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 0202 אביב -פתרונות 
 פרק ראשון - חשיבה מילולית

מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

3 4 4 1 4 3 3 3 

 
 

 

 פרק ראשון - חשיבה כמותית

מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 

התשובה 
 הנכונה

1 2 4 1 3 
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 פרק שני - חשיבה כמותית

מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 

התשובה 
 הנכונה

1 4 4 3 2 

 

 

 פרק ראשון - אנגלית

מספר 
 שאלהה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 

התשובה 
 הנכונה

1 2 3 1 2 4 1 

 

 

 פרק שני - אנגלית

מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 

התשובה 
 הנכונה

4 1 2 1 2 2 4 
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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

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

 
 

 
 

 
 

 .זקנהזה סימן שמעיד על שיער שיבה ש , כשםעייפותזה סימן שמעיד על פיהוק  1.

 .זהירותהוא אמצעי לעורר  תמרור :אינה נכונה (1) תשובה 

 .גילהוא ציון של שינוי  יום הולדת :אינה נכונה (3) תשובה 

 .ליעהצזה כלי שעוזר למי שסובל מ קביים :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(2) היא הנכונה התשובה 
 

 

זה בוז" "ש, כשם )כלומר, להכחיש ולפסול(לאשר זה ביטוי שמשמעותו ההיפך מלא דובים ולא יער" " 2.

 .לשבחביטוי שמשמעותו ההיפך מ

  .להציעזה ביטוי שמשמעותו סירוב אחרי שמישהו עשה  לא, תודה"" :אינה נכונה (1) תשובה 

 . לנחםזה ביטוי שאומרים במטרה  לא נורא"" :אינה נכונה (2) תשובה 

 . להסכיםזה ביטוי )שמשמעותו "כן" נטול התלהבות( שאומרים כדי  ניחא"" :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(3) היא הנכונה התשובה       

 

כיוון אליו  זהקדימה ש כשם ,ולמימין זה כיוון אליו מתקדמים כדי להתקרב למשהו שאתה שמאלה .   3

 .מאחוריוכדי להתקרב למשהו שאתה  מתקדמים

 .מערבהוא הכיוון המנוגד ל מזרח :אינה נכונה (2) תשובה 

 השאר. כללפני זה מה שנמצא ראשון  :אינה נכונה (3) תשובה 

 .ממולזה  מנגד :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

 

 
  

מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

1 1 2 1 1 2 1 1 
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 .כרסש לו זה אדם שיכרסתן ש , כשםחובזה אדם שיש לו חייב    . 4

 .ספרהוא אדם שעובד במקום שיש בו הרבה  ספרן :אינה נכונה (1) תשובה 

 .שכרותזה משהו שגורם ל שיכר :אינה נכונה (2) תשובה 

ה :אינה נכונה (4) תשובה   .נפהזה משהו שעבר דרך  מנופֶּ

 :פירושי מילים וביטויים

 .היא: בעל כרס כרסתן המילהמשמעות  

 .א: משקה אלכוהוליהישיכר  המילהמשמעות  

 .היא: מסננת נפה המילהמשמעות  

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

 

 .אלוןזה להוציא משהו )עצים(, למשל לברא כשם ש, תותחזה להוציא משהו )כלי נשק(, למשל לפרז .    5

 .פריזה להוציא משהו )גלעין( מתוך  לגלען :אינה נכונה (1) תשובה 

 .דףזה להוריד משהו מ למחוק :אינה נכונה (2) תשובה 

 מחצב.זה להוציא  לכרות :אינה נכונה (4) תשובה 

 :פירושי מילים וביטויים

 .היא: ליצור איזור נטול צבא או נשק לפרז המילהמשמעות 

 .היא: להוציא גלעין מתוך פרי לגלען המילהמשמעות 

 .היא: לעקור עצים כדי לפנות שטח לברא המילהמשמעות 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

 

 .מרבץזה שהה ברבץ כשם ש, מחבואזה שהה בהסתתר    . 6

 .קפץהיא כלי שנועד לעזור למישהו ש מקפצה :אינה נכונה (1) תשובה 

 .שתהזה ארוע שעושים בו  משתה :אינה נכונה (2) תשובה 

 .ממלכהזה שלט בָמַלך  :אינה נכונה (3) תשובה 

 :פירושי מילים וביטויים

 .יא: מקום שרובצים בוהמרבץ  המילהמשמעות 

 .(4) היא הנכונה התשובה       
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זו שאלת עריכת ניסוי שבה מוצג ניסוי ויש למצוא הסבר חלופי לתוצאות שהתקבלו. החוקרים זיהו  7.
שהצגת הישגיהם של משתתפים בין המשחק הראשון שבו שיחקו למשחק השני הניבה שיפור גדול יותר 

מכך הם הסיקו שהצגת ההישגים היא ששיפרה את ההצלחה. יש למצוא  מאשר שני משחקים רצופים.

 הסבר חלופי לתוצאות אלו.

אינה נכונה: נאמר שאנשים נוטים להעריך את עצמם כטובים מכפי שהם ושהערכה עצמית  (1)תשובה          
ה זה לא מסביר מדוע הקבוצה שקיבלה משוב על הישגיהם הגיע -גבוהה תורמת להישגים טובים 

להישגים גובהים יותר במהלך המשחק השני, שהרי אם הישגיהם היו נמוכים במשחק הראשון הישגיהם 
 היו נפגעים במשחק השני. התשובה נפסלת.

לא היו אמיתיים זה לא בהכרח משפיע  ב' אינה נכונה: גם אם הנתונים שהוצגו בפני קבוצה (2)תשובה  
המשוב תורמת להצלחה, ולא מהימנות המשוב. אין  על מסקנת החוקרים, שהרי הם סברו שעצם קבלת

 כאן הסבר חלופי, ולכן התשובה נפסלת.

נכונה: ההסבר החלופי שמוצע הוא כי מה שתרם לשיפור הישגיהם של שחקני קבוצה ב' הוא  (3)תשובה  
לא קבלת המשוב, אלא עצם ההפסקה מהמשחק )שקבוצה א' לא קיבלה(. ייתכן שבמהלך ההפסקה 

 תרעננו ולכן הצליחו יותר מנבדקי קבוצה א' שלא זכו להפסקה. התשובה מתאימה.הנבדקים ה

נכונה: לפי תשובה זו מה שהוביל לשיפור הוא עצם העובדה שהנבדקים שיחקו במשחק  אינה (4)תשובה  
פעמיים. אם זה היה המצב השיפור הממוצע של שתי הקבוצות היה זהה, אך קבוצה ב' השתפרה באופן 

כלומר, הטענה בתשובה כלל אינה מסבירה את תוצאות הניסוי ולכן לא יכולה להוות הסבר  ניכר יותר.
 חלופי. התשובה נפסלת. 

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

משתמע מהמשפט הנתון. על מנת לעשות זאת יש אינו זו שאלת רב משמעות שבה יש למצוא משפט ש 8.

 לבדוק את התשובות ולנתחן בהתאם למשפט המקורי:

 אינה נכונה: אחת המשמעויות האפשריות של המשפט המקורי היא: (1)תשובה         

  ." יונקים ימיים "עידית צילמה טורפי זוחלים ו

המילה 'טורפי' מתייחסת רק לזוחלים והמילה 'ימיים' מתייחסת רק ליונקים. במקרה כזה מתקבל  

 הפירוש שמופיע בתשובה זו. התשובה נפסלת.

 אינה נכונה: אחת המשמעויות האפשריות של המשפט המקורי היא: (2)תשובה  

  ." "עידית צילמה טורפי זוחלים ויונקים ימיים

ייתכן שהמילים 'זוחלים ויונקים ימיים' הן גורם מאוחד שמתאר את מי טורפים. במקרה כזה מתקבל  

 הפירוש שמופיע בתשובה זו. התשובה נפסלת.

 שמעויות האפשריות של המשפט המקורי היא:אינה נכונה: אחת המ (3)תשובה 

  ." "עידית צילמה טורפי זוחלים ויונקים ימיים

ייתכן שהמילים 'זוחלים ויונקים' הן גורם מאוחד שמתאר את מי טורפים, והמילה 'ימיים' מתארת את 

הטורפים. במקרה כזה מתקבל הפירוש שמופיע בתשובה זו: שעידית צילמה טורפים ימיים שאוכלים 

 וחלים ויונקים. התשובה נפסלת.ז

נכונה: לפי המשפט המקורי לא ייתכן שעידית צילמה זוחלים, כיוון שלפניהם מופיעה המילה  (4)תשובה  

'טורפי'. כלומר היא בהכרח צילמה "טורפי זוחלים" ולא את הזוחלים עצמם. התשובה לא יכולה 
 להשתמע מהמשפט המקורי. התשובה מתאימה. 

 .(4) היא הנכונה התשובה 
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בשאלות השלמת משפטים, נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם  9.

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות: 

שדמוקרטיה שנועדה להיות רק כלי, תהפוך  הזהיראינה נכונה. תמצות המשפט: "בלום  (1)תשובה         

 כולם". ל מה שיתרוםלמטרה, 

 לא הגיוני שבלום יזהיר מפני משהו שתורם לכלל החברה. אין היגיון בין חלקי המשפט. התשובה נפסלת. 

אינה נכונה. תמצות המשפט: "בלום הזהיר שהשלטון הצבאי שהיה אמור להרתיע יהפוך  (2)תשובה  

 להיות גרוע כפי שתוכנן מראש". 

פשרני"(, ולא הגיוני שבלום יזהיר שמה שתוכנן אכן יקרה. לא הגיוני שיתכננו מלכתחילה שלטון גרוע )" 

  התשובה נפסלת.

אינה נכונה. תמצות המשפט: "בלום מזהיר שהשלטון הסוציאליסטי שהיה אמור לחול על  (3)תשובה  

 כולם, יהפוך להיות נחלת הכלל, בניגוד לתכנון". 

ומצד שני הפיכתו לנחלת הכלל )כלומר לא הגיוני שמצד אחד הסוציאליזם "היה אמור" לחול על כולם,  

 שיחול על כולם( היא בניגוד לתכנון. התשובה נפסלת.

נכונה. תמצות המשפט: "בלום הזהיר שהמשטר הרודני שתוכנן להיות זמני, יהפוך לקבוע   (4)תשובה  

 לצערו של העם". 

 יש היגיון בין חלקי המשפט לכן התשובה מתאימה. 

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

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

 תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות:

אינה נכונה. תמצות המשפט: "פנינה מאמינה שהמקרא מתאר אירועים שקרו באמת, וגם  (1)תשובה  

 להשתמש במקרא כדי לתארך ממצאים ארכאולוגיים".   , אפשרלמרות זאתלפי סדר התרחשותם. 

מילת הניגוד "למרות זאת" אינה הגיונית: אם המקרא הוא מקור אמין להבנת תקופות היסטוריות,  

 הגיוני שאפשר להיעזר בו לתיארוך. התשובה נפסלת.

לא  אבלאמת, נכונה. תמצות המשפט: "פנינה מאמינה שהמקרא מתאר אירועים שקרו ב (2)תשובה        

 אי אפשר להשתמש בו כדי לתארך ממצאים".  לכןבסדר התרחשותם האמיתי. 

יש היגיון בין חלקי המשפט: המקרא לא נאמן לסדר האירועים ההיסטורי, ולכן אי אפשר להסתמך עליו  

 בתיארוך. התשובה מתאימה.

ר אירועים אמיתיים. יתר על אינה נכונה. תמצות המשפט: "פנינה מאמינה שהמקרא מתא (3)תשובה        

, אסור להשתמש בו כדי לתארך ממצאים לכןכן, האירועים מוצגים בו בסדר ההתרחשות הנכון. 

 ארכאולוגיים" 

מילת התוצאה "לכן" אינה הגיונית: אם המקרא הוא מקור אמין להבנת תקופות היסטוריות, לא ניתן  

 .להסיק מכך שאסור להיעזר בו לתיארוך. התשובה נפסלת
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"פנינה מאמינה שהמקרא מתאר אירועים אמיתיים, אבל לא  אינה נכונה. תמצות המשפט: (4)תשובה  

 ניתן להשתמש בו כדי לתארך ממצאים".  לכןנאמן לסדר התרחשותם. 

אין היגיון בין חלקי המשפט כי אם המקרא לא נאמן לסדר האירועים, אי אפשר להסתמך עליו כדי  

 התשובה נפסלת. לתארך ממצאים.

 .(2) היא הנכונה התשובה       

 

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

צריך לבדוק מה קרה באמת על מנת להבין את המשפט בצורה מיטבית. אם מוצאים )לולא( עם תנאי בטל 

 בות נוספות:תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשו

 הנאשם את שמזכהאינה נכונה. תמצות המשפט )מה קרה באמת(: בית המשפט קבע שהעדות  (1)תשובה  

 שקרית )כלומר, הוא אשם(, ולכן הנאשם יצא זכאי. 

אין היגיון בין חלקי המשפט כיוון שאם העדות המזכה נמצאה שקרית, מצופה שהנאשם יימצא אשם.  

 התשובה נפסלת.

 שמזכה אתהמשפט לא האמין לעדות אינה נכונה. תמצות המשפט )מה קרה באמת(: בית  (2) תשובה       

 הנאשם )כלומר, הוא אשם(, והנאשם יצא זכאי. 

אין היגיון בין חלקי המשפט כיוון שהעדות המזכה לא התקבלה, לכן הוא אמור להמצא אשם. התשובה  

 נפסלת.

אשם היא שקרית את הנ המזכהרה באמת(: נקבע שהעדות נכונה. תמצות המשפט )מה ק (3)תשובה        

 והנאשם נמצא אשם. )כלומר, הוא אשם(. 

 התשובה מתאימה. .יש היגיון בין חלקי המשפט 

את הנאשם היא עדות  המזכהאינה נכונה. תמצות המשפט )מה קרה באמת(: נמצא שהעדות  (4)תשובה        

 שקר )כלומר, הוא אשם(, והנאשם נמצא זכאי. 

אין היגיון בין חלקי המשפט כי אם העדות המזכה היא עדות שקר, הוא אמור להמצא אשם. התשובה  

 נפסלת.

 .(3) היא הנכונה התשובה       

 

 והשערה שמנסה להסבירו. מקרהזו שאלת עריכת ניסוי, בה מוצג . 12 

ויימת, נבעה ממסע שהירידה במספר הנהגים הנוהגים במהירות מופרזת בשנה מס משרד התחבורה שיער 

 פרסום שהיה באותה שנה.

מחליש את השערת המומחים. כלומר כל תשובה שמחלישה את  אינועלינו למצוא מבין התשובות מה  

 ההשערה, תיפסל:

במספר הנהגים שנתפסו נוהגים במהירות  ירידהאינה נכונה: לפי נתון זה הסיבה לכך שהייתה  (1)תשובה  

אלא העובדה שמכמונות המהירות לא פעלו כראוי. למעשה, ייתכן  מופרזת היא לא מסע הפרסום,

שמספר הנהגים שנהגו במהירות מופרזת לא ירד, אלא רק שפחות נהגים נתפסו במכמונות המהירות. 

 . התשובה נפסלת. המומחים השערתמדובר בהסבר לחלופי לתוצאות ולכן תשובה זו מחלישה את 
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פחתה גם היא, ולכן  מהירה מנסיעהופחת, סביר להניח שההרתעה נכונה: אם גובה הקנס ה (2)תשובה  

דווקא תיתכן עלייה במספר הנהגים הנוהגים במהירות מופרזת. היות שלא הייתה עלייה אלא ירידה, 

 . התשובה מתאימה. ההשערה את מחזקניתן לתלות את הירידה כהצלחה של מסע הפרסום. הנתון 

הייתה גשומה, מה שהוביל לכך שנהגים האטו, יש בכך הסבר  2225אינה נכונה: אם שנת  (3)תשובה  

ובר בהסבר הירידה לא נבעה ממסע פרסום, אלא מזהירות הנהגים כתגובה לגשם. מד -חלופי לתוצאות 

 . התשובה נפסלת.חלופי שמחליש את ההשערה

תר, לכן ייתכן אינה נכונה: במהלך פקק תנועה, מהירות הנסיעה של כלל הרכבים נמוכה יו (4)תשובה  

שעקב עבודות בכביש המהירות של כלל הנהגים בכביש החוף ירדה ואכן היו פחות נהגים שנהגו במהירות 

 . התשובה נפסלת.ההשערהמופרזת. מדובר בהסבר חלופי שמחליש את 

 .(2) היא הנכונה התשובה 

 

ליאמס. לפי הפסקה, זו שאלת פסקה בה יש למצוא את ההבדל המרכזי בין אשמה לבושה על פי ווי. 13

כשאדם מרגיש שמעשה מכתים את תפיסת העצמי שלו, הוא חש אשמה. כאשר אדם מרגיש שמעשה 

יש רצון  -משפיע על התפיסה העצמית שלו בכללותה, הוא חש בושה. במילים אחרות: במקרה של אשמה 

 יש רצון למחוק העצמי. -למחוק את המעשה, ובמקרה של בושה 

 התשובה נפסלת.אין התייחסות בפסקה לגורם שמעורר כל אחת מהתחושות.  :ינה נכונהא (1)תשובה         

התשובה   .: אין התייחסות בפסקה לאופן שבו אדם חושב שאנשים תופסים אותואינה נכונה (2)תשובה  

 נפסלת.

 .נפסלתהתשובה  .מהתחושות אחת כלאינה נכונה: אין בפסקה התייחסות להתגברות על  (3)תשובה  

: ההגדרה הזו תואמת את הנאמר בפסקה: אשמה היא אכן הרגשה רעה כלפי פעולה נכונה (4)תשובה  

השפעה  -שהאדם עשה ומכתימה את תפיסת העצמי שלו. בושה היא אכן הרגשה רעה בנוגע לאדם עצמו 

  .מתאימה. התשובה על התפיסה העצמית

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

  מקרה שמדגים את התופעה המתוארת בפסקה. זו שאלת פסקה בה יש למצוא .14

סטודנט מזהה את המרצה שמלמדת אותו בקלות בתוך האוניברסיטה כי ההקשר מקל  לפי הפסקה: 

עליו לזכור אותה. בעצם היכולת לזהות עצמים מסויימים מתבססת על זיהוי ההקשר שבו אדם נתקל 

 בהם.

 :ת שלא תואמות לנאמר מעלהתואמת לתופעה זו, ונפסול את התשובונחפש תשובה ש 

אינה נכונה: גנן מזהה צמחים כי הוא מתעסק בהם למחייתו, לעומת אדם שלא מתעסק  (1)תשובה         

בצמחים ולכן לא מזהה אותם. אין התייחסות לזיהוי באמצעות ההקשר שבו העצם מוכר. התשובה 

 נפסלת.

ל שבו אנשים יורת יוצאים מההקשר הרגאינה נכונה: פוליטיקאים שהגיעו מתחום התקש (2)תשובה  

מכירים אותם ונכנסים לתחום חדש. לכן ההקשר שבו ניתן היה לזהות אותם לא רלוונטי. התשובה 

 נפסלת.

אינה נכונה: אם אדם פוגש מכרה שאוחזת בידו של ילד, ומכך מסיק כי הוא בנה, הוא לא  (3)תשובה  

 י נאמר שהם לא נפגשו מעולם. התשובה נפסלת.משתמש בהקשר שבו הכיר את הילד כדי לזהותו, כ



  -9- פרק ראשון -חשיבה מילולית 
 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

נכונה: נאמר שבני אדם מזהים סמלים יותר מהר כשנאמר להם שמדובר בסמלים של חברות  (4)תשובה  

ואפילו מהר יותר כשנאמר מה תחום העיסוק של החברות. כלומר, בני אדם מזהים את הסמלים בקלות 

 ובה מתאימה. רבה יותר כשניתן להם הקשר כלשהו לתמונה. התש

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

זו שאלת פסקה בה יש לקבוע איזו מהטענות שבתשובות עולה מהכתוב בפסקה. כדי להשיב על השאלה . 15

נחפש תשובה שמופיעה בה טענה המשתמעת נקרא את הפסקה, נתמצת את הרעיון המרכזי ממנה, ו

הם מסוגלים לזכור פרצופים, לזהות יצירות  - ממנו. על פי הפסקה, דגים הם חכמים מכפי שנתפסו בעבר

 מוזיקליות ואף לתקשר עם דגים מזנים שונים, ממצא שלא עולה בקנה אחד עם מבנה המוח שלהם.

 .אינה נכונה: לפי הפסקה, הגילוי שדגים מסוגלים לבצע משימות מורכבות הוא גילוי חדש (1)תשובה         

 התשובה נפסלת.

סקה נאמר שהחלק במוח שאחראי על ביצוע הפעולות המתוארות אצל בעלי חיים נכונה: בפ (2)תשובה  

אחרים לא קיים אצל דגים. עם זאת, הם מסוגלים לבצע פעולות אלו, ולכן חלק אחר במוח אחראי עליהן. 

 התשובה מתאימה.

יקליות. אינה נכונה: הפסקה לא עוסקת באימון בעלי חיים שאינם דגים לזיהוי יצירות מוז (3)תשובה  

 התשובה נפסלת.

אינה נכונה: גם תקשורת עם בעלי חיים אחרים וגם זיהוי פרצופים הובאו בפסקה כדוגמאות  (4)תשובה  

למשימות שמצריכות יכולות שכליות גבוהות. עם זאת, לא נעשתה השוואה בין הרמות השכליות שכל 

 אחת מהן מצריכה. התשובה נפסלת.

 .(2) היא הנכונה התשובה 

 

זוהי שאלת כללים בה יש למצוא איזה מהנתונים הנוספים שבתשובות יאפשר לקבוע בוודאות איזו  .16

מהילדות לומדת באיזו כיתה ומי מהן חברה של מי. נתון שיש ארבע ילדות, מתוכן שלוש לומדות בכיתה 

 א' ואחת בכיתה ב'. 

 .רק ילדה אחת חברה של כל האחרות, וכולן חברות רק שלה 

  לא חברות.מיכל וגלית 

מי התלמידה היחידה שלומדת יש לבדוק כל אחת מהתשובות ולראות מי מהן תאפשר קביעה ודאית של  

 בכיתה ב' ומי התלמידה היחידה שחברה של כל האחרות.

נכונה: אם ידוע שמיכל לומדת בכיתה ב' ניתן לקבוע בוודאות שגלית, דפנה ורונה לומדות  (1)תשובה  

היות שמיכל וגלית אינן חברות, אך מיכל ודפנה כן חברות, ניתן לקבוע בוודאות  בכיתה א'. נוסף על כך,

שדפנה היא זו שחברה של כולן )לפי הכלל הראשון(. כעת ברור מי מהבנות חברות ובאיזו כיתה מי מהן 

 לומדת. התשובה מתאימה.

הילדות לומדת בכיתה ב'. אינה נכונה: אם ידוע שרונה לומדת בכיתה א', לא ניתן לקבוע מי מ (2)תשובה  

 התשובה נפסלת.
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אינה נכונה: ידוע שדפנה לומדת בכיתה ב', ולכן ניתן לקבוע שכל האחרות לומדות בכיתה א'.  (3)תשובה  

עם זאת, לא ניתן לקבוע מי הילדה שחברה של כולן: אם ידוע שדפנה חברה של רונה, אפשר לקבוע שזו 

 ן.  התשובה נפסלת.אחת משתיהן אך לא לקבוע בוודאות מי מה

אינה נכונה: אם ידוע שגלית לומדת בכיתה א', לא ניתן לקבוע מי מהילדות לומדת בכיתה  (4)תשובה  

 ב'. התשובה נפסלת. 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

זו שאלת פסקה בה יש לקבוע למה מתכוון עוז כשהוא אומר ש"הקורא נופל בפח". כדי להשיב על השאלה . 17

נחפש תשובה שמשתמעת ממנו. בפסקה מסביר קה, נתמצת את הרעיון המרכזי ממנה, ונקרא את הפס

עמוס עוז כיצד נוצר מעין חוזה בין הקורא לסופר, שבו הסופר מספר לו דברים על הדמויות בספר כביכול 

 מאחורי הגב שלהן. עם זאת, לפעמים המידע שהסופר מוסר לא מלא, אלא מטעה.

הקורא בטוח שהוא יודע משהו שהדמויות לא יודעות, עם זאת, הוא האמין להטעיה  נכונה: (1)תשובה         

 של הסופר ו"נפל בפח". התשובה מתאימה.

אינה נכונה: "ההתקשרות הסודית" היא בין הסופר לקורא ולא בין הסופר לדמויות כפי  (2)תשובה  

כיוון שהן לא צד בו. התשובה  שנראה בתשובה זו. לפיכך, הדמויות גם לא יכולות "להפר" את ההסכם,

 נפסלת.

אינה נכונה: נאמר שהסופר הוא זה שמפר החוזה בינו לבין הקורא, ולפיכך הדמויות הן לא  (3)תשובה  

 אלה שמשתעשעות על חשבון הקורא. התשובה נפסלת.

ו אינה נכונה: לא נאמר שהקורא נכשל בפיענוח רמזיו של הסופר, אלא שהסופר מטעה אות (4)תשובה  

 במכוון. התשובה נפסלת.

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

 בשאלה זו יש לקבוע מה משתמע מהנאמר בפסקה השנייה:. 18

 נאמר שבתכני הקצידות היה שינוי מהותי. התשובה נפסלת. 5אינה נכונה: בשורה  (1)תשובה  

ם החלו לתפוס מסופר שמנעמי היין, האהבה האסורה ושאר הנאות החיי 6נכונה: בשורה  (2)תשובה  

חלק משמעותי בנושאי הקצידות. ניתן להסיק מכך שלפני השינוי שקרה במאה השמינית זה לא היה 

 מתאימה. המצב. התשובה

 נכתב שבצורתה של השירה לא היה שינוי של ממש. התשובה נפסלת. 4אינה נכונה: בשורה  (3)תשובה  

מרכזי בקצידות רק במאה השמינית. התשובה  אינה נכונה: נאמר שהנאות החיים נהיו נושא (4)תשובה  

 נפסלת.

 .(2) היא הנכונה התשובה 
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 מאפיין משותף לפרוזה המחורזת ולשירה לפי הפסקה השנייה: אינובשאלה זו יש לקבוע מה . 19

נכונה: בפסקה השנייה אין התייחסות לנושאים שעליהם כתבו פרוזה מחורזת. התשובה  (1)תשובה        

 מתאימה.

מצויין ששני סוגי השירה דרשו מהכותב שימוש בקישוטי דיבור.  10אינה נכונה: בשורה  (2)שובה ת 

 נפסלת. התשובה

לכתיבתן.  מצויין ששני סוגי השירה דרשו מהכותב השקעת מאמץ 11אינה נכונה: בשורה  (3)תשובה  

 התשובה נפסלת.

כה להיות חתירה למקוריות. התשובה מצויין שבשני הסוגים צרי 10אינה נכונה: בשורה  (4)תשובה  

 נפסלת.

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

בשאלה זו צריך לקבוע מדוע המזכירים של מלכי פרס ניסחו איגרות בשפה גבוהה )"ברוב פאר ומליצה"(. . 20

כתוב שהמזכירים נהגו לכתוב איגרות בשפה גבוהה כיוון שהם חשבו שרק כך ראוי שייכתב  14בשורה 

 "כראוי לשולח הנעלה".  -וצא מטעם המלך כל מסמך שי

 .(1) היא הנכונה התשובה       

 

בשאלה זו יש לתאר את תהליך ההתפתחות של סגנון האיגרת. המידע הנדרש מופיע כולו בפסקה  .21

השלישית של הקטע: בתחילת הפסקה מתואר השימוש באיגרות בתור מסמך רשמי. לאחר מכן מצויין 

דתיים, ובתוך זה כדרך למלומדים לענות על שאלות שהם -נים בנושאים חברתייםשהאיגרות שימשו לדיו

נשאלו. עם הזמן אותם מלומדים פרסמו איגרות על שאלות שלא באמת נשאלו, וכך האיגרת נהייתה שם 

 .(2)נרדף למאמר. התשובה היחידה שתואמת את הרצף הזה היא תשובה 

 .(2) היא הנכונה התשובה 

 

על עבדאללה בן אלמקפע, שמוזכר בפסקה האחרונה. נבדוק את  לא נאמרלמצוא מה  בשאלה זו יש .22

 התשובות:

הודו ורק תורגם על ידי עבדאללה בן הספר "כלילה ודמנה" הגיע במקור מ נכונה: לפי הכתוב (1)תשובה  

 אלמקפע. התשובה מתאימה.

 לחבר איגרות מופת. התשובה נאמר שבן אלמקפע היה מהראשונים 22אינה נכונה: בשורה  (2)תשובה  

 נפסלת.

אינה נכונה: עבדאללה חי במאה השמינית, שבתחילת הקטע תוארה כתקופה של תסיסה  (3)תשובה  

 באימפריה המוסלמית. התשובה נפסלת.

נאמר שעיקר תרומתו הייתה בכך שהביא מתרבות פרס לאימפריה  23אינה נכונה: בשורה  (4)תשובה  

 ת.המוסלמית. התשובה נפסל

 .(1) היא הנכונה התשובה 
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בשאלה זו יש לתת כותרת לקטע. כדי לתת כותרת לקטע צריך לבחור בתשובה שתקיף את הנאמר בכל  .23

הפסקאות: לא כללית מדי ולא ספציפית מדי. כדי לעשות זאת כדאי לנסח את הנושא המרכזי של כל 

 פסקה.

 ת, והשפעתה על שירה ופרוזה.התסיסה התרבותית באימפריה המוסלמי: הצגת פסקה ראשונה 

 שינוי בנושאי הכתיבה והופעת סגנון כתיבה חדש.: פסקה שנייה 

 שימושים שונים בסוגה החדשה.: פסקה שלישית 

 הצגת סופר בולט בסוגה והשפעותיו.: פסקה רביעית 

 כעת אפשר לבדוק את התשובות:

קה השנייה שמציגה את השירים נכונה: "מרגליות" זה אזכור למטפורה שניתנה בפס (1)תשובה        

. התשובה 8-כמרגליות. הקטע כולו אכן עוסק במגמות שונות שהיו בספרות הערבית החל מהמאה ה

 מתאימה.

אינה נכונה: הקטע לא עסק רק באיגרות. זו תשובה ספציפית מדי שלא נוגעת בנושאים  (2)תשובה  

 נפסלת. נוספים בהם עסק הקטע, ולכן אינה מתאימה. התשובה

זו כותרת ספציפית מדי שאינה  אינה נכונה: תרגומים מפרסית הופיעו רק בפסקה האחרונה. (3)תשובה  

 מתייחסת לכלל הנאמר בקטע. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: הקטע לא עסק רק בתכנים חתרניים בספרות הערבית. הוא עסק גם באיגרות  (4)תשובה  

 נה מתייחסת לכלל הנאמר בקטע. התשובה נפסלת.ובשימוש בהן. הכותרת הזו ספציפית מדי ואי

 .(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 1 1 1 4 2 3 4 4 4 3 2 4 2 4 

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 23 

התשובה 
 הנכונה

3 4 4 1 4 3 3 3 

 
 

 

 דממהזה ביטוי המתאר  "דממת מוות"כשם ש ,מוחלט חושךזה ביטוי המתאר  "מצריםחושך " 1.

 מוחלטת.

 טובה. שינה ביטוי המתאר זהשנת ישרים  :אינה נכונה (2) תשובה 

 ללא שימוש בכלי נשק. מלחמהזה ביטוי המתאר מלחמה קרה  :אינה נכונה (3) תשובה 

 מפרטים קטנים. שמחהזה ביטוי המתאר שמחת עניים  :נהאינה נכו (4) תשובה 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

עזב זה גרם למישהו אחר להיות  הדיח)להישבע(, כשם ש נשבעזה גרם למישהו אחר להיות השביע  2.

 )לעזוב(.

 . מישהו אחר שמעזה  הקשיב :אינה נכונה (2) תשובה 

 .שתקהו אחר להפסיק להיות זה גרם למיש דובב :אינה נכונה (3) תשובה 

  .עשכנזה פנה למישהו אחר במטרה להיות  הפציר :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(1) היא הנכונה התשובה       

 

 .צינורעוברים דרך  מיםכשם ש פירעוברת דרך מעלית  . 3

 .צינורהוא החומר ממנו עשוי גומי  :אינה נכונה (2) תשובה 

 .צינורתחבר למ ברז :אינה נכונה (3) תשובה 

 )כמו צינור השקייה(. צינורמאובזרת בגינה  :אינה נכונה (4) תשובה 

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

 .בשרהוא אדם הנמנע מ צמחוני, כשם שהנאההןא אדם הנמנע מ סגפן .4

 .הצלחההוא אדם שלא נוחל תבוסתן  :אינה נכונה (2) תשובה 

 שלו. רגשמראה את ה הוא אדם שלאמאופק  :אינה נכונה (3) תשובה 

 .כסףהוא אדם עם מעט אביון  :אינה נכונה (4) תשובה 

 :פירושי מילים וביטויים 

 היא: אדם שחי חיי נזירות ונמנע ממותרות ומהנאות.סגפן  המילהמשמעות 

 היא: עני.אביון  המילהמשמעות 

 .(1) היא הנכונה התשובה 
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 .היגיוןמ נעהוא אדם המּוציונלי ר, כשם שדחףהוא אדם המּונע מאימפולסיבי .    5

 .ספקהוא אדם בעל הרבה  סקפטי :אינה נכונה (1) תשובה 

 .מציאותהוא אדם החושב בצורה המתאימה לראלי  :אינה נכונה (2) תשובה 

 .ןמסתוריהוא אדם שמעורר תחושת  אניגמטי :אינה נכונה (3) תשובה 

 .(4) היא הנכונה התשובה 
 
 

 .דרושהופך משהו אחר לצריך , כשם שעטוףחר להופך משהו א אופף   . 6

 .אסוףהיפך מל אחר הופך משהומפזר  :אינה נכונה (1) תשובה 

 עבורו. ממהרזה משהו שצריך להיות דחוף  :אינה נכונה (3) תשובה 

 .לפעולה מוכןזה להיות דרוך  :אינה נכונה (4) תשובה 

 :פירושי מילים וביטויים

 מכל עבר. היא: מקיףאופף  המילהמשמעות 

 .(2) היא הנכונה התשובה       
 
 

מי מבין ארבעת הנהגים לא הפר את התקנות. במילים אחרות, יש  למצוא יש בהמדובר בשאלת כללים  7.

 הנהגים הפרו את הכללים. ןלפסול את התשובות בה

לחמש שנים.  חייב להבדק בבדיקת ראייה אחת 70-ל 60אינה נכונה: נהג מונית אשר גילו בין  (1)תשובה  

 את ההנחיות. התשובה נפסלת. הפרשנים מאז נבדק, נהג זה  7מאחר שחלפו 

ומעלה חייב בבדיקת ראיה אחת לשנתיים. מאחר שנהג  80אינה נכונה: נהג רכב פרטי בגיל  (2)תשובה  

 את ההנחיות.  התשובה נפסלת. הפרשנים מאז נבדק, הוא  3וחלפו  85זה בן 

חייב להבדק בבדיקת ראיה אחת לחמש שנים.  80-ל 70רכב פרטי אשר גילו בין נכונה: נהג  (3)תשובה  

 את ההנחיות. התשובה מתאימה. הפר לאשנים מאז נבדק, הוא  4מאחר שעברו רק 

ומעלה חייב בבדיקת ראייה אחת לשנתיים. מאחר  70נכונה: נהג משאית אשר גילו  אינה (4)תשובה  

 את ההנחיות. התשובה נפסלת. הפר בדק, הוא שנים מאז נ 3וחלפו  73שנהג זה בן 

 .(3) היא הנכונה התשובה 
 
 

זוהי שאלת עריכת ניסוי שבה יש לתכנן בדיקה שתסייע לבדוק השערה. שלומית טוענת שהקלדת טקסט  8.

קצר בטלפון מהירה יותר מהקלדתו במחשב. כדי לבדוק זאת הראו שלומית ויוסף שהיא מקלידה טקסט 

מאשר יוסף מקליד אותו במחשב. עם זאת, יוסף טוען כי יש לבצע בדיקה נוספת כדי  בטלפון מהר יותר

לבסס את המסקנה. כלומר, נחפש תשובה שתתאר בדיקה שתראה שאכן ההקלדה בטלפון מהירה יותר, 

  בלי קשר לזהות המקלידים:

בלבד, ולכן בדיקה  אינה נכונה: הטענה של שלומית עוסקת בהקלדה של טקסטים קצרים (1)תשובה         

 שעוסקת בטקסט ארוך אינה רלוונטית.  התשובה נפסלת.

אינה נכונה: הטענה של שלומית עוסקת בהקלדה בלבד, ולכן בדיקה שעוסקת בהשוואת  (2)תשובה  

 מהירות של פעולות אחרות אינה רלוונטית. התשובה נפסלת.
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ין הקלדה בטלפון לבין הקלדה במחשב, אינה נכונה: הטענה של שלומית עוסקת בהשוואה ב (3)תשובה  

 ולכן בדיקה שעוסקת בהשוואה בין שני טלפונים ולא נוגעת כלל למחשב אינה רלוונטית. התשובה נפסלת.

לדה נכונה: ייתכן שהבדיקה הראשונית בה שלומית ניצחה את יוסף, לא נבעה מכך שהק (4)תשובה  

רת יותר מיוסף. הבדיקה המוצעת כאן יכולה ששלומית קלדנית מוכשבטלפון מהירה יותר, אלא מכך 

לוודא זאת: אם גם כאשר יוסף על הטלפון ושלומית על המחשב יתברר שההקלדה בטלפון מהירה יותר, 

 זה יבסס את טענתה של שלומית. התשובה מתאימה. 

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 
 

ה נוטלים תרופות מסוימות. זוהי שאלת פסקה. שואלים מדוע אסור לצרוך אשכוליות בתקופה שב 9.

נתמצת את הפסקה: אשכוליות מעכבות אנזים מסוים. אנזים זה חשוב לפירוק התרופה. בלעדיו, 

התרופות מתרכזות ונעשות רעילות. כלומר: "אשכוליות מעכבות את האנזים מה שעלול להוביל 

 להרעלה". 

ת גורמת לפגיעה ביעילות התרופה. להיפך, אינה נכונה. לא נאמר בפסקה שצריכת אשכוליו (1)תשובה         

 הן מונעות מהתרופה להתפרק מה שגורם ל"מנת יתר" בגוף שמובילה להרעלה. התשובה נפסלת.

אינה נכונה. לא נאמר בפסקה שעיכוב פירוק התרופות עלול לגרום לפגיעה במעי הדק, אלא  (2)תשובה  

  שובה נפסלת.רק שמקום פעולתו של האנזים הוא בדופן המעי הדק. הת

עשית רעילה. משפט אינה נכונה. בתשובה זו נאמר כי התרופה בשילוב רכיבים מאשכוליות נ (3)תשובה  

תהליך המוזכר הפסקה: אשכוליות מעכבות את פירוק התרופה וזה גורם להרעלה, ולא זה אינו תואם ל

 שילוב האשכוליות עם התרופה. התשובה נפסלת.

זו מתאימה לתמצות הפסקה: צריכת אשכוליות עלולה להוביל להרעלה נכונה. תשובה   (4)תשובה  

 בעקבות ריכוז גבוה מדי של תרופות בגוף. התשובה מתאימה.

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

זוהי שאלת פסקה בה יש למצוא טענה שנובעת מהפסקה. לאורך הפסקה שלושה מושגים ארוכים  . 11

 בלטינית שכדאי לתמצת:

 במרכז )הליוס = שמש, צנטרי = מרכזי(. שמש= הליוצנטרית  • 

 במרכז )גאוס = אדמה, צנטרי = מרכזי(. כדוה"אגאוצנטרית =  • 

 במרכז )אנתרופוס = אדם, צנטרי = מרכז(.  האדםאנתרופוצנטרית =  • 

תמצות הפסקה: קופרניקוס קבע כי השמש במרכז, וזה החליף את התאוריה שכדור הארץ במרכז, מה  

 ת התפיסה הפסיכולוגית שהאדם במרכז הבריאה. נחפש תשובה שעולה מן הפסקה:שערער א

קודם התערער מעמד  תשובההההתרחשות הוא הפוך. לפי  אינה נכונה. בתשובה זו סדר (1)תשובה         

 כך קיבלו שהשמש במרכז. התשובה נפסלת.-"האדם במרכז" ורק אחר

ו הגילוי שהשמש במרכז ולא כדור הארץ דווקא חיזקה את התפיסה אינה נכונה. לפי תשובה ז (2)תשובה        

 בניגוד לאמור בפסקה. התשובה נפסלת. -שהאדם במרכז הבריאה 



  -16- פרק שני -חשיבה מילולית 
 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

אינה נכונה. לפי תשובה זו הגילוי של קופרניקוס )שהשמש במרכז( גררה הבנה שהאמונה  (3)תשובה        

לנאמר בפסקה על כך שהאמונה במרכזיות במרכזיות האדם אפשרית גם אם השמש במרכז. זאת בניגוד 

 האדם התערערה. התשובה נפסלת.

 נכונה. ההבנה שהשמש במרכז הובילה לירידת האמונה במרכזיות האדם. התשובה מתאימה. (4)תשובה        

 .(4) היא הנכונה התשובה       
 

ת את הפסקה טרם המעבר . לשם כך, יש לתמציש למצוא את הרעיון המרכזי שלה זוהי שאלת פסקה בה.  11

הבדלים ברגש של אדם כלפי בני משפחתו. לאחר מכן ובות. בתחילת הפסקה מובאת דוגמה לעל התש

טרתה עולה הטענה כי אין לחקור הבדל זה בגישה מדעית כמותית. כלומר, בחלק זה מובאת דוגמה ומ

הנפשית באמצעות  השני של הפסקה: אי אפשר לחקור את המציאותלחזק את הטענה המובאת בחציה 

 הגישה הכמותית המדעית. נחפש רעיון מרכזי זה בתשובות:

אינה נכונה. לא נאמר בפסקה שאין טעם לחקור רגש אלא נטען כי לא ניתן לחקור אותו  (1)תשובה        

 באמצעים כמותיים מדעיים. התשובה נפסלת.

מרכזי שנוסח. בנוסף, בתחילת הפסקה נכתב אינה נכונה. תשובה זו לא תואמת את הרעיון ה (2)תשובה        

 כי במציאות הנפשית יש השלכות מרחיקות לכך שאדם אוהב יותר מישהו ממשפחתו. התשובה נפסלת.

 נכונה. תשובה זו תואמת את הרעיון המרכזי של הפסקה. התשובה מתאימה. (3)תשובה        

שג כמויות לאיכויות. בעוד הנפש לא מוגדרת באופן אינה נכונה. ישנה הבחנה בפסקה בין המו (4)תשובה        

(, הנפש כן מתוארת באופן איכותי )אני מאוד אוהב אדם מסוים(. 30%כמותי )אני אוהב אדם מסוים 

 כלומר הנפש כן ניתנת לתיאור על ידי מושגים איכותיים. התשובה נפסלת.

 .(3) היא הנכונה התשובה       
 

שמעות המושגים מטונימיה וסינקדוכה. מטונומיה היא התייחסות זו שאלת פסקה העוסקת במ. 12 

לאוביקט מסוים לא בשמו האמיתי אלא בשם של משהו אחר שקשור אליו קשר הדוק )למשל, לומר 

"קראתי את עגנון" במקום לומר "קראתי ספרים שעגנון כתב"(. סינקדוכה היא סוג של מטונימיה בה 

של חלק ממנו, או שכדי להתייחס לחלק נוקבים בשם של השלם. כדי להתייחס לאובייקט נוקבים בשם 

 בתשובות נתונות ארבע מטונימיות שאחת מהן היא גם סינקדוכה, ויש למצוא אותה:

 כלכולו". במשפט זה המילה 'אולם' היא מטונימיה המייצגת  את  האולםאינה נכונה: "הריע  (1)תשובה        

לק מהקהל והקהל אינו חלק מהאולם, ולכן בתשובה זו אין הנמצא באולם. האולם הוא לא ח הקהל

 שימוש בסינקדוכה. התשובה נפסלת. 

עובדות". במשפט זה המילה 'ידיים' היא מטונימיה המייצגת פועלים.  ידייםנכונה: "עוד  (2)תשובה  

 מגוף הפועלים, ולכן המילה ידיים במשפט זה היא סינקדוכה. התשובה מתאימה.  חלקידיים הן 

המבוקשים ביותר". במשפט זה המילה שולחנות היא מטונומיה  השולחנותאינה נכונה: " (3)תשובה  

המייצגת את הלקוחות שיושבים מסביב לשולחן. השולחן הוא לא חלק מהסועדים והסועדים אינם חלק 

 מהשולחן, ולכן בתשובה זו אין שימוש בסינקדוכה. התשובה נפסלת.

חמישים שקלים". במשפט זה המילה דירה היא מטונומיה  דירהגבה מכל אינה נכונה: " (4)תשובה  

המייצגת את הבעלים של הדירה. הדירה היא לא חלק מהבעלים והבעלים אינם חלק מהדירה, ולכן 

 נפסלת. התשובהבתשובה זו אין שימוש בסינקדוכה. לכן 

 .(2) היא הנכונה התשובה 
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ה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה. אם בשאלות השלמת משפטים, נתמצת כל תשוב . 13

 :מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות

תמצות המשפט: התסריטאים גילו כי האתגר גדול משציפו. מספר העמודים הרב  .אינה נכונה (1)תשובה         

קטין את האתגר, תורמת שת הקשה על מלאכתם ובנוסף הם גילו כי השמטת חלקים גדולים מהספר,

 לסרט. 

אין הגיון בין חלקי המשפט, שכן אם האתגר קטן אין זה הגיוני שהתסריטאים יטענו שהאתגר נהיה גדול  

 התשובה נפסלת.יותר. 

התסריטאים גילו שהאתגר קטן משחשבו. לספר הרבה עמודים  . תמצות המשפט:אינה נכונה (2)תשובה  

 ם מהספר פוגעים בסרט. אך הם גילו שהשמטת חלקים גדולי

כלומר מצד אחד טענו שהאתגר קטן, ומצד שני האתגר לא קטן. אין הגיון פנימי במשפט. התשובה  

 נפסלת.

מספר העמודים בספר אף של. והתסריטאים גילו שהאתגר גד אינה נכונה. תמצות המשפט: (3)תשובה  

 גדול, הם גילו שהשמטת חלקים גדולים ממנו פוגעת בעלילה. 

ילת הקישור "אף ש" אינה מתאימה במשפט שכן אם האתגר גדל, זה קרה בגלל העובדה שהשמטת מ 

 חלקים גדולים מהספר פוגעת בעלילה ולא למרות זאת. אין הגיון פנימי במשפט. התשובה נפסלת.

נכונה. תמצות המשפט: התסריטאים גילו שהאתגר קטן. יש בספר הרבה עמודים אך החסרת  (4)תשובה  

 ארוכים אינה משפיעה על קו העלילה המרכזי.  חלקים

 יש הגיון בין חלקי המשפט. התשובה מתאימה. 

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

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

יע הביטוי: "חזון נפרץ". מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות. בתשובות מופ

 משמעות הביטוי היא "תופעה נפוצה". 

אינה נכונה. תמצות המשפט: נדיר שמתווכים משתמשים באיומים, מפני שהפעלת כוח לשם  (1)תשובה  

ד' -לדוגמה ההסכם בין ג' ל - לא מוכיחים את עצמםשלום זה לא מוסרי, ובנוסף הסכמים שנוצרו כך 

 . לא מופרש

ד' ניתן כביכול כדוגמה להסכם שלא הצליח אך כתוב שהוא כן מצליח. אין הגיון בין כל -' לההסכם בין ג 

 חלקי המשפט. התשובה נפסלת.

נכונה: תמצות המשפט: מתווכים משתמשים באיומים משום שלמרות שזה לא מוסרי, כפיה  (2)תשובה  

 שני עשורים. ד' שנחתם לפני -לדוגמה ההסכם בין ג' ל -שכזו מניבה הסכמים טובים 

לפי הכתוב המתווכים משתמשים בשיטה שאמנם אינה מוסרית אך היא עוזרת, ויש דוגמה להסכם  

 מוצלח שהושג כך. יש הגיון בין כל חלקי המשפט. התשובה מתאימה.

אינה נכונה. תמצות המשפט: מתווכים משתמשים באיומים משום ששימוש בכוח לשם שלום  (3)תשובה  

 . מופר הרבהד' ש-לדוגמה ההסכם בין ג' ל - מוכיחים את עצמםף הסכמים שנוצרו כך הוא מוסרי, ובנוס

ד' ניתן כביכול כדוגמה להסכם שהצליח אך כתוב שהוא לא באמת מצליח. אין הגיון -ההסכם בין ג' ל 

 בין כל חלקי המשפט. התשובה נפסלת.
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בכוח  שימושש מפניאיומים, שמתווכים משתמשים ב נדיראינה נכונה. תמצות המשפט:  (4)תשובה  

 לדוגמה ההסכם בין ג'  - לא מוכיחים את עצמם, ובנוסף הסכמים שנוצרו כך מוסרילשם שלום הוא 

 ד' שמופר הרבה.-ל

לא הגיוני שהסיבה הראשונה לכך ששימוש באיומים נדיר היא שזה תקין מוסרית. אין הגיון בין כל חלקי  

 המשפט. התשובה נפסלת. 

 .(2) היא ההנכונ התשובה 

 

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

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות. 

אינה נכונה. תמצות המשפט: בתרופה יש הורמון שעוזר לתאים. תאים של בני אדם מגבירים  (1)תשובה  

 ים של בעלי חיים לא, ולכן התרופה מומלצת לבעלי חיים. השפעה זו בעוד תא

במילים אחרות תשובה זו טוענת שהתרופה עובדת פחות טוב אצל חיות ולכן ממולצת להן במיוחד. אין  

 הגיון בין חלקי המשפט. התשובה נפסלת. 

השפעתו אינה נכונה. תמצות המשפט: בתרופה יש הורמון שפוגע בתאים. אצל בני אדם  (2)תשובה  

 המזיקה של ההורמון מוגברת, ואצל חיות לא, ולכן התרופה מותרת לשימוש לאדם בלבד. 

אם אצל בני אדם ההשפעה המזיקה מוגברת, לא סביר שהתרופה תותר דווקא אצלם. אין הגיון פנימי  

 חלקי המשפט. התשובה נפסלת.  בין

עוזר לתאים. אצל בני אדם, השפעת תמצות המשפט: בתרופה יש הורמון ש אינה נכונה. (3)תשובה  

 ההורמון מבוטלת )כלומר, אין עזרה לתאים(, ואצל חיות לא, ולכן התרופה אסורה לשימוש בחיות. 

אם השפעת התרופה מבוטלת אצל בני אדם, לא הגיוני שיאסרו אותה דווקה בחיות. אין הגיון בין כל  

 חלקי המשפט. התשובה נפסלת. 

ת המשפט: בתרופה יש הורמון שפוגע בתאים. תאים של בני אדם מקטינים נכונה. תמצו (4)תשובה  

 השפעה זו בעוד תאים של בעלי חיים לא, ולכן התרופה עשויה להזיק לבעלי חיים. 

אם בני אדם יודעים למתן את השפעותיה השליליות של התרופה וחיות לא יודעות, אז היא אכן יכולה  

 המשפט. התשובה מתאימה. לפגוע בהן. יש הגיון בין כל חלקי

 .(4) היא הנכונה התשובה 
 

זוהי שאלת פסקה בה שואלים על משמעותו של דימוי. כדי להבין את הדימוי  "גם כאשר הזגוגית נקייה  . 16

לגמרי, נוכחותה מורגשת בכל זאת", יש להבין את ההקשר בו הוא ניתן. לפי הפסקה, עיבוד של טקסט 

"כמו להתבונן דרך  -עוד עיבוד של טקסט בשפה זרה נעשה עם מאמץ בשפת האם נעשה בלי מאמץ, ב

. אם השליטה בשפה הזרה לא טובה, הזכוכית מלוכלכת, כלומר ההתבוננות דרכה קשה ולא "זגוגית

מושלמת. מנגד, אם השליטה בשפה הזרה היא מעולה, הזכוכית נקייה לגמרי, כלומר רואים הכל תקין 

הוא מודע לעיבוד השפה כלשהו. המתבונן מודע לקיום הזכוכית כשם שאך עדיין מרגישים שיש חוצץ 

, המילים "גם כאשר הזגוגית נקייה לגמרי, נוכחותה מורגשת בכל זאת" מלמדות שבכל הזרה. אם כך

רמת שליטה של אדם בשפה זרה, הוא תמיד יהיה מודע לתהליך העיבוד שלה. כעת ניתן לחפש את 

 התשובה המתאימה בתשובות.
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אינה נכונה: בתשובה זו נטען כי משמעות המילים היא שאם אדם שולט בשפה זרה יהיה לו  (1)בה תשו 

 קל להבין טקסטים בשפה זו. אין התייחסות כלל למודעות לתהליך עיבוד השפה. התשובה נפסלת. 

 אינה נכונה: בתשובה זו נטען כי משמעות המילים היא שגם כאשר טקסט מנוסח היטב, כל (2)תשובה  

מי שאינו דובר את השפה כשפת אם יתקשה להבינו. לפי הפסקה יש דוברים שיבינו את הטקסט היטב, 

ורק ירגישו עדיין בקיומו של חוצץ עדין )"זגוגית נקייה לגמרי"(. גם בתשובה זו אין התייחסות למודעות 

 לתהליך העיבוד. התשובה נפסלת.

בלי קשר לרמת שליטתו של המאזין בשפה ילים היא שן כי משמעות המנכונה: בתשובה זו נטע (3)תשובה  

הזרה, הוא יהיה מודע לתהליך העיבוד של שפה זו. תשובה זו תואמת את משמעות המשפט ולכן התשובה 

 מתאימה.

אינה נכונה: בתשובה זו נטען כי משמעות המילים היא שמאזינים מודעים לתהליך עיבוד  (4)תשובה  

 סקה ה"זגוגית" קיימת רק בהאזנה לשפה זרה. התשובה נפסלת. השפה אפילו בשפת האם. לפי הפ

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

זו שאלת פסקה בה יש לקבוע מה השינוי בעמדותיו של הכותב. הפסקה עוסקת בסיבה לכך שכתביו של  . 17

ון דרווין עדיין מעניינים חוקרים. פעם, הכותב חשב שהסיבה לכך היא "ההשלכות החשובות של המנגנ

שדרווין הציע". היום הוא שינה את עמדתו: לדבריו ההסבר שנתן מתאים לציבור הרחב אך לא לעולם 

המדע. כלומר, פעם הכותב חשב שהוא יודע להסביר מדוע חוקרים מתעניינים בדרווין והיום הוא לא 

 יודע להסביר זאת.  נבדוק את התשובות:

הכותב חושב היום שההתעניינות בדרווין נובעת מ"הכללות  אינה נכונה: לפי תשובה זו, (1)תשובה         

 מופשטות" אך לפי הפסקה הכללות הן דווקא משהו שמדענים ממעטים בו. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: הפסקה עסקה בהבדל בין העבר להווה בסיבות בגללן חוקרים מתעניינים  (2)תשובה  

ותיו של הכותב על ההשלכות של המנגנון של דרווין. בדרווין. התשובה כלל לא מתייחסת לכך, אלא לדע

 התשובה נפסלת.

אינה נכונה: לפי הפסקה, חוקרים מתעניינים עד ימינו בדרווין, והכותב לא מבין מדוע. לפי  (3)תשובה  

 תשובה זו, החוקרים כבר לא מתעניינים בדרווין אלא רק הציבור הרחב. התשובה נפסלת.

ובה זו בעבר הכותב חשב כי השלכות המנגנון של דרווין הן הסיבה להתעניינות נכונה: לפי תש (4)תשובה  

 אך כעת הוא סבור שלא כך הדבר. התשובה מתאימה.

 .(4) היא הנכונה התשובה 

 

נכתב: "הידלדלות  2. בשורה 2בשאלה זו יש לקבוע מה מדגימים הנפט, הגז הטבעי והפחם בשורה . 18

 נפט, גז טבעי ופחם." -ים אותנו כיום המשמש מקורות האנרגיה העיקריים

 .(2) היא הנכונה התשובה 
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 :12-14בשאלה זו יש לקבוע איזו טענה משתמעת משורות  . 19

השבשבות...שום תוצרי לוואי מזהמים אינם נפלטים".  משהורכבונכתב: " 13נכונה: בשורה  (1)תשובה        

תה פליטה של תוצרי לוואי מזהמים. התשובה ניתן להסיק מכך כי בפעולות הקודמות להרכבתן הי

 מתאימה.

אינה נכונה: בשורות המצויינות נאמר כי פירוש הביטוי אנרגיה "ירוקה" היא אנרגיה אשר  (2)תשובה  

תוצרי לוואי מזהמים, ואילו בתשובה זו נאמר כי ישנה פליטה מועטה  לא נוצרים כללבתהליך הפקתה 

 נפסלת. של תוצרי לוואי מזהמים. התשובה

תוצרי לוואי מזהמים אינם  שוםהשבשבות... משהורכבונכתב: " 13אינה נכונה: בשורה  (3)תשובה  

 נפלטים". התשובה נפסלת.

בשורות המצויינות נאמר כי פירוש הביטוי אנרגיה "ירוקה" היא אנרגיה אשר  אינה נכונה: (4)תשובה  

ילו בתשובה זו נאמר כי ישנם סוגי אנרגיה תוצרי לוואי מזהמים, וא לא נוצרים כללבתהליך הפקתה 

 נפסלת. "ירוקה" שבהפקתם מעורבת פליטה של תוצרי לוואי מזהמים. התשובה

 .(1) היא הנכונה התשובה 

 

בשאלה זו צריך לקבוע היכן האוויר עולה מעלה. הפסקה השלישית מתארת את תהליך היווצרות הרוח.  . 20

של האוויר שנעלם ועלה מעלה, תופס אוויר קר מאזור אחר. אוויר מתחמם באזור מסוים ואת מקומו 

נאמר כי האוויר באזור הקטבים מתחמם פחות. כלומר, האוויר בקו המשווה מתחמם יותר.  21בשורה 

מכך ניתן להסיק שאוויר מתחמם בקו המשווה, עולה מעלה ואת מקומו תופס אוויר קר מהקטבים. 

 עלה" באזור קו המשווה. נחפש תשובה שאומרת כי האוויר "עולה מ

 .(4) היא הנכונה התשובה       

 

בשאלה זו יש לקבוע לשם מה מובא בפסקה השלישית ההסבר על דרך היווצרות הרוח. פסקה זו פותחת  . 21

במשפט: "יתרונה החשוב ביותר של הרוח כמקור אנרגיה נעוץ בדרך היווצרותה". כלומר, מטרת הפסקה 

מתואר תהליך היווצרות  16-21ב ביותר של הרוח כאנרגיה ירוקה. בשורות היא לתאר את יתרונה החשו

מובאת המסקנה של תהליך זה והיתרון שבדרך היווצרות הרוח: "הרוח היא אפוא  21-22הרוח. בשורות 

". המילה "אפוא" מתארת קשר סיבתי וכך ניתן לדעת שמשפט זה מתאר שאינו מתכלהמקור אנרגיה 

ים אחרות, ניתן לקבוע כי דרך היווצרות הרוח מתוארת בפסקה כדי לתאר את מסקנת הפסקה. במיל

  להיות מקור אנרגיה בלתי מתכלה.  –את יתרונה הגדול ביותר של אנרגיה זו 

 .(3) היא הנכונה התשובה 
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 הרביעית כחיסרון של הפקת אנרגיה מהרוח:  בפסקהת מובאלא בשאלה זו יש למצוא איזו טענה  . 22

 אכן יוצרת רעש. התשובה נפסלת. השבשבותאינה נכונה: תנועת  (1)בה תשו       

 אינה נכונה: הפקת אנרגיה מהרוח אכן יקרה יותר מהפקתה ממקורות אחרים. התשובה (2)תשובה  

 נפסלת.

נכונה: לא נאמר בפסקה כי יש הכרח להקים את השבשבות בקרבת אזורי מחיה. התשובה  (3)תשובה  

 מתאימה.

אינה נכונה: אכן נאמר כי לא ניתן להסתמך על הרוח כמקור אנרגיה עיקרי משום שעוצמת  (4)תשובה  

 הרוח מרבה להשתנות. התשובה נפסלת.

 .(3) היא הנכונה התשובה 

 

בשאלה זו יש לקבוע מהו נושא הקטע. כדי לקבוע מהו נושא הקטע צריך לבחור בתשובה שתקיף את כל . 23

ולא ספציפית מדי. כדי לעשות זאת יש לתמצת את הנושא המרכזי הפסקאות, שלא תהיה כללית מדי 

 של הפסקאות:

 התעניינות עולמית בחקר מקורות אנרגיה חלופיים.: הצגת פסקה ראשונה 

 הצגת הרוח כאנרגיה "ירוקה".: פסקה שנייה 

 מקור אנרגיה שאינו מתכלה. -יתרונה המובהק של הרוח : פסקה שלישית 

 ת חשמל מהרוח.חסרונות הפק: פסקה רביעית 

  פתרונות לחסרונות שהובאו בפסקה הרביעית.: חמישיתפסקה 

 

 נבדוק את התשובות:

אינה נכונה: רק בפסקה הראשונה דובר על מקורות אנרגיה חלופיים ככלל. חסרה  (1)תשובה        

 ההתייחסות לרוח כמקור אנרגיה עליה מדובר בשאר הפסקאות. התשובה נפסלת.

כונה: רק הפסקה השנייה עוסקת בתהליך הפקת החשמל באמצעות שבשבות. אינה נ (2)תשובה  

 נפסלת. התשובה

נכונה: למעט הפסקה הראשונה שמובילה לדיון בנושא, כל הפסקאות עוסקות ברוח כמקור  (3)תשובה  

 אנרגיה. התשובה מתאימה.

סוג האנרגיה הירוקה אינה נכונה: אמנם הקטע עוסק באנרגיה ירוקה אך חסרה התייחסות ל (4)תשובה  

 המרכזית בטקסט והיא הרוח. התשובה נפסלת.

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

מספר 
 השאלה

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

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 

 התשובה
 הנכונה

1 2 4 1 3 

 
 

בשאלה זו נתון משולש ישר זווית שעל היתר שלו בנו ריבוע, ויש למצוא את אורכו של אחד מניצבי  1.

ס"מ. על מנת למצוא את אורך הניצב  3סמ"ר, ואורך אחד הניצבים הוא  16המשולש. שטח הריבוע הוא 

וא צלע בריבוע ששטחו נתון, אפשר השני, יש למצוא את היתר ולהציב במשפט פיתגורס. היות שהיתר ה

16ס"מ  4להוציא שורש מהשטח ולמצוא את גודל היתר:   כעת ניתן להציב את הגדלים הנתונים .

 במשפט פיתגורס ולהגיע לערך המבוקש: 

  
2 2 23 x 4  
2 2 2x 4 3  

 

 

x 7 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 

זו שאלת הספק בה יש למצוא את היחס בין ההספק של רוני להספק של נטע. על מנת לעשות זאת כדאי  2.

 :הספקלהציב את הנתונים בטבלת 

 עבודה זמן הספק 

1 רוני

3
 3 1 

2 נטע

9
 9 2 

 כעת יש לחלק את ההספק של רוני בהספק של נטע:        

1 2 1 9 3
:

3 9 3 2 2
   

ימים. בנוסף, נתון  9-ניתן לפתור גם בעזרת שימוש בעקרונות יחס: נתון מספר הספרים שנטע קוראת ב 

ת שרוני קורא ולגלו 3ימים. כדי להשוות ביניהם ניתן להרחיב נתון זה פי  3-מספר הספרים שרוני קורא ב

ספרים, ולפיכך הספקו  2ספרים ונטע קוראת  3ימים, רוני קורא  9ימים. כלומר, באותם  9-ספרים ב 3

של רוני גדול פי 
3

2
 מהספקה של נטע. 

   .(1)התשובה הנכונה היא       

x 16 9 
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מכיוון שיש יותר נעלמים , ויש למצוא מה נכון בהכרח. נעלמים שלושה שמכילהזו שאלת משוואה  3.

 לעבוד עם הצבת מספרים מהראש או בניתוח עקרוני של הנתונים. ממשוואות, ניתן

 הצבת מספרים מהראש: -דרך א  

aבהצבה עדיף לבחור מספרים נוחים לכן בהצבה הראשונה נציב:   2,b 2,c 2 המספרים מקיימים .

 מהן: 3את המשוואה ולכן ניתן להציבם גם בתשובות במטרה לפסול 

: לא נפסלת )1(תשובה        
2 2

2 2
.התשובה מתאימה , 

מחושב כך  c-ו  aהממוצע של : לא נפסלת )2(תשובה  
a c

2


, בהצבה של המספרים: 

2 2
2

2


 לפי ההצבה .

b 2.התשובה מתאימה , 

נפסלת:  )3(תשובה  
2 2

0
2 2
 . 

a :נפסלת )4(תשובה   c 2 2 0   . 

מכיוון שנותרו שתי תשובות אפשריות, יש לבצע הצבה נוספת עם מספרים שונים על מנת לפסול אחת  

aמהן. נציב:  1 ,b 2 ,c 3 . 

לא מתאימה:  )1(תשובה        
1 3

2 2
.התשובה נפסלת , 

 :מתאימה )2(תשובה        
1 3 4

2
2 2


 .התשובה נכונה . 

  

  ניתוח הנתונים: - בדרך  

 ניתן לפשט את המשוואה כדי להבין את תכונות הנעלמים. מהעברת אגפים מתקבל:        

 a c 2b  

a c
b

2


 

הוא הממוצע  b-, לכן ניתן לקבוע שc-ו aהמשוואה שהתקבלה היא בדיוק ההגדרה לחישוב הממוצע של 

 שלהם.

 .(2)ונה היא התשובה הנכ 

 

ליטרים של מים  3זו בעייה כללית של הרכבת מספר, שבה יש לקבוע את המחיר הזול ביותר בעבור  4.

בהתאם לטבלת המחירים. לפי הטבלה ניתן לראות שככל הבקבוק גדול יותר, המחיר לליטר יורד, ולכן 

תר שבאמצעותם ניתן כדי למצוא את המחיר הנמוך ביותר, עדיף לבחור את הבקבוקים הגדולים ביו

 3-ליטרים. כדי להגיע ל 2להרכיב שלושה ליטרים של מים. הבקבוק הגדול ביותר בטבלה הוא בנפח 

 ליטרים יש להוסיף בקבוק קטן של ליטר )שמחירו לליטר גבוה יחסית( והמחיר הכולל יהיה:

ה יתנו שלושה . האפשרות הבאה היא בקבוק בנפח ליטר וחצי. שני בקבוקים כאל= 5 + 8שקלים  13

 . זו העלות הנמוכה ביותר.= 6 + 6שקלים  12ליטרים במחיר כולל של: 

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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זו שאלת התנהגות אלגברית שבה יש לקבוע מי מהתשובות היא הגדולה ביותר. בתשובות מופיעים  . 5

ם מהראש או של פישוט ביטויים שכוללים נעלם ועצרת, ולכן ניתן לגשת לשאלה בדרך של הצבת מספרי

 אלגברי.

 הצבת מספרים מהראש: -דרך א 

לכן ניתן להציב מספר כלשהו שעונה להגדרה זו ונוח  100הוא מספר שלם גדול מ  nלפי נתוני השאלה 

 . כעת יש לעבור על התשובות ולבדוק מי מהן תהיה בעלת הערך הגדול ביותר.n = 101לעבודה, נציב: 

2נכונה:  (1)תשובה  2 1n 010 1 11 1 0   .אין צורך לחשב את הערך, מספיק להשוות ליתר התשובות ,

 התשובה מתאימה.

אינה נכונה:  (2)תשובה 
 

101! 101!
101

101 1 ! 100!
 


 התשובה נפסלת. .

אינה נכונה:  (3)תשובה 
101! 101!

101 100
(101 2)! 99!

  


 התשובה נפסלת.. 

מתקבלת המכפלה  (1)ת מספרים אחרים, בתשובה אינה נכונה: ניתן לראות שגם בהצב (4)תשובה 

 הגדולה ביותר. התשובה נפסלת.

 

 פישוט אלגברי: -ב דרך 

 :הביטויים בתשובות ולהשוות ביניהם ניתן לפשט את

 .n = n  2nנכונה:  (1)תשובה 

אינה נכונה:  (2)תשובה 
 

n!

n 1 !
-, וnעד  1-מכפלת כל המספרים השלמים מ הוא !n. לפי הגדרת העצרת, 

1)! –(n  1עד  1-הוא מכפלת כל המספרים מ –n  כלומר, ניתן לצמצם את כל הגורמים במכנה, ובמונה .

ישאר רק גורם אחד: 
 

n!
n

n 1 !



בהכרח  (1)שמופיע בתשובה  2nהוא מספר גדול ממאה,  n-. מכיוון ש

 . התשובה נפסלת.n-גדול מ

אינה נכונה: ( 3)שובה ת
 

n!

n 2 !
, nעד  1-הוא מכפלת כל המספרים השלמים מ !n. לפי הגדרת העצרת, 

. כלומר, ניתן לצמצם את כל הגורמים במכנה, ובמונה  n– 2עד  1-הוא מכפלת כל המספרים מ  n)– !(2-ו

ישארו שני גורמים: 
 

n (n 1)
n

n 2 !

!
  


, בהכרח n ⸱ nשהוא בעצם  2nהוא מספר גדול ממאה,  n-. מכיוון ש

 . התשובה נפסלת.n ⸱ (n – 1)-גדול מ

בהכרח גדול משני הביטויים  (1)אינה נכונה: הניתוח האלגברי מראה שהביטוי בתשובה  (4)תשובה 

 האחרים. התשובה נפסלת.

   .(1)התשובה הנכונה היא  
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למרובע שבו כל הזוויות שוות. סכום  אינו בהכרח נכוןבוע מה זו שאלת גאומטריה מופשטת בה יש לק .6

, כשכל הזוויות של מרובע שוות המשמעות היא שכל הזוויות ישרות: 360°הזוויות במרובע הוא 
360

90
4


 פסול . שני המרובעים שמקיימים תנאי זה הם ריבוע ומלבן. כעת, ניתן לעבור על התשובות ול

 :ת שמתקיימות בהכרחאת התשובו

אינה נכונה: גם ריבוע וגם מרובע הם מקביליות, ולשניהם יש שני זוגות של צלעות מקבילות.  (1)תשובה  

  הנתון הזה מתקיים בהכרח ולכן התשובה נפסלת.

שוות, אך במלבן הן לא בהכרח שוות. נתון זה אינו תמיד  הצלעות ע כלבויאמנם ברנכונה:  (2)תשובה  

 . מתאימההתשובה נכון ולכן 

אינה נכונה: אלכסונים בריבוע וגם במלבן שווים באורכם. טענה זו נכונה בהכרח ולכן  (3)תשובה  

 התשובה נפסלת.

אינה נכונה: אלכסונים במלבן וגם בריבוע חוצים זה את זה. טענה זו נכונה בהכרח ולכן  (4)תשובה  

 התשובה נפסלת.

 .(2)התשובה הנכונה היא  
 

שלוש משוואות עם חמישה נעלמים ויש למצוא את ערכו של אחד מהם. כאשר יש יותר נעלמים  נתונות .7

ממשוואות, אפשר להיעזר בהצבת מספרים: למצוא מספרים שיקיימו את הנתונים ולבדוק בעזרתם את 

התשובות. על מנת למצוא הצבה נוחה, מומלץ להציב מספרים קטנים, ובמצב שבו יש מכנה, נוח להציב 

a. נציב: 1בו  3 ,d 1 ,b 6 ,e 1 כעת ניתן להציב במשוואה הראשונה ולחשב את ערכו של .c: 

2 ⸱ 3 ⸱ 6 = c ⸱ 1 ⸱ 1 

c = 36 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

שיקיים שוויון בין שתי הפעולות.  xבה מגדירים שתי פעולות ונתון שאין זו שאלה על פעולות מומצאות ש .8

למעשה זו שאלת משוואות "בתחפושת" שבה צריך למצוא לאיזו משוואה אין פתרונות. על מנת למצוא 

את התשובה הנכונה יש לעבור על התשובות, להשוות בין ההגדרות הנתונות ולמצוא משוואה שאין לה 

 פיתרון.

אינה נכונה:  (1)תשובה   2 2x 0,x 7 x x 7 0 x 7x 0 x 7x          יש שני פתרונות .

 למשוואה. התשובה נפסלת.

xאינה נכונה:  (2)תשובה  2.5 4x 10 3x 2 12 x      .למשוואה יש פיתרון. התשובה נפסלת . 

5נכונה:  (3)תשובה  7 2x 5 2x 7     המשוואה שנוצרה אינה אפשרית, לכן אין פיתרון .

 ה. התשובה מתאימה.למשווא

2אינה נכונה: ( 4)תשובה  2 2x 2,x 3 x x 6 0 2x 2x 12 0 15 2x 2x 3               למשוואה .

, ניתן להעריך שיש לה פיתרון(. התשובה x  2x +– 0 = 6יש שני פתרונות )גם בלי לדעת לפשט את המשוואה 

 נפסלת.

 .(3)התשובה הנכונה היא 
  



  -26- פרק ראשון -חשיבה כמותית 
 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

ן ספרת האחדות של שני מספרים בהתאם זו שאלת שלמים שבה צריך לקבוע מה יכול להיות ההפרש שבי .9

. בשאלות שבהן אין נתונים מספריים נוח להציב מספרים 17למגבלה נתונה: ההפרש בין המספרים הוא 

 , שממנה נובע כי:a = 1מהראש ולפסול תשובות באמצעותם. ניתן להתחיל מהצבה נמוכה ונוחה: 

b = 1 + 17 = 18הפרש זה לא מופיע בתשובות 7 = 1 – 8ים הוא . ההפרש בין ספרת האחדות של שני המספר .

. ההפרש בין b = 9 + 17 = 26. נובע כי: a :a = 9ולכן יש להציב מספר נוסף. הפעם נציב מספר גבוה עבור 

 . 3 = 6 – 9ספרת האחדות של שני המספרים הוא 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

שנוצרה מחיבור של שתי תיבות. נתון שנפח כל  זו שאלת תלת מימד שבה יש למצוא מקצוע של קובייה .10

 סמ"ק. הנוסחה לנפח תיבה היא:  8סמ"ק, ולפיכך נפח הקובייה שנוצרה הוא  4אחת מהתיבות הוא 

הגובה. בקובייה, היות שכל המקצועות שווים, נפח קובייה הוא מקצוע הקוביה  ×שטח הבסיס 
3aבשלישית. ניתן לחשב את מקצוע הקובייה:  2 a 8  . 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

נתונים יחסים בין משקלים של קופסאות שימורים, חפיסות חמאה ושקי אורז, ויש  זו בעיה כללית שבה .11

 3שקי אורז, וכי  3קופסאות שימורים שוקלות כמו  7למצוא את המשקל המדויק של שק אורז. נתון כי 

 75יסות חמאה. עוד ידוע כי משקלה של חפיסת חמאה הוא חפ 12קופסאות שימורים שוקלות כמו 

גרמים. ניתן לפתור את השאלה בשני שלבים: בתחילה למצוא את משקלה של קופסת שימורים 

באמצעות המשקל של חפיסת חמאה, ולאחר מכן להיעזר במשקל של קופסת שימורים כדי למצוא את 

 המשקל של שק אורז:

 ונקבל משוואה:  a-ל של קופסת שימורים. נסמן משקל זה בבשלב הראשון יש למצוא את המשק

3a = 12 ⸱ 75  /:3 

a = 4 ⸱ 75 

a = 300 

גרם, וכעת ניתן להציב משקל זה במשוואה שנייה, שבה נסמן  300התקבל כי קופסת שימורים שוקלת 

 ונקבל: bאת משקלו של שק אורז באות 

7 ⸱ 300 = 3b  /:3 

7 ⸱ 100 = b 

b = 700 

   .(1)נכונה היא התשובה ה 

 

של נקודה  x-זו שאלת גאומטריה אנליטית שבה יש לקבוע באיזה מהתחומים שמוצגים בתשובות ערך ה .12

תמיד שליליים וערכי  x-( ערכי הyומשמאל לציר  xשלה. ברביע השני )שמעל ציר  y-גבוה בהכרח מערך ה

תמיד חיוביים, ולכן אף נקודה ברביע זה לא מתאימה לתנאי הדרוש בשאלה. לכן ניתן לפסול כל  y-ה

 נפסלות. (4)-ו (2), (1)סרטוט שכולל נקודות מטווח זה: תשובות 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
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ם זו שאלת אחוזים שבה יש לחשב מה יהיה שוויין של מניות לאחר מספר ימים שחלקם "טובים" וחלק .13

בכל אחד מהימים.  aלבטא את השינוי באמצעות  -"גרועים". ניתן לפתור את השאלה בדרך אלגברית 

אחוזים,  5-בכל אחד מהימים האלו עלה שווי המניות ב -נתון שהיומיים הראשונים היו ימים "טובים" 

רך המניות מערכן בתחילתו. לכן, אחרי היום ה"טוב" הראשון ע 105%ולפיכך ערכן בסוף היום מהווה 

יהיה: 
105

a
100

. אחרי היום הטוב השני ערך המניות יהיה: 
2

105 105 105
a a

100 100 100

 
    

 
. ביום "גרוע", ערך 

מערכן הקודם:  90%, ולכן בסוף היום הוא יהווה 10%-המניות יורד ב
2

90 105
a

100 100

 
  
 

. 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

רוקדים בכל קבוצה, ושלא  7סקת בחלוקה, נתון שמשתתפי מסיבה התחלקו לקבוצות של בשאלה זו שעו .14

ניתן היה לחלק אותם לקבוצות שוות באף דרך אחרת. יש לקבוע כמה משתתפים היו במסיבה. היות 

אנשים, ניתן להסיק שמספר המשתתפים הוא  7שלא ניתן לחלק את המשתתפים לקבוצות שהן לא של 

. כעת ניתן לעבור לתשובות ולמצוא מספר כזה. מבין התשובות 7-רמי חלוקה פרט למספר שאין לו גו

 . 7 ⸱ 7כמכפלה של  רק, שניתן להצגה 49המספר היחידי התואם להגדרה זו הוא 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

מהטענות  בהכרח אינה נכונהשוויון עם שלושה נעלמים ויש לקבוע איזו טענה -בשאלה זו נתון אי .15

 שבתשובות. נבדוק את התשובות, ונבחן מה ניתן להסיק מכל אחת מהן:

מוכרח להיות שלילי.  A – Bשוויון המקורי, גם הביטוי -שלילי, לפי האי Cאינה נכונה: אם  (1)תשובה 

כפי שמופיע בתשובה, ההפרש ביניהם אכן יהיה שלילי. ניתן לראות שהטענה תיתכן גם  B-קטן מ Aאם 

 . התשובה נפסלת.3 – (1) < 1    2 < 1. מתקבל אי שוויון נכון: C = 1 ,B = 1 ,A = 3בהצבה: 

 Aשוויון, יגדיל את ערכו של -שלילי, אז החיסור שמופיע באגף שמאל של האי Bנכונה: אם  (2)תשובה 

ייב ח Aשוויון יתקיים, -)שכן חיסור של מספר שלילי שקול לחיבור של חיובי(. במקרה כזה, כדי שהאי

יגדיל אותו, האגף ישאר קטן יותר. כלומר, בהכרח לא ייתכן כי  B-, כך שאפילו אחרי שC-להיות קטן מ

C < A.התשובה מתאימה  . 

 שוויון ומקיימים -מספרים רבים שיקיימו את האי חיובי יש Aאינה נכונה: אם  (3)תשובה 

B < C :ניתן לראות שהטענה תיתכן גם בהצבה .C = 2 ,B = 1 ,A = 1 :מתקבל אי שוויון נכון . 

1 – 1 < 2 0 < 2 .התשובה נפסלת . 

 שוויון ומקיימים -שלילי ישנם מספרים רבים שיקיימו את האי Bאינה נכונה: אם  (4)תשובה 

B < C :ניתן לראות שהטענה תיתכן גם בהצבה  .C = 2 ,B = 1 ,A = 0 :מתקבל אי שוויון נכון . 

0 – (1) < 2   1 < 2בה נפסלת.. התשו 

 .(2)התשובה הנכונה היא 
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חלק משטחו של מעגל שרדיוסו ידוע. על מנת למצוא  -זו שאלת שטחים שבה יש למצוא שטח "מוזר"  .16

את השטח המוזר יש לבטא אותו כהפרש בין שטחים מוכרים: מדובר במעגל שממנו מחסרים "כיפה" 

 )ראו את החלק הכהה בסרטוט(. 

 

כיפה, יש להוסיף שני רדיוסים לקצוותיה )ראו סרטוט(. הכיפה מורכבת מההפרש כדי למצוא את שטח ה 

סים, הרי שמדובר במשולש שווה באורכו לרדיו זרה לבין משולש. מכיוון שבסיס המשולשבין שטח ג

 למשולש שווה הצלעות:. נחשב את ההפרש בין הגזרה 60°ובגזרה שנשענת על זווית  שווה צלעות
 

 

 השטח שקיבלנו משטח המעגל הכולל:כעת יש לחסר את 

 
2 1 3 1 3 5 3

2 2
3 2 3 2 3 2

 
         

 
 

   .(1)התשובה הנכונה היא  

 

בלבד, ולכן יש להתמקד במעגל א זו שאלת הסקה מתרשים שעוסקת בהסתברויות של תוצאות ברולטה  .17

, לבין ההסתברות 1יש למצוא את היחס בין ההסתברות שהתוצאה תהיה  .אשמתאר את רולטה 

 1, יש לספור את מספר הפעמים שהספרה 1.  כדי לחשב את הסתברות לקבל 1-אה תהיה שונה משהתוצ

מהשקעים. כלומר, ההסתברות  8-מופיעה ב 1השקעים שיש בה. הספרה  12מופיעה על גבי הרולטה מתוך 

היא:  1שהתוצאה תהיה 
8 2

12 3
 רות המשלימה: , היא ההסתב1. ההסתברות לתוצאה שונה, שאינה

2 1
1

3 3
  :היחס המבוקש הוא .

2

x 2 33 2
1y 3 1

3

   . 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 
2

2

2

2 a 3

4
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4
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עוסקת בצירוף מספרים, ולכן נתמקד בתרשים התחתון שעוסק בהסתברויות של הצירופים  השאלה .18

לכן נתמקד בעמודות הנמוכות , וביותרהשונים. נתון שגליה קיבלה צירוף שההסתברות לקבלו נמוכה 

ביותר. ההסתברות הנמוכה ביותר שמוצגת בתרשים היא 
1

72
. בכל עמודה מופיעים שלושה מספרים 

. המספר 2. בכל העמודות הנמוכות המספר התחתון הוא ג-ו ב, אשמייצגים את התוצאה של רולטות 

דות הנמוכות. כלומר, המשותף לכל התרחישים העליון והמספר האמצעי אינם זהים בכל העמו

 .2היא  גבהסתברות זו הוא שתוצאת הסיבוב של רולטה 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

עוסקת בצירוף מספרים, ולכן נתמקד בתרשים התחתון שעוסק בהסתברויות של הצירופים  השאלה .19

ש למצוא בתרשים את העמודות י 2 2 2וגם  1 1 1השונים. על מנת לחשב את ההסתברות לצירופים 

מופיע בעמודה השמאלית ביותר, ולפי התרשים ההסתברות לקבל אותו  1 1 1שמייצגות אותם. הצירוף 

 היא
1

6
 מופיע בעמודה השמינית מימין, ולפי התרשים ההסתברות לקבל אותו היא 2 2 2הצירוף  . 

1

72
 .

מאורע אחר יתרחש אחריו, יש לכפול הסתברויות:  וגםלחשב הסתברות שמאורע אחד יתרחש  על מנת
1 1 1

6 72 432
  מכיוון שהחישוב מעט מסורבל, לא חייבים לעשות אותו במדויק. ניתן להסתפק בהערכת .

 .. רק תשובה אחת קרובה לערך הדרוש420 בערךוהמכנה הוא  1סדר גודל ולראות שהמונה 

   .(1)התשובה הנכונה היא  

 

עוסקת בצירוף מספרים, ולכן נתמקד בתרשים התחתון שעוסק בהסתברויות של הצירופים  השאלה .20

, נחפש את כל העמודות שבהן יש 1השונים. כדי למצוא את ההסתברות לכך שבדיוק שתי תוצאות יהיו 

ודות כאלה )אם נבחן את העמודות בדיוק, ונחבר את ההסתברויות שלהם. יש חמש עמ 1שתי תוצאות 

עשרה(. ההסתברויות של -מהקצה השמאלי: העמודה השנייה, השלישית, הרביעית, השביעית והשלוש

עמודות אלה הן: 
3

72
 ,

3

72
 ,

4

72
 ,

12

72
 ,

12

72
)עדיף להתמקד בשברים לפני הצמצום כדי שיהיה מכנה משותף  

לשברים(. כעת יש לחבר את ההסתברויות: 
3 3 4 12 12 34 17

72 72 72 72 72 72 36
      . 

 .(3)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

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 

התשובה 
 הנכונה

1 4 4 3 2 

 
 

, ולפיכך נתמקד רק בקו הכפול המעגלי. האוטובוס 3זו שאלת הסקה מתרשים, שעוסקת באוטובוס בקו  1.

איזו (, ויש למצוא ב3יוצא מהמסוף בשכונת רמות )הנקודה בתוך עיגול שמופיעה על הקו המעגלי של קו 

שעה, לכל המאוחר, הוא יחזור לאותה נקודה. כלומר, יש למצוא כמה זמן יקח לאוטובוס להשלים הקפה 

דקות. נספור את מספר הקטעים שבין תחנה  5שתי תחנות הוא כל שלמה. ידוע כי זמן הנסיעה בין 

דקות הן  90. = 5 ⸱ 18דקות  90מקטעים. לפיכך, זמן הנסיעה הכולל יהיה:  18יש  3לתחנה, ונגלה שלקו 

, הוא יחזור למסופו לכל המאוחר אחרי שעה וחצי, כלומר 14:00שעה וחצי ולכן אם האוטובוס יצא בשעה 

 .15:30בשעה 

 .(4)התשובה הנכונה היא  
 

שאינן משותפות לקווים האחרים. בתרגום   3נתון כי בעקבות עבודות תשתית, הושבתו התחנות של קו  2.

שלא ולמחוק את הנקודות )תחנות(,  3את הקו הכפול שמייצג את קו  לשפת התרשים, יש לבחון

 עם קווים אחרים, כלומר שלא מצטלבות עם קווים נוספים. משותפות 

 תחנות.  5. לפיכך, הושבתו 1, ומהן רק אחת משותפת לקו 3תחנות לקו  6: יש קדמהבשכונת  

 תחנות.   3. לפיכך, הושבתו 2ו , ומהן רק אחת משותפת לק3תחנות לקו  4: יש מעלותבשכונת  

 תחנות.  4. לפיכך, הושבתו 1, ומהן רק אחת משותפת לקו 3תחנות לקו  5: יש עמידרבשכונת  

 תחנות. 2. לפיכך, הושבתו 2, ומהן רק אחת משותפת לקו 3תחנות לקו  3: יש רמותשכונת  

 מספר התחנות שהושבתו הוא הגדול ביותר. קדמהבשכונת  

 .(1)ה היא התשובה הנכונ 

 

שאלה זו עוסקת בנסיעה בין שני מסופים, ולכן נתמקד בנקודות שמופיעות בתוך עיגול. לפי הנתון יש  3.

מוכרח להיות מסוף שממנו  X. כלומר, מסוף 1שתי דרכים לנסוע בין המסופים ושתיהן מתחילות בקו 

 (4)-ו (1)תשובות  -מים שמסומן בתרשים בקו רציף. רק המסופים של קדמה ועמידר מתאי 1יוצא קו 

 : (3)-ו (2)נפסלות. נותר לבדוק את תשובות 

עד הנקודה  1נכונה: כדי להגיע מהמסוף בשכונת קדמה למסוף במעלות אפשר לנסוע בקו  (2)תשובה  

תחנות בין המסופים. אפשרות  10. במסלול זה חולפים על פני 2המרכזית במרכז העיר ואז לעבור לקו 

. גם 2, ובהצטלבות שבשכונת מעלות לעבור לקו 3בתחנה השנייה לעבור לקו , 1בקו אחרת היא להתחיל 

 תחנות בין המסופים. התשובה מתאימה. 10במסלול זה חולפים על פני 
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עד הנקודה  1אינה נכונה: כדי להגיע מהמסוף בשכונת עמידר למסוף ברמות אפשר לנסוע בקו  (3)תשובה  

תחנות בלבד, בסתירה לנתון  7. במסלול זה חולפים על פני 2קו המרכזית במרכז העיר ואז לעבור ל

כלל, גם  2ולהגיע ליעד בלי קו  3שלוש תחנות ואז לעבור לקו  1בשאלה. נוסף על כך, אפשר לנסוע בקו 

 זה בניגוד לאמור בנתונים. התשובה נפסלת.

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

שמסומנות  Bלתחנה  Aמספר התחנות( שבין תחנה שאלה זו עוסקת במסלול הקצר ביותר )מבחינת  4.

ושיש עליו כמה שפחות נקודות. אילו  B-ו Aבסרטוט. נחפש בסרטוט את הקו הקצר ביותר שמחבר את 

בכיוון השעון היה אפשר לעבור את המסלול ישירות בלי לעבור אף תחנה, אולם  3היה ניתן לנסוע בקו 

, לעבור לקו 3הדרך הקצרה ביותר היא לנסוע תחנה אחת בקו  רק בכיוון החץ. לפיכך, 3ניתן לנסוע בקו 

 6. במסלול זה עוברים Bעד תחנה  3לשכונת רמות, ואז לחזור לקו  2עד מרכז העיר, לעלות עם קו  1

 תחנות רגילות ומסוף אחד(, וזו הדרך הקצרה ביותר.   5תחנות )מתוכן 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

מצולעים: נתון שטח של טרפז ומבוקש שטח של משולש, ולכן ניעזר  השאלה עוסקת בשטחים של 5.

בנוסחאות השטח של צורות אלה. הנוסחה לחישוב שטח משולש היא: 
  צלע ×  גובה לצלע 

2
. כדי למצוא את 

ס"מ. כדי  1נתון ואורכו  DEC, נדרשים צלע המשולש וגובהו. בסיס המשולש DECשטח המשולש הכהה 

סמ"ר, וניתן  21הוא  ABEDשולש יש להיעזר בנתוני השאלה: נתון ששטח הטרפז למצוא את גובה המ

להבין מהסרטוט שגובהו זהה לגובה המשולש הדרוש. הנוסחה לחישוב שטח טרפז היא: 
 סכום הבסיסים×  גובה 

2
 ונציב את הנתונים בנוסחה: hבאות  D. נסמן את הגובה שיורד מנקודה 

(5 9) h
21

2

 
  

14h = 42  /:14 

h = 3 

: DECכעת ניתן לחשב את שטח המשולש  
1 3

1.5
2


. 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

בביטוי   ביטוי שמכיל את שניהם.בשאלה זו מופיעה משוואה אחת עם שני נעלמים, ויש למצוא ערך של  6.

במשוואה המקורית הם מופיעים עם  , אך1הוא  yוהמקדם של  2הוא  x, המקדם של 2x – yהמבוקש, 

מהרחבת אה כך שיתקבלו המקדמים הדרושים. מקדמים שונים, ולכן נרצה להרחיב את המשוו

 .2x – y = 51.  בהעברת אגפים מתקבל: 2x = 51 + yמתקבל:  6המשוואה פי 

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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. aספרתי, ויש למצוא את ערכו של -דו מספר aaזו שאלה העוסקת בתכונות מספרים שלמים. נתון כי  7.

 בתשובות מופיעים מספרים נוחים, ולכן נבדוק את התשובות:

גדול יותר.  55-ומובן ש 35 125 =ספרתי. מספיק לזכור כי -הוא לא מספר דו 55אינה נכונה:  (1)תשובה 

 התשובה נפסלת.

 התשובה נפסלת.. 4-ספרתי, אלא שווה ל-הוא לא מספר דו 22אינה נכונה:  (2)תשובה 

 ספרתי. התשובה מתאימה.-, כלומר הוא אכן דו33 27 =נכונה:  (3)תשובה 

 4ואם נכפול אותו פי  34 64 =ספרתי. מספיק לזכור כי -הוא לא מספר דו 44אינה נכונה:  (4)תשובה 

 תתקבל תוצאה תלת ספרתית. התשובה נפסלת.

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

נמכרו להצגה. ידוע כי להצגה נמכרו  יקריםכללית בה יש למצוא כמה כרטיסים בשאלה זו מופיעה בעיה  8.

שקלים. בנוסף נתון כי  20שקלים וכרטיס זול הוא  30כרטיסים וכי מחיר כרטיס יקר הוא  80בסך הכל 

שקלים. מכיוון שמבוקש גורם ספציפי, ניתן להציב את התשובות  1,800סכום כל הכרטיסים שנמכרו הוא 

 ת משוואה שתקשר בין הנתונים. או לבנו

 :הצבת תשובות -דרך א  

. מספר הכרטיסים = 30 ⸱ 50שקלים  1500כרטיסים יקרים, הם עלו  50אינה נכונה: אם נמכרו  (1)תשובה 

 . עלות הכרטיסים הכוללת היא:= 20 ⸱ 30שקלים  600, והם עלו 30 = 50 – 80הזולים שנמכרו הוא: 

 כנדרש. התשובה נפסלת. 1800ולא , = 600 + 1500שקלים  2100

. מספר הכרטיסים הזולים = 30 ⸱ 20שקלים  600כרטיסים יקרים, הם עלו  20נכונה: אם נמכרו  (2)תשובה 

 . עלות הכרטיסים הכוללת היא:= 20 ⸱ 60שקלים  1200, והם עלו 60 = 20 – 80שנמכרו הוא: 

 מתאימה., כפי שנדרש בנתונים. התשובה = 1200 + 600שקלים  1800

. מספר הכרטיסים = 30 ⸱ 30שקלים  900כרטיסים יקרים, הם עלו  30אינה נכונה: אם נמכרו  (3)תשובה 

 . עלות הכרטיסים הכוללת היא:= 20 ⸱ 50שקלים  1000, והם עלו 50 = 30 – 80הזולים שנמכרו הוא: 

 כנדרש. התשובה נפסלת. 1800, ולא = 1000 + 900שקלים  1900

. מספר הכרטיסים = 30 ⸱ 40שקלים  1200כרטיסים יקרים, הם עלו  40ה נכונה: אם נמכרו אינ (4)תשובה 

 . עלות הכרטיסים הכוללת היא:= 20 ⸱ 40שקלים  800, והם עלו 40 = 40 – 80הזולים שנמכרו הוא: 

 כנדרש. התשובה נפסלת. 1800, ולא = 800 + 1200שקלים  2000

 בניית משוואה: -דרך ב 

כרטיסים, ולפיכך מספר  80. נמכרו בסך הכל x-רם המבוקש, מספר הכרטיסים היקרים בנסמן את הגו 

שקלים, ומחיר כרטיס זול  30. לפי הנתונים, מחיר כל כרטיס יקר הוא (x – 80)הכרטיסים הזולים הוא: 

שקלים. משילוב כלל הנתונים מתקבלת  1800שקלים. נתון גם שסכום המחירים הכולל הוא  20הוא 

 אה:המשוו
30x + 20 ⸱ (80 – x) = 1800 

30x + 1600 – 20x = 1800 

10x = 200 

x = 20 

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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יש למצוא ממוצע של שתי קבוצות בגדלים שונים ולפיכך מדובר בממוצע  -שאלה זו עוסקת בממוצע  9.

 40. במקרה כזה יש 100משוקלל. כדי להקל על החישובים, ניתן להציב כי מספר הקופסאות הכולל הוא 

גפרורים. כדי לחשב ממוצע משוקלל, יש לכפול כל איבר  40ות עם קופסא 60-גפרורים ו 60קופסאות עם 

( הכולל. מתקבל כי הממוצע ה(, ולחלק במספר המשקלים )הפריטיםבמשקל שלו )מספר הפריטים בקבוצ

 המשוקלל הוא:
60 40 40 60 2400 2400 4800

48
100 100 100

   
    

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

זוגות, ויש למצוא את מספר הנקודות המינימלי  50-ילדים מחולקים ל 100שאלה זו היא בעיית טווחים.  10.

והמקסימלי שיכול להתקבל בכלל המשחקים. לשם כך, נרצה להבין מה מספר הנקודות שיכול לקבל כל 

ר לזוג הילדים יהיו , כלומ0נקודות והמפסיד  4. אם אחד הילדים מנצח והשני מפסיד, המנצח יקבל זוג

ילד מקבל נקודה אחת, כלומר לזוג הילדים יהיו ביחד כל נקודות. אם המשחק מסתיים בתיקו,  4ביחד 

 נקודות. 2

כדי למצוא את סכום הנקודות המינימלי נבחן מקרה בו כל הזוגות סיימו בתיקו. במקרה כזה לכל זוג  

 .= 2 ⸱ 50נקודות  100זוגות יש:  50-נקודות, ול 2יש יחד 

כדי למצוא את סכום הנקודות המקסימלי נבחן מקרה בו כל הזוגות סיימו עם מנצח ומפסיד. במקרה  

 .= 4 ⸱ 50נקודות  200זוגות יש:  50-נקודות, ול 4כזה לכל זוג יש יחד 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

ת כל ערך הנמצא שאלה זו עוסקת בהתנהגות הערך המוחלט. ערך מוחלט הוא פעולה מתמטית שהופכ 11.

)בצד החיובי או השלילי  0-בתוכה לחיובי. במילים אחרות ניתן לומר כי ככל שביטוי נמצא רחוק יותר מ

של ציר המספרים(, כך ערכו המוחלט יהיה גדול יותר. יש למצוא את מספר הסימנים המינימלי שיש 

שבתוך הערך המוחלט יהיה להחליף כדי שערך הביטוי יהיה מקסימלי. כדי לקבל ערך מקסימלי נרצה 

בכיוון החיובי(, או סכום של מספרים  0-סכום של מספרים שכולם חיוביים )ואז יתקבל סכום שמרוחק מ

בכיוון השלילי(. כלומר, צריך להפוך את שני סימני  0-)ואז יתקבל סכום שמרוחק מ שכולם שליליים

  " לפלוסים.-ה"+" למינוסים, או להפוך את ארבעת סימני ה"

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

זוהי שאלת תלת מימד בה מבוקש הנפח הכלוא בין החרוט הגדול לחרוט הקטן.  12.

הגובה שלהם, לפי הנתונים, השוני היחיד בין החרוט הגדול לחרוט הקטן הוא 

 בעוד שהבסיסים של שניהם זהים. הנוסחה לנפח חרוט היא:
2r h

3

  
 . יש למצוא

נפח הכלוא בין החרוטים, כלומר ההפרש בין נפח החרוט הגדול לבין נפח את ה

החרוט הקטן. מתקבל הביטוי: 
2 2

2 1r h r h

3 3

   
 נוציא גורם משותף כך .

  שיתקבל: 
2

2 1

r
h h

3


. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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נים בטבלת תנועה. ידוע כי המהירות היא שאלה זו היא בעיית תנועה המשלבת מעגלים. נרכז את הנתו 13.

π  ק"מ. כדי למצוא את אורך הדרך, נחשב את  1קמ"ש. עוד נתון כי הדרך היא מסלול מעגלי שרדיוסו

. יש למצוא את הזמן שידרש לאילנה כדי להקיף את המסלול   r   = 2  1  = 2   2:המעגל היקף

 , ונחשב את הזמן:4πה, , ולכן נכניס לטבלה את הדרך הדרושפעמיים

 

 דרך זמן  מהירות

 4
4

 



 4π 

  שעות. 4התקבל כי הזמן הדרוש לאילנה הוא   

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

זו שאלת גאומטריה המשלבת משולשים חופפים שבסיסיהם מקבילים. זה רומז  14.

, ADהוא אורך הקטע על כך שיש להיעזר בדמיון משולשים. הגורם המבוקש 

ומכאן  HC-שווה ל BGשנוצר מחיבור קודקודי הראש של המשולשים. נתון כי 

שהסרטוט סימטרי וקודקודי המשולשים נמצאים בדיוק זה מתחת לזה. לפיכך, 

, הוא יגיע בדיוק לאמצע ABCעד לבסיסו של משולש  ADאם נאריך את הקטע 

ם, התיכון לבסיס הוא גם גובה בסרטוט(. במשולש שווה שוקיי Kהבסיס )נקודה 

במשולש  AKהוא ההפרש בין הגובה  ADוגם חוצה זווית. על כן, הקטע המבוקש 

ABC  לבין הגובהDK  במשולש הקטןDGH המשולש הקטן הוא חלק מהמשולש .

DEF  .והבסיסים של שניהם מקבילים, ולפיכך, המשולשים דומים 

. כדי למצוא את 2 : 1שולשים הוא ומכאן שיחס הדמיון בין המ DG = GEנתון כי  

 6ס"מ, והבסיס שווה  5השוק שווה  ABCאורך הגבהים ניעזר בתכונות של משולש ישר זווית: במשולש 

מחלק את הבסיס לחלקים שווים. כלומר, במשולש  AK(. התיכון DEFס"מ )מכיוון שהוא חופף למשולש 

. לפיכך, מדובר במשולש ישר זווית שמקיים 5 ואורך היתר הוא 3הוא  BK, אורך הניצב ABKישר הזווית 

ס"מ. לפי יחס הדמיון שמצאנו,  4הוא   AKאורך הניצב ש . מכאן5 : 4 : 3את השלשה הפיתגורית המוכרת 

הוא  ADס"מ. הקטע  2( הוא DKס"מ, אזי הגובה במשולש הקטן ) 4אם הגובה במשולש הגדול הוא 

 .= 2 – 4ס"מ  2ההפרש בין שני הגבהים ומכאן שאורכו 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

 בשאלה זו מופיעה משוואה מעריכית, ומכאן שהיא עוסקת בחוקי חזקות. יש למצוא את ערך הביטוי 15.

b – aהנעלמים .b  ו-a  הם המעריכים של החזקות במשוואה הנתונה. הפרש בין מעריכים מתקבל כאשר

ם במשוואה כך שיתקבלו שברים שבמונה שלהם מחלקים שתי חזקות עם אותו בסיס. לכן, נעביר אגפי

 :aובמכנה שלהם המעריך  bיהיה המעריך 
a b b a a a

b b

a a

b a b a

2 6 9 2 6   / : 2 : 6

6 2
9

6 2

6 9 2 
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יש להעביר את כל האיברים שכוללים אותו לאגף אחד. לכן, נחלק את   a  –bכדי לבודד את הביטוי  

 ונקבל:  a –b 2-המשוואה ב
b a

b a

b a

b a

6
9

2

6
9

2

3 9











 
 

 



 

 9משוואה מעריכית, יש להגיע למצב בו הבסיסים בשני האגפים זהים, ולכן כדאי להציג את  כדי לפתור 

b, כך שיתקבל: 3כחזקה של  a 23 3 :כעת, ניתן להסיק ששני המעריכים שווים זה לזה . 

b – a = 2.  

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 
 

באותו הצבע. אם יש לתום שאינם ללבוש חולצה ומכנסיים  שאלה זו היא בעיית צירופים. תום מעוניין 16.

 2אדומים, הוא יוכל לשלב אותן עם שאינם חולצות אדומות והוא מעוניין להצמיד אליהן מכנסיים  2

זוגות מכנסיים הם לא בצבע אדום. לכן, מספר  3אחד לבן. כלומר  זוג מכנסייםמכנסיים ירוקים או עם 

חולצות ירוקות  5. באופן דומה, יש 6 = 3 ⸱ 2אדומים הוא: לא כנסיים הצירופים של חולצה אדומה ומ

זוגות מכנסיים אדומים  4) 5ירוקים. מספר המכנסיים שאינם ירוקים הוא לא ולהן יש להצמיד מכנסיים 

 ירוקים והמכנסיים אינם ירוקהוזוג מכנסיים אחד לבן(. מכאן שמספר הצירופים השונים בהם החולצה 

  .31 = 25 + 6בסך הכל, מספר הצירופים המתאימים הוא:  .25 = 5 ⸱ 5הוא: 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 

בשאלה זו מופיע ביטוי מספרי המכיל חזקות. כדי לענות על השאלה, ניתן לפשט את הביטוי עם נוסחת  17.

 כפל מקוצר או להיעזר בהערכת סדר גודל.

 : הערכת סדר גודל -דרך א 

הם מספרים שלא נוח להעלות בריבוע, ומכיוון שהתשובות רחוקות יחסית בגודלן,  .257-ו 217.5-מכיוון ש

 217.5ניתן לחשב את ערך הביטוי בקירוב ולהסיק מכך על התשובה המתאימה ביותר. נחליף את המספר 

 . החישוב שמתקבל פשוט בהרבה:10-ב 27.5ואת המספר  20-ב

202 – 102 = 400 – 100 = 300 

 .250ובה לערך שקיבלנו היא התשובה שהכי קר

  

 : פישוט אלגברי -דרך ב 

הביטוי הנתון מורכב מהפרש בין שתי חזקות. ניתן להסיק מכך שיש להיעזר בנוסחת הכפל המקוצר 

 . נציב בנוסחה את המספרים הדרושים:b)(a + b)  –= (a  2b – 2aהשלישית:

5 = 25027.5) ⸱  (17.5 + 7.5) = 10 ⸱   –= (17.5  27.5 – 217.5 

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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ק"ג במשך שבוע.  50זו בעיה כללית בה יש למצוא כמה פחיות לכל היותר יכול לשתות אדם שמשקלו  18.

גרם ממתיק מלאכותי בשבוע לכל ק"ג  0.03-לפי הנתונים, המלצת הרופאים היא שאין לצרוך יותר מ

גרם ממתיק. בכל פחית יש  0.03 ⸱ 50וך לכל היותר ק"ג יכול לצר 50ממשקל הגוף. כלומר, אדם במשקל 

גרם ממתיק, נחלק מספר זה בכמות  0.03 ⸱ 50גרם ממתיק. כדי למצוא את מספר הפחיות שמכילות  0.006

הממתיק שיש בפחית. נקבל: 
50 0.03

0.006


. מכיוון שחישוב בשברים עשרוניים עשוי להיות מורכב, אפשר 

. מתקבל: 1000פי להרחיב את השבר 
50 0.03 1000 50 30

0.006 1000 6

  



. כעת קל יותר למצוא את התוצאה: 

50 30

6
50 5 250   פחיות בשבוע כדי  250ק"ג יכול לצרוך לכל היותר  50. התקבל כי אדם במשקל

 לקיים את המלצות הרופאים.

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 
 

, ויש למצוא באיזה גורם הביטוי 17-מתחלק ב aלמים. נתון כי שאלה זו עוסקת בתכונות של מספרים ש 19.

a ⸱ (a + 1) .מתחלק בהכרח. ניתן לפתור את השאלה בעזרת ניתוח אלגברי או בעזרת הצבת מספרים 

 : ניתוח אלגברי -דרך א  

-הם מספרים עוקבים. מתוך שני מספרים עוקבים, בהכרח אחד זוגי ואחד אי (a + 1)והביטוי  aהביטוי  

מורכב ממכפלה של שני מספרים שאחד מהם זוגי ומכאן שהמכפלה כולה  a ⸱ (a + 1)זוגי.  כלומר, הביטוי 

 2-. על כן המכפלה הנתונה מתחלקת ב17-הוא מספר שמתחלק ב a. בנוסף, נתון כי 2-מתחלקת ב

 .  34 = 17 ⸱ 2ומכאן שהיא מתחלקת גם במכפלה שלהם:  17-ומתחלקת ב

 : ים מהראשהצבת מספר -דרך ב  

 . במקרה זה הביטוי שמופיע בשאלה שווה: a = 17ולכן ניתן להציב:  17-מתחלק ב aנתון כי  

. כדי למצוא באיזה גורמים המכפלה מתחלקת, אין צורך לחשב את ערכה אלא לפרק אותה 18 ⸱ 17

את התשובות  . נבדוק3 ⸱ 3 ⸱ 2מורכב מהראשוניים:  18ראשוני, והמספר  17לגורמים ראשוניים. המספר 

 : 3 ,3 ,2 ,17ונפסול תשובות שלא מורכבות מהגורמים 

 .3 ⸱ 2מורכב מהמכפלה  6אפשרית: המספר  (1)תשובה 

 .3 ⸱ 3מורכב מהמכפלה  9אפשרית: המספר  (2)תשובה 

 .2 ⸱ 17מורכב מהמכפלה  34אפשרית: המספר  (3)תשובה 

מספרים אלה לא מופיעים בגורמים שמצאנו. ו 5 ⸱ 7מורכב מהמכפלה  35אינה נכונה: המספר  (4)תשובה 

 התשובה נפסלת.

 ונציב:  17כדי לבחור מבין התשובות האפשריות יש להציב הצבה נוספת. נבחר כפולה שונה של  

a = 34 :נפרק את המכפלה לגורמים ראשוניים. המספר 35 ⸱ 34. במקרה זה הביטוי שמופיע בשאלה שווה .

. נבדוק את התשובות שנותרו 5 ⸱ 7מורכב מהראשוניים:  35והמספר , 2 ⸱ 17מורכב מהראשוניים:  34

 : 7 ,5 ,2 ,17ונפסול תשובות שלא מורכבות מהגורמים 

 לא מופיע בגורמים שמצאנו. התשובה נפסלת. 3, והגורם 3 ⸱ 2 מורכב מ: 6אינה נכונה: המספר  (1)תשובה 

 לא מופיע בגורמים שמצאנו. התשובה נפסלת. 3והגורם  ,3 ⸱ 3 מורכב מ: 9אינה נכונה: המספר  (2)תשובה 

 .2 ⸱ 17מורכב מהמכפלה  34נכונה: המספר  (3)תשובה 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
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שאלה זו עוסקת בהתנהגות של ישרים שנחתכים על ידי ישר שלישי.  20.

. את c-ו bנתונות חלק מהזוויות ויש לקבוע באיזה צד יפגשו הישרים 

ול מיד שכן לא ייתכן ששני ישרים יחתכו ביותר ניתן לפס (3)תשובה 

בנקודה אחת. אילו הקווים מקבילים הם לא ייפגשו באף צד, ואם 

הם אינם מקבילים הם בהכרח יפגשו. לכן, נבדוק לפי הנתונים אם 

הישרים מקבילים. כאשר שני ישרים  מקבילים וישר שלישי חותך 

. בסרטוט 180°יוק אותם, סכום הזווית החדה והזווית הקהה הוא בד

 (4). כלומר, הקווים אינם מקבילים ותשובה 179° = 137° + 42°הנתון סכום הזוית החדה והקהה הוא: 

נפסלת. כדי להחליט אם הישרים נחתכים בצד שמאל או בצד ימין, ניתן להיעזר בזוויות הקודקודיות 

ניתן לדמיין שהן חלק ממשולש  , ולכן180°-לזוויות שמסומנות בסרטוט. הסכום של זוויות אלה קטן מ

 . כלומר, הקווים יחתכו בצד שמאל כך שיווצר משולש.1°שבו הזווית השלישית בגודל 

 .(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

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

 
ר מספ

 השאלה
16 17 18 19 21 21 22 

התשובה 
 הנכונה

1 2 3 1 2 4 1 

 
 

חרויות פרט היא מחיר מתקבל על הדעת בשביל  _____ כי "אנשים מסויימים מאמינים שבמשפט נכתב  1.

 . ויתור. אנו מחפשים מילה שתתאר יציבות מדינית"

 הקרבה=  sacrifice :(1)תשובה  

 דעת הסחת= distraction  :(2)תשובה 

 השלכה=  implication :(3)תשובה 

 עדיפות= priority  :(4)תשובה 

 חרויות פרט היא מחיר מתקבל על הדעת בשביל יציבות מדינית". הקרבת"אנשים מסויימים מאמינים ש 

 .(1)התשובה הנכונה היא  
 

 דועה בתור י 1838כי "הדרך שבה הלכו אנשי הצ'רוקי כשפינו אותם מאדמותיהם בשנת במשפט נכתב  2.

 שתתקשר לתנועה של העם.. אנו מחפשים מילה הדמעות" _____

 אות=  omen : (1)תשובה  

 שביל=  trail : (2)תשובה 

 מגילה=  scroll :(3)תשובה 

 שאילתה=  query: (4)תשובה 

 הדמעות".שביל ידועה בתור  1838"הדרך שבה הלכו אנשי הצ'רוקי כשפינו אותם מאדמותיהם בשנת  

 .(2)בה הנכונה היא התשו 

 

 11כי "לצ'יטות יש חוש ראייה____ במיוחד: הן מסוגלות לראות אובייקט ממרחק של במשפט נכתב  .3

 שמתארת משהו טוב.. אנו מחפשים מילה קילומטרים"

 אדוק=  pious :(1)תשובה  

 חד/ מצויין=  keen :(2)תשובה 

 מתוח=  taut: (3)תשובה 

 משעמם=  drab: (4)תשובה 

 קילומטרים". 11במיוחד: הן מסוגלות לראות אובייקט ממרחק של  חד לצ'יטות יש חוש ראייה" 

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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א עניין אפילו עצם קיומו הוכי "דבר לא ידוע בוודאות על המשורר היווני העתיק הומרוס, במשפט נכתב  .4

 שמקושרת לחוסר וודאות.. אנו מחפשים מילה של _____"

 מחלוקת=  dispute :(1)ה תשוב 

 גאונות=  genius :(2)תשובה 

 בחילה=   nausea :(3)תשובה 

 עונש=  penalty: (4)תשובה 

 ."מחלוקתא עניין בועצם קיומו האפילו "דבר לא ידוע בוודאות על המשורר היווני העתיק הומרוס,  

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

פוצה ביותר לצילום: השם ___ מהמילה היוונית ל'כתיבה כי "זרוגרפיה היא השיטה נבמשפט נכתב  .5

 שמתארת מקור של שם.אנו מחפשים מילה  "יבשה'.

 נגזר=  derives :(1)תשובה  

 חושף=  reveals :(2)תשובה 

 מציג=  portrays :(3)תשובה 

 מציית=  complies: (4)תשובה 

 ה היוונית ל'כתיבה יבשה'."מהמיל נגזר"זרוגרפיה היא השיטה נפוצה ביותר לצילום: השם  

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

  כי "יבולים ניזוקים או נהרסים על ידי ___ כמו חרקים ומכרסמים."במשפט נכתב  .6

 שמתארת קבוצה כללית של בעלי חיים אלו.אנו מחפשים מילה  

 שבטים=  clans :(1)תשובה  

 מזיקים=  pests :(2)תשובה 

 ותאופנ=   fads :(3)תשובה 

 קרעים=  rifts: (4)תשובה 

  כמו חרקים ומכרסמים."מזיקים "יבולים ניזוקים או נהרסים על ידי  

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

, מוזיאון ברוקלין הוא אחד ממוזיאוני האמנות הישנים בארצות 1897-כי "____ בבמשפט נכתב  .7

 שמתארת הקמה/ בנייה.אנו מחפשים מילה  הברית."

 הואץ=  accelerated :(1)תשובה  

 נחנך=  inaugurated :(2)תשובה 

 השכיל=  enlightened: (3)תשובה 

 התייתם=  orphaned: (4)תשובה 

 , מוזיאון ברוקלין הוא אחד ממוזיאוני האמנות הישנים בארצות הברית."1897בנחנך ש"לאחר        

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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 א ארגון חינוכי המוקדש ל___ של יכולות דיבור מול קהל."כי "טוסטמסטרס הובמשפט נכתב  .8

 שמתארת הוראה, חינוך או שיפור.אנו מחפשים מילה  

 טיפוח=  fostering :(1)תשובה  

 הסטה=  diverting :(2)תשובה 

 הנחה=   presuming:(3)תשובה        

 התרעמות=  resenting: (4)תשובה 

 יכולות דיבור מול קהל." של טיפוחלי המוקדש טוסטמסטרס הוא ארגון חינוכ       

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 

תומס הארדי השליך את  לאחר שלא מצא מוציא לאור לספרו הראשון, הסופרבמשפט המקורי נכתב: " 9.

נשים לב לסיבה ולתוצאה במשפט: חוסר היכולת למצוא מוציא לאור גרם לסופר להשליך   ".לאש הספר

 לאש.את היצירה שלו 

בתשובה אין קשר של סיבה ותוצאה. כמו כן, נאמר שנערכו שינויים בספר, מה אינה נכונה.  (1)תשובה  

 התשובה נפסלת.שלא נאמר במשפט המקורי. 

נאמר שהסופר התייאש מלנסות להפוך לסופר, מה שלא נאמר במשפט המקורי. אינה נכונה.  (2)תשובה  

 .נפסלתהתשובה 

נאמר שהסופר פרסם את הספר בעצמו, בעוד שבמשפט המקורי הספר נשרף. . אינה נכונה( 3)תשובה  

 התשובה נפסלת.

אף אחד לא הסכים להוציאו מפני שהמשפט כתוב בסדר הפוך )"הארדי שרף את הספר  נכונה.( 4)תשובה  

 .מתאימההתשובה לאור"(, אך הקשר של סיבה ותוצאה בין הגורמים נשמר. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

האתלט האמריקאי ג'סי אואנס השווה שיא עולם, וקבע שלושה  1935בשנת במשפט המקורי נכתב: " 10.

נשים לב לשיאים של אואנס: אחד הוא השווה  שיאי עולם חדשים בתחרות מסלולי שדה במישיגן."

 ושלושה הוא שבר.

ל הסדר של חלקי ההשוואה נשמרת: התשובה חוזרת על אותו משפט עם החלפה שנכונה.  (1)תשובה  

 .המשפט. התשובה מתאימה

 נפסלת.התשובה לפי תשובה זו ג'סי התחרה בשתי תחרויות שונות.  אינה נכונה. (2)תשובה  

במקום לומר שארבעה שיאים נשברו והושוו, נאמר שהיו ארבע תחרויות אינה נכונה. ( 3)תשובה  

 התשובה נפסלת.כשהייתה רק אחת. 

וזה  –אמר שג'סי שאף לשבור לפחות שלושה שיאים, אך לא נאמר שהוא הצליח נ אינה נכונה.( 4)תשובה  

 התשובה נפסלת. הרעיון המרכזי במשפט המקורי.

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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כלומר, יש  זיהום של פלסטיק הוא לא רק מכוער, אלא גם קטלני לחיות בר."במשפט המקורי נכתב: " .11

 קטלני. גםמכוער ו גםבמשפט קשר של הוספה: הפלסטיק 

 .התשובה נפסלת נאמר רק שפלסטיק מסוכן. -אין הוספה במשפט  נכונה.אינה  (1)תשובה  

נאמר רק שפלסטיק מזיק לכמה סוגים של בעלי חיים.  -בתשובה זו אין הוספה  אינה נכונה. (2)תשובה  

 נפסלת. התשובה

השוואה בין הנזק של הפלסטיק לחיות לבין יש קשר של  -בתשובה זו אין הוספה אינה נכונה. ( 3)תשובה  

 התשובה נפסלת.של מזהמים אחרים.  הנזק

מלבד זה שהפלסטיק מכוער, הוא גם  -משמשת בהקשר הזה כהוספה  apartהמילה  נכונה. (4)תשובה  

 מסוכן לחיות בר. התשובה מתאימה.

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

  היו הישגים במגוון תחומים." לבנג'מין פרנקליןבמשפט המקורי נכתב: " .12

 נאמר לפרנקלין היו כשרונות רבים. ניתן להסיק מכך שהיו לו הישגים במגוון תחומים. נכונה. (1)תשובה  

 .מתאימה התשובה

 נפסלת.התשובה לא ידוע אם היו לפרנקלין הרבה רעיונות.  אינה נכונה. (2)תשובה  

 התשובה נפסלת.יו מעריצים רבים. לא נאמר שלפרנקלין ה אינה נכונה.( 3)תשובה  

 לא נאמר דבר על החינוך של פרנקלין. התשובה נפסלת. נכונה.אינה  (4) תשובה 

 .(1)התשובה הנכונה היא   

 

נקרא את המשפט שבו היא נאמרה במלואו ונבין למה  .על מילה בפסקה הראשונה ממוקדתשאלה  זוהי 13.

" בשורה השנייה. המילה מתייחסת imperfectionילה "היא מתייחסת. השאלה שואלת למה מתייחסת המ

 לכך שהיצירה היא אהובה מאוד למרות שהיא לא גמורה. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

להגדיר את הרעיון המרכזי של הפסקה השנייה. על מנת לעשות זאת בה אנו נדרשים  פסקה תוהי שאלז 14.

למה שוברט לא סיים  -המשפט הראשון הוא שאלה  יש לקרוא את תחילת הפסקה, עד שנבין את הרעיון.

השאלה, כך שניתן להבין שמטרת  עלאת הסימפוניה השמינית שלו? לאחר מכן הכותב מתחיל לענות 

 הפסקה היא לענות על שאלה זו. 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

י לענות על ששואלת מה המחברת שמוזכרת בפסקה האחרונה באה להוכיח. כד ממוקדתזוהי שאלה . 15

( בפסקה האחרונה ולקרוא את כל המשפט אליו היא notebookהשאלה יש למצוא את המילה מחברת )

. במשפט זה נאמר שלפני מספר שנים אחת ממחברותיו של שוברט 11שייכת. המילה נמצאת בשורה 

 .שלו. כעת אפשר לעבור על התשובות 8-נמצאה, ובה נמצא חלק מהקטע השלישי של הסימפוניה ה

 אינה נכונה: במשפט לא מוזכר הזמן שנדרש משוברט לכתיבת היצירה. התשובה נפסלת. (1)תשובה  
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אינה נכונה: לא נאמר במשפט דבר על כך ששוברט החליט שלא לסיים את הסימפוניה.  (2)תשובה        

 התשובה נפסלת.

כך שהמחברת לא יכולה להוכיח  אינה נכונה: במשפט נאמר שהיה חלק שלישי בסימפוניה, (3)תשובה        

 שהיו רק שניים. התשובה נפסלת

נכונה: במחברת נמצא חלק נוסף שלא היה מוכר לקהל הרחב, כך שיש חלק נוסף לסימפוניה. ( 4) תשובה       

 התשובה מתאימה.

 .(4)התשובה הנכונה היא        

 

כותב. על מנת לענות על השאלה ששואלת מה ניתן להסיק מהקטע כולו על ה כלליתמדובר בשאלה  .16

 תחילה יש להבין את מבנה הקטע בכללותו ולאחר מכן לעבור על התשובות. 

 הצגת הסימפוניה הלא גמורה של שוברט -1פסקה        

 למה שוברט לא סיים לכתוב את הסימפוניה? -2פסקה        

 היתכנות שהסימפניה בכל זאת גמורה -3פסקה        

 ר לעבור על התשובות:כעת אפש       

נאמר שמומחים חושבים שייתכן שהסימפנויה אכן גמורה, כיוון שנמצאה  10נכונה: בשורה ( 1)תשובה 

מחברת עם חלקים מסויימים ולא מוכרים שלה. הכותב מהלל את היצירה לאורך הקטע ולכן ניתן להניח 

 שהוא אוהב אותה. התשובה מתאימה.

בה סופית בקטע מדוע שוברט לא סיים את היצירה, יש השערות. אינה נכונה: אין תשו (2)תשובה 

 התשובה נפסלת.

שהיא אינה גמורה  למרותאינה נכונה: בפסקה הראשונה כתוב שהיצירה היא יצירת מופת ( 3)תשובה 

 (. התשובה נפסלת.1-2)שורות 

בי החלק הנוסף אינה נכונה: הכותב לא משווה בין החלקים של היצירה, ולא מביע דעה לג( 4)תשובה 

 כלל. התשובה נפסלת.

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 זו שאלת כותרת לקטע. על מנת לענות עליה יש לעבור על הקטע בכללותו ולהבין את המבנה הכללי שלו. .17

 הצגת הסימפוניה הלא גמורה של שוברט -1פסקה  

 למה שוברט לא סיים לכתוב את הסימפוניה? -2פסקה        

 היתכנות שהסימפניה בכל זאת גמורה -3סקה פ       

 כעת ניתן לעבור על התשובות: 

אינה נכונה: הקטע לא עוסק רק בעצם כך שהיצירה לא גמורה, היא עוסקת גם באפשרות ( 1)תשובה 

 שיש לה עוד חלקים לא מוכרים. התשובה נפסלת.

יה ולאחר מכן את האפשרות נכונה: הקטע עוסק בשאלה מדוע שוברט לא סיים את הסימפונ( 2)תשובה 

 שכן בפסקה האחרונה. התשובה מתאימה.

אינה נכונה: הקטע עוסק רק בסימפוניה אחת, לא בכלל הסימפוניות הלא גמורות של המאה ( 3)תשובה 

 . התשובה נפסלת.18-ה

 אינה נכונה: הקטע לא עוסק ביתר היצירות של שוברט. התשובה נפסלת. (4)תשובה     

 .(2)היא  התשובה הנכונה 
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בה יש לקבוע את מטרת הפסקה הראשונה. על מנת לעשות זאת יש לקרוא את תחילת  פסקהזוהי שאלת  .18

, עתיקת היומין, dowsing-הפסקה, עד שנבין את מטרתה. המשפט הראשון בפסקה מתאר את פעולת ה

ר ממשיך לתאר ואת הכלים המשמשים אותה. המשפט הבא עוסק בכך שאפילו היום זה כלי שמיש, כלומ

 בעבר ובהווה.  dowsing -את אותו תהליך. ניתן להסיק שמטרת הפסקה להציג את פעולת ה

אינה נכונה: הפסקה לא עוסקת רק בכלים המשמשים לביצוע הפעולה, אלא במהות הפעולה  (1)תשובה  

 ובמטרותיה. התשובה נפסלת.

עיקר הפסקה, מזכירים רק חקלאים. אינה נכונה: האנשים שמתמשים בפעולה זו אינם  (2)תשובה  

 התשובה נפסלת.

 נכונה: הפסקה מציגה פעולה עתיקת יומין זו. התשובה מתאימה. (3)תשובה  

אינה נכונה: תיאור הדברים שניתן למצוא באמצעות פעולה זו הוא דוגמה ספציפית. התשובה  (4)תשובה  

 נפסלת.

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 

 נכון לפי הפסקה הראשונה בקשר למוטות המשמשים  לאבה יש לקבוע מה  ממוקדתזוהי שאלה   .19

 תשובות. 3. על מנת לענות על שאלה זו יש לקרוא את הפסקה ואז לפסול dowsing-ל

 holding the rod parallel)" נאמר שהמוט צריך להיות מוחזק מקביל לקרקע  5נכונה: בשורה  (1)תשובה        

to the groundשהמוט צריך לפנות לאדמה. התשובה מתאימה. -ובה זו נאמר ההפך "(. בתש 

נאמר שכשהאוחז במוט עובר מעל אזור עם מים, המוט נע באופן  7אינה נכונה: בשורה  (2)תשובה  

 ספונטני. מידע זה נמסר בקטע. התשובה נפסלת.

מידע  מים או מינרלים.נאמר שניתן להשתמש במוטות אלו כדי למצוא  1אינה נכונה: בשורה  (3)תשובה  

 זה נמסר בקטע. התשובה נפסלת.

 נאמר שהמוט יכול להיות עשוי מעץ. התשובה נפסלת. 2-3אינה נכונה: בשורות  (4)תשובה  

 .(1)תשובה הנכונה היא ה 
 

שבה צריך לקבוע את מטרתה העיקרית של הפסקה השנייה. כדי לעשות זאת צריך  ממוקדתזוהי שאלה   .20

לת הפסקה, עד להבנת הרעיון המרכזי. לפי משפט הראשון, למרות שישנן ראיות לקרוא את תחי

אנקדוטליות לכך שהכלי הזה עובד, אין לכך ביסוס מדעי. המשך הפסקה מראה מדוע המשתמשים 

בשיטה עדיין מצליחים לעתים לאתר מים. כלומר, הרעיון המרכזי הוא שלא מדובר בשיטה מדעית, 

 הצלחות. למרות שהיא נוחלת לעתים

 אינה נכונה: מטרת הפסקה היא לא להציג נתונים אנקדוטליים. התשובה נפסלת. (1)תשובה  

נכונה: המשפט מתייחס לכך שאין נתונים מדעיים לביסוס השיטה וכל זאת יש בה שימוש. ( 2)תשובה  

 התשובה מתאימה.

זכרת בתחילת הפסקה, אלא רק אינה נכונה: התגובה היא לא עיקר הפסקה כיוון שהיא לא נ (3)תשובה  

 ניתנת כהסבר לכשל המדעי. התשובה נפסלת.

אינה נכונה: לא נאמר באף שלב שאנשים שמתמשים בשיטה זו לא יודעים מה הם עושים.  (4)תשובה  

 התשובה נפסלת.

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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טע, זו תגובה לא רצונית שעוסקת באנשים שיש להם תגובה אידיומטרית. לפי הק ממוקדתזוהי שאלה  . 21

 ולא מודעת של אנשים, כתגובה למה שהם חושבים שאמור לקרות.

 אינה נכונה: נאמר שהתנועה אינה רצונית. התשובה נפסלת.( 1)תשובה  

 אינה נכונה: נאמר שהם אינם מודעים לתנועה זו. התשובה נפסלת. (2)תשובה  

התגובה של מי שחווה תגובה אידומטרית. התשובה אינה נכונה: לא נאמר כלום על מהירות ( 3)תשובה  

 נפסלת.

(. התשובה 15נכונה: נאמר שהתגובה היא תוצר של מה שהם חושבים שיקרה )שורה ( 4)תשובה  

 מתאימה.

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

שבה יש לקבוע מדוע כתבה הבלוגרית על השיטה. לפי הקטע הבלוגרית פרסמה  פסקהזוהי שאלת . 22

 בשיטה זו פסול כיוון שהיא לא מבוססת מדעית ולכן זהו בזבוז של זמן ושל כסף  שהשימוש

 (.19-20)שורות 

 .(1)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

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

 
מספר 
 השאלה

16 17 18 19 21 21 22 

התשובה 
 הנכונה

4 1 2 1 2 2 4 

 

כאשר המלך האחרון של המדינה, מוחמד זהיר  1973-במשפט נכתב כי "_____ של אפגניסטן הסתיים ב 1.

 שאה, הודח בהפיכה שלטונית". אנו מחפשים מילה שתתאר משהו שהסתיים כשהמלך האחרון הודח. 

 יחיד = מלוכה, שלטון monarchy(: 1)תשובה  

 = נדבהcharity  (:2)תשובה 

 = תרופה remedy (:3)תשובה 

 = מקלט  sanctuary  (:4)תשובה 

כאשר המלך האחרון של המדינה, מוחמד זהיר שאה,  1973-של אפגניסטן הסתיים ב שלטון היחיד" 

 הודח בהפיכה שלטונית".

 .(1)התשובה הנכונה היא  
 

יא מאוד ______, בעל יותר מאלף פטנטים על מכשירי חשמל במשפט נכתב כי "תומס אדיסון היה ממצ 2.

 ומכניקה". אנו מחפשים מילת תואר המתארת את תומס אדיסון כממציא מצליח.

 = פורה productive(: 1)תשובה  

 = מאופק tolerant  (:2)תשובה 

 = חילוני secular (:3)תשובה 

 = מרדני rebellious  (:4)תשובה 

 , בעל יותר מאלף פטנטים על מכשירי חשמל ומכניקה".פורהמציא מאוד "תומס אדיסון היה מ 

 .(1)התשובה הנכונה היא  
 

במשפט נכתב כי "למרות שרעידות אדמה די נפוצות בישראל, הן _____ יוצרות נזק רציני". מכיוון  3.

ה שתרכך שהמילה הראשונה היא מילת ניגוד ובחלק הראשון נאמר שיש הרבה רעידות אדמה, נחפש  מיל

 את הסכנה ותרמוז שהן לא עושות נזק רציני.

 = לבדן alone(: 1)תשובה  

 = במקום insted  (:2)תשובה 

 = זה מכבר alredy (:3)תשובה 

 = לעיתים רחוקות seldom  (:4)תשובה 

 יוצרות נזק רציני". רחוקות לעיתים"למרות שרעידות אדמה די נפוצות בישראל, הן  

 .(4) התשובה הנכונה היא 
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במשפט נכתב כי "הרבה משפחות מוצאות זאת שימושי להחזיק ערכת עזרה ראשונה בבית כדי לטפל  4.

 , נחפש מילה הקשורה לפציעה קלה.andבפציעות ו_____ קלות". בגלל מילת הקישור 

 = הזיות illusions(: 1)תשובה  

 = עודפים outlets  (:2)תשובה 

 = מחלות ailments (:3)תשובה 

 = משוואות equations  (:4)ובה תש

 מחלות"הרבה משפחות מוצאות זאת שימושי להחזיק ערכת עזרה ראשונה בבית כדי לטפל בפציעות ו 

  קלות".

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 

של כלי השיט שהביא את המתיישבים האנגלים הראשונים ל"עולם החדש"  _______במשפט נכתב כי " 5.

להיווסדות ג'יימסטאון". אנו מחפשים מילה שתתאר משהו שנבנה  400-נבנה לכבוד יום השנה ה

 לחגיגות.

 = העתק replica(: 1)תשובה  

 = משוכה hurdle  (:2)תשובה 

 = בגד  garment (:3)תשובה 

 = עבריין  culprit  (:4)תשובה 

וד יום של כלי השיט שהביא את המתיישבים האנגלים הראשונים ל"עולם החדש" נבנה לכב העתק" 

 להיווסדות ג'יימסטאון". 400-השנה ה

 .(1)התשובה הנכונה היא  
 

 -68מכירות ספרים אלקטרוניים בארצות הברית _____ מ 2008-2012במשפט נכתב כי "בין השנים  6.

 מיליארד דולר". נחפש מילה שתתאר את זינוק המכירות שמתואר. 3-מיליון דולר ל

 = הודגשו highlighted(: 1)תשובה  

 = הוגזמו overstated  (:2)תשובה 

 = נשארו לאורך זמן outlsted (:3)תשובה 

 = נסקו skyrocketed  (:4)תשובה 

 3-מיליון דולר ל -68מ נסקומכירות ספרים אלקטרוניים בארצות הברית  2008-2012"בין השנים  

  מיליארד דולר".

 .(4)התשובה הנכונה היא  
 

פרנסיסקו אך מאוחר יותר -רלס ברנהם סירב לרוץ למשרת ראש עיריית סןבמשפט נכתב כי "במקור, צ'א 7.

______ בתנאי שאם ייבחר הוא יוכל להמשיך להפעיל את העסק שלו". אנו מחפשים מילה המתארת 

 את שינוי עמדתו של צ'ארלס ביחס לריצה לתפקיד ראש העיר. 

 = נעלם perished(: 1)תשובה  

 = התהדר flaunted  (:2)תשובה 

 = עיוות פנים grimaced (:3)תשובה 

 מרמזת על פעולה נשנת. יכול לרמוז על שינוי בהחלטה(. re= התרכך )תחילית  relented  (:4)תשובה 

בתנאי  התרכךפרנסיסקו אך מאוחר יותר  -"תחילה, צ'ארלס ברנהם סירב לרוץ למשרת ראש עיריית סן 

 ".שאם ייבחר הוא יוכל להמשיך להפעיל את העסק שלו

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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במשפט נכתב כי "הדרך לתוך מבצר צ'יפווין, כפר בצפון קנדה, _____על ידי מזחלות כלבים". נחפש  8.

מילה המתארת קשר בין הדרך המתוארת למזחלות כלבים. הערה: ניתן להסיק כי מכיוון שצפון קנדה 

 " מתכוון למזחלות כלבים. dog sledsהיא מקום קר מאוד ויש שם שלג רוב השנה, הביטוי "

 = הושקטה lulled(: 1)תשובה  

 = נערמה  stacked  (:2)תשובה 

 = הוצעה pitched (:3)תשובה 

 = חושלה )במובן של נוצרה( forged  (:4)תשובה 

 על ידי מזחלות כלבים". חושלה"הדרך לתוך "מבצר צ'יפווין", כפר בצפון קנדה,  

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

נשים לב   ."במיוחדבמשפט המקורי נכתב: "מבני הבטון הגדולים שהוקמו על ידי הרומאים היו עמידים  9.

 . structures -כי הרומאים הם אלו שבנו מבנים אלו וכי יש מבנים רבים 

מבנים מבטון שרדו. רק אינה נכונה. יש במשפט נחרצות שלא הופיעה במשפט המקורי:  (1)תשובה  

 לא נאמר אם מבנים מחומרים אחרי שרדו גם הם. התשובה נפסלת.במשפט המקורי 

אינה נכונה. מתואר כי הרומאים "הבינו" משהו. זוהי הוספת מידע שלא הופיע במשפט  (2) תשובה 

 המקורי. התשובה נפסלת.

 אינה נכונה. נכתב כי המבנים שנבנו על ידי הרומאים היו אטרקטיבים ופונקציונליים. זוהי( 3)תשובה  

הוספת מידע שלא נאמר במשפט המקורי, ועיקר המשפט שעסק בשרידות המבנים הושמטה. התשובה 

 נפסלת.

 very longהוחלפה בביטוי  durableנכונה. משמעות המשפט המקורי נשמרת. המילה ( 4)תשובה  

lasting.שני ביטויים אלו פירושם משהו עמיד שמחזיק הרבה זמן. התשובה מתאימה . 

 .(4)כונה היא התשובה הנ 

 

 

מתכנני הסכם הסחר החופשי שנחתם בין קנדה לארצות אחד מגורדון ריצ'י היה במשפט המקורי נכתב: " 10.

  ". 1986הברית בשנת 

עזר לנסח את הסכם  י'נכונה. בתשובה זו נשמרת משמעות המשפט המקורי. אכן גורדון ריצ (1)תשובה  

 הסחר המדובר. התשובה מתאימה.

אינה נכונה. בתשובה זו נאמר כי גורדון ריצ'י היה מראשוני התומכים הנלהבים של סחר  (2)תשובה  

 חופשי בין ארצות הברית לקנדה. זו הוספת מידע שלא נאמר במשפט המקורי. התשובה נפסלת.

אינה נכונה. במשפט זה נאמר כי תפקידו של גורדון ריצ'י בהסכם הסחר המדובר הזניקה לו ( 3) תשובה 

 ירה. זו הוספת מידע שלא נאמר במשפט המקורי. התשובה נפסלת.את הקרי

אינה נכונה. בתשובה זו נאמר כי גורדון ריצ'י חתם על הסכם הסחר המדובר. זו הוספת מידע ( 4)תשובה  

 שלא הופיע במשפט המקורי. התשובה נפסלת.

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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  גולים מושרשת בעזרה הדדית". תרבות הנוודים המונבמשפט המקורי נכתב: " 11.

אחרות.  אינה נכונה. בתשובה זו נאמר כי נוודים מונגולים תמיד התנגדו להשתלב עם תרבויות ( 1)תשובה  

המשפט המקורי עסק רק בתרבות המונגולית ולא בתרבויות אחרת ולכן ישנה הוספת מידע. התשובה 

 נפסלת. 

תרבות הנוודים המונגולים מבוססת על שושלת משותפת,  אינה נכונה. בתשובה זו נאמר כי (2)תשובה  

 בעוד במשפט המקורי נאמר כי היא מבוססת על עזרה הדדית. התשובה נפסלת.

אינה נכונה. במשפט זה נאמר כי המונגולים הנוודים חולקים מאפיינים רבים עם תרבויות ( 3) תשובה 

 . התשובה נפסלת.אחרות. המשפט המקורי עסק רק בתרבות הנוודים המונגולים

נכונה. בתשובה זו נשמרת משמעות המשפט המקורי. נאמר כי עזרה האחד לשני היא מאפיין ( 4) תשובה 

 מרכזי של תרבות הנוודים המונגולים. התשובה מתאימה.

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

מהוות את  בעוד בעבר נדחתה הרשמתן למוסדות השכלה גבוהה, כיום נשיםבמשפט המקורי נכתב: " 12.

נשים לא למדו, בעוד  (formerly)רוב הבוגרים במוסדות אלו". נשים לב לניגוד בין העבר להווה: בעבר 

 היום הן הרוב. 

אינה נכונה. בתשובה זו נאמר כי בעבר, קצת נשים למדו במוסדות השכלה גבוהה, בעוד לפי  (1)תשובה  

 גבוהה. התשובה נפסלת.המשפט המקורי אף אישה לא יכלה ללמוד במוסדות השכלה 

נכונה. בתשובה זו נשמרת המשמעות של המשפט המקורי. נאמר כי למרות שבהווה נשים  (2)תשובה  

 מקבלות יותר תארים מגברים, בעבר נשים לא יכלו ללמוד במוסדות השכלה גבוהה. התשובה מתאימה.

ה מקבלות מספר שווה של אינה נכונה. במשפט זה נאמר כי כיום מוסדות ההשכלה הגבוה( 3)תשובה  

 נשים וגברים. מידע זה לא נאמר במשפט המקורי. התשובה נפסלת.

כי זו הפעם הראשונה בהיסטוריה בה מספר מקבלות התארים  אינה נכונה. בתשובה זו נאמר( 4) תשובה 

אין דרך לדעת אם באמת היתה זאת הפעם הראשונה  -הנשים גבוה ממספר הגברים. זוהי הוספת מידע 

 . התשובה נפסלת.יסטוריהבה

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

מה מתארת הפסקה הראשונה. על מנת לענות על שאלה זו בצורה טובה,  שבודקתממוקדת זוהי שאלה  13.

יש לקרוא את הפסקה ולסכם לעצמנו את הנושא המרכזי המתואר בה לפני קריאת התשובות. הפסקה 

חיידקים ואיך אנשים האמינו בטיפול המחלות בזמנים הראשונה מציגה לקורא לראשונה את נושא ה

מופיע פעמיים בפסקה מה שמרמז על כך שעיקר  that disease was caused by” “believeעברו. המשפט 

 הפסקה היא לדבר על אמונות של אנשים בעבר לגבי הסיבה למחלות. 

 לנושא תואמת התשובה". חלותמה אנשים האמינו בעבר לגבי הסיבה הגורמת למנכונה: "( 1)תשובה  

 מתאימה.תשובה ה הפסקה. בקריאת שזיהינו

מתשובה זו נובע כי הפסקה תארה את  הסיבה הנפוצה ביותר למחלות בעבר".אינה נכונה: "( 2)תשובה  

 א תארה זאת. התשובה נפסלת.סוגי המחלות הנפוצות שהיו בעבר. הפסקה הראשונה ל
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. תשובה זו מציגה נושא שלא הוצג כלל בפסקה "איך מחלות טופלו בעבר"אינה נכונה:  (3)תשובה  

 . התשובה נפסלת.ןכיצד המחלות רופאו אלא מה גרם לההראשונה. לא תואר 

ית מכיוון . תשובה זו לא הגיונ"למה האמינו כי חיידקים גורמים למחלות"אינה נכונה:  (4)תשובה  

 התשובה נפסלת. שמתאור בפסקה כי בעבר לא ידעו על קיומם של חיידקים.

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 

בה אנו נדרשים למצוא מהו הנושא המרכזי המוצג בפסקה השניה. על מנת לענות ממוקדת זוהי שאלה  14.

. פסקה זו מדברת ברובה מטרתה ולסכם לעצמנו אתהפסקה על שאלה זו בצורה טובה, יש לקרוא את 

 אשר בעזרת ניסיונו להציל את תעשיית המשי גילה כי מחלות נגרמות מחיידקים. לואי פסטר  על

". אמנם מחלה זו בהחלט הוזכרה 19-מחלה שאיימה על תעשיית המשי במאה ה" אינה נכונה: ( 1)תשובה  

 רכזי. תגליתו של לואי פסטר לא מוזכרת כלל. התשובה נפסלת.בפסקה אך אין היא נושאה המ

". קוח היה המדען השני שהוזכר בפסקה. ההשפעה שהיתה לפסטר על קוחאינה נכונה: "( 2)תשובה  

 איזכורו לא משמעותי בפסקה ולא מתוארת בפסקה השפעה כלשהי של פסטר על קוח. התשובה נפסלת.

". בפסקה זו אכן הוזכרה התרופה אך אין היא perbine-שנמצאה להתרופה " אינה נכונה: (3)תשובה  

 הנושא המרכזי בקטע. התשובה נפסלת.

". תשובה זו מתאימה לנושא המרכזי של תגלית חשובה שהתגלתה על ידי פסטרנכונה: " (4) תשובה 

 המשפט. התשובה מתאימה.

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

 itמתייחסת. לפני המילה  11" בשורה itרשים להחליט למה המילה "בה אנו נדממוקדת זוהי שאלה  15.

" כלומר משהו גרם למשהו. אנו צריכים למצוא מה גרם לכך. בשביל what was causing itמופיע הביטוי " 

. ניתן לקרוא כי 10במלואו. נתחיל לקרוא משורה  11להסיק זאת, יש לקרוא את המשפט הקודם לשורה 

בתולעי המשי. ביקשו מפסטר לבדוק מה גורם לכך.  שפגעה כון בעקבות מחלההייתה בסימשי ה תעשיית

 . perbine-קשור לגורם למחלת ה itלכן ניתן להסיק כי 

 ."perbine" (3)התשובה היחידה הקשורה למחלה היא תשובה  

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 

"קוח" לפי הפסקה האחרונה. בה אנו נדרשים למצוא מהי התגלית הכי גדולה של ממוקדת זוהי שאלה  16.

על מנת לענות על שאלה זו בצורה טובה, יש לקרוא את הפסקה ולנסח לעצמנו מהי תגלית זו לפני קריאת 

, ולאחר מכן שתגלית זו היתה "…The greatest of Koh’s discoveries was"כתוב:  19התשובות.  בשורה 

  . (4)ה המתאימה לתגלית זו היא תשובה התשובה היחיד .tuberculosis-למצוא את החידק שגורם ל

 . (4)התשובה הנכונה היא  
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 את שתקיףכדי לתת כותרת לקטע צריך לבחור בתשובה  כותרת לקטע. ניסוח עלכללית זוהי שאלה  17.

. כדי לעשות זאת יש לעבור על מדי יתספציפ ולא מדי כללית תהיה לא - הפסקאות כלל של הרעיונות

 הנושא המרכזי של הפסקאות.

 האמונה בעבר בדבר הגורם למחלות.פסקה ראשונה : 

 תגלית חשובה של לואי פסטר הנוגעת לחיידקים.פסקה שנייה : 

 תגליות חשובות של "קוח" הנוגעות לחיידקים.פסקה שלישית : 

 . ובות בנוגע לחיידקיםכלומר, הטקסט עוסק בשני חוקרים שגילו תגליות חש 

 . התשובה מתאימה.מחלות יוצרים שחיידקים שגילו חוקרים בשני עוסק אכן הקטענכונה. ( 1)תשובה  

אינה נכונה: תשובה זו לא מתייחסת לשני החוקרים עליהם דובר ברוב הקטע. התשובה ( 2)תשובה  

 נפסלת.

 ת.אינה נכונה: לא נאמר בקטע שפסטר זכה בנובל. התשובה נפסל (3)תשובה  

 אינה נכונה: רק בפסקה הראשונה דובר על אמונות העבר בנוגע לסיבה הגורמת מחלות. (4)תשובה  

 התשובה נפסלת.

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 את שתקיףת לקטע צריך לבחור בתשובה כדי לתת כותר כותרת לקטע. על ניסוחכללית זוהי שאלה  18.

. כדי לעשות זאת יש לעבור על מדי ספציפית ולא מדי כללית תהיה לא - הפסקאות כלל של הרעיונות

  הנושא המרכזי של הפסקאות.

 כל עוד יש רעב בעולם לא יהיה שלום.פסקה ראשונה : 

 עד מלחמת העולם השנייה.בויד אור : פועלו של סקה שנייהפ 

 לאחר מלחמת העולם השנייה. בויד אור: פועלו של פסקה שלישית 

 . על תזונה ושלום לאורך השנים בויד אורפועלו של כלומר, הטקסט עוסק ב 

 הוזכר אך ורק בפסקה השלישית. התשובה נפסלת. U.N -כונה. הנאינה ( 1)תשובה  

. במטרה לשפר את העולם -הקטע אכן עוסק בבויד אור ובעבודתו בנושאי תזונה נכונה:  (2)תשובה  

 התשובה מתאימה.

 . התשובה נפסלת.ראוי בפרס נובל בויד אוראינה נכונה. לא עלתה שאלה בקטע האם  (3)תשובה  

 התשובה נפסלת. .בויד אור החשוב של השנייה הוזכר הדו"ח ינה נכונה. רק בפסקהא (4)תשובה  

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

 

. לשם 2-1אומרת לפי שורות  בויד אורבה אנו נדרשים להחליט מה הפילוסופיה של ממוקדת שאלה  זוהי 19.

 Thereשורות אלו וננסה להבין עד כמה שניתן את משמעות המשפט: המשפט מתחיל בביטוי "כך נקרא 

can be no peace…"א . כלומר יש למצוא תשובה הקשורה לשלום. התשובה היחידה המתאימה לכך הי

 .(1)תשובה 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 
  



  -51- פרק שני -אנגלית  
 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות  ©

 המשפט הנמצא בשאלה. לפי המשפט: לבחור תשובה המשלימה נכון את ישה בממוקדת זוהי שאלה  20.
מידע זה לקוח  של בריטניה בזמן מלחמת העולם השניה. -food rationing progremל עשה משהו בויד אור

 . לשם כך, נחזור לפסקה ונחפש מידע הקשור בויד אור עשהעלינו להבין מה בדיוק  מהפסקה השניה.

 .food rationing progrem-ל

 foodח שהכין הפך לבסיס של". בשורה זו ובשורה שלפניה נאמר כי הדו12מושג זה מופיע בשורה  

rationing progremרבות לכך.  תרםח שהכין ". כלומר הדו 

 .(2)התשובה הנכונה היא  
 

רעיון המרכזי של הפסקה האחרונה. תחילת הפסקה מתארת בה יש למצוא את ה ממוקדתזוהי שאלה  21.
את התפקיד שקיבל בויד אור אחרי מלחמת העולם השנייה. המשך הפסקה מתארת מדוע התפטר 
מתפקיד זה ומה עשה בהמשך. כלומר, הנושא המרכזי של הפסקה הוא פועלו של בויד אור אחרי מלחמת 

 העולם השנייה.

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 
. כלומר  19בשורה "the cause"הביטוי  ירושפ אינו יכול להיות מה לקבוע ישבה ממוקדת זוהי שאלה  22.

נתחיל לקרוא עלינו להחליט מהי אותה מטרה מדוברת ורק לאחר מכן לחפש את התשובה המתאימה. 
מכיוון שלא אישרו התפטר בהפגנתיות  אור בויד, 1947 בשנת :המילה את שמכיל לזהמן המשפט הקודם 

כי זו בדיוק היתה המטרה שלו לפני שהתפטר סיק . ניתן להpermanent World Food Boardלו להקים 
 להקים ארגון עולמי קבוע האחראי לתזונת העולם.  :19ומטרה זו נשארה המטרה המדוברת בשורה 

כוונה להשיג שלום עולמי. התשובה  אין". לארגון שרצה להקים להשיג שלום עולמי" :נכונה( 1)תשובה  
 מתאימה.

".  הארגון שרצה להקים בהחלט אחראי על כך. התשובה להילחם ברעב העולמיאינה נכונה: "( 2)תשובה  
 נפסלת.

הארגון שרצה להקים בהחלט אחראי על כך. התשובה  .לשפר את התזונה"" :אינה נכונה (3)תשובה  
 נפסלת.

הארגון שרצה להקים בהחלט אחראי  על הזכויות הבסיסיות לאנושות". לשמור" :אינה נכונה (4)תשובה  
 התשובה נפסלת.על כך. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  


