
  
 

  2009פברואר פתרוות מבחן אמת, מועד 

 

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

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

  

  פרק ראשון -חשיבה מילולית 

  

 = לרמות, להטעות. להוות .1

  ).1התשובה הכוה היא (

 

 = מתה. תשורה .2

  ).1התשובה הכוה היא (

 

 = כלומר. קרי .3

  ). 1התשובה הכוה היא (

 

 = קרב התחולל. קרב יטש .4

  ).1התשובה הכוה היא (

 

 .משך= הפסיק, גרם לכך שלא  קטע, שאר= סיים, גרם לכך שלא  כילה .5

  ).3התשובה הכוה היא (

 

 ). 4התשובה הכוה היא ( .כיים זה הוצאת פלייה, עשבים שוטיםזה הוצאת  יכוש .6

איה מאפיית  רהיטותהוא מי ש כבד פהאיה מאפיית אותו,  פשרותהוא מי ש קשה עורף .7

  אותו.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

 .קולהוא מה שמפיק הרבה  קולי, אורהוא מה שמפיק הרבה  רומסו .8

  ). 4התשובה הכוה היא (

 

 לתפקד טוב יותר. גיטרהגורם ל כיווןלתפקד טוב יותר,  מאכלתגורמת ל השחזה .9

  ). 2התשובה הכוה היא (

 



  
 

שכל אחד מהשיים מבצע  זה להתראות, ללחוששכל אחד מהשיים מבצע זה  להתלחש .10

 .לראות

  ). 2התשובה הכוה היא (

 

 ג.ש.מ.ש הוא השור .11

  ).1התשובה הכוה היא (

 

 פ.ל.ג.השורש הוא  .12

  ).4התשובה הכוה היא (

 

 ד.ח.ק.השורש הוא  .13

  ).4התשובה הכוה היא (

 

 ע.ק.ר.השורש הוא  .14

  ). 3התשובה הכוה היא (

 

לא הכל אומרים כי הם מתגעגעים אל ימי ילדותם, שהרי ידוע שבילדות יש תמהתי מדוע  .15

ההבטחה לעתיד שאו מתגעגעים אל אפשר להסביר זאת בכך רות. משיש בבגפחות רגעי צער 

 ימי הילדות עצמם. הגלומה בילדות ולא אל 

  ).2התשובה הכוה היא (

 

אך הטוב ביותר, כשותים למשה הוראות מדויקות, הוא מבצע את המוטל עליו באופן  .16

איו מעודד מהל המפעל שבו הוא עובד קלע למבוכה. כשעליו לפעול באורח עצמאי הוא 

 הוא איו שבע רצון מתפקודו של משה.ולמרות זאת חשיבה עצמאית בקרב עובדיו 

  ).2התשובה הכוה היא (

 

שהיה אפשר להתרשם מעטיפת התקליטור 'ריגורטי', המראה את זמרי הלהקה שלא כפי  .17

 אמר על 'ריגורטי' כי אין בכדילא עליזה ואופטימית. המוזיקה שבו זועפים וחמורי סבר, 

 תוכו כברו.

  ). 4התשובה הכוה היא (

 

ששמעה את פסיקתו בעייה, רק לאחר בכישוריו של הבורר  ספקמכיוון שדיאלה הביעה  .18

   שביעות רצוה מפסיקתו זו.- מאיאצלי החשד שעמדתה ובעת התעורר 

 ).1התשובה הכוה היא (



  
 

יקרדו לחוש שהמאמצים בין הפרשויות שיתו לציורו במקומות שוים בעולם, גרם לרהשוי  .19

הוא שקבע וזאת מכיוון שהרקע התרבותי הייחודי של כל צופה כשלו, הרבים שהשקיע בציור 

את האופן שבו הבין את הציור. אי, לעומתו, סבור כי יצירה בעלת ערך היא דווקא יצירה 

 השפעה של הרקע התרבותי של הצופה על האופן שבו הוא מבין אותה.המעודדת 

ה היא (התשובה ה1כו.( 

 

יוסף מתלבט האם למכור את מכויתו לאחר שהחליט לסוע למקום עבודתו באופיים. משה  .20

ידידו, ממשיל פעולה זו לזיר הגוזר על עצמו שתיקה אך איו צריך לכרות לשם כך את לשוו. 

כלומר, ההחלטה לסוע לעבודה באופיים משולה לדר השתיקה, וההחלטה למכור את 

שולה לכריתת לשוו. זיר יכול להחליט שישתוק אך לא לקוט בפעולה שתהפוך המכוית מ

החלטה זו לבלתי הפיכה כשם שמשה יכול להחליט לסוע לעבודתו באופיים מבלי לקוט 

 בפעולה שתגרום להחלטה זו להיות בלתי הפיכה.

  ). 1התשובה הכוה היא (

 

מידים בבתי ספר דמוקרטיים הם איה מחלישה את המסקה כיוון שהתל 2תשובה מספר  .21

בעלי מוטיבציה גבוהה יותר בגלל מדייות בית הספר לשתפם בקביעת תוכית הלימודים. 

ותת תוים שאים  3כלומר, בית הספר הוא הגורם למוטיבציה הגבוהה. תשובה מספר 

ל קשורים לאחוזי השירה מבית הספר. אי שימת דגש על הישגים לימודיים או הישגיהם ש

ותים לו  4התלמידים אים קשורים לאחוזי השירה המדוברים במסקה. בתשובה מספר 

שה שעברה בכלל בתי הספר התיכויים לעומת אחוזי השירה התוים על אחוזי השירה של 

לפי שתיים. גם אם אחוז זה קטן, הדבר איו פוגע בטעה כי אחוזי השירה בבתי ספר 

מחלישה את המסקה התוה כיוון שהיא מציעה  1תשובה מספר  דמוקרטיים קטן יותר.

גורם אחר לאחוזי השירה המוכים והוא עצם הקמת בתי ספר דמוקרטיים בשכוות 

ה בהן מוטיבציה גבוהה יותר בקרב התלמידים. כלומר לא סוג בית הספר תישמלכתחילה הי

 הוא הגורם אלא מיקומו.

  ). 1התשובה הכוה היא (

 

תון ששי הדוברים שומעים קול גבוה, בהיתן שלעובדיה קול מוך, דע בוודאות מכיוון ש .22

ומכאן אלי משתמש  –כלומר, הוא משתמש בטלפון הירוק  –שהוא איו שומע את עצמו 

וכל לפסול אם לשי הדוברים  3 -ו 2בטלפון האדום (ולו יש גם קול גבוה). את תשובות מספר 

וכל לפסול  4כזה). את תשובה ים שום דבר שיכול לסתור מצב תויש קול גבוה (לא אמר ב

כיוון שאם עובדיה משתמש בטלפון הירוק אז הוא שומע את קולו של אלי ואם לאלי יש קול 

 מוך זה סותר את התון ששי הדוברים שומעים קול גבוה.

  ). 1התשובה הכוה היא (



  
 

שלא יכולים להיות חפצים עגולים  מכאן סיק –תון שכל החפצים העגולים הם כחולים  .23

שאים כחולים, אך יכולים להיות חפצים כחולים שאים עגולים. תון שכל החפצים הירוקים 

מכאן סיק שכל החפצים הירוקים הם מרובעים אך לא כל המרובעים הם ירוקים.  –מרובעים 

עגול וירוק סותר  חפץ - 1מכאן יתן להסיק שיכול להתקיים חפץ כחול ומרובע. תשובה מספר 

. תשובה 3 - ו 2חפץ ירוק וחלול סותר את שילוב הטעות  – 2. תשובה מספר 1את טעה מספר 

  . 2סותרת את טעה מספר  4מספר 

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

, ריה  ,1שארו עם דרישות הדיירים הבאות: לפי טעה מספר 2אם וריד את טעה מספר   .24

 2חה לא גרה בקומה של ריה, כלומר גרה למטה (יש רק  3 גרה למעלה, לפי טעה מספר

קומות, הדבר  2משה מוכן לגור רק מתחת לחה. מכיוון שיש רק , 4ולפי טעה מספר קומות) 

איו אפשרי והסתירה שארת. אם וריד כל אחת מהטעות האחרות וכל לסדר את הדיירים 

 לפי דרישתם.

  ). 2התשובה הכוה היא (

 

כלפי ואלס וגעת לתהליכי החשיבה המביאים את היוצר לידי התובה, כלומר לשלב הביקורת  .25

 התובה, שהוא השלב השלישי.

  ). 2התשובה הכוה היא (

 

 על פי פרויד, חוקי המציאות אים חלים על תהליכי חשיבה לא מודעת. .26

  ). 2התשובה הכוה היא (

 

של הלא מודע בתהליך היצירתי. דבריו של קולרידג' מובאים על מת להמחיש את מקומו  .27

 (הלא מודע הוא שהביא אותו לכתוב את הפואמה "קובלאי ח'אן).

  ). 4התשובה הכוה היא (

 

 פרויד ואפלטון מתייחסים לאותו שלב במודל של ואלס (שלב התובה). .28

  ).1התשובה הכוה היא (

 

ה פרטי של הליך המצדדים בפסיכולוגיה הקוגיטיבית מאמיים כי תהליך היצירה הוא מקר .29

פתרון בעיה, ולכן לא יהיה זה כון לומר כי הם גורסים שתהליך היצירה שוה מתהליך פתרון 

 בעיה.

 ). 3התשובה הכוה היא (



  
 

הן ואלס והן וייסברג אים מבדילים בין תהליך של יצירה אומותית לבין תהליך של יצירה  .30

 מדעית.

 ).2התשובה הכוה היא (



  
 

  רק שיפ -חשיבה מילולית 

  

 = הכחיש כל קשר אליו. יער חוצו ממו .1

  ). 1התשובה הכוה היא (

 

 = רקות, צידי הראש בין האוזן לעייים. צדעיים .2

  ). 2התשובה הכוה היא (

 

 = באופן מצוין. לעילא ולעילא .3

  ). 4התשובה הכוה היא (

 

 = סעודה. כרה .4

  ). 3התשובה הכוה היא (

 

 .ספקהיא מצב שבו אין  אותווד, חומרהוא מצב שבו אין  ריק .5

  ). 3התשובה הכוה היא (

 

  בו. התרההוא מי שאחר  מוזהרלו,  החיףהוא מי שאחר  מוחף .6

  ).1התשובה הכוה היא (

 

 .לרדדמשמש על מת  ךומער, ללכודמשמש על מת  פח .7

  ). 3התשובה הכוה היא (

 

 את עצמו. הרחיקזה  התרחקאת עצמו,  רחץזה  התרחץ .8

  ). 1היא ( התשובה הכוה

 

 .בקשההיא מילה של  אא, כבודהיא מילה של  אדוי .9

  ).1התשובה הכוה היא (

 

 .רובדבו הרבה שיש מה  אהו מרובד, משבצתהוא מה שיש בו הרבה  משובץ .10

  ). 4התשובה הכוה היא (

 

  ק.פ.ח.השורש הוא  .11

 ). 3התשובה הכוה היא (



  
 

 ק.ר.צ.השורש הוא  .12

  ).2התשובה הכוה היא (

 

 ח.ר.פ.א השורש הו .13

  ).1התשובה הכוה היא (

 

  צ..פ.השורש הוא  .14

  ).2התשובה הכוה היא (

 

עם שקדי, הטועת כי הרמה הטכית של הסרט איה מן הגבוהות.  שלא להסכיםאיי יכולה  .15

יצול יעיל שעמד לרשותו של הבמאי, אי סבורה שמדובר ב הזעוםבהתחשב בתקציב עם זאת, 

 של משאבים.

  ). 1א (התשובה הכוה הי

 

בצל, יכול לשאת ריח של לדוגמה, מכיוון שהם יודעים שאיי  אוהבים להרגיזי.בי משפחתי  .16

או פגשים להיח לפי את צלחת טבעות הבצל המטוגות בכל פעם שבי המשפחה והגים 

 לארוחות משותפות.

 ).4התשובה הכוה היא (

 

יתה בו מגמה יליציוי, שהעליו את תכתיבי ההסכם הקוא קיבלראש ממשלת טריידד  .17

 המפלגה הפמייסטית.זכה לתמיכת הוא לא למרות זאת מעמד האישה. מפורשת של קידום 

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

הגיטריסט עדיין יכר בו חוסר היסיון של ככל שהיה תקליטה הראשון של הלהקה, מוצלח  .18

ט השתפרה במידה רבה, שיכולת הגיה של הגיטריסאף הצעיר שלה. כיום, כעבור שים, 

 של תקליט הביכורים ההוא.הלהקה איה מצליחה להגיע לרמתו 

  ). 3התשובה הכוה היא (

 

דעתו ידוע כי התבטאויותיו הקודמות של חבר הכסת גלעדי בעד חוק התקציב שיקפו את  .19

החוק הפתיעה בעד העובדה שבסופו של דבר הוא הצביע האישית ולא את עמדת מפלגתו. 

 עמדת מפלגתו.בדרך כלל את תואמת ום שהצבעתו של גלעדי אותי, מש

  ). 3התשובה הכוה היא (

 



  
 

"הורה" שחקים שאים משופמים  ןאם עה תשובה שלילית על השאלה האם יש בתיאטרו .20

 דע שכל השחקים בתיאטרון "הורה" הם משופמים.

  ). 1התשובה הכוה היא (

 

. אם יש רקדן עצבי (לפי התון), וכל לים, כל הרקדים הם חתו4על פי תשובה מספר  .21

 הרקדים הם חתולים, אזי הרקדן העצבי הוא גם חתול, ויתן להסיק שיש חתול עצבי.

 ).4התשובה הכוה היא (

 

: "אי הולכת לים רק כשיש יום יפה", המשפט מכיל את המילה האחרוה שאמרה 4בתשובה  .22

באות ע', ומכיוון שהמילה יום  המתחילות , ולכן אין במשפט מליםבמשפט הקודם (לים)

 מצאת במשפט זה, במשפט הבא של יפתח הוא יאמר אותה פעמיים.

  ). 4התשובה הכוה היא (

 

המצב האפשרי הוא ששאול דובר שקר, ומתן ואבישי דוברי אמת, ואז יתכן שלדן יש שיער  .23

 שחור מתולתל.

  ). 3התשובה הכוה היא (

 

ימיו, אזי בליק מוך מאליק. אם בליק מסר לאליק שעומד אם אליק מסר לבליק שעומד מ .24

משמאלו, אזי גיא גבוה ממו. כלומר, גם אליק וגם גיא גבוהים מבליק ולכן בליק הוא המוך 

 ביותר.

  ). 1התשובה הכוה היא (

 

הטווס הזכר וקבת הזכר מובאים כדוגמה לבעל חיים שאצלו מתקיימת תופעת הדימורפיזם  .25

 הזוויגי.

  ). 2בה הכוה היא (התשו

 

   זוויגית היא התהליך שהוצע כהסבר לדימורפיזם הזוויגי.-הבררה הבין .26

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

 קיום הברכייה היא דוגמה למין שאצלו הבררה הבין זוויגית איה יכולה להסביר את .27

 הדימורפיזם הזוויגי.

  ).1התשובה הכוה היא (

  

 



  
 

 ולכן טרפו.הקבות עליהן מדובר היו ססגויות  .28

  ). 1התשובה הכוה היא (

 

 בלו.יגי בברכייה) מוסברים על ידי שי המקרים (דימורפיזם זוויגי בהויה ודימורפיזם זוו .29

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

להתהוות תופעת הדימורפיזם הזוויגי, ולכן הכותרת האפשריות הקטע מדבר על הסיבות  .30

  ).1התשובה הכוה היא ( יבות להתהוותו".ס –המתאימה ביותר היה "דימורפיזם זווגי 

  

  



  
 

  פרק ראשון –חשיבה כמותית 

  

1. ( )[ ] ( ) 104x26x24x23x24x225x2 =+−+=+−+=+−−+ .  

 ).1התשובה הכוה היא (

 

6 -כלומר ל –אורך צלעו של ריבוע שווה לרבע מהיקפו  .2
4

24
ס"מ. צלע הריבוע היא גם צלע  =

ס"מ, ומכאן אורך כל  30אחד מהם הוא  הבסיס של המשולשים שווי השוקיים, שהיקף כל

x2630ס"מ. ( 12שוק של כל אחד מהמשולשים (שכן הם חופפים) הוא  x224ומכאן  −= = 

12x - ו  -שוקיים של המשולשים ומכאן אורכו שווה ל 8 -הקו המודגש מורכב מ). =

96128 =⋅.   

 ).3התשובה הכוה היא (

 

 30דקות, הוא משלים  30במהירות א' ההג משלים הקפה בדקה, ולכן בחצי שעה, כלומר  .3

 6דקות הוא משלים פי  30 -דקות, ומכאן ב 5 -הקפות ב 2הקפות. במהירות ב' הוא משלים 

422̀130הקפות. בסה"כ הוא משלים במשך השעה כולה  12כלומר  –הקפות    הקפות. +=

 ).2התשובה הכוה היא (

 

, המשולש הוא למעשה משולש שווה צלעות º60 -מכיוון שזוויות הבסיס של המשולש שוות ל .4

הוא חוצה זווית הראש ולמעשה  º60 .(AD -(הזווית השלישית חייבת להיות שווה גם היא ל

). במשולש ADCומשולש  ABD(משולש  º30 ,º60 ,º90יוצר שי משולשים זהים שזוויותיהם 

 4 -שווה למחצית היתר, שבמקרה שלו שווה ל º30הצלע שמצאת מול זווית של  מסוג זה

זהים הצלע  ADC -ו ABDס"מ. מכיוון שהמשולשים  2 -שווה ל BDס"מ, כלומר אורך הצלע 

DC  שווה לצלעBD ס"מ. 2 -ולכן שווה גם היא ל  

 ).2התשובה הכוה היא (

 

, 12(למשל  2חייבת להיות  a, ספרת האחדות של 2תהיה  10 -ב aעל מת שהשארית מחלוקת  .5

  ).2עם שארית  1מתקבל  10 - לאחר חלוקה ב

 ).2התשובה הכוה היא (

  

  

 



  
 
ועוד  90 ₪ )60חשב את המחירים לאחר ההעלאות: לאחר ההעלאה הראשוה יהיה המחיר  .6

1354590ה יהיה המחיר י). לאחר ההעלאה השי₪ 30שהם  %50 . לאחר ההעלאה ₪ +=

5.2025.67135השלישית יהיה המחיר:   3, שהוא מספר לא שלם, כלומר לאחר ₪ +=

  העלאות מחיר הבקבוק יהיה לראשוה מספר שאיו שלם.

 ).3התשובה הכוה היא (

 

, ומכאן זווית º50 -היו משולש שווה שוקיים שזוויות הבסיס שלו שוות ל ABCהמשולש  .7

−−=° -ה להראש שלו שוו 805050180 .OE ו- OD  הם רדיוסים במעגל (הם מחברים בין

הזווית בין המשיק למעגל לבין רדיוס המעגל  –קודות ההשקה ומרכז המעגל), ולפי הכלל 

, º360, ומכיוון שסכום זוויות במרובע הוא AEODזוויות במרובע  3. מכאן יש לו º90 - שווה ל

−−−=° -שווה ל αהזווית  100809090360.  

 ).1התשובה הכוה היא (

  
 

כוסות מים. סתכל על המקרים הקיצויים. במידה ובכל  6בשבוע החמישי צחי שתה בכל יום  .8

כוס יש 
6

1
1ליטר, הוא שתה  

6

1
6  בכל יום. ובמידה ובכל כוס יש ליטר ⋅=

4

1
הוא שתה ליטר,  

בכל יום 
2

1
1

4

1
6 ליטר בכל יום. מכאן שהוא שתה בין ליטר אחד לליטר וחצי של מים בכל  ⋅=

  יום בשבוע החמישי.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

כוסות מים, שהן יותר כוסות חלב ופחות כוסות  2 -כוסות חלב ו 5בשבוע השישי שתה צחי  .9

  כוסות מים). 6 -י הוא שתה כוס חלב אחת ומים מאשר בשבוע הקודם (בשבוע החמיש

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

ארבעת השבועות האחרוים הם מהשבוע השביעי עד לשבוע העשירי. בשבוע השביעי צחי שתה  .10

כוסות, ובשבוע התשיעי והעשירי הוא שתה כוס חלב  2כוסות חלב ביום, בשבוע השמיי  3

בועות האחרוים הוא אחת בכל יום. ממוצע הכוסות של ארבעת הש
4

3
1

4

7

4

3211
==

+++
.  

 ).4התשובה הכוה היא (

  
 



  
 

על מת שצחי ישתה כוס חלב לאחר כל כוס מים הוא צריך לשתות לפחות את אותו מספר של  .11

כוסות  6כוסות חלב כמו מספר כוסות המים. הדבר מתאפשר בשבוע הראשון, בו הוא שתה 

  כוסות מים בכל יום. 5חלב ורק 

 ). 1הכוה היא ( התשובה

 

(מכיוון שמספר הכוסות התון הוא מספר  7 -בכל שבוע כפיל את מספר הכוסות שצחי שתה ב .12

הכוסות ליום והוא שתה את מספר הכוסות הזה במשך שבוע שלם). כלומר, בשבוע הראשון 

4276כוסות חלב בכל יום, ובסה"כ במהלך כל השבוע הוא שתה  6צחי שתה  כוסות.  ⋅=

2874כוסות בכל יום, כלומר במהלך כל השבוע הוא שתה  4בשבוע השי הוא שתה  =⋅ 

702842כוסות, ובסה"כ, החל מהשבוע הראשון הוא שתה  כוסות. בשבוע השלישי הוא  +=

2874כוסות בכל יום, כלומר במהלך כל השבוע הוא שתה  4שתה  כוסות, ובמצטבר  ⋅=

982870 -מהשבוע הראשון  כוסות בכל יום, ולכן ביום  2בשבוע הרביעי הוא שתה . +=

  שלו. 100 -הראשון של השבוע הרביעי הוא שתה את הכוס ה

 ).4התשובה הכוה היא (

 

הוא  60רכבים חולקו לשי שליש מעובדי החברה,  60 -מכיוון שכל עובד קיבל רכב אחד, ו .13

. (המספר 90בדיוק שי שלישים מעובדי החברה, ומכאן סיק כי מספר העובדים בחברה הוא 

 45 - כלומר ל –). למחצית מעובדי החברה יש רכב פרטי 90הוא  60ששי שליש ממו הוא 

(הוא  15עובדים. המספר המיימלי של עובדים להם יש גם רכב מהחברה וגם רכב פרטי הוא 

עובדים, אבל  45 - כלומר ל –מהחברה יתן לכל מי שאין לו רכב פרטי מתקבל כאשר הרכב 

  שיתו לעובדים בעלי רכב פרטי). 15רכבים שארו  60מכיוון שחולקו 

 ).3התשובה הכוה היא (

 

 -וגם ב M -המחלק המשותף הגדול ביותר יהיה חייב להיות מורכב ממספרים הקיימים גם ב .14

N ולכן יהיה ,cba 2 ⋅⋅.  

 ). 2התשובה הכוה היא (



  
 
 

שעות ( 5 -ההספק של שלושת הברזים הוא ברכה ב .15
5

1
ברכה בשעה), ומכאן הספקו של כל אחד  

שעות (או  15 -מהם הוא ברכה ב
15

1
ברכה בשעה). הספקו של הברז הרביעי כפול, כלומר הוא  

שעות ( 7.5 –ממלא ברכה במחצית הזמן 
5.7

1
בשעה). ההספק המשותף לארבעת הברזים הוא  

3

1

15

5

15

2

15

3

5.7

1

5

1
 -, כלומר הם ממלאים יחד שליש ברכה בשעה, וברכה מלאה ב+=+==

  שעות. 3

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

)עובר דרך הקודה  aמכיוון שהישר  .16 )ך הקודה אם הוא היה עובר גם דר 0,0( הוא  −0,1(

 x -היה צריך להיות מקביל לציר ה bבמצב זה הישר . x - למעשה היה מתלכד עם ציר ה

)) אך אז הוא לא היה יכול לעבור בקודה a(מכיוון שהוא מקביל לישר  (מכיוון שבמקרה  0,1(

)עובר דרך הקודה a ). לכן לא יתכן שהישרx - זה הוא חותך את ציר ה )0,1−.  

 ).2התשובה הכוה היא (

 

הסיכוי להוציא בכל פעם כדור כחול איו משתה מכיוון שהכדורים מוחזרים לשק. הסיכוי  .17

להוציא כדור כחול פעם אחת שווה למספר הכדורים הכחולים חלקי מספר הכדורים הכולל 

בשק: 
4

1

12

3
פעמים רצוף כדור כחול יהיה  3וי להוציא והסיכ, =

34

1

4

1

4

1

4

1
=⋅⋅.  

 ).4התשובה הכוה היא (

  
 

במצב של מיוס לפי שבר יתן לשים את המיוס רק לפי המוה או רק לפי המכה:  .18

( ) a1

1

1a

1

1a

1

1a

1

−
=

+−
=

−−
=








−

−.  

 ).1התשובה הכוה היא (

  

  

  

 



  
 

5xאם  .19 169259xאזי  =− 2 9x, כלומר על מת שהביטוי −=−= 2  x, 16 -קטן מ  יהיה −

4xאם  ).-5( -צריך להיות גדול מ 79169xאזי  =− 2 כלומר על מת שהביטוי , −=−=

9x 2 4x5הוא  xמכאן התחום של  ).-4( -צריך להיות קטן מ x, 7 -יהיה גדול מ − −<<−.  

 ). 4התשובה הכוה היא (

  

. פח תיבה שווה למכפלת אורכה zולגובהה  AB (– y, לרוחבה (הקטע xקרא לאורך התיבה  .20

zyx - ברוחבה ובגובהה, כלומר ל סמ"ק, כלומר  80 - ולפי התון הפח שווה ל ⋅⋅

80zyx הוא למעשה שטח מלבן, כלומר הוא שווה למכפלת אורך הצלע שטח פאה . ⋅⋅=

zy -הארוכה בצלע הקצרה. במקרה שלו שטח הפאה המקווקוות שווה ל ושטח הפאה  ⋅

yx -הכהה שווה ל , כלומר: 120 -לפי התון מכפלת השטחים הללו שווה ל. ⋅

120zyyx 80zyx -יוון שמכ. ⋅⋅⋅= 120y80zyyxוכל להציב ומצא כי:  ⋅⋅= =⋅=⋅⋅⋅ 

ומכאן 
2

3

80

120
y ==.  

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

ושטח חצי המעגל הלבן שבסרטוט הוא , 2πrהוא  rשטח מעגל שרדיוסו  .21
2

πr 2

. השטח הכהה 

מחצית המעגל הגדול פחות השטח הלבן:  שווה לשטח

( ) ( )( ) ( ) 1.25
2

πr
rr2.25

2

π
rr1.5

2

π
rR

2

π

2

πr

2

πR 2
222222

22

מכיוון . −=−=−=−=⋅

(שהשטח הכהה שווה לשטח הבהיר 
2

πr 2

, השטח הכהה 1 -שהוא מספר גדול מ 1.25) כפול 

  גדול יותר.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

baaaאת אי השוויון יתן לכתוב גם בצורה הבאה, לפי חוקי החזקות:  .22 xxyx . מכיוון ⋅>⋅

הוא מספר חיובי, גם העלאתו בחזקה תיתן מספר חיובי, ולכן וכל  xשלפי המידע הוסף 

baמשי האגפים, וישאר עם:  axלצמצם את  xy <.  

 ).1התשובה הכוה היא (

  
 



  
 

הם  100 -מ 10%, 10 -שווה ל x(למשל אם  x -היה שווה בדיוק ל %x, 100 - היה שווה ל aאם  .23

 x -, ו200(למשל אם המחיר הוא  x - היה גדול יותר מ %x, 100 -היה גדול מ a). אם 10בדיוק 

 %x -, אכן מתקיים ש100 - קטן מ aאם  ).10 -מספר יותר גדול מ – 20יהיו  10%, 10 - שווה ל

אכן  10%, כלומר 5 -יהיו שווים ל 10%, 10 -שווה ל x -, ו50(למשל אם המחיר הוא  x -קטן מ

  ).10 -קטן מ

 ).2התשובה הכוה היא (

 

לא וכל לדעת מה שטחה (מקרי הקיצון  DEFGמכיוון שלא תוות הזוויות של המקבילית  .24

, ואז º90 - , או שהזוויות שוות כולן ל0 -, ואז השטח שווה לº180 -ול 0 -הם שהזוויות שוות ל

212המקבילית היא מלבן ושטחה  סמ"ר, כלומר, שטח המקבילית יכול להיות כל מספר  ⋅=

1: 2. שטח המשולש שווה למכפלת יצביו חלקי 2 -ל 0בין 
2

12
=

⋅
סמ"ר. לכן לא וכל לדעת  

  אם שטח המקבילית גדול, שווה או קטן משטח המשולש).

 ).4התשובה הכוה היא (

 

 - הביטוי בטור א' שווה ל .25
99..............531

100.............642

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

. וכל לכתוב את הביטוי גם בצורה הבאה: 

99..............53

100.............64
2

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

המוה בוודאות גדול מהמכה (מכיוון שעל כל ספרה אי זוגית . ⋅

במכה יש ספרה זוגית גדולה ממה במוה ולכן גם המכפלה בייהן תהיה גדולה יותר), כלומר 

  .2 -, ולכן הערך כולו של טור א' יהיה גדול יותר מ1 - כופלים במספר גדול מ 2את הספרה 

 ).1התשובה הכוה היא (

  



  
 
  

  פרק שי –חשיבה כמותית 

  

ממחיר צצת ריבה, וכל לבות את המשוואה  3מכיוון שתון כי מחיר צצת דבש גבוה פי  .1

x3הבאה: 
x

18x 2

=
+

22את שי האגפים:   .- xכפול ב x318x 2x218. מכאן += , חלק  =

9x: 2 -ב 2 3xומכאן  = =.  

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

וחיבור התוצאה לתוצאת הכפלת מספר התרגולות  2 -עליו לחפש מספר שלאחר הכפלתו ב .2

 2תרגולות הטילו  8: אם 2. בתשובה 28מתקבל המספר  –ביצים 3 -) ב12ששארו (מתוך 

ביצים כל  3שהטילו  4התרגולות שארו  12ביצים. מתוך  16ביצים, אז בסה"כ הן הטילו 

281216ביצים בסה"כ.  12כלומר הן הטילו  –אחת  וזהו אכן מספר הביצים שהוטל  +=

  באותו היום.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

גובה יכול להיות גם במשולש שווה שוקיים שאיו שווה : חוצה זווית שהוא גם 3בתשובה  .3

  צלעות, ולכן משולש זה איו בהכרח שווה צלעות. 

  ).3התשובה הכוה היא (

  

יוצרים מקבילית וספת בתוך המקבילית הקיימת (הם עצמם מקבילים, ושתי  c -ו aהישרים  .4

ות גם הן). קרא למקבילית הצלעות האחרות שייכות למקבילית המקורית ולכן מקביל

 -שווה גם היא ל ECF. מכיוון שבמקבילית זוויות גדיות שוות זו לזו, הזווית AECFהחדשה 

α:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

γβαולמעשה הסכום   -הוא סכום זוויות סמוכות במקבילית, אשר לפי הכלל שווה ל ++

°180.  

  ).2התשובה הכוה היא (

)1,2$(51412יטוי בתוך הסוגריים הפימיים: פתור תחילה את הב .5 22 =+=+= .

)2,5$(394525כעת ציב ופתור את הסוגריים החיצויים:  2
2

==+=+=.  

 ).3התשובה הכוה היא (

 

. מכיוון שאחד המספרים הוא −2,1,0,1, המספרים הם 2מכיוון שהמספרים עוקבים וסכומם  .6

  .0 -, מכפלתם תהיה שווה ל0

 ).1התשובה הכוה היא (

 

תה ימכיוון שהשאלה היא לגבי המספר הממוצע בשי המקרים, אין זה משה אצל מי הי .7

הגולה שהועברה, היות והיא מחושבת בכל מקרה בסכום הגולות של שיהם בעת חישוב 

  הממוצע, והממוצע שאר זהה.

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

  ככל שלמצולע יש יותר צלעות, כך סכום הזוויות הפימיות שלו יהיה גדול יותר. .8

 ).2התשובה הכוה היא (

 

הים מספרים שלמים או שברים, ומי מהם יותר גדול מהשי,  b - ו aמכיוון שלא תון לו האם  .9

  לא וכל לדעת איזה מהביטויים גדול יותר.

 ).4התשובה הכוה היא (

 

, וההיקף 9 -קטן מ BCצלעות גדול מהצלע השלישית, ולכן אורך הצלע  במשולש סכום שתי .10

  .18 -קטן מ

 ).2התשובה הכוה היא (

 

, אך אם 1) והתשובה תהיה -1( - , טור ב' יהיה שווה ל1 - שווה ל y -ו 0 - שווה ל xאם למשל  .11

  .3  , ובמקרה זה התשובה תהיה1 -, טור ב' יהיה שווה ל0 - שווה ל y - ו 1 - שווה ל xלמשל 

 ).4התשובה הכוה היא (



  
 

  חשב את היעילות בכל אחת מהתשובות האפשריות: .12

גלגל עק: 
8

5
5

8

45
5, מעלית ופלת: =

2

10
2, צלחת מעופפת: =

10

20
רכבת הרים:  =

6
4

24
  . הערך הגבוה ביותר מתקבל עבור רכבת ההרים.=

 ).4התשובה הכוה היא (

 

  המתקים, כלומר על שי שליש מן המתקים. 9מתוך  6הוא יכול לעלות על  9אם גילו של רון  .13

 ).3התשובה הכוה היא (

 

עליו לזכור כי בין הפעלה להפעלה יש הפסקה של דקה לפחות, ולכן למרות שכל הפעלה  .14

לפחות, והמספר המקסימלי של  דקות 3דקות, בכל הפעלה יוגב היה צריך לחכות  2אורכת 

הדקות שהוא חיכה (המספר המקסימלי מתקבל במקרה שהוא  34 -הפעלות שיכול להיות ב

  פעמים. 11הוא  –דקות בכל פעם)  3 -חיכה לא יותר מ

 ).1התשובה הכוה היא (

  
וחצי דקות מכיוון  10דקות אים פועלים לאחר  10שי המתקים שמשך הפעילות שלהם  .15

וחצי דקות ולכן  10לתם יש דקה הפסקה. כל שאר המתקים יכולים לפעול לאחר שלאחר פעו

  .7המספר המקסימלי הוא 

 ).3התשובה הכוה היא (

 

דקות, ולכן הספיה  120דקות בכל פעם. בשעתיים יש  4ספית הפיראטים פועלת במשך  .16

30הופעלה 
4

120
מבקרים, כלומר מספר  52 -ל 7פעמים. בכל פעם עולים עליה בין  =

210307המבקרים שעלו עליה בסך הכל באותו היום ע בין  7503025לבין  ⋅= . המספר ⋅=

  איו מצא בתחום זה. 206

 ).1התשובה הכוה היא (



  
 
 

. מכיוון שמכפלת מספר הבולים שלו במספר הבולים xיח שמספר הבולים שיש לבועז הוא  .17

, מספר הבולים של לימור הוא aור היא של לימ
x

a
, ומכיוון שמכפלת מספר הבולים שלו 
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2
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 ).1התשובה הכוה היא (

4יתן לכתוב את הביטוי גם כך:  .18
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 ).3התשובה הכוה היא (

 

, ולפי הכלל זוויות היקפיות השעות על קשתות שוות, ABשווה לקשת  AEמכיוון שקשת  .19

מהזווית ההיקפית  . זווית מרכזית במעגל כפולהα -שווה גם היא ל ADBשוות בערכן, הזווית 

שוות כל  AB - ו AEהשעת על אותה הקשת, ולכן הזוויות המרכזיות השעות על הקשתות 

. הזווית המרכזית α4ערכה  – AE - ו AB, המורכבת מהקשתות EB, והקשת α2 -אחת ל

DOC דית לזווית ודקוהיא זווית קEOB  ת על הקשתשעהEB  וערכה)α4 ומכיוון שזוויות ,(

המבוקשת בשאלה היא הזווית  DAC. הזווית α4 - ת בייהן, היא שווה גם כן לדיות שווודקוק

, כלומר ערכה הוא מחצית מערך הזווית המרכזית השעת DCההיקפית השעת על הקשת 

  .α2), ומכאן ערך הזווית המבוקשת היו α4שערכה  DOCעל קשת זו (זווית 

 ).2התשובה הכוה היא (

 

אפשרויות (השמלה היא אותה שמלה מכיוון שיש  2ליים קיימות לחליפה מסוג שמלה וזוג ע .20

לה רק אחת, ויש שתי אפשרויות לעליים). לחליפה מסוג מכסיים, חולצה וזוג עליים יש: 

16242 אפשרויות של חולצות ושתי אפשרויות של  4אפשרויות (על כל זוג עליים יש  ⋅⋅=

18162מכסיים). בסה"כ ישן    אפשרויות לחליפה. +=

 ).4התשובה הכוה היא (



  
 
 

 ₪ 10פעמים, אז בסה"כ אברהם קיבל  4אם המטבע פל על "עץ" פעמיים ועל "פלי"  .21

)101432 ). (צירופים אחרים של מספר הפעמים שהמטבע פל על "עץ" ומספר הפעמים ⋅+⋅=

  ).5 -המתחלק ב שהוא פל על "פלי" אים ותים סכום כסף

 ).2התשובה הכוה היא (

 

38x3פתח את הערך המוחלט וקבל את תחום הערכים הבא:  .22 ומכאן התחום של  −>+>

x  5הואx11 6,7,8,9,10. המספרים השלמים המצאים בתחום זה הם: −>>− −−−−− ,

) אים - 5( -) ו- 11ו כולל את הקצוות ולכן (מספרים בסה"כ. (שימו לב שהתחום אי 5כלומר 

  ספרים).

  ).1התשובה הכוה היא (

 

שטח הצורה מורכב משטח המעגל ועוד חלק משטח כל משולש. חלק זה הוא למעשה ההפרש  .23

מצלעות המשולש, השווה  2 -בין שטח המשולש לבין שטח הגזרה שוצרת על ידי חלק מ

  באורכו לרדיוס המעגל: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - שטח כל אחת מהגזרות שווה ל
6

π
1π

360

60 2 , ומכיוון שלפי התון שטח כל אחד ⋅⋅=

מהמשולשים הוא 
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 -, השטח שותר מכל אחד מהם שווה ל
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6

π
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π
. שטח המעגל שווה −=

π1π -ל 2 פעמים השטח שותר  3עגל ועוד . שטח הצורה שוצרה שווה לשטח המ⋅=

π2ππמהמשולשים: 
3

π
3π =+=⋅+.  

 ).2התשובה הכוה היא (

60 1 



  
 

לפי התון, הביטוי  .24
3

cba ++
ותן מספר שלם. את הביטוי יתן לכתוב גם בצורה הבאה:  

3

cb

3

a +
, הביטוי 3 -איו מתחלק ב a -. מכיוון ש+

3

a
היה מתחלק  b+cאיו מספר שלם. אם  

, אזי הביטוי 3 -ב
3

cb +
היה ותן מספר שלם, אך במקרה זה, מכיוון שמספר שאיו שלם ( 

3

a
 (

ועוד מספר שלם (
3

cb +
) ותן מספר שאיו שלם, הדבר סותר את מה שקבעו בתחילת 

תרון (כיהפ
3

cba ++
  .3 -איו יכול להתחלק ב b+cהוא מספר שלם) ולכן   

 ).3התשובה הכוה היא (

 

עביר רדיוסים המחברים בין מרכז המעגל וקודות ההשקה. בין קודת ההשקה לבין הרדיוס  .25

יבלו ריבוע , לפי התון. מכאן, ק°90 -שווה גם היא ל ABC. כמו כן, הזווית °90יש זווית של 

 .r –שצלעו שווה לרדיוס המעגל 

  

דומים, ולכן יתן לכתוב את היחסים הבאים בין צלעותיהם,  OCE -ו AODהמשולשים 

: x -שווה ל CEבהחה שהקטע 
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r

3
, ומכאן: =
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 -שווה ל BC. מכאן אורך הצלע =
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  ).4התשובה הכוה היא (

    

  



  
 
  פרק ראשון –גלית א

  

1. indication –  ,סימןreflection –  ,השתקפותprediction –  ,תחזיתintuition – טואיציהאי  

שלהן  השתקפות"השימפזה היא אחת ממספר חיות בודדות אשר מסוגלות לזהות את ה

  במראה".

 ).2התשובה הכוה היא (

 

2. since – ז ש..., מאif -  ,אםwhile –  ,...בעוד שonce – ...ברגע ש  

  לקרפדות אין".בעוד ש"לצפרדעים יש שייים, 

 ).3התשובה הכוה היא (

 

3. copies -  ,עותקיםships -  ,ותספיcurtains –  ,ותמסכים / וילוdaughters - ותב  

מכרו בתוך  Harriet Beecher Stoweשל  "Uncle Tom's Cabin"של הספר  עותקים"מליון 

  שים מפרסומו". 5

 ).1התשובה הכוה היא (

 

4. recommend -  ,להמליץimitate  -  ,לחקותpretend –  ,יםלהעמיד פgraduate – .לקבל תואר  

  מאויברסיטה קדית". קיבלה תואר, גרייס לוקהארט הפכה לאישה הראשוה ש1875 - "ב

 ).4התשובה הכוה היא (

 

5. recall -  ,להיזכרextension -  ,הרחבהtradition  -  ,מסורתreview – הסקירה / בחי  

גדולה של אופרה, עדיין מושכת הרבה מהמצחים והזמרים  מסורת"מילאו, עיר בעלת 

  הטובים ביותר בעולם".

 ).3התשובה הכוה היא (

 

6. bashful -  ,ביישןabrupt -  ,פתאומיedible -  ,אכילcandid – ישר  

רק לאחר שהם  אכיליםרעילים כאשר הם קטפים. הם הופכים להיות "אגוזי קשיו הים 

  קלים".

 ).3התשובה הכוה היא (

 

7. debated -  ,התווכחborrowed -  ,לווהrestored –  ,שיחזר, שיקםescaped – ברח  

את התדמית העצמית של צרפת כאומה גדולה לאחר תבוסתה במלחמה  שיקם"מגדל אייפל 

  פרוסית". –הצרפתית 

 ). 3שובה הכוה היא (הת



  
 

 

8. wraps –  ,עטיפות / כיסוייםtwists – ,יות פיתולים, סיבוביםתפ coughs  -  ,שיעוליםsigns – 

  סימים.

  ים בלשיים להיות כל כך מרתקים".מה שגורם לרומ ןבעלילה ה תפיות מפתיעות"

 ).2התשובה הכוה היא (

  

9. witness –  ,...עד / להיות עד לtransfer  -  ,להעבירdeceive -  ,ותלהוimpose –  ,להטיל

  לכפות.

סקציות על יוסטון, טקסס, אלא אם העיר תוריד  להטיל"הסוכות להגת הסביבה מאיימת 

  בצורה משמעותית את רמת זיהום האוויר שבה".

 ).4התשובה הכוה היא (

 

10. contaminated -  ,מזוהםperceived  -  ,הבחיןsubdued –  ,עמום / שקט / מדוכאgratified – 

  מסופק.

על ידי פסולת תעשייתית והם אים זוהם "חלק גדול מאספקת המים של הודו ובגלדש 

  בטוחים לשתייה".

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

11. margins  -  ,שולייםrivalries -  ,יריבויותinstallations -  ,ותהתקsamples – דוגמאות  

ילות בירוקרטית עיכבו את ההתפתחות של אישיות ואי יעיריבויות "ראיות חדשות חושפות כי 

  תוכית החלל הסובייטית בשות השישים".

 ).2התשובה הכוה היא (

 

12. docile –  ,ועוח, צייתן, כlimber –  ,גמיש / הגמישample –  ,רחב / מרווחjagged – .ןמשו  

  , אשר אים וטים לתקוף בעלי חיים אחרים".וחים"פרות ים הן יצורים 

 ).1הכוה היא (התשובה 

 

  "אייל המושק הוא חסר קריים". .13

בתשובה הראשוה אמר כי איילי המושק ולדים עם קריים. בתשובה השיה אמר כי לאייל 

המושק אין קריים. בתשובה השלישית אמר כי איילי המושק לעולם אים מאבדים את 

  ים גדולות.הקריים שלהם. בתשובה הרביעית אמר כי לאיילי המושק יש קרי

 ).2התשובה הכוה היא (

  
 



  
 

  "הרבה מהבעיות הסביבתיות בפיליפיים ובעות מסיבות חברתיות". .14

בתשובה הראשוה אמר כי יש הרבה בעיות חברתיות וסביבתיות עמוקות בפיליפיים. 

בתשובה השיה אמר כי בפיליפיים הרבה מהבעיות הסביבתיות גרמות מושאים חברתיים. 

ישית אמר כי אשים בפיליפיים מודאגים יותר מבעיות חברתיות מאשר בתשובה השל

מבעיות סביבתיות. בתשובה הרביעית אמר כי ושאים סביבתיים גרמו לבעיות חברתיות 

  רבות בפיליפיים.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

15. St. John's wort – .צמח ההיפריקום  

טיים לגבי היעילות של צמח ההיפריקום "בזמן שהרבה רופאים אמריקאים שארים סקפ

כטיפול בדיכאון, התרופה הצמחית רשמת על ידי מספר הולך ועולה של העמיתים 

האירופאים שלהם". בתשובה הראשוה אמר כי בעוד שהרבה רופאים אירופאים רושמים 

את צמח ההיפריקום בשביל דיכאון, מרבית עמיתיהם האמריקאים משתמשים בתרופה 

כתרופה למחלות אחרות. בתשובה השיה אמר כי למרות שהרבה אמריקאים הצמחית 

ואירופאים לוקחים את צמח ההיפריקום על מת להקל על הדיכאון, רוב הרופאים שארים 

סקפטיים לגבי יעילות הצמח. בתשובה השלישית אמר כי יותר ויותר רופאים באירופה 

רופאים בארצות הברית עדיין מטילים  מטפלים בדיכאון עם צמח ההיפריקום, אבל הרבה

ספק בכך שהוא עובד. בתשובה הרביעית אמר כי צמח ההיפריקום הוא צמח שגדל בעיקר 

  באירופה, אך עשה בו שימוש רחב בארצות הברית על מת לטפל בחולים הסובלים מדיכאון.

 ).3התשובה הכוה היא (

 

  רועים מלחמתיים"."הופעת הצילום הביאה דיוק חסר תקדים לתיאור אי .16

אין דומה  –בתשובה הראשוה אמר כי הצילומים המוקדמים ביותר של אירועים מלחמתיים 

ולוגית. בתשובה השות טכאמר כי המצאת הצילום אפשרה לתעד אירועים ילהם בחדש יה

מלחמתיים ברמת דיוק שלא הושגה עד כה. בתשובה השלישית אמר כי אילוצי המלחמה כפו 

מתקופות מוקדמות לאלתר ואף לביים סצות קרב. בתשובה הרביעית אמר כי  על צלמים

  התיעוד הבלתי משוחד של מלחמה הוא בין ההישגים הגדולים ביותר של הצילום.

 ).2התשובה הכוה היא (



  
 
 

  "אוכלוסיית המרים בדרום הגב היא בגודל שאיו יתן לקביעה". .17

ם בדרום הגב גדולה יותר ממה שחשבו פעם. בתשובה הראשוה אמר כי אוכלוסיית המרי

ה אמר כי לא ברור מדוע אוכלוסיית המרים בדרום הגב קטה כל כך. יבתשובה השי

בתשובה השלישית אמר כי מספר המרים שחיים בדרום הגב איו ידוע. בתשובה הרביעית 

  אמר כי רק מספר מרים מאכלסים כיום את דרום הגב.

 ).3א (התשובה הכוה הי

 

הוא מרכיב חשוב בתזוה בדרום אמריקה, אך הוא לא היה מאפיין של התזוה  grit - כיום ה  .18

  באזור עד למלחמת האזרחים. 

לא היו פופולאריים בדרום אמריקה  מאז מלחמת  grits - בתשובה הראשוה אמר כי ה

 יהרחבת. בתשובה הש אמר כי האזרחים, אז הם היו המאכל היחיד שהיה זמין בצורה

grits ה במהלך מלחמתפוץ בדרום אמריקה, הפך להיות פופולארי שם לראשו מאכל ,

 grits - האזרחים. בתשובה השלישית אמר כי למרות שעכשיו הוא חשב מאכל דרומי, ה

היו מאכל  gritsאכלו גם באזורים אחרים עד למלחמת האזרחים. בתשובה הרביעית אמר כי 

חמת האזרחים האמריקאית, אבל מעט אשים מחוץ לאזור מכירים פופולארי בדרום מאז מל

  אותם.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

הבאת סגון התחייה הגותית אל המדיה שאימץ זקפת לזכות הארכיטקט בימין מופור,  .19

  זילד.-שהיגר מאגליה ליו

רכיטקטורה, בתשובה הראשוה אמר כי בימין מופור, שיצר את סגון התחייה הגותית בא

זילד. בתשובה השיה אמר כי למרות -התחיל את הקריירה שלו באגליה לפי שהיגר ליו

זילד עד להגעתו של בימין -שסגון התחייה הגותית החל באגליה, הוא לא זכה לחשיבות ביו

מופור. בתשובה השלישית אמר כי זקפת לזכותו של בימין מופור התחייה של הסגון 

-י בארכיטקטורה. בתשובה הרביעית אמר כי הצגת ארכיטקטורת התחייה הגותית ביוהגות

  זילד מיוחסת למהגר אגלי בשם בימין מופור.

 ).4התשובה הכוה היא (

 

כתב על בסיס מה שהוא  "The travels of Marco Polo" –לפי הקטע, ספרו של מרקו פולו  .20

  ראה באסיה, ולכן הוא סיפור אמיתי.

 ).4בה הכוה היא (התשו



  
 

 had a -יתה העבודה שלו, ולכן יתן להחליפו ביהיא שזו ה earned a livingהכווה בביטוי  .21

job.  

 ).2התשובה הכוה היא (

 

  ) מרקו פולו סע לסין עם אביו ודודו.6ה (שורה ילפי הפסקה השי .22

 ).2התשובה הכוה היא (

 

  לו ראה לראשוה במסעותיו.ספרי מסע אים מוזכרים בקטע בתור משהו שמרקו פו .23

 ).2התשובה הכוה היא (

  
", כלומר הוא לא "I didn't tell half of what I sawלפי הפסקה האחרוה, מרקו פולו אומר  .24

  סיפר את כל הסיפור שלו.

 ).2התשובה הכוה היא (

  
המטרה העיקרית של הקטע היא להראות שבי האדם יכולים להשתמש גם כן בשיטת   .25

  ).echolocationפי קול (-המיקום על

 ).2התשובה הכוה היא (

 

לפי הפסקה הראשוה, הקול בתדירות הגבוהה שהעטלפים מוציאים הוא שמאפשר להם  .26

  ללכוד את הזבובים.

 ).3התשובה הכוה היא (

  
  ה מתארת איך דיאל קיש הסתגל למקם לפי קול.יהפסקה השי .27

 ).4התשובה הכוה היא (

  
 

הצורה שבה דיאל קיש מסתדר בסביבה שאיה מוכרת, המילה  מכיוון שבמשפט מדובר על .28

  לווט. – navigateהמתאימה ביותר מבין האפשרויות תהיה 

 ).2התשובה הכוה היא (

 

בציטוט אמר כי בן מותח את הגבולות של תפיסת האדם, ולכן יתן להסיק כי שייפל מתרשם  .29

  מהיכולות המיוחדות של בן.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

  

 



  
 

 פרק שי –אגלית 

  

1. turn -  ,להסתובבfly -  ,לטוסpass  -  ,לעבורhear - לשמוע  

  במסוק". טס, אייזהאואר הפך להיות השיא האמריקאי הראשון ש1957 - "ב

 ).2התשובה הכוה היא (

 

2. express -  ,לבטאrefuse  -  ,לסרבadvise -  ,לייעץcompete – .להתחרות  

  במשחקים האולימפיים".מתחרים מכל רחבי העולם "בכל ארבע שים, אלפי אתלטים 

 ).4התשובה הכוה היא (

 

3. chapter  -  ,פרקbreak  -  ,הפסקהflame  -  ,להבהseason – .העו  

דקות  30צהריים של הפסקת "במדיות מסוימות, חברות דרשות לתת לעובדים שלהן 

  לפחות".

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

4. front -  ,חזיתstone -  ,אבןtent  -  ,אוהלcolor  - צבע  

  הפופולארי ביותר למכויות". צבע, כסף הוא ה2002"מאז 

 ).4התשובה הכוה היא (

 

5. charged –  ,חייב תשלוםrisked -  ,סיכןfavored  -  ,העדיףscheduled – יםן לוח זמתכ  

ו סיכ, מרטין גילברט מספר על מאות אשים שאים יהודים אשר "The Righteous""בספרו 

אצים במהלך מלחמת העולם השיה".יאת חייהם כדי להציל יהודים מה  

 ).2התשובה הכוה היא (

 

6. acceptable -  ,מקובלliterate –  ,משכיל / יודע קרוא וכתובrandom -  ,אקראיtemporary – 

  זמי.

חברתית  מקובלים"מוקדם למדי בחיים, ילדים מתחילים ללמוד אלו סוגי התהגות חשבים 

  לו סוגים לא".וא

 ).1התשובה הכוה היא (

 

7. loads –  ,ים / עומסיםמטעwaves -  ,גליםcases  -  ,מקריםzones – אזורים  

  , מוחה ארוכה במיטה איה עוזרת לכאבי גב אלא מחמירה אותם".מקרים"ברוב ה

 ).3התשובה הכוה היא (

 



  
 
8. as far as –  ,...עד כמה שas soon as –  ,...מיד כשas many as –  ,...עד לas long as – כל עוד  

  ביצים ביום אחד". 3000 -עד ל"מלכת דבורים יכולה להטיל 

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

9. furthermore –  ,וסף על כךwhereas –  ,...ואילו, בעוד שnonetheless –  ,אף על פי כן

likewise – .אותו דבר / כמו כן  

  לה, יצורים יומיים פעילים במהלך היום".בעלי חיים ליליים פעילים בליבעוד ש"

 ).2התשובה הכוה היא (

 

10. essentially –  ,ביסודו, בעיקרוimpulsively –  ,באופן אימפולסיביindustriously - 

  באופן בלעדי. – exclusivelyבחריצות, 

משירה ומתרגום, היא  בלעדי"למרות שעבודתו של בוריס פסטרק מורכבת באופן כמעט 

  "דר' ז'יוואגו" המהולל". –ומן אחד מכילה ר

 ).4התשובה הכוה היא (

 

11. categorize -  ,לסווגcalculate  -  ,לחשבstimulate –  ,לדרבן, לעוררrationalize –  ,לתרץ

  להצדיק.

את הצמיחה  לעורר"מיליארדי דולרים שיושקעו בהשקעות זרות לטווח ארוך דרשים על מת 

  הכלכלית באפריקה".

 ).3וה היא (התשובה הכ

 

12. disciples –  ,תלמידים, חסידיםhives -  ,כוורותsyllables  -  ,הברותrelics – .שרידים  

  של תיבת ח בהרי איראן". שרידים"קבוצת ארכיאולוגים מצאו את מה שהם טועים שהם 

 ).4התשובה הכוה היא (

 

רומן הראשון שלה, העבודות המאוחרות יותר של מרי שלי לא היו אף פעם פופולאריות כמו ה .13

  "פרקשטיין".

בתשובה הראשוה אמר כי היא לא כתבה יותר רומים אחרי "פרקשטיין". בתשובה השיה 

אמר כי הרומים המאוחרים יותר שלה היו פופולאריים יותר מ"פרקשטיין". בתשובה 

ת יותר. השלישית אמר כי הקוראים הו יותר מ"פרקשטיין" לעומת עבודותיה המאוחרו

  בתשובה הרביעית אמר כי "פרקשטיין" היה אחד מהרבה רומים מצליחים שהיא כתבה.

 ).3התשובה הכוה היא (

  
 



  
 

  "מכל האשים בעולם, רק תושבי האי אדמן והפיגמים אים משתמשים באש". .14

בתשובה הראשוה אמר כי אשי האי אדמן והפיגמים, ביגוד לשאר העולם, אים 

ה אמר כי אשי האי אדמן והפיגמים הם מבין האשים י. בתשובה השימשתמשים באש

האחרוים בעולם שאים משתמשים באש. בתשובה השלישית אמר כי אשי האי אדמן 

והפיגמים הם שי האשים היחידים בעולם שאים משתמשים יותר באש. בתשובה הרביעית 

  השתמש באש.אמר כי אשי האדמן והפיגמים אים יודעים איך ל

 ).1התשובה הכוה היא (

 

  "מבה המלים ואוצר המלים שלה, עושה את השפה הבסקית שפה מאתגרת ללמידה". .15

בתשובה הראשוה אמר כי מבה המלים המורכב ואוצר המלים שלה, עושים את השפה 

ה המלים ואוצר המלים של השפה הבסקית יהבסקית מיוחדת. בתשובה השאמר כי מב יה

את המלומדים. בתשובה השלישית אמר כי ללמוד את השפה הבסקית זהו אתגר, מרתקים 

למרות מבה המלים הפשוט ואוצר המלים שלה. בתשובה הרביעית אמר כי בסקית היא שפה 

  קשה ללימוד בגלל מבה המלים שלה ואוצר המלים.

 ).4התשובה הכוה היא (

 

  רית באסיה"."יפן היא בעלת הברית האמה ביותר של ארצות הב .16

בתשובה הראשוה אמר כי יפן היא המדיה היחידה באסיה שיש לה יחסים טובים עם 

ה יותר לבעלי הברית האסיאתיים שלה יארצות הברית. בתשובה השאמ אמר כי יפן יה

מאשר לארצות הברית. בתשובה השלישית אמר כי על ארצות הברית לתמוך ביפן ללא 

מר כי מבין כל המדיות באסיה, יפן היא התומכת האמה תאים. בתשובה הרביעית א

  ביותר של ארצות הברית.

 ).4התשובה הכוה היא (

 

  , שושלת מיג כבשה את המבצר המוגולי האחרון בסין".1831 - "ב .17

. בתשובה השיה 1831 -בתשובה הראשוה אמר כי המוגולים הפילו את שושלת מיג בסין ב

. בתשובה  - 1831שלט בידי המוגולים בסין פל לידי שושלת מיג באמר כי האזור האחרון ש

. בתשובה 1831 - השלישית אמר כי המבצר המוגולי האחרון בסין יוסד על ידי שושלת מיג ב

  .1831 - הרביעית אמר כי המוגולים לא הצליחו לכבוש ערים גדולות של שושלת מיג עד ל

 ).2התשובה הכוה היא (

  
  

  

 



  
 

וצעו על ידי המהדס והמתמטיקאי ההולדי סימון סטבין ציפו את מה שעלה יסויים שב .18

  מיסוייו של גלילאו, אך יסוייו של גלילאו האפילו על יסוייו של סטבין.

בתשובה הראשוה אמר כי למרות שהיסויים שביצע סימון סטבין היו דומים לאלו שביצע 

מעולם להכרה רחבה. בתשובה השיה אמר כי גלילאו מאוחר יותר, יסוייו של סטבין לא זכו 

סימון סטבין חזר על יסויים של גלילאו אך לא הצליח מעולם להגיע לאותן תוצאות. בתשובה 

השלישית אמר כי גלילאו הכיר את עבודותיו של סימון סטבין אבל למרות זאת ביצע יסויים 

גלילאו חקרו את אותם משל עצמו. בתשובה הרביעית אמר כי למרות שסימון סטבין ו

  הושאים, היסויים שלהם היו שוים בצורה בולטת בשיטות.

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

"ההגמויה והשגשוג של העיר אתוה במהלך "תקופת הזהב" שלה בעו מהכוח הימי והמסחר  .19

  הימי, בהתאמה".

גלל הכח בתשובה הראשוה אמר כי במהלך "תקופת הזהב" שלה, אתוה היתה מוערכת ב

הימי שלה והמסחר הימי. בתשובה השיה אמר כי במהלך "תקופת הזהב" שלה, חיל הים 

החזק של אתוה תן לה עליוות באזור, בזמן שמסחר ימי הביא לה עושר גדול. בתשובה 

השלישית אמר כי השחיתות והארכיה שאפייו את אתוה בסוף "תקופת הזהב" שלה היו 

ועך שלה והתדרדרות כללית. בתשובה הרביעית אמר כי כח ימי תוצאה של הכח הימי הד

ומסחר ימי היו רק שיים מתוך הרבה גורמים שתרמו להגמויה ולשגשוג מהם התה אתוה 

  במהלך "תקופת הזהב" שלה.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

  הקטע מתאר את המקור של הברקוד, ואת תפקידו בתעשייה. .20

 ).3התשובה הכוה היא (

 

  טע לא מקשרים בין אורך הברקוד לבין סוג המוצר.בק .21

 ).3התשובה הכוה היא (

 

כלומר הרעיון המקורי של  – original ideaהמלים המתאימות ביותר להחליף את המילה יהיו  .22

  הברקוד היה של ג'וזף וודלד.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

  הפסקה השלישית מתארת את ההיסטוריה של הברקוד. .23

כו2ה היא (התשובה ה.( 



  
 

  הכווה היא שלמרות שהברקוד לא הצליח מההתחלה, היום הוא חלק איטגרלי מהעולם. .24

 ).1התשובה הכוה היא (

 

  כרון שבתה לזכר מהיג אידיאי.יהמטרה העיקרית של הקטע היא לספר על מצבת ז .25

 ).2התשובה הכוה היא (

 

  .huge, וכך גם פירוש המילה עצום – A vast sculpture…" .Vast…"לפי הפסקה הראשוה:  .26

 ).1התשובה הכוה היא (

 

27. יה, ילפי הפסקה השcrazy horse  ת להגן על אדמותיהם שלאבק בממשלה על מ

  האידיאים.

 ).4התשובה הכוה היא (

 

  .crazy horseכרון של יהפסקה האחרוה מתארת תגובות למצבת הז .28

 ).1התשובה הכוה היא (

 

וף. כלומר, הזק שעשה לוף הטבעי על ידי  – landscapeהמילה המתאימה ביותר היא  .29

  כרון.ימצבת הז

  ).2התשובה הכוה היא (

  


