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2013 אפריל –פתרונות 
  מפתח תשובות נכונות

  פרק ראשון – חשיבה מילולית

מספר 
  השאלה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

התשובה 
  הנכונה
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מספר 
  השאלה
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התשובה 
  הנכונה
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פרק שני – חשיבה מילולית

מספר 
  השאלה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

התשובה 
  הנכונה

4  4  2  1  4  1  2  3  4  2  3  3  2  4  4  

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  23  

התשובה 
  הנכונה

2  1  3  1  1  1  3  3  

פרק ראשון – חשיבה כמותית

מספר 
  השאלה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

התשובה 
  הנכונה

3  1  4  3  3  2  1  3  2  1  3  2  1  1  2  

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  

התשובה 
  הנכונה

2  1  4  1  4  
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פרק שני – חשיבה כמותית

מספר 
  השאלה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

התשובה 
  הנכונה

4  1  2  3  2  2  3  2  1  1  3  3  4  2  1  

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  

התשובה 
  הנכונה

3  2  3  1  4  

פרק ראשון – אנגלית

מספר 
  השאלה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

התשובה 
  הנכונה

2  2  1  3  3  1  3  1  13  4  4  2  1  4  

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  

התשובה 
  הנכונה

4  2  4  1  1  4  3  

פרק שני – אנגלית

מספר 
  השאלה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

התשובה 
  ההנכונ

2  2  4  3  1  2  4  4  2  2  2  1  2  4  1  

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  

התשובה 
  הנכונה

1  1  1  4  1  4  2  
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  מטלת כתיבה –פתרונות 
כאשר שיעור המתחסנים , לפיכך.  מי שהתחסן מפני מחלה מידבקת לא יחלה בה ולא ידביק אחרים

לחיסונים יש אפוא היבט .  וברת מן העולםהתפשטות המחלה נבלמת ולעתים המחלה אף ע, באוכלוסייה גבוה

  .מכיוון שהאוכלוסייה כולה מוגנת מהתפרצות המגפות רק כל עוד שיעור גבוה של האוכלוסייה מחוסן, חברתי

, לסירוב סיבות שונות.  בשנים האחרונות מתרחבת בישראל התופעה שהורים מסרבים לחסן את ילדיהם

, כי חיסונים מסוימים עלולים לגרום לבעיות התפתחותיות קשותלמשל חשש שנוצר בעקבות פרסומים שטענו 

בהסתמך על הידע המחקרי .  ללא התערבות רפואית מלאכותית, או אידאולוגיה הדוגלת באורח חיים טבעי

, איגוד הרופאים בישראל קובע כי הסיכון שבחיסונים הניתנים כיום הוא מזערי, שנצבר בשנים האחרונות

האיגוד קורא לקדם חקיקה .  ת מגפות אם תימשך מגמת הירידה בשיעור המתחסניםומתריע מפני התפרצו

והוריהם יועמדו לדין בגין הזנחת ילדיהם ופגיעה , שלפיה ילדים שלא חוסנו לא יורשו להירשם לגני ילדים

ם המתנגדים ליוזמה זו טוענים כי המדינה אינה רשאית להתערב בבריאותם של פרטים ולכפות עליה.  בחברה

  .התערבות רפואית

  .נמקו? האם המדינה צריכה לכפות על הורים לחסן את ילדיהם, לדעתכם

  :חיבור לדוגמה

. דרך אחיה הקטן של סבתי על מסמר חלוד וכתוצאה מכך חלה במחלת הטטנוס ונפטר, לפני כמאה שנה לערך

סון ונמנע מהסיבוכים הוא מיד מקבל חי, כאשר אירוע דומה מתרחש היום וילד קטן נשרט מחפץ חלוד

נעלמו , התפתחות מדע הרפואה והחיסונים הובילה לכך שמחלות ומגפות רבות. האפשריים כתוצאה מהמחלה

שכן אם הם ימנעו , בחיבור זה אבקש לטעון שהמדינה צריכה לכפות על ההורים לחסן את ילדיהם. מן העולם

  . לוסייההמחלות הללו עלולות לשוב ולסכן את כלל האוכ, מלעשות זאת

נעלמו מן העולם ', חצבת וכו, חזרת, אבעבועות שחורות, שיתוק ילדים: כגון, מחלות רבות שהוגדרו כמגיפות

אם רק חלק מן ההורים היו מחליטים לחסן את . בזכות העובדה שכלל ילדי האוכלוסייה קיבלו חיסון כנגדן

ביר להניח שעדיין היו מקרים בהם אנשים ס, והחיסונים לא היו ניתנים במרוכז לכלל האוכלוסייה, ילדיהם

אם הורה מחליט שלא . היא לחסן את כלל האוכלוסייה, הדרך היחידה להכחיד את החיידקים. נדבקו במחלה

במצב כזה מגיפות עלולות לחזור . ישנה סכנה אמיתית לכל הילדים עמם בא הילד במגע, לחסן את ילדו

על המדינה להגן על כלל תושביה ולכפות . שוב את ראשן האכזרי ירימו, ולהופיע ומחלות שכבר חשבנו שנעלמו

  . בכל דרך אפשרית על ההורים לחסן את ילדיהם

אשר תומכים , ישנם גם היבטים כלכליים וחברתיים, מעבר לסכנה הבריאותית הנשקפת לכלל האוכלוסייה

, לות טיפול במחלות קשותע, מבחינה כלכלית. בכך שהמדינה צריכה להכריח את ההורים לחסן את ילדיהם

אנשים יעדרו ממקומות , בתי החולים ימלאו חולים, אם המחלה תפרוץ. היא עצומה, העלולות להפוך למגיפות

מדינה חייבת לנקוט בהליכים , מן הבחינה החברתית. העבודה וההפסדים הכלכליים של המדינה יהיו עצומים
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הוא , בוחר שלא לחגור את הילד במכונית בעת נסיעה אם הורה. כנגד מי שפועל בניגוד לחוקיה והחלטותיה

אני סבורה כי יש להעניש את מי שפועל בניגוד להחלטות משרד , באותה הדרך. צפוי לקנס ועונש כקבוע בחוק

  . הבריאות ולא מחסן את ילדיו

היא , ןאך חלקם יטענו כנגד עמדתי שאם המדינה תכפה על הורים לחס, מרבית ההורים יקבלו טיעונים אלה

יטענו שזכות ההורים לפעול בכל דרך שבה יבחרו , התומכים בעמדה זו. תבצע מהלך לא דמוקרטי בעליל

ייתכן וחלק מההורים חשים כי החיסון עלול לסכן את ילדיהם ואף להוביל אותו לסיבוכים . לטובת ילדיהם

ורה טבעית וללא התערבות של אחרים יבקשו לגדל את ילדיהם בצ. רפואיים אשר ינבעו דווקא מהחיסון עצמו

יש לאפשר להורים לקבוע את הדרך שבה , לדעתם, בכל מקרה. ולכן יבקשו שלא לחסן, הרפואה המודרנית

  . לגדל את ילדם ואין למדינה רשות להכריע בעבורם איך לעשות זאת

ן כי גם חוק חינוך ניתן לטעו. אחזור ואטען כי גם למדינה דמוקרטית ישנם חוקים והגבלות, בתגובה לטענה זו

למדינה ישנה זכות להכריח את אזרחיה לפעול ולנהוג בדרך . חובה הוא כפיה וגם חובת הגיוס לצבא היא כפיה

חובת מתן חיסון . יכול לעבור למדינה אחרת, אזרח אשר מבקש להתנער מכל דרישות המדינה. מסוימת

  .  יש לאכוף אותה, לילדים היא כמו כל חובת אחרת וככזו

אחת . בין היתר גם מן ההיבט הבריאותי, אני סבורה כי מדינה דמוקרטית מחויבת להגן על אזרחיה, יכוםלס

, אני מאמינה כי אם ההורים ימנעו מלחסן את ילדיהם. הדרכים להגן על האזרחים היא לחסן את כל הילדים

כנו השלכות כלכליות לדבר יית, מעבר לכך. ימצאו בסכנה אמיתית, גם ילדם וגם האחרים הסובבים אותו

  . בשל כך לדעתי המדינה מחויבת לכפות על כלל ההורים לחסן את ילדיהם. וחברתיות קשות
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  ראשוןפרק  - חשיבה מילולית -פתרונות 

מספר 
  השאלה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

התשובה 
  הנכונה

4  1  2  2  1  3  1  2  1  4  2  1  2  1  1  

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  23  

התשובה 
  הנכונה

3  3  4  2  1  2  1  4  

.נכונה )4(תשובה  .1

  .לדברפירושו גרם לאחר  לדובב: היחס בין המילים המודגשות
  .להזדרזפירושו גרם לאחר  להאיץ: יש יחס דומה) 4(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
    .לדעת לעצמופירושו גרם  ללמוד

. פירושו להוציא התחייבות זו לפועל לקייםהו ופירושו להתחייב למש להבטיח
  .במישהו לפגועפירושו  לנקום

  :פירושי מילים וביטויים
  .לגרום למישהו לדבר: היא לדובבהמילה משמעות 
  .לזרז: היא להאיץ המילהמשמעות 

.נכונה )1(תשובה  .2

  .רזֵ פירושו אסף חלקים ויצר  ָשַזר: היחס בין המילים המודגשות
  .עֵרמהפירושו אסף חלקים ויצר  גיבב: יש יחס דומה) 1(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .צמרפירושו גזר  גזז

  .לחתיכות כיכרפירושו חתך ָּפַרס 
  .מסמרפירושו חיבר משהו באמצעות ִמסמר 

  :פירושי מילים וביטויים
  . אסף פרחים ליצירת זר: היא ָשַזר המילהמשמעות 

  .ערימהלאסף חפצים שונים  :יאה גיבבמשמעות המילה 
  .גזר וחתך שיער או צמר: היא גזז המילהמשמעות 
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.נכונה )2(תשובה  .3

  .עבריינותהיא פעולה שנועדה למנוע  אכיפת החוק: היחס בין המילים המודגשות
  .חדירההיא פעולה שנועדה למנוע  אטימה: יש יחס דומה) 2(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .ריצההוא קפיצה מהירה להתחלת  וקזינ

  .תלותהיא פעולה שיכולה לגרום להתפתחות של  התמכרות
  .צייתנותפעול בלהיא נטייה לנסות ולגרום לאחרים  שתלטנות

  :פירושי מילים וביטויים
  . שמירה על החוק: היא אכיפת החוק הביטוימשמעות 

  .פקדצורך מתמשך בדבר מסוים כדי לת :היא תלותמשמעות המילה 

.נכונה )2(תשובה  .4

  .ודאיהוא דבר לא  משוער: היחס בין המילים המודגשות
  .ממצההוא דבר לא  חלקי: יש יחס דומה) 2(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .חשוףפירושו גרם למשהו להיות ההיפך מ מַחפה
  .מנותץהוא דבר שקל לגרום לו להיות  רישב

  .ברורות הוא דבר שגרמו לו להי מבואר

  :פירושי מילים וביטויים
  .מכסה :היא מַחפהמשמעות המילה 
  .שבור :היא מנותץמשמעות המילה 
  .מוסבר :היא מבוארמשמעות המילה 

.נכונה) 1(תשובה  .5

  .אחו דמוי מלאכותיהיא דבר  גינה: היחס בין המילים המודגשות
  .אגם דמוי מלאכותיהיא דבר  ברכת שחייה: יש יחס דומה) 1(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
. הן אמצעיים חשמליים שבאמצעותם ניתן לעלות או לרדת מעליתו מדרגות נעות

  .לפידהיא  מׂשואה
  .שניהם משמשים לחפירה, הוא כלי חשמלי גדול דחפורהוא כלי ידני קטן ו מעדר
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.נכונה) 3(תשובה  .6

  .אותו ראהשהו שאף אחד לא הוא מ לא שזפתו עין: היחס בין המילים המודגשות
  .אותו חרשהוא משהו שאף אחד לא  שדה בור: יש יחס דומה) 3(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .דרך הישרהוא מי שלא הלך ב ָחטא

  .חלההוא מקום בו מסייעים למי ש בית מרפא
  .נטשהיא מקום שכל מי שגר בו  עיר רפאים

  :פירושי מילים וביטויים
  . דבר חבוי ומוסתר מעיני כולם: היא לא שזפתו עין ביטויהמשמעות 
  . התנהגות ראויה: היא דרך הישר הביטוימשמעות 
. מוסד המיועד למי שמחלימים ממחלות: היא בית מרפא הביטוימשמעות 
  . עיר נטושה: היא עיר רפאים הביטוימשמעות 

.נכונה) 1(תשובה  .7

בחלקו . ננסה להבין את הקשר בין חלקיו, השלים את המשפטכדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר ל
הראשון של המשפט נאמר שבארצות הברית יש יותר ממאה כורים המספקים כחמישית מהתפוקה הגרעינית של 

ולאחר מכן נאמר שהתפוקה הגרעינית , ניגודהמציינות , "ואף ש"חלקו השני של המשפט נפתח במילים . המדינה
, שהדברים שנאמרים בחלק החסר מנוגדים להמשך המשפט, מכאן. ה משנה לשנהשל ארצות הברית גדל

  . תגדל לאומתארים מצב בו היינו חושבים שהתפוקה הגרעינית 
והיא תוכל להשלים בצורה , נחפש בתשובות אמירה שממנה ניתן להבין שהתפוקה הגרעינית לא תגדל, כעת

  :הטובה ביותר את המשפט

היינו מצפים , שבחלקו הראשון של המשפט תואר הקשר בין הכורים לתפוקה הגרעינית כיוון. נכונה) 1(תשובה 
  .גם התפוקה הגרעינית לא תגדל, שאילו מספר הכורים במדינה לא גדל

  .הגיוני להסיק שהתפוקה הגרעינית תגדל גם היא, אם התעשייה הגרעינית התפתחה מאוד. אינה נכונה) 2(תשובה 

אם כורים , כיוון שבחלקו הראשון של המשפט תואר הקשר בין הכורים לתפוקה הגרעינית .אינה נכונה) 3(תשובה 
  .הגיוני להסיק שהתפוקה הגרעינית תגדל, גרעיניים נוספים ייכנסו לשימוש

  .הגיוני להסיק שהתפוקה הגרעינית תגדל גם היא, אם הדרישה לאנרגיה גרעינית תגדל. אינה נכונה) 4(תשובה 

.נהנכו) 2(תשובה  .8

בית מלאכה (מי שגר ליד נפחייה . ננסה להבין את משמעות דבריה, כדי למצוא מה ניתן להסיק מדברי אפרת
על אף שהם מפיקים , ולכן התרגל אליהם ואינו מבחין בהם, שומע באופן קבוע את רעשי הפטישים )לעיבוד ברזל

ואינה , ם מחירים גבוהים על מכנסייםאפרת מדגימה באמצעות המשל שבאותו אופן אודט התרגלה לשל. רעש רב
  ).   2(כפי שנאמר בתשובה , מבחינה שמחירם יקר יחסית
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.נכונה) 1(תשובה  .9

ננסה להבין את הרעיון המרכזי שמביעה , כדי למצוא איזו מן התשובות מייצגת את הטענה המרכזית בפסקה
בבידוד סיבי העצב  3שומן אומגה החלק הראשון של הפסקה מתאר את אחד מתפקידיה של חומצת ה. הפסקה

בהמשך נאמר שבמצב של מחסור . י כך למנוע זליגה של האות העצבי"וע, הקיימים במוח מהסביבה המימית
אך חילוף זה גורם להגברת פעילות המערכת החיסונית ולכן , משמשת במקומה 6חומצת שומן אומגה , 3באומגה 

  .עצבית –משבש את התקשורת הבין

ועלול לגרום לפגיעה בתקשורת   , כתחליף 6יגרום לשימוש באומגה  3מחסור באומגה . כונהנ) 1(תשובה 
  .עצבית –הבין

כיוון שיש בחילוף זה חיסרון שעלול לשבש את , 3אינה תחליף מתאים לאומגה  6אומגה . אינה נכונה) 2(תשובה 
  .עצבית –התקשורת הבין

, עצבית –קה ששתי החומצות חיוניות לתפקוד תקין של התקשורת הביןלא נאמר בפס. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .במידה ויהיה בה מחסור 3תשמש כתחליף לאומגה  6אלא שאומגה 

אלא , בפני עצמה מגבירה את פעילות המערכת החיסונית 6לא נאמר בפסקה שאומגה . אינה נכונה) 4(תשובה 
בעוד , 6נשים לב שטענה זו עוסקת באומגה , בנוסף. זו הוא זה שמגביר פעילות 3לבין אומגה  בינה שהחילוף

  .בפסקה המרכזיתטענה זו אינה הטענה , כלומר. 3הפסקה עסקה בעיקר באומגה 

.נכונה) 4(תשובה  .10

נבדוק את הכללים המוצגים , כדי למצוא איזה כלל אינו יכול להיות הכלל שלפיו מושמעים השירים בתכנית
  :  ונבחן האם השירים מקיימים אותם, ובתשובות ביחס לשירים שהושמע

  .כלל זה מתקיים. ואחריה בלדה, אחריה שיר קצבי, בתוכנית הושמעה בלדה. אינה נכונה )1(תשובה 

כלל זה . ואחריו שיר באנגלית, אחריו שיר בעברית, בתוכנית הושמע שיר באנגלית. אינה נכונה) 2(תשובה 
  .מתקיים

ואחריו , אחריו שיר מן העשור האחרון, ת הושמע שיר שאינו מן העשור האחרוןבתוכני. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .כלל זה מתקיים. שיר שאינו מן העשור האחרון

כלל זה . ואחריו שוב שיר שאורכו שתי דקות, בתוכנית הושמע שיר שאורכו כשתי דקות. נכונה) 4(תשובה 
  .  לא מתקיים
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.נכונה) 2(תשובה  .11

  :נבחן את התשובות לאור הנאמר בפסקה, איזו מן הטענות נכונהכדי למצוא 

המעבר לשיטת תקצוב לפי תלמיד ולא לפי כיתה פתר את בזבוז , לפי הנאמר בפסקה. אינה נכונה) 1(תשובה 
  . ולכן דווקא כן גרם לחיסכון, המשאבים

דים ממשיכה המדינה לתקצב את בתי הספר לתלמידים עם צרכים מיוח, לפי הנאמר בפסקה. נכונה) 2(תשובה 
  .למרות שהמעבר לתקצוב לפי תלמיד פתר את בזבוז המשאבים והיה חסכוני יותר, לפי כיתה ולא לפי תלמיד

בתי הספר לתלמידים עם צרכים מיוחדים הם דווקא אלה שתקצוב , לפי הנאמר בפסקה. אינה נכונה) 3(תשובה 
נית יותר המדינה דווקא ממשיכה לתקצב אותם לפי מספר ולכן על אף ששיטה זו חסכו, לפי תלמיד פוגע בהם

  .הכיתות

החששות לגורלם של בתי הספר לתלמידים עם צרכים מיוחדים , לפי הנאמר בפסקה. אינה נכונה) 4(תשובה 
  .כיוון שבסופו של דבר החליטה המדינה להמשיך לתקצב אותם לפי כיתה, התאמתו לאדווקא 

.נכונה) 1(תשובה  .12

נבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו תשובה , א את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטכדי למצו
  .קיים היגיון פנימי במשפט שנוצר

בראשית המשפט נאמר שהפרשנים הזרים לא הופתעו מכך שההמונים במולגוביה לא העזו . נכונה) 1(תשובה 
יש היגיון בכך שבהמשך נאמר , אם כן). א יפגינוכלומר הפרשנים צפו שהם ל(לצאת להפגין לאחר הטלת המס 

על האזרחים ) מפחידים(שמי שמתמצא באקלים הפוליטי של מולגוביה יודע שהשלטונות בה מפילים את ִחתתם 
  ). ולכן האזרחים לא מעזים להפגין(

העזו לצאת בראשית המשפט נאמר שהפרשנים הזרים הופתעו מכך שההמונים במולגוביה . אינה נכונה) 2(תשובה 
אין היגיון בכך שבהמשך נאמר שרק מי , אם כן). כלומר הפרשנים צפו שהם לא יפגינו(להפגין לאחר הטלת המס 

על ) מפחידים(שאינו בקיא באקלים הפוליטי של מולגוביה עשוי לחשוב שהשלטונות בה מפילים את ִחתתם 
  ).וני לצפות שהאזרחים דווקא כן יפגינוהגי, אם ידוע שהשלטונות לא מפחידים את האזרחים, שכן(האזרחים 

בראשית המשפט נאמר שהפרשנים הזרים לא הופתעו מכך שההמונים במולגוביה לא . אינה נכונה) 3(תשובה 
אין היגיון בכך שבהמשך , אם כן). כלומר הפרשנים צפו שהם לא יפגינו(העזו לצאת להפגין לאחר הטלת המס 
וליטי של מולגוביה עשוי לחשוב שהשלטונות בה מפילים את ִחתתם נאמר שרק מי שאינו בקיא באקלים הפ

הגיוני לצפות שהאזרחים דווקא , אם ידוע שהשלטונות לא מפחידים את האזרחים, שכן(על האזרחים ) מפחידים(
  ).כן יפגינו

 בראשית המשפט נאמר שהפרשנים הזרים הופתעו מכך שההמונים במולגוביה יצאו. אינה נכונה) 4(תשובה 
אין היגיון בכך שבהמשך נאמר שכל מי , אם כן). כלומר הפרשנים צפו שהם לא יפגינו(להפגין לאחר הטלת המס 

על ) לא מפחידים(שמתמצא באקלים הפוליטי של מולגוביה יודע שהשלטונות בה לא מפילים את ִחתתם 
  ).זרחים דווקא כן יפגינוהגיוני לצפות שהא, אם ידוע שהשלטונות לא מפחידים את האזרחים, שכן(האזרחים 



  2013 אפריל  -648-  ראשוןפרק  – חשיבה מילולית

 .נכונה) 2(תשובה  .13

נבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו תשובה , כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפט
  .קיים היגיון פנימי במשפט שנוצר

ו הגורם בראשית דבריו יהודה אומר שטועה מי שחושב שבעיני הצרכנים מחיר נמוך אינ. אינה נכונה) 1(תשובה 
אין היגיון בכך שבהמשך דבריו , אם כן). כלומר לדעתו מחיר נמוך הוא הגורם המכריע(המכריע בהעדפת מוצר 

הוא החליט להפסיק להשקיע בפרסום ולא לחסוך בפיתוח טכנולוגיה שתאפשר הורדת , שאף על פי כןהוא אומר 
הרי שבגלל דעה זו היה עליו להשקיע , אם לדעתו המחיר הוא הגורם המכריע בעיני הצרכנים, שכן(מחירים 

  ). ולא בניגוד לה, בהורדת מחירים

בראשית דבריו יהודה אומר שטועה מי שחושב שבעיני הצרכנים מחיר נמוך הוא הגורם . נכונה) 2(תשובה 
יש היגיון בכך שבהמשך דבריו , אם כן). כלומר לדעתו מחיר נמוך אינו הגורם המכריע(המכריע בהעדפת מוצר 

וא אומר שעל כן הוא החליט להמשיך להשקיע בפרסום ולא רק בפיתוח טכנולוגיה שתאפשר הורדת מחירים ה
  ).כיוון שגורם המחיר אינו הגורם המכריע בעיניו(

בראשית דבריו יהודה אומר שטועה מי שחושב שבעיני הצרכנים מחיר נמוך הוא הגורם . אינה נכונה) 3(תשובה 
אין היגיון בכך שבהמשך דבריו , אם כן). מר לדעתו מחיר נמוך אינו הגורם המרכזיכלו(המרכזי בהעדפת מוצר 

הוא אומר שלכן הוא החליט להמשיך להשקיע בפרסום ולא להפנות משאבים לשום דבר חוץ מפיתוח טכנולוגיה 
רבות  הרי שאין להשקיע, אם לדעתו המחיר אינו הגורם המרכזי בעיני הצרכנים, שכן(שתאפשר הורדת מחירים 

  ).בהורדת מחירים

בראשית דבריו יהודה אומר שטועה מי שחושב שבעיני הצרכנים מחיר נמוך אינו הגורם . אינה נכונה) 4(תשובה 
אין היגיון בכך שבהמשך דבריו , אם כן). כלומר לדעתו מחיר נמוך הוא הגורם העיקרי(העיקרי בהעדפת מוצר 

, שכן(רסום ולא בפיתוח טכנולוגיה שתאפשר הורדת מחירים הוא אומר שלכן הוא החליט להמשיך להשקיע בפ
  ).הרי שיש דווקא להשקיע בהורדת מחירים, אם לדעתו המחיר הוא הגורם העיקרי בעיני הצרכנים



  2013 אפריל  -649-  ראשוןפרק  – חשיבה מילולית

.נכונה) 1(תשובה  .14

נבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו תשובה , כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפט
  .ון פנימי במשפט שנוצרקיים היגי

" הדס והחרישיים"בראשית המשפט נאמר שלמרות מה שיכול להשתמע משמה של הלהקה . נכונה) 1(תשובה 
יש היגיון בכך , אם כן). כלומר הלהקה מנגנת מוזיקה רועשת(הלהקה דווקא חלוצת מוזיקת הרעש , )שקטים(

כלומר שינתה את סגנונה (ולמת את שמה שבהמשך נאמר שהלהקה שינתה את סגנונה וניגנה מוזיקה הה
  ).ממוזיקה רועשת למוזיקה שקטה

הלהקה , "לירן והרעשניים"בראשית המשפט נאמר שכפי שמשתמע משמה של הלהקה . אינה נכונה) 2(תשובה 
אין היגיון בכך שבהמשך נאמר , אם כן). כלומר הלהקה מנגנת מוזיקה רועשת(היא חלוצת מוזיקת הרעש 

אם הלהקה שינתה את סגנונה הרי , שכן(מסגנונה וניגנה מוזיקה ההולמת את שמה ) שינתה( שהלהקה סטתה
  ).מה שאינו מתאים לשמה, שהיא ניגנה מוזיקה שקטה

הלהקה , "הדס והחרישיים"בראשית המשפט נאמר שכפי שמשתמע משמה של הלהקה . אינה נכונה) 3(תשובה 
אך כאשר הדובר שמע את תקליטה החדש , )נת מוזיקה שקטהכלומר הלהקה מנג(היא מובילת המהפכה השקטה 
אין היגיון בכך שבהמשך נאמר שבתקליט החדש הלהקה דבקה בסגנון , אם כן. הוא לא האמין למשמע אוזניו

הרי שאין , כיוון שהלהקה הייתה ידועה כמנגנת מוזיקה שקטה, שכן(השקט וניגנה מוזיקה ההולמת את שמה 
  ). שהרי זה צפוי, ע ולא להאמין למוזיקה השקטה ששמע בתקליט החדשסיבה לדובר להיות מופת

מה שאפשר להבין משמה של הלהקה  שלמרותאין הגיון בכך שבראשית המשפט נאמר . אינה נכונה) 4(תשובה 
לא קיים ניגוד בין שם הלהקה לסגנון , שכן(הלהקה היא אחת ממבשרות המהפכה הרועשת , "לירן והרעשניים"

  ). היא מנגנתהרועש בו 

.נכונה) 1(תשובה  .15

נבחן את הקשר בין העובדות לבין המסקנה , כדי למצוא איזו מהעובדות יכולה להחליש את מסקנת המרצה
ממוצע הציונים של הסטודנטים שהשתתפו בקורס הבחירה , המרצה מצא שבקורה החובה. שהוסקה בעקבותיהן

מכאן הסיק המרצה כי . א השתתפו בקורס הבחירההיה גבוה יותר מממוצע הציונים של הסטודנטים של
אם יתברר . מסקנה זו מבוססת על כמה הנחות. השתתפות בקורס הבחירה מסייעת בהבנת החומר בקורס החובה

אם יש הסבר הגיוני אחר לממצא , כמו כן. יהיה בכך כדי להחליש את המסקנה, שאחת ההנחות הללו אינה נכונה
  . החלשה של המסקנה גם בכך יש משום, שמצא המרצה

הסטודנטים : תשובה זו מחלישה את המסקנה משום שהיא מספקת הסבר חלופי לממצא. נכונה) 1(תשובה 
אלא היו מראש בעלי כישורים , שהשתתפו בקורס הבחירה לא בהכרח הבינו יותר את החומר בזכות קורס זה

  .החובהולכן הצליחו יותר בקורס , טובים יותר שהתבטאו בציונים גבוהים

משום שגם אם ממוצע הציונים בקורס החובה , תשובה זו אינה מחלישה את המסקנה. אינה נכונה) 2(תשובה 
  .עדיין קיים הפער בממוצע הציונים בין הסטודנטים שהשתתפו בקורס הבחירה לבין אלו שלא, היה נמוך מאוד

גם אם מחצית מהתלמידים לא השתתפו משום ש, תשובה זו אינה מחלישה את המסקנה. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .עדיין קיים הפער בממוצע הציונים בין הסטודנטים שהשתתפו בקורס הבחירה לבין אלו שלא, בקורס הבחירה

משום שגם אם קורס הבחירה נחשב קל יותר , תשובה זו אינה מחלישה את המסקנה. אינה נכונה) 4(תשובה 
ער בממוצע הציונים בין הסטודנטים שהשתתפו בקורס הבחירה לבין עדיין אין בכך לערער על הפ, מקורס החובה

  . שלאאלו 
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.נכונה) 3(תשובה  .16

נקרא את , כדי למצוא באיזו שאלה חלוקות דעותיהם של חסידי אסכולת הביצוע האותנטי ושל מתנגדיה
  .ולאור זאת נבחן את התשובות, נתמקד בהבדל בין שתי הגישות, הפסקה

מתנגדי אסכולת הביצוע האותנטי אינם מתייחסים כלל ליחס בין הפרשנות המוזיקלית . נכונהאינה ) 1(תשובה 
   .כיוון שהם סבורים שעניין זה שולי, המקובלת וכוונות המלחין

מתנגדי אסכולת הביצוע האותנטי לא חולקים על העובדה שעריכת תווים יכולה לטשטש  .אינה נכונה) 2(תשובה 
  .אלא סוברים שעניין זה שולי, יצירהמאפיינים מקוריים של 

חסידי אסכולת הביצוע ? מהי הדרך הנכונה להעריך יצירה –שתי הגישות חלוקות בשאלה . נכונה) 3(תשובה 
ואילו מתנגדיה סבורים שמה , ככל שניתן, האותנטי סבורים שיש לשאוף לבצע יצירה עם מאפייניה המקוריים

כלומר שנאמנות למקור , כי אם ההבעה המוזיקלית האישית, ריים שלהשחשוב ביצירה הוא לא המאפיינים המקו
  .איננה קריטריון מרכזי בהערכת יצירה

  .שתי הגישות אינן עוסקות בהבדלים בנורמות הביצוע בין התקופות. אינה נכונה) 4(תשובה 

.נכונה) 3(תשובה  .17

שובות לאור תנאי הניסוי ומסקנת נבחן את הת, כדי למצוא איזה מהממצאים מתאים להיות הממצא בניסוי
  .  החוקרים

) כלומר עם גבול בינם לבין הסכנה(אם הנבדקים שנאמר להם שמוקד הרעש היה באורגון . אינה נכונה) 1(תשובה 
ללא (העריכו שעוצמת הרעידה במוקד נמוכה יותר משהעריכו הנבדקים שנאמר להם שמוקד הרעש היה באיידהו 

כיוון שההבדל , לא ניתן להסיק מכך שקיום הגבול גרם להם לחשוב שהם מוגנים יותר, )גבול בינם לבין הסכנה
כמה ( בהערכת חומרת הרעשאלא , )עד כמה אני מוגן מפני הרעש( בתחושת המוגנותבין הקבוצות לא היה 
  ).מסוכנת רעידת האדמה

תה נמוכה יותר לאחר ששמעו אם בשתי הקבוצות נכונות הנבדקים להתאכסן במלון היי. אינה נכונה) 2(תשובה 
  .לבין מצב בו לא קיים גבול, הרי שאין הבדל בין מצב בו קיים גבול בין האדם למוקד הסכנה, על רעידת האדמה

כלומר עם גבול בינם לבין (אם נכונותם של הנבדקים שנאמר להם שמוקד הרעש היה באורגון . נכונה) 3(תשובה 
ללא (נכונותם של הנבדקים שנאמר להם שמוקד הרעש היה באיידהו להתאכסן במלון הייתה גבוהה מ) הסכנה

ועל כן הם הסכימו , ניתן להסיק מכך שקיום הגבול גרם להם לחשוב שהם מוגנים יותר, )גבול בינם לבין הסכנה
  .בניגוד לנבדקים בקבוצה השנייה שחשו מאוימים יותר, להתאכסן במלון על אף קרבתו לרעידת האדמה

אם בשתי הקבוצות נכונות הנבדקים להמליץ לחבר שנמצא באיידהו להתאכסן במלון . נה נכונהאי) 4(תשובה 
הרי שאין הבדל בין מצב בו קיים גבול בין , הייתה גבוהה יותר מנכונותם להמליץ זאת לחבר שנמצא באורגון

  .החבר נשים לב שאין חשיבות למדינת מוצאו של. לבין מצב בו לא קיים גבול, האדם למוקד הסכנה
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.נכונה) 4(תשובה  .18

: ונתעמק בחלק המצוטט, נקרא את המשפט כולו מתחילתו, את משמעות המשפט המצוטטכדי למצוא 
האמנות המקומית ... חל שינוי באמנות המילטית... נמצאו גם חפצים המלמדים כי... בחפירות ארכיאולוגיות"

ולשלבם לכלל יצירות חדשות ) בויות אחרותכלומר של תר( מוטיבים זרים ) לשלב בתוכה( החלה להטמיע
  ).4(כפי שמתואר בתשובה , ניתן למצוא ביצירות המילטיות מאפיינים של תרבויות אחרות, כלומר...". ומקוריות

.נכונה) 2(תשובה  .19

. נבחן את התשובות לאור המטרה המרכזית של שתי הפסקאות בקטע, כדי להגדיר את היחס בין הפסקאות
המפגש בין התרבויות אפשר למחשבה המילטית ליישם מאפיינים זרים  –מציגה השערה  הפסקה השנייה

המפגש בין הידע שנצבר במערכות  –הפסקה השלישית מרחיבה ומשלימה את ההסבר להשערה זו . ולהתפתח
, לבין המחשבה הגמישה שהתפתחה בחוסר היציבות השלטונית היוונית, הכהונה החזקות של הבבלים והמצרים

  .ם להתפתחות המחשבה המילטיתגר

  .כי אם עוסקות שתיהן באותה תאוריה, שתי הפסקאות אינן מציגות תאוריות מתחרות. אינה נכונה) 1(תשובה 

. הפסקה השלישית מציגה הסבר משלים להשערה המועלית בפסקה השנייה. נכונה) 2(תשובה 

כי אם עוסקות שתיהן  , ים בהתפתחות תופעהשתי הפסקאות אינן מציגות שני שלב. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .באותו שלב ובהסבר שלו

אין זה נכון לומר שבפסקה השלישית מוצגת ביקורת על ההשערה המועלית בפסקה . אינה נכונה) 4(תשובה 
.אלא מוצג הסבר להשערה זו, השנייה

.נכונה) 1(תשובה  .20

נבחן את התשובות לאור הנאמר , נוגע למצולעיםכדי למצוא דוגמה למה יכולה להיות הוכחת משפט בהנדסה ה
בפסקה נאמר שהיוונים קיבלו מהבבלים והמצרים ידע שכלל בעיקר פרוצדורות לפתרון בעיות . בפסקה האחרונה

  .והוכחותכמו הגדרות , ופיתחו מתוכו תורות ומושגים מופשטים, )חקלאיות למשל(חישוביות והנדסיות 

  .על סמך ידע מצרי או בבלי, בהנדסה יכולה להיות דוגמה לדבר שהיוונים פיתחוהוכחת משפט . נכונה) 1(תשובה 

  .אלא פיתוח יווני שמתבסס על ידע זה, הוכחת המשפט אינה ידע שהגיע ליוון. אינה נכונה) 2(תשובה 

רה של אלא דווקא מתוך אווי, הרעיונות שהתפתחו ביוון צמחו לא מתוך יציבות שלטונית. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .כפי שתואר בפסקה השלישית, חילופי שלטון וחשיבה יוצרת

בשונה מהידע המעשי , בפסקה נאמר שהוכחה היא מושג מופשט שהתפתח במדע היווני. אינה נכונה) 4(תשובה 
  .המצרי והבבלי
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.נכונה) 2(תשובה  .21

  .נבחן את התשובות לאור הנאמר זו, מה עולה מן הפסקה האחרונהכדי למצוא 

, בפסקה לא נאמר שהידע היווני במאה השישית היה מועט מזה של הבבלים והמצרים. אינה נכונה) 1(ובה תש
  . פחות מעשי ויותר מופשט –אלא שהיה שונה באופיו 

כמו תורת המספרים והגאומטריה , בפסקה נאמר שהתורות המופשטות שפיתחו היוונים. נכונה) 2(תשובה 
  .  ולא רק כמענה לבעיות מעשיות, ין את ההסבר לתופעות נצפותפותחו על מנת להב, האאוקלידית

על , ההגדרה וההוכחה הם  מושגים שפותחו על ידי היוונים, בפסקה נאמר שהאקסיומה. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .מהחשיבה המעשית של המצרים והבבלים ובשונה, סמך הידע שעבר אליהם

כולם , ההגדרה וההוכחה, האקסיומה, ומטריה האאוקלידיתהגא, תורת המספרים. אינה נכונה) 4(תשובה 
  .מצוינים בפסקה כמושגים שהיוונים פיתחו והשתמשו בהם

.נכונה) 1(תשובה  .22

נבחן את , כדי למצוא כיצד תרמו תרבויות שקדמו לתרבות היוונית להתפתחות המחשבה המדעית במילטוס
  :התשובות לאור הנאמר בקטע

)... 24שורה ( היוונים קיבלו מן הבבלים והמצרים את הידע המתמטי המעשי: "נאמרבקטע . נכונה) 1(תשובה 
  ..."האסטרונומיה הבבלית והאסטרונומיה המצרית הסתכמו במאגר ידע עצום של תצפיות ותחזיות

ותרמו בכך להתפתחות החשיבה , כלומר התרבויות שקדמו לתרבות היוונית תרמו לה ידע שמקורו בתצפיות
  .המילטית

  .ולא תרמו להתפתחות המחשבה המדעית, קשרי מסחר היו הדדיים בין התרבויות. אינה נכונה) 2(תשובה 

ולא נתרמה לה מתרבויות , החשיבה הביקורתית היא מאפיין של המחשבה היוונית. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .אחרות

אך מאפיין זה , דמו לתרבות היווניתיציבות שלטונית היא אכן מאפיין של התרבויות שק. אינה נכונה) 4(תשובה 
.לא נתרם לתרבות היוונית ובנוסף לא תרם להתפתחות המחשבה המדעית
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.נכונה) 4(תשובה  .23

נקרא את המשפט המלא בקטע שמתוכו , "אופן שלא היה לו תקדים"כדי למצוא איזו אפשרות מדגימה את ה
  . ונבחן את התשובות, הציטוט

באופן שלא לחשוב על אודות היקום החלו כמה אנשים ... ישית לפני הספירהבמחצית הראשונה של המאה הש"
כלומר ...". להסבר התופעות הנצפות ביקום היו הראשונים שחיפשו אחר כללים מאחדיםהם : היה לו תקדים

  . במהלכו הם ניסו להבין את היקום, הציטוט מתייחס לאופן החשיבה הייחודית של היוונים

אלא משמש כרקע להתפתחות , חוסר יציבות שלטונית אינו מאפיין את החשיבה היוונית. ונהאינה נכ) 1(תשובה 
  .חשיבה זו

  .ולא ליוונים, פתרון בעיות חישוביות והנדסיות מיוחס למצרים ולבבלים. אינה נכונה) 2(תשובה 

  .ולא ליוונים ,יצירת מאגר ידע של תצפיות וחיזויים מיוחסת למצרים ולבבלים. אינה נכונה) 3(תשובה 

במהלכה , הניסיון להבין מה עומד מאחורי תצפיות אסטרונומיות הוא דוגמה לחשיבה היוונית. נכונה) 4(תשובה 
.הם ניסו להבין את התופעות הנצפות ביקום
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  שניפרק  -חשיבה מילולית  -פתרונות 

מספר 
  השאלה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

 התשובה
  הנכונה

4  4  2  1  4  1  2  3  4  2  3  3  2  4  4  

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  23  

התשובה 
  הנכונה

2  1  3  1  1  1  3  3  

.נכונה) 4(תשובה  .1

  .בויּכָ פירושו גרם לכך שמשהו אחר יהיה לא  הדליק: היחס בין המילים המודגשות
  .מחוספסיה לא פירושו גרם לכך שמשהו אחר יהליטש : יש יחס דומה) 4(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .עילגלא ברהיטות פירושו היה דיבר 
  .לכודפירושו גרם לכך שמשהו אחר יהיה  ָּכלא
  .גרועפירושו טען שמשהו אינו  הילל

  :פירושי מילים וביטויים

.אחיד ונוצץ באמצעות שפשוף או החלקה, נתן מראה חלק: היא ליטשמשמעות המילה 
  .שאינו מדבר ברהיטות, מגמגם, כבד פה: היא עילגמילה משמעות ה

.נכונה) 4(תשובה  .2

  .איומיםהיא פעולה הנעשית על ידי שימוש ב לסחוט: היחס בין המילים המודגשות
  .ראיותהיא פעולה הנעשית על ידי שימוש ב להוכיח: יש יחס דומה) 4(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .האשמותשאין אמת ב פירושו לטעון לכפור
  .הבטחותפירושו לא לקיים  להפר
  .דעותפירושו לגרום לאחר להאמין ב לשכנע

  :פירושי מילים וביטויים

. להתכחש לאמת מקובלת או נפוצה, מיוחסת לאדם כלשהוהכחיש אשמה של :היא לכפורפירוש המילה 
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.נכונה) 2(תשובה  .3

  .לבטוח נכוןבו הוא משהו  אמין: היחס בין המילים המודגשות
  .תעלםהל נכוןהוא משהו ממנו  זניח: יש יחס דומה) 2(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .לקנאהוא אדם הנוטה  קנאי

  .את עצמו לרסןהוא מישהו שנוטה  מאופק
  .לוודאא משהו שאין צורך לשוב ווה ודאי

  :פירושי מילים וביטויים

  חשיבות עד כדי כך שניתן להתעלם ממנו או לא להביאו בחשבון קטן או חסר: היא זניחמשמעות המילה 
  .להגביל, למנוע, לעצור, לבלום: היא לרסןמשמעות המילה 
  .להעמיד מישהו על טעותו: היא להוכיחמשמעות המילה 

.נכונה) 1(תשובה  .4

  .אותו הפחידכתוצאה מכך שמשהו  פקו ברכיו: היחס בין המילים המודגשות
  .אותו ייאשכתוצאה מכך שמשהו  רפו ידיו: ס דומהיש יח) 1(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .תרםפירושו לא  קפץ ידו
  .חטאכתוצאה מכך שהוא  נקפו לבו
  .מחלפירושו שהוא לא  יש בלבו

  :פירושי מילים וביטויים

  .נמלא פחד או חולשה שגרמו לרעד בברכיו, נבהל: היא פקו ברכיומשמעות הביטוי 
  .ואיבד את מרצ, התעייף, נחלש: היא רפו ידיוות הביטוי משמע

  .נהג בקמצנות או בחסכנות מופרזת כלפי מישהו: היא קפץ ידומשמעות הביטוי 
  .היו לו ייסורי מצפון, התחרט, הצטער: היא נקפו לבומשמעות הביטוי 

.יש לו טענות כלפיו, )תאף שאינו מראה זא(או שומר לו טינה  אחר כועס על: היא יש בלבומשמעות הביטוי 
או ויתר לו על העונש המגיע לו ' על מעשה שעשה וכד, על עוולה, סלח למישהו על חטא: היא מחלמשמעות המילה 

  .בשל כך

.נכונה) 4(תשובה  .5

  טל הוא חלקיק קטן שלאגל : היחס בין המילים המודגשות
  נסורת הוא חלקיק קטן שלשבב : יש יחס דומה) 4(בתשובה 

  :פשרויות אינן מתאימותשאר הא
  .קרחוןהוא החומר ממנו מורכב קרח 
  . גשםהם החומר ממנו מורכב  מים
  .עץהוא חלק ב ףנע
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  :פירושי מילים וביטויים

  .רסיס של נוזל, טיפה: היא אגלמשמעות המילה 
  .הקצעה, חיתוך, חלקיק קטן של עץ או של מתכת שניתז במהלך חיטוב: היא שבבמשמעות המילה 

  .שבבי עץ קטנטנים ודקים הנופלים בזמן הניסור: היא נסורתת המילה משמעו

.נכונה) 1(תשובה  .6

.מועטה כמותהינו ביטוי שמשמעותו  קורטוב: היחס בין המילים המודגשות
  .מועט זמןהינו ביטוי שמשמעותו רגע : יש יחס דומה) 1(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .ניקודהינו סימן  חיריק
  .מרחקהינו יחידה למדידת  מטר
  .קולהינה היעדר  דממה

  :פירושי מילים וביטויים

  מעט מן המעט, שמץ: היא קורטובמשמעות המילה 

.נכונה) 2(תשובה  .7

. ננסה להבין את דבריו, די למצוא איזה מהמשפטים הוא הקרוב ביותר במשמעותו לאמירתו של סטודרדכ
כדי ללמוד איך לעשות דבר . אינם מלמדים אותנו איך לעשות דבר כלשהו סטודרד אומר שחשיבה או עשייה בלבד

סטודרד למעשה טוען שהלמידה כיצד עושים דבר מה היא , אם כך. עלינו לחשוב על מה שאנו עושים, כלשהו
  . תוצר של חשיבה על המעשה שנעשה

.נכונה) 3(תשובה  .8

עדי שואלת את אמה האם בז . להבין את דבריהננסה , כדי למצוא על איזו מהטענות מתבססת אמה של עדי
אמה משיבה שבשמורה יש רק דורסי לילה ועל כן בז היערות לא . היערות הוא אחד מהעופות הדורסים בשמורה

אמה מוסיפה שהגיעה למסקנה זו משום שעיניו . מכאן ניתן להבין שבז היערות אינו דורס לילה, נמצא בשמורה
אמה של עדי מתבססת על כך שעופות דורסים שעיניהם מצויות בצדי , כלומר. ראשושל בז היערות מצויות בצידי 

  .ראשם אינם דורסי לילה

.נכונה) 4(תשובה  .9

, כדי למצוא לאיזה מהגורמים הייתה ההשפעה הרבה ביותר על התפתחות מדע התקשורת כענף אקדמי נפרד
, במשפט השני של הפסקה.  מי עצמאינתמקד בחלקים בפסקה אשר עוסקים בהתפתחות התקשורת כענף אקד

הביאה לכך שענף  -אשר באה לידי ביטוי באמצעי תקשורת ההמונים  - 20-נאמר שהטכנולוגיה במאה ה
חשיבותו , בשל התפתחות הטכנולוגיה ואמצעי תקשורת ההמונים, כלומר. התקשורת הסתעף מתוך הסוציולוגיה

  .מענף הסוציולוגיה של ענף התקשורת גדלה והוא הפך לענף אקדמי נפרד
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.נכונה) 2(תשובה  .10

  .נבחן כל אחת מהתשובות לאור הנאמר בפסקה, כדי למצוא איזו מהטענות אינה עולה מן הציטוט

בשנת  מידי הצלבניםדין כבש את ירושלים -במשפט האחרון בפסקה נאמר שצאלח א. אינה נכונה) 1(תשובה 
  .1187את ירושלים לפני שנת ומכך ניתן להבין שהצלבנים כבשו בעצמם , 1187

, בשורה השנייה בפסקה נאמר שהצלבנים תקפו את היהודים והמוסלמים בירושלים באכזריות. נכונה) 2(תשובה 
  .אך אין התייחסות מפורשת למעמדם לפני כיבוש העיר

ם לאחר במשפט השני בציטוט מדובר על גורלם של כל היהודים והמוסלמים בירושלי. אינה נכונה) 3(תשובה 
מכך ניתן להבין שלאחר . גורשו וכל היתרנידונו להמרת דת , נמכרו לעבדות, נרצחו: כיבושה על ידי הצלבנים

  .הכיבוש לא נותרו יהודים ומסולמים בעיר כלל

במשפטים השני והשלישי בציטוט נאמר שהצלבנים כילו זעמם בתושבי העיר המוסלמים . אינה נכונה) 4(תשובה 
  .כיבוש ירושלים לווה באלימות רבה, אם כך. בם נרצחו באכזריותושרו, והיהודים

.נכונה) 3(תשובה  .11

ווילס ממשיל את התחום המתמטי . נקרא בעיון את דבריו, תיאורוכדי להבין מה ביקש ווילס להדגיש באמצעות 
, " יטים ומועדבתחילה אתה נתקל ברה", לדבריו. בו בהתחלה שום דבר אינו מוכר, אותו הוא חוקר לבית החשוך

אחר כך אתה מתחיל ללמוד איפה . "כמתמטיקאי אינך מצליח לפענח ולהגיע לתוצאות חיוביות במחקרך, כלומר
לאחר כמה , לבסוף. "במהלך המחקר החוקר מתחיל להכיר את התחום אותו הוא חוקר, כלומר, "כל רהיט נמצא

שבהם מכירים אט אט את תחום , חודשיםתהליך המחקר אורך , כלומר" אתה מוצא את מתג החשמל, חודשים
  . באופן פתאומי כל תחום המחקר מתבהר ונעשה מובן, כלומר". הכול מואר ולפתע, אתה לוחץ עליו. "המחקר
) 3(תשובה . רגע הגילוי במחקר –" מתג החשמל"ברגע אחד מתגלה , לעומת תהליך המחקר הארוך, אם כך

  .ולכן היא התשובה הנכונה, מבטאת רעיון זה

.נכונה) 3(תשובה  .12

נבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו תשובה , כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפט
  .קיים היגיון פנימי במשפט שנוצר

ומומלץ לא להסס לתת , בראשית המשפט נאמר שמתן עצות הוא פעולה בעלת ערך רב. אינה נכונה) 1(תשובה 
 ")אולם("בניגוד לכך אין היגיון בכך שבסוף נאמר ש, אם כן. לים לתפקד בלעדיהעצה שכן הבורים לא יכו

  . החכמים אינם מסוגלים לפעול בלעדיה

ומומלץ לעולם לא לתת , מתן עצות הוא פעולה חסרת תועלתשבראשית המשפט נאמר . אינה נכונה) 2(תשובה 
ניתן היה לצפות שעצה לא תעזור . תפקד בלי עצותשהוא טוען שהבורים לא יכולים לאין היגיון בכך , אם כן. עצה

  .לבורים

לאחר מכן מומלץ לעולם לא . בראשית המשפט נאמר שמתן עצות הוא פעולה חסרת תועלת. נכונה) 3(תשובה 
. מתן עצה לא מסייע לאף אחד, כלומר. שכן הבורים לא ישכילו להבינה והחכמים אינם זקוקים לה, לתת עצה

אין היגיון שלאחר , אם כן. בראשית המשפט נאמר שמתן עצות הוא פעולה בעלת ערך רב. כונהאינה נ) 4(תשובה 
  .מכן מומלץ לעולם לא לתת עצה
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.נכונה) 2(תשובה  .13

נבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו תשובה , כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפט
  .קיים היגיון פנימי במשפט שנוצר

ם מהדורה מעודכנת של ובראשית המשפט נאמר שפרופסור עפרון חולק על הטענה כי פרס. אינה נכונה) 1(ה תשוב
). מהדורות מדי שנה יש הצדקה לפרסוםהוא סבור ש, כלומר(הספר מדי שנה הוא מהלך מסחרי שאין לו הצדקה 

  .דורות חדשות בתדירות שכזולהוציא לאור מה יצא נגד הכוונה להמשיךאין היגיון שכתוצאה מכך הוא , אם כן

בראשית המשפט נאמר שפרופסור עפרון סבור שפרסום מהדורה מעודכנת של הספר מדי שנה . נכונה) 2(תשובה 
יש הצדקה הוא סבור ש, כלומר(אינו מהלך מסחרי בלבד אלא צעד המתחייב מתכיפות החידושים במחקר 

להוציא לאור מהדורות חדשות  גד הכוונה להפסיקניש היגיון בכך שהוא יצא ). מהדורות מדי שנה לפרסום
  .בתדירות שכזו

בראשית המשפט נאמר שפרופסור עפרון חולק על הטענה כי פרסום מהדורה מעודכנת . אינה  נכונה) 3(תשובה 
הוא סבור , כלומר(אלא צעד המתחייב מתכיפות החידושים במחקר , ר מדי שנה הוא מהלך מסחרי בלבדפסהשל 

שהפרופסור יצא נגד  התפלא לשמועאין היגיון בכך שהדובר , אם כן). מהדורות מדי שנה פרסוםשיש הצדקה ל
  . הכוונה להמשיך להוציא לאור מהדורות בתדירות שכזו

בראשית המשפט נאמר שפרופסור עפרון תומך בטענה שפרסום מהדורה מעודכנת של . אינה נכונה) 4(תשובה 
לשמוע  לא התפלאאין היגיון בכך שהדובר , אם כן. לו הצדקה שאיןהפסר מדי שנה הוא מהלך מסחרי 

לא התפלא לשמוע , כלומר(שהפרופסור יצא נגד הכוונה להפסיק להוציא לאור מהדורות בתדירות שכזו 
  ).באופן תדיר בעד המשך פרסום מהדורותשהפרופסור 

.נכונה) 4(תשובה  .14

נבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו תשובה , פטכדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המש
  .קיים היגיון פנימי במשפט שנוצר

ר שלו טוענת כי רמת המרמור ורמת הסיפוק הן שני מדדים "בראשית המשפט נאמר שד. אינה נכונה) 1(תשובה 
היגיון  אין, אם כן. המתארים את אותו המצב מזוויות מנוגדות ולפיכך ירידה של אחת כרוכה בעליית האחרת

ניתן . בכך שבדוגמה נאמר ששיפור תנאי העבודה לא יפחית את מידת המרמור אך יביא להעלאת רמת הסיפוק
  .יביא להעלאת רמת הסיפוק וגםיפחית את מידת המרמור תנאי העבודה היה לצפות ששיפור 

פוק אינן שני מדדים ר שלו טוענת כי רמת המרמור ורמת הסי"בראשית המשפט נאמר שד. אינה נכונה) 2(תשובה 
. בעליית האחרת אינה כרוכה בהכרחולפיכך ירידה של אחת מהן , המתארים את אותו המצב מזוויות מנוגדות

ואף יביא להעלאת רמת , אין זה מתאים להביא כדוגמה מצב בו שיפור תנאי העבודה יפחית את מידת המרמור
  ).דוגמה המובאת מוצג קשר של התאמהבעוד ב, שלא חייב להיות קשרעל הדוגמה להבהיר (הסיפוק 

טוענת כי רמת המרמור ורמת הסיפוק הן שני מדדים  ר שלו"בראשית המשפט נאמר שד. אינה נכונה) 3(תשובה 
 בעלייתשל אחת מהן כרוכה בהכרח  שעלייהאין היגיון בכך , אם כן. מנוגדותהמתארים את אותו המצב מזוויות 

  ).ת כרוכה בירידת האחרתניתן היה לצפות שעליית אח(האחרת 

 ר שלו טוענת כי רמת המרמור ורמת הסיפוק אינן שני מדדים"בראשית המשפט נאמר שד. נכונה) 4(תשובה 
 .ולפיכך ירידה של אחת מהן אינה כרוכה בהכרח בעליית האחרת, המתארים את אותו המצב מזוויות מנוגדות

אך לא להעלות את רמת , הפחית את מידת המרמורלפיה שיפור תנאי העבודה יכול ל, בהמשך מובאת דוגמה
  .יש היגיון במשפט. הסיפוק
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.נכונה) 4(תשובה  .15

המבקר ממשיל את הבחירה של . ננסה להבין את דבריו, כדי למצוא איזו מהטענות משתמעת מדברי המבקר
במדינה , לסיטואציה שבה מפרסמים שירים של משורר שמשתמש במוטיב הסתיו כדי לתאר עצבות, המוזיאון

ניתן להבין מביקורתו שאין טעם . כלל לא מתקיימים –השלכת וציפורים נודדות  –שבה חלק ממאפייני הסתיו 
תיאור  –משום שכנראה שתושבי אותה המדינה לא יבינו את מוטיב הסתיו ואת מטרתו , להציג שירים כאלה

אשר הופכות את הסתיו למוטיב  מדבריו משתמעת המסקנה שהשלכת ונדידת הציפורים הן, כלומר. העצבות
  .המסמל עצבות בתרבויות מסויימות

.נכונה) 2(תשובה  .16

  .נבחן את התשובות לאור המסקנות הנתונות, כדי למצוא איזה מהנתונים מחליש את כל אחת משתי המסקנות

עובדה ה. מחזקת את מסקנתו, העובדה ששלומי נעדר משיעור החזרה לקראת המבחן. אינה נכונה) 1(תשובה 
מחזקת את הטענה שהוא מוכשר , על אף שנעדר משיעור החזרה, ששלומי קיבל ציון גבוה מהציון שקיבל דני

  .יותר

מספקת הסבר חלופי , העובדה ששלומי השקיע בהכנה למבחן יותר זמן משהשקיע דני. נכונה) 2(תשובה 
השקיע יותר זמן משהשקיע דני שלומי הצליח משום ש, כלומר. להצלחתו במבחן ומחלישה את שתי המסקנות

  .ולא מכיוון שהוא מוכשר יותר או מכיוון שהתחנף למורה, בהכנה

אלא רק קושרת בין , טענה זו אינה מחזקת או מחלישה את מסקנותיהם של שלומי ודני. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .חנופה לבין כישרון

דני קיבל ציון גבוה יותר מהציון שקיבל עובדה שה. טענה זו מחזקת את טענתו של דני. אינה נכונה) 4(תשובה 
  . כנראה החנופה של שלומי היא אכן הסבר לציונים הגבוהים שלוש מעידה, שלומי כאשר נבחנו בעילום שם

.נכונה) 1(תשובה  .17

נבחן את נתוני השאלה , למצוא איזו מבין התשובות מציגה אמירה נכונה בנוגע לפתקים ולתכולת המגירותכדי 
בהכרח לא יכולה , "כדורים ובובות"המגירה אשר מסומנת כעת בפתק . להסיק מסקנות באשר למגירות וננסה

זו בובה  מצא במגירהיוסי . מגרה לא מסומנת בפתק הנכון שוםהשאלה שכן על פי נתוני " כדורים ובובות"להכיל 
  .מגירה זו מכילה בובות בלבדומכך ניתן להסיק ש

  

הפתק , "כדורים"מכיוון שמגירה זו לא יכולה להיות מסומנת בעזרת הפתק  .כדורים מכילה הבאהמגירה ה
  ".כדורים"המגירה השלישית תהיה מסומנת בעזרת הפתק , אם כך". בובות"היחידי שנותר אפשרי עבורה הוא 

  

  

  .נכונה) 1(תשובה 

  כדורים ובובות: פתק

בובות :תכולה

  _______:פתק

כדורים: תכולה

  _______:פתק

כדורים ובובות: תכולה

  בובות: פתק

כדורים :תכולה

  כדורים ובובות: פתק

בובות :תכולה

  כדורים : פתק

בותכדורים ובו :תכולה
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 .נכונה) 3(תשובה  .18

. נבחן את התשובות לאור האמור בפסקה הראשונה, בנוגע לניסויכדי למצוא איזו מהטענות בתשובות נכונות 

אשר גובהו לא משתנה בהתאם , במסגרת הניסוי מוצע סכום כסף קבוע לשני אנשים. אינה נכונה) 1(תשובה 
  .להסכם החלוקה ביניהם

ינה קובעת אך היא א, הטלת המטבע קובעת מי מהמשתתפים יציע כיצד לחלק את הכסף. אינה נכונה) 2(תשובה 
  .את דרך חלוקת הכסף עצמה

אם המשיב . הכסף מתחלק בין שני המשתתפים, בפסקה נאמר שאם המשיב מסכים להצעה. נכונה) 3(תשובה 
  .איש מהם אינו מקבל דבר ,מסרב להצעה

.המשיב והמציע מקבלים כסף רק אם שניהם מאשרים את הסכם החלוקה. אינה נכונה) 4(תשובה 

.הנכונ) 1(תשובה  .19

לפני  כתובנקרא את ה, 12כדי למצוא איזו מן התגובות מצד המשיב היא דוגמה לתמריץ שעליו מדובר בשורה 
להצעות לא , בפסקה נאמר שההסבר לתגובות רגשיות שנדמות כלא רצונליות.  ואחרי שורה זו בנוגע לתמריץ

כעת נעבור על התשובות . ינות בעתידטמון בכך שתגובות אלו מתמרצות את הזולת לנהוג בהג, הוגנות מצד הזולת
  .ונראה איזו מהן מתארת תגובה כזו מצד המשיב

אך היא יכולה לתמרץ התנהגות , הבעת זעם מצד המשיב נדמית כתגובה רגשית ולא רציונלית. נכונה) 1(תשובה 
  .הוגנת יותר מצד המציע בעתיד

. נה תגובה הגיונית ורציונליתפתיחת משא ומתן להשגת הסדר הוגן הי. אינה נכונה) 2(תשובה 

  .הסכמה להצעה נמוכה לא תתמרץ את המציע לנהוג ביתר הגינות בעתיד. אינה נכונה) 3(תשובה 

מידע זה מופיע . ויתור על הכבוד העצמי לא יתמרץ את המציע לנהוג ביתר הגינות בעתיד. אינה נכונה) 4(תשובה 
.אך בהקשר אחר, 15בשורה 

.נכונה) 1(תשובה  .20

נבחן את האמור בפסקה השנייה בנוגע לתנאים , כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפט
במשך "נאמר שמערכת התחושות האנושית התעצבה  9בשורה . שבהם התפתחה מערכת התחושות האנושית

ערכת התחושות מ, כלומר". שהפרטים בהן הכירו זה את זה היטב, מיליוני שנים של חיים בקבוצות קטנות
היו פעמיים - מפגשים חד"נאמר שבמהלך התעצבות המין האנושי  13בשורה . של זרות מועטההתאפיינה במידה 

  .עם אותם אנשים ולא חד פעמיים חוזרים ונשניםרוב המפגשים היו , כלומר". נדירים

  .נכונה) 1(תשובה 



  2013 אפריל  -661-  שניפרק  – חשיבה מילולית

.נכונה) 1(תשובה  .21

חן את האמור בפסקה בנוגע להתרחשויות במוח האדם לאחר צפייה נב, כדי למצוא איזו התרחשות אינה סבירה
נאמר שבעת הבנת הבדיחה מופעלים אזורים מסויימים בצדה השמאלי התחתון של  5-6בשורות . בקומדיה

  ".אמיגדלה"אשר באה לידי ביטוי בתוך ה, לאחר מכן לעיתים מתרחשת תגובה רגשית לבדיחה. קליפת המוח

אשר באה לידי ביטוי בפעילות בחלק , ילות באמיגדלה מגיעה לאחר הבנת הבדיחההפע. נכונה) 1(תשובה 
לא סביר שנראה פעילות , אם לא התרחשה פעילות בחלק זה). 4-5שורות (השמאלי התחתון של קליפת המוח 

  .אם הוא כלל לא הבין אותה, שכן לא סביר שאדם יחוש תגובה רגשית בעקבות בדיחה, באמיגדלה

  .אך לא לחוש תגובה רגשית כלפיה, אדם הצופה בבדיחה עשוי להבין אותה. ינה נכונהא) 2(תשובה 

  .אדם הצופה בבדיחה עשוי שלא להבין אותה ולא לחוש תגובה רגשית כלפיה. אינה נכונה) 3(תשובה 

  .אדם הצופה בבדיחה עשוי להבין אותה ולאחר מכן לחוש תגובה רגשית כלפיה. אינה נכונה) 4(תשובה 

.נכונה) 3(ובה תש .22

נאמר שאחת מתוצאות  11-12בשורות . 13נקראת את הכתוב לפני ואחרי שורה , כדי למצוא מהם ההבדלים
בהתייחס לממצא זה גואל . על אף שהם מבינים אותןהמחקר היא שיש אנשים שבדיחות אינן מצחיקות אותם 

משום שאנשים , מעלה שאלות מעניינות נדמה שתוצאה זו. אישיים מעניינת ביותר-אומר ששאלת ההבדלים הבין
ההבדלים הבין אישיים הם בין אנשים שמבינים , אם כך. רבים מוצאים בדיחות שהם מכירים כמצחיקות

  .לבין אנשים שמבינים בדיחות אך לא צוחקים מהן, בדיחות וצוחקים מהן

.נכונה) 3(תשובה  .23

הפסקה הראשונה מציגה . הו הרעיון המרכזי שלוננסה להבין מ, כדי למצוא איזו מן הכותרות מתאימה לקטע
הפסקה . ההפסקה השנייה עוסקת בתוצאות מחקר ז. באופן כללי את מחקר המוח של הצופים בקומדיות

  . ות נוספות המתעוררות בעקבות תוצאות המחקרירהשלישית מעלה שאלות מחק

  .ת ולא בהגדרה מהו חוש הומור מפותחהקטע מתמקד במחקר המוח של הצופים בקומדיו. אינה נכונה) 1(תשובה 

  .הקטע לא עוסק כלל בגורמים שהופכים קומדיה טלוויזיונית למצחיקה. אינה נכונה) 2(תשובה 

-על, וזף מורן'תחום העיסוק של הנוירולוג ג, חקר המוח(הקטע מתמקד בחידושים בנוירולוגיה . נכונה) 3(תשובה 
   ).1-2פי שורות 

  .יש התייחסות קצרה בלבד לפגמים מוחיים המשפיעים על חוש ההומור 14-15בשורות . אינה נכונה) 4(תשובה 
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  חשיבה כמותית פרק ראשון –פתרונות 
מספר 
  השאלה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

התשובה 
  הנכונה

3  1  4  3  3  2  1  3  2  1  3  2  1  1  2  

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  

התשובה 
  הנכונה

2  1  4  1  4  

.נכונה) 3(תשובה  .1

יום לשוודיה 15נמצא את העלות הכוללת של טיול בן , כדי לחשב את עלות השהייה בבתי מלון בטיול מסוים
  . ולאחר מכן נחשב את עלות השהיה ממחיר הטיול" גלובוס"בסוכנות 

על פי . ו זולכן נתבונן בתרשים התחתון המתאר את המחירים בסוכנ, "גלובוס"שאלו על המחיר בסוכנות 
נתון כי עלות שהייה בבתי מלון מהווה. דולרים 600עולה " גלובוס"יום בסוכנות  15טיול לשוודיה בן , התרשים

.נשתמש בנוסחת האחוזים 600 - מ 45%כדי לחשב כמה הם . ממחיר הטיול 45%

: לפי נוסחת האחוזים
100

אחוז
חלקשלם  .נציב בנוסחה את הנתונים ונקבל:

270456
100

45
600   

.נכונה) 1(תשובה  .2

יש לבדוק את עלות הטיולים בכל אחת מהסוכנויות ולסכום את  , לכל הפחות, כדי למצוא כמה דולרים שילם ערן
  . המחירים הנמוכים ביותר עבור כל טיול

.לרים דו 1900" גלובוס"ובסוכנות , דולרים  1400" אביב"יום לברזיל עולה בסוכנות  45טיול בן 
.דולרים 1800" גלובוס" ובסכונות, דולרים 1700" אביב"יום לתאילנד עוללה בסוכנות  50טיול בן 

  .נבחר במחירים הנמוכים של שני הטיולים ונחבר אותם, כיוון שנשאלנו כמה שילם לכל הפחות
.אילנדהדולרים שעולה טיול לת 1700לבין , הדולרים שעולה טיול לברזיל 1400נחבר בין , כלומר

310017001400 

.נכונה) 4(תשובה  .3

המחיר הממוצע ליום הוא הנמוך ביותר , "אביב"כדי למצוא באיזה מהטיולים המפורטים בתשובות בסוכנות 
מספר) 4( -ו) 3(וכי בתשובות ) יום 20(מספר ימי הטיול זהה ) 2( -ו) 1(נשים לב כי בתשובות . נעזר בחישוב ממוצע

נוח להשוות בין כל שני טיולים, כיוון שעלינו למצוא את הממוצע ליום הנמוך ביותר). יום 30(ל זהה ימי הטיו
כיוון שמחלקים באותו מספר , ממוצע נמוך יותר ליום יתקבל ממחיר כולל נמוך יותר. בעלי מספר ימים זהה

.השתיים הנותרותתשובות ולחשב את הממוצע ליום ולהשוות רק בין  2בדרך זו נוכל לפסול . ימים

ממבט בתרשים נראה כי המחיר הכולל הנמוך יותר הוא, )יום 20(מספר ימי טיול זהה ) 2(ובתשובה ) 1(בתשובה 
כייון שאנו מעוניינים במחיר הנמוך). דולרים 1000(בהשוואה לנסיעה לתאילנד ) דולרים 900(בנסיעה לשוודיה 

.נפסלת) 2(תשובה , יותר
ממבט בתרשים נראה כי המחיר הכולל הנמוך יותר הוא, )יום 30(מספר ימי טיול זהה ) 4 ובתשובה) 3(בתשובה 

כייון שאנו מעוניינים במחיר הנמוך ).דולרים 1500(בהשוואה לנסיעה לשוודיה ) דולרים 1200(בנסיעה לתאילנד 
.נפסלת) 3(תשובה , יותר
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.ולבדוק באיזו תשובה הממוצע נמוך יותר) 4(ובתשובה ) 1(יש לחשב את הממוצע ליום טיול בתשובה , כעת

,כדי לחשב את המחיר הממוצע ליום טיול. דולרים 900 יום לשוודיה עולה 20טיול בן .  אינה נכונה) 1(תשובה 
  : נחלק את המחיר הכולל במספר ימי הטיול

טיולליום  ממוצע
הטיול ימי מספר

הכולל המחיר


45
2

90

20

900


נחלק, כדי לחשב את המחיר הממוצע ליום טיול. דולרים 1200ם לתאילנד עולה יו 30טיול בן . נכונה) 4(תשובה 
  : את המחיר הכולל במספר ימי הטיול

40
3

120

30

1200


).דולר ליום 40(הממוצע ליום טיול הוא הנמוך ביותר . נכונה ) 4(תשובה , כלומר

.נכונה) 3(תשובה  .4

נרצה לחשב כמה ,ליום טיול ) בממוצע(ת המחיר הגבוה ביותר כדי להחליט מי משלושת המטיילים משלם א
המתאר , נעזר בנתוני התרשים העליון. ולבחור את בעל המחיר הממוצע  הגבוה) משה ורותי, דנה(משלם כל אחד 

  ". אביב"את המחירים בסוכנות 
ולל במספר ימיםכלומר בחישוב הממוצע יש לחלק את המחיר הכ, יום 40נשים לב כי שלושתם יטיילו במשך 

  .לכן נשווה רק בין המחירים הכוללים ולא נבצע את החילוק. זהה עבור כולם
.דולרים 1600,יום  40דנה תשלם עבור טיול בן 

.ימי טיול 40דולרים עבור  1800סך הכל ישלם , יום פעמיים 20משה ישלם עבור טיול של 
18002900 

בסך הכל,  דולרים 700יום יעלה  15וטיול בן , דולרים 1200יום יעלה   25טיול בן : רותי תשלם עבור שני טיולים
.ימי טיול 40דולרים עבור  1900תשלם 

19007001200 
.נכונה) 3(ולכן תשובה ) דולרים 1900(רותי משלמת את המחיר הגבוה ביותר 

.נכונה) 3(תשובה  .5

נתבונן בסרטוט ונחפש משולש שעליו ידועים לנו מספיק נתונים כדי לבנות, αכדי למצוא כמה שווה זוית 
וזווית אחת המורכבת αזוית אחת שווה, זוית ישרה: הזוויות 3נשים לב כי במשולש הגדול ידועות כל . משוואה

.α-זוויות השוות ל 4- מ
.וליצור משוואה αא את סכום הזוויות במשולש בעזרת הזוית הישרה והזויות המכילות את ניתן לבט

90/18090α4α 
5:/90α5 

18α 

.נכונה) 2(תשובה  .6

ונבדוק עבור כל  bנציב את המספרים שבתשובות במקום . ותנשתמש בהצבת תשוב,  bכדי למצוא את ערכו של 
  . תשובה אשר תקיים את כל הנתונים היא התשובה הנכונה. תשובה האם המספר מקיים את כל נתוני השאלה

cbaהם מספרים שלמים חיוביים ועוקבים  c -ו a  ,bנתון כי . אינה נכונה) 1(תשובה   . 6אםb ,ניתן

3622: בנתון  c -ו aנציב את . 7c -ו, 5aלהסיק כי   acונבדוק האם הביטוי באגף שמאל אכן שווה
36.

24254957 22 
3624 
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  .התשובה אינה נכונה

cbaהם מספרים שלמים חיוביים ועוקבים  c -ו a  ,bנתון כי . נכונה) 2(תשובה   . 9אםb ,ניתן להסיק

3622: בנתון  c -ו aנציב את . 10c -ו, 8aכי   ac36גף שמאל אכן שווה ונבדוק האם הביטוי בא.

3664100810 22 
3636 

  .השוויון מתקיים ולכן התשובה נכונה

 .נכונה) 1(תשובה  .7

כדי לחשב את ערך הביטוי 
2

α
β  , נחפש את הקשר ביןαל-βבסרטוט.

α ו, היא זוית מרכזית במעגל- β קשת  אותהשתי הזויות נשענות על . היא זוית הקפית במעגלAB ,ולכן ניתן
זוית הקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה . לבטא את הקשר ביניהן בעזרת משפט גאומטרי

  : כלומר, קשת

2

α
β 

:בביטוי עליו שאלוβניתן להעזר בקשר זה ולהציבו במקום 

0
2

α

2

α

2

α
β 

.נכונה) 3(תשובה  .8

  תכונות המספרים: 'דרך א

abנתון כי. נשתמש בנתונים שיש לנו עליהם, bאוaכדי להחליט מה נכון בהכרח לגבי  ,שניהם חיוביים
חייב להיות שווה פחותb-ו 21-חייב להיות שווה יותר מחצי מ aמנתונים אלו ניתן להסיק כי . 21וסכומם 
.11b -ו a11, שלמיםb-וa-כיוון ש. a5.10 5.10b, כלומר. 21-מחצי מ

  הצבת מספרים: 'דרך ב

עבור . נציב מספרים מהראש אשר אינם מקיימים את הנאמר בכל תשובה, כדי לקבוע מה נובע בהכרח מהנתונים
נפסול את התשובה כיוון שהוכחנו שהיא אינה , אם כן. כל מספר שנציב נבדוק אם כל נתוני השאלה מתקיימים

  .בהכרחנכונה 

.ונבדוק אם כל נתוני השאלה מתקיימים 14aנציב . אינה נכונה) 1(תשובה 
21ba

14/2114 b
7b

abכעת נבדוק האם  ושניהם מספרים שלמים:  
147 

.נפסלת) 1(כל הנתונים מתקיימים ולכן תשובה , כלומר

.ונבדוק אם כל נתוני השאלה מתקיימים 20aנציב . אינה נכונה) 2(תשובה 
21ba

20/2120 b
1b

abת נבדוק האם כע ושניהם מספרים שלמים:
201



  2013  אפריל  -665-  ראשוןפרק  –חשיבה כמותית 

.נפסלת) 2(כל הנתונים מתקיימים ולכן תשובה , כלומר

.ונבדוק אם כל נתוני השאלה מתקיימים 11bנציב . נכונה) 3(תשובה 
21ba

11/2111 a
10a

abכעת נבדוק האם  ושניהם מספרים שלמים:
1011

  .ולכן לא נוכל לפסול את התשובה, הנתון לא מתקיים, כלומר

.ונבדוק אם כל נתוני השאלה מתקיימים 7bנציב . אינה נכונה) 4(תשובה 
21ba

7/217 a
14a

abכעת נבדוק האם  ושניהם מספרים שלמים:
147 

.נפסלת) 4(כל הנתונים מתקיימים ולכן תשובה , כלומר
.נכונה) 3(תשובה , נפסלו) 4( -ו) 2(, )1(תשובות 

.הנכונ) 2(תשובה  .9

.נשתמש בהצבת מספרים, 1-כדי לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות בהכרח גדול מ
: בהתאם לנתונים yועבורxנבחר ערך עבור . ובנתון יש מידע לגבי הטווח שלהםy-וxכל התשובות מכילות את 

10  x ,01  y .

: נציב
2

1
xו-

2

1
yתשובה שהביטוי בה אינו גדול מ. 1-בביטויים שבתשובות ונבדוק האם הביטוי גדול מ-

.תיפסל, 1

: נציב. אינה נכונה) 1(תשובה 
2

1
xו-

2

1
y בביטוי שבתשובה:
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1
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.ולכן התשובה נפסלת 1-הביטוי קטן מ

נציב  .  נכונה) 2(תשובה 
2

1
xו- 

2

1
y בביטוי שבתשובה:

2
1
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1
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1
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.ולכן התשובה נכונה 1-הביטוי גדול מ

נציב . אינה נכונה) 3(תשובה 
2

1
xו-

2

1
y בביטוי שבתשובה:

0
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1
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1

2

1
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.ולכן התשובה נפסלת 1-הביטוי קטן מ
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נציב. אינה נכונה) 4(תשובה 
2

1
xו-

2

1
y בביטוי שתשובה:

8

1

4

1

2

1

2

1

2

1
2
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yx

.ולכן התשובה נפסלת 1-מ הביטוי קטן
.נכונה) 2(תשובה , נפסלו) 4( -ו) 3(, )1(תשובות 

.נכונה) 1(תשובה  .10

ומה היחס בין שטחיהם נבחן את הנתונים ABDלהיקף משולש   ADCכדי לענות מה היחס בין היקף משולש
  . והסרטוט

.מורכב מסכום הצלעות של המשולש ADCהיקף משולש 

DCADACADC היקף

.מורכב מסכום הצלעות של המשולש ABDהיקף משולש 
BDADABABD  היקף

DCBDנתון כי , בנוסף. משותפת לשני המשולשים ADנשים לב כי הצלע   .הגדלים היחידים השונים, כלומר
.AB -ו  ACבין היקפי המשולשים הם הצלעות 

ABAC. ר זויתשהוא משולש יש ABCנתבונן במשולש  שכן היתר הוא הצלע הגדולה ביותר במשולש ישר זוית
.ABDמהיקף המשולש קטן  ADCולכן היקף המשולש 

מרכיבים את ABD-ו ADCנשים לב כי שני המשולשים , כדי לבחון את היחס בין שטחיהם של שני המשולשים
כלומר שטח משולש. ותו לשני משולשים שווי שטחומחלק א ABCהוא תיכון במשולש  ABC .ADהמשולש 

ADC לשטח המשולש  שווהABD.
.ABDלשטח המשולש  שווה ADCושטח המשולש , ABDמהיקף המשולש  קטן ADCהיקף המשולש , כלומר

.נכונה) 3(תשובה  .11

יגאל מבקש . כדי לחשב בכמה אחוזים יוזיל המבצע את המחיר שיגאל ישלם עבור לילה במלון נעזר במושג האחוז
המחיר הכולל אותו ישלם יגאל, אם כך. לילות בלבד 2ובזכות המבצע הוא ישלם עבור , לילות 3לשהות במלון 

מהווה 
3

2
.מהמחיר המקורי אותו היה משלם לללא המבצע 

מקורי מחיר

מבצעלאחר  מחיר

לילות 3עבור  מחיר

לילות 2עבור  מחיר


3

2
.

כפי שהמחיר הכולל לאחר מבצע מהווה 
3

2
כך גם המחיר עבור לילה אחד במבצע מהווה, מהמחיר המקורי 

3

2

קיימת הוזלה של , כלומר. מהמחיר עבור לילה המקורי
3

1
נתרגם את השבר הפשוט לאחוזים. מהמחיר המקורי 

%ונקבל הוזלה של 
3

1
33.
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.נכונה) 2(תשובה  .12

  . כדי לחשב מה יהיה היחס בין הגילים של ענת והילה בעוד שנתיים ננסה לחשב מה הגילים שלהן כיום
נציב גילים לענת והילה אשר יתאימו. 3:1שנים וכי היחס בין הגילים שלהן הוא  4-נתון כי ענת מבוגרת מהילה ב

  :ניצור טבלה של יחס. לנתוני השאלה

  הגיל של ענת :  הגיל של הילה : יםהפרש בשנ
2  : 1  : 3  

2כלומר יש להרחיב את היחס פי , שנים 2ואילו בטבלה ההפרש הוא , שנים 4ידוע כי ההפרש בין ענת להילה הוא 
.גם את הגילים של הבנות 2נרחיב פי . כדי שההפרש יתאים לנתוני השאלה

  הגיל של ענת :  הגיל של הילה : הפרש בשנים
2  : 1  : 3  
4  : 2  : 6  

.8וענת תהיה בת , 4בעוד שנתיים הילה תהיה בת . 6ענת בת ו )2(הילה בת שנתיים  כעת
.2:1נצמצם את היחס ונקבל . 8:4היחס בין הגילים שלהן יהיה 

.נכונה) 1(תשובה  .13

.נעזר בנתונים שבסרטוט ABכדי לחשב את אורך קטע 

ימורכב מחיבור שנ ABנשים לב כי הקטע 
שהם צלעות במשולשים DB-ו ADקטעים 

כדי לחשב את אורכן של הצלעות . שבסרטוט
AD ו-DB  נעזר בדמיון בין המשולשיםACD
,שני המשולשים הם ישרי זוית.  EDB -ו

,בנוסף. מעלות 90כלומר לשניהם זוית בת 
כיון שהן EDBשווה לזוית  ADCהזוית 

ACDהמשולש , כלומר. זוויות קודקודיות
בין משולשים דומים.  EDBה למשולש דומ

  :מתקיים יחס קבוע בין הצלעות 

DB
DE

AC
AD



  :נציב את אורכי הצלעות הנתונות בסרטוט

1

3

3


AD

:ADנחשב את 

3
1

3

1

33



AD

:נוכל להיעזר בשלשה הפיתגורית של משולש זהב, DBכדי לחשב את 

2:1 3:

.מ"ס 2מ הרי שהיתר שווה "ס3 - מ ו"ס1כיוון ששני הניצבים נתונים 

DB2
AB  שווה לסכום הצלעותAD ו- DB.

523  DBADAB

A B

C

D

E
מ"ס1 

מ"ס3

מ"ס3
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.נכונה) 1(תשובה  .14

נית משומשת להוצאה כוללת של כדי לחשב לאחר כמה חודשים מיום הקניה משתווה ההוצאה הכוללת על מכו
  . נשתמש בהצבת תשובות, מכונית חדשה 

  .הטיפול בה+ מחיר המכונית = הוצאה כללית על מכונית
מחיר הטיפול החודשי במכונית ומספר חודשי : מורכב משני גורמים שונים" הטיפול בה"נשים לב כי המושג 

  :ין המחיר החודשי לבין מספר חודשי הטיפול ולכןכדי לחשב את הטיפול במכונית יש לכפול ב, כלומר. הטיפול
  ).מספר חודשי הטיפול * הטיפול החודשי במכונית + (מחיר המכונית =הוצאה כוללת על מכונית 

בנוסף מכונית משומשת עולה.  דולר בחודש 100והטיפול בה עולה , דולר 50,000נתון כי מכונית חדשה עולה 
.דולר בחודש 500והטיפול בה עולה , דולר 10,000

להוצאה הכוללת  שווהנציב את מספר החודשים שבתשובות ונבדוק האם ההוצאה הכוללת של מכונית משומשת 
  . של מכונית חדשה

. נכונה) 1(תשובה 

 כוללת הוצאה המכונית מחיר החודשי הטיפול מחירהטיפול חודשי מספר 
:במספר חודשי הטיפול של המכונית החדשה 100נציב 

  000.60000,10000,50100100000,50 
:הטיפול של המכונית המשומשת במספר חודשי 100נציב 

  000,60000,50000,10100500000,10 

. ההוצאה הכוללת על מכונית חדשה שווה להוצאה הכוללת על מכונית משומשת ולכן התשובה נכונה,  כלומר

.נכונה) 2(תשובה  .15

-וa-מוגדרת ל $הפעולה .  לפעולה אלברית מוכרת לפי הנתון $נמיר את הפעולה , כדי לחשב את ערך הביטוי 

bכך : 
ba
baba




,$.

  :בהתאמהy-וxאת b-וaכדי לחשב את הביטוי נציב במקום 
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.נכונה) 2(תשובה  .16

. נשתמש בהצבת תשובות, כדי לחשב כמה דקות ירוץ נמרוד עד שיחלוף על פני עמוס בפעם הראשונה

בנוסף נתון כי הם רצים. ש"קמ 6ש ועמוס רץ במהירות קבועה של "קמ 12נתון כי נמרוד רץ במהירות קבועה של 

ומחפשים מתי יחלוף נמרוד על, כיוון ששניהם התחילו לרוץ יחד מאותה נקודה. מ"ק 2סלול מעגלי שאורכו במ
נמרוד יעקוף את , כלומר(מ "ק 2נחפש תשובה שבה ההפרש בין הדרכים שלהם יהיה , פני עמוס בפעם הראשונה

את המהירות של כל אחד כדי נציב  בנוסחת התנועה את הזמן שבתשובות ו). עמוס בדיוק בסיבוב אחד בדיוק
  .לחשב את הדרך

יש צורך להתאים את . ש"אך המהירות של נמרוד ועמוס היא בקמ, נשים לב כי הזמן בתשובות הוא בדקות

.60-יחידות המידה ולכן כדי לעבור מדקות לשעות נחלק את הזמן ב
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:נציב את הנתונים בטבלה. אינה נכונה) 1(תשובה 
  דרך  )בשעות(זמן   )ש"בקמ(מהירות 

  6  עמוס

4

1

60

15
  5.1

2

3

4

1
6 

  12  נמרוד

4

1

60

15
  3

4

1
12 

:מ"ק 2 -נשים לב כי ההפרש בין הדרכים של עמוס ונמרוד אינו שווה ל

5.15.13 
  .התשובה נפסלת

:ונים בטבלהנציב את הנת. נכונה) 2(תשובה 
  דרך  )בשעות(זמן   )ש"בקמ(מהירות 

  6  עמוס

3

1

60

20
  2

3

6

3

1
6 

  12  נמרוד

3

1

60

20
  4

3

1
12 

:מ"ק 2 -נשים לב כי ההפרש בין הדרכים של עמוס ונמרוד שווה ל

224 
דקות של ריצה נמרוד פוגש את עמוס בפעם הראשונה כיוון שהוא עשה סיבוב אחד יותר 20כעבור , כלומר
  .מעמוס

.נכונה) 1(תשובה  .17

כדי למצוא את היחס בין סכום שטחי הפנים של שתי הקוביות לבין שטח הפנים של התיבה נספור כמה פאות 
  . שטח פנים מורכב מסך כל הפאות החשופות של צורה. חשופות
12 -טח פנים של קוביה אחת מורכב שש פאות ולכן סכום שטחי הפנים של שתי הקוביות מורכב מש, כלומר

  .פאות של קוביה
, כלומר. הצמידו את שתי הקוביות זו לזו כך ששתי פאות שהיו חשופות כעת אינן חשופות, כדי ליצור את התיבה

  .פאות של קוביה 10חשופות 
  :נחשב את היחס

5

6

10

12


התיבה של הפנים שטח

הקוביות שתי של הפנים שטחי סכום

.נכונה) 4(תשובה  .18

נתון כי .  כדי לחשב מה ההסתברות שביום שלישי תענוד רחל את הטבעת הצהובה ניעזר בחישוב רצף ארועים
.שלא ענדה ביום הקודם 2-עליה לבחור טבעת באקראי מתוך ה. טבעות ובכל יום עונדת רק אחת 3לרחל 

  . לענוד אותה ביום שני לאעליה , כדי שביום שלישי תבחר רחל את הטבעת הצהובה
את ההסתברות שרחל תבחר  וגם, אם כן יש לחשב את ההסתברות שרחל תבחר טבעת שאינה צהובה ביום שני

  .ואז לכפול את ההסתברויות, את הטבעת הצהובה ביום שלישי

ההסתברות לענוד טבעת לא צהובה ביום שני הוא הסיכוי לבחור את הטבעת האדומה מתוך שתי האפשרויות 

כלומר הסיכוי הוא ). כיוון שיום קודם ענדה את הכחולה(צהובה או אדומה : הקיימות
2

1
.
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ההסתברות לענוד את הטבעת הצהובה ביום שלישי הוא הסיכוי לבחור את הטבעת הצהובה מתוך שתי 

הסיכוי הוא  כלומר). כיוון שיום קודם ענדה את אדומה(כחולה או צהובה : האפשרויות הקיימות
2

1
.

  :נכפול בין ההסתברויות של הארועים השונים, כעת

4

1

2

1

2

1


.נכונה) 1(תשובה  .19

.Rכדי לחשב את שטח המשולש נעזר בנתוני השאלה לפיהם המשולש הוא שווה צלעות וחסום במעגל שרדיוסו 
a(ורך באורך צלע אחת בלבד וכך נוכל להציבה בנוסחה לשטח יש צ, כדי לחשב שטח של משולש שווה צלעות

  ) :מייצג את אורך הצלע

4

32

צלעות שווה משולש שטח
a

  

.כך שנרצה לקשר בין הרדיוס לבין שטח המשולש Rנשים לב כי בתשובות שטח המשולש מכיל את 
רדיוסים לבין הצלע שלמשולשים שווי שוקיים חופפים שיאפשרו לקשר בין ה 3רדיוסים כדי ליצור  3נעביר 

  . המשולש

. כדי לחשב את אורך הצלע של משולש שווה הצלעות, נשתמש בידע הגאומטרי על משולשים שווי השוקיים
 -כל זוית של משולש שווה צלעות השווה ל, כלומר. כל זוויות הבסיס שוות זו לזו, מכיוון שהמשולשים חופפים

60 , זווית שוות שכל אחת מהן שווה מורכבת משתי30
2

60
.

משולש - °90-ו °60, °30- נוריד גובה לצלע משולש שווה השוקיים ונקבל משולש ישר זוית אשר זוויותיו שוות ל
ניתן לחשב את אורך הניצב הגדול שמול הזוית. מהווה את היתר במשולש זהב Rרדיוס המעגל השווה . זהב

כיוון שבמשולש שווה שוקיים גובה, צלע זו שווה למחצית מאורך הצלע של המשולש שווה הצלעות. °60השווה 
   .הוא גם תיכון

R

R

°30  
°30  °30  

°30  

°30  

R °30
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2:1היחס בין הצלעות במשולש זה הוא  אם ידוע לנו אורך צלע אחת במשולש ניתן לחשב את, כלומר. : 3
נחלק את אורך . נחשב את אורך הניצב הקטן, עזרת היתרכדי לחשב את אורך הניצב הגדול ב. הצלעות הנוספות

.כדי לקבל את אורך הניצב הגדול3-ונכפול ב) ונקבל את ארוכו של הניצב הקטן( 2היתר פי 

2

3 R
הגדול הניצב אורך

י לקבל את אורךכד 2ולכן נכפול אותו פי , אורך הניצב הגדול שווה למחצית הצלע של המשולש שווה הצלעות
  :הצלע של משולש שווה הצלעות

RR



 3

2

3
צלעות שווהבמשולש  צלע אורך 2

  :נציב את אורך הצלע בנוסחה לחישוב שטח משולש שווה צלעות, כעת

  2
2222

3
4

3

4

33

4

33

4

33

4

3 RRRRa





2

  צלעות שווה משולש שטח 

 .נכונה) 4(תשובה  .20

.y-וxבנתונים לגבי נעזר, מתחלק בו בהכרח ללא שארית2x-כדי למצוא מה המספר הגדול ביותר ש
  : מהנתון ונבדוק מה אנו יודעים בוודאות לגביו2xננסה לבטא את 2xמכיוון שנשאלנו על 

3

2 xy 


:xנבודד את 

3/
3

2





xy

2:/23 xy 

xy


2

3

  :נעלה בריבוע את שני צידי המשוואה כדי לקבל את הביטוי עליו נשאלנו

 2/xy


2

3

 
 

2
2

2

2

3 xy


2
2

2

9 xy


הוא מספר שלם המתחלק  y-מכיוון ש. 2xא מה נכון בהכרח לגביכדי למצו yננסה להיעזר בנתונים לגבי, כעת

.4y: נציב במקומו את המספר הקטן ביותר המקיים את הנתון, ללא שארית 4-ב

2
2

2

9 xy


  2
2

2

49 x

272 x
722הקטן ביותר האפשרי קיבלנו כי  yמכיוון שבהצבת  x , מתחלק ללא שארית ב בהכרחניתן לקבוע כי הוא-

72.
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  שניפרק  - כמותיתחשיבה  -פתרונות 

מספר 
  השאלה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

התשובה 
  הנכונה

4  1  2  3  2  2  3  2  1  1  3  3  4  2  1  

מספר 
  אלההש

16  17  18  19  20  

התשובה 
  הנכונה

3  2  3  1  4  

.נכונה) 4(תשובה  .1

, נשתמש בנתוני השאלה וננסה להבין לכמה תושבים יש חיית מחמד, כדי למצוא כמה כלבים יש לתושבי העיר

.ר מחזיקים בחיות מחמדתושבי הכפ 2600מתוך  %60-נתון ש. ולאחר מכן נחשב כמה מהן כלבים

:הם 2600מתוך  %60

    1560360120066062006260
10

62600

10

6
2600

100

60
2600 




.תושבים מחזיקים בחיות מחמד 1560, כלומר

.חיות המחמד הן כלבים 1560מתוך  %50- בהמשך נתון ש

:הם 1560מתוך  %50

78030250500
2

60

2

500

2

1000

2

605001000

2

1560

2

1
1560

100

50
1560 




.נכונה) 1(תשובה  .2

כדי למצוא את ערכי הנקודה  ba, ניעזר בסרטוט.

.bננסה למצוא את ערכו של , תחילה

CBAנסמן את קודודי המרובע באותיות  ADמכאן שצלע . נתון שהמרובע בסרטוט הוא מקבילית. D-ו ,,

Aשל נקודה  y-ערך ה ,x-מקבילה לציר ה ADמכיוון שצלע . x-ולכן מקבילה לציר ה BCמקבילה לצלע 

אחת מתכונות המקבילית היא. Dשל נקודה  y-שווה לערך ה

ACאורך האלכסון . שאלכסוני המקבילית חוצים זה את זה

ועד לנקודת מפגש האלכסונים שווה להפרש בין Cמהנקודה 

303: ומכאן, שבין קצותיו y-ערכי ה 

שאורכו של, מכאן. 3הוא  ACאורכו של חצי אלכסון , כלומר

632:האלכסון כולו הוא 
Aשל נקודה  y-ערך ה, x-מאונך לציר ה ACכיוון שהאלכסון 

.6הוא 

.6b-ומכאן ש Dשל נקודה  y-שווה לערך ה Aשל נקודה  y- ערך ה

  .לא מתאימות) 4(-ו) 3(, )2(תשובות 

A (8,6)

B C (8,0)  

D (a,6)

(8,3)
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.נכונה) 2(תשובה  .3

GFEנסמן את קודקודי המעוין . ננסה לבחון את הצורות המרכיבות אותו, על מנת לחשב את שטח המעוין -ו ,,

H . חסרה לנו צורה מוכרת המקשרת בין המעויןEFGH נשתמש בבניית עזר . עליו שואלים לנתוניםFH
.EFHBהיוצרת את מקבילית 

EH מכאן. שטח הוא אלכסון במקבילית ומחלק אותה לשני משולשים שווי,

.x-ושניהם שווים ל EFHשווה לשטח משולש  EHBששטח משולש 

.הוא אלכסון במעוין ומחלק אותו לשני משולשים שווי שטח FHהאלכסון 

.x-ושניהם שווים ל FGHלשטח משולש  שווה EFHששטח משולש , מכאן

.x2ולכן שטחו  xמורכב משני משולשים ששטחם  EFGHהמעוין 

.נכונה) 3(תשובה  .4

.פירוט כל האפשרויות המקיימות את הנתונים: 'דרך א

-אי, הוא מספר שלם y. לייצג yננסה להבין אילו מספרים יכול , על מנת למצוא איזו מהטענות נכונה בהכרח

נוח, והטווח הנתון עבורו קטן יחסית, הוא מספר שלםy -מכיוון ש. 20-ל 2וגודלו בין  3-אינו מתחלק ב, זוגי

כל המספרים. 19- ו 17,13,11,7,5: יכול לייצג הם y-המספרים ש. לפרט את המספרים שמקיימים אותו

.הוא בהכרח מספר ראשוני yשפירטנו הם מספרים ראשוניים ולכן 

  .הצבת מספרים מהראש: 'דרך ב

.בהתאם לנתונים, yננסה להציב מספרים מהראש במקום , על מנת למצוא איזו מהטענות נכונה בהכרח

y 5נציב . 20-ל 2וגודלו בין  3-אינו מתחלק ב, זוגי-אי, הוא מספר שלםy ,ונבדוק אילו תשובות ניתן

מצאנו מספר שמקיים את אכןו 7-מתחלק ב אינו 5) (4(ואת תשובה ) 2(ניתן לפסול את תשובה . לפסול

)2(, )1(פסלנו את תשובות ). 5-אינו מתחלק ב 7) (1(ניתן לפסול את תשובה . 7yנציב , לאחר מכן). ניםהנתו

  .נכונה) 3(תשובה ). 4(-ו

.נכונה) 2(תשובה  .5

הביטוי . ה לביטויים שמופיעים בתשובותנפשט אותו כך שיהיה דומ, כדי למצוא את ערך הביטוי שבשאלה
נפשט את המונה בנפרד ואת המכנה בנפרד ולאחר . שבשאלה מורכב מכפל שברים במונה ומכפל שברים במכנה

  .מכן נחלק ביניהם

ab

cd

a

d

b

c

d

a
b

c

b

a

d

b
a

c

b

a






.נכונה) 2(תשובה  .6

בכל תשובה נבדוק האם ניתן . נבדוק את התשובות, כדי למצוא איזה מהמספרים אינו יכול להיות מחיר הספר
נפסול תשובות שניתן להרכיבן בעזרת ארבעה מטבעות . להגיע למספר שבתשובה בעזרת ארבעה מטבעות בלבד

  .בלבד

A B

C D

E

F

G

H
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161555: אינה נכונה) 1(תשובה  .

.בעזרת ארבעה מטבעות בלבד 18-לא ניתן להגיע ל: נכונה) 2(תשובה 

2115510: אינה נכונה) 3(ובה תש .

311101010: אינה נכונה) 4(תשובה  .

.נכונה) 3(תשובה  .7

,BAנתון שהממוצע של . ננסה לבחון מה ניתן ללמוד עליהם מהנתונים, C-ו Bכדי למצוא את הממוצע של 

אך ניתן ללמוד על, לא ניתן ללמוד דבר על כל אחד מהאיברים בנפרד, מנתון על ממוצע בלבד. 38הוא  C-ו
  :לכן. סכום האיברים שווה למספר האיברים כפול הממוצע. סכום האיברים

114

383




CBA

CBA

:במשוואה ונקבל Aנציב את . 44A-נתון ש

70

11444




CB

CB

:ונקבל 2-את סכומם ב נחלק C-ו Bכדי לחשב את הממוצע של . 70-שווה ל C-וBסכומם של , כלומר

35
2

70

2


 CB

.נכונה) 2(תשובה  .8

בשאלה נתון הספקה של תמר והספקו . נשתמש בנתוני השאלה, כדי לדעת בכמה דקות יצבעו תמר וירון קיר אחד
  .ניעזר בנוסחת הספק משותף. ושואלים על הספקם המשותף, של ירון

  ]:'הספק פועל ב]+['ספק פועל אה]=[הספק משותף[

:לכן הספקה של תמר הוא, הספק שווה לעבודה חלקי זמן. קירות בשעה אחת 2תמר צובעת , לפי הנתונים
1

2

ירון צובע , לפי הנתונים
2

1
:הספקו של ירון הוא לכן, הספק שווה לעבודה חלקי זמן. קיר בשעה אחת 

2

1

1
2

1



  :נחבר את ההספקים, כדי לחשב את ההספק המשותף של שניהם

2

5

2

1

2

4

2

1

1

2


שואלים על מספר הדקות שבהן יצבעו קיר אחד ולכן נוח. קירות בשעתיים 5תמר וירון צובעים יחד , כלומר

:דקות 120-קירות ב 5תמר וירון צובעים . לדקותיהיה להמיר את השעות 
120

5
.  

:ונקבל 5נצמצם את השבר פי , כדי למצוא בכמה דקות יצבעו קיר אחד

24

1

120

5


.דקות 24-תמר וירון צובעים קיר אחד ב
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.נכונה) 1(תשובה  .9

כדי למצוא איזו מההגדרות שמופיעות בתשובות מתאימה למספר  109 910  לא ניתן . ננסה להשתמש בנתון

  .על מנת להבין את תכונותיו, ולכן ננסה להשתמש במספרים המרכיבים אותו, לחשב את ערך המספר

כפול 10הוא מספר זוגי ולכן  10. כפול עצמו תשע פעמים 10מורכב מהמספר  910. 910- המספר מורכב מ
  .עצמו תשע פעמים הוא מספר זוגי

9זוגי ולכן -הוא מספר אי 9. כפול עצמו עשר פעמים 9מורכב מהמספר  109. 109-המספר מורכב מ, בנוסף
  .זוגי-כפול עצמו עשר פעמים הוא מספר אי

.זוגי-זוגי תמיד יהיה אי-סכומם של מספר זוגי ומספר אי

.נכונה) 1(תשובה  .10

שאת אחת מצלעותיו, הוא אלכסון במלבן BF. נבחן את הנתונים שבסרטוט BFת אורך הקטע כדי לחשב א

אלכסון הריבוע מחלק אותו. מ שאלכסונו שווה באורכו לצלע המלבן"ס1בסרטוט נתון ריבוע שצלעו . נוכל לחשב
צלע (אורך הניצב שלהם שווה לאורך צלע הריבוע ואורך היתר שלהם שווה לאלכסון הריבוע לשני משולשי כסף ש

.2-ולכן אורך אלכסון הריבוע שווה ל 2-כדי לחשב את אורך היתר נכפול את הניצב ב). המלבן

.לצורה מוכרת בסרטוט BFלכן ננסה לקשר את את אורך צלעו השנייה של המלבן אין אנו יכולים לחשב ו

BF  הוא יתר במשולש ישר זויתBEF נחשב גודלה של זווית . שאת זויותיו נוכל לחשבFBE:

30154590 


FBE

CBFDBCDBEFBE

הוא משולש זהב BEFמשולש , כלומר 30-הוא משולש ישר זוית שאחת מזויותיו שווה ל BEFשמשולש , מכאן

כדי לחשב את אורך הניצב הגדול . 2-שאורך הניצב הקטן שווה ל BF  ונקבל 2נכפול את הניצב הקטן פי:

22BF

.נכונה) 3(תשובה  .11

של עגבניות שנמכרו מתחילת השבוע ועד סופו של היום  המצטברתכדי למצוא את התרשים המתאר את הכמות 
נמצא , עבור כל יום. ונחשב את הכמות המצטברת שנמכרה בכל אחד משלושת הימים, נתבונן בטבלה, השלישי

, לאחר מכן. ונוסיף לה את כמות העגבניות שנמכרה בימים הקודמים, עגבניות שנמכרה באותו היוםאת כמות ה
  :לפי הטבלה. נחפש את התרשים שמתאר את המצב שמצאנו

.ותג עגבני"ק 130 -כ עד סוף יום ראשון"סה. ג עגבניות"ק 130ביום ראשון נמכרו : יום ראשון

270140130 -כ עד סוף יום שני"סה. ג עגבניות"ק 140ביום שני נמכרו : יום שני  ג עגבניות"ק.

380110140130 -כ עד סוף יום שלישי"סה. ג עגבניות"ק 110ביום שלישי נמכרו : יום שלישי  ג "ק
  .עגבניות

  .לתשובות ונפסול תשובות המציגות תרשימים שאינם מציגים את הסכומים שחישבנוניגש 

כמות זו אינה. 300-הכמות המצטברת ביום שלישי שווה ל, בתרשים המוצג בתשובה. אינה נכונה) 1(תשובה 

).380(תואמת את הכמות שחישבנו 
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כמות זו אינה. 200-הכמות המצטברת ביום שני קטנה מ, בתרשים המוצג בתשובה. האינה נכונ) 2(תשובה 

).270(תואמת את הכמות שחישבנו 

הכמויות המצטברות המוצגות בתרשים תואמות את הכמויות המצטברות שחישבנו בכל אחד . נכונה) 3(תשובה 
  .משלושת הימים

כמות זו אינה. 200-הכמות המצטברת ביום שני קטנה מ, בתרשים המוצג בתשובה. אינה נכונה) 4(תשובה 

).270(תואמת את הכמות שחישבנו 

 .נכונה) 3(תשובה  .12

  .נבדוק את התשובות, כדי למצוא איזו מהטענות נכונה

  : אינה נכונה) 1(תשובה 

.ג ממלפפונים"ק 90ג עגבניות לעומת "ק 130נמכרו . נמכרו יותר עגבניות ממלפפונים ביום ראשון

.ג מלפפונים"ק 110ג עגבניות לעומת "ק 140נמכרו . ביום שני נמכרו יותר עגבניות ממלפפונים

.ג מלפפונים"ק 80ג עגבניות לעומת "ק 110נמכרו . כרו יותר עגבניות ממלפפוניםביום שלישי נמ

.ג מלפפונים"ק 70ג עגבניות לעומת "ק 110נמכרו . ביום רביעי נמכרו יותר עגבניות ממלפפונים

.ג עגבניות"ק 100ג מלפפונים לעומת "ק 120נמכרו . יותר מלפפונים מעגבניותו ביום חמישי נמכר

  : אינה נכונה) 2(תשובה 

).185( 200-סך כל הבצלים והקישואים נמוך מ. ג קישואים"ק 80-ג בצלים ו"ק 105ביום ראשון נמכרו 

).155( 200-סך כל הבצלים והקישואים נמוך מ. ג קישואים"ק 55-ג בצלים ו"ק 100ביום שני נמכרו 

).180( 200-סך כל הבצלים והקישואים נמוך מ. ג קישואים"ק 60-ג בצלים ו"ק 120ביום שלישי נמכרו 

).210( 200-מ גבוהסך כל הבצלים והקישואים . ג קישואים"ק 90-ג בצלים ו"ק 120ביום רביעי נמכרו 

  :נכונה) 3(תשובה 

ג ומחיר החציל"שקלים לק 60.5מחיר הפלפל עמד על . ביום ראשון מחיר הפלפל היה גבוה יותר ממחיר החציל

.ג"שקלים לק 00.5עמד על 

ג ומחיר החציל עמד"שקלים לק80.5מחיר הפלפל עמד על . תר ממחיר החצילמחיר הפלפל היה גבוה יו ביום שני

.ג"שקלים לק80.4על 

ג ומחיר החציל"שקלים לק 10.6מחיר הפלפל עמד על . מחיר הפלפל היה גבוה יותר ממחיר החציל ביום שלישי

.ג"שקלים לק90.4עמד על 

ג ומחיר החציל"שקלים לק20.6מחיר הפלפל עמד על . מחיר הפלפל היה גבוה יותר ממחיר החציל ביום רביעי

.ג"שקלים לק40.5עמד על 

ג ומחיר החציל"שקלים לק90.5מחיר הפלפל עמד על . מחיר הפלפל היה גבוה יותר ממחיר החציל ביום חמישי

.ג"שקלים לק60.5עמד על 

ג ומחיר החציל"שקלים לק80.5מחיר הפלפל עמד על . מחיר הפלפל היה גבוה יותר ממחיר החציל ביום שישי

.ג"שקלים לק20.5עמד על 
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.נכונה) 4(תשובה  .13

נבדוק את התשובות ונחשב עבור כל תשובה , הגדול ביותר" טווח המחירים"י למצוא לאיזה מסוגי הירקות כד
  .המתאים לה על פי הטבלה" טווח המחירים"את 

80.080.160.2: של הבצל הוא" טווח המחירים): "1(תשובה  .

70.050.220.3: של הכרובית הוא" טווח המחירים): "2(תשובה  " .ש הבצל גדול יותר" טווח המחירים.
  .התשובה נפסלת

150.250.3: של המלפפון הוא" טווח המחירים): "3(תשובה   " .של הבצל נמוך יותר" טווח המחירים.
  .נפסלת) 1(תשובה 

10.100.410.5: של הקישוא הוא" טווח המחירים): "4(תשובה  " .של המלפפון נמוך יותר" םטווח המחירי.
  .נפסלת) 3(תשובה 

 .נכונה) 2(תשובה  .14

נבדוק את התשובות ונחשב עבור כל תשובה את סכומה על פי , כדי למצוא איזה מהסכומים הוא הנמוך ביותר
  .הטבלה

:הסכום הכולל ששולם. ג"ים לקשקל40.2ג בצלים במחיר של "ק100ביום שני נמכרו ): 1(תשובה 

24010040.2 שקלים.  

:הסכום הכולל ששולם. ג"שקלים לק00.4ג קישואים במחיר של "ק55ביום שני נמכרו ): 2(תשובה 

2205500.4  נפסלת) 1(תשובה . הסכום ששולם עבור הבצלים גבוה יותר. שקלים.

:הסכום הכולל ששולם. ג"שקלים לק90.2ג כרוביות במחיר של "ק100ביום שלישי נמכרו ): 3(תשובה 

29010090.2  .התשובה נפסלת. הסכום ששולם עבור הקישואים נמוך יותר.

:הסכום הכולל ששולם. ג"שקלים לק00.3ג מלפפונים במחיר של "ק80ביום שלישי נמכרו ): 4(תשובה 

2408000.3  .התשובה נפסלת. הסכום הכולל ששולם עבור הקישואים נמוך יותר.

.נכונה) 1(תשובה  .15

נתייחס, אם כן. על קודקודו ABCאם נסובב את משולש  B-ו Aאנו נשאלים על הצורה שיסרטטו הנקודות 

נצייר סרטוט חדש, כדי להקל על הבנת המתרחש. B-ו Aרק לתנועת הצלעות המקשרות בין הקודקוד לנקודות 

.שאיננה קשורה לתנועת הנקודות, ABהמתעלם מצלע 

שקולה להזזה של רדיוס סביב מרכז , ניתן לראות כי הזזה של כל אחת מהנקודות כאשר הקודקוד מקובע, כעת
היא היחידה שמתארת קו ) 1(תשובה . מכאן אנו מבינים שהצורה שתיווצר תהיה עגולה. המעגל אליו הוא שייך

  .מעוגל
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.נכונה) 3(תשובה  .16

.נשתמש בהצבת מספרים מהראש, xן פי כמה יגדל היקפו של מעגל אם נגדיל את שטחו פי כדי להבי

נקבל ששטח המעגל 2xאם נגדיל את שטחו פי . π-ושטחו שווה ל π2-מ שווה ל"ס1היקף מעגל שרדיוסו 

.π2החדש הוא 
  :כדי למצוא את היקפו של המעגל החדש נחשב את אורך רדיוסו

2

2

π2π
2

2







r

r

r

  :בעזרת הרדיוס נחשב את היקף המעגל החדש

החדש המעגל היקף 2π2

2π2-היקפו גדל ל 2ולאחר שהגדלנו את שטחו פי  π2היקף המעגל היה , כלומר .

 .2היקף המעגל גדל פי 

.נכונה) 2(תשובה  .17

נתוניהתשובה הנכונה תקיים את . נבדוק את התשובות, 1990כדי למצוא כמה דגים היו בבריכה בתחילת 
  .השאלה

מתוך %10נוספו לבריכה  1991בתחילת . דגים 1020היו בבריכה  1990בתחילת . אינה נכונה) 1(תשובה 

:הם 1020מתוך  %10. 1020

102
10

1020

100

10
1020 

11221021020היו בבריכה  1991בתחילת , כלומר  מתוך %10נוספו לבריכה  1992בתחילת . דגים

:הם 1122מתוך  %10. 1122

2.112
10

1122

100

10
1122 

2.12342.1121122היו בבריכה  1992בתחילת , כלומר  היו בבריכה מספר 1992לא יתכן שבתחילת . דגים
  .לא שלם של דגים

. 1000מתוך  %10נוספו לבריכה  1991בתחילת . דגים 1000היו בבריכה  1990בתחילת . נכונה) 2(תשובה 

:הם 1000מתוך  %10

100
10

1000

100

10
1000 

11001001000היו בבריכה  1991בתחילת , כלומר  מתוך %10נוספו לבריכה  1992בתחילת . דגים

:הם 1100מתוך  %10. 1100

110
10

1100

100

10
1100 

12101101100היו בבריכה  1992בתחילת , כלומר  מתוך %10נוספו לבריכה  1993בתחילת . דגים

:הם 1210מתוך  %10. 1210



  2013אפריל    -679-  פרק שני –חשיבה כמותית 

121
10

1210

100

10
1210 

13311211210היו בבריכה  1993בתחילת , כלומר  דגים.

 .נכונה) 3(תשובה  .18

  .נבדוק את התשובות, כדי למצוא באיזה מהמצבים לא בהכרח מתקיים השוויון

כאשר הביטוי בתוך הערך המוחלט. חיוביים b-ו aננסה לפשט את המשוואה כאשר : אינה נכונה) 1(תשובה 
  .יתן להשמיט את סימן הערך המוחלטנ, חיובי

baba

baba





.חיוביים השוויון מתקיים b- ו aשכאשר , שני האגפים שווים זה לזה ומכאן

כאשר הביטוי בתוך הערך המוחלט. שליליים b-ו aננסה לפשט את המשוואה כאשר : אינה נכונה) 2(תשובה 

ניתן להחליף את סימן הערך המוחלט במינוס , שלילי  שיבוא לפני הביטוי.

   
   baba

baba

baba






.השוויון מתקייםשליליים  b- ו aשכאשר , שני האגפים שווים זה לזה ומכאן

חיוביים b-ו aראינו שהשוויון מתקיים כאשר ) 2(ואת תשובה ) 1(כאשר בדקנו את תשובה . נכונה) 3(תשובה 

ננסה לפשט את המשוואה כאשר, שלמים b-ו a-כיוון שהמגבלה היחידה היא ש, כעת. וכאשר שניהם שליליים

:1b-ו 1aנציב , על מנת להקל את הפישוט. שלילי b-חיובי ו a-נניח ש. אחד מהם חיובי והשני שלילי

 

02

02

1111

1111









 baba

  .שהשוויון אינו בהכרח מתקיים, ים זה לזה ומכאןשני האגפים אינם שוו

:0aננסה לפשט את המשוואה כאשר : אינה נכונה) 4(תשובה 

.השוויון מתקיים 0aשכאשר , שני האגפים שווים זה לזה ומכאן
bb

bb
baba







00
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:0bהתוצאה זהה גם כאשר 

aa
aa

baba







00

.השוויון מתקיים 0bשכאשר , האגפים שווים זה לזה ומכאן שני

 .נכונה) 1(תשובה  .19

.נבודד אותו מתוך המשוואה הנתונה, xלמצוא את ערכו של  כדי

 

   
7

7622323

22

3

2

333

3

3

4
4

1

44

1

24

1

24

1

24

1

/
24

1

2

1

4

1

2

4

1

2:/
4

1
2

42
































x

x

x

x

.נכונה) 4(תשובה  .20

ניעזר בנתונים וננסה להבין , נים של ספרות יכול יואל לבחור כדי להרכיב את הסיסמהכדי לדעת כמה זוגות שו

סכום, בנוסף. פעמים 3שכל אחת מהן מופיעה , הסיסמה מורכבת משתי ספרות בלבד. ממה הסיסמה מורכבת

:הסיסמה שיואל מעוניין להרכיב נראית כךש, מכאן. ללא שארית 10-כל הספרות בסיסמה מתחלק ב

           סיפרה IIסיפרה IIסיפרה IIסיפרה Iסיפרה Iסיפרה I ,,,,,
  :סכום כל הספרות בסיסמה יחושב באופן הבא

     סיפרה IIסיפרה Iסיפרה IIסיפרה I  333

.10-כאשר סכום הסיפרה הראשונה והסיפרה השנייה יתחלק ב 10-סכום כל הספרות בסיסמה יתחלק ב

  .6-ו 4, 7-ו 3, 8-ו 2, 9-ו 1: ות שמקיימים את הנתונים הםהזוג
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  ראשון פרק -אנגלית  -פתרונות 

מספר 
  השאלה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

התשובה 
  הנכונה

2  2  1  3  3  1  3  1  13  4  4  2  1  4  

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  

התשובה 
  הנכונה

4  2  4  1  1  4  3  

.נכונה )2(תשובה  .1

)royal(ל ידי משהו מלכותי ע) ruled(שנשלט , )immense(נאמר כי אוסטריה הייתה פעם המרכז של משהו עצום 

המילה החסרה צריכה לקשר בין מלוכה כלשהי למקום מסוים או לשטח מסוים. )Hapsburg( הפסבורג של

אמנם מתארת פעולה) 4(תשובה . לא מתייחסות למקומות ולכן נפסלות) 3(-ו) 1(תשובות . ובעלת מאפייני גודל
  .דל כלשהםאך לא מתייחסת למאפייני גו, שנעשית במקום מסוים

  ".עצומה שנשלטה על ידי בית המלוכה של הפסבורג אימפריהאוסטריה הייתה פעם מרכזה של "

וויכוח, דיון=  debate): 1(תשובה 

אימפריה=  empire): 2(תשובה 

מהפכה=  revolution): 3(תשובה 

עיסוק, כיבוש=  occupation): 4(תשובה 

.נכונה )2(תשובה  .2

לפיה, לפני מילת הקישור נמצאת התוצאה. becauseסיבה ותוצאה על ידי המילה במשפט נוצר קשר של 

)Petroleum ( זהב"המילה החסרה מופיעה אחרי מילת הקישור ולכן היא הסיבה לכינוי ". זהב שחור"נקרא

.תיאור המשווה אותו לזהב Petroleum-המילה שתתאים צריכה להסביר מדוע נותנים ל, אם כן". שחור
  ".הרב שלו הערךבגלל " זהב שחור"יום בדרך כלל נקרא פטרול"

.תעלומה, מסתורין=  mystery): 1(תשובה 

ערך=  value ): 2(תשובה 

כמות=  quantity): 3(תשובה 

כבוד=  respect): 4(תשובה 



  2013 אפריל  -682-  ראשוןפרק  – נגליתא

.נכונה )1(תשובה  .3

שנמצאים על כוכב ,ר לאדמהממשהו שקשו) merely(הן לא יותר  continents-נאמר כי אנשים נוטים לשכוח שה

)planet(  המכוסה)covered ( על ידי מים)water( . המיליםplanet ,water ו-covered הן מילים מוכרות נחפש
  .מתאימה) 1(רק תשובה . תשובה בעלת קשר הגיוני למילים אלו

על ידי  בעיקרסה גושי אדמה מבודדים על כוכב שמכומאנשים נוטים לשכוח שיבשות כדור הארץ הן לא יותר "
  ".מים

באופן ניכר, בעיקר=  largely): 1(תשובה 

לא בכוונה, בטעות=  mistakenly): 2(תשובה 

בתכיפות=  frequently): 3(תשובה 

בזהירות=  carefully): 4(תשובה 

.נכונה )3(תשובה  .4

נתמקד . לל המילים שבומשמעות החלק הראשון אינו קל להבנה בג. המשפט מחולק לשני חלקים על ידי פסיק
, המשפט נאמר שבגלל התיאור שהמילה החסרה יוצרתבחלק השני של . בו מופיעה המילה החסרה, בחלק השני

נחשוב מה צריך להיות גידול תרנגולות כדי שהאיכרים לא יוכלו). make a profit( להרוויחהאיכרים לא יכולים 
  .יוצרת תיאור מתאים) 3(תשובה . להרוויח

  ".שאיכרים אינם מסוגלים להרוויח יקרגידול תרנגולות עשוי להיות כל כך , שנו ביקוש רב למוצרי עוףאף שי"

מסוכן=  dangerous): 1(תשובה 

משעמם=  boring): 2(תשובה 

יקר=  costly): 3(תשובה 

לא בריא=  unhealthy): 4(תשובה 

.נכונה) 3(תשובה  .5

נחשוב איזה פעולה עושים עם ציורים באופן . נעשה לציורים לפני כןהמילה החסרה מתארת פעולה שמעולם לא 
  .נחפש מילה שקשורה לתצוגה או הצגה. בעיתונים ובגלריות, בתערוכות שמציגיםציורים הם דבר . שהוא חדש

  ".לפני כן הוצגועולם לא מתערוכה חדשה של ציורים של מודיליאני כוללת מספר עבודות ש"

.אל חיקו של אחר/ו אל ליבו/אומץ, ו/חובק = embraced): 1(תשובה 

מומנו, מומן=  financed): 2(תשובה 

הוצגו, הוצג=  displayed): 3(תשובה 

הוצדקו, הוצדק=  justified): 4(תשובה 

.נכונה) 1(תשובה  .6

 נשים לב שאין הכרח להבין את המילה קרדיולוגיה. אשר עוסק בלב, המילה החסרה מתארת משהו של רפואה

)"Cardiology" ,על מנת לפתור את השאלה) ענף הרפואה העוסק בתפקודי הלב.
  ".הרפואה שעוסק בלב ובמחלותיו ענףקרדיולוגיה היא "

סניף, ענף=  branch): 1(תשובה 

לשון=  tounge): 2(תשובה 

שלב, ציון=  grade): 3(תשובה 

צלב = cross): 4(תשובה 
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.נכונה) 3(תשובה  .7

המילה החסרה". dystopia"לבין המילה " utopia"בין המילה ) Whereas(ן קיים קשר של ניגוד במשפט הנתו

"משהו"אנו יודעים שה". utopia"שקשור למילה החיובית " משהו"ל) refers(מתייחסת " dystopia"מציינת ש
  .הזה אמור לתאר ניגוד

ן שהיא מילה חיובית מאחר והיא מנוגדתנוכל להבי, "utopia"גם אם לא נבין מה נאמר בתיאור של המילה 

 ,terrible(ובתיאור שלה מופיעות מילים שליליות ) dys(שהיא מילה בעלת תחילית שלילית " dystopia"למילה 
frightening.(

מקום דמיוני , ֶהֶפךלמתייחס " דיסטופיה"המונח , היא מצב אידאלי דמיוני" אוטופיה"בעוד משמעות המילה "
  ".אים ומפחידיםשהחיים בו נור

יחיד=  individual): 1(תשובה 

חסר תנועה, סטטי=  static): 2(תשובה 

 ֶהֶפך=  reverse): 3(תשובה 
העתק=  duplicate): 4(תשובה 

.נכונה) 1(תשובה  .8

 most(המנוסים ביותר ) climbers(נאמר כי רק המטפסים . ננסה להבין את הנושא בו עוסק המשפט
experienced (לנסותיכים צר )attempt (______ בחלק השני של המשפט נאמר כי זהו ההר. על הר אוורסט
  .הגבוה בעולם

  .הגעה או טיפוס, המילה שנחפש צריכה להיות בעלת משמעות של עלייה
  ".ההר הגבוה בעולם, להר אוורסט  לעלות רק המטפסים המנוסים ביותר צריכים לנסות"

)מלשון גובה(להתנשא , תרומםלה, לעלות=  ascend): 1(תשובה 

להצהיר, לטעון, לאשר=  affirm): 2(תשובה 

לאהוב, להעריץ=  adore): 3(תשובה 

לשנות=  alter): 4(תשובה 

.נכונה) 1(תשובה  .9

עלולה לגרום) tourism(לנזק שתיירות  לפני שלושים שנים מעט אנשים התייחסו: "במשפט השאלה נאמר
   ".לשמורות הטבע

כמו כן יש לשים לב . הטבעפוגעת בשמורות ותיירות , לתיירותאנשים התייחסו . נבין מי מבצע איזו פעולהחשוב ש

.שעשו האנשים התבצעה לפני שלושים שנים, )considered( "התייחסו" ליחס הזמן במשפט המציין שהפעולה

נזק שעשוי להגרםעל ה) thought(בתשובה נאמר שלפני שלושים שנים לא הרבה אנשים חשבו . נכונה) 1(תשובה 

מאחר". מי עשה מה למי"יחס הזמן נשמר וכך גם קשרי ה. על ידי תיירות) nature reserves(הטבע  לשמורות

לא נוכל, בהתאמה harm-ו consideredעשויות להיות זהות במשמעות למילים  damage-ו  thoughtוהמילים 
  .לקבוע שהתרחש שינוי מידע או הוספה של מידע

חלק , בתשובה נאמר כי כשתיירים החלו לבקר בשמורות טבע לפני שלושים שנה. אינה נכונה) 2(תשובה 
במשפט השאלה לא נאמר שתיירים ביקרו אלא שלא הרבה אנשים חשבו מה . מהאנשים חשבו שזו תהיה טעות
  .התשובה נפסלת. ביקור התיירים הוא הוספה של מידע. יקרה לשמורות בגלל התיירים
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לפני שלושים שנים אנשים החלו לשים לב להשפעות ההרסניות של  שרקבתשובה נאמר . אינה נכונה) 3(שובה ת
אלא רק שלפני שלושים שנים  ,במשפט השאלה לא נאמר מתי החלו לשים לב להשפעות. תיירות על שמורות טבע

  .התשובה נפסלת. מעט אנשים חשבו על ההשפעות

אנשים שמים לב לנזק שנעשה לשמורות בשלושים  מעט נאמר שמפתיע כמה בתשובה. אינה נכונה) 4(תשובה 
ניתן להסיק כי הרעיון המרכזי , במשפט השאלה לא נאמר דבר לגבי הפתעה. השנים האחרונות בעקבות תיירות

  . התשובה נפסלת. השתנה

.נכונה) 3(תשובה  .10

  ".אנטיונין הוא נסיוב שמבטל את הרעל שבנשיכת נחש: "במשפט נאמר

 counterמורכבת מהמילים  counteractsהמילה  .של נשיכת נחש toxin-ל counteractsנשים לב שאנטיונין עושה 
.כלומר אנטיונין עושה משהו הפוך ממה שרעל עושה, )פועל( acts-ו )נגד(

שפטבמ. היוצרת קשר של תכלית במשפט, in order toהמשפט מתחיל במילית הקישור . אינה נכונה) 1(תשובה 

לא נאמר במשפט. פעולה כלשהי מהר antivenin-נאמר כי יש לבצע עם ה, בנוסף. השאלה לא היה קשר שכזה
  .התשובה נפסלת. השאלה משהו על ביצוע פעולה באופן מהיר

נשיכותב נמצאושהוא ) poisonous serum(הוא נסיוב רעיל  antivenin-בתשובה נאמר ש. אינה נכונה) 2(תשובה 
, בנוסף. על נשיכות הנחש כפי שנאמר בתשובהנאמר שהאנטיונין מבצע פעולה על הרעל ולא ט השאלה במשפ. נחש

  .התשובה נפסלת. האנטיונין ולכן זוהי תוספת מידע ניתן תיאור של במשפט השאלה לא

ין אמנם לא נאמר מה האנטיונ. בתשובה נאמר שהתרופה לנשיכת נחש רעילה נקראת אנטיונין. נכונה) 3(תשובה 
תרופה מבצעת פעולה הפוכה לרעל . לנשיכת נחש רעילהמבצע פעולה הפוכה אך נאמר שהוא , עושה באופן ישיר

  .ולכן הקשר שהוזכר במשפט השאלה נשמר

להשפעות של reduceשמבצע  היחידי substance-בתשובה נאמר כי אנטיונין הוא ה. אינה נכונה) 4(תשובה 
כלומר ייתכן וישנם חומרים נוספים שמבצעים , עה נחרצות לגבי האנטיוניןבמשפט השאלה לא הוב. נשיכות נחש

  .התשובה נפסלת. בתשובה יש הוספת מידע בצורה של שינוי נחרצות, כלומר. את אותה הפעולה

.נכונה) 4(תשובה  .11

חו לורד אשלי עמל ללא הרף בפרלמנט של בריטניה למען רפורמות חוקיות שיבטי, 19-במאה ה: "במשפט נאמר
  ".את רווחתם של ילדים

כמו כן, בבריטניה) laboured ceaselessly(לורד אשלי פעל ללא הרף . נבדוק מיהם הפועלים והסופגים במשפט

.שקשורים לילדים) legeslative reforms(הוא עשה את זה למען רפורמות חוקיות 

את עבודתו בפרלמנט הבריטי) ceased(לורד אשלי הפסיק  19-בתשובה נאמר שבמאה ה. אינה נכונה) 1(תשובה 
  .על מנת להקדיש עצמו ליזימת רפורמות ושיפור רווחתם של ילדים

.בפרלמנט ולא שהוא הפסיק את עבודתו ,כלומר ללא הרף, ceaselesslyבמשפט השאלה נאמר שהוא עבד 
  .התשובה נפסלת

לי הגיש לפרלמנט הבריטי לא היו בתשובה נאמר שהרפורמות החוקתיות שלורד אש. אינה נכונה) 2(תשובה 
  .מספיקות כדי להגן על זכויותיהם של ילדים

זוהי . במשפט השאלה לא נאמר אם הרפורמות של לורד אשלי היו מספיקות לשיפור רווחתם של ילדים או לא
  .התשובה נפסלת. תוספת מידע



  2013 אפריל  -685-  ראשוןפרק  – נגליתא

, דים לבצע עבודות פיסיות מתישותהאמין שאין להכריח ילבתשובה נאמר כי לורד אשלי . כונהאינה נ) 3(תשובה 
  .לא הצליח להעביר חוקים האוסרים העסקת ילדים בפרלמנט הבריטי

כמו כן לא צוין אם לורד אשלי הצליח בפעולותיו או . במשפט השאלה לא דובר על העסקת ילדים אלא על רווחתם
  .התשובה נפסלת. בתשובה זו קיימת הוספת מידע ושינוי של מידע. לא

כדי לשכנע את הפרלמנט tiredlesslyלורד אשלי עבד , 19-בתשובה נאמר כי במהלך המאה ה. נכונה) 4(תשובה 

tiredמורכבת מהמילה  tiredlesselyהמילה . רפורמות שיבטיחו את רווחתם של ילדים) institute(הבריטי למסד 
גם במשפט השאלה נאמר כי. עייפות כלומר ללא הפסקה -ביחד חוסר, המבטאת חוסר lesselyוהסיומת ) עייף(

  .הוא פעל בפרלמנט ללא הפסקה
  .ללא בדיקה מאחר ופסלנו שלוש תשובות) 4(שימו לב שניתן לסמן את תשובה 

.נכונה) 4(תשובה  .12

שבעשור הקרוב נורות העושות שימוש במוליכים למחצה יהוו תחליף למנורה , מצופה: "במשפט נאמר
  ".1878- מס אדיסון בשהומצאה על ידי תו, הקונבנציונאלית

את מה מתאר יחס הזמן במשפט מתייחס ולמשמעות המילה  , נשים לב מי הם המבצעים והסופגים במשפט

expected . מוליכים למחצה נורות המשתמשות בנאמר כי)semiconductors ( יהוו תחליף)supplant  (לנורות

יחס הזמן מציין כי הפעולה של .רות הרגילותלנו )invented(נאמר שאדיסון הוא שהמציא , כמו כן. הרגילות

זוהי מילת הנחה, )expected(למילה מצופה בנוגע . כלומר בעתיד, תקרה בעשור הקרובהנורות החדשות 
  . כלומר אין זה וודאי, המציינת כי הדבר צפוי לקרות

ת בשימוש גם לאחר בתשובה נאמר שמצופה שנורות קונבנציולנאליות ימשיכו להיו. אינה נכונה) 1(תשובה 

במשפט השאלה לא נאמר שהנורות). semiconductors(הפיתוח של נורות המשתמשות במוליכים למחצה
  . התשובה נפסלת. הרגילות ימשיכו להיות בשימוש

בתשובה נאמר כי אדיסון לא יכל לדמיין שנורות המשתמשות במוליכים למחיצה יחליפו . אינה נכונה) 2(תשובה 
במשפט השאלה צוין כי אדיסון הוא שהמציא את הנורה הרגילה ולא . תאורה הקונבציונאליתיום אחד את ה

  . התשובה נפסלת, זוהי הוספה של מידע. דובר על דברים שדמיין על נורות המשתמשות במוליכים למחצה

.לפני עשור )developed(בתשובה נאמר שנורות העושות שימוש במוליכים למחצה פותחו . אינה נכונה) 3(תשובה 

כלומר הדבר אינו, )-מתחילות ל( are begining-הוחלפה ב expectedמילת ההנחה , כמו כן. יחס הזמנים השתנה
  .התשובה נפסלת. שינוי ברעיון המרכזיבמילות המעידות על הנחה יוצר שינוי , צפוי לקרות אלא כבר קורה

שות שימוש במוליכים למחצה כנראה יחליפו את בתשובה נאמר שבעשור הקרוב נורות העו. נכונה) 4(תשובה 
אמנם לא הזכירו את . יחסי הזמן והעוגנים נשמרו והפועלים והסופגים לא השתנו. הנורות הקונבנציונאליות

  .תומס אדיסון אך החסרת מידע אינה משנה רעיון מרכזי
  .ללא בדיקה מאחר ופסלנו שלוש תשובות) 4(יש לשים לב שניתן לסמן את תשובה 

.נכונה) 2(תשובה  .13

ולכן , כדי לענות על שאלה זו נצטרך להכיר את הקטע כולו. לגבי הרעיון המרכזי של הקטע כלליתזוהי שאלה 
  .ניעזר בחלקים שקראנו במענה על השאלות האחרות. נענה עליה רק לאחר מענה על שאר השאלות
  .הפסקה הראשונה מציגה את פדרו אלמודובר

  .יו הצעירים של פדרו אלמודובר כיוצר סרטיםהפסקה השניה עוסקת בחי
  .הפסקה השלישית עוסקת בנחישותו של פדרו אלמודובר ובצעדיו הראשונים כיוצר סרטים

  .הפסקה הרביעית עוסקת בהכרה שלה זכה פדרו אלמודובר בזכות סרטיו
  .הפסקה החמישית עוסקת במה שאומרים מבקריו ומעריציו של פדרו אלמודובר על סרטיו
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.זהו פרט מידע ספציפי מאוד. מוזכרת אך ורק בפסקה הרביעית La Movidaהתנועה . אינה נכונה) 1(בה תשו

  . הטקסט עוסק בחייו של פדרו אלמודובר שנולד בספרד ומתייחס לעבודתו ויצירותיו. נכונה) 2(תשובה 

שולי בתחילת הפסקה  הממשלה הפשיסטית מוזכרת בפסקה השלישית ומופיעה כנתון. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .הרביעית

.מופיע כפרט מידע ספציפי בסוף הפסקה הרביעית בלבד  All About My Motherהסרט . אינה נכונה) 4(תשובה 

 .נכונה) 1(תשובה  .14
מיתר שונה כדי למצוא איזו תשובה היא בעלת משמעות . השאלה עוסקת במילים מעולם התוכן של הטקסט

  .נשווה בין המילים התשובות

אומנויות=  arts): 1(תשובה 

סרטים=  movies): 2(תשובה 

סרטים=  films): 3(תשובה 

סרטים=  motion pictures): 4(תשובה 

.נכונה) 4(תשובה  .15

נאמר  11-12בשורות  .12בשורה  העוסקת במה שניתן להסיק בנוגע לסרטים המוזכרים ממוקדתזוהי שאלה 

הסרטים(נאמר כי אותם סרטים  12-13 ותבשור). underground(ם שאלמודובר יצר מספר סרטים מחתרתיי

 anti-facist(פאשיסטית המחתרחתית - הקנו לאלמודובר מוניטין בקהילה האנטי) הקצרים של אלמודובר
counterculture (ניתן להסיק שסרטים שיקנו לאדם שם בקהילה שמתנגדת .שהתפתחה בספרד באותה תקופה

  .למשטר מתנגדיםלפאשיזם יהיו 

  .לא דובר בפסקה השנייה על הכרה בינלאומית באלמודובר. אינה נכונה) 1(תשובה 

  .לא ניתן להסיק לגבי כך דבר, לא צוין בפסקה היכן יצר אלמודובר את סרטיו. אינה נכונה) 2(תשובה 

  .כסף לא הוזכר בפסקה. אינה נכונה) 3(תשובה 

וניטין שרכש אלמודובר בקהילות שהתנגדו למשטר הפאשיטי בזכות דובר על המ 12-13בשורות . נכונה) 4(תשובה 
  .סביר להניח כי סרטיו התנגדו למשטר הפאשיסטי. סרטיו
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.נכונה) 4(תשובה  .16

  .ומה נאמר בהקשרה 1975נחפש בטקסט את השנה . 1975העוסקת במה שהתרחש בשנת  ממוקדתזוהי שאלה 
ולאחר חזרתה של ספרד למשטר  1975-מותו של פרנקו בהמשפט הראשון בפסקה הרביעית מציין כי לאחר 

מתייחסת רק למותו של פרנקו ולא לחזרתו של  1975נשים לב ששנת . הוסרה הצנזורה על אומנות, דמוקרטי
  .המשטר הדמוקרטי לספרד

נהיה אלמודובר דמות  20-לפי הפסקה הרביעית רק בסוף שנות השמונים של המאה ה .אינה נכונה) 1(תשובה 

.וזכה בהכרה בינלאומית רק לאחר מכן, La Movidaובילה בתנועת מ

  .סרטיו הראשונים של פרנקו נוצרו בתקופת המשטר הפאשיסטי. אינה נכונה) 2(תשובה 

.La Movidaלא נאמר בטקסט מתי נוסדה תנועת . אינה נכונה) 3(תשובה 

  .1975-אמר כי אלמודובר מת בבמשפט הראשון בפסקה הרביעית נ, כפי שראינו. נכונה) 4(תשובה 

.נכונה) 2(תשובה  .17

נקרא את הפסקה וננסה להבין . לגבי הנאמר בפסקה האחרונה בנושא סרטיו של אלמודובר כלליתזוהי שאלה 
  .מה נאמר בה בנוגע לסרטיו של אלמודובר

ימים ללא הפסקה מתארת את אופי סרטיו של אלמודובר ומציינת שלמרות טענות מבקריו על כך שסרטיו אל
  .מעריציו טוענים שסרטיו של אלמודובר הם בעלי נושאים פוליטיים ופואטים סמויים, סיבה

נאמר כי מעריציו של אלמודובר מתייחסים לנושאים המועברים בסרטיו  20-21בשורות . אינה נכונה) 1(תשובה 
  . ולא ליופים

  .סרטיו יש אלימות ללא סיבהמבקריו של אלמודובר טוענים כי ב 20בשורה . נכונה) 2(תשובה 

  .סרטיו של אלמודובר היו מלודרמטים ובעלי עלילות מוזרות 19בשורה . אינה נכונה) 3(תשובה 

  .סרטיו של אלמודובר היו מלודרמטים ובעלי עלילות מוזרות 19בשורה . אינה נכונה) 4(תשובה 

.נכונה) 4(תשובה  .18

הפסקה מציגה מחלוקת . את הפסקה ונתמצת את הנאמר בה נקרא. הפסקה הראשונה לגביכללית זוהי שאלה 
  .לגבי מקורות משחק הטניס ומפרטת את טיעוני ההיסטוריונים הסבורים כי מקור המשחק במצרים העתיקה

מתארת) -מישהו או משהו שקדם ל, קודם=  Precursor(precursor  מילהשה ניתן להבין. אינה נכונה) 1(תשובה 

אך היא מדגישה כי, אמנם הפסקה מציינת גרסה עתיקה של משחק הטניס. טניס) preילית תח(משהו שקרה לפני 
  .קיימת מחלוקת בנושא

  .הפסקה אינה עוסקת בתיאורים מצריים של משחק הטניס. אינה נכונה) 2(תשובה 

סק במקורן של מיליםהמדע העו=  Etymology(התשובה מתרכזת במילה טניס . אינה נכונה) 3(תשובה 
  .הטניס משחקטניס אלא במקורותיו של  במילההפסקה אינה מתרכזת  ).ומשמעויותיהן

  .הפסקה מתרכזת בצד אחד של המחלוקת לגבי מקורות משחק הטניס. נכונה) 4(תשובה 
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.נכונה) 1(תשובה  .19

הביטויעל פי התשובות ניתן להבין כי . 6המופיע בשורה  "etymology aside" ביטוילגבי ה ממוקדתזוהי שאלה 
נקרא את המשפט המכיל , כדי לקבוע איזה ניסוח יכול להחליף את הביטוי. יוצר קשר בין גורמים שונים במשפט

כלומר אם(בצד ) etymology(אם נשים את האטימולוגיה : "בטקסט נאמר. את הביטוי וננסה להבין את תפקידו

ס היא דבר"לפנה 1000יימת לפני השנה הוכחה שצורה כלשהי של טניס הייתה ק, )etymology-לא נתייחס ל
  ". שכמעט בלתי אפשרי לבצע

ניתן. אך היא מופיעה בתחילת הפסקה השנייה בהקשר של שלילה, אינה מילה מוכרת etymologyהמילה 
ייתכן . הפסקה הקודמת עסקה במקור המילה טניס. להסיק כי היא קשורה למה שנאמר קודם לכן בטקסט

.רה למיליםקשוetymology -ש
   .אין זה משנה מהיכן מגיעה המילה טניסהביטוי בא להראות ש, כלומר

.מדגישה שאין חשיבות למידע מהיכן הגיעה המילה טניס regardlessהמילה . נכונה) 1(תשובה 

  .הביטוי אינו מתייחס להוכחות כי שיחקו טניס בתקופות עתיקות יותר. אינה נכונה) 2(תשובה 

  .הביטוי מתייחס לאופן בו שיחקו המצרים טניס.ה נכונהאינ) 3(תשובה 

.)etymologists(הביטוי אינו מתייחס לדעתם של אטימולוגים . אינה נכונה) 4(תשובה 

.נכונה) 1(תשובה  .20

נקרא את המשפט בו נמצאת המילה וננסה להבין את. 18שבשורה " flourish" במילהלגבי  ממוקדתזו שאלה 
  .משמעותה

מאחר וקיים קשר. ומגרשים רבים נבנו flourishedטניס  8-והנרי ה 7-מר שבזמן שלטונם של הנרי הנאבמשפט 

ניתן להסיק כי כפי שנבנו הרבה מגרשי טניס כך גם טניס עשה, לבין בניית המגרשים flourishedשל הוספה בין 
  .פעולה בעלת גוון חיובי המתארת גדילה או התפתחות

שגשגה/ שגשג=  prospered. נכונה) 1(תשובה 

השתנה=  varied. אינה נכונה) 2(תשובה 

סירב=  declined. אינה נכונה) 3(תשובה 
אך אנו מחפשים מילה המתארת גדילה , אמנם אנו מחפשים מילה בעלת גוון חיובי. אינה נכונה) 4(תשובה 

השתפר=  improved .לא שיפור, והתפתחות
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.נכונה) 4(תשובה  .21

לגבי  12-נחזור לטקסט ונבדוק מה נאמר בהקשר של המאה ה. לגבי הנאמר בטקסט כולו כלליתזוהי שאלה 
 לאלגבי האופן בו , שניתן להגיע אליהנשים לב שאנו מחפשים תשובה שמתארת מסקנה . האופן בו שיחקו טניס

  .שיחקו טניס

שאת שורשיו של משחק נאמר שרוב ההיסטוריונים סבורים . נמצאת בפסקה השניה 12-התייחסות למאה ה

למשחק) crude(בהם שיחקו נזירים גרסה בעלת דמיון גס , 12-הטניס ניתן למצוא במנזרים צרפתיים במאה ה
- בין שני צידי מגרש את החבל מתחו. ר בקירות או העבירו אותו מעל לחבלהטיחו כדו מפורט שהנזירים. הטניס
  .חצר

  .זירים במנזרים צרפתיים שיחקו גרסה בעלת דמיון גס לטניסבפסקה השניה נאמר שנ. אינה נכונה) 1(תשובה 

בפסקה השניה נאמר שגרסאת הנזירים הצרפתים כללה העברה של כדור מעבר לחבל . אינה נכונה) 2(תשובה 

).coutyard(חצר -שנמתח בין שני צידי מגרש

  .חק עם כדורבפסקה השניה נאמר שגרסאת הנזירים הצרפתים כללה מש. אינה נכונה) 3(תשובה 

  .לא צוין בפסקה השניה באילו כלים השתמשו הנזירים כדי לחבוט בכדור. נכונה) 4(תשובה 

.נכונה) 3(תשובה  .22

בתשובות ניתן לראות שעלינו להסיק משהו . לגבי מסקנה שניתן להבין מהקטע כולו על הכותב כלליתזוהי שאלה 
עזר בתשובות וננסה להבין האם ניתן להסיק את הנאמר ני. לגבי דעתו של הכותב בנוגע לחלקים שונים בטקסט

  .בהן

שם , 17אנגליה הופיעה בשורה . בתשובה נאמר כי הכותב האמין שהטניס הומצא באנגליה. אינה נכונה) 1(תשובה 
  .לא ייתכן שטניס הומצא באנגליה אם הוא התפשט לשם ממקום אחר. נאמר כי הטניס התפשט מצרפת לאנגליה

רוב , לפי הפסקה השניה. נאמר כי הכותב לא מסכים עם רוב ההיסטוריונים. ינה נכונהא) 2(תשובה 
בקשר בין טניס  הטקסט עוסק עיקר. 12- ההיסטוריונים סבורים כי מקורו של משחק הטניס בצרפת של המאה ה

וכחות בפסקה השניה הכותב מפריך את הטענה כי מקור הטניס במצרים העתיקה בטענה שאין ה, בנוסף. לצרפת

מקורמציג ובנוסף , )6-7שורות (לקיומו של הטניס במצרים ) etymology(נוספות פרט לקשר האטימולוגי 
ניתן להסיק כי הכותב דווקא מסכים עם טענתם של רוב , אם כן). 10-11שורות (אטימולוגי צרפתי למשחק 

  .ההיסטוריונים שמקור הטניס הוא בצרפת

נאמר כי  7-9בשורות . כי הכותב מאמין שנזירים צרפתים המציאו את הטניסבתשובה נאמר . נכונה) 3(תשובה 
  .הכותב תומך בטענה זו, כפי שראינו. מקורו של הטניס הוא במנזרים צרפתים בהם שיחקו נזירים

בפסקה הראשונה נאמר כי ". היסטוריונים מעטים"נאמר כי הכותב מסכים עם . אינה נכונה) 4(תשובה 
ראינו כי הכותב סותר את . ם תומכים בטענה כי מקורו של משחק הטניס במצרים העתיקההיסטוריונים מעטי

  .כלומר הוא אינו מסכים עם היסטוריונים מעטים. טענה זו
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  שניפרק  -אנגלית  -פתרונות 

מספר 
  השאלה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

התשובה 
  הנכונה

2  2  4  3  1  2  4  4  2  2  2  1  2  4  1  

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  

התשובה 
  הנכונה

1  1  1  4  1  4  2  

.נכונה )2(תשובה  .1

)מונגולים( Mongolsהמילה החסרה מופיעה אחרי המילה . ננסה להבין את ההקשר בו נאמרה המילה החסרה
ההמילה החסר, כלומר). בתוך אוהלים( in tentsאחרי המילה החסרה מופיע התיאור . ולכן מתארת אותה

  .מתארת משהו שמונגולים עשו בתוך אוהלים
  ".בתוך אוהלים שעשויים מעורם של בעלי חיים ובדים חיומונגולים , במשך מאות שנים"

נפל=  dropped): 1(תשובה 
חי=  lived): 2(תשובה 
שאל=  asked): 3(תשובה 
דחף= pushed): 4(תשובה 

.נכונה )2(תשובה  .2

מכיוון שהמילה החסרה נמצאת בחלק הראשון של ".but"יפוך על ידי המילה במשפט נוצר קשר של ניגוד וה
חלק השני של המשפט עוסק בכך שמשהו נפוץ בקרב . עליה להיות מנוגדת לחלקו השני של המשפט, המשפט
  .יש לחפש בתשובות מילה שמשמעותה ההיפך מנפוץ, לכן. חתולים

  ".בקרב חתולים בקרב כלבים אולם נפוצות נדירותעיניים ירוקות "
קצר=  brief): 1(תשובה 
נדיר= rare ): 2(תשובה 
לח= moist ): 3(תשובה 
מעורפל=  vague): 4(תשובה 

.נכונה )4(תשובה  .3

)actress( "שחקנית"המילה החסרה מופיעה אחרי המילה . ננסה להבין את ההקשר בו נאמרה המילה החסרה
 in more than" (הצגות 125-ביותר מ" שיך המשפט עם המיליםאחרי המילה החסרה ממ. ולכן מתארת אותה

125 different plays (הצגות 125- המילה החסרה מתארת משהו ששחקנית עשתה ביותר מ, כלומר.
  ".הצגות שונות 125-ביותר מ שיחקה השחקנית שרה ברנהרדט, במהלך הקריירה הארוכה שלה"

הציע= offered): 1(תשובה 
ניחש=   guessed):2(תשובה 
היה נוכח=  attended ):3(תשובה 
הופיע=  performed ):4(תשובה 
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.נכונה) 3(תשובה  .4

בהמשך המשפט מדובר על. ולכן מתארת אותה) penicillin" (פניצילין"המילה החסרה מופיעה לפני המילה 
  .כלומר היו אפקטיביות לפני שהפניצילין התגלה. אפקטיביות שהיותרופות 

תרופות המכילות גופרית היו הדרך היעילה ביותר האפשרית לטיפול בזיהומים , תגלה הפניציליןשה עד"
  ".חיידקיים

-מאז ש = Since): 1(תשובה 
אילו=  If):  2(תשובה 
-עד ש=  Until): 3(תשובה 
אולם=  But): 4(תשובה 

.נכונה) 1(תשובה  .5

החלק הראשון של.  חלקי המשפט קשר של סיבה ותוצאה יוצרת בין, "-כיוון ש"שפירושה , "Because"המילה 
מכיוון שהקשר בין חלקי . הסיבה היא שחלק מהולנד שוכן מתחת לפני הים. המשפט עוסק באיזושהי סיבה
הקשורה , נחפש בתשובות מילה שתתאר את התוצאה שיכולה להיגרם מכך, המשפט הוא של סיבה ותוצאה

  .להצפות
  ". הצפות למניעתהמדינה תלויה במערכת של תעלות , מתחת לפני היםכיוון שרבע מהולנד שוכן "

למנוע=  prevent): 1(תשובה 
התחרט=  regret ):2(תשובה 
לספק/לרצות=  indulge): 3(תשובה 
לעכל=  digest): 4(תשובה 

.נכונה) 2(תשובה  .6

 John Brown was: "באותה שנהון בראון נתלה 'בהמשך המשפט נאמר כי ג. 1859נאמר משהו לגבי פשע בשנת 
hanged the same year ."נתלה באותה שנה שבה קרה משהו עם פשע בגידהון בראון 'ג, כלומר )treason( .נחפש

  .בעקבותיהון בראון 'את גבתשובות מילה שתתאר פשע של בגידה ואת העובדה שתלו 
"בפשע בגידה הורשענתלה באותה שנה בה , פעיל אמריקני לביטול העבדות, ון בראון'ג"

נמנע ממנו/תוסכל=  Frustrated): 1(תשובה 
הורשע = Convicted :)2(תשובה 
  סולף/עוקם/ִעֵּות=  Distorted): 3(תשובה 
אושש/הוחזק=  Sustained): 4(תשובה 

.נכונה) 4(תשובה  .7

ודרני ובעצמו המתואר כמ, המילה החסרה היא שם עצם. ננסה להבין את ההקשר בו נאמרה המילה החסרה
.מקסיקו ומאריזונה-מניו) Pueblo Indians(מתאר אינדיאנים מסויימים 

 300שחיו באיזור משנת , המודרנים של אנשי האנסזי צאצאיםהאינדיאנים של ניו מקסיקו ואריזונה הם ה"
  "לספירה 1300לספירה ועד לשנת 

מרכיבים/רכיבים=  components): 1(תשובה 
יצורים=  creatures): 2(תשובה 
תחפושות=  disguises): 3(תשובה 
צאצאים=  descendants): 4(תשובה 
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.נכונה) 4(תשובה  .8

במשפט נאמר משהו לגבי הסיכוי להרוויח כסף בקלות וכי אנשים משתכנעים להשקיע את כספם בתוכניות 
  .ף בקלותפעולה שנעשית על ידי הסיכוי להרוויח כסהמילה החסרה מתארת , לומרכ. מפוקפקות

  "אנשים רבים משוכנעים להשקיע את כספם בתוכניות מפוקפקות, על ידי הסיכוי להרוויח כסף בקלות מפותים"
  הוטל/נזרק=  Flung): 1(תשובה 
נעקב=  Traced): 2(תשובה 
הוכתם/זוהם=  Tainted): 3(תשובה 
פותה/שודל=  Lured): 4(תשובה 

.נכונה) 2(תשובה  .9

  ".כרישים מוכרחים לשחות ללא עצירה אחרת ישקעו, ה משאר הדגיםבשונ: "במשפט נאמר
  .יש לשים לב לכך שבמשפט קיים יחס של שוני בין כרישים לשאר הדגים

הם , בתשובה זו נטען כי כרישים לעולם אינם טובעים מכיוון שבניגוד לשאר הדגים. אינה נכונה) 1(תשובה 
אולם המידע כי כרישים לעולם אינם , רישים לשאר הדגים נשמרבתשובה זו יחס השוני בין כ. שוחים כל הזמן

  .טובעים לא הופיע במשפט המקורי

בתשובה זו נשמר יחס . בתשובה זו נטען כי כרישים הם הדג היחיד ששוקע אם מפסיק לשחות. נכונה) 2(תשובה 
  .השוני בין כרישים לשאר הדגים

. שוקעים אם הם שוחים זמן רב מדי, בשונה משאר הדגים, יםבתשובה זו נטען כי כריש. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .מידע זה לא ניתן במשפט המקורי

. בתשובה זו נטען כי בשונה משאר הדגים כרישים אינם שוקעים אם הם מפסיקים לשחות. אינה נכונה) 4(תשובה 
  .מידע זה סותר את הנאמר במשפט המקורי

 .נכונה) 2(תשובה  .10

  ".ההיספנית השפיעה באופן בלתי הפיך על ארצות הבריתהתרבות : "במשפט נאמר

משפט זה סותר . בתשובה זו נטען כי תרבות האמריקאית השפיעה על התרבות ההיספנית. אינה נכונה) 1(תשובה 
  .את הנאמר במשפט המקורי

  .בתשובה זו נטען כי ארצות הברית הושפעה עמוקות מהתרבות ההיספנית. נכונה) 2(תשובה 

מידע זה . בתשובה זו נטען כי ארצות הברית התנגדה להשפעתה של התרבות ההיספנית. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .לא ניתן במשפט המקורי

שעיצבו את התרבות  אחד מהגורמיםבתשובה זו נטען כי התרבות ההיספנית היא . אינה נכונה) 4(תשובה 
  .יעו על ארצות הבריתבמשפט המקורי לא דובר על גורמים נוספים שהשפ. האמריקאית
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.נכונה) 2(תשובה  .11

המרה האמן הצרפתי הנרי מטיס את פיו של אביו בכך שנסע לפריז על מנת ללמוד , 16בגיל : "במשפט נאמר
  ".אמנות

,כלומר). defied" (המרה"קשר זה נוצר על ידי המילה . יש לשים לב לכך שבמשפט קיים קשר של ניגוד והיפוך
  .שאביו התנגד למרות הנרי מטיס נסע לפריז

הנרי מטיס נסע לגור עם אביו בפריז על מנת שיוכל ללמוד , 16בתשובה זו נטען כי בגיל . אינה נכונה) 1(תשובה 
  . מידע זה לא ניתן במשפט המקורי. אמנות

בן  הנרי מטיס נסע לפריז כדי ללמוד אמנות כשהיה, בתשובה זו נטען כי למרות שאביו התנגד. נכונה) 2(תשובה 
  .הרעיון המרכזי של המשפט המקורי נשמר. 16

הוא החליט לנסוע לפריז ולהפוך לאמן , 16בתשובה זו נטען כי כאשר הנרי מטיס הפך בן . אינה נכונה) 3(תשובה 
  .מידע  לא ניתן במשפט המקורי. אין אנו יודעים אם רצה להיות כמו אביו או לא. כמו אביו

אביו האיץ בו שיהפוך לסטודנט לאמנות , 16זו נטען כי כאשר הנרי מטיס הפך בן  בתשובה. אינה נכונה) 4(תשובה 
  .במשפט המקורי נאמר שהנרי מטיס עשה פעולה בניגוד לעמדתו של אביו. בפריז

.נכונה) 1(תשובה  .12

מרמזת על מערכות , "לו'שלושת העולמות של מיכאלאנג", יימס בק'כותרת ספרו הביוגרפי של ג: "במשפט נאמר
-י והאפיפיור יוליוס ה'לורנזו די מדיצ, אביו: היחסים של האמן עם שלושת הדמויות המשפיעות ביותר על חייו

II."

, לו היו עם אביו'בתשובה זו נטען כי העובדה שמערכות היחסים החשובות ביותר של מיכלאנג. נכונה) 1(תשובה 
.יימס בק על האמן'הספר שכתב גבכותרת  באה לידי ביטוי, II-י והאפיפיור יוליוס ה'לורנזו די מדיצ

יימס בק לא מייחס מספיק 'ג, לו'בתשובה זו נטען כי בספרו הביוגרפי על מיכאלאנג. אינה נכונה) 2(תשובה 
מידע זה. II-י והאפיפיור יוליוס ה'לורנזו די מדיצ, עם אביו) לו'מיכאלאנג(חשיבות למערכות היחסים של האמן 

  .במשפט המקוריסותר את המידע הניתן 

יימס בק דן במערכות היחסים של האמן עם 'ג, לו'בתשובה זו נטען כי בספרו על מיכאלאנג. אינה נכונה) 3(תשובה 
במשפט המקורי. II-י והאפיפיור יוליוס ה'לורנזו די מדיצ, אביו: שלושת הדמויות המשפיעות ביותר של התקופה
  .תרתולא מופיע מידע לגבי תוכן הספר אלא רק על כו

לו מרמזת על 'יימס בק על מיכאלאנג'בתשובה זו נטען כי כותרת ספרו הביוגרפי של ג. אינה נכונה) 4(תשובה 
מידע זה הפוך למידע שניתן. II-י והאפיפיור יוליוס ה'לורנזו די מדיצ, אביו: השפעתו של האמן על שלושה אנשים

  .במשפט המקורי
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.נכונה) 2(תשובה  .13

ולכן נענה , כדי לענות על שאלה זו נצטרך להכיר את הקטע כולו. מטרה של הטקסטלגבי ה כלליתזוהי שאלה 
  :נעזר במשפטים שקראנו בעת פתרון השאלות האחרות .עליה רק לאחר מענה על שאר השאלות

  .הפסקה הראשונה מתארת ניסוי שנועד לבדוק השמנת יתר בנערים מתבגרים
  .אות המפתיעות של הניסויהפסקה השנייה עוסקת במתן הסברים לתוצ

ושעד לאחרונה מקובל היה לחשוב , הפסקה השלישית עוסקת בכך שהמצב דומה במדינות אחרות באסיה
  .שבאסיה לא יכולה להתפתח בעיית השמנה

  .הטקסט עוסק בבעיית ההשמנה באסיה, כלומר

. סביר את תוצאות הניסויהשינויים שחלו במלזיה בשבע השנים מתוארים על מנת לה. אינה נכונה) 1(תשובה 

  .הטקסט עוסק בעליה בבעיית ההשמנה באסיה. נכונה) 2(תשובה 

  .מחקר על השמנה של נערים מתבגרים מופיע רק בפסקה הראשונה. אינה נכונה) 3(תשובה 

הטקסט אינו עוסק בבעיות שאסיה מתמודדת עימן כיום אלא בבעיה ספציפית של . אינה נכונה) 4(תשובה 
  .תרהשמנת י

.נכונה) 4(תשובה  .14

כדי לענות על השאלה נחפש בפסקה מידע על תוצאות  .לגבי מידע המופיע בפסקה הראשונה ממוקדת זוהי שאלה
התיאורים המופיעים בפסקה הראשונה . ר איסמעיל ונקרא את ההקשר שבו הוא מופיע"הניסוי השני שערך ד
"He made a startling discovery): "5שורה (השני ר איסמעיל הופתע מתוצאות הניסוי "מצביעים על כך שד

  .ר איסמעיל הופתע מתוצאות הניסוי"מהתיאור ניתן להבין שד. גילה תגלית מרעישה, כלומר

.נכונה) 1(תשובה  .15

  כדי לענות על השאלה נקרא בעיון את הפסקה השנייה .לגבי המטרה של הפסקה השנייה כלליתזוהי שאלה 
 –הפסקה עוסקת בעיקר בהשפעות הצמיחה הכלכלית על התרבות המלזית . ן המרכזי שלהוננסה להבין מה הרעיו

על העובדה שילדים החלו לבלות יותר זמן במשחקי וידאו , הפסקה מדברת על מסעדות המזון המהיר שנפתחו
  . ועל העובדה שהפסיקו ללכת ברגל לבית הספר ובמקום זאת נעזרו באוטובוסים

  .ה זו אכן מסבירה את הממצא שלפיו יותר ילדים סבלו מהשמנהפסק. נכונה) 1(תשובה 

אך אין בפסקה , ר איסמעיל הוא התזונאי המוביל במדינה"אמנם קיים אזכור לכך שד. אינה נכונה) 2(תשובה 
  .זהו פרט מידע שמופיע בפסקה אך זהו לא הרעיון המרכזי. השנייה כל הסבר בנוגע לכך

  .איננה מסבירה את הגורמים שהביאו את מלזיה לצמיחה כלכלית חסרת תקדים הפסקה. אינה נכונה) 3(תשובה 

פסקה זו לא מסבירה באיזה אופן שונה מלזיה מממדינות אסיאתיות אחרות כיוון . אינה נכונה) 4(תשובה 
  .שהמדינות האסיאתיות האחרות כלל לא מוזכרות בה
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.נכונה) 1(תשובה  .16

שואלים מה ניתן להבין מהקטע על המתבגרים במלזיה בשנת . ע בקטעלגבי מידע המופי ממוקדתזוהי שאלה 
. תלמידים במלזיה סובל מהשמנת יתר קיצונית 36בפסקה הראשונה מתואר ניסוי שמצא כי אחד מכל . 1990

הפסקה השנייה מסבירה את . תלמידים במלזיה סובל מהשמנת יתר קיצונית 18נמצא כי אחד מכל  1997בשנת 
החלו לאכול , בכך שילדים הפסיקו לשחק בחוץ והתחילו לשחק במשחקי וידאו, בין היתר ,העלייה בהשמנה

ניתן להסיק , מכאן. במסעדות מזון מהיר והפסיקו ללכת ברגל לבית הספר ובמקום זאת נעזרו באוטובוסים
  .ילדים במלזיה נהגו ללכת ברגל לבית הספר 1990שבשנת 

.נכונה) 1(תשובה  .17

ֻסכרת , מהמידע המופיע בפסקה זו ניתן ללמוד שבעבר. לגבי מידע המופיע בפסקה האחרונה כלליתזוהי שאלה 
 Until recently, the very notion that Asia could have an): "15שורה (ומחלות לב לא היו נפוצות באסיה 

obesity problem would have been laughed off as absurd ."העוני והרעב ששררו הדבר אף עורר גיחוך בשל
  .שם

.נכונה) 1(תשובה  .18

ולכן נענה , כדי לענות על שאלה זו נצטרך להכיר את הקטע כולו. מטרה של הטקסטלגבי ה כלליתזוהי שאלה 
  :נעזר במשפטים שקראנו בעת פתרון השאלות האחרות .עליה רק לאחר מענה על שאר השאלות

או כוכב) planet(שמאותר במערכת השמש הוא כוכב לכת  הפסקה הראשונה עוסקת בהגדרה האם גוף שמיימי
.ועל הדרך שבה קובעים זאת) companion star(מלווה 

  .הפסקה השנייה עוסקת בשיטת חיפוש בעזרתה יכולים מדענים למצוא כוכבים מתנודדים
  .הפסקה האחרונה עוסקת בכוכב לכת שהתגלה לאחרונה

  .ים משתמשים כדי לחפש כוכבי לכת רחוקיםהטקסט עוסק בשיטות בהן אסטרונומ, כלומר

  .נכונה) 1(תשובה 
  .הקטע אינו עוסק באופן שבו טלסקופים משמשים לקביעת מסה של גופים שמימיים. אינה נכונה) 2(תשובה 
  .הקטע אינו משווה בין כוחות משיכה של כוכבים בתוך ומחוץ למערכת השמש. אינה נכונה) 3(תשובה 
  . הקטע אינו מציג השערות לגבי השאלה מדוע כוכבים מתנודדים. אינה נכונה) 4(תשובה 

.נכונה) 4(תשובה  .19

מהמידע המופיע בפסקה זו ניתן ללמוד שכוכב . לגבי מידע אשר מופיע בפסקה הראשונהממוקדת זוהי שאלה 
 wobble – that is, the uneveness – in the): "6שורה . (מתנודד כאשר גוף שמקיף אותו מפעיל עליו כוח משיכה

star’s mothion caused by the gravitational pull exerted by the orbiting body."

.נכונה) 1(תשובה  .20

מהמידע המופיע בפסקה זו ניתן ללמוד שהשיטה . לגבי מידע אשר מופיע בפסקה השנייה ממוקדתזוהי שאלה 
הדבר, כב משנה את בהירותו לסירוגין ומהבהבמבוססת על העיקרון שכאשר כו") transit search("החדשה 

 star’s light dims, and then): "14-16שורות . (מהווה אינדיקציה לכך שמשהו עבר לפניו והסתיר אותו לזמן מה
returnes to its originals brightness. This indicates that the orbiting body – possibly a planet – has 

passed in front of the star and patially blocked its light."
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.נכונה) 4(תשובה  .21

הפסקה נפתחת בכך שבנוסף למרחק הקיצוני מכדור . לגבי המטרה של הפסקה האחרונהכללית זוהי שאלה 

אנו מבינים שהפסקה עומדת לעסוק , כלומר. לכוכב הלכת החדש יש מאפיינים נוספים שחשוב לציינם, הארץ

, בהמשך נאמר שהוא קרוב יותר לכוכב שמקיף אותו מאשר כוכבי לכת אחרים. יו של הכוכב שהתגלהבמאפיינ

  .מעלות צלסיוס 1700- וטמפרטורת פני השטח שלו מגיעה ל, שעות 29שנה על הכוכב נמשכת בערך 

.נכונה) 2(תשובה  .22

נקרא את, יתן להחליף את הביטויכדי להבין במה נ. 15שבשורה  "As a result"הביטוי לגבי ממוקדת  זוהי שאלה

על מנת . שעות 29התוצאה היא ששנה על הכוכב שהתגלה נמשכת בערך  .המשפט בו הוא מופיע ונבין את ההקשר

במשפט נאמר שכוכב הלכת שהתגלה קרוב לגוף . נקרא את המשפט שקדם לביטוי, שנוכל לדעת מהי הסיבה

, כלומר. רק חמישית ממרחק כדור הארץ מהשמש. עםשמקיף אותו יותר מכל כוכב לכת אחר שהתגלה אי פ

   .שעות 29המרחק הוא הסיבה לכך ששנה על כוכב הלכת נמשכת 
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