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   פרק ראשו�: –חשיבה כמותית 

yxmנעביר אגפי� במשוואה ונקבל  .1 +=+  . �0הוא מספר של� קט� מ mנתו� כי. 5

  נוכל לגשת לפתרו� בשתי דרכי�:  

מספר שלילי ושל� סכו� שני המספרי� יהיה  5 � . א� מוסיפי� ל m+5 נסתכל בביטוי �הראשונה  

+>5 � ושל�.מכא� ש �5 בהכרח קט� מ yx וכמו כ�yx   חיובי.+

 הדר� השנייה היא הצבה:  

+=4ונקבל m=−1נציב    yx.  למשוואה זו:נפסול �תשובות בהתא  

 מתאי�. – 5 –קט� מ ושל�  )1(

 לא מתאי�. –אי זוגי  )2(

 לא מתאי�. –ללא שארית  �5 של� המתחלק ב )3(

 לא מתאי�. – �5 גדול מ )4(

יכולה להתקיי�. מכיוו� שנשאלנו איזו תשובה  2נראה כי ג� תשובה זוגי ,  mנציבבמידה והערה:   
  .2כאמור, נוכל לפסול את תשובה ש� ו mנכונה בהכרח עלינו לבדוק את המצב בו 

  ).1התשובה הנכונה היא (

 לבדוק מהו מספר הפעמי� המינימאלי בו נית� להעלות את כל חברי המשפחה.בשאלה זו ננסה  .2

 ב� משפחה נוס)ונבדוק הא� נית� להכניס ביחד איתו  שמשקלו הוא הנמו� ביותרנתחיל בב� המשפחה   
  משקל במעלית).המטרה היא להכניס כמה שיותר כמוב� ש(

ק"ג ולכ� הבאה בתור זו האימא  83ק"ג, לא יכול להיכנס ע� האבא ששוקל  20הכלב ששוקל   

(פע�  הכלב והאמא יעלו ביחדולכ� נוס) ק"ג. אית� לא יכול להיכנס ב� משפחה  64ששוקלת 

  ראשונה). 

ס הסבתא יכולה להיכנא� ק"ג,  83ק"ג לא יכול להיכנס האבא ששוקל  39 תע� האחות ששוקל  

  (פע� שנייה). האחות והסבתא יעלו ביחדק"ג. אית� לא נית� להכניס עוד ב� משפחה ולכ�  50ששוקלת 

  ק"ג האבא לא יכול להיכנס ולכ� הוא יעלה לבדו (פע� שלישית). 42ע� האח ששוקל   

  האבא, היחיד שנותר ג� יעלה לבדו (פע� רביעית).  

  ).4התשובה הנכונה היא (  
  

3. α בכדי למצוא את היא זווית מרכזית, לכ�α ,חלקה היחסי של הקשת עליה היא את למצוא  עלינו
 .נשענת מתו� היק) המעגל

 הקשתות המודגשות שוות זו לזו וסכומ� שווה ל שלוש  
3

1
לכ� כל אחת מהקשתות ו מהיק) המעגל, 

לשווה 
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                 :המעגלנשענת לבי� היק)  α חלקה היחסי של הקשת עליהשווה ליחס שבי�  °360 � ל αהיחס בי�   
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  ).4הנכונה היא ( התשובה  

  

 היחס ה� בעלי אור� שווה. נספור את הקטעי� ונחשב אתשבשרטוט הקטעי�  .4
y

x
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  . x ,3=y=6לאחר ספירת הקטעי� מצאנו כי   
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  ).2הנכונה היא ( התשובה  

הסיכוי לקבלת מספר מסוי� הוא  הוגנת בקובייה  .5
6

1
 . 

שקיבלנו בקובייה הראשונה. את אותו המספר קבל בקובייה השנייה, למעשה אנו מחפשי� מקרה בו נ  
 היאא� כ�, המספר בקובייה הראשונה לא משפיע על ההסתברות (ההסתברות לקבלת מספר כלשהו 

1(.  

בקובייה הראשונה היא  קיבלנוהמספר שאותו את  השניה לקבל בקובייהההסתברות   
6

1
.  

: נכפול את ההסתברויות ונקבל את התוצאה  
6

1
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1
1 =⋅.  

דר� נוספת: ההסתברות שבהטלת קוביה יתקבל מספר כלשהו היא   
6

1
. ההסתברות שיתקבל אותו 

מספר בדיוק בהטלת הקוביה השניה היא 
36
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אפשרויות שונות לקבלת אותו  6. מכיוו� שיש ⋅=

המספר פעמיי� ההסתברות להתרחשות המקרה היא 
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36
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36
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  ).4התשובה הנכונה היא (  
  

 ). ABCDבמעוי� (אלכסו� BDנעביר בניית עזר  .6

 BD   ל � )אלכסוני המעוי� מאונכי� זה לזהAC  .(מאונ

 AE ל �  )במלב� כל הזוויות ישרותAC   .(מאונ

 BDמקביל לAE   °90 מתחלפות שלזוויות  –לאותו ישר ות מאונכ(שתי הצלעות.(  

 AB מקביל לCD  )מקביל למקבילות זו לזו מעוי�צלעות ב �וג (DE   המשכו של)CD ולכ� ,(ABDE
  י זוגות של צלעות מקבילות). נמקבילית (ש

 הואABCDמעוי�הועל כ� שטח   2חלקי  ושטח מעוי� שווה למכפלת האלכסוני  
2

BDAC ⋅
.  

AEAC  � למכפלת אורכו ברוחבושטח מלב� שווה    ⋅.  

 AEBD   ). צלעות נגדיות במקבילית שוות זו לזו( =

2 הוא:) BDאת  AEשטח המקבילית  (נציב במקו� להמלב�  היחס בי� שטח  

2

=
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⋅
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BDAC
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  ).2התשובה הנכונה היא (  
  

  .21 כתבעמודי� וביו� השלישי  30בשני הימי� הראשוני� כתב הסופר  .7

  עמודי�.  51 כתבביחד בשלושת הימי�   
כתב במספר ש מספר העמודי� הכוללנחלק את העמודי� שכתב הסופר ביו� כדי למצוא את הממוצע   

  בה� עסק בכתיבה:הימי� 
  

 17
3

51
  עמודי�.  17. הממוצע ליו� הוא =

15עמודי� ועל כ� ממוצע הכתיבה שלו היה  30ביומיי� הראשוני� כתב הסופר 
2

30
  . עמודי� ליו�=

ההפרש בי� מספר העמודי� הממוצע שכתב הסופר ליו� בשלושת הימי� בה� לעומת ממוצע הספרי� 

21517שכתב לעומת הממוצע ביומיי� הראשוני� בלבד הוא =−. 
  

 ).2התשובה הנכונה היא (  



 

מספר מכתבי התודה הגדול ביותר ( וזאת  נית� לראות בצורה ויזואלית שלמכו� "הוקוס" יש את .8
 , מספר מכתבי התודה שקיבלו היה הגבוה ביותר).1995מכיוו� שבכל שנה פרט ל

חיבור מספרי המכתבי� בכל שנה לשאר  כמו כ�, במידה ולא מבחיני� בכ� נית� לחשב זאת באמצעות   
המכו� בעל סכו� , ולמצוא את הממוצע המדויק �5 (אי� צור� לחלק אחרי ב השני� בכל מכו�.

 המכתבי� הגדול ביותר הוא ג� בעל הממוצע הגבוה ביותר).

 .42,000 –אברא  )1(

 .41,500 –קדברא  )2(

 .46,000 –הוקוס  )3(

  .32,000 –פוקוס  )4(

  ).3התשובה הנכונה היא (
  

 כל תשובה בנפרד, ונראה א� היא מתיישבת ע� הנתוני�.נבדוק  .9

 .�1996ל 1995לא נכו�, לדוגמא מכו� אברא, בו הייתה ירידה לאחר העלייה בי� השני�  )1(

 לא נכו�, יחד ע� מכו� הוקוס, ג� למכו� אברא היה את אותו מספר תלמידי�. )2(

 .�40,000במכו� פוקוס קיבלו מתחת ללא נכו�,  )3(

 .�1997 ל 1996בי�  המכו� אברא הוא המכו� היחיד שבו ירדו האחוזי�נכו�,  )4(

  ).4התשובה הנכונה היא (  

מכיוו� שבכל שנה מספר� של התלמידי� שלמדו במכו� קדברא לא השתנה נוכל לסכו� את אחוז  .10
. זה יהיה אחוז התלמידי� �5 ולחלקו ב התלמידי� שהתקבלו לעבודה לאחר שלמדו במכו� קדברא
 הממוצע (וג� הכללי) לאור� כל השני� המופיעות בנתוני�.
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במכו� קדברא  המתקבלי� בשנה הממוצע . אחוז התלמידי�

  .76הוא 

  ).1התשובה הנכונה היא (  

 � במכו� אברא ובמכו� הוקוס היחס זהה  .11
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  הא� הוא גדול או קט� מיחס זה.נשווה את שני המכוני� האחרי� לאותו היחס, ונראה   

), א� המונה של קדברא יותר גדול, ולכ� היחס של 7000למכו� קדברא ולמכו� הוקוס אותו מכנה (  
  קדברא גדול יותר מיחס שני המכוני� הנ"ל. 

ל, ולכ� הוא יותר קט� ולמכו� פוקוס ולמכו� אברא יש את אותו המונה, א� המכנה של פוקוס יותר גד  
  משני המכוני� הנ"ל.  

  המכו� בעל היחס הכי גדול הוא מכו� קדברא. מצאנו כי  

  ).2ה הנכונה היא (התשוב  

 ונבדוק איזו מה� לא תיתכ�.נעבור על כל תשובה בנפרד,  .12

 

 , התוצאה תיתכ� ולכ� התשובה נפסלת.x=−1 � ו y=7נציב  )1(

 , התוצאה תיתכ� ולכ� התשובה נפסלת.x=−1 � ו y=−7נציב  )2(

 , התוצאה תיתכ� ולכ� התשובה נפסלת.x=−7 � ו y=1נציב  )3(

, א� נציב זאת בתרגיל, נראה שהתשובה לא xy=1הביטוי שבתשובה יכול להירש� ג� כ  )4(

 תיתכ�.  

  ).4התשובה הנכונה היא (  

   



 

CACD(זוויות בסיס שוות), לכ�  שוקיי�הוא משולש שווה ACDהמשולש  .13 =. 

 ונקבל:  CDבצלע ACנחלי) ביחס הנתו� בשאלה את הצלע   
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 קודקודיות).DEC � וBEAמשותפת, זוויות αדומי� (זווית DEC �ו   BEAהמשולשי�   

עפ"י דמיו� משולשי� יחס הצלעות שווה:   
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xBEנציב      :xכביטוי של ACוכ� נמצא את אור� הצלע   =
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  ).3התשובה הנכונה היא (  

לאחר שנמצא נתחיל מהתשובה הכי קטנה, ונעצור . a �ל cבי�  עלינו למצוא את ההפרש המינימלי .14
 ובה מתאימה. תש

cbaנתו� כי                  .                                       1לא יכול להיות  a �ל cבי�   , לכ� ההפרש >>

. כלומר שלושת המספרי� ה� מספרי� עוקבי�. 2הוא  a � ל cנבדוק את האופציה שההפרש בי� 

 .10אופציה זו לא אפשרית בגלל שאי� שלושה מספרי� עוקבי� שסכומ� 

  . 3שהוא  a �ל cנבדוק את ההפרש השל� המינימלי הבא בי�    

  .10, כי סכומ� הוא c=5 �ו a,3=b=2אופציה זו אפשרית כאשר   
  ).3התשובה הנכונה היא (         

, �x את זמ� העבודה של ברו� כ  גדירננתו� כי זמ� עבודתו של אלי כפול מזמ� עבודתו של ברו� ועל כ�  .15
 .x2ומכא� שזמ� העבודה של אלי הוא 

  מ"ר. 100השניי� ניקו ביחד   

   �xx � השטח שניקה הוא מ"ר לשעה, לכ� 10 מנקהברו 1010 =⋅.  

xx � השטח שניקה הוא מ"ר לשעה, לכ� 5 מנקהאלי    1052 =⋅ .  

 1001010 =+ xx,10020 �מכא� ש =x5ונקבל ש 20, נחלק ב=x.  

5051010 מ"ר. 50ניקה   אלי מצאנו כי    =⋅=x.  
  ).4התשובה הנכונה היא (          

 80ממחיר ארו� ולכ� מחיר כיסא הוא  80%. מחיר כיסא הוא שקלי�. 100 נניח כי מחיר ארו� הוא .16
 .שקלי�

2080ממחיר כיסא ( �25% מחיר שולח� גבוה ב
100

25
1002080), ולכ� מחיר שולח� הוא ⋅= =+  

1 � מכא� שהיחס בי� מחיר ארו� למחיר שולח� הוא 
100

100
=.  

  ).1התשובה הנכונה היא (

FCD: ADDC –ו EADנחפו) את המשולשי�  .17 EDFDצלעות הריבוע שוות.  –= צלעות  –=

משפט חפיפה . המשולשי� חופפי� עפ"י °90שוות לFCD �וEADבמשולש שווה צלעות. זוויות 

 ). זוויות שוות במשולשי� חופפי�( FCDשווה לזווית ADEצלע, צלע , הזווית הגדולה. זווית 

(גודל כל זווית במשולש שווה °60  ששווה לEDF, מורכבת מזווית °90הוא גודלהשADCזווית   

−=°, (�°30 ששוות זו לזו, וביחד שוות לFDC �וADE, ומזוויות צלעות) 30FDEADC .( מכא�

  .�°15 שווה ל נסיק כי כל אחת מה�

  ).°180(סכו� הזוויות במשולש הוא . �β ו °15, °90הזוויות ה� FCDבמשולש עד כה מצאנו כי   



 
 °=°+°+β β=°, ומכא� ש 1809015 75.  

  ).3התשובה הנכונה היא (         

 .�3 ו 2נפרק כל אחד מהביטויי� לבסיסי� של  .18
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  ).4היא (התשובה הנכונה         

 התוצאה של תרגיל הכפל היא מספר בעל שלוש ספרות, שספרת המאות והאחדות בו זהה. .19

  ,b=1יוצרות מספר בעל ארבע ספרות, לכ� נציב ), 3),(2), (1תשובות ( �1גדול מ bכאשר   
  ונראה הא� הכלל מתקיי� עבור אחת מהתוצאות.  

=AAכאשר מציבי�  )1(  זו לא התשובה הנכונה, 8, וספרת המאות היא 7, ספרת האחדות היא 77

=AAכאשר מציבי�  )2(   זו לא התשובה הנכונה, 7, וספרת המאות היא 6, ספרת האחדות היא  66

  זו לא התשובה הנכונה, 6, וספרת המאות היא 5, ספרת האחדות היא AA=55כאשר מציבי�  )3(

=AAכאשר מציבי�  )4(   התשובה הנכונה., 4, וספרת המאות היא 4, ספרת האחדות היא 44

  ).4התשובה הנכונה היא (

(הקטנה) ונחסר ממנה את  ACעל הקשת  הנשענתהגזרה שטח נחשב את  .20

 , וכ� נמצא את השטח המבוקש.AOCשטח המשולש

, את הפינה הימנית Aשל המשולש בתור  העליונה  נגדיר את הפינה הימנית  

  .B, ואת הפינה השמאלית תחתונה בתור Cתחתונה בתור 

=°זווית    90ACB.(היקפית שיושבת על הקוטר)  

 rBC = ,rAB . משולש ישר זווית בו ACB(קוטר), מכא� שמשולש   =2
°°° שזוויותיו ה�הוא משולש הקוטר כפול בגודלו מהצלע הקטנה 306090 ,, 

231שיחס הצלעות בו הוא  3rAC. לכ� :: (ניצבת מול הזווית =

  .°60שגודלה 

  .Cרדיוס ממרכז המעגל לנקודה  נבנה  

=°זווית רדיוסי�). OA, OCהוא משולש שווה שוקיי� (AOCמשולש    30BAC זווית �לכ� ג ,

°= 30OCA 120=°. זוויתAOC זווית במשולש �סכו)AOC.(  

. שטח הגזרה הוא π⋅2rשטח המעגל הוא   
3360

120 2
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°
⋅π

⋅
⋅ r

r.  

=°זווית . Mלנקודה ACנוריד אנ� לצלע    90AMO זווית ,°= 30OAM ,  

=°−°−°=°זווית    603090180AOM.  

°°°הוא משולש מסוג  AOMמשולש    306090 231שיחס הצלעות בו הוא  ,, ::.  

rAOמכיוו� ש     נסיק כי, =
2

r
OM = .  

הוא   AOCשטח המשולש   
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r)(  השטח המבוקש הוא שטח הגזרה פחות שטח המשולש  
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  ).4התשובה הנכונה היא (         

  



 
   :שניפרק  –חשיבה כמותית 

yx � נפשט את המשוואה השנייה  .1  .y4, אתxונציב במשוואה הראשונה במקו� =4

 164 =⋅ yy2, ומכא� ש=y ההגדרה �0(עקב תחו>y ,2−=y.(לא אפשרי  

162במשוואה הראשונה ונקבל y=2נציב    =⋅x8 � , ומכא� ש=x.  

1028לכ�    =+=+ yx.  

  כמו כ� נית� לפעול כא� בהצבת מספרי� מהראש, שיענו על התנאי� של התרגיל.  

  ).1התשובה הנכונה היא (          

 קמ"ש.  90בשעה המאוחרת ביותר, הוא צרי� לנסוע במהירות המירבית שהיא  יוכל לצאתשרוני  כדי  .2
 זמ� = דר�. ⋅מהירות כידוע, 

ק"מ. הזמ� שייקח לו לנסוע מרחק זה הוא  60המרחק שעליו לעבור הוא   
3

2

90

60
=. 

 
3

2
  .10:20, בשעה 11:00דקות לפני  40ארבעי� דקות. לכ� עליו לצאת ל שווי�שעה  

  ).2התשובה הנכונה היא (              

חולצות, ולאדווה x2למיקה יש ובהתא� לנתוני� נומר כי , �x כמספר החולצות של נעמה  נגדיר את .3
x4.חולצות  

xxxxס� כל החולצות שלה� הוא    724 =++ .  
הוא לכ� מספר החולצות צרי� לצאת מספר של�, הוא מספר של�, נית� לומר בוודאות ש �x מכיוו� ש  

  .�7חייב להתחלק ב

  .�7) נפסלות בגלל שה� לא מתחלקות ב3),(2),(1תשובות (  
  ).4התשובה הנכונה היא (         

4. MA ו– KB�למעגל משיקי ,AKו � BM.�רדיוסי 

 MAל �=°על כ� )משיק ורדיוס מאונכי� בנקודת ההשקה�AK .(מאונ 90KAM. 

 KBל �=°על כ�  )משיק ורדיוס מאונכי� בנקודת ההשקהBM .( �מאונ 90KBM.  
 °=+++α 360AMBKAMKBM .(זוויות במשולש �סכו)  
 °=°+°+°+α α=° � , ומכא� ש360809090 100. 
  ).2התשובה הנכונה היא (         

 בתשובות ונראה לאיזה תשובה יש את הער� הגדול ביותר. x ,2=y=5נציב  .5

)1( 13253 =−⋅.  

)2( 1052 =⋅.  

)3( 623 =⋅.  

)4( 725 =+.  
  ).1התשובה הנכונה היא (              

נמצא את הנפחי� של הקובייה ושל התיבה, נשווה אות� וכ� נוכל לבטא את גובה התיבה באמצעות  .6
a. 

ahגובה. ⋅. נפח התיבה הוא שטח הבסיס hנגדיר את גובה התיבה בתור    2⋅.  

  .3aנפח הקובייה הוא   

 aha 23  � , ומכא� ש=⋅
2

2a
h =.  

 ).4התשובה הנכונה היא (              



 

 .8מספר הקווי� המודגשי� הוא ס"מ.  72אור� הקווי� המודגשי� הוא  .7

9אור� קו מודגש   
8

72
= .  

4559מחומש מורכב מחמישה קווי� ולכ� היק) מחומש אחד הוא    =⋅.  
  ).4התשובה הנכונה היא (         

נבנה את המשוואה ולכ�  z,y,xממוצע� של  נשאלנו אודות .8
3

zyx ++
. 

yzx על פי הנתוני�   yונקבל:נציב זאת במשוואה , +=2
yyy
==

+

3

3

3

2
.  

  ).2התשובה הנכונה היא (              

222  � ונראה כי , 2את המשוואה במכנה משות) נכפול  .9 4a)ba()ba( , נפתח את הסוגריי� −++=

22222עפ"י נוסחאות כפל מקוצר ונקבל  422 ababababa =++++−. 

ונקבלאג) שמאל ב נכנס איברי� דומי�  
222 422 aba  . �2ונחלק ב לאג) השני 22a, נעביר את +=

 
22 ba ba � , מכא� ש= ±=.  

ba, האפשרות של  b,a<0 � מכיוו� שמוגדר ש   baלא אפשרית ונשארת רק האפשרות ש =− =.  
  ).1התשובה הנכונה היא (         

2נציב  .10

4

1
a= ,כדי למצוא את aלששורש ה בדוק מהנ

4

1
. 

 
2

1
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2

1

4
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  ).2התשובה הנכונה היא (            

 בפברואר. �9נספור כמה פעמי� הקו עובר ב .11
  . �17 ליו� ה �11 פע� ראשונה במקטע שבי� היו� ה  
  .�37 ליו� ה �18 היו� הפע� שנייה במקטע שבי�   

  ).2התשובה הנכונה היא (               

, ולכ� זוהי מיליו� 15הריבוע החמישי שמציי� את הזכייה החמישית של חגי, נמצא בציר הזכיות על  .12
 התשובה.

  ).2התשובה הנכונה היא (         

, לכ� זהו הסכו� שבו מיליו� �2לפברואר, עלה סכו� הזכיות של חגי ב �5 נית� לראות שבהגרלה של ה .13
  זכה בהגרלה זו.

  ).2היא (התשובה הנכונה          

14.  �דגש לא על התאריכי� בחודש, אלא על המספרי�  שימתנעקוב אחרי מסעו של חגי מההתחלה, תו
 מסע.בשנמצאי� בתו� עיגול , אשר מצייני� את היו� 

 �9 ב אירעה, והיא �17 ליו� ה �11נית� לראות שהזכייה הראשונה של חגי, נמצאת במקטע שבי� היו� ה  
  לפברואר.

 ).3הנכונה היא (התשובה               

  



 

נבדוק לאחר מכ� הגילאי� של שתי הבנות. את ונמצא באמצעותו ברק, גיל מסוי� עבור  גדירנ .15
 מי מה� מתאימה ואיזו אפשר לפסול. בתשובות

 .6 הוא של שרו� . מכא� שגילה3 �כ גילו של ברק נגדיר את  

  .4היה גילה של נוגה כפול ממנו, ולכ� אז נוגה הייתה בת  שברק היה ב� שנתיי�), כלפני שנה (  

  .6ושרו� בת  5כיו� נוגה בת   
  ).1התשובה הנכונה היא (         

נחשב את אור� האלכסו� של הריבוע, שהוא ג� אור� הרדיוס במעגל. לאחר מכ� נחשב את גזרת  .16
 המבוקש. המעגל הנמצאת ברביע הראשו�, נחסיר ממנה את שטח הריבוע ונגיע לשטח

  .22מהצלע ולכ� שווה 2, אלכסו� הריבוע גדול פי OB=2אור� צלע הריבוע   

  π⋅2r � נוסחת שטח מעגל   

ππשטח המעגל הוא    822
2 =°. זווית )(⋅= 90AOB  (תכונות ריבוע) ולכ� שטח הגזרה הנמצאת

ππהרביע הראשו� הוא  2
360

90
8 =

°

°
⋅.  

4222שטח הריבוע הוא    ==OB.  
42השטח המבוקש הוא    −π.  

  ).4התשובה הנכונה היא (        

 כמה שיותר.מכיוו� שאנו מחפשי� את מספר הניסיונות המקסימלי, נתאר מצב שבו שלמה טועה  .17

 על כל דלת, ונקבל את התשובה הרצויה. שביצעבסו) נחבר את מספר הניסיונות   

  ניסיונות.  5 –בדלת הראשונה שלמה לא הצליח בארבעת הניסיונות הראשוני� והצליח בחמישי   

  ניסיונות. 4 –בדלת השנייה שלמה לא הצליח בשלושת הניסיונות הראשוני� והצליח ברביעי   

  ניסיונות.  3 –בדלת השלישית שלמה לא הצליח בשני הניסיונות הראשוני� והצליח בשלישי   

  ניסיונות. 2 –בדלת השנייה שלמה לא הצליח בניסיו� הראשו� והצליח בשני   
  ניסיו� אחד. –יסיו� הראשו� בדלת האחרונה שלמה הצליח בנ  

 1512345 =++++  
  ).3התשובה הנכונה היא (         

  

בתור חלק אחד של השק, ואז לבנות xבגלל שהשק מחולק לתשעה חלקי� שווי�, נוכל להציב  .18
 ונגיע למשקל של השק כולו.) 9הכולל (, נכפול אותו במספר החלקי�  xנמצא את כאשר משוואה. 

  .x6והחלק של גידי הוא x2, החלק של בועז הוא xהחלק של אלדד הוא   
   מהחלק של בועז פחות החלק של אלדד. ק"ג 1.5החלק של גידי פחות החלק של בועז, גדול ב  
51226 �  המשוואהנציב את נתוני    .xxxx +−=−  
x.50 � נחשב ונגיע ל    xxxx. כל השק הוא = 926 54509, ומכא� שהשק שוקל ++= ..   .ק"ג ⋅=
  ).4התשובה הנכונה היא (  

  

==αשווה שוקיי�, לכ� זווית ABCמשולש  .19 ACBABC . 

=−−=°−αעפ"י סכו� זוויות במשולש זווית    2180180 ACBABCBAC.  

==αחופפי�, ומכא� שזווית �DAEו ABCהמשולשי�    DAEABC.  

  .CAE �ו BACהיא הסכו� של הזוויות DAEזווית   

+°−α=αנציב את הזווית ונקבל את הזווית הרצויה.    2180CAE ונקבל �נעביר אגפי ,

α−°= 3180CAE  
  ).4התשובה הנכונה היא (          

   



 

 י המונה מצטמצ� ולכ� יש לחשוב על דר� לביצוע הצמצו�.במבט אל התשובות, נית� לראות כ .20
  לראות א� הוא מצטמצ� ע� המונה.ננסה להוציא גור� משות) במונה, כדי   
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 כאשר הגענו לגור� המשות) למונה ולמכנה, נית� לצמצ� את שניה� באותו הביטוי.   
  

  ).1התשובה הנכונה היא (              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 
   :ראשו�פרק  – מילוליתחשיבה 

 .סיוענתנה היא מישהי שלא  שעמדה מנגדמישהי  .1
  ויתור הפגינה היא מישהי שלא שהקשתה עור*מישהי   
  ).3התשובה הנכונה היא (  
    

 .לכעוס נוחמישהו שהוא  להרגיזקל  .2

  .פתימישהו שהוא  להונותקל   
  ).2התשובה הנכונה היא (  

  

 .שמ�כדי להכי� מה� הזיתי�  קטיפת פעולת היאמסיק  .3

  .תירושכדי להכי� מה� הענבי�  היא פעולת קטיפת בציר  
  ).3הנכונה היא (התשובה   

  

 .מאודדק  זהדקיק  .4

  מאוד.יש�  זהיש� נוש�   
  ).3התשובה הנכונה היא (  

  

 .קשת את אד� ב', כ� שאד� ב' כבר לאדובב אד� א'  .5

 קיווה. את אד� ב', כ� שאד� ב' כבר לאייאש אד� א'   

  ).3התשובה הנכונה היא (  
  

 אבחנה. ל מסייע לרופא להגיעתסמי�  .6

  פסיקה. למסייעת לשופט להגיע ראיה   
  ).3התשובה הנכונה היא (  

  

שלא תוכ� דבריו של האד� הנמצא בקרבתנו עוזר לנו למצוא את מיקומו אלא קולו עלינו מכיוו�  .7
 למצוא תשובה בה האד� משמיע קול א� תוכ� דבריו אינו קשור למקו� הימצאו.

  "תפוח אדמה" עונה על הדרישה. הקריאה  
  ).3היא ( התשובה הנכונה   
  

   בדיוק כפי שאיי טורו לא יביאו תועלת למדינה שתנצח במלחמה. לאיש קירחמסרק לא יביא תועלת  .8
  ).4התשובה הנכונה היא (  

  

הקטע שבה של שמתוארת בחלק השני בחלק הראשו� של הקטע (עד "לכ�") ניתנות הסיבות לתופעה  .9
מאובני� ממתיני� עד שאנשי� ימצאו במקרה מאובני� ורק אז מחפשי� בקרבת מקו� פלאונטולוגי� 

 נוספי�.
  לכ� השאלה שצריכה להישאל היא אי� פלאוטולוגי� מחליטי� היכ� לחפש מאובני�.  
  ).1התשובה הנכונה היא (  

  

מחקר במחקר ד"ר סמית רוצה לבדוק את השפעת נחירות ההורי� על ילדיה�. הוא בוחר שלא לכלול ב .10
מספקת גור� המסביר כי שעות השינה  3. תשובה עובדי� במשמרות לילה, שישני� במהל� היו�

באמצע היו� גורמות לנחירות. מסיבה זו, א� יימצא כי אד� כלשהו הנבדק במחקר נוחר בשנתו, לא 
  יהיה לנת� לדעת א� יש לשיי� זאת לנחירות הוריו או לכ� שהוא יש� בשעות היו�.

 ).3ה היא (התשובה הנכונ

   



 
  

ידוע לנו שמותר לזרוע בימי� לא גשומי�, כמו כ� יש מקרי� פרטניי� שבה� מותר לזרוע ג� בימי�  .11
 גשומי�. נעבור על התשובות ונראה מה בטוח אפשר לזרוע.

זריעת אפונה ושעועית באותו היו� יכולה להיות אפשרית, א� לא מצייני� א� היו� גשו� או לא,  )1(
 נעשית. ובאיזה תנאי� הזריעה

 ס"מ אפשרית רק לשעועית, א� לא מצוי� מה רוצי� לזרוע. �10זריעה ביו� גשו� בעומק של פחות מ )2(

ביו� לא גשו� נית� לזרוע תמיד, לכ� הזריעה בוודאות לא חורגת מהמלצות משרד החקלאות, וזו  )3(
 התשובה הנכונה.

  ולכ� ייתכ� מצב בו היא לא אפשריתלא מצוי� העומק של הזריעה  )4(

  ).3ה הנכונה היא (התשוב  

מוצג תפקיד� של הקרחוני� בקירור כדור האר1. בחלק הראשו� של המשפט (ע ד המילה "בעולמנו"),  .12
גור� להפשרת הקרחוני�. העובדה שיש  הדברבחלק השני של המשפט, מוסבר שכדור האר1 מתחמ� ו

  להתחממותו המהירה יותר של כדור האר1.פחות קרחוני�, תורמת 
  ).4היא ( התשובה הנכונה  

  

לי התנהגותה החריגה  הייתה בוודאי נראיתשיפה מתכננת לערו� לי מסיבת הפתעה,  אילולא חשבתי" .13
  שינוי בהתנהגותה"כעת, משברור לי כי מחשבותיי היו מחשבות שווא, אינני מבינה את פשר התמוהה. 

הדוברת חשבה שיפה מתכננת לה מסיבת הפתעה, לכ� ההתנהגות החריגה של יפה נראתה לה   הסבר:  
  תקינה. כעת, שהתברר לה שיפה לא תכננה מסיבה, היא לא מבינה את השינוי בהתנהגותה של יפה.

  ).2התשובה הנכונה היא (  
  

 תמכו בוקיו� קשרי� הדוקי� ע� בני שבט הלומבי.  נקט מדיניות שעודדההסובקי� ראש השבט של  .14
 חדירה של השפעות זרות לשבט.למנוע  שמאז ומעול� התנגדו לניסיונותיו של ראש השבט הקוד�בניו, 

השבט השני. בניו, שתמיד התנגדו לראש השבט ראש השבט הנוכחי עודד קשרי� ע� בני   הסבר:  
  לשבט,  חשבו כמו אביה� וכ� תמכו. הקוד�, שלא עודד קיו� קשרי� ע� שבטי� מחו1

  ).1התשובה הנכונה היא (  
  

אפוא שכאשר הציג  מפתיעמיושר אינטלקטואלי.  פחותאי� תכונה המאפיינת את ד"ר איינשטיי�  .15
שכח , הוא לא שאינה עולה בקנה אחד ע� מחקרו האחרו�בהרצאתו את תאוריית "המוח כמחשב", 

  .לציי� את יתרונותיה
ד"ר איינשטיי� הוא לא ישר. לכ�, זה מפתיע שכאשר הציג תאוריה, שלא זהה למחקרו, הוא   הסבר:  

  ציי� את יתרונותיה.
  ).4התשובה הנכונה היא (  

  

תוחלת החיי� בקרב שבטי� שאוכלי� בשר תניני� נמוכה יותר מאשר בשבטי� שלא אוכלי�.  .16
 המסקנה היא שבשר תניני� מזיק לבריאות.

 שמזיק לבריאות. מחליש . עישו� הטבק הוא זה )1(

 אכילת דגי� טובה לבריאות ובגלל זה בריאות� של האחרי� טובה יותר. מחליש. )2(

 ההיטרפות בציד התניני� היא זו שגורמת לתוחלת החיי� הנמוכה. מחליש. )3(

בני השבט אכלו בחייה� פחות בשר  40נית� להסיק כי בשבט בו מותר לאכול בשר תניני� רק מגיל  )4(
  השבטי� בה� אוכלי� כל חייה� בשר תניני�.חזיר משאר 

מכיוו� שתוחלת חייה� של בני שבט זה גדולה יותר מהשבטי� בה� אכלו בשר תניני� כל חייה� נית� 
 להסיק כי בשר תניני� מכיל רכיב המזיק לבריאות. זו התשובה הנכונה.

  ).4התשובה הנכונה היא (  

   



 

ביטוח לאומי. התפיסה היא עיקרו� יסוד במדיניות בפסקה מדובר על התפיסה שעליה מבוסס המוסד ל .17
הרווחה במדינה, אשר מגדירה את תפקידיה של מערכת הרווחה ואת חשיבות  אחריות� ותחושת 

 ההזדהות של האזרחי�.

 לא המוסד הביא לידי התגברות האחריות של האזרחי�, אלא התפיסה. )1(

 פיה.התפיסה לא התחזקה עקב כינו� המוסד, אלא הוא מבוסס על  )2(

 לא נאמר שהמוסד קיי� עוד מראשית ימיה של מדיניות הרווחה. )3(

 מדובר על התפיסה ועל כ, שהמוסד מבוסס עליה.  ,כמו בתמצות הנ"לבתשובה זו,  )4(

  ).4התשובה הנכונה היא (  

 נאמר שהפיתיה הייתה אלה. 3בתשובה   –"את תפקיד הפיתיה מילאו נשי�"  .18
  ).3התשובה הנכונה היא (  

  

את הדעה שהנביאה בסו) הפסקה השנייה נאמר שכלי עתיק שנמצא במקו� חיזק בקרב חוקרי�  .19
  הזתה עקב שאיפת אדי�.

  ).4התשובה הנכונה היא (  
  
  

בסו) הפסקה השנייה, מצוי� כי החוקרי� סברו שהנביאה התנבאה עקב שאיפת אדי� מהאדמה,  .20
 מצב זה השתנה. 1900ובתחילת הפסקה השלישית מצוי� שבשנת 

  ).2התשובה הנכונה היא (  
  

, לכ� הוא לא התייחס )13�14(שורות  אופה טוע� שבדלפי אי� א) נקיק שממנו יכול היה להיפלט גז .21
   שנפלט. לתכונות הגז 

  ).1התשובה הנכונה היא (  
  

 של המאה  �80 בפסקה האחרונה מצוי� כי תמונת המצב המחקרית השתנתה שוב בשנות ה .22

  שמאמתות את התאוריה של פלוטרכוס. , כאשר התגלו עדויות�20 ה  
  ).1התשובה הנכונה היא (  

  

בקטע מוצגת תופעה של נביאה שהייתה מתנבאת ומגלה את העתיד. פלוטרכוס, היסטוריו� יווני נת�  .23
הסבר לתופעה שזה עקב שאיפת גזי�. חוקר אנגלי בש� אופה סתר את פלוטרכוס וטע� ששאיפת 

, �20 של המאה ה �80שדרכ� היו יכולי� לעבור גזי�. בשנות ההגזי� לא אפשרית, שכ� אי� נקיקי� 
 הגאולוג, דה בור, מצא עדויות שמחזקות את התאוריה הראשונה של פלוטרכוס. 

  ).1התשובה הנכונה היא (  
  

   



 
   :שניפרק  – מילוליתחשיבה 

 .מפהנעשה באמצעות  ניווט .1

  .מילו�נעשה באמצעות  תרגו�  
  ).4התשובה הנכונה היא (  

  

 .הע-הוא החלק העליו� של  אמיר .2

  .ההרהיא החלק העליו� של  פסגה  
  ).3התשובה הנכונה היא (  

  

 .סקרנותל מעורר מסקר� דבר .3

   .לרתיעה מעורר מרתיע דבר  
  ).4התשובה הנכונה היא (  

  

 אותו בכמה דרכי�. לפרשהוא דבר שנית�  משמעי. רב דבר .4

 בו בכמה דרכי�. להשתמשהוא דבר שנית�  תכליתי. רב דבר  

  ).4התשובה הנכונה היא (  
  

 .להיווסד לגרו� למשהו זהלכונ�  .5

 .לאזול לגרו� למשהו זהלכלות   

  ).3התשובה הנכונה היא (  
  

 לאחר. רמזזה לתת  רמיזה  .6

 לאחר. כס*זה לתת  מימו�   

  ).2התשובה הנכונה היא (  
  

ועדות להל� רוח ,  אינו עומד בסטנדרטי� של קודמו"בקרב מייסדי הקיבו1 יש תחושה כי הדור הצעיר  .7
זה אפשר למצוא בדוגמא זו: לאחר שחיי�, ממייסדי הרפת, סיפר בחדר אוכל כי בצעירותו, מוסר 

שאר התגובה על דבריו מצד כיו�,  היה גבוה ממוסר העבודה הרווח העבודה שרווח בקרב הרפתני� 
 ".הנהו� לאות הסכמההייתה  הוותיקי�

צעיר לא עומד בסטנדרטי� של הדור הקוד�. היה  נית� מייסדי הקיבו1 חושבי� שהדור ה :הסבר  
  לראות זאת כאשר חיי� דיבר על מוסר העבודה הירוד של הדור החדש ושאר הוותיקי� הסכימו.

  ).2התשובה הנכונה היא (  
  

�ב                 מחבלת הא� נכונותו של מנהל להתייע1 ע� הכפופי� לו ולשת) אות� בהתלבטויותיו " .8
 �להיווע1 בעובדיה�  שנטו  הופתע לגלות כי מנהלי� חיובית, סמכותיותו? ד�, שסבר כי התשובה לכ

 ."יותר של ציות מצד הכפופי� לה�, בהשוואה למנהלי� אחרי� רבה זכו למידה 

, א� הופתע לגלות ד� חשב שמנהלי� שמתייעצי� ע� עובדיה� פוגעי� בסמכות שלה�:  הסבר  
  וכי� ליותר ציות מאשר מנהלי� שלא מתייעצי�.שמנהלי� שמתייעצי�, ז

  ).1התשובה הנכונה היא (  
  

"פרופסור גרוסמ� סבור כי התנאי להכרה בקיומה האובייקטיבי של תופעה כלשהי אינו הימצאות� של  .9
 ,�שבספרו מופיעה  אי� פלאעדויות לקיומה, אלא הימצאותו של הסבר תיאורטי תק) לתופעה זו. לפיכ

אל) עדי� יישבעו שראו  ג� א�עובדה אובייקטיבית  לא ייחשבהטענה: "סלע התלוי בי� שמי� ואר1 
  "".אי� תאוריה מדעית היכולה להסביר את התופעה הזאתאותו במו עיניה�, מכיוו� ש

יא : הפרופסור חושב שהתנאי להכרה בתופעה מסוימת הוא שיהיה לה הסבר תיאורטי. לא מפלהסבר  
שבספרו טע� שג� הרבה עדי� שיעידו על סלע שתלוי באוויר לא יחשיבו את התופעה לעובדה, כי אי� 

.�  תאוריה שתומכת בכ
  ).2התשובה הנכונה היא (  



 

להעמיק במשהו, יש שפרה אומרת ששחייה צרי� ללמוד במי�. הנמשל כא� הוא שכאשר רוצי�  .10
). גדי מעוניי� להכיר את 1תשובה מתאימה לכ� היא תשובה ( .לעשותו באמצעות ניסיו� מעשי בלבד

 שפרה באמצעות שיחות טלפו� א� שפרה חושבת שהדר� המתאימה להיכרות היא פגישה.

  ).1התשובה הנכונה היא (  
  

בעקבות שיעור האבטלה הגבוה באיטליה, הפרופסור טוענת שעל הממשלה להציב יעד לשיפור מצב  .11
 . כמו כ�, יש לקבוע דרכי� להשגתו.יבותה כלפי נושא התעסוקההאבטלה ובכ� לבטא את מחו

 אי� כוונה להשוות את שיעור האבטלה לשיעור הגירעו� והאינפלציה. )1(

 לא מדובר כא� על שיעור האבטלה. )2(

 אי� כוונה שהדבר יבוא על חשבו� האחריות החברתית. )3(

  על הממשלה להגדיר יעד אבטלה שנתי ודרכי� להשגתו. )4(
  ).4היא (התשובה הנכונה   

  

 נעבור על כל אחת מהתשובות בנפרד. .12

ומעבר לכ,, עצ� העובדה שהמחלה נפוצה יותר בקרב  אי� במחקר שו� נתו� על מועד ההתעשרות )1(
. לא עשירי� ותיקי� מאשר חדשי� לבטח לא מסבירה מדוע עניי� סובלי� מהמחלה יותר מעשירי�

 מחליש ולא מחזק.

 העניי� לא יכולי� להתחס�. מחזק. )2(

 כול� אותה משפחה, הסיכויי� שלה� לחלות יותר גבוה. מחזק.א�  )3(

  מי שחולה לא יכול לעבוד ולכ� הוא עני. מחזק. )4(
  ).1התשובה הנכונה היא (  

  

לא שיחקו בפלסטלינה בפע� השנייה כי הפע� לא הובטח  1מסקנת החוקרי� היא שתלמידי כיתה א' .13
 שיחקו מסיבה אחרת.תשובה שתחליש את המסקנה היא שהתלמידי� לא  לה� פרס.

נאמר שהתלמידי� לא שיחקו כי רק לה� יש בכיתה מחשבי� שג� אית� ה� יכולי�  3בתשובה   
  לשחק.

  ).3התשובה הנכונה היא (  

, שמורכב ג� ממה שהיה בתחו� המוגדר של הפסקה עוסקת בחומר הגל� של ההיסטוריוני� בימינו  .14
 ות שהיסטוריוני� היו� עוסקי� בה�., וג� בעוד עובדות ומקור�19חקר ההיסטוריה במאה ה

  ).4התשובה הנכונה היא (  
  

ד"ר פוקס טוע� שההתחממות העולמית עשויה לגרו� לעלייה בשיעור הפחמ� דו חמצני, ואילו הסברה  .15
 הרווחת טוענת שעלייה בשיעור הפחמ� היא זו שגורמת להתחממות העולמית.

 תשובה הגיונית. –יכול להיות שאי� סתירה ושני התהליכי� מגבירי� זה את זה.  )1(

תשובה לא הגיונית, א� תתקבל  –א� תתקבל מסקנתו של פוקס, התומכי� בו יצטרכו לחזור בה�  )2(
 טענתו, תומכיו לא יצטרכו לחזור בה�.

שהדבר יקרה. קבלת אי� סיבה  –א� תתקבל המסקנה של פוקס, למתנגדי� לו לא יהיה בסיס.  אפילו )3(
 . מסקנתו של פוקס לא סותרת את טענת המדעני�.

תשובה לא הגיונית, א� יעלה שיעור הפחמ�, אכ�  –א� יעלה שיעור הפחמ�, אז לא תהיה סיבה לדאגה.  )4(
  תהיה סיבה לדאגה.

  ).1התשובה הנכונה היא (  

על הכלל. לכ� נית� להסיק ששאר המוזיקה בהופעות  המוזיקה המופלאה היא היוצא מ� הכלל שמעיד .16
 הייתה באיכות ירודה.

  ).4התשובה הנכונה היא (  

   



 
  

 נעבור על כל תשובה בנפרד: .17

 )  תשובה אפשרית, אי� שו� נתו� על מקו� הנחיתה של אורי.1(

  תשובה אפשרית, אי� שו� נתו� על מקו� הנחיתה של אורי.) 2(  
  אורי טס לא בענייני עבודה.במקרה בו )תשובה אפשרית, 3(  
א� אורי טס בענייני עבודה הוא ממריא משדה התעופה בוושינגנטו� א� ) תשובה לא אפשרית, 4(  

מכיוו� ששהה בארצות הברית יותר מחודש הוא אמור להמריא משדה התעופה בניו יורק. אורי לא 
  שרית.יכול לטוס משני שדות תעופה בו זמנית ולכ� תשובה זו לא אפ

  ).4התשובה הנכונה היא (  
  

קשור להתנהגותו של האד�  –בתקיפת שוטר ישנ� שלוש עובדות משולבות: אד� תק) אד� אחר  .18
קשור  –קשור לנסיבות התקיפה. המותק) היה בעת מילוי תפקידו  –התוק). המותק) הוא שוטר 

  לנסיבות התקיפה.
  ).2התשובה הנכונה היא (  

  

 מושגי�, שהאחרו� מביניה� הוא "מחשבה פלילית". מתוארי� שני 16�17בשורות  .19

  ).3התשובה הנכונה היא (  
  

מכילה את המושגי�  "מחשבה פלילית"נאמר ש 17מתוארי� ארבעת המושגי�. בשורה  15�17בשורות  .20
  "כוונה" ו"פזיזות".

  ).2התשובה הנכונה היא (  
  

מתואר מצב שבו מבצע הפעולה  21מוסבר על ההבדל בי� המושגי�. כמו כ�, בשורה  18�21בי� השורות  .21
 יודע מה עלולה להיות התוצאה א� קיווה שהיא לא תקרה, כמו ע� עודד שזרק את הלבני�.

  ).4התשובה הנכונה היא (  
  

שאד� אחד גר� למותו  � שלכול� משות) היסוד העובדתימתוארות שלוש עברות שונות  26�28בשורות  .22
 של אד� אחר.

  ).4התשובה הנכונה היא (  
  

מחשבה פלילית, הוא לא מתו� ברשלנות או  נהגא) שהוכח שירוח� גר� למותו של מני, א� ירוח� לא  .23
  ביצע עבירה.

  ).1התשובה הנכונה היא (  
  

 

  

  



 
   :ראשו�פרק  – אנגלית

1. )1 (if – �א 

  )2 (when – מתי  

  )3 (as – כמו  

  )4(but – אבל  
  

  נמו� והרבה תלמידי� מקבלי� מלגות.שכר הלימוד אבל  חינ�,בהשכלה גבוהה בצרפת  איננה   
  ).4התשובה הנכונה היא (      
  

2. )1 (tongue – לשו� 

  )2 (envelope – מעטפה  

  )3 (blouse – חולצה  

  )4(headache – כאב ראש  
    
  ארוכה, שהוא יכול ללקק את העיניי� שלו. ל כ�כ לשו�לאוקפי, חבר במשפחת הג'ירפות, יש   

  ).1התשובה הנכונה היא (      
  

3. )1 (legislation – חקיקה 

  )2 (resemblance – דמיו�  

  )3 (diagram – לשרטט  

  )4(insight – תובנהלהבי� ,  
  

  .לחזיר דמיו�א� מעבר לכ� אי� לו "חזיר יבשה", יש חוט�,  שפירוש שמה הוא, חיה ארדוורק ל  
  ).2התשובה הנכונה היא (      
  

4. )1 (performances – הופעות 

  )2 (failures – כישלונות  

  )3 (mysteries – תעלומות  

  )4(attitudes – גישות  
  

הגדולות של זמנו: אי� פריט  התעלומות, הסביר את אחת �1770היה כימאי צרפתי, שבלאבוסייר   
  נשר).

  ).3התשובה הנכונה היא (      
  

5. )1 (shrink – 1להתכוו 

  )2 (retire – לפרוש  

  )3 (notice – להודיעלהבחי� ,  

  )4(forbid – למנוע  
  

  .תכוו-לההא� היקו� ימשי� להתרחב או במקו� זה יתחיל  ווכחי�אסטרונומי� מת  
  ).1התשובה הנכונה היא (     
  

6. )1 (investigate – לחקור 

  )2 (deteriorate – להיהרסלהחמיר, להדרדר ,  

  )3 (contemplate – לשקול  

  )4(navigate – לנווט  
  

בהיסטוריה האמריקנית,  המפורסמות ביותרקרב הספינות מאלא א� היא תשוק� בקרוב, אחת   
  לגמרי. תיהרס

  ).2התשובה הנכונה היא (      



 

7. )1 (conceal – להסתיר 

  )2 (rebuke – לגעור  

  )3 (salvage – להציל  

  )4(distort – לעוות  
  

שהוא  , ולגרו� לו לחשוב שהוא נוסע יותר לאט ממהאת תפישת המהירות של הנהג לעוותערפל יכול   
  נוסע באמת.

  ).4התשובה הנכונה היא (     
  

8. )1 (inconsiderate – לא מתחשב 

  )2 (inoffensive – לא פוגע  

  )3 (insensitive – לא רגיש  

  )4(inadequate – �לא הול  
  

  עקב המחסור ברופאי� ובציוד רפואי. אינו הול�מתפתחות רפואי במדינות הטיפול ה  
  ).4התשובה הנכונה היא (      
  

מחקרי� על למידה הראו שלמרות שמבוגרי� לומדי� לאט יותר מצעירי�,  פירוש המשפט המקורי: .9
 ה� יכולי� להתמחות בחומר חדש ולזכור אותו טוב כמו שצעירי� יכולי�.

  צעירי� זוכרי� יותר טוב את החומר.כי נאמר בה ש נפסלת) 1תשובה (  
  .ללמודאומר שקשה למבוגרי� ה) יש הוספת מידע 2בתשובה (  

  באותה המהירות. ותלומד תי קבוצות הגיל) אומרת שש3תשובה (   
  ).4התשובה הנכונה היא (      
  

, א) אחד לא אודות מל� ספרד פיליפ השניהעבודות הרבות שפורסמו  לאור פירוש המשפט המקורי: .10
 שהוא הוזנח ע"י היסטוריוני�. טעו� באופ� מוצדקיכול ל

שההסטוריוני� לא הסבירו מדוע המל� היה לא פופולארי, דבר אשר כי היא טוענת נפסלת ) 1תשובה (  
  לא מוזכר במשפט המקורי.

עבודות הביקורת הקשה כלפי המל� בכי היא טוענת שההיסטוריוני� התלוננו על נפסלת ) 3תשובה (
  .שפורסמו

  כי היא טוענת שכתביו של המל� פורסמו.נפסלת ) 4(תשובה 
  ).2הנכונה היא (התשובה       
  

היא להגביל את כמות ההשפעה  י� העוסקי� בתרומות פוליטיותמטרת החוק פירוש המשפט המקורי: .11
 שיש לתור� אחד.

  , יש לתורמי� יותר השפעה. י�נפסלת כיוו� שהיא אומרת שלמרות החוק) 2תשובה (  
  . י�מתנגדי� לחוקהאנשי� יש ) נפסלת כיוו� שטוענת ש3תשובה (  
  נפסלת כי היא מדברת על הצלחת החוק, מה שלא נאמר במשפט המקורי. )4תשובה (  

  ).1התשובה הנכונה היא (      
  

 , ההכחדה שלה� נמשכת.מסחרי לוותיני�למרות האיסור העולמי על ציד  פירוש המשפט המקורי: .12

על  כתוב כי לוויתני� כבר לא נהרגי� לצרכי� מסחריי�. אמנ� במשפט כתוב על האיסור) 2תשובה (ב  
  לא ברור א� הדבר מבוצע דה פקטו.

  לאיסור אודות ציד הלוויתני�. התנגדות של הציידי�יש ) נפסלת כי היא טוענת ש3(תשובה   
שהיו הרבה ניסיונות להפסקת הציד ובמשפט המקורי רשו� כי כבר  ) נפסלת כיוו� שטוענת4תשובה (

  יש איסור שכזה.
  ).1התשובה הנכונה היא (      
  

 הטקסט היא להציג את שיטת טביעות האצבעות כאמצעי של זיהוי.מטרת  .13
 ).4התשובה הנכונה היא (  



 

  שיטת טביעות האצבעות טובה יותר.כ� שהפסקה השנייה מדברת על שיטות שהיו בעבר לזיהוי, ועל  .14
  ).1התשובה הנכונה היא (  

  

 ראות.נאצבעות לטביעות מסייעי� בהפיכת מצוי� שכימיקלי� ואבקות  10�11בשורות  .15
  ).2התשובה הנכונה היא (  

  

 בפסקה האחרונה מתוארת שיטת טביעות האצבעות לאור� הזמ�, בשימוש� של עמי� שוני�. .16

  ).3התשובה הנכונה היא (  
  

מצוי� שבזמני� המודרניי� אנשי� ניסו למצוא שיטה אמינה ומדעית לשימוש בטביעות  17בשורה  .17
 ע"י ויליא� הרשל. מצוי� שזה נעשה 19האצבעות. בשורה 

  ).2התשובה הנכונה היא (  
  

18. "while … had actually gone mad, several… had gone baroque, a not dissimilar condition" 

 רוק.אאומנות בסגנו� ב יצירתלבי�  ההשואה היא בי� מצב של שגעו� –

  ).3התשובה הנכונה היא (  
  

 , על מה שהוא מנסה לעורר ואילו מאפייני� יש לו.הבארוקהפסקה השנייה מספקת פירוט של סגנו�  .19

  ).4התשובה הנכונה היא (  
  

והובילה ליותר ממאה וחמישי� שני� של חוסר "התגובה כנגד הבארוק, הדהדה באירופה  � )12(שורה  .20
 לכ� נית� להסיק שבזמ� הזה סגנו� הבארוק לא הוער� ע"י האירופאי�. – "הסכמה ע� הסגנו�

  ).3הנכונה היא (התשובה   

 

 .לעול� לא מומשה בניינת� אפילוייני� שכבר נהרסו, או שלא דגמי בנמדובר על  22�23בשורות  .21

  ).4התשובה הנכונה היא (  
  

  וק, שלא הוער� כראוי, עד להצלחתו ולהשפעתו על הבנייה.הטקסט מציג דעות שהיו כנגד סגנו� הבאר .22
  ).1התשובה הנכונה היא (  

   



 
   :שניפרק  – אנגלית

1. )1 (opposition – התנגדות 

  )2 (emotion – רגש  

  )3 (weather – מזג אוויר  

  )4(damage – נזק  
  

  מאות בתי�. המזרחי�, כשהרסבקאריביי�  רב נזק "לואיס" הסבההוריק�   
  ).4התשובה הנכונה היא (      
  

2. )1 (loudly – �בקול ר 

  )2 (quickly – במהירות  

  )3 (poorly – בצורה גרועה  

  )4(softly – ברכות  
  

  שני שליש ממנה לא מנוצלי�. בצורה גרועה.האדמה החקלאית של סי� מנוהלת   
  ).3התשובה הנכונה היא (      
  

3. )1 (faultlessly – ללא תחושת אשמה 

  )2 (accordingly – �בהתא  

  )3 (peculiarly – באופ� מוזר  

  )4(supposedly – לכאורה  
  

דלק ממאובני� להפקת אנרגיה בלעדית על  כותהסתמני� הכרוכי� באת הסיכו זיהורוב הממשלות   
  .בהתא�ושינו את מדיניותיה� 

  ).2התשובה הנכונה היא (      
  

4. )1 (prejudice – דעה קדומה 

  )2 (guidance – הכוונה  

  )3 (exhaustion – תשישות  

  )4(ambition – שאיפה  
  

  נפשית. הכוונהבעבר, אנשי� החשיבו את הספרות כמקור חשוב של הדרכה ושל   
  ).2התשובה הנכונה היא (      
  

5. )1 (generous – נדיב 

  )2 (vague – מעורפל  

  )3 (fluent – (שוט  

  )4(devoted – מוקדש  
  

  אחת., רוב האמריקאי� יכולי� לדבר רק שפה שוט*כמה שפות  מדברי�בזמ� שזה נפו1 שאירופאי�   
  ).3התשובה הנכונה היא (      
  

6. )1 (enroll – , להכניס לרשימה�לרשו 

  )2 (emphasized – להדגיש  

  )3 (excluded – לא לכלול  

  )4(estimated – �  מוער
  

על לימודי המלחמה,  ש� דגשבזמ� שחינו� יווני התמקד בלימודי פילוסופיה, החינו� הרומאי   
  פוליטיקה וניהול אזרחי.

 ).2התשובה הנכונה היא (      



 

7. )1 (delights in – מתענג מ 

  )2 (ranges from – נע בי�  

  3 (gossip with – �לרכל ע  

  )4(provides for – לספק בשביל  
  

  .�16 מאה הספרות של ה� ברכיספרי ילדי� למאמרי� מוע נעות בי� סי,קיי עבודותיו של הסופר  
  ).2התשובה הנכונה היא (     
  

8. )1 (yarn – מעשיה 

  )2 (herd – עדר  

  )3 (maze – �  מבו

  )4(stem – גבעול, גזע  
  

  סוסי פוני. עדרקנדה, הוא בית� של סייבל איילנד שבנובה סקוטיה,   
  ).2התשובה הנכונה היא (      
  
  

מדעני� לא מצליחי� להסביר מדוע השכיחות של מחלת האסטמה במדינות  פירוש המשפט המקורי: .9
 דרמטי בשני� האחרונות.מערביות גדלה באופ� 

    שהמדעני� לא מסכימי� בינ� לבי� עצמ�.כי נאמר בה  נפסלת) 1תשובה (  
  נפסלת כי נאמר בה שהמדעני� לא מתענייני� בעלייה בשכיחות.) 2תשובה (  

  ) נפסלת כי נאמר בה שהמדעני� הראו את הדבר ההפו� למשפט המקורי.3תשובה (
  ).4התשובה הנכונה היא (     
  

 לעיר. מועילשגשוג פתאומי לא תמיד  המשפט המקורי: פירוש .10

  נאמר בה שערי� שהפסידו כס), לא בהכרח סבלו כלכלית. נפסלת כי ) 1תשובה (  
  מדברת על האנשי� שגרי� בעיר ואי� ה� משפיעי� עליה.) נפסלת כי היא 2תשובה (
  במגורי� בעיר עשירה.שכי היא מדברת על הרווח נפסלת  )4( תשובה

  ).3שובה הנכונה היא (הת      
  

מחקרי� רפואיי� הראו שבני אד� יכולי� לגדל תאי מוח חדשי� למש� כל  פירוש המשפט המקורי: .11
 שני� רבות. שרווחהשסתר הנחה  דברחייה�, אפילו בגיל מבוגר, 

  ראו שלא נית� לגדל תאי מוח חדשי�.המחקרי� הבה נטע� כי שנפסלת כיוו� ) 2תשובה (  
  . שהיא מדברת על מספר תאי המוח שיש לבני אד�) נפסלת כיוו� 3תשובה (    

  כיוו� שנטע� בה כי אנשי� מגדלי� תאי מח חדשי� עד שה� מגיעי� לגיל מבוגר.) נפסלת 4תשובה (  
  ).1התשובה הנכונה היא (     
  

הפרטית באותו מכו על המכונית תסהא) פע� לא מקו בו באירופה המערבית,  פירוש המשפט המקורי: .12
י בעזרת עליה באמריקה הצפונית, שירות הרכבות גדל והשתפר באופ� דרמט בו הסתמכוהיק) ש

 התפתחות מערכות מיוחדות וטכנולוגיות.

כיוו� שנטע� בה שבאמריקה הצפונית שירות הרכבות מפותח יותר מבאירופה, נפסלת ) 1תשובה (  
ושיש לפתוח את  יקה הצפונית בעיות תחבורה) נפסלת כי היא מוסיפה מידע שהיו באמר3תשובה (

  בעיה זו באמצעות ייבוא חומרי� מארופה
באופ� לא מנוצלי�  מריקה) נפסלת  כי היא טוענת שהשירותי� המתקדמי� של הרכבות בא4(תשובה 

  נרחב.
  ).2התשובה הנכונה היא (      
  

אימ� את עצמו בלהיות כמו אביר. מיד אחר כ� מופיע הפירוט של הפעולות  לורנסכתוב ש 8בשורה  .13
 שעשה.

  ).2התשובה הנכונה היא (  



 
 

  הפסקה השלישית מציגה את הרפתקתו הראשונה של לורנס במזרח התיכו�. .14
  ).2התשובה הנכונה היא (  

  

כתוב שהוא שרד את מחלת המלריה ואת התקיפות שעבר. כל אלה מעידי� על הקושי  13בשורה  .15
 במסע. 

  ).3התשובה הנכונה היא (  
  

של הערבי� כנגד האימפריה העותומאנית. מכא� נית� להסיק מצוי� שהוא הוביל את המרד  19בשורה  .16
 שהערבי� לחמו נגד האימפריה.

  ).3התשובה הנכונה היא (  
  

 צילמו אותו והביאו חזרה לאירופה תמונות שלו, מה שהביא לפרסומו.הכתבי�  .17

  ).1התשובה הנכונה היא (  
  

בתחילת הטקסט מוצג אפקט מוצארט ולאחר מכ� האפקט נסתר וישנ� כמה ביקורות שאומרות שהוא  .18
 קיי�?  טקסט הוא: הא� אפקט מוצארטלא קיי�. לכ� נושא ה

  ).3התשובה הנכונה היא (  
  

הקשיבו למוזיקה של מוצארט, שיפרו את תוצאותיה� בעוד שהאחרי� לא שיפרו, לכ� הסטודנטי� ש .19
 נית� להסיק עפ"י המחקר שהמוזיקה שלו עושה אנשי� יותר חכמי�.

  ).2התשובה הנכונה היא (  
  

20. "Critics… argue that the study hardly provides adequate proof" –  שהמחקר לא �טועני �ה

 תומ� בטענתה של קמפבל.

  ).4התשובה הנכונה היא (  

 

מצוי� שהתלמידי� נבחנו שוב, ה� שיפרו את תוצאותיה�. לכ� נית� להסיק מכ� שה� נבחנו  10בשורה  .21
 לפני ואחרי שהאזינו למוזיקה.

  ).1התשובה הנכונה היא (  
  

הכי טובה להאזי� למוזיקה של מוצארט היא הכותב מסיי� בכ� שהוא אומר שהסיבה  20�21בשורות  .22
  שהמוזיקה טובה. כלומר, היא לא יכולה להשפיע על דברי� אחרי�.

  ).1התשובה הנכונה היא (  
  
   
  
  
  

  
  

  

  
  
  

  


