
 

  2011פתרוות מבחן אמת, מועד יולי 

  

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

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

  פרק ראשון –חשיבה מילולית 

  כעס. -חרון אף פחדות.  -מורך לב סבלות.  -רוח אורך  .הפליה לטובה - משוא פים .1

 ).2התשובה הכוה היא (

שם כולל לחפצים  -סדקית  מין גרוע של אדמה. -זיבורית  מגבת. -אלוטית  .גברת חשובה - מטרוית .2

  קטים, בעיקר כלי תפירה.

 ).1א (יההתשובה הכוה 

  . היח עליו את הרגלייםשרפרף מוך המוח לפי אדם היושב על כסא כדי ל - הדום .3

 ).2התשובה הכוה היא (

  מוט, עמוד. -כלוס  .4

 ).4התשובה הכוה היא (

    .כרוולוגימסודר לפי סדר יומן  .אלפביתימסודר לפי סדר מילון  .5

 ).1התשובה הכוה היא (

   .צפיפותהיא תהליך להגברת הדחיסה . יעילותהוא תהליך להגברת הייעול  .6

 ).3התשובה הכוה היא (

  בעצמה. רצה  -השתוקק בעצמה. היכה  -הפליא מכותיו  .7

 ).1התשובה הכוה היא (

     .התגרותהתעלם מהבליג . מי שקריאה לעזרההתעלם מ עמד מגדשמי  .8

 ).2התשובה הכוה היא (

    הקופסה.בתוך מיחים משהו  קופסההכן. כשמשתמשים ב על גבימיחים משהו  כןכשמשתמשים ב .9

 ).4יא (התשובה הכוה ה

   ). ביםעקר עש -ב (עיש עשבזו פעולה של סילוק לעשב . מיםזו פעולה של סילוק  לסחוט .10

 ).4התשובה הכוה היא (

  התכתבות. -חליפת מכתבים . ח.ל.פהשורש הוא  .11

 ).4התשובה הכוה היא (



 

   ד.ר.כ. השורש הוא  .12

 ).3התשובה הכוה היא (

   .ע.ר.בהשורש הוא  .13

 ).3התשובה הכוה היא (

רכוש שאדם עוזב אחרי מותו, בהשאלה: יצירות שהשאיר יוצר אחרי מותו.  -עיזבון   .ב.זע.השורש הוא  .14

      חורבן, הזחה.  -עזובה 

 ).3התשובה הכוה היא (

  תומפסון שמר על צעת הפרט באופן קיצוי, ולכן סירב לגלות לציבור את שמו הפרטי. .15

 ).3התשובה הכוה היא (

ב שתועות העייים בזמן שיה קשורות לתמוות העות שבזמן החלומות. ד"ר זקס פרופסור יואלי חש .16

גם מיעים את עייהם בשיה, כלומר אין לתועת העייים חלומות, רים, שאין להם תמוות במצאה שעיוו

    קשר לתמוות בחלומות, וסברתו של פרופסור יואלי מתערערת. 

 ).1התשובה הכוה היא (

סו את שם המאיירת באותיות גדולות יותר מאשר האותיות בהן הודפס שם המחבר. זה יכול על הספר הדפי .17

יכול להאפיל אולי לסייע להצלחת הספר, כי למחבר יש שם רע, והשם הטוב (מויטין מעולה) של המאיירת 

    . (לכסות עליו) עליו

 ).2התשובה הכוה היא (

אזור, ולמרות זאת הם לא ממשיכים באורח החייהם טכולוגיים בקרב החקלאים ב אין הרבה אמצעים .18

המסורתי (טועים מי שחושבים שהם כן ממשיכים), וראיה לכך היא שכיום כבר אין באזור את פסלי 

   האלילים העתיקים.

 ).2התשובה הכוה היא (

    למחלות פש יש סיבות גופיות. טיפול טוב מתמקד בסיבות, ולכן הטיפולים צריכים להתמקד בגוף. .19

 ).1התשובה הכוה היא (

. לו זב בוסף, שמו מתחיל באות ר' אבל ישהיצור שאו מחפשים הוא עכבר אבל שמו לא מתחיל באות א', ו .20

    ראובן, העכבר בעל הזב, מקיים זאת.   .כלומר, זה עכבר בלי זב ששמו מתחיל באות ר'

 ).4שובה הכוה היא (תה

את שיחת טלפון, זאת אומרת שהוא ערך לשיחה באופן שכלל לא רחמים דומה למי שמתלבש בהידור לקר .21

יועיל (כי אי אפשר לראות מה מישהו לובש דרך הטלפון). זה דומה למצב שבו רחמים לומד מתמטיקה 

  כלומר הוא ערך ללימודי ההיסטוריה בצורה שכלל לא תועיל לו. לקראת לימודי היסטוריה, 

 ).4התשובה הכוה היא (



 

להתחתן רק עם אישה גבוהה, אז כדי שהשיים יתחתו צריך להיח שפסיה היא גבוהה. לפי הרצל מוכן  .22

אז אם פסיה גבוהה, גם ), שים גבוהות יתחתו רק עם גבר שהוא גם רגיש וגם בעל חוש הומור, 1תשובה (

ם גבר היא תהג כך. אבל במקרה כזה, היא לא תמצא אף גבר להתחתן איתו, כי היא לא מוכה להתחתן ע

) מבטיחה שהשיים לעולם לא יתחתו זה עם 1שיש לו את שתי התכוות יחד. מכאן, שהעובדה בתשובה (

    זה. 

 ).1התשובה הכוה היא (

ייתכן שההבדלים בתוחלת החיים בשתי אכילת קישואים מביאה לידי ירידה בתוחלת החיים, אזי אם  .23

לא דווקא מכך שתושבי זוקיילד אוכלים קישואים המדיות לא ובעים מכך שבסלרילד אוכלים סלרי, א

  אם זה המצב אז לסלרי אין בהכרח השפעה על תוחלת החיים. שמורידים להם את תוחלת החיים. 

 ).2יא (בה הכוה ההתשו

ור לעדה. זאת אומרת שאחת משתיהן היא הצעירה או יודעים שצילה קיבלה כדור מעדה, ואז החזירה כד .24

(זהו חוק שלא תקף  , כי אחרת לכל אחת מותר לזרוק רק למי שצעירה ממההבכורהוהשיה היא  ביותר

, ולא יכול להיות שצילה צעירה מעדה וגם עדה רק במצב שבו הכי צעירה זורקת, ואז היא זורקת לבכורה)

קו קודם, היא לא אבל, אחו יודעים גם שחה מסרה את הכדור לעדה. חה, לפי מה שהסצעירה מצילה. 

עירה ביותר, ולכן לא יכולה לזרוק לבכורה (כי לפי החוק כל אחת יכולה לזרוק רק למי שצעירה ממה, הצ

  זאת אומרת שעדה היא לא הבכורה, ומכאן שעדה היא הצעירה ביותר. פרט לצעירה ביותר). 

 ).4התשובה הכוה היא (

      מדומה."צעקות" היא המילה המוחלפת, ולכן היא ה .25

 ).3יא (התשובה הכוה ה

, כלומר המשמעות המילולית המילה "הולדתה" משמשת כמטפורה, מאחר שהמטפורות לא באמת ולדות .26

המילה "הולדתה" יכולה להחליף במקרה  .של המילה איה מתאימה בהקשר זה, ויש לפרשה שלא כפשוטה

  הזה את המילה "היווצרותה". 

 ).1התשובה הכוה היא (

לים שאין חורגות ומשפטים באופן אוטומטי כאשר או תקלים במילפי הקטע, או מפרשים מילים  .27

המילה לא חורגת או מסוגלים לעשות זאת כאשר כלומר,  אפשר להבין אותן כפשוטן.מההקשר ולכן 

קיימת אחידות בשדה המשמעות ה המשמעות של המילים הסובבות אותה, או במילים אחרות, כאשר משד

משמעות  ות, וישן בטקסט מילים שמגיעות משדמדובר במטפורותכשבמקרה אחר, למשל  של הטקסט.

     או לא יכולים לפעח אותו באופן אוטומטי.   ,שוים

 ).2התשובה הכוה היא (

(שורה  מה שמת במטפורות הללו הוא למעשה ריבוי המשמעות, כלומר, ותרה להן רק המשמעות החדשה .28

ה "שבע רצון", כעת למילה יש רק משמעות של "מרוצה", למשל בדוגמ .: "שכחה משמעותן המקורית")25

   ולא משמעות של תחושת שובע פיזית. 

 ).4התשובה הכוה היא (



 

). 25(שורה  הן "טמעו בשפה כמילים או כביטויים רגילים" משום שלמטפורות מתות יש רק משמעות אחת, .29

    זאת אומרת שהבת עשית כמו הבתן של מילים רגילות. 

 ).2הכוה היא (התשובה 

לכל מילה בו חייבת להיות מאמר מדעי דורש דיוק, ולכן  ,לעומת זאת משמעות.-המטפורה מאפשרת רב .30

  משמעות מדוייקת ככל היתן, ומילה שיש לה יותר מממשמעות אחת בוודאי לא מתאימה. 

 ).4התשובה הכוה היא (

  



 

  פרק שי –חשיבה מילולית 

  חזר לדרך הישר. -סר מרע  .1

 ).2בה הכוה היא (התשו

  הולך הליכה מתדדת, מדדה. -מהדס  .2

 ).2התשובה הכוה היא (

 - קובעת. שרוך או סרט לקשירה ולקישוט -  שץ .מוט בקצה העגלה שרותמים אליו את הבהמה - יצול .3

  .  עשב קוצי - חרול. כוס, גביע, קרה שעומדת על רגל גבוהה

 ).1התשובה הכוה היא (

 -קבל  .התחרט - םיחלא תן לו מה שהוא זכאי לו; שדד, גזל.   - קיפח .קר כף אל כף)הכה (בעי - ספק .4

   התלון. 

 ).3בה הכוה היא (התשו

   .הרהיא החלק העליון של הפסגה צמרת, העפים העליוים בעץ).  -(אמיר עץ הוא החלק העליון של ה אמיר .5

 ). 1התשובה הכוה היא (

, אך היא איה פתרון לממןמאפשרת הלוואה  .ך היא איה פתרון קבוע, אלחברמאפשרת סיכת ביטחון  .6

   קבוע. 

 ).4התשובה הכוה היא (

   (של מים). קפיאה וצר מקרח  .(של מים) היקוותוצרת מ שלולית .7

 ).3התשובה הכוה היא (

   .מפלהשל  גרם למישהו להיות במצב -הביס  .עייפות) -(לאות לאות להיות במצב של גרם למישהו  - התיש .8

 ).1התשובה הכוה היא (

   . סלידהחש את ההיפך מחושק מתבייש). מי ש -(בוש  גאווהחש את ההיפך מבוש מי ש .9

 ).1התשובה הכוה היא (

   קטן.  שער הוא  פשפש .קטן חלקהוא  שבריר .10

 ).1התשובה כוה היא (

   .פ.ר.שהשורש הוא  .11

 ).2תשובה הכוה היא (ה

   ח.ת.ל.השורש הוא  .12

 ).2בה הכוה היא (התשו



 

  מי שרוצה מאוד, דורש, מבקש).  -(שוחר  .ש.ח.ר השורש הוא .13

 ).3התשובה הכוה היא (

   .ג.ל.להשורש הוא  .14

 ).1התשובה הכוה היא (

תחת הרדיו משדרת גם להקות לא מוכרות, ולכן לא מפליא שהיא השמיעה את להקת "צליל" שחבריה  .15

  . היו עלומי שם

 ).4התשובה הכוה היא (

היועצים לאורך השים היו מתווכחים עם המכ"לית. השה היא רצתה להימע מויכוחים, ולכן מיתה את  .16

   אבל היא לא השיגה את מטרתה כי התברר שהוא מקבה לחלוק על דעותיה. .דלמן הותרן

 ).1התשובה הכוה היא (

לא אכלו גזר, ש חלו בגמלת אף. במחקר היו אשים שת הוא אכילת גזרלקביליו טוען שהגורם היחיד לגמ .17

    .של קביליו וזה מפריך את טעתו

 ).4(התשובה הכוה היא 

רובין ואהרוי היו ידועים כיריבים. זה לא מע מהם להסכים על ושא מסוים (שיהם התגדו לתאוריה  .18

בוא), בדבר מועד הקמת חומת מגידו). העמיתים שלהם לא חשבו שזה יימשך (לא ראו בכך סימן לעתיד ל

     ולכן הופתעו כשההסכמה כן משכה (השיים לא הוסיפו להתצח בסוגיות אחרות). 

 ).1התשובה הכוה היא (

מעטים הסיכויים שסדרת הטלוויזיה החדשה היא תופעה חולפת במדייות הערוץ, כלומר יש סיכוי רב  .19

ה המוכים י הצפיישהמדייות תימשך באותו קו של הסדרה, משום שההלת הערוץ מתעלמת מאחוז

, אז היא תמשיך באותה מדייות. ייתכן שחשוב לה לשדר מוכיםה לא אכפת לה מאחוזי הצפייה ,(כלומר

   ).תוכיות כאלה בלי קשר לאחוזי הצפייה

 ).2התשובה הכוה היא (

שלא פי טעה ב', שמעון מכבד את עצמו, ולכן לפי טעה א', הוא אמור שתי הטעות סותרות זו את זו. ל .20

   .לכבד את עצמו (כי הוא איו מכבד את מי שמכבד את עצמו), אבל זו סתירה לטעה ב' שממה התחלו

 ).3התשובה הכוה היא (

כלומר, גם אם  .תהא שעת השידור אשר תהאהפרופסור מציין כי הוא מתגד להופעת השופטת בדרמה  .21

    שעת השידור תשתה, הוא לא ישה את דעתו. 

כו2ה היא (התשובה ה.( 

אם יובב  רוקן את הכספת.כן הג ברכב ואליהו  לאשלושת השותפים משקרים תמיד. זאת אומרת שיובב  .22

  לא הג ולא רוקן את הכספת, אז הוא פרץ את הדלת, ובץ השותף שותר רוקן את הכספת.

 ).1התשובה הכוה היא (



 

רוצים הם צועים (שום אדם איו מיכל רוצה להפריך את הטעה של ליאת. ליאת אומרת בעצם שרק ח .23

אז כדי להפריך את הטעה, צריך להביא אדם לא  .צוע = אין צועים, וזה לא תקף במקרה שהאדם חרוץ)

   חרוץ, שהוא בכל זאת צוע. גולן, שהוא צוע אך איו חרוץ, מקיים את הדרוש. 

 ).3הכוה היא ( התשובה

24.  ת כי תהליך ההסקה של ליאור לאה טועת דוגמה לתהליך הזקה שגוי דומה  .כוןדפות ם בכל  -היאאמ

פקק תועה יש שוטר, אבל פקק התועה הוא הסיבה להימצאות השוטר במקום, ולא השוטר הוא הסיבה 

לפקק התועה. כלומר, הכשל בהסקה הוא החלפה בין סיבה לתוצאה. מכאן, דפה התכווה לומר שאין זה 

  יאור להיות מדוכא, אלא שבו של ליאור מבקר אצלה כאשר הוא מדוכא. כון שהיא שגורמת לבו של ל

 ).1התשובה הכוה היא (

  .  : "התכוות שעמדו במבחן הברירה הטבעית, כלומר סייעו לאורגיזם שושא אותו לשרוד"6שורה  .25

 ).4התשובה הכוה היא (

עיל להיות פרפר "חקיין", כי בדוגמה, עליה במספר הפרפרים ה"חקייים", גורמת לכך שזה פחות מו .26

היא גורמת להקטת היתרון כלומר,  .הציפורים לומדות שיש פרפרים כאלה ואין סיבה לא לאכול אותם

   ההישרדותי הטמון בשיאת צבעי אזהרה. 

 ).2התשובה הכוה היא (

דלו באירלד תכון גורם לכך שיתקיימו רק האפשרויות הכי יעילות מבחית המתכן. בצורה כזו, בעבר גי .27

יתן לתכן איזה תפוחי אדמה לגדל, וכך קרה  -רק זן אחד של תפוחי אדמה שהצטיין ביבול רב במיוחד 

  שגידלו רק זן אחד (האפשרויות הצטמצמו), וזה היה הזן הכי יעיל מבחית המגדלים, שהם המתכים. 

 ).3התשובה הכוה היא (

מזכירים שהכסת גורם ההכווה לטבע החלה כבר  : "אשים שאים שותפים לחשש זה23-24שורות  .28

מכך משתמע שהכסת גורם ההכווה לטבע איה כה מסוכת (עשו את זה בעבר וזה לא גרם זקים  .מזמן"

    חמורים).

 ).1התשובה הכוה היא (

ת, אם תכוה מסויימת שהאדם טיפח באמצעות הדסה גטית היתה וצרת באקראי בדרך האבולוציוי .29

, והיא לאו דווקא מסייעת לבעל , כי זו תכוה שרצויה לאדםמתפשטת ושורדת ן שהיא לא היתהייתכ

(למשל, תרגולת שמטילה כאשר האדם לא מתערב בחייו והוא מצא בסביבה הטבעית שלו החיים לשרוד 

תכוות אלה לא בהכרח מסייעות לאורגיזמים הושאים אותן לשרוד  - במילים אחרות הרבה ביצים). 

    בסביבתם הטבעית. לכן, התכוות האלה זקוקות להתערבות ולהגה של האדם כדי לשרוד. 

 ).4התשובה הכוה היא (

מהשוות הקיימת בעולם היום (שוצרה  לפי הקטע, הדסה גטית גורמת לשוות גטית מוכה יותר .30

  .   בתהליך האבולוציה)

 ).4התשובה הכוה היא (



 

  ןפרק ראשו –חשיבה כמותית 

  

את שי צידי  2. מבחיה אלגברית, וכל להעלות בחזקת xוכל לפתור על ידי הצבת התשובות במקום  .1

4xהמשוואה וקבל  2  .וס  -ו 2. כעת יש שתי תשובות שיכולות לקיים את המשוואהמכיוון שרק 2מי .

  .2אחת האפשרויות מופיעה בתשובות בחר במיוס 

 ).2היא ( התשובה הכוה

שעות) היא הייתה עוברת פי  bשעות במקום  3bזמן ( 3אם המכוית הייתה וסעת באותה מהירות אבל פי   .2

 2, הדרך שהיא תעבור תגדל גם היא פי 2ק"מ. מכיוון שהמכוית הגדילה את מהירותה פי  3aדרך כלומר  3

גם הדרך  2כן אם המהירות גדלה פי (על פי וסחת התועה יש שוויון בין דרך לבין מהירות כפול זמן ול

  ק"מ.  6aממה שסעה בה קודם  2שעות במהירות גדולה פי  3b -). מכאן, המכוית תעבור ב2תגדל פי 

 ).4התשובה הכוה היא (

56 -ס"מ. מכאן, אורך צלע אחת שלו שווה ל 168היקפו של משולש שווה צלעות הוא  .3
3

168
 תון שאורך .

14 -המשולש שווה להיקף הריבוע כולו ולכן צלע הריבוע שווה באורכה ל צלע של
4

56
.  

 ).2התשובה הכוה היא (

7yx -או יודעים ש .4  :קבל י צידי המשוואהעלה בריבוע את ש אם .  49yx
2  פתח על אם .

ל קבל: פי וסחת הכפל המקוצר את צד שמא  49yxy2xyx 222 ו שתון למכיוון ש .- 

49yx 22   וכל להסיק שערכו של הביטוי0yx  .בהכרח  

 ).2התשובה הכוה היא (

כל משולש יכול להיחסם על ידי מעגל אחד בלבד. יתן לסרטט משולש ולסות לצייר סביבו מעגלים שוים  .5

  בין זאת גרפית.וכך לה

 ).1התשובה הכוה היא (



 

  

או יודעים שיגאל מקבל שכר יומי בסיסי ועליו תוספת עבור כל שטיח שהוא מוכר. מכאן, וכל לחשב מהי  .6

, 450שטיחים שכרו היה  8אותה תוספת קבועה עבור כל שטיח שהוא מוכר מכיוון שתון לו שביום בו מכר 

 3 –ש"ח. מכאן, ההפרש  330שטיחים בו הרוויח  5ום בו מכר רק ש"ח משכרו בי 120 -כלומר גדול ב

ש"ח ומכאן עבור כל שטיח יגאל מקבל תוספת של  120 -שטיחים גרם למשכורתו של יגאל לגדול ב

40
3

120
  וכל לדעת שביום בו מכר יגאל ,200540שטיחים הוא הרוויח תוספת של  5ש"ח. כעת  

130200330"ח וההפרש בין סכום זה למשכורתו הכוללת של יגאל באותו יום ש   ש"ח הוא השכר

  היומי הבסיסי.

 ).2התשובה הכוה היא (

סכום הזוויות הפימיות במצולע בעל יותר צלעות תמיד יהיה גדול יותר. לדוגמא, סכום הזוויות במרובע  .7

בלי קשר למידע הוסף, תמיד סכום הזוויות הפימיות במתומן (טור גדול מסכום הזוויות במשולש. מכאן, 

  צלעות (טור ב).  7א) יהיה גדול מסכום הזוויות הפימיות במצולע בעל 

 ).1התשובה הכוה היא (

וזה סותר את התון במידע  1יהיה  xשווים זה לזה, ערכו של  b -ו aפתור על ידי הצבת מספרים. אם  .8

4bלדוגמא:  a -גדול מיהיה  bהוסף. אם   2 -וa   ערכו שלx ו סתירה  1 -יהיה קטן מושוב יש ל

2bלדוגמא:  b -גדול מ aלתון במידע הוסף. אם   4 -וa   ערכו שלx  מכאן, ערכו של 2יהיה .a  גדול

  .bמערכו של 

 ).1תשובה הכוה היא (ה

ש"ח, אז מחירם של שי כרטיסים (טור ב) הוא  100פתור על ידי הצבת מספרים. אם כרטיס קולוע עולה  .9

21090300כרטיסים (טור א) הוא  3ש"ח. מחירם של  200
100

30
300300   ש"ח. מכאן, ערכו

  של טור א גדול מערכו של טור ב.

  ).1התשובה הכוה היא (

יופיעו בספרת העשרות ובספרת האחדות שווים אחד לשי כי עבור כל מספר  9 -ו 6 -מים שמספר הפע .10

. עם זאת, מספר הפעמים שהספרה 929לדוגמא  9 -יהיה גם מספר המסתיים ב 926לדוגמא  6 -המסתיים ב

ת . מכאן חגי100תופיע כספרת המאות הוא  9 -ואילו מספר הפעמים ש 0תופיע בתור ספרת המאות הוא  6

  .9רשמה יותר פעמים את הספרה 

 ).2התשובה הכוה היא (

  

  



 

אים  y -ו x -מעלות. או יודעים ש -60תון לו בסרטוט משולש שווה שוקיים שזווית הראש שלו קטה מ .11

 בו . וכל להקצין את הסרטוט למצב 60הייתה שווה   -שווים כי אז היה מתקבל משולש שווה צלעות ו
  . yקטן מאורכו של  xמכאן, אורכו של  גדל. yקטה כך  -היא מיימלית ווכל לראות שככל ש

 ).2התשובה הכוה היא (

טלוויזיות  500יוצרו  2002טלוויזיות, מתוכן בשת  2,000השים המתוארות בגרף יוצרו בסך הכל  3 -ב .12

  .25%הם  2,000מתוך  500מכאן, 

 ).1התשובה הכוה היא (

שקלים מסומת על ידי השטח האפור בין  2,000-2,999בעלות שבין  2002מספר הטלוויזיות שיוצרו בשת  .13

  .תטלוויזיו 300כלומר בסך הכל  500 -ל 200

  .400על פי הגרף הוא  2003מספר מכוות הכביסה שיוצרו בשת 

שקלים מסומת על ידי השטח האפור בין  2,000-2,999בעלות שבין  2001מספר המקררים שיוצאו בשת 

  מקררים. 300כלומר בסך הכל  800 -ל 500

  .500הוא  2001מספר תורי האפייה שיוצרו בשת 

 ).4התשובה הכוה היא (

ש"ח כלומר בסך הכל  3,500. מתוכם, רבע מהמקררים עלו מעל 800הוא  2001סך המקררים שיוצרו בשת  .14

   3,999 -ל 3,000מקררים עלו בין  500 -מקררים. או יודעים ש 200

  .3,500 -ל 3,000מקררים עלו בין  300=500-200ומכאן, 

 ).3התשובה הכוה היא (

ש"ח כפול  500ההפרש בין סך ההכסות ממכירת מכוות הכביסה לבין סך עלויות הייצור שלהן יהיה  .15

מכוות כביסה ולכן  1,800ם המתוארות בגרף. בסך הכל מכרו מספר מכוות הכביסה שמכרו בשלוש השי

000,900500800,1 -ההפרש יהיה שווה ל  .  

 ).1התשובה הכוה היא (

תורי אפייה בטווח המחירים המבוקש. בשת  200 -מכוות כביסה ו 200, טלוויזיות 600מכרו  2001בשת  .16

 תטלוויזיו 600מכרו  2003יה בטווח המחירים המבוקש. בשת תורי אפי 300 -מקררים ו 600מכרו  2002

 2002מכשירים, בשת  1,000מכרו  2001תורי אפיה בטווח המחירים המבוקש. בסך הכל בשת  100 -ו

מכשירים בטווח המחירים המבוקש. מכאן, הגרף המתאר את  700מכרו  2003מכשירים ובשת  900מכרו 

  . 1הוא גרף מספר  2001-2003בשים  1,000-1,999ים מכשירי החשמל בטווח המחיר

 ).1התשובה הכוה היא (

  

 



 

כאשר או מורידים גובה לבסיס וצר לו ביחד עם השוק וחצי מהבסיס משולש ישר זווית שבו השוק היא  .17

  היתר. מכאן, השוק בהכרח גדולה מהגובה לבסיס.

 ).2התשובה הכוה היא (

 חייקבדקה. מכאן,  העוגיידקות, אז הספקו הוא חצי  6 -עוגיות ב 3יוי אכל  וכל לפתור על ידי הצבה. אם .18

 y=6 -ו x=3עוגיות. בדוק איזו מהתשובות ותת את התוצאה הרצויה: ציב את  6דקות לאכול  12ליוי 

  . 12ותת  4בתשובות וראה שתשובה מספר 

 ).4התשובה הכוה היא (

כפולה בגודלה מזווית היקפית השעת על קשת זו ותון  BCעל קשת או יודעים שזווית מרכזית השעת  .19

שווה  COBמעלות. מכיוון שמשולש  60שווה  COBמעלות. מכאן, הזווית המרכזית  30 -לו שהיא שווה ל

מעלות וכל לדעת  60) וגם זווית הראש של המשולש שווה r -שוקיים (מכיוון ששתי השוקיים שלו שוות ל

  .r -שווה באורכו ל  BCשווה צלעות. מכאן, גם  הוא COBשמשולש 

 ).3התשובה הכוה היא (

פתור על ידי הצבת מספרים. אם  .20
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2

1
 0 -. מכיוון שמדובר במספרים שליליים, התשובה שהכי קרובה בערכה ל

  .2היא תשובה מספר 

 ).2התשובה הכוה היא (

אבל ההרכב  5+5+5+7או  9+9+8+5חבילות. למשל,  4 -ק"ג ל 22יש מספר הרכבים בהם אפשר לחלק  .21

  ש"ח.  29=9+9+9+2כאשר עלות החבילה תהיה  7+7+7+1ביותר עבור רחל מבחית ק"ג הוא  הזול

 ).3התשובה הכוה היא (

5nפתור על ידי הצבת מספרים. אם .22  ,25n 2  25 -כלומר ל 1 -ו 5, 15הם  25. המספרים בהם מתחלק 

4n. לעומת זאת אם 3 -ו  .2וכל לראות שאותו דבר קורה עם 52 - ושוה מ 5 -אין מחלק הגדול מ  ,

16n 2  ו  4 -הוא מחלק הגדול מ 8. כלומר, 16 -, ו8, 4, 2, 1הם  16. המחלקים של16ואי.  

 ).4התשובה הכוה היא (

  

 



 

והתשובה  99יהיה שווה  111שממו חסר  , חשב איזה מספר1שווה  Bפתור על ידי הצבת מספרים. אם  .23

21011199היא:   מכאן .ABC  202וההפרש  210הואCA  ציב אם .B  קבל ש 2שווה- 

ABC  32199222הוא   213ושוב ההפרשCA 2 - . כלומר ההפרש תמיד יהיה שווה ל .  

 ).2היא ( התשובה הכוה

מעלות. פתור על ידי שתי משוואות בשי עלמים. מכאן,  180או יודעים שסכום הזוויות במשולש הוא  .24

��סכום הזוויות הוא  ABCבמשולש  180452  במשולש .ADC  סכום הזוויות הוא

�� 180602 שווה בין שתי המשוואות השוות ל .- 180  :קבלמעלות ו

�� 602452  קבל �15. על ידי העברת אגפים הציב במשוואה הראשו כעת .

וקבל:   ��� 18045152  :קבל �35. על ידי העברת אגפים ובידוד בטא ציב את .

���. מכאן, �50וקבל  �15התוצאה שקיבלו במשוואה  855035 .  

 ).4התשובה הכוה היא (

. מכאן, אם ההסתברות שהמטבע ייפול 1או יודעים שסך ההסתברויות שהמטבע ייפול על עץ או פלי הוא  .25

x, אז על פי התוים הסתברות שהמטבע ייפול על עץ היא xעל פלי היא 
4

3
1xן, . מכא

4

3
x  ,מכאן .

4x3x4   ולאחר בידוד שלx  :קבל
7

4
x מכיוון ש .-x  ,הוא ההסתברות שהמטבע ייפול על פלי

ההסתברות שהמטבע ייפול על עץ היא: 
4 3

1
7 7

   .  

 ).3התשובה הכוה היא (

  

 

 



 

  ק שיפר –חשיבה כמותית 

 28 -) ל2כפול  7( 14ק"ג אגסים בשה. מכאן, הפרדס כולו מיב בין  2-4עצים וכל עץ מיב  7במטע האגסים  .1

) ק"ג אגסים בשה. על מת למצוא את מספר האגסים הקטן ביותר כפול את מספר הק"ג 4כפול  7(

שהם  3כפול  14וקבל  המיימלי של אגסים שהמטע מיב במספר האגסים המיימלי שיש בכל ק"ג אגסים

. המספר המקסימלי של אגסים שהמטע יכול להיב 4 -ו 3אגסים מיימום. כבר וכל לפסול את תשובות  42

כפול מספר האגסים המקסימלי  28יתקבל מהכפלת המספר המקסימלי של ק"ג שהמטע מיב כלומר 

  . 168. כך קבל 6שכס בקילו שהוא 

 ).2התשובה הכוה היא (

  ,1וכל לראות שבתשובה מספר 3שווה  c -ו 2שווה  b, 1שווה  aל לפתור על ידי הצבת מספרים. אם וכ  .2

קבל:  21232  קבל:  2. בתשובה מספר2231   כון. בתשובה מספר 3כלומר השוויון 

32221קבל:   את השוויון. מקיימת 2. מכאן רק תשובה מספר  

 ).2התשובה הכוה היא (

  משולשים שווי צלעות. וכל  6 -כל משושה יתן לחלק ל .3

  לראות על פי הסרטוט שבמשושים הימי והשמאלי אורך 

  לקודה שמולה שווה לאורכן  Aהקו המחבר בין הקודה 

  ס"מ ואורך הקו המחבר את  2של שתי צלעות כלומר 

  ס"מ באותה הדרך.  2 -ל עם הקודה שמולה שווה Bקודה 

  מכיוון שהמרחק ששאר בין שי קווים אלה הוא צלע של 

  ס"מ. בסך הכל אורך הקו  1משושה, דע שאורכו הוא 

  ס"מ. 5=2+2+1הוא 

 ).1התשובה הכוה היא (

�1803מעלות. מכאן,  180 -יוצרות יחד זווית שטוחה השווה ל BODוזווית  COBזווית  .4  כאן ומ

�45 גם הזוויות .AOD ו- BOD מעלות ומכאן:  180 -יוצרות יחדיו זווית שטוחה השווה בערכה ל

�180 ציב את ערכה של .  :קבלו ושמצא�� 18045   קבל ולאחר בידוד של בטא

�135.  

 ).4התשובה הכוה היא (

מטרים.  1,200מטרים ואילו אלון עבר  1,050תומר עבר  7 -על פי הסרטוט, או רואים שבתום הדקה ה .5

י המרחקים אותם עברו תומר ואלון. כלומר, ימכאן, המרחק ביהם שווה להפרש בין ש

150050,1200,1  .  

 ).3התשובה הכוה היא (

1 1 
1 1 1 1 1 



 

 1,500אלון היה במרחק  9 -מטרים מתחילת הריצה, ובדקה ה 1,200במרחק  7 -בדקה ה מכיוון שאלון היה .6

300200,1500,1הדקות האחרוות אלון עבר  2 -מטרים מתחילת הריצה. מכאן, ב    .מטרים  

 ).3התשובה הכוה היא (

עבר את מחצית  מטרים 750מטרים. מכאן, מי שעבר ראשון  1,500או יודעים שאורך המסלול הוא  .7

דקות ואילו אלון עבר את  5.5מטרים אחרי  750המסלול ראשון. על פי הסרטוט, תומר עבר את המרחק של 

  דקות. מכאן, אלון עבר את מחצית המסלול ראשון. 4.5המרחק הזה אחרי 

 ).1התשובה הכוה היא (

מטרים  500ותרו לו עוד  רוץמטרים מקודת ההתחלה של המ 1,000או יודעים שכאשר תומר היה מרוחק  .8

המטרים האחרוים עבר תומר  500. מכאן, את 7 -ל 6 -מטרים בין הדקה ה 1,000רוץ. תומר עבר לסוף המ

  דקות.   3 -ל 2בזמן של בין 

 ).2התשובה הכוה היא (

. 5 -ב aכפול את  bאז כדי למצוא את  b -מ 20%, והוא מהווה 120הוא  aפתור על ידי הצבת מספרים. אם  .9

6005120הוא  bמכאן, ערכו של  תון גם ש .- a מ 120% -שווה ל- c  ומכאן אםa  אז  120שווהc  שווה

  . 6) פי 600( c -) גדול מb )100 -. כעת וכל לראות בקלות ש100

 ).3התשובה הכוה היא (

 20שברשותו, שארו לו בסוף היום בלוים והוא מכר מחצית מהבלוים  40אם בתחילת יום א היו למוכר  .10

40202בלוים עבור כל בלון שמכר אז הוא קה  2בלוים. אם המוכר קה    ים וכך בסוף יום אבלו

60230בלוים וקה  30בלוים. ביום ב מכר המוכר  60ותרו למוכר    שארו לו ים כךבלו

90603060   ים. ביום ג המוכר מכר45בלו
2

90
  הים וק90245בלו   שאר לו בתום יום כך

135904590ג  .  

 ).3התשובה הכוה היא (

  ) y,0עם הקודה ( Aאם מתח את קטע המחבר את קודה  .11

  מלת ס"מ. או יודעים שמהקודה המס 10קבל רדיוס שאורכו 

  ס"מ  8קבל קטע שאורכו  Aאת ראשית הצירים ועד הקודה 

  ית ו, קיבלו משולש ישר זוOאם קרא לראשית הצירים קודה 

  ס"מ ואחד  10) שהיתר שלו שווה y,0( -ו O ,Aבין הקודות 

  ס"מ. וכל להציב את התוים במשוואת  8מיצביו שווה 

   3,4,5ת פיתגורס אך או מכירים את השלשה הפיתגורי

  היא הרחבה של שלשה מוכרת זו.  6,8,10ולמעשה 

  .6הוא  y -ס"מ ו 6) הוא y,0לקודה ( Oמכאן, אורך היצב השי מקודה 

 ).2התשובה הכוה היא (

6 

8 

10 



 

. מכיוון  -ולכן שווה ל  CHFמתחלפת עם זווית  EFHאו יודעים שזווית  EF -מקביל ל BC -מכיוון ש .12

תון שש- HF  שווהFC  ,ו יודעים שמדובר במשולש שווה שוקיים ומכאן זוויות הבסיס שלו שוות. לכןא

במקבילית ולכן  BEFהיא זווית גדית לזווית   FCH. זווית  -השווה ל FCHשווה לזווית  FHCזווית 

ולכן  BC -ו ADעל הישרים המקבילים  HADזווית מתאימה לזווית היא   FHC. זווית  -שווה לה וגם ל

  גם היא.   -שווה ל

 ).4התשובה הכוה היא (

1642מתקיים השוויון  4שווה  c -ו 2שווה  aשתמש בתשובות וראה שאם  .13 24  4. ומכאןc  .  

 ).4(התשובה הכוה היא 

לימוים. בוסף תון  2סדר את התוים ואחד אותם ברשימה אחת. תון שמחיר תפוז אחד גבוה ממחיר  .14

תפוזים. כדי לאחד את שתי  3לימוים גבוה ממחיר אשכולית אחת שמחירה גבוה ממחיר  9שמחיר 

 6חירם של תפוזים גדול ממ 3את היחס הראשון שתון לו וקבל שמחירם של  3הרשימות כפול פי 

לימוים.  6לימוים וגדול ממחירם של  9לימוים. כעת או יודעים שמחיר אשכולית מוך ממחירם של 

  לימוים.  7התשובה היחידה המתאימה להיות שווה למחיר של אשכולית היא 

 ).3התשובה הכוה היא (

hrפח הגליל הוא  . מכאן,hואת גובה הגליל בתור  rציב את רדיוס בסיס הגליל והחרוט בתור  .15 2  וא .

 -ומכאן פח החרוט שווה ל יודעים שגובה החרוט גדול פי 
3

hr 2 
 -. וכל לחלק את שי הטורים ב

hr 2   קבל בטור ב ובטור א  1וכך
3


או יודעים שערכו של השבר הותר בטור  14.3 -. מכיוון ש

  ולכן ערכו של הביטוי בטור א גדול מערכו של הביטוי בטור ב. 1 -א גדול מ

 ).1התשובה הכוה היא (

הוא מספר  3מתחלקים בו ללא שארית.  30וגם  28הוא מספר ראשוי אך גם  P .2סה למצוא את ערכו של  .16

הוא מספר  7מתחלקים בו.  35וגם  30הוא מספר ראשוי אבל גם  5מתחלק בו בלי שארית.  30ראשוי שרק 

. Pמקיים את התאים של  3מתחלקים בו. כך וכל להמשיך ולבדוק וראה שרק  35וגם  28ראשוי אבל גם 

  מכאן, ערכו של הביטוי בטור ב גדול מערכו של הביטוי בטור א.

 ).2התשובה הכוה היא (

  

  

  

  

  

 



 

תון ששיים מהמספרים הם חיוביים וכל השאר שליליים. מכאן, אם שי המספרים החיוביים הם במוה  .17

אז קבל שבר שערכו שלילי כי המוה שלו חיובי והמכה שלו הוא מכפלה של שלושה מספרים שליליים 

  . 0 -ר קטן מתן מה שלילית. מכאן, ערכו של השביולכן שלילי. חלוקה של מספר חיובי במספר שלילי ת

גם אם שי המספרים החיוביים הם במכה קבל שבר שערכו שלילי כי המוה שלו חיובי (מכפלה של שי 

מספרים שליליים) והמכה שלו הוא מכפלה של שלושה מספרים אשר שיים מהם חיוביים ואחד שלילי 

 -כאן, ערכו של השבר קטן מ. מתן מה שליליתיולכן ערכו שלילי. חלוקה של מספר חיובי במספר שלילי ת

אפילו אם מספר חיובי אחד יהיה במוה והשי במכה קבל שבר שערכו שלילי כי המוה שלו שלילי  . 0

(מכפלה של מספר חיובי בשלילי) והמכה שלו הוא מכפלה של שלושה מספרים אחד מהם חיובי ושיים 

תן מה שלילית. מכאן, ערכו של יחיובי ת כלומר ערכו חיובי. חלוקה של מספר שלילי במספר –שליליים 

  . 0 -השבר קטן מ

  לסיכום, ערכו של הביטוי בטור א גדול מערכו של הביטוי בטור ב.

 ).1התשובה הכוה היא (

הותרים איו יודעים  8 -גם אכלו עוגה ורקדו. לגבי ה 12אשים ששתו מיץ. מתוכם  20ישם בסך הכל  .18

אשים שתו  20 -(שימו לב שיש יותר אוכלי עוגה משותי מיץ ולכן יתכן שהאם כולם אכלו עוגה ולא רקדו 

האשים הותרים ששותים מיץ אים אוכלים עוגה וכן  8 -מיץ וגם אכלו עוגה), אך יתכן גם למשל ש

אשים שגם שותים מיץ, גם אוכלים עוגה וגם אים רוקדים (כי גם אם יש אשים  0רוקדים, כלומר ישם 

  ם, הם אים שותים מיץ). לכן לא וכל לדעת איזה מבין הטורים גדול יותר.שאים רוקדי

 ).4התשובה הכוה היא (

   C -ו Bמכיוון שלא תון דבר לגבי יחסי הצלעות התוות, יתכן שהקודות  .19

  ואז שטח המלבן גדול מחצי משטח הטרפז  F -ו Eמתקרבות מאוד לקודות 

  לשטח המלבן), אבל יתכן גם (מכיוון שהטרפז מתקרב מאוד בשטחו 

  ואז מחצית משטח הטרפז  F -ו Eמאוד רחוקות מהקודות  C -ו Bשהקודות 

  תהיה גדולה משטח המלבן. לכן לא וכל לדעת בוודאות מי מבין הטורים גדול 

  יותר. 

 ).4התשובה הכוה היא (

 

2את שלושת אגפי אי השוויון וקבל:  - 3כפול ב .20
1x

x3
1 


 קבל .י חלקי אי השוויוןפריד בין ש כעת .

2מצד אחד: 
1x

x3



2x2x3ומכאן    מותר לכפול ב)- x+1  תון כימכיוון שx>0 עביר אגפים .(

2xומצא כי   קבל ימצד ש .
1x

x3
1


 ולאחר כפל ב- x+1  קבלx31x  לאחר העברת אגפים .

xומכאן  x21קבל 
2

1
 2. לכן התחום המדויק הואx

2

1
.  

 ).2התשובה הכוה היא (



 

ס"מ.  2 -שווה ל ABולכן , 2ס"מ. אלכסון ריבוע שווה לצלעו כפול  - 1יח כי צלע הריבוע שווה ל .21

AC  יצבו האחד הואי הוא  1הוא יתר במשולש שיצבו השס"מ (הריבועים זהים, שכן יש להם  2ס"מ ו

521 -צלע משותפת). מכאן, לפי פיתגורס היתר שווה ל 22  מכאן היחס הוא .
2

5
.  

 ).4היא (התשובה הכוה 

בולים. ממוצע הבולים של גלעד וגה הוא  zבולים ולראובן  yבולים, לגה  xיח כי לגלעד  .22
2

yx 
וממוצע  

הבולים של גלעד וראובן הוא 
2

zx 
 .8בה את המשוואה: 

2

zx

2

yx






. כפול כל אחד מאיברי 

16zxyxוקבל:  2 -המשוואה ב  16. מכאן מתקייםzy  גה גדול כלומר מספר הבולים של ,

  ממספר הבולים של ראובן.  16 -ב

 ).1התשובה הכוה היא (

3ציב את המספרים בשאלה בהגדרת הפעולה:  .23
3

1

1

3

3

1






. כעת ציב את המספרים שבתשובות: 

קבל:  עבור התשובה הראשוה
3

1
3

3

1

1

3
 3. ביטוי זה זהה לביטוי

3

1
 .הכוולכן זו התשובה ה ,  

 ).1התשובה הכוה היא (

 689, 679, 678מכיוון שכל ספרה צריכה להיות גדולה מקודמתה האפשרויות לשלוש הספרות הוספות הן:  .24

  אפשרויות בסך הכל.  4, כלומר 789 -ו

 ).4הכוה היא ( התשובה

. זווית בין °140, כלומר היא בת °180 -ולכן משלימה אותה ל °40היא זווית סמוכה לזווית בת  DCBזווית  .25

 °360. סכום הזוויות במרובע הוא °90הן בות  OFC -ו OECמשיק לרדיוס היא זווית ישרה ולכן הזוויות 

 °40ס"מ והזווית המרכזית שלה היא  3לו הוא . שטח גזרת מעגל שהרדיוס ש°40היא בת  EOFולכן הזווית 

 -שווה ל
360

40
  סמ"ר.  32

 ).2התשובה הכוה היא (

  



 

  פרק ראשון –אגלית 

1. always –  ,תמידstill –  ,עדייןnever –  ,אף פעםusually – בדרך כלל  

  צהובים".ירוקים, אבל הם יכולים להיות גם אדומים, סגולים או  בדרך כלל"עלים הם 

 ).4התשובה הכוה היא (

 

2. Cruel –  ,אכזריjust –  ,רקtiny –  ,טןקטpatient – יסבל  

"איוואן הרביעי, הצאר הראשון של רוסיה, היה ידוע בתור איוואן האיום מכיוון שהוא היה כה אלים 

  ". אכזריו

 ).1התשובה הכוה היא (

  
3. Bells –  ,יםפעמוbones –  ,עצמותboats – תסירו ,bricks – יםלב  

  ".סירותהוא גר אשר בוה ומתקן  סירות"בוה 

 ).3התשובה הכוה היא (

  
4. Attract –  ,למשוךimagine –  ,לדמייןtrain –  ,רכבתsearch – לחפש  

  אלפי תיירים בכל שה". מושכים"הצבעוים היפים שגדלים בהולד 

 ).1התשובה הכוה היא (

 

5. Collect –  ,לאסוףtransfer –  ,להעבירrecover –  ,להחלים, להתאוששpredict – באל  

"יכול לקחת יותר ממאה שים עד שהריזופורה (סוג של צמח) ושויות האלמוגים לאורך חופה של פמה 

  מדליפת הפט שאירעה כתוצאה מהתגשות בין שתי מכליות פט". יתאוששו

  ).3התשובה הכוה היא (

  
6. Particular –  ,ייחודיimpartial –  ,בלתי משוחדvital –  ,יחיוrandom – אקראי  

  לתהליך המחקר שהמדעים יחליפו בייהם מידע לגבי ממצאיהם".חיוי "

 ).3התשובה הכוה היא (

  
7. site –  ,אתרcave –  ,מערהhint –  ,רמזbond – קשר  

ווטים, שהיו שבט בו התקיים הקרב בין יוליוס קיסר לבין ההל אתרתה הי"העיר העתיקה ביברקטה הי

  קלטי".

 ).1התשובה הכוה היא (

  
8. Marked –  ,סימלruined –  ,הרסenclosed –  ,סגרassembled – הרכיב  

  את תחילת החקלאות". סימל"המעבר מהסתמכות מוחלטת על ציד ולקט לעיבוד דגים 

 ).1התשובה הכוה היא (



 

 

9. Endures –  ,ושאresists –  ,גדמתoccupies – תופס, מחזיק ,reflects – משקף  

  יותר מחמישית מאדמת אסיה". תופסת"סין 

  ).3התשובה הכוה היא (

  
10. Principal –  ,עיקריsuspicious –  ,חשדןtransparent –  ,שקוףimaginative – ידמיו  

של העיר ההולדית אדם, אך ספיות מפרשים ועור גם כן מיוצרים  עיקרית"ייצור גביה הוא התעשייה ה

  שם".

 ).1התשובה הכוה היא (

  
11. Apparatus –  ,מכשירadaptation –  ,עיבוד / הסתגלותassignment –  ,משימהannouncement – הודעה  

"'חזיוות המשורר הישן' של אליס ווין, קלאסיקה של הספרות הוולשית, הוא למעשה עיבוד של יצירה 

  ספרדית מוקדמת".

 ).2התשובה הכוה היא (

  
12. Storing –  ,אחסוןhardening – ה (מלשון להקשות), הקשיemptying –  ,ותהתרוקstepping – פסיעה  

  לים השחור". מתרוקןמזרח אירופה לפי שהוא -"הר הדובה זורם על פי מרכז ודרום

 ).3התשובה הכוה היא (

  
  קיים מחסור באחיות בבתי חולים רבים. .13

יה אמר כי בבתי חולים רבים יבבתי חולים. בתשובה הש בתשובה הראשוה אמר כי רוב האחיות עובדות

אין מספיק אחיות. בתשובה השלישית אמר כי אחיות רבות לא אוהבות לעבוד בבתי חולים. בתשובה 

  הרביעית אמר כי ישם בתי חולים שאין בהם מספיק עבודה לאחיות שלהם.

 ).2התשובה הכוה היא (

  
  מסוים.קאויו הוא השם של טקס תה יפי  .14

בתשובה הראשוה אמר כי קאויו הוא סוג של תה יפי. בתשובה השיה אמר כי האשים בטקס התה 

היפי קראים קאויו. בתשובה השלישית אמר כי קאויו היא המילה היפית לתה. בתשובה הרביעית 

  אמר כי טקס התה היפי קרא קאויו. 

 ).4התשובה הכוה היא (

  
  מן הכלל, האשים שתרמו לחיים האיטלקטואליים בימי הבייים היו מהיגים דתיים. עם כמה יוצאים  .15

בתשובה הראשוה אמר כי התרומות שעשו על די המהיגים הדתיים לחיים האיטלקטואליים בימי 

ה אמר כי התרומות לחיים האיטלקטואליים בימי הבייים יהבייים יוצאות מן הכלל. בתשובה השי

רוב המקרים, על ידי מהיגים דתיים. בתשובה השלישית אמר כי יותר מאשר בכל תקופה אחרת, עשו, ב

תה תקופה בה מהיגים דתיים תרמו משמעותית מבחיה איטלקטואלית. בתשובה יימי הבייים הי

הרביעית אמר כי חוץ ממספר קטן של איטלקטואלים, האשים החזקים ביותר במהלך ימי הבייים היו 

  היגים דתיים.מ

 ).2התשובה הכוה היא (



 

מידע שאסף מצביע על כך שביגוד לאמוה הרווחת, רגשות אושר אים תלויים במידה רבה בגורמים  .16

  חיצויים. 

בתשובה הראשוה אמר כי מחקר מראה שביגוד למה שהיה הוג לחשוב, האושר של אשים תלוי גם 

ה אמר כי הוכחות מראות שביגוד למה שהוג יבתשובה השי בגורמים חיצויים וגם בהלך הרוח שלהם.

לחשוב, תחושת האושר של אשים לא מושפעת במידה רבה מגורמים חיצויים. בתשובה השלישית אמר 

כי תוים הראו כי ביגוד להחות החוקרים, רוב האשים מאמיים שתחושת האושר שלהם תלויה בעיקר 

רביעית אמר כי חוקרים הוכיחו שביגוד לאמוה הרווחת, אשים הם בגורמים חיצויים. בתשובה ה

  המאושרים ביותר כאשר הם חשים שהם לא שלטים על ידי גורמים חיצויים. 

 ).2התשובה הכוה היא (

 

או על השימוש המופרז  צ'כיה היא המדיה הראשוה והיחידה שחוקקה חוקים האוסרים על זיהום אור,  .17

  לילה. בתאורה חשמלית ב

בתשובה הראשוה אמר כי צ'כיה העבירה חוק גד זיהום אור וכי עד כה אין אף מדיה אחרת אשר 

אמר כי צ'כיה הימגבילה את השימוש בתאורה חשמלית בלילה. בתשובה הש ה מבין ייהיתה הראשו

פרז בתאורה מדיות רבות ששיפרו את החוקים שלהן גד זיהום אור כך שהם כוללים גם את השימוש המו

חשמלית בלילה. בתשובה השלישית אמר כי צ'כיה מתכת לחוקק חוק גד זיהום אור אשר יאסור על 

השימוש בתאורה חשמלית בלילה. בתשובה הרביעית אמר כי צ'כיה לעתים רחוקות אוכפת את החוקים 

  האוסרים על השימוש המופרז בתאורה חשמלית בלילה, הידוע גם כזיהום אור. 

 ).1בה הכוה היא (התשו

 

  חומר כימי במוח המדכא תוקפות אצל זאבים זכרים עושה את ההיפך אצל הקבות. .18

בתשובה הראשוה אמר כי אותו חומר כימי במוח מעלה תוקפות אצל קבות הזאבים ומפחית תוקפות 

כרים לא קיים ה אמר כי החומר הכימי במוח שגורם לתוקפות אצל זאבים זיאצל הזכרים. בתשובה השי

אצל הקבות. בתשובה השלישית אמר כי חומרים כימיים שוים במוח אחראיים לתוקפות אצל זאבים 

זכרים וקבות. בתשובה הרביעית אמר כי מכיוון שיש להן רמות מוכות יותר של חומר כימי מסוים 

  במוח, קבות הזאבים הן פחות תוקפיות מאשר הזכרים. 

 ). 1(התשובה הכוה היא 

 

הצייר קרוואג'יו הפר את המוסכמות האומותיות של תקופת הרסס בכך שטש את אידיאל היופי  .19

  לטובת הריאליזם. 

בתשובה הראשוה אמר כי ביקרו את קרוואג'יו על ערבוב סגון הציור הריאליסטי עם אידיאל היופי 

ר את מושאי הציור שלו כפי שהם, ה אמר כי על ידי הבחירה לצייישהיה מקובל ברסס. בתשובה השי

קרוואג'יו טש את הורמות האומותיות המקובלות ברסס. בתשובה השלישית אמר כי ביגוד לאמי 

רסס אחרים, קרוואג'יו יצר את הקסם שלו עם חיי היומיום היכרים בציורים שלו. בתשובה הרביעית 

ובדת של הרסס, והתעקש שהמציאות הפשוטה אמר כי קרוואג'יו סירב לאמץ את צורת האומות המע

  יפה לא פחות.

 ).2התשובה הכוה היא (



 

  קדחת השחת היא תגובה אלרגית לאבקים.  .20

 ).2התשובה הכוה היא (

 

האבקים הגורמים לקדחת השחת מיוצרים באביב, כאשר הכל פורח, ולכן האשים הסובלים מהקדחת  .21

  סובלים ממה באביב. 

 ).3א (התשובה הכוה הי

 

  מתייחסת לקדחת השחת. itהמילה  .22

 ).3התשובה הכוה היא (

  
, כלומר כיום הקדחת פוצה "two hundred years ago, hardly anyone suffered from it": 13שורה  .23

  שים.  200יותר מאשר לפי 

 ).1התשובה הכוה היא (

  
  , קדחת השחת התפתחה עקב השיוי הדמוגרפי. 14לפי שורה  .24

 ).3בה הכוה היא (התשו

  
  הקודה העיקרית של הקטע היא שלגים יש תפקיד חשוב בעיצוב האישיות. .25

 ).2התשובה הכוה היא (

  
  , חוש הומור הוא אחת התכוות שחקרו. 11לפי שורה  .26

 ).2התשובה הכוה היא (

  
  ה מציגה חלק מן הממצאים של בושארד.יהפסקה השי .27

 ).1התשובה הכוה היא (

  
  ם האקזוטיות מובאות כדוגמא לדמיון בין תחומי העיין של התאומים.הציפורי .28

 ).1התשובה הכוה היא (

  
הכווה היא לאשים המאמיים כי מה שמשפיע על האישיות היא הסביבה, ולכן הם לא מצפים שתאומים   .29

  שהופרדו בלידתם יהיו בעלי טעם דומה ותחביבים דומים.

 ).4התשובה הכוה היא (

  

  

 

 

  

  

  



 

  פרק שי –אגלית 

  

1. Caught –  ,תפסlost –  ,איבדworked –  ,עבדwrote – כתב  

  ספרים ומאמרים רבים על ההיסטוריה של הטבע". כתב"שיא ארצות הברית תיאודור רוזוולט 

 ).4התשובה הכוה היא (

 

2. abilities –  ,יכולותdecisions –  ,החלטותconcerns –  ,דאגותcharacters – דמויות  

  הקומיות המפורסמות ביותר של שייקספיר". דמויותסר ג'ון פלסטף' הוא אחת ה"'

 ).4התשובה הכוה היא (

  
3. finally –  ,לבסוףimmediately –  ,מיידיתsimply –  ,פשוט, בפשטותoriginally – במקור  

  מתאילד". במקור"אשי ההאקה, הגרים בדרום סין, הגיעו לבורמה 

 ).4התשובה הכוה היא (

  
4. lose –  ,לאבדhold –  ,להחזיקturn –  ,להסתובבreach – להגיע  

  לכדור הארץ". להגיע"לאור מהשמש לוקח כשמוה דקות 

 ).4התשובה הכוה היא (

  
5. ambiguous –  ,דו משמעיsuperfluous –  ,מיותר, עודףpopulous –  ,מאוכלס, מיושבconspicuous – 

  בולט

  ביותר בעולם". מיושבתיא המדיה ה"עם יותר ממיליארד תושבים, סין ה

 ).3התשובה הכוה היא (

  
6. significantly –  ,באופן משמעותיapproximately –  ,בערךmercifully –  ,ברחמיםembarrassingly – 

  באופן מביך

, כלכלת המדיה השתפרה 1979"לאחר שעשו רפורמות פוליטיות משמעותיות בדרום אפריקה בשת 

  ".באופן משמעותי

 ).1התשובה הכוה היא (

  
7. Injuries –  ,פציעותimages –  ,דמויותconflicts –  ,עימותcoupons – קופון, תלוש  

הללו לא היו אתיים (על רקע  עימותים"למרות שהיו מלחמות רבות באזור הבלקן במהלך ימי הבייים, ה

  גזעי) מטבעם".

 ).3התשובה הכוה היא (

  
8. Substances –  ,חומריםtensions –  ,מתחיםattempts – ות, יסיוlodgings – ותאכסון, התאכס  

לא  חומרים"יטרורדוקטאז, אזים שמצא בתרד, יכול לשמש להפיכת חומרים פיצים מסוימים ל

  מזיקים".

 ).1התשובה הכוה היא (



 

9. Stem –  ,גזעherd –  ,עדרtomb –  ,קברmaze – מבוך  

  ".814אכן בגרמיה, שם הוא קבר בשת של קרל הגדול ממוקם בעיר א קבר"ה

 ).3התשובה הכוה היא (

 

10. Superficial –  ,שטחיdiverse –  ,מגווןdistressed –  ,מוטרדinadequate – לא מתאים  

  בצורה מדהימה, ומציגים טווח עצום של צורות". מגוויםהמיים של עכבישים קופצים הים  4,000"

 ).2התשובה הכוה היא (

  
11. Drastic –  ,יקיצוhectic –  ,יקדחתtimid –  ,ביישןvivid – מלא חיים  

"למרות שהשחקן הצרפתי הרי קלוטרד ראה משכע ובטוח בעצמו על הבמה, למעשה הוא היה אדם 

  ".ביישן

 ).3התשובה הכוה היא (

  
12. Hauled –  ,גררpenned –  ,כתבpledged –  ,התחייבhailed – קרא  

שלה בזמן שחייתה באגליה, אבל פרסמה  סוטות מפורטוגלאת ה כתבהבראויג "המשוררת אליזבת ברט 

  אותן רק לאחר שעברה לאיטליה".

 ).2התשובה הכוה היא (

  
  .1972יתה בשת יהפעם האחרוה בה אשים חתו על הירח ה .13

 , אשים חתו על הירח בפעם הראשוה והאחרוה. בתשובה1972בתשובה הראשוה אמר כי בשת 

מאשר בכל שה אחרת. בתשובה השלישית אמר  1972ה אמר כי היו פחות חיתות על הירח בשת יהשי

אשים חתו על הירח פעמים רבות. בתשובה הרביעית אמר כי אף אחד לא חת על הירח  1972כי מאז 

  .1972מאז שת 

 ).4התשובה הכוה היא (

  
  צרפתית היא המקור להרבה מלים באגלית.  .14

ה אמר כי יובה הראשוה אמר כי מלים רבות באגלית שמעות כמו מלים בצרפתית. בתשובה השיבתש

מלים רבות באגלית מאויתות כמו מלים בצרפתית. בתשובה השלישית אמר כי מלים רבות באגלית 

  . מגיעות מהשפה הצרפתית. בתשובה הרביעית אמר כי מלים רבות באגלית הפכו לחלק מהשפה הצרפתית

 ).3התשובה הכוה היא (

  
  לזמרי בריטון יש קול גבוה יותר מאשר לזמרי בס.  .15

מוך יותר מאשר לזמרי בריטון. בתשובה הש אמר כי לזמרי בס יש קול האמר כי יבתשובה הראשו יה

זמרי בס שרים חזק יותר מאשר זמרי בריטון. בתשובה השלישית אמר כי לזמרי בריטון יש קולות טובים 

  תר מאשר לזמרי בס. בתשובה הרביעית אמר כי זמרי בריטון שרים מהר יותר מאשר זמרי בס. יו

 ).1התשובה הכוה היא (



 

  

  היעד של גבי מכויות הוא בדרך כלל מכויות אדומות.  .16

יות אדומות. בתשובה השיתן להבחין בקלות במכו אמר כי השים רבים יבתשובה הראשואמר כי א יה

להוג במכויות אדומות. בתשובה השלישית אמר כי הגים של מכויות אדומות לעתים קרובות  מעדיפים

והגים במהירות גבוהה. בתשובה הרביעית אמר כי למכויות אדומות יש יותר סיכוי להיגב מאשר 

  למכויות אחרות. 

 ).4התשובה הכוה היא (

 

  ב. צמח הבית המכר ביותר בארצות הברית הוא החלבלו .17

בתשובה הראשוה אמר כי צמח הבית היפה ביותר שמכר בארצות הברית הוא החלבלוב. בתשובה השיה 

אמר כי יותר חלבלובים מכרים בארצות הברית מאשר בכל מקום אחר. בתשובה השלישית אמר כי 

ל משפחה אמריקאים קוים יותר חלבלובים מאשר כל צמח בית אחר. בתשובה הרביעית אמר כי כמעט לכ

  אמריקאית יש חלבלוב בבית. 

 ).3התשובה הכוה היא (

  
הפרסומים האחרוים של מספר מהדורות חדשות של עבודות שעשו על ידי שופט בית המשפט העליון  .18

המוח אוליבר וודל הולמס עלולים להיראות כהגזמה, לולא העובדה שאשים מעולם לא הפסיקו להיות 

  מוקסמים מהולמס. 

הראשוה אמר כי הרבה פרטים מרתקים על שופט בית המשפט העליון הולמס מצאים בתשובה 

במהדורות חדשות של עבודותיו אשר פורסמו לאחרוה, אך שאלות רבות לגביו שארות ללא מעה. 

יין בשופט בית המשפט העליון יבתשובה הששים מעולם לא איבדו עאמר כי לאור העובדה שא יה

דורות החדשות של עבודותיו שפורסמו לאחרוה לא יכולים להיחשב מוגזמים. הולמס, מספר המה

בתשובה השלישית אמר כי חוץ מהמהדורות החדשות של עבודותיו של שופט בית המשפט העליון הולמס 

שפורסמו לאחרוה, יש מעט מאוד חומר אמין על דמותו המרתקת. בתשובה הרביעית אמר כי מכיוון 

ודותיו של שופט בית המשפט עליון הולמס הודפסו כשהוא היה בחיים, מה שיכול שכמעט אף אחת מעב

  להיראות כמספר מוגזם של מהדורות חדשות של עבודות אלה מפורסמות עכשיו. 

 ).2התשובה הכוה היא (

  
התיעוב שחש המחזאי הרוסי אטון צ'כוב כלפי התעללות מילולית ופיזית בע מחשיפה מוקדמת  .19

  לשיהם. 

ובה הראשוה אמר כי אטון צ'כוב שא שפה והתהגות פוגעית מכיוון שבתור ילד הוא היה קורבן בתש

ה אמר כי בכתביו, אטון צ'כוב לעתים קרובות מתייחס להתעללות הפיזית ישל שיהם. בתשובה השי

ב להפוך והמילולית הקשה שהוא חווה בחייו. בתשובה השלישית אמר כי הפחד המתמיד של אטון צ'כו

לאדם מתעלל בע מהחשיפה המוקדמת שלו לאלימות. בתשובה הרביעית אמר כי המחזות המוקדמים של 

  אטון צ'כוב מראים כי התעללות מילולית יכולה לעתים קרובות להוביל לאלימות פיזית. 

 ).1התשובה הכוה היא (



 

  

  הקטע עוסק בבעיות הקשורות בבות וביסיוות לפתור אותן.  .20

 ).4שובה הכוה היא (הת

  
21. ות.יהפסקה השיה מציגה את האיום הקיים על הב  

 ).2התשובה הכוה היא (

  
22. Black sigatoka .ותהוא השם של הפטרייה שתוקפת את הב  

 ).3התשובה הכוה היא (

  

  לפי הקטע לבה יש זרעים קטים, ולכן לא כון לומר שלבה אין זרעים כלל. .23

 ).2(התשובה הכוה היא 

  
  הפסקה האחרוה מתארת את היסיון המוצלח לייצר בה עמידה לפטרייה.  .24

 ).1התשובה הכוה היא (

 

  הקטע עוסק בהיסטוריה ובשימושים של חקר וייצור סמלי אצולה. .25

 ).1התשובה הכוה היא (

 

26. Branch of knowledge – יתן להחליפו ב ף ידע, ולכןע- field – .תחום  

 ).1יא (התשובה הכוה ה

 

  בימי הבייים שימשו הסמלים לצורך הבחה בין הצבאות הלחמים. .27

 ).3התשובה הכוה היא (

 

), ולכן river) ומהר (castleיהיה מורכב מטירה ( Castlefordלפי הפסקה השלישית, הסמל של אדם ששמו  .28

  הוא הר או דבר מה הקשור למים. fordוכל להסיק שפירוש המילה 

 ).1היא ( התשובה הכוה

 

  מה שהפך להיות מסובך הוא השילוב בין הסמלים של שי אשים שישאו.  .29

 ).4התשובה הכוה היא (

 

  

  

 

 

  


