאלת שטחים בה יש לחשב את השטח של המרובע הכהה, שהוא חלק מהשטח של  1.

צאים על אמצעי שמידותיו ידועות. כיוון שמדובר במלבן, וידוע שהקודקודים של המרובע הכהה נמ

הצלעות של המלבן, מדובר בסרטוט מדויק וסימטרי שמאפשר להשתמש בשיטת 'קיפולי הנייר'. אפשר 

צורות ולזהות את היחס בין השטחים הלבנים לשטחים הכהים שייוצרו. -לחלק את המלבן לתת

וים בחיבור הקודקודים של המרובע הכהה ניתן לראות שהשטחים של המשולשים הכהים שנוצרו שו

 בגודלם לשטחים הלבנים, לכן ניתן לקבוע שהשטח הכהה הוא חצי משטח המלבן כולו.

 
 

2שטח המלבן הוא:   4 8  סמ"ר. 4, ולכן השטח הכהה הוא 

 .(4)התשובה הנכונה היא        
 
 

את השאלה זוהי שאלת אחוזים שבה נתונים האחוז והחלק ויש למצוא את השלם. ניתן לפתור  2.

 באמצעות טבלת אחוזים, או בעזרת נוסחת האחוז.

 :יםדרך א': טבלת אחוז       

 מספר אחוז

2% 10  

100% 500 

 .50, ולכן גם את החלק הממשי נכפול פי 50, יש לכפול פי 100%לשלם,  2%כדי להרחיב את  

      

×50 ×50 
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 :נוסחת האחוזדרך ב':        

 = חלק. מהצבת הנתונים מתקבל:שלם  ×לפי נוסחת האחוז: אחוז  

2
W 10

100

2W 1000

W 500

 





 

   .(4)התשובה הנכונה היא         

 

 

זו בעיית צירופים שבה יש לקבוע כמה סכומים שונים ניתן לקבל בשלוש הטלות מטבע שבצידו האחד  3.

נם מספרים . כיוון שמדובר בשלוש הטלות בלבד, ובתשובות יש0ובצידו השני הספרה  1כתובה הספרה 

 קטנים כדאי לפתור את השאלה באמצעות פירוט שיטתי.

 אם בשלוש ההטלות המספר שיתקבל יהיה אפס, הסכום של ההטלות גם הוא יהיה אפס.       

. אין חשיבות 1אם בשלוש ההטלות יתקבל אפס פעמיים ופעם אחת יתקבל אחד, סכום ההטלות יהיה        

 אין צורך לבחון מקרים שונים.באיזו מההטלות ייצא אחד, ולכן 

. גם במקרה זה אין 2אם בשלוש ההטלות ייצא פעמיים אחד, ופעם אחת אפס, סכום ההטלות יהיה        

 צורך לבחון את האפשרויות האחרות להטלה של פעמיים אחד.

 .   3, 2, 1, 0 . נוצרו ארבעה סכומים שונים:3, הסכום של ההטלות יהיה 1אם בשלוש ההטלות ייצא המספר        

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

נתונה בעיית יחס בה יש לקבוע את מחיר כרטיס הטיסה כשנתון החלק היחסי שלו, החלק היחסי של  4.

מחיר השכרת הרכב והסכום של יתר הוצאות הטיול. על מנת לחשב את מחיר כרטיס הטיסה יש לקשר 

דולרים, לכן ניתן לקשר בין  1500הוצאות הטיול היו בין החלק היחסי שלו למספר אמיתי. נתון שיתר 

החלק היחסי של יתר הוצאות הטיול למחיר האמיתי שלהן ובכך לחשב את העלות המלאה של הטיול. 

החלק היחסי של כרטיס הטיסה הוא 
1

3
ממחיר הטיול, והשכרת הרכב היא  

1

6
יול, לכן ממחיר כל הט 

יחד הם מהווים: 
1 1 2 1 3 1

3 6 6 6 2


    .מכאן ניתן לקבוע שיתר ההוצאות גם הן חצי ממחיר הטיול .

 1000דולרים. כרטיס הטיסה הוא שליש ממחיר כל הטיול ולכן מחירו  3000לכן, מחיר הטיול כולו הוא 

 דולרים.

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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ש למצוא את גודלה של זווית בסיס זו שאלת משולשים בה י 5.

במשולש שווה שוקיים. כדי למצוא זוויות בסיס במשולש שווה 

שוקיים, יש למצוא את גודל זווית הראש. על מנת לעשות זאת 

הישרים  -יש להעזר בנתונים הנוספים שניתנו בשאלה 

 המקבילים והזוויות. ניעזר במשולש שנוצר באמצעות הישר

n  והנקודהAניתן לחשב את 135°ר יש זווית שגודלה . על היש .

180ערכה של הזווית הצמודה לה:  135 45   . ,בנוסף לכך

 כבסרטוט:  n-ו mיוצר זוויות מתחלפות עם הישרים  ABהקטע 

180באמצעות סכום זוויות במשולש:  Aכעת ניתן לחשב את גודלה של זווית       95 45 40    היות .

, כעת ניתן לחשב את זווית הבסיס של המשולש: ABCהיא גם זווית הראש במשולש  Aשזווית 
180 40

ABC 70
2


    . 

   .(2)התשובה הנכונה היא     

 

זוהי בעיית הספק שבה יש לחשב את כמות העבודה שתספיק לעשות רויטל בזמן שלבני יקח לבצע את   6.

בצלים, ניתן לעשות זאת באמצעות  14מה זמן יידרש לבני לפרוס העבודה שלו. תחילה יש לגלות כ

 שימוש בעקרונות יחס: בין זמן לעבודה מתקיים יחס ישר, לכן:

 

 זמן עבודה

 דקות 9 בצלים 6

 דקות 3 בצלים 2

 דקות 7 ⸱ 3 = 21 בצלים 14

 דקות: 21כעת ניתן לבנות טבלה דומה עבור רויטל ולהציב בזמן 

 זמן עבודה

              דקות     7 בצלים           8

             דקות      21 בצלים           3 ⸱ 8 = 24

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

ויש לקבוע מי מבין הביטויים בתשובות  xזוהי שאלת התנהגות אלגברית בה נתון טווח הערכים של  7.

לם מופיע גם בשאלה וגם בתשובות, ניתן להציב לא ידוע והנע xהוא הגדול ביותר. היות שהערך של 

, לכן מספר נוח להצבה 2-ל 1הוא בין  xתשובות. נתון שטווח הערכים של  3מהראש ולפסול מספרים 

הוא: 
3

x
2

 . 

: 3 

×3 ×3 

×7 

: 3 

×7 
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 כעת יש לפסול שלוש תשובות: 

: בהצבת (1)תשובה  
3

x
2

  :מתקבל
3

2 3
2

  


. 

: בהצבת (2)תשובה  
3

x
2

  :מתקבל
2 2 4 1

2 1
3 3 3 3

2

   . 

: בהצבת (3)תשובה  
3

x
2

  :מתקבל
2

3 9 1
2

2 4 4

 
  

 
. 

: בהצבת (4)תשובה 
3

x
2

  :מתקבל

3
3

2 2
3 3 27

2 2 8

   
    

   
. 3-ביטוי שבתוך השורש שווה בקירוב ל. ה

 . 1.5לכן השורש שלו שווה בקירוב ל 

 הוא הגדול ביותר. (1)הערך שהתקבל בתשובה 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

יש לקבוע בכמה מהחודשים המתוארים בתרשים היה לפחות שבוע אחד שבו נעדר עובד עקב קורס.   8.

ים: היעדרות עקב קורס היא מלבן שחור בתרשים, לכן יש נגדיר את המושגים הדרושים במונחי התרש

מספר המלבנים השחורים לא משנה,  -לחפש בכמה חודשים יש לפחות מלבן שחור אחד )יש לשים לב 

כל חודש שיש בו מלבן שחור נספר פעם אחת בלבד(. החודשים בתרשים בהם יש מלבנים שחורים הם 

יש חמישה חודשים שבהם לפחות פעם אחת נעדר עובד עקב פברואר, מרץ, אפריל, מאי ויוני. כלומר, 

 קורס.    

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

בשאלה זו יש לקבוע בכמה ארוך משך ההיעדרות של אחד העובדים שהיו לו שלוש תקופות היעדרות,   9.

ממשך ההיעדרות של העובד השני שלו שלוש תקופות היעדרות. ראשית יש לזהות מי הם העובדים 

ח' יש -ח. רק לעובדים ו' ו-מתוארים בשאלה: תקופת היעדרות היא כל סימון שנמצא על השורות אה

שלושה סמלים שונים על השורות המייצגות אותם, ולכן הם העובדים בעלי שלוש תקופות היעדרות 

שמתוארים בנתונים. כעת יש להבין מה ההפרש בתקופות ההיעדרות שלהם. על מנת לעשות זאת יש 

 9ר את סך מספר הסמלים שיש לאורך השורה של כל אחד מהם בתרשים. לעובד ח' יש סך הכול לספו

סמלים על השורה  4שבועות. לעובד ו' יש  9סמלים על השורה שלו, משמע הוא נעדר מהעבודה במשך 

9שבועות. ההפרש ביניהם הוא:  4שלו, לכן הוא נעדר מהעבודה במשך  4 5   . 

 .(1)התשובה הנכונה היא  



  -23- פרק ראשון -חשיבה כמותית 
 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

 

בעבודה בכל אחד מהשבועות נכחו בשאלה זו יש למצוא איזה גרף מתאר נכונה את מספר העובדים ש  10.

של חודש יוני. בשבוע הראשון של חודש יוני ניתן לראות שיש סמלים בשורות של ארבעה עובדים: א', 

בעת העובדים האחרים נכחו. התשובות ח'. לכן ארבעת העובדים הללו נעדרו מהעבודה, ואר-ב', ג' ו

נפסלות. ההבדל בין  (2)-ו (1)עובדים נוכחים נפסלות: תשובות  5שמציגות שבתחילת החודש היו 

התשובות הנותרות הוא רק מספר העובדים בשבוע האחרון של חודש יוני. בשבוע האחרון של החודש 

 נפסלת.    (3)עובדים נוכחים. תשובה  6 ו', לכן בשבוע זה היו-יש סמלים רק אצל שני עובדים: ג' ו

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

על מנת לבחון מי יהיו עובדים מתואמים עם עובד ח' יש לבחון למי אין סמלים בשורה שלו באותו זמן   11.

שלעובד ח' יש סמלים בשורה שלו. בבחינה של הסמלים שיש לעובד ח' בתרשים מתחילת חודש ינואר 

יוני ניתן לראות שבשבוע הראשון של חודש ינואר גם לעובד ח' וגם לעובד ד' יש סמלים, ועד סוף חודש 

לכן עובד ד' לא עובד מתואם עם עובד ח'.  הפעם הבאה שלעובד ח' יש סמל בשורה שלו היא בשבוע 

ג' יש סמלים בשורות שלהם באותו שבוע, -השלישי של חודש מרץ. ניתן לראות שגם לעובדים א', ב' ו

גם הם לא מתואמים עם עובד ח'. בהמשך של אותה תקופת היעדרות, בשבוע הראשון של חודש  לכן

גם הוא לא מתואם עם עובד ח'. בתקופת ההיעדרות האחרונה של  ןאפריל יש סמל גם אצל עובד ו', לכ

ם עובד ח', בשבוע הרביעי של חודש מאי העובדים שיש להם סמלים הם א', ב' וג' שכבר נפסלו. העובדי

 שנותרו הם עובד ז' ועובד ה'. כלומר, יש שני עובדים מתואמים עם עובד ח'.   

   .(2)התשובה הנכונה היא  

 

בשאלה זו יש למצוא את מספר הגברים המינימלי של עובדים במפעל. היות שנאמר שרק גברים יצאו   12.

יאת העובדים שיש לחופשת מחלה ניתן לספור את כל העובדים שיצאו לחופשת מחלה באמצעות מצ

ח' יש אליפסות, ולכן הם גברים בוודאות. -להם אליפסה בשורה שמייצגת אותם. אצל עובדים ב', ו' ו

יתר על כן, נאמר שיש מספר שווה של גברים ונשים שיצאו לקורסים. יציאה לקורס מסומנת במלבן 

ם שיצאו לקורס, ואחד מהם ויש מלבנים שחורים אצל עובד א' ועובד ג'. כלומר, יש שני עובדי -שחור 

חייב להיות גבר. אם כן, יש שלושה גברים שיצאו לחופשת מחלה ועוד אחד שיצא לקורס. יש לכל 

 גברים במפעל.   4הפחות 

 .(4)התשובה הנכונה היא 

 

שיכולים לקיים את המשוואה.  xזו שאלת משוואה שבה יש לקבוע את מספר הערכים השונים של   13.

ה ונבחן את הפתרונות שיתקבלו. תחילה יש לפתוח את הסוגריים לפי נוסחאות נפתור את המשווא

 הכפל המקוצר:

 2 2

2 2

2x 1 x 2x 1 0

2x 1 x 2x 1 0

4x 0

x 0

x

x

     

      





 

 .0שמקיים את המשוואה:  xיש רק ערך אחד של  

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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כום . נתון שסAזוהי שאלת גאומטריה אנליטית שבה יש לקבוע את סכום השיעורים של הנקודה   14.

 (0 ,0), שמתחיל בראשית הצירים OBהיא אמצע הקטע  A. הנקודה 36הוא  Bהערכים של נקודה 

, כלומר: Bשל  x-שלה הוא חצי משיעור ה x-. לכן, שיעור הBומסתיים בנקודה 
z

2
שלה  y-, ושיעור ה

, כלומר: Bשל  y-הוא חצי משיעור ה
w

2
 הביטוי המבוקש הוא:  .

z w z w 36
s t 18

2 2 2 2


      

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 בערכו מהביטוי בשאלה.  שונהזו שאלת ביטויים בה יש לקבוע איזה מהביטויים בתשובות   15.

מופיעים גם בשאלה עצמה וגם בתשובות ניתן לפתור באמצעות הצבת מספרים  מכיוון שאותם נעלמים 

, ונקבל: x = 1 ,y = 2 ,z = 3מהראש. נציב:  
1 1 1 1 1 3 2 5

1 1 1
x y z 2 3 6 6


        כעת נציב בתשובות את .

מהערך  שונהונחפש תשובה ש x = 1 ,y = 2 ,z = 3הערכים  
5

1
6

. 

אינה נכונה:  (1)תשובה 
1 2 2 3 1 3 11 5

1
1 2 3 6 6

    
 

 
. הערך שהתקבל תואם לביטוי המקורי. התשובה 

 נפסלת.

אינה נכונה:  (2)ה תשוב
2

1 2 3 5 5
1 1

2 3 6 61


   


. הערך שהתקבל תואם לביטוי המקורי. התשובה 

 נפסלת.

אינה נכונה:  (3)תשובה 
2

1 1 1 1 1 1 11

11 2 11 51 2 2 32 2 4 6 12 1
1 1 1 12 1 6 6

2 2 2

 
    

  
       הערך שהתקבל תואם .

 לביטוי המקורי. התשובה נפסלת.

נכונה:  (4)תשובה 
1 2 3 6

1
1 2 3 6

 
 

 
 . התקבל ערך שונה מזה של הביטוי המקורי. התשובה מתאימה.   

 

יש מכנה זהה אך מונים שונים, לכן אחת  (4)-ו (1)בנוסף ניתן לפתור בכלים אלגבריים: לתשובות 

מתקבל:  (1)משתיהן היא בהכרח בעלת ערך שונה מהתשובות האחרות. בפישוט אלגברי של תשובה 
xy yz xz xy yz xz 1 1 1

x y z xyz xyz xyz z x y

 
     

 
שובה זו תואמת את הביטוי המקורי, לכן ניתן לפסול . ת

 . (4)אותה ולסמן את תשובה 

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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 שוויון הנתון: -זוהי שאלת טווחים שמשלבת התנהגות אלגברית. נפשט את האי 16.

 2

2 2

a 2 a a 2

a 2 a 2a

2 2a

1 a

  









 

 

aות. נציב: . אפשר להציב מספר נוח ולפסול תשוב-1-בהכרח גדול מ a-קיבלנו ש 0:ונקבל , 

2אינה נכונה:  (1)תשובה  0 0 .התשובה נפסלת . 

2אינה נכונה:  (2)תשובה  0 0  .התשובה נפסלת 

2לא נפסלת:  (3)תשובה  0 0 שלוש תשובות.  . לא ניתן לסמן תשובה כנכונה בטרם נפסלו 

 תפסל.  (3)לא נפסלת: לא ניתן להוכיח שזו התשובה בטרם תשובה מספר  (4)תשובה 

aנדרשת הצבה נוספת, למשל  1.אין צורך לבדוק תשובות שנפסלו . 

2אינה נכונה:  (3)תשובה  1 1 .התשובה נפסלת . 

 את שלוש התשובות האחרות, ולפיכך אף טענה אינה נכונה בהכרח.נכונה: פסלנו  (4)תשובה 

הוא גדל  2. כשכופלים מספר חיובי פי 2ובהכפלתו פי  aמבחינה אלגברית, התשובות עוסקות בביטוי 

,כלומר הוא יכול 1--גדול מ a-שוויון קיבלנו ש-הוא קטן. בפישוט האי 2וכשכופלים מספר שלילי פי 

 אפס. לכן אף תשובה אינה נכונה בהכרח.   להיות שלילי, חיובי או 

 .(4)התשובה הנכונה היא 

 

זוהי בעיית יחס בשילוב אחוזים שבה יש לקבוע מה נכון בקשר למספר הכדורים הכולל בשק. נתון   17.

ממספר הכדורים הצהובים. ניתן לתרגם נתון זה לשבר:  25%-שמספר הכדורים הירוקים גדול ב
1

25%
4

 ניתן להשתמש ביחידות יחס כדי לראות כמה יחידות יחס של כדורים סך הכול יש בשק. נוח .

רבע מארבע זה אחד, לכן יש   יחידות יחס של כדורים צהובים, כי קל להוציא ממנו רבע. 4לסמן שיש 

 כדורים ירוקים. נציב בטבלת יחס: חמש יחידות יחס של

 ולסך הכ כדורים ירוקים כדורים צהובים

4 5 4 + 5 = 9 

 .9-יחידות יחס של כדורים סך הכול, ולכן מספר הכדורים הכולל בשק בהכרח מתחלק ב 9יש  

 .(3)התשובה הנכונה היא 
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 hממד בה צריך לחשב רדיוס של גליל חדש שנוצר. נאמר שיש גליל בצק בעל גובה -זו שאלת תלת . 18

2של הגליל הוא  . הנפחורדיוס בסיס  3h h     לאחר מכן נאמר שהוסרה חתיכה מהגליל בנפח .
h :3, לכן הנפח שנותר הוא 2h h h( 1)      דניאל משנה את מידות הגליל לגליל חדש באותו נפח .

 של הנפח את הנתונים הקיימים:  . כדי לחשב את הרדיוס של הגליל יש להציב בנוסחהhשאורכו 

 2 2

2 2

2

r h h 1

r 1

r 1

      

  

  

 

   .(1)התשובה הנכונה היא  

 

זוהי בעיה כללית בה יש לקבוע מהו מספר הכבישים המינימלי שיש לבטל על מנת שלא ניתן יהיה   19.

צוייר . נתון שכל אחד מהקווים הוא חד סטרי וכיוונו הוא ככיוון החץ שמBלנקודה  Aלהגיע מנקודה 

 Bמוביל בדיוק חץ אחד. מספיק ביטולו של חץ זה כדי שהדרך לנקודה  B שלנקודהעליו. ניתן לראות 

 תהיה חסומה לגמרי.

   .(1)התשובה הנכונה היא        

 

זוהי בעיה כללית בה יש לספור את מספר הפעמים שבהן המטייל פגש מטייל אחר ושתה בו זמנית. נתון   20.

דקות ושהוא פגש מטייל אחר כל שעה עגולה. כלומר, יש למצוא כמה זמנים הם  25שהמטייל שתה כל 

דקות(,  480. היות שבתשובות יש מספרים קטנים ומשך הטיול קצר יחסית )60וגם של  25כפולה גם של 

 :60ניתן לפרט את כל הזמנים בהם שתה המטייל ולסמן כל מספר שהוא גם כפולה של 

 0 ,25 ,50 ,75 ,100 ,125, 150 ,175 ,200 ,225 ,250 ,275 ,300 ,325 ,350 ,375 ,400 ,425 ,450 ,475. 

 8שעות( רענן שותה בשעה עגולה ואז גם חולף על פני מטייל אחר. בטיול של  5דקות ) 300כלומר, בכל  

 שעות, מפגש כזה יתרחש רק פעם אחת.

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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 שניפרק  -חשיבה כמותית  -פתרונות 
מספר 
 25 24 23 20 22 22 9 8 7 6 5 4 3 0 2 השאלה

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 02 29 28 27 26 השאלה

התשובה 
 הנכונה

1 4 3 3 1 

 

זו בעיית תנועה בה נתונה הדרך שעבר גלעד, ונתון היחס בין הדרך למהירות. ניתן לפתור באמצעות  1.

בהצבת גם שהשאלה שואלת על גורם ספציפי והתשובות מספריות, ניתן לפתור  וון, ומכיבניית משוואה

 תשובות.

 דרך א': בניית משוואה:       

 והיות שנתון שהזמן שווה לחצי מהמהירות, ניתן לקבוע שהזמן הוא xניתן לסמן את המהירות בתור        
x

2
: 

 דרך זמן מהירות

x x

2
 32 

 נבנה משוואה ונחשב את המהירות:        

 
2

2

x
x 32

2

x
32

2

x 64

x 8

 







 

 דרך ב': הצבת תשובות: 

5. הדרך המתקבלת היא: 5קמ"ש, הזמן הוא  10אינה נכונה: בהצבת מהירות  (1)תשובה  10 50  . 

 ק"מ. התשובה נפסלת. 32לפי נתוני השאלה הדרך כולה היא 

שעות. הדרך המתקבלת היא:  6קמ"ש, הזמן הוא  12אינה נכונה: בהצבת מהירות  (2)תשובה 

12 6 72  ק"מ.  התשובה נפסלת. 32. לפי נתוני השאלה הדרך כולה היא 

 שעות. הדרך המתקבלת היא:  4הזמן הוא קמ"ש,  8נכונה: בהצבת מהירות  (3)תשובה 

 ק"מ. התשובה מתאימה. 32. לפי נתוני השאלה הדרך היא אכן 32 = 4 ⸱ 8

הזמן הוא  32אינה נכונה: בהצבת מהירות  (4)תשובה 
32

2
שעות. הדרך המתקבלת היא:  

32 32
32 16

2 2
  ק"מ. התשובה נפסלת.    32וני השאלה הדרך כולה היא . לפי נת 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
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A. נתון כי: BDCזוהי שאלת משולשים בה יש למצוא זווית בסיס במשולש שווה שוקיים  2. 70   

C-ו 90  ,ניתן להסיק שגם. מכיוון שהמשולשים שווי שוקיים DBA 90 . דלי וניתן לחשב את ג

. זווית הראש במשולש שווה שוקיים באמצעות סכום זוויות במרובע וזווית  ABCDהזוויות במרובע 

BDC  180היא 2 :לכן סכום הזוויות במרובע הוא .   

180 2 90 90 70 360

360 2 70 360

2 70

35

      

    

  

  

 

 

   .(2)התשובה הנכונה היא         

 

באמצעות יתר הנעלמים.  bזוהי שאלת משוואה שבה יש שלושה נעלמים ויש לבטא את ערכו של  3.

 (:0-)נתון כי הוא שונה מ a-כדאי לחלק את שני האגפים בתחילה 

b  c = 3  /+c 

b = c + 3 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

הזמן שלקח לאפרים לקרוא חמישה מאמרים. ידוע שלאפרים  זוהי בעיית חוקיות בה יש לקבוע משך 4.

לוקח זמן קבוע לקרוא כל עמוד, ושכל מאמר ארוך בדיוק פי שניים מהממאמר שלפניו, לכן משך הזמן 

. נתון שהמאמר הראשון לקח חצי שעה, לכן ניתן לפרט את משך אף הואשלוקח לקרוא כל מאמר כפול 

 הזמן שכל מאמר לקח ולסכום אותם:

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון המאמר

 הזמן שלקח
1

2
 שעות 8 שעות 4 שעות 2 שעה 1 שעה 

 

 

 הזמן הכולל שלקח לאפרים לקרוא את המאמרים הוא: 
1 1

8 4 2 1 15
2 2

      

 .(1)התשובה הנכונה היא       

    

את ההפרש בין שני הנעלמים בהתאם לנתוןזוהי שאלת משוואות בשילוב עצרת. יש למצוא  .5
x!

x
y!

  

 . מתקבל:x = 3, y = 2ניתן לפתור באמצעות הצבת מספרים מהראש. נציב: 
3! 6

3
2! 2
   

 התוצאה שהתקבלה תואמת את הנתונים, לכן ניתן לחשב את ערכו של הביטוי המבוקש:

x y 3 2 1     

 נפסלות. (4)-ו (3), (2)תשובות 

   .(1)התשובה הנכונה היא     
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זוהי שאלת פעולות מומצאות בה יש לחשב ערך של ביטוי. הביטוי המבוקש מורכב משבר, שבמונה   6.

. ההבדל היחיד הוא סדר המספרים. מעיון 2-ו 3ובמכנה שלו יש פעולה מומצאת שבתוכה המספרים 

סדר המספרים: הפעולות שעושים על שני המספרים זהות, ואז סוכמים בהגדרת פעולה אין משמעות ל

את השברים המתקבלים. כלומר, הערכים של המונה והמכנה המבוקשים בשאלה יהיו זהים, וניתן 

 , גם בלי לחשב את ערך הפעולות.1לדעת שהערך המבוקש יהיה 

 חישוב המונה מתקבל:ניתן גם לוודא זאת ולחשב את ערכם של המונה ושל המכנה בנפרד. ב 

2 2(3) ( 2) 9 4 27 8 19
$( 2,3)

2 3 2 3 6 6

  
        


 

 בחישוב המכנה מתקבל:      

2 2( 2) (3) 4 9 8 27 19
$(3, 2)

3 2 3 2 6 6

 
       


 

 כשמחלקים את התוצאות מתקבל:    

19

6 1
19

6







 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

ואז  x. נתחיל מלמצוא את ערכו של 2xהביטוי ויש למצוא את ערכו של  xבשאלה נתון ערך הביטוי   .7

 את ערכו של הביטוי המבוקש:

2

2

2

1
x

2

1 1
x

2 4

1 1
x

4 16



 
  
 

 
  
 

 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

זוהי שאלת שטחים בה יש למצוא את שטחו של משולש שווה שוקיים וישר זווית. על מנת לחשב את   8.

, ולכן יש BC-ו ABחוצות את הקטעים  E-ו Dרכי ניצביו. הנקודות שטח המשולש יש למצוא את או

, BDE. כדי לחשב את אורכי הצלעות הקצרות ניעזר ביתר במשולש BAC-ו BDEדמיון בין המשולשים 

שהוא גם הקוטר בחצי המעגל הנתון. שטחו של חצי המעגל נתון, ואפשר לחשב בעזרתו את רדיוס 

 המעגל:

2

2

r

2

r 2

r 2
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2אז הקוטר שלו 2אם רדיוס המעגל הוא  הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים,  BDEמשולש   .2
 D. מכיוון שהנקודות 2מהיתר. לכן ניתן לקבוע שאורך כל ניצב שלו הוא 2שבו אורך הניצבים קטן פי 

הוא:  ABC. שטח המשולש  = C = 4BAB, ניתן לקבוע ש: BC-ו ABוצות את הקטעים ח E-ו
4 4

8
2


. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

זו בעיית ממוצע בה יש למצוא את הפרש הריבועים בין שני גורמים. ניתן לסמן את המספרים של אלעד   9.

, וניתן לשים לב שזו למעשה 2b – 2a. הגורם המבוקש הוא , ולבטא את הנתונים בצורה אלגבריתb-ו a-כ

. 8-נוסחת הכפל המקוצר השלישית. נתון שהמכפלה של ממוצע המספרים בהפרש ביניהם שווה ל

 כלומר:

(a b)
(a b) 8

2

(a b)(a b)
8

2

(a b)(a b) 16


  

 


  

 

 תהפוך את הביטוי באגף השמאלי לגורם המבוקש: נוסחת הכפל המקוצר השלישית
2 2

a b 16    

 .(2)התשובה הנכונה היא  
 

זו שאלת תלת ממד בה יש למצוא את נפח המנסרה הכהה. על מנת לחשב את נפח המנסרה יש למצוא   10.

את שטח הבסיס שלה ואת הגובה שלה. בסיס הצורה מורכב ממשולש ישר זווית והגובה של המנסרה 

בהתאמה, לכן אורך הקטעים  AC-ו DFהן אמצע הקטעים  B-ו Eזהה לגובה התיבה. נתון שהנקודות 

BC ו-EF  ס"מ.  2ס"מ. אורך הניצב הארוך במשולש הוא האורך של מקצוע הקובייה, ואורכו  1הוא

שטח הבסיס של המנסרה הוא שטח המשולש: 
1 2

1
2


. 

 . = 2 ⸱ 1סמ"ק  2ס"מ, ונפח המנסרה הוא גובה כפול שטח בסיס:  2גובה המנסרה הוא  

 .(2)התשובה הנכונה היא  
 

יש לחשב את מספר האנשים הקטן ביותר שיושבים  זו בעיה כללית שמשלבת עקרונות חפיפה ואחוזים.  11.

במכונית שיש בה מזגן. ניתן לחשב את מספר המכוניות שיש בהן מזגן ואת מספר הרכבים שיש בהם 

 נוסע אחד או שלושה נוסעים:

ן שמספר המכוניות שיש בהן מזגן הוא: מהמכוניות יש מזגן, ומכא 90%-ב
90

20 18
100

 . 

מהמכוניות יש שלושה בני אדם, ומכאן שמספר המכוניות בהן יש שלושה בני אדם  60%-כמו כן, ב

הוא: 
60

20 12
100

  ידוע שבשאר המכוניות יש בדיוק אדם אחד, כלומר מספר המכוניות שיש בהן אדם .

. על מנת לחשב את המספר הקטן ביותר של אנשים שנמצאים ברכב שיש בו מזגן 8 = 12 – 20א: אחד הו

אנשים ברכב עם מזגן שנמצאים  8יש להניח שכל רכב שיש בו רק אדם אחד יהיה רכב עם מזגן. לכן, יש 

 8-רכבים שיש בהם מזגן, וב 18לבד ברכב. בשאר הרכבים עם המזגן יהיו שלושה אנשים. מצאנו שיש 

 יש אדם אחד. כלומר, יש עוד עשרה רכבים שבכל אחד מהם שלושה אנשים, ובסך הכל עוד

 .38 = 30 + 8. בסך הכול, מספר האנשים שנמצאים ברכב עם מזגן הוא: = 3 ⸱ 10אנשים  30

   .(1)התשובה הנכונה היא  
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הוא מחומש  זו שאלת גאומטריה בה יש לזהות את מספר המרובעים הכולל בסרטוט. הסרטוט  12.

שהעבירו בו שני אלכסונים. כל אחד מהמרובעים בהכרח יהיה בנוי על על אחד האלכסונים או על חלק 

ממנו, שכן אחרת כל צלעות המחומש יהיו חלק ממנו. לכן, ניתן לבחון אילו מרובעים נוצרים על כל 

 אחד מהאלכסונים וכך לקבוע את מספר המרובעים.

. נבחן גם האם חלקים מהאלכסון יוצרים עוד ABDEר את מרובע : האלכסון יוצBDעל האלכסון 

 אין מרובעים.  DF. על הקטע ABFEניתן לזהות את המרובע  BFמרובעים: על הקטע 

. בבחינה של חלקי האלכסון ניתן לראות שעל הקטע ABCE: האלכסון יוצר את מרובע ECעל האלכסון 

FC  לא נוצרים מרובעים, ועל הקטעEF בע נוצר המרוABFE .שכבר זיהנו 

 .(ABDE ,ABFE ,ABCEבסך הכול מצאה ענבר שלושה מרובעים ) 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

זו שאלת שטחים שבה נתון טרפז שווה שוקיים ויש   13.

למצוא כמה מלבנים לכל הפחות יכסו אותו במלואו. 

ס"מ. גם אורכו של הבסיס  10-ס"מ ו 1מידות כל מלבן הן 

ס"מ. לכן, על מנת לגלות כמה  10הוא  הגדול בטרפז

מלבנים נדרשים כדי לכסות את כולו, יש למצוא את גובה 

הטרפז. לשם כך, נעביר גבהים בטרפז ונחלק אותו למלבן 

 ולשני משולשים:

 

ס"מ, ולכן הבסיס התחתון בטרפז מתחלק  4אורך המלבן שבנוי על הבסיס העליון של הטרפז הוא 

ס"מ. האורך  6ס"מ, ושני חלקים מצדיו שאורכם יחד הוא  4כזי באורך לשלושה חלקים: החלק המר

הזה מתחלק באופן שווה בין שני המשולשים )כי הטרפז שווה שוקיים וסימטרי(, ואורך כל אחד מהם 

 5ס"מ ויתר של  3ס"מ. שני המשולשים שהתקבלו הם משולשים ישרי זווית שיש להם ניצב של  3הוא 

ס"מ. הניצב הזה הוא גם  4, הניצב החסר שלהם הוא 5 : 4 : 3ה הפיתגורית ס"מ, ומכאן, שלפי השלש

ס"מ, יש צורך בארבעה  1הגובה של הטרפז. היות שהאורך של כל מלבן שמשמש להסתרת הטרפז הוא 

 מלבנים כדי לכסות את כל גובה הטרפז. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

מתחלק בו ללא שארית. ניתן לפרק את  M-ר הגדול ביותר שזוהי שאלת חלוקה בה יש לקבוע מה המספ  14.

M לגורמים הראשוניים המינימליים שלו. ראשית, כיוון שנתון ש-M  ,מורכב ממכפלה של שני מספרים

חייב  Mנתון שהוא מספר זוגי, ולכן גם  - Kניתן לנתח כל אחד מהכופלים בנפרד. תחילה נבחן את 

ללא שארית.  3-, נתון שהוא מתחלק בN. לגבי 2אשוניים שלו הוא להיות זוגי, משמע אחד הגורמים הר

פעמיים. הגורמים הראשוניים שבוודאות  3-כולו מתחלק ב M, ולכן 2בחזקת  Mהוא מופיע בערך של 

 .18 = 3 ⸱ 3 ⸱ 2מתחלק בו הוא:  Mבהכרח ש. על כן, המספר הגדול ביותר 3 ,3 , 2הם:  Mמרכיבים את 

. K = 2זוגי ולכן נציב  K-. ידוע גם שN = 3ולכן נציב  3-מתחלק ב Nמספרים.  אפשר גם להיעזר בהצבת 

 .2M = 3 18 = 2 ⸱ 9 = 2 ⸱הוא:  Mערכו של 
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 מתחלק בו: 18-נבדוק בתשובות מה המספר הגדול ביותר שמופיע בהן וש כעת 

ויש תשובה  ,הגדול ביותר, אך יש למצוא את הגורם 9-מתחלק בוודאות ב 18אינה נכונה:  (1)תשובה 

 מתאימה יותר. התשובה נפסלת.

 . התשובה נפסלת.12-כלל לא מתחלק ב 18אינה נכונה:  (2)תשובה 

 . התשובה מתאימה.18-מתחלק ב 18נכונה:  (3)תשובה 

 . התשובה נפסלת.36-לא מתחלק ב 18אינה נכונה:  (4)תשובה 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

ש לקבוע מי מהביטויים שלילי בוודאות. בשאלות עם ערך מוחלט זו שאלה שמשלבת ערך מוחלט בה י  15.

 ,x = 1נוח להיעזר בהצבת מספרים מהראש במטרה לפסול שלוש תשובות. תחילה ניתן לנסות להציב 

y = 1שוויון לא מתקיים: -. אולם, בהצבה זו האי 

1 1 1 1

2 0

  


 

 שוויון מתקיים:-האי x = 1 ,y = 1. בהצבת לכן כדאי להציב מספר שלילי במקום אחד הגורמים

1 ( 1) 1 ( 1)

0 2

    


 

 נציב אותם מספרים בתשובות ונפסול תשובות שאינן שליליות: 

 . לפי ההצבה שבחרנו, הביטוי שלילי.y = 1לא נפסלת:  (1)תשובה  

 . לפי ההצבה שבחרנו, הביטוי שלילי.1 = (1) ⸱ 1לא נפסלת:  (2)תשובה  

 . התוצאה אינה שלילית. 0 = (1) + 1נפסלת:  (3)בה תשו 

 . התוצאה אינה שלילית. 2 = (1) – 1נפסלת:  (4)תשובה  

 לא נפסלו ולכן יש צורך בהצבה נוספת. ניתן להחליף בין הסימנים כך שמתקבל: (2)-ו (1)תשובות  

x = 1 ,y = 1:ההצבה מתאימה לנתונים . 
1 1 1 1

0 2

    


 

 חיובי. yנפסלת: בהצבה זו  (1)שובה ת 

   . התקבלה תוצאה שלילית. התשובה מתאימה.1 = 1 ⸱ (1)נכונה:  (2)תשובה 

   .(2)התשובה הנכונה היא  

 

זוהי בעיית יחס בה יש לקבוע באיזו כיתה חלקן היחסי של הבנות הוא הגדול ביותר. על מנת לעשות   16.

ארים את החלק היחסי של הבנות בכל כיתה. בכל הכיתות זאת ניתן להעזר בהשוואת שברים שמת

מספר הבנות הוא מעט מעל חצי )
16

31
,

17

33
,

18

35
-(. ניתן לראות שבכל אחת מהכיתות מספר הבנות גדול ב

 הבנות לבנים אפשר לבחון מקרי קיצון:ממספר הבנים. כדי להבין איך זה משפיע על היחס בין  1

, החלק היחסי של הבנות היה: 1ומספר הבנים היה  2אם מספר הבנות היה  
2 2

2 1 3



. כלומר יש רוב 

 גדול לבנות.
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בנים,  החלק היחסי של הבנות היה:  100-בנות ו 101לעומת זאת, אם היו  
101 101

100 101 201



. במקרה זה 

 יש רוב לבנות, אך הוא זעום וחלקן היחסי כמעט שווה לחצי.

בין הבנות  1ניתן להסיק מכך עיקרון שיסייע לשאלה: ככל שיש יותר תלמידים בכיתה, הפרש של  

לבנים הופך להיות זניח יותר, וחלקן היחסי מתקרב לחצי. ככל שיש פחות תלמידים בכיתה, הפרש של 

מבין הכיתות המתוארות בשאלה, בכיתה ז'  הבנות הוא גדול יותר. הוא משמעותי, וחלקן היחסי של 1

מספר התלמידים הקטן ביותר, ולכן שם היתרון של הבנות על הבנים הוא המורגש ביותר וחלקן היחסי 

 הוא הגדול ביותר. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

מהכיתה ידעה לקרוא. "נתרגם" יש לקבוע לאיזו כיתה נדרש הזמן הארוך ביותר להגיע למצב שבו חצי   17.

את מונחי השאלה לשפת התרשים: כל כיתה מסומנת בצורה שונה, והזמן בשנה נמצא על הציר 

תלמידים. יש למצוא איזו צורה  15תלמידים, ומכאן שחצי כיתה היא  30האופקי. נתון שבכל כיתה יש 

ל לימין, ולכן הצורה . החודשים בתרשים מתקדמים משמא15הגיעה הכי מאוחר לגובה של שורה 

בחודש  15שהגיעה להישג הכי מאוחר היא זו שנמצאת הכי מימין: זהו הריבוע הלבן שהגיע לגובה 

 .D שלמדה בשיטה הכיתהפברואר. ריבוע לבן מייצג את 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

"עובר" שהופך אותו בשאלה זו נתון שבאחת הכיתות ניתן מבחן שגוי, ולכן אף תלמיד לא קיבל בו ציון   18.

ליודע לקרוא, ומעלה את הגרף של הכיתה. כלומר, אחרי המבחן הזה, מספר ה"עוברים" של הכיתה 

ישאר זהה. בתרשים נראה זאת כקו מאוזן, שלא עולה למעלה. נעבור על התשובות ונחפש חודש שבו 

 אין אף כיתה שנשארה עם אותו מספר עוברים:

מסומנת בריבוע אפס תלמידים עברו את הבחינה בסוף חודש אינה נכונה: בכיתה ש (1)תשובה 

 ספטמבר. לכן ייתכן שהם לא נבחנו בקריאה אלא בהיסטוריה. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: בחודש אוקטובר הכיתה שמסומנת בכוכב נמצאת באותה שורה שבה היא  (2)תשובה 

ר כ"יודע לקרוא" בחודש זה. ייתכן נמצאה בחודש ספטמבר )הקו מאוזן(. אף תלמיד בכיתה זו לא הוגד

 שהם לא נבחנו בקריאה אלא בהיסטוריה. התשובה נפסלת.

נכונה: בחודש פברואר כל הכיתות נמצאות במיקום גבוה יותר ביחס לחודש שקדם לו. זה  (3)תשובה 

אומר שבכל כיתה היה לפחות תלמיד אחד שעבר את הבחינה, משמע כולם עברו מבחן בקריאה ולא 

 גוי. התשובה מתאימה.מבחן ש

אינה נכונה: בחודש יוני הכיתה שמסומנת בעיגול לא עלתה ביחס לחודש הקודם )הקו  (4)תשובה 

מאוזן(. אף תלמיד לא הוגדר כ"יודע לקרוא" בחודש זה, ולכן ייתכן שהם לא נבחנו בקריאה אלא 

 בהיסטוריה. התשובה נפסלת.

 .(3)התשובה הנכונה היא 
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במבחן יחיד יש למצוא את הכיתה  את הכיתה שבה הכי הרבה תלמידים קיבלו עוברעל מנת למצוא   19.

לבחון עבור כל ש את העלייה הכי תלולה בין שני מבחנים רצופים. על מנת לעשות זאת אפשר שבה י

וביניהם לבחור את הקבוצה התלולה ביותר. העלייה התלולה ביותר  כיתה מה החודש ה"תלול" ביותר,

, משמע חמישה 19-ל 14א מחודש דצמבר לחודש ינואר. קפיצה זו היא בין שורות של המעגלים הי

של המשולשים היא בין חודשים נובמבר לדצמבר.  ביותראנשים עברו את המבחן. העלייה התלולה 

. משמע שבעה אנשים עברו את המבחן. העלייה התלולה ביותר של 10-ל 3הקפיצה היא משורה 

בין נובמבר לדצמבר )וקפיצה זהה בין דצמבר לינואר(. הקפיצה היא  הקבוצה שמסומנת בכוכב היא

. עלייה של שמונה תלמידים. העלייה התלולה ביותר של המרובעים היא מחודש מאי 12-ל 4משורה 

. עלייה של חמישה תלמידים. 29-ל 24לחודש יוני )ועלייה זהה בין אפריל למאי(. העלייה היא משורה 

 .Cיא של הכוכבים שמייצגים את שיטה העלייה הגדולה ביותר ה

   .(3)התשובה הנכונה היא  

 

לפי ההסבר המקדים לתרשים, תלמידים שקיבלו ציון "עובר" לא ממשיכים להיבחן בהמשך השנה. על  20.

)שמיוצגת במשולשים( שניגשו למבחן בכל עשרת המבחנים שהיו במהלך  Bכן, התלמידים משיטה 

במבחן האחרון. על רק רו את המבחן האחרון, כמו גם את אלה שעברו השנה כוללים את אלו שלא עב

מנת למצוא את מספר התלמידים שניגשו לכל המבחנים של השנה יש למצוא את המספר המצטבר של 

תלמידים שעברו את המבחן עד חודש מאי ולא ניגשו למבחן האחרון. בגרף המשולשים, בחודש מאי 

 תלמידים שהפסיקו להיבחן לפני סוף השנה,  20זה אומר שיש  תלמידים שעברו את המבחן. 20היו 

מתוכם שעברו את המבחן  2תלמידים הנותרים נבחנו בכל עשרת המבחנים לאורך השנה )יש  10-וה

 שנכשלו גם בו(.  8-האחרון ו

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

2 0 3 4 5 6 7 8 9 22 22 20 23 24 25 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 02 02 00 

התשובה 
 הנכונה

4 2 2 3 4 2 2 

 
 
 

 . חיים ____ כבסכנת הכחדה"-כי "יותר משליש מכל היצורים הדובמשפט נכתב  1.

 . הגדרה של מעמדאנו מחפשים מילה שתתאר  

 הוסחה דעתו = distracted :(1)תשובה  

 התאכסן =accomodated  :(2)תשובה 

 סווג = classified :(3)תשובה 

 נוצר=  manufactured  :(4)תשובה 

 כבסכנת הכחדה". סווגוחיים -"יותר משליש מכל היצורים הדו 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 

גדולה כשהיא לא  כי "מיטת טרנדל היא מיטה קטנה שיכולה להיות ____ מתחת למיטהבמשפט נכתב  2.

 . בשימוש"

 שמשמעותה להסתיר/ לאכסן. אנו מחפשים מילה 

 מאומן=  trained :(1)תשובה  

 מתנפנף=  waved: (2)תשובה 

 מודבק=  pasted  (3)תשובה 

 מאוכסן=  stored: (4)תשובה 

 .מתחת למיטה גדולה כשהיא לא בשימוש" מאוכסנתלהיות  "מיטה מתקפלת היא מיטה קטנה שיכולה 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 . כי "בימי קדם, מלחים ניווטו על ידי ____ במיקום השמש בשמים"במשפט נכתב  3.

 שמתארת פעולה שאפשר לעשות על מיקום השמש.אנו מחפשים מילה  

 עוזר=  assisting :(1)תשובה  

 מתבונן=  observing :(2)תשובה 

 מתכוון=  intending: (3)תשובה 

 מרשים=  impressing: (4)תשובה 

 במיקום השמש בשמים". התבוננות"בימי קדם, מלחים ניווטו על ידי  

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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  כי "מועמדים למשרות לרוב צריכים ____ טפסים רבים".במשפט נכתב  4.

 שמשמעותה מילוי.אנו מחפשים מילה  

 למלא=  fill out :(1)תשובה  

 ר/ להפסיק לפעוללגזו=  cut out :(2)תשובה 

 -לדאוג ל=  care for: (3)תשובה 

 למדוד=  try on: (4)תשובה 

 .טפסים רבים" למלא"מועמדים למשרות לרוב צריכים  

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 22כי "למרות ששטר דולר אמריקאי עשוי משילוב של חומרים ___ הוא שורד בממוצע במשפט נכתב  5.

  חודשים."

 חודשים. 22שמנוגדת לעובדה שהוא שורד רק לה אנו מחפשים מי 

 חסרי תועלת=  futile :(1)תשובה  

 עמידים=  durable :(2)תשובה 

 קריאים= legible : (3)תשובה 

 ניידים=  portable: (4)תשובה 

 חודשים". 22הוא שורד בממוצע  עמידים"למרות ששטר דולר אמריקאי עשוי משילוב חומרים  

 .(2)א התשובה הנכונה הי 

 

  כי "נגרים משתמשים בעפרונות מרובעים, שלא ___ ממשטחים."במשפט נכתב  6.

 כנראה ליפול. -שתתאר מה חפץ יכול לעשות ממשטח  אנו מחפשים מילה 

 נראים=  show :(1)תשובה  

 נבדקים=  check :(2)תשובה 

 מתגלגלים=   roll:(3)תשובה 

 מצחצחים/ מברישים brush =: (4)תשובה 

  ממשטחים." מתגלגליםגרים משתמשים בעפרונות מרובעים, שלא "נ 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 ____". כי "עורך טוב יודע לנסח מחדש משפטים שמנוסחיםבמשפט נכתב  7.

 שמתארת ניסוח לא מוצלח.אנו מחפשים מילה  

 מגושם/ מביך באופן = awkwardly :(1)תשובה  

 בקנאה=  enviously :(2)תשובה 

 בצורה הגיונית=  sensibly: (3)תשובה 

 באופן יחסי=  relatively :(4)תשובה 

 ."באופן מגושם "עורך טוב יודע לנסח מחדש משפטים שמנוסחים       

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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ארכאולוגים בישראל חשפו קופסת כסף ישנה שמכילה ____ של  2014כי "בשנת במשפט נכתב  8.

 נים שנקברו בכפר מימי בית המקדש השני."ש 2000מטבעות בני 

 שמתארת אוסף/ כמות.אנו מחפשים מילה  

 חוזה שכירות=  lease :(1)תשובה  

 מגילה=  scroll :(2)תשובה 

 פיצוץ=  blast: (3)תשובה        

 מאגר, מטמון= hoard : (4)תשובה 

שנים  2000של מטבעות בני  מטמוןה ארכאולוגים בישראל חשפו קופסת כסף ישנה שמכיל 2014"בשנת        

 שנקברו בכפר מימי בית המקדש השני".

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

במשפט המקורי נכתב: "מחקרים מראים שההשפעה של שינויי האקלים על תפוקה כלכלית ובריאות  9.

ינוי שהתייחסו לשרומזת  underestimatedבמילה  underשל אנשים לא הוערכה כראוי".  התחילית 
שינויי האקלים משפיעים  -נשים לב לאיזה גורם משפיע על אילו גורמים האקלים בצורה נמוכה מדי. 

 .על כלכלה ועל בריאות

: לפי התשובה, לשינויי האקלים יש השפעה גדולה יותר על יעילות ועל בריאות של נכונה (1)תשובה  
 .מתאימההתשובה ם נשמרו. אנשים ממה שמקובל לחשוב. הגורם המשפיע והגורמים המושפעי

: לפי התשובה, קשה לחשב את היקף הנזק ששינויי האקלים גרמו. במשפט אינה נכונה (2)תשובה  
המקורי לא נאמר דבר על חישוב הנזק, אלא רק שהוא משמעותי ממה שחשבו. זו הוספת מידע. 

 .נפסלתהתשובה 

ש השפעה על הכל, החל משביעות רצון בתשובה זו נאמר שלשינויי אקלים י :אינה נכונה( 3)תשובה  
בעבודה וכלה בתוחלת חיים צפויה. במשפט המקורי העיקר הוא שהשפעה זו משמעותית יותר ממה 

 .שחשבו. זו החסרת מידע מהותי במשפט. התשובה נפסלת

: לפי התשובה, יש ראיות שמראות ששינויי אקלים משפיעים על כלכלה ועל כונהאינה נ( 4)תשובה  
הציבור. במשפט המקורי מתייחסים למידת ההשפעה, ולא לעצם קיומה. זו החסרת מידע בריאות 

 .נפסלתהתשובה מהותי במשפט. 

 .(1)התשובה הנכונה היא    

 
באיטליה התאפשר לה להתפשט  אבלשחיתות פוליטית קיימת בכל מדינה, במשפט המקורי נכתב: " 10.

 שחיתות בכל מקום לבין חוסר ההתערבות באיטליה.נשים לב לניגוד בין קיום ה כמעט באין מפריע."

הגורמים המנוגדים השתנו: בתשובה נכתב שברוב המדינות שחיתות נחשבת  :נכונהאינה  (1)תשובה  
באיטליה היא לא נחשבת משמעותית. בנוסף, יש שינוי בביטוי כמותי: במשפט  אבלבעיה חמורה 

 .מדינות". התשובה נפסלתהמקורי מדובר על "כל מדינה" ובתשובה על "רוב ה

 אבל: לפי התשובה, כמות מסויימת של שחיתות יכולה להמצא בכל המדינות, נכונה (2)תשובה  
 מתאימה.התשובה באיטליה לא נעשה הרבה כדי למנוע ממנה להתפשט. הגורמים בהשוואה נשמרו. 

דדות עם שחיתות : סוג הקשר במשפט הוא השוואה בין משך הזמן של התמואינה נכונה( 3)תשובה  
 התשובה נפסלת.באיטליה לעומת מדינות אחרות. אין התייחסות לניגוד שהוצג במשפט המקורי. 

סוג הקשר במשפט הוא השוואה בין אופן המלחמה בשחיתות באיטליה  :אינה נכונה( 4)תשובה  
 התשובה נפסלת. לעומת מדינות אחרות. אין התייחסות לניגוד שהוצג במשפט המקורי.

 .(2)ובה הנכונה היא התש 
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מּוַנע על ידי דרישות  רווחי בקרני הקרנף האפריקאי, אךהסחר הלא חוקי במשפט המקורי נכתב: " 11.

נשים לב לניגוד בין זה  צרכניות מאסיה, שם משמשת הקרן לצרכים רפואיים וגם משולבת בחפצי נוי".

סחר רווחי בגלל התועלת שהסחר לא חוקי לזה שהוא רווחי. בנוסף לכך יש סיבה ותוצאה: ה

 שמוצאים בו באסיה.

במשפט המקורי  -: הניגוד בתשובה זו לא תואם את הניגוד במשפט המקורי נכונהאינה  (1)תשובה  

הניגוד הוא בין הרווחיות של הסחר לבין העובדה שהוא לא חוקי. בתשובה זו הניגוד הוא בין העובדה 

. זו ברוב חלקי העולםף, נטען שהסחר אינו חוקי שסחר כזה אינו חוקי לזה שהוא מתקיים. בנוס

 .התשובה נפסלת הוספת מידע שלא הופיע במשפט המקורי.

שהסחר בקרני קרנף אינו  למרות: בתשובה זו נשמרים כל הקשרים המקוריים: נכונה (2)תשובה  

 מתאימה.התשובה שיש שימושים רחבים בהן באסיה.  כיווןחוקי, הוא רווחי מאוד 

: בתשובה זו נוסף מידע שלא הופיע במשפט המקורי: יש השוואה בין מה שהיה אינה נכונה( 3)תשובה  

 התשובה נפסלת.(. .…once…is nowבעבר למה שקורה כיום )

: במשפט זה לא מוצג הניגוד בין העובדה שהקרניים נמכרות באופן לא חוקי נכונה אינה  (4)תשובה  

ובה מידע שלא קיים במשפט המקורי: המחיר הגבוה במיוחד לבין הרווחיות שלהן. בנוסף, מופיע בתש

 של הקרן. התשובה נפסלת.

 .(2)התשובה הנכונה היא   

 

אם  לעלות משמעותיתמחקרים מראים שקצב ההתרבות של תנינים יכול במשפט המקורי נכתב: " 12.

תן תנאים מסופקים לזוחלים תנאי סביבה אופטימליים". נשים לב שצויין רק שיפור לטובה בהנ

  אופטימליים.

: לפי התשובה, תנאי סביבה יכולים להשפיע על קצב הרבייה של תנינים. לא נכונהאינה  (1)תשובה  

 .התשובה נפסלת צויינה מהות השינוי ואילו תנאי סביבה נידונים. חסרים פרטים מהותיים מהמשפט.

שגדלים בסביבה נשלטת, המשפט : בתשובה זו מתייחסים לגודל של התנינים אינה נכונה (2)תשובה  

 נפסלת.התשובה ולא בגודל התנינים.  רק בקצב הרבייההמקורי דן 

: לפי התשובה, תנינים שחיים בתנאים אידיאליים יכולים להעמיד יותר צאצאים. נכונה (3)תשובה  

 .מתאימההתשובה מספר צאצאים גדול יותר שקול לקצב התרבות מהיר יותר. 

בתנאי סביבה מסויימים.  רק: לפי התשובה, תנינים יכולים לשגשג ולהתרבות נהנכואינה  (4)תשובה  

המשפט המקורי רק הציג את השפעתם של תנאים אידיאליים על קצב ההתרבות שלהם. התשובה 

 נפסלת.

 .(3)התשובה הנכונה היא   

 

את הרעיון בה יש לקבוע את מטרתו של הקטע. על מנת לעשות זאת יש לנסח  כלליתזוהי שאלה  13.

 המרכזי של כל פסקה ולבחון בהתאם את התשובות:

 הצגת זקני השבט ותפקידם: 2פסקה  

 הסבר על איך נבחרים זקני השבט: 0פסקה  

 קיום התפקיד עד היום ושימושו בעידן המודרני. :3פסקה  
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 תשובות: נבדוק 

יש התייחסות לעידן המודרני  : לא תוארו שינויי גישה מהותיים בקטע, ובפרטנכונהאינה  (1)תשובה  

 .התשובה נפסלת רק בפסקה האחרונה.

: יש התייחסות לנושאים נוספים מלבד אופן בחירת זקני השבט, תשובה זו אינה נכונה (2)תשובה  

 נפסלת.התשובה ממקודת מדי. 

: הקטע מציג היבטים נוספים מלבד העברת מסורות בעל פה של תפקיד זקן נכונהאינה  (3)תשובה  

 .נפסלתהתשובה השבט. התשובה ממוקדת מדי. 

 : בתשובה יש התייחסות רחבה לכלל התפקידים של זקני השבט. התשובה מתאימה.נכונה (4)תשובה  

 .(4)התשובה הנכונה היא         

 

 

יש לקבוע מה נכון לגבי סיפור הסיפורים בקרב ילידים אמריקאים. בפסקה בה  ממוקדתשאלה זו  14.

העברת ידע  -ר הכבוד שנותנים לזקני השבט ומתואר התפקיד העיקרי שלהם הראשונה מתוא

 ומסורות לדורות הבאים. לכן,תפקיד הסיפורים שסיפרו היה ללמד את חברי השבט שלהם על העבר.

 .(4)התשובה הנכונה היא   

 

 

עות . על מנת לקבוע את משמ9בשורה  ”bestow upon“על משמעות המילים  ממוקדתזוהי שאלה  15.

המילים יש לקרוא את החלק שבו הן מופיעות במלואו. במשפט הראשון בפסקה כתוב שתפקיד זקן 

השבט הוא לא תפקיד שמישהו בוחר לעצמו. בהמשך כתוב שזהו תפקיד שניתן לו על ידי יתר חברי 

 היא 'נותן'. ”bestow upon“השבט. ניתן להבין שהמשמעות של הצירוף 

 .(1) התשובה הנכונה היא       

 

 

בה יש למצוא טענה נכונה לגבי הפסקה השנייה בקטע. בפסקה מתואר התהליך של פסקה זו שאלת  16.

קבלת התפקיד והמשמעות שלו, גם בעבר. בתפקידי העבר כתוב בין היתר שזקני השבט החליטו האם 

מר, זקני השבט (. כלו”whether the tribe should move elsewhere“כדאי להעביר את השבט למקום אחר )

 קבעו בין השאר היכן השבט יחיה.

 .(4)התשובה הנכונה היא        

 

 

בה יש לקבוע מה נכון לגבי מנהיגי השבטים לפי הפסקה האחרונה. בפסקה מתואר  ממוקדתזו שאלה  17.

כיצד מנהיגי השבטים עדיין מתייעצים עם זקני השבט בכל תחומי החיים. מסופר שהם מתייעצים 

אים מגוונים, החל מטקסים רשמיים ועד עזרה בניהול משא ומתן עם גורמים ממשלתיים עמם בנוש

 רשמיים. מכאן ניתן להסיק שמנהיגי השבטים מנהלים משא ומתן עם גורמים ממשלתיים.

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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ון המרכזי לנסח את הרעיעל כותרת מתאימה לקטע. על מנת לענות על שאלה זו יש כללית זוהי שאלה  18.

 :של כל פסקה ולבחון בהתאם את התשובות

 הצגת המשפט שפייר פרמה הוכיח אך הוכחתו לא ידועה. :2פסקה  

 נסיונות של אנשים להוכיח את המשפט והצגת הקושי בהוכחה זו.: 0פסקה  

  מציאת הוכחה למשפט למרות שהיא מבוססת על כלים שלא היו ידועים לפרמה עצמו.: 3פסקה  

אינה נכונה: הקטע עוסק במשפט ספציפי של פרמה ולא בכל עבודת חייו. חייו הוצגו בקצרה  (1)תשובה  

 כרקע לקטע, אך יתר הקטע עוסק בנושאים אחרים. התשובה נפסלת.

נכונה: כל הקטע עוסק בהוכחת המשפט. הפסקה השנייה מתארת ניסיונות למצוא הוכחה  (2)תשובה  

 ת. התשובה מתאימה.והפסקה האחרונה את ההוכחה שעובד

אינה נכונה: הקטע לא מציג היסטוריה של המתמטיקה אלא של משפט ספציפי והנסיונות  (3)תשובה  

 להוכיח אותו. התשובה נפסלת.

, אלא רק שהיא 17-אינה נכונה: לא נאמר בקטע שזו הייתה הבעיה הכי מאתגרת במאה ה (4)תשובה  

 לא נפתרה. התשובה נפסלת.

 .(2)היא התשובה הנכונה  

 

בה יש לקבוע מדוע פרמה לא תיעד את ההוכחה של המשפט יחד עם המשפט  ממוקדתזוהי שאלה  19.

עצמו. לפי הפסקה הראשונה, פרמה תיעד את המשפט בספר שקרא ולא רשם את ההוכחה מפאת חוסר 

 I have discovered a truly marvelous proof of this proposition which this margin is too narrow to“במקום: 

contain”  (.       4-3)שורות 

 .(3)התשובה הנכונה היא        

 

על מטרתה העיקרית של הפסקה השנייה. בפסקה זו מוצגים המאמצים למציאת  פסקהזוהי שאלת  20.

. 1995הוכחה טובה למשפט האחרון של פרמה. מתואר שהוצע פרס ושלבסוף ההוכחה נמצאה רק בשנת 

 ור של הנסיונות מכיל תיאור של כשלים בדרך ולכן מתאר דרך קשה עד שנמצאה לבסוף הוכחה. התיא

 .(4)התשובה הנכונה היא        

 

בה יש למצוא מה משתמע מהפסקה האחרונה על ההוכחה של ווילס. בפסקה  ממוקדתזוהי שאלה  21.

צריך להמציא מספר כלים  עמודים, שעל מנת לנסחה הוא היה 129מתואר שווילס הגיש הוכחה בת 

 מתמטיים מקוריים.

 היא לא קצרה. התשובה נפסלת. -עמודים  129אינה נכונה: ההוכחה הייתה באורך  (1)תשובה        

נכונה: כתוב שווילס היה צריך להמציא כלים מתמטיים חדשים על מנת להוכיח את  (2)תשובה        

 מתאימה. המשפט. זה מעיד על מקוריות בהוכחה. התשובה
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אינה נכונה: כתוב שההוכחה ארוכה ושהיה קשה להוכיח את המשפט. ניתן להסיק מכך  (3)תשובה  

 שההוכחה מורכבת למדי ואינה פשוטה. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: ההוכחה התקבלה על ידי עולם המתמטיקה לאחר שמתמטיקאים רבים ניסו  (4)תשובה        

 להסיק שההוכחה נכונה. התשובה נפסלת. להוכיח משפט זה. ניתן

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

 שבה יש לקבוע על איזו מהשאלות אין תשובה בקטע. נבדוק תשובות: כלליתזוהי שאלה  22.

אינה נכונה: "האם ניתן להוכיח את המשפט של פרמה?" הפסקה האחרונה כולה עוסקת  (1)תשובה        

של פרמה. כלומר, ניתן להוכיח את המשפט. יש תשובה בקטע.  בהוכחה שנמצאה למשפט האחרון

 התשובה נפסלת.

נכונה: "האם ההוכחה של פרמה היתה נכונה?" לפי הקטע אף אחד לא ראה את ההוכחה  (2)תשובה        

של פרמה עצמו, ולכן לא ניתן לקבוע האם ההוכחה שלו נכונה. יתר על כן, שאלה זו עולה כשאלה ללא 

 פט האחרון של הקטע. אין תשובה בקטע. התשובה מתאימה.תשובה במש

אינה נכונה: "מי ניסח את המשפט של פרמה?" לפי הקטע, מי שכתב את המשפט הוא  (3)תשובה        

 פרמה עצמו בספר שהיה בבעלותו. יש תשובה בקטע.  התשובה נפסלת.

רמה?" בסוף הפסקה השלישית מצוין אינה נכונה: "האם ווילס הוכיח את המשפט של פ (4)תשובה        

שווילס אכן הצליח להוכיח את המשפט של פרמה. למעשה, כל הפסקה השלישית עוסקת באיך הוא 

 הוכיח את המשפט. יש תשובה בקטע. התשובה נפסלת.

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

2 0 3 4 5 6 7 8 9 22 22 20 23 24 25 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 02 02 00 

התשובה 
 הנכונה

3 1 2 4 2 3 4 

 

"וויליאם הווארד טאפט _____ כנשיא ארצות הברית ולאחר מכן כנשיא של בית  כיבמשפט נכתב  1.

 אנו מחפשים מילה שתתאר מילוי תפקיד. העליון". המשפט

 תיקן=  repaired :(1)תשובה  

 העדיף=  prefered  :(2)תשובה 

 יידע=  informed :(3)תשובה 

 שירת=  served  :(4)תשובה 

 העליון". כנשיא ארצות הברית ולאחר מכן כנשיא של בית המשפט שירת"וויליאם הווארד טאפט   

 .(4)התשובה הנכונה היא  
 

 ל של אבנים ענקיות, הוא הוכחה לכך שאנשים כי "סטונהנג', סידור עגובמשפט נכתב  2.

 אנו מחפשים מילה שתתאר יכולת.. היסטוריים היו ______ להזיז משא מאוד כבד"-פרה

 נסתרים על ידי=  contradicted by :(1)תשובה  

 -צייתנים ל=  obedient to  :(2)תשובה 

 מסוגלים =  capable of :(3)תשובה 

 -אסירי תודה על כך ש = grateful for  :(4)תשובה 

 מסוגליםהיסטוריים היו  -"סטונהנג', סידור עגול של אבנים ענקיות, הוא הוכחה לכך שאנשים פרה 

 .להזיז משא מאוד כבד"

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 

 2003גלגליים, נשלחו למאדים בשנת -כי "ספיריט ואופרטוניטי, זוג  _____  רובוטיים דובמשפט נכתב  3.

וף נתונים משטח כוכב הלכת". אנו מחפשים מילה שתתאר מה היו ספיריט ואופרטוניטי, כדי לאס

 גלגליים.-בהתחשב בזה שהם דו

 חלקיקים=  particles :(1)תשובה  

 עיצורים=  consonants  :(2)תשובה 

 מאובנים=  fossils :(3)תשובה 

 כלי רכב=  vehicles  :(4)תשובה 

כדי לאסוף  2003גלגליים, נשלחו למאדים בשנת -רובוטיים דוב לי רככ"ספיריט ואופרטוניטי, זוג   

 נתונים משטח כוכב הלכת".

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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כי "ארט גרפונקל למד אדריכלות, תולדות האומנות ומתמטיקה לפני _____ קריירה במשפט נכתב  4.

 ה שלה.במוזיקה". אנו מחפשים מילה שתציין בחירה בקריירת מוזיקה או התחל

 משכנע=  convincing :(1)תשובה  

 רודף=  pursuing  :(2)תשובה 

 מתפזר=  scattering :(3)תשובה 

 מלווה=  escorting :(4)תשובה 

אחר קריירה במוזיקה".  רדף"ארט גרפונקל למד אדריכלות, תולדות האומנות ומתמטיקה לפני ש 

(pursuing a career in… הוא ביטוי מוכר באנגלית, ש)משמעותו לנסות ולהשיג קריירה בתחום מסוים 

 .(2)התשובה הנכונה היא  
 

 כי "דגל בריטניה  ____ שלושה סמלים המייצגים את אנגליה, סקוטלנד ואירלנד". במשפט נכתב  5.

 אנו מחפשים מילה שמשמעותה מורכב/ משלב/ כולל.

 משלב=  incorporates :(1)תשובה  

 רומס=  tramples  :(2)תשובה 

  מאיץ = accelerates :(3)תשובה 

 נושף =  exhales  :(4)תשובה 

 שלושה סמלים המייצגים את אנגליה, סקוטלנד ואירלנד". משלב"דגל בריטניה  

 .(1)התשובה הנכונה היא  
 

כי "בניגוד לטראפל השחור האירופאי, שיש לו טעם מובחן מאוד, המגוון הסיני  _____ במשפט נכתב  6.

 נו מחפשים מילה הקשורה לעובדה שהטראפל הסיני חסר טעם לעומת האירופי.חסר טעם". א

 מיידית=  promtly :(1)תשובה  

 כמעט לגמרי=  virtually  :(2)תשובה 

 באופן ידני=  manually :(3)תשובה 

 עקב כך=  consequently :(4)תשובה 

אוד, המגוון הסיני )של פטריות "בניגוד לפטריית הכמהין השחורה האירופאית, שיש לה טעם מובחן מ 

  חסר טעם". כמעט לגמריכמהין(  

 .(2)התשובה הנכונה היא  
 

כי "כרוב ואורז שניהם _____ של התזונה הקוריאנית". אנו מחפשים מילה המתארת במשפט נכתב  7.

 קשר בין המאכלים לתזונה הקוריאנית )מרכיבים/ חומרי גלם וכו'(. 

 לותחבי=  bundles :(1)תשובה  

 מרכיבים מרכזיים=  staples  :(2)תשובה 

 זרמים = currents :(3)תשובה 

 עמדות=  postures  :(4)תשובה 

 של התזונה הקוריאנית".  יםמרכזי יםמרכיב"כרוב ואורז שניהם  

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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חייבים להגזם כי "כדי להבטיח ששיח מריגולד פורח לא _____ וימות, הפרחים שלו במשפט נכתב  8.

 לפני שהם מפיקים זרעים". אנו מחפשים מילה שמתארת משהו ששיח עושה לפני שהוא מת.

 נשבע=  pledge :(1)תשובה  

 מאיים=  menace  :(2)תשובה 

 נובל, קמל=  wither :(3)תשובה 

 לופת, מחזיק = clasp  :(4)תשובה 

הפרחים שלו חייבים להגזם לפני שהם וימות,  יקמוללהבטיח ששיח ציפורני חתול פורח לא  כדי" 

 מפיקים זרעים".

 .(3)הנכונה היא  התשובה 

 

  של קשקשי זוחלים".  המרכיב העיקריקרטין הוא במשפט המקורי נכתב: " 9.

הם המרכיב העיקרי של קרטין.  קשקשים של זוחליםנאמר כי בתשובה זו  :נכונהאינה  (1)תשובה  

 .נפסלת הקשר הפוך מבמשפט המקורי. התשובה

. חסר מידע מהותי: קרטין לא רק קשקשים של זוחליםב לרובקרטין נמצא  :נכונהאינה  (2)תשובה  

 .נפסלתהתשובה נמצא בקשקשים אלא הוא המרכיב המרכזי שלהם. 

חסר מידע מהותי: קרטין הוא  מכילים קרטין. קשקשים של זוחליםה רוב :כונהאינה נ( 3)תשובה  

 .נפסלתהתשובה המרכיב המרכזי. 

 .מתאימההתשובה  מקרטין. בעיקרמורכבים  קשקשים של זוחלים: נכונה( 4)תשובה  

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

  הזהירים טועים לעיתים רחוקות". במשפט המקורי נכתב: " 10.

: חיים ללא סכנות לא שווים לחיות. משמעות משפט זה הפוכה מהמשפט נכונהאינה   (1)תשובה  

 ה נפסלת. המקורי. התשוב

 .נפסלתהתשובה האמיצים כמעט ולא מתחרטים על מעשיהם.  :נכונהאינה  (2)תשובה  

 התשובה נפסלת. כדי להצליח, חייבים להיות מוכנים גם להכשל. :אינה נכונה( 3)תשובה  

 מי שנזהר עושה טעויות מעטות. התשובה מתאימה. :נכונה( 4)תשובה  

 .(4)הנכונה היא  התשובה 

 

היא קיבלה שבחים על היותה מהפכנית, אך התפיסה שלכל אדם יש  פעםט המקורי נכתב: "במשפ 11.

המיספרה אחת דומיננטית, ימנית או שמאלית, הופרכה זה מכבר". נשים לב להשוואה בין עבר 

  )התפיסה נחשבה מהפכנית( להווה )היא הופרכה(.

וח נחשבת חזקה יותר, נחשבה בעבר : הרעיון שאצל כל אדם המיספרה אחת של המנכונה  (1)תשובה  

 לרעיון חדשני אך לאחר מכן הופרכה. התשובה מתאימה. 
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לפי התשובה, פעם הרעיון שפעילות המוח נחלקת שווה בשווה לשתי  :נכונהאינה  (2)תשובה  

ההמיספרות היה שנוי במחלוקת, אך היום זו עובדה. המשפט המקורי עסק בתפיסה שונה לפיה אצל 

 .נפסלתהתשובה פרה אחת היא דומיננטית. כל אדם המיס

הושמט מידע מרכזי. בנוסף יש  -: אין בתשובה זו התייחסות לעבר מול ההווה אינה נכונה( 3)תשובה  

 התשובה נפסלת. הוספת מידע על מחקרים שנעשו לאחרונה.

בה זו אין בתשו לא כל המדענים מאמינים שצד אחד של המוח חלש יותר. :כונהאינה נ( 4)תשובה  

הושמט מידע מרכזי. בנוסף, לפי המשפט המקורי רעיון זה הופרך ולכן  -התייחסות לעבר מול ההווה 

 סביר שאין כלל מדענים שמאמינים בו היום. התשובה נפסלת.

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 ratified a referendumממערב אוסטרליה עשו  המצביעיםעצום של רוב  1933-בבמשפט המקורי נכתב: " 12.

במשפט זה אוצר מילים גבוה ולכן עדיף  של אוסטרליה".  Commonwealth-מה  secessionשקראה ל

להתמקד במבנה התחבירי של המשפט כדי לפסול שלוש תשובות. כדאי להיעזר בביטוי הכמותי "רוב 

 עצום של המצביעים" ולפסול תשובות שלא מתייחסות אליו.

המקורי נושא המשפט הוא "רוב המצביעים" והם עשו משהו  במשפט :נכונהאינה  (1)תשובה  

לרפרנדום ולקומונוולת'. בתשובה זו הם כלל לא מופיעים, ועושה הפעולה הוא הרפרנדום. השתנתה 

 .מערכת היחסים. התשובה נפסלת

במשפט המקורי נושא המשפט הוא "רוב המצביעים ממערב אוסטרליה".  :נכונהאינה  (2)תשובה  

 ., והם עושים משהו למערב אוסטרליההם הוחלפו ב"רוב האוכלוסייה של הקומונוולת'" בתשובה זו

 התשובה נפסלת. השתנתה מערכת היחסים.

שאלה אם לצאת או לא ה לעבמערב אוסטרליה  וחזקשה referendum ,1933-ב: נכונה( 3)תשובה  

 .. התשובה מתאימהברוב גדול מצביעיםהמקומוןוולט', אושרה על ידי 

בלי  .לא מוזכרים בתשובה רוב המצביעים, ולכן ניתן לפסול אותה בניחוש מושכל :נכונה( 4)שובה ת 

הבנה של אוצר מילים קשה לזהות את השינוי בתוכן המשפט: התשובה עוסקת בהצטרפות 

 .התשובה נפסלת לקומונוולת', בעוד המשפט המקורי עסק בפרישה מהקומונוולת'.

עצום של מצביעים במדינת מערב אוסטרליה, אישררו במשאל עם את  , רוב1933-תרגום המשפט: ב 

 הקריאה לפרישה מחבר העמים של אוסטרליה".

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

הפסקה נפתחת בניגוד: למרות שלא על הרעיון המרכזי של הפסקה הראשונה.  פסקהזוהי שאלת  13.

ם בה ממזמן. בהמשך ניתנות דוגמאות יודעים מתי הזהב התגלה, ידוע שזו מתכת שאנשים משתמשי

לפני הספירה, אנשים ידעו לעבוד עם זהב מזה מאות שנים.  3500לממצאים מהם לומדים שכבר בשנת 

כלומר, מטרת הפסקה להמחיש שאנשים משתמשים בזהב ומכינים ממנו כלים ותכשיטים מזה אלפי 

 . שנים

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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יש למצוא מדוע הזהב הוא יקר ערך. לפי המשפט הראשון של הפסקה השנייה, בה  כלליתזוהי שאלה  14.

כלומר, כפי שכתוב אחת הסיבות שזהב הוא יקר ערך, היא שלא ניתן למצוא אותו בכמויות גדולות. 

 : הזהב נמצא בדרך כלל בכמויות קטנות.(3)בתשובה 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

, 10-9לפי שורות היו מסוגלים.  לא מה אלכימיסטים בימי הביניים יש למצוא,בה ממוקדת זוהי שאלה  15.

 אלכימיסטים ניסו אך לא הצליחו להכין זהב ממתכות אחרות. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

. לפי הפסקה השלישית, היתה אגדה על El Doradoעל נכונה יש למצוא טענה בה ממוקדת זוהי שאלה  16.

, כלומר "מכוסה זהב". למרות שרבים חיפשו אותה איש דוראדו-מה אלארץ בה זהב נפוץ כמו חול, וש

 לא מצא אותה. נבדוק תשובות: 

 . התשובה נפסלת.(19שורה ) בפסקה נכתב שהיא לא נמצאה מעולם: כונהאינה נ( 1)תשובה  

 היא ארץ דמיונית בעוד האצטקים והאינקה היו עמים דוראדו: לפי הפסקה, אל אינה נכונה( 2)תשובה  

 התשובה נפסלת.אמיתיים שהכובשים הספרדים מצאו. 

זהב. התשובה  האמינו שהיא אמורה להיות מכוסהאכן אנשים  17לפי שורה : נכונה (3)תשובה  

 .מתאימה

 נפסלת.התשובה  .(19שורה ) בפסקה נכתב שהיא לא נמצאה מעולם :נכונהאינה  (4)תשובה  

  .(3)התשובה הנכונה היא  

 

שתתייחס לעיקר הדברים  -יש לבחור כותרת שהיא: לא כללית מדי  כותרת לקטע. על יתכללזו שאלה  17.

שלא תפספס דברים חשובים שנאמרו בקטע. כדי לעשות זאת יש  -שנאמרו בקטע, ולא ספציפית מדי 

 לעבור על הנושא המרכזי של הפסקאות.

 זהב היא מתכת בה משתמשים כבר אלפי שנים: פסקה ראשונה 

 מדוע זהב הוא כזה יקר ערך: פסקה שנייה 

 אגדת פסקה שלישית :Doradol E 

 : כל הפסקאות עוסקות בזהב ובכך שהוא מתכת יקרת ערך. התשובה מתאימה.כונהנ( 1)תשובה  

 התשובה נפסלת.: רק הפסקה הראשונה עוסקת בשימושים השונים של זהב. אינה נכונה( 2)תשובה  

השלישית יש אזכורים למקומות בהם נמצא זהב, אך זה לא בפסקה הראשונה ו :כונהאינה נ (3)תשובה  

 .הנושא המרכזי של הקטע. התשובה נפסלת

רק בפסקה השנייה עוסקים בנסיונות ליצור זהב, וגם שם נכתב שאף נסיון כזה  :נכונהאינה  (4)תשובה  

 נפסלת.התשובה  לא צלח.

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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. ראשית,יש לנסות להבין את פירוש מילה ללארסון accoladeמה לא  איש למצובה  ממוקדתזוהי שאלה  18.

זו מתוך ההקשר שבפסקה הראשונה. לאורך הפסקה נאמר כי לארסון הוא קרטוניסט מפורסם שכולם 

קומיקסים והמעריצים שלו מכל רחבי אהבו. בסוף הפסקה נאמר כי הוא החליט להפסיק לפרסם 

יותר יכול להיות לכישרון טוב  accoladeהרטורית: "איזה  . הפסקה נחתמת בשאלההתמרמרוהעולם 

עדות, מחמאה או יכולה להיות  accoladeהמילה קרטוניסט". ממשפט זה ניתן להבין כי  ולשנינות של

 אות כבוד.

זו אכן עדות/ מחמאה/  .עיתונים שונים 1900-ומיקס של לארסון הופיע בקה: כונהאינה נ( 1)תשובה  

 .. התשובה נפסלתאות כבוד ללארסון

: הקומיקס פורסם בשחור לבן. זהו מידע סתמי שלא מראה לנו שלארסון היה כונהנ( 2)תשובה  

 מפורסם או נערץ. התשובה מתאימה.

זו אכן עדות/ מחמאה/ אות כבוד  מיליוני אנשים קנו את הספרים של לארסון. :נכונהאינה  (3)תשובה  

 .התשובה נפסלת ללארסון.

זו אכן עדות/ מחמאה/  .1995המעריצים של לארסון התאכזבו מהודעתו בשנת  :נכונהנה אי (4)תשובה  

 נפסלת.התשובה בקטע.  accoladeאות כבוד ללארסון. זה גם ההקשר שבו הופיעה המילה 

בֹוד ,עיטורהיא: מתן  accoladeמשמעות המילה   ה ,תַֹּאר כָּ ִהלָּ  .תְּ

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

על הנושא המרכזי של הפסקה השנייה. הפסקה מתארת את אופי הקומיקסים של  סקהפ תזו שאל 19.

 לארסון ואת הנושאים בהם הוא עסק. 

: לפי הפסקה הקומיקסים עוסקים באופן בו אנשים מתקשרים ומתייחסים כונהאינה נ( 1)תשובה  

 להתנהג. התשובה נפסלת. צריכיםלחיות, ולא בהשקפתו של לארסון על איך הם 

: לא הוסבר בפסקה מדוע לארסון בחר להביע את עצמו דרך קומיקסים. כונהאינה נ( 2)שובה ת 

 התשובה נפסלת.

 .לא נאמר מהו הקומיקס הכי מעורר מחשבה של לארסון. התשובה נפסלת :נכונהאינה  (3)תשובה  

קומיקסים אכן, הפסקה עוסקת בסוג ההומור והרעיונות השונים שלארסון הציג ב :נכונה (4)תשובה  

 .התשובה מתאימה שלו.

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 מילה מהמילים שבתשובות שמשמעותה שונה מהמילים האחרות: לבחור ישבה  ממוקדתזוהי שאלה  20.

 .. התשובה נפסלת3,4= פרשנות. דומה למילים  commentaryאינה נכונה: ( 1)תשובה  

 .שמעותה למילה אחרת. התשובה מתאימה= טבע. לא דומה במ nature: כונהנ( 2)תשובה  

 .נפסלת . התשובה1,4= נקודת מבט. דומה למילים   perspective: נכונהאינה  (3)תשובה  

 .. התשובה נפסלת1,3דומה למילים  = תובנה. insightאינה נכונה:  (4)תשובה  

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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סקה עוסקת בכך שלארסון הוא גם אקטיביסט יש למצוא טענה נכונה לפי הפסקה האחרונה. הפ  21.

 חברתי שעוסק בעיקר בשימור הסביבה ובזכויות בעלי חיים.

נכתב כי לארסון בעצמו ניצל את הפרסום שלו בכדי לדבר על זכויות  19בשורה אינה נכונה: ( 1)תשובה  

 .בעלי חיים. התשובה נפסלת

לארגון זה, ולא את כל  מכירות לוח שנהמאינה נכונה: לארסון תרם את כל הרווחים ( 2)תשובה  

 רווחיו אי פעם. התשובה נפסלת.

: אכן, הקומיקס של לארסון הופיע על לוחות שנה שהוא מכר ותרם את הרווחים נכונה (3)תשובה  

 ממכירתם. התשובה מתאימה.

 .נפסלתהתשובה  מקומו בגיהנום.לחיות : לארסון מאמין כי מי שאכזרי נכונהאינה  (4)תשובה  

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 

. The Far Sideארסון מציג בנוגע לקומיקס של ל לאיש לבחור מידע שהקטע בה  כלליתזוהי שאלה  22.

 בות:תשו נבדוק

: נאמר בפסקה הראשונה שהפורמט של הקומיקס היה בשחור לבן או בצבע כונהאינה נ( 1)תשובה  

 התשובה נפסלת. ובריבוע קומיקס אחד.

 : הפסקה השניה עסקה בתוכן הקומיקס של לארסון. התשובה נפסלת.כונהאינה נ( 2)תשובה  

בפסקה הראשונה מוזכרים הקוראים הרבים של הקומיקס מכל רחבי העולם.  :אינה נכונה (3)תשובה  

 נפסלת.התשובה 

. אמנם הזכירו את העובדה שלארסון : לא הוזכרו בקטע דמויות מתוך הקומיקסנכונה (4)תשובה  

 .התשובה מתאימהערב חיות בקומיקסים שלו אך לא הציגו ולו דמות אחת שמשתתפת בקומיקס. מ

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

 

 


