
 
  
  
  

  10Hפתרון בחיה 

  חשיבה מילולית: – 1פרק 

  .בכמות איסופיתהוא דבר שאין לו סוף,  בלתי דלה .1
 ).3התשובה הכוה היא (

 
  .סופרהוא  מושך בעט .2

 ).2התשובה הכוה היא (
  

  בגדים.כלי המשתמש לתפיסת  –אטב  .3
  תוצרי לוואי, שאריות. –גזיר, כפיס, שבב 

 ).1התשובה הכוה היא (
  

  רוח מזרחית חמה. –רוח קדים  .4
  שגעון. –רוח תזזית, רוח רעה, רוח עוועים 

 ).2התשובה הכוה היא (
  

, בקע ואהיא פעולה המבוצעת על דבר מה, כאשר השיגה מטרתה יתן לומר כי ה לדגור .5
  .הבין ואהיא פעולה המבוצעת על דבר מה, כאשר השיגה מטרתה יתן לומר כי ה להסביר

 ).3התשובה הכוה היא (
  

  .לדברהוא מי שלא הואיל  שתק, לסייעיל אהוא מי שלא הו עמד מגד .6
 ).4התשובה הכוה היא (

  
  .אמתלההיא פעולה העושה שימוש ב לתרץ, ציטטההיא פעולה העושה שימוש ב לצטט .7

  הוא תירוץ. אמתלהפירוש המילה 
 ).1התשובה הכוה היא (

  
  .כדמשמש ליצירת הם המכשיר ה אביים, אריגמשמש ליצירת הוא המכשיר ה ול .8

מאפשרים שזירת חוטי הערב הוא מכשיר עליו מתוחים חוטי שתי ה ולפירוש המילה 
  בקלות. 

  .מחומרהוא מכשיר המסתובב בתהליך יצירת כד  אבייםפירוש המילה 
 ).2התשובה הכוה היא (

  
  .לאלףהוא מה שקשה  פראי, לגלותהוא מה שקשה  טמיר .9

  סתר.הוא  טמירפירוש המילה 
 ).4התשובה הכוה היא (

  
  .חבושהוא אדם  כלוא, אדם מוזמןהוא אדם  קרואאדם  .10

  .המצא במאסרהוא אדם  חבושפירוש המילה 
  ).2התשובה הכוה היא (



 
  
  

יסויים בבעלי חיים משום שהם מאמיים כי שיטת מחקר זו  -מצדדים ב"חברי העמותה  .11
 אי לכך הם פקפקו בטעותיו שלבמרבית פריצות הדרך ברפואה.  חיויממלאת תפקיד 

לשם  מספיק בהחלטד"ר ברד, שהתיימר להוכיח כי שימוש בהדמיה ממוחשבת בלבד 
  חקירתן של רוב התופעות."

יסויים בבעלי חיים הכרחיים לפריצות דרך ברפואה.  חברי העמותה חושבים כי הסבר:
  ד"ר ברד חושב אחרת, לכן הם הטילו ספק בעמדתו.

 ).3התשובה הכוה היא (
  

השפעה שלילית על  אין"הוצאות הספרים באגליה האמיו כי להעלאת מחירו של ספר  .12
  פרים."מס על קיית ס להטילהתוכית  גדלחמו במרץ  ואף על פי כןמספר קויו, 

הוצאות הספרים התגדו למס קייה על ספרים, למרות שהם חושבים שהעלייה  הסבר:
  במחיר כתוצאה ממס וסף לא תשפיע על המכירות של הספר.

  ).4התשובה הכוה היא (
  

לארץ  שלא להגר"כאשר שאלו המהגרים אם ימליצו לקרוביהם ששארו בארץ מוצאם  .13
כך שהם עצמם  מתחרטים על; ואולם, כאשר שאלו אם הם בחיובהחדשה, עו רובם 

  ."בשלילהבחרו להגר לארץ זו, השיבו 
אם המהגרים לא ימליצו לקרובים להגר, הייו מצפים לגלות שהם עצמם  הסבר:

מתחרטים על כך שהיגרו. המהגרים לא מחרטים, לכן ההשלמה מתאימה למילת היגוד 
  "ואולם" המצאת בין שי המשפטים.

 ).1תשובה הכוה היא (ה
  

 ואף בעייןושא שבעולם,  מתחבט בכל"בביקורת על אוסף חיבוריו של בט כתב שהוא  .14
  ."איו מסוגל להכריעהוא  לא החלטיהיותו 
אם בט לא בטוח באף ושא בעולם, מתבקש שגם בושא היותו לא בטוח הוא לא  הסבר:

  יהיה בטוח.
 ).1התשובה הכוה היא (

  
כי כל התופעות השליליות בחיי  היה ספק בליבה"בטרם החלה ד"ר פוס את מחקרה, לא  .15

באימוץ דרכו של מייסד הרפובליקה, וכי יש תקווה רק  -בהתרחקות מהמדיה עוצות 
במחקרה חשפה עובדות שהעידו שכל חוליי ההווה  ואולםעקרוות שהתווה.  -מחדש של ה

  הם המשך ישיר למדייותו של המייסד."
לפי שחקרה את הושא, ד"ר פוס חשבה כי בעיות הרפובליקה ובעות  הסבר:

מהתרחקות מדרכו של המייסד. המחקר שיה את דעתה, כעת היא חושבת שכל בעיות 
  מהתרחקות ממדייותו. לא –הרפובליקה ובעות ממדייות המייסד עצמו 

 ).4התשובה הכוה היא (

  



 
 

  
  התוים: .16

  הכדורגלים לא מאמיים בקופוציוס. כלכדורגלים שמאמיים בקופוציוס ==  איןא. 
  קרחים. שאיםב. יש כדורגלים 

את התשובות האפשריות: בדוק  
 איוש מי ש): לא כל מי שאיו מאמין בקופוציוס הוא קירח. כלומר, י1תשובה מספר (

 מתון ב', קירח. או יודעים כי יש כדורגלים שאים קירחים ואיומאמין בקופוציוס 
  וכי כל 

  
  

קירחים שלא מאמיים -לאיש  . לכן,מתון א' הכדורגלים לא מאמיים בקופוציוס
  התשובה כוה. בקופוציוס.

אין לו מידע כל הקירחים שאים כדורגלים, מאמיים בקופוציוס. ): 2תשובה מספר (
על קירחים שאים כדורגלים, לכן לא יתן להסיק מסקה זו בהכרח מהתוים. התשובה 

  פסלת.
): כל הכדורגלים לא מאמיים בקופוציוס. מכאן שגם הכדורגלים 3תשובה מספר (

  , לא מאמיים בקופוציוס.של כדורגלים קבוצה-תתהקירחים, שמהווים 
הקירחים,  כלהמאמיים בקופוציוס וגם לא על  כל): אין לו מידע על 4תשובה מספר (

  לכן התשובה פסלת.
 ).1התשובה הכוה היא (

  
  מהתוים: .17

  .עובד גלעד ← עובד כשדי עובד גם גלעד עובד == די

  .לא עובד אלדד ←עובד עובד == גלעד  איוכשגלעד עובד, אלדד 

  .לא עובד לירן ← לא עובד אלדדעובד ==  איועובד גם לירן  איוכשאלדד 

  .לא עובד לירן ← לא עובד אלדד ←עובד גלעד  ←עובד יתן לראות כי: די 
 ).2התשובה הכוה היא (

  
או יודעים כי הדוד הראשון שביקר יגאל ביום מסוים היה בי. לאחר מכן, הוא יכול  .18

הוא לא יכול לבקר את אבי, כי ידוע שהוא לא מבקר את אבי ו את גיל. לבקר את דן א
  .מכלל א' לפי שביקר את גיל

ולכן אבי יהיה הדוד  כך את גיל ואבי, בסדר זה,-בהכרח יבקר אחר אם ביקר את דן,
  הרביעי שביקר.

. מכלל ב' את דן אחריו, כי ידוע שלא ביקר את דן אחרון אם ביקר את גיל, בהכרח יבקר
  לכן, אבי היה הדוד הרביעי שביקר.

  בכל מקרה, אבי הוא הדוד הרביעי שיגאל ביקר.
 ).4התשובה הכוה היא (

   



 
  

  בתשובות ובדוק: ת השורש, ציב אש.ק.ףהשורש המתאים הוא  .19
  זה, מכיוון שהוא מוך מהרגיל.  משקוף): רבים תקלים ב1תשובה מספר (
  הוא הקורה העליוה בדלת הכיסה לבית. משקוףפירוש המילה 

  .שקופה): בקבוק זה עשוי מזכוכית 2תשובה מספר (
זו איה השלמה חשובה מאוד לבריאותו של האדם.  שקפות): אכילת 3תשובה מספר (

  ו התשובה הכוה.מתאימה למשפט זה, לכן ז
  .עולמו השקפת): בעקבות התמורה שחלה במעמדו, שתתה גם 4תשובה מספר (

 ).3היא (התשובה הכוה 
  

  בתשובות ובדוק: ת השורש, ציב אפ.ר.צהשורש המתאים הוא  .20
זו איה  היה כה משעמם, עד כי השחקים התקשו לשו. תפריץ): ה1תשובה מספר (

  השלמה מתאימה למשפט זה, לכן זו התשובה הכוה.
  האכזר. פריץ): כל תושבי העיירה פחדו מפי ה2תשובה מספר (
זהו גם כיוי לבעל אחוזה שיהודים היו  הוא פורץ מוסר, פורק עול. פריץפירוש המילה 

  .פוליןמעלים לו מס ב
  למוזאון בשה שעברה. פריצה): שמעון מצא אשם ב3תשובה מספר (
  היו עמוקים וצלולים. מפרץ): המים ב4תשובה מספר (

 ).1התשובה הכוה היא (
  

  בתשובות ובדוק:ת השורש א, ציב א.מ.רהשורש המתאים הוא  .21
  שכתבתי לעיתון עורר הדים רבים. מאמר): ה1מספר (תשובה 

זו איה עמוקות מהתערוכה שהכיו הילדים.  התאמרוהמבקרים ): 2תשובה מספר (
  השלמה מתאימה, לכן זו התשובה הכוה.

  מחירי הפירות גרמה לירידה בצריכתם.  האמרת): 3תשובה מספר (
  הוא עלייה. האמרהפירוש המילה 

  ובפתגמים. אמרות): הוא הג לתבל את דבריו ב4תשובה מספר (
 ).2התשובה הכוה היא (

  
  בתשובות ובדוק:ת השורש , ציב אח.ד.להשורש המתאים הוא  .22

את המרד.  לחדל): הצבא קט את כל האמצעים שעמדו לרשותו ביסיוו 1תשובה מספר (
  שובה הכוה.זו איה השלמה מתאימה, לכן זו הת

  אך הוא לא עה לבקשתי. לחדול): ביקשתי ממו 2תשובה מספר (
  פירושו להפסיק. לחדול

  .מחדל): לדעתי יש למצות את הדין עם האחראים ל3תשובה מספר (
  מעש.-הוא חוסר מחדלפירוש המילה 

  .חידלון): לשמע הידיעה מלאתי ייאוש ותחושת 4תשובה מספר (
  הוא אבדון. חידלוןפירוש המילה 

  ).1התשובה הכוה היא (

   



 
  

מדבר על עצמו. מכאן שיצור ב'  לאכיוון שהוא  משקראם יח כי יצור א' כחול, אזי הוא  .23
  ירוק.

מדבר על עצמו. מכאן שיצור  לאכיוון שהוא  דובר אמתאם יח כי יצור א' ירוק, אז הוא 
  ב' כחול.

  בכל מקרה, יצור אחד כחול ואחר ירוק.
  ).3כוה היא (התשובה ה

 
כחול דובר אפשרי כיוון שיצור -אם יצור כחול יאמר "אי ירוק", הוא ישקר. מצב זה בלתי .24

  אמת כאשר מדבר על עצמו, ודובר אמת לא יכול לשקר אף פעם.
צור ירוק אפשרי כיוון שי-אם יצור ירוק יאמר "אי ירוק", הוא יאמר אמת. מצב זה בלתי

ושקרן לא יכול להעיד על עצמו כשקרן. זהו פרדוקס משקר כאשר מדבר על עצמו, 
  השקרן.

  אף יצור לא יכול לומר משפט זה.
  ).4התשובה הכוה היא (

 
שיצור סגול אמר ליצור ירוק: "אתה סגול", כיוון שזה שקר. ידוע שיצור סגול  לא ייתכן .25

  סתירה. –תמיד דובר אמת כשהוא מדבר עם יצור ירוק 
  ).4( התשובה הכוה היא

 
אישיות, ולרוב ידועות : "תכוותיו, מחשבותיו וטיותיו של הזולת הן 3-1שורות מספר  .26

או מסים להעריך את . לפיו חשפת בדרך כלל רק התהגותו הגלוה, ולפיה רק לו
  "." ייחוס. פסיכולוגים חברתיים מכים תהליך זה בשם "כווותיו ואופיו

  ).3התשובה הכוה היא (
 

, כגון או שמא יש לייחס את התהגותו זו לגורמים חיצויים: "... 8-7שורות מספר  .27
ובשייה התהגותם החצופה של תלמידיו. בחירה באפשרות הראשוה היא ייחוס פימי, 

  ."ייחוס חיצוי –
  ).2התשובה הכוה היא (

 
, אם יוסי ראה לכןייחוס פימי הוא ייחוס של הסיבה להתהגות לתכוות אופי פימיות.  .28

של שמעון שתסביר את  חפש תכות אופי –את שמעון אוכל שלושה גביעי גלידה 
  התהגותו.

הסיבה "שמעון אוהב לאכול" היא דוגמא כזו. שאר התשובות הן סיבות חיצויות ולכן לא 
  מתאימות.

  ).2התשובה הכוה היא (
 

כמו גם בהתהגות זהה של  חגית זכרה בהתהגות זהה של אחותה בסיבות שוות בעבר, .29
  בעבר. אלו שאלות הייחודיות והעקביות, בהתאמה. סיבות דומותאחותה ב

  ).1התשובה הכוה היא (
 

שבפועל : "מחקרים רבים שערכו על תהליך הייחוס מצביעים על כך, 23-22שורות מספר  .30
לכך כפי שאפשר היה לצפות בהסתמך על התיאוריה. אחד הביטויים  הוא איו כה "מדעי"

  הוא..."
 ).4התשובה הכוה היא (

  



 
  

  חשיבה כמותית: – 2פרק 
   

. סמן קודות Aוהאחר מקדקוד  D: האחד מקדקוד BCאל צלע  -ADוריד שי אכים מ .1
   .F-ו Eבאותיות  BCהפגישה עם צלע 

שווה לאורך  EF. אורך קטע DEC-ו AFBכעת, וצרו לו שי משולשים ישרי זווית בשם 

שווים   EC-ו BFשוקיים, לכן הקטעים -ס"מ. יתן לראות כי הטרפז שווה AD  =6קטע 

: EFלקטע  BCבאורכם, כל אחד מהם באורך מחצית מההפרש בין צלע 
������ =

	��
� = 
� =   ס"מ. 3

�5√ת כי היצב הותר בכל משולש ישר זווית שוצר לו באורך: ממשפט פיתגורס, יתן לראו − 3� = √25 − 9 = √16 = 4.  
  AFקבל כי שטחו שווה ל:שתמש בוסחה לחישוב שטח טרפז ו × (AD + BC)2 = 4 × (6 + 12)2 = 4 × 182 = 722 = 36 

  ).2התשובה הכוה היא (
 

  ק"מ.  20דקות, שהן שעה. בשישית שעה גלעד עובר  60-דקות הן שישית מ 10 .2
  קמ"ש. 120ק"מ. מכאן שגלעד וסע במהירות של  6*20=120שלמה, גלעד יעבור בשעה 

  ).3התשובה הכוה היא (
 

  שתמש בהגדרת הפעולה וקבל: .3

$�$(1) = $ !1 + 12 " = $ !22" = $(1) = 1 + 12 = 22 = 1 

  ).1התשובה הכוה היא (
 

אגורות), הוא  50אגורות ומוכר אותו בחצי שקל ( 10-אם בעל החות קוה כפתור ב .4

50ירוויח  − 10 = שקלים, אותם רוצה בעל החות להרוויח,  10אגורות לכל כפתור.  40

10הם  × 100 = על בעל החות למכור אגורות.  1,000
	%%%&% = 	%%& =   כפתורים. 25

  ).4התשובה הכוה היא (
 

Sתון כי  .5 = π)י צדי המשוואה ב�חלק את ש .רצה לבודד את הרדיוס .-π קבל כיו  *+ =   המשוואה וקבל כי אורך הרדיוס הוא:. וציא שורש לשי צדי �(

,-. = ) 

  ).4התשובה הכוה היא (
  
  
  
  



 
  
 

מדובר בשאלת יחסים. ידוע כי מספר הגולות הצהובות הוא שליש ממספר הגולות  .6
האדומות, ומספר הגולות הכחולות כפול מהצהובות. מכאן שהיחס בין גולות צהובות 

:1לגולות כחולות לגולות אדומות הוא  2: הגולות  54-יחידות יחס ב 6. סה"כ יש 3
  התוות.

  חלק את מספר הגולות שלו במספר יחידות היחס וקבל את ערכה של יחידת יחס אחת:

 
0&
 =   גולות. 9

  גולות צהובות. 9מספר הגולות הצהובות שווה ליחידת יחס אחת. מכאן שישן 
  ).2התשובה הכוה היא (

 

7. 1, 1וע כי הם מספרים עוקבים ויד 3-ו 2 < 2 < 2-. מכאן ש3 = 1 + 1, 3 = 1 + 2.  

1-כשידוע ש 1מבקשים שמצא את ערכו של  × 2 = 2 × 3 − 8.  

1ציב במשוואה וקבל כי:  × (1 + 1) = (1 + 1) × (1 + 2) − 8.  
  1פשט משוואה זו ע"י העברת כל העלמים לצד שמאל של המשוואה: × (1 + 1) − (1 + 1) × (1 + 2) = −8 

  (1וציא גורם משותף: + 1) × �1 − (1 + 2) = −8 (1 + 1) × (1 − 1 − 2) = −8 (1 + 1) × −2 = −8 

  :−2חלק את שי צדי המשוואה ב

(1 + 1) = −8−2 = 4 
1:  1בודד כעת את העלם  = 4 − 1 = 3 

  ).3התשובה הכוה היא (
 

26היקף מקבילית הוא סכום שי זוגות של צלעות מקבילות:  .8 + 27 = . לכן, סכום 18

6שתי צלעות צמודות:  + 7 = יכולים להיות מספרים רציוליים  7-ו 6-. כיוון ש9

 18(שברים), יש איסוף צירופים כאלו. מכאן שיש איסוף מקביליות שוות שהיקפן 
  ס"מ.

  ).3התשובה הכוה היא (
 

  



 
 

66  :6למצוא את התחום של פשט את המשוואה כדי  .9 + 10 ≤ −2 + 46 
66  לצד שמאל של המשוואה ואת המספרים לצד ימין של המשוואה: 6עביר את  − 46 ≤ −2 − 10 26 ≤ −12 

-2:  6חלק את שי צדי המשוואה ב ≤ −6 
 ).1התשובה הכוה היא (

 
כדי למצוא את מספר הדגיגים המקסימלי, יח כי יש מספר מיימלי של קבות דג  .10

צות את המספר הגבוה שמשריצות מעט דגים ומספר מקסימלי של קבות דג שמשרי
  ביותר של דגיגים.

ידוע כי יש לפחות קבת דג אחת מכל סוג, לכן יש לפחות קבת דג אחת מסוג ב' 

  דגיגים. 0דגיגים וקבת דג אחת מסוג ג' המשריצה  11המשריצה 
6קבת דג א' משריצה את המספר הגבוה ביותר של דגיגים מבין כל הסוגים, לכן יח כי יש  − 2 =   דג מסוג א'.קבות  4

0סה"כ המספר המרבי של דגיגים שיושרצו  + 1 × 11 + 4 × 23 = 0 + 11 + 92 =   דגיגים. 103
  ).3התשובה הכוה היא (

 
6  ידי העברת כל העלמים לצד שמאל של המשוואה וקבל:-פשט את המשוואה, על .11 − 26 + 27 − 7 + 9 − 29 = 0 −6 + 7 − 9 = 0 

7  וקבל:עביר את העלמים השליליים לצד ימין של המשוואה  = 6 + 9 
  ).1התשובה הכוה היא (

 

-, הם יוצרים משולש שווה שוקיים וישרAפגשים בקודה  AE-ו ABכיוון שמשיקים  .12

  .AEB זווית

EBD:  ∢EBDמעלות. חשב את זווית  45בות  ABEוזווית  AEBמכאן שזווית  = 180 − α − ∢CBD = 180 − α − 45 = 135 − α 
  ).3התשובה הכוה היא (

 

דלתות מביום  3דלתות ואו יודעים שהוא צבע ביום זה פי  xאם ביום הראשון אהוד צבע  .13

השי, אזי ביום השי אהוד צבע 
  דלתות. 2דלתות. ביום השלישי אהוד צבע  ?<

xסה"כ אהוד צבע  + >? + 2 = &>? +   דלתות. 2

  ).1התשובה הכוה היא (
 



 
A(<a)כמו כן,  מתכוות החזקה, כאשר הבסיסים זהים יתן להשוות חזקות. .14 = a>×A.  

a>×A-מכאן ש = a>BA  :שווה את החזקות ,וכיוון שהבסיסים זהיםx × y = x + y.  
  ).2התשובה הכוה היא (

 
מעלות. הזוויות של גזרות  60צלעות, לכן כל הזוויות במשולש בות -מדובר במשולש שווה .15

 60המעגל בות המעגל קודקודיות לזוויות המשולש, לכן שוות להן. מכאן שזוויות גזרות 
  מעלות גם הן.

  ס"מ לפי השרטוט. 1-רדיוס גזרות המעגל שווה ל
60360  שטח כל גזרת מעגל הוא: × .r� = 16 × π1� = .6 

3-ישן שלוש גזרות, לכן סכום שטח הגזרות שווה ל × E
 = E�.  

  ).2התשובה  הכוה היא (
 

לפסול את תרשים . יתן כבר 0.8הוא  3עד  1הסיכוי הגבוה ביותר לזהות ציפורים בימים  .16
  לזהות ציפורים, בהתאמה. 0.7-ו 0.6) אשר מציגים סיכוי של 3(-) ו1מספר (

)  .4יתן לפסול את תרשים מספר (0.7הוא  4-הסיכוי הגבוה ביותר לזהות ציפורים ביום ה
  .0.6) מצביע על סיכוי של 4, תרשים מספר (4-כי ביום ה

   ).2התשובה הכוה היא (
 0.6-. הסיכוי של מכ"ם עים עלה מ0.6-ל 0.8-י של מכ"ם חום קטן מביום הרביעי, הסיכו .17

  .0.7-ל
  ).4התשובה הכוה היא (

 
, החום מוך והלחות גבוהה. הסיכוי של מכ"ם 4עד  1או רואים כי בימים מספר  .18

  .0.7חום/לחות לגלות ציפורים עומד על 
ביוית. הסיכוי של מכ"ם , החום ביוי והלחות 7עד  5לעומת זאת, בימים מספר 

  .0.5חום/לחות לגלות ציפורים עומד על 
מכאן שכאשר החום מוך והלחות גבוהה, הסיכוי של מכ"ם חום/לחות לגלות להקת 

  כשהחום ביוי והלחות ביוית. יותר גבוה מהסיכויציפורים 
  ).1התשובה הכוה היא (

 

0.8ההפרש בין יכולת הקליטה הטובה ביותר למוכה ביותר עבור מכ"ם חום הוא  .19 − 0.4 = 0.4.  
0.7ההפרש בין יכולת הקליטה הטובה ביותר למוכה ביותר עבור מכ"ם חום/לחות הוא  − 0.3 = 0.4.  

0.7ההפרש בין יכולת הקליטה הטובה ביותר למוכה ביותר עבור מכ"ם עים הוא  − 0.3 = 0.4.  

0.5ולת הקליטה הטובה ביותר למוכה ביותר עבור מכ"ם כללי הוא ההפרש בין יכ − 0.1 = 0.4.  
  ).4התשובה הכוה היא (

 



 
שוקיים. יתן להסיק כי -הוא משולש שווה ADCומכאן ובע שמשולש  DC=ADידוע כי  .20

שוקיים זוויות הבסיס שוות ולכן זווית -מעלות, כי במשולש שווה 40בת  DACזווית 
DAC  שווה  לזוויתDCA .  

מעלות. לכן סכום זוויות  180-: סכום הזוויות במשולש שווה לADCמצא את זווית 
ADC, DCA ו-ADC זווית מכאן שמעלות.  180-שווה לADC   180-40-40=100בת 

  מעלות.
. מכאן שזווית ADB-ו ADCאת סכום הזוויות  180-היא הזווית המשלימה ל ADBזווית 
ADB  מעלות. 180-100=80בת  

(ערכו של  ABDזוויות  2. לכן, AD=DBכיוון שידוע כי  DBAשווה לזווית  BADת זווי
 180. סכום הזוויות שווה להפרש בין DBA-ו BADטור ב') שוות בערכן לסכום הזוויות 

  .ADBלזווית 
  מעלות (ערכו של טור ב'). 180-80=100-שווה ל DBA-ו BADלכן, סכום זוויות 

  מעלות. 100, שהיא בת ADCערכו של טור א' שווה לזווית 
  ).3התשובה הכוה היא (

 

a|שלילי, ובע כי  aאם יח כי  .21 − a| = |0| = a| -ו 0 + a| = |2a| = −2a > ערכו . 0
  של טור א' גדול מטור ב'.

a|חיובי, ובע כי  aאם יח כי  − a| = |0| = a| -ו 0 + a| = |2a| = 2a > ערכו של . 0
  ).1התשובה הכוה היא (טור 

 

(aתון כי:  .22 + b)� = (a − b)�.  

�aפשט לפי כללי הוסחה וקבל:  + 2ab + b� = a� − 2ab + b�.  

2abצמצם את העלמים המשותפים לשי צדי המשוואה וקבל כי:  = −2ab.  

2abאה: עביר את כל העלמים לצד שמאל של המשוו + 2ab = 4ab = 0.  

-4 :abחלק את שי אגפי המשוואה ב = �a. ידוע כי 0 ≠ a-ומכאן ש 0 ≠ 0.  

abובע מכך כי כדי שיתקיים  = b בהכרח, 0 = 0.  
  ).3התשובה הכוה היא (

 
מאורך הצלע השלישית. ידוע כי אורכי  גדול ממשסכום אורכי שתי צלעות במשולש תמיד  .23

ס"מ  4-ס"מ. מכאן שאורך הצלע הותרת גדול או שווה ל 7-ס"מ ו 4צלעות במשולש הם  2
  ).4+7=11ס"מ (כי  11-) וקטן מ4+4<7(כי 

ס"מ ואז ערכו של טור א' יהיה שווה לטור ב'. מגד,  10להיות אורך הצלע השלישית יכול 
ס"מ ואז ערכו של טור א' קטן מערכו של טור ב'. לא  5אורך הצלע השלישית יכול להיות 

  יתן לדעת.
  ).4התשובה הכוה היא (

 

  



 
 

זוגית היא תוצאה מוכה. מגד, לא כל תוצאה מוכה היא תוצאה -כל תוצאה מוכה ואי .24
  היא תוצאה מוכה וזוגית. 2זוגית. למשל: -אימוכה ו

ידוע כי במספר הטלות מסוים כל מספר התקבל בשישית מהמקרים. שים לב: לא מדובר 
שהקובייה תיפול על כל  בוודאותבסיכוי שקובייה תיפול על מספר מסוים. אמר לו 

  מסה"כ מספר ההטלות.מספר בשישית 

ת: לכן, חצי מהמקרים הם של תוצאות מוכו
	
 + 	
 + 	
 = ?
 = ושליש מהמקרים הם  �	

זוגיות: -של תוצאות מוכות ואי
	
 + 	
 = �
 = 	?.  

  ).1התשובה הכוה היא (
 

מעלות. הרדיוס  60ולכן כל זוויותיו בות צלעות -הוא משולש שווה ABCמשולש  .25
. 30-60-90 ם זהים שלבשרטוט הוא  אך במשולש ומחלק את המשולש לשי משולשי

 30, אשר מצאת מול זווית OCמעלות, מכאן שאורך צלע  60דיוס מצא מול זווית בת הר

-מעלות, שווה ל
K√?.  

: OCשווה לפעמיים צלע  ACאורך צלע 
�K√?2-. כיוון ש > , סיק כי 3√

�K√? > ).  

  ).2התשובה הכוה היא (

   



 
  

  אגלית: – 3פרק 
  

  והתיעוש.""ערב הסעודית השתתה מקצה אל קצה כתוצאה מה_____  .1
  פירוש התשובות האפשריות:

generalization –  ,הכללהhesitation –  ,היסוסrecommendation –  ,המלצה
modernization – .יזציהמודר  

 ).4התשובה הכוה היא (
 

, וכעת 95%"במאה השים האחרוות, אוכלוסיית הטיגריסים העולמית צחה בשיעור של  .2
  וג זה."פרטים מס 5,000-ישם _____ מ

  פירוש התשובות האפשריות:
fewer –  ,פחותlarger –  ,גדול יותרlonger –  ,ארוך יותרbetter – .טוב יותר  

  ).1התשובה הכוה היא (
  

, צרפת הייתה המרכז התרבותי של אירופה, ושפתה הייתה מדוברת 18-"במהלך המאה ה .3
  _____ בחוגים משכילים ביבשת כולה."

  ות:פירוש התשובות האפשרי
recently –  ,הלאחרוclosely –  ,בקרבהcommonly –  ,לעתים קרובותhardly – 

  בקושי.
  ).3התשובה הכוה היא (

 
"האיום של אסון גרעיי עולה _____ כתוצאה מהמספר ההולך וגדל של ארצות אשר  .4

  משיגות שקים אטומים."
  פירוש התשובות האפשריות:

patiently –  ,ותבסבלproperly – ראוי, כmistakenly –  ,בטעותcontinually – 
   מתמשך.-בהדרגה/באופן

  ).4התשובה הכוה היא (
 

_____ לאזורים -, פרשים וודים ממרכז אסיה כבשו את סין ו13-במהלך המאה ה" .5
  המזרחיים של אירופה."

  פירוש התשובות האפשריות:
arrested –  ,עצרוapplied –  ,מיושם/מוחלinvaded –  ,פלשוimitated – .חיקו  

  ).3התשובה הכוה היא (
 

כדי להתכון לחיי הלוחם, ילדים מהשבט האפאצ'י למדו _____ כאב וראי שהטילו על " .6
  עצמם."

  פירוש התשובות האפשריות:
endure –  ,לשאתpropose –  ,להציעfasten –  ,להדקdetect – .לזהות  

  ).1התשובה הכוה היא (
  
  
  
  
  
 



 
יסו לגרום להלם ולהתגרות ציבור עם מאמרים, מחזות ותערוכות  "הדאדאיסטים .7

  אמות _____."
  פירוש התשובות האפשריות:

understand –  ,להביןexcusable –  ,יתן לסלוח עליושimpartial – חסר-
  מזעזע. – outrageousפיות/אובייקטיבי, 

 ).4התשובה הכוה היא (
  

  יש להם קושי _____ שיוי בחייהם.""אשים רבים פוים לייעוץ כיוון ש .8
  פירוש התשובות האפשריות:

fantasizing about –  ,טזים עלמפdepending on – תלוי ב- ,competing with – 
  .-להסתגל ל – adjusting toמתחרים עם, 

 ).4התשובה הכוה היא (
  

וי פוצה לגי"היה _____ דרמטי בתפיסתם של אמריקאים את העישון, מסבלות  .9
  מוחלט."

  פירוש התשובות האפשריות:
record –  ,רשומהshift –  ,וישיloss –  ,אובדןfavor – .טובה/העדפה  

 ).2התשובה הכוה היא (
  

"רופאים מעשרים ארצות שוות לקחו חלק בוועידה רפואית, כאשר ה_____  .10
  ה מהמספר הרב ביותר של משתתפים."האמריקאית הורכב

  האפשריות:פירוש התשובות 
essence –  ,מהותdelegation –  ,משלחתresidence –  ,מקום מגוריםpersuasion – 

  שכוע.
 ).2התשובה הכוה היא (

  
-אוויר ששימשו להעברת מידע בחזרה לכדור-, עשרה לווייי מזג1965-ל 1960"בין השים  .11

  הברית."-ידי ארצות-הארץ _____ על
  פירוש התשובות האפשריות:

indicted – הואשם ,revered –  ,העריך/העריץmoderated –  ,פיקחlaunched – .הושקו  
 ).4התשובה הכוה היא (

  
מקבלים את תרגום המשפט המקורי: "בעולם הפיזיקה, יש פיצול בין המדעים ש .12

  תפיסותיו של איישטיין ואלו שתומכים בבוהר והייזברג."
  תרגום התשובות האפשריות:

הוא ושא עליו מדעים רבים, כולל בוהר  הפיזיקה לפי איישטיין): "1תשובה מספר (
  והייזברג, לא מסכימים."

 למרות שבוהר ואיישטיין תומכים ברוב הרעיוות של איישטיין): "2תשובה מספר (
  בושאי הפיזיקה, פיזיקאים אחרים לא תומכים בהם."

עם התפיסות של  מסכימיםבתחום הפיזיקה  חלק מהמדעים): "3תשובה מספר (
  ."בוהר והייזברגאת אלו של  שאחרים מקבליםבושא בעוד איישטיין 

את עמדותיו של איישטיין  טוב יותר לאמץ): "לפי מספר פיזיקאים, 4תשובה מספר (
  מאשר את אלו של בוהר והייזברג."

 ).3התשובה הכוה היא (
  
  



 
, המשורר ג'רארד מלי תרגום המשפט המקורי: "לאחר שהמיר דתו לצרות קתולית .13

  הופקיס לא פקפק בכך שעליו להפוך לכומר."
  תרגום התשובות האפשריות:

ע"י העובדה שהמיר דתו  השירה של הופקיס ללא ספק הושפעה): "1תשובה מספר (
  לצרות קתולית והפך לכומר."

להפוך  מת-עלדתו לצרות קתולית  המיר): "אין שום ספק שהופקיס 2תשובה מספר (
  לכומר."

שיכל  היה להמיר דתו לצרות קתולית לפישעל הופקיס  ברור מאליו): "3תשובה מספר (
  להפוך לכומר."
שעליו דתו לצרות קתולית,  לאחר שהמיר, היה ברור להופקיס): "4תשובה מספר (

  ."להפוך לכומר
  ).4התשובה הכוה היא (

  
ים לשפר את ההתפתחות הקוגיטיבית של הורים רבים היו רוצתרגום המשפט המקורי: " .14

ים ילדיהם, ומחקר שערך לאחרוה רומז לכך שסוגים מסוימים של תקשורת הורית עשוי
  יותר מאחרים בהשגת המטרה הזו."להיות מועילים 

  תרגום התשובות האפשריות:
): "הורים רבים שרוצים לעשות משהו בוגע להתפתחות הקוגיטיבית 1תשובה מספר (

דיהם צריכים להיות מודעים למחקר שערך לאחרוה, שהראה כי התרומה ההורית של יל
  .לא אמר מאיזה סוג התקשורת – החשובה ביותר להתפתחות מסוג זה היא תקשורת."

שמחקר שערך אחרוה הראה כי ככל  לא יופתעו): "רוב ההורים 2תשובה מספר (
שהורים יתקשרו עם ילדיהם באופים מסוימים, כך הם יתרמו יותר להתפתחות 

  הקוגיטיבית של ילדיהם."
בהם הורים מתקשרים  אופים מסוימיםשערך לאחרוה,  מחקרלפי ): "3תשובה מספר (

בית של הילדים, לעידוד ההתפתחות הקוגיטי יים לעזור יותר מאחריםעשועם ילדיהם 
  ."שהורים רבים רוצים לעשותוזהו דבר 

: "הורים שוים מתקשרים עם ילדיהם באופים שוים, וזו אולי הסיבה )4תשובה מספר (
מהירה יותר מזו של  ילדים מסוימיםההתפתחות הקוגיטיבית של שמסבירה לכך ש

וצים לשפר את לא אמר כי הורים רבים היו ר– אחרים, לפי מחקר שערך לאחרוה."
  ההתפתחות הקוגיטיבית של ילדיהם.

 ).3התשובה הכוה היא (
 

-במחלוקת של הממשלה להתיר את ארגון-תרגום המשפט המקורי: "התוכית השויה .15
  מחדש של תעשיות בבעלות המדיה עדיין לא זכתה לאישורם של האיגודים המקצועיים."

  תרגום התשובות האפשריות:
הממשלה עדיין לא , האישור של האיגודים המקצועיים): "למרות 1תשובה מספר (

  מחדש תעשיות בבעלות המדיה כיוון שהיא בעייתית."-לתוכית לארגן הסכימה
לתוכית השויה  האיגודים המקצועיים עדיין לא תו את אישורם): "2תשובה מספר (

  בבעלות המדיה."  ן מחדש של תעשיותלהתיר ארגו של הממשלהבמחלוקת 
): "על אף שהתוכית של הממשלה לארגן מחדש תעשיות בבעלות 3תשובה מספר (

  ."תו לבסוף את אישורםבמחלוקת, האיגודים המקצועיים -שויההמדיה חשבת 
לארגן מחדש תעשיות בבעלות  התוכית של האיגודים המקצועיים): "4תשובה מספר (

  ".אישור של הממשלהותלויה בהמדיה שויה במחלוקת 
 ).2התשובה הכוה היא (

  
  



 
  
  

תרגום המשפט המקורי: "כיוון שהארגיה שלהם מרוכזת מאוד, קרי לייזר עשויות  .16
  להיות מסוכות אם הן חודרות לאזורים רגישים של העין."

  תרגום התשובות האפשריות:
, היא עשויה להיות עוברת דרך אזורים רגישים של העין): "אם קרן לייזר 1תשובה מספר (

  שהיא מכילה." עקב הריכוז הגבוה של ארגיהמסוכת 
): "כיוון ששימוש בקרן לייזר על אזורים רגישים של העין עשוי להיות 2תשובה מספר (

  ."הוא דורש רמה גבוהה של ריכוזמסוכן, 
שהארגיה שלהם הופכת ): "אחת מהסכות של קרי לייזר היא 3תשובה מספר (

  ."וד אם הן חודרות לאזורים רגישים של העיןלמרוכזת מא
במיוחד עשויה להיות מסוכת,  קרן לייזר עם ריכוז גבוה של ארגיה): "4תשובה מספר (

לכל קרי הלייזר ריכוז גבוה של ארגיה והן –היא כסת לאזור רגיש של העין."  אם
  מסוכות כאשר הן כסות לאזור רגיש של העין, לא לפי כן.

 ).1הכוה היא ( התשובה
  

תרגום המשפט המקורי: "כמעט כל ציוויליזציה שגילתה את האמות של ייצור זכוכיות  .17
  השימושיות של הזכוכית כדי ליצור כלים, קישוטים ופסלים."-יצלה את רב

  תרגום התשובות האפשריות:
מעט האמות של יצירת זכוכית התגלתה, רק ש אפילו אחרי): "1תשובה מספר (

  כדי ליצור חפצים שימושיים וגם חפצי וי." יזציות השתמשו בזכוכיתציוויל
): "כמעט כל הציוויליזציות בהן אמות ייצור הזכוכית הייתה בשימוש 2תשובה מספר (

  ."ליצור מכלים, קישוטים ופסליםשל הזכוכית כדי השימושיות -את רב ויצל
כמעט בכל ציוויליזציה, ויצרי הזכוכית  זכוכית הייתה חומר חשוב: ")3תשובה מספר (

  ."כדי ליצור חפצים רביםהשתמשו ביכולת זו 
): "הציוויליזציות שהתקיימו כאשר האמות של ייצור זכוכית תגלתה 4תשובה מספר (

  ע"י כלי זכוכית, קישוטים ופסלים שהן ייצרו." יכולות להיות מזוהות
 ).2התשובה הכוה היא (

  
בות הקשר של אחים ואחיות בעולם המודרי אשר משתה תדיר: הקטע מתאר את חשי .18

ההשפעה של הורים על היחס בין אחים והקשר המתחדש בין אחים ואחיות כאשר 
  הקשרים האחרים בחיים מתפוגגים.

 ).3התשובה הכוה היא (
  

 :4-5שורות מספר  .19
"… brothers and sisters often turn to each other once again for company and 
friendship." 

  ).1התשובה הכוה היא (
  

 :6-7שורות מספר  .20
"… but no matter what happens, our sisters and brothers remain our sisters and 
brothers." 

  ).4התשובה הכוה היא (
  
  
  



 
  
  

 :14-15שורות מספר  .21
"… will probably force them to turn to their brothers and sisters for support in 
their old age." 

  ).3התשובה הכוה היא (
  

 :18-19שורות מספר ,  .22
"They may renew their relationship with a sister or brother only after a difficult  
experience, such as the death of a parent."  

  ).2התשובה הכוה היא (
  

מתארת את העמדות כלפי העיתוות והתקשורת בזמים שוים. במאה הפסקה הראשוה  .23
, העיתוות והתקשורת תפסו ככלי דמוקרטי ראשון במעלה המעודד חיוך, קידמה 19-ה

  וידע.
  בימיו, התקשורת תפסת כגורם שלילי המעודד בורות, שקרים וסקדלים.

  ).2התשובה הכוה היא (
 

כיוון שהם מעודדים חשיבה  לדמוקרטיהים חוצים העיתויתן להסיק כי וח סבר ש .24
לאשים שאים מתהלים מתוך דחפים אלא מתוך את האזרחים ביקורתית ולכן יהפכו 

  חשיבה שכלתית, ויהיו סובליים פחות כלפי משטרים מושחתים.
  ).4התשובה הכוה היא (

 
 :19-21שורות מספר  .25

"Nevertheless, the power is there, and with it come responsibilities. This means that 
reporters – like politicians or clergymen – should strive to attain high moral, as well 
as professional, standards." 

  ).1התשובה הכוה היא (
  

העיתואות בפסקה האחרוה, הכותב מספר לו על הגורמים שהובילו לדעתו לביקורת על  .26
והתקשורת והדרך לתקן את המצב. לטעתו, עיוות האמת הוא גורם מרכזי לביקורת על 

התקשורת והדרך להתמודד עם גורם זה היא בפיקוח עצמי מתמיד של העיתואים. מכאן 
  שהוא סבור כי כעת הם לא מפקחים על התכים שהם כותבים באופן מספק.

 :28-30שורות מספר 
"The only way to safeguard against distortion, as a famous critic once pointed out,  
is for journalists to monitor themselves constantly and strengthen their desire to 
convey 
the exact truth." 

  ).1התשובה הכוה היא (
  
  
  
  
  
  
  



 
שם שבעה גורמים הפסקה הראשוה פתחת בכך שהכותב מספר כי הוא סבור שי .27

שהביאו לביקורת על התקשורת בעידן המודרי. למרות זאת, מסופר רק על אחד 
  מהגורמים: עיוות האמת. לכן, יתן להיח כי המשך לכתבה זו תעסוק בשאר הגורמים.

 :22-23שורות מספר 
"It is important to identify the specific offenses which have led to the general 
condemnation of the media – what I call the media's Seven Deadly Sins."  

  ).1התשובה הכוה היא (
  

  
 
 

  



 
  

  :אגלית – 4פרק 
  

"_____ שמדעים יודעים שהשיה מורכבת משי מצבים שוים, הם עדיין לא מסכימים  .1
  על הסבר לתופעה זו."

  פירוש התשובות האפשריות:
whenever –  ,בכל פעםif –  ,אםalthough –  ,על אףuntil – .עד  

 ).3התשובה הכוה היא (
 

  "העבדות החלה בעולם העתיק ועדיין _____ באזורים מסוימים בעולם." .2
  פירוש התשובות האפשריות:

prepares –  ,מכיןexists –  ,קייםrealizes –  ,מבין/מגיע להכרהgathers – .אסף  
 ).2התשובה הכוה היא (

  
3.  ות." וטות"_____ של פוליטיקאים כי המצב משתפרלהתקבל בספק  

  פירוש התשובות האפשריות:
orders –  ,ות/פקודותהזמissues –  ,יםייבעיות/עclaims –  ,ותטעerrors – .שגיאות  

 ).3התשובה הכוה היא (
  

אות גבוה המוקדמות כי _____ לפתח סרטן רי 60-"חוקרים דיווחו לראשוה בשות ה .4
  מעשים."-למעשים מאשר ללא

  פירוש התשובות האפשריות:
risk –  ,סיכוןfunction –  ,קציה/פעולהפוquality –  ,איכותinfluence – .השפעה  

 ).1התשובה הכוה היא (
  

"אחד מ_____ הספורט הגדולים בעולם הוא מרוץ האופיים למרחקים ארוכים, טור  .5
  פראס."-דה

  אפשריות:פירוש התשובות ה
events – ם, אירועיathletes –  ,אתלטיםguides –  ,מדריכיםsigns – .יםסימ  

 ).1התשובה הכוה היא (
  

הבירה פה, -"תקופת ה_____ של הקיסר רודולף השי, שהפך את פראג לאחת מערי .6
  המתוחכמות ביותר באירופה, הייתה התקופה הטובה האחרוה בעידן הבוהמי."

  האפשריות:פירוש התשובות 
persecution –  ,רדיפהvocation –  ,ייעודreign –  ,שלטוןancestry  - .שושלת  

 ).3התשובה הכוה היא (
  

ידי מחלוקות פימיות -במאה השלישית לספירה, האימפריה הרומאית כבר _____ על" .7
  ידי לחץ חיצוי מידי הפרקים והסקסוים."-כמו גם על

  פירוש התשובות האפשריות:
weakened –  ,חלשהtreated –  ,קיבלה יחסsupplied –  ,סופקoccupied – .תפס/כבש  

  ).1התשובה הכוה היא (
  
  
  
  



 
"כלכלים, בעודם _____ מחקר שתומך בעמדתם, מדגישים כי תשלום משכורות גבוהות  .8

  יותר לעובדים לא בהכרח יגרום להם לעבוד קשה יותר."
  פירוש התשובות האפשריות:

notifying –  ,מתריעיםquoting –  ,מצטטיםrepeating –  ,חוזריםbetraying – .בוגדים  
 ).2התשובה הכוה היא (

  
"על אף שבמבט ראשון, ראה כי הסיפור מתפתח באופן _____, קריאה קפדית חושפת  .9

  צפויים ומורכבות בעלילה."-פיתולים לא
  פירוש התשובות האפשריות:

wholesale –  ,איתמכירה סיטוprecious –  ,יקרstraightforward –  ,ישירsolitary – 
  בודד.

 ).3התשובה הכוה היא (
  

הקוד המוסרי ה_____ עליו התבסס החוק באופה הפך את "לפי שמוה מאות שים,  .10
  אפשריים."-הגירושים לכמעט בלתי

  פירוש התשובות האפשריות:
rigid –  ,וקשהfatal –  ,יקטלabsent –  ,עדרdisloyal – אמן.-לא  

 ).1התשובה הכוה היא (
  

אדמה, הביזטים חיזקו את מביהם עם תמיכה -"כיוון שהם חיו באזורים _____ רעידות .11
  מבית."

  פירוש התשובות האפשריות:
astounded by -  דהם על- ,ידיprone to – וטים לה- ,repelled by – דחה על- ,ידי

entitled to – זכאי ל-.  
 ).2הכוה היא (התשובה 

  
החיים, אשר הולכים על בהוות רגליהם, -תרגום המשפט המקורי: "שלא כמו רוב בעלי .12

  אדם, הולכים על כפות רגליהם."-דובים, בדומה לבי
  תרגום התשובות האפשריות:

, לעומת החיים-רוב בעלי; כפות רגליהםהולכים על  אדם-דובים ובי): "1תשובה מספר (
  ."וותיהםבהזאת, הולכים על 

מסוגלים ללכת על , הם שרגליהם של הדובים שטוחות): "למרות 2תשובה מספר (
  ."אדם-חיים אחרים ובי-בהוותיהם כמו בעלי

חיים הולכים על בהוותיהם אבל, -בעלי האדם סבורים כי-רוב בי): "3תשובה מספר (
  למעשה, דובים הולכים על כפות רגליהם."

שים מסוגלים ללכת גם על בהוותיהם וגם על כפות שא): "על אף 4תשובה מספר (
  דובים אים מסוגלים לכך."ים כמו חי-, בעלירגליהם

 ).1התשובה הכוה היא (
  

   



 
  

ארוכה תרגום המשפט המקורי: "המלך הרי השמיי ישא לארבע שים שוות בתקופה ה .13
  מעשור."מעט 

  תרגום התשובות האפשריות:
משך יותר  לא של המלך הרי השמיי מארבעת ישואיואף אחד ): "1תשובה מספר (

  ."מעשור
  ."ישא לארבע שים, הרי השמיי בתקופה הארוכה במעט מעשור): "2תשובה מספר (
  ."לא היו שוות מאוד אחת מהשייה): "השים שישאו להרי השמיי 3תשובה מספר (
  בין השים להן ישא הרי השמיי." ם קטןיהבדל גיל): "היה 4תשובה מספר (

 ).2התשובה הכוה היא (
  

תרגום המשפט המקורי: "קוראים המכירים את יצירותיה המוקדמות של אן טיילר  .14
  ."הקדוש אוליעשויים להיות מופתעים למצוא מוטיבים דתיים ביסוד הרומן החדש שלה, 

  תרגום התשובות האפשריות:
 ות, עשויהקדוש אוליהרומן החדש שלה  כוללאן טיילר, ): "יצירותיה של 1תשובה מספר (

  ."שהושא העיקרי בהם הוא דתלהפתיע קוראים כיוון 
יותר של אן טיילר הוא שהן,  ביצירותיה המוקדמות): "מה שמעיין 2תשובה מספר (

  ."הדת, מתמקדים בושא הקדוש אולי מאשר הרומן החדש שלה
יזכיר לקוראיו את , הקדוש אולייילר, ): "הרומן החדש של אן ט3תשובה מספר (

  ."בהן הדת הייתה מוטיב מרכזייצירותיה המוקדמות 
, הקדוש אולי-ב שמוטיבים דתיים משחקים תפקיד מרכזי): "העובדה 4תשובה מספר (

  ."יצירותיה הקודמותלאלו שקראו את  מפתיעההרומן החדש של אן טיילר, עשויה להיות 
 ).4התשובה הכוה היא (

  
מבוגרים אשר מופרדים מיקיריהם חווים מצוקה, בדיוק כפי תרגום המשפט המקורי: " .15

  שילדים אשר מופרדים מהוריהם חווים."
  תרגום התשובות האפשריות:

מבוגרים המופרדים מיקיריהם  וגםילדים המופרדים מהוריהם  גם): "1תשובה מספר (
  ."מצוקהחווים 

קשה יותר למבוגרים ): "החוויה של פרידה מאדם אהוב עשויה להיות 2תשובה מספר (
  ."מאשר לילדים

סובלים ממצוקה אדם שהופרדו מיקיריהם בתור ילדים -): "בי3תשובה מספר (
  ."בבגרותם

כאשר  עשויים לחשוש מאובדן יקיריהםילדים המופרדים מהוריהם " ):4תשובה מספר (
  ."יהפכו למבוגרים

 ).1שובה הכוה היא (הת

   



 
  

תרגום המשפט המקורי: "מאובים שמצאו לאחרוה אפשרו לפליאוטולוגים לתארך  .16
את היכחדותם של הדיוזאורים בדיוק רב וכתוצאה מכך, הם כעת סבורים כי היכחדותם 

  געש."-ממטאוריט או התפרצות הרמפגיעת התרחשה כתוצאה 
  תרגום התשובות האפשריות:

כיוון שמאובים שמצאו לאחרוה הצביעו על התקופה המדויקת בה ): "1(תשובה מספר 
כי היכחדותם התרחשה כתוצאים  התיאוריות של פליאוטולוגיםהדיוזאורים כחדו, 

  ."הופרכוגעש -אחרים כמו פילת מטאוריט או התפרצות הר
חדו כזמן בו ם בוגע ל): "פליאוטולוגים מבססים את רעיוותיה2תשובה מספר (

כמו  על גורמים אחרים, אבל גם לא רק על מאובים שמצאו לאחרוההדיוזאורים 
  געש."-ההשפעות של מטאוריטים והתפרצויות הרי

): "מאובים שמצאו לאחרוה סיפקו לפליאוטולוגים מידע אמין על 3תשובה מספר (
געש -הרי וגם על ההשפעה של מטאוריטים והתפרצויותהתקופה בה דיוזאורים כחדו 

  ."בזמן זה
כחדו כתוצאה ): "פליאוטולוגים מאמיים כעת כי הדיוזאורים 4תשובה מספר (

 בעזרת מאוביםכיוון שהם הצליחו להכריע,  געש-מפגיעת מטאוריט או התפרצויות הרי
  בה הם כחדו." מה הייתה התקופה המדויקתשמצאו לאחרוה, 

 ).4התשובה הכוה היא (
  

מע של מחזה בשום אופן איה פוגמת -תרגום המשפט המקורי: "ידיעת הסיום הבלתי .17
  אם כבר, היותו צפוי מגבירה את הציפייה והעיין של הקהל." משיכתו;-בכוח

  תרגום התשובות האפשריות:
, לעיין של הקהלעשוי להוסיף לציפייה ו): "היותו של המחזה צפוי 1תשובה מספר (

  של מחזה." משיכהבמקום להפחית את ה
שאים  שקהל הופך לבעל עיין רב במחזות ידועים): זה לא מפתיע 2תשובה מספר (

  מאפשרים לו לחש את סופם."
או להפחית את הציפייה  שום דבר לא יכול להפוך מחזה למושך פחות): "3תשובה מספר (

  ."מאשר סוף צפויוהעיין של קהל 
לא ימשוך קהל המחזה ידוע מראש, המחזה  ): "ברור כי אם סופו של4תשובה מספר (

  ."רחב כמו מחזה שסופו לא צפוי
 ).1התשובה הכוה היא (

  
 :11-13שורות מספר  .18

"The cost of the programme to the government would be more than balanced by 
the benefits to community and country."  

  שהעלות הכספית תחזיר את עצמה בתרומה למדיה.יתן להבין כי הממשלה סבורה 
  ).3התשובה הכוה היא (

  
 serious doubts stillמועלות לאחר שמוסבר כי " 2השאלות ששאלות בפסקה מספר  .19

exist… ו עדיין ובשום מקום בקטע לא מובעת 14" (שורה מספרע שאלות אלו לא .(
  ) בהתאמה.3(-) ו1את תשובות מספר (תרעומת של הציבור על התוכית, לכן יתן לפסול 

התוכית, לא עוה על הסיבה של הממשלה להקמת הפסקה האחרוה שוללת את 
  ).4הספקות. לכן, יתן לפסול את תשובה מספר (

  ).2(התשובה הכוה היא 
 



 
  



 
 

 :18-19שורות מספר  .20
"It is not surprising that the labour unions regard the programme as just another of 
the government's schemes to obtain cheap labour…" 

  ).1התשובה הכוה היא (
  

 :22-23שורות מספר  .21
"In fact, it is a great pity that the government has tried to justify its plan for 
nationwide community service by claiming that it will reduce unemployment." 

  ).4התשובה הכוה היא (
  

הקטע עוסק בעיקר בתכית לשירות קהילתי: בהסברים של התומכים לצורך בתכית  .22
 ובביקורת של המתגדים לתכית. הכותרת שמרכזת ושאים אלו היא:

"The Community Service Programme: Practical Proposal or Idealistic Dream?" 
  ).2(התשובה היא 

  
הקטע מתאר את גילויו של ג'וזף ליסטר בושא החיטוי הדרוש לצורך יתוח חולה: את  .23

המיתות הרבות שגרמו לפי גילויו, את האפשרויות ששקל לפתרון הבעיה ואת התוצאות 
  המהפכיות של גילויו.

  ).1התשובה הכוה היא (
 

 :8-10שורות מספר  .24
"It was during these visits that Lister became acutely aware of the high incidence of 
infection in every ward." 

  ).4התשובה הכוה היא (
  

 :12-13שורות מספר  .25
"Many a person had his or her life saved on the operating table, only to lose it a few 
days later to a deadly infection." 

  ).4( התשובה הכוה היא
  
  

 :15-16שורות מספר  .26
"Therefore, he reasoned, if the bacteria could be prevented from entering the 
wounds, patients might be saved." 

  ).4התשובה הכוה היא (
  

 :22-24שורות מספר  .27
"… a whole new routine for performing operations was needed. Surgeons were 
required to wash their hands in a solution of carbolic acid and to soak their 
instruments in it." 

  ).2התשובה הכוה היא (
  

   



 
  :חשיבה כמותית – 5פרק 

  

  שוות. β-ו α. לכן, זוויות BCמדובר בשתי זוויות היקפיות על אותה קשת  .1
  ).3התשובה הכוה היא (

 

  שעות. 6-פיות ב 156-פקיד א' יטפל ב .2

  שעות. 6 -פיות ב 256-פקיד ב' יטפל ב

  שעות. 6 -פיות ב 206-פקיד ג' יטפל ב

156-ב' יטפלו יחד ב-ערכו של טור א': פקיד א' ו + 256 =   שעות. 6 -פיות ב 406

  שעות. 6 -פיות ב 206-ערכו של טור ב': פקיד ג' יטפל ב
  ).1התשובה הכוה היא (

 

  מעלות.  180-ום זוויות במשולש שווה לידוע כי סכ .3
  בשרטוט מופיעים שי משולשים:

40במשולש הראשון,  + 40 + β = β-. מכאן ש180 = 180 − 40 − 40 = 100.  

30במשולש השי,  + 40 + α = α-. מכאן ש180 = 180 − 40 − 30 = 110.  
  ).1התשובה הכוה היא (

 

6אם ידוע כי  .4 × 7 < שליליים, אבל לא שיהם. לכן, ערכו של טור ב'  7 או 6, אזי 0
  בהכרח שלילי, אבל ערכו של טור א' יכול להיות חיובי או שלילי. לא יתן לדעת.

   ).4התשובה הכוה היא (
 

. מכאן שאורך כל יצב במשולש הכהה בטור א' שווה ל1סמן אורך צלע מלבן באות  .5
M� 

  הם אמצעי הצלעות בריבוע. B-ו A-כיוון ש
  12חשב בעזרת וסחה את שטח המשולש הכהה בטור א': × 122 = 1�

4 × 12 = 1�
8  

הגובה למשולש הכהה בטור ב' שווה באורכו לחצי מצלע הריבוע: 
M� 

1  ור ב':חשב בעזרת וסחה את שטח המשולש הכהה בט × 122 = 1�
2 × 12 = 1�

4  

  ).2התשובה הכוה היא (
  
  
  
  
  
  
  
 



 
4ידוע כי  .6 = 1 − 1-, מכאן ש2 = 2 + 4 .  

10 השוויון וקבל כי-באי 2ציב את  < (2 + 4) + 2.  
  פתח את הסוגריים:

 10 < 22 + 4.  
  10בודד את העלמים והמספרים: − 4 < 22 6 < 22 

3  :2-השוויון ב-חלק שי צדי אי < 2 
  ).1התשובה הכוה היא (

 
 6שים. סה"כ עבדו  5-יותר מ 2-ו  5,17,13,3,9במחלקת המחקר עבדו חברי הצוות מספר  .7

  שים. 5-חברי צוות יותר מ
  ).3התשובה הכוה היא (

 
  עבד שה אחת בחברה. 8שים בחברה וחבר צוות מספר  9עבד  2חבר צוות מספר  .8

  )). 1+9/(2שים ( 5בממוצע, כל אחד מהם עבד 
  שים. 5עבד  12לפי התרשים, חבר צוות מספר 

 ).2התשובה הכוה היא (
 

. מכאן שיתן לפסול את 91עזב בשת  9, אך עובד מספר 86עזב בשת  5עובד מספר  .9
  ).1תשובה מספר (

לעבודה. מכאן  83התקבל בשת  9לעבודה, אך עובד מספר  81התקבל בשת  5עובד מספר 
  ).3שיתן לפסול את תשובה מספר (

  ד תקופה מסוימת., לכן הם עבדו יח84עבדו שיהם בשת  9ועובד מספר  5עובד מספר 
 ).2התשובה הכוה היא (

   



 
  

  עובדים. 2, התקבלו לעבוד 85בתחילת שת  .10
, הם צריכים לעבוד לתקופה ארוכה 85יעבדו בתחילת  84.5כדי שעובדים שהתקבלו בשת 

  עובדים. 1עוה על תאי זה. סה"כ:  14משה אחת. עובד מספר 
הם צריכים לעבוד לתקופה ארוכה  ,85יעבדו בתחילת  84כדי שעובדים שהתקבלו בשת 

  עובדים. 3עוים על תאי זה. סה"כ:  13-ו 11,12משה אחת. עובדים מספר 
, הם צריכים לעבוד לתקופה ארוכה 85יעבדו בתחילת  83.5כדי שעובדים שהתקבלו בשת 

  עובד. 1עוה על תאי זה. סה"כ:  10משה וחצי. עובד מספר 
, הם צריכים לעבוד לתקופה ארוכה 85יעבדו בתחילת  83כדי שעובדים שהתקבלו בשת 

  עובד. 1על תאי זה. סה"כ:  עוה 9מספר  . עובדמשתיים
, הם צריכים לעבוד לתקופה ארוכה 85יעבדו בתחילת  82.5כדי שעובדים שהתקבלו בשת 

  עובדים. 1עוה על תאי זה. סה"כ:  7שים. עובד מספר  2.5-מ
, הם צריכים לעבוד לתקופה ארוכה 85יעבדו בתחילת  82כדי שעובדים שהתקבלו בשת 

  עובדים. 1על תאי זה. סה"כ:  עוה 6פר מס . עובדשים 3-מ
, הם צריכים לעבוד לתקופה ארוכה 85יעבדו בתחילת  81כדי שעובדים שהתקבלו בשת 

  עובדים. 1 על תאי זה. סה"כ: עוה 5עובד מספר שים.  4-מ
הם צריכים לעבוד לתקופה ארוכה 85יעבדו בתחילת  80.5ת כדי שעובדים שהתקבלו בש ,

  עובדים. 1על תאי זה. סה"כ:  עוה 3שים. עובד מספר  4.5-מ
, הם צריכים לעבוד לתקופה ארוכה 85יעבדו בתחילת  80כדי שעובדים שהתקבלו בשת 

  עובדים. 1על תאי זה. סה"כ:  עוה 2שים. עובדים מספר  5-מ
  עובדים. 2+1+3+1+1+1+1+1+1+1=13: 85בתחילת שת סה"כ עובדים 

  ).3התשובה הכוה היא (
 

מחורצים.  וגםלבים  גםכדורים שהם  5-כדורים מחורצים ו 10כדורים לבים,  10ישם  .11

50מחורצים. שאר הכדורים אים כאלו, כלומר  אוכדורים שהם לבים  25סה"כ  − 25 =   מחורצים. ואיםלבים  איםכדורים  25

מכאן שהסיכוי להוציא כדור שאיו לבן ואיו מחורץ הוא: 
�00% = 	�.  

  ).2התשובה הכוה היא (
 

−(20תוה המשוואה:  .12 − 5x) × �? = 2x − 20  

  פשט את המשוואה ע"י הכסת הסימן השלילי לסוגריים:

(−20 + 5x) × 23 = 2x − 20 
  −40כפול את הסוגריים במוה השבר: + 10x3 = 2x − 201  

  −40בצע כפל בהצלבה וקבל: + 10x = 3 × (2x − 20) 
  −40פתח את הסוגריים בצד ימין של המשוואה: + 10x = 6x − 60 

  10xעביר את העלמים לצד שמאל של המשוואה ואת המספרים לצד ימין: − 6x = −60 + 40 4x = −20 



 
-4:  xחלק את שי צדי המשוואה ב = −5 

  ).4התשובה הכוה היא (
 

αמעלות. כיוון שידוע כי  360-סכום הזוויות שווה ל .13 = β ,α + α + γ = 360.  

α :2αפשט את המשוואה ע"י בידוד העלם  = 360 − γ.  

αאת שי צדי המשוואה:  -2חלק ב = 180 − O�.  

  ).4התשובה הכוה היא (
  
 

קטן גודל  בכמה אחוזיםגודלה המקורי של החולצה איו משה, כיוון שאו שאלים  .14

80%לי" והתכווצה לכדי גודל של -החולצה. החולצה כובסה באבקת "קי = Q%	%%  מגודלה

90%בד" והתכווצה לכדי גודל של -המקורי. לאחר מכן, היא כובסה באבקת "צח = R%	%% 

-מגודלה המקורי. מכאן שהיא התכווצה לגודל של 
Q%	%% × R%	%% = S�	%% = מגודלה  72%

100%-המקורי, לכן היא קטה ב − 72% = 28%.  
  ).3התשובה הכוה היא (

 
  , אלא לבטא אותו בעזרת העלם הוסף במשוואה.Mמדובר במשוואה אחת עם שי עלמים, שים לב שלא מצפים מאתו למצוא את ערכו של  .15

  תון כי:

L = M + M − 325  

  וקבל: -5כפול את שי צדי המשוואה ב

5L = M + M − 32  

10L  את שי צדי המשוואה וקבל: -2כפול ב = 2M + M − 3 

10L  וקבל: Mבודד את העלם  + 3 = 3M 

-3:  10L3חלק את שי צדי המשוואה ב + 1 = M 

  ).1התשובה הכוה היא (
 

  



 
 

nהוסחה לחישוב מספר אלכסוים במצולע קמור הוא  .16 × (n − מספר הוא  nכאשר  (3
n  -הצלעות במצולע. במקרה של משושה, מספר האלכסוים שווה ל × (n − 3)2 = 6 × (6 − 3)2 = 6 × 32 = 182 = 9 

  ).3התשובה הכוה היא (
 

 מטרים. המרחק ביה לבין הברווזון הראשון הוא מטר 0.7ס"מ, שהם  70אורך האם  .17
קצה זבו של הברווזון לכן סה"כ המרחק ממקורה עד ל מטר. 0.5ואורכו של הברווזון 

  מטרים. 1+0.7+0.5=2.2הראשון הוא 
מטר מהברווזון הבא. לכן, סה"כ  0.5א במרחק של מטר ומצ 0.5כל ברווזון באורך 

של הברווזון הראשון בטור ועד לקצה זבו של הברווזון האחרון בטור המרחק מקצה זבו 
  ) מטרים.0.5+0.5*(4=4-שווה ל

 2.2+4=6.2סה"כ המרחק בין מקורה של האם ועד לקצה זבו של הברווזון האחרון הוא 
  מטרים.

  ).4התשובה הכוה היא (
 

-ההיקף שווה ל. לכן, a-הוא סכום ארבע צלעות השוות כל אחת ל ABCDהיקף הריבוע  .18 4a.  

:1יחס צלע לאלכסון בריבוע הוא     .2a√-ומכאן שאורך כל אלכסון בריבוע שווה ל 2√

  .2a√2-לכן, סכום שי אלכסוים שווה ל
 4a2√2a  -יחס היקף הריבוע לסכום שי אלכסוים שווה ל

   42√2צמצם את העלמים בשבר וקבל:

2√22√2√2  באופן הבא: 4פרק את המספר   

  .√2צמצם את השבר וקבל: 
  ).1התשובה הכוה היא (

 

-, קבל מספר דו3יכולה להיות כך שאם כפיל בה את הספרה  B-הספרה היחידה ש .19

3  .5היא ספרת האחדות בו, היא  B-ספרתי ש × B = 3 × 5 = 15 

A-מכאן ש = 1, B = A -. סכום המספרים שווה ל5 + B = 1 + 5 = 6.  
  ).4התשובה הכוה היא (

 



 

 -אם אורך כל גזרה שווה ל .20
, יתן לרשום: ?+

+? = W?
% × 2.).  

(ידוע כי  = ולכן  3
+? = W+
?
%.  

- π :  13חלק את שי צדי המשוואה ב = X6360 

  360בצע כפל בהצלבה וקבל: = 18α 

. מכאן 18-מתקבלת ע"י חלוקה של הזווית המרכזית במשולש ב αיתן לראות כי זווית 

  גזרות. 18-שמחלקים את המעגל ל
  ).3התשובה הכוה היא (

 

6. ידוע כי 7סמן מספר הגולות של יאיר באות  .21 < 27.  

7כמו כן, ידוע כי  <   .16-כי יאיר סיפר שמספר הגולות שלו קטן מ 16

6-מכאן ש < 27 < 2 × 16 = 32.  
  ).3התשובה הכוה היא (

 

aמהמשוואות התוות עולה כי:  .22 + b + b + c + a + c = 1 + 7 + 4 = 12.  

2aפשט את המשוואה וקבל:  + 2b + 2c = 12.  

2(aוציא גורם משותף:  + b + c) = 12  

aאת שי צדי המשוואה:  -2חלק ב + b + c = 6.  

-ממוצע המספרים שווה ל
ZB[B\?קבל שהממוצע שווה לציב ו .-


? = 2.  

  ).2התשובה הכוה היא (
 

גדולה שים לב כי שטח הפים של הגוף המתואר בשרטוט שווה לשטח הפים של קובייה  .23
ס"מ. שטח הפים הוא סכום שטחי הפאות של הקובייה. ההבדל  2בעלת מקצוע שאורכו 

ס"מ  1בין קובייה גדולה זו לגוף בציור הוא הוצאה של קובייה קטה עם מקצוע באורך 
  מתוך הקובייה הגדולה.

הפאות של  3-הוצאה זו לא משפיעה על שטח הפים של הקובייה הגדולה, כיוון ש
קטה שעד כה חושבו בשטח הפים של הקובייה הגדולה, מוחלפים באמצעות הקובייה ה

פאות של קוביות הקטות מהן הקובייה הגדולה מורכבת. פאות אלו היו מכוסות ע"י  3
  הקובייה הקטה, שכעת הוצאה מהקובייה הגדולה, ולכן חושפת אותם.

 2ם מקצוע באורך לכן, שטח הפים של הגוף בשרטוט שווה לשטח הפים של קובייה ע

6ס"מ:  × (2 × 2) = 6 × 4 =   ס"מ. 24
  ).1התשובה הכוה היא (

 

  



 
 

עמודים בדקה, מכאן  3דקות. המדפסת מדפיסה  aהודפסו דפי מלל במשך א' ביום  .24

60דפים. לאחר מכן, הודפסו דפי שרטוט במשך  3aשהודפסו  − a  דקות. המדפסת

60מדפיסה עמוד שרטוט אחד בדקה, מכאן שהודפסו  − a  שרטוט.עמודי  

3aסה"כ הודפסו ביום הראשון  + 60 − a = 2a +   עמודים. 60

aביום ב' הודפסו דפי מלל במשך  + עמודים בדקה, מכאן  3דקות. המדפסת מדפיסה  1

3aשהודפסו  + 60דפים. לאחר מכן, הודפסו דפי שרטוט במשך  3 − (a + 1) = 59 − a  59דקות. המדפסת מדפיסה עמוד שרטוט אחד בדקה, מכאן שהודפסו − a  עמודי
  שרטוט.

3aסה"כ הודפסו ביום השי  + 3 + 59 − a = 2a +   עמודים. 62
  ההפרש בין היום השי ליום הראשון הוא:

 2a + 62 − (2a + 60) = 2a − 2a + 62 − 60 = 2  

  עמודים יותר מביום א'. 2מסקה: ביום ב' המדפסת הדפיסה 
  ).2ה היא (התשובה הכו

 
25. את התשובות האפשריות: בדוק 

6$7, 7-ו 6): לכל 1תשובה מספר ( = , .1שתמש בפעולה זו על 6 $3(1$2)  :3-ו 2 = 1$3 =   עוה על הגדרת "פעולה שמאלית", זו התשובה הכוה.. 1

6$7, 7-ו 6): לכל 2תשובה מספר ( = , .1שתמש בפעולה זו על 7 $3(1$2)  :3-ו 2 = 2$3 =   .יתן לפסול תשובה זו על הגדרת "פעולה שמאלית",  לא עוה. 3

6$7, 7-ו 6): לכל 3ובה מספר (תש = 6 − , .1שתמש בפעולה זו על 7 $3(1$2)  :3-ו 2 = (1 − 2)$3 = 1 − 2 − יתן על הגדרת "פעולה שמאלית",  לא עוה. 3
  לפסול תשובה זו.

6$7, 7-ו 6): לכל 4תשובה מספר ( = 6 + , .1שתמש בפעולה זו על 7 $3(1$2)  :3-ו 2 = (1 + 2)$3 = 1 + 2 + על הגדרת "פעולה שמאלית", יתן  לא עוה. 3
  לפסול תשובה זו.

  ).1התשובה הכוה היא (
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  :חשיבה מילולית – 6פרק 

  ויכוח. –התצחות, התכתשות, התגחות  .1
  התרגשות. –התפעמות 

  ).4התשובה הכוה היא (
 

  התיישן במידה יכרת. –מרופט, מהוה, בלוי  .2
  מצא בערימה. –מגובב 

  ).1הכוה היא (התשובה 
 

ל ופירושו: עה לטמון ראשה בחוהי-מגיע במקור ממהג בת טמן ראשו בחולהביטוי  .3
  .התעלם מסכה צפויה

  ).2התשובה הכוה היא (
 

  .פטרפירושו  הלך בדרך כל הארץ .4
  ).1התשובה הכוה היא (

 
  .מציתהוא מי שביטל את פעולת ה כיבה, מסרגההוא מי שביטל את פעולת הפרם  .5

  ).1התשובה הכוה היא (
 

  .קולמעט  – חרישי, כמותמעט  – זעום .6
  ).2התשובה הכוה היא (

 
  .תבןהוא מקום בו מאכסים  מתבן, מסמכיםהוא מקום בו מאכסים  ארכיב .7

  הוא מחסן לתבן. מתבןפירוש המילה 
  ).2התשובה הכוה היא (

 
  .כפוףהופך דבר מה ל מעקם, פזורהופך דבר מה ל בוזק .8

  ).1הכוה היא ( התשובה
 

  .כיצדפירושו  איכה, באשמתופירושו  בעטיו .9
  ).3התשובה הכוה היא (

 
היא קבוצה המורכבת מיותר  עלווהאחד,  בן לוויההיא קבוצה המורכבת מיותר מ פמליה .10

  אחד.עלה מ
   ).2התשובה הכוה היא (

 
מדיי אחד, למען גיבושה וליכודה של האימפריה לגוש  לא קף אצבעשהשלטון  מכיוון" .11

את עצמם כשייכים לאותה  שלא ראוערב רב של לאומים,  -לא הייתה האימפריה יותר מ
  מסגרת מדיית."

האימפריה הכילה עמים רבים, שלא ראו את עצמם כבעלי מכה משותף, כיוון  הסבר:
  שהשלטון לא פעל כדי ליצור תחושת אחדות בייהם.

  ).1התשובה הכוה היא (
  
  



 
  
 

 קרובותשלעתים  ולכן אף, איטואיציה"יתוח כתב היד בגרפולוגיה מתבסס ברובו על  .12
מעוררת ספקות  עדיין היאאפשר לאבחן באמצעות הגרפולוגיה מאפייי אישיות שוים, 

  כדרך מהימה להכרת האישיות."
איטואיציה איה מדויקת, לכן לא כולם סומכים על שיטות הסמכות עליה.  הסבר:
גיה היא שיטה המסתמכת על איטואיציה, וגם שלפעמים היא עובדת, עדיין היא גרפולו

  לא מדויקת ולכן לא כולם סומכים עליה.
  ).3התשובה הכוה היא (

 
, מקוריים-מיושים ובלתיעל רעיוות  איה מושתתתשהגישה החיוכית של גורן  אף" .13

מחזור רעיוות של אשי להימע מ הוא לא הצליחכאשר תרגם את הגישה לעצות מעשיות 
  חיוך קודמים."

הגישה החיוכית של גורן מקורית, אבל כשרצה לכתוב עצות מעשיות, לא הצליח   הסבר:
  לכתוב עצות מקוריות.

  ).1התשובה הכוה היא (
 

את הביקורת השלילית על ההחלטה לשות את שיטת לימוד החשבון בבתי  לחזק"ביסיון  .14
שהשיגה  המאכזבותאת התוצאות  תומכי השיטה הקודמתהספר היסודיים, מזכירים 

  ."החדשההשיטה 
תומכי השיטה הקודמת רוצים לעודד ביקורת על השיטה החדשה. לכן, הם  הסבר:

  מזכירים לאשים שתוצאות השיטה החדשה היו מאכזבות.
  ).3התשובה הכוה היא (

  
כאשר באומו  ו הפתעההייתה ז, לכן התבטא בזכות הפייסותמאומיו לא  רק באחדים" .15

  שבט השכן." -להתער מאשליית השלום המדומה עם ההאחרון קרא 
ברוב האומים הוא התבטא בעד שלום, לכן אשים הופתעו כאשר באום האחרון  הסבר:

  שלו התבטא גד שלום עם השבט השכן.
  ).4התשובה הכוה היא (

 
16.  את התשובות האפשריות:בדוק  

בי האי בוצ'קו, היזוים בעיקר ממגו, מרבים לחלות במחלת ): אם תוש1תשובה מספר (
ה"ספירל", הרי ששיוי מזון מבות למגו מביא לעלייה במספר החולים. לכן, תשובה זו 

  מחזקת את המסקה ואפשר לפסול אותה.
גם אם תושבי האי מצ'ו יזוות מבות זמן רב לפי גילוי המחלה, ): 2תשובה מספר (

ה לא מוחלשת. ייתכן שהבות לא היו הגורם לכך שהם לא חלו בה במידה רבה. המסק
  יתן לפסול תשובה זו.

ידי זחלים שלא שורדים באקלים של האי -): אם המחלה מועברת על3תשובה מספר (
מצ'ו, הרי שזו הסיבה לכך שתושבי האי לא חולים במחלה. מצאו סיבה אלטרטיבית 

  המסקה מוחלשת. זו התשובה הכוה.לכך שהם כמעט לא חולים ולכן 
): העובדה שתושבי האי מצ'ו וטים לחלות בקלות במחלות אחרות, לא 4תשובה מספר (

מחזקת ולא מחלישה את המסקה שבות מחסות מפי מחלת ה"ספירל". יתן לפסול 
  תשובה זו.

  ).3התשובה הכוה היא (
  



 
  
 

  שבתיבה משמאל או מימין, מצוי חפץ מסוג זה.ידוע כי לכל ציור של חפץ מצביע על כך  .17
על התיבה החמישית ציור של ריבוע, לכן בהכרח בתיבה מימין לה, התיבה הרביעית, 

  ריבוע (כיוון שאין תיבה משמאל).
ידוע גם כי בתיבה השייה עיגול, כיוון שעל התיבה הראשוה ציור של עיגול (ולתיבה 

  הראשוה אין תיבה מימין).
  משמעית.-יבות יכולות להכיל חפצים שוים ותכולתן איה חדכל שאר הת

  ).4התשובה הכוה היא (
 

  מהתוים עולה כי יתן לסדר את דרגת הקושי ללימוד צ'כית כך: .18
  א. רק רוסית < רק איטלקית

  ב. רק פולית < רק צרפתית
  את התשובות האפשריות: בדוק

  ל דרגות הקושי יכול להיות:): לפי תשובה זו, סידור אפשרי ש1תשובה מספר (
  רק פולית < רק רוסית < רק איטלקית < רק צרפתית

  סידור זה לא סותר את התוים ולכן אפשרי.
  לפי תשובה זו, סידור אפשרי של דרגות הקושי יכול להיות: :)2תשובה מספר (

  רק רוסית < רק פולית < רק צרפתית = רק איטלקית
  לכן אפשרי.סידור זה לא סותר את התוים ו

  ): לפי תשובה זו, הסידור של דרגות הקושי הוא:3תשובה מספר (
  רק רוסית < רק איטלקית < רק פולית < רק צרפתית.

  סידור זה לא סותר את התוים ולכן אפשרי. 
  ): זו התשובה הכוה, כיוון שראיו כי כל התשובות אפשריות.4תשובה מספר (

  ).4התשובה הכוה היא (
 

19.  את התשובות האפשריות:בדוק  
ביתו דגים, על פי רוב איו ב מי שמגדלהמסקה כוה, אזי ): יח כי 1בה מספר (תשו

מכאן שברור  –מגדל זקן. ידוע כי כריסטי מגדל בביתו דגים, לכן הוא לא אמור לגדל זקן 
  מדוע אברהם הופתע לראות שהוא כן מגדל זקן. זו מסקה אפשרית ולכן פסול אותה.

כל מי שמגדל בביתו דגים, הוא יליד לומיביה. כיוון  לא יתן להסיק כי): 2בה מספר (תשו
שאמר לו כי "ככל שאר יליד לומיביה, גם כריסטי מגדל בביתו דגים". לא אמר כי "ככל 

  מגדלי הדגים, כריסטי הוא יליד לומיביה". זו התשובה הכוה.
ם בביתם דגים, ברור מדוע כריסטי, שהיו ): אם כל ילידי לומיביה מגדלי3תשובה מספר (

  יליד לומיביה, מגדל בביתו דגים. זו מסקה אפשרית, לכן התשובה פסלת.
): אם ילדי לומיביה על פי רוב אים מגדלים זקן, ברור מדוע אברהם 4תשובה מספר (

זו מסקה אפשרית, לכן התשובה  הופתע שכריסטי, שהיו יליד לומיביה, מגדל זקן.
  ת.פסל

  ).2התשובה הכוה היא (
 

  



 
 

  , אזי ייתכן שביום הבא:3, וברוך וצבי מצאים בתא 1אם ביום מסוים אורן מצא בתא  .20
אין שי אסירים, לכן יתן  1. במצב זה, בתא 2, ואורן וברוך בתא 1א. צבי יהיה בתא 

  ).1לפסול את תשובה מספר (
אורן וברוך לא יימצאו באותו התא,  . במצב זה,2, ואורן וצבי בתא 1ב. ברוך יהיה בתא 

, מכאן שיתן לפסול 1). כמו כן, צבי לא יימצא בתא 2לכן יתן לפסול את תשובה מספר (
  ).4את תשובה מספר (

  ).3התשובה הכוה היא (
 

21. את התשובות האפשריות: בדוק  
יודע ): די מיח שמחירי מוצרים תלויים רק בעלויות חומרי הגלם. הוא 1תשובה מספר (

מידע אישי שרק קלסרים לבים מיוצרים מחומרים זולים. מכאן שקלסרים אדומים לא 
מיוצרים מחומרים זולים. הוא יכול להסיק כי קלסרים אדומים יקרים מקלסרים לבים. 

 הוא השתמש בידע האישי שלו, לכן מדובר ב"טיעון מלומד". זו התשובה הכוה.
מים גבוהה מעלות הייצור הייצור של קלסרים אדו ): די מיח כי עלות2תשובה מספר (

, אבל גם אם יח כי המחיר תלוי בעלות הייצור, לא עשיו שימוש לבים של קלסרים
בידע האישי כדי להסיק שקלסרים אדומים יקרים מקלסרים לבים. לכן, לא מדובר 

  ב"טיעון מלומד". יתן לפסול תשובה זו.
לסרים אדומים הם הקלסרים המשובחים ביותר, אבל ): די מיח כי ק3תשובה מספר (

משובחים. מכאן שלא יתן -לא ידוע כי קלסרים משובחים עולים יותר מקלסרים שאים
להסיק כי קלסרים אדומים יקרים מקלסרים לבים. בכל מקרה, לא עשיו שימוש בידע 

  אישי ולכן יתן לומר כי לא מדובר ב"טיעון מלומד". פסול תשובה זו.
): די מיח כי קלסרים אדומים הם הקלסרים היקרים ביותר ומסיק כי 4תשובה מספר (

קלסרים אדומים יקרים מקלסרים לבים. לא  עשיו שימוש בידע קודם, מכאן שלא 
  מדובר ב"טיעון מלומד". יתן לפסול תשובה זו.

  ).1התשובה הכוה היא (
  

  בתשובות ובדוק: את השורש , ציבל.ק.חהשורש המתאים הוא  .22
שהביאה הגת. השלמה זו לא  לקיחה): ילדי הגן יסו לחש מה מכילה ה1תשובה מספר (

  מתאימה, לכן זו התשובה הכוה.
  האש.  התלקחות): השרב הכבד גרם ל2תשובה מספר (
  הוא תחילת הבערה. התלקחותפירוש המילה 

  גם מכישלוותיו וגם מהצלחותיו. לקחים): אדום בון מפיק 3תשובה מספר (
  הוא מסקה. לקחפירוש המילה 

  את חפציה ויצאה מן החדר.לקחה ): היא 4תשובה מספר (
  ).1התשובה הכוה היא (

 
  בתשובות ובדוק:, ציב את השורש ס.ד.רהשורש המתאים הוא  .23

  בשורות.  סדורים): השיא סקר את החיילים ה1תשובה מספר (
  .סידורצחק לקח עמו לבית הכסת את ה): י2תשובה מספר (
  .מסדר): שי פרחי הכמורה התחכו במוסדות השייכים לאותו 3תשובה מספר (
מיכולתו של הגן הצעיר. השלמה התסדרות ): השופטים בתחרות הביעו 4תשובה מספר (

  זו לא מתאימה, לכן זו התשובה הכוה.
  ).4התשובה הכוה היא (

  
 



 
  בתשובות ובדוק:את השורש , ציב ק.צ.בהשורש המתאים הוא  .24

  , היה פחס יוצא בריקוד.קצביים): לשמע שירים 1תשובה מספר (
  לחייליו זמן למוחה. קצב): המפקד 2תשובה מספר (
שהקריא המטיף עוררו התרגשות בלב שומעיו. השלמה זו לא  קצובים): ה3תשובה מספר (

  מתאימה, לכן זו התשובה הכוה.
  צועה. קצבה): בשות חייו האחרוות הוא התקיים מ4(תשובה מספר 
  הוא פסיה. קצבהפירוש המילה 

  ).3התשובה הכוה היא (
 

  בתשובות ובדוק:את השורש , ציב א.ג.דהשורש המתאים הוא  .25
  .להתאגד): בעלי המפעל אסרו על הפועלים 1תשובה מספר (
  עוד בחייה. אגדה): שחקית הקולוע הפכה ל2תשובה מספר (
  מתיק העזרה הראשוה, וחבש בו את הפצע. אגד): האח טל 3תשובה מספר (
  הוא תחבושת. אגדפירוש המילה 

את חבריו גד שלטוות הכלא.  להאגיד): אחד האסירים הואשם ביסיון 4תשובה מספר (
  השלמה זו לא מתאימה, לכן זו התשובה הכוה.

  ).4התשובה הכוה היא (
 

". מרבית חובת ההוכחה: "אחד ההבדלים החשובים בייהם מתבטא ב"3-5ר שורות מספ .26
משום שבמקרים רבים אדם חף מפשע  זאת: ... חלה חובה זו רק על התביעההמקרים 

  איו יכול להוכיח את חפותו.
  ).4התשובה הכוה היא (

 
  ספק שאיו סביר. ההבדל הוא בכך שאים תמיד מסכימים אם ישו ספק סביר או  .27

. ספק סביר לספק שאיו סביר איה מוגדרת במדויק"... ההבחה בין  :6-8ורות מספר ש
אים תמיד תמימי דעים  ,הבחה זו שתפקידם לבצעראיה לכך היא העובדה ששופטים, 

  ."בהחלטתם
  ).1התשובה הכוה היא (

 
במשפט זה מתואר מצב בו אדם אשם, אך מחליטים לשחררו. בפסקה השייה אמר כי  .28

"התביעה דרשת להוכיח את אשמתו של האשם הוכחה שמעל לכל ספק סביר" (שורה 
). מכאן שאם החליטו לשחרר אדם אשם, התביעה לא הצליחה להוכיח את 6מספר 

  אשמתו מעל לכל ספק סביר.
  ).4התשובה הכוה היא (

 
מוכה  החברה: "כללי ההוכחה מבטאים גישה מוסרית שלפיה 23-24שורות מספר  .29

שתגרום תכן ולזכות אשים שהפרו את החוק, ובלבד שתפחית למיימום את הסיכוי להס
  לפגיעה ישירה בחפים מפשע."

  ).2התשובה הכוה היא (
  
  
  
  
  
  



 
  
 

שקשה למוע "על פי הקטע, זיכוי של אשמים והרשעה של חפים מפשע הם תופעות  .30
  ."הרואה את האחרוה כחמורה יותר מהראשו, והמערכת המשפטית לחלוטין

   הסבר:
, אמר כי "ברור שהוכחה שמעל לכל ספק סביר איה הוכחה מוחלטת, 8-9בשורות מספר 

  ". איה מבטלת את האפשרות שאדם חף מפשע יורשע בדיןו
אמר כי "ואולם, הטלת טל ההוכחה על תביעה גורמת במכוון לכך  16-18בשורות מספר 

שכיח יותר ל בהרבה. כלומר, שהסיכוי לשגיאה ההפוכה מזו שבה דו עד כה גדו
מכיוון שהתביעה לא הצליחה להוכיח את אשמתם ברמת  שפושעים יוצאים לחופשי

  הסבירות החוצה".
משורות אלו או מסיקים כי זיכוי של אשמים והרשעה על חפים מפשע הם תופעות 

  שקשה למוע לחלוטין.
ית שלפיה החברה מבטאים גישה מוסר כללי ההוכחהאמר כי " 23-24בשורות מספר 

מוכה להסתכן ולזכות אשים שהפרו את החוק, ובלבד שתפחית למיימום את הסיכוי 
  .".שתגרום לפגיעה ישירה בחפים מפשע

פגיעה תהיה זו  ייכלא אדם חף מפשעאמר כי "לעומת זאת, אם  26-28שורות מספר 
מהאחריות  רהפגיעה האקטיבית חשבת בעייו לחמורה יותשגרמה לו החברה.  ישירה

  הפסיבית."
משורות אלו או מסיקים כי המערכת המשפטית רואה את האחרוה (הרשעה של חפים 

  מפשע) כחמורה יותר מהראשוה (זיכוי של אשמים).
  ).2התשובה הכוה היא (

  


