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2013 פברואר –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

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

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  23  

התשובה 
  הנכונה

4  1  4  4  2  1  4  4  

פרק שני – חשיבה מילולית

מספר 
  השאלה

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

התשובה 
  הנכונה

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

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  23  

התשובה 
  הנכונה

4  4  4  1  1  1  4  4  

פרק ראשון – חשיבה כמותית

מספר 
  השאלה

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

התשובה 
  הנכונה

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

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  

התשובה 
  הנכונה

4  1  2  4  1  
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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

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

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  

התשובה 
  הנכונה

3  2  4  4  3  

פרק ראשון – נגליתא

מספר 
  השאלה

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

התשובה 
  הנכונה

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

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  

התשובה 
  הנכונה

2  2  4  2  3  4  2  

פרק שני – אנגלית

מספר 
  השאלה

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

התשובה 
  הנכונה

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

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  

התשובה 
  הנכונה

4  3  1  2  1  1  2  
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  מטלת כתיבה –פתרונות 
עומדת בפניו , בו ללא תלות ברקע ממנו מגיע האדם, הוא מושג המתאר מצב חברתי" החלום האמריקאי"

כינון משטר דמוקרטי אינו מספיק כדי , ה זולפי תפיס.  הצלחה וסיפוק, האפשרות להגיע למימוש עצמי

. ויש לאפשר לאזרחי המדינה לממש עצמם בתחומי התעסוקה וההשכלה, שהחברה תהיה דמוקרטית

יוכל כל אדם חרוץ , המצדדים בתפיסה זו טוענים כי במשטר דמוקרטי המאפשר לאזרחיו שוויון הזדמנויות

מתנגדים לתפיסה סבורים כי גם במדינות דמוקרטיות ה, לעומתם.  ובעל כשרון להגשים את החלום שלו

בשל הפערים החברתיים והבדלי המוצא הקיימים , לא ניתן לקיים שוויון הזדמנויות אמיתי, נאורות ביותר

מימוש יכולים להציג דוגמאות המבססות -גם אם אלו הרואים בחלום האמריקאי רעיון בר, לטענתם.  בחברה

  .שאינם מעידים על הכלל, רים יוצאים מן הכללעדיין מדובר במק, את עמדתם

  .נמקו את עמדתכם? באיזו מהגישות המתוארות אתם תומכים

  :חיבור לדוגמה

התפיסה הדמוקרטית מניחה . הנו עקרון השיוויון בין בני האדם, אחד מעקרונות היסוד במדינה דמוקרטית

הביולוגי או הרקע הכלכלי , ות למוצאם האתניללא קשר או מתן חשיב ,שכל בני האדם יכולים לבחור ולהיבחר

, אני מסכימה עם הגישה האומרת כי אדם יכול להגשים את עצמו ולהגיע לרווחה כלכלית. ממנו הם מגיעים

לא נותר בגדר "  החלום האמריקאי", בחיבור זה אבקש לבסס את דעתי  לפיה.  אם הוא חי במדינה דמוקרטית

  . ם החי תחת שלטון דמוקרטילאד, חלום והוא בר השגה והגשמה

אין זה משנה אם אזרח . קולם של כל האזרחים שווה בחשיבותו, בזמן בחירות במדינה דמוקרטית

, עובדה זו גוררת אחריה. הצבעתם משפיעה באותה המידה, ל של בנק גדול או פועל נקיון"מנכ, עשיר או עני

האתני והכלכלי , הרקע החברתי. ד בו יחפצולכל תפקייחס שווה לאזרחי המדינה ומאפשרת להגיע , לדעתי

בהסיטוריה של האנושות ניתן למצוא דוגמאות רבות לאנשים אשר על אף . כלל לא משנה, ממנו מגיע האדם

החל מאופרה ווינפרי שהגיעה מרקע סוציואקונומי : הצליחו להגיע לתפקידי מפתח, נתוני פתיחה בעיתיים

צליחות והעשירות ביותר בארצות הברית ועד שאול מופז בן  נמוך וקשה והפכה להיות אחת הנשים המ

במדינות בהן צורת השלטון . ל של מדינת ישראל"למשפחה דלת אמצעים אשר עלה מפרס והפך להיות הרמטכ

גם ווינפרי וגם מופז לא היו מצליחים , איננה דמוקרטית והרקע הכלכלי והמשפחתי של האדם הוא המכריע

  . גיעולהגיע למקומות אליהם ה

מאפשר גם הוא להגשים את החלומות והרצונות של , אני מאמינה כי החינוך לדמוקרטיה, בנוסף לכך

יוביל לכך , הכופה חשיבה בהתאם לכללים קבועים ומוגדרים מראש, חינוך תחת משטר דיקטטורי. האזרחים

חשיבה עצמאית  רק בצורת משטר המעודדת. שהאזרחים יחשבו בצורה דומה ויפעלו תחת אותם עקרונות

לפתח תיאוריות חדשות ולשנות דרכי , ניתן להעלות רעיונות מקוריים, כמו המשטר הדמוקרטי, ומקורית

  . ובכך להגשים את עצמך ולהגיע גם לרווחה כלכלית וגם לאושר הנכסף -חשיבה
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ענת לט. איננו בר השגה והוא בגדר אשליה בלבד" החלום האמריקאי"יהיו שיתנגדו לעמדתי ויאמרו ש

אינה , העובדה שהיא הצליחה. אופרה ווינפרי היא מקרה יוצא דופן שאינו מעיד על הכלל, תומכי עמדה זו

תומכי גישה זו יצביעו על העובדה . מעידה על כך שכל מי שרק ירצה ויהיה חרוץ מספיק יוכל להצליח גם הוא

עובדה המצביעה , ומי דומהשכל בעלי עמדות המפתח במדינות הדמוקרטיות הם אנשים מרקע סוציואקונ

  . לדידם על כך שאין באמת שיוויון בהזדמנויות

המשרות הנחשקות והמשפיעות פתוחות בפני כל אזרח והעובדה . אני סבורה שעמדה זו אינה מדוייקת

. איננה מעידה על כך שאין זה אפשרי, שעד היום ישנם תפקידים אשר לא אויישו על ידי יוצאי עדה מסוימת

כל אזרח בעל רצון וחריצות , ב"ה שממש כמו שאדם בעל צבע עור שחום נבחר להיות נשיא ארהאני מאמינ

  . במדינה דמוקרטית, מספקת יכול להגיע לכל תפקיד שיחשוק וירצה בו

במסגרת , אני  מסכימה עם הגישה לפיה אדם יכול להגשים ולממש את שאיפותיו ורצונותיו, לסיכום

כמו גם חינוך לחשיבה מקורית , וויון הזכויות הקיים בחוק בין אזרחי המדינהשי, לתפיסתי. מדינה דמוקרטית

  ". החלום האמריקאי"מהווים קרקע פוריה למימוש , הקיימים במדינה דמוקרטית, וביקורתית
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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

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

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  23  

התשובה 
  הנכונה

4  1  4  4  2  1  4  4  

.נכונה )1(תשובה  .1

  .שיבקו הלךפירושו  דידה: היחס בין המילים המודגשות
  .בקושי דיברפירושו ִּגמגם : יש יחס דומה) 1(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .ללא מילים שר פירושוִזמזם 
  .קרץבעין אחת פירושו  ִמצמץ

  .באופן חלקי יצאש א מיהו צבץִּב 

  :פירושי מילים וביטויים

  .הלך בצליעה: היא דידהמשמעות המילה 

.נכונה )4(תשובה  .2

  .מתמכרפירושו מביא אחר למצב בו הוא  כרמַמ : היחס בין המילים המודגשות
  .משתעמםביא אחר למצב בו הוא פירושו מ משעמם: יש יחס דומה) 4(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .מתלמדבהדרכת בעל מקצוע פירושו  לומד
  .מסתבןפירושו  את עצמו מסבן

  .תוקףפירושו מתקיף 

.נכונה) 1(תשובה  .3

  .לקונילא פירושו לגרום למשהו להיות  להכביר מילים: היחס בין המילים המודגשות
  .חשאילא היות משהו לל פירושו לגרום לתת פומבי: יש יחס דומה) 1(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .יֵגעַ להיות שמבצע אותה  עשויה לגרום למיזו פעולה ש לכתת רגליים

  .מצועצעפירושו לגרום למשהו להיות  לקשט
  .נזוףפירושו לגרום למישהו להיות  להוכיח
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  :פירושי מילים וביטויים

  .לפרט, להרבות במילים: היא ר מיליםלהכבימשמעות הביטוי 
  .הרבה מאודללכת : היא לכתת רגלייםמשמעות הביטוי 
  .עייף: היא יגעמשמעות המילה 
  .מקושט: היא מצועצעמשמעות המילה 
  .להעמיד מישהו על טעותו :היא להוכיחמשמעות המילה 

.נכונה) 1(תשובה  .4

  .אדיםפירושו מעלה  מהביל: היחס בין המילים המודגשות
  .ציםּגִ פירושו מעלה  רושף: יש יחס דומה) 1(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .שבביםפירושו מבצע פעולה שתוצר הלוואי שלה הוא  חוטב
  .שיבוליםפירושו חותך  קוצר
  .נקביםהוא משהו שיש בו  דולף

  :פירושי מילים וביטויים

  .מעלה אדים :היא מהבילמשמעות המילה 
  מעלה גיצים :היא רושףה משמעות המיל

  .כורת עצים: היא חוטבמשמעות המילה 

.נכונה) 2(תשובה  .5

  .קלדתמב א כלי המשמש להפצת מה שנקלטהו צג: היחס בין המילים המודגשות
  .מיקרופוןב הוא כלי המשמש להפצת מה שנקלט רמקול: יש יחס דומה) 1(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .חשמלופעל באמצעות היא כלי שמ נורה
  .אפרכסתהוא כלי שאחד מחלקיו הוא  טלפון
  .עטחומר שניתן להשתמש בו באמצעות  הוא דיו

  :פירושי מילים וביטויים

  .של הטלפון שאותו מצמידים לאוזןהחלק  :היא אפרכסתמשמעות המילה 

.נכונה) 1(תשובה  .6

.נדיבותב נהגמאחר להת פירושו ביקש פשט יד: היחס בין המילים המודגשות
  .צייתנותמאחר להתנהג ב פירושו ביקשפקד : יש יחס דומה) 1(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .כנותפירושו נהג ב הודה

  .חברותפירושו יצר  התיידד
  .ערנותפירושו סבל מחוסר  התעייף
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  :פירושי מילים וביטויים

  .קש נדבותבי, הושיט את היד קדימה: היא פשט ידמשמעות הביטוי 

.נכונה) 4(תשובה  .7

נבחן את הקשר בין העובדות לבין המחקר והמסקנה , החוקרים השערתכדי למצוא איזה מן הנתונים מחליש את 
מכאן . החיזור במחקר התברר כי לווייתנים גדולי סנפיר משמיעים קולות דמויי שירה בעונת. שהוסקה בעקבותיו

מסקנה זו מבוססת על ההנחה שאם . ים היא מציאת בני זוגשירת הלווייתנ לש היחידהמוסק שמטרתה 
אם יתברר . הלווייתנים משמיעים את שירתם בעונת החיזור אז כנראה שמטרתה של השירה היא מציאת בני זוג

  .המסקנההדבר יחליש את , ם למטרות נוספותשהלווייתנים משמיעים את שירת

 .שבין הקולות שמשמיעים הלווייתנים לבין מציאת בן זוג תשובה זו מחזקת את הקשר. אינה נכונה) 1(תשובה 
מכאן ניתן להסיק כי אילו היו יכולים לשיר היו מוצאים בני . לווייתנים שלא מצליחים לשיר לא מוצאים בני זוג

  .זוג

תשובה זו אינה מחלישה את המסקנה משום שהיא מספקת מידע שלא משפיע על הבנתנו . אינה נכונה) 2(תשובה 
כיוון שאנו לא יודעים כל כמה זמן מתרחשת עונת החיזור אין אנו יכולים לקבוע ששירת . מטרת השירהאת 

  .הלווייתנים אינה מיועדת למציאת בני זוג

ל משמיע הלוויתן הכחו: ממצאמחזקת את ה תשובה זו מחזקת את המסקנה משום שהיא. אינה נכונה) 3(תשובה 
מחזקת את , עוד סוג של לווייתנים משמיעים קולות על מנת למצוא בני זוגהעובדה ש. קולות שירה בעונת החיזור

  .הקשר שבין הקולות שמשמיעים הלווייתנים לבין מציאת בן זוג

אנו רואים שהלווייתנים . תשובה זו מחלישה את המסקנה משום שהיא מספקת דוגמה סותרת. נכונה) 4(תשובה 
הלווייתנים משמיעים את קולות השירה , כלומר. עונת החיזורמשמיעים את קולות השירה כמה חודשים לאחר 

של שירת הלווייתן גדול  היחידהשמציאת בני זוג איננה מטרתה  מכאן ניתן להסיק. קשר לעונת החיזור ללא
   .הסנפיר

.נכונה) 3(תשובה  .8

  :נבחן את הטענות לאור הנאמר בפסקה, כדי למצוא איזו טענה אינה משתמעת מהפסקה

מתברר שגז זה מיוצר בגופנו בכמויות זעירות ותורם לבריאותנו , והנה: "בפסקה נאמר. אינה נכונה) 1(תשובה 
משתמע מהפסקה שקיימים מספר תפקידים למימן הגופרי  ,כלומר ".וויסות לחץ הדםב למשל, בכמה אופנים

  .בגוף האדם שאחד מהם וויסות לחץ הדם

מתברר שגז זה מצוי בגופנו , והנה...מן הגופרי נחשב לגז רעיל ביותרהמי"נאמר ש בפסקה. אינה נכונה) 2(תשובה 
כלומר משתמע מהפסקה שבמינונים מסוימים הימצאות מימן גופרי בגוף , "כמויות זעירות ותורם לבריאותנוב

  .אינה קטלנית ואף תורמת

דו התקין של גוף האדם תורם לתפקו, במינונים זעירים, בפסקה אמנם נאמר שהמימן הגופרי. נכונה) 3(תשובה 
 בהמשך הפסקה מוסבר. אולם הפסקה נפתחת בקביעה חד משמעית שאומרת שהמימן הגופרי הוא גז רעיל ביותר

נטייתם של בני האדם להיזהר משאיפה של  ,כלומר ".תברואתי גדול בעבודה בבארות נפט יש בו משום סיכון"כי 
  .מימן גופרי אכן מוצדקת

הסתמכות גוף האדם על המימן הגופרי מקורה בהתפרצויות געשיות בפסקה נאמר ש. אינה נכונה) 4(תשובה 
כלו להתמודד היצורים ששרדו את השינוי היו אלה שי. גרמו לריכוז גבוה של הגז באווירושהתרחשו בעבר הרחוק 
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שהצליחו לשרוד כלומר מהיצורים , "האדם התפתח מיצורים אלו"הפסקה מוסבר כי  בסוף. עם הגז הרעיל
  .מימן גופרי באותה סביבה עתירת

.נכונה) 2(תשובה  .9

דני אומר שמרבית העדפותיו . ננסה להבין את דבריו, כדי למצוא איזו מהתשובות משתמעת מדבריו של דני
דני מסייג את דבריו באומרו שעמדתו בנוגע . בתחומי האמנות בכלל והקולנוע בפרט השתנו מן הקצה אל הקצה

דני מוסיף ואומר שמעולם לא נהנה . ם לא השתנתה מן הקצה אל הקצה אלא התחזקהלצפייה בסרטים שוודיי
נהנה לצפות בסרטים  דבריו של דני שבשנים האחרונותמשתמע מ. לצפות בסרטים אלה יותר מ שנהנה מכך היום

  .והיום יותר מתמיד ,שוודיים

.נכונה) 3(תשובה  .10

  .נבחן את דבריו של צבי, יוני ביותרי באופן ההגכדי למצוא איזו מהתשובות משלימה את דבריו של צב
תוכן צבי אינו מתייחס ל, כלומר. של רות התהשערכדי להוכיח את  הזו ת הבדיקהצבי אומר שאין בתוצאו
האפשרות שתשלים את דבריו של צבי באופן ההגיוני מכאן ש. הזו הבדיקה ןאופל מתנגד תוצאות הבדיקה אלא

  .אותה הקין האופן שבו בדבין השערתה של רות לב ביותר היא זו שתחליש את הקשר

בתשובה זו צבי . בתשובה זו צבי קובע כי נהגים צעירים זהירים יותר מנהגים מבוגרים .אינה נכונה) 1(תשובה 
  .מתייחס לתוכן השערתה של רות ולא לאופן שבו נבדקה

. הגים במהירות מופרזת ואינם נתפסיםמכלל הנהגים נו 10%בתשובה זו צבי קובע כי  .אינה נכונה) 2(תשובה 
אין בכך  ,ואין התייחסות לנהגים צעירים או לנהגים מבוגרים באופן ספציפי מכלל הנהגים 10%-כיוון שמדובר ב

  . כדי להטות את תוצאות הבדיקה

י שבוע בי מוסיף שבסופצ. מוצבות יותר מכמונות מהירות בתשובה זו צבי טוען כי בסופי שבוע .נכונה) 3(תשובה 
מדבריו של צבי עולה כי מספר הדוחות שינתנו לנהגים צעירים יהיה גבוה יותר . נוהגים יותר צעירים ממבוגרים

אין בכך כדי להוכיח שנהיגה במהירות מופרזת ו יותר שיתפסו מאשר נהגים מבוגרים שיש סיכוי גבוה מכיוון
  .נפוצה יותר בקרבם

אין בכך כדי להחליש את . מתייחס לגובה הקנס המוטל על נהגים צעיריםבתשובה זו צבי  .אינה נכונה) 4(תשובה 
  .הקשר בין השערתה של רות לבין האופן שבו בדקה אותה

.נכונה) 1(תשובה  .11

ננסה להבין את הרעיון  ,כדי למצוא איזו מן הכותרות היא המתאימה ביותר להיות הכותרת למאמרו של כץ
הפסקה טוען כץ כי תוצאות הסקר מעידות על ביקורת גוברת בקרב בחלקה הראשון של . המרכזי של הפסקה

בחלקה השני של . ולא בהכרח על שינוי בפערים הכלכלייםציבור האזרחים על עצם קיומם של פערים כלכליים 
משום שיש בקרב הציבור הסכמה שעל , ביקורת על הממשלההפסקה טוען כץ שגם ממצא אחר בסקר הוא בגדר 

כלומר כץ טוען שהציבור מודע לפערים יותר מבעבר ומבקר את . דיניות לצמצום הפעריםלהנהיג מהממשלה 
  .הממשלה על קיומם

הציבור מודע יותר לפערים הכלכליים ומבקר את הממשלה על שאינה משפרת את "הכותרת  .נכונה) 1(תשובה 
  .מתאימה למאמרו של כץ" המצב

הגידול בפערים הכלכליים , גם אם הציבור אינו ער לכך? נהרההאור בקצה המ"הכותרת  .אינה נכונה) 2(תשובה 
אינה מתאימה למאמרו של כץ כיוון שבפסקה לא נאמר דבר על השינוי שחל בפערים ואין אנו " נבלם השנה

  .יודעים האם גדלו או שמא הצטמצמו
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ם גורמת יותר נזק מדיניות הממשלה לצמצום הפערים הכלכליי: רוב הציבור"הכותרת  .אינה נכונה) 3(תשובה 
אינה מתאימה למאמרו של כץ כיוון שנאמר בפסקה כי שיעור גדול מהציבור סבור שהממשלה אינה " מתועלת

  .משפיעה כלל על הפערים הכלכליים בארץ

הציבור אינו מרוצה מהקצב שבו מצטמצמים הפערים הכלכליים ודורש "הכותרת  .אינה נכונה) 4(תשובה 
נה מתאימה למאמרו של כץ כיוון שבפסקה לא נאמר דבר על השינוי שחל בפערים אי" מהממשלה לעשות יותר

  .ואין אנו יודעים האם גדלו או שמא הצטמצמו

.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

בראשית המשפט נאמר שהדוברת חולקת על העמדה כי אין חשיבות לכך שילדים יכינו  .אינה נכונה) 1(ה תשוב
היא מסכימה עם הגורסים שחובתם של  ,בהתאם לזאתשו) יש חשיבות להכנת שיעורי בית, כלומר(שיעורי בית 

דוק את הכנת שיעורי הבית לב ההוריםעל , כלומר(היא לבדוק בכל יום אם ילדיהם הכינו את השיעורים  ההורים
אין היגיון בכך שבהמשך המשפט נאמר שהכנת שיעורי בית צריכה להיות באחריות הילד , אם כן .)של ילדיהם

  .בלבד

ש חשיבות רבה לכך שילדים יחולקת על העמדה כי בראשית המשפט נאמר שהדוברת  .אינה נכונה) 2(תשובה 
היא איננה נמנית עם  ,בהתאם לזאתוש )בות להכנת שיעורי ביתאין חשי, כלומר(יכינו בקביעות שיעורי בית 

ההורים לא צריכים , כלומר(ההורים היא לבדוק בכל יום אם ילדיהם הכינו את השיעורים  שחובתם שלהגורסים 
אין היגיון בכך שבהמשך נאמר שהכנת שיעורים היא ערובה , אם כן ).לבדוק את הכנת שיעורי הבית של ילדיהם

  .לד בעתידלהצלחת הי

איננה חולקת על העמדה כי חשוב שילדים יכינו בקביעות  בראשית המשפט נאמר שהדוברת .נכונה) 3(תשובה 
איננה מסכימה עם הגורסים שחובתם של ההורים , ם זאתע). יש חשיבות להכנת שיעורי בית, כלומר(שיעורי בית 

ההורים לא , שלהכין שיעורים זה חשוב מרותל, כלומר(היא לבדוק בכל יום אם ילדיהם הכינו את השיעורים 
יון בכך שבהמשך המשפט נאמר שבדרך זו יש היג, אם כן). צריכים לבדוק את הכנת שיעורי הבית של ילדיהם

  .ההורים מקבלים על עצמם אחריות שאמורה להיות מוטלת על הילדים

י חשוב שילדים יכינו בקביעות חולקת על העמדה כבראשית המשפט נאמר שהדוברת  .אינה נכונה) 4(תשובה 
, עם זאתאין היגיון בכך שבהמשך המשפט נאמר ש, אם כן. )אין חשיבות להכנת שיעורי בית, כלומר(שיעורי בית 

, כלומר(איננה מסכימה עם הגורסים שחובתם של ההורים היא לבדוק בכל יום אם ילדיהם הכינו את השיעורים 
  ).ורים לא צריכים לבדוק את הכנת שיעורי הבית של ילדיהםהה, לא חשוב להכין שיעורי ביתש למרות

.נכונה) 4(תשובה  .13

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

אם . י עוזרת להם לשרוד בסביבתם'וגבני שבט החבראשית המשפט נאמר שאמונתם של : אינה נכונה) 1(תשובה 
שאינו גדל אלא במקומות שבהם מי התהום אינם , ר ששיח הסמילהאין היגיון בכך שבהמשך המשפט נאמ, כן

הוא שיח קדוש ולכן כדאי לחפור בארות , )גדל במקומות שבהם מי התהום מזוהמים, כלומר(טובים לשתייה 
  .בקרבתו

ה עוזרת להם לשרוד ני אינ'שפט נאמר שאמונתם של בני שבט החוגבראשית המ: אינה נכונה) 2(תשובה 
שבהם מי במקומות  לעולם גדלאינו ש, אין היגיון בכך שבהמשך המשפט נאמר ששיח הסמילה, אם כן. בסביבתם
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לכן כדאי ו ,הוא שיח המביא מזל, )גדל במקומות שבהם מי התהום ראויים לשתייה, כלומר(התהום מזוהמים 
  .בקרבתולחפור בארות 

אם . י עוזרת להם לשרוד בסביבתם'בראשית המשפט נאמר שאמונתם של בני שבט החוג: אינה נכונה) 3(תשובה 
 אינם בהם מי התהוםשבמקומות  לעולם גדלאינו ש, אין היגיון בכך שבהמשך המשפט נאמר ששיח הסמילה, כן

ולכן אסור לחפור , הוא שיח טמא, )גדל במקומות שבהם מי התהום טובים לשתייה, כלומר( טובים לשתייה
  .רות בקרבתובא

יש , אם כן. י עוזרת להם לשרוד בסביבתם'בראשית המשפט נאמר שאמונתם של בני שבט החוג: נכונה) 4(תשובה 
 בהם מי התהום טובים לשתייהשבמקומות  אלא גדלאינו ש, היגיון בכך שבהמשך המשפט נאמר ששיח הסמילה

  .ולכן כדאי לחפור בארות בקרבתו ,הוא שיח קדוש, )ם מי התהום טובים לשתייהגדל במקומות שבה, כלומר(

.נכונה) 4(תשובה  .14

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

שת המשטרה הוציא בית המשפט צו האוסר לפרסם את בראשית המשפט נאמר שלבק :אינה נכונה) 1(תשובה 
אין היגיון בכך שבהמשך , אם כן. העובדה שצוות משטרתי מיוחד חוקר את מעשי השוד שאירעו בעת האחרונה

שפרסום דבר קיומו של צוות זה עשוי להגביר את  וזאת אף, המשפט נאמר שהחלטה זו מוצדקת בעיני הדובר
, שפרסום דבר קיומו של צוות החקירה עשוי להגביר את זהירותו של השודד רותלמ, כלומר(זהירותו של השודד 

  ).את דבר החקירה הוא מוצדק האוסר לפרסםהדובר חושב שצו 

את  רסםלפ ביטל בית המשפט צו האוסר בראשית המשפט נאמר שלבקשת העיתונות :אינה נכונה) 2(תשובה 
החלטה זו מוצדקת בעיני הדובר וש, שאירעו בעת האחרונההעובדה שצוות משטרתי מיוחד חוקר את מעשי השוד 

בית המשפט התיר , כלומר(וזאת אף שפרסום דבר קיומו של צוות זה עשוי להגביר את זהירותו של השודד 
החקירה והחלטה זו מוצדקת בעיני הדובר למרות שפרסום דבר קיומו של צוות  קיומו של צוות לפרסם את דבר

אין היגיון בכך שבהמשך המשפט נאמר שפרסום זה יגדיל את , אם כן). נותו של השודדזה עשוי להגביר את עיר
  .הסיכויים לתפוס את השודד

 בראשית המשפט נאמר שלבקשת המשטרה הוציא בית המשפט צו האוסר לפרסם את :אינה נכונה) 3(תשובה 
 לטה זו מוצדקת בעיני הדוברושהח את מעשי השוד שאירעו בעת האחרונההעובדה שצוות משטרתי מיוחד חוקר 

בהמשך המשפט אין היגיון בכך ש, אם כן .)מסכים שאין לפרסם את דבר קיום צוות החקירההדובר , כלומר(
שפרסום דבר קיומו של צוות זה עשוי להגביר את מאמצי  מאחרנאמר שהחלטה זו מוצדקת בעיני הדובר 

  .ובכך להגדיל את הסיכויים לתפוס את השודד, המשטרה

ביטל בית המשפט צו האוסר לפרסם את העובדה  בראשית המשפט נאמר שלבקשת העיתונות :נכונה) 4(שובה ת
, כלומר( ושהחלטה זו מוצדקת בעיני הדובר שצוות משטרתי מיוחד חוקר את מעשי השוד שאירעו בעת האחרונה

יש היגיון , אם כן. )הדוברבית המשפט התיר לפרסם את דבר קיומו של צוות החקירה והחלטה זו מוצדקת בעיני 
עשוי להגביר את מאמצי המשטרה ובכך להגדיל  צוות זהשל  המשך המשפט נאמר שפרסום דבר קיומובכך שב

  .את הסיכויים לתפוס את השודד

.נכונה) 1(תשובה  .15

ננסה " לראות דברים שיש להם השתמעויות שליליות, פשוטו כמשמעו, הם מתקשים"כדי להבין את הכוונה ב
את מה שהם רוצים  בני אדם נוטים לראות"טייגר כותב בספרו ש ליונל. ין את הרעיון המרכזי של הפסקהלהב

לאחר מכן , אולם .כדיבור כללי ולא כעניין פיזי של לראות בעיניים, את המשפט הזה ניתן להבין כמשל ."לראות
, כלומר". תמעויות שליליותלראות דברים שיש להם הש, פשוטו כמשמעו, הם מתקשים"כותב ליונל טייגר ש

למילים כתובות : בהמשך מביא ליונל טייגר דוגמה. דברים בעיניים ראייתליונל טייגר מתכוון לעניין הפיזי של 
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קשה יותר לראות , כלומר. חיוביות, ותר מאשר למילים אחרותשמשמעותן מעוררת חרדה דרושה תאורה חזקה י
  .מעינינוברים האלה נוטים לחמוק דברים בעלי השתמעויות שליליות כיוון שהד

.נכונה) 4(תשובה  .16

השערתו של . נתמקד בהשערה, כדי להבין איזו מן הטבלאות מציגה ממצאים אשר תומכים בהשערתו של החוקר

שקובע אם לאוגר תהיה פרווה בצבע אחד או פרווה בכמה היחידהיא הגורם  Zהחוקר היא שהימצאותו של הגן 
  . צבעים

  .נכונה ינהא) 1(תשובה 

Zחסרי  Zבעלי 
  יש  יש  פרווה בצבע אחד

  אין  יש  כמה צבעיםבפרווה 

בעלי וגםבעלי פרווה בצבע אחד  גםיש  Zהממצאים שמוצגים בטבלה מראים שמבין האוגרים שהם בעלי גן 

שקובע אם לאוגר תהיה היחידהיא לא הגורם  Zמשמעות הדבר היא שהימצאותו של הגן . פרווה בכמה צבעים
  .פרווה בצבע אחד או פרווה בכמה צבעים

  .אינה נכונה) 2(תשובה 

Zחסרי  Zבעלי 
  אין  יש  פרווה בצבע אחד

  אין  יש  כמה צבעיםבפרווה 

בעלי וגםבעלי פרווה בצבע אחד  גםיש  Zהממצאים שמוצגים בטבלה מראים שמבין האוגרים שהם בעלי גן 

שקובע אם לאוגר תהיה היחידהיא לא הגורם  Zתו של הגן משמעות הדבר היא שהימצאו. פרווה בכמה צבעים
  .פרווה בצבע אחד או פרווה בכמה צבעים

  .אינה נכונה) 3(תשובה 

Zחסרי  Zבעלי 
  יש  יש  פרווה בצבע אחד

  יש  אין  כמה צבעיםבפרווה 

בעלי גםורווה בצבע אחד בעלי פ גםיש  Zגן  חסרי בלה מראים שמבין האוגרים שהםים בטהממצאים שמוצג

שקובע אם לאוגר תהיה היחידהיא לא הגורם  Zמשמעות הדבר היא שהימצאותו של הגן . פרווה בכמה צבעים
  .פרווה בצבע אחד או פרווה בכמה צבעים

. נכונה) 4(תשובה 

Zחסרי  Zבעלי 
  אין  יש  פרווה בצבע אחד

  יש  אין  פרווה בכמה צבעים

בעלי פרווה בצבע אחד ומבין האוגרים חסרי גן רקיש  Zבעלי גן  הממצאים בטבלה מראים שמבין האוגרים שהם

Z  בעלי פרווה בכמה צבעים רקיש.
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 .נכונה) 1(תשובה  .17

  .בדיקת התשובות: 'דרך א

  .כדי למצוא מה ייתכן נבדוק את התשובות

  :אזי, אם בקופסה הכחולה יש רק אשכולית: נכונה) 1(תשובה 
  .ולה אכן יש משהובקופסה הכח: שקרית' טענה א
  .בקופסה הכחולה יש משהו: נכונה' טענה ב
  .בקופסה הכחולה אין תפוז: שקרית' טענה ג
  .בקופסה הכחולה יש פרי הדר: נכונה' טענה ד

  :אזי ,אם בקופסה הכחולה יש רק בננה: אינה נכונה) 2(תשובה 
  .בקופסה הכחולה אכן יש משהו: שקרית' טענה א
  .הכחולה יש משהובקופסה : נכונה' טענה ב
  .בקופסה הכחולה אין תפוז: שקרית' טענה ג
  .בקופסה הכחולה אין פרי הדר: שקרית' טענה ד

  :אזי ,אם בקופסה הכחולה יש רק תפוז: אינה נכונה) 3(תשובה 
  .בקופסה הכחולה אכן יש משהו: שקרית' טענה א
  .בקופסה הכחולה יש משהו: נכונה' טענה ב
  .הכחולה יש תפוזבקופסה : נכונה' טענה ג
  .בקופסה הכחולה יש פרי הדר: נכונה' טענה ד

  :אזי, אם בקופסה הכחולה אין שום פרי: אינה נכונה) 4(תשובה 
  .בקופסה הכחולה אין תפוז: שקרית' טענה ג
  .בקופסה הכחולה אין פרי הדר: שקרית' טענה ד
  .ונות בו זמניתסותרות זו את זו ולכן לא ייתכן כי שתיהן יהיו נכ' ב-ו' טענות א

  .שימוש בתוכן הטענות שבנתונים: 'דרך ב

, נתון כי שתיים מהטענות נכונות ושתיים שקריות .נבדוק את הטענותבנוגע לתוכן הקופסה כדי למצוא מה ייתכן 
ונבחן מה ניתן , לכן נבחן את תוכן הטענות וננסה למצוא טענות שסותרות אחת את השנייה. אך לא נתון אילו

  . כךלהסיק מ

' סותרת גם את טענה ג' טענה א .שאחת מהן אמת והשניה שקר, מכאן. ת את השניהסותרות אח' ב-ו' טענות א
לפי הנתון . ועל פי כל יתר הטענות בקופסה יש משהו, בקופסה אין שום דבר' שכן על פי טענה א, 'וגם את טענה ד

   .לא יכולה להיות נכונה' שטענה א, מכאןו, שתי טענות נכונות
 .נבחן את תוכנן .אמת והשניה שקר היאאחת ' ד-ו' מבין הטענות ג .היא אמת' נה בהיא שקר וטע' טענה א ,לכן

אם יש בקופסה תפוז הרי שיש בה , מפני שתפוז הוא סוג של פרי הדר( נכונה' גם טענה דהרי ש, נכונה' אם טענה ג
  . אמתהיא ' היא שקר וטענה ד' שטענה ג מכך ניתן להסיק ).פרי הדר

  ).1(כפי שמתארת תשובה , צריך להיות פרי הדר שאינו תפוז, אם כך, בקופסה
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.נכונה) 4(תשובה  .18

משום ...לבדה הייתה עלולה לגרום לילד מצוקה נפשית חריפה) בדחפים(עצם ההכרה בהם : "לפי הפסקה השנייה
בפסקה השנייה ניתן להסיק  לפי הנאמר). 12-14שורה " (כך מודחקים אותם דחפים והילד אינו מודע להם

  .שתפקידו של מנגנון ההדחקה הוא למנוע מצוקה נפשית

.נכונה) 4(תשובה  .19

מה צפויים -כעבור זמן: היא אינה פיתרון מושלם, למרות נחיצותה של הדחקה כזו: "לפי הפסקה השנייה
ף לבוא לידי ביטוי או א...מן הלא מודע באמצעות חלומות או דפוסי התנהגות" לדלוף"התכנים המודחקים 

אינה פתרון "לפי הנאמר בפסקה השנייה ניתן להסיק שהעובדה שהדחקה ). 14-15שורה ..." (בעוצמה הרסנית
  .באה לידי ביטוי בכך שהתכנים המודחקים עתידים להשפיע על האדם" מושלם

.נכונה) 2(תשובה  .20

ועל כן הודחקו מן , אשם וחרטה מעשים אלה של רצח אב גררו תחושות כבדות של: "לפי הפסקה השלישית
לפי הנאמר בפסקה השלישית ניתן להבין שרצח האב בימי ). 22-23שורה " (הזיכרון הקיבוצי למשך דורות רבים

  .למצוקה נפשית קשהשכן ההכרה בה עשויה לגרום , האדם הקדמון מדגים חוויה קשה מדי שהודחקה

.נכונה) 1(תשובה  .21

, הטוטם, הותמרה דמות האב בדמותה של חיית השבט...התוכן המודחק כאשר פרץ: "לפי הפסקה השלישית
והתפתח לכלל האמונה , הוחלף הטוטם ברעיון האל...לאחר שלבים של הפשטה...שסביבה התרכזו טקסים

רעיון חיית השבט עבר תהליכים של הפשטה , לפי הנאמר בפסקה השלישית). 23-26 שורות" (נותאיסטיתהמו
הנחש הוא חיית , הנחש-בשבט עין. דבר שהוביל לכלל האמונה המונותאיסטית, ון האלועיבוד והוחלף ברעי

ו מנהגים אלו לא עברו שלבים של הפשטה ועיבוד שהתרחש. וסביבו התפתחו מנהגים ואיסורים, הטוטם, השבט
  .שהחליפו את חיית השבט ברעיון האל, בתרבויות מונותאיסטיות

 .נכונה) 4(תשובה  .22

משמעות המילה שבט היא ". הקהילייה המדעית לא חסכה מפרויד את שבט ביקורתה: "...עיתלפי הפסקה הרבי
  ".ציִח "מבלי שתשתנה משמעות המשפט היא " שבט"המילה שיכולה להחליף את המילה . מקל הלקאה, שוט

 .נכונה) 4(תשובה  .23

דאי לא זיכרונות לא מודעים מן ובוו, אין מנגנון ביולוגי המאפשר להוריש לדורות הבאים זיכרונות"הקביעה כי 
  .פרץ מהלא מודע משך דורותבשהודחק  מערערת על טענה לפיה זיכרון" העבר



  2013פברואר   -590-  שניפרק  – מילולית חשיבה

  שניפרק  - מילוליתחשיבה  -פתרונות 

מספר 
  השאלה

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

התשובה 
  הנכונה

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

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  23  

התשובה 
  הנכונה

4  4  4  1  1  1  4  4  

 .נכונה) 2(תשובה  .1

  .רנוּוִס רב עשוי לגרום לאור : היחס בין המילים המודגשות
  .הצפהרבים עשויים לגרום ל מים: יש יחס דומה) 2(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .אווירהיא פעולה שמטרתה הכנסה והוצאה של  נשימה
  .עקיצהנקראת ) דבורה(פעולת התקיפה של משהו , )דבורה(משהו א אוסף של הו נחיל

  .רוחפעולתה של ה היא נשיבה

  :פירושי מילים וביטויים

  .אוסף של חרקים: היא נחילמשמעות המילה 

.נכונה) 3(תשובה  .2

  .קשתיפירושו הפך משהו ל קימר: היחס בין המילים המודגשות
  .חדפירושו הפך משהו ל חידד: יש יחס דומה) 3(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .מעגליפירושו נע באופן  הסתובב

  .הוא מי שרגשותיו נפגעים בקלות רגישו, שהתעורר בו רגש פירושו רגישה
  .בוציפירושו התכסה במשהו  בוסס

  :פירושי מילים וביטויים

  .התכסה בבוץ :היא בוססמשמעות המילה 
  .הפך משהו שטוח למשהו בעל צורה של קשת: אהי קימרמשמעות המילה 
  .בעל צורה של קשת: היא קשתימשמעות המילה 
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.נכונה) 1(תשובה  .3

  .סעיףהוא חלק מ סעיף-תת: היחס בין המילים המודגשות
  .קבוצההיא חלק מ קבוצה-תת: יש יחס דומה) 1(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .יםפני הל שנמצא מתחת פירושו משהו ימי-תת
  .תזונהמצב של חוסר  פירושו תזונה-תת
  .תקןשאינו עומד ב פירושו משהו תקני-תת

.נכונה) 2(תשובה  .4

  .היא סוג שלו מלהששנועד לאכסן משהו  ארון בגדים: היחס בין המילים המודגשות
  .היא סוג שלו ריבהנועד לאכסן משהו ש מזווה: יש יחס דומה) 2(בתשובה 

  :נן מתאימותשאר האפשרויות אי
  .תנורמכינים באמצעות  חםל

  .שידההיא חלק מ מגירה
  .מטעשהאוסף שלו נקרא ) עץ(גדל על משהו  פרי

  :פירושי מילים וביטויים

  .מקום לאחסון מזון: היא מזווהמשמעות המילה 

.נכונה) 4(תשובה  .5

  .)הצגה( מחזאיהיא המשטח עליו נמצא תוצר עבודתו של  במה: היחס בין המילים המודגשות
  .)בית( אדריכלהיא המשטח עליו נמצא תוצר עבודתו של ה קרקע: יש יחס דומה) 4(בתשובה 

  :שאר האפשרויות אינן מתאימות
  .קרייןהוא מקום עבודתו של ה אולפן
  .שופטהוא מקום אליו אפשר להגיע בעקבות החלטתו של  כלא
  .נגרשל ההמשמש כחומר גלם לעבודתו ) עץ(הוא מקום בו גדל משהו  יער

  :פירושי מילים וביטויים

  .אדם שכותב מחזות זמר: היא מחזאימשמעות המילה 
  .אדם שמתכנן ומעצב מבנים: היא אדריכלמשמעות המילה 

.נכונה) 4(תשובה  .6

  .לפשוע אחר פירושו לגרום למישהו להדיח: היחס בין המילים המודגשות
  .לדברשהו פירושו לגרום למי לדובב: יש יחס דומה) 4(בתשובה 

  :שאר האפרויות אינן מתאימות
  .באופן שאינו משכנע להסבירפירושו  לתרץ

  .למתןאת ההיפך מ לעצמך פירושו לעשות להסלים
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  .להשתוקקמאוד פירושו  צותְר לִ 

  :פירושי מילים וביטויים

  .לגרום למישהו לעבור על החוק :היא להדיחמשמעות המילה 
  .ישהו לדברלגרום למ :היא לדובבמשמעות המילה 
  .להחמיר מצב קיים :היא להסליםמשמעות המילה 
  .משהו להירגע/לגרום למישהו :היא למתןמשמעות המילה 
  .לרצות מאוד דבר מה :היא להשתוקקמשמעות המילה 

.נכונה) 1(תשובה  .7

הוא  יואשאימו של יואש אומרת כי  .נבחן את דבריה, אימו של יואש דבריה של כולה להיות כוונתלמצוא מה  כדי
לדג  אימו של יואש משווה אותו. של גשםכדי לאסוף אל פיו כמה טיפות  כדג באגם המוציא ראשו אל מחוץ לאגם

יואש  -משמעות המשל בהקשר שלנו היא .שעושה מאמץ מיותר על מנת להשיג מעט ממה שמצוי סביבו בשפע
דבר המצוי בשפע מתחת לאפו כלומר הוא מחפש במקומות רחוקים , ב"בארה עבריתנוסע ללמוד ספרות 

  ).בסביבתו הקרובה(

.נכונה) 1(תשובה  .8

וננסה להבין כיצד  נבחן את דבריהם של גדי ומירית, כדי למצוא איזו מהאפשרויות מחלישה את שתי הטענות
  .ניתן להחליש את טענותיהם

  .הנרקיסים לא פרחו בגלל החום ,גדילטענת 
  .לא הושקוהנרקיסים לא פרחו מפני ש, מיריתלטענת 

  .הנרקיסים אפשרית גם בחום כבד וגם ללא דישון שפריחתהאפשרות שתחליש את שתי הטענות היא כזו שתראה 
. אך לא מזכירות את החום, נבחין שכולן עוסקות בדישון גינת השכן ובפריחת הנרקיסים, מהתבוננות בתשובות

ואינו ספציפי רק לגינתם אלא שרר גם , יםנשים לב שהחום הכבד ששרר בגינתם של גדי ומירית הוא תנאי אקל
  .בגינתו של השכן

סים הנרקי, כלומר. ואצלו הנרקיסים פרחו, השכן של גדי ומירית לא דישן את גינתו השנה. נכונה) 1(תשובה 
 תשובה זו מראה שפריחת. ן את גינתובגינתו של השכן אכן פרחו על אף החום הכבד ששרר ולמרות שלא דיש

  .ית גם בחום כבד וגם ללא דישוןהנרקיסים אפשר

.נכונה) 2(תשובה  .9

  .ר ליטווין"כדי למצוא איזה מהמשפטים מביע באופן הטוב ביותר את משמעות הציטוט נבחן את דבריה של ד
  .ר ליטווין אומרת שמערכת היחסים בין הורים לילדים כבר לא היררכית כשם שהייתה בעבר"ד

  .יחסים שבה לאחד יש סמכות והשני כפוף לה מערכת: מערכת יחסים היררכית פירושה
  .הסבר ומשא ומתן, הבנהבאמצעות  ה מכך שיתוף הפעולה ביניהם מושג פחות באמצעות כפייה ויותרכתוצא

דבר שלא מוזכר כלל , תשובה זו מתארת ירידה ברמת שיתוף הפעולה בין הורים לילדים. אינה נכונה) 1(תשובה 
  .ר ליטווין"בדבריה של ד

תשובה זו מתארת מצב שבו שונה אופי היחסים בין הורים לילדים וכתוצאה מכך שיתוף . נכונה) 2(בה תשו
  .הסבר ומשא ומתן, הפעולה ביניהם מושג פחות באמצעות כפייה ויותר באמצעות הבנה

הסבר ומשא , דרכים של הבנהב אך ורקשובה זו מתארת מצב שבו הורים משתמשים ת. אינה נכונה) 3(תשובה 
  ".לרוב"מסתייגת ומשתמשת במילה , בדבריה, ר ליטווין"ד. ומתן
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הסבר ומשא ומתן אינן דרכים היררכיות פחות משהיו בעבר אלא דרכים שהשימוש , הבנה. אינה נכונה) 4(תשובה 
  .שהפך להיררכי פחות, בהן גדל עקב שינוי באופי מערכת היחסים בין הורים לילדים

.נכונה) 4(תשובה  .10

ננסה להבין במה עוסקת , מצוא איזה מהמשפטים מביע בצורה הטובה ביותר את הנאמר בפסקהעל מנת ל
  . הפסקה

בפסקה נאמר שהגופים נדרשים ליצור ביצות . ב ובכך שיש גופים שפוגעים בהן"הפסקה עוסקת בביצות בארה
יצות המקוריות שלא רק שהם לא באמת משחזרים את הבבמקום אחר אך תחליפים אלו רק מזיקים יותר משום 

  .אחרותמערכות  ומכאן שנפגעות לא רק הביצות אלא גם –" החדשיםאלא שהם אף פוגעים באתרים 

.נכונה) 3(תשובה  .11

, ראשית נבין מהם הממצאים ומהי מסקנת החוקרים, עליה הסתמכו החוקרים לאכדי למצוא את הטענה אשר 
נפסול . ה שמסייעות לחבר בין הממצאים למסקנהולאחרמכן נבחן את הטענות שבתשובות וננסה למצוא את אל

  .את התשובה שהטענה בה לא משתלבת בחיבור בין הממצאים למסקנה

מכך ניתן. בדם Tיש קשר חיובי בין יצירת קשרים חברתיים לבין רמה גבוהה של תאי , בקרב קופים: הממצאים

.בדם Tשל תאי  נמוכהבין רמה יציבים ל בלתישיש קשר חיובי גם בין יצירת קשרים חברתיים להסיק 

  .יש קשר חיובי בין לחץ נפשי לבין מחלות זיהומיות, אדםבקרב בני : מסקנת החוקרים

לבין הגורמים ) לחץ נפשי ומחלות זיהומיות(נחפש בתשובות טענות שמסייעות לקשור בין הגורמים שבמסקנה 

.ופים לנאמר על בני אדםובין הנאמר על ק, )בדם Tקשרים חברתיים ורמת תאי (שבממצאים 

יש, כלומר. בדם לבין מחלות זיהומיות Tיש קשר שלילי בין רמה גבוהה של תאי , ) 1(על פי הטענה שבתשובה 

נשים לב שעל פי הטענה הדבר נכון לגבי קופים. בדם למחלות זיהומיות Tקשר חיובי בין רמה נמוכה של תאי 
  .ובני אדם גם יחד

יש , כלומר. יש קשר שלילי בין לחץ נפשי לבין קשרים חברתיים יציבים, בקרב קופים, )2(על פי הטענה שבתשובה 
  .לא נאמר שהדבר נכון לגבי בני אדם. יציבים-קשר חיובי בין לחץ נפשי לקשרים חברתיים בלתי

רמה נמוכה של 
בדם Tתאי 

מחלות 
זיהומיות

קשרים חברתיים לחץ נפשי
בלתי יציבים
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הטענה. אצל בני אדם דומה לזה שאצל קופיםבדם  Tהקשר בין לחץ נפשי לרמת תאי ) 4(על פי הטענה שבתשובה 
מציגות קשר חיובי בקרב בני אדם בין לחץ נפשי לבין , )2(עם הטענה שהוצגה בתשובה  ביחד, )4(שהוצגה בתשובה 

.בדם Tרמה נמוכה של תאי 

  : ניתן להגיע למסקנת החוקרים, ל וממצאי המחקר"באמצעות שלוש הטענות הנ

  .נכונה) 3(ולכן תשובה , הסתמכו החוקריםהן שלוש הטענות עליהן ) 4(-ו) 2(, )1(הטענות בתשובות 

.נכונה) 1(תשובה  .12

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

 ברתי כי הוא לוקהס, לאחר האזנה אחת לביצועה של מוניק ליצירהבראשית המשפט נאמר ש .נכונה) 1( תשובה
חשבתי בשמיעה ראשונה , כלומר( הלכה דעתי והשתנתהלאחר לא מעט האזנות חוזרות שו בפגמים למכביר

היגיון בכך שבהמשך  יש, אם כן). האזנות חשבתי שהביצוע טוב יותר לאחר כמהאך  ביצוע לא היה טובשה
חושב שהביצוע שלה  כבר איני, כלומר( יםרה כי הביצוע שלה הוא מן הגרועאינני נוטה עוד לסבהמשפט נאמר ש

  ).לא טוב

סברתי כי הוא , וניק ליצירהלאחר האזנה אחת לביצועה של מבראשית המשפט נאמר ש. נכונה אינה) 2(תשובה 
). עודני סבור שהביצוע מצויין, כלומר( לא השתנתה השקפתי כהוא זה אחר לא מעט האזנות חוזרותמופתי ושל

הביצוע שלה הוא מן הפחות אינני מסתייג מהסברה כי ך שבהמשך המשפט נאמר שהיגיון בכ אין, אם כן
  ).מוצלח אינואני מסכים עם הסברה כי הביצוע שלה , כלומר( מוצלחים

רתי כי הוא סב, לאחר האזנה אחת לביצועה של מוניק ליצירהבראשית המשפט נאמר ש. נכונה אינה) 3(תשובה 
חושב  עדייןאני , כלומר( ת חוזרות לא השתנתה השקפתי בהרבההאזנו לאחר לא מעטרחוק מלעורר עניין וש

הוא  אינני נוטה לסברה כי הביצוע שלהנאמר שאין היגיון בכך שבהמשך המשפט , אם כן). מעניין שהביצוע אינו
  ).מעניין ני לא מסכים לטענה שהביצוע שלה אינוא, כלומר( מן הפחות מעניינים

סברתי כי הוא , וניק ליצירהלאחר האזנה אחת לביצועה של משית המשפט נאמר שברא. נכונה אינה) 4(תשובה 
בשמיעה ראשונה חשבתי שהביצוע היה טוב , כלומר( יהאזנות חוזרות חל שינוי בהשקפת לאחר לא מעטמופתי וש

 אינניהיגיון בכך שבהמשך המשפט נאמר ש אין, אם כן). אך לאחר כמה האזנות חשבתי שהביצוע לא היה טוב
  ).שהביצוע היה מעולה מסכיםאני , כלומר(מסתייג עוד מהסברה כי הביצוע שלה הוא מן המעולים 

רמה נמוכה של לחץ נפשי
בדם Tתאי 

קשרים חברתיים 
יציבים בלתי

מחלות 
זיהומיות

על פי חיבור הטענות 
)4(-ו) 2(בתשובות 

על פי הטענה על פי הממצאים
)1(בתשובה 

מסקנת החוקרים

רמה נמוכה של לחץ נפשי
 בדם Tתאי 

קשרים חברתיים 
 בלתי יציבים
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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

מחקרים מדעיים הראו כי מיתרי הקול של בני אדם שונים המשפט נאמר ש בראשית. נכונה אינה) 1(תשובה 
התברר כי הטענה שאי , אף על פי כןשהיגיון בכך שבהמשך המשפט נאמר  אין, אם כן .אלה לאלהדומים מאוד 

, כלומר( במיתרי הקול שלהם היא טענה נכונהאפשר להבחין בין זמרת סופרן לזמר בס רק באמצעות התבוננות 
  ).התבוננות במיתרי הקול שלהם מרים שונים באמצעותאי אפשר להבחין בין ז, שמיתרי הקול דומים תלמרו

אינם  מחקרים מדעיים הראו כי מיתרי הקול של בני אדם שוניםבראשית המשפט נאמר ש. נכונה) 2( תשובה
להבחין בין זמרת  מכאן שהטענה שאי אפשרהיגיון בכך שבהמשך המשפט נאמר ש יש, אם כן .דומים אלה לאלה

, כיוון שמיתרי הקול שונים, כלומר" (סופרן לזמר בס רק באמצעות התבוננות במיתרי הקול שלהם אינה נכונה
  .)במיתרי הקול שלהם התבוננות ניתן להבחין בין זמרים שונים באמצעות

ני אדם שונים אינם מחקרים מדעיים הראו כי מיתרי הקול של בבראשית המשפט נאמר ש. נכונה אינה) 3(תשובה 
שההבדלים בין  בהנחה אין אמת, לפיכךהיגיון בכך שבהמשך המשפט נאמר ש אין, אם כן. ה לאלהדומים אל

ניתן היה לצפות שאם מיתרי הקול של בני . ם מהבדלים במבנה מיתרי הקול שלהםקולותיהם של בני אדם נובעי
  . הדבר ישפיע על השוני גם בקולותיהם, אדם שונים אלה מאלה

מחקרים מדעיים הראו כי מיתרי הקול של בני אדם שונים בראשית המשפט נאמר ש. נכונה אינה )4(תשובה 
מכאן הסיקו החוקרים כי הטענה שאי היגיון בכך שבהמשך המשפט נאמר ש אין, אם כן. להדומים מאוד אלה לא

הם , כלומר" (שלהם אינה נכונהאפשר להבחין בין זמרת סופרן לזמר בס רק באמצעות התבוננות במיתרי הקול 
  ).להבחין בין זמרים שונים באמצעות התבוננות במיתרי הקול שלהם ניתןהסיקו כי 

 .נכונה) 1(תשובה  .14

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

אפשר ללמוד דבר מסגנון כלי החרס -שמיט מערער על הטענה שאיבראשית המשפט נאמר ש. נהנכו) 1( תשובה
שמיט חושב שניתן ללמוד , כלומר( של תושבי המקום בעבר הנחשפים באתרים ארכאולוגיים על ההרכב האתני

לשיטתו ש היגיון בכך שבהמשך המשפט נאמר יש, אם כן). מסגנון כלי החרס על ההרכב האתני של תושבי המקום
, על חדירה של אוכלוסייה ממוצא אתני שונה בהכרחשינוי בסגנון עיצובם של הכלים אמנם אינו מעיד , של שמיט

  .המשכיות בסגנון העיצוב מאפשרת לקבוע כי לא התרחשה חדירה שכזו אך

ן כלי אפשר ללמוד דבר מסגנו-שמיט מסכים עם הטענה שאיראשית המשפט נאמר שב. נכונה אינה) 2(תשובה 
שמיט חושב שלא , כלומר( ההרכב האתני של תושבי המקום בעברהחרס הנחשפים באתרים ארכאולוגיים על 

אין היגיון בכך שבהמשך , אם כן). ניתן ללמוד דבר מסגנון כלי החרס על ההרכב האתני של תושבי המקום
יה יעל חדירה של אוכלוס חבהכרשינוי סגנון עיצובם של הכלים שנמצאו באתר מעיד , נאמר שלשיטתו המשפט

  .ממוצא אתני שונה

אפשר ללמוד דבר מסגנון כלי -שמיט מערער על הטענה שאיבראשית המשפט נאמר ש. נכונה אינה) 3(תשובה 
שמיט חושב שניתן , כלומר( ההרכב האתני של תושבי המקום בעברהחרס הנחשפים באתרים ארכאולוגיים על 

אין היגיון בכך שבהמשך המשפט נאמר  ,אם כן). אתני של תושבי המקוםללמוד מסגנון כלי החרס על ההרכב ה
שינוי בסגנון עיצובם של הכלים שנמצאו באתר אינו מעיד בהכרח על חדירה של אוכלוסייה ממוצא , שלשיטתו
  .המשכיות בסגנון העיצוב אינה מאפשרת לקבוע כי לא התרחשה חדירה שכזו וכמו כן, אתני שונה
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אפשר ללמוד דבר מסגנון כלי -שמיט מסכים עם הטענה שאיבראשית המשפט נאמר ש. נכונה אינה) 4(תשובה 
שמיט חושב שלא , כלומר( ההרכב האתני של תושבי המקום בעברהחרס הנחשפים באתרים ארכאולוגיים על 

 אין היגיון בכך שבהמשך, אם כן). ניתן ללמוד דבר מסגנון כלי החרס על ההרכב האתני של תושבי המקום
על חדירה של  אינו מעיד בהכרחשינוי סגנון עיצובם של הכלים שנמצאו באתר , המשפט נאמר שלשיטתו

כי לא התרחשה חדירה  מאפשרת בהחלט לקבועהמשכיות בסגנון העיצוב  אך, אוכלוסייה ממוצא אתני שונה
  .שכזו

.נכונה) 4( תשובה  .15

הבין את ננסה ל, הטענה המרכזית המוצגת בפסקהכדי למצוא איזה מן המשפטים מסכם באופן הטוב ביותר את 
  .הרעיון המרכזי המובע בה

תביעה לחלוקת קרקעות : בפסקה נאמר שבשלהי תקופת הרפובליקה הרומית גברו שתי תביעות עיקריות
בעוד התביעה לחלוקת  אך: "בהמשך הפסקה נאמר. ולאספקת לחם זול להמונים ותביעה לשמיטת חובות

  "...תביעה לשמיטת חובות עלתה מקרב האצילים ...עממית שהקרקעות הייתה דרי
שהרי מטרת הראשונה הייתה להקל על פשוטי העם ומטרת , משמעות הדבר שקיים ניגוד בין שתי התביעות

מכאן ניתן להסיק שבשלהי תקופת הרפובליקה הרומית מחו הן פשוטי העם . האחרונה הייתה להקל על האצולה
  .סיבותיה שלהכל קבוצה מ -והן האצילים

.נכונה) 4(תשובה  .16

  .וננסה להבין את דברי, ל עוואטכדי למצוא איזו מההנחות נמצאת בבסיס טענתו ש
 עוואט טוען שיצירות ספרותיות שנכתבו בשפה שאינה שפת האם של כותבן שמרו על הפופולריות שלהן בעולם

מדבריו של עוואט עולה . עי לשפות אחרותמשום שהיה קל יותר לתרגמן תרגום קולח וטב, יותר מיצירות אחרות
הן היו פופולריות יותר ולכן  יותר נהנו מהן קוראים, ור תרגום קולח ליצירות אלהכי מכיוון שהיה קל יותר ליצ
בבסיס טענתו של עוואט נמצאת ההנחה שכאשר אנו קוראים טקסט שתורגם תרגום . מיצירות ספרותיות אחרות

פוחתת הנאתנו , כאשר אנו קוראים טקסט שתורגם תרגום שאינו קולח, ומכאןאנו נהנים ממנו יותר , קולח
  .מהקריאה

 .נכונה) 4(תשובה  .17

נעבוד עם התשובות ונבדוק איזו מן התשובות , אחת מהמילים בסיסמהכדי להבין איזו מהמילים יכולה להיות 
  .אינה יוצרת סתירה בין הכללים

  . אינה נכונה) 1(תשובה 
  .את הכלל הראשון סותרת אינהמילה זו . 'אך לא מופיעה האות מ' מופיעה האות א "אפיפית"במילה 
במילה הנוספת תופיע האות , ניעל מנת לקיים את הכלל הש. יותר מפעם אחת' מופיעה האות פ" אפיפית"במילה 

  .יכולות להופיע יחד בססמהאינן ' מ-ו' שהרי האותיות א, הראשוןמצב זה סותר את הכלל . 'מ

  .אינה נכונה) 2(בה תשו
  .מילה זו סותרת את הכלל הראשון. 'מ- ו' מופיעות האותיות א" אומנת"במילה 

  .אינה נכונה) 3(תשובה 
  .סותרת את הכלל הראשון מילה זו אינה. 'אך לא מופיעה האות מ' מופיעה האות א" פלא"במילה 
שהמילה הנוספת תתחיל גם היא באות משמעות הדבר היא , לפי הכלל השלישי. 'מתחילה באות פ" פלא"המילה 

מצב . 'כזו תופיע האות מבססמה , לפי הכלל השני. יותר מפעם אחת' מצב זה יצור ססמה בה מופיעה האות פ. 'פ
  .זה סותר את הכלל הראשון
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  .נכונה) 4(תשובה 
  .מילה זו אינה סותרת את הכלל הראשון. 'אות אאך לא מופיעה ה' מופיעה האות מ" פומה"במילה 
משמעות הדבר היא שהמילה הנוספת תתחיל גם היא באות , לפי הכלל השלישי. 'מתחילה באות פ" פומה"המילה 

מצב . 'בססמה כזו תופיע האות מ, לפי הכלל השני. יותר מפעם אחת' מצב זה יצור סיסמה בה מופיעה האות פ. 'פ
  .זה לא סותר אף לא אחד מן הכללים

.נכונה) 4(תשובה  .18

באמצעות ניתן להסיק שהירח הוא לא הגוף השמימי היחיד שנחקר , הראשון בפסקה הראשונהלפי המשפט 
הוא עדיין הגוף ("וניתן להסיק שרק בו ביקרו בני אדם , )"שנחקר באמצעות חלליות הראשון הוא העצם("חלליות 

  ").שביקרו בו אסטרונאוטים היחידהשמימי 

 .נכונה) 1(תשובה  .19

השימוש במילה ). 6שורה ..." (מות בהירות והרריות המצולקות במכתשים רביםר: "...לפי הפסקה השניה
  .שנפער בקרקע הירח לפני זמן רב" פצע"נועד להציג את המכתשים כשריד ל" מצולקות"

.נכונה) 1(תשובה  .20

ננסה להבין , 1959כדי לדעת איזה מהתרשימים מציג את מיקומם היחסי של הגופים בהתרחשות שאירעה בשנת 
צד שלעולם , את צידו הרחוק של הירח 3-צילמה החללית לונה, 1959בהתרחשות שאירעה בשנת . ת ההתרחשותא

  .אינו פונה לכדור הארץ

  .זה שאינו פונה לכדור הארץ, נמצאת בצד הרחוק של הירח 3-בסרטוט שמתואר החללית לונה. נכונה) 1(תשובה 

מצב . שחוצץ בינה לבין הירח, נמצאת ליד כדור הארץ 3-ונהבסרטוט שמתואר החללית ל. אינה נכונה) 2(תשובה 
  .זה לא יאפשר צילום של הירח

מצב זה מאפשר צילום . נמצאת בין הירח לכדור הארץ 3-בסרטוט שמתואר החללית לונה. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .ולא של צידו הרחוק, של צידו הקרוב של הירח

מצב זה מאפשר צילום . נמצאת בין הירח לכדור הארץ 3-החללית לונהבסרטוט שמתואר . אינה נכונה) 4(תשובה 
  .ולא של צידו הרחוק, של צידו הקרוב של הירח

.נכונה) 1(תשובה  .21

רוב . עזה של אסטרואידים ומטאוריטים" הפגזה"בפסקה השלישית מתוארים פני הירח ככאלה שספגו 
ככל שחלף הזמן שככה . הכהות" ימות"כך נוצרו הו, המכתשים הגדולים התמלאו במרוצת השנים בלבה בזלתית

  .על הימות מופיעים פחות מכתשים מכיוון שהן ספגו פחות פגיעות של אסטרואידים ומטאוריטים. ההפגזה
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.נכונה) 4(תשובה  .22

אך ...עקבות פגיעתם של גופים שמימיים בכדור הארץ נמחו מפניו של כוכב הלכת: "לפי הפסקה הרביעית
בפסקה החמישית ניתן להסיק שבגלל לפי הנאמר ). 29-31שורות ..." (במקביל על הירח" תועדה"ו ההיסטוריה הז

אך נשארו , שעקבותיהם על כדור הארץ נעלמו, התרחשו עליהם תהליכים דומים קרבה שבין כדור הארץ לירחה
  .על הירח

.נכונה) 4(תשובה  .23

  ).25שורה " (מיליארדי השנים האחרונותמעט מאוד התרחש על הירח בשלושת : "לפי הפסקה הרביעית
אך ...עקבות פגיעתם של גופים שמימיים בכדור הארץ נמחו מפניו של כוכב הלכת: "לפי הפסקה החמישית

נאמר העל פי ). 29-31שורות " (שם אפשר לחשוף אותה ולפענחה, במקביל על הירח" תועדה"ההיסטוריה הזו 
ץ הוא שפני הירח כמעט לא השתנו בשלושת מיליארדי השנים מאפיין המייחד את הירח מכדור האר, בקטע

  .בעוד שפני כדור הארץ השתנו הן בשל גורמים טבעיים והן בשל פעילות אנושית, האחרונות
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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

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

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  

התשובה 
  הנכונה

4  1  2  4  1  

 .נכונה) 2(תשובה  .1

  חישוב בעזרת נוסחת האחוזים: 'דרך א

.נשתמש בנוסחת האחוזים, 35-מ 10%-ממנו שווים ל 20%- כדי למצוא מהו המספר ש

את המספר השלם אשר ממנוכלומר עלינו למצוא , 3.5הם  ממנו 20%-עלינו למצוא מספר ש. 3.5הם  35-מ 10%

: לפי נוסחת האחוזים.  נלקח האחוז
100

אחוז
חלקשלם  .נציב בנוסחה את הנתונים ונקבל:

100

20
5.3  שלם

:ונקבל 10-נצמצם את השבר ונכפול את שני האגפים ב

שלם

שלם

שלם






5.17

2:/235

10/
10

2
5.3

.17.5קיבלנו שהשלם שווה 

  שימוש ביחס: 'דרך ב

.ביחס נשתמש, 35-מ 10%-ממנו שווים ל 20%- למצוא מהו המספר שכדי 

: לפי נוסחת האחוזים. 10%- מ 2גדול פי  20%
100

אחוז
חלקשלם . ניתן להציג את הנוסחה גם כך:

100

 שלםאחוז
חלק


  

אך נרצה, 2פי  אם ניקח אחוז הגדול. האחוז והשלם: נביט על המונה ונבחין שהוא מורכב ממכפלת שני איברים
כך שתוצאת המכפלה שבמונה תישאר ,2הרי שנצטרך לבחור שלם הקטן פי , שהחלק שיתקבל יישאר באותו גודל

על השלם שאנו מחפשים להיות , לכן כדי שגודל החלק שמתקבל יהיה שווה בשני המקרים. זהה למצב הקודם
.35- מ 2קטן פי 

. 35-מ 10%-וים לממנו יהיו שו 20%ולכן  35- מ 2קטן פי  17.5
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.נכונה) 2(תשובה  .2

כדי למצוא כמה שווה 
d
c

.לפי הנתונים שבשאלה ובסרטוט d-ו cנבדוק מה ניתן לדעת על , 

ננסה לבדוק אם , בעוד נתון יחס בין צלעות במשולש אחר, מכיוון ששואלים על יחס בין צלעות במשולש אחד
מתואר בסרטוט שהזווית , נשים לב שמלבד הזוויות הישרות שבתוך המשולשים .מתקיים דמיון בין המשולשים

מכך. bמאונך לישר  aוגם ישר , bמאונך לישר  cישר , כלומר. היא זווית ישרה c-ו bשנוצרת בחיתוך הישרים 
ם שווהלבין הישר עליו מונחים המשולשי aשהזווית שבין , מכאן. מקבילים זה לזה c-ו aניתן ללמוד שהישרים 

).אלה זוויות שוות בין ישרים מקבילים(לישר עליו מונחים המשולשים  cלזווית שבין 

ומכאן שגם הזווית , בשני המשולשים יש שתי זוויות שוות
  .השלישית בשניהם שווה והמשולשים דומים זה לזה

במשולשים דומים היחס בבין כל שתי צלעות במשולש אחד 
  :מכאן. המתאימות במשולש השני שווה ליחס שבין שתי הצלעות

2

1


b
a

d
c

.נכונה) 3(תשובה  .3

  .נפשט את הביטוי על ידי ביצוע פעולות הכפל המופיעות בו, כדי למצוא מה ערכו של הביטוי עליו שואלים

ננסה לפשט את הביטוי . הוא מספר חיובי aכלומר , a0נתון     35  aaaעליו שואלים.

הערך המוחלט של . על מנת לבצע את פעולות הכפל, מסימני הערך המוחלט" להיפטר"ראשית ננסה  5 5הוא

הרי שהערך המוחלט של , הוא מספר חיובי a-ומכיוון ש a הואa .לכן נוכל לכתוב את הביטוי מחדש כך:

    35  aaa
  :כעת נבצע את פעולות הכפל אשר בסוגריים הימניים ונקבל

    
   2

2

15

35

aa
aa





נבצע את פעולת הכפל בין האיברים כאשר נקפיד על כך שתוצאת המכפלה של . קיבלנו מכפלה של שני איברים
  :שני איברים שליליים היא חיובית ונקבל

    32 1515 aaa 

x x 
b 

c d
a 
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.נכונה) 1(תשובה  .4

.נבדוק מה ניתן לדעת לגביה מתוך הנתונים והסרטוט βכדי למצוא מה גודל הזווית 

β זווית שבו נמצאת גם הזווית -היא זווית במשולש ישרα אם נמצא את, ולכן

.βכל לחשב את גודלה של נו, αגודלה של 

60γ -שבו נתונה זווית ישרה ו, נמצאת במשולש הגדולα2זווית שגודלה   .סכום

-שווה ל30.αהוא α2ומכאן שגודל הזווית , 180הזוויות במשולש הוא 
2

1
-מ

30 ולכן15α  .נוסיף את גודל הזוויות שמצאנו על הסרטוט:

במשולש180-כך שתשלים את סכום הזוויות ל βכעת נוכל לחשב את גודל זווית
  :נציב ונקבל. הזווית הקטן- ישר

75β

105/180β105

18090β15

18090βα







.נכונה) 4(תשובה  .5

כדי למצוא באיזה מהמספרים שבתשובות הביטוי  246 x נפשט את הביטוי ונמצא את, לא בהכרח מתחלק
  .מחלקיו

הביטוי  246 xולכן נוכל להוציאו כגורם משותף ולקבל 6-ברים המתחלקים במורכב מחיבור בין שני אי:

 246  x

מכפלה מתחלקת בהכרח בכל אחד מן האיברים המרכיבים אותה ובכל אחד . קיבלנו מכפלה של שני איברים
  : נבדוק מה ניתן לדעת על המחלקים של כל אחד מאיברי המכפלה. מהמחלקים של איברים אלה

תן לקבוע מהם המחלקים של האיבר לא ני 24x שכןx יכול להיות כל מספר חיובי ושלם ולכן ערך האיבר

.xומחלקיו יכולים להשתנות לפי ערכו של 
32מתחלק למכפלה 6האיבר   הם מחלקים שלו 3-ו 2ולכן:

 2432  x
).6שהם מחלקי האיבר ( 3-וב 2-ב, )שהוא אחד מאיברי המכפלה( 6-הכרח במכאן שהביטוי מתחלק ב

  . נכונה) 4(נפסלות ולכן תשובה ) 3(-ו) 2(, )1(תשובות 

=15 

=15 

 

=60 
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.נכונה) 1(תשובה  .6

. כדי למצוא מה היקף המלבן נשתמש בנתוני השאלה ובסרטוט

נתון שקודקודי המעוין . ות המלבןהיקף מלבן מורכב מסכום ארבע צלעותיו ולכן ננסה למצוא את אורך צלע
קודקודי המעוין מחלקים כל צלע של המלבן לשני , כלומר. החסום במלבן נמצאים על מרכזי צלעות המלבן

מכאן שאורך הצלע כולה. מ"ס 3בסרטוט נתון שאורכה של מחצית מאחת מצלעות המלבן הוא . חלקים שווים
.מ"ס 6הרי שגם אורך הצלע שמולה הוא  מכיוון שבמלבן צלעות נגדיות שוות. מ"ס 6הוא  

מכיוון. מ"ס 5בסרטוט נתון שאורך אחת מצלעות המעוין הוא . נעבור למצוא את אורך הצלעות האחרות במלבן
.מ"ס 5הרי שאורך כל צלעות המעוין הוא , שבמעוין כל הצלעות שוות

. נביט על אחד מהמשולשים הנוצרים בפינות המלבן על ידי המעוין
-כיוון שבמלבן כל הזוויות ישרות הרי שמשולשים אלה הם ישרימ

מ"ס 3מצאנו שאורך הניצב המאונך במשולשים אלה הוא . זווית
משולש, לפי משפט פיתגורס. מ"ס 5הוא ) צלע המעוין(ואורך היתר 

מ הוא"ס 5מ ואורך היתר שלו "ס 3ישר זווית שאורך אחד מניצביו 
ומכאן 5:4:3ה הפיתגורית משולש שאורכי צלעותיו הם השלש

.מ"ס 4שאורך הניצב השני הוא 

ומכאן שאורך, מ מהווה מחצית מצלע המלבן"ס 4הניצב שאורכו 
.מ"ס 8גם אורך הצלע שמולה הוא . מ"ס 8הצלע כולה הוא 

  :נחבר את אורכי כל הצלעות כדי למצוא את היקף המלבן
2816128866 

.מ"ס 28ף המלבן הוא היק

.נכונה) 1(תשובה  .7

. ניעזר בנתוני השאלה ונגדיר את הקבוצות לפי מה ששאלו, כדי למצוא כמה תלמידים בכיתה

תלמידים לומדים כימיה 20 -'קבוצה א
תלמידים לומדים פיזיקה 16 - 'קבוצה ב

תלמידים לומדים גם כימיה וגם פיזיקה 12 -'וגם קבוצה ב' גם קבוצה א
נתון שכל אחד מתלמידי הכיתה לומד לפחות אחד מהמקצועות ולכן אין תלמידים  -'ולא קבוצה ב' קבוצה א לא

  .שלא לומדים כימיה ולא לומדים פיזיקה

.x-זה הנתון שעליו שאלו ולכן נסמנו ב -כ"סה

  ):'וגם ב' גם א+ כ"סה= 'ולא ב' לא א+ 'קבוצה ב+ 'קבוצה א(נשתמש בנוסחת החפיפה 

24

12/3612

1620012






x
x
x

.תלמידים בכיתה 24ישנם , כלומר

5
3

4
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.נכונה) 3(תשובה  .8

נשתמש בנתוני השאלה כדי לחשב, בדיוק 00:12-ב B-כדי להגיע ל A-כדי למצוא מתי הסוס היה צריך לצאת מ
  .את מהירותו של הסוס ואת אורך הדרך שהיה צריך לעבור

כלומר הזמן שלקח. 00:12-ב B -ש והגיע ל"קמ 5הלך במהירות קבועה של , 00:09-ב A-נתון שחמור יצא מ
אם אנו יודעים את מהירותו של החמור ואת הזמן שלקח לו לעבור את . שעות 3 לחמור להשלים את הדרך הוא

מהירותזמןדרך:הרי שניתן לחשב את אורך הדרך לפי נוסחת התנועה, הדרך  .נציב את הנתונים בנוסחה
  :ונקבל

דרך

דרך




15

35

.מ"ק 15הוא ) B-ל Aהדרך בין (כלומר אורך הדרך אותה עבר החמור 

הרי, אם ידוע אורך הדרך וידועה המהירות, גם כאן. ש"קמ 6-ב, מ"ק 15כלומר , נתון שסוס הלך את אותה הדרך

זמן: וסחת התנועהשנוכל לחשב את הזמן על פי נ
מהירות

דרך
.

  :נציב את הנתונים על תנועת הסוס בנוסחה ונקבל

זמן

זמן





5.2
6

15

B-שעות ולכן כדי להגיע ל 2.5הוא  B-ל A-קיבלנו שהזמן שייקח לסוס לעבור את הדרך מ
.30:09-כלומר ב, יהיה עליו לצאת שעתיים וחצי קודם, 00:12-ב

.נכונה) 3(תשובה  .9

,על פי חלקו התחתון של התרשים. נשתמש בנתוני התרשים 1990כדי למצוא כמה מאמרים כתבה מירב בשנת 
.אמיר וחנן היו החוקרים היחידים בצוות המחקר, מירב 1990בשנת 

. למספר המאמרים שכתבה מירב בשאלה נתון שבשנה זו מספר המאמרים הכולל שכתבו אמיר וחנן היה שווה
  .והחצי השני נעשה על ידי אמיר וחנן יחדיו, עבודת הכתיבה התחלקה כך שחצי ממנה נעשתה על ידי מירב, כלומר

אם השלושה כתבו. מאמרים סך הכל 30מחלקו האמצעי של התרשים נבחין שבשנה זו כתבו חברי הצוות יחדיו 
ולכן מירב כתבה 15הם  30-מחצית מ. המאמרים 30- ה מחצית מהרי שמירב כתב, מאמרים סך הכל 30יחדיו 

.1990-מאמרים ב 15
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.נכונה) 2(תשובה  .10

,עלה מספר המאמרים שכתבו חברי הצוות בהשוואה לשנה הקודמת 1998-1991כדי למצוא בכמה מהשנים 
ים הרלוונטיות נעבור על כל אחת מהשנ, בעוד שהמשכורת החודשית הממוצעת לחוקר ירדה בשנה הקודמת

  . בתרשים ונבדוק אילו מהן עומדות בהגדרה עליה שואלים

מספר המאמרים שכתבו חברי הצוות מופיע בחלקו האמצעי של התרשים והמשכורת החודשית הממוצעת לחוקר 
עבור כל שנה נבדוק האם העמודה בחלק האמצעי של התרשים גבוהה יותר מהעמודה שצמודה לה . בחלקו העליון

והאם העמודה בחלק העליון של התרשים נמוכה מהעמודה שצמודה לה , )המייצגת את השנה שלפני(משמאל 
  .משמאל

מתוך השנים עליהן 2-כלומר מצב זה התקיים ב, 1996-ו 1992השנים היחידות בהן מצב זה מתקיים הן 
  .שואלים

.נכונה) 3(תשובה  .11

.נשתמש בתכונות הממוצע 1993-תמר וחנן ב, לכדי למצוא מה הייתה המשכורת החודשית הממוצעת של יגא
,יגאל, עודד: חוקרים בצוות המחקר 4עבדו  1993מהתבוננות בחלקו התחתון של התרשים ניתן לראות כי בשנת 

  . תמר וחנן
נתבונן בחלקו העליון של התרשים ונבחין שהמשכורת , מכיוון שהשאלה עוסקת במשכורת חודשית ממוצעת

אנו יודעים שהיו ארבעה חוקרים בצוות. שקלים 2,500הייתה  1993כל הארבעה בשנת  החודשית הממוצעת של

על פי נוסחת הממוצע  . שקלים 2,500וכל אחד השתכר בממוצע  האיברים סכוםממוצעהאיברים מספר 
10,000סכום השכר הכולל של הארבעה היה  4500,2000,10  . השקלים הללו נתון שעודד 10,000מתוך

תמר וחנן היה, יגאל -החוקרים האחרים 3 מכאן ששכרם הכולל של. שקלים לחודש 1,000ממוצע השתכר ב

9,000  ₪ 000,9000,1000,10  .תמר וחנן לפי נוסחת, כעת ניתן לחשב את השכר הממוצע של יגאל

ממוצע: הממוצע
האיברים מספר

האיברים סכום
 .נציב ונקבל:

000,3
3

000,9


.שקלים 3,000הייתה  1993תמר וחנן בשנת , החודשית הממוצעת של יגאל מצאנו שהמשכורת

.נכונה) 1(תשובה  .12

כדי למצוא בין אילו שתי שנים עוקבות הייתה העלייה הגדולה ביותר באחוזים במשכורת החודשית הממוצעת 
נשווה בין . קחאחוז מחושב לפי גודל החלק מתוך השלם ממנו הוא נל. נשתמש בתכונות האחוז, לחוקר בצוות

  .התשובות וננסה למצוא עבור איזו תשובה נלקח החלק הגדול ביותר ביחס לשלם ממנו הוא נלקח

500- השכר עלה ב, כלומר. שקלים 2,500-שקלים ל 2,000-עלה השכר מ 1993-ל 1992בין . נכונה) 1(תשובה 
השלם שממנו התבצעה עלייתנבדוק מה חלקם מ, השקלים 500כדי לחשב את גודל האחוז שמהווים . שקלים
לכן נחשב כמה אחוזים מהווים. שקלים 2,000שהיה  1992השלם הוא השכר הממוצע החודשי בשנת . השכר

:שקלים ונקבל 2,000-מ 500

%25
4

1

2000

500


.25%-עלה השכר הממוצע החודשי ב 1993-ל 1992מצאנו שבין 
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שהתקבלו 25%-ונבדוק האם השכר בה עלה ביותר או פחות מ נשווה את מה שקיבלנו לתשובה הבאה, כעת
כך . שבה האחוז המתקבל קטן יותר, מבין השתיים שאנו משווים, נפסול בכל פעם את התשובה. בתשובה זו

  .נמשיך עבור כל אחת מהתשובות

אם חלק זה גדולנשווה ונבדוק ה. שקלים 2,875-ל 2,500-עלה השכר מ 1994-ל 1993בין . אינה נכונה) 2(תשובה 
)1(בתשובה . שקלים 2,500מתוך שלם שערכו של  325- השכר עלה ב). 1(או קטן מן האחוז שמצאנו בתשובה 

בתשובה. גודל החלק שנלקח בתשובה זו קטן יותר, כלומר. שקלים 325- שקלים שהם יותר מ 500- השכר עלה ב
.שקלים 2,500השלם בתשובה זו שערכו אשר קטן יותר מ 2,000עליית השכר נעשתה מתוך שלם שערכו ) 1(

גדול יותר ) מכנה(קטן יותר והוא נלקח משלם ) המונה(אם גודל החלק . גודל השלם בתשובה זו גדול יותר, כלומר
קטנה מהעליה בשכר באחוזים ) 2(כלומר העליה בשכר באחוזים בתשובה . הרי שהאחוז שיתקבל יהיה קטן יותר

   .סלתנפ) 2(ולכן תשובה ) 1(בתשובה 

נשווה ונבדוק האם חלק זה גדול .שקלים 2,750-ל 2,250-עלה השכר מ 1997-ל 1996בין . אינה נכונה) 3(תשובה 
גם בתשובה. שקלים 2,250שקלים מתוך שלם שערכו  500- השכר עלה ב). 1(או קטן מן האחוז שמצאנו בתשובה 

,שקלים 2,250אך השלם בתשובה זו הוא , כך שגודל החלק זהה בשתי התשובות, שקלים 500-השכר עלה ב) 1(
נותר זהה אך השלם) המונה(אם גודל החלק . שקלים 2,000שערכו ) 1(כלומר הוא גדול מן השלם בתשובה 

קטנה ) 3(כלומר העליה בשכר באחוזים בתשובה . גדול יותר הרי שהאחוז שיתקבל יהיה קטן יותר) המכנה(
  .נפסלת) 3(תשובה ולכן ) 1(מהעליה בשכר באחוזים בתשובה 

נשווה ונבדוק האם חלק זה גדול. שקלים 3,000-ל 2,750-עלה השכר מ 1998-ל 1997בין . אינה נכונה) 4(תשובה 
)1(בתשובה  .שקלים 2,750שקלים מתוך שלם שערכו  250- השכר עלה ב.  )1(או קטן מן האחוז שמצאנו בתשובה 

בתשובה. גודל החלק שנלקח בתשובה זו קטן יותר, כלומר. שקלים 250- שקלים שהם יותר מ 500- השכר עלה ב
.שקלים 2,250אשר קטן יותר מהשלם בתשובה זו שערכו  2,000עליית השכר נעשתה מתוך שלם שערכו ) 1(

גדול יותר ) מכנה(קטן יותר והוא נלקח משלם ) המונה(אם גודל החלק . גודל השלם בתשובה זו גדול יותר, כלומר
קטנה מהעליה בשכר באחוזים ) 4(כלומר העליה בשכר באחוזים בתשובה . ל יהיה קטן יותרהרי שהאחוז שיתקב

   .נפסלת) 4(ולכן תשובה ) 1(בתשובה 

. נכונה) 1(נפסלות ולכן תשובה ) 4(-ו) 3(, )2(תשובות 

.נכונה) 3(תשובה  .13

mnכדי למצוא מה ערכו של הביטוי    של ננסה למצוא את ערכםn ו-m מתוך נתוני השאלה.

ספרתי יהיה גדול-כדי שמספר תלת. 11ספרתי הגדול ביותר שסכום הספרות שלו -הוא המספר התלת n-נתון ש
.9ספרת המאות הגדולה ביותר האפשרית היא . ספרת המאות שלו צריכה להיות גדולה ככל האפשר, ככל האפשר

ספרת, 11מכיוון שנתון שסכום ספרות המספר הוא . פשריתנמשיך לחפש את ספרת העשרות הגדולה ביותר הא
ספרת, 11כדי לקיים את הנתון שלפיו סכום ספרות המספר הוא .  2העשרות הגדולה ביותר האפשרית היא 

ספרתי הגדול ביותר שסכום הספרות שלו-זהו המספר התלת. 920נקבל את המספר . 0האחדות חייבת להיות 
11.

ספרתי יהיה קטן-כדי שמספר תלת. 11ספרתי הקטן ביותר שסכום הספרות שלו -ר התלתהוא המספ m-נתון ש
.1ספרת המאות הקטנה ביותר האפשרית היא . ספרת המאות שלו צריכה להיות קטנה ככל האפשר, ככל האפשר

ת ספרת העשרות שלו צריכה להיות קטנה ככל האפשר ולכן נבחר בספר, כדי שמספר זה יהיה קטן ככל האפשר
ומצב זה אינו אפשרי שכן ספרות נעות בין 10ספרת האחדות תהיה  0אם נבחר בספרת עשרות שהיא ( 1העשרות 

.)11=1+1+9( 9ספרת האחדות צריכה להיות , 11מכיוון שנתון שסכום הספרות הוא ). בלבד 9-ל 0

:שמצאנו בביטוי עליו שואלים ונקבל m-ו nנציב את 
8011982019100920119920 mn

.801אנו שערך הביטוי הוא מצ



  2013פברואר   פרק ראשון –חשיבה כמותית 

.נכונה) 4(תשובה  .14

נשתמש בהצבת מספרים , כלומר באיזה נקודה בהכרח עובר הישר, כדי למצוא איזה מהטענות נכונה בהכרח
  .מהראש

על פי הוראות השאלה נסרטט ישר העובר בנקודה  ca,הנקודה . ובראשית הצירים ca,מצאת ברביע השנינ

שלילי aמכאן שנוכל להסיק שהנעלם . חיוביים y-שליליים וערכי ה x-ברביע זה ערכי ה. של מערכת הצירים
ונקבל שערך 2a ,3bלדוגמא נציב . נציב מספרים מהראש שיתאימו לנעלמים אלו. חיובי cוהנעלם 

הנקודה  ca,  הוא 3,2 .נקודות בהן עובר 2הרי שנתונות , מכיוון שהישר הנתון עובר גם בראשית הצירים

צעדים 3יש לזוז , x-צעדים שזזים על ציר ה 2על כל , לפי הצבה זו. הישר כך שאפשר להסיק כיצד מתנהג הישר

גדול פי  3מכיוון שהמספר . y-על ציר ה 5.1 הרי שניתן להסיק שעבור נקודות הנמצאות על ישר, -2מהמספר

גדול פי  y-זה מתקיים שערך ה 5.1 מערך ה-x.

מתאימהונבדוק איזו תשובה 2a ,3cנציב , c-ו aמכיוון שכל התשובות מבוטאות באמצעות הנעלמים 
  .להתנהגות הישר שמצאנו

עבור הנקודה . אינה נכונה) 1(תשובה 






 3

1
,

2

1
-לא מתקיים ש 

3

1
גדול פי  5.1 -מ 

2

1


נקודה זו, כלומר .

  .הישר ולכן אינה נמצאת בהכרח על  אינה מתאימה להתנהגות הישר שמצאנו

עבור הנקודה . אינה נכונה) 2(תשובה  2,3  לא מתקיים ש- 2  גדול פי 5.1 נקודה זו אינה, כלומר .3- מ
  .ולכן אינה נמצאת בהכרח על הישר מתאימה להתנהגות הישר שמצאנו

עבור הנקודה . אינה נכונה) 3(תשובה  2,3 גדול פי  2-לא מתקיים ש 5.1 מ- 3. נקודה זו אינה, כלומר
  .ולכן אינה נמצאת בהכרח על הישר מתאימה להתנהגות הישר שמצאנו

עבור הנקודה . נכונה 4תשובה  3,2  מתקיים ש- 3  גדול פי 5.1 נקודה זו מתאימה, כלומר. 2-מ
  .להתנהגות הישר שמצאנו ולכן נמצאת בהכרח על הישר
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 .נכונה) 1(תשובה  .15

  בניית משוואה: 'דרך א

כדי למצוא את היחס בין אורכה הכולל של איגואנה לבין אורכה הכולל של זיקית נשתמש ביחסים הנתונים 
  .בשאלה

נתון שאורך זנבה של איגואנה הוא 
5

2
כך שאורך x-נסמן את אורך גופה של האיגואנה ב. מהאורך הכולל של גופה

xזנבה הוא 
5

2
.

נתון שאורך זנבה של זיקית הוא 
5

1
כך שאורך y-ב נסמן את אורך גופה של הזיקית. מהאורך הכולל של גופה

yזנבה הוא 
5

1
.

:נשתמש בנתון זה כדי להרכיב משוואה ונקבל. מאורך זנבה של זיקית 10נתון שאורך זנבה של איגואנה גדול פי 

yx
5

1
10

5

2


  :נפשט את המשוואה ונקבל

yx
yx

yx

5

2:/102

5/
5

10

5

2






אורך גופה של זיקית ולכן היחס בין אורכה 5כלומר אורך גופה של איגואנה גדול פי . y5-שווה ל x-קיבלנו ש

.1:5הכולל של איגואנה לאורכה הכולל של זיקית הוא 

  הצבת מספרים מהראש: 'דרך ב

הצבת מספרים כדי למצוא את היחס בין אורכה הכולל של איגואנה לבין אורכה הכולל של זיקית נשתמש ב
  .מהראש

מכיוון שנתון שאורך זנבה של איגואנה . נתבונן בנתונים ונציב ראשית מספר עבור האורך הקטן ביותר בשאלה
1הרי שאורך זנבה של הזיקית הוא האורך הקטן ביותר בשאלה ועבורו נציב , מאורך זנבה של זיקית 10גדול פי 

  .מ"ס

נתון שאורך זנבה של זיקית הוא 
5

1
הרי, 1לכן אם הצבנו שאורך זנבה של הזיקית הוא . מהאורך הכולל של גופה

.5שאורך גופה הוא 

,1מאורך זנבה של זיקית ולכן אם הצבנו שאורך זנבה של הזיקית הוא  10נתון שאורך זנבה של איגואנה גדול פי 
.10הרי שאורך זנבה של איגואנה הוא 

איגואנה הוא נתון שאורך זנבה של 
5

2
ולכן נוכל לחשב את אורך 10הצבנו שאורך זנבה של איגואנה הוא . מגופה

  :גופה
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איגואנה של גופה אורך

איגואנה של גופה אורך

איגואנה של גופה אורך






25

2:/250

5/
5

2
10

,על כן. מ"ס 5מ ושאורך גופה של זיקית הוא "ס 25עבור ההצבה מתקיים שאורך גופה של איגואנה הוא , כלומר
  :ורך גוף זיקית הואהיחס בין אורך גוף איגואנה לא

1:5

5:/5:25

.נכונה) 4(תשובה  .16

ננסה על ידי הצבת מספרים . תשובות 3נעבוד עם התשובות במטרה לפסול , תמידכדי למצוא את הטענה הנכונה 
  .ונפסול תשובה זו, להראות שקיים מצב הפוך לטענה בתשובה

בו בכדי להראות שקיים מצב ש. אינה נכונה) 1(תשובה  a$ נבחר , 1- אינה קטנה מa כך שתוצאת 2- גדול מ

:ונקבל4aנציב לדוגמא . 1-השבר שתתקבל תהיה מספר חיובי הגדול מ

  2
2

4
4$ 

הראינו שקיים מצב שבו  a$1 ולכן הטענה ש-  1$ a אינה נכונה תמיד והתשובה נפסלת.

בכדי להראות שקיים מצב שבו . אינה נכונה) 2(תשובה  a$ אינו קטן מ-a , נבחרa נציב לדוגמא. שלילי

2aונקבל:

  1
2

2
2$ 




התוצאה שקיבלנו  1 גדולה מ-a  שהצבנו 2 . הראינו שקיים מצב שבו aa $ ולכן הטענה ש -aa )$(
  .אינה נכונה תמיד והתשובה נפסלת

bהרי שנתייחס לנעלם , 0-השונה מ aמוגדרת עבור כל מספר  $מכיוון שנתון שהפעולה . אינה נכונה) 3(תשובה 
: ונבדוק האם מתקיים2aנציב . aכמספר שהוצב במקום      bb $2$2$ .

  : עבור צד שמאל של המשוואה נקבל

  bbb 
2

2
2$

  :עבור צד ימין של המשוואה נקבל

   
22

1
22

2
$2$

bbbb 

אינו מתקיים והטענה הרי שעבור הצבה זו השיוויון , מכיוון שערכי אגפי המשוואה שקיבלנו אינם שווים

     bb $2$2$  אינה נכונה תמיד וניתן לפסול את התשובה.

  .נכונה) 4(נפסלות ולכן תשובה ) 3(-ו) 2(, )1(תשובות 

כמספר bהרי שנתייחס לנעלם , 0-השונה מ aמוגדרת עבור כל מספר  $מכיוון שנתון שהפעולה . נכונה) 4(תשובה 

: האם מתקייםנבדוק . aשהוצב במקום 
 
  b

a
b
a


$

$
.

:בצד שמאל של המשוואה bועבור  aנבצע את הפעולה הנתונה עבור 
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2
)$(

aa 

2
)$(

bb 

נציב את תוצאות הפעולה שמצאנו במקום  a$ ו- b$ונקבל:

 
  b

a
b

a
b

a

b
a


2

2
2

2
$

$

היא  b-ו aמצאנו שתוצאת חלוקת הפעולות של 
b
a

.הטענה שבתשובה נכונה, כלומר. 

.נכונה) 1(תשובה  .17

.yכדי למצוא איזו מהטענות נכונה בהכרח נפשט את המשוואה הנתונה כדי להסיק על ערכו של הנעלם 

222נתון  )1(  yxyx .וואה ניתן לפתוח לפי נוסחת כפל מקוצר ולקבלאת האגף הימני של המש:

 
12

112
2222

2222





xyyxyx
yxyxyx

  :נעביר אגפים ונקבל

2

1

2:/12

2/120

/12 222222








xy

xy
xyxy

yxxyyxyx

- פישטנו ומצאנו ש
2

1
xy .מכיוון שנתון ש-x הרי שניתן להסיק מהמשוואה שמצאנו על ערך הנעלם, 1-גדול מ

y .וכל התשובות מתייחסות לערכי הנעלם , ת נכונה בהכרחשואלים איזה מהטענות שבתשובוy ,לכן ננסה להבין
  .איזה טענה מקיימת את המשוואה שמצאנו

היא xyותוצאת המכפלה  1-גדול מ xאם 
2

1
.חייב להיות שבר חיובי y-הרי ש, 

.שלילי yעל פי תשובה זו , אינה נכונה) 3(תשובה 

.2-גדול מ yעל פי תשובה זו . ה נכונהאינ) 4(תשובה 

בכדי לפסול את אחת התשובות ננסה להוכיח. הם שברים חיוביים yשעבורן ערכי ) 2(-ו) 1(נותרנו עם תשובות 
כך שנוכל לקבוע שהתשובה , המקיים את המשוואה שמצאנו, שקיים מצב שונה מזה המוצג בטענה שבתשובה

  .אינה נכונה בהכרח

-הקטן מ yנציב . נכונה אינה) 2(תשובה 
4

1
לדוגמא נציב, 

8

1
yונבדוק האם המשוואה מתקיימת עבור ערך זה.

  : נציב ונקבל
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2

1

8

1
x

-נחלק ב
8

1
:ונקבל

8

1
:/

2

1

8

1
x

4
2

8

8
2

1
8

1
:

2

1







x

x

x

ר קיבלנו שכאש
8

1
y 4מתקייםx .מכיוון שנתון ש-x הרי שתוצאה זו מקיימת את נתוני השאלה, 1-גדול מ.

-הקטן מ yהוכחנו שהמשוואה מתקיימת גם עבור 
4

1
yולכן הטענה שבתשובה לפיה 

4

1
אינה נכונה בהכרח

  .נפסלת והתשובה

. נכונה) 1(נפסלו ולכן תשובה ) 4(-ו) 3(, )2(תשובות 

 .נכונה) 2(תשובה  .18

  .נשתמש בתכונות הממוצע' כדי למצוא מה ציונו של התלמיד שעבר לקבוצה ב

:נציב את הציונים בנוסחת הממוצע ונקבל. 7,5,4,4הם ' נתון שציוני התלמידים בקבוצה א

5
4

20

4

4457




.5הוא ' ממוצע ציוני קבוצה אכלומר 

:נציב את הציונים בנוסחת הממוצע ונקבל. 9,8,7,6הם ' נתון שציוני קבוצה ב

5.7
4

30

4

6789




.7.5הוא ' כלומר ממוצע ציוני קבוצה ב

וירד גם ' ירד ממוצע הציונים של קבוצה א', לקבוצה ב' נתון שלאחר שהעבירו את אחד התלמידים מקבוצה א
הרי שהתלמיד שעבר היה , ירד לאחר שעבר ממנה תלמיד' אם הממוצע בקבוצה א. 'מוצע הציונים של קבוצה במ

ונבדוק כיצד משתנים ממוצעי הקבוצות ' ניקח את התלמיד עם הציון הגבוה ביותר בקבוצה א. בעל ציון גבוה
  . 'כאשר הוא עובר לקבוצה ב

:'לקבוצה ב' אם תלמיד זה יעבור מקבוצה א. 7התלמיד שציונו   הוא' התלמיד עם הציון הגבוה ביותר בקבוצה א

:ולכן ממוצע ציוני הקבוצה יהיה 5,4,4: ציונים 3יהיו כעת ' בקבוצה א
3

1
4

3

13

3

445



ממוצע ציוני. 

-ל 5- ירד מ' קבוצה א
3

1
.עקב עזיבת התלמיד4
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:ולכן ממוצע ציוני הקבוצה יהיה 9,8,7,6,7: ציונים 5יהיו כעת ' בקבוצה ב
5

2
7

5

37

5

76789



.

-ל5.7-ירד מ' ממוצע ציוני קבוצה ב
5

2
7.

מקיים את נתוני השאלה  7ירד לכן התלמיד שציונו ' ירד וממוצע ציוני קבוצה ב' הראנו שממוצע ציוני קבוצה א
  . והתשובה נכונה

.נכונה) 4(בה תשו .19

נבחן תחילה את מספר האפשרויות הקיימות עבור כל , כדי למצוא כמה אפשרויות יש להרכבת הקוד הסודי
  .ואחר כך נכפול את המספרים, ספרה בקוד

ולכן הספרה הראשונה יכולה להיות כל 0- נתון שכל הספרות שונות מ: אפשרויות 9עבור הספרה הראשונה ישנן 
.9- ל 1ספרה בין 

וערכה, 3כיוון שנתון שהספרה השלישית גדולה מהספרה השנייה פי : אפשרויות 3עבור הספרה השניה ישנן 
וקיימות עבורה האפשרויות 3הרי שערכה המירבי של הספרה השניה הוא , 9המירבי של הספרה השלישית הוא 

ומצב זה לא ייתכן משום 12הספרה השלישית תצטרך להיות , למשל 4אם הספרה השנייה תהיה (בלבד  1,2,3
).בלבד 9-ל 0שספרות מוגדרות בין 

.3והספרה השלישית גדולה ממנה פי , הספרה השנייה כבר נבחרה: עבור הספרה השלישית ישנה אפשרות אחת
והספרה האחרונה שווה לספרה , הספרה הראשונה כבר נבחרה: עבור הספרה הרביעית ישנה אפשרות אחת

  .הראשונה

271139: האפשרויות הקיימות עבור כל ספרה מספרות הקוד ונקבל נכפול את מספר .
.אפשרויות להרכבת הקוד הסודי 27ייתכנו 

.נכונה) 1(תשובה  .20

  .נשתמש בתכונות הקובייה כדי לתרגם את נתוני השאלה למשוואה, כדי למצוא מה שטח אחת מפאות הקובייה

-שווה ל) ק"בסמ(נתון שנפח קובייה 
7

1
הרי שלפי הנתון, x-אם נסמן את אורך המקצוע ב, כלומר. מאורך מקצועה

xנפח הקובייה יהיה 
7

1
: נפח קובייה ניתן לחשב לפי, כמו כן.  3מכיוון שסימנו את אורך המקצוע. מקצוע אורך

.3x-הרי שנפח הקובייה שווה ל, x-ב
שני הביטויים לנפח הקובייה . לפי נתוני השאלה ולפי נוסחת נפח קובייה -הבענו את נפח הקובייה בשתי דרכים

  :שווים זה לזה ולכן נוכל לבנות משוואה לפיה

xx
7

13 

: שטח פאה של קוביה מבוטא על ידי הנוסחה 2ך המקצוע בסימנו את אור. מקצוע אורך-x ולכן שטח פאה

:ונקבל x-מהמשוואה שקיבלנו נחלק את שני אגפי המשוואה ב2xבכדי לבודד את . 2x- יבוטא כ

7

12 x

שטח פאה של קוביה הוא , כלומר
7

1
.
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  נישפרק  - כמותיתחשיבה  -פתרונות 

מספר 
  השאלה

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

התשובה 
  הנכונה

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

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  

התשובה 
  הנכונה

3  2  4  4  3  

.נכונה) 1(תשובה  .1

. טח הכההניעזר בנתוני השאלה ובסרטוט וננסה להבין איזו צורה מהווה הש, כדי למצוא את גודל השטח הכהה
נשים לב גם כי . שכן ארבעת המלבנים מונחים במאונך זה לזה, נשים לב כי כל זוויות הצורה הינן זוויות ישרות

כלומר כל צלעות הצורה , פחות רוחב המלבן הסמוך, כל אחת מהצלעות מורכבת מהאורך של אחד המלבנים

 מ"ס 4מכאן שהצורה הינה ריבוע ואורך כל צלע הוא . שוות זו לזו 415  .ר"סמ 16השטח הכהה שווה , לכן

 1642 .  

.נכונה) 2(תשובה  .2

  פישוט המשוואה: דרך א

:משותף באגף השמאלי גורםכ 3x2תחילה נוציא . נפשט את המשוואה הנתונה, xכדי למצוא את ערכו של  

  013 2 xx
על אחד , 0-כאשר מכפלה בין שני ביטויים שווה ל. מורכב מכפל בין שני ביטויים האגף השמאלי של המשוואה

  :ונבחן כל אפשרות בנפרד 0-נשווה כל אחד מהביטויים ל. 0-מהם להיות שווה ל

101

003 2




xx
xx

-יא הנכונה ומכאן שכלומר האפשרות השניה ה, השולל את האפשרות הראשונה0xנשים לב לנתון לפיו 

1x.

  הצבת תשובות: בדרך 

ונבדוק עבור כל תשובה האם המספר מקיים את, נציב את המספרים שבתשובות, xכדי למצוא את ערכו של  
  .תשובה אשר תקיים את השוויון בין האגפים היא התשובה הנכונה. המשוואה הנתונה

:שווים זה לזה אינםנקבל ששני האגפים 1xנציב  כאשר. אינה נכונה) 1(תשובה 

0601313

01313 23
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:זה לזה שוויםנקבל ששני האגפים 1xכאשר נציב . נכונה) 2(תשובה 

   
  03301313

01313 23




:שווים זה לזה אינםששני האגפים נקבל 3xכאשר נציב . אינה נכונה) 3(תשובה 

02781093273

03333 23




 :שווים זה לזה אינםנקבל ששני האגפים 3xכאשר נציב . אינה נכונה) 4תשובה 

   
  02781093273

03333 23




.נכונה) 2(תשובה  .3

הביטוי עליו שואלים . תשובותנפשט אותו כך שיהיה דומה לביטויים שב, כדי למצוא את ערך הביטוי שבשאלה
לכן נפשט את המונה והמכנה . בעוד התשובות מוצגות בשברים פשוטים, הוא שבר עם פעולות במונה ובמכנה שלו

  :בנפרד ואז נבצע את פעולת החילוק

7

2

35

10

35

21

21

10

21

35
21

37

21

35
21

3

21

7

21

35
7

1

3

1

7

2











.נכונה) 2(תשובה  .4

  . רכב כל אחד מההיקפיםננסה למצוא ממה מו, כדי למצוא את יחס ההיקפים שעליו שאלו
  .נשים לב כי ארבעת המתומנים משוכללים וחופפים זה לזה ולכן כל הצלעות בסרטוט שוות זו לזו

היקף מתומן). צלעות 5מתומנים הודגשו  4-בכל אחד מ(צלעות של המתומנים  20-היקף הצורה שנוצרה מורכב מ

.הצלעות של המתומן 8-אחד מורכב מ
  :ס בין מספר הצלעות המרכיבות כל היקף ולכןיחס ההיקפים שווה ליח

2

5

8

20


אחד מתומן היקף

שנוצרה הצורה היקף

.נכונה) 2(תשובה  .5

הקטנה A-כך ש, נתון כי שלוש הספרות הינן עוקבות. יש למצוא תחילה את ערכן, כדי למצוא את סכום הספרות

.ננסה לבדוק אילו מספרים מקיימים את נתוני השאלה. הגדולה ביותר C-ביותר ו

ספרתי ולכן נתחיל מלבדוק ספרות-הינה מספר דו C-ו Bתוצאת החיבור של הספרות , פי התרגיל הנתוןעל 
  .גדולות
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7;8;9ננסה להציב בתרגיל את הספרות     CBA:

17

8

9


  :נחשב את סכומן. כלומר מצאנו את ערכן של הספרות, תרגיל החיבור מתקיים 

24987  CBA

.נכונה) 4(תשובה  .6

שהרופא ) לכל היותר(וכמות התשובות המקסימלית ) לכל הפחות(עלינו למצוא את כמות התשובות המינימלית 
  .קיבל באותו היום

ביותר  הקטןנבחן את המקרה בו הרופא שאל את מספר השאלות , כדי למצוא את כמות התשובות המינימלית

שאלות 8מקרה זה יתקבל כאשר כל חולה נשאל רק . ביותר הקטןספר השאלות וכל אחד מהחולים ענה על מ

כך שבסך הכל קיבל, חולים 16באותו יום בדק הרופא . שאלות 4כלומר כל חולה ענה על , וענה רק על מחצית מהן

תשובות באותו יום  64הרופא במקרה זה  64416 .

ביותר  גדולהנבחן את המקרה בו הרופא שאל את מספר השאלות , מליתכדי למצוא את כמות התשובות המקסי
שאלות וענה  12מקרה זה יתקבל כאשר כל חולה נשאל . ביותר הגדולוכל אחד מהחולים ענה על מספר השאלות 

תשובות באותו יום   192בסך הכל קיבל הרופא במקרה זה . על כולן 1921216 .

.נכונה) 2(תשובה  .7

  . ניתן לבנות משוואה, כדי למצוא את מספר הכדים שיוסי מייצר בשעה

.x= מספר הכדים שיוסי מייצר בשעה : נסמן
ומספר 5xשעות הוא  5-מספר הכדים שיוסי מייצר ב: את כמויות הכדים שבבעיה xנבטא באמצעות הנעלם 

.3xשעות הוא   3-הכדים שמייצר ב

נבנה משוואה על פי. שעות 3-ממספר הכדים שמייצר ב 4-שעות גדול ב 5-בנתון כי מספר הכדים שמייצר יוסי 
  :הנתון ונציב בה את הביטויים שמצאנו עבור מספר הכדים

435  xx
:xנפשט את המשוואה במטרה לבודד את  

2

2/42

3/435






x
x

xxx

.נכונה) 3(תשובה  .8

ננסה למצוא צורה מוכרת המקשרת בינה לבין αכדי למצוא את גודלה של זווית 

  .הנתונים
ניצור כזו על ידי בניית עזר של רדיוסים , מכיוון שאין בסרטוט צורה מוכרת

:ולנקודת ההשקה בין המעגלים B-ו Aלנקודות ההשקה 

הינם משיקים למעגל הימני ולכן יוצרים זוויות ישרות OB-ו OAהישרים 

.בהתאמה B-ו Aבנקודות ההשקה עם הרדיוסים 

A

B

PO α
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.OBP-ו OAPהצורה שנוצרה היא שני משולשים ישרי זווית חופפים 

הינו היתר OPהישר . r-נסמן את רדיוס המעגל כ: נתמקד במשולש העליון
  נתון כי המעגלים . במשולש והוא מורכב מחיבור הרדיוסים של שני המעגלים

.2rהוא  OPן שאורכו של היתר מכא, חופפים זה לזה ולכן הרדיוסים שווים

בו הזווית הן זהבקשר זה מתקיים במשולש ). r(מאחד הניצבים  2גדול פי ) 2r(קיבלנו משולש ישר זווית בו היתר 

.°30-נמצאת מול הניצב הקטן במשולש ולכן היא שווה ל AOPזווית  .°90, °60, °30

°60שווה α וויתזמכאן ש. °30היא שווה גם  BOPזווית , מכיוון ששני המשולשים הינם חופפים

  60230 .  

.נכונה) 1(תשובה  .9

התשובות מוצגות . נפשט אותו כך שיהיה דומה לביטויים שבתשובות, כדי למצוא את ערך הביטוי שבשאלה
  .ובמכנה בשברים בעלי מבנה פשוט יותר מהביטוי בשאלה ולכן נרצה לצמצם גורמים במונה

  :ראשית נבחין כי ניתן להוציא גורם משותף גם במונה וגם ובמכנה

)(2

)(

22 2

22

baa
baab

aba
abba








  :ניתן לצמצם גורמים במונה ובמכנה, כאשר המונה והמכנה מורכבים מגורמים בעלי קשר של כפל ביניהם, כעת

22)(2

)( b
a
ab

baa
baab





.נכונה) 1(תשובה  .10

נבחין כי בתשובות הזווית מבוטאת. ניעזר בנתוני השאלה ובסרטוט, ADCכדי למצוא את גודלה של  
.αולכן נחפש קשר בין הזווית בשאלה לזווית αבאמצעות 

  :באמצעות נוסחת סכום זוויות במרובע נוכל לבטא את הקשר בין הזוויות

360α2α  ADCABC
ADC בסרטוט שלנו (ידוע כי בדלתון ישנה סימטריה לאורך האלכסון הראשי . זווית בדלתון הינהAC( ,כך

:שוות זו לזו ADC-ו ABCמכאן שזוויות . שמתקבלים שני משולשים חופפים

α
2

3
180

2/α33602

α3/360α32













ADC

ADC
ADC

.נכונה) 4(תשובה  .11

  :תחילה נגדיר אותם במילים, כדי למצוא את סכום השטחים הכהים
  . גזרות 6מעגלים פחות שטח  6חים כהים שווה לשטח סכום שט

).נתון כי המשושה נוצר מחיבור מרכזיהם של המעגלים ולכן השטח הלבן בכל מעגל הינו גזרה(
כלומר כל , כן המשושה הינו משוכלל- כמו. המעגלים חופפם זה לזה מכאן ששטחם של כל המעגלים זהה 6נתון כי 

  .כל הגזרות בסרטוט זהה זוויותיו שוות ולכן גם שטחן של
הזווית המרכזית של כל אחת מהגזרות הינה . על מנת לחשב שטח גזרה יש למצוא את גודלה של הזווית המרכזית

זאת על פי הנוסחה לחישוב זווית פנימית במצולע משוכלל . °120אשר גודלה , זווית פנימית במשושה המשוכלל
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:צלעות nבעל 


120
6

4180

6

)26(180)2(180









n
n

.

: ניתן למצוא את החלק שמהווה כל גזרה מתוך שטח המעגל כעת
3

1

360

120






גזרות  6כ יש בסרטוט "בסה. 

מעגלים  2חופפות ולכן סכום שטחן שווה לשטח 





  2

3

1
6.

  : נציב בחזרה בנוסחה שהגדרנו בהתחלה
  .מעגלים 4שר שווים לשטח א, מעגלים 2מעגלים פחות שטח  6סכום שטחים כהים שווה לשטח 

π לכן שטח כל מעגל הוא, מ"ס 1על פי הנתון רדיוס כל מעגל הוא  π1ππ 22 r . 4מכאן ששטחם של

.π4מעגלים הוא 

.נכונה) 2(תשובה  .12

נציב מספרים בהתאם . תשובות 3ים ולפסול ניתן להציב מספר, נכונה אינהכדי למצוא איזו מהטענות בהכרח 

.מספרים שלמים y-ו x;  2-מספרים ראשוניים הגדולים מ c-ו a ,b-לנתוני השאלה כך ש

3;5;7נציב למשל את המספרים הראשוניים . אינה נכונה) 1(תשובה   cba .נחשב את מכפלתם:

105753  cba
x ואז , 1למשל , וגיז-יכול להיות מספר איy  105שווה  1051105  .התשובה נפסלת.

תיתן תוצאה) x(לא יכול להיות מספר זוגי שכן מכפלה של כל מספר זוגי במספר שלם אחר   y. נכונה) 2(תשובה 

ייםכל המספרים הראשונ .2-האגף הימני של המשוואה הוא מכפלה בין מספרים ראשוניים הגדולים מ. זוגית
המשוואה לא תתקיים ולכן זו התשובה . זוגית-ומכאן שמכפלתם בהכרח אי, זוגיים-הם בהכרח אי 2-הגדולים מ

  .הנכונה

3;5;7נציב למשל את המספרים הראשוניים . אינה נכונה) 3(תשובה   cba .נחשב את מכפלתם:

105753  cba
x יכול להתחלק ב-ba    ואז , 15כך שיהיה שווה למשלy  7שווה 715105  .התשובה נפסלת.  

3;5;7נציב למשל את המספרים הראשוניים  .אינה נכונה) 4(תשובה   cba .נחשב את מכפלתם:

105753  cba
y יכול להתחלק ב-c  ואז , 7שווה למשל  כך שיהיהx  15שווה 715105  .התשובה נפסלת.  
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.נכונה) 1(תשובה  .13

  הצבת תשובות: 'דרך א

נציב את המספרים בתשובות ונבדוק איזו תשובה מקיימת את , כדי למצוא את מחירו של התנור בשנה שעברה
  .נתוני השאלה

1000שקלים מכאן שמחירו של המקרר בשנה שעברה היה  500 מחיר התנור בשנה שעברה היה. נכונה) 1(תשובה 
מחיר המקרר ירד. כעת נבדוק כיצד השתנו המחירים השנה). ממחירו של התנור 2מחירו המקורי היה פי (שקלים 

שקלים  600ולכן מחירו השנה  40%-ב





  60040010001000

100

40
30%-מחיר התנור עלה ב. 1000

שקלים  650ולכן מחירו השנה 





  650150500530500500

100

30
קיבלנו כי מחיר התנור. 500

שקלים ממחיר המקרר  50-השנה אכן גבוה ב 50600650  ולכן זוהי התשובה הנכונה.

  בניית משוואה: 'בדרך 

  . כדי למצוא את מחירו של התנור בשנה שעברה ניתן לבנות משוואה

.2x= ירו של המקרר בשנה שעברה מכאן שמח. x =מחירו של התנור בשנה שעברה : נסמן

:את המחירים החדשים של התנור והמקרר לפי הנתונים xנבטא באמצעות הנעלם 

:מכאן שמחירו החדש של המקרר .ממחירו המקורי 60%כלומר מהווה כעת , 40%-מחיר המקרר ירד ב

xxx 
10

12
2

10

6
2

100

60

:מכאן שמחירו החדש של התנור. המקוריממחירו  130%כלומר מהווה כעת , 30%-מחיר התנור עלה ב

xx 
10

13

100

130

נציב נתון זה במשוואה עם. שקלים ממחירו החדש של המקרר 50-נתון כי מחירו החדש של התנור גבוה ב

:xהביטויים שמצאנו עבור המחירים החדשים על מנת למצוא את ערכו של  

50
10

12

10

13
 xx

:xרה לבודד את נפשט את המשוואה במט

500

5001213

10/50
10

12

10

13






x
xx

xx
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.נכונה) 4(תשובה  .14

נפשט את המשוואה במטרה לבודד בה את הביטוי . ניעזר במשוואה הנתונה, xaכדי למצוא את ערכו של הביטוי

  :ניעזר בחוקי החזקות והשורשים, על מנת לפשט את הביטוי שבמונה באגף שמאל .שבשאלה
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  :נציב בחזרה במשוואה ונקבל

22 
 x

x
a

a
aa

  :נעלה את שני אגפי המשוואה בריבוע ונקבל

422
2






 xx aa

.נכונה) 2(תשובה  .15

") להבטיח(" בהכרחכדי למצוא את מספר הנקודות ששחקן צריך לצבור כך שמספר הנקודות הסופי שלו יהיה 
ניתן להציב את התשובות ולבדוק איזו תשובה , שניים מהשחקנים האחרים לפחותהנקודות של גדול ממספר 

  .מקיימת את המצב המתואר בשאלה
נבדוק כמה נקודות קיבל השחקן , עבור כל תשובה. נקודות לצבור במהלך המשחק 100כ יש "נתון כי בסה

כדי לבדוק האם מספר . חקנים האחריםהראשון ונבחן כיצד שארית הנקודות יכולה להתחלק בין שלושת הש
בו מספר , הפוךנבדוק האם ייתכן מצב , מזה של שניים מהשחקנים האחרים בהכרחהנקודות של השחקן גדול 

  .התשובה תיפסל, אם ייתכן מצב כזה. משל השחקן הראשון גדולהנקודות של שני השחקנים האחרים 
ולכן נבדוק את ") לכל הפחות("בורו מצב זה יתקיים ע המינימלינשים לב כי יש למצוא את מספר הנקודות 

  .התשובות מהמספר הקטן אל הגדול

74כ "הרי ששלושת השחקנים האחרים צברו בסה, נקודות 26אם שחקן מסויים צבר . אינה נכונה) 1(תשובה 

נקודות  7426100  . נקודות או 26יקבלו הנקודות הללו כך ששני שחקנים  74נבדוק האם ניתן לחלק את

כל, בעוד השחקן האחרון לא צבר נקודות כלל, הנקודות שנותרו מתחלקות בין שניים מהשחקנים 74אם : יותר

נקודות 37אחד מקבל 





  37

2

74
.התשובה נפסלת. כלומר קיים מצב הפוך למתואר בשאלה, 26-מ יותרשהם  

נקודות 66כ "הרי ששלושת השחקנים האחרים צברו בסה, נקודות 34אם שחקן מסויים צבר . נכונה) 2(תשובה 

 6634100  . אם: יותרנקודות או  34הנקודות הללו כך ששני שחקנים יקבלו  66נבדוק האם ניתן לחלק את

בלכל אחד מק, בעוד השחקן האחרון לא צבר נקודות כלל ,הנקודות שנותרו מתחלקות בין שניים משחקנים 66

נקודות  33





  33

2

66
.זו התשובה הנכונה. כלומר לא קיים מצב הפוך למתואר בשאלה, 34-מ פחותשהם  
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.נכונה) 3(תשובה  .16

נמצא תחילה את ההסתברות של כל , כדי למצוא את ההסתברות שנטלי תבחר בגרביים ובנעליים באותו הצבע
  .בחירה בנפרד

  .כך שיוכלו להתאים לצבע הנעליים, י לבחור גרביים בצבע לבן או שחור בלבדעל נטל, בהוצאת זוג גרביים

נטלי יכולה לבחור בשתי אפשרויות מתוך שלוש ולכן ההסתברת לבחירת הגרביים שווה , כלומר
3

2
.

כלומר נטלי . בר בחרהעל נטלי לבחור בזוג הנעליים שהם בעלי אותו הצבע של הגרביים שכ, בהוצאת זוג הנעליים

יכולה לבחור באפשרות אחת מתוך שתיים ולכן ההסתברות לבחירת נעליים שווה 
2

1
.

. ההסתברות שנטלי תבחר בגרביים ובנעליים מאותו הצבע שווה למכפלת ההסתברויות של כל מאורע בנפרד

הסתברות זו שווה 
3

1
  






 

3

1

2

1

3

2
.  

.נכונה) 2(תשובה  .17

.נבדוק תחילה באילו גברים מדובר, 2001כדי למצוא את מספר הגברים המבוקש שנשארו מבוטחים בשנת 

שנים לפחות מגברים אחרים 4-הגברים המתוארים בשאלה היו מבוגרים ב 2000בעת הצטרפותם בשנת 

4-מתוכם אלו שהיו מבוגרים ב, 50-55 הצטרף רק בניבתיאור הטבלה כתוב כי יכולים ל. שהצטרפו באותה שנה
.בלבד 55-ו 54שנים לפחות מאחרים היו בני 

:2001את מספרי הגברים שנשארו בתוכנית בשנת , 55-ו 54בשורות גילאי ההצטרפות , נחפש בטבלת הגברים

.2001נשארו בשנת  62,000, 54מתוך הגברים שהצטרפו בגיל 

.2001נשארו בשנת  41,000, 55מתוך הגברים שהצטרו בגיל 

103,000והוא , נחשב את סכום המספרים שמצאנו, כ המתוארים בשאלה"כדי למצוא את מספר הגברים בסה

 000,103000,41000,62 .

.נכונה) 4(תשובה  .18

מספרנמצא את , 54בקרב הגברים שהצטרפו כשהיו בני  2002הגברים שעזבו עד סוף שנת  אחוזכדי למצוא את 

.54הגברים הכולל שהצטרפו כשהיו בני  מספרגברים שעזבו ואת ה

:54נחפש בטבלה את שורת הנתונים בנוגע לגברים שהצטרפו כשהיו בני 

.70,000מספר הגברים הכולל שהצטרפו בגיל זה הוא 

ולכןעד שנה זו  שעזבועלינו למצוא את מספר הגברים . 42,000הוא  2002בתוכנית בשנת  שנשארומספר הגברים 
 שעזבומכאן שמספר הגברים . נחשב את ההפרש בין כלל הגברים שהצטרפו בהתחלה לבין מספר הגברים שנשארו

  28,000עד שנה זו הוא  000,28000,42000,70 .

  :נחשב את אחוז הגברים שעזבו מתוך כלל הגברים שהצטרפו

%40
100

40

10

4

70

28

000,70

000,28
10

4





  2013פברואר    -620-  פרק שני –חשיבה כמותית 

.נכונה) 4(תשובה  .19

נבין , ההפרש בין מספר הנשים שהן לקוחות מועדפות לבין מספר הגברים שהם לקוחות מועדפיםכדי לחשב את 
  .תחילה כיצד יש למצוא את מספר הלקוחות המועדפים מתוך הטבלאות הנתונות

השאלה מתייחסת ללקוחות שהצטרפו לתוכנית. היא השנה בה הלקוח הצטרף x, "לקוח מועדף"לפי ההגדרה של 

20022 -ומכאן ש 2000xכלומר, בלבד 2000בשנת  x.

הנתונים. 2002ונשארו מבוטחים עד שנת  2000הלקוחות המועדפים שעלינו למצוא הצטרפו בשנת , כלומר

מכאן שעלינו להתמקד, 2000מתייחסים כולם ללקוחות שהצטרפו בשנת , המתוארים בטבלאות שלפנינו

מתארת את, העמודה הימנית ביותר בכל טבלה. 2002ם את כמות הלקוחות שנשארו בשנת בנתונים המתארי

.מכאן שהיא מתארת בדיוק את הלקוחות המועדפים, 2002מספר הלקוחות שנשארו בשנת 
. הגברים שהם לקוחות מועדפים כלהנשים שהן לקוחות מועדפות לבין  כלעלינו לחשב כעת את ההפרש בין 

קרובים , ניתן לראות כי המספרים בטבלת הגברים לעומת טבלת הנשים, ת הימניות בטבלאותמהתבוננות בעמודו
נעשה זאת (מכאן שיהיה נוח לחשב את ההפרשים בכל שורה בנפרד ובסוף לחשב את סכומם . זה לזה בכל שורה

  ):במקום לחשב את סכום המספרים עצמם בכל טבלה

500500,91000,92: שורה ראשונה 
500,1500,83000,85: שנייה שורה 

0000,75000,75: שורה שלישית 
000,5000,65000,60: שורה רביעית 
000,3000,42000,45: שורה ראשונה 
000,5000,27000,32: שורה ראשונה 

  :נחשב את סכום ההפרשים

  000,5000,5000,3000,50500,1500 

.נכונה) 3(תשובה  .20

ככל שגיל – 2000מתוך אלו שהצטרפו בשנת  2001וא מה קרה לאחוז הנשים שעזבו עד סוף שנת עלינו למצ
נתונים אלו נמצאים . נחפש את הנתונים הרלוונטיים בטבלת הנשים, כדי למצוא קשר זה. ההצטרפות עלה

ארו בשנת ומספר הנשים שנש, מספר הנשים שהצטרפו בכל גיל: בעמודה השנייה משמאל ובעמדה הימנית ביותר

.2001עד סוף שנת  שעזבוהוא מספר הנשים , בין המספרים בכל עמודה ההפרש, עבור כל גיל. 2002

-הינו זהה ושווה ל 2001בכל שורה מספר הנשים שעזבו עד סוף : נבחן את ההפרשים הללו עבור כל גיל הצטרפות

.קבועהנשים שעזבו בכל שנה הינו  מספר, כלומר. 2,000

נשארו 2002בעוד בשנת , נשים 94,000הצטרפו  2000בשנת , 50עבור גיל ההצטרפות : ראשונהלמשל בשורה ה(

).2001אשר מהווה את מספר הנשים שעזבו עד סוף שנת , נשים 2000ההפרש הינו . נשים 92,000
וא אחוז ה. לכן נבחן כיצד האחוז משתנה בכל שורה, הנשים שעזבו ולא מספרן אחוזנשים לב כי נשאלנו על 

: למעשה שבר ומחושב על ידי
שלם

חלק
אחוז   ,כלומר כמות הנשים שעזבו לחלק לכמות הנשים שהצטרפו.

2000כמות הנשים הכוללת שהצטרפה בשנת , )יורדים בשורות(ניתן לראות כי ככל שעולים בגיל ההצטרפות 
  . פוחתתוהולכת 

החלק שמהווה האחוז נשאר קבוע , כלומר. נשאר קבוע מספר הנשים שהצטרפו ירד ואילו מספר הנשים שעזבו
ערך השבר , יותר קטןככל שהמכנה , אם לשני השברים יש מונה זהה, בהשוואה בין שברים. יורד –אך השלם 

  . יותר גדול
  :השורות הראשונות 3-נסתכל למשל על השברים המייצגים את האחוז ב
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77,000

2,000
52 גיל : אחוז

87,000

2,000
51 גיל : אחוז

94,000

2,000
50 גיל : אחוז







 הולך ועולהמכאן ששבר האחוז , בכל השורות זההבעוד המונה נשאר , קטןכנה של השבר המ, עם הירידה בשורות
.ככל שעולים בגיל ההצטרפות
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  ראשוןפרק  -אנגלית  -פתרונות 

מספר 
  השאלה

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

התשובה 
  הנכונה

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

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  

התשובה 
  הנכונה

2  2  4  2  3  4  2  

.נכונה) 1(תשובה  .1

בהם נעשה שימוש, )שרירים( musclesכדי לענות על השאלה יש לשים לב כי המילה החסרה מתארת את המילה 
התיאור היחיד שמקשר בין חיוך . יש לחפש בתשובות תיאור שמתאים לשרירים המשמשים לחיוך. בעת חיוך

).facial" (ניםשל הפ"לשרירים הוא 

".43-הזעפת פנים ב, פניםשרירי  17-חיוך עושה שימוש ב"

של הפנים=  facial): 1(תשובה 

מלכותי=  regal): 2(תשובה 

עירני, דרוך=  alert): 3(תשובה 

רגיש, עדין=  tender): 4(תשובה 

.נכונה) 1(תשובה  .2

בכל. שלהן) height(ומתייחס לגובה , )sand dunes(המילה החסרה היא פועל שמבוצע על ידי דיונות חול 
  .תייחס לגובהנות ולההפועל יכול לתאר דיו הלכן נחפש תשובה ב, ובות יש פעליםהתש

".הן בין הגדולות ביותר בעולם אלשאן שבסיןדיונות החול ברמת , רגל 1,200לגובה של  נישאות"

נישאות=  Rising): 1(תשובה 

נוחתות= Landing ): 2(תשובה 

מתעקמות, מכופפות= Bending ): 3(תשובה 

מאמנות=  Training): 4(תשובה 

.נכונה) 2(תשובה  .3

כדי לענות על השאלה נשים לב כי יש קשר של התאמה בין שני חלקיו של המשפט הבא לידי ביטוי באמצעות 

העולם אין) population(מאוכלוסיית  15%-בחלקו הראשון של המשפט נאמר כי ל). and( '-ו' מילת הקישור
נחפש בתשובות מילה . גם מבעיות בריאות הקשורות למשהו שהאוכלוסיה סובלתבהמשך נאמר . מספיק מזון

שהיא תחילית, malמתחילה בתחילית ) 2(שבתשובה  'malnutrition'המילה . שלילית הקשורה למחסור במזון

).nutrition" (תזונה"ואחריה , שלילית

-לתתוהם סובלים מבעיות בריאות הקשורות , וסיית העולם אין מספיק מזון לאכולאחוזים מאוכל 15-ל"
  ".תזונה

יושר=  integrity): 1(תשובה 
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תזונה- תת=   malnutrition):2(תשובה 

מעצור, עכבה=  inhibition ):3(תשובה 

נימוס, אדיבות=  courtesy ):4(תשובה 

.נכונה) 2(תשובה  .4

נחפש מילה שמתאימה . בהן יש חוסר רצון להיות שונה, מעודדים בחברות מסויימותהמילה החסרה היא משהו ש
  .לחוסר רצון להיות שונה

  ".קונפורמיותחוסר רצון להיות שונה הוא דבר שגרתי בחברות שמעודדות "

אריכות ימים=  longevity): 1(תשובה 

נטייה לדבוק בנוהל המקובל, קונפורמיות=  conformity): 2(תשובה 

עירנות, דריכות=  vigilance): 3(תשובה 

יראת כבוד, הערכה=  reverence): 4(תשובה 

.נכונה) 1(תשובה  .5

התוצאה היא חלקו. היוצרת במשפט קשר של סיבה ותוצאה, becauseנשים לב כי במשפט מופיעה המילה 

).lung disease(ריאות  עלולים לפתח מחלת) miners -כורים (לפיו אנשים מסויימים , הראשון של המשפט

נחפש בתשובות פועל שניתן לעשות). dust(המילה החסרה היא פעולה שעושים אותם האנשים באופן קבוע לאבק 
  .ושקשור למחלת ריאות, על אבק

מפני שבאופן קבוע ) סיליקוסיס(כורים נמצאים בסיכון גבוה לפתח מחלת ריאות חשוכת מרפא שנקראת צוֶרֶנת "
  ".יקים של אבק מינרליםחלק שואפיםהם 

שואפים=  inhale): 1(תשובה 

נותנים החזר כספי=  refund): 2(תשובה 

נאבקים=  wrestle): 3(תשובה 

מביישים=  disgrace ): 4(תשובה 

.נכונה) 4(תשובה  .6

 המילה המרכזית להבנת הקשר. ננסה להבין את הקשר ההגיוני בין חלקי המשפט, על מנת לענות על השאלה

אותו עושים נהגים לנהיגה מהירה ביטויהמילה החסרה היא ). על ידי(' by'ההגיוני במשפט היא מילת הקישור 

)fast… driving( ,לבישת חגורות בטיחות  על ידי)seatbelts .( שימוש בחגורתנחפש פועל שהגיוני שייעשה על ידי
  .בטיחות

על ידי שימוש בחגורות בטיחות  זהירותהירה וחסרת נהיגה מלפצות על חלק מהנהגים מאמינים שהם יכולים "
  ".להגנה

סובב סביב=  revolve around): 1(תשובה 

להחליף לסירוגין=  alternate between): 2(תשובה 

  להתווכח על=  quarrel about): 3(תשובה 
לפצות על=  compensate for): 4(תשובה 
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.נכונה) 2(תשובה  .7

בסופו , במשפט מתואר רצף כרונולוגי. ננסה להבין את ההיגיון הפנימי של המשפט על מנת לפתור את השאלה

נחפש תיאור). being hunted( ניצודהמילה החסרה מתארת את האופן בו הדודו ). became extinct(הדודו נכחד 
  .המתאים לציד שהסתיים בסופו של דבר בהכחדה

  ".17-הדודו נכחד במאה ה, במשך מעל מאה שנה נחושלאחר שהיה נתון לציד "

באופן נקי וטהור=  immaculately): 1(תשובה 

באופן נחוש=  relentlessly): 2(תשובה 

באופן שטחי=  superficially): 3(תשובה 

באופן מסובך=  intricately): 4(תשובה 

.נכונה) 4(תשובה  .8

חפש בתשובות פועל שיכול להיות מבוצע נ .אותו מבצעים מכרות על אספקה של משהו, המילה החסרה היא פועל
.על ידי מכרות

  ".שני שלישים מאספקת הקובלט של העולם מניביםהמכרות של זאיר "

סוחפים=  drift): 1(תשובה 

מבהיקים, מתלקחים=  blaze): 2(תשובה 

שרים=  chant): 3(תשובה 

מפיקים, מניבים=  yield): 4(תשובה 

.נכונה) 3(תשובה  .9

  ".אף אחד אינו יודע מי המציא את המצלמה: "מרבמשפט נא
  .עוסקת באדם כלשהו, כלומר, "מי"עליה אף אחד אינו יודע להשיב היא שהשאלה כדאי לשים לב לכך 

לא. המצלמה הראשונה) looked(שאף אחד אינו בטוח כיצד נראתה  נטעןבתשובה זו . אינה נכונה) 1(תשובה 
  .ט המקוריהיתה התייחסות למראה המצלמה במשפ

לא. המצלמה הראשונה) operated(שאף אחד אינו יודע כיצד פעלה  נטעןבתשובה זו . אינה נכונה) 2(תשובה 
  .היתה התייחסות לאופן פעולת המצלמה במשפט המקורי

, בדומה למשפט המקורי, התשובה. שלא ברור מי עיצב את המצלמה הראשונה נטעןבתשובה זו . נכונה) 3(תשובה 
  . שהיה אחראי ליצירת המצלמה הראשונה, באדם כלשהועוסקת 

לא היתה התייחסות למועד . שלא ידוע מתי המצלמה הראשונה יוצרה נטעןבתשובה זו . אינה נכונה) 4(תשובה 
  .ייצור המצלמה במשפט המקורי
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.נכונה) 2(תשובה  .10

  ".קה שפע דגיםמפרץ בריסטול באלס, לפני דליפות הנפט שאירעו בו לאחרונה: "במשפט נאמר
לפני כן היו דגים . אירעו דליפות נפט במפרץ בריסטול לאחרונה. במשפט זמןכדאי לשים לב לכך שישנו יחס של 

  .בהתאם לרעיון המרכזי של המשפט, נחפש תשובה ששומרת על יחס זה. רבים במפרץ

, כלוסיית הדגים של אלסקהבתשובה נטען שדליפות נפט שאירעו לאחרונה צמצמו את או. אינה נכונה) 1(תשובה 
ואילו המשפט המקורי עסק רק , אלסקה כולההתשובה עוסקת באוכלוסיית הדגים ב .ובמיוחד במפרץ בריסטול

  .באוכלוסיית הדגים במפרץ בריסטול

. דגים עד לדליפות הנפט שאירעו בו לאחרונה שפעבתשובה נטען כי מפרץ בריסטול שבאלסקה . נכונה) 2(תשובה 
  .וחוזרת על הרעיון המרכזי שלו, רת על יחס הזמן שהוצג במשפט המקוריהתשובה שומ

כפי שהודגם לאחרונה במפרץ , בתשובה זו נאמר כי דליפות נפט מזיקות מאוד לדגים. אינה נכונה) 3(תשובה 
  . ועל כן אינה נכונה, הופיע במשפט המקורי תשובה זו מוסיפה מידע כללי שלא. בריסטול שבאלסקה

בתשובה נטען כי אוכלוסיית הדגים של מפרץ בריסטול טרם התאוששה מדליפות הנפט . אינה נכונה) 4(תשובה 
, בנוסף. מידע אשר לא הופיע במשפט המקורי, תתאוששהמשפט רומז שאוכלוסיית הדגים . שאירעו בו לאחרונה

  .פרט שהיה מרכזי במשפט המקורי, לא נאמר שהמפרץ שרץ דגים

.נכונה) 3(תשובה  .11

יחודיים  –בעיקר צמחי הרים  –רק מעטים , מבין אלפיים מיני הצמחים שצומחים בנורבגיה: "פט נאמרבמש
  ". למדינה

, מינים מעטים: נוצרת במשפט הבדלה בין שתי קבוצות צמחים בנורבגיה" רק"כדאי לשים לב שעל ידי המילה 
כדאי לשים לב כי , בנוסף. יחודייםמינים אינם  יםאלפיכמעט  ולעומתם, יחודיים למדינהו, הצומחים בהרים

נחפש. ולא פשוט ייחודי ויוצא דופן, יחודי למדינה –כלומר , הוא ביחס למדינה" unique"השימוש במילה 
  .ביע רעיונות אלותשובה שת

אך רק מעטים צומחים , בתשובה נאמר שישנם כמעט אלפיים מיני צמחים בנורבגיה. אינה נכונה) 1(תשובה 
מינים מעטים שבהרים אלא שרק , צומחים בהרים צמחים מעטיםשרק  המקורימר במשפט לא נא. בהרים

  .יחודיים לנורבגיה

הסוגים יוצאי הדופן , בתשובה נאמר כי מתוך אלפיים מיני הצמחים הנמצאים בנורבגיה. אינה נכונה) 2(תשובה 
, חים יוצאי הדופן גדלים בהריםלא נאמר במשפט המקורי כי הצמ. יים של המדינהרביותר גדלים באזורים ההר

  .אלא כי הצמחים היחודיים לנורבגיה צומחים בהם

מיני הצמחים של נורבגיה ניתן למצוא גם  את רוב, מתוך אלפיים המיניםבתשובה נאמר כי . נכונה) 3(תשובה 
אפייני שתי מ .גדלים רק בנורבגיה, בעיקר צמחי הרים, אך מספר מצומצם, כלומר אינם יחודיים, מחוץ למדינה

  .קבוצות הצמחים שהוצגו במשפט המקורי נשמרים בתשובה זו

בתשובה נאמר כי רק מעטים מאלפיים מיני הצמחים של נורבגיה ניתן למצוא במדינות . אינה נכונה) 4(תשובה 
  .ולכן מידע זה שגוי, בשאלה תיאר מיני צמחים ולא סוגי מדינות' הררי'התיאור . הרריות אחרות
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.נכונה) 1(תשובה  .12

  ".העידן הקלאסי בספרות ובפילוסופיה הסיניות נבע מתסיסה אינטלקטואלית בשורות האצולה: "במשפט נאמר
לעידן הקלאסי  הביאהתסיסה אינטלקטואלית : המתואר במשפט לקשר הסיבה והתוצאהכדאי לשים לב 

   .בספרות ובפילוסופיה

ולה הביא את העידן הקלאסי בספרות ובפילוסופיה שקט בקרב האצ-נטען כי איתשובה ב. נכונה) 1(תשובה 
  . על הרעיון המרכזי של המשפט המקורי ומרתשהתשובה . הסינית

בתשובה נטען כי האינטלקטואלים והפילוסופים הסינים החשובים ביותר באו משורות . אינה נכונה) 2(תשובה 
  . ונהה נכמשנה את הרעיון המרכזי של המשפט ולכן אינתשובה זו . האצולה

רק האצולה קיבלה חינוך אינטלקטואלי , העידן הקלאסי של סין במהלךבתשובה נטען כי . אינה נכונה) 3(תשובה 
כמו גם שינוי , בנוגע לעידן הקלאסי שהוצג במשפט המקורי קשרבתשובה זו ישנו שינוי ב. בספרות ובפילוסופיה
  .ברעיון המרכזי שלו

כשהאינטלקטואלים  הסתייםכי העידן הקלאסי בספרות ובפילוסופיה בסין  בתשובה נטען. אינה נכונה) 4(תשובה 
כמו גם שינוי ברעיון , שהוצג במשפט המקורי בנוגע לעידן הקלאסי בתשובה זו ישנו בקשר. מרדו נגד האצולה

  .המרכזי שלו

.נכונה) 1(תשובה  .13

נה עוסקת באופנים שבהם רוזמרין הפסקה הראשו. הרעיון המרכזי של הפסקה הראשונה לגבי כלליתזוהי שאלה 
  .זילנד כיום-ובאוסטרליה וניו, ביוון ורומא העתיקות, במחזה של שייקספיר –מסמל זכרון בהקשרים שונים 

 For hundreds of years, the rosmary plant has been a symbol of" 2נאמר בשורה . נכונה) 1(תשובה 
remembrance".

כדוגמה לסמליות , של שייקספיר מוזכר בשורה הראשונה בלבד" המלט"המחזה . אינה נכונה) 2(תשובה 
  .אך זהו אינו הרעיון המרכזי של הפסקה, הרוזמרין

זוהי . בלוויות ובטקסים לזכר המתים גםנאמר שנעשה שימוש ברוזמרין  5-6בשורות . אינה נכונה) 3(תשובה 
  .קהולא הרעיון המרכזי של הפס, דוגמה לסמליות הרוזמרין

  .הפסקה לא עוסקת בהיסטוריה של צמח הרוזמרין. אינה נכונה) 4(תשובה 

 .נכונה) 4(תשובה  .14

אנו מתבקשים למצוא פרט מידע לגבי הנחת רוזמרין בארונות . לגבי הפסקה הראשונה ממוקדתזוהי שאלה 

.וננסה להבין את ההקשר בו היא נאמרה, 5בשורה " coffin"נמצא את המילה . מתים

  .לא נאמר בפסקה על ידי מי הונח ענף הרוזמרין בארון המתים. אינה נכונה) 1(ה תשוב

  .לא מוזכר בפסקה ריחו של הרוזמרין. אינה נכונה) 2(תשובה 
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:coffinsולא בהקשר של , 6-7התייחסות ספציפית לזכרון חיילים שנהרגו נמצא בשורות . אינה נכונה) 3(תשובה 

"Today, rosmary is worn by many people in Australia and New Zealand… in memory of soldiers 
who died".

 a sprig of rosmary placed in a coffin was a way of saying "I will": נאמר 6בשורה . נכונה) 4(תשובה 
never forget you"" .הרוזמרין מסמל את זה שיזכרו את האדם שמת, כלומר.

.נהנכו) 1(תשובה  .15

נקרא את המשפט בו היא, כדי להבין למה מתייחסת המילה. 8שבשורה " dates back to"השאלה עוסקת בביטוי 

הוא הפועל שמבוצע על dates back toנשים לב שהביטוי . ונמשיך למשפט אחריו כדי להבין את ההקשר, מופיעה
  .והוא מתקשר ליוון העתיקה, ידי הקשר בין רוזמרין לזכרון

לבשו רוזמרין בשערם מפני שהם) ancient greek scholars(נאמר שתלמידים ביוון העתיקה  9בשורה  במשפט
  .כבר ביוון העתיקה קישרו בין רוזמרין לזכרון, כלומר. האמינו שזה יעזור להם לזכור מה שלמדו

  .קישור בין רוזמרין לזכרון התחיל כבר ביוון העתיקהה. נכונה) 1(תשובה 

  .אלא נעשה שם, הקישור בין רוזמרין לזכרון לא נעלם מיוון העתיקה. ינה נכונהא) 2(תשובה 

  .ולא באופן שונה, גם ביוון העתיקה האמינו בקשר בין רוזמרין לזכרון. אינה נכונה) 3(תשובה 

  .הקישור בין רוזמרין לזכרון לא מסביר את יוון העתיקה. אינה נכונה) 4(תשובה 

.נכונה) 2(תשובה  .16

לפי הנאמר בפסקה, לבין שמן רוזמרין) חומצה אורסולית( ursolic acidשעוסקת בקשר בין  ממוקדתי שאלה זוה

:נאמר 13בשורה . ונבין את הקשר, rosmary oil-ו ursolic acidנחפש בפסקה את המקום בו מוזכרים . השנייה

"rosmary oil contains a chemical called ursolic acid ."רוזמרין מכיל חומצה אורסולית שמן, כלומר.

  .אלא קיימת בתוכו, חומצה אורסולית אינה זהה לשמן רוזמרין. אינה נכונה) 1(תשובה 

  .חומצה אורסולית ניתן למצוא בשמן רוזמרין. נכונה) 2(תשובה 

צירת כלל לא תוארה י. לא נאמר שמשתמשים בחומצה אורסולית ליצירת שמן רוזמרין. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .שמן רוזמרין

אלא שהיא אחד , לא נאמר שחומצה אורסולית אפקטיבית יותר משמן רוזמרין. אינה נכונה) 4(תשובה 
  .ממרכיביו
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.נכונה) 2(תשובה  .17

 10בשורה . עלינו להבין מה חשבו ברומא העתיקה על רוזמרין. לגבי הפסקה השנייה ממוקדתזוהי שאלה 

 Similarly, students in ancient Rome rubbed rosmary oil on their foreheads: "מוזכרים הרומאים
before taking examinations ." נשים לב למילהsimilarly באופן דומה"שמשמעותה , בתחילת המשפט",

שבו נאמר שהיוונים האמינו שרוזמרין יעזור להם לזכור מה , וקושרת את הנאמר במשפט זה למשפט הקודם
ולכן השתמשו בו לפני מבחנים , הרומאים חשבו גם הם שרוזמרין יעזור להם לזכור מה שלמדו, אם כך. שלמדו

).כדי להצליח במבחנים(

היא מוזכרת . העובדה שבשמן רוזמרין יש חומצה אורסולית לא היתה ידועה לרומאים. אינה נכונה) 1(תשובה 
  .בהקשר אחר, מאוחר יותר בפסקה

  .האמינו ששמן רוזמרין יסייע להם בבחינותהרומאים . נכונה) 2(תשובה 

  .לא מוזכר בפסקה שהרומאים האמינו שראוי לשים שמן רוזמרין בשיער. אינה נכונה) 3(תשובה 

אלא שהוא מסייע , לא נאמר שהרומאים חשבו שרוזמרין הוא סמל לזכרון וחוכמה. אינה נכונה) 4(תשובה 
  .לזכרון

.נכונה) 4(תשובה  .18

ולכן , כדי לענות על שאלה זו נצטרך להכיר את הקטע כולו. לגבי הנושא המרכזי של הקטע ליתכלזוהי שאלה 
  :ניעזר בחלקים שקראנו במענה על השאלות האחרות. נענה עליה רק לאחר מענה על שאר השאלות

  .אשר תוצאותיו מטרידות, מבוגרים 17,000הפסקה הראשונה מתארת סקר שעסק בהרגלי הקריאה של 
  .לפיהם חלה ירידה בכמות הקוראים בקרב הציבור האמריקאי, שנייה מתארת את ממצאי הסקרהפסקה ה

  .הפסקה האחרונה עוסקת בהשלכות אפשריות של ממצאי הסקר

.NEAאלא בסקר שנערך על ידי , בכללותו NEA-הקטע לא עוסק ב. אינה נכונה) 1(תשובה 

  .אך לא עסקו בו לאורך כל הקטע, מוזכר בפסקה האחרונהתפקיד הקריאה בחיי הקהילה . אינה נכונה) 2(תשובה 

הנושא מוזכר (אף לא באחת מהפסקאות שקראנו עסקו בהשכלה הגבוהה בארצות הברית . אינה נכונה) 3(תשובה 
  ).אך אינו הנושא המרכזי של הקטע כולו, בפסקה השלישית

, תיאור הסקר –יאה בארצות הברית לאורך כל הקטע מדובר על סקר שעסק בהרגלי הקר. נכונה) 4(תשובה 
  .הממצאים וההשלכות

.נכונה) 2(תשובה  .19

 2-3בשורות . אנו מתבקשים למצוא מה נאמר על משתתפי הסקר. לגבי הפסקה הראשונה ממוקדתזוהי שאלה 

 The survey was based on a sampling of more than 17,000 adults from: "מתואר על מה התבסס הסקר
all major demographic groups ."מבוגרים מכל הקבוצות 17,000הסקר התבסס על מדגם של מעל , כלומר

  .העיקריות) קבוצות האוכלוסיה השונות(הדמוגרפיות 

  .ולא רק משכילים, נאמר שהמשתתפים היו מכל קבוצות האוכלוסיה. אינה נכונה) 1(תשובה 
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קבוצות , כלומר ייצגו קבוצות אתניות, צות האוכלוסיהנאמר שהמשתתפים היו מכל קבו. נכונה) 2(תשובה 
  .אקונומיות וקבוצות גיל שונות-סוציו

אך לא נאמר שהמשתתפים בסקר, "the results paint a grim picture"נאמר  3בשורה . אינה נכונה) 3(תשובה 
  .הם שהוטרדו מהתוצאות

.NEAדי לא נאמר שהמשתתפים בסקר היו עוב. אינה נכונה) 4(תשובה 

.נכונה) 3(תשובה  .20

. 18-34אנו  מתבקשים למצוא מה נאמר לגבי אמריקאים בגילאי . לגבי הפסקה השנייה ממוקדתזוהי שאלה 

 over the past 20 years, the proportion of Americans aged 18 to 34 who read": נאמר 5-6בשורות 
fiction has fallen by 28 percent" .אחוז 28-ר הקוראים בגילאים אלו נפל במספ, כלומר.

  .לא יותר, הם קוראים פחות. התשובה סותרת את הנאמר בקטע. אינה נכונה) 1(תשובה 

  .לא נאמר שזו הקבוצה הדמוגרפית הגדולה בארצות הברית. אינה נכונה) 2(תשובה 

  .אכן עשתה שינוי דרמטי בהרגלי הקריאה בקבוצת קוראים זו. נכונה) 3(תשובה 

  .אין בפסקה כל אזכור לסוגים נוספים של ספרים. אינה נכונה) 4(תשובה 

.נכונה) 4(תשובה  .21

מפני שנראה שקוראים , בתחילת הפסקה נאמר שהממצאים מטרידים. לגבי הפסקה האחרונה כלליתזוהי שאלה 

)"thus"(צאה מכך בהמשך נאמר שכתו. בקהילותיהם) "play an active role"(רציניים נוהגים להיות פעילים 

על פילנטרופיה, על התנדבות, באמנות) "participation"(הירידה בכמות הקוראים סביר שתשפיע על מעורבות 
  .ועל מעורבות פוליטית

.NEAלא מתוארת בפסקה דעת המחבר על . אינה נכונה) 1(תשובה 

  .לא מוצגות בפסקה סיבות לירידה בקריאה. אינה נכונה) 2(תשובה 

אלא מעורבות בקהילה מוזכרת , לא מוזכרים בפסקה מאמצים לעידוד מעורבות בקהילה. אינה נכונה) 3(ה תשוב
  .כאחד הדברים שמאפיינים יותר אנשים שקוראים

.NEAהפסקה מתארת השלכות של ממצאי הסקר של . נכונה) 4(תשובה 
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.נכונה) 2(תשובה  .22

התשובה נעוצה במה שנאמר בתחילת . בקטע ור שהוצגלגבי עמדת הכותב לגבי ממצאי הסק כלליתזו שאלה 

הממצאים מדאיגים את, כלומר" The findings are particularly troubling: "16בשורה , הפסקה האחרונה
  .הכותב

  .אלא שהוא מוטרד מהם, לא נרמז שהכותב אינו מאמין לממצאי הסקר. אינה נכונה) 1(תשובה 

. מאוד מממצאי הסקר הכותב מוטרד. נכונה) 2(תשובה 

, הכותב מציג את הסקר ואת דעתו לגביו. לא נרמז שהכותב סייע לנתח את ממצאי הסקר. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .היה שותף לעריכתו וניתוחומזוכר כי אך לא 

. הכותב לא מנסה להגן על ממצאי הסקר. אינה נכונה) 4(תשובה 



  2013פברואר   -631-  שניפרק  – אנגלית

  פרק שני -אנגלית  -פתרונות 
מספר 
  השאלה

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

התשובה 
  הנכונה

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

מספר 
  השאלה

16  17  18  19  20  21  22  

התשובה 
  הנכונה

4  3  1  2  1  1  2  

.נכונה) 1(תשובה  .1

והיא עשתה זאת מהעת העתיקה ועד , ם לב שהמילה החסרה היא פעולה שרק הפירמידה של גיזה עשתהנשי

  .כמתואר לפרק זמן ארוךושמתאים , נחפש פועל שיכול להתבצע על ידי פירמידה. וםהי

  ."מהעת העתיקה ועד היום שרדהרק הפירמידה הגדולה של גיזה , מבין שבעת פלאי תבל"

שרדה=  survived): 1(תשובה 

התנהגה=  behaved): 2(תשובה 

הפחידה=  terrified): 3(תשובה 

הציעה=  proposed): 4(תשובה 

.נכונה) 2(תשובה  .2

המילה החסרה מתארת את. היוצרת קשר של ניגוד, "but"הקשר בין חלקי המשפט מוגדר על ידי מילת הקישור 

השני נאמר  וחלקואילו ב, ל המשפטסוג המחווה שמהווה הוצאת לשון ברוב המדינות על פי החלק הראשון ש

  .יתיישב עם הניגוד במשפטנחפש בתשובות תיאור ש. שבטיבט זו ברכה מקובלת

."זו ברכה מקובלת, אולם בטיבט, ברוב המדינות חצופההוצאת לשון נחשבת למחווה "

מקומית=  local): 1(תשובה 

חצופה= rude ): 2(תשובה 

רהוטה= fluent ): 3(תשובה 

מתוחה=  tense): 4(תשובה 
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.נכונה) 1(תשובה  .3

המילה החסרה מופיעה לאחר . של המילה החסרה תפקידהפט ואת ננסה להבין את ההיגיון הפנימי של המש

נחפש. אנשים 6,000פועל שמבצע האולם על קהל של  והינה, התיאור של אולם המוזיקה כתיאטרון הגדול בעולם

  .ושיהיה קשור לתיאור של האולם כגדול בעולם, פועל שיכול להתבצע על ידי אולם

הכיל, הגדול ביותר בעולם המקורהדיו סיטי בניו יורק היה התיאטרון אולם המוזיקה ר, 1932-כשהוא נפתח ב"

."אנשים 6,000לקהל של כמעט  מקומות ישיבה

מקומות ישיבה מכיל, מושיב= seating): 1(תשובה 

מרגיש=   sensing):2(תשובה 

משתיק=  silencing ):3(תשובה 

מזהה, מאתר=  spotting ):4(תשובה 

.נכונה) 2(תשובה  .4

המילה החסרה היא פועל שמתבצע). along the coast" (לאורך החוף"המפתח לפתרון השאלה נעוץ בצירוף 

  .לאורך החוף של דרום אמריקה

  ."צפונה לאורך החוף של דרום אמריקה זורם, שמקורו באוקיאנוס הדרומי באנטארקטיקה, זרם הומבולדט"

מעודד=  cheers): 1(תשובה 

ורםז=  flows): 2(תשובה 

מסמן=  marks): 3(תשובה 

מתגבר על, מּכה=  beats): 4(תשובה 

.נכונה) 2(תשובה  .5

נחפש תשובה . נשים לב שכותבי היצירות קיבלו מדלייה עבור יצירתם. המילה החסרה מתארת יצירות ספרות

  .מדליה קבלתויכולה להצדיק , המתאימה לתיאור יצירות ספרות

  ."של ספרות ילדים משובחותיהן של יצירות מדליית ניוברי מוענקת לכותב"

מפוארות=  luxurious): 1(תשובה 

יוצאות מן הכלל, משובחות=  outstanding): 2(תשובה 

חלקיות=  partial): 3(תשובה 

שופעות=  affluent): 4(תשובה 

.נכונה) 2(תשובה  .6

)משתנים ביולוגיים וסביבתיים( "biological and environmental variables"המילה ההחסרה נעשית על 

.נאמר שמדענים טוענים שלא ניתן לעשות זאת על המשתנים .במהלך מחקר

."לחלוטין משתנים ביולוגיים וסביבתיים כשחוקרים התפתחות אנושית לבודדמדענים רבים טוענים שאין דרך "

לשחרר=  release): 1(תשובה 

לבודד=  isolate): 2(תשובה 

  לסגת=  withdraw): 3(תשובה 
לדכא=  opress): 4(תשובה 
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.נכונה) 1(תשובה  .7

  .המילה החסרה היא פועל שביצעו מדינות על כוח פוליטי עד שאיבדו אותו

  ."במהלך הרנסנס נהנוהמדינות האיטלקיות איבדו את מרבית הכוח הפוליטי והכלכלי ממנו הן , 1715עד "

נהנו=  enjoyed): 1(תשובה 

דמיינו=  imagined): 2(תשובה 

ביצעו=  performed): 3(תשובה 

הבטיחו=  promised): 4(תשובה 

.נכונה) 4(תשובה  .8

לתאר או להיותנחפש בתשובות מילה שיכולה ). parliament" (פרלמנט"המפתח לפיתרון השאלה נעוץ במילה 

  .פרלמנטמילה נרדפת ל

  ."ט הותיק ביותר באירופההוא הפרלמנ, המחוקקת של איסלנד האספה, ינגי'האלת"

חלל, נפגע=  casualty): 1(תשובה 

סילוק, גירוש=  expulsion): 2(תשובה 

חקירה=  interrogation): 3(תשובה 

אספה=  assembly): 4(תשובה 

.נכונה) 1(תשובה  .9

תו על נינגס בריאן נכשל שלוש פעמים בהתמודדו'המנהיג הפוליטי האמריקאי וויליאם ג: "במשפט נאמר
  ".הנשיאות

 ותנינגס בריאן ביצע שלושה נסיונות כושלים להיבחר לנשיא'בתשובה זו נטען כי וויליאם ג. נכונה) 1(תשובה 
  .ארצות הברית

נינגס בריאן להתמודד על נשיאות 'מוויליאם ג ביקשובתשובה זו נטען כי שלוש פעמים . אינה נכונה) 2(תשובה 
  .לא שסירב לנסות, מקורי נאמר שהוא נכשל בנסיונותיובמשפט ה. אך סירב, ארצות הברית

נינגס בריאן מעולם לא באמת התמודד על נשיאות ארצות 'בתשובה זו נטען שוויליאם ג. אינה נכונה) 3(תשובה 
  .במשפט המקורי נאמר שהוא התמודד והפסיד. לעשות זאת שלוש פעמים שקלאך , הברית

, לשלושה נשיאים של ארצות הברית כיועץנינגס בריאן שימש 'כי וויליאם גבתשובה נטען . אינה נכונה) 4(תשובה 
  .זהו שינוי בפרטים וברעיון המרכזי של המשפט המקורי. אך מעולם לא נבחר לתפקיד פוליטי
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.נכונה) 3(תשובה  .10

  ".)תומס קרלייל( כל המגרעות היא לא להיות מודע לאף אחתמ ביותר החמורה: "במשפט נאמר
  .שבמשפט מתואר מהי המגרעת החמורה ביותרנשים לב 

ולא מתואר מהי המגרעת החמורה , בתשובה נטען שאף אדם אינו מודע לכל מגרעותיו. אינה נכונה) 1(תשובה 
  .ביותר

התשובה . בתשובה זו נאמר שחוסר התחשבות באחרים היא המגרעת החמורה ביותר. אינה נכונה) 2(תשובה 
  .מקוריסותרת את מה שנאמר במשפט ה

תשובה זו חוזרת על מה . בתשובה זו נאמר שלחשוב שאין לך מגרעות זו המגרעת הגרועה מכל. נכונה) 3(תשובה 
  . שנאמר במשפט המקורי

אולם לא , בתשובה זו נאמר שרק לעתים נדירות אנו מודעים למגרעותינו החמורות ביותר. אינה נכונה) 4(תשובה 
  .נאמר מהי המגרעת החמורה ביותר

.נכונה) 3(תשובה  .11

-אנו נושפים כמות מוגזמת של פחמן דו, )ונטילציה- היפר(כאשר אנו סובלים מנשימת יתר : "במשפט נאמר
  ".  חמצני

  .נשים לב שבמשפט מתואר מה קורה במצב של נשימת יתר

על פי . תחמצני חריגו-בתשובה זו נאמר שנשימת יתר מסייעת בהפחתת רמות פחמן דו. אינה נכונה) 1(תשובה 
  .)נושפים כמות מוגזמת, סובלים מנשימת יתר(ולא שלילית , )מסייעת(התשובה נשימת יתר חיובית 

בתשובה מתוארת . חמצני באוויר גורם לנשימת יתר-בתשובה נטען כי יותר מדי פחמן דו. אינה נכונה) 2(תשובה 
  .תהליךמתארת את הולא , סיבה לנשימת יתר

התשובה חוזרת על . חמצני-נאמר שאדם שסובל מנשימת יתר נושף יותר מדי פחמן דו בתשובה. נכונה) 3(תשובה 
  .התהליך המתואר במשפט המקורי

בתשובה . יתר-חמצני הוא מצב הידוע בשם נשימת- בתשובה זו נטען שעודף בפחמן דו. אינה נכונה) 4(תשובה 
  .ולא מתואר מה קורה בנשימת יתר, מוצגים מושגים נרדפים לכאורה

.נכונה) 1(תשובה  .12

  ". מספרים מעוררים צבעים ספציפיים, תופעה חושית נדירה, בסוג אחד של סינסתזיה: "במשפט נאמר
סינסתזיה היא . וכך נוצרת תמורה המתארת מהי סינסתזיה, המשפט מחולק לשלושה חלקים באמצעות פסיקים

מספרים מעוררים : של סינסתזיהעיקר המשפט עוסק בתיאור מה שקורה בסוג אחד . תופעה חושית נדירה
  .צבעים ספציפיים

. בתשובה זו נאמר שאנשים שיש להם סוג מסויים של סינסתזיה מקשרים מספרים עם צבעים. נכונה) 1(תשובה 
  .אולם הרעיון המרכזי של המשפט העיקרי נשמר, התמורה הושמטה

. ולת של אדם לתפוס צבעים ומספריםבתשובה זו נטען שסינסתזיה מצמצמת את היכ. אינה נכונה) 2(תשובה 
בעוד בתשובה זו מישהו, לצבעים) evoke(במשפט המקורי מספרים עשו משהו : נשים לב שמבנה המשפט השתנה

.לצבעים ולמספרים) perceive(עושה משהו 

לא א ,אנשים עם סוג אחד של סינסתזיה לא יכולים לזכור מספריםשבתשובה זו נאמר . אינה נכונה) 3(תשובה 
  .במשפט המקורי לא דובר על יכולת לזכור צבעים. אם כן הם מייחסים להם צבעים
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בתשובה זו . לפי תשובה זו סינסתזיה היא מצב נדיר שמגביר זיהוי של צבעים ומספרים. אינה נכונה) 4(תשובה 
עשו משהו בעוד במשפט המקורי מספרים, לזיהוי של צבעים ומספרים יחד) enhances(סינסתזיה עושה משהו 

)evoke (לצבעים.

 .נכונה) 3(תשובה  .13

מומלץ לענות , הטקסטמכיוון ששואלים איזו טענה אינה נכונה על פי . וני אפלסיד'עוסקת בטענות לגבי גהשאלה 
  .ומעבר על יתר השאלות, עליה לאחר קריאת הטקסט

  .פמן'צון 'נאמר שאפלסיד היה אדם אמיתי בשם ג 2בשורה . אינה נכונה) 1(תשובה 

  .פמן תכנן ושתל משתלות במקומות רבים'נאמר שצ 6-7בשורות . אינה נכונה) 2(תשובה 

אך למעשה הוא היה אדם , נאמר שרבים חושבים שאפלסיד היה דמות בדיונית 1-2בשורות . נכונה) 3(תשובה 
  .אמיתי

  .דה עד היוםוהוא אג, נאמר שסיפורו סופר שוב ושוב 17-18בשורות . אינה נכונה) 4(תשובה 

 .נכונה) 2(תשובה  .14

נאמר שכאשר המתיישבים  4-5בשורות . לפי הפסקה הראשונה 19-לגבי תחילת המאה ה ממוקדתזוהי שאלה 
  .כשבידו זרעי תפוחים, פמן הצטרף אליהם'צ, 19-הראשונים החלו לעבור מערבה לנהר אוהיו בתחילת המאה ה

  .פמן גידל תפוחים בניו יורק ובפנסילבניה'דם צעיר צנאמר שכא 3-4בשורות . אינה נכונה) 1(תשובה 

  .נאמר שבתקופה זו החלו לראשונה לעבור ממערב לנהר אוהיו 4-5בשורות . נכונה) 2(תשובה 

  .עבד אפלסיד במשתלות) 1800לפני (נאמר שכבר בצעירותו  3-4בשורות . אינה נכונה) 3(תשובה 

.19-יה לאגדה כבר בתחילת המאה הלא נאמר שאפלסיד ה. אינה נכונה) 4(תשובה 

.נכונה) 2(תשובה  .15

יש לקרוא את, כדי להבין למה מתייחסת המילה. 5שבשורה " them"העוסקת בביטוי  ממוקדתזוהי שאלה 
כאשר המתיישבים הראשונים החלו לעבור מערבה לנהר אוהיו בתחילת : "4המתחיל בשורה , המשפט הרלוונטי

  .הלך עם המתיישבים, כלומר..." איתםפמן הלך 'צ, 19-המאה ה

  .המילה אינה מתייחסת לזרעי תפוחים. אינה נכונה) 1(תשובה 

  .המילה מתייחסת למתיישבים. נכונה) 2(תשובה 

  .המילה אינה מתייחסת למשתלות. אינה נכונה) 3(תשובה 

  .המילה אינה מתייחסת לאגדות. אינה נכונה) 4(תשובה 
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 .נכונה) 4(תשובה  .16

  .וני אפלסיד בפסקה השנייה'עוסקת בפרט שנאמר על גהשאלה 

". He did not carry a gun"נאמר  13בשורה . אינה נכונה) 1(תשובה 

.הוא חי בפשטות, כלומר, "Johnny Appleseed… lived simply"נאמר  11בשורה . אינה נכונה) 2(תשובה 

 Johnny"נאמר  17בשורה , יתרה מכך. ט חבריםוני אפלסיד מע'לא נאמר שהיו לג. אינה נכונה) 3(תשובה 
Appleseed was well loved."

".He had no home of his own"נאמר  11-12בשורות . נכונה) 4(תשובה 

.נכונה) 3(תשובה  .17

וני אפלסיד לא אכל 'אנו מתבקשים לחפש בטקסט את הסיבה לכך שג. לגבי הפסקה השנייהממוקדת  שאלה זוהי
  . בשר
 Johnny Appleseed… believed that it was wrong to hurt any of God's": 14-15דע מופיע בשורות המי

creatures. He ate no meat…" . וני אפלסיד לא אכל בשר מפני שהיה דתי והאמין שזה לא בסדר'ג, כלומר
  . נכונה) 3(לפיכך תשובה . לפגוע בחיות

.נכונה) 1(תשובה  .18

כדי לענות על שאלה זו נצטרך להכיר את . לגבי השאלות עליהן ניסתה המשלחת ליפן לענות יתכללזוהי שאלה 
  .נבחן את התשובות לאור הנאמר בקטע. ולכן נענה עליה רק לאחר מענה על שאר השאלות, הקטע כולו

"most s The delegation recommended that Japan address thi: נאמר 18-17בשורות . נכונה) 1(תשובה 
…"pressing issue: .ואף הציעה, המשלחת ענתה על השאלה מהי האיום המשמעותי ביותר לסביבה ביפן, כלומר

  .לטפל בו

  .לאורך כל הקטע לא הוזכר שהמשלחת עסקה בסיבות לצמיחה הכלכלית ביפן. אינה נכונה) 2(תשובה 

  .התעשייתי ביפן לא מוזכרות בקטע דרכים לשליטה בזיהום. אינה נכונה) 3(תשובה 

אלא , לא מזוכר בקטע שהמשלחת ניסתה להבין את הקשר בין התעשייה לעושר ביפן. אינה נכונה) 4(תשובה 
  .הקשר מוזכר כרקע לפעילות המשלחת
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 .נכונה) 2(תשובה  .19

 כדי לענות לענות. בנוגע לצמיחה הכלכלית ביפן, מופיע בפסקה הראשונהלגבי מידע אשר  ממוקדת זוהי שאלה 
  .על השאלה נקרא בעיון את הפסקה וננסה להבין מה אנו יודעים לגבי הצמיחה הכלכלית של יפן

 succsefully controling industrial pollution in the midst of intensive economic…"נאמר  2-3בשורות 
expansion" ביפן שולטים בזיהום התעשייתי תוך כדי הגידול הכלכלי , כלומר.

  .כלכלית גרמה לעליה במספר המפעליםלא הוזכר בפסקה שהצמיחה ה. אינה נכונה) 1(בה תשו

כלומר הוא לא , וכי הזיהום התעשייתי נמצא בשליטהמוזכר כי יש צמיחה כלכלית  2-3בשורות . נכונה) 2(תשובה 
  . גדל

.מיחה כלכלית תאפשר להילחם בזיהוםלא הוזכר בפסקה כי צ. אינה נכונה) 3(תשובה 

אלא שחברי , הכלכלית זכתה לשבחים בין לאומייםלא הוזכר בפסקה כי הצמיחה . אינה נכונה) 4(תשובה 
  .המשלחת שיבחו את יפן על שליטה בזיהום התעשייתי

.נכונה) 1(תשובה  .20

יש לקרוא את המשפט, כדי להבין למה מתייחסת המילה. 8שבשורה  "recreation"השאלה עוסקת במילה 

בהמשך מתוארות". בתעשיה של תיירות פנים וגם "recreation"שגשוג רב הוביל לעליה חדה ב " .הרלוונטי

"recreation"משמעות המילה (מכך ניתן להסיק שהמילה קשורה לבידור ובילוי . גולף ועוד, דוגמאות כמו סקי
  ).שעשוע, היא בילוי

.בידור=  entertainment. נכונה) 1(תשובה 

.ייצור=  production. נכונה אינה) 2(תשובה 

 .חינוך=  education. אינה נכונה) 3(תשובה 

.תעסוקה=  employment. אינה נכונה) 4(תשובה 

.נכונה) 1(תשובה  .21

כדי לענות על השאלה נבין מהו הרעיון המרכזי של . השני ה והשלישית מטרת הפסקאותלגבי כללית זוהי שאלה 
  .כל אחת מהן

ובסוף , בהמשך מובאות דוגמאות. לצמיחה בבילוי ובתיירות פנים ששגשוג הובילפותחת בכך הפסקה השנייה 
  .הפסקה נאמר שהדבר מהווה סכנה לאזורים המתפתחים

).צריכה(  consumptionיפן סובלת מתוצאות אקולוגיות של , לנאמר בנוסףהפסקה השלישית פותחת בכך ש
הפסקה . ולייצר יותר פסולת, ת היפנים לצרוך יותר מוצריםבהמשך הפסקה מתואר תהליך בו עושר הוביל א

  .מסתיימת בהמלצה של המשלחת
  . בשתי הפסקאות מתוארות ההשפעות של השגשוג הכלכלי על יפן, כלומר

  .הפסקאות מתארות את ההשפעות של השגשוג על יפן. נכונה) 1(תשובה 

  .ו לשימור האקולוגיה ביפןבפסקאות לא מתוארים שלבים שננקט. נכונהאינה ) 2(תשובה 

.בפסקאות לא מסבירים מדוע האוכלוסיה ביפן הפכה לעשירה יותר. אינה נכונה) 3(תשובה 

  .בפסקאות לא מציעים פתרונות לבעיות הסביבתיות של יפן. אינה נכונה) 4(תשובה 
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.נכונה) 2(תשובה  .22

די למצוא מה אינו תוצאה של התעשרות כ. לגבי התוצאות של התעשרות האוכלוסיה ביפןכללית זוהי שאלה 
  .נבחן את התשובות לאור הנאמר בקטע ונפסול תשובות שהוזכרו כתוצאה בקטע, האוכלוסיה

 greater prosperity has led to a boom in recreation and internal": נאמר 8בשורה . אינה נכונה) 1(תשובה 
tourism industries".

אך נאמר , 12איזון אקולוגי מוזכר בשורה ". שימת דגש על איזון אקולוגי: "בתשובה נאמר. נכונה) 2(תשובה 
  .לא ששמים עליו דגש, שהוא בסכנה

."The Japanese… replace their cars… frequently": נאמר 14-16בשורות . אינה נכונה) 3(תשובה 

."Growing wealth has led to greater consumer spending": נאמר 14בשורה . אינה נכונה) 4(תשובה 
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