
  
 

2012ת ספטמבר פתרון בחי  

  חשיבה מילולית: – 1פרק 

  .אחת לאחרתדת הוא מי שעבר מ מומר .1
  .אחת לאחרתארץ מ שעברהוא מי  מהגר

  ).3התשובה הכוה היא (

 

  .(סכין) לחתוךהיא פעולה המיועדת לשפר את התפקוד של מה שמיועד להשחיז  .2
  .(חייל או כלי שק) ללחוםהיא פעולה המיועדת לשפא את התפקוד של מי שמיועד לחמש 

  ).1התשובה הכוה היא (

 

  .זועףועדה לגרום למישהו להפסיק להיות לפייס הפעולה  .3
 (אבוד). תועהועדה לגרום למישהו להפסיק להיות לכוון הפעולה 

  ).1התשובה הכוה היא (  

 

  .הוא גל גדול חשול(גלים קטים החולפים על פי מים שקטים) היא גל קטן, אדווה  .4
 (עיר גדולה) הוא יישוב גדול.כרך היא יישוב קטן, עיירה 

  ).1התשובה הכוה היא (  

 

  .(תבואה)אסם (כלי המשמש לקציר שיבולים) משמש כדי להפיק דבר מה שמאוחסן במגל  .5
 (מיץ). קקןמשמשת כדי להפיק דבר מה שמאוחסן במסחטה 

  ).4התשובה הכוה היא (  

 

 .להשתייךהפסיק  פרשמי ש .6

  .לסרבהפסיק  )עה לבקשה(התרצה מי ש  
  ).2התשובה הכוה היא (

  

יוסף יסה לכתוב שיר שיש בו רק סימי פיסוק, כלומר אין בו מילים. חברתו טעה שסיוו משול  .7
  ליסיון להכין חביתה בלי ביצים. כלומר, הביצים מייצגות מילים.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

"די איו כון, אבל המשפט "די חושב שאמא של דרור חמדה"  המשפטהפסקה מתייחסת למצב שבו  .8
שרותי חמדה" כן כון, למרות שרותי היא אמא של דרור. מוסבר כי המצב יכול לקרות אם  חושב

ור די "אמא של דרור" ו"רותי" הן שתי שים שוות. אם די איו יודע שרותי היא אמא של דרור, עבב
  הוא יכול לחשוב שרותי חמדה, ובו זמית להאמין שאמא של דרור איה חמדה.  

  ).3התשובה הכוה היא (

 

רב מכויות בלי אזעקה יש אותו שיעור של מכויות גובות כבק מערכת מצא כי בקרב המכויות עם .9
 אזעקה לא מצמצמת את הסיכוי שהמכוית תיגב.מערכת אזעקה. המסקה היתה שמערכת 

 ייתכן מכוית שמבוקשות על ידי גבים. אם זה כון,מערכות אזעקה מותקות בעיקר ב, 2לפי תשובה   
תקת העובדה שהמכויות שבהן מו -כן מצמצמות את הסיכון שהמכוית תיגב  שמערכות האזעקה

אזעקה מבוקשות יותר על ידי גבים "מקזזת" את היתרון שמעיקה מערכת האזעקה, ולכן מערכת 
   התשובה מחלישה את המסקה. .אזעקה אין השפעה (למרות שיש לה השפעה)ראה שלמערכת ה

  ).2התשובה הכוה היא (  

 



  
 

סגולים או כחולים סותרים זה את זה, שכן לא ייתכן שכל הבגדים של תהילה  3ומשפט  1משפט  . 10
, משום שלא 3סותר את משפט  2פסלות. משפט  3-ו 1ובוסף שיש לה מכסיים לבים. לכן, תשובות 

 2ייתכן שכל הבגדים של תהילה כחולים או סגולים ובוסף יש לה חצאית אדומה. לכן, גם תשובה 
כות בלבד. מאחר לא סותר אף אחד מהאחרים. ראשית, המשפט עוסק בחצאיות ארו 4פסלת. משפט 

מדובר על חצאית שאיה בהכרח ארוכה, אין סתירה איתם.  2מדובר על מכסיים ובמשפט  1שבמשפט 
 4כל הבגדים צריכים להיות כחולים או סגולים ולא עשויים ממשי, ואכן לפי משפט  3לפי משפט 

 החצאיות הארוכות הן כחולות או סגולות, ולא אמר שהן עשויות ממשי.

 ).4כוה היא (התשובה ה  

  

טעתו של הפרשן היא כי מצד אחד התוכית מסה להעלות את שיעור התעסוקה, ומצד שי היא  . 11
כוללת קיצוץ בתקציב הממשלה שיכול להביא להקטת מספר המועסקים במגזר הציבורי וכך להגדלת 

אה שאיה כלומר, לירידה בשיעור התעסוקה. הקיצוץ בתקציב הממשלה צפוי לגרום לתוצ -האבטלה 
תואמת את השאיפה להגדיל את שיעור התעסוקה, וזה מעיד שהתוכית איה מבוססת על הבה 

 .מספקת של התלות בין שוק העבודה ומערכות אחרות (כמו הממשלה)

 ).3יא (התשובה הכוה ה

  

"רותי סיפרה לי כי חברתה של אחותה, שאותה פגשה אתמול, אמרה לה שהיא איה מסכימה עם  . 12
הפוליטיות". המילים "שאותה פגשה אתמול" יכולות להתייחס הן לחברה והן לאחות, אבל  דעותיה

לא משתמע שרותי פגשה  . לכן,דעותהמסכימה עם  בכל מקרה החברה היא זו שאמרה שהיא איה
  אתמול את אחותה, והאחות היא זו שאיה מסכימה עם הדעות הפוליטיות של דה.

 ).4יא (התשובה הכוה ה

 

יצאו  אמם בשלהי כהותויאה לו לשופט זהבי האמרה 'ִזקתו מביישת את עוריו';  ספק רב אם" . 13
מפעל חייו השיפוטי  להטיל צל על פארבהם כדי  שויים במחלוקת, אך איןמתחת ידו פסקי דין 

  ".בכללותו
ת" האמרה "זקתו מביישת את עוריו" לא מתאימה לשופט זהבי, כי אמם זקתו "מבייש הסבר:

במובן מסויים (הוא הוציא פסקי דין שויים במחלוקת), אבל היא לא מערערת את הדימוי החיובי של 
  מפעל חייו השיפוטי בכללותו.

  ).3התשובה הכוה היא (

 

להוציא לפועל את  אים מעויייםשמהלי המפעל  איו חושב ציג ועד עובדי המפעל אמר כי הוא" . 14
סיבה  איו מוצא כל ביכולתם לבצעה, ולכן הוא או שאיןהתוכית המיועדת לרווחת עובדי המפעל, 

  ."לעיכוב שהההלה וקטת ביישומה
לא ברור מדוע הההלה מתעכבת ביישום התוכית מאחר שהההלה כן מעויית ביישום  הסבר:

  .התוכית וגם יכולה לבצעה
  ).3(התשובה הכוה היא 

 

שארת במקום עבודתי  הייתיממי,  מבוגרתלהיות כפופה למרותה של אישה שאיה  לולא העדפתי" . 15
  ".לצד היותה מוכשרת וחכמה, וגה מבוגרת ממילאחר שמותה וגה לתפקיד מהלת המחלקה, שכן 

מכיוון שאי מעדיפה להיות כפופה למישהי  .וגה מוכשרת וחכמה אבל היא מבוגרת ממי הסבר:
שאיה מבוגרת ממי, לא שארתי לעבוד תחת וגה. אילולא היתה לי העדפה זו, כן הייתי שארת 

  לעבוד תחת וגה. 
  ).2וה היא (ובה הכהתש

 

  



  
 

 

ברזיס טוען שהכתבים עוסקים בושאים מושכים כמו הרזיה משום שהם כעים ללחצים של בעלי  . 16
ובע כי אילו היתה יתת להם הכשרה  .איטרסים כלכליים, ושכיעה זו ובעת מהכשרה לקויה שלהם

ראויה, האם לא היו כעים כל כך ללחצים של בעלי האיטרסים הכלכליים, ולכן ושאים פופולריים 
   היו תופסים פחות מקום בכתבותיהם.

  ).2התשובה הכוה היא (

 

גם אם איו  -הוא הסיק שמי שחשף ביקותו לשפה וספת על שפת אמו  ד"ר ששון ערך מחקר שממו . 17
 ,ייתכן .יוכל ללמוד את השפה הזו ביתר קלות ממי שלא חשף אליה מעולם -זוכר אותה בבגרותו 

חשפו לספרדית ששפת אמם אגלית אך מי שיכולות לימוד הספרדית של שהמחקר בדק את  ,למשל
כלומר, המחקר השווה בין אשים שחשפו  לאגלית בלבד. חשפולעומת מי שביקותם  ,ביקותם

לשפה מסוימת שאיה שפת אמם ביקותם (ואחר כך לא זכרו אותה), לבין אשים שכלל לא חשפו 
  לאותה שפה, וכך ודע על היתרון שיש לחשיפה לשפה מסוימת ביקות. 

ון לו בוסף סיפורה של ד"ר גולן. להתאים גם כן לולא היה ת היתה יכולה אולי 2תשובה מספר   
גולן יסתה להשוות בין מי שחשף לשפה כלשהי שאיה שפת אמו ביקותו, לא חשף  ביסוי שלה ד"ר

לסיית בכלל ואחר כך יסה ללמוד סיית, לבין מי שלא חשף לסיית בכלל וחשף ביקותו רק לשפת 
ששון יתן היה להסיק שתי מסקות שוות: מי  אמו. יתן להסיק שד"ר גולן חשבה שמהיסוי של ד"ר

שחשף לשפה מסוימת שאיה שפת אמו ביקותו ילמד אותה בבגרותו יותר בקלות, או: מי שחשף 
שאיה שפת אמו ביקותו ילמד בבגרותו כל שפה שאיה שפת אמו יותר בקלות. אם כלשהי לשפה 

ן היה יתן להכריע בין שתי השערות אלו, , כ2את היסוי שמתואר בתשובה  תה מבצעתד"ר גולן הי
וד"ר גולן לא היתה צריכה לערוך יסוי משלה. זאת, שכן ההשערה הראשוה מתאימה למצב שבו מי 

ששפת אמו אגלית וחשף ביקותו לספרדית ילמד בבגרותו ספרדית יותר בקלות משילמד איטלקית; 
יהיה יתרון גם ת וחשף בילדותו לספרדית מי ששפת אמו אגלילוההשערה השיה מתאימה למצב שבו 

 בלימוד איטלקית בבגרותו.

  ).1התשובה הכוה היא (  

 

 .6מוזכר בשורה : 1תשובה מספר  . 18

  .17-15מוזכר בשורות  :2תשובה מספר   
  לא מוזכר בקטע. :3תשובה מספר   
  .6מוזכר בשורה  :4תשובה מספר   

  ).3התשובה הכוה היא (
  

במסגרת ההסבר על תהליכים אחרים מלבד המעבר לאכילת בשר שהביאו השליטה באש מוזכרת  . 19
   ).13-15להפחתת עומס הלעיסה (שורות 

  ).3התשובה הכוה היא (

 

ל ממצאים ארכיאולוגיים מעידים שבשלבים המוקדמים של התפתחות המין האושי היה האדם בע . 20
בשרי ולפי שי מיליון שה  שייים גדולות ולסתות מגושמות. מאוחר יותר התחולל מעבר למזון

בקירוב חלו תהליכים וספים שהפחיתו את עומס הלעיסה. משתמע כי הפחתת עומס הלעיסה קשורה 
לשיוי במבה השייים. לפי הקטע המעבר לאכילת בשר סימן את ההתפצלות של המין האושי לשי 

וך בעלי הלסת העדיה יותר עפים: בעלי שייים ולסתות גדולות ובעלי מבה לסת עדין יותר. מת
התפתח "האדם היכול" שיש לו שייים ולסתות קטות. לסיכום, את השייים הגדולות ביותר אפשר 

  למצוא אצל בי אדם שחיו לפי יותר משי מיליון שה.
  ).4התשובה הכוה היא (

 

  



  
 

 

לפי הפסקה השלישית, הוספת בשר לתפריט התאפשרה בעקבות שיפור כושר התחרות של האדם  . 21
בטורפים אחרים, ושיפור זה הושג עקב פיתוח מגוון כלים ובהם כלי ציד. המעבר לאכילת בשר הוביל 

   להפחתת העומס על המשן. 
  ).1התשובה הכוה היא (

 

קה האחרוה מתייחסת להשפעה היכולת להשיג הפסקה השלישית מתייחסת לשיויים פיזיים. הפס . 22
  מזון על המעמד החברתי. 

  ).1התשובה הכוה היא (

 

העיקרון העומד מאחורי התקה המצוטטת הוא שככל שהאדם מגיע ממעמד גבוה יותר כך יש להגיש  . 23
לו מזון רב יותר. מכיוון שהארכיבישופים קיבלו יותר אוכל מהאבירים, אפשר להסיק שמעמדם של 

   רכיבישופים היה גבוה יותר.הא
  ).4וה היא (התשובה הכ

 

  



  
 

 

  חשיבה מילולית: – 2פרק 

  .פויצ עשה דבר מה לא הפתיעש מי .1
  .כון עשה דבר מה לא שגהש מי

  ).1התשובה הכוה היא (

 

  .(אך אין מדובר באותו דבר) רוכסןיש אותו שימוש כמו ל כפתוריםל .2
 .מדובר באותו דבר)(אך אין ארגז יש אותו שימוש כמו ל שקל

  איה כוה. 1אצטבה היא מדף, ולכן תשובה מספר   
  ).2התשובה הכוה היא (

  

  הוסיף יגון על מכאוב). -(זרה מלח על הפצעים  כאביגביר את ה יזרה מלח על הפצעיםשמי  .3
  .בערהיגביר את ה ילבהמי ש

  ).3התשובה הכוה היא (

 

  .מידע(סתר, בלתי ודע) אין עלום על דבר  .4
  .ספקאין  ודאיעל דבר 

  ).3התשובה הכוה היא (

 

 .התפשטותמצא בתהליך של  פושהמה ש .5

  .הקצהמצא בתהליך של מסלים מה ש  
  ).4התשובה הכוה היא (

 

 .לקוחמייצג  עורך דין .6

   .מדיהמייצג  ציר  
התשובה מבוססת על כך שאחת המשמעויות של המילה ציר היא קוסול, שליח רשמי של מדיה   

   המייצג אותה בארץ זרה.
  ).3התשובה הכוה היא (

 

  



  
 

 

שושי טועת כי כשאדם משקר אזורים קטים בפיו רועשים קלות ולכן וכל לקבוע האם אדם  .7
 שמשוחח איתו דובר שקר או אמת. בדוק איזו מן התשובה איה מעמידה בספק את טעתה:

פיו של אדם לא וכל להבחין ברעידות עליהן אם אי אפשר להבחין בשיויים קלים ב :1תשובה מספר 
  מדברת שושי, ולא וכל לזהות מתי אדם משקר. התשובה פסלת.

אם כשאשים משקרים הם משכעים את עצמם שהם מדברים אמת ולכן לא יכרת  :2תשובה מספר 
משקרים.  בהם כל עדות גופית לשקר, בפרט לא ירעדו בפיהם אזורים זעירים ולא וכל לדעת אם הם

  התשובה פסלת.
הסיבה לרעידות המופיעות בזמן שקר איה משה את העובדה שיתן להבחין  :3תשובה מספר 

ברעידות האלה ולזהות מתי אדם משקר. התשובה לא מעמידה בספק את טעתה של שושי ולכן היא 
  התשובה הכוה.

  גם בסיבות אחרות, ומולורועדים אם האזורים הרועדים בזמן אמירת שקר  :4תשובה מספר 
יעמוד אדם שאזורים קטים בפיו רועדים, לא וכל לדעת בוודאות אם הסיבה לכך היא שהוא משקר. 

 התשובה פסלת.

  ).3התשובה הכוה היא (
  

כדוגמה, הם  .החוקרים טועים כי שלטוות לעיתים מבצעים מיפולציה בתוים סטטיסטיים .8
מביאים את השיוי בשיטה לקביעת שיעורי האבטלה שעשה בבריטיה, שהוביל לכך ששיעור 

האבטלה הרשמית ירד. משתמע כי החוקרים מאשימים את שלטוות בריטיה ביסיון ליצור את 
 הרושם שחלה ירידה בשיעור האבטלה. 

  ).3התשובה הכוה היא (  
  

מדו לצייר אובייקטים כפי שהם ראים במציאות, הצופים יכלו גם ברגר טוען כי מזמן שהציירים ל .9
"למשש" בעייהם את הציורים. הכווה איה שהצופים וגעים בציורים פיזית, אלא שהטכיקה 

המשופרת של הציור הפכה את הציוריים למוחשיים כל כך עד שיתן היה לדמיין את מגע האובייקטים 
 שמופיעים בהם.

  ).2היא (התשובה הכוה   
  

ידוע לו שאביעד איו אמור לקות פלאפל ואיו אמור לקבל פלאפל. מכאן שבהכרח התברר ששחר  . 10
השם  -צודק או שיורי צודק, אך לא שיהם. השם המתאים מבין אלו שמופיעים בתשובות הוא לימור 

 מסתיים באות ר' ולכן יורי צדק, ולא מופיעה בו האות ת' ולכן שחר טעה.

  )3הכוה היא (התשובה   

 

. הציגה רווחיםהעובדים בחברה בזמים שהיא לא לקצץ במשכורותיהם של עד היום הג המכ"ל " . 11
מהקשיים הכלכליים אליהם קלעה בשה שעברה,  עדיין לא חלצהלפיכך, לוכח העובדה שהחברה 

  ."הפחתה צפויה במשכורות העובדיםהכרזתו בדבר  מובת
רווחים המכ"ל והג לקצץ במשכורות. מכיוון שהחברה מצאת כשהחברה איה מציגה  הסבר:

  . בקשיים כלכליים, ברור מדוע הוא החליט לקצץ משכורות
  ).4(התשובה הכוה היא 

 

  



  
 

 

כשהודיעה על  הופתעתילבחור פטפטן, ועל כן  להישא אלאהחלטה שלא תעמוד בהאמתי כי וגה " . 12
 המרבהכוותה להישא לשבתאי. ואולם, לימים התברר לי שטעיתי בשבתאי, וכי למעשה הוא אדם 

  ."בדיבור
חשבתי שוגה תישא רק לבחור פטפטן. הופעתי מישואיה לשבתאי, כלומר, החתי ששבתאי  הסבר:

  בסופו של דבר התברר ששבתאי הוא כן פטפטן. .איו פטפטן
  ).1יא (התשובה הכוה ה

 

ידעה שכושרה הגופית של הרצה הבלגית  לולאבריאיון שערך עמה, אמרה הרצה האוסטרלית כי " . 13
  ."בלגית בריצת המרתוןהפסידה למופתעת מן העובדה ש הייתהכושרה שלה, היא  עולה על
הרצה האוסטרלית ידעה שלבלגית יש כושר טוב יותר, ולכן היא לא הופתעה מכך שהבלגית  הסבר:
אילו היא לא היתה יודעת שלבלגית יש כושר טוב יותר, היא כן היתה מופתעת מהפסדה  .אותה יצחה

   לבלגית.
  ).1התשובה הכוה היא (

 

מצד אחד, המועצה אמורה לקבוע קריטריוים לאישור יסויים בבעלי חיים. מצד שי, יש בוועדותיה  . 14
אשים המשווקים בעלי חיים ליסויים, כלומר, אשים שיש להם איטרס לאשר יותר יסויים בבעלי 

השאיפה  -כלומר, חברי הועדות עשויים להימצא במצב של עייים מוגדים (יגוד איטרסים) חיים. 
לשפוט שיפוט אובייקטיבי את הצורך לערוך יסויים בבעלי חיים, והרצון שלהם להפיק מיסויים אלה 

  רווח כלכלי.

  ).1התשובה הכוה היא (  

 

לפי גרייבס, היפה הוא זה שמגלם ומפגין את ההיגיון הפימי של עולמו באופן המיטבי. בתור דוגמה  . 15
ביא למימוש מלא של כללי המשחק במגרש. מכאן ש"ההיגיון מהלך במשחק כדורגל אשר מהוא מביא 

   הפימי" בדוגמה הוא כללי המשחק.
  ).3היא (התשובה הכוה 

 

במחקר מצא כי בקרב עירויים יש יותר קירחים מאשר בקרב כפריים. החוקרים שיערו כי זיהום  . 16
 -האוויר המצוי בערים גורם להקרחות. חפש מה לא מחליש את השערתם 

העובדה שבערים שבהם זיהום האוויר גבוה מאוד יש פחות קירחים מבערים עם  :1תשובה מספר 
זיהום אוויר ממוצע לא עולה בקה אחד עם ההשערה שהזיהום גורם להתרחקות, ולכן מחלישה 

  אותה.
אם אשים המועדים להתקרחות (אשים בגיל הפסיה) עוברים לאזורים כפריים,  :2תשובה מספר 

יש יותר קירחים בערים, זה מחזק את  בכל זאתמצפים שבכפרים יהיו יותר קירחים. אם הייו 
ההשערה שזיהום האוויר בערים הוא שגרם להתקרחות. התשובה לא מחלישה את ההשערה אלא 

  מחזקת אותה.
הלחץ הפשי שקיים בערים גרם  -התשובה מספקת הסבר אלטרטיבי לממצא  :3תשובה מספר 

  זיהום. התשובה מחלישה את ההשערה. להתקרחות ולא ה
אם תושבי הכפרים שבדקו במחקר עובדים בערים שיש בהן זיהום אוויר, כלומר, גם  :4תשובה מספר 

הם חשפים לזיהום אוויר כמו תושבי הערים, זה מחליש את ההשערה לפיה זיהום האוויר גרם להבדל 
  בשיעורי ההתקרחות בערים ובכפרים.

  ).2( היאהתשובה הכוה 
  

   



  
 

  

תפסת כקודת השיא של הספרות הגרמית, ואילו ביית  1830-ל 1770לפי הקטע, התקופה שבין  . 17
איה  1והלאה), ולכן תשובה מספר  1880( 19- של המאה ה 80-הקאון הגרמי החל רק בשות ה

 משתמעת מהפסקה (התוכן שלה אפילו שגוי לפי הפסקה).

  ).1התשובה הכוה היא (

 

הראשוה עוסקת בחשיבותו של צמח הקוקה עבור תושבי אזור האדים (כתרופה לשיכוך הפסקה  . 18
 כאבים, כשיקוי ממריץ, כמרכיב חשוב בתזוה וכצמח בעל משמעויות סמליות ודתיות).

  ).1התשובה הכוה היא (  

 

 חזור למקום הרלווטי בטקסט: . 19

, אך בשות 19-בקוקאין כבר בסוף המאה ה"בארצות הברית, כברוב מדיות אירופה, אסר השימוש   
חוקי בו. בעקבות זאת החליט הממשל האמריקי... -גבר השימוש הלא 20-של המאה ה 80- וה 70-ה

  ).12-4חוקי" (שורות -להגביר את מלחמתו בסם הלא
 כלומר, בעקבות הגידול בצריכת הקוקאין הוחלט להגביר את המלחמה בסם.  

  ).4התשובה הכוה היא (  

 

  הפסקה השלישית עוסקת בטיעוים השוים שמתגדים להשמדת שדות הקוקה. . 20
  ).1התשובה הכוה היא (

 

הצעד שביצע מורלס היה קטיעת שיתוף הפעולה עם הממשל האמריקי בפעילות להשמדת שדות  . 21
  .)22-24הקוקה, ואת זה מייצגת הסיסמה (שורות 

  ).4התשובה הכוה היא (

 

השתלשלות האירועים עקב ההתגדות להמשך השמדת שדות הקוקה, מתארת את הפסקה האחרוה  . 22
  שהטעות מאחוריה מופיעות בפסקה השלישית.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

 מופיע בפסקה הראשוה. :1תשובה מספר  . 23

  מופיעה בפסקה הראשוה. :2תשובה מספר   
  מופיעה בפסקה האחרוה. :3תשובה מספר   
  לא מופיעה בקטע. :4תשובה מספר   

  ).4התשובה הכוה היא (

 

   



  
 

  חשיבה כמותית - 3פרק 
  

.סכום זוויות במשולש הוא -ולכן שווה גם כן ל ABCDבמקבילית  -היא זווית גדית ל ABCזווית  .1

180 :ולכן  .עביר אגפים וקבל: 180 2180.  

 ).4התשובה הכוה היא (

 

צמצם את הביטוי על פי חוקי החזקות:  .2
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 ).3התשובה הכוה היא (

 

כוה . אי שוויון זה עוה על התאים ולכן תשובה זו x4עביר אגפים באי השוויון הראשון וקבל  .3

 בהכרח.

  מצאו את התשובה הכוה אך משיך לפתור לשם התרגול.

. תשובה זה בהכרח לא כוה כי היא איה עוה על x5עביר אגפים באי השוויון השי וקבל 
  התאים.

.xצמצם את אי השוויון השלישי וקבל  54 ה עבורכו 554. תשובה זו  x. הכו אך לא

544עבור  .x .  

. תשובה זה בהכרח לא כוה כי היא איה עוה על x5צמצם את אי השוויון הרביעי וקבל 
  התאים.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

שולשים ישרי זווית שאורך ) וקבל שי מx-על ציר ה )Dסמן את הקודה  x- לציר ה  ADוריד גובה  .4

 Dשל הקודה  x- ועל כן גם שיעור ה 3הוא  Aשל הקודה  x-. שיעור ה 4אחד מיצביהם (הגובה) הוא 

הם משולשים ישרי זווית  CDA-ו BDA. אם כך, 3הם  DC- ו BD. בהתאם לכך אורכי הקטעים 3הוא 

) במשולשים באמצעות משפט פיתגורס: CA-ו  .BAמצא את אורכי היתר (4- ו 3שאורך יצביהם הם 

2222
43 )CA()BA(  קבל 5ולאחר חישוב CABA.  

16655הוא  ABC  ועל כן היקף המשולש 6הוא  BCאורך הבסיס  .  

 ).4התשובה הכוה היא (

 

3קמ"ש ולכן הגיע לאחר  20ק"מ במהירות  60אייל עבר מרחק של   .5
20

60
 שעות לעירB.  

2קמ"ש ולכן הגיע  לאחר   30ק"מ במהירות  60בי עבר מרחק של 
30

60
 שעות לעירB.  

אם כך, זמן סיעתו של בי קצר בשעה מזמן סיעתו של אייל אך מכיוון שבי יצא לכיוון היעד חצי 

  שעה אחרי אייל, הוא הגיע חצי שעה בלבד לפיו.

 ).3התשובה הכוה היא (

   



  
 

 

בסיס החרוט הוא גם בסיס הגליל ולכן גם רדיוסם זהה. פח החרוט הוא   .6
3

2rh 
ופח הגליל הוא

2rh  קבל ("פח שארית הגליל") פח הגלילחסר את שטח החרוט מ אם .

3

2

3

22

2 rhrh
rh





 :היחס המבוקש הוא .

2

1

3

2

3
2

2






rh

rh

.  

  .)2התשובה הכוה היא (

 

החודשים בהם טמפרטורת המים בסוף החודש היתה גבוהה מבתחילתו הם: פברואר, מרס, אפריל,   .7

  חודשים. 6מאי, יוי ואגוסט. סה"כ 

  .)2התשובה הכוה היא (

 

  לא כון בהכרח, לדוגמא חציו השי של חודש אפריל. -1 .8

  חציו השי של חודש פברואר.לא כון בהכרח, לדוגמא  -2

  לא כון בהכרח, לדוגממא חציו הראשון של חודש יואר-3

  מ"מ. 200-ל 150כון עבור כל המקרים בהם גובה הגלים בין  -4

 ).4התשובה  הכוה היא (

 

  מעלות). 22בתחילת חודש אפריל המים היו בטמפרטורה המוכה ביותר. (  .9

  ).2התשובה הכוה היא (

 

פרקים.חבר את עוצמות השמש בכל פרק ואת  8מתחילת חודש מרס עד סוף חודש יוי עברו    . 10

1332212120כדי למצוא את הממוצע 8-התוצאה חלק ב  המספר .
8

13
מצא 

  .2-ל 1בין 

  ).2התשובה הכוה היא (

 

וראה כי הביטוי  3-ארית ב, המספר הקטן ביותר המתחלק ללא ש3את  nציב במקום   . 11

183333  )()n(nזה המספר הגדול ביותר בו מתחלק 18-מתחלק בהכרח ב 18-. מכיוון ש ,

  הביטוי בהכרח.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

  



  
 

 

חצאיות פשוטות. ורדה  60חצאיות פשוטות ביום ועל כן דרשו לה יומיים לתפור  30ורדה תופרת   . 12

חצאיות מסוגות. מספר הימים  60ימים לתפור  6חצאיות פשוטות ביום ועל כן דרשו לה  10תופרת 

רדה . אם כך, ממוצע החצאיות שתפרה ו8החצאיות הללו הוא  120הכולל שעברה ורדה כדי לתפור את 

15ביום הוא 
8

120
.  

  ).2התשובה הכוה היא (

 

דלתון מורכב משי משולשים שווי שוקיים ומקבילית מורכבת משי זוגות של צלעות מקבילות ושוות.  . 13

  אם בדלתון יש שי זוגות של צלעות גדיות שוות יתן להסיק כי כל צלעות המרובע שוות.

  ).3התשובה הכוה היא (

 

  הן זוויות ישרות. OAB-ו ODCדיוס מאוך למשיק למעגל בקודת ההשקה ולכן זוויות הר  . 14

ס"מ 2  OBOC  ל . אורך רדיוס המעגל"ושתי צלעות אלו הן היתר במשולשים ישרי הזווית ה

הוא ס"מ אחד, כלומר 
2

1


OC

DO

BO

AO
מאחת הצלעות יתן להסיק כי מדובר  2. אם היתר גדולה פי  

במשולש ישר זווית בו זוויותיו הן  906030 וגודל הזוויות 30הוא  DCO- ו  ABO(גודל הזוויות  ,,

AOB ו-DOC  הוא60 אורך הצלעות.AB ו-DC  ס"מ ועל כן שטח כל אחד מהמשולשים ישרי 3הוא

הזווית הוא 
2

31 
3סמ"ר וסכום שטחיהם הוא  

2

31

2

31






סמ"ר. מסכום זוויות על קו  

 הוא  AODישר מצא כי גודל הזווית  606060180 .AO ו-DO  הם רדיוסים במעגל ועל כן

ת לשיה. סכום שתי הזווית הללו הוא שוות אח ADO-ו DAOהזוויות  . כלומר, 12060180

הוא משולש שווה צלעות. שטחו של משולש   ADOומשולש 60גודל כל אחת מהזוויות הללו הוא 

שווה צלעות הוא 
4

3
2x

ס"מ, שטח המשולש הוא  1. מכיוון שאורך צלעו הוא 
4

3
סמ"ר. חבר את 

שטח משולש זה לסכום שטחי המשולשים ישרי הזווית וקבל: 
4

35

4

334

4

3
3 




  סמ"ר.

  ).3התשובה הכוה היא (

 

ראה כי המגבות שקשרו גם בסרט אדום וגם  200עד  1-אם מספר את כל המגבות המיוצרות ביום מ  . 15

. המספרים אשר עומדים בתאי הם 10-והן ב 8-לק הן בבסרט כחול הן המגבות שמספרן מתח

  מגבות. 5. סה"כ 200-ו 40,80,120,160

  ).2התשובה הכוה היא (

 

  



  
 

 

שאלות לא השיבה בכלל ולא קיבלה יקוד) הציון  5שאלות בלבד (על  45אם דורית הספיקה לעות על   . 16

קודות) לבין תשובה  2בה כוה (. ההפרש בין היקוד שתקבל על תשו90המקסימלי שתוכל לקבל הוא 

קודות ביחס  3קודות, כלומר על כל טעות של דורית היא מפסידה  3שגויה (הורדת קודה) הוא 

 x-ליקוד אותו יכלה לקבל אם היתה עוה תשובה כוה. אם גדיר את מספר הטעויות של דורית כ

x390וכל לקבוע שציוה של דורית במבחן הוא   ו לבדוק איזו מבין התשובות מתקבלת כאשרעלי .

היא התשובה היחידה אשר מתקבלת מהצבת מספר  72. מבין התשובות xמציבים מספר שלם במקום 

  ).x )x=6שלם במקום 

  ).2התשובה הכוה היא (

  

המעגלים הזהים משיקים זה לזה כך שאם חבר את מרכזי שלושת המעגלים קבל משולש שווה  . 17

. בכל מעגל, הקשת שאיה מודגשת שעת על זווית מרכזית r2צלעות שאורך צלעו   

ולכן קשה כזו מהווה 60שגודלה 
6

1

360

60





וד שהקשת מהיקף המעגל בע

המודגשת מהווה 
6

5
ס"מ ולכן היקף, כל מעגל הוא  1מהיקפו. רדיוס כל מעגל הוא 

 ס"מ. מכאן, 6ס"מ. אם חבר את היקפי שלושת המעגלים קבל 212

שהיקף הצורה המודגשת הוא  56
6

5
  ס"מ.

  ).1הכוה היא (התשובה 

 

. ההסתברות 5או  3עליו לקוות שהמספר שיוגרל יהיה  4כדי שמספר הקודות שיקבל צביקה יהיה  . 18

להתרחשות מקרה זה היא 
5

1

10

2
ה מקודות שיקבל צביקה יהיה שוהוא צריך  4-. כדי שמספר ה

ה זה היא . ההסתברות להתרחשות מקר5או  3-שיצא לו בהגרלה מספר השוה מ
5

4

10

8
.  

ההסתברות לצירוף שי המקרים היא: 
25

4

5

4

5

1
.  

  ).4התשובה הכוה היא (

 

פשט את אגפה הימי של המשוואה על פי וסחאות הכפל המקוצר וקבל   . 19

)yx)(yx(yx  )yx)(yx()byx)(yax( -. מכאן ש22  ציב 1. אםaו- 

1b  :וכל לראות כי)yx)(yx()y)(x)(yx(  . מכאן, שערך הביטוי 11

011  )(ba.  

  ).4התשובה הכוה היא ( 

  

   



  
 

 

BAן יתן לראות כי ועל פי הת  . 20 1 כעת יש להציב כל אחת מהתשובות ולבדוק האם היא .

  מקיימת את התוים:

 .6165156ציב זאת בתון: 6B -ו5A -)1עבור תשובה ( . 

 .7176167ציב זאת בתון: 7B -ו6A -)2עבור תשובה ( . 

 .8187178ציב זאת בתון: 8B -ו7A -)3עבור תשובה ( . 

 .189ציב זאת בתון: 9B -ו8A -)4עבור תשובה ( 98 91 .  
 ).4התשובה הכוה היא (

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  כמותיתחשיבה  - 4פרק 
  

. מכאן, שמספר החתולים 2x-ואת מספר החתולים של דיה כ -xגדיר את מספר החתולים של מירה כ .1

  .3-הוא מספר שלם עליו למצוא תשובה המתחלקת ב x-. מכיוון ש3xהכולל של שתי הבות יחד הוא 

  .3-היא התשובה היחידה המתחלקת ב 36מבין התשובות 

 ).3התשובה הכוההיא (

גודלן של הזוויות במשושה המשוכלל:מצא את  .2


120
6

720
46

6

180
2

180
)()n(

n
  .

חוצה את  BEמכיוון שהמשושה התון הוא משוכלל יתן להסיק משיקולי סימטריה כי האלכסון 

. באמצעות סכום זוויות במשולש הקטן שבציור מצא 60הוא  ABEכך שגודל הזווית  ABCהזווית 

 :את  306090180.  

  ).3התשובה הכוה היא (

 

, בעוד שה מספר התושבים יהיה: 1000אם מספר התושבים ביישוב הוא  .3

110010010001000
100

10
1000  :תיים מספר התושבים יהיהבהתאם לכך, בעוד ש .

121011011001100
100

10
1100 .  

  ).3התשובה הכוה היא (

 

 ACהם משולשים ישרי זווית. מצא את  ACD-ו ABCוט יתן לראות כי המשולשים על פי הסרט .4

ABC :222באמצעות משפט פיתגורס במשולש 
86 )AC( קבל כי ס"מ 10. ולאחר חישובAC

.  

  הוא  ABCיתן להגדירו כגובה ועל כן שטח המשולש  BC-מאוך ל AB-מכיוון ש

סמ"ר 24





2

48

2

86

2

BCAB
 x-כ  .CDתון ששטחי שי המשולשים הם זהים. גדיר את 

CD :(24הוא גובה לצלע  AC(בו  ACDומצא את אורכו באמצעות שטח המדולש 
2

10


x
ולאחר 

חישוב קבל: 
5

24
ס"מ 

10

48
x.  

  ).3התשובה הכוה היא (

 

באמצעות חוקי החזקות פשט את אגפה השמאלי של המשוואה:  .5
2aaaaa xx)x(   פשט את .

aaaaaאגפה השמאלי של המשוואה וקבל:  xxxx 2  :קבל י אגפי המשוואהושווה בין ש .

aa xx 2
1

 :קבלשווה בין החזקות ו .aa 2
2 כ ה כאשר . משוואה זווa 2-או ל 0-שווה ל.  

  ).2התשובה  הכוה היא (

 

  



  
 

 

6. ABCD  הוא מלבן ולכןBC||AD ו- DC||AB וכל לקבוע כי זווית ,מכאן .EAD  שווה לזוויתDCF ו -

EDA  שווה לזוויתDFC כלומר משולש ,EAD  ומשולדDCF  גדיר את .הם משולשים דומיםDC כ-x  ואת

AD כ-y יתן לקבוע כי ם דומיםל הי"מכיוון שהמשולשים ה .
EA

DC

AD

CF
 :כלומר ,

4

2 x

y
 לאחר .

הוא xy. שטח המלבן הוא מכפלת אורכו ברוחבו ולכן xy8הכפלת המשוואה במכה משותף קבל 

  שטח המלבן.
  ).2הכוה היא ( התשובה

 

7. AD=BD  יתן לקבוע כי  כי זווית ועל כןABD שווה ל - תון כי .BD  חוצה את זוויתABC  ולכן גם

- שווה ל ACBועל כן גם הזווית   .AB=ACתון כי 2הוא  ABCוגודל הזווית  - שווה ל DBCזווית 

2 על פי סכום הזוויות במשולש .ABC  וכל לקבוע כי18022  1805,כלומר  .
וקבל:  -5חלק את המשוואה ב 36.  

  ).1התשובה הכוה היא (

 

דפיסים דף אחד, כלומר כל דקות יתן להסיק כי בדקה הם מ 2-דפים ב 2אם שי קלדים מקלידים  .8

קלדן מדפיס 
2

1
עמודים. מספר הקלדים הדרושים  3דקות קלדן מדפיס  6-דף בדקה. מכאן, שב

6דקות הוא:  6- דפים ב 18להדפסת 
3

18
.  

  ).1התשובה הכוה היא (

 

להכין עליו למצוא את מספר אם ברצוו לבדוק כמה סלטים שוים בצבע מסויים יוכל אסף  .9
האפשרויות הכולל ולחלקו במספר הסידורים הפימיים וזאת מכיוון שסדר בחירת סוג הירק לא 

  משה דבר.

3מספר הסלטים האדומים השוים שיוכל אסף להכין הוא 
12

123





. מספר הסלטים הירוקים 

3השוים שיוכל אסף להכין הוא 
12

123





  . .6=3+3חבר בין מספר האפשרויות וקבל: 

  ).1התשובה הכוה היא (

 

וערכו המיימלי  47הוא  b. ערכו המקסימלי של 2וערכו המיימלי הוא  7הוא aערכו המקסימלי של  . 10

22112הוא  x. מכאן, שערכו המיימלי של 11הוא   329477וערכו המקסימלי הוא  .  

  ).3התשובה הכוה היא (

  

   



  
 

 

  ציב את התשובות כדי לבדוק איזו מהן כוה בהכרח: . 11

מתקבל:  x=0עבור  -1
baba

000



  . המשוואה כוה. משיך לבדוק לצורך התרגול.0=0, כלומר 

baxעבור  -2  :מתקבל
b

ba

a

ba

ba

ba 








. כלומר 

b

ba

a

ba 



1 כפול את .

ba(a)ba(bab(וקבל abהמשוואה במכה משותף   ס איברים, לאחרכפתח סוגריים ו .

22מכן קבל:  abab תון ש .a ו-b  חיוביים ועל כן אגפה השמאלי של המשוואה שלילי

0 -(מכפלת שי מספרים חיוביים במיוס היא שלילית). מכיוון שלא יתכן ש
22  ba המשוואה לא

  כוה.

baxעבור  -3  :מתקבל
b

ba

a

ba

ba

ba 








וקבל  .abכפול את המשוואה במכה משותף 

a)ba)(ba(b)ba)(ba()ba(ab חלק את המשוואה ב .-ba  יש לשים לב)

ba(a)ba(bab() וקבל: a=bש"עלם" פה פתרון, המשוואה כוה כאשר   לאחר פתיחת .

0סוגריים והעברת אגפים קבל: 
22  babaלא יתכן  מכיוון שכל הביטויים במשוואה חיוביים

  . תשובה זה לא כוה בהכרח.0-שסכומם שווה ל
  מתקיימת בהכרח. 1מצאו שתשובה  -4

  ).1התשובה הכוה היא (

 

אם אורית שילמה רק רבע מהסכום לו התחייבה יתן להסיק כי היא שילמה  . 12
8

1

4

1

2

1
 מהסכום

הכולל ובהתאם לכך, שילמה בתיה 
8

7

8

1
1 ום. הסכום אותו היתה אמורה לשלם בתיה הוא מהסכ

8

4

2

1
 ועל כן היחס בין הסכום ששילמה בתיה בפועל לבין הסכום אותו התחייבה לשלם הוא

4

7

8

4

8

7
.  

  )1התשובה הכוה היא (

 

)$()$(וקבל:  3ציב  . 13 33643  קבלעביר אגפים ו .41832  1432. כלומר )$(  )$(

73וקבל  -2חלק את המשוואה ב )$(.  

  ).1התשובה הכוה היא (

 

הוא  2r. שטח הגזרה שרדיוסה 2rהוא  rשטח המעגל שרדיוסו   . 14










360
4

360
2

22 r)r( .

2מכיוון שהביטוי 
4 r 2- מ 4גדול פיr  יח כייש לה

4

1

360





. כלומר  90

4

360
.  

  ).4התשובה הכוה היא (

  

   



  
 

 

היא שלילית ועל כן יתן להסיק כי אחד מהאיברים שלילי והשי חיובי.  b-ו aתון שמכפלתם של  . 15

בהתאם לכך, כאשר חלק את אחד מהעלמים הללו בשי קבל מה שלילית. תון כי 
A

B

B

A
 כלומר .

(מכיוון ששי אגפי המשוואה שליליים). אם אגפה השמאלי  0-אגפה הימי של המשוואה קרוב יותר ל

ABיתן להסיק כי ערכו המוחלט גדול יותר ועל כן  0-המשוואה רחוק יותר מ של  .  

 ).1התשובה הכוה היא (

 

ילדים ששמם מתחיל באות י' ועל כן לא יתן  3יתן לראות בתרשים שגם בכיתה ב' וגם בכתה ד' יש  . 16
  לדעת בודאות באיזו כתה לומדים השלושה.

  ).4א (התשובה הכוה הי

 

מכלל הבים בכתה. מכאן יתן להסיק  40%והם מהווים  4מספר הבים ששמם מתחיל באות ע' הוא  . 17
 4ילדים ששמם מתחיל בל',   .6חשב את מספר הילדים הכולל בכתה: 10כי מספר הבים בכתה הוא 
ששמם ילדים  3ילדים ששמם מתחיל בי',  3ילדים ששמםם מתחיל בע',  4ילדים ששמם מתחיל בא', 

ילדים ששמם מתחיל ב', שי  2ילדים ששמם מתחיל במ',  2ילדים ששמם מתחיל בת',  3מתחיל בר', 
ילדים ששמם מתחיל בש', ילד אחד ששמו מתחיל בג', ילד אחד ששמו מתחיל בד', ילד אחד ששמו 

  ילדים בכתה. מכאן, שמספר הבות בכתה הוא 33מחיל בח', ילד אחד ששמו מתחיל בט'. בסה"כ 
231033 .  

  ).3התשובה הכוה היא (

 

. מכיוון שלא 30באותו אופן כמו בשאלה הקודמת וכל לספור את מספר ילדי הכתה ולמצוא כי הוא  . 18
אשים  3היו בכיתה שי ילדים או יותר ששמם מתחיל באותה אות וכל להסיק כי עדרו לפחות 

ל באות ר', שי אשים ששמם מתחיל באות י', שי אשים ששמן מתחי 3ששמם מתחיל באות ע', 
ת. סה"כ עדרו -אשים ששמם מתחיל באות ל', ובן אדם אחד ששמו מתחיל באותיות א,ח',מ,' ו

  אשים. 15לפחות 
  ).3התשובה הכוה היא (

 

המורה הקריאה לפי די את שמותיהם של שלושת הילדים ששמם מתחיל באות א', הילד ששמו  . 19
ילדים וספים ששמם מתחיל באות ד'.  2באות ב', שי הילדים ששמם מתחיל באות ג' ואולי מתחיל 

  .8מכאן שמספר הילדים ששמם הוקרא לפי די הוא לכל היותר 
  ).2התשובה הכוה היא (

 

כיתה ב' היא הכיתה היחידה בה יכולות ללמוד זוהר והילה וזאת מכיוון שאין כיתה אחרת בביה"ס  . 20

  ז'. מכאן שהילה וזוהר לומדות באותה כתה.-יד ששמו מתחיל באותיות ה' ובה לומד תלמ

 ).4התשובה הכוה היא (

   



  
 

  פרק ראשון: –אגלית 

1. )1 (conditionally – יהבהת  

)2 (collectively – באופן קולקטיבי  

)3 (comfortably – וחותב  

)4 (continuously – באופן מתמשך  

  
באופן לפי המסורת האסקימוסית, כל החלטה שעשויה להשפיע על הקהילה צריכה להתבצע 

  ולא על ידי הפרט.קולקטיבי 
  ).2התשובה הכוה היא (

 

2. )1 (in answer to – כתשובה ל -  

)2 (in addition to – וסף לב -  

)3 (in spite of – על אף  

)4 (in favor of – בתמיכה ל -  

  
כיוון שלאשים רבים כל כך באיסלד חולקים שם זהה, מדריכי טלפון מוים את עיסוקם של 

  שמם ולכתובתם.בוסף לאשים 
  ).2התשובה הכוה היא (

 

3. )1 (navigation – יווט  

)2 (residence – מקום מגורים  

)3 (solitude – בדידות  

)4 (deprivation – (מאדם אחר) יעהמ  

  
  בים התיכון. יווטככלי עזר ל 14-המלחים, פותחה במאה ההפורטולאו, מפת 

  ).1התשובה הכוה היא (

 

4. )1 (accumulate – לצבור  

)2 (converse – לשוחח  

)3 (malfunction – תקלה, להתקלקל  

)4 (interject – להתערב, לשסע  

  
  .התקלקלו, ספית מלחמה גרמית, טבעה מספר שעות לאחר שמועה קיגסברגה

  ).3הכוה היא (התשובה 

 

5. )1 (raided – ות לפשיטה, הותקפוהיו קורב  

)2 (equalized – הושוו, יצרו שוויון  

)3 (promoted – עודד  

)4 (resented – התרעם  

  
על ידי לוחמים ויקיגים הותקפו , כפרים השוכים לצד החוף באירופה 11- למאה ה 9-מהמאה ה

  שהטילו טרור בתושבים המקומיים.
  ).1וה היא (התשובה הכ

 



  
 

6. )1 (predictable – צפוי  

)2 (courageous – אמיץ  

)3(  declining – סוג ,סיגהב  

)4 (explosive – פיץ  

  
בפופולריות סיגה חשפה את ה 1993מהומה כגד הממשל וכן בריחה של פילטים מקובה בשת 

  של פידל קסטרו, מהיגה הקומויסטי של המדיה.
   ).3התשובה הכוה היא (

 

7. )1 (subsidies – סובסידיה, מימון ממשלתי  

)2 (exhibits – תערוכות  

)3 (outlines – קווי מתאר  

)4 (policies – יותמדי  

  
  למספות בארצה. סובסידיותביסיון להגביל את ההוצאות, הממשלה הספרדית ביטלה את כל ה

  ).1התשובה הכוה היא (

 

8. )1 (defer – לדחות  

)2 (mimic – לחקות  

)3 (endure – לשאת, לסבול  

)4 (adorn - לקשט  

  
מחשבה אושית; ליתר דיוק, הוא מגיע לאותה תוצאה על ידי אמצעים  מחקההמחשב לא 

  אחרים.
  ).2התשובה הכוה היא (

 

אשי עסקים בקלייגרד שלחוף הים הבלטי מקווים להרוויח מהסטטוס  פירוש המשפט המקורי: .9
  בה למערב אירופה.של האזור כאזור סחר חופשי והקר

) פסלת כיוון שטועת שאשי העסקים הפכו לעשירים כתוצאה ממסחר עם מערב 1תשובה (
) פסלת  (4פסלת כיוון שטועת שאשי העסקים הם ממערב אירופה ותשובה (2אירופה, תשובה (

רב כיוון שטועת שהאזור יהפוך לסחר חופשי כתוצאה מהסכם בין אשי עסקים בקלייגרד וממע
  אירופה.

  ).3התשובה הכוה היא (

 

עם מיוי  1992המצב הפוליטי בהוג קוג השתה בפתאומיות באפריל  פירוש המשפט המקורי: .10
  כריס פטן, שירש את מקומו של דיוויד וילסון כמושל הוג קוג.

ת ) פסלת כיוון שמייחסת א (2פסלת כיוון שהופכת את סדר המיוי המתואר, תשובה (1תשובה (
) פסלת כיוון שטועת שהשיויים קדמו למיוי של 3השיויים שעשו לוילסון ולא לפטן ותשובה (

  פטן.
  ).4התשובה הכוה היא (

   



  
 

הבדילו  – 17- שי אשי הרוח הבולטים של המאה ה –דקארט וגלילאו  פירוש המשפט המקורי: .11
באופן חד משמעי בין המציאות הפיזית הצפית על ידי המדעים ובין המציאות הסובייקטיבית 

  של הפש, אותה הם החשיבו כחיצוית לתחום המחקר המדעי.
) פסלת כיוון שטועת שדאקרט וגלילאו העדיפו את המחקר המדעי של המציאות 2תשובה (

שדקארט וגלילאו העדיפו את המחקר המדעי כיוון שהם ) פסלת כיוון שטועת 3הפיזית, תשובה (
) פסלת כיוון שטועת שדקארט וגלילאו רצו 4עצמם לא היו יכולים לחקור את הפש ותשובה (

  לחקור את הפש באמצעים מדעיים.
  ).1התשובה הכוה היא (

 

שים, בזימבבואה, בקר מבוית רעה לצד עדרי חיות פרא במשך מאות  פירוש המשפט המקורי: .12
  מצב שהתקיים ללא הפרעה לשי הצדדים.

) פלת כיוון שטועת  (2פסלת כיוון שמבדילה בין זימבבואה לכל שאר העולם, תשובה (1תשובה (
) פסלת כיוון 3שמצב זה התערער בעקבות מלחמות על אדמת המרעה בין בעלי החיים ותשובה (

  שטועת שזה איו המצב כיום.
  .)4התשובה הכוה היא (

 

  . תיבול משפר את טעמו של האוכל."to add flavor to food …": 1שורה  .13

  ).1התשובה הכוה היא (

 

  הפסקה השייה עוסקת במקומות בהם מצוי מלח (ים, מתחת לאדמה) וכיצד מפיקים אותו. .14
  ).1התשובה הכוה היא (

 

אדם -ה של ביהפסקה השלישית מוה שי שימושים למלח: שימור מזון וכרכיב הדרוש בתזו .15
  לצורך שמירה על בריאות תקיה.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

  .".among the foods that can be preserved using salt are… vegetables": 10-11שורות  .16

  ).3התשובה הכוה היא (

 

הקטע עוסק במקור המלח, בדרכים להפקתו ובשימושים השוים שלו, ולכן הכותרת "מהיכן מלח  .17
  יע וכיצד או משתמשים בו" היא המתאימה ביותר.מג

  ).4התשובה הכוה היא (

 

לפי הפסקה הראשוה, לעתים קרובות מוציאים לאור את הספר לאחר שחלקים ממו הושמטו.  .18
  מכאן, שיתן להסיק כי קוראים רבים בימיו לא קראו את הספר המלא.

  ).3התשובה הכוה היא (

 

גוד לשורה הקודמת, בה כתב כי בדרך כלל מתייחסים לספר זה משמשת ליצור י yetהמילה  .19

  כעוד סיפור ילדים על בעלי חיים.
  ).1התשובה הכוה היא (

 

ולכן ושא זה  –לפי הפסקה השייה, בזמה של סוול השתמשו בסוסים כאמצעי תחבורה מרכזי  .20
  היה חשוב.

  ).1התשובה הכוה היא (

   



  
 

 –הפסקה השלישית עוסקת באופן בו החליטה סוול להסב את תשומת לב הקוראים לושא  .21
  באמצעות ספרות. עוד מסופר כי אמצעי זה חשב למתון ביחס לזמה.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

הפסקה האחרוה מתארת את השיויים לטובה שחלו בטיפול בסוסים כתוצאה מהפצת הספר.  .22
  ל הייתה מרוצה.לכן, יתן להסיק כי סוו
  ).3התשובה הכוה היא (

 

   



  
 

  פרק שי: –אגלית 
  

1. )1 (above – מעל  

)2 (without – ללא  

)3 (for – עבור  

)4 (between – בין  

  
המאה  ביןבספרו החדש, ההיסטוריון פיטר בראון מתאר את השיויים שחלו באימפריה הרומית 

  השייה והחמישית לספירה.
  ).4התשובה הכוה היא (

 

2. )1 (broaden – להרחיב  

)2 (consume – לצרוך  

)3 (analyze – תחל  

)4 (permit – להתיר  

  
  את התועות הכרוכות בריצה. לתחכדי ליצור את על הריצה הטובה ביותר, מעצבים חייבים 

  ).3התשובה הכוה היא (

 

3. )1 (convention – וסאסיפה, כי  

)2 (range – תחום, טווח  

)3 (medium – יובי  

)4 (diagram – דיאגרמה, תרשים  

  
מדהים של  טווחמקדיחת חורים בעזרת יהלומים ועד להסרת רקמת בשר חולה, ללייזר יש 

  שימושים.
  ).2התשובה הכוה היא (

 

4. )1 (fortune – מזל, הון  

)2 (masterpiece – יצירת על  

)3 (urgency – דחיפות  

)4 (spectacle – מחזה, מפגן  

  
  העצום שצבר המיליור ג'ון רוקפלר אפשר לו לתרום ביד רחבה למטרות צדקה רבות. הוןה

  ).1התשובה הכוה היא (

 

5. )1 (interrogate – לחקור  

)2 (slaughter – לטבוח  

)3 (admonish – זוףל  

)4 (confound – לערבל  

  
  ם באלפים.בה לטבוחלאומי על ציד לוויתים, ארצות מסוימות ממשיכות -למרות החרם הבין

  ).2התשובה הכוה היא (

 



  
 

6. )1 (impartiality – יותחוסר פ  

)2 (confiscation – החרמה  

)3 (deliberation  - דיון  

)4 (illiteracy – אלפביתיותא  

  
ותרה בעיה חמורה במאלי, בה רק שלושים ואחד אחוזים מהמבוגרים יודעים אאלפביתיות 

  קרוא וכתוב.
  ).4התשובה הכוה היא (

 

7. )1 (houses – מאכסן  

)2 (judges – שופט  

)3 (reports – מדווח  

)4 (senses - חושים  

  
את אחד מהאוספים הטובים ביותר בכל העולם של  מאכסןארמון פיטי, בפרציה, איטליה, 

  ציורים מתקופת הרסס.
  ).1התשובה הכוה היא (

 

8. )1 (native to – יליד -שמקורו ב ,  

)2 (fluent – יףשוטף, רצ  

)3 (capable of – מסוגל ל -  

)4 (embraced by – מחובק על ידי  

  
  מזרח אירופה, שיח ההרדוף צומח כעת באזורים רבים ברחבי העולם.-דרוםשמקורו בעל אף 

  ).1התשובה הכוה היא (

 

אילת ידועה במתקי הצלילה שלה, אבל מעטים יודעים שמדובר באחד  פירוש המשפט המקורי: .9
  ם בעולם לצפייה בציפורים.מהמקומות הטובי

) פסלת כיוון שטועת כי אשים באים מכל העולם לצפות בציפורים ולצלול באילת, 2תשובה (
) פסלת כיוון שמחסירה מהטעה המקורית את העובדה שמעטים יודעים שמדובר 3תשובה (

מתקי ) פסלת כיוון שטועת שאילת איה ידועה ב4במקום טוב לצפיית ציפורים ותשובה (
  ביגוד למשפט המקורי. –הצלילה שלה 

  ).1התשובה הכוה היא (

 

גאים עד מאוד בחברה שלהם, במהגיהם ובדרך חייהם, לתושבי איי  פירוש המשפט המקורי: .10
  טרובריאד כמעט ולא אכפת מדעתם של זרים.

כיוון ) פסלת  (2פסלת כיוון שטועת שזרים מתעייים בתושבי האיים, תשובה (1תשובה (
) פסלת כיוון שטועת 3שמייחסת את הטעה במשפט המקורי לדבריהם של זרים, תשובה (

  שתושבי האיים מגים על דרך חייהם מזרים.
  ).4התשובה הכוה היא (

   



  
 

  -6מצאת כעת במרחק של למעלה מ Xפיויר , החללית 1972-שוגרה ב פירוש המשפט המקורי: .11

מכדור הארץ, עובדה שהופכת אותה לחפץ מעשה ידי אדם  מיליארד מייל [יחידת מידה לאורך]
  הרחוק ביותר ביקום.

) פסלת כיוון שטועת  (2פסלת כיוון שטועת שהחללית עדיין משייטת ביקום, תשובה (1תשובה (
שהחללית מצאת במרחק הגדול ביותר מכל חפץ אחר שהאדם ייצר (במשפט המקורי הכווה היא 

פסלת כיוון שטועת שהחללית מצאת בחלל למשך הזמן הארוך ביותר  )3לכדור הארץ) ותשובה (
  אי פעם.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

למרות שמחקרים רבים בוצעו במדיות מתפתחות כדי לבדוק את הקשר  פירוש המשפט המקורי: .12
תזוה ודלקות חריפות בדרכי השימה, מעט תשומת לב יתה למחקר של גורמים אחרים -בין תת

  שויים לתרום לדלקות מסוג זה.שע
) פסלת כיוון שטועת שהוכח שאין השפעה לגורמים אחרים על דלקות שימה חריפות, 1תשובה (
) פסלת כיוון שטועת שהגורם המשפיע ביותר על דלקות שימה חריפות הוא תזוה 3תשובה (

שימה כבעיות תזוה ולדלקות בדרכי ה (-פסלת כיוון שמתייחסת לתת4לקויה ותשובה (
  בריאותיות פרדות, ומוסיפה כי בעיות אחרות לא חקרו די הצורך.

  ).2התשובה הכוה היא (

 

והשפעתה על המשך ההיסטוריה  מגה כרטההטקסט עוסק בגורמים שהביאו להתפתחות ה .13
  ומכאן, על חשיבותה. –המערבית 

  ).3התשובה הכוה היא (

 

 He used his authority for his own good and put his interests ahead of his: "2-3שורות  .14

country's".  

 לפיכך, מדובר בדוגמה לשימוש במעמדו לקידום טובתו האישית.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

הפסקה השייה מתארת כי הברוים והכסייה הציגו מספר דרישות למלך. רק לאחר שאיימו עליו  .15
. מגה כרטהיהם. הדרישות הועלו על הכתב במסמך שקרא במלחמה, הוא כע והסכים לדרישות

המסמך מוה את הזכויות שהמלך הסכים לתת לברוים ולכסייה וכן את המגון שהוסמך לפקח 
  שדרישות אלו ימולאו.

  ).1התשובה  הכוה היא (

 

) ולכן הגבילה 1חייבה את המלך להוג לפי חוקים מסוימים ( מגה כרטהלפי הפסקה האחרוה, ה .16
). כמו כן, היא היוותה השראה למסמכים מאוחרים יותר דוגמת החוקה האמריקית 3את כוחו (

)4.(  
  ).2התשובה הכוה היא (

 

 …Many of its ideas and even some of its language were included in": 17-19שורות  .17

and the Declaration of the Rights of Man in France."  

  ).1התשובה הכוה היא (

 

  בעבר ובהווה. –האדם לטרטולות -הקטע עוסק בעיקרו בגישתם של בי .18
  ).3התשובה הכוה היא (

 



  
 

  ).2שים (שורה  20-בפסקה הראשוה מצוין כי משך חייהן של הטרטולות יכול להגיע ל .19
  ).1התשובה הכוה היא (

 

להסיק מפסקה זו כי אשים מאמיים, שלא בצדק, כי שיכתן של הטרטולות יכולה להרוג  יתן .20

  .".Even when they do, the bite is not lethal": 7-8בי אדם. שורות 

  ).1התשובה הכוה היא (

 

 where the prescribed remedy for the bite… was wild dancing…. The …: "11-13שורות  .21

."developed from this practice "tarantella," lively  

  לפיכך, מקור הריקוד הוא בריקוד שבוצע כדי לרפא את שיכת העכביש.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

 In fact, so many tarantulas have been taken from the wild… some: "16-17שורות  .22

"have become endangeredspecies . 

  מספר זים כעת בסכת הכחדה. יתן להבין כי
  ).4התשובה הכוה היא (

  

  


