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תשובה ( )2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :ממטרה היא אמצעי מלאכותי שתפקידו לבצע את מה שעושה ענן גשם.
בתשובה ( )2יש יחס דומה :פאה היא אמצעי מלאכותי שתפקידו לבצע את מה שעושה שיער.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
רמקול הוא חפץ שתפקידו להגביר את מה שהאוזן קולטת.
כפפה היא חפץ שתפקידו לכסות את כף היד.
דוושה היא חפץ המופעל על ידי הרגל.

.2

תשובה ( )2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :נבוב הוא משהו חסר תוכן.
בתשובה ( )2יש יחס דומה :חף מפשע הוא מישהו חסר אשמה.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
זול הוא משהו בעל מחיר נמוך.
שובה לב הוא דבר שלא חשים כלפיו סלידה.
מרווה הוא משהו המפסיק צימאון.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה נבוב היא :חלול ,ריק.
משמעות המילה סלידה היא :דחייה ,היגעלות.
משמעות המילה שובה לב היא :מקסים ,בעלת אישיות כובשת.
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תשובה ( )2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :הקיץ היא פעולה שבעקבותיה מישהו ער.
בתשובה ( )2יש יחס דומה :המריא היא פעולה שבעקבותיה מישהו טס.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
אדם שנעלב עלול להיות בוכה.
הפשיר זה כניסה למצב (נוזלי) שמתאדה זה יציאה ממנו (והפיכה לגז).
נטף היא מילה נרדפת לזב.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה הקיץ היא :התעורר.
משמעות המילה זב היא :נטף ,נזל.

.4

תשובה ( )4נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :צחנה היא מילה שלילית לתיאור ריח.
בתשובה ( )4יש יחס דומה :גזרה היא מילה שלילית לתיאור תקנה.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
צחיחות היא מילה נרדפת ליובש.
כניעה היא בחירה באפשרות של הפסד (ואפשר גם – כניעה היא הודאה בהפסד).
טעות עלולה לגרום לשיבוש במשהו או בפעולתו.

.5

תשובה ( )1נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :אשפה היא כלי המשמש לנשיאת הדבר (חיצים) שאותו יורים.
בתשובה ( )1יש יחס דומה :קולב הוא כלי המשמש לנשיאת הדבר (בגד) שאותו לובשים.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
מגל הוא כלי המשמש לקצירת הדבר (דגן) שאותו טוחנים.
מחסן הוא מקום שבו מאחסנים דברים.
מפה היא חפץ שעל גביו מניחים דברים (מזון) בזמן שסועדים.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה אשפה היא :תיק שבאמצעותו נושאים חיצים.
משמעות המילה מגל היא :מכשיר חקלאי המשמש לקצירה.
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תשובה ( )3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :פירוש המילה כיזב הוא – הביע דבר שקר (שיקר).
בתשובה ( )3יש יחס דומה :פירוש המילה הלין הוא – הביע קובלנה (התלונן).
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
הכביר מילים הוא מישהו שהשתמש בדיבור רב.
המתיק סוד הוא מישהו שדיבר בלחש.
קולמוס הוא כלי הנחוץ לשימוש בדיו.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה כיזב היא :שיקר.
משמעות המילה הלין היא :התלונן.
משמעות המילה קובלנה היא :תלונה.
משמעות המילה המתיק סוד היא :הסתודד ,סיפר למישהו סוד.
משמעות המילה קולמוס היא :עט ,נוצה המשמשת לכתיבה.

.7

תשובה ( )2נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלמת המשפט ,יש להבין את הקשר החלק החסר ולאחר
מכן לבדוק את התשובות ולמצוא איזו תשובה מקיימת היגיון פנימי במשפט שנוצר.
בתחילת המשפט נאמר שבעלי חיים הניזונים מעשב צריכים לאכול ממנו הרבה בגלל ערכו התזונתי
המועט ,ולאחר החלק החסר נאמר שקיימת סכנה ,שכן שהייה ארוכה בשטח פתוח חושפת את בעלי
החיים לטורפים.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נאמר כי על מנת להימנע מאכילת הכמויות הגדולות ,בעלי החיים
הניזונים מעשבים פיתחו יכולת לעכל גם מזונות אחרים .אין בכך סכנה מכיוון שאם המזון בעל ערך
תזונתי רב ,אזי הוא אינו דורש אכילה מרובה ולפיכך בעלי החיים לא נאלצים לשהות זמן רב בשטח
פתוח ולסכן את עצמם .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .בתשובה נאמר כי אכילת כמויות עשב גדולות להפקת אנרגיה מחייבת את בעלי
החיים להקדיש זמן רב לאכילה ,ואכן יש בכך סכנה מכיוון שהרעייה הארוכה בשדה חושפת אותם
לטורפים .תשובה זו מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נאמר כי כאשר יש מחסור בעשב ,בעלי החיים הניזונים ממנו
מסתפקים בתזונה דלה יותר .אין בכך סכנה מכיוון שתזונה אחרת לא בהכרח תחייב אותם לשהות זמן
ארוך יותר בשדה הפתוח בו הם חשופים לטורפים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נאמר כי חלק מאוכלי העשב לוקחים עימם עשב למקום מסתור על מנת
להימנע מחשיפה לטורפים .אין בכך סכנה משום שפעולה זו מקצרת את זמן השהייה שלהם בשדה
הפתוח .התשובה נפסלת.
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תשובה ( )3נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלמת המשפט ,יש לבדוק את התשובות ולמצוא את
התשובה המקיימת היגיון פנימי במשפט שנוצר.
בתחילת המשפט מתייחסים ליכולת ההצגה של מהלכי הפתיחה והסיום של המשחק ,ובהמשך למגוון
האינסופי של המהלכים שבין הפתיחה לבין הסיום.
תשובה ( )1אינה נכונה .בחלק הראשון של המשפט נאמר כי מהלכי הפתיחה והסיום אינם ניתנים
להצגה ממצה .בחלק השני של המשפט נאמר כי המהלכים שביניהם אינם ניתנים להצגה ממצה.
בין שני החלקים לא מתקיים קשר של ניגוד ,ולפיכך המילה "ואילו" שמוצעת בתשובה זו אינה
מתאימה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בחלק הראשון של המשפט נאמר כי מהלכי הפתיחה והסיום ניתנים להצגה
ממצה .בחלק השני של המשפט נאמר כי המהלכים שביניהם ניתנים להצגה ממצה .בין שני החלקים לא
מתקיים קשר של ניגוד ,ולפיכך המילה "ואילו" אינה מתאימה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בחלק הראשון של המשפט נאמר כי מהלכי הפתיחה והסיום ניתנים להצגה ממצה.
בחלק השני של המשפט נאמר כי המהלכים שביניהם אינם ניתנים להצגה ממצה .בין החלקים מתקיים
קשר של ניגוד ,ולפיכך השימוש במילה "ואילו" מתאים .התשובה נכונה.
תשובה ( )4נכונה .בחלק הראשון של המשפט נאמר כי מהלכי הפתיחה והסיום ניתנים להצגה ממצה.
בחלק השני של המשפט נאמר כי המהלכים שביניהם אינם ניתנים להצגה ממצב .בין שני החלקים
מתקיים קשר של ניגוד ,ולפיכך המילה "ואף" אינה מתאימה .התשובה נפסלת.

.9

תשובה ( )4נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלמת המשפטים ,יש לבדוק את התשובות ולמצוא את
התשובה המקיימת היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.
משמעות הביטוי "איתרע מזלם" (שמופיע במשפט החסר) היא – למזלם הרע.
משמעות הביטוי "קורת רוח" (שמופיע בתשובה השנייה) היא – שביעות רצון.
תשובה ( )1אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת משפט שתמציתו היא כלהלן:
בחגיגות המסורתיות השתתפו מקומיים ,ולמזלם הרע – גם תיירים שבמקרה היו שם בשעה הקסומה.
ההגיון הפנימי של משפט זה אינו תקין ,ולפיכך התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת משפט שתמציתו היא כלהלן:
ברעידות האדמה נפגעו מקומיים ,ולמזלם הרע – גם תיירים שבמקרה היו שם בשעה של שביעות רצון.
ההגיון הפנימי של משפט זה אינו תקין ,ולפיכך התשובה נפסלת.
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תשובה ( )3אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת משפט שתמציתו היא כלהלן:
בקרנבל רקדו מקומיים ,ולמזלם הרע – גם תיירים שבמקרה טיילו שם.
ההגיון הפנימי של משפט זה אינו תקין ,ולפיכך התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה נאמר כי בשיטפונות נהרסו בתיהם של המקומיים וכמה תיירים שמזלם
היה רע ונכחו במקום נפגעו גם הם .ההגיון הפנימי של משפט זה תקין .התשובה מתאימה.

.10

תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין איזה תיאור מתאר את תהליך ההיווצרות של "חור שחור" ,יש לקרוא תחילה את
הפסקה ולאחר מכן את התשובות.
בתחילה ,נאמר כי בכל שמש יש איזון בין הלחץ בליבה ששואף לפוצץ אותה לבין כוח הכבידה שפועל
לכווץ אותה .כאשר טמפרטורת השמש יורדת האיזון מופר והשמש מתכווצת ללא עצירה עד שהיא
הופכת ל"חור שחור".
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי השלב האחרון המופיע בתשובה ,תהליך ההתכווצות של השמש נעצר
והאיזון מושג מחדש ,וזאת בניגוד לתיאור המופיע בפסקה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בפסקה נאמר כי התהליך מתחיל כאשר האנרגיה בליבה אוזלת וכתוצאה מכך
הטמפרטורה יורדת .בתשובה השלבים אינם מופיעים בסדר נכון .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .השלבים המופיעים בתשובה מתאימים לשלבים המתוארים בפסקה .תשובה זו
מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .שלושת השלבים המופיעים בתשובה זו אינם מתאימים לתיאור המופיע בפסקה.
תהליך היווצרות "חור שחור" מתחיל בירידת הלחץ בליבה ,ממשיך בירידת הטמפרטורה ומסתיים
בהתכווצות אינסופית של השמש .השלבים בתשובה הפוכים לתהליך המתואר .התשובה נפסלת.

.11

תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין את דעתו של סטיבן ג'ונסון ,יש לקרוא תחילה את הפסקה ולאחר מכן לקרוא את
התשובות.
הציטוט מתאר את טענתו של סטיבן ג'ונסון ,לפיה רעיונות טובים נוצרים מאוסף מחשבות של מספר
אנשים התורמים לרעיון ,ויוצרים יחד רשת ההופכת את המשתתפים בה לחכמים יותר בזכות שילוב של
מגוון פרספקטיבות (נקודות מבט) שונות.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו ,ריבוי בני אדם הוא דבר טוב אך לא תמיד מניב את הרעיונות
הטובים ביותר .בציטוט נאמר כי ריבוי פרספקטיבות של אנשים שונים מוביל להיווצרות רעיונות טובים
יותר .התשובה אינה משקפת את דעתו של ג'ונסון .התשובה נפסלת.
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תשובה ( )2נכונה .לפי תשובה זו ,רעיונותיו של אדם טובים יותר כאשר הוא חלק מרשת של בני אדם
רבים בעלי פרספקטיבות שונות .זו אכן דעתו של ג'ונסון כפי שהיא עולה מן הציטוט .התשובה
מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו ,רעיונות טובים יכולים לצמוח מקבוצה גדולה של אנשים גם אם
הם בעלי פרספקטיבות דומות .טענה זו אינה עולה מן הציטוט מכיוון שאין בו התייחסות לתרומת
מספר האנשים ביחס למגוון הפרספקטיבות .התשובה אינה משקפת את דעתו של ג'ונסון .התשובה
נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה זו ,השתייכות לרשת של בני אדם בעלי פרספקטיבות שונות
מאפשרת לחברים בה לתרום ליצירת רעיון משותף .זה אכן משתמע מן הציטוט אך אינו משקף את
דעתו של ג'ונסון לפיה הרשת תורמת ליצירת רעיונות טובים יותר והופכת את חבריה לחכמים יותר.
התשובה נפסלת.

.12

תשובה ( )4נכונה.
על מנת להבין מהי הטענה שהושמעה ברדיו ,יש לקרוא תחילה את הפסקה ולאחר מכן את התשובות.
בתגובה לטענה שהושמעה ,אמר ראש העיר שני דברים :הראשון הוא כי הבניין החדש שנבנה בעיר הוא
מכוער ,והשני הוא כי בנייתו של הבניין הייתה נחוצה לנוכח מצוקת הדיור בעיר .הוא מתייחס לנראּות
המבנה ומסביר את הסיבה מאחורי הבנייה.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו ,הטענה שקדמה לדברי ראש העיר לא מתייחסת לנראות של
הבניין החדש .לפיכך אין זה סביר שראש העיר יאמר שהבניין הוא מכוער .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו ,הטענה שקדמה לדברי ראש העיר כללה גם התייחסות לכך
שבניית המבנה הייתה ראויה .לפיכך אין זה סביר שראש העיר יסביר מדוע היה נחוץ לבנות את הבניין.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו ,הטענה שקדמה לדברי ראש העיר עוסקת גם בכך שהבניין החדש
לא פותרת את מצוקת הדיור בעיר (כלומר – הטוען מודע לכך שיש מצוקת דיור בעיר) .לפיכך אין זה
סביר שראש העיר יסביר מדוע היה נחוץ לבנות את הבניין .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .לפי תשובה זו ,הטענה שקדמה לדברי ראש העיר התייחסה לבניית בניינים מכוערים
בעיר ללא סיבה .במקרה זה תגובתו של ראש העיר מתאימה מכיוון שהיא גם מתייחסת לנראות המבנה
וגם מציגה את הסיבה לבנייתו ובכך עונה לטענה שהושמעה .התשובה מתאימה.

© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ

חשיבה מילולית  -פרק ראשון

.13

-9-

תשובה ( )4נכונה.
על מנת להבין איזו מהטענות משתמעת מן הפסקה ,יש לקרוא תחילה את הפסקה ולאחר מכן לקרוא
את התשובות.
בתחילת הפסקה נאמר כי ישנו חוקר ספרות שהזהיר מפני שימוש במושגים פסיכולוגיים בביקורת
יצירות ספרות .בהמשך נאמר כי אותו חוקר ,קרגנייב ,השתמש בכלי זה רבות בהמשך חייו ובזכותו אף
מפרסם ספר חדש שכתב.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו ,קרגנייב הוא מהראשונים שהשתמשו במושגים פסיכולוגיים
בביקורת יצירות ספרות .טענה זו אינה עולה מן הפסקה מכיוון שנאמר שבתחילה קרגנייב התנגד
לשימוש במושגים אלו ורק לאחר מכן אימץ לעצמו את השימוש בהם .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו ,קרגנייב החל להשתמש במושגים פסיכולוגיים בביקורת יצירות
ספרות רק כאשר פרסם ספרו החדש .טענה זו אינה עולה מן הפסקה ,לפיה נאמר שעשה שימוש רב
במושגים אלו לאורך השנים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו ,קרגנייב התנגד לשימוש במושגים פסיכולוגיים בביקורת ביצירות
ספרות גם בעת כתיבת ספרו החדש .טענה זו אינה עולה מן הפסקה ,לפיה נאמר שבזכות השימוש
במושגים אלו הוא מפרסם את ספרו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .לפי תשובה זו ,קרגנייב משתמש במושגים פסיכולוגיים בביקורת יצירות ספרות
בספרו החדש .טענה זו אכן עולה מן הפסקה ,לפיה חלק מהסיבה שקרגנייב מפרסם את ספרו היא
השימוש במושגים אלו .התשובה מתאימה.

.14

תשובה ( )2נכונה.
על מנת למצוא מהי ההנחיה השגויה עליה מבוססת החלטתו של אלכסנדר ,יש לקרוא תחילה את
הפסקה ולאחר מכן את התשובות.
מתוארים שני פנסיונים לכלבים וחתולים" :כלב-הוטל" המעניק יחס שווה לחתולים ולכלבים ,ו-
"שרתול" המעניק לחתולים יחס טוב יותר מלכלבים .אלכסנדר בחר לשכן את חתולתו ב"שרתול".
תשובה ( )1אינה נכונה .תשובה זו מתייחסת למוסריות פנסיון המעניק לחתולים יחס טוב יותר
מלכלבים .מסקנתו של אלכסנדר אינה מבוססת על הנחה זו מכיוון שהחליט לשכן את חתולתו בפנסיון
המעניק יחס שאינו שוויוני .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .לפי תשובה זו ,היחס המועדף שמעניק "שרתול" לחתולים טוב יותר מהיחס השווה
שמעניק "כלב-הוטל" לחתולים וכלבים .הנחה זו שגויה מכיוון שייתכן שהיחס לשתי הקבוצות ב"כלב-
הוטל" טוב יותר מהיחס הניתן לחתולים ב"שרתול" .מסקנתו של אלכסנדר מבוססת על הנחה שגויה זו.
התשובה מתאימה.
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תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו ,מקום המצהיר על עצמו שהוא מעניק יחס מסוים אינו בהכרח
מעניק יחס כזה ,אך בפסקה נאמר כי אלכסנדר החליט היכן לשכן את חתולתו לפי המלצות מחבריו ולא
לפי הצהרת הפנסיונים .לא ייתכן כי מסקנתו מבוססת על הנחה זו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה זו ,המידע שקיבל אלכסנדר מחבריו אינו בהכרח נכון .מסקנתו של
אלכסנדר אינה מבוססת על הנחה זו מכיוון שאם היה פועל על פיה ,לא היה בוחר בפנסיון שלפי דברי
חבריו יעניק יחס טוב יותר לחתולתו .התשובה נפסלת.

.15

תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין איזה מהמשפטים מסכם את טענתו של מרקוזה באופן הטוב ביותר ,יש לקרוא תחילה
את הפסקה ולאחר מכן את התשובות.
בפסקה נאמר כי לפי מרקוזה ,תנאי החיים של האדם בחברה המודרנית אינם מאפשרים לו למתוח
עליה ביקורת משתי סיבות :האחת היא שהחברה דואגת לסיפוק צרכיו והשנייה היא שהאווירה
הסובלנית בחברה הופכת כל ביקורת לפחות אפקטיבית.
תשובה ( )1נכונה .לפי תשובה זו ,לאדם בחברה המודרנית קשה להתנגד לה הן מכיוון שהיא מספקת את
צרכיו והן מכיוון שהפתיחות שלה הופכת את הביקורת לפחות אפקטיבית .תשובה זו אכן מסכמת את
הנאמר בפסקה ולפיכך היא מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו ,החברה המודרנית היא חברה סובלנית המאפשרת ביקורת
כלפיה ,וכתוצאה מכך דווקא הדעות הביקורתיות מאבדות מכוחן .תשובה זו מתייחסת לסיבה השנייה
בלבד שציין מרקוזה ואינה מסכמת את טענתו באופן הטוב ביותר .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו ,החברה המודרנית מספקת את כל צרכיו של האדם ולכן אין לו
צורך להתנגד לה .תשובה זו מתייחסת לסיבה הראשונה בלבד שציין מרקוזה ואינה מסכמת את טענתו
באופן הטוב ביותר .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה זו ,החברה המודרנית לא מאפשרת לצאת נגדה משתי סיבות :סיפוק
הצרכים של הפרט והתמודדות מחוכמת עם ביקורת המשתיקה את ההיבטים השוללניים .הסיבה
השנייה המצויינת בתשובה אינה מתאימה לסיבות שציין מרקוזה ,לפיו הסובלנות בחברה היא שהופכת
את הביקורת לפחות אפקטיבית .התשובה אינה מסכמת את דבריו של מרקוזה .התשובה נפסלת.

.16

תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין איזו אפשרות משלימה את המשפט בצורה הטובה ביותר ,יש לקרוא תחילה את המשפט
ולאחר מכן את התשובות.
בתמצית ,בציטוט נאמר כי הביקורות שכותבת גרינברג מרגיזות אנשים רבים והיא רואה בכך הוכחה
לנכונות הביקורת .עם זאת ,עליה להבין דבר מה .עלינו לחפש סיום הגיוני למשפט שיתאים לקשר
הניגוד המופיע.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נאמר כי כעסם של האנשים שעליהם נמתחת הביקורת הוא על
עצמם ולא עד הביקורת עצמה .משפט זה אינו מתאים להשלמת הציטוט מכיוון שאינו סותר את טענתה
של גרינברג לפיה הביקורת נכונה .התשובה נפסלת.
© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ
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תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נאמר כי מי שמקבל ביקורות רבות ,רצוי שיפסיק להתנהג בצורה
שתצדיק ביקורת במקום להתרגז .משפט זה אינו מתאים להשלמת הציטוט מכיוון שאינו סותר את
טענתה של גרינברג לפיה הביקורת נכונה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה זו נאמר כי טבעי שמי שנמתחת עליו ביקורת יתרגז ,בייחוד אם הוא לא עשה
דבר שיצדיק את הביקורת .משפט זה מתאים להשלמת הציטוט מכיוון שהוא מסביר כי כעסם של
האנשים אותם גרינברג מבקרת אינו בהכרח נובע מכך שהביקורת שלה נכונה .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה זו נאמר כי מי שחושף את עצמו לביקורת לא יכול להתרגז על כך שהוא
מקבל אותה .משפט זה אינו מתאים להשלמת הציטוט מכיוון שאינו סותר את טענתה של גרינברג לפיה
הביקורת נכונה .התשובה נפסלת.

.17

תשובה ( )1נכונה.
מהמשפט הראשון שמופיע בשאלה ניתן להסיק שני כללים:
כלל א' – אם תלמיד לומד צרפתית אז הוא לומד לטינית
כלל ב' – אם תלמיד לא לומד לטינית אז הוא לומד יוונית
ניתן ליצור סרטוט פשוט ,שמייצג את מערכת הכללים שנוצרת משילוב שני כללים אלו:
צרפתית

לטינית

תלמיד בחוג לבלשנות
לא לטינית

יוונית

התשובה הנכונה היא זו שהכללים שמופיעים בה ,אם ישולבו עם מערכת הכללים שמסורטטת לעיל,
ייצרו מסקנה נכונה.
תשובה ( )1נכונה .מהחלק הראשון של המשפט שמופיע בתשובה זו ניתן להסיק את הכלל הבא:
 אם תלמיד לומד לטינית אז הוא לומד יווניתנבטא גם כלל זה בסרטוט שיצרנו:
צרפתית

לטינית

תלמיד בחוג לבלשנות
לא לטינית

יוונית

מהחלק השני של המשפט שמופיע בתשובה זו ניתן להסיק את הכלל הבא:
 כל התלמידים לומדים יוונית.הדבר תואם את מערכת הכללים שנוצרה .התשובה נכונה.
© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ
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תשובה ( )2אינה נכונה .מהחלק הראשון של המשפט שמופיע בתשובה זו ניתן להסיק את הכלל הבא:
 אם תלמיד לומד יוונית אז הוא לומד לטיניתנבטא גם כלל זה בסרטוט שיצרנו:
צרפתית

לטינית

תלמיד בחוג לבלשנות
לא לטינית

יוונית

לטינית

מהחלק השני של המשפט שמופיע בתשובה זו ניתן להסיק את הכלל הבא:
 אם תלמיד לומד יוונית אז הוא לא לומד צרפתית.הדבר לא מתחייב ממערכת הכללים שנוצרה .תשובה זו אינה נכונה.
הערה :ניתן לראות כי בענף התחתון של הסרטוט שיצרנו נוצרת סתירה :שילוב הכלל מהחלק הראשון
של המשפט יוצר מערכת כללים לפיה כל תלמיד שלא לומד לטינית לומד לטינית .מכאן שענף זה לא
יכול להתקיים ,ולפיכך כל התלמידים לומדים צרפתית ולטינית.
תשובה ( )3אינה נכונה .מהחלק הראשון של המשפט שמופיע בתשובה זו ניתן להסיק את הכלל הבא:
 אם תלמיד לומד צרפתית אז הוא לומד יווניתנבטא גם כלל זה בסרטוט שיצרנו:
צרפתית

לטינית  +יוונית

תלמיד בחוג לבלשנות
יוונית

לא לטינית

מהחלק השני של המשפט שמופיע בתשובה זו ניתן להסיק את הכלל הבא:
 כל התלמידים לומדים לטיניתהדבר לא מתחייב ממערכת הכללים שנוצרה .בענף התחתון של הסרטוט שייצרנו ניתן לראות שיתכנו
תלמידים שלא לומדים לטינית .תשובה זו אינה נכונה.
תשובה ( )4אינה נכונה .מהחלק הראשון של המשפט שמופיע בתשובה זו ניתן להסיק את הכלל הבא:
 אם תלמיד לומד לטינית אז הוא לומד צרפתיתנבטא גם כלל זה בסרטוט שיצרנו:
צרפתית

לטינית

תלמיד בחוג לבלשנות
לא לטינית

יוונית

מהחלק השני של המשפט שמופיע בתשובה זו ניתן להסיק את הכלל הבא:
 מי שלומד צרפתית לא ילמד יווניתהדבר לא מתחייב ממערכת הכללים שנוצרה .תשובה זו אינה נכונה.
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תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין איזו מהכותרות היא המתאימה ביותר לשמש כותרת לפסקה הראשונה ,יש לקרוא את
הפסקה.
הפסקה הראשונה מונה את שלוש הסיבות העיקריות להתפתחות בתי ספר מודרניים באירופה :עליית
מדינת הלאום ,התיעוש והתפתחות הבירוקרטיה .ולאחר מכן מפרטת אודות כל אחת מהן.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי כותרת זו הפסקה עוסקת בהתפתחות בתי הספר המודרניים לאורך
ההסטוריה ,אך הפסקה עוסקת בגורמים שהובילו להתפתחותם .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי כותרת זו הפסקה עוסקת בהשפעת התיעוש על גורמים אחרים במדינה.
הפסקה מציינת כי תיעוש היה אחת הסיבות להתפתחות בתי ספר מודרניים באירופה ,אך אינה
מתמקדת בהשפעותיו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .לפי כותרת זו הפסקה עוסקת בגורמים להתפתחות בית הספר המודרני באירופה.
תשובה זו מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי כותרת זו הפסקה עוסקת בבעיות שאירופה נתקלה בהן במאה ה ,19-אך
הפסקה אינה עוסקת בבעיות אלא בצרכים שמהם נבעה התפתחות בתי הספר המודרניים באירופה.
התשובה נפסלת.

.19

תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין מדוע בית הספר בימינו אינו עונה על צורכי החברה לפי דברי ד"ר כרמון ,יש לקרוא את
דבריו בפסקה השנייה.
לפי הפסקה ,ד"ר כרמון טוען כי "המבנה הארגוני ושיטות החינוך [ ]...עודם מותאמים לעידן המהפכה
התעשייתית [ ]...בינתיים חלה מהפכה נוספת ,מהפכת המידע [ ."]...כלומר ,לדברי ד"ר כרמון ,צורכי
החברה בימינו שונים מאלו שהיו קיימים בעבר ואילו בתי הספר לא השתנו .כתוצאה מכך נוצרו פערים
בין החברה שהחלה להתבסס על מידע לבין שיטות החינוך שהתבססו על תעשייה וחקלאות .תשובה ()2
נכונה.

.20

תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין מהם ההבדלים בין התלמידים כיום לבין תלמידי המאה ה ,19-יש לקרוא את הפסקה
השלישית.
ההבדל הראשון המוזכר בפסקה ,הוא מקורות הידע הנגישים לתלמיד .בעוד בעבר בית הספר היווה את
מקור הידע העיקרי ,כיום ישנם מקורות ידע רבים העומדים לרשות התלמיד ,כמו הטלוויזיה
והאינטרט .הבדל חשוב נוסף הוא החשיבה המתפתחת אצל התלמיד בעקבות החשיפה לסוגי המידע
השונים .בעוד תלמידי עבר נחשפו בעיקר למידע כתוב ופיתחו חשיבה רציפה ,תלמידים כיום נחשפים
למידע דיגיטלי המפתח חשיבה היפר-טקסטואלית המאפשרת קישור מידע מתחומים שונים ומעברים
מהירים בין נושאים .תשובה ( )1נכונה.
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תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין איזו מהטענות עולה מן הפסקה הרביעית יש לקרוא ולהבין אותה.
הפסקה עוסקת בדרישות החברה מבתי הספר בעבר לעומת דרישות אלו היום .בעידן המהפכה
התעשייתית ,תפקיד בתי הספר היה להכשיר את המעמד הגבוה לתפקידי ניהול ופקידות .בעידן מהפכת
המידע ,תפקיד בתי הספר השתנה ,ונדרשת הכשרה של אוכלוסייה רחבה יותר למגוון רב של תפקידים
בכלכלה ובממשל .פרופסור קן רובינסון טוען כי בתי הספר שימרו את התפיסה מתקופת המהפכה
התעשייתית ,המדמה את תהליך החינוך לפס ייצור בו כל השלבים אחידים וזהים .ניתן להסיק מדבריו
כי לדעתו שיטה זו אינה מתאימה לעידן הנוכחי .תשובה ( )1נכונה.

.22

תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין על אילו מטרות מדובר בשורה  ,32יש לקרוא את המשפט הרלוונטי ואת זה שלפניו.
בתחילת הפסקה נאמר כי אחת המטרות העיקריות של בתי הספר במאה ה 19-הייתה חיבור התלמיד
לזהות הלאומית של מדינתו ,ואילו בחברה המודרנית בתי הספר מכווינים את התלמיד להשתלבות
בכלכלה העולמית בה חשיבות הזהות הלאומית פחותה .בשורה  32נאמר כי שתי המטרות האלו
מתנגשות אחת עם השנייה ,הן מבחינת השקעת משאבים והן מבחינת התפיסה החינוכית שהן מייצגות.
תשובה ( )2נכונה.

.23

תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין איזה מהגורמים אינו מוזכר בקטע כמכשול העומד בפני הקניית זהות לאומית ,נבדוק את
המוצע בתשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .בפסקה הראשונה נאמר כי אחד האתגרים של מדינות הלאום בהקניית תחושת
זהות לאומית היה שהאזרחים לא תמיד השתייכו לאותו זרם דתי (שורה .)3
תשובה ( )2אינה נכונה .בפסקה הראשונה נאמר כי אחד האתגרים של מדינות הלאום בהקניית תחושת
זהות לאומית היה שהאזרחים לא תמיד דיברו באותה השפה (שורה .)4
תשובה ( )3נכונה .בקטע נאמר כי המבנה הארגוני המיושן של בתי הספר דווקא מתאים לתפיסה לפיה
אחת מהמטרות העיקריות של בית הספר הוא הקניית זהות לאומית לתלמידיו ,בניגוד לתפיסה
המודרנית .המבנה המיושן אינו מופיע כמכשול העומד בפני אתגר זה .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .מכשול זה מוזכר בפסקה האחרונה .בפסקה נאמר כי הפניית משאבי בתי הספר
לשילוב תלמידים בכלכלה העולמית ,בה חשיבות הזהות הלאומית פחותה ,באה על חשבון המשאבים
הדרושים להקניית הזדהות התלמיד עם זהותו הלאומית.
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תשובה ( )2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :עקבות הן סימן המעיד על כך שנעשתה פעולת צעידה.
בתשובה ( )2יש יחס דומה :אפר הוא סימן המעיד על כך שנעשתה פעולת בעירה.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
טקסט הוא התוצר הישיר של פעולת הכתיבה.
שלכת היא נשירה של עלים.
תווים הם סימנים שלפיהם מבצעים את פעולה הנגינה.

.2

תשובה ( )3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :מציע הוא מי שמסדר את המיטה.
בתשובה ( )3יש יחס דומה :עורך הוא מי שמסדר את השולחן.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
מטליא הוא מי שמתקן את הבגד.
מטאטא הוא מי שמנקה את הרצפה.
מי שמכניס משהו לארון הוא מאכסן.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה מטליא היא :מתקן קרע או חור באמצעות כיסוי או טלאי.
משמעות המילה מציע היא :פורש מצעים על מיטה.
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.3

תשובה ( )2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :שביר הוא מה שמישהו שבר בקלות.
בתשובה ( )2יש יחס דומה :קליט הוא מה שמישהו קלט בקלות.
מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג ,נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
טעים הוא משהו בעל טעם טוב.
חריג הוא משהו שחרג מהשאר.
דליק הוא משהו שדלק בקלות.

.4

תשובה ( )3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :משמעות המילה להטריח היא ליצור למישהו אחר טרחה.
בתשובה ( )3יש יחס דומה :משמעות המילה לסקרן היא ליצוא למישהו אחר עניין.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
משמעות המילה לאתר היא מצוא את המקום של דבר מה.
משמעות המילה לבאר היא ליצור פירוש.
מטרתה של הלצה היא להצחיק.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הביטוי לבאר היא :להסביר ,לפרש.

.5

תשובה ( )4נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :ודאי! היא מילה המביעה את ההיפך מהמצב שנמצא בו מי שמהסס.
בתשובה ( )4יש יחס דומה :לא! היא מילה המביעה את ההיפך מהמצב שנמצא בו מי שמסכים.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
הס! היא מילה הדורשת ממישהו אחר להיות ההיפך ממדבר.
כך! היא מילה שיכולה לשמש מישהו שמדגים.
די! היא מילה הדורשת ממישהו להיות מפסיק.

.6

תשובה ( )2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :אבוס הוא כלי המשמש לאכילה ושוקת היא כלי המשמש לשתייה.
בתשובה ( )2יש יחס דומה :מזלג הוא כלי המשמש לאכילה וקשית היא כלי המשמש לשתייה.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
קלשון הוא כלי חקלאי דמוי מזלג גדול.
קנקן וכוס הם כלים המשמשים לשתייה.
כוס וספל הם כלים המשמשים לשתייה.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה אבוס היא :כלי להאכלת בהמות.
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תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין איזה מהמקרים בתשובות דומה למקרה בפסקה ומאפשר תגובה דומה ,יש לקרוא תחילה
את הפסקה ולאחר מכן את התשובות.
בתחילה מצוין כי ההבדל בין קמח לבן לקמח מלא הוא שקמח לבן מיוצר על ידי טחינת הגרעין ללא
הקליפה ואילו קמח מלא מיוצר על ידי טחינת הגרעין יחד איתה .אנשים רבים כועסים על כך שלחם
מקמח מלא יקר יותר על אף שתהליך הייצור שלו פשוט יותר.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נאמר כי לצורך גידול ירקות אורגניים נעשה שימוש בשיטות יקרות
יותר לעומת גידול ירקות אחרים .מקרה זה אינו דומה למקרה המתואר בפסקה מכיוון שגידול הירקות
האורגניים אכן מורכב ויקר יותר ולכן מצדיק את המחיר הגבוה ,זאת בניגוד להתהליך הייצור של
הקמח המלא .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .בתשובה זו נאמר כי רהיטי עץ לא צבועים יקרים יותר מרהיטי עץ צבועים .בדומה
למקרה המתואר בפסקה ,ייצור רהיטי עץ שאינם צבועים פשוט יותר מכיוון שאינו מצריך צביעה ולכן
אינו מצדיק את המחיר הגבוה לעומת רהיטי עץ צבועים .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נאמר כי מדיח כלים החסכוני במים ובחשמל יקר יותר ממדיח
שאינו חסכוני .מקרה זה אינו דומה למקרה המתואר בפסקה מכיוון שתהליך הייצור של המדיח
החסכוני אינו פשוט יותר ולכן יש הצדקה למחירו הגבוה ,בניגוד להתהליך הייצור של הקמח המלא.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נאמר כי מוצר הנרכש בתשלומים יקר יותר ממוצר הנרכש בתשלום
אחד .מקרה זה אינו דומה למקרה המתואר בפסקה מכיוון שמחיר המוצר מושפע מהריבית הכרוכה
בתשלומים ולא מההבדלים בתהליכי הייצור של המוצר .התשובה נפסלת.

.8

תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין מהו הכלל שמנחה את עומר ,יש לקרוא תחילה את הפסקה ולאחר מכן את התשובות.
נאמר כי עומר התאמן בבוקר במכון הכושר ולא ישחק כדורגל אחר הצהריים.
תשובה ( )1נכונה .לפי תשובה זו ,עומר לעולם לא מתאמן במכון הכושר בבוקר ומשחק כדורגל אחר
הצהריים באותו היום .כלל זה מתאים לאמירתו של עומר .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו ,עומר בהכרח מתאמן במכון הכושר בבוקר או משחק כדורגל
אחר הצהריים כל יום .כלל זה אינו מתאים לאמירתו של עומר מכיוון שהוא לא סותר את המקרה שבו
עומר מתאמן בבוקר וגם משחק אחר הצהריים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו ,אם עומר אינו מתאמן במכון הכושר בבוקר הוא בהכרח אינו
משחק כדורגל אחר הצהריים .כלל זה אינו מתאים לאמירתו של עומר מכיוון שהוא לא סותר את
המקרה שבו עומר מתאמן בבוקר וגם משחק אחר הצהריים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה זו ,אם עומר מתאמן במכון הכושר בבוקר הוא בהכרח משחק
כדורגל אחר הצהריים .כלל זה אינו מתאים לאמירתו של עומר מכיוון שהוא סותר את החלטתו שלא
לשחק אחר הצהריים .התשובה נפסלת.
© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ
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תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין איזה מן המשפטים בתשובות מביע את הרעיון המרכזי במשפט ,יש לקרוא תחילה את
הפסקה ולאחר מכן את התשובות.
בציטוט נאמר כי זיהום האוויר בדולמניה חמור יותר מזיהום האוויר בערים גדולות במדינות מפותחות,
אבל יש לקחת בחשבון כי מפעלים רבים בדולמניה מייצרים מוצרים המשמשים את המדינות
המפותחות שסגרו את המפעלים המזהמים בשטחן.
תשובה ( )1נכונה .לפי תשובה זו ,הסיבה העיקרית לירידת זיהום האוויר במדינות מפותחות הסיבה
לזיהום האוויר החמור בדולמניה .תשובה זו אכן מביעה את הרעיון המרכזי במשפט מכיוון שהעברת
המפעלים המייצרים מוצרים עבור המדינות המפותחות לדולמניה הורידה את הזיהום בשטח המדינות
המפותחות אך גרמה לזיהום רב בדולמניה .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו ,המפעלים בדולמניה משקיעים מאמץ רב בייצור מוצרים .טענה
זו אינה מוזכרת במשפט ולפיכך אינה מביעה את הרעיון המרכזי שלו .בהמשך נאמר כי דולמניה אינה
נחשבת למדינה מפותחת .ניתן להסיק זאת מן המשפט אך גם זה אינו חלק מהרעיון המרכזי .התשובה
נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו ,ממשלת דולמניה נושאת באחריות לזיהום האוויר החמור
בעריה .טענה זו אינה מוזכרת במשפט ולפיכך אינה מביעה את הרעיון המרכזי שלו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה.לפי תשובה זו ,זיהום האוויר החמור בדולמניה משפיע לרעה גם על איכות
האוויר במדינות אחרות .טענה זו אינה מוזכרת במשפט ולפיכך אינה מביעה את הרעיון המרכזי שלו.
התשובה נפסלת.

.10

תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין איזו מהטענות עולה מן הציטוט ,יש לקרוא אותו ולבדוק את התשובות.
נאמר כי ההיסטוריון טקיטוס מנתח את מניעיו ומעשיו של טיבריוס לא רק על בסיס המעשים עצמם,
אלא גם על בסיס השקפתו הכללית על אופיו של טיבריוס.
הערה :פירוש המילה "גופא" הוא – בלבד.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נאמר כי טקיטוס מייחס לטיבריוס מעשים שלא עשה .טענה זו אינה
משתמעת מן הציטוט – לא נאמר שטקיטוס ייחס לטיבריוס מעשים שלא עשה ,אלא שהוא מייחס להם
מניעים הנובעים מהשקפתו על אופיו של טיבריוס .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נאמר כי השקפתו של טקיטוס על אופיו של טיבריוס מבוססת על
מניעיו הכמוסים .טענה זו אינה משתמעת מהציטוט – נאמר שמניעיו הכמוסים של טיבריוס נובעים
מההשקפה הכללית של טקיטוס על אופיו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה זו נאמר כי טקיטוס מייחס לטיבריוס התנהגות התואמת את השקפתו
הכללית על אופיו .טענה זו אכן משתמעת מהציטוט ]...[" :אינם מתחייבים ממעשיו גופא ,אלא מן
ההשקפה הכללית שיש לו לטקיטוס על אופיו של טיבריוס" .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה זו נאמר כי מעשיו של טיבריוס אינם תואמים את מניעיו הכמוסים.
טענה זו אינה משתמעת מהציטוט – לא נאמר שמעשיו של טיביריוס אינם תואמים את מניעיו ,אלא
שטקיטוס מייחס למעשיו מניעים הנובעים מהשקפתו על אופיו של טיבריוס .התשובה נפסלת.
© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ
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תשובה ( )1נכונה.
כדי למצוא את האפשרות שאליה אביגיל התכוונה ,יש לקרוא תחילה את המשפט ולאחר מכן את
התשובות.
בציטוט אומרת אביגיל שתמי הבינה אותה לא נכון ושלא אמרה שהיא מקווה שנבחרת בית הספר
בכדורסל לא תנצח ,אלא שהיא לא מקווה שהנבחרת תנצח.
תשובה ( )1נכונה .לפי תשובה זו לאביגיל לא משנה אם נבחרת בית הספר תנצח או לא .במילים אחרות
– אביגיל אדישה לנצחונה או להפסדה של הנבחרת .הדבר תואם את הציטוט .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו אביגיל רצתה שנבחרת בית הספר תפסיד .ניתן לדעת שזו אינה
כוונתה של אביגיל ,כיוון שבציטוט שמובא היא סותרת טענה זו" :לא אמרתי שאני מקווה שנבחרת בית
הספר בכדורסל לא תנצח ."...התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו אביגיל מקווה שנבחרת בית הספר תנצח ואילו תמי מקווה שהיא
תפסיד .לא ניתן להסיק מן הציטוט למה תמי מקווה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה זו אביגיל שינתה את דעתה בנוגע לרצונה .זו אינה כוונתה של אביגיל
מכיוון שבציטוט היא מבהירה את כוונתה ,ולא אומרת ששינתה אותה .התשובה נפסלת.

.12

תשובה ( )4נכונה.
על מנת להבין איזו מהתשובות מחלישה את השערת החוקרים ,יש להבין את השערתם מן הפסקה
ולבדוק את המוצע בתשובות.
בפסקה מתואר ניסוי שבודק את סיבת השפעתו של חומר המשפר את תפקוד המוח .תוצאות הניסוי
הצביעו על כך שהחומר מדלל את דם הנבדקים .החוקרים שיערו כי דילול הדם משפר את זרימתו למוח
וכך משפר את תפקודו.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי נתון זה אנשים שדמם דליל סובלים מפחות ליקויים בתפקוד המוח .נתון זה
מחזק את השערת החוקרים ,לפיה דילול דם משפיע לטובה על תפקוד המוח .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי נתון זה דלילות הדם של הנבדקים לא הייתה אחידה לפני תחילת הניסוי.
ניתן לדעת כי נתון זה אינו מחליש את השערת החוקרים מפני שבפסקה נאמר כי "דמם של הנבדקים
שצרכו את החומר נעשה דליל יותר לאורך הניסוי" ,כלומר – החומר גרם להידללות הדם ובכך השפיע
על זרימתו למוח ביחס למצב ההתחלתי של הנבדק .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי נתון זה להידללות הדם יש השפעה שלילית על הגוף אך היא אינה קשורה
לתפקוד המוח ולפיכך אינה מחלישה את השערת החוקרים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .לפי נתון זה ישנו מנגון בגוף השומר על זרימת דם קבועה למוח ,ללא קשר לדלילות
הדם .נתון זה מחליש את השערת החוקרים מכיוון שעל אף שהחומר מדלל את הדם ,הוא אינו משפיע
על זרימתו למוח ולפיכך אינו הגורם שקשור לשיפור תפקודו של המוח .התשובה מתאימה.
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 .13תשובה ( )2נכונה.
כדי למצוא איזו מהטענות אינה משתמעת מן הפסקה ,יש לקרוא תחילה את הפסקה ולאחר מכן את
התשובות.
בתחילת הפסקה נאמר כי רוב הרווחים של מוציאים לאור מגיעים ממכירת רבי-מכר מעטים ,ורווחים
אלו מאפשרים להם לקחת סיכונים ולהשקיע ביצירות עתידיות .בהמשך נאמר כי ייתכן שהסיכון ייעלם
בעקבות המעבר לעולם הדיגיטלי שאינו צורך משאבים יקרים כמו הדפוס ומאפשר לקוראים להחליט
אם הטקסט מוצלח.
תשובה ( )1אינה נכונה .הטענה שבתשובה זו אכן משתמעת מהפסקה .בפסקה נאמר בה כי בעולם
הדיגיטלי בו עלויות ההפצה של טקסטים נמוכה מאוד ניתן להוציא לאור טקסטים רבים ,בניגוד
להוצאה לאור באמצעות דפוס הצורכת משאבים יקרים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .הטענה שבתשובה זו אינה משתמעת מהפסקה .בתשובה זו נאמר כי מוציאים לאור
אינם יכולים להרוויח מפרסום רבי-מכר בעקבות המעבר לפרסום דיגיטלי .הדבר לא משתמע מהפסקה.
התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .הטענה שבתשובה זו אכן משתמעת מהפסקה .בפסקה נאמר שאילו המוציאים
לאור היו יכולים לצפות את הצלחת הטקסטים ,לא היה בכך סיכון והם לא היו מסתמכים על רווחים
ממכירת רבי-מכר על מנת לפרסם גם פרוייקטים אחרים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .הטענה שבתשובה זו אכן משתמעת מהפסקה .בפסקה נאמר שהוצאה לאור
בדפוס צורכת משאבים יקרים ולכן מוציאים לאור מעדיפים לפרסם רק טקסטים שלדעתם יצליחו
להימכר ולהכניס להם רווחים .פרסום כל טקסט שהם מקבלים כרוך בהוצאות כלכליות רבות ואינו
מבטיח להם רווחים .התשובה נפסלת.

.14

תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין איזה מהממצאים בתשובות מתאים להיות ממצא הניסוי ,יש לקרוא תחילה את הפסקה
ולאחר מכן את התשובות.
בניסוי נבדקו  100ילדים בני שלוש ו 100-ילדים בני שנתיים ,שנדרשו לשבת בחדר ולא להביט בצעצוע
שנמצא מאחוריהם במשך דקה .בתום הזמן נשאלו הילדים אם הביטו בצעצוע או לא.
החוקרים השוו את תשובות הילדים ואת הצילומים והסיקו כי ילדים בני שלוש מצייתים יותר לסמכות
וגם משקרים יותר .על מנת שממצא יהיה מתאים למסקנה שהסיקו החוקרים מהניסוי ,נצפה לראות
מספר גדול יותר של ילדים בני שנתיים שהביטו בצעצוע ביחס לילדים בני השלוש ,וחלק גדול יותר של
ילדים בני שלוש ששיקרו בתשובתם לחוקרים ביחס לילדים בני השנתיים .התשובה הראשונה מציעה
ממצא התואם זאת ,ולפיכך היא נכונה.
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תשובה ( )1נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלמת החלק החסר ,יש לקרוא תחילה את הפסקה
ולאחר מכן לבדוק את התשובות ולמצוא את התשובה המקיימת היגיון פנימי.
הפסקה מתארת כיצד משטרים ריכוזיים מגבילים את המידע החשוף לנתיניהם במטרה למנוע מהם
לצאת נגד השלטון כתוצאה מהשוואה לתושבים במדינות אחרות .בהמשך ניתנת ממשלת מזרח גרמניה
כדוגמה לממשלה שנהגה כך ,ונאמר כי על אף מאמציה נחשפו התושבים לשידורי טלוויזיה ממערב
גרמניה.
תשובה ( )1נכונה .לפי תשובה זו ,התושבים שצפו בשידורים שהגיעו ממערב גרמניה לא התמרמרו
והאשימו את השלטון כפי שחששה הממשלה ,ואף היו מרוצים יותר מהתושבים שלא נחשפו לשידורים
אלו .המשפט נפתח בניגוד ואכן תגובת התושבים הפוכה ממש שציפתה הממשלה .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו ,בקרב התושבים שלא צפו בשידורים ממערב גרמניה התעוררה
התנגדות כלפי המשטר ,כפי שציפו אנשי הממשל .תשובה זו אינה מתאימה מכיוון שלפי הפסקה אנשי
הממשל היו אמורים להיות מופתעים מהתנגדות זו שכן אותם תושבים נחשפו לשידורים מקומיים
בלבד ולא היו יכולים להשוות את מצבם לזה של תושבים במקומות אחרים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו ,ההתנגדות שהתעוררה בקרב התושבים שצפו בשידורים ממערב
גרמניה לא גרמה לאנשי הממשל להכיר בסכנה הטמונה בחשיפת התושבים לשידורים אלו .תשובה זו
אינה מתאימה מכיוון שלפי הפסקה ממשלת מזרח גרמניה היא דוגמה למשטר שמנע מנתיניו גישה
למידע חיצוני ומכך משתמע שהכירה בסכנה שבחשיפה למידע זה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה זו ,תושבי מזרח גרמניה שנחשפו לשידורים ממערב גרמניה ראו את
ממשלתם באור חיובי יותר מהתושבים שנחשפו לשידורים מקומיים בלבד ,בהתאם לציפיית הממשלה.
תשובה זו אינה נכונה מכיוון שלפי הפסקה ציפיית הממשלה הייתה הפוכה – הממשלה חששה שצפייה
בשידורים אלו תעורר התנגדות כלפי המשטר ולא התייחסות חיובית אליו .התשובה נפסלת.

.16

תשובה ( )4נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלמת המשפטים ,יש לבדוק את התשובות ולמצוא את
התשובה המקיימת היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתחילת המשפט שמתקבל נאמר כי יואב אמר שגם אם נעמי לא הייתה מגיעה
למקום האחרון בתחרות הוא לא היה חושב שהיא אצנית טובה ,ובוודאי שלא אם הייתה מגיעה למקום
השלישי .בהמשך נאמר כי הוא חושב כך מפני ששאר המתחרים היו בעלי יכולות אתלטיות מרשימות.
התשובה אינה יוצרת הגיון פנימי תקין גם מכיוון שהשימוש בביטוי "קל וחומר" אינו מתאים לקשר
המתואר בין המקום האחרון למקום השלישי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתחילת המשפט שמתקבל נאמר כי יואב אמר שגם אם נעמי הייתה מגיעה
למקום השלישי בתחרות הוא היה חושב שהיא אצנית טובה ,ובוודאי שהוא חושב כך לאחר שהגיעה
למקום השני .בהמשך נאמר כי הוא חושב כך מפני ששאר המתחרים היו בעלי יכולות אתלטיות נמוכות.
למעשה יואב טוען שנעמי אצנית מעולה כי שאר המתחרים לא טובים .ההשלמות המוצעות בתשובה זו
אינן יוצרות משפט בעל הגיון פנימי תקין .התשובה נפסלת.
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תשובה ( )3אינה נכונה .בתחילת המשפט שמתקבל נאמר כי יואב אמר שגם אם נעמי לא הייתה מגיעה
למקום הראשון בתחרות ,הוא לא היה חושב שהיא אצנית טובה .כבר בשלב זה ניתן לראות שההשלמות
המוצעות בתשובה זו אינן יוצרות משפט בעל הגיון פנימי תקין .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .בתחילת המשפט שמתקבל נאמר כי יואב אמר שגם אם נעמי הייתה מגיעה למקום
הראשון בתחרות ,הוא לא היה חושב שהיא אצנית טובה ,ובוודאי שהוא חושב שהיא אינה אצנית טובה
לאחר שלא הגיעה אפילו למקום השלישי .בהמשך נאמר כי הוא חושב כך מפני ששאר המתמודדים היו
בעלי יכולות אתלטיות נמוכות .למעשה יואב טוען שהגעה למקום הראשון לא מעידה על כך שנעמי
טובה מפני ששאר המתמודדים בכל מקרה לא טובים .התשובה מתאימה.

.17

תשובה ( )1נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלמת המשפט ,יש לבדוק את התשובות ולמצוא את
התשובה המקיימת היגיון פנימי במשפט שנוצר.
תשובה ( )1נכונה .בתשובה זו נאמר כי נורמן קמפ-סמית מותח ביקורת על תפיסת הזמן כפי שהוא,
מהות נפרדת מהעולם .בהמשך נאמר כי קמפ-סמית טען כי תפיסת הזמן שלנו קשורה לאובייקטים
ממשיים בתודעה ,שבלעדיהם לא היינו מצליחים לתפוס אותו .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נאמר כי נורמן קמפ-סמית מותח ביקורת על הטענה לפיה אנחנו
יכולים לתפוס אובייקטים רק כל עוד הם בממד הזמן .בהמשך נאמר כי קמפ-סמית טען כי תפיסת
הזמן שלנו קשורה לאובייקטים ממשיים בתודעה ,שבלעדיהם לא היינו מצליחים לתפוס אותו.
ההשלמות המוצעות בתשובה זו אינן יוצרות הגיון פנימי תקין ,מכיוון שהטענה שהוא מבקר מתייחסת
לצורך בממד הזמן ואילו עמדתו בהמשך מתייחסת לצורך באובייקטים הממשיים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נאמר כי נורמן קמפ-סמית מותח ביקורת על הטענה לפיה ישנו קשר
ברור בין תפיסת הזמן לתפיסה החושית של בני האדם .בהמשך נאמר כי קמפ-סמית טען כי תפיסת
הזמן שלנו קשורה לאובייקטים ממשיים בתודעה ,שבלעדיהם לא היינו מצליחים לתפוס אותו.
ההשלמות המוצעות בתשובה זו אינן יוצרות הגיון פנימי תקין ,מכיוון שהטענה שהוא מבקר מתאימה
לעמדתו המתוארת בהמשך .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה זו נאמר כי נורמן קמפ-סמית מותח ביקורת על הטענה לפיה הזמן הוא
רק תחושה שבני אדם חשים ואינו דבר ממשי .בהמשך נאמר כי קמפ-סמית טען כי תפיסת הזמן שלנו
קשורה לאובייקטים ממשיים בתודעה ,שבלעדיהם לא היינו מצליחים לתפוס אותו .ההשלמות
המוצעות בתשובה זו אינן יוצרות הגיון פנימי תקין ,מכיוון שעמדתו של קמפ-סמית מתייחסת לקיומו
של הזמן ולקשר שלו לתחושות ולא לאי-קיומו .התשובה נפסלת.
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תשובה ( )4נכונה.
על מנת להבין מה ניתן ללמוד מהפסקה הראשונה יש לקרוא אותה בעיון.
בפסקה הראשונה נאמר כי בסוף המאה ה 19-חשבו שכמעט כל סודות היקום פוענחו באמצעות
הפיזיקה ,אך במבט לאחור התברר כי אחת הסוגיות שלא נפתרו אז – קרינה אלקטרומגנטית של גוף
שחור – שינתה באופן משמעותי את פני הפיזיקה .תשובה ( )4נכונה.

.19

תשובה ( )4נכונה.
על מנת להבין מהו ייחודו של גוף שחור ,יש לקרוא את החלק הרלוונטי בפסקה השנייה.
בתחילה מסבירים של עצם ביקום פולט קרינה והיא יכולה להיות משני סוגים :קרינה שהעצם מייצר
ותלויה בטמפרטורה שלו ,או קרינה שמגיעה ממקור אחר והעצם מחזיר .בהמשך נאמר כי גוף שחור
הוא עצם שפולט קרינה אך לא מחזיר קרינה .כלומר כל הקרינה שנפלטת ממנו נובעת מהעצם עצמו.
תשובה ( )4נכונה.
הערה :לפי תשובה ( )1הקרינה שהוא מייצר תלויה בטמפרטורה שלו וזה אכן נכון ,אך יש לשים לב כי
שאלו מה ייחודו של גוף שחור ומכיוון שטענה זו נכונה לגבי כל עצם ,היא אינה מתאימה.

.20

תשובה ( )4נכונה.
על מנת להבין איזה מן הטענות נכונה ,יש לקרוא את החלק הרלוונטי בפסקה השנייה.
בשני המשפטים האחרונים בפסקה נאמר כי פותחה נוסחה המנסה לתאר את הקשר בין הטמפרטורה
והאנרגיה של גוף שחור אך היא התאימה לתוצאות הניסויים באופן חלקי בלבד .בשורות  10-11נאמר
כי מקס פלאנק הצליח לפתח נוסחה מדוייקת שתאמה את הניסויים אך איתגרה את עולם המדע כולו.
תשובה ( )4נכונה.

.21

תשובה ( )3נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלמת המשפט ,יש לקרוא את הפסקה השלישית ולאחר
מכן לבדוק את המוצע בתשובות.
בפסקה מוסבר כי משתנה בדיד הוא משתנה בעל ערכים מסוימים בלבד עם רווחים מוגדרים ביניהם,
ואילו משתנה רציף הוא משתנה שיכול להיות בעל כל ערך בטווח מסוים.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו ,גובהו של אדם הוא משתנה בדיד ומשקלו של אדם הוא משתנה
רציף .משקל וגובה יכולים לקבל כל ערך בטווח מסוים ללא רווחים מוגדרים (כך למשל יתכן שגובה
הוא  123.45ס"מ ומשקל הוא  123.4ק"ג) ,ולפיכך שניהם משתנים רציפים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו ,נפח האוויר בבלון הוא משתנה בדיד ומספר הבלונים באריזה
הוא משתנה רציף .נפח אוויר בבלון יכול לקבל כל ערך בטווח מסוים ללא רווחים מוגדרים (כך למשל
יתכן שנפח אוויר בבלון הוא  123.4סמ"ק) ולפיכך הוא משתנה רציף ואילו מספר הבלונים מוגבל
לערכים שלמים בלבד עם רווחים מוגדרים (כך למשל לא יתכן שמספר הבלונים באריזה הוא )123.4
ולפיכך הוא משתנה בדיד .התשובה נפסלת.
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תשובה ( )3נכונה .לפי תשובה זו ,מספר צועדים בצעדה הוא משתנה בדיד והמרחק שעובר צועד בצעדה
הוא משתנה רציף .תשובה זו מתאימה להסבר הנתון בפסקה .מספר הצועדים מוגבל למספרים שלמים
בלבד ואילו המרחק יכול לקבל כל ערך בטווח מסוים ללא רווחים מוגדרים .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה זו ,מספר תחנות רכבת הוא משתנה בדיד ומספר הקרונות הוא
משתנה רציף .מספר תחנות ומספר קרונות מוגבלים לערכים שלמים בלבד עם רווחים מוגדרים (כך
למשל לא יתכן שמספר התחנות או מספר הקרונות הוא  )123.4ולפיכך שניהם משתנים בדידים.
התשובה נפסלת.
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תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין מה היו ההשפעות של מקרה זה ,יש להבין את התיאוריות של פלאנק ואיינשטיין.
פלאנק טען כי הקרינה הנפלטת מגוף שחור היא משתנה בדיד ,כלומר בעלת ערכים מוגדרים .איינשטיין
טען כי כל קרינה אלקטרומגנטית היא משתנה בדיד בעל ערכים מסויימים.
אילו מדען כלשהו היה מראה כי כל קרינה אלקטרומגנטית הנפלטת מגוף שחור יכולה לקבל כל ערך
הוא היה סותר את שתי התאוריות ,הן של פלאנק והן של איינשטיין ,מכיוון שעל פי שניהם הקרינה
האלקטרומגנטית הנפלטת מגוף שחור היא בדידה ולא רציפה כפי שטוען המדען .תשובה ( )1נכונה.
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תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין איזו מהכותרות היא המתאימה ביותר לקטע ,נסכם את הרעיון המרכזי של כל פסקה.
הפסקה הראשונה הציגה את בעית הקרינה האלקטרומגנטית.
הפסקה השנייה הגדירה מהו גוף שחור ועסקה בנוסחאות שפותחו בניסיון להסביר את מאפייניו
היחודיים.
הפסקה השלישית עסקה בעקרונות העומדים מאחורי הנוסחה של פלאנק ובהבדלים בין משתנה בדיד
למשתנה רציף.
הפסקה הרביעית הציגה את הגישה של איינשטיין לנושא ואת תגובת העולם המדעי לתאוריה שלו.
תשובה ( )1אינה נכונה" .תכונותיהם של גופים שחורים" היא כותרת ממוקדת מדיי המתאימה לפסקה
השנייה בלבד ולא לקטע כולו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .כלל הפסקאות בקטע עוסקות בתהליך שהוביל בסופו ליצירת מכניקת הקוונטים.
התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה" .מקורותיה של הקרינה האלקטרומגנטית" אינה מתאימה מכיוון שהקטע לא
עסק במקורותיה של הקרינה האלקטרומגנטית באשר היא ,ולא ניתן ללמוד ממנו על כך .התשובה
נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה" .תמורות בעולם הפיזיקה של המאה התשע עשרה" היא כותרת כללית מדיי
לקטע .אמנם בקטע מוזכרים שינויים שחלו בעולם הפיזיקה אך מדובר באופן ממוקד על תופעת
הקרינה האלקטרומגנטית וקוונטים ,ולא על עולם הפיזיקה כולו .התשובה נפסלת.
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תשובה ( )3נכונה.

יש למצוא את גודלה של זווית  BACלפי הנתונים והסרטוט .על פי הסרטוט ,משולש  ABDהוא שווה
שוקיים וישר זווית ,ומכאן שזוויות הבסיס שלו שוות  45°כל אחת .זווית  ADBהיא זווית חיצונית
למשולש שווה שוקיים נוסף  ,ADC -ולפיכך היא שווה לסכום של שתי זוויות הבסיס שלו .כלומר ,כל
אחת מזוויות הבסיס של משולש  ADCהיא .45° : 2 = 22.5° :הזווית המבוקשת שווה לסכום של זווית
בסיס אחת מכל אחד מהמשולשים שווי השוקיים ,ומכאן שגודלה.45° + 22.5° = 67.5° :

.2

תשובה ( )2נכונה.

יש למצוא לכמה שווה הביטוי

1

2

1
.  
4

1

 2
1
1
ראשית נהפוך את החזקה השלילית לחיובית על-ידי מציאת השבר ההופכי    4 2 :
 1 
4

1

2

1
.  
4

1

כעת נהפוך השבר שבחזקה לשורש. 4 2  2 41  2 :

.3

תשובה ( )4נכונה.
נתון ש 6-תפוחים עולים  21שקלים ,ושמחיר  8שזיפים הוא  24שקלים .יש למצוא את מחירם של 4
תפוחים ו 4-שזיפים .נמצא את מחירו של תפוח אחד . 21: 6  3.5 :כעת נכפול ערך זה ב. 3.5  4  14 :4-
נמצא את מחירו של שזיף אחד . 24 : 8  3 :כעת נכפול ערך זה ב 4-ונקבל . 3  4  12 :נחבר את שני
הערכים לקבלת המחיר המבוקש 26 :שקלים = .14 + 12
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.4

תשובה ( )2נכונה.

נתון האי שוויון  0 < a < 1 < bויש למצוא מי מבין הביטויים שבתשובות בהכרח גדול מ .1-נציב ערכים
במקום הנעלמים בכל ארבע התשובות ,ונפסול שלוש תשובות .נציב:
1
2

1
2

1
2

. a  , b 1

1
2

תשובה ( )1אינה נכונה. b  a  1   1 .
1 3
1
b
3 2 6
.  22
תשובה ( )2נכונה  3 .
1
1 2 1 2
a
2
2
1 1 3 1 3
תשובה ( )3אינה נכונה. b  a  1     .
2 2 2 2 4

תשובה ( )4אינה נכונה.

.5

1
2

1

1
 . a   שבר בחזקה גדולה מ 1-הולך וקטן.
2
b

תשובה ( )3נכונה.

נתון מידע לגבי עבודתם של שני פועלים ,ויש למצוא כמה זמן יצטרך לעבוד אחד מהם לבדו כדי
להשלים את העבודה שנותרה .ראשית ,נסדר את הנתונים בטבלה:
עבודה
זמן
מספר עובדים
עבודה משותפת
2·10 = 20
10
2
אם כל עובד השקיע  10ימים ,הרי ש"גודל" העבודה הוא  20ימי עבודה (שיכולים להתחלק בין מספר
עובדים).
בשלב הבא נחשב איזה חלק מהעבודה ביצעו שניהם יחדיו כעבור  2ימים .יש לחלק את הזמן ב 5-ולכן
לפי עקרונות היחס ,לחלק גם את העבודה ב:5-
עבודה
זמן
מספר עובדים
עבודה משותפת
2·2 = 4
2
2
יחדיו השקיעו הפועלים  4ימי עבודה ,מתוך העבודה שדורשת  20ימי עבודה .כלומר ,העובד שנותר לבדו
יצטרך לעבוד  16ימים = .20 – 4
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תשובה ( )3נכונה.

נתון שהממוצע של  b ,aו c-גדול מהממוצע של  x ,aו .y-יש למצוא מי מהתשובות נכונה בהכרח .נבנה אי
שוויון שמשווה בין הממוצעים של שתי קבוצות הנעלמים:
axy abc

3
3

נפשט את האי-שוויון:
a  x  y  a  b  c
xy  bc

מהאי-שוויון שהתקבל לא ניתן ללמוד על ערכיהם המדויקים של הנעלמים ,ולכן לא ניתן לקבוע מי
מהם גדול יותר .עם זאת ,מכיוון שסכומם של  bו c-גדול מסכומם של  xו ,y-הרי שגם ממוצעם של  bוc-
גדול מממוצעם של  xו .y-ניתן לחלק את שני אגפי האי-שוויון ב 2-כדי לקבל את היחס המתואר:
x y bc

2
2

.7

תשובה ( )4נכונה.

יש למצוא איזו שארית מתקבלת על פי הנתונים שבשאלה .נציב .m = 2 ,n =1 :המספר הזוגי היחיד
ברשימה הוא .2 :כשרשמה אותו ,קיבלה רינת  2עוגיות .המספר האי-זוגי היחיד ברשימה הוא.1 :
כשרשמה אותו ,קיבלה רינת עוגייה אחת .מספר העוגיות הכולל שקבלה רינת הוא  .3כשמחלקים את 3
ב 3-השארית היא  .0תשובות ( )1ו )2(-נפסלות ,אך כדי לבחור מבין התשובות הנותרות יש להציב פעם
נוספת .m = 3 ,n =1 :המספר הזוגי ברשימה הוא .2 :כשרשמה אותו קיבלה רינת  2עוגיות .בנוסף ,יש
ברשימה שני מספרים אי זוגיים .1, 3 :כשרשמה אותם קבלה רינת  2עוגיות .מספר העוגיות הכולל
שקבלה רינת הוא  .4כשמחלקים את  4ב 3-השארית היא  .1תשובה ( )3נפסלת מפני שמצאנו מקרה שבו
היא אינה מתקיימת.

.8

תשובה ( )2נכונה.

נתון ש A-ו B-הן ספרות בין  1ל ,9-ונתון הביטוי  , (A  B)2  ABיש למצוא את ערכו של הנעלם .A
מהביטוי הנתון ניתן לראות ש AB-הוא תוצאה של העלאה בריבוע ,מכאן שלמספר  ABיש שורש ריבועי
שלם .נבדוק כל אחת מהתשובות באופן הבא :נציב את הספרה שבתשובה במקום  Aבמספר  ,ABוכעת
יש למצוא מספר דו ספרתי בעל שורש ריבועי שלם ,שמתחיל באותה ספרה .ספרת האחדות של מספר
זה אמורה להחליף את הנעלם  .Bנציב את שתי הספרות בביטוי ונבדוק האם מתקבל שוויון.
תשובה ( )1אינה נכונה . A  6 .המספר הדו-ספרתי היחיד שמתחיל ב 6-עם שורש ריבועי שלם הוא.64 :
. (6  4)2  64
תשובה ( )2נכונה . A  8 .המספר הדו-ספרתי היחיד שמתחיל ב 8-עם שורש ריבועי שלם הוא.81 :
. (8  1)2  81
תשובה ( )3אינה נכונה . A  3 .המספר הדו-ספרתי היחיד שמתחיל ב 3-עם שורש ריבועי שלם הוא.36 :
. (3  6)2  36
תשובה ( )4אינה נכונה . A  4 .המספר הדו-ספרתי היחיד שמתחיל ב 4-עם שורש ריבועי שלם הוא.49 :
. (4  9)2  49
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תשובה ( )2נכונה.

נתונים שלושה ריבועים והיחס בין אורכי צלעותיהם .יש למצוא את היחס בין השטח הכהה והשטח
המקווקו שבסרטוט .השטח הכהה הוא שטחה של הטבעת הריבועית שנוצרת כשמחסרים משטח
הריבוע הגדול את שטח הריבוע הבינוני .השטח המקוקוו הוא שטחה של הטבעת הריבועית שנוצרת
כשמחסרים משטח הריבוע הבינוני את שטח הריבוע הקטן .נבנה טבלת יחס ונמצא את יחסי שטחי
הריבועים:
ריבוע קטן
ריבוע בינוני
ריבוע גדול
יחס קווי
1
3
5
2
2
2
שטחים
יחס
1 1
3 9
5  25
נמצא את השטחים הדרושים בעזרת חיסור יחידות היחס שמייצגות את שטחי הריבועים:
שטח כהה . 25  9  16 :שטח מקווקו , 9 1  8 :ומכאן שתוצאת חלוקת השטח הכהה בשטח המקווקו
היא. 16 : 8  2 :

.10

תשובה ( )2נכונה.

נתון כלי ריק שצורתו גליל ,אשר גובהו  3מטרים והיקף בסיסו  6  מטרים .הגליל מתמלא מים בקצב
של  1מ"ק לדקה .יש למצוא לאחר כמה דקות יתמלא הכלי .ראשית נחשב את נפח הכלי .נפח גליל שווה
לשטח הבסיס כפול גובה הגליל .נעזר בהיקף הבסיס הנתון למציאת רדיוס בסיס הגליל:
3 
3 
3



 


2   r  6     r  3    r 

כעת נחשב את נפח הגליל .נכפול את גובה הגליל בשטח הבסיס הוא שטח מעגל:
2

 3 
9
  r2  H    
  3     3  27




נפח הגליל הוא  27מ"ק .אם הגליל מתמלא בקצב של  1מ"ק בדקה ,הרי שיקחו  27דקות למלא אותו.

.11

תשובה ( )2נכונה.

יש למצוא את ערכו של  xמתוך משוואה המתוארת במילים .נבנה את המשוואה ונפשט אותה:
35
7
x 
 (x  2) / 100
100
100
35x  7x  14
28x  14
1
x
2
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.12

תשובה ( )3נכונה.
נתונים שני טרפזים שממוצע שטחיהם הוא  18סמ"ר .הטרפזים יוצרים יחדיו טרפז גדול שגובהו שווה 6
ס"מ .יש למצוא את אורך הבסיס  .DCלפי נוסחת הממוצע ,ממוצע שווה לסכום האיברים חלקי מספר
האיברים .אם ממוצע שטחי שני הטרפזים הנתונים הוא  18סמ"ר ,הרי שסכום שטחיהם הוא  36סמ"ר
לפי החישוב . 18  2  36 :ערך זה מייצג את שטחו של הטרפז הגדול שנוצר .נשתמש בנוסחת שטח טרפז
כדי למצוא את אורכו של בסיס  DCהוא בסיסו הקטן של הטרפז שנוצר .נוסחת שטח טרפז שווה

למחצית סכום הבסיסים כפול גובה הטרפז .נציב את הערכים הנתונים בנוסחה:

(9  DC)  6
 36
2

.

נבודד את  DCמתוך המשוואה:
(9  DC)  3  36
27  3DC  36
3DC  9
DC  3

.13

תשובה ( )3נכונה.

נתון שמספר הכדורים האדומים בכד שווה למספר הכולל של כדורים שחורים ולבנים שיש בכד .בנוסף,
נתון שלאחר שהוציאו שלושה כדורים מהכד ,נותר בו מספר שווה של כדורים מכל צבע .יש למצוא את
המספר האפשרי של כדורים אדומים שהיו בכד בתחילה .נציב את התשובות ונבדוק את נתוני השאלה:
תשובה ( )1אינה נכונה .אם היו בכד  5כדורים אדומים ,הרי שהכמות המשותפת של כדורים שחורים
ולבנים גם היא שווה  ,5וסך הכדורים בכד הוא  .10אם נחסיר  3כדורים מ ,10-נקבל  7כדורים .המספר 7
לא מתחלק באופן שלם ב ,3-ולכן לא יכול לייצג את מספר הכדורים שנותרו בכד.
תשובה ( )2אינה נכונה .אם היו בכד  2כדורים אדומים ,הרי שהכמות המשותפת של כדורים שחורים
ולבנים גם היא שווה  ,2וסך הכדורים בכד הוא  .4אם נחסיר  3כדורים מ ,4-נקבל כדור אחד .המספר 1
לא מתחלק באופן שלם ב ,3-ולכן לא יכול לייצג את מספר הכדורים שנותרו בכד.
תשובה ( )3נכונה .אם היו בכד  3כדורים אדומים ,הרי שהכמות המשותפת של כדורים שחורים ולבנים
גם היא שווה  ,3וסך הכדורים בכד הוא  .6אם נחסיר  3כדורים מ ,6-נקבל  3כדורים .המספר יכול
להתחלק באופן שלם ב 3-ולכן יכול לייצג את מספר הכדורים שנותרו בכד.
תשובה ( )4אינה נכונה .אם היו בכד  4כדורים אדומים ,הרי שהכמות המשותפת של כדורים שחורים
ולבנים גם היא שווה  ,4וסך הכדורים בכד הוא  .8אם נחסיר  3כדורים מ ,8-נקבל  5כדורים .המספר 5
לא מתחלק באופן שלם ב ,3-ולכן לא יכול לייצג את מספר הכדורים שנותרו בכד.

.14

תשובה ( )1נכונה.

יש למצוא מה הסיכוי של דוד לנחש איזה מספר בחר אורי מבין המספרים  1עד  ,10כך שבניסיון
הראשון דוד יטעה ובניסיון השני הוא יצליח .הסיכוי של דוד לטעות בניסיון הראשון הוא

9
10

כי מתוך

 10מספרים שקיימים יש  9מספרים שהוא יכול לבחור שאינם המספר שאורי בחר .הסיכוי של דוד
להצליח בניסיון השני הוא

1
9

 .הוא לא יחזור שוב על המספר שניחש בניסיון הראשון ,כי הוא יודע שזהו

אינו המספר הנכון ,ולכן נותרו רק  9מספרים מהם יבחר ,ומתוכם רק  1הוא הנכון .מכיוון ששני
9 1 1
האירועים צריכים לקרות ,יש לכפול את ההסתברויות שלהם זו בזו:
 
10 9 10
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תשובה ( )1נכונה.

נתונה מערכת צירים עליה מסורטטות ארבע קשתות .יש למצוא את
שטח הצורה הכהה שנוצרה .מכיוון שכל אחת מהקשתות מהווה
רבע ממעגל ,נצייר את הרדיוס שיוצא מקצה כל קשת אל מרכז
המעגל שקשת זו מהווה רבע ממנו .נקבל ריבוע שבתוכו נמצא השטח
הכהה .גודל השטח הכהה שווה לשטח הריבוע פחות ארבעה רבעי
מעגל .כלומר ,לחישוב השטח הכהה עלינו לחשב את שטח הריבוע
הגדול ,פחות שטח של מעגל שלם .לפי נתוני הסרטוט ,רדיוס המעגל
 1וצלע הריבוע .2
נקבל.22 – π·12 = 4 – π :

.16

תשובה ( )4נכונה.

נתונה המשוואה  b  a 2  2ויש למצוא איזה מהאי-שוויונות שבתשובה נכון בהכרח .ניעזר בהצבת
ערכים במשוואה .נציב ערך עבור  aונחשב את הערך שמתקבל עבור  ,bואז נבדוק בעזרת צמד ערכים זה
את כל ארבע התשובות ,במטרה לפסול שלוש מהן .מכיוון שבשאלה מופיעה חזקה ריבועית (שהופכת כל
מספר שלילי לחיובי) ,ומכיוון שבאחת התשובות מופיע ערך מוחלט ,נציב ערך שלילי כדי לבחון את
ההשפעה של פעולות אלה .נציב  a = –1ומכאן ש b-שווה(–1)2 – 2 = 1 – 2 = –1 :
תשובה ( )1אינה נכונה. -1 < -1  b < a .
תשובה ( )2אינה נכונה. 1 < 1  1 < |b| .
תשובה ( )3אינה נכונה. 0 < -3  0 < a – 2 .
תשובה ( )4נכונה. 0 < 4  0 < b + 5 .

.17

תשובה ( )3נכונה.

יש למצוא את ההשלמה הנכונה של המשפט" :באמצעות תקציב המספיק להקמת בית חולים אחד
אפשר לממן הפעלה שנתית מלאה של ____ בית חולים לכל היותר" .בשורה העליונה בעמודה השנייה
משמאל מופיע תקציב הקמת בית חולים 800,000 :דולר .מתחת לערך זה מצוין מה העלות השנתית של
הפעלת בית חולים 250,000 :דולר .מכאן שהפעלת  2בתי חולים תעלה  500,000דולר בשנה ,ואילו הפעלת
 3בתי חולים תעלה  750,000דולר בשנה .ההפרש שנשאר בין עלות הקמת בית חולים אחד להפעלת
שלושה בתי חולים הוא  50,000דולר ,וסכום זה אינו מספיק להפעלת בית חולים נוסף .כלומר ,ניתן
להפעיל לכל היותר  3בתי חולים.
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תשובה ( )4נכונה.

יש למצוא את הטווח בו נמצא מספר התושבים בעיר מסוימת שבה בשנת  1982פעלו  4תחנות משטרה.
בעמודה השמאלית ביותר מופיעים טווחי השנים ,וניתן לראות ששנת  1982היא בטווח 1989-1980
(השורה השנייה מלמטה) .בשורה זו יש לחפש את העמודה שמתייחסת לתחנות משטרה (עמודה שנייה
מימין) .בתא שמציג את מספר התושבים לכל תחנת משטרה מופיע הערך  .18כלומר ,כל תחנת משטרה
שירתה  18,000תושבים .נכפול ב 4-כי יש  4תחנות משטרה ,ונקבל  .72,000יש בעיר לכל הפחות 72,000
תושבים .יש רק תשובה אחת שמכילה מספר מינימלי זה ולכן ניתן לסמן את תשובה ) .(4אם נרצה
לחשב בעצמנו גם את המספר המקסימלי של תושבים שיכולים לחיות בעיר ,הוא כזה שלא ידרוש
הפעלה של  5תחנות משטרה ,כלומר מספר נמוך ממכפלה של  5ב .18,000-מכפלה זו תניב  ,90,000ולכן
התשובה הנכונה צריכה להציג את הטווח .72,000-89,999

.19

תשובה ( )4נכונה.

נתון שבשנת  1993התגוררו בעיר כלשהי  100,000תושבים .בנוסף ,נתון שבעקבות התייעלות ירדה
ההפעלה השנתית של כל בית חולים ל 200,000-דולר .יש למצוא כמה כסף נחסך בעקבות זאת בשנה זו.
בשורה השנייה מלמעלה בעמודה השנייה משמאל מופיע תקציב הפעלת בית חולים אחד 250,000 :דולר.
שנת  1993היא בטווח ( 1999-1990השורה התחתונה ביותר) .בשנה זו כל בית חולים שירת 30,000
תושבים (עמודה שלישית משמאל) .אם התגוררו בעיר  100,000תושבים וכל בית חולים משרת 30,000
100,
 000
   10
1

תושבים ,הרי שצריכים להיות  3בתי חולים בעיר,לפי החישוב 3 :
(יש לזכור
30,
 000

3
3

שמתעלמים מהשארית) .עלות תפעול של  3בתי חולים לפני ההתיעלות היא. 3  250,000  750,000 :
עלות תפעול של  3בתי חולים אחרי ההתיעלות היא. 3  200,000  600,000 :
הסכום שנחסך הוא. 750,000  600,000  150,000 :

.20

תשובה ( )4נכונה.

נתון שבשנת  1968התגוררו בעיר מסוימת  14,000תושבים ,ואילו בשנת  1998התגוררו בה  9,000תושבים.
יש למצוא את ההפרש בין עלות הפעלת כל השירותים בין שתי השנים .שנת  1968היא בטווח 1960-1969
(שורה עליונה מבין שורות טווחי השנים) ,ואילו שנת  1998היא בטווח ( 1999-1990שורה תחתונה) .בכל
אחד מטווחי השנים יש לבדוק כמה תחנות פעלו בעיר ,לפי מספר התושבים שהיו בפועל (הנתונים
בשאלה) ,ומספר התושבים שמשרתת כל תחנה (הנתונים בטבלה).
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נציג את הבדיקה בטבלה:
תחנת משטרה
מספר תושבים
לתחנת שירות כפי
שמוצג בתרשים
מספר תושבים
שהיו בעיר באותה
שנה (באלפים)

תחנת כיבוי אש

בית ספר

בית חולים

מרפאה

20

100

3

40

1.5

14

14

14

14

14

1960-1969

ניתן לראות שאין מספיק תושבים בעיר כדי להקים תחנת משטרה ,תחנת כיבוי אש ובית חולים ,ולכן
עלות הפעלת שירותים אלה היא  .0מספר בתי הספר שהוקמו בעיר הוא  4לפי החישוב:
140, 00
  140 28
1
14, 000
   14
2


 .מספר המרפאות שהוקמו בעיר הוא  9לפי החישוב 9 :

4
1,500

15
3
3
3, 000

3
3

.

כעת נבצע אותה בדיקה לגבי שנת :1998
תחנת משטרה
מספר תושבים
לתחנת שירות כפי
שמוצג בתרשים
מספר תושבים
שהיו בעיר באותה
שנה (באלפים)

בית חולים

מרפאה

תחנת כיבוי אש

בית ספר

15

45

2

30

1

9

9

9

9

9

1999-1990

ניתן לראות שגם בשנה זו אין מספיק תושבים בעיר כדי להקים תחנת משטרה ,תחנת כיבוי אש ובית
חולים ,ולכן עלות הפעלת שירותים אלה היא  .0מספר בתי הספר שהוקמו בעיר הוא עדיין  4לפי
9, 000
 9
1
החישוב  4 :
2, 000
 2
2

 .מספר המרפאות שהוקמו בעיר הוא  9לפי החישוב:

9, 000
9
1

 .מכיוון

שמספר התחנות לא השתנה ,ועלות תפעול תחנה לא השתנתה ,הרי שההפרש בין העלויות של כל אחת
מהשנים הוא .0
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חשיבה כמותית  -פרק שני

פתרונות  -חשיבה כמותית  -פרק שני
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה

.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

1

3

3

3

2

1

4

4

1

2

3

2

3

4

16

17

18

19

20

4

1

1

1

4

תשובה ( )2נכונה.

יש למצוא כמה מנגינות ניגן הרועה כשהחוקיות לפיה הוא מנגן היא שבכל פעם שהכבשה שלו עוצרת
לאכול הוא מנגן מספר מנגינות הגדול ב 1-ממספר המנגינות שניגן בעצירה הקודמת .כמו כן נתון
שהכבשה עצרה לאכול  7פעמים ,ושבעצירה השלישית הרועה ניגן  7מנגינות .נפרט את כל שלבי הסיפור:
עצירה מספר  :3נוגנו  7מנגינות .עצירה מספר  :4נוגנו  8מנגינות .עצירה מספר  :5נוגנו  9מנגינות.
עצירה מספר  :6נוגנו  10מנגינות .עצירה מספר  :7נוגנו  11מנגינות .יש להוסיף גם את  2העצירות
הראשונות .אם בעצירה מספר  3נוגנו  7מנגינות ,הרי שבעצירה מספר  2נוגנו רק  ,6ובעצירה מספר 1
נוגנו  5מנגינות .כעת נחבר את כל המנגינות. 5  6  7  8  9  10  11  56 :

.2

תשובה ( )1נכונה.

נתונה מערכת משוואות ,ויש למצוא את ערכו של הנעלם  .zניתן לראות שאם כופלים ב 2-את האגף
השמאלי במשוואה הראשונה ( )x + 2yמקבלים את מה שמופיע במונה של השבר שבמשוואה השנייה
( .)2x + 4yנכפול את שני אגפי המשוואה הראשונה ב 2-ונקבל .2x + 4y = 30 :נציב את הערך  30במקום
המונה של השבר שבמשוואה השנייה ,ונבודד את הנעלם המבוקש:
2x  4y
30
0  z
 0  z  10  0  z  10
3
3

.3

תשובה ( )3נכונה.

נתון משושה משוכלל שאורך צלעו  2ס"מ ויש למצוא את אורך קטע  .ACנוריד
אנך מקודקוד  Bשל המשושה אל הישר  .ACהתקבלו שני משולשים ישרי זווית
וחופפים (זהו משושה משוכלל ,ולכן הסרטוט מדויק וניתן להעזר בכך) .זווית
במשושה משוכלל שווה ל ,120°-האנך שהורדנו חוצה את זווית המשושה ולכן
בכל אחד מהמשולשים שהתקבלו ישנה זווית בת  .60°מכיוון שבמשולשים ישנה
זווית השווה  60°וזווית ישרה ,אלה הם משולשי זהב (בעלי זוויות .)90° ,60° ,30°
הצלע שמול הזווית הישרה היא זו השווה  2ס"מ .הקטע שמהווה מחצית מהישר
 ACנמצא מול הזווית השווה  .60°כדי לעבור מהיתר אל
הניצב שמול הזווית השווה  60°יש לחלק ב 2-ואז לכפול ב . 3 -נבצע את החישוב:
 . (2 : 2)  3  1 3  3הערך שהתקבל הוא אורכה של מחצית הישר  .ACנכפול אותו ב 2-לקבלת
התוצאה המבוקשת. 2 3 :
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.4

תשובה ( )3נכונה.

נתון משולש  ABCהחסום במעגל שבו  CDהוא הקוטר .יש למצוא מי מבין התשובות נכונה בהכרח .כל
התשובות מתייחסות לזוויות  αו β-שמופיעות בסרטוט .זווית  αהיא זווית הקפית הנשענת על הקשת
 .BDזווית  βהיא זווית הקפית הנשענת על הקשת  .CBשתי הקשתות האלה מרכיבות יחד את הקשת CD
שנוצרת על ידי הקוטר  ,CDולכן מהווה מחצית מהמעגל .מחצית מהמעגל שווה ל .180°-זווית הקפית
שווה במעלות לחצי מהקשת עליה היא נשענת ,לכן סכומן של זוויות  αו ,β-שיחד נשענות על קשת ,CD
שווה למחצית מגודלה של הקשת ,כלומר סכומן הוא .90°

.5

תשובה ( )3נכונה.
1 
נתון הביטוי 
8



 1

 4  ויש למצוא את ערכו .נתחיל במציאת מכנה משותף לשברים שבסוגריים על

 2

ידי כפל של כל שבר במכנה של השבר השני:
 8 2
 8 2
 8 2
 1
1 
4

  4  
  4  
  8  2
  4  
4
8
16 
 2
 2 8 




כעת ניתן להוציא את  2כגורם משותף לשני האיברים בביטוי:
8  2  2  4  2  2 2 2  3 2

.6

תשובה ( )2נכונה.

נתונה קובייה שאורך מקצועה  2ס"מ B .הוא מפגש האלכסונים בפאה התחתונה של הקובייה ,ו A-הוא
אחד מקודקודי הפאה העליונה של הקובייה .יש למצוא את אורכו של ישר  .ABישר  ABמשמש כיתר
במשולש ישר זווית שבו אחד הניצבים הוא מקצוע הקובייה היורד מקודקוד  Aאל הפאה התחתונה
ואורכו  2ס"מ ,והניצב השני הוא מחצית מאלכסון הפאה התחתונה היוצא מקודקוד  Bופוגש את הניצב
היורד מקודקוד  .Aמכיוון שכל פאה של הקובייה היא ריבוע ,הרי שאלכסוני הפאה יוצרים משולשים
ישרי זווית ושווי שוקיים .במשולשים אלה היתר הוא מקצוע הקובייה השווה  2ס"מ .כדי לעבור מהיתר
לאחד הניצבים במשולשים ישרי זווית ושווי שוקיים יש לחלק את היתר ב . 2 -נחשב את אורך הניצב:
 2

2 2
2



2
2

 .מכיוון שכעת ידועים האורכים של שני הניצבים במשולש בו הישר  ABמשמש

כיתר ,ניתן להשתמש במשפט פיתגורס כדי למצוא את אורכו:
2

2

2  2  AB
2

2  4  AB2
6  AB2
6  AB
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תשובה ( )1נכונה.

נתונים  5מטבעות בעלי  5ערכים שונים ויש לסדרם בערימה כך שערכו של כל מטבע יהיה גבוה מערכו
של המטבע שתחתיו .נציב מספרים למען נוחות הבדיקה .נניח וערכי המטבעות הם 4 ,3 ,2 ,1 :ו.5-
הסידור הראשון בו ניתן לסדר את כל המטבעות כך שיענו על החוקיות המתבקשת הוא באופן הבא:
5
4
3
2
1

כעת ננסה להחליף את המקומות בין שני מטבעות (למשל  4ו:)3-
5
3
4
2
1

ניתן לראות שאומנם  4מעל  ,2כך שהחוקיות מתקיימת ,אך  3מעל  4והחוקיות אינה מתקיימת .בכל
שינוי שננסה לעשות בערימת המטבעות ,לפחות אחד מהמטבעות לא יענה על החוקיות הנדרשת ,ולכן
ישנו סידור אחד ויחיד בו המטבעות כולם בסדר יורד.

.8

תשובה ( )4נכונה.

יש למצוא את המרחק בין רוכב האופניים והולך הרגל בשעה  .9:00יש להעביר בתרשים אנך לציר
האופקי ,בנקודה  .9:00כעת יש לבדוק איזה קו מקוקוו אופקי פוגש האנך שהורדנו בנקודות בהן הוא
נפגש עם העקומות שמתארות את המסלול של כל משתתף .יש לספור כמה ריבועים בתרשים נמצאים
בין העקומה של הולך הרגל והעקומה של רוכב האופניים .בשעה הנתונה המרחק בין הקו העבה והקו
הדק הוא  6משבצות .כל משבצת מייצגת  2ק"מ ,ולפיכך המרחק בין המשתתפים היה  12ק"מ = .6 · 2

.9

תשובה ( )4נכונה.

יש למצוא מתי היה הולך הרגל היה בנקודת האמצע במסלול .מכיוון שאורכו של המסלול  30ק"מ ,הרי
שנקודת האמצע היא  15ק"מ .מכיוון שכל ריבוע בתרשים מייצג  2ק"מ ,הנקודה בה עבר הולך הרגל 15
ק"מ תהיה לאחר  7.5ריבועים (לפי חישוב של  .)15 : 2 = 7.5נספור  7.5ריבועים מנקודה  Bלמטה,
ונתקדם ימינה מנקודה זו ,עד שנפגוש את העקומה שמתארת את הולך הרגל (קו דק) .בנקודה זו יש
להוריד אנך עד לציר האופקי שמסמן את הזמן .הנקודה בה האנך יפגוש את ציר הזמן היא השעה .13:20
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.10

תשובה ( )1נכונה.

נתון שיחד עם הולך הרגל צעדה הולכת רגל נוספת ,אשר בפעם הראשונה שהולך הרגל עצר לנוח,
המשיכה להתקדם במהירות קבועה עד שהגיעה לסוף המסלול .יש למצוא באיזו שעה הולכת הרגל
הגיעה לנקודה  Aשמהווה את סוף המסלול .ראשית נמצא את עצירת המנוחה הראשונה של הולך הרגל.
עצירה זו מתוארת בקו שמקביל לציר האופקי .הפעם הראשונה בה עצר הייתה בשעה  06:40לאחר שעבר
את  2הק"מ הראשונים .כעת יש למצוא את המהירות בה הלך מרחק זה .בתרשים מתואר שהוא עבר
מרחק זה לאורך  40דקות (שתי משבצות) .כדי לחשב את מהירותו של הולך הרגל ,נמיר את יחידות
הזמן מדקות לשעות 40 :דקות הן

2
3

שעה .נחשב את מהירותו של הולך הרגל:

מהירות

זמן

דרך

2 2 3
  3
2 1 2
3

2
3

2

מהירותו של הולך הרגל בתחילת המסלול היא  3קמ"ש ,וזו גם מהירותה של הולכת הרגל בכל דרכה.
לעבור את כל  30הק"מ במהירות זו ,ייקח לה הוא  10שעות ,לפי החישוב . 30 : 3  10 :הולכי הרגל יצאו
בשעה  6:00וכעבור  10שעות השעה תהיה .16:00

.11

תשובה ( )2נכונה.

יש למצוא מי מבין הטענות שבתשובות נכונה.
תשובה ( )1אינה נכונה .רוכב האופניים והולך הרגל שהו יחד במנוחה באותו במקום ובאותו זמן? על פי
התרשים ,בנקודה בה נפגשו השניים הם לא נחו אלא המשיכו להתקדם .העקומות של שניהם הן קו
משופע ולא קו אופקי.
תשובה ( )2נכונה .רוכב האופניים והולך הרגל שהו במנוחה באותו במקום אך הם לא שהו שם באותו
זמן? ניתן לראות שבין השעות  11:00-10:00רוכב האופניים שהה במנוחה במרחק של  6ריבועים
(שמייצגים  12ק"מ) מנקודה  ,Bואילו בין השעות  12:00-11:40היה הולך הרגל במנוחה גם הוא במרחק
זהה מנקודה .B
תשובה ( )3אינה נכונה .רוכב האופניים והולך הרגל לא שהו במנוחה אף פעם באותו זמן? בין השעות
 7:00-6:40שהו שני המשתתפים במנוחה בקצוות שונים של המסלול.
תשובה ( )4אינה נכונה .רוכב האופניים והולך הרגל לא נפגשו כלל? הנקודה בה שתי עקומות התרשים
חוצות זו את זו מתארת את פגישתם של השניים (הם באותו מקום באותה שעה).

.12

תשובה ( )3נכונה.

נתונים  4נעלמים z ,y ,x :ו .w-ונתונים ארבעה ערכים  3 ,2 ,1ו ,4-אך לא ידועה ההתאמה בין הערכים
לנעלמים .יש למצוא את הערך הגבוה ביותר שיכול לקבל הביטוי  . x y  z  wכדי להגיע לערך הגבוה
ביותר האפשרי ,צריך שחלקו של הביטוי שמהווה את החזקה יהיה הגבוה ביותר ,ולשם כך יש
להשתמש בערכים הגבוהים  3ו .4-נבדוק את שני המצבים האפשריים ,פעם  4הוא הבסיס ו 3-המעריך
ולהיפך ,ונבחר את התוצאה הגבוהה מבין השתיים . 43  64, 34  81 :לפי החישוב ,האפשרות הגבוהה
יותר מתקבלת כאשר  x = 3ו .y = 4-עכשיו יש לכפול את הערך שקבלנו ב .z-כדי להגיע לתוצאה הגבוהה
ביותר האפשרית נכפול אותו ב 2-ורק בסוף נחבר  1לתוצאה שתתקבל. 81 2  1  162  1  163 :
© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ
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תשובה ( )2נכונה.

נתון שהציון הממוצע במבחן של תלמידי הכיתה הוא  .80לאחר שציונו של גיא הועלה מ 55-ל ,95-עלה
הציון הממוצע של תלמידי הכיתה ל .82-יש למצוא כמה תלמידים בכיתה .לפי נוסחת הממוצע ,הממוצע
שווה לסכום ציוני התלמידים חלקי מספר התלמידים שיש בכיתה ,ומכאן שסכום הציונים שווה
למכפלת הממוצע במספר התלמידים .אם נסמן את מספר התלמידים בכיתה ב ,x-אז סכום ציוניהם
הוא  .80xכעת נוסיף לסכום הציונים את  40הנקודת הנוספות שקיבל גיא .80x + 40 :אם נחלק את ביטוי
זה במספר תלמידי הכיתה ,נקבל את הממוצע החדש השווה  .82נבנה את המשוואה בעזרת נוסחת
הממוצע וממנה נחלץ את הנעלם  xהמייצג את הערך המבוקש – מספר תלמידי הכיתה:
80x  40
 82  80x  40  82x  40  2x  20  x
x

.14

תשובה ( )3נכונה.

נתונה המשוואה  x  y2  y  x 2וכמו כן נתון ש . x  0 :יש למצוא מה מבין התשובות  yאינו יכול
להיות ,זאת אומרת איזה מבין הערכים שבתשובות ,אם יוצב במקום  ,yיניב תוצאה שאינה אפשרית.
מכיוון שזו משוואה ניתן לפתור על ידי הצבת התשובות:
2
תשובה ( )1אינה נכונה .אם  y = xאז המשוואה תהיה . x  x  x  x 2 :זוהי משוואה אפשרית מפני
ששני אגפיה זהים.
2
2
תשובה ( )2אינה נכונה .אם  y = 1 – xאז המשוואה תהיה  . x  1  x   (1  x)  xמכיוון שהמשוואה
מסורבלת ,כדאי לדחות את בדיקתה לסוף ,אם נזדקק לה .מפישוט
2
2
2
המשוואה מתקבל:
x 1  2  x  x  1 x  x
x  2x   x
xx
00

למשוואה זו אינסוף פתרונות אפשריים.
תשובה ( )3נכונה .אם  y = –xאז המשוואה תהיה . x   x   (x)  xבפישוט המשוואה יתקבל:
2

2

x  x 2  (x)  x 2  2x  x 2  x 2  2x  0  x  0

לפני נתוני השאלה  xאינו יכול להיות שווה  ,0ולכן בלתי אפשרי ש y-יהיה שווה ל .(–x)-אין צורך לבדוק
תשובות נותרות.
2
2
תשובה ( )4אינה נכונה .אם  y = 0אז המשוואה תהיה  . x  0  0  xבפישוט המשוואה יתקבל:
)x  x 2  0  x 2  x  0  x(x  1

נשווה כל אחד מהביטויים שהתקבלו ל 0-ונקבל  x = 0או  .x = 1הערך הראשון אינו אפשרי בגלל תחום
ההגדרה ,אך הערך השני אפשרי ,ולכן יש פתרון למשוואה.
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תשובה ( )4נכונה.

נתון מעוין  ABCDשהיקפו שווה לשטחו .יש למצוא את גובה המעוין .צלע המעוין מסומנת ב a-ומכאן
שהיקפו הוא  .4aשטח המעוין שווה למכפלת הצלע בגובה ולכן שטחו שווה  .a·hכעת נשווה בין שני
הביטויים ונבודד את  hהוא גובה המעוין. 4  a  a  h  4  h :

.16

תשובה ( )4נכונה.

נתון הביטוי

!101
!100  98

ויש למצוא את ערכו .פעולת העצרת הינה פעולת כפל בין סדרת מספרים .כדי שלא

נצטרך לחשב את פעולת העצרת עם המספרים הגדולים הנתונים ,וכדי שנוכל לצמצם את השבר ,נציג
את המונה בצורה של מכפלה .כדי לא לכתוב את כל המספרים שבסדרה ,נכתוב רק את קצות הסדרה:
!101
123...
 98  99 100 101

!100  98
!100  98

המספרים במונה שמסומנים בקו עליון מרכיבים את הביטוי ! 98שמופיע במכנה ולכן ניתן לצמצם
ביניהם ולהמשיך לחשב:
99 100
  101
 99 101  99  (100  1)  9900  99  9999
100


ניתן גם להסתכל על המכפלה  99·101כעל נוסחת כפל מקוצר שלישית:
99·101 = (100 – 1)(100 + 1) = 1002 – 12 = 10,000 – 1 = 9,999

.17

תשובה ( )1נכונה.

נתון מידע לגבי טיולה של יפעת ביפן ,ויש למצוא איזו מהטענות שבתשובות נובעת בהכרח מסיפור
השאלה .ראשית נחשב את המידע שמופיע בשאלה באופן מילולי.
בחודש הראשון נסעה יפעת מרחק של יותר מ 1,000-ק"מ .בחודש השני היא נסעה מרחק הגדול פי ,4
זאת אומרת שנסעה יותר מ 4,000-ק"מ .בחודש השלישי היא נסעה מרחק הגדול מהמרחק שנסעה בשני
החודשים הראשונים יחד ,זאת אומרת יותר מ 5,000-ק"מ .כעת יש לבדוק את כל התשובות ולפסול
שלוש מהן:
תשובה ( )1נכונה .בחודש הראשון נסעה יפעת פחות מ 10%-מסך כל נסיעותיה בטיול? כדי לבדוק תשובה
זו ,נבדוק את המקרה שמתאר נסיעה מינימאלית שיכלה יפעת לעשות .בחודש הראשון נניח ונסעה 1001
ק"מ ,בחודש השני נסעה  4004ק"מ ,ובחודש השלישי נסעה מרחק העולה על  5005ק"מ ,נציב לדוגמה
 5006ק"מ .סך הנסיעה של יפעת הוא  10,011ק"מ ( 1001 .)1001 + 4004 + 5006 = 10,011ק"מ מהווים
בדיוק  10%מ ,10,010-ולכן הם מהווים פחות מ 10%-מתוך .10,011
תשובה ( )2אינה נכונה .בחודש הראשון נסעה יפעת יותר מ 10%-מסך כל נסיעותיה בטיול? תשובה זו
אינה נכונה היות שבבדיקת התשובה הקודמת מצאנו מקרה בו נסעה פחות מ.10%-
תשובה ( )3אינה נכונה .בחודש השני נסעה יפעת פחות מ 6,000-ק"מ .ידוע שיפעת נסעה יותר מ4,000-
ק"מ ,אך לא ידוע בדיוק כמה .יתכן ונסעה מרחק העולה אף על  6,000ק"מ ,ויתכן שלא.
תשובה ( )4אינה נכונה .בחודש השני נסעה יפעת יותר מ 6,000-ק"מ .ידוע שיפעת נסעה יותר מ4,000-
ק"מ ,אך לא ידוע בדיוק כמה .יתכן ונסעה מרחק העולה על  6,000ק"מ ,אך יתכן שנסעה מרחק הגדול
מ 4,000-וקטן מ.6,000-
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תשובה ( )1נכונה.

נתון ש a-הוא מספר ראשוני הגדול מ .10-בנוסף ,נתונה המשוואה . x  (a  1)(a  2) :יש למצוא במי
מהתשובות  xבהכרח מתחלק .נפתור בהצבה וננסה לפסול שלוש תשובות.
הצבה ראשונה .a = 11 :נחשב את ערך הביטוי . x  (11  1)(11  2)  12 13 :ערכו של  xמורכב ממכפלה
של המספר הראשוני  ,13במספר  ,12מכאן ש x-יכול להתחלק בכל גורם ראשוני בו מתחלק ( 13זה יהיה
רק המספר  13בעצמו) ,בכל הגורמים הראשוניים בהם מתחלק  ,)3 ,2 ,2( 12ובכל תוצאת מכפלה בין
גורמים ראשוניים אלה .הביטוי שהתקבל מתחלק ב 13 ,6-ו ,4-אך לא מתחלק ב 9-תשובה ) (2נפסלת.
הצבה שנייה .a = 13 :נחשב את ערך הביטוי . x  (13  1)(13  2)  14 15 :ערכו של  xמורכב ממכפלה של
המספר  ,14במספר  ,15מכאן ש x-יכול להתחלק בכל הגורמים הראשוניים בהם מתחלק  ,)7 ,2( 14בכל
הגורמים הראשוניים בהם מתחלק  ,)5 ,3( 15ובכל תוצאת מכפלה בין גורמים הראשוניים אלה .הביטוי
שהתקבל מתחלק ב ,6-אך לא מתחלק ב 13-או ב .4-תשובות ) (3ו (4)-נפסלות.

.19

תשובה ( )1נכונה.

נתונות שתי מפות בהן מסורטטים מגרשי משחקים בצורת ריבועים שצלעם  5ס"מ  .במפה של שכונת
אזורה כל  1ס"מ מייצג  100ס"מ במציאות ,ואילו במפה של שכונת בונדק כל  1ס"מ מייצג  1000ס"מ
במציאות .יש למצוא פי כמה גדול שטח מגרש המשחקים של שכונת בונדק משטח מגרש המשחקים של
שכונת אזורה .נסדר את הנתונים בטבלה:
שכונת אזורה שכונת בונדק
אורך צלע ריבוע במפה
5
5
נחשב לפי היחסים הנתונים מהו אורך צלע המגרש במציאות בכל שכונה:
שכונת בונדק
שכונת אזורה
אורך צלע ריבוע במציאות
5·1,000 = 5,000
5·100 = 500
נציג את החישוב לשטח כל מגרש במציאות .שטח ריבוע שווה למכפלת צלעותיו:
שכונת אזורה שכונת בונדק
שטח המגרש במציאות
5,000·5,000
500·500
5,
   5,
  10 10
 000
 000

נחשב את היחס בין שטחי המגרשים 100 :
500
11
    500

שטח מגרש המשחקים של שכונת בונדק גדול פי  100משטח מגרש המשחקים של שכונת אזורה.
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תשובה ( )4נכונה.

נתונים זמני נסיעתה של רכבת הנוסעת במהירות קבועה בין שלוש תחנות ,דרך צומת  .Oיש למצוא כמה
זמן תארך נסיעתה בין צומת  Oלתחנה  .Bנסדר את הנתונים בטבלה .נפרק כל נסיעה לחלקיה השונים
לפי שמות התחנות והצומת .מכיוון שהמהירות קבועה נוכל להציב  1בתור המהירות:
מהירות

זמן

1
1
1

40
30
20

דרך
מ A-לAO + OB :B-
מ B-לOC + OB :C-
מ C-לAO + OC :A-

כעת יש בידינו מערכת של  3משוואות עם  3נעלמים:
AO  OB  40 1

OC  OB  30 1
AO  OC  20 1


נחבר את שתי המשוואות הראשונות:
AO  OB  40 1
 AO  OC  2OB  70

OC  OB  30 1

נציב את הערך מהמשוואה הנותרת במקום הנעלמים:
AO  OC  2OB  70  20  2OB  70  2OB  50  OB  25
זמן הנסיעה בין תחנה  Bלצומת  Oהוא  25דקות.

ניתן גם להציב תשובות:
תשובה ) (1אינה נכונה .אם הנסיעה בקטע  OBאורכת  10דקות ,מהנתון הראשון נובע שהנסיעה בAO-
אורכת  30דקות ( .)40 – 10זה עומד בסתירה לנתון השלישי לפיו כל הדרך מ C-ל A-אורכת  20דקות.
תשובה ) (2אינה נכונה .אם הנסיעה בקטע  OBאורכת  15דקות ,מהנתון הראשון נובע שהנסיעה בAO-
אורכת  25דקות ( .)40 – 15זה עומד בסתירה לנתון השלישי לפיו כל הדרך מ C-ל A-אורכת  20דקות.
תשובה ) (3אינה נכונה .אם הנסיעה בקטע  OBאורכת  20דקות ,מהנתון הראשון נובע שהנסיעה בAO-
אורכת  20דקות ( .)40 – 20זה עומד בסתירה לנתון השלישי לפיו כל הדרך מ C-ל A-אורכת  20דקות.
תשובה ) (4נכונה .אם הנסיעה בקטע  OBאורכת  25דקות ,מהנתון הראשון נובע שהנסיעה ב AO-אורכת
 15דקות ( .)40 – 25מהנתון השלישי ניתן להסיק כי הדרך מ O-ל C-אורכת  5דקות ) .(20 – 15נתון זה
מסתדר גם עם הנתון השני :הנסיעה מ B-ל C-נמשכת.BO + OC = 25 + 5 = 30 :
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אנגלית  -פרק ראשון

פתרונות  -אנגלית  -פרק ראשון
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

3

4

3

4

2

4

1

1

3

4

1

3

1

1

16

17

18

19

20

21

22

4

4

2

3

4

2

4

.1

תשובה ( )2נכונה.
במשפט נכתב שבשל _____ מים חמור בקיריבטי ,המדינה הייתה צריכה לעשות אימפורט למים .ההקשר אותו אנו
מחפשים הוא מצב מסוים של מים שבעקבותיו המדינה צריכה לעשות משהו.
"בשל מחסור חמור במים בקיריבטי ,המדינה הייתה צריכה לייבא מים".
תשובה ( = notion )1נימה
תשובה ( = shortage )2מחסור
תשובה ( = complex )3תסביך
תשובה ( =fabric )4בד

.2

תשובה ( )3נכונה.
במשפט נכתב שב ,1949-ליגת הכדורסל הלאומית וארגון הכדורסל האמריקאי _____ כדי ליצור את ארגון
הכדורסל הלאומי (.)NBA
אנו מחפשים מילה שתתאר איך שני הארגונים הנפרדים הפכו ב 1949-לארגון אחד.
"ב ,1949-ליגת הכדורסל הלאומית וארגון הכדורסל האמריקאי התמזגו כדי ליצור את ארגון הכדורסל הלאומי
(.")NBA
תשובה ( = gestured )1החוו (עשו מחווה)
תשובה ( = clashed )2התנגשו
תשובה ( =merged )3התמזגו
תשובה ( = intruded )4פלשו

.3

תשובה ( )4נכונה.
במשפט נכתב שכילד ,המחזאי היווני  L.A.נלקח בשבי כאשר הרומאים _____ טרנטום ,עיר מולדתו.
נתמקד במילה החסרה ונראה שזוהי פעולה שהרומאים עשו שקשורה לעיר .נשים לב שהתשובה בעלת גוון שלילי
שכן המחזאי נלקח בשבי.
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"כילד ,המחזאי היווני ליביוס אנדרוניקוס נלקח בשבי כאשר הרומאים כבשו את טרנטום ,עיר מולדתו".
תשובה ( = hosted )1אירחו
תשובה ( = centered )2שמו במרכז (מירכזו)
תשובה ( = furnished )3ריהטו
תשובה ( = captured )4תפסו  /כבשו

.4

תשובה ( )3נכונה.
במשפט נכתב שה____ לעושר והתרחבות טריטוריאלית הביא את האירופאים לעולם החדש.
אנו מחפשים מילה שמתארת תהליך שמטרתו להביא עושר והתרחבות.
"המסע לעושר והתרחבות טריטוריאלית הביא את האירופאים לעולם החדש".
תשובה ( = siege )1מצור
תשובה ( = plight )2מצוקה
תשובה ( = quest )3מסע
תשובה ( = wrath )4זעם

.5

תשובה ( )4נכונה.
במשפט נכתב שסופר רבי-המכר איאן רנקין פרסם גם כמה נובלות תחת ה_____ ג'ק הארווי.
המילה החסרה צריכה לתאר את האופן שבו רנקין פרסם מספר נובלות ,שקשורות בצורה כלשהי לג'ק הארווי.
"הסופר רבי המכר איאן רנקין פרסם גם כמה נובלות תחת שם העט ג'ק הארווי".
תשובה ( =doctrine )1דוקטרינה -תורת ידע
תשובה ( = monologue )2מונולוג ,נאום יחידני
תשובה ( = interval )3מרווח ,פסק זמן כל זמן קבוע
תשובה ( = pseudonym )4שם עט  /שם בדוי

.6

תשובה ( )2נכונה.
במשפט נכתב שבשנות ה 80-המאוחרות ,קבוצות למען זכויות אדם דחקו במועצת הבטחון של ה UN-לפעול
_____ כדי למנוע ממלחמה לפרוץ במדינת בורונדי במזרח אפריקה.
אנו מחפשים מילה שמתארת את האופן שבו מועצת הביטחון צריכה לפעול ,דהיינו ,המילה החסרה היא תשובה
לשאלה  -באיזו צורה על מועצת הביטחון לפעול כדי למנוע מלחמה?
"בשנות ה 80-המאוחרות ,קבוצות למען זכויות אדם דחקו במועצת הביטחון של ה UN-לפעול במהירות כדי למנוע
ממלחמה לפרוץ במדינת בורונדי במזרח אפריקה".
תשובה ( = innocently )1בתמימות
תשובה ( = swiftly )2במהירות
תשובה ( = loyally )3בנאמנות
תשובה ( = artificially )4באופן שטחי
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.7

תשובה ( )4נכונה.
במשפט נכתב שכאשר בדיקה שגרתית של חולה ____ ממצאים חריגים ,רופא יכול להמליץ על בדיקות נוספות.
ההקשר של המילה החסרה הוא משהו שבדיקה שגרתית יכולה לעשות שקשור לממצאים חריגים .היות וממצא
הוא תוצאה של בדיקה ,נחפש מילה שמרמזת על האופן שבו הבדיקה מובילה לממצא חריג.
"כאשר בדיקה שגרתית של חולה מניבה ממצאים חריגים ,רופא יכול להמליץ על בדיקות נוספות".
תשובה ( = tends )1נוטה ל...
תשובה ( =funds )2מממנת (מלשון מימון)
תשובה ( = carves )3חותכת
תשובה ( = yields )4מניבה

.8

תשובה ( )1נכונה.
במשפט נכתב שאכילת דובדבנים לפני השינה יכולה לזרז הירדמות; אכילת עגבניות ,מצד שני ,יכולה ____ שינה.
המילה החסרה מתארת את האופן שבו עגבניות משפיעות על שינה .על פי מילת הניגוד המופיעה במשפט ,נסיק
שהמילה מנוגדת ל'זירוז' ובעלת גוון שלילי הפוגע בהירדמות.
"אכילת דובדבנים לפני השינה יכולה לזרז הירדמות; אכילת עגבניות ,מצד שני ,יכולה לעכב שינה".
תשובה ( = hinder )1לעכב
תשובה ( = rebuke )2לנזוף
תשובה ( = ferment )3להתסיס (כגון בתהליך הכנת יין)
תשובה ( = smuggle )4להבריח

.9

תשובה ( )1נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :ישראל שיגרה את הלוויין הראשון שלה ב."1988-
תשובה ( )1נכונה .בתשובה זו נכתב שהלוויין הישראלי הראשון נשלח לחלל ב .1988-תשובה זו שומרת על הרעיון
המרכזי המובע במשפט השאלה.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שישראל סיימה לבנות את הלוויין הראשון שלה ב .1988-במשפט
המקורי נכתב שבשנה זו הלוויין שוגר ,ולא שסיימו לבנות אותו .קיימת סטייה מהרעיון המרכזי ולכן התשובה
נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהלוויין הישראלי הראשון עוצב ב .1988-במשפט המקורי נכתב שבשנה
זו הלוויין שוגר ,ולא שהוא עוצב .קיימת סטייה מהרעיון המרכזי ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נכתב בשנה זו ישראל מכרה את הלוויין הראשון שלה .במשפט המקורי נכתב שזו
השנה בה היא שיגרה את הלוויין ,ולא מכרה אותו .קיימת סטייה מהרעיון המרכזי ולכן התשובה נפסלת.
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 .10תשובה ( )3נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :מלבד מהפיל ,אין יונק יבשתי כבד יותר מההיפופוטם".
כלומר ,הפיל הוא היונק היבשתי הכבד ביותר ,אחריו ההיפופוטם ואחריהם כל היתר.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שפילים והיפופוטמים הם מבין היונקים היבשתיים הכבדים ביותר.
אמנם זהו מידע נכון ,אך בתשובה חסרה הנחרצות שמופיעה במשפט המקורי על פיו הפיל הוא היונק הכבד ביותר
ולאחריו ההיפופוטם ,ועל כן התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהפיל כבד כמעט כמו ההיפופוטם .במשפט המקורי נכתב מידע הפוך,
לפיו הפיל הוא הכבד ביותר ולאחריו ההיפופוטם ,ועל כן התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה זו נכתב שהפיל הוא היונק היבשתי הכבד ביותר ולאחריו ההיפופוטם .התשובה שומרת
על סדר החיות הכבדות לפיו הפיל ראשון והיפופוטם שני ,ועל כן היא מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נכתב שההיפופוטם כבד כמו הפיל .קיים שינוי משמעותי מהרעיון המרכזי הנכתב
במשפט השאלה ועל כן התשובה נפסלת.

 .11תשובה ( )4נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :התפיסה בימינו בנוגע להשפעות המזיקות של כתיבת הודעות טקסט (טקסטינג) מזכירה
הסתייגויות מתחילת המאה ה 20-בנוגע לטלפון"
* נשים לב שהבנה טובה של הרעיון המרכזי מחייב הכרות עם מילים גבוהות
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שלאנשים בתחילת המאה ה 20-היה קושי ללמוד להשתמש בטלפון כפי
שהיום אנשים מתקשים ללמוד איך לשלוח הודעות טקסט .במשפט השאלה מדברים על השפעות מזיקות
והסתייגויות ולא מדובר בקושי של אנשים ללמוד לבצע את הפעולות .על כן קיים שוני משמעותי ברעיון המרכזי
והתשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שכיום דעות בנוגע לשליחת הודעות טקסט נעות בין התלהבות לבין גינוי,
כפי שהיו הדעות בנוגע לטלפון בתחילת המאה ה .20-נשים לב שבמשפט המקורי מציינים הסתייגויות וחששות
מפני התוצאות המזיקות של שליחת הודעות טקט ,אך לא מציינים שישנן דעות מתלהבות .על כן ,ההתלהבות
שנוספה מהווה הוספת מידע וניתן לפסול את התשובה.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שמאז המצאת הטלפון בראשית המאה ה ,20-לא היה אמצעי תקשורת
שהשפיע כל כך על החברה כמו שליחת הודעות טקסט היום .התשובה אינה שומרת על הרעיון המרכזי לפיו קיים
חשש מפני ההשפעות של התופעה ,ועל כן התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה נכתב שבאותו האופן שאנשים חששו מפני השפעות הטלפון בתחילת המאה ה ,20-כך
גם אנשים כיום לגבי שליחת הודעות טקסט.
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 .12תשובה ( )1נכונה.
במשפט המקורי נכתב "הסרט ציפור משנת  1988הציג גרסה "מעוקרת" (נקייה משערוריות) של חייו של נגן
סקספון הג'אז צ'ארלי פארקר"
* נשים לב שהשאלה סובבת סביב המילה  ,sanitizedשמשמעה 'לחטא' .בעברית נהוג להגיד שמשהו 'סניטרי' אם
הוא נקי מאד .בהקשר של השאלה ,סניטרי משמעו גם נקי מהעיקר ,או מצונזר.
תשובה ( )1נכונה .בתשובה זו נכתב שההיבטים היותר לא נעימים בחייו של צ'ארלי פארקר הוצאו (הוחרגו)
מהסרט ציפור .מכיוון שהרעיון המרכזי על פיו הסרט הוא גרסה עקרה או נקייה של חייו מופיע גם במשפט
המקורי ,זוהי התשובה המתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שהסרט הביוגרפי ציפור הדגיש חלקים שלא היו ידועים על דמותו של
צ'ארלי פארקר .נשים לב שזהו ההפך בדיוק מהרעיון שהובע במשפט המקורי ,שכן לא הדגישו חלקים שאינם
מוכרים ,אלא הציגו גרסה מעוקרת של חייו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נכתב שהסרט ציפור משנת  1988מספר את סיפור חייו הצבעוני של נגן הסקסופון
הג'אז צ'ארלי פארקר .נשים לב שבתשובה מחליפים את ה'גרסה המעוקרת' המופיעה במשפט השאלה ב'גרסה
צבעונית' .שינוי זה משפיע על הרעיון המרכזי המובע בשאלה ועל כן ניתן לפסול את התשובה.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נכתב שציפור ,סרט המציג את חייו של צ'ארלי פארקר ,היה שנוי במחלוקת.
במשפט המקורי לא נכתב שהדעות על הסרט היו חלוקות ,אלא שהסרט השמיט חלקים מחייו של צ'ארלי פרקר
(שכנראה היו שנויים במחלוקת) .על כן ,התשובה אינה שומרת על הרעיון המרכזי וניתן לפסול אותה.

 .13תשובה ( )3נכונה.
זוהי שאלה כללית בה אנו נדרשים להבין במה הטקסט עוסק .נענה על השאלה הזו רק לאחר שענינו על כל שאר
השאלות שקשורות לקטע זה .כדי להבין במה הטקסט עוסק נבחן את תפקידה (או ,הרעיון המרכזי) של כל פסקה.
בפסקה הראשונה נכתב מה סוריאנו עושה .בפסקה השנייה מפורט אופן פעולת הספרייה הניידת .מכיוון שלא
קראנו את הפסקה השלישית ,נעבור לתשובות ונבחן איזו תשובה מתאימה למידע שקראנו.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו הקטע עוסק בחמור של סוריאנו .החמורים אמנם מוזכרים בפסקה
הראשונה ,אך זהו אינו הרעיון המרכזי המובע בה .מכיוון שהם אינם מוזכרים יותר ,ניתן להניח שאין זו מטרת
הקטע.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו הטקסט עוסק בתלמידים של סוריאנו .לפי מה שקראנו בקטע ,סוריאנו
אמנם מורה ,אך לא נכתב לנו דבר על תלמידים שלו או על ההוראה שלו ,אלא על ספרייה ניידת אותה הוא מפעיל.
תשובה ( )3נכונה .לפי תשובה זו הטקסט עוסק בספרייה הניידת של סוריאנו .אכן ,הפסקה הראשונה מספרת לנו
בקווים כלליים על ההתארגנות של הספרייה ,בפסקה השנייה מפרטים את מאפייניה ,ובפסקה השלישית מתוארת
תגובת הקהל אליה.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי התשובה הטקסט דן באהבת ספרים .למרות שניתן לזהות אהבת ספרים בטקסט ,זהו
אינו הרעיון המרכזי המפורט ועליו מסופר.
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 .14תשובה ( )1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להבין למי מתייחסת המילה  themבשורה  .3כדי להבין זאת נעבור לשורה ,3
נאתר את המילה הרצויה ונתחיל לקרוא מתחילת המשפט .במשפט נכתב שהוא שם פאוצ'ים על גב החמורים,
ממלא אותם בספרים מכל הסוגים ,ויוצא למסע של מספר שעות .המילה  themמתייחסת למשהו שניתן למלא
אותו בספרים .על פי החלק הראשון של המשפט ,ככל הנראה מדובר בפאוצ'ים (שקים ,כיסים).
 .15תשובה ( )1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים להבין את המטרה המרכזית של הפסקה השנייה .נעבור לפסקה השנייה,
ונתחיל לקרוא תוך כדי חיפוש התכלית .במשפט הראשון מספרים על השם של הספרייה הניידת של סוריאנו.
במשפט השני מספרים לאן הוא מטייל עם הספרייה הניידת .המשפט השלישי עוסק בכמות הספרים שאגר וברביעי
כמה ספרים לוקח לכל מסע .ניתן להסיק שמטרת הפסקה היא לספר על הספרייה הניידת של סוריאנו .נעבור חזרה
לשאלה ונבחן האם אנחנו מסוגלים לענות עליה.
תשובה ( )1נכונה .בתשובה נכתב שמטרת הפסקה לתאר את הספרייה הניידת של סוריאנו .על פי מה שקראנו,
תשובה זו מתאימה מכיוון שהפסקה אכן מתארת היבטים שונים של הספרייה הניידת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שמטרת הפסקה להשוות בין הספרייה הניידת לספריות אחרות .בקריאה
לא הוזכרו ספריות נוספות ,ולכן לא ייתכן שעשו השוואה.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נכתב שמטרת הפסקה לתאר את אחד האזורים העניים של קולומביה .בפסקה לא
אוזכרו מאפיינים של אזור ,אלא של פעילות הספרייה.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה זו הפסקה עוסקת ברשימת שמות הספרים של סוריאנו .אמנם בפסקה הוזכר
מספר הספרים והסגנונות שלהם ,אך לא ניתנה רשימה של שמות הספרים.
 .16תשובה ( )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להבין מהי משמעות המילה  illiterateבשורה  .7כדי להבין זאת נעבור לשורה
 ,7נאתר את המילה הרצויה ונתחיל לקרוא מתחילת המשפט .במשפט נכתב שסוריאנו לוקח את הספרים לאחד
אזורים העניים בקולומביה ,היכן שגישה לספרים מוגבלת והרבה מבוגרים הם  illiterateואינם יכולים לקרוא
לילדיהם .מן המשפט ,ניתן להבין שההקשר בו נאמרה המילה המבוקשת היא תיאור תכונה של מבוגר המתגורר
במקום עני ,שייתכן וקשורה לקריאה ולספרים .נעבור לתשובות ונבחן איזו מילה מתאימה להקשר שמצאנו.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה נכתב שמשמעות המילה היא 'עני' .המילה מתאימה במידה מסוימת להקשר ועל
כן ניתן לא לפסול אותה מיידית .לאחר שנעבור על יתר התשובות נבחין שישנה תשובה מתאימה יותר.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שמשמעות המילה היא 'עסוק מדי' .התשובה אינה מתאימה להקשר מכיוון
שהיא אינה מתייחסת למאפייני האזור העני או ליכולת לקרוא.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נכתב שמשמעות המילה הוא 'לא בבריאות טובה' .גם כאן ,התשובה אינה
מתאימה להקשר.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה נכתב שמשמעות המילה היא 'אינם יודעים לקרוא' .תיאור זה מתאים להקשר הנמצא
שכן הוא מתייחס לסיבה שבגינה המבוגרים אינם קוראים לילדיהם כמו גם למאפייני האזור העני.
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 .17תשובה ( )4נכונה.
זוהי שאלה כללית שמתייחסת לספרייה הניידת ,ושואלת מה לא נכון לגביה .מכיוון שזו שאלה השאלה האחרונה,
ננסה לענות עליה למרות שהיא כללית ולא מכווינה לטקסט .במעבר על התשובות נבדוק מה נכון לגבי הספרייה על
בסיס המידע שקראנו .אם נמצא שלושה דברים נכונים לגביה ,נוכל לסמן את הרביעי כתשובה הנכונה.
תשובה ( )1אינה נכונה .נכתב במפורש שהספרייה היא ספרייה ניידת (שורה  ,)5ועל כן התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .ניתן להסיק על פי הגידול במספר הספרים המופיע בסוף הפסקה השנייה שהספרייה אכן
פופולרית .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נכתב שמטרת הספרייה הוא לעזור לאנשים .לא נכתב בקטע באופן מפורש
שמטרת הספרייה היא לעזור ,אך ניתן להסיק זאת מהמסירות ,הפופולריות והאופן שבו סוריאנו מפעיל את
הספרייה .ניתן לא לפסול תשובה זו בקריאה ראשונה ולפסולה לאחר קריאת החלק האחרון.
תשובה ( )4נכונה .לפי תשובה זו מטרת הספרייה הוא להרוויח כסף .לא נאמר דבר על כסף במהלך הקטע ולכן ניתן
להסיק שזה אינו תיאור של הספרייה.
 .18תשובה ( )2נכונה.
זוהי שאלה כללית המתייחסת לכלל הטקסט ושואלת מהי תכליתו .כדי לענות על שאלה זו ראשית נפתור את יתר
השאלות ולבסוף נתמצת לעצמנו את הרעיון המרכזי של כל פסקה.
כדי לענות על יתר השאלות קראנו את כל הפסקאות .בפסקה הראשונה הוצג התהליך הנקרא תרמולומינסנס.
בפסקה השניה ניתן רקע היסטורי על גילוי התהליך .בפסקאות השלישית והרביעית מסופר על שני שימושים בני
זמננו לתהליך זה .ניתן להבין שתכלית הקטע הוא לתאר את התהליך ושימושיו כיום .נעבור ונבחן את התשובות.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו ,הקטע דן בגילוי התהליך .אמנם הקטע מזכיר את הגילוי ,אך הוא מתואר
רק בפסקה השנייה ועל כן לא יכול להיות הרעיון המרכזי המובע בטקסט .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .לפי התשובה זו ,תכלית הקטע הוא לדון בתופעה מדעית והשימושים הפרקטיים בתופעה.
התשובה מתאימה ,למרות שאינה מציינת בפירוש את שם התהליך.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי התשובה זו ,תכלית הקטע הוא לתאר שימושים שונים של בחינת חום .נושא
הטמפרטורה מופיעה במהלך הטקסט ,אך לא מתואר תהליך בשם  heat testingהמופיע באופן חוזר ומתוארים
שימושיו .על כן תשובה זו אינה מתאימה ונפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי התשובה זו ,תכלית הקטע הוא להסביר את התהליך שעל פיו רדיאציה הופכת לאור.
נשים לב שמרבית הקטע אינו עוסק בפירוט שלבים והסבר תהליך ,אלא בשימושים פרקטיים של תהליך מסוים.
התשובה אם כן אינה מתאימה לנכתב בקטע וניתנת לפסילה.
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 .19תשובה ( )3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים להבין מה ניתן להסיק מהפסקה הראשונה ביחס לתרמולומינסנס .מכיוון
שרוצים שאסיק מסקנה מהקריאה ,נקרא את כל הפסקה ונתמצת לעצמנו מה קראנו בכל משפט .המשפט הראשון
מסביר לי מה משמעות המילה תרמולומינסנס (תהליך בו חומרים מפיקים אור כאשר הם מחוממים) ,ומספר
שמדענים צפו בתופעה לפני מאות שנים .המשפט השני מספר לי על חומרים שעוברים (ככל הנראה) שינויים כאשר
נחשפים לשמש ,חום או רדיאציה .המשפט השלישי מתייחס לחומרים במשפט השני ומספר שזה קשור לתהליך של
הפקת אור לאחר חימום .עתה ,שהבנו במה הפסקה עוסקת ,נעבור לתשובות ונבחן מה ניתן להסיק ממידע זה.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו ,תרמולומינסנס גורם לחומרים לספוג רדיאציה .לפי הקריאה,
תרמולומינסנס הוא תהליך שבא חומרים מחוממים פולטים אור ,לא תהליך בו חומרים סופגים משהו .התשובה
לא ניתנת להסקה מהטקסט ולכן אינה נכונה.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו ,תרמולומינסנס הופכת אור שמש לחום .תשובה זו אינה מתאימה לנקרא
בקטע שכן נאמר לנו שתרמולומינסנס הוא תהליך בו חומרים פולטים אור ,ולא אור שהופך לחום .התשובה אינה
נכונה.
תשובה ( )3נכונה .לפי תשובה זו ,ניתן להסיק שתרמולומינסנס לא קורה בכל החומרים .על פי הפירוט החומרים
הניתן בתחילת המשפט השני ,ניתן להבין שרק חומרים מסוימים עוברים תהליך זה ,ועל כן התהליך לא קורה בכל
החומרים .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה זו ,תרמולומינסנס מעלה טמפרטורה של דברים מסוימים .בפסקה נכתב
שתרמולומינסנס הוא תהליך של פליטת אור הקשור לחימום ,ולא תהליך שמעלה את החום .על כן תשובה זו אינה
מתאימה.
 .20תשובה ( )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת ,בה אנו מתבקשים להבין מה המטרה ,או התכלית העיקרית ,של הפסקה השנייה .נפנה
לטקסט ונקרא את הפסקה השנייה עד שנבין מהי תכליתה .במשפט הראשון מספרים לי על משהו ראשוני שעשה
רוברט בויל ב 1663הקשור לתרמולומינסנס .המשפט השני מתאר תוצאת ניסוי של בויל ,או הבנה אליה הגיע.
המשפט השלישי פותח בהתייחסות למתודות של בויל .ניתן בשלב זה להפסיק את הקריאה שכן המרבית הפסקה
עוסקת בתגלית ובניסוי של רוברט בויל ,שהיה ראשון לעשות משהו .עתה נעבור לתשובות ונבדוק איזו תשובה
מתאימה לרעיון המרכזי שמצאנו.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו תכלית הפסקה הוא להסביר מדוע ניסוייו של רוברט דויל הם  crudeבימינו.
מרבית הפסקה כלל לא הזכירה את זמננו או העבירה ביקורת על ניסוייו ,אלא תיארה את מעשיו .על כן תשובה זו
אינה מתאימה.
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תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו תכלית הפסקה היא לספק הסבר מדעי לתופעה .בפסקה לא מתואר הסבר
לאופן פעולת התהליך או שלביו אלא ניתן רקע היסטורי ואזכור ראשוני של התופעה .על כן התשובה אינה מתאימה
וניתן לפסולה.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו ,מטרת הפסקה היא לתאר את הכנס המדעי בלונדון .בפסקה נכתב שרוברט
בויל דיבר בכנס ,אך לא מפורטים פרטים נוספים כגון מה עוד נאמר שם ,מי נכחו ,כמה זמן ארך וכו' .על כן ,לא
ייתכן שזהו נושא הפסקה והתשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .לפי תשובה זו הפסקה עוסקת בתרומתו של רוברט בויל להבנת התהליך .במשפט הראשון נכתב
שהוא אכן היה מבין הראשונים שתרמו להבנת התהליך ,ובמשפט השני נכתב על הניסוי שביצע ומסקונותיו.
התשובה אכן מתאימה לנכתב בקטע ועל כן היא התשובה הנכונה.
 .21תשובה ( )2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת ,בה אנו מתבקשים להבין מה המטרה ,או התכלית העיקרית ,של הפסקה השלישית .נפנה
לטקסט ונקרא את הפסקה עד שנבין מהי תכליתה .במשפט הראשון מספרים לי על אפליקציה של התהליך
המתואר ואיך הוא מתקשר לצוותים רפואיים ,עובדים וחוקרים .במשפט השני מפרטים לי איך התהליך בא לידי
ביטוי אצל העובדים המוזכרים במשפט הראשון .ניתן להפיק את הקריאה של המשפט השני ,שכן הרעיון המרכזי
הובן ועליו נשאלנו .נעבור לבדוק את התשובות.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו ,מטרת פסקה הוא להסביר איך ה RB-הומצאו .בפסקה מאוזכר אותו ,RB
אך רק במשפט השני .בנוסף ,לא מוסבר כיצד הומצא אלא כיצד משתמשים בו או מי משתמש בו .על כן זהו אינו
הרעיון המרכזי המובע בטקסט והתשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .בתשובה זו נכתב שתכלית הפסקה היא לתאר כיצד משתמשים בתהליך התרמולומינסנס במשהו
שקשור לעבודה .כותרת זו מתאימה לחלקים שקראנו בפסקה ועל כן לא נפסול את התשובה ונעבור לבחון את יתר
התשובות .כאשר נסיים ,נוכל לסמן תשובה זו כתשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שתכלית הפסקה היא להשוות בין רמות שונות של רדיאציה שקשורים
לעבודות שונות .אמנם הפסקה מזכירה מקצועות שונים ,אך לא מתוארת השוואה אלא ניתן תיאור והסבר .על כן
תשובה זו אינה יכולה להיות הרעיון המרכזי של הפסקה והיא נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה זו ,תכלית הפסקה היא לדון בנושא בטיחות במקום העבודה .בטיחות בעבודה
מוזכר בפסקה אך זהו נושא רחב למדי ואינו כולל בתוכו את ההתיחסות לתהליך הספציפי המובע בקטע ,ועל כן לא
יכול להיות תכלית של הפסקה .התשובה נפסלת.
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 .22תשובה ( )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת ,בה אנו מתבקשים להבין על פי הפסקה האחרונה ,משהו שקשור לתרמולומינסנס .נקרא את
הפסקה האחרונה במלואה ונתמצת לעצמנו את הרעיון המרכזי של כל משפט .במשפט הראשון מספרים לי על
שימוש נוסף של תרמולומינסנס .המשפט השני מתאר איך בתהליך של חימום כלי חמר משתחררת רדיאציה.
המשפט השלישי מרחיב את הנאמר במשפט השני ומתייחס לחלק בתהליך שנקרא  firingשבסופו הכלי נשאר ללא
רדיאציה .המשפטים הרביעי והחמישי מתייחסים לספיגה מחדש של רדיאציה במהלך השנים והאופן שבו מדענים
יכולים לגלות את תאריך הייצור על פי כמות הרדיאציה בכלי .המשפטים האחרונים מספרים על כך שטכניקה זו
משמשת לא רק למציאת תאריך ייצור ,אלא גם לזהות זיופים .עתה נעבור לתשובות ונבחן מה ניתן להגיד על
תרמולומינסנס.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שתרמולומינסנס מגביר את כמות הרדיאציה בכלי .על פי הנקרא
במשפטים השני והשלישי ,ה firingמרוקן את הרדיאציה ,והתרמולומינסנס בודק את הרדיאציה .לא ניתן אפוא
לומר שהתרמולומינסנס מגביר רדיאציה ,והתשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שתרמולומינסנס הוא תהליך של הקשחת חומרי חמר .במשפטים השני
והשלישי נכתב ש firingהוא תהליך ההקשחה של כלי חמר ,ולא תרמולומינסנס .על כן התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .על פי תשובה זו השיטה עובדת רק בכלים מתקופות מסוימות .במהלך הקריאה לא נתקלנו
ביוצאים מן הכלל או בייחוד של זמן מסוים או כלים מסוימים ,על כן לא ניתן לומר שזוהי אמירה אמתית לגבי
תרמולומינסנס ,והתשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה זו נכתב שבעזרת תרמולומינסנס ניתן לאשר את מקוריותם של כלי חמר .על פי שני
המשפטים האחרונים בפסקה ,המתייחסים לזיופים ,ניתן להבין שאכן תרמולומינסנס משמש לאימות מקוריות
הכלי ,ועל כן זוהי התשובה הנכונה.
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.1

במשפט נכתב שזה לא חכם לקחת תרופות הרגעה או תרופות ממריצות ללא _____ עם רופא .אנו מחפשים מילה
שמתארת את הדבר שבלעדיו לא כדאי לקחת חומרים מסוימים .תשובה ( )3מתאימה.
"זה לא חכם לקחת תרופות הרגעה או תרופות ממריצות מבלי להתייעץ עם רופא".
תשובה ( = supplying )1מספק ,מביא אספקה
תשובה ( = alarming )2מבהיל ,מעורר דאגה
תשובה ( = consulting )3מתייעץ
תשובה ( = accusing )4מאשים

.2

במשפט נכתב שאפילו אחרי שצרפת ____ לגרמניה ב ,1940-הגנרל שארל דה גול קרא לעם הצרפתי להמשיך
להילחם בנאצים .אנחנו מחפשים מילה שתתאר מה צרפת עשתה לגרמניה ב .1940-מהמילה 'אפילו' בתחילת
המשפט שמצביעה על כך שמדובר על ניגוד בין המילה החסרה להמשך הלחימה של העם הצרפתי .תשובה ()1
מתאימה.
"אפילו אחרי שצרפת נכנעה לגרמניה ב ,1940-הגנרל שארל דה גול קרא לעם הצרפתי להמשיך להילחם בנאצים".
תשובה ( = fell )1נכנעה ,נפלה לידי ,נפלה
תשובה ( = kept )2שמרה
תשובה ( = drew )3ציירה
תשובה ( = told )4אמרה

.3

במשפט נכתב שכל המועמדים לתפקיד משרתי הציבור בסין במאה ה 8-היו צריכים להציג ____ בהיסטוריה,
שירה ופילוסופיה קונפוציאנית .ניתן להבין שהמילה החסרה היא בעלת גוון חיובי ,שמאגדת את פירוט נושאי הידע
בחצי השני של המשפט .תשובה ( )4מתאימה.
"כל משרתי הציבור העתידיים של סין במאה ה 8-היו צריכים להציג מומחיות בהיסטוריה ,שירה ופילוסופיה
קונפוציאנית".
תשובה ( = defiance )1התנגדות
תשובה ( = mischief )2מעשה שובבות
תשובה ( = ferocity )3פראות
תשובה ( = proficiency )4מומחיות

© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ

אנגלית  -פרק שני

-52-

.4

במשפט נכתב שבגלל שלצליל של האות העברית חי"ת אין _____ באנגלית ,הרבה דוברי אנגלית אינם יכולים
להגות אותה כראוי .המילה החסרה מתארת דבר מה שאין לאות אות העברית חי"ת בשפה האנגלית.
תשובה ( )1מתאימה.
"בגלל שלצליל של האות העברית חי"ת אין מקבילה באנגלית ,הרבה דוברי אנגלית אינם יכולים להגות אותה
כראוי".
תשובה ( = equivalent )1מקבילה
תשובה ( = accomplice )2שותף לפשע
תשובה ( = upheaval )3התקוממות
תשובה ( = oversight )4התעלמות

.5

במשפט נכתב שהתומכים בשימור הסביבה טוענים שלפחית מתכת שמושלכת לאוקיינוס לוקח  50שנה עד שהיא
_____ .ההקשר אותו אנו מחפשים הוא מה שמתאר את מה שקורה לפחית מתכת בתום  50שנים באוקיינוס.
"התומכים בשימור הסביבה טוענים שלפחית מתכת שמושלכת לאוקיינוס לוקח  50שנה עד שהיא מתפרקת".
תשובה ( )1מתאימה.
תשובה ( = decompose )1מתפרק ,מתכלה
תשובה ( = detach )2מתנתק
תשובה ( = deflate )3מתרוקן מאוויר או מגז אחר
תשובה ( = diminish )4מצטמצם ,קטֶ ן בגודלו

.6

במשפט נכתב שבבליז אין הרי געש פעילים ושהיא חוותה יחסית מעט רעידות אדמה; המדינה ,עם זאת____ ,
להוריקנים .בחלקו הראשון של המשפט מתואר דבר מה שלא מתרחש בבליז ,מילת הקישור ( howeverעם זאת)
מעידה על ניגוד לכך ,כלומר – שהמילה החסרה היא כזו שמעידה על דבר מה שהסבירות להתרחשותו גבוהה.
תשובה ( )2מתאימה.
"בבליז אין הרי געש פעילים והיא חוותה יחסית מעט רעידות אדמה; המדינה ,עם זאת ,מועדת להוריקנים".
תשובה ( = prior )1הקודם
תשובה ( = prone )2מועד ל-
תשובה ( = pious )3אדוק ,קנאי
תשובה ( = partial )4חלקי

.7

במשפט נכתב שמרווין המליש היה בן שבע בלבד כאשר ____ לבית הספר למוסיקה ג'וליארד .ההקשר מרמז על
פעולה שילד יכול לעשות שקשורה לבית ספר .תשובה ( )3מתאימה.
" מרווין המליש היה בן שבע בלבד כאשר התקבל לבית הספר למוסיקה ג'וליארד".
תשובה ( = adjusted )1הותאם
תשובה ( = extended )2הוארך
תשובה ( = admitted )3התקבל
תשובה ( = exported )4יּוצא
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.8

במשפט נכתב שחומצה דאוקסיריבונוקלאית ,שבדרך כלל _____ דנ"א ,קיימת כמעט בכל תא חי .ההקשר אותו
אנו מחפשים הוא מילה שקשורה לכך שהשם הארוך שבמשפט (חומצה דאוקסיריבונוקלאית) מובע בקיצור (דנ"א).
תשובה ( )4מתאימה.
"חומצה דאוקסיריבונוקלאית ,שבדרך כלל שמה מקוצר לראשי התיבות דנ"א ,קיימת כמעט בכל תא חי".
תשובה ( = prescribed )1ניתן כמרשם
תשובה ( = anticipated )2מיוחל
תשובה ( = distorted )3מעוותת
תשובה ( = abbreviated )4מקוצר לראשי תיבות

.9

תשובה ( )4נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :העיר ליברפול ,אנגליה ,נוסדה על ידי המלך ג'ון במאה ה."13-
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהמלך ג'ון כבש את העיר ליברפול במאה ה .13-במשפט המקורי נאמר
לנו שהמלך ג'ון הקים את העיר ,ולא נאמר שהוא כבש אותה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שבמאה ה ,13-המלך ג'ון העביר את החצר שלו לעיר ליברפול .במשפט
המקורי נאמר לנו שהמלך ג'ון הקים את העיר ,ולא נאמר שהוא העביר לשם את חצרו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נכתב המלך ג'ון נולד בעיר ליברפול במאה ה .13-במשפט המקורי נאמר לנו
שהמלך ג'ון הקים את העיר ,ולא נאמר שהוא נולד שם .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .במשפט נכתב שהמלך ג'ון הקים את העיר במאה ה .13-הדבר תואם את המשפט המקורי.
התשובה מתאימה.

 .10תשובה ( )3נכונה.
במשפט המקורי נכתב "עיצוב לה סגרדה פמיליה ,הקתדרלה המלכותית בברצלונה ,הצית מחדש את האמונה של
האדריכל אנטוניו גאודי".
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שאנטוניו גאודי התכחש לדרך חייו הקודמת לפני שהחל את עבודתו על
לה סגרדה פמיליה ,היצירה הכי מלאת השראה שלו .במשפט המקורי לא נאמר דבר לגבי התכחשותו לאורך חייו
הקודם טרם החל לעבוד על הקתדרלה .נוסף על כך ,במשפט המקורי אין ביטוי קיצוני ,ואילו במשפט המוצע
בתשובה זו יש ביטוי קיצוני " -היצירה הכי מלאת השראה שלו" .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שעיצוב הקתדרה המפורסמת של ברצלונה ,לה סגרדה פמיליה ,החייתה
את הקריירה המדשדשת של אנטוניו גאודי .במשפט המקורי לא הייתה התייחסות כלל לקריירה של גאודי.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה זו נכתב שאמונותיו הדתיות של אנטוניו גאודי זכו לחיים מחודשים בעקבות עבודתו על
לה סגרדה פמיליה .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נכתב כי בהיותו הארכיטקט הראשון במעלה של ברצלונה ,אנטוניו גאודי הופקד
על שחזור לה סגרדה פמיליה .במשפט המוצע בתשובה זו נאמר שגאודי היה אמון על שחזור הקתדרלה ,ואילו
המשפט המקורי עסק בעיצוב הקתדרלה .זאת ועוד  -במשפט המקורי אין ביטוי קיצוני ,ואילו במשפט המוצע
בתשובה זו יש ביטוי קיצוני "הארכיטקט הראשון במעלה של ברצלונה".
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 .11תשובה ( )4נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :במאה ה 17-בצרפת ,היכולת לרקוד בסגנון האצילי הייתה מבין סימני ההיכר ההכרחיים
של חינוך אצילי".
הערה :במשפט המקורי נעשה שימוש במילה  .hallmarkמשמעותה הישירה של מילה זו היא – סימן שמשאירים
צורפים על מתכות יקרות ,דוגמת זהב או פלטינה ,שמעיד על טוהרה של המתכת .כאן נעשה שימוש במילה
משמעות מושאלת ,כלומר – כשם שהסימן שמשאירים הצורפים מעיד על כך שהמתכת טהורה ,כך יכולתו של אדם
לרקוד בסגנון האצילי הייתה עדות לכך שהאדם קיבל חינוך אצילי .לפיכך בחרנו לתרגם מילה זו לצירוף "סימני
ההיכר ההכרחיים".
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שבקרב אצילים צרפתיים בני המאה ה ,17-היכולת לרקוד בסגנון האצילי
הייתה נערצת מאד .במשפט המקורי לא דובר על הערצה כלפי סגנון הריקוד .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שסגנון הריקוד האצילי מבוסס על ריקודים שפותחו במאה ה 17-על ידי
אצילים צרפתים .במשפט המקורי לא התייחסו למקור הריקוד .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שבצרפת של המאה ה ,17-בני מעמד האצולה רקדו בתדירות רבה בסגנון
האצילי .במשפט המקורי לא נאמר דבר לגבי התדירות בה בוצע הריקוד .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה נכתב שבצרפת של המאה ה ,17-אחד הסממנים לקיומו של רקע אריסטוקרטי היה
לדעת כיצד לרקוד בסגנון אצילי .התשובה מתאימה.

 .12תשובה ( )1נכונה.
"קלַקּוק ֹו הוא מאכל פיני אופייני ,עם זאת מעט פינים בעצם התכבדו בו".
במשפט המקורי נכתבַ :
תשובה ( )1נכונה .בתשובה נכתב שלא הרבה פינים טעמו אי פעם קלקוקו ,אף על פי שהוא נחשב למייצג של
הבישול הפיני .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .במשפט שמוצע בתשובה זו נכתב שקלקוקו היה פעם מאכל פיני יומיומי ,אך כיום מכינים
אותו רק באירועים מיוחדים .במשפט המקורי לא מופיע מידע לגבי הנסיבות בהן מכינים את המאכל .נוסף על כך,
במשפט המקורי לא מופיע ביטוי קיצוני ואילו במשפט שמוצע בתשובה זו מופיע ביטוי קיצוני – "מכינים אותו רק
באירועים מיוחדים" .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .במשפט שמוצע בתשובה זו תשובה נכתב שקלקוקו הוא מאכל פיני מסורתי ,אבל מרבית
הפינים כיום לא נהנים לאכול אותו .במשפט המקורי לא הייתה התייחסות למידת ההנאה שמפיקים פינים
מאכילה של הקלקוקו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .במשפט שמופיע בתשובה זו נכתב שאף על פי שקלקוקו הוא מאכל שמזוהה עם המטבח
הפיני ,מעט פינים יודעים כיצד להכין אותו .במשפט המקורי לא הייתה התייחסות למספר הפינים שיודעים או לא
יודעים להכין את המאכל הזה .התשובה נפסלת.
הערה לידע כללי :קלקוקו הוא מאכל שמורכב מלחם ממולא בדגים.
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 .13תשובה ( )1נכונה.
זוהי שאלה כללית בה אנו נדרשים לבחור כותרת מתאימה לקטע .נענה על השאלה הזו רק לאחר שענינו על כל שאר
השאלות שקשורות לקטע זה .כדי לענות על שאלה זו ,נסכם את הרעיון המרכזי של הפסקאות אותן קראנו:
הפסקה הראשונה עוסקת בהשוואה בין דובי פנדה הענקיים לדובים אחרים .הפסקה השנייה עוסקת בסכנות
העומדות בפני דובי הפנדה הענקיים ובמאמצים להצילם .עתה נבדוק את התשובות:
תשובה ( )1נכונה .התשובה הראשונה מציעה שכותרת מתאימה לקטע היא "הפנדה הענקית :חיה ייחודית
בסכנה" .כותרת זו מתאימה לכלל הקטע מכיוון שהיא מתייחסת גם למאפיינים הייחודים לדובי הפנדה הענקיים
ביחס לדובים אחרים (פסקה ראשונה) וגם לסכנות העומדות בפני דובי הפנדה הענקיים (פסקה שנייה) .התשובה
נכונה.
תשובה ( )2אינה נכונה .התשובה השנייה מציעה שהכותרת לקטע היא "דובי פנדה ענקיים ודובים אחרים" .כותרת
זו אינה מתאימה מכיוון שהיא מתייחסת לנכתב בפסקה הראשונה בלבד ואינה מתייחסת כלל למה שנאמר בפסקה
השנייה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .התשובה השלישי מציעה שכותרת מתאימה לקטע היא "יערות במבוק :שימור שטח
המחייה של דובי הפנדה הענקיים" .יערות הבמבוק אמנם מוזכרים בקטע ,אך זהו אינו הנושא המרכזי בקטע.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .התשובה הרביעית מציעה שכותרת מתאימה לקטע היא "הצלת דובי הפנדה הענקיים:
מאמץ עולמי" .כותרת זו אינה מתאימה לקטע מכיוון שהיא אינה מתייחסת לנאמר בפסקה הראשונה .התשובה
אינה מתאימה.

 .14תשובה ( )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להבין מה התכלית העיקרית של הפסקה הראשונה .כדי להבין זאת ,נקרא
בכל פעם משפט אחד מהפסקה ונתמצת אותו לעצמנו .כאשר תוך כדי קריאת הפסקה מרגישים שעיקר תוכנה של
הפסקה מובן ,ניתן נפסיק את הקריאה ונעבור לבחון את התשובות .נפרט להלן את תוכן הפסקה במלואה :במשפט
הראשון נכתב שדוב הפנדה הענקי נבדל מדובים אחרים בפרוותו השחורה והלבנה .במשפט השני נאמר שישנם
הבדלים נוספים .המשפטים השלישי והרביעי מתייחסים למזון של דוב הפנדה הענקי שכולל בעיקר במבוק ,אותו
הוא אוכל במשך  12שעות ביום .במשפט החמישי והשישי מתייחסים לאיברים דמויי האגודל שיש לדוב הפנדה
הענקי על כפותיו ולשיניים שלו שמאפשרים לו לאכול במבוק .במשפט האחרון בפסקה נאמר שדובי הפנדה
הענקיים נבדלים מדובים אחרים בכך שגופם לא אוגר שומן ,ולפיכך הם לא ישנים שנת חורף כפי שעושים דובים
אחרים.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה מוצע שהפסקה טוענת שדוב הפנדה הענקי אינו באמת דוב .בחלקים שקראנו
הפסקה מתייחסת להבדלים בין דובי פנדה ענקיים לדובים אחרים ,אך לא נאמר שדובי פנדה ענקיים אינם דובים.
התשובה נפסלת.
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תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה מוצע שהפסקה דנה במראה של דוב הפנדה הענקי .הפסקה מתייחסת באופן נרחב
גם לתכונות אחרות של דוב הפנדה הענקי (תזונה ,שנת חורף ועוד) .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה מוצע שהפסקה מתארת כיצד דובי פנדה ענקיים מבלים את ימיהם .הפסקה לא
עוסקת באופן ישיר בהתנהגות היומיומית של דובי הפנדה הענקיים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה נכתב שהפסקה מציגה מספר הבדלים בין דובי פנדה ענקיים לבין דובים אחרים.
התשובה נכונה.

 .15תשובה ( )1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להבין את משמעות המילה  hibernateבשורה  9ולבחון איזו תשובה הכי
קרובה במשמעותה למילה זו .ראשית נקרא את המשפט המלא ונבחן את ההקשר של המילה .במשפט נאמר שדובי
פנדה ענקיים נבדלים מדובים אחרים בכך שמזונם אינו מאפשר צבירת שומן ושינה במהלך החורף הקר ,ולכן הם
לא  hibernateכפי שדובים אחרים עושים .מתוך ההקשר ניתן להסיק שפירוש המילה  hibernateהוא – להיות
בתרדמת חורף .נבדוק את התשובות:
תשובה ( )1נכונה .תשובה זו מציעה שהמילה הכי קרובה היא שינה .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .תשובה זו מציעה שהמילה הכי קרובה היא – לאכול .אפשרות זו לא תואמת את ההקשר
שמצאנו .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .תשובה זו מציעה שהמילה הכי קרובה היא – לאחסן .אפשרות זו לא תואמת את ההקשר
שמצאנו .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .תשובה זו מציעה שהמילה הכי קרובה היא – לגדול .אפשרות זו לא תואמת את ההקשר
שמצאנו .התשובה לא מתאימה.

 .16תשובה ( )3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להבין מה התכלית העיקרית של הפסקה הראשונה .כדי להבין זאת ,נקרא
בכל פעם משפט אחד מהפסקה ונתמצת אותו לעצמנו .כאשר תוך כדי קריאת הפסקה מרגישים שעיקר תוכנה של
הפסקה מובן ,ניתן נפסיק את הקריאה ונעבור לבחון את התשובות.
נפרט להלן את תוכן הפסקה במלואה :במשפט הראשון נכתב שדוב הפנדה הענקי בסכנת הכחדה .במשפט השני
נאמר שדובי פנדה ענקיים ניצודים עבור הפרווה שלהם .המשפט השלישי מתאר סכנה נוספת דובי פנדה ענקיים –
דלדול של מקור מזונו העיקרי :יערות במבוק נכרתים במהירות ודובי פנדה ענקיים רבים מתים מרעב .במשפט
הרביעי נאמר שבניסיון להציל את דובי הפנדה הענקיים מהכחדה ,הוטל איסור על ציד דובי פנדה ענקיים ,וניסיון
לשימור סביבת המחייה שלם נעשה על ידי הגבלת בירוא יערות הבמבוק ויצירת שמורות טבע .במשפט האחרון
בקטע נאמר שהעוסקים בשימור הסביבה מקווים שאמצעים אלו יבטיחו את הישרדות הדוב המיוחד.
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תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה מוצע שתכלית הפסקה הוא להסביר מדוע צדים דובי פנדה ענקיים .בפסקה אמנם
נאמר שהם ניצודים בשל פרוותם ,אך רעיון זה מובע במשפט אחד בלבד ואינו נדון בחלקים אחרים של הפסקה.
התשובה אינה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה מוצע שתכלית הפסקה הוא לטעון שצריך לעשות יותר על מנת לשמור על דובי
הפנדה הענקיים .הפסקה מתארת סכנות לדובי הפנדה הענקיים ומאמצים להצילם ,אך לא נטען בה שלא נעשה
מספיק כדי להציל את דובי הפנדה הענקיים או שיש לעשות יותר .התשובה אינה מתאימה.
תשובה ( )3נכונה .על פי התשובה ,תכלית הפסקה היא לתאר סכנות שעומדות בפני דובי הפנדה הענקיים ומאמצים
להצילם .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .על פי תשובה זו ,תכלית הפסקה היא לתאר מאמצים להציל את דובי הפנדה הענקיים
ולהגן על שטחי מחייתם .רק חלקה השני של הפסקה עוסק במאמצים אלו .התשובה לא מתאימה.

 .17תשובה ( )2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת המתייחסת למידע אודות דובי הפנדה הענקיים המופיע בפסקה השנייה.
תשובה ( )1אינה נכונה .התשובה מציעה שלדובי הפנדה הענקיים יש שטח מחייה קטן יותר בהשוואה לחיות
אחרות .בפסקה אין השוואה בין שטחי המחייה של דובי פנדה ענקיים ושל חיות אחרות .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )2נכונה .התשובה מציעה שדובי הפנדה הענקיים מתים לעיתים מרעב .הדבר מופיע במשפט השני בפסקה
השנייה .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .התשובה מציעה שדובי הפנדה הענקיים הם הדובים שנמצאים בסכנת ההכחדה הגבוהה
ביותר .אמנם נכתב שהם בסכנת הכחדה ,אך לא נעשתה השוואה למיני דובים אחרים .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .התשובה מציעה שדובי הפנדה הענקיים גרים בעיקר בשמורות טבע .הדבר לא מופיע
בפסקה .התשובה לא מתאימה.
 .18תשובה ( )1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים לבחון איזו מהאמירות בתשובות לא נאמרה בפסקה הראשונה .על מנת לענות
על השאלה נפנה לפסקה הראשונה ונקרא את כולה .לאחר כל משפט נתמצת את הרעיון המרכזי המובע בו ובסוף
נבחן אילו מן האמירות בתשובות הוזכרו בפסקה .במשפט הראשון נכתב שבעולם התאגידי ,כישלון נתפס כמעט
כמשהו מעורר קנאה .במשפט השני נאמר שברשת האינטרנט ובכנסים ,יזמים שנכשלו משתפים אחרים בתובנות
המשמעותיות אותן רכשו בזכות כישלונם .במשפט השלישי נאמר שבכך שהם בוחרים לספר את סיפורם באופן
פומבי ,הם משייכים עצמם לקהילת יזמים שלא מפחדים לקחת סיכונים .במשפט האחרון בפסקה נאמר שיש
חברות הזנק (הייטק) שמציעות בונוסים לעובדים שעבדו על פרויקטים שנכשלו .עתה נעבור לתשובות ונפסול
תשובה שמציעה דבר מה שנאמר בפסקה.
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תשובה ( )1נכונה .בתשובה זו מוצע כי כל היזמים נכשלו בפעם זאת או אחרת .הדבר לא נאמר בפסקה .התשובה
מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו מוצע כי חברים בעולם התאגידי מאמינים כי כישלון מטפח הבנה .הדבר נאמר
במשפט השני של הטקסט .התשובה אינה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו מוצע כי יש אנשים שמאמינים שכשלון הוא דבר שיש להתגאות בו .הדבר נאמר
במשפט הראשון בפסקה .התשובה אינה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה זו מוצע כי חברות הזנק רבות מתגמלות כשלון .הדבר נאמר במשפט האחרון
בפסקה .התשובה אינה מתאימה.
 .19תשובה ( )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים להבין את הרעיון המרכזי המובע בפסקה השנייה .נקרא את הפסקה
מתחילתה במטרה להבין מה מובע בה ואת מטרתה בקטע .לפי המשפט הראשון ,יחד עם הנאמר בפסקה הקודמת,
תפיסת הכישלון כדבר חיובי לא הגיע לתחום החינוך .המשפט השני מציג רעיון של ג'סיקה להיי ,שמובא בספרה
'מתנת הכישלון' ,לפיו ילדים אינם נחשפים למצבים בהם הם עלולים להיכשל ולא לומדים כיצד ללמוד מכישלונות.
במשפט השלישי נאמר כי דונה ליסקר ,דיקנית של מכללה יוקרתית בארה"ב ,מוסיפה ואומרת שהרחקנו ילדים
מהתנסויות הלימוד הטבעיות שלהם ,במשפט הרביעי מובאת טענה נוספת של ליסקר ,לפיה כשהילדים מגיעים
לגיל בו הם לומדים במכללה הם משלמים את המחיר על הרחקתם מהתנסות הלימוד הטבעיות .במשפט החמישי
מובאים דבריה של רייצ'ל סימנס שעובדת במכללה ,לפיהם חוויית הכשלון עבור סטודנטים רבים היא לא מוכרת
ומשתקת .במשפט השישי נאמר שאכן מידע לגבי בריאות נפשית מראה כי דכאון וחרדה נפוצים בקרב סטודנטים.
במשפט השביעי נאמר ששיעורים גבוהים של עקה (סטרס) מביאים לכך שהדרישה לטיפול נפשי עולה על היכולת
של מכללות לספק אותן .נבדוק את התשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי המוצע בתשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא לתאר כיצד לעזור
לסטודנטים להתמודד עם כשלון .הדבר לא מוזכר בפסקה .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה היא לדון בשאלה מדוע ילדים כיום מוגנים
מלחוות כישלון .הדבר אמנם מוזכר באופן עקיף במשפט השני ,אך זו אינה המטרה העיקרית של הפסקה .התשובה
לא מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה היא לתאר את ההבדלים בין עמדותיהם של
סטודנטים ומחנכים לגבי כשלון .הפסקה לא כוללת השוואה .התשובה אינה מתאימה.
תשובה ( )4נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה היא לדון בתוצאות של לא לחוות כשלון בילדות.
התשובה מתאימה לנכתב בקטע.
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 .20תשובה ( )1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת העוסקת בצירוף ' 'the priceשמופיע בשורות  ,14-13בה אנו מתבקשים להסיק למה מתייחס
צירוף זה .הצירוף שמשמעותו "המחיר" מובא כחלק מטענתה של ליסקר ,לפיה הרחקת ילדים מחוויות הלימוד
הטבעיות שלהם ,שמשמעותה שהם לא חווים בילדותם כשלון ,מביאה לכך שכאשר הם מגיעים לגיל בו הם לומדים
בקולג' הם משלמים את המחיר .בהמשך הפסקה סימנס מסבירה כי עבור רבים מהסטודנטים במכללה בה היא
עובדת חוויית הכשלון היא חוויה משתקת .בהמשך מוזכרים שיעורי הדיכאון והחרדה המוגברים בקרב סטודנטים.
מדברים אלו עולה כי המחיר אותו משלמים הסטודנטים הוא דיכאון וחרדה.
תשובה ( )1נכונה .לפי תשובה זו ,המחיר אותו משלמים הסטודנטים הוא דיכאון וחרדה .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו המחיר אותו משלמים הסטודנטים הוא אי-יכולתם להרשות לעצמם ללמוד
במכללה טובה .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו המחיר אותו משלמים הסטודנטים הוא עבודה קשה כדי להגיע לשלמות.
התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה זו המחיר אותו משלמים הסטודנטים הוא שהם כבר לא מפיקים תועלת
מחוויות לא מוכרות .התשובה לא מתאימה.

 .21תשובה ( )2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת ,בה אנו מתבקשים בחור בתשובה שמציעה דבר מה שלהיי ,ליסקר וסימנס מסכימות לגביו.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו מוצע כי להיי ,ליסקר וסימנס מסכימות כי יותר מידי סטודנטים נכשלים
בקורסים במכללה .הדבר משתמע מהקטע .התשובה אינה מתאימה.
תשובה ( )2נכונה .בתשובה זו מוצע כי להיי ,ליסקר וסימנס מסכימות כי כשלון הוא חלק חשוב בלמידה .הדבר
תואם את עמדותיהן כפי שהן מוסברות בפסקה השנייה ,ולפיכך סביר כי יסכימו עם טענה זו .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו מוצע כי להיי ,ליסקר וסימנס מסכימות כי כולם צריכים לשאוף לשלמות.
הדבר לא משתמע מהקטע .התשובה אינה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה זו מוצע כי להיי ,ליסקר וסימנס מסכימות כי חוויות הלימוד היעילות ביותר הן
הטבעיות .הדבר לא משתמע מהקטע .התשובה אינה מתאימה.
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 .22תשובה ( )3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים להבין את הרעיון המרכזי המובע בפסקה האחרונה .נתמצת את המשפטים
המופיעים בפסקה :המשפט הראשון מספר על מוסדות לימודיים שמעודדים תלמידים לדבר על ההתמודדויות
שלהם ולחשוב מחדש על משמעות הכישלון .המשפט השני מתייחס לתוכנית חדשה שקמה במכללת סמית',
שמטרתה להוריד את הסטיגמה מכישלון ולהציג אותו כחלק הכרחי בלמידה .המשפט השלישי עוסק בתכני
התוכנית (סדנאות ודיונים לגבי פרפקציוניזם ,חרדה וכו') ומציין שהתוכנית היא חלק ממאמץ להגברת החוסן של
הסטודנטים .המשפט הרביעי מציין שקיימות תוכניות דומות במוסדות נוספים – הרווארד ,פרינסטון
ואוניברסיטת פנסילבניה .נבדוק את התשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו מוצע שתכלית הפסקה הוא לתאר את השיטות אותן מלמדים בסדנאות
להגברת החוסן של התלמידים .השיטות אותן מלמדים בסדנאות לא מתוארות בפסקה .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו מוצע שתכלית הפסקה הוא להשוות בין הגישות כלפי כישלון של סמית'
(המכללה) הרווארד ופרינסטון .לא מתבצעת בפסקה השוואה .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה זו מוצע שתכלית הפסקה הוא להציג תכניות שמלמדות תלמידים איך להבין כישלונות
ולצמוח מהם .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה זו מוצע שתכלית הפסקה היא לטעון שיותר מוסדות לימודיים צריכים לשנות את
גישתם כלפי כישלון .הדבר לא נאמר בפסקה ולא משתמע ממנה .התשובה לא מתאימה.
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