
 

  3בחיה מספר  ןפתרו

  

  פרק ראשון
  

מספר   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
  השאלה

1  2  2  4  2  3  1  3  1  2  4  2  3  4  4  2  1  2  4  2  
התשובה 
  הכוה

  

  

  פרק שי
  

מספר   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
  השאלה

4  2  1  3  3  1  2  4  2  1  2  4  1  4  3  3  1  2  4  1  4  2  
התשובה 
  הכוה

  

  

  פרק שלישי
  

מספר   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
  השאלה

3  3  4  1  4  1  4  1  2  1  2  4  1  3  3  1  2  4  1  2  1  3  1  
התשובה 
  הכוה

  

  ראשוןפרק  – חשיבה כמותית

עמודים בדקה. כאשר מחברים זאת  3דקות יתן להסיק כי היא מדפיסה  ם בשלושעמודי  9 אם מדפסת ב' מדפיסה .1

עמודים בדקה,  10עמודים בדקה, יתן לראות כי שתי המדפסות מדפיסות ביחד  7להספקה של מדפסת א', המדפיסה 

  דקות. 5-עמודים ב 50כלומר, 

  ).2התשובה הכוה היא (

 

שקלים 120(מחיר החולצה שקתה שלומית). הסכום ששאר לשלומית לאחר הקיה הוא  80הם 200מתוך  40% .2

  (הסכום שהיה לשלומית פחות מחיר החולצה).

מכאן יש לחשב: 
3

2

120

80
=  

  ).4התשובה הכוה היא (
  

 ADתון כי .3 AB=  3ומכאן כי גםADB = α∢ .(מצאות זוויות שוות מול צלעות שוות במשולש)  

 :ABDבאמצעות חישוב סכום זוויות במשולש  3αיתן למצוא את 

3 3 30 180α + α + ° =  ,6כס איברים דומים וקבל ° 150α = 25α, כלומר ° = °.  

55BACכעת יתן להבחין כי  = 75ABC-ו ∢° = °∢.   



 

β:180וכל למצוא את  ACBבאמצעות חישוב סכום הזוויות במשולש  55 75 50β = ° − ° − ° = °  
 ).2התשובה הכוה היא (

80ולכן  80הם  bמתוך  %aתון כי  .4
100

ab
80ולכן  80הם  cמתוך  %bכמו כן תון כי . =

100

bc
=.  

על כן וכל לקבוע כי 
100 100

ab bc
b. לאחר צמצום קבל = c= 1, היחס בין המספרים הוא.  

 ).1התשובה הכוה היא (

 

  פישוט הביטוי לפי חוקי החזקות: .5
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 ).2התשובה הכוה היא (  

  

1B) לא מתקיימת בהכרח מכיוון שיתכן מצב בו 1תשובה מספר ( .6 = ,  

1יכול להיות כל מספר אי זוגי בתחום  Aבמצב כזה 9−.  

0A כי) לא כוה בהכרח מכיוון שיתכן 2תשובה מספר ( 0יכול להיות כל מספר זוגי בתחום  B, במצב כזה = 8−.  

Bלא כוה מכיוון ששי המצבים היחידים בהם  )3ספר (תשובה מ A=  עלמים הוא כשהם1או  0ערך כל אחד מה.  

  בכל מצב אחר המשוואה לא מתקיימת.

 ).4התשובה הכוה היא (

  

20באשכול עבים  .7 5עבים ועל כן ברבע אשכול עבים  −36 5עבים אשר בכל אחד מהם  −9   קלוריות.  −10

5מספר הקלוריות המיימלי שצרכה אתי מאכילת עבים הוא  5 25⋅ = .  

9מספר הקלוריות המקסימלי שצרכה אתי מאכילת עבים הוא  10 90⋅ =.  

20בקופסת דובדבים  10דובדבים ועל בחצי קופסת דובדבים  −30 5דובדבים אשר בכל אחד מהם  −15 15−

5קלוריות. מספר הקלוריות המיימלי שצרכה אתי מאכילת דובדבים  הוא  10 50⋅ =  

15ומספר הקלוריות המקסימלי שצרכה אתי מאכילת דובדבים הוא  15 225⋅ =.  

25 -מספר הקלוריות המיימלי שצרכה אתי 50 75+ =.  

90ספר הקלוריות המקסימלי שצרכה אתי הוא:מ 225 315+ =  .  
 ).4התשובה הכוה היא (

  

  שובה הכוה יש לבדוק את כל אחת מהאפשרויות בפרד.תהכדי לגלות מה  .8

הרי שהעלאתם בריבוע וכפילתם אחד בשי  1-גדול מ b-ו 1-שווה ל a) אי השוויון לא הגיוי שכן אם 1עבור תשובה (

2bb -ללא העלאה בריבוע (מכיוון ש b-ו aרה לתת מכפלה גדולה יותר ממכפלתם של אמו   ).1-גדול מ bכאשר  >

התוים קבל כי אגפו הימי של אי השוויון הוא שלילי בעוד שהאגף  מכיוון שעבור הערכים ) לא הגיוית2תשובה (

  השמאלי חיובי, מצב שכזה לא יתכן כי תון שהאגף השמאלי קטן מהימי.

אגפי אי השוויון  שי יהיו, במצב כזה 0וי הוא ערך כל הביט 0-) לא מתקבלת כי כאשר כופלים איבר כלשהו ב4תשובה (

  שווים.



 

  למשללמעשה מקטיה את ערכו ( 1-) מתקבלת מכיוון שהעלאה בריבוע של מספר חיובי קטן מ3תשובה (

2
1 1

2 2

 
< 

 
 .(  

בוע של האגף הימי יהיה חיוביים אך מכיוון שהאגף השמאלי הוא למעשה העלאה בריבמצב שכזה שי אגפי אי השוויון 

  ערכו יהיה קטן יותר.

 ).3התשובה הכוה היא (

 

. מכאן, יתן להסיק שאם רדיוס המעגל המעגל החוסם לקוטר שווהמעגל יתר המשולש במשולש ישר זווית חסום  כאשר .9

ה ביותר, תר הוא הצלע הגדולזכור כי במשולש ישר זווית הי. ס"מ 6-שווה לך היתר של המשולש ס"מ, אז אור 3-שווה ל

היקף המשולש (המורכב מאורך או מסיקים כי לפיכך, ס"מ.  6-ל להסיק כי אורך כל אחד מהיצבים קטן מולכן וכ

). וסף על כך, סכום שתי צלעות במשולש בהכרח 4(-) ו .3וכל לפסול את תשובה (ס"מ 18-בהכרח קטן משלוש הצלעות) 

מ. ס" 12-בהכרח גדול מ . לפיכך, היקף המשולש6-חייב להיות גדול מגדול מאורך הצלע השלישית, ולכן סכום היצבים 

  ).2היא תשובה ( 18-וקטה מ 12-לה מממבט אל התשובות יתן לראות כי התשובה היחידה שגדו

  ).2התשובה הכוה היא (

  

21מספר האשים שגילם  .10   אשים עוים להגדרה זו. 40מוקף בעיגול דק. לפי התרשים יתן לראות כי  −30

 ).4התשובה הכוה היא (

  

 40אחר אשים חשו שהקור בלתי סבל ל 30ה לקור, לפי התרשים יתן לראות כי ה את זמן החשיפהציר האכי מרא .11

  שיות בדיוק.

 ).2התשובה הכוה היא (

  

41יל בוצת הגחברי ק 40מתוך  35בתרשים יתן לראות כי  .12 הצליחו להישאר חשופים זמן רב לחום וזמן קצר  −50

  מחברי קבוצת גיל זו הצליחו להישאר חשופים זמן רב לקור וזמן קצר לחום. 5לקור בעוד שרק 

 ).1התשובה הכוה היא (

 

 40את קבוצת כדי להקל על מציאת התשובה מומלץ להוסיף לתרשים  .13

הילדים וכך לראות את הפתרון בצורה וויזואלית (העיגול המושחר). לפי 

התרשים יתן לראות כי הילדים הצליחו להישאר בחום זמן רב יותר 

21מקבוצת הגילאים    קו זמן קצר יותר בקור.אך הם החזי −30

21ות לחום מקבוצת הגילאים כלומר, הילדים רגישים פח אולם הם  −30

  רגישים יותר לקור.

 ).3התשובה הכוה היא (

  

. מכאן יתן להסיק כי אם 2-כל מספרי זוגי מתחלק ב .14
2

x
( גם ריבועו של המספרהוא מספר שלם  

4

2x
 מספרהוא ) 

  שלם. 

הביטוי 
2

2x
מהביטוי  2גדול פי  

4

2x
-ולכן מדובר במספר זוגי (מכיוון שהוא מתחלק בוודאות ב 

4

2x
 .(  



 

  רח מספר זוגי.(כזכור, מספר זוגי) התוצאה המתקבלת היא בהכ xכאשר מחסרים ממספר זוגי זה את 

 ).1התשובה הכוה היא (

 

1בהטלת הקובייה היא תצח במקרה שגדי יקבל בהטלתו  4מכיוון שועה קיבלה  .15   .3או  ,2

1הסיכוי של גדי לקבל  הוא  3או  ,2
2

1

6

3
=.  

 ).3התשובה הכוה היא (

  

  ופשט את הביטוי ע"י צמצום: xבמקום  5ציב את  .16
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  .2 וקבל -6כפיל את התוצאה ב

 ).2התשובה הכוה היא (

 

17. DC AD= מכיוון ש)-BD .(הוא תיכון במשולש BD  היא צלע משותפת למשולשיםABD ו- BDC.  

BC מכיוון שהיקף המשולשים זהה יתן להסיק כי AB= כלומר משולש ,ABC .הוא משולש שווה שוקיים  

היא  ABובהתאם לכך הצלע , היא זווית ישרה BDAבמשולש שווה שוקיים התיכון לבסיס הוא גם גובה, כלומר זווית 

) ADB(המוצבת מול הזווית הישרה במשולש  ABמשולש ולכן צלע יא בהכרח הצלע הגדולה ביתר. כידוע, היתר ה

  .BD-מגדולה 

 ).4התשובה הכוה היא (

  

2122תון כי  .18 =− )ba( ע"פ חוקי הכפל המקוצר ידוע כי .)ba)(ba()ba( −+=− +−=21ולכן 22 )ba)(ba( .

−=7תון כי  )ba( :וכל להציב ולראות כי תון זה באמצעות .)ba( += 3ולמעשה  721
7

21
==+ )ba(.  

  :b-ו aרכיב שתי משוואות עם שי עלמים כדי למצוא ערכי 

7

3

a b

a b

− =

+ =
 

2וראה כי  aבודד את  10a 5a, כלומר = = .  

2bלאחר הצבת הפתרון באחת מהמשוואות יתן לראות כי  = −.  

)ולכן:  )5 2 10a b⋅ = ⋅ − = −.   

 ).2התשובה הכוה היא (

  

   



 

  .שעות 4לפי התון, הזמן שלוקח לליאור לעבור את הדרך כולה (הלוך וחזור) הוא  .19

  , כפול מזמן סיעתו בהלוך זמן סיעתו בדרך חזורמכיוון שמהירותו כפולה בדרך הלוך, 

כלומר,
3

1
 -ו השעות עוברות בדרך אל ליהיא  4מתוך  

3

2
  מתוכן בדרך חזרה. 

 
3

2
שעות הם  4מתוך  

3

2
   ולכן מהירותו בחזור היא: 2
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20. BC  .הוא היתר במשולש שווה שוקיים וישר זווית  

 ס"מ.22 -שווה ל  BC לפי משפט פיתגורס במשולש זה יתן לחשב ולראות כי 

. במשולש שווה שוקיים BCלצלע  Aכעת יש להוריד גובה מהקודה 

  ס"מ. 2אורכו הוא הגובה שווה למחצית היתר ולכן 

. הגובה במשולש שווה DAEיש לבחון כעת את משולש שווה הצלעות 

צלעות מהווה 
2

3
) מכיוון xמתוך צלע המשולש (אותה סמן באות 

י משולשים בהם גודל שהגובה מחלק את המשולש שווה הצלעות לש

°°°הזוויות הוא  906030   , ציב את הפרטים במשוואה:,,

3

22
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3אורך צלע אחת  3-להכפיל ב יש כדי למצוא את היקף המשולשולכן משולש שווה צלעות זהו 

26
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  ).1(התשובה הכוה היא   

   

  ס"מ  ס"מ



 
  שיפרק  – אגלית

1.   )1 ( simple-  פשוט  

)2(unwanted  -  לא רצוי  

)3 (strong -  חזק  

)4( uneasy - מודאג, לא רגוע  

  אשר חיים ברחובות. לא רצוייםאכזריות כלפי בעלי חיים וסדה על מת לעזור לכל בעלי החיים ה האגודה למיעת

 ).2התשובה הכוה היא (

2.   )1 (convey -  למסור  

)2(consider  -  לשקול  

)3 (pretend -  יםלהעמיד פ  

)4(avoid  -  עלהימ  

  מדיוים בושא. להימעהדרך הטובה ביותר למוע ויכוחים על פוליטיקה היא 
  ).4התשובה הכוה היא (

3.   )1 (changing -  המש  

)2(importing  -  מייבא  

)3 (combining – מאחדמשלב ,  

)4( liberating - משחרר   

  את השפה. לשותוך השימוש היומיומי והפוץ ותל ולאט המשמש קבוצות קטות ידוע ביכולתו להסתןהסלג 
  ).1התשובה הכוה היא (

4.   )1 (freeze -  להקפיא, הקפאה  

)2( fringe -  שוליים, קצה  

)3 (frequency – תדירות   

)4( forecast -  תחזית  

  מדויקת הרבה יותר מאשר בצפון הרחוק או בדרום הרחוק. תחזיתעם מזג אוויר מתון, ה במקומות
  ).4כוה היא (בה ההתשו

5.   )1 (dull - עמום ;משעמם  

)2( pace - קצבצועד, פוסע ;  

)3 (prone – וטה ל-   

)4(dodge  - מתחמק   

  קדימה ואחורה כאשר הם עצביים, וחלקם לועסים את הציפוריים שלהם או את שיערם. פוסעיםאשים מסוימים 
  ).2התשובה הכוה היא (

 

 

 



 

6. )1 (decency -  ותהגי  

)2( efficiency - יעילות   

)3 (remoteness - ריחוק   

)4( willfulness -  הכוו  

 הוא לא ישקר, יגוב, ירמה או יוליך שולל אף אחד בשוםאשים אמרו ש; ללא רבב הגיותאדם בעל  אברהם ליקולן היה

  .סיבות שהן

  .)1התשובה הכוה היא (

  

7. )1 (abandoned -  חטוש, מוז  

)2(  abundant– שופע, גדוש  

)3 (deprived – ושלל ממ ע אומש  

)4( disproved - פרך וה  

  

ורידים מתחת לעייים שלו, וזו הסיבה לכך שיש לו ואגר במחזור הדם שלו מאט ודם  תו שיה,ימא מעתכאשר 

  עיגולים שחורים מתחת לעייים כאשר אחו עייפים.

  ).3התשובה הכוה היא (

8. )1 (synonym – רדף שם  

)2( pioneer - חלוץ  

)3 (felon – עבריין, פושע   

)4( spouse – בת זוג/בן  

לשעבר אשר השתמש בידע שלו על הפושעים  עברייןעל ידי יוג'ין וידוק,  1833סוכות הבילוש הראשוה הוקמה בשת 

  הפריזאים על מת להפוך לקרימיולוג מומחה.

  ).3התשובה הכוה היא (

  

  דבורת הדבש מייצרת בערך כפית אחת או שתיים של דבש במהלך חייה. משפט המקורי: ות המשמע .9

 .לכל הפחות) – at least( לכמות המיימליתהמיוצר על ידי דבורת הדבש הופכת את כמות הדבש  תשובה זו :)1תשובה (

  התשובה פסלת.

  ובה פסלת.התש של הדבורה. )תיצריופרודוקטיביות (מתה את ייצור הדבש ב תשובה זו :)2תשובה (

  התשובה פסלת.מוסיפה שיפוט ערכי לגבי כמות הדבש שהדבורה מייצרת.  תשובה זו :)3תשובה (

תשובה זו חוזרת על האמר במשפט המקורי: כפית אחת או שתיים של דבש הן הכמות הכוללת של תפוקת  ):4תשובה (

  דבורה אחת במהלך חייה. זו התשובה הכוה.

  ).4ה היא (הכו התשובה

  

  



 

-וב 1811-שלוש רעידות אדמה עוקבות אדירות גרמו להר המיסיסיפי לזרום אחורית במשמעות המשפט המקורי:  .10

1812.  

היסוח המוצג בתשובה זו הופך את הר המיסיסיפי לושא המשפט ושומרת על משמעות המשפט המקורי:  ):1תשובה (

מי הר המיסיסיפי זרמו לאחור, לאחר שלוש רעידות אדמה עוקבות שפקדו  ,17-במהלך השים המוקדמות של המאה ה

  . זו התשובה הכוה.successiveמוחלפת במילה  שפירושה "עוקב, סמוך", consecutiveאת האזור. המילה 

יה תשובה זו מסירה את קשר הסיבה והתוצאה שבין רעידות האדמה והשיוי בזרימה, וכן מציגה טעה לפ ):2תשובה (

  ההר שיה את כיווו, ולא בהכרח זרם אחורית כפי שאמר במקור. התשובה פסלת.

  לוש לשיויי הזרימה ולא לרעידות האדמה. התשובה פסלת.תשובה זו משייכת את המספר ש ):3תשובה (

  תשובה זו מוסיפה טעה לגבי זקים אחרים, שאיה מופיעה במקור. התשובה פסלת.  ):4תשובה (

   ).1וה היא (ה הכהתשוב

  

בכדי לבטא רגשות  פיזייםסימים  160-קולות שוים ו 70-הראו שפילים משתמשים ביותר ממשמעות המשפט המקורי:  .11

  מורכבים.

  תשובה זו מציגה את העובדה המצוית במשפט המקורי כתיאוריה בלבד. התשובה פסלת.  :)1תשובה (

  התשובה פסלת. רגשות.ים כיצד להביע מידה של האדם מהפילמוסיפה טעה לגבי לתשובה זו  ):2תשובה (

  . התשובה פסלת. הבעה-הם החיות הכי רבותלפיה הפילים  מוסיפה טעהתשובה זו  :)3תשובה (

לפי תשובה זו, החוזרת על הטעה המקורית, הוכח כי פילים יכולים לבטא רגשות מורכבים באמצעות שימוש  ):4תשובה (

  .זו התשובה הכוה .פעולות 160-ו  קולות 70-ביותר מ

   ).4התשובה הכוה היא (

  

עסקים אמריקאים מעבירים את מתקי הייצור שלהם למקסיקו, בכווה לקצץ משמעותית משמעות המשפט המקורי:  .12

  בהוצאות ולהגדיל רווחים. 

ר שעברו למקסיקו. התשובה לפי תשובה זו בעלי העסקים גילו את השיפור במאזן הכלכלי שלהם רק לאח ):1תשובה (

  פסלת.

תשובה זו חוזרת על האמר במשפט המקורי, ביסוח שוה: על מת לחסוך כסף ולהגדיל רווחים, חברות  ):2שובה (ת

  אמריקיות מעבירות את מפעליהן למקסיקו. זו התשובה הכוה. 

ם פיסים עוברים למקסיקו, כאשר תשובה זו משה את הטעה המקורית ולפיה עסקים השרויים בקשיי ):3תשובה (

  מקור טוען רק כי מפעלי הייצור עוברים. התשובה פסלת. ה

תשובה זו מוסיפה טעה חדשה לפיה מקסיקו היא המדיה היחידה בה בוחרים עסקים אמריקיים שרוצים  ):4תשובה (

  למקסם רווחים. התשובה פסלת.

   ).2התשובה הכוה היא (

  

טבק בטווח הקרוב והרחוק. בוסף אמר כי יקוטין, בגלל משקלו בסיגריות מסוכן עוד מצויות השפעות של עישון  בקטע .13

  מלבד זאת מצויות מספר מחלות שיתן לחלות בהן בעקבות עישון טבק.. יותר מהרואין

  ).1( היא הכוה התשובה

  

  

  

  



 

אומם  העישון. בקטע בפעולת המוח את )triggersמעורר (אשר , בטבק הפעיל החומר הוא יקוטין כי אמר 1בשורה  .14

פסלת.  )1תשובה (ולכן  הטבק מכילמצוין כי יקוטין הוא חומר רעיל, אך לא אמר שהוא החומר המסוכן ביותר ש

בתשובה חומרים רעילים מלבד יקוטין, ולא שהוא בעצמו מכיל אותם כפי שאמר  4,000אמר שהסיגריה מכילה  בוסף,

 ציאידי.  הוא הידרוגן )4שובה (תהחומר שבו השתמשו בתאי הגזים כפי שמצוין ב ).3(

  ).2( היא הכוה התשובה

  

15. potent  =יקוטין...  .עוצמתי, חזק"יותר מהרואין". עוצמתי 

)1 (particular – ספציפי, ייחודי  

)2 (paltry – עלוב, חסר ערך  

)3 (precious – יקר ערך  

)4 (powerful - צמתיעו  
  ).4( היא הכוה התשובה

  

התוכן של אותן זו מוצגת שאלה על בסיס העובדות שתוארו בפסקאות הקודמות, ולא סיכום  בפסקה :)1( תשובה .16

 התשובה פסלת.  .פסקאות

הפסקה השלישית מעלה את השאלה מדוע אשים מתעלמים מן העובדות שתוארו בפסקאות הקודמות. זו  ):2תשובה (

  ה. התשובה הכו

  התשובה פסלת.  (דאגות, בעיות) חדשות כלל. concerns מתוארות זו לא בפסקה :)3( תשובה

 ומציגה כוותן את מקבלת אלא, הקודמות הפסקאות של השלישית איה מערערת על המסקות הפסקה :)4( תשובה

  התשובה פסלת. . מהן שובעת שאלה

  ).2( היא הכוה התשובה

 

 אם, כלומר", people do not always do what's best for them in the long run " האחרוה הפסקה פי על ):1תשובה ( .17

 לומר שהם מקבלים החלטות מוטעות.  יתן, עבורם שטוב מה את עושים תמיד לא אשים

 לכך. יתלחץ חברתי מובא בתור אחת מהסיבות בגללן אשים מתחילים לעשן, אך לא בתור הסיבה העיקר ):2תשובה (

 פסלת.התשובה  

  . בטקסט. התשובה פסלתאיסור על עישון בחוק לא מצוין  ):3תשובה (

  התשובה פסלת. . ייטב כך, מוקדם שיותר ככל, לעשן מפסיקים למתי חשיבות יש כי אמר פסקהב ):4תשובה (

  ).1( היא הכוה התשובה

  

לייצר (העצים  - produceמתאימה למשפט היא הן המילה , לכהיה "להיב, להפיק" yieldבהקשר זה משמעות המילה  .18

  . תרמילים) מייצריםתרמילים = העצים  מיבים

  ).3( היא הכוה התשובה

  

מעורר תגובה כימית  אשר PEAבפסקה השייה אמם מצוין ששוקולד מכיל לא מוזכר שימוש בקקאו ככימיקל.  בטקסט .19

, currency), 1תשובה (מתאהבים, אך לא שהקקאו הוא כימיקל.  במוח המזכירה את זו שמתעוררת בו כאשר או

) 7) מתייחסת לאמוה כי הקקאו מעורר תשוקה (שורה 2), תשובה (6מתייחסת לשימושו ככסף בתקופת האצטקים (שורה 

  ).6ל תרבויות עתיקות (שורה ) מתייחסת לשימוש בקקאו בטקסים ש4ותשובה (

  ).3( היא הכוה התשובה

  



 

 יתן יין -שלהם  המרכזייםהקפה מוזכרים כדוגמאות למשקאות שוצרים ממגוון רחב של סוגים של המרכיבים היין ו .20

 שגם להסביר כדי האלה הדוגמאות את מביא הכותב. שוים קפה מפולי לייצר יתן וקפה שוים מסוגים מעבים לייצר

  .קקאו פולי של שוים סוגים מהרבה לייצר יתן שוקולד

  ).1( היא כוהה התשובה

  

 ←) 16הקקאו מובא על ידי הספרדים לאירופה (שורה  ←) 3הכון הוא: קקאו משמש כאוכל במקסיקו (שורה  הסדר .21

איה מדויקת, כיוון שלא אמר כי האצטקים מכרו את הקקאו  3). תשובה 21-22השוקולד הופך למוצר פוץ (שורה 

  ברית.  לאירופאים, או שהאירופאים מכרו אותו לארצות ה

  ).2( היא הכוה התשובה

  

, ובפסקה המיוצר בעולם בשהבפסקה האחרוה אמר כי כיום תושבי ארצות הברית צורכים כמעט מחצית מהשוקולד  .22

הראשוה אמר שעצי הקקאו הים מדרום אמריקה. על כן, יתן לומר שכיום שוקולד צרך בכמויות גבוהות במקומות 

קולד הוא אפרודיזיאק אך ואיה כוה מפי שאמם אמר שפעם האמיו כי הש 3תשובה  ה.שוים מאלו בהם הוא התגל

כו הה זו איאמר שאמו ה.גם  

  ).4( היא הכוה התשובה

  

   



 
  שלישיפרק  – חשיבה מילולית

 .שמיכההוא אחד החומרים מהם יתן ליצור צמר  .פקקהוא אחד החומרים מהם יתן ליצור  שעם .1

  שהרכבת יכולה להוביל, ולא החומר ממו היא עשויה.משא הוא דבר 

  מחוגים הם אחד מרכיבי השעון.

 אלבום.תמוות מסודרות בתוך 

  ).1התשובה הכוה היא (

  

 באי.ה זה להשתמש בתוצר עבודתו שללגור  .סופרלהשתמש בתוצר עבודתו של ה זהלקרוא  .2

  וצר עבודתו של המוכר.יתן לקות משהו מזבן (מוכר), אך לקות זה לא להשתמש בת

  לתקן זו הפעולה שמבצע הסדלר.

 לסחוב זו הפעולה שמבצע הסבל.

  ).3הכוה היא (התשובה 

  

 צור.לאחר  הופך משהו ועלמי ש אוס.לאחר הופך מישהו מאלץ מי ש .3

  מי שמטמא הופך דבר להיפך מטהור.

  מי שמתכסה הופך את עצמו לעטוף.

  מה שדוהה הופך בעצמו לדהוי.

  ).1ה הכוה היא (התשוב

  

 .כווהבחוסר זהירות עלול להפוך ל גיהוץ. מי שמבצע דקרבחוסר זהירות עלול להפוך ל תפירהמי שמבצע  .4

  מי שביצע שטיפה הוא מי שיקה (זו לא תוצאה בלתי רצויה של השטיפה).

  מי שמבצע צילום יכול לגרום לכך שאחר הסתוור.

 המזג גלש.מי שמבצע מזיגה עלול לגרום לכך שהדבר 

  ).2התשובה הכוה היא (

 

המשקפיים פעולה הפוכה מזו שעושים לבצע  - לטשטש .(לייצב)קביים לבצע פעולה הפוכה מזו שעושים ה - לערער .5

 (לחדד). משקפייםה

  לגבות זה לקחת מס.

  מערוך הוא כלי המשמש כדי לרדד.

 הוילון. להסיט זה לבצע פעולה על הוילון, ולא לבצע פעולה הפוכה מזו של 

  ).1התשובה הכוה היא (

 

  יתרה. אדיקותב והגהוא מי ש קאי יתרה. מהירותב והגהוא מי שפזיז  .6

  בתמימות יתרה. והגאיו ישר והג ביושר, אך 

  אמין הוא מי שמפגין אמיות.

 במצב דומה לחברות.ידיד הוא מי שמצא איתך 

  ).4התשובה הכוה היא (

  



 

  זר לצרפת בסופו של דבר הרי שהוא לא אלץ לוותר על תכיתו. התשובה פסלת.אם פוליאון ח :)1תשובה ( .7

פוליאון ציפה לכבוש את עכו בקלות אך להפתעתו הקרב היה קשה וכוחותיו אלצו לסגת. זו התשובה  :)2תשובה (

 הכוה.

הצליח לחדור את חומות אם פוליאון ציפה שיצליח לכבוש את עכו לא הגיוי שהוא הופתע מכך שצבאו  :)3תשובה (

  העיר ולכבוש אותה. התשובה פסלת.

קרב בעכו יהיה קשה יותר מהקרבות בעכו ובחיפה, ולכן העובדה שהקרב היה מתיש פוליאון ציפה שה :)4תשובה (

 ימים לא עומדת ביגוד לציפיותיו. התשובה פסלת.  54ומשך 

  .)2התשובה הכוה היא (

  

לקוצרט, כדי לראות משחק כדורסל, אבל מאחר שבסוף לא שידרו את המשחק,  תכתי לא ללכת :)1תשובה ( .8

  הלכתי לקוצרט. זו התשובה הכוה.

אם לדעתי אכילת בשר איה מוסרית, מדוע חרגתי מהחלטתי להפסיק לאכול בשר ואכלתי אומצה?  :)2תשובה (

 התשובה פסלת.

גין גד מחירי הדלק ובין החלטתי בסופו של דבר לא להצטרף אין יגוד בין הצהרתי שאין בכוותי להפ :)3תשובה (

  להפגה בושא. המילים "אף על פי" אין מתאימות. התשובה פסלת.

 אם בוטלה הישיבה במשרד, אין סיבה שאתעכב. התשובה פסלת. :)4תשובה (

  .)1התשובה הכוה היא (

  

ריאותיות, ומע מבשר, אך לא מסיבות מחפשים אדם שאוכל פירות, אך לא מסיבות ב או ):1תשובה ( .9

אידאולוגיות. במקרה הזה, אורי מע מבשר (צמחוי) בשל התפיסה המוסרית שלו וגם אוכל פירות מהמלצת רופאו. 

המבה של "אמם...  לכן -כלומר, מע מאכילת בשר בשל סיבות אידיאולוגיות וגם אוכל פירות מסיבות בריאותיות

  תשובה פסלת.אך..." איו מתאים. ה

אחו מחפשים דוגמה לאדם שמרבה באכילת בשר אבל לא מסיבה אידיאולוגית. הדוגמה היתת היא  ):2תשובה (

  של אדם צמחוי, כלומר, הוא דווקא מע מאכילת בשר, ולכן איה רלווטית לטעה. התשובה פסלת.

יות, ומע מבשר, אך לא מסיבות ים אדם שאוכל פירות, אך לא מסיבות בריאותאו מחפש ):3תשובה (

אידאולוגיות. אורי מע מבשר מסיבה בריאותית (לא אידאולוגית), ואוכל פירות כי יש לו עצי פרי בגיתו (לא סיבה 

  בריאותית). זו התשובה הכוה. 

רות, ולכן מחירם הזול של הפי –ירות מטעמים כלכליים הבעיה בתשובה זו היא שאורי דווקא כן צורך פ ):4תשובה (

  איו דוגמה מתאימה. התשובה פסלת.

  ). 3התשובה הכוה היא (

  

משמעות הביטוי היא שאדם שלא מסוגל לעשות דבר מה בתאים רגילים, בוודאי לא יוכל לעשות אותו בתאים  .10

ה כוה ) אי2בוודאי לא יצליח בתחרות למקצועים. תשובה (קשים יותר. כך, אם עידן כשל בתחרות לחובבים, הוא 

   גם בעבר וגם עכשיו מדובר בהתמודדות עם אלוף הארץ באגרוף. -משום שאין שיוי בתאי המשימה 

 ).3התשובה הכוה היא (

 

   



 

להימצא יותר מפרמיון מאחר שלא יתן לשכן יותר מפרמיון אחד באותה רמת ארגיה, הרי שלא יכול  ):1תשובה ( .11

  ובה הכוה.אחד ברמת הארגיה המוכה ביותר. זו התש

אמר כי לא יתן לשכן יותר מפרמיון אחד באותה רמת ארגיה, אך לא משתמע מכך שלגבי פרמיון  ):2תשובה (  

  ספציפי, יש רק רמת ארגיה אחת שבה יתן לשכן אותו. התשובה פסלת. 

פרמיון אחד עם הרבה לשכן יותר מפרמיון אחד בכל רמת ארגיה, אך אין מיעה לשכן  אמר כי לא יתן ):3תשובה (

בוזוים אחרים, ולכן ייתכן שבמצב זה יהיה גם פרמיון אחד שיימצא ברמת הארגיה המוכה ביותר. התשובה 

  פסלת.

רמת ארגיה, לא משתמע מכך שיתן לשכן  באותהאמר כי אין הגבלה על מספר הבוזוים שיתן לשכן  ):4תשובה (  

     שובה פסלת.את הבוזוים בכל רמת ארגיה שהיא. הת

  ). 1התשובה הכוה היא (  

  

איו עוקץ או מן התון שרק יתושים עוקצים או לומדים כי כל מי שעוקץ הוא יתוש. מן התון שמי שאיו מעופף  .12

לומדים כי כל מי שעוקץ מעופף. מכאן שכל אחד מהתוים מלמד על תכוה אחרת של יצורים עוקצים. על שמוליק 

 יתוש ומעופף, ולכן אף אחד מהתוים (או צירופם) לא יכול לעזור לו להסיק שהוא גם עוקץ.או יודעים שהוא 

  ).4התשובה הכוה היא (

  

, אצל אשים בריאים בכל יקיצה מפרישה בלוטת הקון לגוף )3תשובה (). לפי 4) ו(3), (1ת (תבון בצירוף התשובו .13

לות בחומרים ממריצים בכל פעם שצורכים אותם, ומכאן , האוטומין גורם לפיתוח ת)1תשובה (אוטומין. לפי 

מסבירה מדוע אצל חולים בפהקת לא וצרת תלות  )4תשובה (שאשים בריאים יפתחו תלות בתרופות ממריצות. 

  בלוטת הקון אצלם לא מתפקדת, ולא מפרישה את האוטומין שמייצר את התלות.  -כזו 

 ).2א (התשובה הכוה הי

 

פסקה, השערותיה של הפסיכואליזה אין יתות לבדיקה ביסוי מאחר שהיא עוסקת בישויות לפי ה ):1תשובה ( .14

שקשה מאוד לקבל מידע עליהן, אך מודלים פסיכולוגיים רבים מבוססים על הפסיכואליזה וכן יתים לבדיקה 

 סוי. זו התשובה הכוה.ערה שלא יתת לבדיקה בימכאן שיתן לבסס מודל היתן לבדיקה ביסוי על הש -ביסוי 

מהפסקה ובע כי המתגדים לקבלת הפסיכואליזה כתחום מחקר מדעי טועים זאת כיוון  ):2תשובה (

שהפסיכואליזה בוחת ישויות שלא יתן לבחון אותן ביסוי. המתגדים אים טועים כי הפסיכואליזה לא היוותה 

 .גיים אחרים. התשובה פסלתבסיס למודלים פסיכולו

לטעת המתגדים לקבלת הפסיכואליזה כתחום מחקר מדעי, מה שהביא ליתוקה של הפסיכואליזה  ):3תשובה (

  מגוף הידע המדעי הוא הדרך שבה היא הסיקה מסקות מרחיקות לכת, ולא המסקות עצמן. התשובה פסלת.

יאות, אך לא ובע מכך שגם לפי הפסקה, יש השערות בפסיכואליזה שמעולם לא בחו מול המצ ):4תשובה (

להיפך, לפי הפסקה מודלים אלה כן  -המודלים הפסיכולוגיים המבוססים על השערות אלו לא בחו מול המציאות 

  יתים לבדיקה ביסוי. התשובה פסלת. 

  ).1התשובה הכוה היא (

   



 

יש משים. אם יתגלה שאין  ביסוי זה וכל לבדוק האם לאשים שאוכלים חלזוות וחשפים לשמש ):1תשובה ( .15

להם משים, לא וכל לדעת האם הדבר ובע מאכילת החלזוות, או שהחשיפה לשמש כלל לא גורמת להופעת 

 משים, ולכן לא וכל להכריע בין החוקרים. התשובה פסלת.

ם למוע את ם אלו אין משים, למרות שהם לא אכלו את החלזוות שכביכול אמוריאם יתגלה שלאשי ):2תשובה (

הופעת המשים, הדבר מחזק את טעתו של חוקר ב' לפיה חשיפה לשמש כלל איה גורמת להיווצרות משים. אם 

המשים יתגלה שלאשים אלו (או לחלקם) יש משים, הדבר יחזק את הטעה לפיה החלזוות הם שמעו את הופעת 

  לאחר חשיפה לשמש. זו התשובה הכוה.ולכן כשלא אוכלים אותם אין מה שימע את הופעת המשים  -

ביסוי זה וכל לבדוק האם האשים שאוכלים חלזוות ואין להם משים חשפו לשמש. אם הם לא  ):3תשובה (

שף לשמש. גם אם אשים אלה כן חשפו לשמש, לא יתן ללמוד דבר על טעות החוקרים, שעוסקות במי שכן ח

בדה שאין להם משים ובעת מכך שהם אוכלים חלזוות או מכך שהחשיפה חשפו לשמש, לא וכל לדעת האם העו

  לשמש לא גורמת להופעת משים. התשובה פסלת.

ולם ביסוי זה וכל לבדוק האם האשים שחשפים לשמש ואין להם משים אוכלים חלזוות. אם כ ):4תשובה (

ם (החלזוות או שהחשיפה לשמש כלל לא גורמת אוכלים חלזוות, לא וכל לדעת מהי הסיבה לכך שאין להם משי

  למשים). 

  ).2התשובה הכוה היא (

  

ראשית בין את המשפט, ומדוע יתן לפרשו בכמה אופים: לא בכל יום והג אודי לאכול שזיפים או עבים ירוקים".  .16

יש ימים בהם אודי לא  - 1 כלומר, יש ימים שבהם אודי לא אוכל שזיפים או עבים ירוקים. יתן לפרש בשתי דרכים:

ם אודי לא אוכל שזיפים (מכל סוג) או עבים ירוקים. בכל יש ימים בה - 2אוכל שזיפים ירוקים או עבים ירוקים; 

ולכן אין או יכולים להסיק שיש ימים בהם אודי לא אוכל עבים שאים  -מקרה, המשפט מתייחס לעבים ירוקים 

 ירוקים. 

  ).1התשובה הכוה היא (

  

שלה ראים גדולים יותר, ולא  אם קרן בוחרת בקפידה את התפוזים, ייתכן שזו הסיבה לכך שהתפוזים ):1תשובה ( .17

 הרעש הסביבתי. עובדה זו מחלישה את המסקה.

אם הלקוחות בשוק מעבירים תפוזים מדוכן לדוכן באופן אקראי, הרי שאצל תומר מצאים גם תפוזים  ):2תשובה (

הגיוי לכן לרעש סביבתי, ואצל קרן מצאים גם תפוזים שלא חשפו לרעש סביבתי, ולכן לא  אשר חשפו קודם

  שהרעש הסביבתי הוביל להבדל בגודל התפוזים של קרן ושל תומר. עובדה זו מחלישה את המסקה.

, בעוד ייתכן שהתפוזים של קרן ראו לתומר גדולים יותר משום שהוא הביט בהם בלי משקפי ראייה ):3תשובה (

  המסקה. שעל התפוזים שלו הוא מביט כשהוא מרכיב משקפי ראייה. עובדה זו מחלישה את

מאחר שכל התפוזים הוברקו בחומר מיוחד כשהגיעו לשוק, הרי שהחומר המיוחד איו יכול להסביר  ):4תשובה (

בדל זה. זו התשובה את ההבדל בגודל התפוזים של קרן ושל תומר, ולכן לא מחליש את ההסבר שתומר הציע לה

 הכוה. 

  ).4התשובה הכוה היא (

  

   



 

שזמר מצליח שר יפה בשל ריבוי מעריציו. הקשר ההגיוי הוא שמכיוון לדברי יוסי לוי, דובר משרד התחבורה סבור  .18

מכאן או לומדים שיוסי לוי רומז שדובר משרד התיירות מחליף  שהזמר שר יפה יש לו מעריצים רבים, ולא להיפך.

העלייה במספר הופשים בדרום הארץ היא לא התוצאה של פתיחת קו הרכבת החדש, אלא  -ן סיבה לתוצאה בי

איה כוה, משום שלפי יוסי לוי דווקא יש קשר של סיבה ותוצאה בין מספר הופשים  )2תשובה (יבה להקמתו. הס

איה כוה  )3תשובה (והתוצאה.  לבין הקמת תשתיות תחבורתיות, אלא שדובר משרד התיירות החליף בין הסיבה

ים בדרום הארץ, אלא שהוא איו מייחס משום שייתכן שיוסי לוי סבור גם הוא שבקיץ תהיה עליה במספר הופש

איה כוה משום שגם אם קו הרכבת הוקם כמעה לריבוי הופשים  )4תשובה (זאת להקמת קו הרכבת החדש. 

 שים בו, ויוסי לוי איו מתייחס לכך בדבריו.בדרום, אין לדעת אם הם יהיו רוב המשתמ

  ).1התשובה הכוה היא (

  

לא יכלו להבין לליבו. השיגעון הילדותי שלהם לאוטוריטיזם דורש שהאמות  'פושעים': "אין תמה שה8-9 ותשור .19

ת אמות שתשרת את הסמכו ו, המכוה כאן ה"פושעים", רצמגיםהאדם". ה-עצמה תשמש מכשיר לטמטום של בי

 (אוטוריטה). 

  ).4התשובה הכוה היא (

  

 אותן, וצרו בהן והטכיקות העבודות אופיהגו בהשראת מודלים אמותיים של אותה תקופה, אולם,  העבודות" .20

 .אומות'"-לאור זאת, היו שכיו את התועה ויצירותיה 'אטי ...הקהל את לזעזע ועדו, עצמם התועה אשי פיתחו

  ל.וא באופיין החריג של היצירות, שועד לזעזע את הקהמקורו של הכיוי ה

 ).1התשובה הכוה היא (

  

שיר הקורא לחדול ממלחמות אמם מתאים מבחית התוכן להיות יצירה דאדאיסטית, אך כדי להיחשב ליצירה כזו  .21

איו יכול להיות צריכים להיות בו אלמטים של חוסר היגיון, אקראיות או ביטול ערכה של האמות, ובוודאי שהוא 

  שיר מסורתי.

 ).4התשובה הכוה היא (

  

  .בקטע לא מוזכר כי חברי תועת הדאדא יסו לשכע את מתגדי התועה .22

 ).3התשובה הכוה היא (

  

אף אחד מבין האמים המוזכרים בפסקה הרביעית לא ביטא ביצירותיו התגדות חרצת למלחמה. וורהול אמם  .23

איה כוה משום שהן  )1תשובה (ר המלחמה, אך לא אמר כי התגד למלחמה עצמה. ביקר את ערכי החברה שלאח

איה כוה משום שבתקופת ה"פופ ארט"  )2תשובה (הסוריאליסטים והן וורהול קראו תיגר על מוסכמות החברה. 

  יצרו קולאז'ים, שבהם 

תחומיים, ובשל -והעלאת מופעים רב איה כוה, למשל בשל השימוש בקולאז'ים )4תשובה (אלמט של אקראיות. 

  חודית של וורהול, ששכפל את יצירותיו כדי לטשטש את הגבולות בין אמות לתעשייה. הטכיקה היי

  ).3התשובה הכוה היא (

 


