
  
  2012פברואר  מבחן אמת, מועדפתרוות 

: הפתרוות בקובץ זה כתבו ע"י מדריכי יב רווח פסיכומטרי. הפתרוות אים מטעם הערה

היוצרים במבחן האמת  לבחיות ולהערכה, שהיו הבעלים היחיד של זכויות המרכז הארצי

  שפורסם.

  פרק ראשון –חשיבה מילולית 

  אלוגיות:

  .שמשועדה להגן מפי המצחייה . מחטמפי הועד להגן אצבעון  .5

 ).4התשובה הכוה היא (

  ביקש מרצות.  –הפציר הכה מרצות,  –הפליא מכותיו  .6

 ).4התשובה הכוה היא (

  .עלהקבוצה של  –עלווה . פעוטקבוצה של  –טף  .7

 ).1התשובה  הכוה היא (

  .ר מה אחראל דבטלאי חיבר  –הטליא אל דבר מה אחר.  בולחיבר   -בייל  .8

 ).3התשובה הכוה היא (

  .מאירמדבר מה ה גרם –מסתוור . ושבגרם מדבר מה ה - מתבדר .9

 ).4התשובה  הכוה היא (

  פראי.-הפיכה ללא - מואר. אילוף-הפיכה ללא –האפלה  . 10

 ).4התשובה הכוה היא ( 

  

  השלמת משפטים:

שהקיבוץ, שבו מתרחשת  מה גםהוער,  אים מעייים עוד את"תכיו של ספר ישן זה  . 15

מדוע  קשה להביןבספרות הילדים והוער. לוכח זאת  איבד כבר את קסמועלילתו, 

  החליטו המוציאים לאור להמשיך ולהדפיסו. 

הסבר: הוער לא מתעיין בסיפור וגם לא במקום בו הוא מתרחש, לכן היה הגיוי לו 

את, הם לא מפסיקים המוציאים לאור היו מפסיקים להדפיס את הספר. למרות ז

  החלטה שקשה להביה.  –להדפיסו 

 ).3התשובה הכוה היא (

 

 מסודר"כשהוריי אפשרו לי לערוך מסיבה בבית, הם אמרו שהם בטוחים שימצאוהו  . 16

. לפיכך, כששבו אל הבית המסודר ידעתי לא אסדרוכשיחזרו, אך ידעתי שהם סבורים ש

  ."להיראות שווי פש, אף שיסו מופתעיםשהם 

הסבר: ההורים ציפו לכך שהבית לא יהיה מסודר לאחר המסיבה. כשראו שהוא כן 



  
  אבל היה ברור שהם מופתעים. –מסודר, הם יסו להראות אדישים 

 ).1התשובה הכוה היא (

 

הוא עיבוד קולועי של סרט איה מפתיעה, שכן התסריט שלו הימעות הקהל מצפייה ב" . 17

סרטים שעלילתם מדיר את רגליו מוע שהקהל , והרי ידסיפור שהתפרסם זה מכבר

 על יצירות ספרותיות." מבוססת

הסבר: הקהל לא אוהב ספרים המבוססים על ספרים, לכן צפוי שהקהל לא ירצה לצפות 

  בסרט המבוסס על סיפור שהתפרסם לאחרוה.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

מברוך לקבל אות הוקרה על פועלו כדבן,  יותרהיה אפשר לבחור אדם ראוי  ספק אם" . 18

על  לא פלהשהרי לאיש לא זכור ולו מקרה אחד שבו בקשה לתרומה שהופתה אליו 

  ."קשובותאוזיים 

  הסבר: ברוך קיבל אות הוקרה כדבן כיוון שעה לכל בקשה לתרומה.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

עם העוברים על הדיבר "לא  להחמיר יש"חלקיה, הוגה שחי בעת הקדומה, טען כי  . 19

זו עברה שאין בה זק ממשי לזולת. הוא אמר: "כל הותן עייו במה אף שתחמוד", 

  ."לוקחים ממולו, ומה שבידו  אין ותיםשאיו שלו, מה שמבקש 

הסבר: חלקיה חשב שראוי להעיש את מי שמתאווה לרכושם של אחרים: לא לתת לו 

  שיש לו. את מה שהוא מבקש, ולקחת את מה 

 ).2התשובה הכוה היא (

 :היגיון

פירושו שיש סיבה לדבר. אם איש מלבד דלתון לא מכה אותו בתואר אמן,  –ולא בכדי  . 20

סימן שלא מעריכים אותו. אם הדבר עשה שלא בכדי, יתן להסיק כי הוא לא ראוי 

  לתואר זה.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

אחוז מוך של מחלות לב. קובי מסיק קשר המחקר מצביע על קשר בין ריצה לבין  . 21

) הופכת את הסיבתיות: מחלות לב מועות 2סיבתי: ריצה גורמת למחלות לב. תשובה (

ות במחלות לב. זו מהחולה לרוץ, ולכן יש התאמה בין הרצים לבין אלו שחולים פח

של ) מוסרות מידע לא רלווטי לתהליך הסקת המסקה 3(-) ו1תשובה ( התשובה הכוה.

  ) דווקא מחזקת את מסקתו.4קובי, ותשובה (

 ).2התשובה הכוה היא (



  
 

  מהתוים יתן להסיק כי ילי לא אופה עוגה, ולכן היא קוה בוטים או משקאות. . 22

  בדוק באיזו מהתשובות האפשריות וצרת סתירה עם תוי השאלה:

בוטים. לפי דבריה של ): אם עפרה אופה עוגה וילי קוה משקאות, תמר קוה 1תשובה (

אפשרית, ולכן זו  עפרה, היא לא תקה עוגה אם תמר קוה בוטים. תשובה זו לא

): אם ילי קוה בוטים ותמר קוה משקאות, עפרה יכולה 2תשובה ( התשובה הכוה.

  לקות עוגה. אין סתירה עם תוי השאלה, ולכן התשובה פסלת.

תארת אופה עוגה וילי קוה משקאות. תשובה זו מ ): עפרה קוה בוטים, תמר3תשובה (

): עפרה אופה עוגה, תמר קוה משקאות ותמר 4תשובה ( מצב אפשרי, ולכן היא פסלת.

  קוה בוטים. תשובה זו מתארת מצב אפשרי, ולכן היא פסלת.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

  בדוק את התשובות האפשריות: . 23

של יפתח רק קופסאות שימורים של תירס, אך לא אמר במזווה  לפי תון א'): 1תשובה (

  דבר על צורתן. התשובה פסלת.

במזווה של יפתח רק קופסאות שימורים של תירס, אך לא אמר  תון א'לפי ): 2תשובה (

  דבר על צורתן. התשובה פסלת.

): תון א' מתאר את תכולת המזווה של יפתח, לא אמר דבר על המזווה של 3תשובה (

  פסלת.כל. התשובה מי

במזווה של יפתח שימורי תירס בלבד, ולכן אין בו שימורי טוה. תון א' לפי ): 4תשובה (

התשובה ובעת מתון א'. תון ב' מתאר כי רק במזווה של מיכל יש קופסאות שימורים 

מלביות, ולכן אין במזווה של יפתח קופסאות מלביות בכלל, וקופסאות מלביות של 

  טוה בפרט. התשובה ובעת גם מתון ב'. זו התשובה הכוה. שימורי

 ).4התשובה הכוה היא (

  



  
 

  המחשת המצב המתואר בשאלה: . 24

  

  

  

   

  

  כעת, ותר לשבץ את בימין וחיים הצמודים זה לזה:

  

  

  

  

  שי מצבים אפשריים מתקבלים:

  

  

  

  

  

  או:

  

  

  

  

): ביו לבין דיאל עומד 1יתן לראות כי התשובה היחידה הכוה בהכרח היא תשובה (

  בדיוק אדם אחד.

  ).1התשובה הכוה היא (

 הבת הקרא:

אותו צורה דומה". לכן, התשובה תופעת הדמיון העצמי: "... לשלם ולחלק שמרכיבים  . 25

  הכוה היא זו שמתואר בה שלם וחלק.

 ).4התשובה הכוה היא (

  

 אליעזר דניאל שלום

 בנימין חיים

 אליעזר בנימין חיים דניאל שלום

 אליעזר דניאל שלום חיים בנימין



  
בדוגמת הוצה מתייחסים להסתכלות על חלק מוצה (סיב) בעזרת מיקרוסקופ שמתמקד  . 26

בחלק זה, ולהסתכלות על הוצה כולה ממרחק רב יותר. כך גם בהסתכלות על החוף 

ממעוף  –רק חלק קטן ממו, ובהסתכלות על החוף ממבט על ממבט אדם, שמסוגל לראות 

  הציפור.

 ).4התשובה הכוה היא (

 

איה  –קו החוף איו גדל פי שיים כיוון שצורת החוף היא למעשה פרקטלית, כלומר  . 27

  שומרת על יחס ישר בין גודל התצלום לבין האורך המדד עקב ריבוי ממדיה.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

מד זה קטן גדול מקו ישר. מ –ישרים ממד אחד, ולקו החוף ממד פרקטלי ווים לק . 28

  משטחים.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

בפסקה האחרוה מתואר השימוש בהבת הפרקטלים ליצירת מבים מלאכותיים  . 29

. לא אמר דבר על כך שמבים אלו יהיו טובים םעבור האדשיחליפו איברים פגועים 

  מהמקוריים.

כו4ה היא (התשובה ה.( 

 

המילה 'לכאורה' אמרת בהקשר למורכבות תיאור המידע. לכן, יתן להסיק כי למעשה  . 30

  אפשר לבטא את המידע הרב בתמצות.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

   



  
  פרק שי –חשיבה מילולית 

  

  אלוגיות:

  

הוא החלק העליון  גג. יערהיא החלק העליון בפרטים (עצים) המרכיבים את ה צמרת .5

  .שכוהבפרטים (בתים) המרכיבים את ה

 ).1התשובה הכוה היא (

 

  עליו. לוותרמה שקשה  – חוץעליו. להישען מה שקשה  – רעוע .6

 ).2התשובה הכוה היא (

 

הוא  מטפה. שיר ערשהוא כלי שמטרתו לבטל את התוצאה שגרמה בעזרת שעון מעורר  .7

  .גפרורמה בעזרת כלי שמטרתו לבטל את התוצאה שגר

 ).1התשובה הכוה היא (

 

  אחד או יותר.חור שיש לו  – מחורראחת או יותר. בליטה שיש לו  – מסוקס .8

 ).3התשובה הכוה היא (

 

  של דבר מה. טעםבודק את ה – טועםשל דבר מה.  משקלבודק את ה – שוקל .9

 ).2התשובה הכוה היא (

 

  לחפץ אחר. בורגכלי לחיבורו של  – מברגלחפץ אחר.  חוטכלי לחיבורו של  – מחט . 10

 ).1התשובה הכוה היא (

  

 השלמת משפטים:

  

 מכיווןהשערות בדבר המהלך המדויק של האירועים,  אלא להעלותיכולים  איו"כיום  . 15

  ."רבשהמידע המצוי ברשותו אודותיהם איו 

בדיוק. יתן רק הסבר: אין לו מספיק ידע בוגע לאירועים שקרו כדי לדעת איך התרחשו 

  לשער מה היה התרחיש המדויק.

 ).3התשובה הכוה היא (

 

מצטער ששכרתי  הייתי בוודאי, כל כך מוךהיה שכר הטרחה ששילמתי לעורך דיי  לולא" . 16

  בידו להביא לידי זכייתי במשפט." לא עלהאת שירותיו, שכן בסופו של דבר 

מתי לו מעט עבור שירותיו, אי לא הסבר: עורך הדין ששכרתי הפסיד במשפט. כיוון ששיל



  
  לייצג אותי. בומצטער שבחרתי 

 ).3התשובה הכוה היא (

  

"חוקרים שיערו כי הסיבה לטייתן של חפרפרות הקצף לחפור מחילות עמוקות במיוחד  . 17

היא שמחילות כאלה מסייעות להן לעמוד בשיויי טמפרטורות במהלך היממה. ההשערה 

 דווקא כשאיןלחפור מחילות עמוקות  והגותהקצף כשהתברר כי חפרפרות  זחה

שוכות באזורים שבהם יש הבדלים קיצויים בין טמפרטורות היום לטמפרטורת הלילה. 

  ."למצוא הסבר חלופי להתהגות זולפיכך מסים כעת החוקרים 

הסבר: חפרפרות והגות לחפור מחילות עמוקות מאוד. חוקרים חשבו כי המחילות 

עליהן מפי שיויי טמפרטורה (חום לקור או הפוך). החוקרים גילו כי אמורות להן 

החפרפרות חופרות מחילות גם כשאין שיויי טמפרטורה, ולכן הביו שטעו. עכשיו הם 

  מסים לחשוב על הסבר חלופי לכך שהחפרפרות חופרות מחילות עמוקות.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

לחברה שפיתחה אותה  איה מקהחדשה  החוק הקובע כי המצאת תרופה חקיקת" . 18

מאוד על הצרכן הזקוק לתרופה, שכן מעתה  מקלהרישיון בלעדי לייצורה המסחרי, 

ביכולתה לדרוש בעבור  יכולות להיות חברות מתחרות, ולכן איןלחברה המפתחת 

  התרופה כל מחיר שהוא."

פיתחו. כך הסבר: חוק חדש מאפשר לחברות תרופות לייצר תרופות שחברות אחרות 

  וצרת תחרות מחירים, והצרכן שזקוק לתרופה יכול להשיגה במחיר זול יותר. 

 ).4התשובה הכוה היא (

 

 משביעות הרצון של העובדים. יותר"ידוע שבעיי המכ"ל, השיקולים הכלכליים חשובים  . 19

בעקבות דרישת העובדים לא הייתה צפויה, החלטתו להשבית את שעון הרדומיזציה  לכן

  ."הגדלת עלויות הייצורמשמעותה של החלטה זו היא  שכן

הסבר: המכ"ל מתעיין בעיקר בהיבטים הכלכליים של העסק. הוא הפתיע והסכים 

 .לדרישת העובדים, למרות שזו פוגעת ברווחי העסק

  ).3התשובה הכוה היא (

  

  היגיון:

  

המכרסמים,  בתחילת השאלה אמר כי "... הברים הם בעלי חיים קטים מסדרת . 20

המותאמים ברובם לחיים מתחת לפי האדמה". אין באמירה זו כדי להשליך על סוגם של 

  כל בעלי החיים מתחת לפי האדמה.

 ).4התשובה הכוה היא (



  
  

פירוש דבריו של קובלץ: היצרן לא יכול להבטיח שתוצריו יפעלו בצורה זהה. לכן,  . 21

ים שיוצרו על ידי אותו יצרן, ופועלים האפשרות המתאימה היא זו שמשווה בין שי פרט

באופן שוה. אחיו של השופט המכובד זבדיאל הוא פושע. שיהם יוצרו על ידי אותו יצרן 

  (הוריהם), אך פועלים באופן שוה: האחד שומר חוק בעוד שהאחר מפר חוק.

 ).4התשובה הכוה היא (

  

  בדיקת התשובות האפשריות: . 22

טעה שקולה היא "כל בעל פרד הוא בעל  –להיות בעל פרד ): רק בעל סוס יכול 1תשובה (

סוס". איו יודעים להכליל לגבי אופי בעלי הסוסים, אלא רק על בעלי הפרדים, ולכן 

  התשובה פסלת.

טעה שקולה היא "כל חסר אומץ הוא  –): רק בעל דירה יכול להיות חסר אומץ 2תשובה (

ופי בעלי הדירות, אלא רק על חסרי האומץ, ולכן בעל דירה". איו יודעים להכליל לגבי א

  התשובה פסלת.

טעה זו פוסלת את הטעה כי לא  –): כל בעל חלומות יכול להיות בעל גרזן 3תשובה (

  ייתכן שעזרא הוא בעל חלומות ובעל גרזן. התשובה פסלת.

ופם". טעה שקולה היא "כל מזוקן הוא מש –): רק משופם יכול להיות מזוקן 4תשובה (

  לכן, אם עזרא מזוקן, אז הוא גם משופם. זו התשובה הכוה.

 ).4התשובה הכוה היא (

  

  בדיקת התשובות האפשריות: . 23

): לפי תשובה זו, ספי תושב מטרופוליס והשיח התקיים בגותהאם. מכאן שספי 1תשובה (

אומרת  שקרן. ספי אומר כי בטי שקרית. אם ספי שקרן, אז בטי דוברת אמת. כיוון שבטי

  היא אכן דוברת אמת. התשובה מתארת מצב אפשרי, ולכן היא פסלת. –שספי שקרן 

): לפי תשובה זו, בטי תושבת מטרופוליס והשיח התקיים בעיר מטרופוליס. 2תשובה (

מכאן שבטי דוברת אמת. בטי אומרת שספי שקרן. אם בטי דוברת אמת, אז ספי שקרן. 

הוא אכן שקרן. התשובה מתארת מצב אפשרי, ולכן  –כיוון שספי אומרת שבטי שקרית 

  היא פסלת.

): אם בטי וספי תושבי ערים שוות, אחד מהם דובר אמת והאחר שקרן. ראיו 3תשובה (

  , לכן התשובה פסלת.2- ו 1כי מצב זה אפשרי לפי תשובות 

): אם בטי וספי שיהם תושבי גותהאם, שיהם דוברים אמת (אם השיחה 4תשובה (

השיחה מתקיימת במטרופוליס). כיוון  ימת בגותהאם) או ששיהם שקרים (אםמתקי

זו התשובה  שכל אחד מהם מאשים את האחר כי הוא שקרן, מצב זה בלתי אפשרי.

  הכוה.

 ).4התשובה הכוה היא (



  
  

  בדיקת התשובות האפשריות: . 24

איו יכול  –): מי שהוצג בפיו התון השלישי, העוסק באורך כל ספר מתח 1תשובה (

  להסיק כי אין ספרי מתח הכתובים באגלית. התשובה פסלת.

): המשפט מתייחס לסוג הספר, שפת הספר ומספר העמודים בספר. יתן 2תשובה (

להסיק משפט זה מכל אחד מהתוים בפרד. מהתון הראשון עולה כי אין ספר בשפה 

כי  מוד. מהתון השי עולהחמש מאות עאחרת בכלל, ובספרדית בפרט, שאורכם עולה על 

אין ספר בספרדית שאורכו עולה על חמש מאות עמוד. מהתון השלישי עולה כי אורכם 

ולכן לא עולה על חמש  –של ספרי מתח ע בין שלוש מאות עמוד לארבע מאות עמוד 

  מאות עמוד. זו התשובה הכוה.

  התשובה פסלת.): לא יתן להסיק מאף אחד מהתוים תשובה זו. 3תשובה (

): לא יתן להסיק זאת מהתון השי בלבד. התון השי מתייחס לספרים 4תשובה (

  בספרדית בלבד, בעוד שתשובה זו עוסקת בספר הכתוב שוודית. התשובה פסלת. 

 ).2התשובה הכוה היא (

  הבת הקרא:

באת ועדה דתי יותר מאופי משפטי". הדוגמה המו-: "להוראות רבות אופי מוסרי3שורה  . 25

 משפטי.-לשריעה אופי לא –להמחיש זאת 

  ).2התשובה הכוה היא (

  

: "... שכן הביא מוחמד לא יסה לפעול מחוץ לשיטה המשפטית שהייתה 8-9שורה  . 26

  מקובלת בתקופתו."

 ).1התשובה הכוה היא (

  

 : "... מבחיה טכית יש גבול לאפשרות ליצור הלכות חדשות על סמך תקדימים19שורה  . 27

שקבעו בקוראן ובסוה". עילת שערי ההלכה המוסלמית פירושה שאין יוצרים עוד 

  הלכות חדשות בעזרת האג'תהאד והאג'מאע. 

 ).4התשובה הכוה היא (

  

: "... מבחיה טכית יש גבול לאפשרות ליצור הלכות חדשות על סמך תקדימים 19שורה  . 28

לכך שלא יתן עוד להתבסס על התפתחות ההלכה הובילה  שקבעו בקוראן ובסוה".

  התקדימים כדי להפיק הלכות חדשות.

 ).4התשובה הכוה היא (

  



  
: "... ומערכת המשפט כבר עתה על כל הצרכים, מה שהוביל לראשיתו של 23-22שורות  . 29

לפיכך, היציבות האטה את התפתחות מערכת המשפט  בהתפתחות המשפט." הקיפאון

  המוסלמית.

 ).1התשובה הכוה היא (

  

לפי הפסקה הרביעית, בתחילה החקיקה החילוית ועדה להשלים את המשפט המוסלמי  . 30

בתחומים שוים: מסחר ופלילים. במרוצת השים, החקיקה החילוית החלה להתערב גם 

  כמו דיי אישות. –בתחומים שחשבו לשייכים למשפט המוסלמי 

  ).2התשובה הכוה היא (

  

   



  

 

  פרק ראשון –חשיבה כמותית 

baבשאלה תון שווין בין הערך המוחלט של הביטוי  .1    לערך המוחלט של הביטוי

ba   ו שערכו שלכיוון שידוע ל .b ה מחפש מספר עבורו הערך המוחלט של 0 -שו ,

. המספר היחיד שיתן bאו מחסרים ממו את  הביטוי לא משתה כאשר מוסיפים לו

 .0וערכו המוחלט לא ישתה הוא bלהוסיף או להפחית ממו את 

  ).3התשובה הכוה היא (
  

על מת לפתור את השאלה כדאי לסרטט את  .2
הישרים לפי התוים ובדוק לפי הסרטוט מה 

,aהטעה הכוה. בסרטוט מצא כי הישרים 

b ו -e  מקבילים, והישריםc ו- d כיםמאו 

 . dמאוך לישר  bאליהם. מכאן שהישר 

  ).3התשובה הכוה היא (
  

 

  

xbaתוה המשוואה  .3 28 ו לבודד מתוכה את הועלי , -x   י האגפיםחסר  מש .b8 

xbaוקבל:  28 י אגפי המשוואה בחלק את ש קבל:  2- . כעתוb
a

x 4
2
 . 

  ).4התשובה הכוה היא (
  

. ידוע גם 2x- . מכאן, ציג את גילו של צחי בxייצג את גילו של עוזי על ידי המשתה  .4

. נשווה את x.51מגילו של עוזי, בלומר, גילו של צחי הוא.51שגילו של צחי גדול פי 

x.x -שני הביטויים המבטאים את גילו של צחי 512 כעת נפתור את המשוואה .- 

250 x. י אגפי המשוואהכפול את ש ,4ונקבל2- בx 62. גילו של צחי הוא x

.  
  ).4התשובה הכוה היא (

  

baעל מת לקבל את הביטוי  .5   י הגדולחפש את המספר הראשו ,הגדול ביותר האפשרי

, וחסר ממו את המספר הקטן ביותר המצא a) עבור 10ביותר מתוך התחום (עד 

ואילו  7המספר הגדול ביותר הוא  10 - בתחום. מתוך המספרים הראשויים הקטים מ

 .5, ולכן הערך המקסימלי האפשרי עבור הביטוי הוא 2המספר הקטן ביותר הוא 

  ).1התשובה הכוה היא (
  

פשט את הביטויים שבתשובות על מת למצוא איזה מהם שווה ערך לביטוי   .6

ababa 101412 2 . 

)ba)(ba(  -) 1תשובה (   ,22פתח סוגריים וקבל 354 51112 baba   

)ba)(ba(  -) 2תשובה ( 2652  קבלפתח סוגריים ו ,ababa 102612 2   

)ba)(ba(  -) 3תשובה ( 2453   קבלפתח סוגריים ו ,22 101412 baba    

)ba)(ba(  -)4תשובה (   ,22פתח סוגריים וקבל 4103 103712 baba   



  
  ).3היא (התשובה הכוה 

  

פשט את הביטוי:  .7
n

n

2

2
: 2- . נחלק את המונה והמכנה ב 

n:n

: nn 12

22

22 

. 

  ).3התשובה הכוה היא (
  

על   -1חפש מה הסיכוי שורה שבחר באקראי כן תהיה פגומה, וחסר את התוצאה מ .8
מת למצוא מה הסיכוי שהורה שבחר לא תהיה פגומה. שי המפעלים יחד מייצרים 

15050100ביום    ורות, ומתוכן251510   פגומות. כלומר, הסיכוי להוציא

ורה פגומה הוא  
6

1

30

5

150

25
 :ורה לא פגומה הוא מכאן, הסיכוי להוציא .

1 5
1

6 6
 . 

  ).1התשובה הכוה היא (
  

, ממוצע התושבים בשת 80- לפי הטבלה יתן לראות כי בהשוואה לממוצע בשות ה . 14

זהה לממוצע  80- ), ולכן הממוצע בשות ה%0לא השתה (בעמודת השיוי מופיע  1998

  אלף תושבים. 475, והוא  1998בשת  
  ).3התשובה הכוה היא (

  

עבור הערים התוות, תבון  90- כדי לבדוק מה היה טווח השיוי בערים בשות ה . 15

" 90 -"המספר המוך ביותר בשות ה-" ו 90- בעמודות "המספר הגבוה ביותר בשות ה
 וחשב את ההפרש בייהן עבור כל עיר. עבור עיר ד' מתקבל ההפרש הגדול ביותר.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

 1998בדוק כמה תושבים היו בעיר בשת  1997כדי לחשב את מספר התושבים בשת  . 16

.  1997לעומת שת  %4ובדוק את אחוז השיוי. יתן לראות שהשיוי הוא ירידה של 

96, וכתוב את המשוואה הבאה:  x-ב  -1997סמן את מספר התושבים ב
100

4
 xx  

96פשט את המשוואה וקבל:   
100

96
xי אגפי המשוואה בכפול את ש- 

96

100
וקבל:  

100
96100

10096





x  :קבל צמצם100, לאחר שx  ת100היו בעיר ז'  1997כלומר בש 

 אלף תושבים.

  ).2תשובה הכוה היא (ה
  

לעומת הממוצע בשות  %2אלף, עלייה של  124היה  1998 -בעיר ה' מספר התושבים ב . 17

121124020124היה  80 -. כלומר, הממוצע בשות ה80- ה    אלף בקירוב.  .

- לעומת הממוצע בשות ה %8אלף, ירידה של  96היה  1998 -בעיר ז' מספר התושבים ב

1049608096היה  80 -. כלומר, הממוצע בשות ה80  .  .  

.  מעבר לכך, בערים אלה  1998הערים ח' וט' בעלות מספר מוך מאוד של תושבים בשת 



  
היו פחות 80- כלומר, בשות ה 80 -מתוארת עלייה גדולה בכמות התושבים מאז שות ה

 .80- ממוצע בשות התושבים בערים אלה, ולכן אין צורך לחשב עבורן את ה

  ).1התשובה הכוה היא (

  

הורידו מהצורה המקורית שלוש פאות, אך בעת ההורדה חשפו שלוש פאות. משום כך,  . 18
 ה לא השתה.ישטח הפים של הקובי

  ).1התשובה הכוה היא (
  

שעות. מכאן יתן להסיק ששלושת  4- עכברים א', ב', וג' מכלים קוביית עץ אחת ב . 19

העכברים מכלים 
4

1
 8- קובייה בשעה. עכברים א' וב' מכלים לבדם קוביית עץ שלמה ב

שעות, מכאן שבשעה הם מכלים ביחד 
8

1
קובייה. על מת לחשב כמה מכלה עכבר ג' בשעה 

בייה שעכברים א' וב' מכרסמים יחד בשעה מהחלק ששלושת חסר את החלק מהקו

עכבר ג' מכרסם  -העכברים מכרסמים יחד בשעה כלומר
8

1

8

1

4

1
.קובייה בשעה 

  ).2התשובה הכוה היא (
  

שלבים בדקה, וכאשר הוא יורד  4אם מהירותו של חיים כאשר הוא עולה בסולם היא  . 20

ובה משוואה  x- שלבים בדקה, גדיר את מספר השלבים בסולם כ 6מהירותו היא 
המתארת את כמות הדקות שלוקח לחיים ולעלות ולרדת בסולם באופן הבא: 

15
64


xx
121523וקבל:   .12כפול את אגפי המשוואה פי    xx  יחלק את ש ,

 . 36xוקבל 5 -אגפי המשוואה ב

  ).3התשובה הכוה היא (
  

2516943:לפי משפט פיתגורסBCתחילה מצא את צלע . 21 222 BCולכן ,

5BC סמן את זוויות המשולש .ABCב- וב- כיוון שסכום זוויות במשולש הוא .

180 וכל לדעת כי , משום בתור DAC. לפיכך, יתן לסמן את זווית 90

דומה   .ABCיתן לראות כי המשולש הגדול DACבמשולש 180 -שהיא משלימה ל

, כיוון שכל הזוויות בייהן שוות. לפי יחס הדמיון:  DACלמשולש הקטן 
35

4 AD
  .

חלץ את  מהמשוואה, ומצא כי  
5

2
2

5

12
AD. 

  ).3התשובה הכוה היא (

   



  
על מת לחשב את סכום השטחים הכהים חשב את שטח הגזרה, חסר ממו את שטח  . 22

המשולש, ואת התוצאה שהתקבלה כפול בשלוש. המעגל מחולק לשש גזרות שוות, ולכן 

. סתכל על המשולשים שוצרו לו: ידוע לו  60המרכזית של כל גזרה היא גודל הזווית 
כי הם משולשים שווי שוקיים, בגלל ששתי צלעותיהם הן רדיוס המעגל. ובוסף, ידוע לו 

, מכאן שכל אחד משלושת  60כי זווית הראש של כל אחד מהמשולשים היא בת 
המשולשים שוצרו הוא משולש שווה צלעות. חשב את שטחי המשולשים: 

4

3

4

312




  .  

הוא:  60שטח הגזרה כאשר הזווית המרכזית היא  
6

1
1

6

1

360

60 22 )(r .  

שטח גזרה פחות שטח המשולש:  
4

3

6

1
 .  

את התוצאה בשלוש וקבל: כפול 
4

33

2

1

4

3

6

1
3  )(  . 

  ).2התשובה הכוה היא (
  

דקות עד שהתחילו שעות השפל, ולכן  15שירה החלה את שיחתה בשעות השיא, ודיברה  . 23

0020על השיחה עד השעה ₪   15שילמה  . כעת ותר לו לחשב עבור כמה דקות שיחה :

אגורות וקבל את מספר  50- אגורות ב 4000חלק ₪.  40בשעות השפל מתקבל הסכום 

0020דקות השיחה ששירה ביצעה החל מהשעה  80בערב: :
50

4000
  .80  דקות שהחלו

0020בשעה  2021יסתיימו בשעה  : :.  
  ).4התשובה הכוה היא (

  

וחלוקה  180- על ידי חיסור זווית הראש מ ABCמצא את זוויות הבסיס של משולש  . 24

 -(כיוון שזוויות הבסיס שוות), מכאן ש 2 -של התוצאה ב
2

90


 ABCBAC  .

- ש, יתן לדעת BACחוצה את  AD -משום ש
4

45


BAD כיוון שהישרים .

AB ו- CD ויות מקבילים הזוBAD ו- ADC  מתחלפות, ולכן

4
45


 BACADC. 

  ).1התשובה הכוה היא (

   



  
  

תון לו כי  . 25
b

a

b
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1
axyוכי    וקבל:   y -ב  .xציב תחילה את         1

a
b

a
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 1

1
.  כעת ציב את הביטויים בביטוי שהתבקשו למצוא:  
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. כפול את שי  

הביטויים ופשט את הביטוי עד שקבל את אחת התשובות:  

b
a

)a(b

a
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  ).1התשובה הכוה היא (
  

  

  

  

  

  

  

   



  
  

  שי פרק –חשיבה כמותית 

   

  ס"מ בדקה.  5חילזון מתקדם בקצב של  .1

1025צב מתקדם בקצב כפול מזה של החילזון, כלומר:    .ס"מ בדקה  

  ס"מ.  100במטר אחד יש 

10לפי הוסחה זמן=מהירות/מרחק. הזמן בו יעבור החילזון מטר אחד הוא: 
10

100


  דקות.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

  .2שטחו של מעוין שווה למכפלת אלכסויו חלקי  .2

) וקודת החיתוך שלהם מצאת בראשית y- וxאלכסוי המעוין מוחים על הצירים ( 

  ). ,00הצירים (

 Bאלכסוי המעוין חוצים זה את זה לשי קטעים שווים ולכן המרחק של קודה 

. מכאן:3) מראשית הצירים והוא: ,D )03מראשית הצירים שווה למרחק של קודה 

633 DB.  

) ,A )20מראשית הצירים שווה למרחק של קודה  Cכמו כן, המרחק של קודה 

422. מכאן:2מראשית הצירים והוא: AC.  

12חשב את שטח המעוין: 
2

24

2

46



.  

כו4ה היא (התשובה ה.( 

  

  בדוק כל תשובה באמצעות הצבה: .3

415ומכאן   :5aציב )1תשובה ( b י. התשובהו ראשוהתקבל מספר שאי .

  פסלת.

  ). התשובה פסלת.4b) התקבל מספר זוגי (1: לפי ההצבה בתשובה ()2תשובה (

112ומכאן  :2aציב )3תשובה ( bזוגי. - . הסכום המתקבל הוא מספר אי

  התשובה פסלת.

: תשובה זו היחידה ששארה ולכן היא כראה הכוה. בדוק אותה ליתר )4תשובה (

  ביטחון:

aaabaומכאן:  1abציב בביטוי  2111 גי (. התקבל מספר זוa2 .(



  
  לכן טעה זו כוה בהכרח.

 ).4התשובה הכוה היא (

  

במשוואה הראשוה zכדי להשוות את המקדם של  2כפול את המשוואה הראשוה פי  .4

zyxבמשוואה השייה, וקבל:  zלמקדם של  248 :חבר את שתי המשוואות .  

zzyyx

zy

zyx

2242448

2244

248








  

248קיבלו כי:  x  :3ומכאןx.  

 ).3התשובה הכוה היא (

  

5. BC ו -BA  יהם רדיוסים במעגל. מכאן שמשולששווים כיוון ששABC  ו משולשהי

  שווה שוקיים.

לכן:  45CA  :וכן 904545180B .  

היו משולש ישר זווית. על פי משפט פיתגורס:  ABCכלומר, משולש 

222222 2rrrBCBAAC  :מכאן .rAC 2.  

ABC :r)(rrrACBABCמצא את היקף משולש  222 .  

 ).1התשובה הכוה היא (

  

  .  -xסמן את משכורתו החודשית של יגאל ב .6

  .x12מכאן שסכום משכורותיו של יגאל בשה היו: 

  מהמשכורת החודשית של אריאלה, 4סכום זה גדול פי 

xכלומר, המשכורת החודשית של אריאלה היה: 
x

3
4

12
 .  

  ממשכורתו החודשית של יגאל.3מכאן, שמשכורתה החודשית של אריאלה גדולה פי 

 ).3התשובה הכוה היא (

   



  
  

לכוס הראשוה מזג אבר  .7
3

2
  מתכולת הבקבוק.  

כלומר, שאר בבקבוק 
3

1

3

2
1   .מתכולתו המקורית  

 לכוס השייה מזג אבר מחצית מהכמות שמזגה לכוס הראשוה, כלומר:

3

1

2

1

3

2
2

3

2
:  .  

זוהי גם הכמות שותרה בבקבוק, ולכן לאחר שאבר מזג כמות זו לכוס השייה לא ותרו 

  ק.עוד מים בבקבו

 .)4התשובה הכוה היא (

  

בשבע ( xכפעמיים החלוקה של 7-בx2יתן להציג חלוקה של  .8
7

2
7

2 xx
 .(  

  , 7-ב xכלומר, השארית שתתקבל תהייה כפולה מהשארית שתתקבל כאשר מחלקים 

1025והיא תהייה:   .  

וכך קבל את השארית  7- ולכן חלק גם אותה ב 7-השארית שהתקבלה גדולה מ

"האמיתית" של מספר זה: 
7

3
1

7

10
 3. השארית שהתקבלה היא.  

 ).3התשובה הכוה היא (

  

4- . בריבוע כל הצלעות שוות ולכן היקפו של ריבוע שווה ל -xסמן את צלעו של הריבוע ב .9

164פעמים צלעו:  x  :4ומכאןx .ס"מ  

  חלקים שווים,  3- את הצלעות המאוזות של הריבוע חילקו ל

ולכן אורכו של כל אחד מהם הוא: 
3

1
1

3

4
 .ס"מ  

  חלקים שווים,  4- את הצלעות המאוכות של הריבוע חילקו ל

1ולכן אורכו של כל אחד מהם הוא: 
4

4
 .ס"מ  

צלעות מאוכות ומכאן שהיקפו של כל  2- צלעות מאוזות ו 2- כל מלבן קטן מורכב מ

מלבן הוא: 
3

2
42

3

2
2212

3

1
1  .ס"מ  

 .)4התשובה הכוה היא (

  



  

 -3 :xyחלק את המשוואה  השייה בxכדי למצוא את . 10 
3

4
.  

1באי שוויון:  xציב את 
3

4
0  y.  

1שוויון: - תבון בחצי הימי של האי
3

4
y .  

- כפול ב
4

3
: yכדי למצוא את  

4

3
y.  

yשוויון: -תבון בחצי השמאלי של האי
3

4
0  .  

- כפול ב
4

3
  .y :y0כדי למצוא את  

מצאו כי: 
4

3
0  y.  

  ) פסלות. 2(-) ו1תשובות (

  .  1- הוא בהכרח שבר הקטן מ 2yן כאשר מעלים שבר בריבוע מתקבל שבר קטן יותר, ולכ

  ) מתקבלת. (4פסלת ותשובה (3תשובה (

 ).4התשובה הכוה היא (

  

  שווה בין תקציבי הבריאות של המדיות ובין תקציבי החיוך שלהן. . 11

  , בהיה מוך מזה של מדיה  איתן לראות כי במרבית השים תקציב הבריאות של מדיה 

  .בהיה מוך מזה של מדיה א וכמו כן גם תקציב החיוך של מדיה 

 ).4התשובה הכוה היא (

  

עליו למצוא את התקציב בעל טווח הערכים הקטן ביותר, כלומר, התקציב שההפרש בין  . 12

  ערך המקסימום והמיימום שלו הוא הכי קטן. 

י החיוך של שתי המדיות הם בעלי טווח קטן הרבה יתן לראות בלי בדיקה כי תקציב

  יותר מתקציבי הבריאות, ולכן בדוק רק אותם:

112. כלומר, הטווח שלו היה 2-ל 1ע בין  אערכו של תקציב החיוך במדיה  .  

51253. כלומר, הטווח שלו היה .53- ל 2ע בין  בערכו של תקציב החיוך במדיה  .. .  

 ).1התשובה הכוה היא (

   



  
  

יתן לראות כי כל אחד מהגרפים המוצעים לתקציב המאוחד הוא בעל ערך שוה עבור  . 13

  . 1981 שת

  חשב את ערכו של התקציב המאוחד בשה זו וכך דע איזה גרף הוא הכון. 

5945221הוא:  1981התקציב המאוחד בשת .. .  

  ).2בשה זו הוא גרף מספר ( .59הגרף היחיד שמציג ערך של 

 ).2התשובה הכוה היא (

  

מהתקציב הכולל של  %15מיליון דולר, שמהווים  2תקציב החיוך עמד על  1986בשת  . 14

  המדיה.

  מתקציב החיוך. 3מיליון דולר, כלומר, פי  6בשה זו תקציב הבריאות עמד על 

אחוזים מהתקציב הכולל של המדיה לעומת תקציב  3לכן, תקציב הבריאות מהווה פי 

%%החיוך, כלומר:  45315 .  

שימו לב כי ייתכן ותקציב המדיה הכולל איו מורכב רק מתקציב החיוך והבריאות ולכן 

  .%100- שי תקציבים אלו לא משלימים ל

 ).2התשובה הכוה היא (

  

  .  -xסמן את מחיר הבושם בשה הראשוה להפצתו ב . 15

%xxxבשה השייה להפצתו היה מחיר הבושם: 
5

6

100

120
120 .  

%xxxבשה השלישית להפצתו היה מחיר הבושם: 
25

36

5

6

5

6

5

6
120 .  

22 ממחירו המקורי, ומכאן:  -22תון כי מחירו בשה השלישית היה גבוה ב
25

36
 xx.  

22עביר אגפים וקבל: 
25

36
 xx :22, מכאן

25

25

25

36
 xx   

22ומכאן: 
25

11
xכפול ב . -

11

25
50252וקבל: 

11

25
22 x.  

 ).2התשובה הכוה היא (

  

932היו: ABCDס"מ, ולכן שטח הריבוע  3כל צלעות הריבוע שוות  . 16  .סמ"ר  

  חשב את שטחי המשולשים הלבים וחסיר אותם משטח הריבוע.

54היו:  BCDשטח המשולש 
2

9

2

32

. .סמ"ר  



  

2שטח המשולש הלבן הקטן היו: 
2

22

2

1313

2

11








 )()()AB()AD(
.  

522549מכאן שהשטח הכהה היו:  .. .  

 ).4התשובה הכוה היא (

  

32ולקבל: - ולכן יתן לחלק את המשוואה התוה ב x0תון כי  . 17 x :3. ומכאןx 

  אפשרי. 3xולכן רק   .x0זכור ש 3xאו 

 ).3התשובה הכוה היא (

  

18 . b  הוא הממוצע שלa ו-c :ולכן ,b
ca




2
bcaומכאן:   2.  

הקו המודגש מורכב משלושה חצאי מעגלים, כל חצי מעגל שווה למחצית מהיקף המעגל (

r
r




2

2
.(  

aהיו:  aאורכו של חצי המעגל שרדיוסו 
a




2

2
.  

bהיו:  bאורכו של חצי המעגל שרדיוסו 
b




2

2
.  

cהיו:  cאורכו של חצי המעגל שרדיוסו 
c




2

2
.  

חבר את הקטעים הללו וקבל:  )cba(cba.  

bcaציב  2  :קבלוb)bb()cba(  32.  

 ).3התשובה הכוה היא (

  
כאשר או שאלים מה המספר המקסימאלי של צירופים שוים שיש לסות כדי לפתוח  . 19

הצירופים האפשריים  כלאת הכספת, או שאלים בעצם על מצב בו בודקים את 

  (כאשר הצירוף האחרון הוא הכון). לפתיחת הכספת

, לכן: לבחירת הספרה הראשוה יש שוותספרות 3כאשר מקישים את הקוד יש להקיש 

אפשרויות ולבחירת הספירה השלישית יש  5אפשרויות, לבחירת הספרה השייה יש  6

120456מכאן שמספר הצירופים האפשריים לבחירת הספרות הוא:  אפשרויות. 4 .  



  
  צורות שיתן לסובב אליהן את המחוגה, 4ל צירוף ספרות יש עבור כ

4804120וקבל:  4- ולכן כפול את מספר הצירופים שקיבלו ב .  

  זהו מספר הצירופים המקסימאלי שיש לסות כדי לפתוח את הכספת.

  ).4התשובה הכוה היא (

  

   



  
  ראשון פרק – אגלית

  

  השלמת משפטים:

  

1. )1 (combined – משולב  

)2 (announced – הוכרז  

)3 (contrasted – גדהושווה, הו  

)4 (amazed – חש תדהמה  

  

 עם יסודות אחרים. משולבלעולם לא מצא בצורתו הטהורה; הוא תמיד  תרןבטבע, 

  

 ).1התשובה הכוה היא (

2. )1 (advantage – יתרון  

)2 (appetite – תאבון  

)3 (accusation – האשמה  

)4 (annoyance – טורק  

  

סל, ישם שחקים מעולים שהים מוכים -בכדור יתרוןבעוד שגובה בדרך כלל חשב 

  למדי.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

3. )1 (construction – ייהב  

)2 (agriculture – חקלאות  

)3 (science – מדע  

)4(  industry – תעשייה  

  

מרומיה, תושבים רבים של  60%-כיוון שאדמות חקלאיות עשירות מרכיבות למעלה מ

  חקלאות.מדיה זו עובדים ב

 ).2התשובה הכוה היא (

 

4. )1 (neither – אף לא אחד מהם, לא  

)2 (both – יהםש  

)3(  some – חלקם  

)4 (besides – חוץ מ -  

  



  
  צה ולא קרם.מכיל בילא קרם הביצה, משקה שהיה פופולרי בעבר, 

 ).1התשובה הכוה היא (

 

5. )1 (captivity – שבי  

)2 (secrecy - סודיות  

)3 (exploration - חקירה  

)4 (formation – יצירה  

  

  מאשר בטבע. שביזואולוגים צופים כי עד סוף המאה יהיו יותר מרים ב

  ).1התשובה הכוה היא (

 

6. )1 (enforce – לכפות  

)2 (entrust – להפקיד  

)3 (enact – לחוקק  

)4 (enable – לאפשר  

  

לציפור הטרופית הקטה ללכת בקלות על  מאפשריםהבהוות הארוכות של ציפור הג'קה 

  העלים הצפים של צמחי המים.

 ).4התשובה הכוה היא (

 

7. )1 (marched – צעדו  

)2 (leaked – דלף  

)3 (struggled – אבקו  

)4 (crawled – זחלו  

  

ממפעל בעיר בופל שבהודו; הוא הרג ופצע  דלףראה -גז רעיל בלתי, ען 1981בשת 

  אלפים.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

8. )1 (dense – דחוס  

)2 (split – חוצה  

)3 (fake – מזויף  

)4 (bold – ועז ,מודגש  

  

מעל בייג'ין גורם לכך שבלתי אפשרי לצלם תמוה בהירה של העיר  דחוסהערפיח ה



  
  ממטוס.

 ).1היא ( התשובה הכוה

 

9. )1 (probably – ראהככל ה  

)2 (politely – ומסבאופן מ  

)3 (externally – יבאופן חיצו  

)4 (equally – באופן שווה, במידה זהה  

  

עם ספריהם  1-מיכאל אמרסון וגם הוגו יאס הוסיפו לידע שלו בושא מלחמת העולם ה

  במידה זהה.השוים באופיים, שחקרו היטב 

 ).4ה היא (התשובה הכו

 

10 . )1 (frantic – רעש  

)2 (scarce – דיר  

)3 (secluded – מבודד  

)4 (immune – מחוסן  

  

  הקאריביים.-על האיים במזרח דיריםכתוצאה מהוריקן לואיס, אוכל ומים קיים הפכו 

 ).2התשובה הכוה היא (

 

11 . )1 (adhere – לדבוק  

)2 (subside – לשכך  

)3 (hinder – לעכב  

)4 (retort – להגיב  

  

  במוסכמות אמותיות וקשות. דבקיםציורי וף סייים מוקדמים 

 ).1התשובה הכוה היא (

 

המשפט המקורי: "באירופה, עשו שימוש בסוכר לצרכים רפואיים זמן רב לפי שהשתמשו  . 12

  בו כדי להמתיק מאכלים."

מקומות אחרים  ) פסלת כיוון שמוסיפה טעה שבאירופה השתמשו בסוכר לפי1תשובה (

) פסלת  (4פסלת כיוון שטועת טעה הפוכה למשפט המקורי ותשובה (2בעולם, תשובה (

  כיוון שטועת שאירופאים מוסיפים סוכר למאכלים לצורך שמירה על בריאותם.

 ).3התשובה הכוה היא (

 



  
שמחקה את  'ספיר'המשפט המקורי: "מהדסים הצליחו ליצור מכוה, לה הם קוראים  . 13

  תועות הכפיים של חרק בדיוק מדהים."

) פסלת כיוון שטועת שהמהדסים עמלים כדי להפוך את המכוה למדויקת 1תשובה (

) פסלת כיוון שיתן להסיק ממה שהדמיון בין תועות המכוה לתועות 3יותר, תשובה (

פסלת ) 4החרקים הוא תוצאה של מקרה ולא של תכון מכוון מצד המהדסים, תשובה (

מידע  –כיוון שטועת שקיימות מכוות וספות שמבצעות את אותה פעולה ומשווה בייהן 

  שלא הופיע במשפט המקורי.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

, לימודים קלאסיים היו במרכז 19- המשפט המקורי: "במחצית הראשוה של המאה ה . 14

  תוכית הלימודים בבתי הספר הציבוריים באגליה."

) פסלת כיוון שטועת שכל תוכית הלימודים הוקדשה ללימודים קלאסיים, 1תשובה (

) מוסיפה מידע בכך שאומרת שכל התלמידים דרשו ללמוד לימודים קלאסיים 3תשובה (

הציעו לימודים  המובילים) לא מדייקת בכך שאומרת שרוב בתי הספר 4ותשובה (

  קלאסיים.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

חיים המצאים בתרדמת החורף - "השלג הערם מבודד צמחים ובעליהמשפט המקורי:  . 15

  במהלך חודשי החורף."

הצמחים לא תורמים  –) פסלת כיוון שמשה את המידע המופיע במשפט 2תשובה (

) פסלת כיוון שמוסיפה מידע שלא מופיע במשפט המקורי 3לבידוד בעלי החיים, תשובה (

) פסלת כיוון שמוסיפה 4הלך החורף ותשובה (לגבי צמיחתם של צמחים ובעלי חיים במ

מידע שלא מופיע במשפט המקורי על כך שהשלג הוא מקור מים עבור בעלי החיים במהלך 

  החורף.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

המשפט המקורי: "טעות פוצה היא לחשוב כי דאגה מהשפעות הפיתוח הכלכלי על  . 16

  הסביבה היא תופעה מודרית."

פסלת כיוון שמוסיפה טעה בדבר מידת המודעות של אשים להשפעות על ) 2תשובה (

היא לא מתייחסת לכך שזו לא  -) פסלת כיוון שהיא לוקה בחסר3הסביבה, תשובה (

) פסלת כיוון שמתייחסת למידע שלא מופיע במשפט המקורי 4תופעה מודרית, תשובה (

  בה.השאלה האם אכן יש השפעה לפיתוח הכלכלי על הסבי –

 ).1התשובה הכוה היא (

 



  
  : "אלו שפוגעים באחרים לא תמיד ותים על כך דין וחשבון." המשפט המקורי . 17

האשמת אחרים  –) פסלת כיוון שמוסיפה מידע שלא מופיע במשפט המקורי 2תשובה (

 –) פסלת כיוון שמתייחסת  למידע שלא מופיע במשפט המקורי 3במעשיך, תשובה (

) פסלת כיוון שאומרת שלא יתן לסלוח 4צריך להתאים לפשע ותשובה (הרעיון כי העוש 

  ולא כי לא עשים על מעשים מסוימים. –על מעשים מסוימים 

 ).1התשובה הכוה היא (

  

 Certain elements of Japanese culture – sushi, karate and karaoke, to: "1-2שורות  . 18

name just a few – have become so popular in many countries around the 

world."  

  הפסקה הראשוה מוה המצאות מיפן שחביבות גם על המערב. 

 ).1התשובה הכוה היא (

 

  הפסקה השייה כוללת הוראות למשחק השוגי. . 19

 ).4התשובה הכוה היא (

 

 In Japan, shogi is more popular than many sports. Most: "13-14שורות  . 20

newspapers publish a daily column…"   

  יתן להסיק כי הטור מדגים את מידת הפופולריות של משחק השוגי ביפן.

 ).3התשובה הכוה היא (

 

 Increasingly, people outside Japan – especially expert chess: "17-18שורות  . 21

players – are being drawn to the challenge of Shogi."  

  לשחמט החיים מחוץ ליפן מתעייים במשחק השוגי. מומחים

 ).2התשובה הכוה היא (

 

הקטע עוסק במשחק השוגי כתופעה חדשה המסקרת את המערב. לכן, כותרת מתאימה  . 22

  לאומי".-תהיה "משחק יפי עתיק מעורר עיין בין

 ).3התשובה הכוה היא (

 

כלה גבוהה בארצות הברית. הקטע עוסק בשיויים בטופס הקבלה במספר מוסדות להש . 23

  מוסדות אלו שואלים את המועמדים שאלות לא מקובלות כחלק מתהליך המיון.

 ).4התשובה הכוה היא (

 



  
היא לדוגמאות המתוארות כבר בשורה הראשוה של הקטע:  7ההתייחסות בשורה  . 24

"name something with extraterrestrial origins and defend your hypothesis…." 

  כלומר, דוגמאות לשאלות מיוחדות השאלות כעת בטופס ההרשמה למוסדות הלימוד.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

האם ראוי לקבל את ליז?". מכאן  להםמצאת בשאלה "כיצד זה אומר  themהמילה  . 25

  משרדי הקבלה של מוסדות הלימוד. –שהיא מתייחסת לשואלי השאלות 

 ).3התשובה הכוה היא (

 

 It's aהבעיה תרעומת על השאלות ששאלות בטפסי ההרשמה החדשים: "מריאן  . 26

nightmare… יתן להסיק כי היא תסכים שתהליך המיון 16", כך צוטטה בשורה ,לכן .

  למוסדות ההשכלה הגבוהה מלחיץ מספיק.

 ).4התשובה הכוה היא (

 

ת השאלות בפסקה החמישית והשישית מובאות דעות בעד וגד, בהתאמה, בוגע לשאלו . 27

  בטופסי ההרשמה.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

  

  

   



  
 שי פרק – אגלית

  השלמת משפטים:

  

1. )1 (preferring – להעדיף  

)2 (pretending – יםלהעמיד פ  

)3 (claiming – לטעון  

)4 (refusing – לסרב  

  

 מעמידות פיםחיות מסוימות, כמו האופוסום, יכולות לתעתע באויבים שלהן בכך שהן 

  שהן מתות.

 ).2התשובה הכוה היא (

  

2.  )1 (melts – מס  

)2 (pumps – שואב  

)3 (gains – מרוויח  

)4 (spoils –  מקלקל  

  

  ולאחר מכן קופאת בחזרה. מסהמחצית מהקרח הצף בקוטב הצפוי בכל שה, 

 ).1התשובה הכוה היא (

 

3. )1 (intrusion – הפרעה  

)2 (nomination – מועמדות  

)3 (hypocrisy – צביעות  

)4(  testimony –  עדות 

  

  מהימה של עד ראייה היא אחת מהראיות המשכעות ביותר במשפט. עדות

 ).4התשובה הכוה היא (

 

4. )1 ( unless – אלא אם כן  

)2 (although  – ...למרות ש  

)3(  whether  – אם  

)4 (until – ...עד ש  

  



  
  תוספות שכר גורמות לאשים לעבוד יותר או פחות. אםבמשך שים, כלכלים התווכחו 

 ).3התשובה הכוה היא (

 

5. )1 (structures – יםמב  

)2 (cultures - תרבויות  

)3 (creatures  - יצורים  

)4 (signatures – חתימות  

  

רבים מאכלסים את המדבר האיראי, בייהם ישופים זעירים, לטאות ואוגרי  יצורים

 סלע.

   ).3היא ( התשובה הכוה

 

6. )1 (excluded –  הוציא מן הכלל  

)2 (exploited – יצל  

)3 (exported –  ייצא  

)4 (extended – האריך  

  

  את האקלים החמים ואת הקרקע הפורייה של הילוס. יצלומאז ימי קדם, המצרים 

 ).2התשובה הכוה היא (

  

7. )1 (acquisition –  רכישה  

)2 (illustration – איור, אילוסטרציה  

)3 (omission – השמטה  

)4 (condemnation – ויגי  

  

רכישת לואיזיאה, במסגרתה קתה ארצות הברית מצרפת שי מיליון קמ"ר של שטח, 

 הקרקע החשובה ביותר שעשתה אי פעם על ידי ארצות הברית. רכישתעשויה להיות 

  ).1התשובה הכוה היא (

   



  
8. )1 (uncritical –  בלתי ביקורתי  

)2 (unofficial –  בלתי רשמי  

)3 (unfortunate – חסר מזל  

)4 (undefined – בלתי מוגדר  

  

ברור שהמחברת של "ג'פרסון: חיים", מחבבת ומעריצה את מושא (הכתיבה שלה), ועדיין 

  בלתי ביקורתי.הדיוקן שיצרה עבורו איו 

 ).1התשובה הכוה היא (

  

9. )1 (durable –  עמיד  

)2 ( legible – בולט  

)3 ( inevitable – עמ בלתי  

)4 (negligible – יחז  

  

 שים.  500שהם יכולים להחזיק מעמד למשך  עמידיםחלק מהשטיחים הפרסיים כל כך 

  ).1התשובה הכוה היא (

 

10 . )1 ( docile – ועצייתן, כ  

)2 ( tangible – מוחשי  

)3 ( hostile – עוין  

)4 (agile – זריז  

  

  הן מדלגות בקלילות מסלע לסלע. ;זריזותעזים הן חיות 

 ).4התשובה הכוה היא (

 

11 . )1 (succeeded – ירשהצליח ,  

)2(commuted  – המיר  

)3 (inflicted – ...כפה, הטיל על  

)4 (retrieved – אחזר, שלף  

  

  



  
 הוחלף הוא, בתורו, ;לאחר מותו של אלכסדר הגדול, תלמי הראשון הפך לשליט מצריים

  על ידי בו, תלמי השי. )(באמצעות הורשה

  ).1התשובה הכוה היא (

  

  יסוחים מחדש:

 

  ."לפי אלפיים שה, ציפורי וטבריה היו שתי הערים המרכזיות בגלילהמשפט המקורי: " . 12

  לפיה היו רק שתי ערים בגליל.) פסלת כיוון שמוסיפה טעה 1תשובה (

לפיה ציפורי וטבריה היו גדולות יותר מכפי שהן שמוסיפה טעה ) פסלת כיוון 2תשובה (

  כיום.

  .שלציפורי וטבריה הייתה השפעה על ערים אחרות בגליל) פסלת כיוון שטועת 4תשובה (

   ).3התשובה הכוה היא (

 

מדריכי מחשבים רבים מלאים בפרטים טכיים שאים מובים לרוב המשפט המקורי: " . 13

  ."האשים

שרוב האשים אים יכולים להשתמש במחשבים בלי ) פסלת כיוון שטועת 1תשובה (

שטועת שלרוב האשים קשה יותר ) פסלת כיוון 3, תשובה (עזרתם של מדריכים טכיים

טיעון שלא טען בטעה  ,להשתמש במדריכי המחשבים מאשר במחשבים עצמם

רבים מתעלמים המידע הטכי שאשים ) פסלת כיוון שטועת 4תשובה ( המקורית.

  המפורט שכלל במדריכי המחשבים.

 ).2התשובה הכוה היא (

  

השכוע הפרשן החברתי אירוויג קריסטול חב חלק מיכולות המשפט המקורי: " . 14

  ."שלוהמרשימות שלו לסגון הכתיבה 

קריסטול פיתח סגון כתיבה מיוחד על מת להפוך את ש) פסלת כיוון שטועת 1תשובה (

שקריסטול ) מוסיפה מידע בכך שאומרת 2, תשובה (פרשותו החברתית למשכעת יותר

פסלת כי ) 3ותשובה ( ידוע בשל רעיוותיו החדשיים יותר מאשר בשל סגון הכתיבה שלו

  לפיה סגון הכתיבה בו עושה קריסטול שימוש היו ברור והגיוי.

 ).4התשובה הכוה היא (

   



  
 

גוף, המושמץ פעמים רבות, ממלא מגוון תפקידים פיזיולוגיים שומן המשפט המקורי: " . 15

  ."חיויים

יותר מדי שומן גוף  – שמוסרת מידע שוה מזה שמופיע במשפט) פסלת כיוון 1תשובה (

) פסלת כיוון 2, תשובה (עלול להיות מסוכן ולגרום למגוון בעיות פיזיולוגיות חמורות

סוגים מסוימים של שומן גוף הים מזיקים,  :שמוסיפה מידע שלא מופיע במשפט המקורי

שמוסיפה מידע  ) פסלת כיוון3ותשובה ( בעוד שאחרים ממלאים תפקידים חיויים בגוף.

  .לפיו שומן הגוף חקר רבות וכי רק כעת אשים מביים את התפקידים שהוא ממלא

 ).4התשובה הכוה היא (

 

האאלפביתיות הייתה מאוד פוצה באלביה לפי שהוצגה הרפורמה המשפט המקורי: " . 16

  ." 1946 -החיוכית ב

וסדה מערכת החיוך באלביה ורק אז יכלו  1946 -שלפיה רק ב) פסלת כיוון 2תשובה (

) פסלת כיוון 3, תשובה (אשים לרכוש השכלה, טיעון שלא הופיע במשפט המקורי

, תשובה לפיה על אף הרפורמה אלבים רבים ותרו אאלפביתיים –שמשה את האמר 

שמוסיפה מידע לפיו הרפורמה עשתה במטרה להתמודד עם  ) פסלת כיוון4(

  .האאלפביתיות, טעה שלא הופיעה במשפט המקורי

 ).1התשובה הכוה היא (

 

 המשפט המקורי: "היזהרו מכל התאגידים שדורשים בגדים חדשים".  . 17

בגדים חדשים אים בהכרח הופכים אדם לחדש.  –) פסלת כי משה את האמר 1תשובה (

) פסלת כי לפיה תאגידים מבטיחים לרוב טומים בחובם סיכון, טעה שלא 2תשובה (

) פסלת כי לפיה שיוי בהופעה של אדם מצריך אומץ, 3טעה במשפט המקורי. תשובה (

  טיעון שאיו מופיע במשפט המקורי.

  ).4הכוה היא (התשובה 

  

  הבת הקרא:

 

, החל מהדרכים כלפי מחלות פש והמטפלים הטקסט סוקר את התמורות ביחס החברה . 18

 השוות בהן יסו להבין את מהות המחלות וכלה בדרך בה התייחסו לחולים המאושפזים.

  ).3התשובה הכוה היא (

   



  
 In prehistoric time, disturbances of the mind were sometimes: "2-4שורות  . 19

treated by drilling holes in a person's skull in order to let the "evil spirits" 

escape".   

 ).1התשובה הכוה היא (

  

, Saint Mary of Bethlehemבית החולים בלודון,  הפכה לכיוי של" bedlamהמילה " . 20

 וו והוכו לעייי המבקרים.בו היו מאושפזים אשים בעלי הפרעות פשיות אשר ע

  ). 2התשובה הכוה היא (

 

 pioneered improvements in the treatment of the מצוין כי השיים " 18בשורה  . 21

mentally ill." 

  ).4התשובה הכוה היא (

 

 In 1908, Clifford W. Beers, a former mental patient, wrote a : "22-23שורות  . 22

book describing his experiences in two mental hospitals." 

 ).3התשובה הכוה היא (

  

 הפסקה הראשוה מתארת קבוצה של אשים הצופה בפעילותם של גורילות בסביבתן . 23

 חווה. בטבע הטבעית, כלומר, היא מתארת חוויה שאותה קבוצת מטיילים

  ).1התשובה הכוה היא (

  

 Most wilderness tourists are  fascinated by wildlife, such as the": 9-10שורות  . 24

gorillas of central Africa or the wildebeests of South Africa. The same interest 

also prompts thousands of people to visit Asia. ."יין שלהם הוא בטבע כלומר, הע

 .ובחיות הבר

  ).1(התשובה הכוה היא 

  

. הפסקה  בטבע תיירותהשתי הפסקאות האחרוות עוסקות ביתרוות ובחסרוות של עף  . 25

לאותן מדיות,  המכיסים כסף אחריםם הראשוה עוסקת ביתרוות התיירות על פי עפי

ואילו הפסקה השייה עוסקת בזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מריבוי תיירים, כמו גם 

  ממיעוט ההכסה למדיות בהן מבקרים. 

  ).1התשובה הכוה היא (

   



  
 In Nepal, for example,out of every dollar spent by foreign : "22-24לפי שורות  . 26

visitors who come to climb the Himalayas, only fifteen cents reaches local 

residents. ט מגיעים לתושבים  15", כלומר, עבור כל דולר שמוציאים התיירים, רקס

  המקומיים. 

  ). 1התשובה הכוה היא (

  

הטקסט עוסק בעף תיירות חיות הבר ההולך ומתפתח במהרה, וסוקר את מהות העף,  . 27

 מהתפתחותו וחסרוות התפתחותו המהירה.ההכסות המתקבלות כתוצאה 

  ). 3התשובה הכוה היא (

 


