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 20בוחן מס' פתרון להצעת 

 נקודות כל מילה( 2) עושר לשוני בעברית –חלק א 

 :תרגם לעברית

 core גרעין עיקרי, coordinator רכז מתאם,

 fortress מבצר disturb להדאיג, להטריד להפריע,

 profit רווח mope רוח-בלי מצבלהסתובב 

 verify לאמת sober לגרום להתפכח פיכח,

 dock  מזח, לעגן ברציף רציף, progress להתקדם

 

 נקודות כל מילה( 2) עשור לשוני באנגלית –חלק ב 

 :פרש בעברית

 אינדיקטורמידה, מדד, קריטריון, אמת  אבן בוחן

 מהכלל אל הפרטהסקה  דדוקציה

 כמוס חבוי, לטנטי

 נהללא שילילה  שימוריםליל 

 בלבו כל פחדאין  עשוי לבלי חת

 קשים, זמן חירוםזמנים  צוק עתים

 פשוט וחסר השכלהאדם  קוטל קנים

 אנשיםמעט  מתי מספר

 אסיר קשור, חבוש

 מלון דרכים, פונדק ,אכסניה חאן

 

 נקודות כל תרגיל( 6) בעיות מילוליות 6חשיבה כמותית:  –חלק ג 

 מספרים .1

 הדו ספרתיים? המספרים הטבעייםכל מהו סכום 

(1) 4895 (2) 4905 (3) 4915 (4) 4925 
 

ולכן כדי לחשב את  99והאחרון הוא  10, הראשון הוא ספרתיים-מספרים דו 90קיימים 

 :את התרגיל הבאהמספרים נבצע  90סכומם של כלל 

𝟗𝟎

𝟐
∙ (𝟏𝟎 + 𝟗𝟗) = 𝟒𝟗𝟎𝟓 

______________________________________________________________ 
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 ממוצע .2

בולים,  1300חברים מצאו כי לכל אחד מחמשת מייסדיו יש  40במועדון אספני הבולים המונה 

בולים, לכל מייסד יש ממלא מקום ולכל אחד מהם  1,400לכל מייסד יש שני סגנים ולכל סגן יש 

  בולים. 1,600החברים האחרים יש  20ד מ־בולים ולכל אח 1,500יש 

 כמה בולים בממוצע יש לכל חבר במועדון הבולים?

(1) 1,400 (2) 1,500 (3) 1,550 (4) 1,450 
 

לחשב כמה בולים בממוצע יש לכל חבר במועדון הבולים עלינו לחלק את מספר הבולים כדי 

 . 40כנתון מעלה, חברי המועדון במספר חברי המועדון שהוא,  40הכולל של כלל 

 :ל של חברי המועדוןכך את מספר הבולים הכולנחשב 

𝟓 :מייסדים ∙ 𝟏, 𝟑𝟎𝟎 = 𝟔, 𝟓𝟎𝟎 

𝟐: םידסיימהסגני  ∙ 𝟓 ∙ 𝟏, 𝟒𝟎𝟎 = 𝟏𝟒, 𝟎𝟎𝟎 

𝟓: מקוםממלאי  ∙ 𝟏, 𝟓𝟎𝟎 = 𝟕, 𝟓𝟎𝟎 

𝟐𝟎: אחריםחברים  ∙ 𝟏, 𝟔𝟎𝟎 = 𝟑𝟐, 𝟎𝟎𝟎 

,𝟔: זאת נסכם 𝟓𝟎𝟎 + 𝟏𝟒, 𝟎𝟎𝟎 + 𝟕, 𝟓𝟎𝟎 + 𝟑𝟐, 𝟎𝟎𝟎 = 𝟔𝟎, 𝟎𝟎𝟎 

: עצואת הממנחשב 
𝟔𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎
= 𝟏, 𝟓𝟎𝟎 

______________________________________________________________ 

 גילים .3

גילו של ערן שווה לסכום גילאי שתי אחיותיו. בעוד תריסר שנים יהיה סכום גילאי אחיותיו של 

 מגילו של ערן.  1.5ערן גדול פי 

   שנים? 4מה היה גילו של ערן לפני 

(1) 10 (2) 9 (3) 8 (4) 7 
 

ולכן סכום גילאי  14שנים אז היום הוא בן  4לפני  10אם ערן היה בן (: 1)תשובה בדיקת 

 38האם . 38וסכום גילאי אחיותיו יהיה  26שנים ערן יהיה בן  12בעוד . 14אחיותיו הוא 

 לא נכונה. ( 1)תשובה  לא.? 26מ  1.5גדול פי 

ולכן סכום גילאי  13שנים אז היום הוא בן  4לפני  9אם ערן היה בן (: 2)תשובה יקת בד

 37האם . 37וסכום גילאי אחיותיו יהיה  25שנים ערן יהיה בן  12בעוד . 13אחיותיו הוא 

 לא נכונה.( 2)תשובה  לא.? 25מ  1.5גדול פי 

ולכן סכום גילאי  12שנים אז היום הוא בן  4לפני  8אם ערן היה בן (: 3)תשובה בדיקת 

 36האם . 36וסכום גילאי אחיותיו יהיה  24שנים ערן יהיה בן  12בעוד . 12אחיותיו הוא 

 נכונה.( 3)תשובה  .כן? 24מ  1.5גדול פי 

______________________________________________________________ 
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  משכורת .4

משכרה  25%משכרה החודשי של אודליה הגבוה ב־ 20%ב־שכרו החודשי של גיא גבוה 

 החודשי של ענת. בכמה אחוזים גבוה שכרו החודשי של גיא משכרה החודשי של ענת?

(1) 50 (2) 40 (3) 30 (4) 45 
 

 ":בחירת מספר נוח"

 ₪ 100 –ענת 

 ־מ 25%. משכרה החודשי של ענת (רבע) 25%־גבוה בהחודשי שכרה ) ₪ 125 –אודליה 

 . (₪ 125שכרה החודשי של אודליה הוא ולכן  25הם  100

 20% משכרה החודשי של אודליה.( חמישית) 20%־ב גבוההחודשי שכרו ) ₪ 150 –גיא 

 .(₪ 150ולכן שכרו החודשי של גיא הוא  25הם  125־מ

פי  100־גדול מ 150, מידי חודש ₪ 100חודש, ענת משתכרת מידי  ₪ 150משתכר גיא 

   .50%־כלומר ב 1.5

______________________________________________________________ 

 יחס .5

. בתום החלוקה 1:3:5יובל, עמית והראל סיכמו על חלוקת כלל האגוזים שבביתן ביחס הבא 

 אגוזים.  4התברר כי נותרו 

  ?הכולל שבביתןיכול להיות מספר האגוזים אינו מי מהבאים 

(1) 148 (2) 247 (3) 301 (4) 678 
 

קבל יובל, עמית תש אחד אגוז בשאלה זו היא כי על כל 1:3:5של חלוקה ביחס  משמעותה

 ושיחולקאגוזים היא שסך הקנה המס אגוזים. חמישהתקבל  והראל זיםואגשלושה קבל ת

לאחר אגוזים  4כי נותרו מהנתון  .9־חלק ללא שארית בתלשלושתן חייב להיות מספר המ

  .9־לאחר חלוקתו ב 4הכולל שבביתן ישאיר שארית  מספר האגוזיםנובע שהחלוקה 

יכול להיות מספר האגוזים שבביתן כלומר מי מהבאים  אינונדרשים לגלות מי מהבאים ו אנ

 . 9־לאחר חלוקתו ב 4אינו משאיר שארית 

 :המוצעים המספריםסכום הספרות של את נבחן 

 :148המספר  – 1תשובה 

𝟏 + 𝟒 + 𝟖 = 𝟏𝟑 → 𝟏 + 𝟑 =  .9־בחלוקתו ב 4משאיר שארית  148ולכן  𝟒

 יכול להיות מספר האגוזים הכולל שבביתן. 148אינה נכונה כי  1תשובה  :מסקנה

 :247המספר  – 2תשובה 

𝟐 + 𝟒 + 𝟕 = 𝟏𝟑 → 𝟏 + 𝟑 =  .9־בחלוקתו ב 4משאיר שארית  247ולכן  𝟒

 להיות מספר האגוזים הכולל שבביתן.יכול  247אינה נכונה כי  2שובה ת :מסקנה
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 :301המספר  – 3תשובה 

𝟑 + 𝟎 + 𝟏 =  .9־בחלוקתו ב 4משאיר שארית  301ולכן  𝟒

 להיות מספר האגוזים הכולל שבביתן.יכול  301אינה נכונה כי  3שובה ת :מסקנה

 :678המספר  – 4תשובה 

𝟔 + 𝟕 + 𝟖 = 𝟐𝟏 → 𝟐 + 𝟏 =  .9־בחלוקתו ב 3משאיר שארית  678ולכן  𝟑

 להיות מספר האגוזים הכולל שבביתן.יכול לא  678נכונה כי  4שובה ת :מסקנה

 ללא בדיקתה.  4ה ניתן היה לבחור בתשוב 1,2,3לאחר פסילת תשובות  :הערה

______________________________________________________________ 

 תנועה .6

, ית לדרכם. עומר ואדם יצאו בו זמנחמישהפי  אדםממהירותו של  הגבוה עומרשל  ומהירות

  ק"מ. 14המסלול בו בעת שאדם עבר  רבעעומר עבר את באותו כיוון ובאותו מסלול. 

 ?)בק"מ( מהו אורכו של המסלול

(1) 70 (2) 140 (3) 280 (4) 560 
 

 14 כעת,פי חמישה.  14־גדול מ 70־מ מפני ש"ק 70מ בעת שאדם עבר "ק 14עבר  עומר

   מ."ק 280ולכן אורך המסלול כולו הינו  מ הם רבע מהמסלול"ק

______________________________________________________________ 

 

 נקודות כל תרגיל( 6) שאלות הבנה והסקה: מילוליתחשיבה  – חלק ד

הבחין בכך אמר לרם את  חיים נחמןבו בעת שספר ללא סימני פיסוק.  אורןכתב לרם  .7

א יקפוץ לבריכה ללא מים". הבריכה בדבריו של חיים נחמן טוב יעשה אדם שלהמילים: "

 היא משל ל־

 רם (1)

 סימני הפיסוק (2)

 ספר (3)

 כתיבה (4)

תוביל  (כמובן השאלההמציאות שלכם היא ) "מציאות"הרכיבי המשל לרכיבי השוואת 

 :ות הבאותלהתאמ

התשובה הנכונה  ולכן סימני פיסוק ←מים |  ספר ←בריכה |  כתב ←יקפוץ |  רם ←אדם 

  .(3)היא 

______________________________________________________________ 
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צוטט לשיחותיו הצהיר כי לא ישוחח לעולם עם אדם שיש לו בן גילה כי שלמה לאחר ש .8

 טלפון נייד ובפרט אם הוא בן משפחתו. מי מהבאים מכיל משפט בעל מבנה לוגי דומה?

שונא אותו טען כי לא יפגין רגשי חיבה לאיש ובפרט לא  גפןגילה כי  אביבלאחר ש (1)

 לגפן.

עוקב אחריה טענה כי לא תצא מביתה אף פעם ובפרט  שלומיכי  נכחה שיובללאחר  (2)

 לא לבדה. 

שיקרה לו כתב מאמר לפיו כל עוד הוא חי לא יאמין בבן אנוש  גלהבין שאלון שלאחר  (3)

 לרבות חבריו הקרובים ביותר. 

צוטט לשיחותיה הצהירה כי לא תשוחח בעתיד עם  רחמיםכי  עיריתשנודע ללאחר  (4)

 רחמים. 

 תואמת את המבנה הלוגי של המשפט מעלה מפני שיש התאמה בין שלמה( 3)תשובה 

שלמה הצהיר כי  ,(לו הגל שיקר) שהבין דבר מה לבין אלון (בן צוטט לו) שגילה דבר מה

לא ישוחח לעולם עם אדם שיש לו טלפון נייד כשם שאלון כתב מאמר לפיו כל עוד הוא חי 

כשם שאלון סיים  "בפרט אם הוא בן משפחה", שלמה סיים במילים אנושבן  אףלא יאמין ב

    ."חבריו הטובים ביותר (כולל)לרבות "במילים 

______________________________________________________________ 

הצופה שאיבד את הכרתו במהלך משחק הכדורסל הובהל על ידי רופא הקבוצה המארחת  .9

בדיקות מורכבות לאבחון בו הוא צפוי לעבור  לבית החולים הסמוך לאולם בו נערך המשחק

 הסיבה לאיבוד הכרתו. מי מהבאים יעיד על כך שהבדיקות אינן מורכבות?

 החלפת המילה הכרתו במילה עשתונותיו. (1)

 החלפת המילה סמוך במילה מרוחק. (2)

 החלפת המילה אבחון במילה ניתוח. (3)

 החלפת המילה הובהל במילה הועבר.  (4)

ללא כל ) במילה הועבר שפירושה הועבר בדחיפות ו/או בבהלה המילה הובהלהחלפת 

תעיד על כך שהבדיקות אינן מורכבות דיו שכן אם אנו מבהילים  (דחיפות ו/או ללא כל בהלה

  .(4)ה שובת ח יש לשער שהבדיקות המחכות לו הן דחופות כלומר בהולות."אדם לביה

______________________________________________________________ 
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 : "האם תרכוש השנה מינוי למשחקי מכבי ת"א ביורוליג"? יקימ .10

 ירכוש מינוי השנה למשחקי מכבי ת"א בליגה הישראלית".  אולסי: "כן הלא דורון

 מה משתמע מתשובתו של דורון?

ת"א לליגה הישראלית אז דורון לא ירכוש אם אולסי לא ירכוש מינוי למשחקי מכבי  (1)

 מינוי למשחקי מכבי ת"א ביורוליג.

דורון ירכוש מינוי למשחקי מכבי ת"א ביורוליג גם אם אולסי לא ירכוש מינוי למשחקי  (2)

 מכבי ת"א בליגה הישראלית.

דורון ירכוש מינוי למשחקי מכבי ת"א ביורוליג כי אולסי לא רכש מינוי למשחקי מכבי  (3)

 וליג.ת"א ביור

אולסי רכש מינוי למשחקי מכבי ת"א בליגה הישראלית ולכן דורן ירכוש מינוי למשחקי  (4)

 א בליגה הישראלית.מכבי ת"

מיקי בחיוב תחת הנימוק לפיו אולסי רכש מינוי למשחקי מכבי  השיב לשאלה שלדורון 

כי הסיבה לרכישתו היא רכישתו  ולכן נובע מתשובתו של דורון א בליגה הישראלית"ת

השלילה, נסיק מכך, כי אם אולסי לא היה רוכש מינוי אז דורון לא היה דרך ב של אולסי.

 .(1)שובה ת .(שכן דורון רכש כי אולסי רכש)רוכש מינוי 

 שלושאינה משתמעת בהכרח לבטח היא מתאימה יותר מ( 1)גם אם תשובה  :הערה

  ת אותן ניתן לשלול בקלות.האחרוהתשובות 

 

 !מועילהקריאה 


