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  ראשוןמילולי פרק 
 

 מילים וביטויים  .א
 
 ).1התשובה הנכונה היא תשובה ( .1

  .דוברה = רפסודההמילה שמתאימה להשלמת המשפט היא 

 
 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .2

(הכוונה  בקנה מידה מוקטןבזעיר אנפין = בהקטנה, הביטוי המתאים להשלמת המשפט הוא 

  .היא שביה"ס מדמה את המדינה כולה)

 
 ).4התשובה הנכונה היא תשובה ( .3

  .תוצאה; משמעות שאר המילים היא תואנה = תירוץהמילה היוצאת דופן היא 

 
 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .4

  .לא מסודר; משמעות שאר המילים היא מוחזק בכף יד=  חפוןהמילה היוצאת דופן היא 

 
 אנלוגיות  .ב

 
 ).3התשובה הנכונה היא תשובה ( .5

  .מניפה היא כלי ליצירת משב = מקדחה זה כלי ליצירת חורהמשפט המקשר הוא: 

 
 ).3התשובה הנכונה היא תשובה ( .6

כששומעים את הקריאה "מדוע?" צריך לנמק = כששומעים את המשפט המקשר הוא: 

  הקריאה "חוש!" צריך למהר.
 

 ).4תשובה (התשובה הנכונה היא  .7
  דבר יציב לא זקוק לתמיכה = דבר פורה לא זקוק לדישון.המשפט המקשר הוא: 

 
 ).4התשובה הנכונה היא תשובה ( .8

נפרם למרות שתפרו  והו נתגלה למרות שהחביאו אותו = משמשההמשפט המקשר הוא: 

  ותו.א
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 ).4התשובה הנכונה היא תשובה ( .9

  ליישב = אבדה זה משהו שצריך למצוא.סתירה זה משהו שצריך המשפט המקשר הוא: 
 

 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .10
 ענו לא מעוניין בהילול = נהנתן לא מעוניין בסיגוף.המשפט המקשר הוא: 

 
 החלפת אותיות  .ג

 
 ).4התשובה הנכונה היא תשובה ( .11

  ר.ג.ל. השורש המשותף הוא
 

 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .12
  נ.ש.ל.השורש המשותף הוא 

 
 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .13

  כ.ר.כ.השורש המשותף הוא: 
 

 ).1התשובה הנכונה היא תשובה ( .14
  ע.צ.ב. השורש המשותף הוא:

 
 השלמת משפטים  .ד

 
 ).3התשובה הנכונה היא תשובה ( .15

 
 ).1התשובה הנכונה היא תשובה ( .16

 
 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .17

 
 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .18

 
 ).4הנכונה היא תשובה (התשובה  .19
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 הגיון  .ה
 

 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .20
הביטוי "לא תהיה זו אלא טיפת מים" מתאר מצב בו הפתרון המוצע אינו מספק, ולפיכך ) דימוי(

): אם כמויות המים המיועדות לצריכה 2לא תהיה לו השפעה מהותית. מצב זה מתואר בתשובה (

  הגבלתן לא תשפיע על המצב הכללי.הן חלק קטן מהצריכה הכללית, 

 
 ).4התשובה הנכונה היא תשובה ( .21

היצור הראשון הוא כחול וגם עגול ולכן לא תהיה עליו שום השפעה. היצור השני הוא ) תנאים(

. נאמר שהקוסמת הופכת כל יוצור עגול למרובע; לא נאמר שום דבר על הפיכה עגולאדום וגם 

  כלשהי על יצור אדום. לפיכך:
  וכחול >>> עגול והכחול עגול

  עגול ואדום >>> מרובע ואדום

 
 ).4התשובה הנכונה היא תשובה ( .22

  ". > טרול-רודף בצע > רודף בצע" שקול למשפט "-"רק טרול  משפט א':  (הגיון צורני) 
  ".> רודף בצע-לא טרול " שקול למשפט "> טרול- לא רודף בצע משפט ב': "

  לא רודף בצע". >-"טרול טענה: 
  מאף אחת מהטענות הנ"ל ולא מצירופן. נובעתלא  הטענה

 
 ).1התשובה הנכונה היא תשובה ( .23

) (שאומרים שיש שני אנשים שיודעים 3(-) ו2הסתירה נוצרת מצירוף המשפטים ( (תנאים)

  ) (שאומר שרק אדם אחד מסוגל לפתור את החידה). 4לפתור את החידה) ומשפט (
   הסתירה. לא פותרת את) 1לכן, הוצאת משפט (

 
 ).3התשובה הנכונה היא תשובה ( .24

 3-ממושקפים לכל היותר. זה נכון, היות ואם היו יותר מ 3המשפט השלישי אומר שיש  (סידורים)

היו ממושקפים), אז אחד מהם היה הכי גבוה. מקרה זה מנוגד  4- כל ה – ממושקפים (כלומר 

  לחוק, שאומר שלכל ממשוקף יש שכן גבוה ממנו.
  תשובות לא נכונות: ביטולבאותה המידה קל לפתור את התרגיל ע"י 

  ייתכו, למשל, שני ממשוקפים, אחד גבוה מהשני. – ) לא נכונה 1תשובה (
  אותה סיבה. – ) לא נכונה 2תשובה (
  ייתכן שיהיה ממושקף אחד בלבד, או אף לא יהיו ממשוקפים. – ) לא נכונה 4תשובה (
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 הבנת הנקרא  .ו
 

 ).3היא תשובה (התשובה הנכונה  .25
 

 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .26
 

 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .27
 

 ).4התשובה הנכונה היא תשובה ( .28
 

 ).3התשובה הנכונה היא תשובה ( .29
 

 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .30
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שנימילולי פרק   

 מילים וביטויים  .א
 
 ).3התשובה הנכונה היא תשובה ( .1

 
 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .2

 
 ).1התשובה הנכונה היא תשובה ( .3

  .משמיצים=  מלעיזיםהמילה שמתאימה להשלמת המשפט היא 

 
 ).3התשובה הנכונה היא תשובה ( .4

  .משנה (חשיבות) = (חשיבות רבה)המילה שמתאימה להשלמת המשפט היא 

 
 אנלוגיות  .ב

 
 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .5

  .הוא מאוד דקדקיק =  קצרצר הוא מאוד צרהמשפט המקשר הוא: 

 
 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .6

  .נארז כלומר מוכן למסע = שונן כלומר מוכן למבחןהמשפט המקשר הוא: 
 

 ).4התשובה הנכונה היא תשובה ( .7
  .דוגמה נודעה להמחיש = גדר נועד לתחוםהמשפט המקשר הוא: 

 
 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .8

  .לימדו אותו = תפל זה משהו שלא תיבלו אותובור הוא מישהו שלא המשפט המקשר הוא: 
 

 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .9
הגיף כלומר גרם למשהו לא להיות פתוח = הרגיע כלומר גרם למישהו המשפט המקשר הוא: 

  .לא להיות נרעש
 

 ).4התשובה הנכונה היא תשובה ( .10
 .נושע כלומר זכה להצלה = התפרסם כלומר זכה לפרסוםהמשפט המקשר הוא: 
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 החלפת אותיות  .ג
 

 ).1התשובה הנכונה היא תשובה ( .11
  ד.ב.ק. השורש המשותף הוא

 
 ).3התשובה הנכונה היא תשובה ( .12

  נ.צ.ח.השורש המשותף הוא 
 

 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .13
  ), תכונה = הכנות לאירוע)4(בתשובה (ת.כ.נ. השורש המשותף הוא: 

 
 ).4התשובה הנכונה היא תשובה ( .14

  ח.ל.פ. המשותף הוא:השורש 
 

 השלמת משפטים  .ד
 

 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .15
 

 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .16
 

 ).1התשובה הנכונה היא תשובה ( .17
 

 ).4התשובה הנכונה היא תשובה ( .18
 

 ).4התשובה הנכונה היא תשובה ( .19
 

 הגיון  .ה
 

 ).2התשובה הנכונה היא תשובה ( .20
; לכן בוריס הוא הרופא – מהמשפט הראשון ניתן להבין שאלי וגדליה אינם רופאים ) סידורים(

  ומבחינת הגובה הם מסודרים באופן הבא:
  

  רופא
  אלי

  גדליה
  

אלי הוא הטבח וגדליה  ןלכ – וגבוה מהצייר  מהמשפט השני ידוע שטבח נמוך מבוריס (הרופא)

  הוא הצייר (נשים לב שאפשר להגיע לתשובה כבר לפי המשפט הראשון).
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 ).3התשובה הנכונה היא תשובה ( .21

  > מתוק וגם טעים- מיץ פירות א':  משפט) הגיון צורני(
  > צונן-(משקה) טעים משפט ב': 

הוא צונן, אז כל אם כל מיצי פירות הם טעימים (בנוסף לזה שהם מתוקים), וכך משקה טעים 

  מיצי פירות הם צוננים. כלומר:
  > צונן- מיץ פירות

  פירות שאינו צונן מיץ לא ייתכןלכן 

 
 ).3התשובה הנכונה היא תשובה ( .22

בדוגמה המקורית מדובר על דמות הליצן, שהתנהגותו המגוחכת ומראהו (כרס ואף ) (שכל ישר

) מקשרת את דמות השדון לדמות 3דמות מציאותית של שתיין. תשובה ( מבוססים עלאדום) 

כשפים) ומראהו עיסוק בהתנהגותו ( עפ"י תכונות שמיוחסות לו:הצועני מציאותית של 

  (רגליים/נעליים גדולות).
 

 ).1התשובה הנכונה היא תשובה ( .23
  גילה מפחדת רק ממי שלא מפחד מגילה, כלומר: משפט א':  )הגיון צורני(

  > מישהו לא מפחד מגילה- דת ממישהו ילה ממפחג
  משפט ב': חזי מפחד רק ממי שמפחד מגילה, כלומר:

  > מישהו מפחד מגילה- חזי מפחד ממישהו 
לפיכך, ניתן לראות שגילה וחזי מפחדים משתי קבוצות שונות ונפרדות של אנשים. לכן לא ייתכן  

  ששניהם יפחדו מאותו אדם.

 
 ).2( התשובה הנכונה היא תשובה .24

  עובדה: השטיחים בחדר של גילה (בו יש יותר אור שמש) בהירים יותר. )מחזק/מחליש(
  מסקנה: חשיפה לאור שמש גרמה לשינו בצבע.

  את המסקנה. שלא מחלישהנרצה למצוא תשובה 
  ) מספקת הסבר אלטרנטיבי (קהל גורם לשינוי) אשר מחליש את המסקנה.1תשובה (
לכן נתון זה לא יכול לספק הסבר  – להשפעה על כל השטיחים בבניין  ) מתייחסת2תשובה (

אלטרנטיבי לתופעה, לכן תשובה זו לא מחלישה את המסקנה. כמו כן ניתן להגיד שנתון שמדגיש 

  אחידות בתנאים בין הקבוצות השונות מחזק את המסקנה.
על תופעה דומה גם  ) ניתן להניח שאם האור גורם לבגדים להראות אחרת, אז מדובר3תשובה (

  כלומר האור גורם למראה אחר, ולא לדהייה (מחליש את ההסבר המקורי). – לגבי השטיח 
לכן לא ייתכן  – ) מתארת מצב בו השטיחים לא נשארים באותו חדר לאורך זמן ממושך 4תשובה (

  שהיה הבדל שנבע מחשיפה ממושכת לאור השמש.

  
  
 



 

 פסיכומטרי .קיי.לאו שמורות הזכויות כל

 הבנת הנקרא  .ו
 

 ).1(התשובה הנכונה היא תשובה  .25
 

 ).3התשובה הנכונה היא תשובה ( .26
 

 ).3התשובה הנכונה היא תשובה ( .27
 

 ).4התשובה הנכונה היא תשובה ( .28
 

 ).1התשובה הנכונה היא תשובה ( .29
 

 ).4התשובה הנכונה היא תשובה ( .30
 

 
  

  
  


