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 2022חורף  -פתרונות 
 פרק ראשון - חשיבה מילולית

מספר 
 השאלה 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

 
מספר 
 השאלה 

16 17 18 19 20 21 22 32 

התשובה 
 1 1 2 4 4 4 1 3 הנכונה

 

 

  פרק שני  - חשיבה מילולית

מספר 
 השאלה 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

 
מספר 
 השאלה 

16 17 18 19 20 21 22 32 

התשובה 
 1 4 2 3 4 1 1 4 הנכונה

 

 

 פרק ראשון -  חשיבה כמותית

מספר 
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 השאלה 

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

 
מספר 
 20 19 18 17 16 השאלה 

התשובה 
 1 1 2 3 1 הנכונה
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 פרק שני  -  חשיבה כמותית

מספר 
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 השאלה 

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

 
מספר 
 השאלה 

16 17 18 19 20 

התשובה 
 4 3 4 4 3 הנכונה

 

 פרק ראשון  - אנגלית

מספר 
 השאלה 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

 
מספר 

 השאלה 
16 17 18 19 20 21 22 

התשובה 
 1 4 4 2 2 1 2 הנכונה

 

 פרק שני  - אנגלית

מספר 
 השאלה 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

 
מספר 
 השאלה 

16 17 18 19 20 21 22 

התשובה 
 הנכונה

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

מספר 
 השאלה 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

         
מספר 
 השאלה 

16 17 18 19 20 21 22 32 

התשובה 
 1 1 2 4 4 4 1 3 הנכונה

 

זה משהו שמשתמשים בו כדי   תרופה, כמו שרטובהיא משהו שמשתמשים בו כדי להפסיק להיות מגבת  1.

 . חולהלהפסיק להיות  

. יש  רעבהיא משהו שמשתמשים בו כדי להכין אוכל, וכך להפסיק להיות מחבת אינה נכונה:  (1)תשובה  

 כאן גורם שלישי שאינו מופיע באנלוגיה המקורית. 

 .ןיש  להיות  היא משהו שמשתמשים בו כדי מיטה אינה נכונה:  (2)תשובה  

 . נקיהוא משהו שמשתמשים בו כדי להיות  אמבטאינה נכונה:  (4)תשובה  

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 . מסוימת תיבששם של זה אסיה , כמו שמסוימתה עונשם של זה  חורף 2.

   .סהרזו מילה נרדפת ל  ירחאינה נכונה:  (1)תשובה  

 . שנההוא חלק מ חודשאינה נכונה:  (2)תשובה  

נכונה:    (3)תשובה    לבוש  סוודר  אינה  להוא פריט  ניתן לומר שהוא  חולצהמקביל  לא    חולצה   שם של , 

 .  ספציפית

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

(  אבןזה להכין משהו ) לסתת, כמו שלתפורשתמשים בו כדי זה להכין משהו )חוט( שמלטוות  3.

 . לבנותשמשתמשים בו כדי 

 . לשתוקזה לגרום למישהו לבצע ההפך מלדובב אינה נכונה:  (2)תשובה  

זה לשתות עד שלא מרגישים יותר    לרוותזה לגרום למישהו לשתות,    להשקותאינה נכונה:    (3)תשובה   

 א. תחושת צמ

 זה להביע בקשה. לבקשזה לסרב לבקשה של מישהו אחר,  למאןאינה נכונה:  (4)תשובה  

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 .כרטיסיםהיא מקום שמוכרים בו  קופה, כמו שדלקהיא מקום שמוכרים בו תחנת דלק   4.

 . חשמלהיא מקום שמייצרים בו תחנת כוח אינה נכונה:  (1)תשובה  

 .ביציםהוא מקום שמגדלים בו תרנגולות, ותרנגולות מטילות לול  אינה נכונה:  (2)תשובה  

 )לא נמכרים בו ספרים(.ספרים היא מקום המאחסן הרבה  ספרייהאינה נכונה:  (4)תשובה  

 .(3)התשובה הנכונה היא  
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 . מפנההוא ביטוי המתאר נקודת   קו פרשת המים, כמו שחולשההוא ביטוי המתאר נקודת   עקב אכילס 5.

 גדולה ביותר.  חשיבותהוא ביטוי המתאר דבר בעל בבת העין אינה נכונה:  (2)תשובה  

   .שיתקבל  הא  מר קובעת את ה נקודת המבטאינה נכונה:  (3)תשובה  

   .)רוב( גדולה כמותהוא ביטוי המתאר  חלק האריאינה נכונה:  (4)תשובה  

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

  זו פעולה שהופכת משהו   פישט )כלומר, הועלה(, כמו שד  הורלהפך מ  אחר  זו פעולה שהופכת משהו  העלה 6.

 . ט(ש  ּו)כלומר, פ  ךב  ּוסך מלהפ  אחר

 .)=הושתק( הוסהה משהו שהפך בעצמו להפך מז הרעישנכונה:  אינה (1)תשובה  

 הוא מישהו שפגעו בהצלחתו.   הוכשלהוא מישהו שהשיג את מבוקשו,  הצליחאינה נכונה:  (2)תשובה  

זה שהרסו משהו. ניתן להתבלבל   הוחרבזה גרם למשהו להיות מתוקן.  שיפץאינה נכונה:  (3)תשובה  

 עם תשובה זו, אך לשפץ ולהחריב הן לא פעולות הפוכות. 

 .(4)התשובה הנכונה היא 

 

אם   7. חלקיה.  בין  הגיוני  יחס  מתקיים  אם  להבין  כדי  תשובה  כל  נתמצת  משפטים,  השלמת  בשאלות 

 מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות: 

קצב ההתפתחויות בהנדסת גנטית איטי, והמשך המשפט ממחיש את המורכבות  נכונה:  אינה    (1)תשובה           

 'ואולם' אינה מתאימה כי אין ניגודיות בין חלקי המשפט. התשובה נפסלת.של תחום זה. מילת הקישור 

לא  נכונה:  אינה    (2)תשובה    מתאר שהיום  והמשך המשפט  גנטית מהיר,  בהנדסה  קצב ההתפתחויות 

' אינה מתאימה כיוון שהיינו מצפים למילת קישור המתארת  -יודעים הרבה דברים. מילת הקישור 'כך ש

 ת. ניגוד. התשובה נפסל

ניתן  אינה נכונה:    (3)תשובה    קצב ההתפתחויות בהנדסה גנטית איטי, והמשך המשפט מתאר שהיום 

לבצע בקלות דברים שבעבר לא ניתן. מילת הקישור 'ולכן' אינה מתאימה כיוון שהיינו מצפים למילת  

 קישור המתארת ניגודיות. התשובה נפסלת. 

ית מהיר, ודברים שבעבר לא היה ניתן לבצע, היום  קצב ההתפתחויות בהנדסה גנטנכונה:    (4)תשובה   

   סטודנט יכול לבצע. כלומר, היום פעולות אלו נחשבות כקלות. התשובה מתאימה.

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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אם   8. חלקיה.  בין  הגיוני  יחס  מתקיים  אם  להבין  כדי  תשובה  כל  נתמצת  משפטים,  השלמת  בשאלות 

          מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות: 

מהמוזיקה, אך נהנה    סבלאורחי המסיבה לא נהנו באופן מושלם. אורי, לדוגמה,  אינה נכונה:    (1)תשובה   

רגי לחלב. לא ניתן לומר כי הוא נהנה מהגבינות אם הוא אלרגי לחלב. התשובה  מהגבינות כי הוא אל

 נפסלת. 

אורחי המסיבה נהנו באופן מושלם. אורי, לדוגמה, סבל מהמוזיקה, אך נהנה  נכונה:  אינה    (2)תשובה   

אם הוא סבל מהמוזיקה.    באופן מושלםמהגבינות כי הוא אוהב מוצרי חלב. לא ניתן לומר שהוא נהנה  

 . נפסלתהתשובה  

אורחי המסיבה לא נהנו באופן מושלם. אורי, לדוגמה, נהנה מהמוזיקה, אך התאכזב  נכונה:  (3)תשובה  

 מהגבינות כי הוא אלרגי לחלב. התשובה מתאימה. 

אורחי המסיבה לא נהנו באופן מושלם. אורי, לדוגמה, נהנה מהמוזיקה ונהנה  נכונה:  אינה    (4)תשובה   

 התשובה נפסלת.  .לא נהנה באופן מושלםהוא ש לקבוע ן סיבהגם מהגבינות. אם כך, אי

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 
 

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

          מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות: 

על אישיותו של המחבר. לעומתו, ברומברג    המעידצירה ספרותית  כל יסלוצקי חושב כי  נכונה:    (1)תשובה   

חושב שיש להפריד בין המחבר לבין היצירה כי לדעתו הדמות בעלת אופי שונה. עם זאת, אפילו ברומברג  

חושב שהכותבת מבטאת את כאבה ביצירה. ניתן היה לצפות כי ברומברג לא יחשוב שהכותבת מבטאת  

ב  התשובה  את האופי שלה  זאת' מתאימה.  'עם  הקישור  מילת  ולכן  כך,  חושב  הוא  אפילו  אך  יצירה, 

 מתאימה. 

. ברומברג  על אישיותו של המחבר  המעיד צירה ספרותית  כל יסלוצקי חושב כי    נכונה:אינה    (2)תשובה   

ת יש חיים  ת הספרותימו מסכים איתו ומדגיש את הדמיון בין הדמויות הספרותיות לכותב, כי לדעתו לד

משלהם. התשובה   אופי  יש  הספרותיות  לטעון שלדמויות  סביר  לא  כך,  עצמה. אם הם חושבים  משל 

   נפסלת.

. לעומתו,  על אישיותו של המחבר  המעידצירה ספרותית  כל יסלוצקי חושב כי    נכונה:אינה    (3)תשובה   

ות ובין המחבר. אם ברומברג חושב אחרת, לא ניתן  ברומברג מדגיש את הדמיון בין הדמות הספרותי 

   לטעון שהוא ידגיש את הדמיון בין הדמות ובין המחבר, אלא להפך. התשובה נפסלת.

. ברומברג  על אישיותו של המחבר  המעיד צירה ספרותית  כל י: סלוצקי חושב כי  נכונהאינה    (4)תשובה   

הדמות לבין המחבר. אם הוא מסכים איתו, סביר היה לחשוב שהוא  מסכים איתו אך מעדיף להפריד בין  

   פריד ביניהם. התשובה נפסלת.מלא היה 

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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, בה יש להשלים את המשך המשפט באופן תקין. בפסקה  השלמת משפטים עם השלמה אחתזו שאלת   10.

כך שכמות החומר גדלה.  צפיפות החומר לא השתנתה, וזה מעיד על  מתואר כי הנפח של היקום גדל אך  

נפח  מקביל ליש להמחיש את הרעיון הזה באמצעות דוגמת הדגים באקווריום: אם האקווריום הוגדל )

 כמות החומר שגדלה(, כדי שהצפיפות לא תשתנה. מקביל להיקום שגדל(, כמות הדגים גם תגדל )

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

פרופ' אילוז. היא טוענת כי ניתן לבחון את  זו שאלת פסקה בה יש להבין את הרעיון המרכזי בדבריה של   11.

האירועים ההיסטוריים מכיוונים שונים, וכל כיוון מניב ידע חדש שאינו שולל את הכיוונים האחרים  

ניתן לה היסטורי  סתעליהם  אירוע  על  שונות  דעות  להיות  יכולות  כלומר,  נקודות מבט    מפניכל.  שיש 

 שונות.  

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

, שיהיה שונה מההסבר שניתן  שאלת עריכת ניסוי בה יש לבחור הסבר חלופי לנתון המופיע בפסקה  זו 12.

האפשרי  הסבר  הכי בחודש מסויים הופיעו בעיתון יותר דיווחים על פשעים מאשר הממוצע.    נתון .  בפסקה

 :אחרהסבר תשובות נחפש בלכך הוא שבאותו החודש אכן התבצעו יותר פשעים. שניתן  

נכונה:  (1)בה  תשו          היה    אינה  סביר  פליליים,  באירועים  לא מתעניינים  העיתונים  עורכי  רוב  היו  שאם 

פחות פשעים.   כאן הסבר חלופי    אולם,מפרסמים  ולכן אין  ידיעות על פשעים,  יותר  בפועל התפרסמו 

 לנתון. התשובה נפסלת. 

, ופרסום זה מעלה את  קודם התפרסמו הרבה ידיעות על פשעיםהחודש  ב: אם  אינה נכונה  (2)תשובה   

הסבר  אינו  זה  ו  –  באותו חודש התבצעו יותר פשעיםלפיו    ההסבררמות הפשיעה, אז נתון זה מחזק את  

 התשובה נפסלת. . חלופי

אם בחודש זה התרחשו יחסית מעט אירועים שאינם פשיעה, אז זה יכול להסביר מדוע  נכונה:    (3)תשובה   

בוצעו  הסבר המקורי לפיו  סמו יותר ידיעות על פשיעה. נתון זה מספק הסבר חלופי לבחודש זה התפר 

 יותר פשעים בחודש זה. התשובה מתאימה. 

אם במשטרה התקבלו בחודש זה פחות תלונות על פשיעה, אז ניתן היה לצפות    נכונה:אינה    (4)תשובה   

הסבר לעובדה שבחודש זה התפרסמו יותר ידיעות על פשיעה.  אך אין בכך  כי אכן הייתה פחות פשיעה.  

   התשובה נפסלת.

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

הדומה ביותר לסתירה בדבריו  זו שאלת משמעות מילולית בה יש לבחור את התשובה בה הסתירה היא   13.

של צבי. הוא טוען כי אפילו אם יתברר שההשערה של פודולסקי נכונה, הוא לא יאמין בה כי ידוע שהיא  

שגויה. כלומר, הוא טוען שימשיך להאמין שמשהו הוא שגוי גם אם הוא יתברר כנכון. נחפש תשובה  

 דומה: 

רוב האנשים אוהבים אדום, אז אלבש בגדים אדומים גם    בתשובה נכתב כי אם  נכונה:אינה    (1)תשובה           

אישית. הסתירה   בניגוד להעדפתו רוב, ל התואםאם אני לא אוהב בגדים כאלו. כלומר, הוא פועל באופן 

 צבי, ולכן התשובה נפסלת.   לזו שבדברי כאן לא דומה 
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מפוקפ  נכונה:אינה    (2)תשובה    מחקרים  הרבה  כי  שידוע  נכתב  שיש  בתשובה  חושב  הדובר  אך  קים, 

ממשיך    הדוברשל צבי, כי    מזו מחקרים אמינים כי נתקל במחקרים מפוקפקים. הסתירה כאן הפוכה  

 להאמין שמשהו נכון גם כשהתברר הפוך. התשובה נפסלת.

בתשובה נכתב כי הדובר אינו מאמין בקיומו של חומר אפל למרות שכבר הוכיחו את    נכונה:  (3)תשובה   

על אף שהתברר אחרת. התשובה  קיומו. תש נכון  לא  צבי, שמאמין שמשהו  של  לטענתו  דומה  זו  ובה 

 מתאימה. 

הדובר אינו מסכים עם הטענה שהרבה סינים גבוהים, כלומר הוא חושב שהרבה  נכונה:  אינה    (4)תשובה   

 סינים נמוכים. זה לא סותר את הנתון שרוב הסינים נמוכים, ולכן התשובה נפסלת. 

 .(3)ונה היא התשובה הנכ 

 

זו שאלת פסקה בה מתארים תכונה ייחודית של עמילן תירס: כשהוא מומס עם מעט מים הוא נוזלי, אך   14.

אך   העמילן,  של  המולקולות  בין  מפרידים  המים  בהתחלה,  למוצק.  הנוזל  את  תהפוך  חזקה  בחישה 

וחזקות ארוכות  ונוצרות שרשראות  המולקולות,  להתנגשות  גורמת  פני השטח    הבחישה החזקה  עקב 

בין   להפריד  חוזרים  שוב  והמים  מתפרקות  השרשראות  אז  הבחישה  את  כשמפסיקים  המחוספסים. 

המולקולות. מתואר כי ברוב התמיסות הבחישה החזקה לא תגרום להפיכת הנוזל למוצק, ויש להבין  

 מדוע: 

משים כחומר סיכה המפריד בין המולקולות. זה  בתשובה נכתב כי המים לא מש נכונה:אינה   (1)תשובה  

נוזליות, אך זה לא מסביר מדוע התמיסה לא מתקשה לאחר בחישה.  נשארות  מסביר מדוע התמיסות  

 התשובה נפסלת. 

בתשובה נכתב כי הבחישה בתמיסה לא גורמת לחומר להיות מוצק. חסר הסבר   נכונה:אינה  (2)תשובה  

 זה קורה, ולכן התשובה נפסלת.  למה

נפסקת.    נכונה:אינה    (3)תשובה    שנוצרות מתפרקות לאחר שהבחישה  כי השרשראות  נכתב  בתשובה 

 התשובה אינה מתאימה כי נכתב שהחומר לא מתמצק כלל. התשובה נפסלת. 

לא  אינם מחוספסים. אם אכן כך, אז  של המולקולות  בתשובה נכתב כי פני השטח  נכונה:    (4)תשובה   

הפוך למוצק גם אם יבחשו בו. תשובה זו מסבירה למה תכונת  החומר לא י יווצרו שרשראות ארוכות, ו 

  ההתמצקות ייחודית לעמילן תירס. התשובה מתאימה. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 טענות. נבחן את התשובות תוך ניתוח של הטענות: משילוב  ובעיש להבין מה נ ,זו לליםת כבשאל 15.

ו: נכתב  נכונהאינה    (1)תשובה            נובעת בהכרח מצירוף הטענות ב  מצירוף הטענות עולה  ג.  -כי טענה א 

דבר על גילו של אחיו של משה,    להסיק מכך לא ניתן  משה ואייל אינם אחים, ומשה מבוגר יותר מאייל.  ש

 כלומר, טענה א אינה נובעת מצירוף הטענות האחרות. התשובה נפסלת. 

למשה אין אח  שמצירוף הטענות עולה  .  ג-טענה ב נובעת בהכרח מצירוף הטענות א ו  :נכונה  (2)תשובה   

 ניתן להסיק כי אייל אינו אחיו, כפי שנכתב טענה ב. התשובה מתאימה.  ושאייל צעיר ממנו.צעיר ממנו, 
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למשה    כימצירוף הטענות עולה  ב.  -: טענה ג נובעת בהכרח מצירוף הטענות א ו אינה נכונה  (3)תשובה   

לא ניתן לדעת דבר על גילו של משה ביחס לאייל. התשובה    אם כך,.  וכי אייל אינו אחיואין אח צעיר ממנו,  

 נפסלת. 

אף לא אחת מהטענות נובעת בהכרח מצירוף שתי הטענות האחרות. התשובה    :אינה נכונה  (4)תשובה   

 התבררה כנכונה.  (2)נפסלת כיוון שתשובה 

 .(2)א התשובה הנכונה הי 

 

את  שאלת  ב 16. להבין  יש  תחילה,  הבחירה.  חופש  של  מרצון  הקרבה  מתוארת  מדוע  להבין  יש  זו  פסקה 

שלינג, ניתן להעצים את הכוח במשא ומתן על ידי הקרבה מרצון של חופש הבחירה.    ו שלהפסקה: לדעת

נית, כשהוא  הוא ממחיש את הרעיון באמצעות דוגמה בה רוצים לשכנע מישהו להפחית מחיר של מכו 

מבקש תמורתה עשרים ושניים אלף שקלים אך רוצים לשלם פחות מעשרים אלף שקלים. לטענת שלינג,  

שלם על המכונית יותר מעשרים אלף.  תלו שלושת אלפים שקלים אם  יתןתש יש להכריז בפני אדם אחר 

יותר מעשרים אלף, ובנוסף נ נוצר כאן מצב לא סביר: אם נסכים לשלם  שלם גם לאדם אחר  כלומר, 

זה,   יותר מהמחיר המבוקש על הרכב. במצב  שלושת אלפים שקלים, אז הסכמנו לשלם מחיר הגבוה 

קניית המכונית אינה הגיונית, ולכן אין כאן באמת בחירה אם לקנות את המכונית או לא. נחפש תשובה  

 מתאימה: 

יוכל לסרב לקנות את המכונית אם המוכר יוריד את  בתשובה נכתב כי הקונה לא    :נכונהאינה    (1)תשובה           

המחיר לעשרים אלף שקלים. במצב זה קניית המכונית סבירה, אך עדיין הקונה רשאי לסרב, ואין כאן  

 הקרבה מרצון של חופש הבחירה. התשובה נפסלת. 

לקביעת    בתשובה נכתב כי עירוב אדם שלישי בעסקה גורם לוויתור על הזכות  :נכונהאינה    (2)תשובה   

 מחיר המכונית. אך הזכות אינה נפגעת עקב כך, ולכן התשובה נפסלת. 

: בתשובה נכתב כי הקונה הכניס את עצמו למצב שבו הסכמה למחיר של המוכר תהיה  נכונה (3)תשובה  

בלתי סבירה. ואכן, אם הקונה יסכים למחיר המבוקש, הוא יצטרך גם לשלם לאדם השלישי את הסכום  

 , העסקה תהיה לא כדאית כלל, ולכן אין כאן באמת בחירה. התשובה מתאימה. שהובטח לו. כך

בתשובה נכתב כי לאחר ההכרזה הקונה לא יכול לבחור יותר אם לקנות את    :אינה נכונה  (4)תשובה   

אלף   לעשרים  יופחת  כיוון שאם מחיר המכונית  נכונה  אינה  זו  טענה  בעשרים אלף שקלים.  המכונית 

הקונה יוכל לרכוש אותה, ולא יצטרך לשלם סכום נוסף לאדם השלישי. לכן, הבחירה עדיין  שקלים, אז 

 אפשרית והתשובה נפסלת. 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

מתואר כיצד משלמים מס הכנסה על  זו שאלת פסקה בה יש לבחור כותרת מתאימה לפסקה. בפסקה   17.

ט שווי המס לפי  ור יפ בחוק  נקבע  , ולכן  חילוקי דעות  בעבר   עורר   חישוב המס :  רכב שמקבלים מהעבודה

סוג הרכב, היקף השימוש והגדרות נוספות. כלומר, פסקה זו עוסקת בעיקרה בסוגיית המס הקשורה  

 לרכב צמוד. 

 .(1)תשובה הנכונה היא ה 
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בה יש להבין את ממצאי מחקרו של גלדסטון לפי הפסקה הראשונה. גלדסטון  זו שאלת קטע קריאה   . 18

הצבע שאנחנו  תיאורי  שונים משם  צבעים  ה  תיאוריחקר את היצירות איליאדה ואודיסאה, ומצא כי  

 ככחולים אלא בצבעים שונים. כיום. לדוגמה, הם לא תיארו את השמיים והים  רים לצייןהיינו בוח

עצמים שלא היינו מצפים  ל  הוצמדובתשובה נכתב כי שמות הצבעים ביצירות    :נכונהאינה    (1)תשובה   

בפסקה נכתב כי הצבע הכחול לא הוזכר כלל    אולם, בע הכחול.  צ, וזה בולט במיוחד בשישוייכו אליהם

 ביצירות. התשובה נפסלת.  

כי    :נכונהאינה    (2)תשובה    נכתב  הכחול,  בתשובה  הצבע  שם  שיוזכר  בלי  מתוארים  כחולים  עצמים 

נכתב בפסקה כי גם עצמים אחרים    ולם,. אשל עצמים שצבעם אחר, כן נזכרים שמות הצבעים  תיאורבוש

 תוארו בשמות לא מתאימים לתפיסתנו כיום, ולכן התשובה נפסלת. 

אולם,  מתוארים עצמים שאנו רואים ככחולים.    לאביצירות  ש: בתשובה נכתב  נכונהאינה    (3)תשובה   

 . נפסלתהתשובה רק שתיאור צבעם שונה.  מתוארים השמיים והים, עצמים כחולים,  כןביצירות 

עצמים אחרים מתוארים  גם  בתשובה נכתב כי ביצירות לא הוזכר שם הצבע הכחול, וש  :נכונה  (4)תשובה   

 שובה מתאימה.. התנו מצפיםישהי מאלושונים צבע בשמות 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

בה יש להבין מדוע נכתב כי תורת האבולוציה הייתה עדיין בתחילתה. בפסקה  זו שאלת קטע קריאה   . 19

כיוון שהוא מציג הסבר אבולוציוני  ה מנכתב כי טענתו של גלדסטון הייתה מהפכנית, ונרמז שז  השנייה

כי תורת האבולוציה הייתה רק   נפוץ בתקופתו  זה לא היה  בין תיאורי הצבעים השונים. הסבר  לפער 

 הסבר מהפכני.  נחשב   זהבראשיתה, ולכן 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 

קטע   . 20 שאלת  יש  זו  בה  שינויים    למצואקריאה  להתרחשות  הדרוש  לזמן  "ביחס  כי  מהטענה  נובע  מה 

  תתור,  השנייהפסקה  לפי ה אבולוציוניים, פרק הזמן שחלף מאז חיבור הכתבים העתיקים... הוא זניח".  

היום מבינים    .ייתה מבוססת ומובנת כפי שהיא כיוםהאבולוציה רק החלה להתפתח, כלומר היא לא ה

ניתן   לכן,  לה.  שמייחסים  האבולוציונית  להתפתחות  יחסית  קצר  הוא  הספרים  כתיבת  מאז  הזמן  כי 

 להניח כי לא באמת נעשה שינוי כל כך משמעותי ביכולת הראייה. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  
 
 

   תיאור שיתאים גם למחקר של גלדסטון וגם למחקרו של גייגר.בה יש לבחור זו שאלת קטע קריאה  . 21

בתשובה נכתב כי המחקר בחן כתבים של תרבויות רבות. תיאור זה מתאים    :נכונהאינה    (1)תשובה   

 למחקר של גייגר, אך לא למחקרו של גלדסטון. התשובה נפסלת. 

מתאים גם לתיאור מחקרו של  בתשובה נכתב כי המחקר בחן כתבים עתיקים. זה    :נכונה  (2)תשובה   

גלדסטון, שחקר את האיליאדה והאודיסאה, וגם מתאים למחקרו של גייגר שחקר כתבים עתיקים של  

 תרבויות רבות. התשובה מתאימה. 
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: בתשובה נכתב כי המחקר התמקד בתיאורים משונים של צבעים של עצמים.  נכונהאינה    (3)תשובה   

 . התשובה נפסלת.סטוןתיאור זה מתאים רק למחקרו של גלד 

זה לא מתאים לאף    :נכונהאינה    (4)תשובה    כי המחקר התמקד בצבע הכחול. תיאור  נכתב  בתשובה 

 מחקר. התשובה נפסלת. 

 . (2)התשובה הנכונה היא   

 

השלישית.  תשובה שמסכמת באופן הטוב ביותר את הנאמר בפסקה  בה יש לבחור  זו שאלת קטע קריאה   . 22

בני  צבע הכחול, אך  לשם  אין להם  שבטים ש  שקיימיםבפסקה זו מתואר מחקר של אנתרופולגים שהראו  

כלומר,   השמיים.  לבין  כחול  חפץ  בין  לשייך  יודעים  מכךהשבטים  פיזיולוגית  ש  עולה  בעיה  להם  אין 

 שם לצבע הכחול.  בראיית הצבע הכחול, ושהם השתמשו בשם צבע אחר לתיאור השמיים כי אין להם

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

סדר התווספות שמות הצבעים לשפות  לשל דויטשר    הסברובה יש להדגים את  זו שאלת קטע קריאה      .23

סדר הופעת שמות הצבעים הוא בהתאם  לפיו  השונות. בפסקה האחרונה מתואר ההסבר של דויטשר  

  , נוצר דם המרמז על סכנה( לדוגמהצבע  )  'אדום' שהשם  זו הסיבה  של הצבעים להישרדות, ו  ם לחשיבות

 בתשובות:  הטענות, שאינו בעל משמעות להישרדות. נבחן את 'כחולשם 'לפני ה

בתשובה נכתב כי אם צבע הדם היה ירוק, והצבע האדום לא היה מסמן סכנה, אז    נכונה:  (1)תשובה   

ע הירוק. טענה זו נכונה כיוון שאם לצבע  סביר ששם הצבע האדום לא היה מתווסף לפני שמו של הצב

סביר להניח שהוא לא היה מופיע בשפה בשלב מוקדם. התשובה  האדום לא הייתה משמעות הישרדותית,  

 מתאימה. 

בתשובה נכתב כי אם פירות היו נשארים ירוקים לכל אורך ההבשלה שלהם, אז  נכונה:  אינה    (2)תשובה   

היה   לא  הירוק  של הצבע  היה  סביר ששמו  לא  הפירות  צבע  של הצבע הכחול. אם  לפני שמו  מתווסף 

לא ניתן להשוות בין חשיבות  ומשתנה, סביר להניח כי לצבע זה הייתה השפעה פחותה על ההישרדות,  

 חשיבות הצבע הכחול. התשובה נפסלת. ל הצבע הירוק 

להישרדות מהצבע הירוק,  בתשובה נכתב כי אם הצבע הכחול היה חשוב יותר  נכונה:  אינה    (3)תשובה   

.  ירוקכחול הייתה מתפתחת לפני היכולת הפיזיולוגית לראות  אז סביר שהיכולת הפיזיולוגית לראות  

דויטשר כלל לא עסק בהתפתחות    יםהוספת שמות הצבעבסדר  הראייה הפיזיולוגית, אלא רק    אולם 

 לשפה. התשובה נפסלת. 

בעיקר כחול, אז סביר שהשפות היו    הצבע הצמחייה היבתשובה נכתב כי אם  נכונה:    אינה  (4)תשובה   

מייחדות שם לצבע הכחול לפני כל שאר הצבעים. הסבר זה לא מתאים כיוון שקודם יוחדו שמות לצבעים  

שחור, אדום ולבן, ורק אחר כך לצבע הירוק. כלומר, גם אם הצמחייה הייתה כחולה, סבירה להניח כי  

 ה לאחר שמות אחרים. התשובה נפסלת. הופעת שם הצבע הכחול הייתה מתחיל

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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 שני פרק  -חשיבה מילולית  -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה 

16 17 18 19 20 21 22 32 

התשובה 
 1 4 2 3 4 1 1 4 הנכונה

 

 . חצוצרהזו פעולה שעושים כדי להפעיל   לנשוף, כמו שאופנייםזו פעולה שעושים כדי להפעיל  לדווש 1.

 על מנת לשנות את צורתה. זכוכיתזו פעולה שניתן לעשות על  לנפח אינה נכונה:  (2)תשובה  

 .קומקום ידי עלבין היתר זו פעולה שעושים לחמם אינה נכונה:  (3)תשובה  

 .מקטרתזו פעולה שעושים באמצעות  לעשןאינה נכונה:  (4)תשובה  

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

מתקשה לנהוג  )עקשן( הוא מי ש קשה עורף, כמו שרהיטותמתקשה לדבר ב)מגמגם( הוא מי ש כבד פה 2.

 .פשרנותב

   .פזיזותהוא מי שנוהג ב קל דעתאינה נכונה:  (1)תשובה  

 בקלות.   הסברהוא מי שמבין קל תפיסה אינה נכונה:  (2)תשובה  

 . של אחרים )בקשות(תחנונים אינו נענה ל )אכזר( הוא מי ש קשה לבאינה נכונה:  (3)תשובה  

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 באופן זמני.  פיטוריןהיא ביצוע השעיה באופן זמני, כמו ש הענקההיא ביצוע השאלה  3.

 . תשלוםזה מתן משהו לזמן מוגבל בתמורה ל השכרהאינה נכונה:  (2)תשובה  

זה להמיר שפה    תרגוםזו פעולה שמטרתה לגרום למישהו אחר לדבר.  דיבוב  אינה נכונה:    (3)תשובה   

 בשפה אחרת. 

 .נישואיןלמטרת  זו פעולה שמטרתה ליצור קשר בין אנשים שידוךאינה נכונה:  (4)תשובה  

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 .שמאלזה לכיוון  שמאלה, כמו שמצריםזה לכיוון מצרימה  4.

 )זמן( הנוכחית.  עתזה ה עתה אינה נכונה:  (1)תשובה  

 . תן 'לכאן'(עו)שמשמ תהן מילים נרדפו הלוםוהנה  אינה נכונה:  (3)תשובה  

 זה החלק הנמוך ביותר.  תחתוןזה למקום נמוך יותר, למטה אינה נכונה:  (4)תשובה  

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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ל 5. ש  לזה הפך להיות  בָּ ש   .רגועזה הפך להיות  נרגעכמו ש, בָּ

 . לעצ  זה פעל באופן התעצל אינה נכונה:  (2)תשובה  

 זה חם מעט.  חמיםזה הפך להיות חם,   התחמםאינה נכונה:  (3)תשובה  

  .תקיןמשהו אחר להיות   הפךזה  תיקןאינה נכונה:  (4)תשובה  

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 . תועלתזה ללא   "לחינם", כמו שספקזה ללא  "אל נכון" 6.

 רבות.  הפסקותזה עם  לסירוגיןאינה נכונה:  (1)תשובה  

 זה לא לשלם. מילים אלו הן לא הפכים.  חינםמחיר גבוה, זה לשלם ביוקר אינה נכונה:  (2)תשובה  

 . כוונהזה עם  במזידאינה נכונה:  (4)תשובה  

 .(3)התשובה הנכונה היא 

 

זו שאלת עריכת ניסוי, בה יש למצוא את התשובה שמחלישה את מסקנת החוקרים. המחקר עסק בנמיות   7.

, יש נמיה אשר "שומרת" על קבוצת הנמיות ומזהירה כשהיא מבחינה בחיית  והראה כי בעת חיפוש מזון

 טרף. מסקנת החוקרים היא כי התנהגות זו מהווה הקרבה עצמית. נחפש תשובה שמחלישה מסקנה זו:

יה ששומרת, ומספרן בטבע קטן, אז זה אומר שתפקיד  יאם בעבר לא הייתה נמ אינה נכונה:    (1)תשובה   

 ת הנמיות. על כן, לא ניתן לטעון כי יש כאן הקרבה. התשובה נפסלת.זה נחוץ לשם הישרדו

תפקיד נוסף הקשור לטיפול בנמיות    ישנמיות השומרות  לבתשובה זו נכתב שנכונה:  אינה    (2)תשובה   

אכן    גם תומכות בנמיות יתומות, זונמיות "השומרות"  ה, שכן אם  את המסקנהאחרות. נתון זה מחזק  

 גדולה. התשובה נפסלת.הקרבה 

אם הנמיות השומרות ניצבות ליד מקום מסתור, והן הראשונות שימצאו מחסה, אז  נכונה:    (3)תשובה   

. לכן, לא ניתן לטעון שיש כאן הקרבה עצמית, ונתון זה מחליש את  ומרתשלהיות  ביתרון הישרדותי  יש  

 מסקנת החוקרים. התשובה מתאימה. 

נכתב כי הנמיות לא מתחלקות באופן שוויוני בתפקיד השמירה, אך עובדה זו לא  נכונה:  אינה    (4)תשובה   

על   מידע  הכרוכהמוסיפה  העצמית  ההקרבה  מסקנת  ב  מידת  את  מחלישה  לא  זו  תשובה  זה.  תפקיד 

 החוקרים. התשובה נפסלת. 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

ליהי. ירון וליהי נמצאים במקום בו יש שונית  זו שאלת משמעות מילולית, בה יש להבין את כוונתה של   8.

ידי  מיוחדת ליד אתר נופש ירון חושב שהשונית אינה טבעית ושנבנתה על  מקימי האתר כדי למשוך  . 

להנחה שהצטרפות לקבוצת כדורסל מגביהה אנשים.    ומשווה את דבריו שהוא טועה,  . ליהי עונה  מבקרים

כי    מצטרפים לקבוצות כדורסל  אנשים גבוהיםזו כמובן אמירה לא נכונה, הרי הסדר ההפוך הוא הנכון:  

קודם נמצאה שונית אלמוגים מיוחדת בצורת עיגול, ורק  לדעתה  . כלומר,  יש להם תכונות מתאימות לכך

 . , בגלל התכונה המיוחדת של השוניתאתר נופש  את שם הקימואז 

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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בצורת השלמת משפטים  פסקהזו שאלת   9. מכן את  המנוסחת  ולאחר  להבין את הפסקה,  יש  . תחילה, 

", המתאר חיבור של שתי  ֶהלחם בסיסים הדוגמאות המופיעות בתשובות. בפסקה זו מציגים את המונח "

ילים  מילים למילה אחת. "הלחם בסיסים מלא" מתאר חיבור מילים בו אין השמטה של אותיות מהמ

        . נבדוק את התשובות:המקוריות, ואילו "הלחם בסיסים חסר" מתאר חיבור מילים בו נשמטות אותיות

של  נכונה:  אינה    (1)תשובה    "א"  האות  שנשמטה  כיוון  חסר,  בסיסים  להלחם  דוגמה  היא  "מגדלור" 

 המילה "אור", ואינה מהווה הלחם בסיסים מלא. התשובה נפסלת. 

ה להלחם בסיסים חסר כיוון שנשמטה האות "ל" מהמילה "ערפל".  "ערפיח" היא דוגמ   נכונה:  (2)תשובה   

"ת" מהמילה "רכבת". התשובה  "רכבל" היא  ם  ג כיוון שנשמטה האות  דוגמה להלחם בסיסים חסר 

 מתאימה. 

"חיזר" היא דוגמה להלחם בסיסים מלא כיוון שהיא מורכבת מהמילים "חי"    נכונה:אינה    (3)תשובה   

השמטתו"זר",   "מדחום"    ללא  אות.  מורכבת  היא  גם  אף  שהיא  כיוון  מלא  בסיסים  להלחם  דוגמה 

 מהמילים "מד" ו"חום". התשובה נפסלת. 

שנשמט נכונהאינה    (4)תשובה    כיוון  חסר  בסיסים  להלחם  דוגמה  היא  "מדרחוב"  "כה"  אותיות  הו  : 

לה"מדרכה"מהמילה   דוגמה  מהווה  אינו  "רמקול"  אך  מורכבת  חל,  המילה  שכן  חסר,  בסיסים  ם 

 המילים "רם" ו"קול". התשובה נפסלת. מ

 .(2)התשובה הנכונה היא  
 

  זו שאלת כללים בה יש לבדוק את נכונות התשובות לפי הכללים. נעבור על המילים ונמצא את הצופן  10.

 המתאים: 

ולכן האות    גבר או אישה,  ואין שם של  נלוות  זו אין אותיות  המילה הראשונה היא "ראיתי". במילה 

 . רהראשונה בצופן תהיה האות הראשונה של המילה, כלומר האות 

ולכן    זה שם של אישה,  גילה  כלל  הפי  )לג  מימין לאות    אהאות  תופיע  המילה השנייה היא "שגילה". 

 . '(גלפי כלל )  ש האות  תהיה ג-משמאל ל . אחרון(ה

 נפסלות.  (4)-ו (1)ולכן תשובות ר א ג ש בשלב זה כדאי לעבור לפסול תשובות. הצופן עד כה הוא  

 .יהמילה השלישית היא "יושבת". במילה זו אין אותיות נלוות ואין שמות, ולכן האות הבאה תהיה האות   

 . אהמילה הרביעית היא "אצל". במילה זו אין אותיות נלוות ואין שמות, ולכן האות הבאה תהיה האות  

 .(2)התשובה הנכונה היא  
 

אותן הוא  זהים לשאלה הקודמת. בשאלה זו, נתון המסר המוצפן ותשובות  זו שאלת כללים עם כללים   11.

. כדאי לבדוק לאחר כל אות האם  ג ג ח א א ש ר י ש ב מבדוק איזו תשובה מתאימה לצופן:  . נעשוי לייצג

 הרצף המופיע בתשובה מתאים לצופן המבוקש, ולפסול את התשובה כשאין התאמה.

המילה הראשונה היא "גרשון", ומילה זו מתארת שם של גבר. לפי כללי הצופן,    אינה נכונה:  (1)תשובה   

ולאחר מכן    גאות הראשונה של השם. לכן, האות הראשונה בצופן היא  מימין ל  גיש לכתוב את האות  

 . המילה השלישית היא "שאורנה".  ח. המילה השנייה היא "חושב", ולכן האות הבאה בצופן היא  גשוב 
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, כלומר:  אורנה  מימין לאות הראשונה של השם  אמכיוון שמדובר בשם של אישה, תופיע  י הצופן,  לפי כלל 

.  רכי היא האות הנלוות. המילה הבאה היא "רקחה" ולכן האות הבאה היא    שתהיה    . משמאל להן אא  

היא    אחריה המילה   הבאה  האות  ולכן  "מרקחת"  כאן  מהיא  התאמה    יש.  הנתון חוסר  ולכן    למסר 

 התשובה נפסלת. 

,  גברמכיוון שמדובר בשם של  י הצופן,  לפי כלל.  : המילה הראשונה היא "גדי"אינה נכונה  (2)תשובה   

המילה השנייה היא "חיבק", ולכן האות הבאה    .ג ג  , כלומר:גדי  מימין לאות הראשונה של השם  גתופיע  

. המילה הבאה היא "אסתי",  א. המילה השלישית היא "את" ולכן האות הבאה בצופן היא חיא בצופן ה 

 ולכן התשובה נפסלת. למסר הנתוןחוסר התאמה  זהו .א אולכן יופיעו: שם של אישה, 

. המילה השנייה היא  גראשונה היא "גם" ולכן האות הראשונה היא  המילה הכונה:  אינה נ  (3)תשובה   

 .ולכן התשובה נפסלת  למסר הנתוןחוסר התאמה    זהו.  ג ג:  פיעו עודולכן יוהמייצגת שם של גבר,  "גדעון"  

המילה    א:פסלנו את התשובות האחרות. פתרון מלאם  : ניתן לסמן תשובה זו כנכונה  נכונה  (4)תשובה   

המילה  .  ג ג:  פיעוולכן יו,  "חושב"(  -משך  לפי הפועל בה)  המייצגת שם של גבר הראשונה היא "גבריאל",  

ם  אהובה זה ש. המילה השלישית היא "שאהובה".  חהשנייה היא "חושב", ולכן האות הבאה בצופן היא  

  ולפיכךכי היא האות הנלוות. המילה הבאה היא "רוצה",  שתהיה  ןאחריה   .א אולכן יופיעו:  ,של אישה

אחריה האות  ו  יהאות    תופיע. המילה הבאה "שיצא" היא בעלת אות נלוות, לכן קודם  ר  האות הבאה היא

  ומשמאלה  בהאות    תופיעלכן    -  א בעלת אות נלוותהיגם  . המילה האחרונה היא "מביתה" ושהנלוות  

 . התשובה מתאימה. מהאות הנלוות 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 
 

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

          מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות: 

רציתי לדעת אם כדאי לצפות בסרט "אגון", וחמוטל אמרה שהוא לא מהסרטים  נכונה:  אינה    (1)תשובה   

שהרי בעשור    -שלא כדאי לצפות בו  מזה  . הבנתי  , הוא בסדר()כלומר  ההונגריים הגרועים בעשור האחרון

 האחרון יש התדרדרות באיכות הסרטים ההונגריים עד שאפילו הגרוע שבהם כנראה אינו מוצלח.  

רות משמעותית באיכות הסרטים, סביר שהסרטים יהיו ממש גרועים ולא רק "אינו  אם הייתה התדרד 

 התשובה חסרת הגיון פנימי ולכן נפסלת.   מתאימה בהקשר זה.גם המילה "אפילו" אינה  מוצלח".

רציתי לדעת אם כדאי לצפות בסרט "אגון" וחמוטל אמרה שהוא לא מהסרטים    נכונה:אינה    (2)תשובה   

, שהרי הייתה פריחה  שלא כדאי לצפות בומזה  הבנתי  .  , הוא גרוע()כלומר  בעשור האחרוןהמוצלחים  

 בקולנוע ההונגרי עד שאפילו סרט הונגרי בינוני ראוי לצפייה.  

אם אפילו סרט בינוני ראוי לצפייה, ניתן היה לצפות שכדאי לצפות בסרט. התשובה חסרת הגיון פנימי   

 ולכן נפסלת.

שהוא    נכונה:  (3)תשובה    אמרה  וחמוטל  "אגון"  בסרט  לצפות  כדאי  אם  לדעת  מהסרטים  רציתי  לא 

שהרי חמוטל    -  כדאי לצפות בושמזה  הבנתי  .  , הוא בסדר( )כלומר  ההונגריים הגרועים בעשור האחרון

 .  טובלא חובבת קולנוע הונגרי, עד שתשובה כזו מפיה מעידה כי הסרט 

שקשה    ףייתכן והוא סרט מומלץ, א",  בסדרטוענת שהסרט "  ועדייןאם חמוטל לא חובבת קולנוע הונגרי,   

 לה להודות בכך. התשובה מתאימה. 
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: רציתי לדעת אם כדאי לצפות בסרט "אגון" וחמוטל אמרה שהוא לא מהסרטים  נכונהאינה    (4)תשובה    

ל  שהרי חמוט  -   כדאי לצפות בושמזה  הבנתי  .  , הוא גרוע()כלומר  ההונגריים המוצלחים בעשור האחרון 

 ש בכך להעיד על טיבו.  מעריצה את הקולנוע ההונגרי, ואפילו אם היא מסתייגת מהסרט, י

שלא  דווקא  להסיק, אז צריך גרועאם חמוטל אוהבת מאוד קולנוע הונגרי, ואפילו היא חושבת שהסרט  

 כדאי לצפות בו. התשובה חסרת הגיון פנימי ולכן נפסלת. 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

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

          מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובות נוספות: 

של  נכונה:  אינה    (1)תשובה    התורפה  נקודת  הפלא  למרבה  הוא  הגיון,  של  שמץ  בו  שאין  זה,  רעיון 

הגיון, לא מפתיע שהוא נקודת התורפה של התאוריה. התשובה חסרת הגיון  חסר    רעיוןההתאוריה. אם  

 פנימי ולכן נפסלת. 

עונש זה, שאין בו שמץ של צדק, הוא למרבה הפלא תוצאה שכיחה של עיוות דין.    נכונה:אינה    (2)תשובה   

 נפסלת. אם התבצע עיוות דין, אז לא מפתיע שיהיה עונש לא צודק. התשובה חסרת הגיון פנימי ולכן 

חיבור זה, שאין בו שמץ של חדשנות, הוא למרבה הפלא פרי עטו של כותב שמרני.    נכונה:אינה    (3)תשובה   

 אם הכותב הוא שמרני, אז לא מפתיע שאין בכתביו חדשנות. התשובה חסרת הגיון פנימי ולכן נפסלת. 

תונכונה  (4)תשובה    הפלא  למרבה  הוא  שאפתנות,  של  שמץ  בו  שאין  זה,  אדם  החינוך  :  של  ישיר  צר 

 נך בחינוך הישגי, זה באמת מפתיע שאין בו שמץ של שאפתנות. התשובה מתאימה. ההישגי. אם אדם חּו

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

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

          ת נוספות: מוצאים תשובה מתאימה, אין צורך לבדוק תשובו

  להמשיך , החליט הנשיא  הנכשלעבורת החלל  מ שרוב המומחים סברו ש  אפילונכונה:  אינה    (1)תשובה   

את מימון הפרויקט, וזאת בטענה כי עד שלא ישמע את דעת המיעוט, לא יוסיף לתמוך בפרויקט. בתשובה  

 ממשיך לתמוך בפרויקט. התשובה נפסלת.זו אין הגיון פנימי כיוון שהנשיא 

את    להמשיך, החליט הנשיא  הנכשלמעבורת החלל  שמעט מומחים סברו ש  אפילו  נכונה:אינה    (2)תשובה   

 המימון כי אין לו ספק בדבר טעותם של אותם מומחים מעטים.  

ים חשבו אחרת. כלומר, מילת  ניתן להסיק כי רוב המומחאם רק מעט מומחים חשבו שמדובר בכשלון,   

ניגודתחילת ה( המופיעה באפילו   " )=ש  הקישור "הגם   יוני הג :  משפט אינה מתאימה כיוון שאין כאן 

 שהנשיא יתמוך במימון הפרויקט אם הרוב חושבים שהוא הצליח. התשובה נפסלת. 

, החליט הנשיא  ההצליחעבורת החלל  ממומחים סברו ש ט עמרק ש אפילו נכונה:אינה  (3)תשובה  

 את המימון כי הוא מייחס משקל מועט לאותם מומחים מעטים.   להמשיך

ניתן להסיק  אם רק מעט חשבו שהמסע היה מוצלח, ובכל זאת הנשיא ממשיך להעביר מימון לפרויקט,  

 . התשובה נפסלת. בתשובהמשקל מועט כפי שכתוב  משקל רב לדבריהם, ולאדווקא שהוא מייחס 
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את    להפסיקחה, החליט הנשיא  יהצל   החללמעבורת  שרוב המומחים סברו ש  אפילו:  נכונה  (4)תשובה    

 המימון כי הקולות המעטים שגרסו כי המסע נכשל שכנעו אותו יותר. התשובה מתאימה.

 .(4)התשובה הנכונה היא  
 
 

פסקה. בפסקה נכתב כי חוקרי טבע חוקרים מקרים  מה  עולה קה בה יש להבין איזו טענה  זו שאלת פס 15.

בטבע.   שקיימת  חוקיות  מבינים  הם  ובאמצעותם  זאת,  פרטיים,  מדעים  ולעומת  הוראת  בספרי 

הפוכה:   בדרך  הפרטיים.  משתמשים  המקרים  את  מכן  לאחר  ורק  החוקיות  את  קודם  לפי  מציגים 

 . נעבור לבדוק את התשובות: רורהב יותר , דרך זו פחות משכנעת אך הפסקה

חושבים שהחוקיות חשובה מהמקרים  להוראת מדעים  : נכתב כי מחברי ספרים  נכונהאינה    (1)תשובה           

הפרטיים. לא נרמז בפסקה שהחוקיות חשובה יותר, אלא רק שהדברים מובנים יותר כשמציגים את  

   החוקיות קודם. התשובה נפסלת.

נכתב כי מחברי הספרים צריכים לשנות את מנהגם, ולהציג קודם את  בתשובה    : נכונהאינה    (2)תשובה   

הפרטיים.   יותר  כתוב  בפסקה    אולםהמקרים  מתאימה  כלומר  יותר,  בהירה  נוהגים  הם  בה  שהדרך 

 לא מופיעה או נרמזת המלצה לשינוי הקיים. התשובה נפסלת. להוראה, ו

הספרים היו מציגים קודם את המקרים הפרטיים, אז : בתשובה נכתב כי אם מחברי  נכונה  (3)תשובה   

הדרך הנוכחית בה החוקיות מוצגת קודם    שכן לפי הכתוב,הספרים היו משכנעים יותר. תשובה זו נכונה  

 היא פחות משכנעת, כלומר הסדר ההפוך משכנע יותר. התשובה מתאימה. 

מדעים יש ביקורת על דרך עבודתם של חוקרי  בתשובה נכתב כי בספרים להוראת    :אינה נכונה  (4)תשובה   

 הטבע. זה לא נרמז בפסקה, ולכן התשובה נפסלת. 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 
 

מתאימה לטענתו של ביאליק. ביאליק טוען שמקור    אינהזו שאלת פסקה בה יש לבחור את הטענה ש 16.

משתמשים בלשון כדי לנסות    השפה האנושית הוא בפחד של האדם ממה שאינו בשליטתו. לדעתו, אנשים

ידועים שמאיימים עלי זו  הםלהימלט מכוחות לא  ייתכן שתפיסה  . למרות שביאליק לא הצהיר זאת, 

 הושפעה מהעם היהודי, שעסק בלשון ושחש מאויים פעמים רבות בהיסטוריה. 

יה  נכתב כי יש קשר בין השפה ובין פחד קיומי, קשר שקיים גם בהיסטורבתשובה  :  נכונהאינה    (1)תשובה   

 היהודית. טענה זו מתאימה לדברי ביאליק, ולכן התשובה נפסלת. 

בתשובה נכתב כי הלשון משמשת כמנגנון נפשי להתמודד עם חרדות. טענה זו    :נכונהאינה    (2)תשובה   

 מתאימה לדברי ביאליק, ולכן התשובה נפסלת. 

ות לא מובנים שאינם בשליטתו.  : בתשובה נכתב כי האדם חש מאויים על ידי כוחנכונהאינה    (3)תשובה   

 התשובה מתאימה לדברי ביאליק, ולכן התשובה נפסלת. 

בתשובה נכתב כי מאמרו של ביאליק מרחיב את טענתו על תפקידה של השפה בתרבות    : נכונה  (4)תשובה   

היהודית. תשובה זו אינה נכונה כיוון שביאליק לא הצהיר שדעתו מושפעת מהעם היהודי, ובנוסף לא  

 ן כי הוא התבטא באופן ישיר כלפיה. התשובה מתאימה.צויי

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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חשבו כי מוזיקה    20-הבתחילת המאה    לפי הכתוב,זו שאלת פסקה בה יש לבחור טענה מתאימה לפסקה.   17.

ה  במאה  בתקופתם    17-שהולחנה  יותר  טוב  המודרניים    מאשרמבוצעת  שהכלים  כיוון  הלחנתה  בזמן 

שהיצירות יהיו יותר    כדיאיכותיים יותר. לעומת זאת, אחרים חשבו שעדיף לשחזר את הכלים העתיקים  

גה מכמה מהנחות היסוד שלה:  וויכוח הפך למתון יותר כיוון שכל קבוצה נסו נאמנות למקור. כיום, ה

ה"ק  קייחסידי  אמצעים  דמה"  יש  דור  שלכל  הרעיון  את  וחסידי    מספקיםבלו  היצירות,  לביטוי 

 כפי שבוצעה בעבר. בדיוק ה"אותנטיות" כבר לא חושבים שניתן לשחזר את המוזיקה העתיקה 

דמה" )אלה שחשבו שבאותה תקופה  י, המוזיקאים שצידדו ב"ק 20-: בתחילת המאה הנכונה (1)תשובה  

שיש לתת ביטוי לשימוש בכלים העתיקים, כיוון שלדעתם זה    הביצוע היה טוב יותר מבעבר( לא חשבו

 פוגע באיכות היצירה. התשובה מתאימה. 

רוב המוזיקאים חשבו שיש להשתמש    20-בתשובה נכתב כי בתחילת המאה ה  :נכונהאינה    (2)תשובה   

יקאים  בכלים עתיקים לביצוע יצירות ישנות. תשובה זו אינה נכונה כיוון שבפסקה נכתב כי רוב המוז

חשבו שבאותה תקופה הביצוע היה טוב יותר מבעבר.    כלומר,  –דמה"  יצידדו ב"ק  20-בתחילת המאה ה

 התשובה נפסלת. 

: בתשובה נכתב כי כיום, רוב המוזיקאים חושבים כי עדיף לבצע מוזיקה מהמאה  נכונהאינה    (3)תשובה   

כיום. בנוסף, נכתב כי היום  בכלים מודרניים. אך בפסקה לא נכתב מה רוב המוזיקאים חושבים    17-ה

 הדעות כבר פחות קיצוניות משהיו בעבר. התשובה נפסלת.

עדיין יש ויכוח בין מוזיקאים שחושבים שאפשר לשחזר את  בתשובה נכתב כי    :אינה נכונה  (4)תשובה   

שחזור מדויק ובין מי שטוענים שהדבר בלתי אפשרי. אך זו אינה המחלוקת:    17-המוזיקה מהמאה ה 

 אפשרי. התשובה נפסלת. יש צורך בכך, ולא אם הדבר  בשאלה אםקת עוסקת המחלו 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

בה יש להבין את כוונת ההיסטוריון שטען שלעצמות הניחוש היה תפקיד כפול  זו שאלת קטע קריאה   . 18

שונים   שימושים  שני  תוארו  הראשונה,  בפסקה  הנבואה.  ניבוי  לבפולחן  ניחוש:  בחן  עצמות  )"המלך 

 .(סדקים בעצם וחזה באמצעותם את העתיד..."( ותיעוד )"נבואה שהתממשה תועדה על גבי העצם..."

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

נכתב כי במאה השמינית    10. בשורה  11בשורה  הדוגמה  מטרת  בה יש להבין את  זו שאלת קטע קריאה   . 19

משך נכתב כי "האביבים והסתווים"  הל אירועים. בלפנה"ס התחילו לנהל תיעוד נרחב ושיטתי יותר ש

 היא דוגמה לכך, כלומר היא דוגמה לתיעוד נרחב ושיטתי. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

קריאה בה יש להבין על מה מעידה ההקפדה על כללי הדיווח ביצירות כמו "האביבים  זו שאלת קטע   . 20

נכתב כי "השמירה הקפדנית על כללים אלה מלמדת על הטקסיות שאפיינה    16-15והסתווים". בשורות  

 את תהליך הרישום. טקסיות זו... קושרות את 'האביבים והסתווים' למסורת התיעוד הפולחני." 

 .(3)היא   התשובה הנכונה 
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מציגים את "דזו    21. בשורה  22בשורה  המילה "ביניהם"    חסתימתי למי    לזהותמילה, בה יש  זו שאלת   . 21

בשורה   והסתווים".  "האביבים  על  המבוסס  בנוגע    22ג'ואן"  היסטורי  מידע  מוסיף  זה  "מסמך  נכתב 

." כלומר, קושר בין האירועים השונים המוזכרים ביצירה  ביניהםלאירועים המוזכרים ביצירה וקושר  

 "האביבים והסתווים". 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

י יצירות  בה יש להבין את הנושא המרכזי של הפסקה השלישית. בפסקה זו נכתב כ זו שאלת קטע קריאה   . 22

היסטוריות כמו "האביבים והסתווים" עניינו סינים ובעיקר מדינאים באותה תקופה, כי הם קיוו להפיק  

היה קשה להפיק לקחים כי האירועים תוארו בתמציתיות, ולא    עם זאת,לקחים מהאירועים שהוזכרו.  

דזו ג'ואן" אשר  הקשר בין האירועים. בהמשך, היצירות הפכו סיפוריות יותר, ודוגמה לכך היא "  תואר

הפסקה   בכללותה,  סיפורית.  יותר  בצורה  היסטורי  מידע  ומוסיף  והסתווים"  "האביבים  על  מבוסס 

 שיטה הקודמת.ב  יתהישה עוסקת בשיטת תיעוד שנתנה מענה לבעיה 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

הסיפורים    הפסיקה את ריבויבה יש להבין מהפסקה האחרונה כיצד שושלת צ'ין  זו שאלת קטע קריאה   . 23

נכתב "השליטים החדשים ביקשו לשים קץ לריבוי הסיפורים הסותרים    32-31ההיסטוריים. בשורות  

 והשיבו את כתיבת ההיסטוריה לרשמי החצר".

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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 פרק ראשון   -חשיבה כמותית  -פתרונות 
מספר 
 השאלה 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

 
מספר 
 20 19 18 17 16 השאלה 

התשובה 
 1 1 2 3 1 הנכונה

 
 

יש  .  EAGשאלת דמיון משולשים בה יש לקבוע מי מהמשולשים בתשובות לא דומה בהכרח למשולש    זו 1.

דמיון משולשים. דמיון משולשים מתקיים כאשר מופיע שוויון בין שתי זוויות    ולבחוןלעבור על התשובות  

 : ולשים דומים בהכרחשל המשולשים. נפסול את התשובות בהן מופיעים מש

  .)ניתן גם לזהות סרטוט 'אב ובנו'(  EGA = 90º    =EHBנתון בסרטוט כי זווית   אינה נכונה:  (1)תשובה   

ולכן שני המשולשים דומים. התשובה    ,. מצאנו שתי זווית שוותוסף יש לשני המשולשים זווית משותפתבנ

 נפסלת. 

זווית    (2)תשובה    בנוסף לכך, כיוון    CHFשווה לזווית    AGEאינה נכונה:  כיוון שנתון ששתיהן ישרות. 

מתחלפות    HFC-ו  AEGבהתאמה, ניתן לקבוע שהזוויות    CD-ו  BEהן על המשכי הצלעות     F-ו  Eשהנקודות  

ולכן גם הן שוות. מצאנו שתי זוויות שוות ולכן המשולשים  )צלעות המקבילית(,  בין ישרים מקבילים  

 נפסלת. דומים. התשובה  

שוות כיוון שהן מתחלפות )כפי שהוכחנו בסעיף הקודם(. בנוסף,    F-ו  Eאינה נכונה: הזוויות    (3)תשובה   

שוות כיוון שנתון שהן ישרות. מצאנו שתי זוויות שוות ולכן המשולשים דומים.    FGD-ו  AGEהזוויות  

 התשובה נפסלת. 

 ם בהכרח. התשובה מתאימה.    נכונה: הוכחנו כי כל המשולשים בתשובות דומי (4)תשובה  

 .(4)התשובה הנכונה היא  
 

זו בעיית חלוקה בה יש לקבוע כמה זמן יעבור עד הפעם הבאה ששלושת התותחים יירו יחד בהינתן הזמן   2.

העובר בין שתי יריות של כל אחד מהתותחים. הזמן שיעבור עד שכל התותחים יירו יחד שוב צריך להיות  

.  5-וב  3-, ב2-אחד מזמני הירי של התותחים. אם כך, על המספר הרצוי להתחלק במספר המתחלק בכל  

 .30המספר היחיד שמתאים מהתשובות הוא 

   .(3)התשובה הנכונה היא         

 

. יש לפשט את הביטוי על מנת לחשב את ערכו. כיוון  מספרי ללא נעלמיםזו שאלת ביטויים בה נתון ביטוי   3.

שאין צורך בהוצאת גורם משותף וצמצום שברים בשלב הראשון יש להתחיל מעבודה עם חוקי חזקות  

את   בתור:    44ושורשים:  להציג  ניתן 
4

4 224 4 4= הוא:  = הביטוי  ערך  לכן   .
4 24 4

4
4 4

= = . 

 .(4)התשובה הנכונה היא 
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יש לקבוע את מספר הענבים שנותרו באשכול לאחר שני שלבים.    .שבריםה כללית שעוסקת בבעי זוהי   4.

שליש שני  אכל  יוסי  הראשון  שליש מהמספר    בשלב  הענבים.  מסך  שליש  שנותר  מכאן  הענבים,  מסך 

 ענבים 16 המקורי הם:
1

48
3
 . בשלב השני שולה אכלה  =

3

4
:  נותר רבעו , החדשמסך הענבים  

1
16 4

4
 = . 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

. כיוון שאין מספיק נתונים על מנת לחשב  DFCשאלת שטחים בה יש למצוא את השטח של משולש    זו 5.

נוסחה,   באמצעות  המשולש  שטח  ממשפחת  יש  את  מרובע  לשטח  משולש  שטח  שבין  בקשר  להיעזר 

שולש נמצא על כל הבסיס ועל כל הגובה של המלבן שטחו שווה למחצית משטח  המקביליות. כאשר מ

מכסים יחד את כל הבסיס העליון של המלבן וכל אחד מהם בנפרד    EFD-ו  ABEהמלבן. בשאלה זו משולש  

.   5+     = 4סמ"ר  9  :שווה למחצית משטח המלבן   שטחיהםם  מכאן שסכו  .נמצא על כל הגובה של המלבן

-ו   EBFהשטחים של שני המשולשים הנותרים, שנמצאים על הבסיס התחתון של המלבן )סכום    לפיכך,

DFCסמ"ר. מכיוון ששטח משולש    9-( צריך להיות שווה גם הוא לECF    סמ"ר, שטחו של משולש    6הוא

FDC   סמ"ר. 3הוא 

 
גבהים במשולש    נעביר שני  נייר": אם  להיעזר בשיטת "קיפולי  גם  נחלק את המלבן  (FH-ו   EG)ניתן   ,

, האלכסון מחלק את שטח המלבן לשני חלקים  ABGEלשלושה מלבנים שמחולקים עם אלכסון. במלבן  

משולש   שטח  ולפיכך  משולש    4הוא    EBGשווים,  של  ששטחו  נתון  ומכאן    6הוא    EBFסמ"ר.  סמ"ר, 

ולפיכך שטח משולש    EGFHסמ"ר. גם במלבן    2נותרו    EGFולש  שלמש  2הוא    EFHשני חלקים שווים 

סמ"ר, וכך גם משולש    3נותרו    HFDסמ"ר, ומכאן שלמשולש    5הוא    EFDסמ"ר. נתון ששטחו של משולש  

DFC  .ששווה לו 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

להגיע   ההסתברות זו שאלת הסתברות בה יש לחשב את היחס בין ההסתברות להגיע לנקודה ב' לבין   6.

 לנקודה א'. ראשית יש למצוא את הדרכים להגיע לכל הנקודות בהתאם למגבלות שניתנו בשאלה.  

ב':  נקודה  לחשב    תחילה  צורך  אין  לכן  המסלולים,  לכל  משותף  הכחול  הקו 

המסלול. הפיצול הראשון כולל שני מסלולים שמשניהם    הסתברות בחלק זה של

ללכת   בוחרים  אם  הכתום.  והמסלול  האדום  המסלול  ב',  לנקודה  להגיע  ניתן 

במסלול האדום ישנו פיצול נוסף שרק פניה אחת ממנו מתאימה, ואם ממשיכים  

במסלול הכתום גם בו יש פיצול נוסף שרק פניה אחת ממנו מתאימה. כל פיצול  

שתי אפשרויות, מכאן שההסתברות להגיע לנקודה ב' במסלול האדום  מכיל רק  

היא:  
1 1 1

2 2 4
 היא:  = ב' במסלול הכתום  לנקודה  להגיע  . ההסתברות 

1 1 1

2 2 4
 = .

מכאן שההסתברות להגיע לנקודה ב' היא:  
1 1 1

4 4 2
+ =. 
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 האפשרויות להגעה לנקודה א': לאחר מכן יש לבדוק את   

שני    שיש  לראות  ניתן  חזרה.  ללא  א'  לנקודה  להגעה  אחד  אפשרי  מסלול  ישנו 

פיצולים שבכל אחד מהם רק פניה אחת מתאימה להגעה לנקודה. לכן ההסתברות  

- להגיע לנקודה זו שווה ל 
1 1 1

2 2 4
 = . 

היחס בין ההסתברויות הוא   
1 1 1 4

: 2
2 4 2 1

=  =. 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

. נתונות שתי משוואות ושתי ספרות. כיוון  Aנעלם  הזו שאלת אותיות וספרות בה יש למצוא את ערכו של   7.

נעלם אחד,שהתשובות   של  ערכו  על  רק  ונשאלנו  איזו תשובה   מספריות  ולבדוק  להציב תשובות  ניתן 

של   ערכו  את  למצוא  ניתן  הראשונה  במשוואה  הצבה  באמצעות  המשוואות.  שתי  את  ואז  Bתואמת   ,

 .במשוואה השנייה כדי לבדוק שהמספר שהוצב תואם את הנתונים להציב

נכונה: בהצבת    (1)תשובה    . בהצבה במשוואה השנייה  B = 4במשוואה הראשונה מתקבל    A = 5אינה 

מתקבל: 
2

9
54 45= ←12 45 .התשובה נפסלת . 

נכונה: בהצבת    (2)תשובה    . בהצבה במשוואה השנייה  B = 3במשוואה הראשונה מתקבל    A = 6אינה 

מתקבל: 
2

9
63 36=←14 36.התשובה נפסלת . 

נכונה: בהצבת    (3)תשובה    . בהצבה במשוואה השנייה  B = 2במשוואה הראשונה מתקבל    A = 7אינה 

מתקבל: 
2

9
72 27=←16 27.התשובה נפסלת . 

. בהצבה במשוואה השנייה מתקבל  B = 1במשוואה הראשונה מתקבל    A = 8בהצבת    נכונה:  (4)תשובה   
2

9
81 18=←18  . התשובה מתאימה.    =18

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

. הממוצע d-ו  a,  b  ,cזו שאלת ממוצע בה יש לקבוע איזה מהביטויים בתשובות לא שווה לממוצע של   8.

  שלהם לפי הגדרת הממוצע הוא
a b c d

4

+ + +
נפסול  ו  ,לא שווה לערך הזהה ביטוי  איזתשובות  בבדוק  נ.  

 :לו תששוו ותתשוב

אינה נכונה:    (1)תשובה   
a b c d a b ( c d) a b c d

4 4 4 4

+ − − + − − − + + +
− = לממוצע.   . הביטוי שהתקבל זהה=

 התשובה נפסלת. 

נכונה:  (  2)תשובה    אינה 

a b c d a b c d

a b c d2 2 2

2 2 4

+ + + + +
+

+ + +
= זהה  .= שהתקבל  לממוצע.    הביטוי 

 התשובה נפסלת. 
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אינה נכונה:   (3)תשובה  
( )3 a b c3 a b c d d a b c d a b c d

4 3 4 4 3 4 4 4 4

 + ++ + + + + + + 
+ = + = + = 

  
 . 

 לממוצע. התשובה נפסלת.  שהתקבל זהההביטוי  

  נכונה:  (4)תשובה   
a b c d a b c d

2 2 2

+ + + + −
− התשובה  = לממוצע.  שווה  בהכרח  לא  שהתקבל  הביטוי   .

 מתאימה.    

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

מנת על  .  2004- 2002זו שאלת הסקה מתרשים בה יש למצוא שינויים ביחס הפסולת המיוצרת בשנים 9.

יש לבחון את גובה עמודות    ,איזה סוג של פסולת גדל בכמותו בשנים הנדרשות )או שמר על ערכו(  למצוא

 סוגי הפסולת במהלך השנים ולחפש עמודה שגובהה נשאר זהה או עלה בלבד ללא ירידות:

זהה    גובה העמודה  2003בשנת  .  2001-גובהה במ  גדול  של נייר   גובה העמודה  2002בשנת  נכונה:    (1)תשובה   

 . התשובה מתאימה. נוספת יש עלייה 2004. לאחר מכן בשנת 2002-לגובהה ב

 . התשובה נפסלת. 2003נמוכה מהעמודה בשנת     2004אינה נכונה: העמודה של פלסטיק בשנת    (2)תשובה   

 . התשובה נפסלת. 2003 נמוכה מהעמודה בשנת  2004אינה נכונה: העמודה של זכוכית בשנת  (3)תשובה  

 . התשובה נפסלת. 2003 נמוכה מהעמודה בשנת  2004אינה נכונה: העמודה של מתכת בשנת  (4)תשובה  

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

שמוחזרה מתוך הפסולת שיוצרה, ויש למצוא    הזכוכית  פסולת, שהוא אחוז  A  משתנהמוגדר  בשאלה זו   10.

יהיה קטן ככל הניתן יש למצוא עמודת זכוכית שבה החלק    A-הוא הקטן ביותר. על מנת ש  ערכומתי  

הכהה מתוך כלל העמודה הוא הקטן ביותר, כלומר החלק של הפסולת שיוצרה ומוחזרה. העמודה שבה  

. בשנה 2002היא העמודה של זכוכית בשנת    -ביחס לגובה העמודה כולה    החלק הכהה הוא הקטן ביותר

שיוצרו סך הכול. לכן אחוז הזכוכית    טונות זכוכית  50טונות, מתוך    10זו כמות הזכוכית שמוחזרה היא  

שמוחזרה הוא:  
10

20%
50

=. 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

מוגדרת 'שנה משופרת', שהיא שנה בה כמות הפסולת שמוחזרה הייתה גדולה מכמות הפסולת שמוחזרה   11.

 לפחות.   פסולתסוגי   3-ת בקודמה הבשנ

על מנת לקבוע ששנה היא שנה משופרת צריך  .  2004-2002  בין השניםיש למצוא כמה שנים משופרות היו   

 :בשנה שלפניה המקביל יהיה גבוה מהחלק   בה שלוש עמודותב הכההשהגובה של החלק 

 ימה להגדרה.עלייה בנייר, עלייה בפלסטיק, זכוכית ללא שינוי, עלייה במתכת. שנה זו מתא  :2002  בשנת 

להגדרה.2003 מתאימה  זו  שנה  שינוי.  ללא  מתכת  בזכוכית,  עלייה  בפלסטיק,  עלייה  בנייר,  עלייה   : 

   מתאימה להגדרה.  לא : אין שינוי בנייר, ירידה בפלסטיק, עלייה בזכוכית, מתכת ללא שינוי. שנה זו  2004

 משופרות. שניתן להגדיר כשנים שנתיים במהלך השנים המבוקשות, היו  

  .(2)התשובה הנכונה היא  
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, לבין  2001בשאלה זו יש למצוא את ההפרש שבין הפסדי העירייה על פסולת נייר לא ממוחזרת בשנת   12.

הרווח האפשרי שלה אם כל אותה פסולת הייתה ממוחזרת. על מנת לעשות זאת יש למצוא את כמות  

הפסולת הלא ממוחזרת בשנה זו, שמיוצגת על ידי החלק הלבן בעמודה, לחשב את כמות הכסף שהעירייה  

הנייר  הפסידה, ואת כמות הכסף שהיא הייתה מרוויחה מאותה כמות פסולת ממוחזרת. כמות פסולת  

בשנת   לעירייה    30היא    2001הלא ממוחזרת  עולה  לא ממוחזרת  טונה  כיוון שכל  שקלים,    100טונות. 

  מרוויחהשקלים. אילו כל אחת מהטונות הללו הייתה ממוחזרת, העירייה הייתה    3000  הפסידההעירייה  

 הוא   2001בשנת  שקלים. אם כך, ההפרש בין הפסדי העירייה לרווחיה האפשריים ממחזור הנייר    6000

 . = ( 6000 − ) – 3000 שקלים 9000

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

נתונה מערכת משוואות ויש למצוא את את הערך של הנעלם    ותזו שאלת משווא  13. שלוש    ותנתונ.  xבה 

הנעלמים  עם  משוואות   את  לבטא  יש  והצבה.  בידוד  של  בשיטה  לעבוד  ניתן  נעלמים.    b-ו  aשלושה 

הראשונה    שהוא  xבאמצעות   במשוואה  המבוקש.  באמצעות    aהנעלם  :  xמבוטא 
1

a x
3

במשוואה    .=

:   aבאמצעות הערך של    bהשנייה ניתן לחשב את ערכו של  
1 1 1 2 1

b (x x) x x
4 3 4 3 6

 
= − = = 

 
. כעת ניתן לחשב  

   באמצעות המשוואה השלישית: xאת הערך של 

a b 210

1 1
x x 210

3 6

2 1
x x 210

6 6

3
x 210

6

1
x 210

2

x 420

+ =

+ =

+ =

=

=

=

 

 מכיוון שנשאלנו על ערכו של נעלם אחד והתשובות מספריות, ניתן גם להיעזר בהצבת התשובות.  

 .(4)התשובה הנכונה היא 

 

ידוע היחס בין נפח הגלידה שאכלה נופר    כאשר  , זו שאלת תלת ממד שבה יש למצוא את נפח הגלידה 14.

  ס בסיס החרוט והגובה שלו, ולכן ניתן לחשב את הנפח שלו:לנפח הגביע שהיא אכלה ממנו. נתון רדיו

2
2

3030
42

r h 120
40

3 3 3 3

  
   = = = =. 

היו שני כדורים. מכאן שהנפח הכולל  אחוזים מנפח הגביע כולו, וש  75%כל כדור גלידה הוא  נפח  נתון ש 

הוא  השל   החרוט,    150%גלידה  הגלידה    1.5פי    כלומרמנפח  שנפח  מכאן  החרוט.  למנפח   : שווה 

 . = 1.5 · 40סמ"ק  60

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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הצבת  את השאלה בעזרת תן לפתור . ניAשל  המדויקזו שאלת טווחים בה יש לקבוע את תחום הערכים  15.

 מספרים מהראש או בניתוח עקרוני של הנתונים. 

 דרך א': הצבת מספרים מהראש 

 . A = −100 + 7 = −93מתקבל:  x = 10בהצבת  

93אינה נכונה:   (1)תשובה   7−  .התשובה נפסלת . 

93אינה נכונה:   (2)תשובה   7−   נפסלת. . התשובה −

93אינה נכונה:   (3)תשובה   0−  .התשובה נפסלת . 

93נכונה:   (4)תשובה   7−     .התשובה מתאימה . 

 דרך ב': ניתוח עקרוני  

)והביטוי    7המספר    :המשוואה הנתונה מורכבת משני גורמים  )2x−  תמיד חיובי. הביטוי    7. המספר( )2x 

  ,xאם מציבים אפס במקום  .  (0ו  )איהיה שלילי  בהכרח  תמיד חיובי, אך כיוון שיש לפניו מינוס, הוא  

 תקבל. , ולכן זהו הערך הגבוה ביותר שיכול לה 7-הביטוי המתקבל יהיה שווה ל

 .(4)התשובה הנכונה היא  

  

שני הקודקודים  ו  ,אחד קודקוד  משפט פיתגורס. נתון מיקום של    ת המשלבזו שאלת גאומטריה אנליטית   16.

למעשה יש למצוא    y-מבטא ערך על ציר ה  m-אותו יש למצוא. כיוון ש  mמבוטאים באמצעות    האחרים

לש שווה צלעות חוצה את הזווית  . הגובה במשוABלצלע    Cאת גובה המשולש. ניתן להוריד גובה מנקודה  

 ויוצר שני משולשי זהב כבסרטוט:  בסיס המשולשממנה יצא ואת 

 

, היחס בין  משולש זהבב.  2הוא    DBאורך הקטע  ש  ומכאן,  4הוא    ABלפי הנקודות הנתונות אורך קטע   

:1הניצבים הוא   2 גובה המשולש הוא  גםניתן לקבוע שאורך הניצב הארוך שהוא ועל כן   ,3 3. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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בע  17. של עטים שמחירם    ה כללית יזו  ביותר  הגדול  למצוא את המספר  יש  וצבעם אדום  10בה    . שקלים 

סך  ב למעשה יש למצוא את החפיפה הגדולה ביותר האפשרית בין שתי הקבוצות: צבע ומחיר. ידוע שיש

. על מנת להבטיח שכל אחת מהקטגוריות באמת  שונים  צבעים  7-מחירים שונים ו  9-בסוגי עטים,    30הכול  

המחירים    9-קיימת צריך להיות לפחות עט אחד שעונה לכל אחת מההגדרות )עט אחד לפחות בכל אחד מ

שקלים, צריך שבכל מחיר אחר יהיה    10למשל(. על מנת שיהיה מספר גדול ככל הניתן של עטים שמחירם  

 10עטים שמחירם  22-)אחד לכל מחיר אחר( ו 10-יו שמונה עטים בעלי מחיר שונה מרק עט אחד. לכן יה

עטים    6שקלים. באופן דומה ניתן לבחון את המספר הגדול ביותר של עטים אדומים: צריכים להיות  

שקלים, זה  10עטים שמחירם  22עטים אדומים. כיוון שיש לכל היותר  24אדום, ולכן יהיו מ  שונהבצבע 

 שקלים.  10ול ביותר של עטים שיהיו גם בצבע אדום וגם יעלו המספר הגד

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

היא היחס בין  מהירות  .  בקירוב  שבה יש למצוא את מהירות הגלגל  המשלבת גאומטריה,זו בעיית תנועה   18.

 90  :. הזמן נתוןאותהיש למצוא את הדרך שהגלגל עובר ואת הזמן שלוקח לו לעבור  דרך לזמן, ולכן  

הדרך   את  שהגלגל    ניתןשניות.  נתון  עובר.  שהגלגל  הסיבובים  מספר  באמצעות   10  השליםלמצוא 

. על מנת למצוא את כל הדרך יש ההיקף של הגלגל  פעמים  10-כלומר מסלול הנסיעה שווה ל,  סיבובים

10. לכן אורך המסלול הוא:   10  - בלמצוא את היקף הגלגל ולכפול   2 r 10 2 3 60  =   =   ת  שמבוקש. כיוון

3על ידי הצבת    לפשט את הביטוי, ניתן  π  עמופי תשובות לא  הירות בקירוב, ובהמ   אם  . אורך המסלול

חלקי זמן:   לדרך  שווהמטרים. מהירות הגלגל  180בערך כך הוא 
180

2
90

=. 

   .(2)התשובה הנכונה היא  

 

 kזו בעיה כללית בה יש לקבוע כמה כסף הוסיף כל אחד מהחברים שהביא איתו ארנק על מנת לשלם על   . 19

חברים ששכחו את הארנק בבית. כיוון שמופיעים נעלמים בנתוני השאלה ונעלמים בתשובות, ניתן להציב  

 מספרים מהראש ולפסול תשובות. 

ם שכח  שלושה חברים הלכו לסרט, ואחד מהכרטיס הוא שקל,  כל  . כך מחיר  a = 1  ,n = 3  ,k = 1נציב:         

לקנות כרטיס אחד שעולה שקל. לכן כל אחד מהם  להוסיף כסף ו. קיבלנו ששני חברים צריכים  ארנק

יצטרך להוסיף  
1

2
 : נבדוק תשובות ונפסול ביטויים שונים מחצישקל.  

נכונה:  ( 1)תשובה        
1 1

1
3 1 2

 =
−

 . התקבל ערך זהה. התשובה מתאימה.

אינה נכונה:   (2)תשובה        
3 3

1
3 1 2

 =
−

 . התקבל ערך שונה מחצי. התשובה נפסלת. 

אינה נכונה:   (3)תשובה        
1 1

1
3 3
  . התקבל ערך שונה מחצי. התשובה נפסלת. =

אינה נכונה:   (4)תשובה        
3 1 2

1
3 3

−
  . התקבל ערך שונה מחצי. התשובה נפסלת.    =

   .(1)הנכונה היא   התשובה 
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מה  זו שאלת שלמים   . 20 לקבוע  יש  לשילוב המספרים    אינובה  בנוגע  וגם  n-ו  mנכון  שגם בשאלה  כיוון   .

בתשובות יש שימוש בנעלמים ניתן להציב מספרים מהראש ולפסול שלוש תשובות. לפי נתוני השאלה,  

 יש לבחור שני מספרים שהפרש ריבועיהם הוא מספר זוגי. 

ולחפש  שובות  ניתן לבחון את הת  כעת.  3 2– 1 2  9 =– 8 = 1. הפרש ריבועיהם הוא:  n = 3,  m = 1ניתן להציב         

 תשובה שאינה מתקיימת:

 אינם מספרים זוגיים וכן מקיימים את הנתונים. התשובה מתאימה.  3-ו 1נכונה:  (1)תשובה  

מהנתונים. התשובה    להסיק שהטענה נובעת ניתן  ו   ,. התוצאה אכן זוגית4 = 1 + 3אינה נכונה:    (2)תשובה   

 נפסלת. 

. התשובה  מהנתונים  להסיק שהטענה נובעתניתן  ו  ,התוצאה אכן זוגית.  2 = 1 – 3אינה נכונה:    (3)תשובה   

 נפסלת. 

.  מהנתונים  להסיק שהטענה נובעת ניתן  .  4-מתחלקת ב  אכן. התוצאה  8 = 1 – 9אינה נכונה:    (4)תשובה   

 התשובה נפסלת.     

 . (1)התשובה הנכונה היא  
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 שני פרק   -חשיבה כמותית  -פתרונות 
מספר 
 השאלה 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

 
מספר 
 20 19 18 17 16 השאלה 

התשובה 
 4 3 4 4 3 הנכונה

 

שאלת הסקה מתרשים בה יש למצוא את העונות בהן המספר הכולל של תיירים במדינה היה הגבוה    זו 1.

בשאלות תרשים מומלץ להימנע מחישובים רבים ולהיעזר במגמות ובהערכה על  ביותר והנמוך ביותר.  

בחלקו   נמצאים  הנקודות  את  המחברים  הקווים  החורף  בעונת  כי  לראות  ניתן  ויזואליים.  נתונים  פי 

. לעומת זאת, בקיץ למעט נקודה אחת, כל שאר הנקודות נמצאות מעל  800פנימי או על המעגל שמסמן  ה

, ובאופן משמעותי יותר מתרשים האביב. לכן, ניתן לומר כי בקיץ מספר המבקרים היה הגדול  800-קו ה

 ביותר ובחורף מספרם היה הקטן ביותר.  

נות, אולם זה יגזול זמן רב וכאמור, לרוב לא דרוש  )ניתן גם לחשב את סכום הנקודות בכל אחת מהעו  

 בשאלות הסקה מתרשים(.

 .(4)התשובה הנכונה היא  
 

ידוע כי הוגדרו במדינה ארבעה אזורים: אזור דרום כולל בתוכו את אזורים דרום מזרח, דרום ודרום   2.

בשאלות  פת האביב.  מערב וכולי. יש למצוא את האזור מבין הארבעה בו ביקרו הכי הרבה מבקרים בתקו

הסקה מתרשים מומלץ להימנע מחישובים רבים ולהיעזר במגמות ובהערכה על פי נתונים ויזואליים.  

, ולכן ניתן לומר ללא  800-באביב, ניתן לראות כי באזור "מזרח" כל הנקודות נמצאות מחוץ למעגל ה

 חישוב כי באזור זה ביקרו יותר תיירים.

ם הנקודות בכל אזור, אולם זה יגזול זמן רב וכאמור, לרוב לא דרוש בשאלות  )ניתן גם לחשב את סכו 

 הסקה מתרשים(.

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

)המסומן בקו    נתונה עונה נוספת בשנה אחרת בה בכל המחוזות ביקרו מספר תיירים נמוך מהיעד הרצוי 3.

נחפש סרטוט    :, מלבד במחוז צפון מערב. יש למצוא את הסרטוט המתאר נכונה את העונה הזומודגש(

למעט    ,מר הנקודות שלהם פנימיות ביחס לטבעת המודגשתכלו  -בו כל המחוזות נמוכים מהיעד הרצוי  

חיצונית לטבעת זו. את מיקומו של מחוז צפון מערב ניתן ללמוד  מחוז צפון מערב שהנקודה שלו תהיה  

 מהסרטוטים הנתונים בתרשים המקורי. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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לכל מחוז בכל עונה. יש למצוא כמה מחוזות שעמדו ביעד    900-ל  800-ידוע כי יעד המבקרים הרצוי עלה מ 4.

בעונת האביב, לא עומדים ביעד החדש. כלומר, יש למצוא בכמה מחוזות באביב היה מספר    ,800  , המקורי

מבקרים כל אחד, ובדרום    850. בצפון ובמזרח היו באביב  900-אך קטן מ  800-המבקרים גדול או שווה ל

מבקרים כל אחד. ארבעת המחוזות הללו עמדו ביעד המבקרים הרצוי   800יב מערב וצפון מערב היו באב

 המקורי, אך לא ביעד החדש. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  
 

ית ממוצע בה יש למצוא כמה זמן מאזין ערן למוזיקה קלאסית ולמוזיקת רוק ביום, בממוצע. ידוע  זו בעי 5.

למוזיקה   מאזין  ימי במשך  שערן  שבעת  מתוך  וכי  ביום,  קלאסית    שעה  למוזיקה  מאזין  הוא  השבוע 

ערן מקדיש  אחד  שבשבוע  מכאן  יומיים.  רוק  ולמוזיקת  ימים    חמישה 
5

7
למוזיקה     להאזנה  מזמנו 

- קלאסית ו
2

7
 מזמנו להאזנה למוזיקת רוק.   

 .(1)התשובה הנכונה היא  
 

טרפז. התשובות נתונות במספרים.  בשהיא זווית    זו שאלת מרובעים בה יש למצוא את גודלה של זווית   6.

-ו  ABששוקיו    שווה שוקיים  , וגם שהיא זווית של משולש50-ידוע כי הזווית הנגדית של הטרפז שווה ל

BC  .  הוא במשולש  זוויות  של    180סכום  הבסיס  זוויות  לולכן  יחד  שוות  השוקיים  שווה   :המשולש 

180 – 50 = 130במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות, ולכן כל אחת מזוויות הבסיס שווה ל .:
130

65
2

=   מכאן שזווית .DCB   שווה ל-= 105 + 65 40  ,זוויות ש  ומכאן. בטרפז הבסיסים מקבילים

  ו -DCB  זווית  לפיכך, . °180-משלימות ל שווה := 75 105 – 180  . 

 .(2)התשובה הנכונה היא 

 

  תכונה הנוגעת , ויש למצוא  1-גדול מ ושלם    מספרהוא    xכי    נתון  משוואות המשלבת עצרת.זוהי שאלת   7.

מופיעה הפעולה עצרת, שמשמעותה הכפלה של כל האיברים השלמים עד האיבר הנוכחי.    באגף ימין  .  y-ל

נה  כוהמ  xהמונה הוא מכפלת כל המספרים עד  כלומר,  ,  (x – 1)ובמכנה על    xהעצרת במונה מבוצעת על  

ניתן לומר שהמונה שווה למכנה כפול  x – 1הוא מכפלת כל המספרים עד   . מכאן שחלוקת  x. אם כך, 

 .  y = x, ולכן בהכרח xהמונה במכנה תוצאתה 

 
( )

( )

( )

x x 1 !x!
y x

x 1 ! x 1 !

 −
= = =

− −
 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

להיקף  ליחס שבין היקף המצולע המודגש    בנוגע זו שאלת מצולעים בה יש למצוא את התשובה הנכונה   8.

ניתן    ABCF  כי  אם נתון  ,. דלתון מורכב מזוגות של צלעות סמוכות שוות. לכןABCDEהמצולע   דלתון 

. מצולע AF + FC + CD + DE + EAמורכב מהצלעות    גש המוד  מצולעה.  BC = FCוגם    AB = AFכי  לקבוע  

ABCDE   מורכב מהצלעותAB + BC + CD + DE + EA.  שזוגות הצלעות בדלתון שוות, שני  מאחר שהוכחנו

 . 1-המצולעים מורכבים מאותן הצלעות בדיוק, ולכן היקפם זהה והיחס שווה ל

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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.  ןניהיש למצוא איזו תשובה מתארת מצב בו משתנה היחס בינות שתי משכורות, ו נתו בה  שאלת יחסזו  9.

  כפל וחילוק על פי עקרונות היחס, על מנת לשמור על יחס יש לעשות אך ורק פעולות של צמצום והרחבה )

היחס לא יישמר.  , ולכן  3,000לשני הגורמים    מחברים  (2)(. בתשובה  של כל הגורמים ביחס באותו המספר

 לבדוק ולחשב כל תשובה, אך בעת פתרון המבחן זה עשוי לקחת זמן רב: גם ניתן  

אינה נכונה: בחיסור   (1)תשובה   
1

3
יישאר עם משכורת של     מהמשכורת, איתי 

2
7,000

3
    לחודש ובועז

יישאר עם משכורת של 
2

4,000
3
    לחודש. נקבל יחס של

2
7000

3
2

4000
3





-. צמצום של שני האגפים ב
2

3
יחזיר    

 אותנו אל היחס המקורי. היחס לא משתנה. התשובה נפסלת.

-של בועז לזו  את  וחודש  ב  10,000-תעלה את משכורתו של איתי ל   3,000ספה של  נכונה: הו  (2)תשובה   

בין המשכורות הוא  ב  7,000 בין המשכורות השתנה.  7 : 10 = 7,000 : 10,000חודש, כך שהיחס  . היחס 

 התשובה מתאימה. 

ב  (3)תשובה    המשכורת  נכונה: בהכפלת  איתי תהיה  3-אינה  של  בועז  ב  21,000, משכורתו  ושל  חודש, 

ייתן את    3,000-, כאשר צמצום שני האגפים ב12,000 : 21,000חודש. היחס בין המשכורות יהיה  ב  12,000

 . היחס לא משתנה. התשובה נפסלת.4 : 7היחס המקורי: 

 , משכורתו של איתי תהיה30-אינה נכונה: בחילוק המשכורת ב   (4)תשובה   
7,000

30
חודש ומשכורתו של  ב  

בועז תהיה  
4,000

30
  חודש. היחס בין המשכורות הואב  

7,000 4,000
:

30 30
 30-, כאשר הרחבת שני האגפים ב

 . היחס לא משתנה. התשובה נפסלת. 4 : 7 = 4,000 : 7,000את היחס  ןתית

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

הפעולה   מונה.  |x|–  כיצד היא תשפיע על הביטויזו שאלת פעולות מומצאות בה נתונה פעולה ויש למצוא   10.

בהכרח שלילי.   |x|–-עם הערך המוחלט שלו. מאחר וערך מוחלט תמיד חיובי, ידוע לנו ש  xהוא סכום של 

. אם 0ייתן את התוצאה    ,ששווה לערכו רק בסימן חיובי  ,מכאן שחיבור שלו עם הערך המוחלט שלו

 .0-הביטוי כולו שווה ל  0-המונה שווה ל

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

ריבוע חסום במעגל,  כאשר . Aזו שאלת שטחים, בה יש למצוא את שטח הריבוע החסום במעגל ששטחו  11.

אורך אלכסון הריבוע שווה לקוטר המעגל. נחלץ את רדיוס המעגל משטח המעגל הנתון לפי משוואת  

2-ש , מכאןA=  π · 2R. ידוע כי שטח מעגל שווה השטח וכך נמצא את אורך אלכסון הריבוע A
R  =


ולכן   

A


R =   מכאן שקוטר המעגל שווה .

A
2 


שני  ל  מחלק אותואלכסון בריבוע  אלכסון הריבוע.    גםוזהו  ,  

, 2פי  אורך השוק  מ  גדולהיתר    כזה,במשולש    .משולש כסף"("וישרי זווית )משולשים שווי שוקיים  
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  :היאהריבוע  צלע    .2- שווה לאלכסון לחלק ל  הניצבמכאן שאורך  ו
A

2

2

  כדי למצוא את שטח הריבוע .

ונקבל שהשטח שווה   2נעלה את אורך צלעו בחזקת  
4A 2A

2
=

 
. 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 

מכפלת שני מספרים ראשוניים. יש לפרט באופן  כ  וג ילהצ  מספר שניתןבה יש למצוא    שלמים,  תזו שאל 12.

  :המכפלות האפשריות של כל תשובה וכך למצוא את התשובה המקיימת את התנאישיטתי את  

)מספר זוגי( יש לכפול לפחות מספר זוגי אחד.    66ליצור מכפלה שתוצאתה  אינה נכונה: כדי    (1)תשובה   

ון שהדרישה בשאלה היא למכפלה של שני מספרים ראשוניים, הזוגי היחיד שעונה לקריטריון הוא  מכיו

התשובה  אינו ראשוני, הוא אינו עונה על דרישות השאלה.    33-, אך מכיוון ש 66יתקבל    33-ב  2. בהכפלת  2

 נפסלת. 

)מספר זוגי( יש לכפול לפחות מספר זוגי אחד.    78ליצור מכפלה שתוצאתה  אינה נכונה: כדי    (2)תשובה   

מכיוון שהדרישה בשאלה היא למכפלה של שני מספרים ראשוניים, הזוגי היחיד שעונה לקריטריון הוא  

 אינו ראשוני, הוא אינו עונה על דרישות השאלה.  39-, אך מכיוון ש78יתקבל  39-ב 2. בהכפלת 2

הם מספרים ראשוניים. התשובה   17וגם  5. גם 17-ב 5כפול את ניתן ל 85-נכונה: כדי להגיע ל  (3)תשובה  

 מתאימה. 

ל  (4)תשובה    להגיע  כדי  נכונה:  את    105-אינה  לכפול  את  21-ב  5ניתן  אחד 3-ב  35ואת    7-ב  15,  אף   .

 מהשילובים אינו מורכב מצמד מספרים ראשוניים. התשובה נפסלת.  

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 

. יש למצוא  2היא    3-מספר שלם, חיובי ואי זוגי ששארית החלוקה שלו ב   x- חלוקה בה נתון שזו שאלת   13.

מספר המקיים את התנאים וכך למצוא את שארית   xמקום ניתן להציב ב. 6-את שארית החלוקה שלו ב

.  x = 5להציב כי. ניתן  3-ממספר המתחלק ב  2-אי זוגי, וגם שהוא גדול ב  x-. ידוע ש6-החלוקה שלו ב

 . 5עם שארית  0נקבל  6-ב 5בחלוקה של 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
 

ס"מ, ויש למצוא את אורך    15היא  כי אורך צלע ריבוע    נתוןזו שאלת שטחים בה   14.

שוOPהקטע   הכהים  הריבועים  כל  כי  גם  ידוע  כי  .  לראות  ניתן  בשטחם.  וים 

לרוחב הריבוע נכנסים חמישה ריבועים שווים בדיוק, ומכאן שאורך צלעו של  

- כל ריבוע כזה שווה ל
15

3
5
יוצר משולש בין    OPס"מ. ניתן לראות גם כי קטע    =

, וכך  BCלצלע    Oניתן להוריד גובה מנקודה  של שני ריבועים סמוכים.  צלעות  

. הניצבים שלו מורכבים  )"משולש כסף"(  וקייםישר זווית ושווה שליצור משולש  

. כדי לעבור מניצב ליתר  ס"מ  9  אורכם   פיכך קטנים, ול ריבועים  צלעות של    3-מ

 .2במשולש כסף, יש להכפיל בשורש 

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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יממות, ולאחר    10שעות ביממה לא פעלה במשך    4זו שאלת הספק בה נתון כי מכונת פופקורן שעובדת   15.

יממות. יש למצוא כמה יממות עבדה המכונה    xמכן השלימה את עבודתה כשעבדה ללא הפסקה במשך  

מספר  יממות, אזי    10שעות, והיא לא עבדה במשך    4ללא הפסקה. אם ביממה רגילה עובדת המכונה  

. ביממה  תופ ורציממות  x. לאחר מכן עבדה המכונה 40 = 10 · 4 :הוא המכונה  שעות העבודה ש"איבדה" 

שעות ביממה היו    20רק    . רגילה של המכונהמוקדשות לעבודה ה  יממה  בכלשעות    4, אולם  שעות  24  יש

 40, נחלק את חסרות שעות 40 ליםהשת כדי לדרושו כדי למצוא כמה יממות מוקדשות לצמצום החוסר. 

ונקבל:   20-ב
40

2
2
= . 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

מספרים שלמים וחיוביים, וכי    b-ו  aידוע כי   16.
2 15 a

1
3 4 b
  נצמצם מתקיימת בהכרח.  שתשובה  . יש למצוא  =

את השברים ונקבל:  
5a

1
2b

=. 

. יש  b =5-ו a = 2 ניתן להציב, על המונה והמכנה שלו להיות שווים, ולכן 1-ידוע שכדי ששבר יהיה שווה ל 

, b = 4  -ו  a = 10  כי  )ניתן לראות לדוגמהניתן להרחיב את הנעלמים וערך השבר יישמר  בשבר,  שלזכור  

   אינן נכונות בהכרח. (4)-ו  (2), (1)(. לכן, תשובות , מתאימים גם הם למשוואה2אחרי הרחבה פי 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

ויש למצוא בכמה באחוזים עלה    100%-ב  שבועכל  בעלה  כי משקלו של גוזל    נתון זו שאלת אחוזים בה   17.

נתונים מספריים,  השבוע השלישי.  סוף  משקלו של הגוזל מתחילת המחקר ועד   בשאלות אחוזים בלי 

. בשבוע הראשון עלה משקלו  גרם  100נקבע שמשקלו ההתחלתי של הגוזל הוא  בשלם.    100כדאי להציב  

, ולכן  100%-שוב משקלו של הגוזל ב . בשבוע השני עלה200 = 100 + 100ולכן משקלו החדש הוא  100%-ב

ולכן    100%-. בשבוע השלישי שוב עלה משקלו של הגוזל ב400 = 200 + 200משקלו החדש של הגוזל הוא  

ממשקלו    8  הוא פי   גרם,  800,  . המשקל של הגוזל בסוף השבוע השלישי800 = 400 + 400משקלו החדש הוא  

ממשקלו בתחילת המחקר. מכאן    800%הגוזל הוא  ולכן בסך הכל משקלו החדש של    גרם,   100ההתחלתי,  

   .700% = 100% − 800% -שבמהלך שלושת השבועות עלה משקלו של הגוזל ב 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

בה יש למצוא כמה סיסמאות שונות יכולה גלית ליצור, אם ידוע שהיא יכולה להשתמש    צירופיםזו שאלת   18.

נמצא את מספר הסיסמאות האפשריות על ידי  תווים.    6או    3וליצור סיסמאות באורך    2-ו  1רק בתווים  

 חישוב מתמטי, שכן התשובות רומזות כי המספר גבוה יחסית:

 .  = 2 ∙ 2 ∙ 2אפשרויות 8 יש בסך הכול תווים ולכל תו יש רק שתי אפשרויות 3-לסיסמה שמורכבת מ  

 . = 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2אפשרויות  64 :יש ,תשתי אפשרויותווים ולכל תו  6-לסיסמה שמורכבת מ  

 להרכבת הסיסמה.( 64 + 8)אפשרויות  72לכן, בסך הכול יש  

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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הכפל    נוסחת הביטוי לפי    מפישוט זו שאלת טווחים בה יש למצוא את הטווח האפשרי של הביטוי הנתון.    19.

נקבל 55  :המקוצר  2 55 1+ ל+ ביותר  הקרוב  השלמים  השורשים  ניתן  64-ו  49הם    55-.  ולכן   , 

49- גדול מ55לקבוע כי  64:וקטן מ  =7 וקטן   , 2 + 55· 70 = 1 + 7 :. מכאן שהביטוי כולו גדול מ=8

 .  72 = 1 + 8 · 2 + 55: מ

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

שלושה קודקודים    שנוצרה מחיבור של  EDGגודלה של זווית  ממד בה יש לחשב את    זוהי שאלת תלת 20.

כל אחד מהם הוא אלכסון  ש  DG-ו  ED  ,EGשולש שנוצר מהקטעים  זו היא חלק במזווית  .  השל הקוביי

מ  אחת  הקוביי על  שבקובייהפאות  מאחר  הפאות    ה .  גם  זהותכל  ולכן  םאלכסוני ה,   :שווים, 

 ED = EG = GD  .,כל  הזווית המבוקשת היא זווית במשולש שווה צלעות. במשולש שווה צלעות    כלומר

 . 60-ל הזוויות שוות

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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 ראשון פרק  -אנגלית  -פתרונות 
מספר 
 השאלה 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

 
מספר 
 השאלה 

16 17 18 19 20 21 22 

התשובה 
 1 4 4 2 2 1 2 הנכונה

 

נכתב   1. לאורך  במשפט   ____ הצבעים  אבל  צבועים,  במקור  היו  והרומאים  היוונים  הפסלים  "רוב  כי 

 לצבעים. ייחס . אנו מחפשים מילה שתתהשנים"

 התגוררו=  lodged :(1)תשובה  

 דהו=  faded  :(2)תשובה 

 פוטרו=   dismissed :(3)תשובה 

 אחזו נ=  grasped  :(4)תשובה 

 לאורך השנים".  דהו"רוב הפסלים היוונים והרומאים היו במקור צבועים, אבל הצבעים  

 .(2)התשובה הנכונה היא  
 

שבהחלפת גנים בריאים במקום ____, הם יוכלו לרפא מחלות החל  כי "מדענים מקווים  במשפט נכתב   2.

 מסרטן ועד סיסטיק פיברוזיס".

 הגנים הבריאים.שתתייחס למה מחליפים אנו מחפשים מילה  

 מאלף =  instructive:(1)תשובה  

 אוהד, סימפתי =   sympathetic:(2)תשובה 

 רצוני, התנדבותי =  voluntary  (3)תשובה 

 פגום=  defective: (4)תשובה 

במקום    בריאים  גנים  ועד  פגומים"מדענים מקווים שבהחלפת  מסרטן  החל  מחלות  לרפא  יוכלו  , הם 

 סיסטיק פיברוזיס". 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

נכתב   . 3 ל____  במשפט  ובנטייה  עוקצני  בהומור  ידוע  היה  אנטיסתנס  היווני  "הפילוסוף  שותפיו  כי 

 .  האתונאים"

 שתתאר תכונת אופי של אנטיסתנס, הדומה להומור עוקצני.אנו מחפשים מילה  

   לסנן = sift :(1)תשובה  

 ללעוג =  mock :(2)תשובה 

 לתפוס, לאחוז =  clutch: (3)תשובה 

 להפשיר, להמיס =  thaw: (4)תשובה 

 . לשותפיו האתונאים" וגללע"הפילוסוף היווני אנטיסתנס היה ידוע בהומור עוקצני ובנטייה ל 

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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נכתב   . 4 "בבמשפט  ניו-2003כי  ה -, הבלט  השנה  יום   ____ מנת  על  תצוגה  ערך  של    100-יורקי  להולדתו 

 יאוגרף ג'ורג' באלאנצ'י".ורהכ

 להתחדש=  regenerate :(1)תשובה  

 להנציח להזכיר, =   commemorate :(2)תשובה 

 לקצר=   abbreviate :(3)תשובה 

 לפנות, לרוקן =  evacuate: (4)תשובה 

להולדתו של הכיאוגרף ג'ורג'    100-את יום השנה ה  להנציחיורקי ערך תצוגה על מנת  -, הבלט ניו-2003"ב 

 באלאנצ'י". 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

מזרח ארה"ב נשאר ברובו לא מופרע על  -כי "ה____ הסלעי של לטאת צ'קוואלה בדרוםבמשפט נכתב   . 5

 שתתאר מיקום זה בקשר ללטאה. אנו מחפשים מילה ידי בני אדם". 

 אזור מחייה =  habitat :(1)תשובה  

 מנגנון =  apparatus :(2)תשובה 

 שלד=   skeleton :(3)תשובה 

 מסוכן מצב קשה, =  predicament: (4)תשובה 

המחייה"  בדרום  אזור  צ'קוואלה  לטאת  של  בני  -הסלעי  ידי  על  מופרע  לא  ברובו  נשאר  ארה"ב  מזרח 

 אדם."

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

נכתב   . 6 בראשי תיבות  במשפט  חוקרים טוענים שהודעות מיידיות, או  "כמה  ה IMכי  עם    ן,  שפה ____ 

   חוקים משלה של דקדוק ואיות".

 דגיש את הייחודיות של שפת ההודעות המיידיות.  שתאנו מחפשים מילה  

 סובלני =  tolerant :(1)תשובה  

 עדין =  delicate :(2)תשובה 

 נפרד, נבדל, מובחן =  distinct :(3)תשובה 

 צנוע=  humble: (4)תשובה 

עם חוקים משלה של    נפרדתשפה    ן, הIM"כמה חוקרים טוענים שהודעות מיידיות, או בראשי תיבות   

 דקדוק ואיות." 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

משכנעים  ה  ו כי "עורך הדין האמריקאי קלרנס דארוו היה ____ מוכשר הידוע בטיעוניבמשפט נכתב   . 7

 ן שלו. שתתאר את הכישרו אנו מחפשים מילה בבית המשפט". 

 מנטור, יועץ =  mentor :(1)תשובה  

 מורה =  tutor :(2)תשובה 

 נואם=   orator:(3)תשובה 

 תורם=  donor: (4)תשובה 

 משכנעים בבית המשפט". ה  ומוכשר הידוע בטיעוני נואם"עורך הדין האמריקאי קלרנס דארוו היה         

 .(3)התשובה הנכונה היא  
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ההריסות של עיר עתיקה בעיראק, ארכאולוגים מצאו אבן ____ עם השמות 'טרה'  כי "בין  במשפט נכתב   . 8

 ו'אברם' ". אנו מחפשים מילה שתתאר דבר שכתוב על אבן.

 השלים =  reconciled :(1)תשובה  

 שעה וה=  suspended :(2)תשובה 

 ה עקיבל הוד=  notified: (3)תשובה        

 חקוק=  inscribed: (4)תשובה 

 עם השמות 'טרה' ו'אברם' ".  חקוקה"בין ההריסות של עיר עתיקה בעיראק, ארכאולוגים מצאו אבן         

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

בוטנים, צ'רלס קריטור המציא את מכונת  ל  קלייה  תבזמן שהתעסק עם מכונבמשפט המקורי נכתב: " 9.

    .הפופקורן"

של מכונה להכנת פופקורן.    גרסהבוטנים היא ל   הקלייה  תמכונבתשובה נכתב כי  אינה נכונה.    (1)תשובה   

 ההפך הוא הנכון. התשובה נפסלת. 

עם מכונה  נכונה.    (2)תשובה    שיחק  הפופקורן בזמן שהוא  נכתב שצ'רלס המציא את מכונת  בתשובה 

 הקולה בוטנים. יש כאן חזרה על הרעיון המרכזי ועל מערכת היחסים במשפט. התשובה מתאימה. 

  ם עקרונות בה םבעזרת שימוש באות בוטניםל  קלייה תמכוננכתב כי צ'רלס בנה אינה נכונה.  ( 3)ה תשוב 

ההפך נכתב  המקורי  במשפט  אך  הפופקורן.  מכונה  ליצירת  השתמש  מכונת    :הוא  את  המציא  הוא 

 הפופקורן בעת התעסקות עם מכונת קליית בוטנים. התשובה נפסלת. 

  קלייה   תמכונמב כי מכונת הפופקורן של צ'רלס קיבלה השראה  בתשובה נכת   .אינה נכונה(  4)תשובה   

 . חסרה כאן מערכת היחסים המופיעה במשפט המקורי, ולכן התשובה נפסלת.בוטניםל

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

וליוס השני זימן את הארכיטקטים והאמנים הכי טובים בתקופתו  י האפיפיור  במשפט המקורי נכתב: " 10.

 וליוס השני.יזימונו של  בשלש לשים לב ליחסים של סיבה ותוצאה: העובדים הגיעו לשרת ברומא". י

שנכונה.  אינה    (1)תשובה    האנשים  שבין  כתוב  היו  יובתשובה  ברומא,  לעבוד  כדי  זימן  השני  ליוס 

  ביותר אנשים נוספים שעבדו ולא היו הטובים    הארכיטקטים והאמנים הכי טובים בתקופתו. כלומר, יש 

 מידע נוסף, ולכן התשובה נפסלת.  זהו. או שלא היו אמנים ואדריכלים

וליוס השני ברומא, ארכיטקטים ואמנים  יל  בתשובה נכתב כי במשך השנים ש  אינה נכונה.  (2)תשובה   

 . התשובה נפסלת. ושל  מנהההזנהרו לעיר. חסרה התייחסות חשובה לכך שהם הגיעו בעקבות 

וליוס השני היה אחראי על חידוש ההתעניינות בארכיטקטורה  י כי  בתשובה נכתב  אינה נכונה.  (  3)תשובה   

 . זה לא מה שנאמר במשפט המקורי, ולכן התשובה נפסלתואמנות של רומא. 

הכי טובים בתקופה הגיעו לעבוד ברומא    נכונה.(  4)תשובה    והאמנים  נכתב שהארכיטקטים  בתשובה 

 וליוס השני. התשובה מתאימה.ילאחר בקשתו של האפיפיור  

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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העושר החקלאי של מצרים מרוכז בעמק הנילוס, וכך גם כמעט כל אוכלוסיית  במשפט המקורי נכתב: " . 11

 המדינה." 

בתשובה נכתב כי כמעט כל מי שגר בעמק הנילוס מתפרנס מחקלאות. יש כאן    נכונה.אינה    (1)תשובה   

 מידע נוסף שלא מופיע במשפט המקורי, ולכן התשובה נפסלת.

בתשובה נכתב כי הכלכלה המצרית מתבססת בעיקרה על החקלאות של עמק    אינה נכונה.  (2)תשובה   

 המקורי, ולכן התשובה נפסלת. הנילוס. יש כאן מידע נוסף שלא הופיע במשפט 

רוב אוכלוסיית מצרים שוכנת בעמק הנילוס, שהיא המרכז החקלאי של המדינה. יש    נכונה.(  3)תשובה   

 כאן חזרה על המשפט המקורי, ולכן התשובה מתאימה. 

תושבי מצרים שגרים בעמק הנילוס הפורה נהנים מרמת חיים גבוהה יחסית. יש    אינה נכונה.  (4)תשובה   

 מידע נוסף שלא מופיע במשפט המקורי, ולכן התשובה נפסלת.  כאן

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

12 . " נכתב:  את הברק של הטאג' מאהל, אחד    שלכלכוזיהום אוויר הוא אחד הגורמים  במשפט המקורי 

 . יש לשים לב למערכת יחסים של סיבה ותוצאה המונומנטים המפוארים בעולם."

אפילו זיהום אוויר לא יכול לפגוע ביופי של הטאג' מאהל. תשובה  שבתשובה נכתב    נכונה.אינה    (1)תשובה   

 זו סותרת את המשפט המקורי, בו נכתב כי זיהום אוויר כן פוגע ביופיו. התשובה נפסלת.

בתשובה כתוב שלאחר שהטאג' מאהל נחשף לרמות גבוהות של זיהום אוויר,    נה.נכואינה    (2)תשובה   

 הוא זקוק לשיקום כולל. יש כאן מידע נוסף שלא הופיע במשפט המקורי ולכן התשובה נפסלת. 

בתשובה נכתב שבעקבות נזק שנגרם על ידי זיהום אוויר, הטאג' מאהל איבד    אינה נכונה.(  3)תשובה   

אחד   הוא  אוויר  זיהום  כי  נאמר  המקורי  במשפט  שכן  מידע  החסרת  יש  זו  בתשובה  שלו.  מהקסם 

 הגורמים, ובמשפט זה מתייחסים לזיהום האוויר כגורם היחיד. התשובה נפסלת. 

הטאג' מאהל התעמעם על ידי זיהום אוויר, בין השאר.  בתשובה נכתב שהזוהר של    נכונה.  (4)תשובה   

 התשובה מתאימה. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 על כותרת מתאימה לקטע.   כללית מדובר בשאלה   13.

כותרת זו לא מתאימה לקטע כיוון    ".איך יונקים ימיים בעלי דם חם נושמים"אינה נכונה:    (1)תשובה   

 שהקטע התמקד בלוויתן בלבד, ולא בבעלי חיים אחרים. התשובה נפסלת.

כותרת זו לא מתאימה לקטע    ".האבולוציה של הלוויתן: מחקר בביולוגיה ימית"אינה נכונה:    (2)תשובה   

 לוויתן. התשובה נפסלת. ה כיוון שרק הפסקה השנייה עסקה באבולוציה של 

כותרת זו לא מתאימה    ".מגיע כדי לקחת אוויר: הקיבולת של ריאת הלוויתן"אינה נכונה:    (3)תשובה   

 לקטע כיוון שרק הפסקה הראשונה עסקה בקיבולת הריאה של הלוויתן. התשובה נפסלת.

מכסה  כותרת זו מתאימה לקטע כי היא    ".מערכת הנשימה הייחודית של הלוויתן"נכונה:    (4)תשובה   

 סקאות. התשובה מתאימה. כל הפ את הנושאים של

 .(4)התשובה הנכונה היא  
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 יש להבין את מטרת הפסקה הראשונה.  בה   פסקה תזוהי שאל 14.

אינה נכונה: הפסקה לא משווה בין יכולת הנשימה של לוויתנים לזו של יונקים ימיים אחרים,    (1)תשובה   

 בה נפסלת.אלא משווה בין יכולת הנשימה של לוויתנים לזו של בני אדם. התשו

 נכונה: הפסקה דנה ביעילות של מערכת הנשימה של הלוויתנים. התשובה מתאימה.  (2)תשובה  

אינה נכונה: הפסקה אינה מסבירה למה לוויתנים צריכים להישאר מתחת למים לתקופות    (3)תשובה   

 ארוכות, אלא מסבירה כיצד דבר זה אפשרי. התשובה נפסלת.

היא מציגה    -אינה נכונה: הפסקה אינה מציגה כמה הבדלים בין יונקיים ימיים ובין בני אדם    (4)תשובה   

ש  לוויתן,  של  הנשימה  בין  עיקרי  בני אדם. התשובה  הבדל  ובין  הימיים,  היונקים  מבין  רק אחד  הוא 

 נפסלת. 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

 :מתייחסת. בשורה זו נכתב 3בשורה  thoseבה יש להביא למי המילה  ממוקדתזוהי שאלה  . 15
 "The whale’s lungs basically function like those of other mammals…  " 

 מתייחסת לריאות של הלוויתן. כלומר היא  

 .(4) התשובה הנכונה היא       

 

. משמעות  13" בשורה  inhalesבה יש להבין איזו מילה יכולה להחליף את המילה "  ממוקדתזוהי שאלה   . 16

 המילה היא לשאוף )אוויר(. 

 = זז  movesאינה נכונה:  (1)תשובה  

 = לנשום פנימה, לשאוף  breathes inנכונה:  (2)תשובה  

 = נרגע  relaxesאינה נכונה:  (3)תשובה  

 = נפתח  opens upאינה נכונה:  (4)תשובה  

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

  19-16פסקה האחרונה. בשורות  הבה יש להבין את התגלית של ביולוגים ימיים לפי  פסקה  שאלת  זוהי   .  17

ללוויתנים יש יכולת מיוחדת לאפשר רק לחצי מהמוח שלהם לישון. כך,  נכתב כי ביולוגים ימיים גילו ש

 לוויתנים לעולם לא נמצאים במצב של חוסר הכרה והם יכולים לספק לעצמם חמצן במקביל למנוחה. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  
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נכתב כי מאז שהמלך אלפרד    2-1בה יש להבין עובדה הקשורה למלמסברי. בשורות    פסקהמדובר בשאלת   . 18

הגדול נלחם בפולשים לפני אלפי שנים, לא הייתה במלמסברי כזו התרגשות. כלומר, ניתן להסיק מכך  

 שבדרך כלל עיר זו היא שקטה ורגועה. 

ניתן להבין כי מדובר על עיר עתיקה, א  (1)  תשובה  ך לא נכתב שזו העיר העתיקה  אינה נכונה: אמנם 

 ביותר באנגליה. התשובה נפסלת.

 נכונה: בתשובה נכתב כי עיר זו בדרך כלל שקטה. התשובה מתאימה.  (2)תשובה  

אך לא ניתן להניח זו מהפסקה    ,אינה נכונה: בתשובה זו נכתב כי עיר זו מושכת תיירים רבים  (3)תשובה   

 ה אירוע מרגש. התשובה נפסלת. כי הוזכר שבמשך אלפי שנים לא התרחש ב 

אינה נכונה: בתשובה נכתב שעיר זו נוסדה על ידי המלך אלפרד. זה לא נכתב בפסקה ולכן    (4)תשובה   

 התשובה נפסלת. 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

' שנזכר בפסקה השנייה. בפסקה זו  תשבה יש להבין פרט מידע הקשור לצמד טאמוור  פסקהזוהי שאלת     .19

ת נתיב הבריחה של שני חזירים מבית מטבחיים, ומזכירים שהם מכונים בשמות של שתי  מתארים א

 דמויות מסרט של פורעי חוק.

רק  התפרסמו    אולם הם  ,אינה נכונה: בתשובה נכתב כי הם היו מפורסמים לפני שהם ברחו  (1)תשובה   

 . התשובה נפסלת. ובזכותה  לאחר הבריחה

 ברחו מבית מטבחיים.  , והם אכןובה זו נכתב שהם היו אמורים להיהרגנכונה: בתש (2)תשובה  

לא נכתב  בפסקה ' היחידים במלסברי. תאינה נכונה: בתשובה זו נכתב שהם חזירי הטאמוור( 3)תשובה  

 שהם היחידים אלא שהם חזירים מפורסמים. התשובה נפסלת. 

נחשבים כמסוכנים. לא ניתן להניח זו מהפסקה כי לא נכתב  אינה נכונה: בתשובה נכתב שהם  (  4)  תשובה 

 שהם פגעו במישהו. התשובה נפסלת. 

 .(2)התשובה הנכונה היא        

 

שבה יש להבין פרט מידע על ארנולדו דיג'וליו לפי הפסקה השלישית. בפסקה זו    ממוקדת זוהי שאלת     .20

 תם לשחיטה לאחר שיימצאו.  נכתב שהוא הבעלים של החזירים, ושהוא התכוון לשלוח או

אך  (1)תשובה    החזירים.  את  לתפוס  עזר  שהוא  נכתב  בתשובה  נכונה:  שהוא    רק  בפסקה   אינה  נכתב 

 הבעלים שלהם. התשובה נפסלת.

נכתב שהוא  בפסקה  אינה נכונה: בתשובה זו נכתב שהוא הבעלים של בית המטבחיים. אך    (2)תשובה   

 לת. הבעלים של החזירים, ולא של מקום השחיטה. התשובה נפס

שהוא לא רצה שימצאו את החזירים. אך בפסקה נכתב שהוא  נכתב  אינה נכונה: בתשובה זו    (3)תשובה   

 רצה שהם יחזרו כדי לשחוט אותם. התשובה נפסלת. 

התשובה    (4)תשובה    לחזירים.  בקשר  הציבורית  לדאגה  שותף  היה  לא  שהוא  נכתב  בתשובה  נכונה: 

ר על חייהם של החזירים, בעוד ארנולדו רצה לשלוח  בפסקה מתואר שהציבור רצה לשמוכן  שמתאימה  

 אותם לשחיטה. התשובה מתאימה. 

  .(4)התשובה הנכונה היא  
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 ' לפי הפסקה האחרונה.  תשבה יש להבין פרט מידע הקשור לצמד טאמוור  ממוקדתזוהי שאלה  . 21

. המידע בנוגע ל"דיילי מייל" לא  מכר אותם  עיתון "דיילי מייל"שאינה נכונה: בתשובה נכתב    (1)תשובה   

)בפסקה האחרונה    מכר, ולא  קנה אותםהעיתון    –  ם לאמור בתשובהלא תואנכתב בפסקה האחרונה, וגם  

 נאמר שהבעלים החדשים העביר אותם למקלט(. התשובה נפסלת. 

ה זו נכתב שהחזירים הופיעו בסרט. אך הם לא הופיעו בסרט, אלא נוצר  אינה נכונה: בתשוב  (2)תשובה    

 סרט שמבסס על הסיפור שלהם. התשובה נפסלת. 

אינה נכונה: בתשובה זו נכתב שהחזירים ניסו לברוח שוב. זה לא נכתב בפסקה, ולכן התשובה    (3)תשובה   

 נפסלת. 

נכתב    (4)תשובה    האחרונה  בפסקה  המטבחיים.  לבית  נשלחו  לא  מעולם  שהם  נכתב  בתשובה  נכונה: 

שהחזירים נשלחו לבית מקלט לחיות למשך שארית חייהם. לכן, ניתן להניח שהם לא נשחטו. התשובה  

 מתאימה. 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 בה יש לקבוע מה נכון על פי הקטע.  כללית זוהי שאלה  . 22

נכונה: בתשובה נכתב שנהר "אברון" נמצא בסמוך למלסברי. נהר זו הוזכר בפסקה השנייה    (1)תשובה   

 כחלק מנתיב הבריחה של החזירים, ולכן ניתן להסיק שהוא קרוב לעיר זו. התשובה מתאימה.  

. זה לא נכתב בקטע, ולכן  BBCאינה נכונה: בתשובה זו נכתב שה"דיילי מייל" הוא בבעלות    (2)תשובה   

 נפסלת.   התשובה

אינה נכונה: בתשובה זו נכתב שדיג'וליו הציע פרס למי שיחזיר בשלום את החזירים. זה לא    (3)תשובה   

 הוזכר בקטע, ולכן תשובה זו נפסלת. 

' הם חיה שמורה. על פי הקטע תשובה זו אינה  ת נכונה: בתשובה נכתב שחזירי טאמווראינה  (4)תשובה  

 נכונה כיוון שחזירים מסוג זה היו מיועדים לשחיטה, ולכן התשובה נפסלת.  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

 
מספר 
 השאלה 

16 17 18 19 20 21 22 

התשובה 
 1 2 1 4 1 2 3 הנכונה

 
 

____ הספרים באוספים    כדי  י העשרונית לסיווגאכי "רוב הספריות משתמשות בשיטת דיובמשפט נכתב   1.

 פועל שיתאר את סיווג הספרים לאוספים. . אנו מחפשים שלהם"

 לקטלג )מהמילה קטלוג(, לסווג =  catalogue :(1)תשובה  

 למוסס=  dissolve  :(2)תשובה  

 לשחרר=  liberate :(3)תשובה  

 להשלים, להוסיף =  supplement  :(4)תשובה  

 הספרים באוספים שלהם". את  גלקטל כדי י העשרונית לסיווגא"רוב הספריות משתמשות בשיטת דיו 

 .(1)התשובה הנכונה היא  
 

'ונציה היא לא פארק שעושועים!' הוא ____ שנעשה בו שימוש על ידי תושבים המוחים  כי " במשפט נכתב   2.

 . משמעותה 'סיסמה', 'טענה' וכו'ש מילה  חפשנעל ההשפעות השליליות של תיירות בעיר". 

 חידה  =  riddle:(1)תשובה  

 סיב=   fiber:(2)תשובה 

 מטען=  cargo  (3)תשובה 

 סלוגן, סיסמה =  slogan: (4)תשובה 

שנעשה בו שימוש על ידי תושבים המוחים על ההשפעות    סלוגן"'ונציה היא לא פארק שעושועים!' הוא   

 השליליות של תיירות בעיר". 

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

  םשרירי  תכי "סינדרום תעלה קרפלית הוא ____ רפואי הגורם לכאב, חוסר תחושה וחולשבמשפט נכתב   . 3

 . תרפואי בעיהשתתאר אנו מחפשים מילה בזרוע וביד". 

   ניסוי = experiment :(1)תשובה  

 מצב =  condition :(2)תשובה 

 חיקוי=  imitation: (3)תשובה 

 סידור =  arrangement: (4)תשובה 

 רפואי הגורם לכאב, חוסר תחושה וחולשה שרירית בזרוע וביד".  מצב"סינדרום תעלה קרפלית הוא  

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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מיילים מצפון לעיר ניו יורק".   120כי "אלבני, עיר הבירה של מדינת ניו יורק, ____ בערך במשפט נכתב  . 4

 אנו מחפשים מילה הקשורה למיקום של העיר אלבני. 

 מתוחזק =  maintained :(1)תשובה  

 ממוקם=  situated :(2)תשובה 

 מוצג, מודגם =   illustrated :(3)תשובה 

 לכומ=  contained: (4)תשובה 

 מיילים מצפון לעיר ניו יורק". 120בערך ממוקמת אלבני, עיר הבירה של מדינת ניו יורק, " 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

 ". 15- מאה ההכי "היונגל דאדיאן, אחת האנציקלופדיות המוקדמות, ____  במשפט נכתב  . 5

 שתקשר בין האנציקלופדיה ובין תיאור הזמן. אנו מחפשים מילה  

 עומד בקצב של =   keeps up with :(1)תשובה  

 - החל, מתוארך ל=  dates back to :(2)תשובה 

 מפצה על =    makes up for :(3)תשובה 

 - מתרחק מ=   turns away from: (4)תשובה 

 ". )כלומר, אז היא נוצרה( 15-מאה הל מתוארכתהיונגל דאדיאן, אחת האנציקלופדיות המוקדמות, " 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

, זכתה לשבחים על ידי מבקרים  שמורהלא  דרך  ,  -1998"הרומן של ג'ון בורנהאם שוורץ מכי  במשפט נכתב   . 6

 שקשורה למבקרים ולקוראים של הרומן. אנו מחפשים מילה   וקוראים ____".

 בנפרד =  apart :(1)תשובה  

 לבד=  alone :(2)תשובה 

 שוב=   again :(3)תשובה 

 באופן דומה, כאחד =  alike: (4)תשובה 

מ  שוורץ  בורנהאם  ג'ון  של  וקוראים  שמורהלא    דרך,  1998-"הרומן  מבקרים  ידי  על  לשבחים  זכתה   ,

 ." כאחד

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

 משאיר לאנשים מעט זמן ל____ שקט".כיום  הקצב המהיר של העולם   כי "במשפט נכתב  . 7

 דחייה=  rejection :(1)תשובה  

 הרהור, רפלקציה, השתקפות =  reflection :(2)תשובה 

 חזרה=   repetiton:(3)תשובה 

 הגבלה =  restriction: (4)תשובה 

 שקט".  הרהורמשאיר לאנשים מעט זמן לכיום הקצב המהיר של העולם " 

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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מתייחסים אליהן  ,   ____  שטח אדמה  כי "כיוון ששתי היבשות אירופה ואסיה יוצרותבמשפט נכתב   . 8

 כאירואסיה."  במאוחד

 יחיד =  single :(1)תשובה  

 ר חמּו=  severe :(2)תשובה 

 דומה =   similar:(3)תשובה  

 עקשן=  stubborn: (4)תשובה 

 כאירואסיה."   מתייחסים אליהן במאוחד,  יחיד  שטח אדמה   "כיוון ששתי היבשות אירופה ואסיה יוצרות  

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

 ספינה בנמל היא בטוחה, אך לא לשם כך נבנו ספינות".: "פתגם  נכתבבמשפט המקורי   9.

בתשובה נכתב כי אדם צריך לתכנן את המסע שלו בזהירות כדי להגיע בשלום.  אינה נכונה.    (1)תשובה   

 התשובה לא מתאימה כיוון שמשמעות הפתגם היא לא בהקשר של בטיחות. התשובה נפסלת. 

ם את הפוטנציאל, אדם צריך לשאוף לקחת סיכונים. תשובה זו חוזרת  על מנת להגשינכונה.    (2)תשובה   

אמנם הכי בטוח לאדם להישאר בסביבה מוכרת, אך לא לשם    :במשמעותה על הפתגם במשפט השאלה

 . התשובה מתאימה.הוא נוצרכך 

החלומות שלהם.  בתשובה נכתב כי הרבה אנשים לא יודעים כיצד לרדוף אחר  אינה נכונה.  (  3)תשובה   

לא יודעים כיצד להגשים את החלומות  שאנשים  מתאר  פירוש זה אינו מתאים לפתגם כיוון שהפתגם לא  

 . התשובה נפסלת. הדרוש סיכוןאת לקחת  כאלה שחוששיםשלהם, אלא 

אנשים המחפשים הרפתקאות, בעוד שאחרים מעדיפים    בתשובה נכתב כי יש  .אינה נכונה(  4)תשובה   

תשובה זו אינה מתאימה לפתגם שטוען שיש לקחת סיכונים ולצאת מהמקום הבטוח.  חיים שקטים.  

 התשובה נפסלת. 

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

.10 " נכתב:  המקורי  פייבמשפט  ריצ'רד  פלאנמ נהמדענים  וטים  אן  מתארים  היקום  רי  )שפה  ת  בפרוזה 

 צלולה ורהוטה".  ספרותית( 

פיצחו הרבה מסודות היקום. יש כאן מידע נוסף  רי  נאן ופלמנפיי ש בתשובה כתוב  נכונה.  אינה    (1)  תשובה 

 שלא נכתב במשפט המקורי, ולכן התשובה נפסלת. 

רי על היקום הם בהירים ומוצגים באופן  נאן ופלמ נבתשובה נכתב כי כתביהם של פיי  נכונה.  (2)תשובה   

 התשובה חוזרת על הרעיון המרכזי במשפטי השאלה, ולכן התשובה מתאימה. ברור. 

נכונה.  (  3)  תשובה  כי  אינה  נכתב  ופלמ נפייבתשובה  מוכשרים.    סופריםו נכבדים  מדענים  הם  רי  נא ן 

,  יש כאן מידע נוסף  -ם  המשפט המקורי התייחס ליכולות הכתיבה שלהם אך לא לאיכות עבודתם כמדעני

 ולכן התשובה נפסלת.  

נ(  4)  תשובה  נכתב    כונה.אינה  ופלמ נפיישבתשובה  מהנה.    גורמיםרי  נ א ן  ואפילו  מעניין  להיות  למדע 

נוסף שלא    מידע   רק בתיאור היקום, וגם החלק על הנאה הוא  ' כללית מדי, שכן המשפט עסקהמילה 'מדע 

 משפט המקורי, ולכן התשובה נפסלת. במופיע 

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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חמישה    ה בתשיר  ה של שורתהצגתהמשורר הסיני מיי שאנג מקבל קרדיט על  במשפט המקורי נכתב: " . 11

   , הוא זה שיצר סגנון זה לראשונה.כלומר ".תווים 

חמישה    שורת, ביניהן  מיי שאנג  השירה החדשניות שלטכניקות  בתשובה נכתב כי    נכונה.אינה    (1)  תשובה 

סינים.  א,  תווים משוררים  הרבה  ידי  על  התשובה  המומצו  בעוד  אחת,  בטכניקה  עסק  המקורי  שפט 

 ובה נפסלת. , ולכן התש מידע נוסף ם אחרים. זהות ולהשפעתן על משוררימתייחסת לטכניקות רבו

.  חמישה תווים  שורתטכניקות שירה כמו  בתשובה נכתב כי מיי שאנג העדיף    אינה נכונה.  (2)תשובה   

שהוא  טכניקה אלא  ת ההמשפט המקורי לא התייחס לטכניקות נוספות, ולא נכתב שם שהוא העדיף א

 סותר, ולכן התשובה נפסלת.ו נוסף  אותה. יש כאן מידעפיתח 

שה  נכונה.(  3)  תשובה  הראשון  למשורר  נחשב  שאנג  מיי  כי  נכתב  בתשבתשובה  בתמש  חמישה    שורה 

 חזרה על הרעיון המרכזי של המשפט, ולכן התשובה מתאימה.  זוהי . תווים

כל  באופן יעיל יותר מ  ת חמישה תוויםשורבתשובה נכתב כי מיי שאנג השתמש ב  אינה נכונה.  (4)  תשובה 

 .נפסלתמשוררים אחרים, ולכן התשובה  לפט המקורי אין השוואה . במשאחר סיני משורר

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

בהם הייתה ירידה מהירה במחירי המזון, אחוז האנשים  על אף שני עשורים  במשפט המקורי נכתב: " . 12

 שים לב למערכת יחסים של ניגוד. נ  במדינות מתפתחות שסובלים מתת תזונה נשאר גבוה".

ב  נכונה. אינה    (1)תשובה    כי  נכתב  במקומות  בתשובה  צנחו  המזון  מחירי  האחרונים,  העשורים  שני 

מסויימים בעולם, אך נשארו גבוהים בהרבה מדינות עניות. במשפט המקורי נכתב שאחוזי תת התזונה  

 התשובה נפסלת. שארו גבוהים.  נשארו גבוהים, ולא שמחירי המזון במקומות אלו נ

  פחות השנים האחרונות,   -20מחירי המזון בבירידה בתשובה נכתב כי כתוצאה מ נכונה.אינה   (2)תשובה  

תזונה.   מתת  סובלים  מתפתחות  במדינות  המקוריאנשים  במשפט  שניתן  מזה  הפוך  מידע  ולכן  זה   ,

 התשובה נפסלת. 

בעולם    נכונה.  (3)תשובה    נכתב שבעוד שמחירי המזון  עדיין    -20ב  "נפלו"בתשובה  האחרונות,  השנים 

 . התשובה מתאימה. חזרה על הרעיון המרכזי של המשפט  זוהיאוכל.    הרבה אנשים במדינות עניות חסרל

נכ  נכונה.אינה    (4)תשובה    ירדו בשני העשורים  כי  תב  בתשובה  העובדה שמחירי המזון בעולם  על אף 

   :. יש כאן מידע נוסף שלא מופיע במשפט המקורידווקא עלתההאחרונים, תת תזונה במדינות מתפתחות  

 נפסלת.  התשובהלא נאמר שתת התזונה במגמת עלייה, אלא שיש עדיין אנשים רבים שסובלים מכך. 

 .(3)התשובה הנכונה היא  
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מ  פסקה שאלת    זוהי 13. המחבר  מה  לתאר  שהמצב    סבירשמבקשת  נכתב  זו  בפסקה  השנייה.  בפסקה 

כלומר,  ללמד מנהיגים עתידיים.    כדיהפוליטי בסין היה לא יציב, ושקונפוציוס החליט להפוך למורה  

 מורה. היות בחר לונפוציוס המחבר מסביר מדוע  ק

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

העקרונות  יש להבין את מטרת הפסקה השלישית. פסקה זו עוסקת בעיקר בתיאור  בה    פסקה  תזוהי שאל 14.

 . חר להנחיל לתלמידיוקונפוציוס בש אמונותוה

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

הפסקה השלישית. המילה    מתוך  Li-על אנשים שמתאמנים בלהסיק  בה יש להבין    ממוקדתזוהי שאלה   . 15

Li  מוסברת כך:, ו11מופיעה בשורה 

  "which might be transleated as proper behavior or good manners " 

 . לומד להחזיק בהתנהגות נאותה ונימוסים טובים  Li- , אדם שמתאמן בכלומר 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

הלכו אחר    סינים החזיקו בדת ובמקבילפסקה האחרונה מדוע הרבה  מה בה יש להבין  פסקה  זוהי שאלת  .  16

 :נכתב כי 18-17. בשורות תורתו של קונפוציוס

 "it was viewed as a way of life, a code of moral and social behavior, rather than a religion " 

כלומר, הרבה אנשים האמינו בתורתו של קונפוציוס במקביל לאמונה בדת אחרת, כיוון שלדעתם תורתו   

 התנהגות מאשר דת.  קודהייתה יותר כמו דרך חיים ו 

 .(3)התשובה הנכונה היא  

 

 בה יש לתת כותרת מתאימה לקטע.כללית מדובר בשאלה   .  17

כותרת זו אינה מתאימה לקטע, כיוון    ".קונפוציוס: פוליטיקאי או פילוסוף?"אינה נכונה:    (1)תשובה   

 שרק הפסקה השנייה עסקה בעבר הפוליטי של קונפוציוס, וזה לא מתאים לכל הקטע. התשובה נפסלת.

. זו כותרת שיכולה להתאים לקטע, כיוון שרוב הקטע  "מורה גדול והפילוסופיה שלו"נכונה: ( 2)תשובה  

 סק בהצגת תורתו ואמונותיו של קונפוציוס. התשובה מתאימה. ע

על דתות  "דתות שונות בסין"אינה נכונה:    (3)תשובה    זו אינה מתאימה, כיוון שלא הרחיבו  . תשובה 

 שונות בסין, אלא רק על תורתו של קונפוציוס שאינה נחשבת כדת. התשובה נפסלת. 

, כיוון  מתאימה. תשובה זו אינה  "קונפוציוס על קומוניזם   תורתההשפעה של  "אינה נכונה:    (4)תשובה   

 שרק הפסקה האחרונה עסקה בקשר בין תורתו של קונפוציוס ובין קומוניזם. התשובה נפסלת. 

 .(2)התשובה הנכונה היא  
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 קטע. ה ת שלהמרכזי המטרהבה יש להבין את  כללית מדובר בשאלה   . 18

כיוון שהפסקה הראשונה  מנכונה: להציג את תיאוריית האורז של טלהלם. התשובה מתאימה    (1)תשובה   

תאוריה והפסקה האחרונה  את ה  סבירה ומהתאוריה, הפסקה השנייה מתארת    הרקע ליצירת מציגה את  

 תאוריה. התשובה מתאימה.מציגה מחקר שנועד לבחון את ה

הת  (2)תשובה    בסין.  אינדיבידואליות  על  מחקר  לתאר  נכונה:  שרק  אינה  כיוון  מתאימה  אינה  שובה 

מחקר הציגה  האחרונה  שהפסקה  אחד  ספציפי  בביטוי  רק  עסק  הוא  וגם  אינדיבי,  בסיןל  .  דואליות 

 התשובה נפסלת. 

הנהר    (3)תשובה    בהשפעת  לדון  נכונה:  של  ע אינה  שונים  סגנונות  הוזכרו  אמנם  חקלאות.  סגנונות  ל 

. הקטע עוסק בהשפעה של הנהר  חקלאות מצפון ומדרום לנהר, אך זה לא הנושא המרכזי של הקטע

 . התשובה נפסלת. והחקלאות על התנהגות אנושית

  ןכיוו מ: להציג מאפיינים גאוגרפיים מצפון ומדרום לנהר. התשובה אינה מתאימה  אינה נכונה  (4)תשובה   

הקטע. התשובה    עיקר , זה אינו  יתר על כן.  הגאוגרפי  שלגו צורות שונות של חקלאות, ולא  צוה שבקטע  

 נפסלת. 

 .(1)התשובה הנכונה היא  

 

אנשים    עלחושבים בסין  יש למצוא מה  קה הראשונה.  פסמהפרט מידע  ב  שעוסקת  פסקהזוהי שאלת    .19

 : שגרים מצפון לנהר

אנשים אלו הם פחות מגוונים תרבותית מאנשים מדרום לנהר. זה    ,ובהשלפי התאינה נכונה:    (1)תשובה   

 לא נכתב בפסקה, ולכן התשובה נפסלת. 

  תוארו שם רק    -  סקהמשאר סין. זה לא נכתב בפ  מבודדיםהם    ,תשובהלפי האינה נכונה:  (  2)תשובה   

 התשובה נפסלת. שמדרום לנהר.הבדלים בינם לבין האנשים  

שהם דווקא נחשבים  כתוב  בפסקה  הם חברותיים ומסבירי פנים.    ,שובהלפי התאינה נכונה:    (3)תשובה   

 כפחות קהילתיים, ולכן התשובה נפסלת. 

בפסקה נכתב עליהם    הם יותר עצמאיים מאלו שגרים מדרום לנהר.  ,שובהלפי התנכונה:    (4)תשובה   

 התשובה מתאימה.  , ביטוי שמשמעו עצמאיים, מסתמכים על עצמם.”self-sufficient“הם ש

 .(4)התשובה הנכונה היא  

 

מילה יוצאת דופן. גם אם המילים לא מוכרות ניתן לנסות להבין    למצואשבה יש    ממוקדתזוהי שאלת   . 20

בקטע הקשרן  מתוך  משמעותן  המילים את   :  primary,  staple  ו-main    המילה  את    כולן מתארותcrop 

 מקבילה.שמשמעותן , וניתן להסיק מכך יבולשמשמעותה  

 ייחודי =  particularנכונה:  (1)תשובה  

 ראשי , י= עיקר primaryאינה נכונה:  (2)תשובה  

 רכזי מרכיב מ=  stapleאינה נכונה:  (3)תשובה  

 י ר = עיק mainאינה נכונה: ( 4)תשובה  

  .(1)התשובה הנכונה היא  
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את הרעיון המרכזי של הפסקה האחרונה. בפסקה זו מתואר המחקר  מצוא  בה יש ל   פסקהזוהי שאלת   . 21

 תאוריית האורז.ב תומך, אשר של טלהלם בקרב סטודנטים 

במחקר  התשובה לא נכונה כיוון ש  .בין תרבות חיטה ובין תרבות אורז  שוותלהאינה נכונה:    (1)תשובה   

 בין התרבויות עצמן. התשובה נפסלת. , ולא םיטנד וטס לש  מאפיינים אישיותייםין ההשוואה היא ב

מסורות חקלאיות של    דרך   ותנכונה: לתאר כיצד טלהלם הראה שתכונות של אנשים מעוצב  (2)תשובה   

 התשובה מתאימה.   -משפחותיהם 

התאוריה  שם    -אינה נכונה: להסביר מדוע התאוריה של טלהלם נקראת "תאוריית האורז"    (3)תשובה   

 . התשובה נפסלת.עיקר הפסקהזה לא אך לא מוסבר מדוע נבחר שם זה, וממילא בפסקה, מופיע אמנם 

ל  (4)תשובה    ו  איך  תאראינה נכונה:    - על סטודנטים באוניברסיטה    םמחקרערכו את    עמיתיוטלהלם 

קר, ולא אופן  ה הוא התוצאות והמסקנות מהמחהעיקר של , אך  מוזכר בפסקה  אופן ביצוע המחקר אמנם  

 . התשובה נפסלת. ביצועו

 .(2)התשובה הנכונה היא  

 

 מה נכון לגבי סין כיום: בה יש להסיק מהפסקה האחרונה פסקה זוהי שאלת  . 22

הפסקה  לפי  .  "הרבה אנשים שחיים בערים מגיעים ממשפחות שעסקו בעבר בחלקאות"נכונה:    (1)תשובה   

משפחתם  עוסקות כיום בחקלאות אך    הרבה מהסטודנטים שהשתתפו במחקר הגיעו ממשפחות שלא

 התשובה מתאימה. לפני כמה דורות.  עסקה בכך 

.  "רוב המשפחות שעסקו בחקלאות כבר לא שולחות את ילדיהן לאוניברסיטה"אינה נכונה:    (2)תשובה   

 בפסקה דווקא השתתפו סטודנטים שהם ילדים של משפחות שעסקו בחקלאות, ולכן התשובה נפסלת. 

התשובה אינה מתאימה כיוון שממצאי    ".תאוריית האורז כבר לא מקובלת"אינה נכונה:    (3)תשובה   

 מחזקים את התאוריה. התשובה נפסלת.  2014-בהמחקר שפורסם 

התייחסות    בפסקה  אין  . "נאמנות נחשבת כערכית יותר מאשר אינדיבידואליות"נכונה:  אינה    (4)תשובה   

 , ולכן התשובה נפסלת. לשיפוט ערכי על ההבדלים בין צפון ודרום

 .(1)התשובה הנכונה היא  


