
  

  מבחן מימ"ד להתנסות עצמית
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

psycho.co.ilpsycho.co.ilpsycho.co.ilpsycho.co.il    

  ספרי הכנה למבחני מיון וקבלה

  מימ"ד         אמי"ר/ם         פסיכומטרי

077-30-10-950 
  
  

 ל כל הזכויות שמורות-psycho.co.il  
   



  

  מבחן מימ"ד -קורס וידאו 
  
  
  
  

  
  
  
  

school.walla.co.il 
  
  

    



 

  

Psycho.co.il  

  הסברים, תרגול ומבחנים לדוגמה - ספר הכנה למבחן מימ"ד

  ללמוד באינטרנט -וואלה! סקול  - ד"מבחן מימלקורס וידאו 

  המדריכים שלנו יעזרו לכם בכל שאלה - פורום מבחן מימ"ד

077-30-10-950 

  

  

  אמבחן מימ"ד לדוגמ
  
  
  
  
  
  

  
  בחן:נהוראות ל

  
  מתמטיקה, עברית ואנגלית.  -מבחן מימ"ד לדוגמה. המבחן כולל שלושה פרקים  כםלפני

אתם בזמן כל עוד  -במהלך המבחן, מותר לדלג על שאלות ולחזור לשאלות קודמות באותו פרק 

  .לאחר שעברתם לפרק חדש, אסור לחזור לשאלות מפרקים קודמיםק. המוקצב של הפר

  

  זמני הפרקים:

  דקות. 25-שאלות ב 23 -פרק מתמטיקה 

  דקות.  25-שאלות ב 30 -פרק עברית 

  דקות. 25-שאלות ב 25 -פרק אנגלית 

  
  בהצלחה!

  

  

077-30-10-950 
  
  
  
  
  
  

  לכל הזכויות שמורות- psycho.co.il .  

  עצמית.  התנסותולחלקה לתלמידים לצורך , אך ורק בשלמותהחוברת זו  לצלםלהדפיס או  מותר

פלטפורמה  כלבאתר אינטרנט ו/או באסור לשלב חוברת זו, או קטעים מתוכה, בתוך חומר לימוד אחר, ו/או 

  מפסיכו.ללא אישור בכתב בשום מסגרת, , בחלקה או בשלמותה, אחרת, ואין ללמד על פיה

מוסדות/מדריכים אשר מעוניינים בחומרי לימוד לצורך לימוד קבוצות או יחידים מתבקשים לפנות לפסיכו 

  admin@psycho.co.ilבכתובת:  

 



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   



  
     -  5 -   לדוגמא מבחן מימ"ד

  
 

  

Psycho.co.il  

  הסברים, תרגול ומבחנים לדוגמה - ספר הכנה למבחן מימ"ד

  ללמוד באינטרנט -וואלה! סקול  - ד"מבחן מימלקורס וידאו 
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  מתמטיקה - 1פרק 
  

  שאלות. 23בפרק זה 
  דקות. 25הזמן המוקצב הוא 

  
  

 . . . 6 ,12 ,10 ,20 ,18 ,36נתונה הסדרה                    .1
  

  מה האיבר הבא בסדרה?
  

)1  (1  )2  (2  )3  (8  )4  (4 
  
  

 .8עד  1-פתקים הממוספרים מ 8בכד יש  .2
 אורן הוציא מהכד באקראי פתק אחד.

  
  ?זוגי-אימה הסיכוי שעל הפתק שאורן הוציא רשום מספר 

  

 )1  (
1

5
  )2  (

1

2
  )3  (

1

3
  )4  (

1

4
 

  
  

 .Oנתון מעגל שמרכזו  .3

  .α = 90°נתון:  

  פי נתון זה ונתוני הסרטוט, -על

  

 = ?β  
  

)1  (45°  )2  (60°  )3  (30°  )4  (40° 
  

  

 בספארי ברמת גן יש אריות, נמרים וצ'יטות. .4
  יש פחות אריות מנמרים, ופחות צ'יטות מאריות.

  

  בספארי? הצ'יטותנמרים, מה מהבאים יכול להיות מספר  10אם בספארי יש 

  

 )1  (10  )2  (12  )3  (9  )4  (8 
  

   

α 

O 

β 
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 . . . ,(8a + 4b) ,(4a + 3b) ,(2a + 2b) ,(a + b)נתונה הסדרה                    .5
  

  מה האיבר הבא בסדרה?
  

)1  (16a + 8b  )2  (16a + 5b  )3  (12a + 8b  )4  (12a + 5b 
  
  

  ללא שארית. 2-מתחלק ב xנתון:      .6

y ללא שארית. 3-מתחלק ב  

  ? x·yשווה המכפלה  יכולה להיותלאיזה מהמספרים הבאים 

  
)1  (10  )2  (12  )3  (9  )4  (15  

  

  
  

  .a < b - ספרתיים, כך ש-הם מספרים ראשוניים חד b-ו aנתון:      .7

  הוא מספר ראשוני. a + bהביטוי 

a = ?  
  

)1  (5  )2  (2  )3  (3  )4  (7 
  

  

  מכוניות מקיפות מסלול מעגלי.   3 .8

  דקות. 5-המכונית האדומה מקיפה את המסלול ב

  .דקות 4-המכונית הירוקה מקיפה את המסלול ב

  דקות.   3-המכונית הצהובה מקיפה את המסלול ב

  .12:00המכוניות יצאו לדרכן בשעה  שלוש
  

  באיזו שעה יפגשו שלוש המכוניות שוב בקו הזינוק?
  

)1  (12:20  )2  (12:30  )3  (12:45  )4  (13:00 
  

  

 .(C = 90°∢)הוא ישר זווית  ABCמשולש  .9

  .= BCס"מ  AC =  ,8ס"מ  3נתון:  
  

  (בסמ"ר)? ABCעל פי נתונים אלה, מה שטחו של משולש 

  

 )1  (10  )2  (12  )3  (16  )4  (24 
  

    

A 

C B 

 ס"מ 3

 ס"מ 8
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 .(AB = AC)הוא שווה שוקיים  ABCמשולש  .10
  

  על פי נתונים אלה ונתוני הסרטוט, 
  

∢BAC = ? 
  

 )1  (100°  )2  (80°  )3  (60°  )4  (50° 
  
  
  

, את השיא הישראלי והשיא הגרף הבא מתאר את הישגיו של זורק הכידון האולימפי סרג'יו גינדלמן

  .2012ועד שנת  2007משנת  העולמי

 90מטרים ושיא העולם היה  80מטרים, שיאו של סרג'יו היה  75היה השיא השיראלי  2010לדוגמה, בשנת 
  מטרים.

  

  
  

  קווי עזר בלבד.: הקווים המחברים את הנקודות הם הערה
  

  : בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.שימו לב
  

   

 08 09 07 שנה

80 

75 

70 

 מרחק זריקה
 )במטרים(

85 

90 

95 

 שיא עולמי

 השיא של סרג'יו
 ישראלישיא 

10 11 12 

A 

B C 
130° 

? 
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  השאלות
  

  ?היה שיא עולמיסרג'יו פעמים שיאו של כמה , 2007-2012בין השנים  .11

  

)1  (1  )2  (2  )3  (3  )4  (0  

  

  

 בשנה מסוימת סרג'יו עשה עליה לישראל, ואף שבר את השיא הישראלי באותה שנה.   .12
 באיזו שנה עלה סרג'יו לישראל?

  

)1  (2008  )2  (2010  )3  (2011  )4  (2012 
  

  

 ?להשתתף בתחרויות הטלת כידוןשנה הפסיק סרג'יו  באיזו .13
  

)1( 2011    

)2( 2012    

)3( 2013    

  אי אפשר לדעת מהנתונים )4(
  

  

 ידוע כי בהטלת כידון מתקיימת רק תחרות אחת בשנה בה ניתן לשבור את שיא העולם.   .14
 כידון? בהטלת, כמה פעמים נשבר השיא העולמי (כולל) 2008-2012במהלך השנים 

  

)1  (5  )2  (2  )3  (3  )4  (4 
  

  

 נשברו גם השיא הישראלי וגם השיא העולמי? 2008-2012בכמה שנים מתוך השנים  .15
  

)1  (1  )2  (2  )3  (3  )4  (0 
  

  

על מנת להשתתף בתחרות העולמית בהטלת כידון, על כל משתתף להיות בעל שיא אישי של לא  .16

 מטרים הבדל מהשיא העולמי בשנה הקודמת.   5-יותר מ
  

 יכול היה להשתתף בתחרות העולמית? לאבאיזו שנה סרג'יו 
  

)1  (2008  )2  (2009  )3  (2010  )4  (2011 
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  המדריכים שלנו יעזרו לכם בכל שאלה - פורום מבחן מימ"ד

077-30-10-950 
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  הם שני ישרים מקבילים. b-ו aבסרטוט שלפניך  .17
  פי נתון זה ונתוני הסרטוט, -על
  

 = ?α  
  
  
  

)1  (50°  )2  (60°  )3  (30°  )4  (45° 
  

  

 . . . ,18 ,21 ,25 ,30נתונה הסדרה                    .18
  

  מה האיבר הבא בסדרה?
  

)1  (16  )2  (15  )3  (13  )4  (9 
  
  

 ס"מ. 2הצורה שבסרטוט מורכבת מקוביות זהות שמקצוען  .19
  מה נפח הצורה כולה (בסמ"ק)?

  

)1  (24    

)2  (36    

)3  (48    

)4  (40 
  

  

 שקלים. 92וכעת מחירו החדש עומד על  15%-מחיר של מעיל התייקר ב .20
  

  מה היה מחירו של המעיל לפני ההתייקרות (בשקלים)?
  

)1  (60  )2  (70  )3  (80  )4  (90  
  

  

 . . . ,120 ,24 ,6 ,2 ,1 ,1נתונה הסדרה                    .21
  

  מה האיבר הבא בסדרה?
  

)1  (20  )2  (60  )3  (600  )4  (720 
  

    

120° 

α 

a 

b 

 ס"מ 2
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  המדריכים שלנו יעזרו לכם בכל שאלה - פורום מבחן מימ"ד

077-30-10-950 
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  מלבנים זהים, 4-שבסרטוט מורכב מ ABCDהמלבן  .22

  מ."ס 10כל אחד מהם הוא  שהיקף

  פי נתונים אלה ונתוני הסרטוט, -על

  (בס"מ)? ABCDמהו היקף מלבן 
  
  

)1  (15  )2  (20  )3  (25  )4  (40 
  

  

23. 
3

√3
·

1

√3
=	? 

  

)1  (1  )2  (
1

3
  )3  (3  )4  (9 

  
  
  
  

  
    

A D 

C B 
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  עברית - 2פרק 
  

  שאלות. 30בפרק זה 
  דקות. 25הזמן המוקצב הוא 

  
  בפרק זה סוגים שונים של שאלות:

  )8-1(שאלות  אוצר מילים
  )17-9(שאלות  השלמת משפטים

  )30-24, 23-18(שאלות  הנקראהבנת 
  
  

  :8-1ההוראות הבאות נוגעות לשאלות 
  .המתאימה ביותרלכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.  עליך לבחור את התשובה 

  

  איזו מן האפשרויות המוצעות משלימה את המשפט שלהלן בצורה הטובה ביותר? .1
  על מנת למזוג את המרק לקערה, עליך להשתמש ב _____.  

  

 ּפּוְזָמק )1(
 ַּתְרָווד  )2(
 ְמָרהִא  )3(
 דּסָ מַ  )4(

 
  

באיזה מהמשפטים הבאים הביטויים המודגשים והמילים המודגשות מתאימים להקשר  .2
 בצורה הטובה ביותר?

  

  את המטופל ואמר לו שהכל יהיה בסדר.   ִּכיֵחד הרופא )1(

  .  ְּבַנְפָׁשּה ָיד ֶׁשַּלַחהכולם הופתעו למשמע הטרגדיה שבת השכן  )2(

  לפני ארוחת הערב.   ְנִקיקדני הלך למטבח ולקח  )3(

 .  ַּגָּלב הזמנוהמזגן בסלון התקלקל  ולכן  )4(
  

  

 ?ִנְדָּבך היא באותמילים המשמעותה של איזו מה .3
  

  ּוָרהׂשְמ  )1(

 רֹוֶבד  )2(
)3(  ַּגְנַז 
 ָזָרא )4(
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  ללמוד באינטרנט -וואלה! סקול  - ד"מבחן מימלקורס וידאו 

  המדריכים שלנו יעזרו לכם בכל שאלה - פורום מבחן מימ"ד

077-30-10-950 
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 - היא ַזֲאטּוט מילהממשמעות ה הפוכה שמשמעותה להימ .4
  

  קשיש )1(

  דחוס )2(

  עצלן )3(

 פרחח )4(
  

  

 השעה?  לדעת אתמה משמש כדי  .5
  

 אֹוְרָחה )1(
 אֹוְרלֹוִגין )2(
  ֶּתֶבן )3(

  ֵמַזח )4(
  

  

 - היא  ילֵ ְּבֵריׁש ּגְ מזו של הביטוי  הפוכהמילה בעלת משמעות  .6
  

 באופן מסודר )1(
  באופן פרטי )2(

  באופן תחרותי )3(

 באופן משמעותי )4(
  

  

 ?המולהאיזו מהמילים הבאות מתארת  .7
  

  ןאוֹ ׁשָ  )1(
 ַׁשַחת  )2(
)3( ֶנֶת  
 ְׂשָבָכה )4(

  

  

 - ל משמשים ָאְבַנִיים .8
  

  ציור )1(

  ִעּבּוד עורות )2(

  יצירת חרס )3(

 תומתכ התכת )4(
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  :17-9ההוראות הבאות נוגעות לשאלות 
להשלמת שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות  (או יותר ממשפט) בכל שאלה יש משפט

  .להשלמת החסר המתאימה ביותרלבחור באפשרות  כם. עליהחסר
  

. ממנו השונה את______  הוא כי יוסי אמר, האחר קבלת חשיבות על הסבירה שהמורה לאחר .9
 .משקפיים לה ושיש ית'ינג'ג שהיא______  למסיבה דנה את______  יוסי______, 

 
 למרות/  הזמין/  זאת לעומת/  יקבל  )1(
 משום/  הזמין לא/  לכן/  יקבל  )2(
 למרות/  הזמין/  לכן/  יקבל לא  )3(
 משום/  הזמין לא/  זאת לעומת/  יקבל  )4(

  

 

 אמרה שאלה. ______, לשלו מנוגדת אם גם, האחר של דעתו את לכבד שיש______  ירדן .10
 ______.  הוא, לליברליזם בנוגע דעותיו עם______ שהיא

 
 בהבנה וקיבלם לדבריה הקשיב/  מסכימה אינה/  לכן/  מאמין לא  )1(
 בהבנה וקיבלם לדבריה הקשיב/  מסכימה אינה/  לכן/  מאמין  )2(
 עמה לדבר בתוקף וסירב אוזניו אטם/  מסכימה/  זאת חרף/  מאמין לא  )3(
 בהבנה וקיבלם לדבריה הקשיב/  מסכימה אינה/  זאת חרף/  מאמין  )4(

  

 

 את______  החדשה ההנהלה החליטה, העובדים ציבור מצד הנמרצות המחאות______  .11
 .הנותרים של השכר בהרעת______  ואף, רבים של פיטוריהם

 
  להמשיך/  להמשיך/  למרות  )1(
  להפסיק/  להמשיך/  עקב  )2(
  להמשיך/  להפסיק/  עקב  )3(
  להפסיק/  להפסיק/  למרות  )4(

  

 

 בני אנתרופולוגים. ______ היהודית החתונה ממאפייני אחד הינה הכוס שבירת כי לחשוב______  .12
 .ביהדות הוא המנהג של שמקורו הרעיון את______  זמננו

 
 דוחים/  זאת למרות/  מקובל  )1(
  מקבלים/  גם/  מקובל לא  )2(
  דוחים/  זאת למרות/  מקובל לא  )3(
  דוחים/  גם/  מקובל  )4(
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 ______. את______  אנחנו ולפיכך______,  היום אותנו הזמין, ______, אפרים .13
 

 הסרט סיום/  להחמיץ שלא בכדי להשתהות מעדיפים/  למבחן איתו להתכונן/  החרוץ  )1(
 בשלום הנסיעה/  שנעבור ובטוחים סמוכים/  לאילת באוטו איתו לנסוע/  מסוכן באופן שנוהג  )2(
 הצעתו/  לדחות נוטים/  שנה מעל מובטלים היותנו לאור אצלו לעבוד/  הקבלן  )3(
  העבודה/  לסיים ממהרים/  לארוחה/  המוכשר הבשלן  )4(

  

  

 .בכיתה______ ______  אחד הוא זאת______, ______  תלמיד הוא אלי .14
 

 והגאוותניים/  הרברבנים/  ולמרות/  כושל  )1(
 והגאוותניים/  השחצנים/  ולמרות/  מצטיין  )2(
 פעילים היותר/  מהתלמידים/  ועקב/  חולמני  )3(
 לעזרה נחלצים הפחות/  מהתלמידים/  ובזכות/  חברותי  )4(

  

 

 ______. הוא – ______ נדון______  זה______  כל .15
 

 היום כל להנאתו ושורק בחופשיות לו מהלך/  למוות/  הוא כאילו/  אדם מתנהג חייו  )1(
, שותק יושב/  בישיבה/  להיות הראוי הנושא אינו/  כי לשכנע מנת על ידו- על מנוצלת הזדמנות  )2(

 כיסאו בתוך מכונס
 מידי עמוק תקוע/  לכישלון/  מהקיר/  מסמר להוציא ניסיון  )3(
/  המוסד מנהל מצד מוחלטת להתעלמות/  להיות עלול/  בנושא ידינו-על שיתקבל הלכה פסק  )4(

 דעתנו לשיקול באהדתו ידוע
  

 

______  המאפיינת מחלה שזו מכיוון, זה______  אצל פרקים דלקת למצוא______  זה היה .16
 .העולם של זה בחלק______  ונחשבת

  
 לנדירה;  שנתיים גיל עד תינוקות;  קשיש;  מתבקש כמעט  )1(
 לשכיחה;  בעיקר גברים;  גבר;  תמוה  )2(
 לנדירה;  מבוגרים אנשים;  ילד;  מפתיע  )3(
 נפוצה;  כלבים;  חתול;  לחלוטין שיגרתי  )4(
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 ______. את שמסביר מה______,  או______  נהג העובד כי עולה המקרה מחקירת .17
  

 הרעוע הכספי מצבו;  אחרים עובדים מארנקי;  הראשית מהקופה כספים להעלים  )1(
 תפוקתו;  בקפיטריה קפה בשתיית;  אחרים עובדים עם בטלות בשיחות ארוכות שעות לבלות  )2(

 הגבוהה
;  הנדרשים לסטנדרטים לב שימת ללא הייצור בפס לתחומו הקשור בכל מוחלט ברישול  )3(

 פגמים נטול היה הייצור מפס שירד רכיב כל כי העובדה;  הייצור ממנהל להערות
 לקה בה העור מחלת;  מגן משקפי;  כפפות ללא מסוכנים חומרים עם לעבוד  )4(

  

  
  

  קרא את הטקסט שלפניך בעיון וענה על  השאלות שאחריו.
  
; ממנו ימי הבינייםב ובמרכזהאירופה נהוג במערב  שהיהקרקעות הוא סוג של החזקת  פיאודליזם 1

. המונח וצמיתיםאצולה חלוקה לשתי שכבות: בני  של חברתי/כלכלינוצר הכינוי למשטר 
 דומות פוליטיות- , והוחל גם על מערכות חברתיות18- בדיעבד, במאה ה נטבע"פיאודליזם" 

  .יפןוסין אחרים, כמו  במקומות

 
5  
  
  
  
  

10  

 

וסאל זה כלפי זה, במעין ו- הראשונה השתייכו אנשים חופשיים שקיימו יחסי אדון לשכבה
עמד הריבון (קיסר, מלך, אפיפיור), במערכת של התחייבויות  שבראשה הירארכית פירמידה

התחייב לשמור אמונים לאדונו (ולמי שאדונו שירת כווסאל) בהגשת  הווסאלוזכויות הדדיות. 
אל  התייחס , מצידו,. האדוןורכושומשפחתו הכרוך בהגנה על חייו ועל חיי  ובכלעצה ועזרה, 

, במצודתוב בפרנסתו. זאת עשה באמצעות החזקתו בחצרו או בן משפחתו שהוא חיי אלווסאל כה
  או באמצעות הענקת חלקת קרקע שהכנסותיה היו שייכות לווסאל.

 
 קיבלונחשבה לקניין האדון, ולא הועברה לרשות הווסאל אלא באישורו. יחסים אלה  הקרקע 

ידיו  אתנו, הניח כלל גושפנקה רשמית בטקס מיוחד, שבמהלכו כרע הווסאל ברך בפני אדו בדרך
היו לרוב  זהבין ידי אדונו, ונשבע לו את שבועת האמונים; לעתים נחתם הטקס בנשיקה. לטקס 

  .כנסייהידי ה-היה מגובה עלהוא משמעויות דתיות ו

 
15  
  
  
  
  

20 

, להבדיל מן הווסאלים שיכלו לבחור להם את אדונם, היו צמודים לבעל האחוזה הצמיתים
מתחום האחוזה שלהם , וכל יציאה וכלכליתמשפטית לסמכותו מבחינה  . הם היו נתוניםמלידתם

מותנית באישורו. האדמה שעיבדו לא היתה שייכת להם, ורוב הכנסותיה הועברו לאדון  היתה
, סדר, וניהול יחסי החוץ של חוק את עבודתם אלא הוגבל להשלטת ישירותהאציל לא ניהל  מס.כ

לכל משפחה חלקת אדמה אותה היא  בו, חקלאי תפקדה ככפר הפיאודליתהאחוזה. האחוזה 
  עיבדה.

 
  
  
  
  

25 

אודלית היתה כפרית. בתוך גבולות הכפר חולקו האדמות יהאוכלוסייה הפ כל, דמוגרפית מבחינה
ניתן לשינוי, מלבד במקרי חלוקה בין יורשים או קטיעת שושלת משפחתית. כל  ובלתיבאופן קבוע 

ידי האדמות אותן היא -על הוגדרהאצולה, משפחת או  איכריםמשפחת , בין אם היא משפחה
תה חלק בלתי נפרד יוובין משפחות, ה להעברההיה ניתן  לאהחזיקה. האדמה, שהשימוש בה 

הפכה את האדמה לגורם החשוב ביותר באותה תקופה, שהווה הכפרית  היישובצורת  מהמשפחה.
  בסיס ליחסים החברתיים.
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30 

את  זה השלימוסל, כיוון שהם ארת הן את האדון והן את הוושיודלי עבר בירושה, ואיהפ ההסכם
 האדוןגובה הן בקביעתו כהסכם דתי והן בקשר המשפחתי הקיים בין ההסכם  .צרכיו של זה

 בהסכםמר הפיאודליזם חברה יציבה ומאורגנת, על בסיס הסכמי תמיכה הדדית. יסל. כך שאלוו
נישואים (שלעולם כתוצאה מאודלי אין ניוד בין המעמדות, אף לא באופן פוטנציאלי, מלבד יהפ

  את בעל המעמד הגבוה ולא יעלו את הנמוך). יורידו
  

  
  
  

35 

 מסוגלתעל חקלאות כענף ייצור מרכזי, כל אחוזה היתה  התבססהאודלית ישהשיטה הפ מכיוון
 הצרכיםלקיים את רוב צרכיה, ועל כן הפיאודליזם חילק את החברה למשקים אוטרקיים רבים. 

 ביןידי האחוזה, סופקו באמצעות העברת משאבים ומאמצים -שלא היו מסופקים ישירות על
 המרכזי, לשלטון אוטרקיתאחוזות שונות שבאחריות אותו אדון. כתוצאה מכך שכל יחידה היתה 

 לשלטוןהיתה השפעה צרה יחסית על עיצוב החיים, וניתנה משמעות רבה  (האצולה הגבוהה)
 מאבקהמקומי. בשל כך נחשבת לעתים השיטה הפאודלית לשיטה בה אין חוק מאורגן אלא 

  אנארכי.
  

  
40 

 העת העתיקהנבע מהתפוררות המסגרות השלטוניות הגדולות והריכוזיות של  הפיאודליזם
 הובילמצב של חוסר ביטחון בהעדר שלטון ריכוזי. מצב זה  ומהיווצרותהאימפריות) (ובעיקרן 

, לכלכלה אימפריה הרומית, שרווחה בכלכלה חופשיתוהעיר על  המבוססתלמעבר מכלכלה 
לעמדות מנהליות  כוחחקלאית של יחידה אוטרקית. מעבר זה לווה בעלייתם של אנשים בעלי 

  .ומשפטיות, שהיו עד אז בידי השלטון המרכזי
  

  השאלות
  

   - על פי הפסקה הראשונה, ימי הביניים היו  .18
  

  18-לפני המאה ה )1(

 18-אחרי המאה ה )2(
 18-במאה ה )3(
  אי אפשר לדעת מהפסקה הראשונה מתי היו ימי הביניים )4(

  

  

  -) מתייחסת ל9'שהוא' (שורה  המילה .19
  

  אדון )1(

 ווסאל )2(
 ריבון )3(
  אדונו של האדון )4(
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  של הווסאל?על פי הפסקה השניה והשלישית, למי שייכת הקרקע  .20
  

  לאדון )1(

 לוואסל )2(
 לאפיפיור )3(
  לקיסר )4(

  

  

להתקיים בין מעמדות בהסכם הפיאודלי כתוצאה  יכולהנאמר בפסקה השישית, איזה ניוד  לפי .21
  מנישואים?

  

  לא יכול להתבצע ניוד כלל )1(

 להוריד את בעל המעמד הגבוה -הניוד יכול להתבצע רק כלפי מטה  )2(
 את בעל המעמד הנמוךלהעלות  -הניוד יכול להתבצע רק כלפי מעלה  )3(
להוריד את בעל המעמד הגבוה או להעלות את בעל  - הניוד יכול להתבצע לשני הכיוונים  )4(

 המעמד הנמוך
  

  

  הנאמר בפסקה השביעית, אילו ________, ייתכן ש_______. לפי .22
  

לשלטון המרכזי היתה השפעה /    לא נשענה החברה הפיאודלית על חקלאות כענף מרכזי )1(
  עיצוב החייםגבוהה יותר על 

היתה ניתנת משמעות רבה יותר /    היתה לשלטון המרכזי השפעה גבוהה יותר על עיצוב החיים )2(
 לשלטון המקומי

האחוזות הפיאודליות היו /    לא נשענה החברה הפיאודלית על חקלאות כענף מרכזי )3(
 אוטרקיות

ברה מאבק היה ניטש בח/    היתה לשלטון המרכזי השפעה גבוהה יותר על עיצוב החיים )4(
  אנרכיסטי

  

  

  על פי הפסקה השישית, מדוע הפיאודליזם שימר חברה יציבה ומאורגנת? .23
  

 מכיוון שלא היה בו ניוד בין מעמדות )1(
 מכיוון שהיתה אפשרות לניוד בין מעמדות רק כתוצאה מנישואים )2(
 מכיוון שהיו בו הסכמי תמיכה הדדית בין האדון לבין הווסאל )3(
 על חקלאות מכיוון שההסכם הפיאודלי התבסס )4(
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  קרא את הטקסט שלפניך בעיון וענה על  השאלות שאחריו.
  
1  
  
  
  
5 

הטכנולוגיה המודרנית המשוכללת אינה יכולה עדיין להתחרות עם כמה מיצירות הטבע. עם אלה 
נמנות המערכות האופטיות המתוחכמות שמפתחים ספוגים. בין הספוגים, שהם היצורים הרב 

ספוגי זכוכית.  -כאלה המפתחים שלד שמורכב מזכוכית, ומכאן שמם תאיים הקדומים ביותר, יש 
חלקו התחתון של השלד בנוי ממחטי זכוכית שלהן תכונות אופטיות הדומות במפתיע לאלה 

המאפיינות סיבים אופטיים המשמשים בתעשיית הטלקומוניקציה. אך בהבדל אחד: הפיתוח 
  הצליח להגיע לביצועים של מחטי הספוגים. הטכנולוגי המתקדם ביותר מעשה ידי אדם עדיין לא

 
  
  
  

10 

 -מיני ספוגים חיים בים, וישנם עוד מינים רבים שקיימים רק בצורת מאובנים  9,000-ל 5,000בין 
אלה הם שרידי הספוגים הקדמונים. לרובם שלד פנימי. בספוגים חיים המשמשים לרחצה השלד 

דים בשלד מינרלי גירני, אך במרבית יאחרים מצויני דמוי קולגן. ספוגים אמורכב מחומר אורג
הספוגים השלד בנוי מצורן, שהוא המרכיב העיקרי של הזכוכית. שלד הזכוכית יכול להופיע 

  בצורות גיאומטריות שונות כגון מחטים, כדורים, קרניים, חוט תיל ועוד.
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כלוב הבנוי מסבכה של צורן. זה מה  בספוגי הזכוכית המחטים מתאחות פעמים רבות, ונוצר מעין
שקורה בספוג שקיבל את השם "סלסלת הפרחים של ונוס". אצלו המחטים התחברו לצורה 

גלילית ובדפנות קיבל החומר הזכוכיתי מרקם של תחרה. ביפן היה נהוג לתת את שלד הספוג הזה 
ליציאת מים, המצוי כמתנת אירוסין. הסיבה למנהג נעוצה בעובדה שלספוג החי יש רק פתח אחד 

בחלקו העליון. כשהספוג צעיר יחסית חודרים דרך הפתח הזה זוג סרטנים (זכר ונקבה) שחיים 
בחלל הפנימי שלו. אבל קצב גידול הסרטנים מהיר משל הספוג, וכך כעבור זמן קצר הסרטנים 

ספוג. נעשים גדולים יותר מפתח היציאה, והם נידונים לסיים את חייהם בצוותא בתוך חלל ה
הבחירה בבן הזוג אצלם היא על כן מחויבות טוטלית, עד ליומם האחרון, ומכאן הסמליות שבמתן 

  שלד הספוג עם צמד הסרטנים לזוג העומד להינשא.
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"סלסלת הפרחים של ונוס" הוא הספוג ששימש למחקר של צוות רב תחומי, והתפרסם בכתב העת 

Nature. אנה אייזנברג, חוקרת בתחום הננוטכנולוגיה שקיבלה את בצוות השתתפו ד"ר ז'
הדוקטורט במכון ויצמן ועובדת עתה במעבדות בל בניו ג'רסי, והביולוג הימי ד"ר מיכה אילן 

מאוניברסיטת תל אביב. אייזנברג בדקה את התכונות הפיסיקליות והכימיות של מחטי השלד 
סיבים אופטיים, ואפילו כמו רשת של סיבים  וגילתה שהמחטים מסוגלות להוליך אור בדיוק כמו

סנטימטרים, אך הן דקיקות  15אופטיים. אורך המחטים של "סלסלת הפרחים של ונוס" מגיע עד 
אלפיות הסנטימטר, והן נושאות על גביהן "קוצים" זעירים, כמו  70-ל 40קוטרן נע בין  - מאד 

ת אורגניות והיא עטופה גליל מוצק גבעול של ורד. בתוך המחט חבויה ליבה הבנויה ממולקולו
שכבות של חומר אורגני במרווחים - ורציף הבנוי מצורן, שבעצמו מוקף ב"קליפה" הבנויה שכבות

  קבועים.
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"סיב הזכוכית של הספוג נראה כמו חוט ארוך שעל גביו קוצים, לכן כשמאירים אותו, האור לא 
בקוצים ובקצה כל קוץ מתקבלת נקודת תאורה. כך, רץ לאורך הציר המרכזי בלבד, אלא מתפצל 

ממקור אור אחד העובר בסיב הביולוגי ניתן לקבל פיצול לרשת נקודות תאורה רבות. התכונות 
האלה מקנות לסיבי הספוג הולכה אופטית טובה יותר מזו שנותנים הסיבים האופטיים 

ם התעשייתיים היא המשמשים היום בטלקומוניקציה", אומר אילן. אחת הבעיות בסיבי
הקשיחות שלהם, שגורמת לכך שיישברו בקלות. "בסיבים הביולוגיים האלה יש בתווך מולקולות 
אורגניות שמעניקות להם גמישות, וגם כשנוצר סדק הסיב לא נשבר. הודות למרכיב האורגני ניתן 

  לכופף ולפתל את הסיב מבלי לשבור אותו", אומר אילן.
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הספוגים נוצרות בתנאי הסביבה הטבעית שלהם, במעמקי הים שם מגיעה הטמפרטורה מחטי 
לארבע מעלות צלזיוס, ובפיקוח אנזימים המכוונים את גידול החומר לצורה האופיינית של 

הספוג. מאפיינים אלה עשויים להפוך את המחטים לחלופה לטכנולוגיות הנוכחיות לייצור סיבים 
ורות גבוהות. מחקרים רבים בודקים כיווני ייצור כאלה. בניית סיב אופטיים, הדורשות טמפרט

בטמפרטורה נמוכה מאפשרת החדרת אלמנטים נוספים המשפיעים על הולכת האור בסיב 
ומשפרת את ביצועיו. לדברי אילן, "הבנת מסלול הייצור הביולוגי של סיבים כאלה יכולה לתרום 

נותרת אך  תר מאלה המצויים בשימוש היום".לפיתוח סיבים ורשתות אופטיות מתקדמים יו
השאלה מדוע ספוג, שחי במעמקי הים, לשם לא חודר אור כלל, זקוק למנגנון המאפשר הולכת 

  אור כה משוכללת?
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"אנחנו יודעים שבים קיימים מיקרואורגניזמים היכולים לייצר אור. העלינו את ההשערה כי 
ת בתוך הספוג, וכך האור שהם מייצרים מתפזר בנקודות מיקרואורגניזמים כאלה יכולים לחיו

רבות על פני שטח הספוג באמצעות מערכת הסיבים הביולוגיים", אמר אילן. "במעמקי הים 
  החשוך יכול אור שכזה למשוך אליו יצורים זעירים שהספוג מסנן לשם מחייתו".

  
  

  השאלות
  

  -) מתייחסת ל2"שהם" (שורה  המילה .24
  

 יצירות הטבע )1(
 מתוחכמות מערכות אופטיות )2(
 ספוגים )3(
 שלדי זכוכית )4(

  

  

  -) מתייחסת ל8"לרובם" (שורה  המילה .25
  

 ספוגים )1(
 ספוגים חיים )2(
 ספוגים קדמונים )3(
 מאובנים )4(

  

  

  נמנה על החומרים המרכיבים שלדי ספוגים? אינועל פי הפסקה השנייה, איזה חומר  .26
  

  חומר מינרלי גירני )1(

 חוט תיל )2(
 צורן )3(
 חומר אורגני דמוי קולגן )4(
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 -הנאמר בפסקה הרביעית ניתן להסיק ש מן .27
  

  רשת סיבים אופטיים מוליכה אור באופן טוב יותר מסיב אופטי בודד )1(

 רשת סיבים אופטיים מוליכה אור באופן פחות טוב מסיב אופטי בודד )2(
 רשת סיבים אופטיים מוליכה אור באותה עוצמה כמו סיב אופטי בודד )3(
 האור על רשת סיבים אופטייםסיב אופטי בודד עשוי לעלות בטיב הולכת  )4(

  

 

  - הנאמר בקטע, יתרונות השימוש בסיבי זכוכית של ספוגים בתעשיית הטלקומוניקציה הם  לפי .28
  

 יכולת הולכת אור גבוהה וגמישות )1(
 תנאי ייצור בטמפרטורה נמוכה )2(
 יכולת הולכת אור גבוהה, גמישות, ויכולת משיכת יצורים זעירים )3(
 ) נכונות שתיהן2(- ) ו1תשובות ( )4(

  

  

מן האפשרויות המוצעות משלימה את המשפט שלהלן בצורה הטובה ביותר? הפסקה האחרונה  איזו .29
  ______ בפסקה שלפניה.

  

  משלימה רעיון המובע )1(

 מוסיפה על רעיון המובע  )2(
  מנסה לענות על שאלה המועלית )3(

  סותרת רעיון המובע )4(
  

  

   - המתאימה ביותר לקטע היא  הכותרת .30
  

  נולוגיית האדםעליונותן של יצירות הטבע על טכ )1(

  המבנה המולקולרי של ספוגים ימיים )2(

  כיצד מייצרים סיבים אופטיים )3(

  היתרונות הטכנולוגיים הגלומים בספוגים ימיים )4(
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  אנגלית - 3פרק 
  

  שאלות. 25בפרק זה 
  דקות. 25הזמן המוקצב הוא 

  

Instructions 
 

The following section contains two types of questions: Reading Comprehension and 
Sentence Completion.  Each question is followed by four possible responses.  Choose the 
response which best answers the question and mark its number in the appropriate place 
on the answer sheet. 

 

READING COMPREHENSION 
 

This part consists of a passage followed by several related questions.  For each question, 
choose the most appropriate answer based on the text. 

 

Text I (Questions 1-6) 
 
(1) 
 
 
 
 
(5) 
 
 
 
 
 
(10) 

A lunchbox is a container used to bring food to work.  In Western culture, the 
lunchbox can be made of steel or plastic.  In many instances, a bag is used in place of 
the lunchbox for the same purpose.  These boxes or bags contain all of the food for 
one's lunch and sometimes include a drink as well. 

 
In Japan, a style of lunchbox called a "bento box" is the normal type of container 

used for bringing food to work.  The Japanese bento box comes in a wide variety of 
styles and shapes, sometimes even including colorful characters for children.  A bento 
box is a kind of tray divided into several parts. 

 
A Western style lunch box usually has a sandwich, salad, fruit, and maybe a 

dessert or drink.  A Japanese bento box usually contains simple foods such as rice, 
fish, and vegetables.  The food is divided into separate parts on the tray, and the 
beautiful presentation of the food is often very important.  There are many different 
styles of bento boxes, and today there are even restaurants in Japan that sells only 
bento boxes. 
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Questions 
 

1. In line 2, "in place of" means - 
 

(1) except for 
(2) together with 
(3) without concern for 
(4) rather than 

 

 

2. A good title for this text would be - 
 

(1) Japanese Style Cooking 
(2) Lunch and Lunchboxes in the West and Japan 
(3) Collecting Lunchtime Containers 
(4) Dividing Foods into Sections 

 

 

3. The main purpose of the second paragraph is to - 
 

(1) explain how lunchboxes are for children 
(2) show the variations of characters on lunchboxes 
(3) describe the bento box 
(4) demonstrate the way Western culture makes lunch 

 

 

4. According to the third paragraph, food in a bento box is - 
 

(1) divided in a similar way to a Western lunchbox 
(2) simple and beautifully presented 
(3) served only in Japanese restaurants 
(4) unconnected to food but beautifully presented 
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5. In line 12, it can be understood that “presentation” means – 
 
(1) an exhibit on Japanese food 
(2) the way the food looks 
(3) simplicity in Western culture 
(4) the colors of lunch boxes 

 

 
6. It can be understood from the third paragraph that bento boxes are divided into many 

parts because – 
 

(1) they contain lots of different foods 
(2) they are served in Japanese restaurants 
(3) bento boxes are the same as Western style lunch boxes 
(4) sandwiches will not fit in just one area of a bento box 

 

 
 

SENTENCE COMPLETION 
 

 (Questions 7-19) 
 

This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, 
choose the answer which best completes the sentence. 

 
7. Most people find that if soup is too hot it cannot be eaten, so they usually wait until the 

soup is ________ but not cold, before they eat it. 
 
(1)   warm (2)   new (3)   dark (4)   large 

 

 

8. Because they move so ________, safety in a race car is more important than slower, 
regular cars. 
 
(1)   fast (2)   thinly (3)   lonely (4)   soft 
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9. Turtles are easy to catch because they are slow, while rabbits are ________ and are 
thus difficult to catch. 
 
(1)   deep (2)   fine (3)   quiet (4)   fast 

 

 

10. The team practices hard to win the games, ________ when they win they go to 
celebrate at a local restaurant. 
 
(1)   or (2)   and (3)   while (4)   though 

 

 
11. Deserts are hot places to live, ________ most families that live in the desert own air 

conditioners to keep their houses cool. 
 
(1)   since (2)   while (3)   unless (4)   so 

 

 

12. Running can make you feel ________, so it is recommended to rest after a run. 
 
(1)   dry (2)   pretty (3)   tired (4)   difficult 

 

 

13. Digital cameras are preferable to analog cameras because film from analog cameras 
must be ________, rather than being instantly available via computer. 
  
(1)   decided (2)   worn (3)   developed (4)   planted 

 

 

14. Before they are sent to jail, criminals must first be ________ to be guilty. 
   
(1)   hunted (2)   guarded (3)   judged  (4)   told 
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15. Farmers generally have a ________, many animals, a barn for storing their crops, and 
often a place to store their tools and machinery. 
 
(1)   taste (2)   comparison (3)   field (4)   nation 

 

 

16. The owner offered a ________ for anyone who could find the lost dog. 
 
(1)   fountain (2)   vibration (3)   reward (4)   statement 

 

 

17. Golfers try not to make even a single ________, despite many circumstances that lead 
to mistakes or difficulties such as sand, water, and rough ground. 
 
(1)   harbor (2)   port (3)   building (4)   error 

 

 

18. Professors at ________ have earned degrees in the subjects they teach. 
 
(1)   societies (2)   diversities (3)   universities (4)   realities 

 
 

19. Only ________ athletes get paid, while amateur athletes compete for fun. 
 
(1)   motorized (2)   professional (3)   confident (4)   communication 
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READING COMPREHENSION 
 

This part consists of a passage followed by several related questions.  For each question, 

choose the most appropriate answer based on the text. 

 

Text II (Questions 20-25) 
 
(1) 
 
 
 
 
(5) 
 
 
 
 
 
(10) 
 
 
 
 
(15) 

Markets of varying size and style exist all over the world.  They offer people a 
chance to see lots of products in a single location.  Markets sometimes contain fruits 
and vegetables alongside, tools, electronics, and many other types of goods.  In some 
ways, malls are similar to markets.  

 
One type of market is the "wet market".  The purpose of a wet market is to 

provide the freshest possible meat and fish.  Sometimes, wet markets keep live 
animals that can be purchased for the freshest type of meat possible.  This, however, 
is not as popular today as it was in the past.  In general, wet markets are a way to sell 
very fresh meat directly to the consumer. 

 
Westerners are most familiar with malls, but malls are a more modern version of 

open markets.  The Taiwanese and Malaysian night markets are quite similar to malls 
in that they are suited to social gatherings.  The food court is another area where these 
two types of markets come together.  Also relating to food, supermarkets, especially 
the deli section, are similar in nature to wet markets in that they both seek to sell fresh 
foods to the consumer.    

 
 

Questions 
 

20. A good title for this text would be - 
 

(1) Types of Markets 
(2) Malls and Supermarkets in Taiwan 
(3) Malaysian and Taiwanese Malls 
(4) Buying Live Animals 
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21. "They" in line 1 refers to - 
 

(1) people 
(2) markets 
(3) malls 
(4) wet markets 

 

 
22. In line 2, “chance” means – 

 
(1) opportunity 
(2) area for gambling 
(3) meat market 
(4) place 

 
 

23. According to the second paragraph, wet markets - 
 
(1) do not have fish but do have meat 
(2) keep live animals to sell as pets 
(3) seek to provide the freshest meat and fish possible 
(4) are similar to Western malls 

 

 

24. The main purpose of the third paragraph is to - 
 

(1) explain what can be found in a supermarket 
(2) demonstrate the necessity of having wet markets worldwide 
(3) compare night markets to malls 
(4) show how different a wet market is from a night market 
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25. The main purpose of the text is to –  
 

(1) compare different types of markets 
(2) describe the sights and sounds of Asian markets 
(3) argue that fresh meat can only be purchased at a market 
(4) explain the Malaysian and Taiwanese culture’s fascination with markets 
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  )-:   סוף המבחן
  
  
  
  

נשמח לעזור לכם בפורום אם משהו לא ברור, תשובות סופיות של המבחן. טבלת בעמוד הבא תמצאו 

  .Psycho.co.il/forum  -פסיכו מימ"ד באתר 

 

והזינו את התשובות שלכם במחשבון  psycho.co.ilעל מנת לקבל הערכה של הציון שלכם, היכנסו לאתר 

  ציון מימ"ד.

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  לכל הזכויות שמורות- psycho.co.il .  

  ולחלקה לתלמידים לצורך התנסות עצמית. , אך ורק בשלמותהחוברת זו  לצלםלהדפיס או  מותר

פלטפורמה  זו, או קטעים מתוכה, בתוך חומר לימוד אחר, ו/או באתר אינטרנט ו/או בכלאסור לשלב חוברת 

  אחרת, ואין ללמד על פיה, בחלקה או בשלמותה, בשום מסגרת, ללא אישור בכתב מפסיכו.

מוסדות/מדריכים אשר מעוניינים בחומרי לימוד לצורך לימוד קבוצות או יחידים מתבקשים לפנות לפסיכו 

  admin@psycho.co.ilבכתובת:  
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  מימ"ד לדוגמהתשובות מבחן 
  

  מתמטיקה - 1פרק 
  

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שאלה

  2  2  4  2  2  2  4  1  2 3  תשובה
  

  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  שאלה

  3  3  1  3  4  4  2  4  3  1  תשובה

  

                23  22  21  שאלה

              1  2  4  תשובה

  
  

  עברית - 2פרק 
  

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שאלה

  2  4  3  1  2  2  1  2  2 2  תשובה
  

  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  שאלה

  1  1  1  4  3  3  1  4  1  1  תשובה
  

  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  שאלה

  4 3  4  1 2  1  3  3  1  2  תשובה
  
  

  אנגלית - 3פרק 
  

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שאלה

 2 4 1 1 1 2 2 3 2 4  תשובה
  

  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  שאלה

 1 2 3 4 3 3 3 3 3 4  תשובה
  

            25  24  23  22  21  שאלה

         1 3 3 1 2  תשובה

  
  

  על מנת לקבל הערכה של ציון המבחן, ובכל שאלה שיש לכם, היכנסו לפורום מימ"ד באתר פסיכו:
psycho.co.il/forum 

 


