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פרק ראשון

בפרק זה  22שאלות.
הזמן המוקצב הוא  02דקות.

בפרק שלושה סוגי שאלות :השלמת משפטים ,הבנת הנקרא וניסוח מחדש.

השלמת משפטים
בכל אחד מן המשפטים הבאים חסרה מילה אות יותר .עליכם לבחון מתוך ארבע התשובות המוצעות את
התשובה שתשלים את המשפט באופן הטוב ביותר ,ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

 .1הוא אדם חרוץ ,עוד ____ רחוק.
()1
()0
()3
()4

יגיע
יהיה
תגיעו
הולך

 .2הם קנו כרטיסים ו____ לאוטובוס.
()1
()0
()3
()4

צעדו
הלכו
עלו
רכבו

 .3הוא ננזף _____ לא יחזור על אותה טעות שוב.
()1
()0
()3
()4

למען
במטרה
בגין
כדי ש-

 .4לפי החוק ,חל איסור על מכירת משקאות ____ למי שטרם מלאו לו  11שנים.
()1
()0
()3
()4

חריפות
חריפים
קלות
חריפה
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 .5המדינה היא בעלת ה____ על אדמותיה.
()1
()0
()3
()4

מוסמכת
שולטת
ריקבון
ריבון

הבנת הנקרא
לפניכם קטע ובסופו שאלות .לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות .עליכם לבחור את התשובה המתאימה ביותר
לכל שאלה ,ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון.
ניקולאס טיסלה היה פיזיקאי ,מהנדס חשמל וממציא אמריקאי ממוצא סרבי .טסלה נחשב בעיני רבים
כאחד מגדולי הממציאים בכל הזמנים וגדול מהנדסי החשמל ,בארצות הברית כונה "הקוסם מהמערב" .על
שמו קרויה יחידת המדידה טסלה ,המסומנת באות  T -יחידה סטנדרטית למדידת עוצמת שדה מגנטי לפי
מערכת יחידות המידהSI.
( )5טסלה חקר והמציא בהמשך שיטה לשידור גלי רדיו ,שהייתה מעין המשך של רעיון השנאי .על אף
החדשנות גם בתחום זה ,לא ראה תגמול רב על תרומתו למדע ולאנושות.
טסלה הקדים את מרקוני בהמצאת הרדיו ושידר את שידור הרדיו הראשון בעולם בשנת  ,1183אולם לא
השכיל לפתח את המצאתו ומרקוני נחקק לעד בזיכרון הקולקטיבי כממציא הרדיו.
בחזונו ביקש טסלה לשדר חשמל בצורה אלחוטית מתחנת כוח מרכזית אחת שתספק חשמל לעולם כולו .לשם
( )12כך המציא את" סליל טסלה ",שהוא שנאי המאפשר לשנות את מתחו ותדירותו של זרם החשמל .הסליל
איפשר בצורה תאורטית ומעשית שידור חשמל באוויר למרחקים ארוכים .ב -1899הדגים שידור חשמל
למרחק של  01מייל ואף גייס מימון להמשך הפרויקט.
התמחותו במדע לא שיגרתי כגון ייצור ברקים ,שידור חשמל בצורה אלחוטית וייצור רעידות אדמה הצמידו לו
אגדות אורבניות שונות ,כמו המצאת מכונת זמן .לאחר מותו פשטו סוכני  FBIעל ביתו והחרימו מסמכים
()15ומכשור דבר שגרם להגברת השמועות על המצאות שונות ומשונות שטסלה עבד עליהן.
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השאלות
.6לפי שורה  ,0טסלה נקרא "הקוסם מהמערב" כי הוא?

( )1התאפיין בהקמת מופעי קסם בסרביה וארצות הברית
( )0היה פיזיקאי ומהנדס חשמל
( )3המציא יחידת טסלה
( )4היה מגדולי הממציאים בכל הזמנים
 .7בגין מה הוא לא ראה תגמול רב (שורה ?)6

( )1עבודתו בתחום הרכב
( )0עבודתו כקוסם
( )3שידורי הרדיו
( )4המצאת השנאי
 .8אפשר להחליף את המילות "גייס מימון" (שורה  )10ב?-

( )1הלך לצבא
( )0הלך למיון
( )3קיבל כסף
( )4השתמט מחובותיו
 .9ניתן להסיק מהפסקה האחרונה שההמצאות של טסלה היו:

( )1מסקרנות
( )0רגילות
( )3בלתי חוקיות
( )4לא נכונות
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ניסוח מחדש
בכל שאלה נתון משפט .עליכם לבחור מתוך ארבע התשובות המוצעות את התשובה שתוכנה הוא הדומה
ביותר למשפט הנתון ,ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

.11יש לו חשיבה חדה.

( )1הוא חכם.
( )0הוא חד כמו סכין.
( )3הוא חשב על החידה.
( 4חשיבתו בדרך כלל נכונה.
 .11אני מצדיק את כל מעשיך למעט האחרון.

( )1אני תומך בכל המעשים שלך ,כולל האחרון.
( )0מלבד שני מעשים ,הכל בעיניי מוצדק.
( )3אינני בטוח במעשיך.
( )4כל מעשיך הם נכונים בעיניי ,חוץ מאחד.
.12החברה שילשה את הרווח שלה.

( )1החברה חלקה את רווחיה על שלושה.
( )0בחברה יש שלושה סוגים של רווח.
( )3הרווח עלה ב.322%-
( )4רווח החברה ירד.
 .13במקום לקרוא את כל פסק הדין ,אפשר לעבור רק על התמצית.

( )1פסק הדין והתמצית שלו הם שתי טיפות מים.
( )0הדברים החשובים בפסק הדין נמצאים בתקצירו.
( )3אתה חייב לקרוא התמצית של פסק הדין.
( )4בכל פסק דין יש מיץ שאפשר לעבור עליו.
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 .14פלורליזם היא אחת התכונות שמהוות בסיס לדמוקרטיה.

( )1פלורליזם הוא כינוי הנגזר מצורת הפרח.
( )0מי שהינו דמוקרט לא יהיה פלורליסטי.
( )3שונות היא מרכיב חיוני במשטר דמוקרטי.
( )4היחס בין פלורליזם ודמוקרטיה הוא כמו היחס בין שני צדדי המטבע.

הבנת הנקרא
לפניכם קטע ובסופו שאלות .לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות .עליכם לבחור את התשובה המתאימה ביותר
לכל שאלה ,ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון.

מסעי הצלב הם סדרת מסעות צבאיים שיזמו האפיפיורים הנוצריים בין המאה ה 11-והמאה ה. 13-הם החלו
כניסיונות לכבוש את ירושלים מן המוסלמים ולהביאה תחת שלטון נוצרי ,אך הפכו למלחמות טריטוריאליות.
המשתתפים במסעות אלה קרויים צלבנים.
במובן רחב יותר "מסע צלב" הוא כינוי למלחמה מסיבות דתיות ,כגון הרקונקיסטה ,שבה כבשו הנוצרים
()5בחזרה את ספרד מידי המוסלמים ,
למרות שאירופה הייתה חשופה לתרבות המוסלמית במשך מאות שנים ,דרך נקודות החיכוך בספרד
ובסיציליה ,הרבה מן המחשבה האסלאמית במדע ,ברפואה ובאדריכלות פעפעה אל המערב דרך מסעי הצלב.
לדוגמה ,הטירות האירופיות הפכו למבני אבן מסיביים ,כפי שראו הצלבנים במזרח ,ולא נותרו מבני העץ
הקטנים יותר שהיו בעבר .הצלבנים סייעו גם לתחילת הרנסאנס באיטליה,
()12בעקבות מסעות הצלב קמו מספר מסדרים צבאיים של אבירים-נזירים ,ששמו לעצמם מטרה להגן על
הצלבנים בארץ הקודש ועל העולים לרגל למקומות הקדושים .אבירי המסדרים היו לוחמים אמיצים
וממושמעים ,ובארגונם דמו לצבא מודרני .ברם ,אחרי כישלונם של מסעי הצלב ונפילת הממלכות הצלבניות
במזרח התיכון התרחקו חלק מהמסדרים ,דוגמת מסדר אבירי היכל שלמה(הטמפלרים) ,מהעיסוק הצבאי
והתמקדו יותר במסחר ובבנקאות מאשר במלחמה.
(")15מסעי הצלב" מעולם לא נקראו בשם זה על ידי משתתפיהם .הצלבנים התייחסו לעצמם בשמות שונים -
"נאמני פטרוס הקדוש"" ,אבירי ישו" .הם ראו עצמם כצליינים ,על אף שבדרך כלל נאסר על הצליינים לשאת
נשק .כצליינים נדרו הצלבנים נדר ,שהיה עליהם להגשימו משהגיעו לירושלים ,וניתן להם צלב שתפרו
ללבושם .לקיחת הצלב לירושלים הייתה מטרת המסע .המונח "מסע צלב" התפתח מנוהג זה .מאז המאה ה-
 11ניתנה למונח זה משמעות של "מסע צודק" על מנת "לשרש את הרוע" ,או להלחם למען מטרה צודקת.
()02בעולם הערבי המונח המקביל הוא ג'יהאד ,כאשר "מסע צלב" הוא מונח המשמש לתיאור פלישה עוינת של
כופרים המחללים את קדשי האסלאם.

 -8בחינה  – 3פרק ראשון

השאלות
.15למה הכוונה ב"מסעות הצלב הוא כינוי למלחמה מסיבה דתית" (שורה ?)4

( )1באותה עת המוסלמים כבשו אירופה והנוצרים ניסו להשתחרר
( )0מטרת המסע היתה כיבוש אדמות מנימוק דתי
 )3מלחמה בין המוסלמים והספרדים שאורכה היה כ 022-שנה
( )4כי הנוצרים ניסו לכבוש ירושלים בירת העולם המוסלמי
.16את המילה "פעפעה" (שורה  )1אפשר להחליף במילה?

( )1עברה
( )0כבשה
( )3נעלמה
( )4חשופה
.17אפשר להבין מפסקה  4שהטמפלרים עסקו בתקופת מסע הצלב לא עסקו ב:-

( )1מסחר ובנקאות
( )0הגנה על הצלבנים בארץ הקודש
( )3לחימה
( )4הגנה על העולים לרגל למקומות הקדושים
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.18לפי הפסקה האחרונה ,מקור השם "מסע הצלב" הוא ב:

( )1הצלב מהווה דוגמא ללחימה למטרה צודקת
( )0לנקום את מותו של ישו
( )3הנוצרים רצו לשים צלב בתוך ירושלים
( )4הצלב שקיבלו הצליינים בכדי לתפור על לבושם
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השלמת משפטים
בכל אחד מן המשפטים הבאים חסרה מילה אות יותר .עליכם לבחון מתוך ארבע התשובות המוצעות את
התשובה שתשלים את המשפט באופן הטוב ביותר ,ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.
 .19אני אדם מאוד עסוק ,אין לי כמעט זמן____.
( )1ריק
( )0פנאי
( )3פנויה
( )4ארוך
 .21פרסום ____ הוא אחד מסוגי הפרסום האסורים בחוק הישראלי.
( )1סם
( )0מסומם
( )3סמוי
( )4סיגריות
 ____ .21מתוך קבוצת הגנבים נתפסו על ידי המשטרה.
( )1ארבע
( )0ארבעה
( )3כולם
( )4הכל
 .22האדם אנכי אשר יהיה ____ ,בטבעו מרכיבים הדוגלים באושרו של האחר ,על אף שאינו מקבל לידיו דבר
וחצי דבר מלבד הצפייה.
( )1קמות
( )0קיימות
( )3קיימים
( )4יקום
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עמוד ריק

