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  על שאלה זו יתן לעות באופן חזותי. .2

6הרשת "ברק ורעם" גבוהה בכל אחד מהחודשים    ) פסלות.4(-) ו2לי". תשובות (-מרשת "חשמל −9

7כמו כן, יתן לראות כי ההפרש בין הרשת "ברק ורעם" והרשת "עק החשמל" בחודשים   גדול מההפרש בין  −9

  .6הרשת "עק החשמל" והרשת "ברק ורעם" בחודש 

 ).1התשובה הכוה היא (

  

   



 

8לי" רשמה עלייה בחודשים -): הרשת "חשמל1תשובה ( .3 9 10,   שובה זו פסלת.ולכן ת ,

2זהה של מוצרים בחודשים ): על אף שמכרה כמות 2תשובה ( 4 7, לי". -, כן מכרו במהלכם מוצרים ברשת "חשמל,

  לכן, תשובה זו פסלת. 

  , הקו של כל אחת מהרשתות יורד, ולכן תשובה זו כוה. 11-יזואלית שבחודש ה): יתן לראות ו3תשובה (

  מוצרים ולכן תשובה זו פסלת. 0רשת "עק החשמל" מכרה ): במהלך חודש מרץ, 4תשובה (

 ).3התשובה הכוה היא (

  

2חודשים טובים (לרשת "ברק ורעם" היו שישה  .4   ) וחמישה חודשים רעים, התשובה  מתאימה.−7

8לי" היו ארבעה חודשים טובים (-לרשת "חשמל 9 10 12, , 3) וארבעה חודשים טובים (, 5 6 11, ,   ). התשובה פסלת.,

) 4ן שלא ייתכן כי כל התשובות כוות, ולכן יתן לפסול את תשובה () פסלת. מכא2) מתאימה ותשובה (1מצאו כי תשובה (

  גם כן. )3). לצורך הקיית תחושת בטחון, משיך בבדיקת תשובה (1ולסמן את תשובה (

2לרשת "עק החשמל" היו חמישה חודשי טובים ( 4 5 6 12, , , 3) וחמישה חודשים רעים (, 7 8 9 11, , ,   ). התשובה פסלת.,

 ).1התשובה הכוה היא (

  

  במשוואה הראשוה.  ,bציב את ערכו של a-כדי להגיע ל .5

ון שת-
3b c= ציב את הערך של ,b  :ה23במשוואה הראשו )c(a , מכאן =

6ca = .  

 ).3התשובה הכוה היא (

  

ח הקובייה (בסמ"ק) כדי לדעת בכמה סמ"ק גדל פח הקובייה, צטרך לדעת את פח הקובייה (בסמ"ק) לפי ההגדלה ואת פ .6

)(3 -אחרי ההגדלה. פחה של קובייה הוא    .מקצוע אורך 

113לפיכך, לפי ההגדלה פחה היה 
  סמ"ק. =

211ס"מ ולכן אורך כל מקצוע לאחר ההגדלה הוא:  1-האריכו כל מקצוע ב   ס"מ. +=

82סחת פח קובייה: מקצוע החדש בוציב את אורך ה 3
=)(.  

718כעת חשב בכמה גדל פח הקובייה:    סמ"ק. −=

 ). 1התשובה הכוה היא (

  

   



 

   –, תישאר גולה אחת ללא קבוצה 2עפ"י התון הראשון, אם תום יחלק את הגולות לקבוצות של  .7

שאריתלתום הוא אי זוגי. מכאן, הגולות שיש כלומר מספר 
זוגי אי 

1
2

  ) פסלת.1תשובה ( .=

  , יישארו לו שתי גולות ללא קבוצה. 3עפ"י התון השי אם יחלק אותן לקבוצות של 

1שארית ( –) 3תשובה (
3

7
  ) פסלת.=

0שארית( –) 4תשובה (
3

63
  לת.) פס=

1שארית ) מקיימת את כל שלושת התאים: 2תשובה (
2

35
2שארית, =

3

35
0שארית, =

7

35
=.  

 ).2התשובה הכוה היא (

 

כאשר תון מספר שגדול מביטוי המופיע בתוך ערך מוחלט, פצל את אי השוויון כך שבחלק הראשון המספר יהיה גדול  .8

גדי (כפול מהביטוי ובחלק השו הי הביטוי יהיה גדול מהמספר בסימ)( 1−,(  

)(-וגדול מ 8-, זה אומר שערכו קטן מ8-(מתוך הבה שאם הערך המוחלט של הביטוי קטן מ 8−.(  

864המשוואה הראשוה:  <+xח .י האגפים סר מחלק את הביטוי ב 6ש4-ו :
2

1
<x.  

648המשוואה השייה:  +<− x י האגפיםחסר מש .6 חלק את הביטוי ב4-ו :x<−
2

1
3.  

 -ויים שקיבלו ת הביטאחד א
2

1

2

1
3 <<− x.  

 ).4התשובה הכוה היא (

  

  לשאלה זו שתי דרכי פתרון: .9

  : הראשוה היא אלגבריתהדרך 

n(nnn(בביטוי  nהוצאת גורם משותף  12
−=− .  

n ו-)n(    .)1כי יש בייהם הפרש של  –י זוגי (או להפך הם מספר זוגי וא −1

  מתקבל מספר זוגי. בהכרחבכל פעם שכופלים מספר זוגי במספר אי זוגי 

  

  :(ציב מספר זוגי ואי זוגי)  הדרך השייה היא הצבה

2222בביטוי :  2=nציב
=− .  

  ) פסלות.4(-) ו3) (1תשובות (

  ).2התשובה היחידה שמתאימה היא תשובה (

 ).2הכוה היא (התשובה 

  

   



 

  .18זו בעיית מיימום מקסימום ועליו לחשב את הגבולות בייהם יכול לוע מספר הכדים שגילם מעל  .10

  . 18-ה ממצב המיימום יקרה כאשר לכל אבא (בן של הסבתא) יהיה רק ילד אחד שגילו גבו

991הוא : 18במצב כזה מספר הכדים שגילם מעל    בים).  9 (מכיוון שלסבתא ⋅=

  . 18 מצב המקסימום יקרה כאשר לכל אבא יהיו ארבעה ילדים שגילם מעל

3694הוא 18יל כדים שיהיו מעל גבמצב כזה מספר ה =⋅ .  

                                                 . 36-ל  9מכאן שמספר הכדים הוא בין

 ).3התשובה הכוה היא (

  

  עגל. כדי למצוא את הרדיוס מצא קודם את שטח המ .11

הגזרה מהווה 
4

1
: 4משטח המעגל, לכן שטח המעגל הוא שטח הגזרה כפול  

33 1644 π=⋅π.  

 -וסחת שטח מעגל 
2r⋅π  .  

-התון שווה את וסחת שטח המעגל לשטח המעגל 
32 16π=⋅π r  .  

 חלק בפאי:
22 16π=r.  

4rוציא שורש ומצא כי:   = π.  

 ).3התשובה הכוה היא (

  

12. :ואר200חשב כמה יוסי הרוויח בחודש י 30 6000= ⋅   .מספר שעות ×סכום לשעה  =

6000-שקלים יותר , לכן הסכום שיוסי הרוויח הוא  1200בחודש פברואר הוא הרוויח 1200 7200+ = .  

  שקלים: 7200חשב כעת את מספר השעות שעבד בחודש פברואר, כדי להרוויח

שעות מספר 
לשעה סכום

כוללסכום
=.  

   מספר שעות.=-xתון ש

7200
240

30
x= = =                     .  

  : 200-מ 240כעת בדוק כמה אחוזים מהווים

אחוזים מספר  (לפי הוסחה:
שלם 

חלק 
=⋅100:(  

 
240 6 600

100 100 120
200 5 5

⋅ = ⋅ = =.  
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 סכום כולל

 סכום לשעה



 

13. y וגדול מ 0-הוא שבר הקטן מ-( )1− .  

 :שבר כלשהו העוה על התאים הללו yציב בתור 
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  ), חפש את התשובה עם המכה הכי קטן.1מכיוון שכל התשובות יש את אותו מוה (

  ככל שמקטיים את המכה כך הערך של השבר עולה). , וכמו כן, (כיוון שאחו רוצים את המספר הכי גדול

  . 2המכה הכי קטן הוא 

 ).1התשובה הכוה היא (

  

עכברים 4-העכברים הצעירים כ12-מהספקו של עכבר צעיר, תייחס ל 3בדיוק פימכיוון שהספקו של עכבר בוגר גדול  .14

  עכברים בוגרים.  6בוגרים, ועל כן תייחס לבעיה כאילו שאלה על 

12006200גרם גביה בשעה. לפיכך, משקל הגביה שתיאכל ע"י ששת העכברים בשעה היא  200עכבר בוגר אוכל    גרם.  ⋅=

חלק את משקל גוש הגביה שעליו שאלו בכמות הגביה ששישה עכברים בוגרים אוכלים בשעה, כדי להגיע למספר השעות 

2סיים את כל גוש הגביה: שיידרשו להם ל
1200

2400
  שעות. =

 ).2התשובה הכוה היא (

  

 -ציב את הזווית התוה בוסחת זווית פימית במצולע משוכלל  .15
n

)n( 2180 −
:  

150
2180

=
−

n

)n(
 .  

)n :n)nכפול את המשוואה במכה משותף  1502180 =−.  

nnפתח סוגריים:  150360180 =− .  

36030וקבל nבודד את  =n.  

  .-30- 12=nחלק ב

 ).3התשובה הכוה היא (

  



 

   ק"מ מהמסלול . 4לפי תוי השאלה עליו למצוא למעשה בתוך כמה זמן השלים האצן  .16

זמן
מהירות 

דרך
=  .  

 זמן ק"מ)  בוסחה:1שרץ ( הדרךקמ"ש) ואת 15הק"מ הראשון ( מהירותציב את 
1

15
=.  

בכדי לחשב כמה דקות זה 
15

1
460(דקות).  60-שעות, כפיל את השבר ב 

15

1
  דקות.4 -⋅=

רץ את  הוארץ כל קילומטר בדקה יותר מאשר הקילומטר שקדם לו, הוא דקות. מכיוון ש4-את הק"מ הראשון בהאצן רץ 

  דקות.  7-דקות ואת הרביעי ב6-דקות, את השלישי ב5-הק"מ השי ב

227654את הזמים של ארבעת הק"מ הראשוים וקבל  סכום   דקות. +++=

 ).4התשובה הכוה היא (

  

ציב את  .17
2x ל"בפעולה ה- 

3 22 x)x$( = .  

-4: 4שווה את הפעולה ל
3 2

=x.  

עלה את המשוואה בחזקה שלישית: 
333 2 4=)x( .  

642חשב את ערכו של כל אגף בפרד: 
=x.  

  .8=xוציא למשוואה שורש: 

 ).3התשובה הכוה היא (

  

וציא גורם משותף .18
במוה של השבר : 64

5

54

5

144
66 )()(

=
+

 .  

במוה ובמכה : -5צמצם את ה
6

6

4
5

54
=

⋅
 .  

zלפי חוקי חזקות:

y
z y xx =.   

64444חשב את הביטוי :  32

6

2 6
===.  
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מת מיד, כך שלמעשה כל חיידק הופך לשלושה חיידקים מהם אחד לפי התון בשאלה, כל חיידק הופך לארבעה חיידקים אך  .19

  מקודמו. 3בדיוק, וכל "דור" של חיידקים יהיה גדול פי 

  .x=2הצבת  היתן לפתור את השאלה בעזרת הצבה, לדוגמ

ארבעה ימות, ולכן  ד, אך אחד מכלחיידקים כל אח, שלושת החיידקים שהיו לאחר דקה, יתפצלו לארבעה x=2כאשר 

  יוותרו בדיוק תשעה חיידקים במבחה.

933מתאים:  2יתן לראות כי הערך של תשובה  2x
==.  

, ולכן 3מקודמו, הרי שמדובר תמיד בחזקה של  3אם לא פתרו בהצבה, על פי הכלל שכל דור של חיידקים יהיה גדול פי 



 

  היא התשובה הכוה. xמופיע בחזקת  3תשובה שבה 

 ).2התשובה הכוה היא (

  

  כדי לבטא את היקפו של המעגל הקטן ברדיוס של המעגל הגדול,  .20

  (הרדיוס של המעגל הגדול). R-(קוטרו של המעגל הקטן) ל FCצטרך למצוא קשר בין 

2AC -הוא הקוטר של מעגל הגדול ולכן  ACלפי הסרטוט,  R=.  

  .AC-למעגל ולכן מאוך ל Aמשיק בקודה ABלפי התוים, 

  (משיק מאוך לרדיוס בקודת ההשקה).

30הוא משולש ישר זווית מסוג  ABCלפיכך, משולש 60 90: :° ° °,  

1שהיחס בין צלעותיו הוא  3 2: :.  

  .ABCשדומה למשולש   ,OFCיצור משולש חדש F-ל Oעל ידי חיבור קודה 

1יחס הצלעות הוא  OFCמכאן, שגם במשולש  3 2: :.  

  .R-היא רדיוס המעגל הגדול ולכן שווה ל OCשים לב כי הצלע 

  וכדי למצוא את גודלה  60°ת שגודלהיצבת מול הזווי FCהצלע 

:3-ב  ,OCצטרך לחלק את 30°יצבת מול הזווית שגודלה OFשל 
3 3

OC R
OF = =.  

: 2-ב  ,OFכפול את  R באמצעות FCכדי לבטא את הצלע
2

2
3

R
FC OF= ⋅ =.  

 למצוא את ההיקף של המעגל הקטן:י כד π-הוא הקוטר של המעגל הקטן, כפיל אותו ב FC-מכיוון ש
2

3

R
FC

⋅ π
⋅ π =.  

  ).3התשובה הכוה היא (

   

°60 °30



 

  פרק שי –חשיבה מילולית 

  .פלחיםפירושו ליצור לפלח , חלקיםפירושו ליצור לחלק  .1

  .תבלייםפירושו לעשות שימוש ב ְלַתֵּבל

  מרכיבים.פירושו לעשות חיבור של  ְלַהְרִּכיב

  .מיליםשימוש בלעשות  פירושו ְלֵַּסחַ 

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

  .קייתן להפוך אדם ל סבוןשימוש בכפי שבאמצעות , כפותיתן להפוך אדם ל אזיקב שימוש באמצעות .2

  .חשוךלהפך מדבר מה  יתן להפוך פסב שימוש באמצעות

  .עקוםלהיות  מדבר מהיתן למוע  סרגלב שימוש באמצעות

  .פרוץלהפוך ל ע מדבר מהיתן למו מעולבאמצעות שימוש ב

 ).2התשובה הכוה היא (

  

   סדק. הוא תהליך שמטרתו להעליםפצע. איטום  הוא תהליך שמטרתו להעליםריפוי  .3

  דרך.הוא אמצעי שעוזר למצוא  שילוט

  . משקרהוא תהליך למציאת ההיפך אימות 

  של דבר. תוקףהוא פעולה שמאריכה  שימור

 ).3התשובה הכוה היא (

  

  רטוב. ה שעבר תהליך של יציאה ממצבהוא ממיובש  ,הרוס הוא מה שעבר תהליך של יציאה ממצבוקם שמ .4

    .מזויףהוא מי שאיו  אמין

  .מגווןהוא ההיפך מ אחיד

  זעום.הוא מי שגודלו הוא ההיפך מ מגודל

 ).2התשובה הכוה היא (

  

  . בטוחאומר מי שמאוכזב, "בוודאי" אומר מי ש"חבל"  .5

  .מסופקאיו מי ש אומר "עוד"

  .יודעאומר מי שלא בהכרח  "אולי"

  .מוזראמר על מי שהוא  "משוה"

 ). 1התשובה הכוה היא (

  

היא כלי  רהיט, מחטהוא כלי שבאמצעותו משתמשים באמצעי אחר (בורג) לחיבור חלקי המברג  זהו קשר עקיף: .6

  בגד.שבאמצעותו משתמשים באמצעי אחר (חוט) לחיבור חלקי ה

  .קרחכלי שבאמצעותו מייצרים  ואה מקרר

  .כבישהוא כלי שבאמצעותו מייצרים  מכבש

  .עוגההוא כלי המסייע בהכת  מערוך

 ).4התשובה הכוה היא (

  



 

יתקיים. הגדי איו ישן עם מבוגרים ממו, משמע שלוש החיות יוכלו ללון זו עם זו רק אם התאי של כל אחת מהן  .7

ם צעירים ממו. המר לא ישן עם צעירים ממו, משמע הוא מוכן לישון עם בי גילו הוא מוכן לישון עם בי גילו או ע

  או עם מבוגרים ממו. הפיל לא ישן עם מי שהוא בן גילו, משמע הוא ישן רק עם מי שאיו בגילו.

), גילו 2ה (התשובה פסלת. לפי תשוב –מבוגר מהגדי, אך ידוע כי הגדי לא ישן עם בוגרים ממו ) הפיל 1לפי תשובה (

התשובה פסלת. לפי תשובה  –לזה של הגדי והמר, אך ידוע שפיל ישן רק עם חיות שאין בות גילו  של הפיל זהה

בוגר ביותר ולכן לא ישן עם מבוגרים ), הפיל לא בן גילם של הגדי והמר (בדיוק כדרש). כמו כן, הגדי הוא המ3(

) פסלת כיוון שתשובה 4ם צעירים ממו. זו התשובה הכוה. תשובה (ממו, והמר הוא הצעיר ביותר ולכן לא ישן ע

  ) כוה.3(

 ).3התשובה הכוה היא (

  

דברים שהופכים "אביעד חושב שחברו של שלמה, שאותו הוא איו מחבב, לא יוכל להתקבל לעבודה אצלו". יש שי  .8

שלמה או את חברו של שלמה. שית, לא  את -משמעי. ראשית, לא ברור את מי אביעד איו מחבב -את המשפט לרב

עד או לשלמה. בכל מקרה, ברור כי האדם שלא יוכל להתקבל לעבודה האם לאבי -ברור למי הכווה ב"עבודה אצלו" 

  ה יכולה להשתמע מן המשפט.אי )1תשובה ((אצל מישהו) הוא חברו של שלמה. לכן, 

 ).1התשובה הכוה היא (

  

מה לאדם מסוים ברמה גבוהה מזו שאותו אדם  ם הרוצה להעיק או לתת דברורית ממשילה את הפרה לגור .9

מעויין לקבל את אותו דבר מה, אף שהוא זקוק לו. לכן, יש לחפש סיטואציה שבה גורם א' רוצה להעיק דבר מה 

רוצה מתוארת סיטואציה שבה המורה לאגלית של אייל  )3בתשובה (אך איו מעויין לקבל. שגורם ב' זקוק לו 

  בה. להעיק לו עזרה יותר מזו שאייל מעויין 

 ).3התשובה הכוה היא (

  

בקטע מתוארת מטרתו של הפמייזם הליברלי להביא להכרה ציבורית בכך שהאישה היא שוות זכויות לגבר ויכולה  .10

ציח את משימה ותפקיד שמבצע הגבר. הפמייזם התרבותי מבקר את הפמייזם הליברלי על כך שהוא מלבצע כל 

  יים רק לה.עליוות הגבר. הפמייזם התרבותי מציע לקדם את האישה על פי מאפייים הייחוד

גברים אלא הפמייזם התרבותי איו טוען כי האישה איה יכולה לבצע משימות המתבצעות על ידי  – )1תשובה (

  . תשובה זו פסלת.טוען כי שאיפה לכך תציח את עליוות העיסוקים הגבריים על פי אלה השיים

הפמייזם התרבותי חותר לייחוד מאפייי האישה. כלומר, הוא אכן איו שואף לאפשר לשים להשתלב  -)2תשובה (

  בעיסוקים גבריים. תשובה זו כוה.

הפמייזם התרבותי שואף ליצור עליוות של המאפייים השיים על פי אלה  לא אמר בקטע כי – )3תשובה (

  רק כי יש לייחד אותם. תשובה זו פסלת. הגבריים אלא

הפמייזם התרבותי אמם טוען כי השים שוות זכויות לגברים אך הוא איו מסתפק בזאת. עיקר  – )4תשובה (

  ם האישה. תשובה זו פסלת. מטרתו היא ייחוד המאפייים השיים לצורך קידו

 ).2התשובה הכוה היא (

  

   



 

האם הן סותרות את דבריו של מיקי. אם קיימת יש לבדוק את התשובות המשלימות את דבריו של תמיר ולהבחין  .11

  סתירה, אזי התשובה איה כוה, משום שתשובתו של מיקי לדבריו של תמיר היא שהוא איו סותר אותו. 

וויון או את חוסר יכולת המדיה ה שמיקי אומר, תמיר צריך להגיד דבר מה שאיו סותר אי שכדי לא לסתור את מ

  לכלכל את צרכיה. 

אלה שאים דרשים לשלם מס מעוגל, משלמים כמו כולם מס משובח. דברים אלה אים סותרים את  – )1תשובה (

דברי מיקי, משום שגם האזרחים שמשלמים מס מעוגל דרשים לשלם מס משובח. כלומר, אי השוויון בין 

אין בכך כדי ם מס משובח תורם גם הוא ליכולת המדיה לכלכל את צרכיה, אולם האזרחים. עוד אמר כי תשלו

להסיק כי תשלום זה בלבד מספק לה את היכולת לכלכל את צרכיה ולכן אין בדבריו אלה סתירה לדבריו של מיקי. 

  תשובה זו כוה.

ס שוה, הרי שתמיר מציג תמיר מציג מצב שבו כל אזרח משלם מס מסוים. גם אם כל אזרח משלם מ -)2תשובה (

  תר את טעתו של מיקי. תשובה זו פסלת.מצב שוויוי בין כלל האזרחים ובכך סו

תמיר טוען כי אי תשלום המיסים איו משפיע על יכולת המדיה לכלכל את צרכיה, בעוד טעתו  – )3תשובה (

יר את טעתו של מיקי. תשובה זו העיקרית של מיקי היא כי אי תשלום המיסים פוגע ביכולת זו. בכך סותר תמ

  פסלת.

כי אלה שאים משלמים מיסים, אים משפיעים על יכולתה של המדיה לכלכל את צרכיה.  תמיר טוען – )4תשובה (

 ).1התשובה הכוה היא (בכך, סותר תמיר את דבריו של מיקי. תשובה זו פסלת. 

 

סים להכשיל את ד"ר פולוי בעבודתו. כלומר, הם אכן הביקורות חיזקו את ההשערה שהמבקרים מ – )1תשובה ( .12

  יל. היעדר התמיכה מציב בפיו אתגר גדול יותר ולכן הוא רוצה להמשיך בתפקידו. זו התשובה הכוה.מסים להכש

הביקורות סתרו את ההשערה שמסים להכשילו. כלומר, לא מסים להכשילו. או בפשטות, המבקרים  – )2תשובה (

  סלת.אין זה הגיוי שהד"ר מסביר שהמערכת איה תומכת בו. התשובה פבעדו. לכן, 

הביקורות הוכיחו שהמבקרים מסים להכשילו. כלומר, הם גדו. אם הד"ר מתכוון להתפטר כעת, הרי  – )3תשובה (

  שהוא לא זוכה לתמיכה ולא למרות זאת. התשובה פסלת. משוםזה 

 תו שהמבקרים מסים להכשילו. כלומר, הם לא מסים להכשילו. לכןהביקורות לא חיזקו את השער – )4תשובה (

  לא סביר שהוא מרגיש כעת שאיו זוכה לתמיכה.

 .)1התשובה הכוה היא (

  

אביב מסכים עם הטעה שמצב האומות איו טוב בגלל מספר הציירים המוך, אך לאחר מכן אמר  – )1תשובה ( .13

  הציירים. התשובה פסלת. שהוא איו חושב שצריך להגדיל את מספר

אביב חושב שמצב האמות בארץ רע בגלל התערוכות המעטות, ולא משום שיש מעט ציירים, ולכן הוא  – )2תשובה (

  טוען כי מספר הציירים איו חשוב, אלא מספר התערוכות שלהם הוא שחשוב. זו התשובה הכוה. 

וא רואה חשיבות צלמים. זו איה סיבה הגיוית לכך שה לפי המשפט השי אביב חושב שמה שחשוב זה – )3תשובה (

  באיכות הציורים והתערוכות של ציירים. התשובה איה כוה. 

אביב לא פוסל את הטעה שמצב האומות רע בעקבות מספר הציירים המוך, אך לאחר מכן אמר  – )4תשובה (

  ה כוה. שהוא חושב שמה שחשוב הוא האיכות ולא הכמות, ולכן התשובה אי

 .)2התשובה הכוה היא (

  

   



 

אין יגוד בין זה שהרופא טען שהחליף את התרופות לטובתו של המלך, לבין זה שהכין אום ארוך  – )1תשובה ( .14

  ומפורט בושא. המילה "למרות" איה מתאימה. התשובה פסלת.

י המלך מעולם לא איבד את שפיותו. אין יגוד בין טעת הרופא כי המלך היה שפוי לבין טעתו כ – )2תשובה (

  המילה "למרות" איה מתאימה. 

הרופא זירז את מותו של המלך. הוא טען שהוא רק רצה למוע ממו סבל וסף (לבצע המתת חסד),  – )3תשובה (

  . זאת התשובה הכוה. אבל בדיון על המתות חסד הרופא דווקא התגד להן

סבירים את מעשיו: אם הוא הודה שיסה להפיל את השלטון, כיצד הוא יכול דבריו של הרופא אים מ – )4תשובה (

  לטעון שמעולם לא חתר תחת שלטון המלוכה? 

 ).3התשובה הכוה היא (

  

ם ליוסי לא גרם זק, אז רפי רק כשרפי איו הה וג –מדובר בשאלה שיש בה תאי לוגי המורכב משלושה חלקים  .15

  תשובה איה משתמעת מתאי זה. לא חייב לשלם. יש למצוא איזו

רפי פטור מתשלום רק אם איו הה מהתור. אם הוא הה מהשימוש בתור הוא יחויב בתשלום בכל – )1תשובה (

  מקרה. טעה זו משתמעת מדבריו של עובדיה. התשובה פסלת.

חויב בתשלום, בין אם הוא מתשלום רק אם ליוסי לא גרם זק. אם גרם זק, הרי שרפי ירפי פטור  – )2תשובה (

  הה או לא. טעה זו יכולה להשתמע מדבריו של עובדיה. התשובה פסלת.

רפי פטור מתשלום רק אם הוא לא הה ולא גרם זק ליוסי. כלומר, העובדה שהוא איו הה איה  – )3תשובה (

בתור היא תאי הכרחי אך לא  פטור אותו מתשלום. כלומר, האפשרות כי רפי לא הה מהשימושמספיקה כדי ל

  מספיק לכך שלא יצטרך לשלם (טעה זו איה משתמעת מדבריו של עובדיה. זו התשובה הכוה.

רפי פטור מתשלום רק אם הוא לא הה ולא גרם זק ליוסי. במקרה זה רפי אכן הה ועל כן ייאלץ  – )4תשובה (

  פסלת. לשלם. טעה זו משתמעת מדבריו של עובדיה. התשובה

 ).3התשובה הכוה היא (

  

לעבודה. על פי השאלה מבוססת על מספר תאים אשר לפיהם פועל יקותיאל. התאי הראשון וגע ליציאה מחוץ  .16

תאי זה, המקרה היחיד שבו יוצא יקותיאל לפי שעות הערב הוא כאשר הוא מתגעגע לילדיו ולא התגלו תקלות 

ה עם עובדיו. רק כאשר מתגלות תקלות מתגבש אצל יקותיאל הרצון להיפגש במהלך היום. התאי השי וגע לפגיש

  ולמצוא את המצב האחד האפשרי. התשובות 4עם עובדיו. על פי תאים אלה יש לבדוק את 

יקותיאל מקיים פגישות עם עובדיו רק כאשר מתגבש אצלו רצון, ורצון זה מתגבש רק כשמתגלות –) 1תשובה (

אמר כי בכל מצב שבו מתגבש רצון זה , מקיים יקותיאל פגישה עם עובדיו. מצב זה  תקלות במפעל, אולם לא

  אפשרי ולכן תשובה זו כוה.

אם קיים יקותיאל פגישה עם עובדיו, פירוש הדבר שתגלו תקלות באותו היום, ולכן לא ייתכן כי  –) 2תשובה (

  יקותיאל יצא לפי שעות הערב. תשובה זו פסלת.

  יקותיאל מקיים פגישה עם עובדיו רק בשעות הצהריים. תשובה זו פסלת. – )3תשובה (

צא יקותיאל רק בשעות הערב ולא לפי. תשובה זו אם מתגלות תקלות במפעל בשעות הבוקר, יו – )4תשובה (

  פסלת.

 ).1התשובה הכוה היא (

  

   



 

עייה של יוה  ת. במקרה כזה,אדירה והשייה אימתיהראשוה של רמי הייתה  שצעקתוייתכן  – )1תשובה ( .17

  תשובה פסלת.הלא מכווצות. התכווצו ואחר כך פתחו. כלומר, בסוף הקרב עייה אכן 

. אדירות ולכן בסוף הקרב עייו של רמי מכווצותיוה היו  של הצעקות שיצאו מפיהייתכן ששתי – )2תשובה (

  תשובה פסלת.ה

וציא של רמי מכווצות היה על יוה להשבסוף הדו קרב יהיו עייו די כ -הדבר לא רק ייתכן אלא הכרחי  – )3תשובה (

  תשובה פסלת.ה. מפיה צעקה אדירה

. השייה הצעקה האחרוה של רמי היתה אימתית ,כלומר .בסוף הקרב, עייה של יוה אין מכווצות –– )4תשובה (

  כוה.התשובה זו ה

 ).4התשובה הכוה היא (

  

קזאין הם חלבוים בעלי חלקים אוהבי מים וחלקים שואי מים. תשובה זו -כי חלבוי קאפא תון בקטע -)1( תשובה .18

  לא רק משתמעת, כי אם אמרת במפורש בכתוב, ולכן התשובה פסלת.

 אין שאותן החיויות האמיו חומצות כל את לגוף גם מספק והוא איכותי חשב הקזאין, הכתוב לפי -)2( תשובה

 התשובה .לא אמר כי חלבון שאיו מספק לגוף חומצות אמיו חיויות הוא לא איכותי. צמובע לייצר יודע הגוף

  .הכוה התשובה זו ולכן מהכתוב משתמעת איה

. המיצלה את מייצבים קזאיים-שהקפא מצוין וכן מיצלה בצורת במרחב התארגות על מדברת הפסקה -)3( תשובה

  .פסלת התשובה

. וספים חלבוים שישם משתמע ומכאן, בחלב העיקרי החלבון מקור את מהווה קזאיןה, הכתוב לפי -)4( תשובה

  .פסלת התשובה

 ). 2( היא הכוה התשובה

  

המידע  ) "7מידע על אודות הכאב הוא זה שמיע שורה של תגובות ברמה הגופית וההכרתית. בקטע אמר (שורה  .19

יע שורה של תגובות ברמה הגופית וההכרתית מגיע למוח דרך המסלול העצבי העולה בחוט השדרה ומ

שתפקידן להקל על הכאב או לטפל בבעיה שיצרה אותו". המילה מיע מתייחסת למידע, המידע הוא שמיע 

  שורת תגובות.

 ).3התשובה הכוה היא (

  

בעיה. מגד, על סכה מיידית ודוחק בו לקרוא לעזרה, כלומר, מצביע על הכאב בפסקה הראשוה מתריע בפי האדם  .20

הכאב בפסקה השלישית מפר את הקשר בין הכאב למטרתו המקורית, שכן תחושתו היא בעלת עוצמה גבוהה 

כלומר, הוא מתקיים פול רפואי, במיוחד שעלולה לשתק את הלוקה בו, או שכאב זה איו פסק גם לאחר קבלת טי

   מהבעיה שגרמה לו. במותק

 ).2התשובה הכוה היא (

  

היא הפגיעה בתפקודו של האדם שהרפואה המערבית החלה להתייחס לכאב כאל בעיה בפי עצמה)  (לכךהסיבה  .21

-14"תפקודו של אדם הסובל מכאב חמור או מתמשך פגע באופן משמעותי... מסיבה זו..." (שורות   הסובל.

13.(  

 ).1התשובה הכוה היא (

  



 

קה הרביעית מוגדרים סוגי הכאב שאליהם מתייחסת , "הטיפול בכאב משתה בהתאם לסוגו", ובפס23על פי שורה  .22

, "כאב זה יתן לסווג באופן כרוולוגי, כלומר, על פי משכו", דהייו, הטיפול בכאב קבע לפי 16החלוקה. לפי שורה 

  מאפייי הכאב הכרוולוגיים.

 ).3התשובה הכוה היא (

  

תרופתי כלשהו. לעומתו, בכאב כרוי יתן לטפל  לפי הפסקה האחרוה, הטיפול בכאב אקוטי הוא בדרך כלל טיפול .23

אקוטי היו שילוב של השיים, הרי -באמצעות טיפול תרופתי ובאמצעות טיפול שאיו תרופתי. היות שכאב כרוי על

טי יתן לטפל רק באמצעות תרופות היא הטעה שגם בו יש צורך בטיפול תרופתי. מכאן, שהטעה לפיה בכאב אקו

  הכוה.

  ).2הכוה היא ( התשובה

  

   



 

  שלישיפרק  – אגלית

1. )1 (distant - רוחקמ   

)2( internal - ימיפ  

)3 (professional -  מקצועי  

)4(radiant  - זוהר, קורן  

  להשתתף. יםכשיר אים יםחובבלכן , מקצועייםהמשחקים האולימפיים פתוחים רק לספורטאים 

  ).3התשובה הכוה היא (

2. )1(covered  - סהכו   

)2 (enabled - התאפשר  

)3(bought  - הק  

)4 (stretched -  מתח  

  .קילומטרים 96,000מקצה לקצה, הם היו באורך של  מתוחיםאם כלי הדם בגוף האדם הממוצע היו 

  ). 4התשובה הכוה היא (

3. )1 (straight -  ישר  

)2( repeated  - השחוזר ו   

)3 (primary -  עיקרי, בסיסי  

)4(worthwhile  -  משתלם  

בקולה הם סוכר, שמי פירות הדר, קימון וויל; אף קולה איה  עיקרייםלמרות השם שלה, המרכיבים ה
  קולה. יאגוז מכילה יותר

  ).3התשובה הכוה היא (

4. )1 (coherent – יעקביהגיו ,   

)2(fateful  -  גורלי  

)3 (exemplary -  מופתי  

)4( naughty - שובב  

  במהלך ההופעה. מופתית בי השלוש היו שקטים והפגיו התהגותאפילו 
  ).3התשובה הכוה היא (

5. )1 (tolerate -  לסבול  

)2(pronounce  - לבטא  

)3 (confiscate – להחרים, לעקל   

)4(fluctuate  - דדלהת  

  .יא מופיתאלימות או התעללות מילולית בכיתותיהם, ללא קשר אל מי הלסבול  מעודדים מורים שלא
  ).1התשובה הכוה היא (



 

6. )1 (approach – גישה  

)2(mansion  -  אחוזה  

)3 (branch – ף, שלוחהע  

)4( friction -  חיכוך   

שופע בבתי  הממוקם ברחוב השיאות הישראלית היה מבה אבן לבן מודרי בעל שלוש קומות אחוזת

  לא רחוק ממלון קיג דיוויד. בירושלים, מגורים

  ).2הכוה היא (שובה הת

7. )1 (perilous - מסוכן  

)2( constitutional -  חוקתי  

)3  (previous – קודם   

)4( conventional –  ליציובקו  

אשר ייתן לשים  חוקתישעבדה כל חייה על מת להשיג תיקון יתה פעילת זכויות שים יסוזן ב. אתוי ה

  בארצות הברית זכות הצבעה. 

   ).2ה היא (התשובה הכו

8. )1 (plowed - חרש  

)2( tedious - משעמם  

)3 (ubiquitous -  מצא בכל מקוםש  

)4(jagged - ןמשו  

הפארק הלאומי בדלדס מפורסם בזכות מאפייים גיאולוגיים מרשימים רבים, כמו תצורות האבן שלו, 

  .משוותהדומות לשייים חדות ו

  ).4התשובה הכוה היא (

שמעבר לתקציבם של צרכים ת מותרֹודבר להופך מחירי דלק, מזון אורגי העלייה בעקב  שפט המקורי:משמעות המ .9
  . ממוצעים
  התשובה פסלת. . טעה לפיה הצרכים חייבים לבחור בין דלק לבין מזון אורגימוסיפה  תשובה זו :)1תשובה (

  התשובה פסלת. . זול בעברטעה חדשה לפיה מזון אורגי היה וסיפה תשובה זו מ :)2תשובה (

יכולים להרשות צרכים תשובה זו שומרת על משמעות המשפט המקורי בשיוי יסוח: פחות ופחות  ):3תשובה (

, העשוי לשמש גם thanks toמוחלף בביטוי  due toלעצמם את המזון האורגי לאור העלייה במחיר הדלק. הביטוי 

  בהקשר שלילי. זו התשובה הכוה. 

  התשובה פסלת. .מוסיפה טעה לפיה בעתיד רק עשירים ירכשו מזון אורגי תשובה זו :)4( תשובה

  ).3הכוה היא (התשובה 

  
  
  
  
  
  



 

 .14-כל מכוי הספא קרויים כך הודות למעייות החמים שהתגלו בעיירה ספא בבלגיה במאה ה המשפט המקורי:.10
חמים הראשוים הם אלו שהתגלו בעיירה ספא, ומשה את טעה לפיה המעייות ה מוסיפהתשובה זו  :)1תשובה (

  התשובה פסלת.  .הטעה המקורית לטעה לפיה מכוי הספא קרויים על שמם במקום על שם העיירה

משפט המקורי מסביר את מקור המילה "ספא", שבאה משם העיירה הבלגית, ומשפט זה חוזר על תון ה ):2תשובה (

  . זו התשובה הכוה. 14-של עיר בלגית בה מצאו מעייות חמים במאה ה המוח "ספא" מגיע מהשםזה: 

בעיירה ספא, בעוד המקור טוען רק שהמוח "ספא" בא  הומצאו תשובה זו מוסיפה טעה שמכוי הספא :)3תשובה (

  ממה. התשובה פסלת. 

  התשובה פסלת.  .יות חמים"טעה שפירושה המילולי של המילה "ספא" הוא "מעי מוסיפהתשובה זו  :)4תשובה (

  ). 2התשובה הכוה היא (

  

   גורמתברשימת המטלות של מהל עסוק רק  דאח פריטסיום  המשפט המקורי:.11

  סדר היום. אחרת לראשלדחיפתה של מטלה 

  התשובה פסלת. . טעה בדבר השימושיות של רשימת מטלות מוסיפה תשובה זו :)1תשובה (

כת את עבודתו של המהל העסוק לושא המשפט ומשה את היסוח המקורי ליסוח לפיו תשובה זו הופ ):2תשובה (

זו  .manager-משוה ל executive. שם העצם -= מביאה לכך ש serves to, במקורמטלה אחת מחליפה את רעותה. 

  התשובה הכוה. 

במטלה, וספת מטלה חדשה  למתחיתשובה זו משה את הטעה המקורית לטעה לפיה כאשר המהל  :)3תשובה (

  התשובה פסלת.  .לרשימה

התשובה . השוואה בין העומס המוטל על מהלים לבין זה המוטל על עובדים אחריםמוסיפה  תשובה זו :)4תשובה (

  פסלת. 

  ). 2התשובה הכוה היא (

  

אוהדים, -ת מצופים בלתיסגן השיא לשעבר מודייל, שאומו קטע שוב ושוב על ידי התפרצויו המשפט המקורי:.12

  .כמעט לא היה מסוגל להעביר את הקודה שלו

הל כולו לפיה מודייל לא סיים כלל את האום, וכן כי הקמשה את הטעה המקורית לטעה  תשובה זו :)1תשובה (

  התשובה פסלת.  .הפריע

קודות מרובות  פיה היו למודיילבדבר הדפוס המדויק של ההפרעות, וכן טעה למוסיפה טעה  תשובה זו :)2תשובה (

  התשובה פסלת.  .אותן העביר ורק לאחר מכן הופרע בעוד המקור מציין קודה אחת אותה יסה להעביר ולא הצליח

  התשובה פסלת.  .תשובה זו מוסיפה טעה בדבר תוכן טיעוו של מודייל :)3תשובה (

ו: סגן השיא לשעבר מודייל בקושי שמירה על משמעות תשובה זו הופכת את סדר המשפט המקורי תוך ):4תשובה (

. זו התשובה )(hostileהצליח להשלים את הטיעון שלו, שכן הוא קטע על ידי מספר חברי קהל עם תגובות עויות 
  הכוה. 

  ).4התשובה הכוה היא (

  

יון המרכזי של הטקסט הוא לתאר הרעמציג שלל הצעות לשיפור התהגות הבעלים של הכלב, ולכן יתן לומר כי  הקטע.13
  מצד המאמן.  משגיאותרוב הבעיות הקשורות להתהגות הכלב ובעות כיצד 

  .)2( היא הכוה התשובה

  

14.פוצות הסברים מציעותיה יהשאלות המוצגות בפסקה הש הקורא חווה אולי שאותן באילוף לבעיות.  

  ).4( היא הכוה התשובה
  

על כן, בעיות התהגותיות  "."A few problems are caused by health or physiological issuesאמר:   9 בשורה.15
  אצל כלבים עשויות להיות קשורות למצבם הגופי. 

  ).3( היא הכוה התשובה



 

 הגוף לשפת התייחסות כל אין אך, הכלב התהגות על להשפיע עלולה המאמן של הגוף ששפת מצוין ): בקטע1תשובה (.16

 ועל כן לא יתן לומר כי העצה לאמן את הכלב לשיוי שפת גופו מוזכרת בטקסט. זו התשובה הכוה. הכלב  של

  :17 ): העצה המופיעה בתשובה זו מצוית בשורה2תשובה (

"find a way to end the session with your dog on a good note".  

  : 16 ): העצה המופיעה בתשובה זו מצוית בשורה3תשובה (

"Getting angry or frustrated will only worsen your problems"  

   :15העצה המופיעה בתשובה זו מצוית בשורה  ):4( תשובה

Try watching yourself in a mirror as you train". "  

  ).1( היא הכוה התשובה

  

(שורה  ת חיזוק של התהגות טובהפי הפסקה האחרוה, הדרך היחידה להחליף התהגות לא רצויה היא באמצעו על.17
  .רצויה התהגות על יתוגמל הכלב אם רק). כלומר, שיוי בהתהגות הכלב יצליח 20

  ).2( היא הכוה התשובה

  

עוסק ברעיון המרכזי  הקטעהמטרה העיקרית של הקטע היא לדון בתיאוריה העוסקת בחוסר התאמה קוגיטיבית. .18

 כלל בדרך מתבטאת היא וכיצד התופעה עם התמודדות דרכי מציגה התיאוריה דכיצ ומתארהעומד בבסיס התיאוריה, 

  .אדם בבי

  ).4( היא הכוה התשובה

  

הן  -אמוות סותרות  מתארת "dissonant"מתארת אמוות שמתיישבות זו עם זו, בעוד שהמילה   "consonant"המילה.19

 ).= סותר, ֹוֵגדcontradictory מוגדות זו לזו (

  ).1( היא הכוה התשובה

  

  התשובה פסלת.. הקוגיציות אחת העצמת היא קוגיטיבי דיסוס עם השלישית ההתמודדות דרך ):1( תשובה.20

  התשובה הכוה. זואיו מוזכר בקטע.  מהקוגיציותשיוי אחת  ):2( תשובה

יציות, כלומר ייחוס חשיבות דרך ההתמודדות השייה המוצגת בקטע היא שיוי בערך היתן לאחת הקוג ):3( תשובה

  רבה יותר לאחת הקוגיציות. התשובה פסלת. 

  דרך ההתמודדות הראשוה המוצגת בקטע היא התעלמות מאחת הקוגיציות. התשובה פסלת.  ):4( תשובה

  ).2( היא הכוה התשובה

  

, מחובק – embraced ואומץ בהערכה. המילה המתאימה להחליפה היא שטופח דברמשמעותה  cherished המילה.21

 .מאומץ

  .זוח ,טוש – forsakenסלח, – forgiven, חוסר ציעות, מוצע – suggestedהאחרות אין מתאימות:  המילים

  ).3( היא הכוה התשובה

  

מהאשים יפו להתהגות קיצוית על מת להימע מקופליקט בין אמותם לבין העובדות. או  חלקאמר: " בקטע.22

   להתהגות קיצוית של אדם מסוים. מתייחסת it המילה...".  לזהקוראים 

  ).2( היא הכוה התשובה

  

 


