
 
  

  2009 יוליפתרוות מבחן אמת, מועד 

 

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

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

  
  
  

  ראשון קפר –חשיבה מילולית 
  
  
  

  . קהמשמעות של החשה, החריש ודמם היא השתת .1

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

  המשמעות של השליך פשו מגד, שם פשו בכפו וחירף פשו היא הסתכן. .2

 ). 2התשובה הכוה היא (

  
  עמום.השרו על שומעיו שסך = השרה. דבריו   .3

 ). 2התשובה הכוה היא (

  
  וצרות / דברים מוסתרים. מכמי השפה הם האוצרות הסתרים שלה.מכמים = א  .4

  הכווה היא למלים פחות פוצות, שאין ידועות לכל אחד.

 ). 2התשובה הכוה היא (

  
  .אצבעוןהוא מי שלא השתמש ב דקר, עוגןהוא מי שלא השתמש ב סחף  .5

 ). 4התשובה הכוה היא (

  
  .איכותה להגביר את הז להשביח, צפיפותזה להגביר את ה לדחוס  .6

 ). 4התשובה הכוה היא (

  
  .פראיהוא מה שכבר איו  מאולף, פרטיהוא מה שכבר איו  מולאם .7

 ). 2התשובה הכוה היא (

  .ציוויהוא מי שקיבל  הצטווה, בשורההוא מי שקיבל  התבשר .8

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

  .לו להסכיתיש  רמקולכדי לעשות שימוש ב, בו להתבון, יש צגכדי לעשות שימוש ב .9

 ). 1התשובה הכוה היא (



 
  .סבישל אדם, קורא לו  כדו, מרשישל אדם, קורא לו  פרקליטו .10

 ).3התשובה הכוה היא (

 

 פ.ש.ר. השורש הוא  .11

  ). 4התשובה הכוה היא (

 

 ה.ל.מ. השורש הוא  .12

  ).4התשובה הכוה היא (

 

 ש...השורש הוא  .13

  ).1התשובה הכוה היא (

 

 ל.ט.ש. השורש הוא .14

  ). 1התשובה הכוה היא (

 

התוכן יישמר אלא  קרצועיים וסלג צבאי כך שלא קלתרגם ספר הרצוף מוחים מ שהקאף ש .15

המתרגם של הספר "המלחמה האחרוה" לעשות זאת, ולכן  הצליחרוח הדברים והאווירה,  גם

  ור.קמרא את הקשחווה מי שדומה מאוד לזו רא את התרגום יחווה חוויה קראה שמי שי

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

, ושגיתו לט באולפןקמובמיטבו כשהוא ר טען בלהט שברמן, גן הג'ז המחון, איו קהמב .16

ממליץ בחום ר, קלטות, ולכן הוא, המבקגיתו באולפן העולה לאין ערוך על הל קלפי 

ברמן  ליט אתקליטים להקחברת התהמלצה זו היא שהיעה את ליט את ברמן בהופעה. קלה

  בעת שהופיע בפסטיבל הג'ז במוטריי. 

 ).2התשובה הכוה היא (

  
לשמוע  הופתעתימשובת עורים חולפת,  קרתה יחשבתי שמשיכתו לתאטרון לא הימאחר ש .17

  ובבימוי.  קהיום במשח קאיו עוסשהוא 

 ). 4התשובה הכוה היא (

  
שבמהגו של אף איפה. באיפה ו גועאדית מתוארת בספרו של לסאז' כמי ששיפוטה המוסרי  .18

ה ליטול ללא רשות כסף מארדס של מהקמעשה ה היא רואה קבבה בכך ויחסה למעשי ג ,

  .חטאים שאין עליהם כפרהשל אחרים הוא כאל 

 ).1התשובה הכוה היא (

  
 



 
בין הצהרותיו של זיר בדבר כווותיו לבין מימושן בפועל.  טןקפער לא היה מאז ומעולם  .19

מבחיה זו: אלא תופעה יוצאת דופן רוה, מיום שהתמה לראש העיר, איו ודו בשה האחקתפ

  לא מולאו. מעטות מהן קשרמתן הבטחות רבות, 

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

לעולם איך אוכל בלי מזלג = אתה תמיד אוכל עם מזלג, כלומר יוסי לא שם לב שאתה תמיד  .20

  אוכל עם מזלג.

 ). 4התשובה הכוה היא (

  
ב מחיר גבוה של מזון שמכיל ויטמין גמא בחודשי החורף שים קרים היא שעקל החוהחתם ש .21

ו ק. מכיוון שרוב החולים בטליה ולדים בסוף החורף, הם הסיופה זוקבת וות אותוקאין 

ריון האחרוים הוא שגורם למחלה יהויטמין גמא בתזות האם בחודשי הושהמחסור ב

וות את המזון המכיל ויטמין קככל הראה באמת אין אמהות שמצבן הכלכלי גרוע בילודים. 

ות החולים בטליה ולדים לאמהות שאין אוכלות מזון המכיל קגמא, ואם מרבית התיו

  יטמין גורם לטליה. וה לפיה המחסור בוקאת המס קויטמין גמא, הדבר מחז

 ). 4התשובה הכוה היא (

  
בלה קית שרד (מכיוון שזהו תאי הכרחי לרון יש בעלות על מכו-קהלת עמקלכל מי שחבר במ .22

(מכיוון  בל לתזמורת מכבי האשקהלה). כל מי שיש לו בעלות על מכוית שרד יכול להתקלמ

  בל לתזמורת מכבי האש.קרון יכול להת-קהלת עמק, ולכן כל מי שחבר במ)קשזהו תאי מספי

 ). 3התשובה הכוה היא (

  
ושי אשים  20:00מפגרים, שי אשים הגיעו לפי  מכיוון ששיים מהשעוים ממהרים ושיים .23

. כלומר, הוא ואדם וסף 8. אם שעוו של גדי מפגר אז הוא הגיע אחרי 20:00הגיעו אחרי 

, כך שלא יתכן שהוא הגיע לפי שי אשים 8, ושי אשים וספים הגיעו לפי 8הגיעו אחרי 

  ). 20:00ע אחרי (הוא יכול לכל היותר להגיע לפי האדם הוסף שהגי

 ). 2התשובה הכוה היא (

  
או  1יצויים, כלומר הוא מצא במסלול קאם אלון הגיע ראשון הוא כס לאחד מהמסלולים ה .24

, 4אז דבורה, שהגיעה אחרוה מצאת במסלול  1. אם הוא מצא במסלול מספר 4במסלול 

דר הכיסות הוא (לפי הכללים ס 1אז דבורה מצאת במסלול  4ואם הוא כס למסלול 

1234 4321או  →→→ רה, ולכן בכל קבכל מ 3). גלית מצאת במסלול מספר →→→

  ועופר הוא זה ששוחה בו.  הוא המסלול הותר 2רים מסלול קאחד מהמ

 ). 2התשובה הכוה היא (



 
  

25. ים רקראה היא שסרטים בריטיים מוקאם הידיעה שוע סמדרקב קראז אפשר לדעת  ול

ולוע קראה היא שבק, ואם הידיעה שבריטייםרים סרטי טבע קולוע אורלי לא מוקשב

  בריטיים.  טבערו בו סרטי קסרטי פעולה אז אפשר לדעת שלא יו קרים רקאורלי מו

 ). 4התשובה הכוה היא (

  
  פיטליזם.קור להתפתחות הקטע בתור המקמוסד הווידוי איו מוזכר ב .26

ה היא (התשובה ה3כו .( 

  
: "הצלחה חומרית מעידה שהאדם בחר בידי האל", זאת ביגוד לגורל של רוב 24-25שורות  .27

  ום. יבי האדם אשר ועדו ללכת לגיה

 ). 1התשובה הכוה היא (

  
ושי שהיה למאמיים קיע את הכספים שהורווחו בתור קטע חוסר אפשרות להשקלא מוזכר ב .28

  הפרוטסטטים.

 ).3יא (התשובה הכוה ה

  
ים מטעמים חדשים, שא קעתימהג היא תהליך של שמירה על רחיצה בהר מטעמי בריאות  .29

  פיטליזם שהמשיך מטעמים שאים דתיים. קדתיים, והדבר דומה ל

 ). 2התשובה הכוה היא (

  
 ). 3התשובה הכוה היא ( .30

  

  

  

  



 
  שי קפר –חשיבה מילולית 

  

  י פשו של אדם".קמשה לדעת מה מתרחש במעקים. "קבכי = מעמ .1

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

  יט, לגלג.קסט = ה  .2

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

  לוט = כיסוי (הסרת לוט = הסרת הכיסוי). הביטוי מתאר חיכת דבר מה חדש.  .3

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

  כל אימת = בכל פעם. .4

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

  .כסהוא מי שמחליט אם מישהו  שומר סף ,זכאיהוא מי שמחליט אם מישהו  שופט  .5

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

  .ריפודהוא מי שיש לו  מרופד, כפייםהוא בעל  מכוף .6

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

  .אמתלההוא מי שהביע  תירץ, טרויההוא מי שהביע  התאון .7

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

  .גיחוךרר הוא מה שמעו מגוחך, פלצותהוא מה שמעורר  מזעזע .8

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

  .אותו יתץהוא מי שאחר  שבור, אותו הוכיחהוא מי שאחר  זוף .9

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

הוא מי שאיו רוצה לראות  מתכר, מסוכןהוא מי שאיו רוצה לראות דבר  טומן ראשו בחול  .10

  .מוכרדבר 

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

 ). 3כוה היא (ב.ד.ל. התשובה ההשורש הוא  .11

  



 
 

 ). 4א.ח.ר. התשובה הכוה היא (השורש הוא  .12

 

 ). 3התשובה הכוה היא ( .ל.ח.קהשורש הוא  .13

 

 ). 2ה.ד.ר. התשובה הכוה היא (השורש הוא  .14

 

עמדה הפוכה הביעה משורר אור. מעריכים יתר על המידה את הרי השירה בארץ קרוב מב .15

רים אלו, ואף קרך שמייחסים לה מבמהע מועטרת חמה טא, המייחסת לשירתו ערך קהמב

  מעבר לים. בות שספגקורות הוקבית את דבריה בקמחז

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

בדרך כלל עם חברי הכסת שיוצאים להגן על האיטרסים של השכבות  איו מהאף שאלפסי  .16

, טל המס המוטל על שכבות אלה יוגדלרפורמת המס שבמסגרתה  בגותהחלשות, הוא דיבר 

  .לגזור על מעוטי היכולת גזרה שלא יוכלו לעמוד בהוטען כי אין 

 ).2התשובה הכוה היא (

  
 

, משום דות בתחום מסויםקהתמריירה רפואית הוא קשלא כמו בעבר, בימיו תאי להצלחה ב .17

. לפיכך, רופא מצריך שליטה בפרטים רביםבכל אחד מתחומי ההתמחות הרפואיים  קשעיסו

היה עליו , ואילו בעבר גם אם הוא מגיע להישגים בתחום צר בלבדב עילוי בימיו עשוי להיחש

  כדי לזכות להכרה דומה. להתמצא במגוון תחומים 

 ).1התשובה הכוה היא (

 

בישיבת הההלה טען דרור כי מהימותם של מבחי האישיות שמועמדים עוברים בתהליך  .18

, ומהלי החברה ערלותאוזיים על לא פלה . טעתו זו קבספאיה מוטלת בלה לעבודה קה

  בל לעבודה בה.קשים להתקתוצאות מבחי האישיות של המבל ראש בקלההחליטו שלא 

 ).2התשובה הכוה היא (

 

לא מסגוו של גולומב. לכן, ודאי  פחותהם הסופרים שסגון כתיבתם אהוב עליי  מעטים .19

  .חרוןהעליתי כלל על דעתי לרכוש את ספרו האלשמוע שלא תתפלאו 

 ).4התשובה הכוה היא (

  
 



 
ורי צריך להיות: "הודעתי לרוית שלא אגיע אליה אם יובל יהיה אצלה" ולכן קהמשפט המ .20

  המילה הרביעית היא אגיע.

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

וד פוגע בראייה, אז קדים וידוע שריקו היו רקפיים שבדקאם כל הצמחוים מרכיבי המש .21

דים ולא עצם היותם קפיים היא עצם היותם רקים הרכיבו משיתכן והסיבה לכך שהצמחו

  ה לפיה צמחוות פוגעת בראייה. קצמחוים ולכן הטעה מחלישה את המס

 ).3התשובה הכוה היא (

 

, אז חייב להיות אם מפלצות אין רובצות על שטיחים, ומתחת למיטה של עמה יש מפלצות .22

  בשטיח, כדי שהמפלצות יוכלו לרבוץ שם.מתחת למיטה של עמה אזור שאיו מכוסה 

 ).4התשובה הכוה היא (

 

 -ו 2, אז אלון מצא בבית האמצעי. גם אם הטעות הכוות הן 2 -ו 1אם הטעות הכוות הן  .23

אז בן מצא בבית האמצעי. בכל  3 -ו 1אלון מצא בבית האמצעי. אם הטעות הכוות הן  3

  לון או בן, ולכן לא יתכן שגון מצא בבית האמצעי.רה, הבית האמצעי תפוס על ידי אקמ

 ).4התשובה הכוה היא (

 

רן לא הגיעה ואז מיכל קאו ש –אם ירה לא הגיעה אז דגית הגיעה. כעת ישן שתי אפשרויות  .24

דגית מגיעה),  קרה זה רקחברות, ובמ 2אם מגיעות עוד  קלא הגיעה (מכיוון שמיכל מגיעה ר

חברות.  3הגיעה גם היא. כלומר או שמגיעה חברה אחת או שמגיעות  רן הגיעה ומיכלקאו ש

או  –רן ומיכל קרה זה ישן שתי אפשרויות לגבי קאם ירה מגיעה אז דגית לא מגיעה. גם במ

רה שירה קששתיהן מגיעות או שאף אחת מהן לא מגיעה (מאותן סיבות). כלומר, גם במ

חברות (ירה,  3ה אחת (ירה) או שמגיעות חבר קמגיעה המצבים האפשריים הם שמגיעה ר

חברות, אך מכיוון שהמצבים האפשריים היחידים  2רן). לפי התוים הגיעו לפחות קמיכל ו

  חברות. 3שהגיעו  קחברות, וכל להסי 3הם שהגיעה חברה אחת או שהגיעו 

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

אם האדם היחיד בולגרית איו ג'יג'י. אם כל הג'יג'ים אים דוברי בולגרית, אז מי שדובר  .25

רב תושבי פפואה ג'יג'י קן דובר בולגרית אז הוא איו ג'יג'י, ולכן אין בקבפפואה שאיו מזו

  ן.קשאיו מזו

 ). 4התשובה הכוה היא (

  
 



 
לפי אפלטון הפש הרציולית שולטת על פעילותן של הפש הרגשית והדחפית, והפש  .26

ראת מטרה תוך קלכן המוח הוא האיבר המאפשר לאדם לפעול למת במוח וקהרציולית ממו

  כדי ויסות של רגשות ודחפים.

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

  הכווה היא לטעה של אריסטו לפיה הפש שוכת בלב. .27

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

 רר את הלב)קיד הוזלים במוח לקירור (כפי שטען אריסטו, שתפקן קלפי גאלן, המוח איו מת .28

י הגוף, וכך מתאפשרות התועה והתחושה. קאלא מאגר שממו מועבר וזל הפש אל כל חל

עליו בוגע  קכלומר, גאלן הסכים עם אריסטו כי יש מעבר של וזלים מהמוח ללב, אך הוא חל

  ידם של הוזלים. קלתפ

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

ורים אטומיים שוים, ולכן יתן ודים שוים של המוח לאזקו בשיוך של תפקממשיכי גאלן צד .29

  כי זוהי התרומה הגדולה ביותר שלהם.  קלהסי

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

  ודו של המוח. קטע מתאר את השיויים שחלו במהלך ההיסטוריה בתפיסת תפקה .30

 ). 2התשובה הכוה היא (

  



 
  

  ראשון קפר –חשיבה כמותית 

  

 -אם ב .1
6

1
3065שורות, כלומר  6שורות אז בעמוד שלם יש פי  5עמוד יש   עמודים  6 -. ב⋅=

180630עמודים הוא  6 -שורות מאשר בעמוד אחד, ולכן מספר השורות ב 6פי  יהיו =⋅.  

 ).3התשובה הכוה היא (

  

ואורכו הוא  x -ביל לציר הקמ BCטע קזהים, ה C -ו Bודות קשל הy  -מכיוון שערכי ה .2

5)1(615ודות, כלומר קשל הx  -ההפרש בין ערכי ה יים ק. במשולש שווה שו−−=+=

, BCטעים אלה שווה למחצית מאורך קוכל אחד מ BD=DCהגובה הוא גם תיכון, ולכן 

231הוא  Dודה קשל x . מכאן ערך 3כלומר   CBטע ק(מכיוון שה 1הוא  y - , וערך ה−+=

  ).yודות המצאות עליו יהיו בעלות אותו ערך ק, כל הx -ביל לציר הקמ

 ).3התשובה הכוה היא (

  

3. ( ) ( ) x6xx2x3xx2x3xx2x3xxx 22222222248 ==⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅ ++.  

 ).3התשובה הכוה היא (

  
רה שכל קבל במקטן ביותר האפשרי של מיטות המתאימות לצרכיה של חוה מתקהמספר ה .4

הן לבות, ואז מספר המיטות הלבות מיטות,  5, כלומר ₪ 1000 - המיטות שעולות יותר מ

  . ₪ 1000 -, עולות פחות מ2שותר, שהוא 

 ). 2התשובה הכוה היא (

  
שת. לכן, גודלה של קפית השעת על אותה הקזווית מרכזית כפולה בגודלה מהזווית ההי .5

, CODזווית פחות  BODשת שווה לזווית ק. הזווית המבוα2הוא  BODהזווית המרכזית 

βα2 -כלומר ל −.  

 ). 4התשובה הכוה היא (

  
. לפי התון, Nהוא  B -רוב לקטע הקצה הק, וMודה קהוא הA  -רוב לקטע הקצה הקיח כי  .6

MA=AB=BN4 -טע כולו, כלומר לקטעים הללו שווה לשליש מאורך הק, וכל אחד מה
3

12
= 

טע קטעים הללו שווה לרבע מאורך הקוכל אחד מה EN=MC=CD=DEבוסף, ס"מ. 

3 -ורי, כלומר לקהמ
4

12
  שווה ל: ADטע קס"מ. ה =

 DN-MA-MN .DN שווה ל- EN+ED633 - , כלומר ל  ADטע קס"מ. מכאן אורך ה +=



 
26412הוא      ס"מ. −−=

 ).2התשובה הכוה היא (

  

)בצע כפל בהופכי:  .7 )2y4x 2 8y4x, ומכאן =+ 2  .8xy4עביר אגפים: =+ 2  קוחל =−

2: 4 -ב
4

x

4

8

4

x

4

8x
y

222

−=−=
−

=.  

 ). 3התשובה הכוה היא (

  
שווה ל:  BAC, ולכן הזווית °360סכום הזוויות במרובע הוא  .8

°=°−°−°−° הן זוויות מתאימות בין ישרים  αוהזווית  BAC. הזווית 105907095360

  .°105 - שווה ל αבילים ומכיוון שזווית מתאימות שוות זו לזו, הזווית קמ

 ).1התשובה הכוה היא (

  

)פתח את הצד הימי של המשוואה:  .9 ) 222
nmn2mnm . כלומר המשוואה היא +=++

2222 nmn2mnm  .0mn2עביר אגפים: +=++ 0mn: 2 -ב קוחל = . מכפלת שי =

הוא לא  n>2. מכיוון שלפי התון 0 -שווה ל לפחות כאשר אחד מהמספרים 0 - מספרים שווה ל

  .m=0ח , ומכאן בהכר0 - יכול להיות שווה ל

 ). 2התשובה הכוה היא (

  : 1מספר את האשים, ויח שמשה הוא מספר  .10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18411731062951ות הוא: קסדר הזרי . כלומר, →→→→→→→→→→→

  .11בל שוב את הכדור הוא קות עד שמשה מקמספר הזרי

 ). 1התשובה הכוה היא (

1 

4 

3 

2 

5 

6 7 

8 

10 

9 

11 



 
 

11.    

  

  

  

  

  

 

  
  

. °60 -שווה ל EDAכל אחת, כלומר הזווית  °60 - זוויותיו של משולש שווה צלעות שוות ל 3

הזווית . מכאן, °90 -שווה ל DAB, כלומר הזווית כל אחת °90 -זוויותיו של ריבוע שוות ל

ABE שווה ל- °=°−°  FEA, הזווית °180משולש הוא מכיוון שסכום הזוויות ב. 306090

°−°−°=° - שווה ל הוא משולש שזוויותיו  FEAכלומר, המשולש . 309060180

°°° , שהיא יתר EA. הצלע 2:3:1, ובמשולש מסוג זה יחס הצלעות הוא 90,60,30

ס"מ), ומכאן אורך הצלע  1וה צלעות שצלעו ס"מ (היא צלע במשולש שו 1 - המשולש, שווה ל

FE  שווה למחצית מאורך זה- 
2

1
 -שווה ל AFס"מ, והצלע  

2

3
3

2

1
. שטח משולש ישר ⋅=

: 2י קזווית שווה למכפלת היצבים חל
8

3

2

4

3

2

2

3

2

1

==

⋅

  סמ"ר.  

  ). 3התשובה הכוה היא (

 

) ולכן הוא לא יכול להיות 37 -ו 31, 29מספרים ראשויים (  3יש  38ר למספ 24בין המספר  .12

  . xהמספר 

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

, ומספר זה שווה 40הוא  °60 -טה או שווה לקמספר הגברים שהטו את ראשם בזווית  .13

  .°45 -טה או שווה לקלמספר השים שהטו את ראשן בזווית 

 ). 2התשובה הכוה היא (

  

A 

B C 

D 

E F 



 
 

, ומספר הגברים 40הוא  °45 -טה או שווה לקמספר השים שהטו את זווית ראשן בזווית  .14

אשים הטו את  65, כלומר בסה"כ 25הוא  °45 -טה או שווה לקשהטו את ראשם בזווית 

  אשים.  100מתוך  %65, שהם °45 -טה או שווה לקראשם בזווית ה

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

, כלומר ביסוי °15 -טה או שווה לקגברים הטו את ראשם בזווית  15ורי תון כי קביסוי המ .15

ורי בזווית קגברים הטו את ראשם ביסוי המ 25גברים לא הטו את ראשם כלל.  15החדש 

טה או שווה קגברים הטו את ראשם בזווית  25, כלומר ביסוי החדש °30 -טה או שווה לק

ו עד כה הוא גרף קות שהוסק. בשלב זה יתן כבר לראות שהגרף היחיד המתאים למס°15 -ל

  .4מספר 

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

הוא ההפרש בין מספר הגברים  °45 -ל °30זווית שבין מספר הגברים שהטו את ראשם ב .16

למספר הגברים שהטו את ראשם בזווית  °45 -טה או שווה לקשהטו את ראשם בזווית ה

הוא  °45 -טה או שווה לקהמספר הגברים שהטו את ראשם בזווית . °30 -טה או שווה לקה

, ולכן מספר °30 -טה או שווה לק, וזהו גם מספר הגברים שהטו את ראשם בזווית ה25

  .0הוא  °45 - טה מקו °30 - הגברים שהטו את ראשם בזווית הגדולה מ

 ).4היא (התשובה הכוה 

 

, כלומר 25% -. מחירה החדש גבוה ב₪ 100ורי של מכות הכביסה הוא קיח כי מחירה המ .17

 12.5%ורי). ק, אותם יש להוסיף למחיר המ₪ 25הם  100מתוך  25%( ₪ 125 - הוא שווה ל

. ₪ 112.5ורי הוא קמהמחיר המ 12.5% -, ולכן מחיר הגבוה ב₪ 12.5ורי הם קמהמחיר המ

מהמחיר  ₪ 12.5ורי יש להוריד קמהמחיר המ 12.5% -מחיר יהיה גבוה בלכן, על מת שה

5.1125.12125). (₪ 125החדש (  12.5). כלומר, עליו לחשב כמה אחוזים מהווה המספר −=

5.12: 125מתוך 
100

x
125 10ומכאן  ⋅=

125

1250

125

1005.12
x ==

⋅
 125מתוך  %10הם  12.5. =

 -ורי בקמהמחיר החדש על מת שהמחיר יהיה גבוה מהמחיר המ 10%ולכן עליו להוריד 

12.5%.  

 ).1התשובה הכוה היא (



 
 

תה יה היימ"ש. מכאן שבשעה השיק xיתה ייח כי מהירות המכוית בשעה הראשוה ה .18

מ"ש. לפי הוסחה ק 4xתה מהירותה ימ"ש, ובשעה השלישית היק 2xמהירותה 

xx1ברה המכוית בשעה הראשוה היא כי הדרך שע קזמן, וכל להסיXדרך=מהירות =⋅ 

x2x21ה היא י"מ, הדרך שעברה בשעה השיק "מ, והדרך שעברה בשעה השלישית היא ק ⋅=

x4x41 "מ. לכן, ק 350"מ. תון לו כי הדרך שעברה המכוית בשלוש השעות יחד היא ק ⋅=

350x4x2x: 350 - ברה המכוית בכל שעה ולהשוות לוכל לחבר את הדרך שע . מכאן ++=

350x7 50x -ו = = .x ה, ולכן בשעה השיתה ייה היהוא המהירות בשעה הראשו

100502המהירות כפולה:    מ"ש.ק ⋅=

 ).4התשובה הכוה היא (

 

49151ba, ואז 1 -שווה ל b -ו 50 -שווה ל a -אפשרות אחת היא ש .19  4ולכן תשובה  −=−=

, ואז 2 -שווה ל b -ו 25 - שווה ל a -אפשרית והיא פסלת. אפשרות וספת היא ש

23225ba  b -ו 10 -שווה ל - aפסלת. אפשרות וספת היא ש 3ולכן גם תשובה  −=−=

5510ba, ואז 5 - שווה ל   פסלת. 1ולכן גם תשובה  −=−=

 ).2התשובה הכוה היא (

  

abπגליל שווה לשטח בסיסו כפול הגובה: פח  .20 2 . פח חרוט שווה לשטח בסיסו כפול הגובה ⋅⋅

cbπ: 3י קחל
3

cb3π

3

cdπ 2
22

⋅⋅=
⋅⋅

=
⋅⋅

 a. מכיוון שלא תון לו דבר על יחס הגדלים בין 

  פח גדול יותר., לא וכל לדעת איזה cלבין 

 ). 4התשובה הכוה היא (

  
 4x -פעמים אורך צלעו, כלומר ל 4 - ף ריבוע שווה לקס"מ בתור אורך צלע הריבוע. הי xציב  .21

ף הריבוע גדול קסמ"ר. תון כי הי 2x - , כלומר ל2ת קס"מ. שטח ריבוע שווה לאורך צלעו בחז

2xx4משטחו, כלומר  הוא גודל חיובי (לא יתכן שאורך צלע הוא גודל שלילי)  x -. מכיוון ש<

x4בל כי: קוx  - ב קחל >.  

 ). 1התשובה הכוה היא (

  



 
  

1b3, ולכן בהכרח 3a -היה יותר גדול מ 3b, אז a -היה יותר גדול מ bאם  .22 גם היה יותר  +

 b. בוסף, לא יתכן כי a -גדול מ b -, מה שמוגד למידע הוסף ולכן לא יתכן ש3a -גדול מ

1b3 - ו 3a - היה שווה ל 3bאז מכיוון ש a - שווה ל  a. לכן בהכרח 3a -היה יותר גדול מ +

  .b -גדול מ

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

(תון כי מספר המדפים שלו  2xיית הארון הוסף הוא קמספר המדפים של אסף לאחר  .23

. ההפרש בין מספר 2yיית הארון הוסף הוא קהוכפל), ומספר המדפים של בתיה לאחר 

y2x2המדפים (בערך מוחלט) הוא  )יתן לכתוב את הביטוי גם כך: . − )yx2 ולהוציא  −

yx2מחוץ לערך המוחלט:  2את  , הביטוי (לפי המידע הוסף) y - איו שווה ל x -. מכיוון ש−

yx yx, והערך של 0 -איו שווה ל −  2 - כאשר מכפילים מספר חיובי בהוא חיובי.  −

  התוצאה גדולה יותר, ולכן טור א' גדול יותר.

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

ף המעגל, יתכן קעל הי C -ו A ,Bודות קשל ה קום המדויקמכיוון שלא תון לו דבר לגבי המי .24

וטור א'  4r - רב לקוטר המעגל, ואז סכומם מתקרבים מאוד לקמת CB -ו ABשאורכיהם של 

ודות קגדול יותר, אך יתכן גם והA ו- C קודה קרובות מאוד לB  טן קואז כל אחד מהם

  ), וטור ב' גדול יותר.3r -(ולכן גם מ 2r -טן מקמרדיוס המעגל וסכומם 

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

25. 2a קבכל המספרים שבהם מתחל קמתחל a  י ובעצמו, אךו מספר ראשוהוא עצמו אי

ים ראשויים לאחר ק(מכיוון שהוא בעצמו ריבוע של מספר שאיו ראשוי), ולכן לא וספו מחל

  .aים הראשויים זהה לזה של קבריבוע, ומספר המחל aהעלאת 

 ). 3התשובה הכוה היא (

  



 
  

  שי קפר –חשיבה כמותית 

 

    
כל הכדורים -י סךקחל קרים האדומים בשההסתברות להוציא כדור אדום שווה למספר הכדו .1

הכל. לכן כדורים בסך  19 - כדורים אדומים, ו 10 ק. לאחר הוצאת הכדור הכחול יש בשקבש

ההסתברות להוציא כדור אדום היא 
19

10
.  

  ). 1התשובה הכוה היא (

 1. מכיוון שאורך היצבים הוא 2:1:1יים יחס הצלעות הוא קבמשולש ישר זווית ושווה שו .2

יים הוא צלע במשולש שווה קס"מ. היתר במשולש שווה השו 2ס"מ, אורך היתר הוא 

ף קס"מ. הי 2הצלעות, כלומר אורך כל אחת מהצלעות במשולש שווה הצלעות הוא 

יים, ומשתי צלעות של קלש שווה השומורכב משי היצבים של המשו ABCDהמרובע 

2222211 -פו שווה לקהמשולש שווה הצלעות, ולכן הי   ס"מ. +++=+

 ). 2התשובה הכוה היא (

)מאי השוויון  .3 ) mm הוא מספר חיובי. מאי השוויון  mכי  קסי −>
m

1
m הוא  mכי  קסי >

יכה להיות שבר חיובי, והמספר שבר. כלומר התשובה צר
3

1
  יים את התאים.קמ 

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

ו של פועל ב' כפול מזה של פועל א', כלומר הוא מייצר מספר כפול של כיסאות בשעה, קהספ .4

x63x2כיסאות בשעה. מכאן, בשלוש שעות מייצר פועל ב'  2xשהם    כיסאות. ⋅=

 ).4התשובה הכוה היא (

 

בשי האירועים  0.4 הייתהבוצת הגיל הביוית קבעת שיחה פשוטה, העלייה בזמן התגובה ב .5

  ו. קשבד

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

 הייתהו, בעת שיחה מורכבת העלייה בזמן התגובה קיתן לראות כי בשי האירועים שבד .6

  בוצות הגיל השוות. קהדומה ביותר בין 

 ). 4כוה היא (התשובה ה



 
בוצת קת זמן התגובה עולה ככל שעולים ביופעילוהכל ים שביקבאף אחד מהאירועים לא מת .7

  הגיל. 

 ). 4התשובה הכוה היא (

  

בוצת הצעירים היא ק אצלופץ לכביש, בזמן חיוג, העלייה בזמן התגובה קבאירוע שבו ילד  .8

  .0.95כלומר ההפרש בייהם הוא , 1.6בוצת המבוגרים היא ק והעלייה בזמן התגובה אצל 0.65

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

ובטור ב'  43בלים ק, בטור א' הייו מ3 -היה שווה ל xאם יצויים. קרים הקאת המ קבדו .9

, 43ובטור ב'  44בלים בטור א' ק, הייו מ4 -היה שווה ל x, כלומר טור א' גדול יותר. אם 33

   רה זה טור א' גדול יותר.קוגם במ

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

 ק, המרחb -ביל לקמ a -. מכיוון ש2י קשטח משולש שווה למכפלת בסיסו בגובה לבסיס, חל .10

סף, בוו זהה לגובה המשולש הכהה. קווקבייהם זהה לכל אורכם. כלומר, גובה המשולש המ

  בסיס שי המשולשים זהה, ומכאן שגם שטחם זהה.

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

. xי מספר המספרים. יח כי סכום עשרת המספרים הוא קממוצע שווה לסכום המספרים חל .11

לפי המידע הוסף סכום עשרת המספרים שווה לסכום שי מספרים, ולכן סכום שי המספרים 

 -, כלומר ל10י קהמספרים שווה לסכומם חל. ממוצע עשרת x -שווה גם הוא ל
10

x
. ממוצע 

, כלומר 2י קשי המספרים הוא סכומם חל
2

x
. בשברים, כאשר המוה זהה, ככל שהמכה 

טן יותר, ולכן קגדול יותר ערכו של השבר כולו 
10

x
 -טן מק 

2

x
.  

 ).2התשובה הכוה היא (

  
 

. ככל 9-יהיה שווה ל BA-AB, ערך הביטוי B -ו A, אז עבור כל 1הוא  A -ל Bאם ההפרש בין  .12

רה, קיהיה גם הוא גדול יותר. בכל מ BA-ABגדול יותר, ערך הביטוי  A -ל Bשההפרש בין 

  .8 -יהיה תמיד גדול מ BA-AB, ערך הביטוי A<Bכאשר 

 ). 1יא (התשובה הכוה ה



 
רה מספר הישרים קר ולכן בכל מביל לישר המצויקום על הדף יתן לצייר ישר מקבכל מ .13

  . 2 -בילים שיתן לצייר יהיה גדול מקהמ

 ).2התשובה הכוה היא (

 

=°−°−°=° -ו °20 -שווים ל 2xואז  °10 -שווה ל xיתכן מצב שבו  .14 1502010801α,  וטור

 -ו °100-שווים ל  2xואז  °50 -שווה ל x -אך יתכן גם ש א' גדול יותר,

°=°−°−°= 3010050180αטור ב' גדול יותר., ו  

  ). 4התשובה הכוה היא (

 

אחת, בלו מספר שווה של סוכריות אז לאבא תישאר סוכרייה קלפי התוים, אם שלושתם י .15

בל ק(הסוכרייה ששארה אצל האבא),  1כלומר מספר אפשרי הוא כזה שכאשר וריד ממו 

בל מספר כפול של קללא שארית. בוסף, תון כי אם הבן הבכור י 3 -ב קמספר המתחל

סוכריות מכל אחד משי אחיו, לאב לא יישארו סוכריות, כלומר מספר אפשרי הוא כזה 

סוכריות, ואז כל אחד משי הבים  2yיבל קיח כי הבן הבכור ללא שארית ( 4 - ב קהמתחל

ללא  קסוכריות, כלומר המספר צריך להתחל 4yסוכריות, ובסה"כ יש  yיבל קהותרים 

  בהכרח).  4 -שארית ב

, 27בל ק 28 -מ 1, וכאשר וריד )7ללא שארית (התוצאה היא  4 -ב קמתחל 28המספר 

  .9ותן  3 -ה בקשבחלו

 ). 1ה היא (התשובה הכו

 

xxלפי אי השוויון  .16 היה שווה  xהוא היה חיובי  חייב להיות שלילי (אם xכי  קוכל להסי ≠

x3x3). לפי אי השוויון x -ל חייב להיות חיובי (אם הוא היה שלילי  xכי  קוכל להסי −≠−

x3− היה שווה ל- x3−ו , מכיוון שמכפלת מספר שלילי במספר שלילי .(ת מספר חיובית

  יים אותם.קהמ xיים קכלומר, ישה סתירה בין שי אי השוויוים ולכן לא 

 ). 4התשובה הכוה היא (

  
 

12y~xרה זה ק. במy=2 -ו x=1יח כי  .17 21x~y -ו = , כלומר לא בהכרח =

x~yy~x =.  

 ). 4התשובה הכוה היא (



 
 

   וריד שי גבהים: .18

  

  

  

  

  

  

  

יבלו מלבן ושי משולשים חופפים. סתכל על המשולש הימי. זהו משולש ישר זווית שבו ק

°°°טן. במשולש כזה הזוויות הן קהיתר כפול באורכו מהיצב ה (כאשר היצב  90,60,30

היא בת  α -). כלומר, הזווית המסומת ב°30שאורכו מחצית מהיתר מצא מול הזווית של 

ומזווית המלבן, כלומר מזווית ישרה.  αמורכבת מהזווית שת בשאלה ק. הזווית המבו°30

°+°=°  -שת שווה לקמכאן, הזווית המבו 1203090.  

  ).2התשובה הכוה היא (

רים בעיר היה ק. מספר המב100יח כי מספר התושבים בעיר הוא  .19
4

3
ממספר התושבים,  

75( 75רים הוא קכלומר מספר המב
4

3
100 מספר האשים הכולל בעיר (תושבים + ). ⋅=

17575100רים) הואקמב כל האשים בעיר הוא -רים בעיר מתוך סךק. מספר המב+=

7

3

175

75
=.  

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

 mלבין מרכז  nבין מרכז  אחד רווחים של מטרממספר ה קהוא בדיו nלבין  mההפרש בין  .20

אחד רווח מ, וישו 1הוא  m-nאז ההפרש  nהעמוד שמצא אחרי  קהוא בדיו m(למשל אם 

  ).mלבין מרכז  nבין מרכז  אחד מטרשל  קבדיו

 ). 1התשובה הכוה היא (

a 

a a 

a 

2

a
 

2

a
 

α 



 
  

ותן מספר זוגי). כאשר כופלים מספר  1הוא מספר זוגי (אי זוגי ועוד  a+1אי זוגי, אז  aאם  .21

 2bהוא מספר זוגי ( 2b+aהוא זוגי אז  aזוגי במספר כלשהו התוצאה תהיה בהכרח זוגית. אם 

וחיבור שי מספרים  )2 -ן שהוא מכפלה של מספר כלשהו במכיוו( הוא בהכרח מספר זוגי

רה זה תוצאת המכפלה תהיה זוגית מכיוון שאחד מגורמיה קזוגיים ותן מספר זוגי), וגם במ

  רה המכפלה תהיה זוגית.קהוא זוגי. כלומר, בכל מ

 ). 2התשובה הכוה היא (

אם  .22
12

n
טן מהמכה). קכאשר המוה  1 -טן מק(שבר  12 -טן מקהיות צריך ל n, אז 1 -טן מק 

ותים שבר שאיו מצומצם. כל המספרים הזוגיים אים  11 - ל 1כמה מספרים בין  קבדו

 12. בוסף, 2 -(המכה) ב 12אותם ואת  קותים שבר שאיו מצומצם מכיוון שיתן לחל

תו שבר מצומצם (למשל לא י 3 -ים גם הם בקולכן מספרים שמתחל 3 -ב קמתחל
12

3
 

 -מצטמצם ל
4

1
 -ו 

12

9
 -מצטמצם ל 

4

3
 2 -ים בקהמספרים שאים מתחל 11 -ל 1). כלומר, בין 

  מספרים. 4, ובסה"כ 11 -ו 7, 5, 1הם  3 - וב

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

יים. במשולשים מסוג זה קעת המשולשים הלבים הים משולשים ישרי זווית ושווי שוארב .23

. יתר המשולשים הלבים הוא צלע המתומן והוא שווה 2היתר גדול מכל אחד מהיצבים פי 

ס"מ, ולכן אורך היצבים הוא  1 -ל
2

1
ורך צלעו שווה . השטח הכהה מורכב מריבוע שא

וצלעם ס"מ)  1(מלבים שצלעם הארוכה היא צלע המתומן  4 - לאורך צלעו של המתומן ומ

( צרה היא יצב המשולשים הלביםקה
2

1
112ס"מ הוא  1. שטח ריבוע שצלעו ) סמ"ר.  =

כל אחד מהמלבים הוא ח צרה, ומכאן שטקשטח מלבן הוא מכפלת צלעו הארוכה בצלעו ה

2

1

2

1
1 221 - סמ"ר. מכאן, השטח הכהה שווה ל ⋅=

2

1
221

2

1
41 +=⋅⋅+=⋅+ 

  סמ"ר. 

 ). 1התשובה הכוה היא (



 
 

מהסכום הכולל, כלומר רוי מרוויח על מחצית הסכום  2%מתוך מחצית מהסכום הם  4% .24

מתוך מחצית הסכום הם  2%( 4% -ל 1%ה של הסכום רוי מרוויח בין י. מהמחצית השי2%

מתוך הסכום הכולל). כלומר בסה"כ  4%מתוך מחצית הסכום הם  8% -מהסכום הכולל ו 1%

  ).4%+2%( 6%) לבין 1%+2%( 3%רוי מרוויח על הסכום הכולל בין 

 ). 3התשובה הכוה היא (

  
25.  בל בצורה הבאה: קודות מתקהמספר הגדול ביותר של  

  

  

  

  

  

  

  

  ודות.ק 20רה זה ישן קבמ

  ). 4התשובה הכוה היא (

  

  

  

  

1 

1 



 
  

  ראשון קפר –אגלית 

  

1. Flew –  ,עףknew –  ,ידעdrew –  ,ציירblew – יפח  

  את כל התמוות עבור ספר הילדים שהיא כתבה". ציירהי ק"לואיס לס

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

2. Exclusively –  ,באופן בלעדיunfortunately –  ,למרבה הצערrespectfully –  ,בכבוד רב

immediately – .באופן מיידי, מיד  

  ".מידחמצן, תאי מוח מתחילים למות כמעט  קבל מספיק"אם המוח לא מ

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

3. Famous –  ,מפורסםempty - קרי ,narrow –  ,צרdusty – קמאוב  

  מאות שים".כלי החרס הכחולים והלבים שיוצרו שם במשך  בזכות מפורסמת"העיר דלפט 

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

4. Lame –  ,עלובrare –  ,דירdim –  ,מעומעםstiff – ושהק  

במספר אזורים של יערות הגשם, משמש ליצירת כלי שיפה  קשמצא ר דירעץ הגרדילה, מין "

  לריטים ואבובים".קמסוימים, כמו 

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

5. Before –  ,ילפsince – מאז ש ,until –  ,עד שalthough – למרות ש  

  ווזרים אים מאוד גדולים".קום, קים ביותר ביקמבהיהם העצמים הלמרות ש"

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

6. Discrimination –  ,אפליהnomination –  ,וימיinflammation – ת, קדלfluctuation – 

  תודה.

תשלום שכר מוך יותר לשים מאשר  מיית היאאפליה "אחת הצורות הפוצות ביותר של 

  לגברים עבור אותו סוג עבודה".

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

7. Solve –  ,לפתורrange – וע בין ... לבין טווחל / ,adopt –  ,לאמץexpel – לגרש  

  טוות". 20 לביןילוגרם אחד ק ע ביןשל לווייים וטילים  לק"המש

 ). 2התשובה הכוה היא (



 
8. Offended by -  ,עלב מcomposed of –  ,מורכב מproposed by –  ,מוצע על ידיdeposited in 

  מוח ב –

  מיכלים מיוחדים". מוחות בלאשפה, אלא להיות  ק"סוללות משומשות לא צריכות להיזר

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

9. Rail –  ,מסילה / רכבתlimb –  ,גףlock –  ,עולמroot – שורש  

שה יותר קהשתילו בהצלחה לבבות, ריאות, ואיברים אחרים במשך שים,  "למרות שרופאים

  ".ידלמשל , כמו גףלהשתיל 

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

10. reproduce –  ,להתרבותdecline –  ,לרדת, ִלפחותinterpret –  ,לפרשelect – .לבחור  

  סלאם".עם עליית האִלפחות ו שפעות וצריות במזרח התיכון החל"ה

 ).2הכוה היא ( התשובה

 

11. seduction –  ,פיתויnarration –  ,סיפורintersection –  ,צומתalienation – יכור  

שהורגשו על ידי הרבה אשים שחיו  יכוראת הבדידות וה "הציורים של אדוארד הופר מבטאים

  יות גדולות".קבערים אמרי

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

12. subsequent – ן, ב, שבא לאחר מכקעוdemented –  ,מטורףpremature –  י הזמן, בטרםלפ

  הדדי. – reciprocalעת, 

 שבאו לאחר מכןה: כל התרבויות קית חשבת לתרבות האם במרכז אמריק"התרבות האולמ

  ית".קטורה והאומות האולמקהדת, הארכיטהתפתחו באזור שאבו רבות מו

 ).1התשובה הכוה היא (

 

  ל ידי הפוליזים.יושבה לראשוה ע יו זילד .13

אמר כי הפוליזים  השייהבתשובה הראשוה אמר כי תמיד חיו ביו זילד פוליזים. בתשובה 

היו האשים הראשוים שבאו לחיות ביו זילד. בתשובה השלישית אמר כי הפוליזים חיו ביו 

הראשוים  אמר כי הפוליזיםומות אחרים. בתשובה הרביעית קזילד לפי שהם התיישבו במ

  שבו ליו זילד התיישבו שם.

 ). 2התשובה הכוה היא (



 
 

 השייהמעורבת במלחמת העולם  הייתהלמרות שהכלכלה של כל מדיה אחרת כמעט ש .14

   בממוצע בזמן הזה.בשה אחוזים  10 -ה בה צמחקהרסה במהלך המלחמה, הכלכלה של אמרי

במהלך אחוזים בשה בממוצע  10 -ב ית צמחהקבתשובה הראשוה אמר כי הכלכלה האמרי

, למרות שהמלחמה הביאה להרס כלכלי כמעט לכל המדיות האחרות השייהמלחמת העולם 

, הכלכלה השייהאמר כי במהלך מלחמת העולם  השייהשהיו מעורבות בה. בתשובה 

ה. בתשובה קית לא הרסה במידה גדולה כמו הכלכלה של המדיות שלחמו גד אמריקהאמרי

צמחו,  השייהה במלחמת העולם קת אמר כי הכלכלות של המדיות שלחמו לצד אמריהשלישי

בזמן שאלה של מדיות אויבות הרסו. בתשובה הרביעית אמר כי הכלכלות של רוב המדיות 

אחוזים בשה, הודות  10צב ממוצע של קצמחו ב השייהשהיו מעורבות במלחמת העולם 

  ית במלחמה. קלהתערבות האמרי

 ). 1ובה הכוה היא (התש

 

ה לילדים רהיטות קמעי קשהימצאות בסביבת דיבור בשפה שיה לא רמחכים טועים   .15

  ות.קת המסקהזיכרון והס מיומויותדמת את ק, אלא גם מבשפה וספת

בתשובה הראשוה אמר כי הימצאות בסביבה שבה מדוברת שפה שיה משפרת את מיומויות 

. ל הילדים, בוסף לכך שהדבר מאפשר להם לדבר שפה וספתות שקת המסקהזיכרון והס

ות טובות הם בעלי קת מסקי ילדים בעלי מיומויות זיכרון והסאמר כ השייהבתשובה 

אמר כי לילדים אשר הסבירות הגבוהה ביותר להיות רהוטים בשפה שיה. בתשובה השלישית 

ות. קת מסקויות זיכרון והסושי לפתח מיומקיש לעתים  טןקחשפים לשפה שיה בגיל 

לא תמיד בסביבת דיבור בשפה שיה דם קבשלב מובתשובה הרביעית אמר כי הימצאות 

ת קדמת מיומויות זיכרון והסקת לילדים רהיטות בשפה וספת, אך בדרך כלל מקמספ

  ות. קמס

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

החיצוי  קם שמרכיבים את החלייקטויים עקהרים מעוצבים על ידי תועות של לוחות ט .16

  לימיים וסחף.קשל כדור הארץ, כמו גם על ידי תאים א

טויים של כדור קבתשובה הראשוה אמר כי הרים מעוצבים על ידי תועות של הלוחות הט

לימיים, סחף קתאים אאמר כי  השייהלימיים וסחף. בתשובה קהארץ, ולא על ידי גורמים א

ויים של כדור הארץ תורמים כולם לעיצוב ההרים. בתשובה טקוהתועה של הלוחות הט

טויים של כדור הארץ משפיעה על תאים קהשלישית אמר כי התועה של הלוחות הט

לימיים, גורמת לסחף ואף מעצבת הרים. בתשובה הרביעית אמר כי הרים, אשר מעוצבים קא

על תאים  משפיעים רובותקטויים של כדור הארץ, לעתים קעל ידי התועה של הלוחות הט

  לימיים ועל סחף באזורים שמסביבם. קא

 ). 2התשובה הכוה היא (



 
וראים קאפשרה ל 19 -ריט, ערבית ופרסית לאגלית במאה הקהתרגום של ספרות סס .17

  מערביים להכיר את התרבות המזרחית. 

כתוצאה  וראים מערביים למדו לראשוה על התרבות המזרחיתקבתשובה הראשוה אמר כי 

אמר  השייה. בתשובה 19 -ריט, ערבית ופרסית לאגלית במאה הקמהתרגום של ספרות סס

ריט, ערבית ק, הרבה עבודות על התרבות המזרחית תורגמו לאגלית מסס19 -כי במאה ה

ריט, קרוא ססקהמערביים שיכלו ל ק, ר19 -ופרסית. בתשובה השלישית אמר כי לפי המאה ה

 -כירו את התרבות והספרות המזרחית. בתשובה הרביעית אמר כי במאה הערבית ופרסית ה

ריט, ערבית קספרות ססחיות, מה שאפשר להם לתרגם , הרבה מערביים למדו שפות מזר19

  ופרסית. 

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

  שיטות מתמטיות בבעיות פילוסופיות.תמך ביישום רט ושפיוזה, לייביץ קכמו ד .18

אמר כי דבתשובה הראשו יץ להקהוזה עודדו את לייבו ללימוד הבעיות קרט ושפידיש את זמ

אמר כי לייביץ האמין שהשיטות בהן  השייהה. בתשובה קהפילוסופיות וכן גם למתמטי

ה כמו גם בפילוסופיה. בתשובה קרט ושפיוזה יכולות להיות מיושמות במתמטיקהשתמשו ד

יביץ טעו שבעיות מתמטיות יכולות להיפתר על ידי רט, שפיוזה וליקהשלישית אמר כי ד

וזה ולייביץ האמיו רט, שפיקשימוש בשיטות פילוסופיות. בתשובה הרביעית אמר כי ד

  ריכים להשתמש בשיטות מתמטיות בעבודתם.שפילוסופים צ

 ).4התשובה הכוה היא (

 

: בארצות הברית, שר שחשד במשך זמן רבקשל  יומוקאת אישר  ר שערך לאחרוהקמח  .19

  רי לאסתמה בילדים הגרים בערים הפימיות. קים הם הגורם העיקקמ

ר שערך לאחרוה, ילדים הגרים בערים פימיות הם בעלי קבתשובה הראשוה אמר כי לפי מח

 השייהבתשובה ים. קקסיכוי גדול יותר לסבול מאסתמה מאשר ילדים הגרים באזורים ללא מ

ים אחראים לשיעור הגבוה קקחשדות לגבי האמוה הרווחת לפיה מר חדש העלה קאמר כי מח

ים גורמים לסוגים קקשל אסתמה בילדים הגרים בערים פימיות. בתשובה השלישית אמר כי מ

רבים של מחלות בילדים הגרים בערים פימיות, כאשר השכיחה ביותר מהן היא אסתמה, לפי 

ים הם ככל קקי במשך שים רבות, חשבו שמר שערך לאחרוה. בתשובה הרביעית אמר כקמח

  שר זה הוכח עכשיו. קרב ילדים הגרים בערים פימיות; קהראה גורם ראשוי לאסתמה ב

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

ום הישיבה קס עשתה היסטוריה על ידי סירובה לפות את מקטע מספר איך רוזה פארקה .20

  שלה לאדם לבן.

 ). 4התשובה הכוה היא (



 
המאוחרות אשים שחורים לא הורשו לגור בשכוות בהן  60 -עד לשות ה השייהה קסלפי הפ .21

  גרו אשים לבים.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

יבלה בגלל צבע עורה, קעייפה מהיחס הרע ש הייתהס קה השלישית אמר כי רוזה פארקבפס .22

  בל יחס שוויוי.קכלומר יתן להבין שהיא רצתה ל

 .)4התשובה הכוה היא (

 

  ומה. קס לפות את מקבות סירובה של רוזה פארקרה בעקה הרביעית מתארת את מה שקהפס .23

 ).4התשובה הכוה היא (

 

24. rule – יתן להחליפה במילה קלפסו ,decide – החליט שהדבר  קלהחליט (בית המשפט פס /

  ה של ארצות הברית).קמוגד לחו

 ).3התשובה הכוה היא (

 

  יין רב סביב הושא של תאומים זהים שהופרדו בלידתם.יים עקטע מסביר מדוע קה .25

 ).4התשובה הכוה היא (

 

על תכוות של של תכוות תורשתיות וסביבתיות  היחסית את רמת ההשפעה קהיסוי בוד .26

  .אשים

 ).4התשובה הכוה היא (

 

ש שלסביבה י קיתן להסיות שוות מפתחים תכוות שוות, אם תאומים זהים שגדלו בסביב .27

  יד מרכזי בהתפתחות.קתפ

 ).1התשובה הכוה היא (

 

רה של הרטה וברטה, למרות שהן גדלו בסביבות שוות הן היו בעלו תכוות אופי דומות, קבמ .28

שלתורשה יש השפעה גדולה יותר על תכוות של אשים מאשר  קרה הזה יתן להסיקולכן מהמ

  לסביבה.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

  טה וברטה יתן להן בגלל הצליל שהן השמיעו כאשר הן היו שמחות.הכיוי שיתן להר .29

 ). 1התשובה הכוה היא (

  

  



 
  

  שי קפר –אגלית 

  

1. Behaved –  ,הגהתprotected –  ,שמר, הגןdeleted – קמח ,operated – הפעיל  

  סכה על ידי חיילים בשם ג'יסרים".פי מ מוגן, הסולטן העות'ומי היה 15 - "במאה ה

 ). 2שובה הכוה היא (הת

 

2. Fire –  ,אשwar –  ,מלחמהsky –  ,שמייםart – .ותאומ  

  ".אומות"רמברט חשב לאחר הציירים הגדולים ביותר בהיסטוריה של ה

 ).4התשובה הכוה היא (

 

3. Educational –  ,וכיחיoriginal – ורי, קמindependent –  ,עצמאיaverage – .ממוצע  

  ".1991 -ב עצמאיתה קיחוד הסובייטי אך הפכה לרפובלימהא קחל הייתה"בלרוס 

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

4. Disappear –  ,להיעלםdisappoint –  ,לאכזבpretend –  ,יםלהעמיד פperform – .לבצע  

ה שאף אחד לא העלה על דעתו שיום אחד ק, היו כל כך הרבה באפלו במערב אמרי19 - "במאה ה

  ".ייעלמוהם 

כו1ה היא (התשובה ה .( 

 

5. Hid from –  ,הסתיר מled to –  ,הוביל לsaw beyond – ל ראה מעבר ,asked for – ש.קבי  

תגליות הוביל ל 15 -פדווה ובולויה במהלך המאה השל ת אויתוח הגופות באויברסיט"

  חשובות באטומיה".

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

6. Attempt – סיון, יability –  ,יכולתentrance –  ,יסהכescape – בריחה  

את הזיהום, הממשלה ההולדית מעודדת חברות תחבורה ציבורית להשתמש  לצמצם סיוןי"ב

  ".קבסוג חדש של דל

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

7. preparation for –  ,ה להכrepetition of –  ,חזרה שלagreement with –  ,הסכמה עם

defense against – ...ה מולהג  

מוות הכה לכברים שלהם קם החלו לבות את הוכתרו, הפרעוים של מצריר לאחר שהצק"זמן 

  שלהם".

 ). 1התשובה הכוה היא (



 
8. denial – הכחשה ,curiosity – ות, קסרamusement –  ,שעשועhorror – אימה  

  אצל אשים רבים". אימה, הם מעוררים פחד ויםק"למרות שרוב העטלפים הם בלתי מזי

 ). 4וה היא (התשובה הכ

 

9. condition –  ,מצבgathering – הלות, קהתsubject –  ,ושאquality – איכות  

לא  רובותקמהיר באופן בלתי רגיל ולעתים  קרפואי המאופיין על ידי דופ מצברדיה היא קטכי"

  סדיר".

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

10. adequate –  ,מתאים, הולםconvenient –  ,וחreliable – ,אמין extensive – .רחב  

  ים".קלאלפי בתים ועס רחב קטפוות חמורים גרמו לזי"בחורף שעבר, סופות גשמים וש

 ).4התשובה הכוה היא (

  

11. linger –  ,להתמהמהmimic – ות, קלחimplore –  ,להפצירforfeit – להפסיד  

בלת קדי בעלי חיים ימיים אחרים על ית וקלח"לתמוים מסוימים יש יכולת יוצאת דופן 

  ים".קם של החיה אותה הם מחקהצורה, הצבע והמר

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

12. dread –  ,פחדquake –  ,רעידהpinch –  ,צביטהthrive – לשגשג  

, יים, כמו לבדר ימיהלופיטצמחים ע מלוחה, קרקלא יכולים לגדול ב "בזמן שרוב הצמחים

  בה". משגשגים

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

  ה, אבל לא אופרה.קשל מוזי רהמס כתב הרבה סוגיםיוהס ב .13

ה של ברהמס היא מאוד רשמית. קבתשובה הראשוה אמר כי כמו האופרות שלו, כל המוזי

ה שברהמס לא כתב. בתשובה השלישית אמר קאמר כי אופרה היא סוג מוזי השייהבתשובה 

רהמס כתב אמר כי ב. בתשובה הרביעית ה שברהמס הכי אהבקסוג המוזי הייתהכי אופרה 

  אופרה. הייתה ה, שאחת מהםקסוגים רבים של מוזי

 ).2התשובה הכוה היא (



 
 

  .ולןקאברהם ליאום גטיסבורג הוא האום המפורסם ביותר של  .14

אמר כי הדבר שאברהם לי האום קבתשובה הראשו ולן היה הכי מפורסם בגללו הוא

ולן הוא אום שכתוב בצורה טובה קג של ליאום גטיסבוראמר כי  השייהגטיסבורג. בתשובה 

אום המוכר ביותר של ליאמר כי ה אום גטיסבורג. קמאוד. בתשובה השלישית ולן הוא

אמר כי לי אום גטיסבורג.קבתשובה הרביעית אומים מפורסמים, כולל ולן עשה הרבה  

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

הירות יותר מאשר אלו של המצרים לות ומקים בו מרכבות שהיו קהרומאים העתי .15

  ים.קהעתי

ים מסוימים העדיפו להשתמש במרכבות מצריות קבתשובה הראשוה אמר כי רומאים עתי

ות היו קאמר כי מרכבות מצריות עתי השייהלות והמהירות שלהן. בתשובה קות בשל הקעתי

ובה השלישית ים. בתשקכבדות ואיטיות יותר מאשר המרכבות שבו על ידי הרומאים העתי

ות קלות ומהירות, מרכבות רומאיות עתיקות היו קאמר כי למרות שהמרכבות המצריות העתי

היו יכולים לבות מרכבות ים קות יותר. בתשובה הרביעית אמר כי הרומאים העתיקהיו חז

  ים. קלות ומהירות בפחות זמן מאשר המצרים העתיק

 ).2התשובה הכוה היא (

 

בבירור בסיס  פרעה זולמחלה הפשית סכיזופריה איו ידוע, יש לה קבזמן שהגורם המדוי .16

  ביולוגי.

בתשובה הראשוה אמר כי אפילו אם הגורם הספציפי איו ידוע, ברור שסכיזופריה צריכה 

אמר כי ידוע שסכיזופריה  השייהלהיחשב בתור הפרעה ביולוגית ולא מחלה פשית. בתשובה 

למה זה ככה. בתשובה  קגיות כמו גם פשיות, אך לא ברור בדיויכולה לגרום לבעיות ביולו

גורם לסכיזופריה, ידוע שלמחלה  קהשלישית אמר כי למרות שאף אחד לא יודע מה בדיו

הפשית הזו יש גורמים ביולוגיים. בתשובה הרביעית אמר כי הרבה מחלות, כולל סכיזופריה, 

  ל ידי גורמים פשיים.גרמות הן על ידי גורמים ביולוגיים והן ע

 ). 3התשובה הכוה היא (



 
 

היה ידע בסיסי  דמוןקשים מצביעים על כך שלאדם ה 15,000ציורי מערות מלפי  .17

  באטומיה של בעלי חיים.

בע את ק באטומיה של בעלי חייםדמון קי הידע המוגבל של האדם הבתשובה הראשוה אמר כ

אמר כי לאדם  השייהשים. בתשובה  15,000פי במערות ל סוגי בעלי החיים אותם הוא צייר

הבה בסיסית של האטומיה של בעלי חיים, כפי שיתן לראות בציורי מערות  הייתהדמון קה

דמון קשים. בתשובה השלישית אמר כי העדות המאוחרת ביותר לידע של האדם ה 15,000בי 

שים. בתשובה הרביעית אמר  15,000באטומיה של בעלי חיים מגיעה מציורים במערות בות 

שים  15,000כי יתן ללמוד הרבה על האטומיה של בעלי חיים מציורים שצוירו במערות לפי 

  דמון.קעל ידי האדם ה

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

יים ויכוח מרץ במשך שים בין קה קלגבי השאלה מתי הגיעו אשים לראשוה לאמרי .18

היו החיים איך באמת ה ת תשומת לב משמעותית לשאלקעכשיו מוע קאתרופולוגים, אך ר

  של המתיישבים הראשוים הללו. 

בתשובה הראשוה אמר כי למרות שאתרופולוגים התווכחו במשך זמן רב על הזמן שבו אשים 

בל תשומת לב ציבורית. קעכשיו הויכוח הזה מ קה ואיך הם חיו שם, רקהגיעו לראשוה לאמרי

מתחילים לבחון את החיים של המתיישבים  קכי אתרופולוגים ראמר  השייהבתשובה 

יים ויכוח עז לגבי השאלה מתי הגיעו קה, למרות שמזה זמן רב מתקהראשוים באמרי

המתיישבים הראשוים. בתשובה השלישית אמר כי אתרופולוגים יודעים מתי הגיעו לראשוה 

האופן שבו האשים הללו חיו ומאיפה ה, אך עדיין יש להם הרבה שאלות לגבי קאשים לאמרי

הם הגיעו. בתשובה הרביעית אמר כי על השאלה איך היו באמת החיים של המתיישבים 

ה היה ויכוח מרץ בין אתרופולוגים במשך שים, אך מעט אשים מחוץ קהראשוים באמרי

  .ו לושא זה תשומת לבקלתחום העי

 ).2(התשובה הכוה היא 

 

ופר ההודי יראד צ'ודורי היה תון להם בארץ מוצאו מררו אותו (הפכו הלעג והבוז שהס  .19

  מעט באופן מפתיע. קאותו למריר) ר

בתשובה הראשוה אמר כי מעט באופן מפתיע ידוע על הסופר ההודי יראד צ'ודורי, חוץ 

היה אמר כי  השייהר בצורה מרירה ולעג בארץ מוצאו. בתשובה קמהעובדה שהוא היה מבו

ה שיראד צ'ודורי יהיה יותר ממורמר על הלעג והבוז שהוא סבל מהם בהודו, ארץ מוצאו. מצופ

בה התגובות העויות לעבודתו בהודו, בתשובה השלישית אמר כי יראד צ'ודורי לא הופתע מ

הוא סבל מלעג ובוז. בתשובה הרביעית אמר כי יראד צ'ודורי הה ממעט הצלחה בארץ מוצאו 

  ר במרירות. קלעג והיה מבוהודו, בה הוא 

 ). 2התשובה הכוה היא (



 
  ישו שימוש רחב כל כך בתבליים במטבחים טרופיים.בשאלה מדוע  קטע עוסקה   .20

 ). 4התשובה הכוה היא (     

 

את  פתקמש "the hotter the climate the hotter the food" לפי המשפט הראשון, ההצהרה .21

  מסכימים איתו.התפיסה הרווחת, כלומר הרבה אשים 

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

שר בין קר שיטתי על הקה השלישית אמר כי לפי שרמן וביליג, אף אחד לא ערך מחקבפס .22

ים לבין השימוש השוה בתבליים בתאים קהעובדה שלתבליים יש השפעות גד חייד

  לימיים שוים.קא

 ). 4התשובה הכוה היא (

 

  רים.קר של החוקרה ואת שיטות המחה הרביעית מציגה את ההשעקהפס .23

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

ום אך עשה בהם שימוש רב קהשום והבצל מובאים כדוגמה לתבליים שמצויים בכל מ .24

  יותר בארצות חמות.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

25. breeding –  גידול, וכך גם פירוש המילהraising.  

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

  .קכלומר הוצא מחוץ לחו – "…this pastime was outlawd": 11שורה  .26

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

ה השלישית סאן מי שם את הכלוב של היוים שלו ליד חדר השיה שלו, כלומר קלפי הפס .27

  שור אליהן שהוא ישן לידם.קכל כך היה הוא 

 ). 3התשובה הכוה היא (

 

יון. קיהיוים הן המחיר וה ולגיד ריות בושאקה האחרוה מסופר כי הבעיות העיקבפס .28

יון, ולכן סביר שהמשך קיה יש פירוט על בעיית המחיר אך אין פירוט על בעיית הקבפס

  יון.קיבבעיית ה קה יעסוקלפס

 ). 4התשובה הכוה היא (

  
 



 
  טע מתאר את ושא היוים בסין בעבר ובהווה.קה .29

 ). 1התשובה הכוה היא (

 


