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תשובה ) (3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :מפה היא חפץ המשמש לכיסוי השולחן.
בתשובה ) (3יש יחס דומה :שטיח הוא חפץ המשמש לכיסוי הרצפה.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
תריס משמש לוויסות האור שנכנס מהחלון.
תקרה היא החלק העליון בחדר.
מזרן הוא החלק העליון במיטה.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה תריס היא :מתקן הצללה והסתרה לחלונות.

.2

תשובה ) (2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :לחם הוא משהו שמכינים מקמח )ומרכיבים נוספים(.
בתשובה ) (2יש יחס דומה :שוקולד הוא משהו שמכינים מקקאו )ומרכיבים נוספים(.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
קרח הוא מים קפואים.
לביבה היא משהו שכחלק מתהליך ההכנה מטגנים בשמן.
חלמון הוא חלק בביצה.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה קקאו היא :צמח שמהפולים הטחונים שלו מכינים שוקולד.
משמעות המילה לביבה היא :קציצת ירקות מטוגנת.
משמעות המילה חלמון היא :החומר הצהוב במרכז הביצה.
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.3

תשובה ) (3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :להתחבק היא פעולה הדדית בה כל אחד חיבק את השני.
בתשובה ) (3יש יחס דומה :לשוחח היא פעולה הדדית בה כל אחד דיבר עם השני.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
להילחם היא פעולה הדדית שבסופה רק אחד הצדדים ניצח.
לסחור היא פעולה בה מישהו קנה ומכר.
ללמד היא פעולה בה מישהו לימד אדם אחר.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה לשוחח היא :לקיים שיחה ,לדבר עם מישהו אחר.
משמעות המילה לסחור היא :לבצע עסקות חליפין ,לקנות ולמכור.

.4

תשובה ) (2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :לייקר זה להעלות את המחיר.
בתשובה ) (2יש יחס דומה :לדחוס זה להעלות את הצפיפות.
מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג ,נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
לרוות זה להפסיק לחוש צמא.
למגר זה להשמיד ,למשל אויב.
להלשין זה לספק מידע אודות עבירה של אחר.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה לייקר היא :להעלות את המחיר.
משמעות המילה לדחוס היא :להכניס הרבה בכוח ,לדחוק ,לצופף.
משמעות המילה צפיפות היא :דחיסות ,דחיקות.
משמעות המילה לרוות היא :לשתות עד סיפוק הצימאון.
משמעות המילה למגר היא :להשמיד ,לחסל ,להכחיד.
משמעות המילה להלשין היא :לחשוף בסתר עבירה של אחר.

.5

תשובה ) (4נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :סיקל זה ניקה שטח מאבנים.
בתשובה ) (4יש יחס דומה :ניכש זה ניקה שטח מעשבים.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
כרת זה גדע עץ בעזרת כלי מסוים.
חצב זה חפר בחומר קשה במטרה להוציא מחצב .
עקר זה הוציא משהו מהשורש.
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פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה סיקל היא :ניקה שטח מאבנים.
משמעות המילה ניכש היא :עקר עשבים מזיקים הנמצאים בין גידולי שדה.
משמעות המילה כרת היא :גדע ,חתך בעזרת כלי מסוים.
משמעות המילה חצב היא :חפר בחומר קשה ,לרוב בסלע.
משמעות המילה מחצב היא :חומר שמוציאים מהאדמה בחפירה או כרייה.
משמעות המילה עקר היא :הוציא דבר מה ממקומו בשלמותו.

.6

תשובה ) (1נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :תמימי דעים הם מי שאין ביניהם מחלוקת.
בתשובה ) (1יש יחס דומה :צמודים הם מי שאין ביניהם רווח.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
דומים הם מי שאין ביניהם הרבה הבדל.
מושלמים הם מי שאין בהם פגם.
נושאים ונותנים זה דנים במטרה להגיע להסכמה.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הביטוי תמימי דעים היא :בעלי דעה דומה ,אין ביניהם מחלוקת ,מסכימים.
משמעות המילה מחלוקת היא :ויכוח ,אי-הסכמה ,עימות.
משמעות המילה פגם היא :חיסרון ,ליקוי ,מום.
משמעות הביטוי נושאים ונותנים היא :דנים במטרה ליישב מחלוקת.

.7

תשובה ) (2נכונה.
בשאלה זו עלינו לקרוא כל תשובה ולפסול כל אפשרות שמסבירה את הפער בכמות הנוסעים בין שתי הנסיעות-
מעט נוסעים בשבוע שעבר מול הרבה נוסעים השבוע.
תשובה ) (1אינה נכונה .סביר שחלק מהנוסעים שבדרך כלל עולים על קו  25יבחרו לנסוע בהיעדרו עם קו  ,24שכן
חלק ממסלולם של שני הקווים משותף ,ולכן זהו הסבר אפשרי לפער המתואר.
תשובה ) (2נכונה .אם בשבוע שעבר היו הרבה תיירים בעיר בעקבות הפסטיבל ,היינו מצפים שחלקם יעלו על
האוטובוס כך שיהיו יותר נוסעים על קו  24ביחס לשבוע הנוכחי ,ולא להיפך .זהו אינו הסבר אפשרי לפער
המתואר.
תשובה ) (3אינה נכונה .סביר כי בשעות שונות במהלך היום יש כמות שונה של נוסעים שצריכים לנסוע עם קו 24
כדי להגיע ליעדם ,ועל כן זהו הסבר אפשרי לפער המתואר.
תשובה ) (4אינה נכונה .סביר כי לאורך מסלולו של קו אוטובוס יש חלקים בהם נוסעים יותר אנשים ביחס
לחלקים אחרים ,כלומר יתכן שבתחנות שונות יהיה מספר שונה של נוסעים באוטובוס ,ולכן זהו הסבר אפשרי
לפער המתואר.
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תשובה ) (4נכונה.
כדי להבין מה ביקש סוקל להוכיח בתרמיתו נקרא את הפסקה ולאחר מכן נעבור לתשובות .בפסקה נאמר
שהפיזיקאי סוקל פרסם מאמר בכתב עת מדעי מכובד ובמקביל פרסם מאמר בכתב עת אחר בו חשף את הבעיות
והשגיאות של המאמר הראשון -מה שלמעשה פוגע באמינות התכנים שמאשר כתב העת המכובד לפרסום .על ידי
כך שהצליח להביא לפרסומו של המאמר רווי השגיאות ,הוכיח סוקל כי לעיתים "האויב" של החשיבה המדעית
מתגלה דווקא בדמותם של האנשים המקדשים את התחום ועוסקים בו.
תשובה ) (1אינה נכונה .מטרתו של סוקל לא היתה להוכיח שהמאמר שלו פסול מיסודו )גם אם כך חשב( אלא
לחשוף את העובדה שתכנים לא מספיק איכותיים עברו אישור והצליחו להיכנס לכתב העת.
תשובה ) (2אינה נכונה .סוקל לא ניסה להראות שתאוריות יכולות לסתור האחת את השניה ,אלא לפגוע באמינות
של כתב העת על ידי פרסום מידע הסותר את מה שנכתב בו.
תשובה ) (3אינה נכונה .סוקל לא ניסה לגרום לאנשים לפתח יחס חשדני כלפי כל מאמר שתכניו סותרים מאמרים
קודמים ,אלא כלפי מאמרים שהעובדות המופיעות בהם לא אומתו כהלכה.
תשובה ) (4נכונה .מטרתו של סוקל היתה להוכיח שאנשי המדע שאישרו את המאמר לא בחנו אותו מספיק
בקפידה ,מה שהוביל לפגיעה בחשיבה המדעית בכך שמאמר מרושל ורווי שגיאות התפרסם בכתב עת מכובד
כמידע עובדתי.

.9

תשובה ) (3נכונה.
על מנת למצוא מדוע לדעת שינברג נכשלו הניסיונות לתאר את המשמעויות החבויות במוזיקה יש לקרוא את
הפסקה ולהתמקד בטענתה.
תחילה נאמר כי אמנם יש הסכמה על כך שליצירות מוזיקליות יש משמעויות רגשיות ,אך קיים קושי לתאר
משמעויות אלה באופן מילולי .לדעת שינברג הסיבה הנעוצה בכך שמילים מאפשרות להביע חשיבה מסודרת
ורציונלית בלבד ,ואילו המוזיקה אינה עונה להגדרות אלה ועל כן יש להשתמש בכלים אחרים על מנת לתאר
אותה .כלומר ,הניסיונות לתאר את המשמעויות החבויות במוזיקה נכשלו כיוון שנעשה שימוש בכלים הלא
הנכונים )ביטוי מילולי( בכדי לעשות זאת.
תשובה ) (1אינה נכונה .שינברג לא טוענת שלא ניתן להסביר את המשמעויות החבויות של המוזיקה ,אלא שיש
להשתמש בכלים הנכונים על מנת לעשות זאת.
תשובה ) (2אינה נכונה .שינברג לא טוענת שהניסיונות עד כה התמקדו ברגש ולא ברציונל  ,אלא שהמוזיקה אינה
רציונלית ולכן לא ניתן לתארה באמצעות כלים המתאימים להבעת רעיונות רציונליים בלבד.
תשובה ) (3נכונה .שינברג טוענת שהסיבה שנכשלו הניסיונות לתיאור המוזיקה היא שהכלי שבאמצעותו ניסו
לעשות זאת )ביטוי מילולי( אינו הכלי המתאים לתיאור רעיון לא רציונלי כמו המוזיקה.
תשובה ) (4אינה נכונה .שינברג לא טוענת שזיהוי משמעויות במוזיקה אינו כרוך בחשיבה כלל ,אלא שחשיבה
רציונלית אינה מתאימה כדי לתאר משמעויות אלה.
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תשובה ) (4נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר יש לבדוק באיזו תשובה נשמר ההיגיון הפנימי בין חלקי המשפט
השונים.
תשובה ) (1אינה נכונה .בתחילה נאמר שמתנגדי בראל סבורים כי כעת ,עם אישור החוק שלו ,נדרשים פחות
אישורים מבעבר להתחלת פרויקט בנייה .בראל מצידו מסכים איתם שהחוק הופך את תהליך האישור למורכב
יותר .בנקודה זו אפשר לעצור את הקריאה ,מכיוון שמתנגדי בראל סבורים שהחוק דווקא מפשט את התהליך
)פחות אישורים( ,כלומר אין הסכמה בין בראל למתנגדיו.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתחילה נאמר שמתנגדי בראל סבורים כי כעת ,עם אישור החוק שלו ,נדרשים פחות
אישורים מבעבר להתחלת פרויקט בנייה .לעומתם ,בראל דווקא חושב שהחוק הופך את תהליך האישור למורכב
יותר ,אך טוען שהמורכבות היא סימן לשיפור ,ושכעת תהליך האישור מורכב מידי .אין הגיון בהשלמה זו מכיוון
שהעובדה שבראל סבור שהמורכבות היא סימן לשיפור ,סותרת את הטענה שכעת התהליך מורכב מידי לטעמו.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתחילה נאמר שמתנגדי בראל סבורים כי כעת ,עם אישור החוק שלו ,נדרשים יותר
אישורים מבעבר להתחלת פרויקט בנייה .בראל מסכים איתם שהחוק הופך את תהליך האישור למורכב יותר,
אך בניגוד למתנגדיו טוען שהמורכבות היא סימן לשיפור ,ושכעת תהליך האישור פשוט יותר מבעבר .אין הגיון
בהשלמה זו מכיוון שלא יתכן שבראל מסכים שהתהליך מורכב יותר מבעבר ,אך חושב שהוא פשוט יותר מבעבר.
תשובה ) (4נכונה .בתחילה נאמר שמתנגדי בראל סבורים כי כעת ,עם אישור החוק שלו ,נדרשים יותר אישורים
מבעבר להתחלת פרויקט בנייה .בראל מסכים איתם )לא מכחיש( שהחוק הופך את תהליך האישור למורכב יותר,
אך בניגוד למתנגדיו טוען שהמורכבות היא סימן לשיפור ,ושהתהליך כפי שהוא כעת מסייע במניעת שחיתויות.
יש הגיון בהשלמה זו -בראל מסכים עם מתנגדיו שתהליך האישור מורכב יותר אך סבור שזה דבר טוב שכן כך יש
פחות שחיתויות.

.11

תשובה ) (2נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר יש לבדוק באיזו תשובה נשמר ההיגיון הפנימי בין חלקי המשפט
השונים.
תשובה ) (1אינה נכונה .בתחילה נאמר שעל אף שהכל ציפו שמר שמחון יסכים עם הגברת שגב הסבורה שבגלל
הוצאות החימום יש לקצץ בתקציב הגינון ,בפועל היתה עמדתו שונה משלה )אינה עולה בקנה אחד( .בהמשך
נאמר שלטענתו אין מנוס בקיצוץ בתקציב הגינון לטובת הוצאות החימום .אין הגיון בהשלמה זו מכיוון שנאמר
שבפועל עמדתו של מר שמחון היתה שונה משל הגברת שגב ,אך לאחר מכן נאמר שבדיוק כמוה ,גם הוא סבור
שיש לקצץ בהוצאות הגינון לטובת הוצאות החימום.
תשובה ) (2נכונה .בתחילה נאמר שעל אף שהכל ציפו שמר שמחון יחלוק על הגברת שגב הסבורה שבגלל המיתון
יש לקצץ בתקציב הגינון ,בפועל היתה עמדתו דומה לשלה )אינה סותרת( ,הוא רק טען שיש לוודא את הסכמתם
המלאה של השכנים בנושא .יש הגיון בהשלמה זו – נאמר שבניגוד למצופה מר שמחון דווקא הסכים עם הגברת
שגב בנוגע לקיצוץ תקציב הגינון וזה .
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תשובה ) (3אינה נכונה .בתחילה נאמר שעל אף שהכל ציפו שמר שמחון יסכים עם הגברת שגב הסבורה שלמרות
העלות הגבוהה יש להמשיך להשקיע בגינון ,בפועל היתה עמדתו דומה לשלה )אינה סותרת( .בנקודה זו אפשר
לעצור את הקריאה -אין הגיון בהשלמה זו מכיוון שהמילה 'על אף' בתחילת המשפט מייצרת ניגוד שלא מתקיים;
אם הכל ציפו שמר שמחון יסכים עם הגברת שגב וזה מה שקרה בפועל ,הרי שקרה בדיוק מה שהיה צפוי שיקרה.
תשובה ) (4אינה נכונה .בתחילה נאמר שעל אף שהכל ציפו שמר שמחון יחלוק על הגברת שגב הסבורה שיש
להמשיך ולהשקיע תקציב בגינון )אין לקצץ( ,בפועל היתה עמדתו דומה לשלה )אינה סותרת( .בהמשך נאמר
שלטענתו יש להמשיך להשקיע בטיפוח בגינה אך בתקציב נמוך יותר .אין הגיון בהשלמה זו-מכיוון שנאמר שמר
שמחון הסכים עם הגברת שגב שיש להמשיך ולהשקיע תקציב בגינון ,אך לאחר מכן נאמר שהוא סבור שיש
דווקא לקצץ בהוצאות.
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תשובה ) (2נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר יש לבדוק באיזו תשובה נשמר ההיגיון הפנימי בין חלקי המשפט
השונים.
תשובה ) (1אינה נכונה .בתחילה נאמר שחברי טוען שאם אבחר לכתוב עבודת סיכום במקום לגשת למבחן ,אוכל
להיעדר משני שיעורים לכל היותר .בהמשך נאמר שבכוונתי לכתוב עבודת סיכום ולהיעדר משני שיעורים ולכן
אני מקוה שחברי טועה .אין הגיון בהשלמה זו כיוון שאם בכוונתי להיעדר משני שיעורים בלבד אקווה שחברי
צודק ,ושאכן לא תהיה בעיה שאכתוב עבודה במקום להיבחן.
תשובה ) (2נכונה .בתחילה נאמר שחברי טוען שאם אבחר לכתוב עבודת סיכום במקום לגשת למבחן ,אוכל
להיעדר משני שיעורים לכל היותר .בהמשך נאמר שהחלטתי לכתוב עבודה )לא לגשת למבחן( אך נעדרתי משלשה
שיעורים ולכן שמחתי לגלות שהוא טעה .יש הגיון בהשלמה זו – לטענת חברי היעדרות משלושה שיעורים לא
מאפשרת קבלת ציון עובר על כתיבת עבודה ,ולכן אני בהחלט שמח שהוא טעה שכן בכל זאת יש לי סיכוי לא
להיכשל בקורס.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתחילה נאמר שחברי טוען שאם אבחר לכתוב עבודת סיכום במקום לגשת למבחן ,אוכל
להיעדר משני שיעורים לכל היותר .בהמשך נאמר שמכיוון שהפסדתי כבר חמישה שיעורים החלטתי לגשת
למבחן ,אך לצערי גיליתי שחברי צדק .אין הגיון בהשלמה זו כיוון שאם נעדרתי מחמישה שיעורים ,טוב עשיתי
שהחלטתי לגשת למבחן )אחרת לא הייתי עובר את הקורס( ,כלומר ,סביר שאשמח שהוא צדק ואוכל לעבור את
הקורס על אף ההיעדרויות שלי.
תשובה ) (4אינה נכונה .בתחילה נאמר שחברי טוען שאם אבחר לכתוב עבודת סיכום במקום לגשת למבחן ,אוכל
להיעדר משני שיעורים לכל היותר .בהמשך נאמר שבעקבות דברי חברי החלטתי לכתוב עבודת סיכום ,על אף
שאין בכוונתי להיעדר מאף שיעור .אין הגיון בהשלמה זו מכיוון שאם אהיה נוכח בכל השיעורים ,הרי שאני יכול
גם לגשת למבחן וגם לכתוב עבודה ,כלומר ,אין סיבה שדברי חברי ישכנעו אותי דווקא לכתוב עבודה.
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תשובה ) (2נכונה.
על מנת לקבוע בהקשר לאיזה מן הממצאים נכתבו הדברים המובאים בציטוט ,נקרא ראשית את הציטוט.
בציטוט נאמר כי שמירה על דימוי עצמי חיובי לא נעשית על ידי הכחשת הדברים השגויים שעשינו והסתכלות על
עצמנו כעל קדושים ,אלא על ידי הרחקת חטאים אלו מאיתנו ותלייתם בגורמים חיצוניים במקום בעצמנו.
הסיבה לכך היא שיותר קל לנו לקבל את האפשרות שמעדנו באופן חד פעמי שלא באשמתנו ,מאשר להאמין
שהנטייה לעשות רע היא חלק בלתי נפרד מהאופי שלנו.
תשובה ) (1אינה נכונה .לפי הכתוב במאמר היינו מצפים שאנשים שמשתפים קבצים באינטרנט דווקא כן יראו
בכך מעשה אסור ,אך ישייכו את העובדה שהם עושים זאת למעידה חד פעמית או לנסיבות.
תשובה ) (2נכונה .לפי הכתוב במאמר סביר שבני אדם לא יכחישו את העובדה שהם נוהגים באופן פסול מידי פעם
)=אומרים דברים שאינם אמת( אך לא ישייכו זאת לזהותם בכדי לשמר את הדימוי העצמי שלהם.
תשובה ) (3אינה נכונה .לפי הכתוב במאמר היינו מצפים שאנשים שהורשעו בפשע יותר מפעם אחת דווקא לא
יראו עצמם יותר אשמים מאחרים ,שכן לאדם יש נטייה לשייך את מעשיו הרעים לנסיבות חיצוניות ולא לתלות
את האשמה במאפייניו האישיותיים.
תשובה ) (4אינה נכונה .לפי הכתוב במאמר היינו מצפים שבעלי עסקים שמעלימים מס דווקא כן יהיו מוכנים
להודות בכך ,אך כדי להפחית מאחריותם האישית ישייכו את העלמת המס לנסיבות שונות או מעידה חד פעמית.
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תשובה ) (2נכונה.
על מנת לקבוע איזו מן הטענות שבתשובות עולה מהפסקה ,נקרא את הפסקה וננסה להבין את הטענות העולות
ממנה .בתחילת הפסקה נאמר שלבתי הקפה בבודפשט היה ייחוד משלהם ביחס לבתי הקפה בשאר הבירות
האירופיות ,זאת על אף שכולם החלו לפרוח באותה התקופה .בהמשך מוצגים שני המאפיינים הבולטים בהם
נבדלו בתי הקפה בבודפשט:
 .1מכיוון שהתורכים הביאו להונגריה את הקפה ,אופיים של בתי הקפה בה היה יותר ים תיכוני מאשר אירופאי.
 .2מכיוון שמעצבי דעת קהל נהגו לשבת בבתי הקפה ,הפכו אלה לזירה פוליטית וחברתית.
תשובה ) (1אינה נכונה .לפי הפסקה ,הפריחה של בתי הקפה בבודפשט לא קרתה בעקבות רצונה של בודפשט
להידמות לבירות אירופאיות אחרות ,אלא התרחשה ללא תלות ובמקביל לזו של בתי הקפה בשאר בירות
אירופה.
תשובה ) (2נכונה .העובדה שבתי הקפה בבודפשט שימשו כזירה פוליטית וחברתית מוצגת כאחד הדברים בהם
נבדלה בודפשט משאר בירות אירופה .כלומר ,ניתן להסיק מכך שבתי הקפה בבירות אירופיות אחרות לא היו
זירה פוליטית.
תשובה ) (3אינה נכונה .בפסקה נאמר שבתי הקפה בבודפשט היו דומים לאלה של אגן הים התיכון בתרבות
שלהם ,אך לא בכך שהיו לזירה פוליטית וחברתית.
תשובה ) (4אינה נכונה .בפסקה לא נאמר שבתחילת דרכם של בתי הקפה פקדו אותם בעיקר עיתונאים ואנשי
בוהמה ,אלא שעיתונאים ואנשי בוהמה רבים הפכו את בתי הקפה למקום המפגש שלהם.
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תשובה ) (4נכונה.
בתחילת הפסקה נאמר שאם אדם יעטה כפפה אטומה ודקה מאוד וישים את כף ידו מתחת לזרם מים הוא יחוש
שידו נרטבת ,אף שאין זו המציאות .לאחר מכן מופיע הסבר לתופעה :המוח מקבל אותות מקולטנים שונים בעור
ומתרגם אותם לתחושות; ישנם קולטני חישה המתמחים בלחץ ,מגע ,חום ותנודות ,אך לא קיימים חיישנים
ייחודיים לרטיבות .זוהי הסיבה שאותות המגיעים אל המוח בצירוף דומה לזה המאפיין רטיבות ,מתורגמים על
ידי המוח לתחושה של הירטבות.
תשובה ) (1אינה נכונה .לפי הפסקה אין כלל קולטנים המתמחים ברטיבות ,לא בעור ולא במקום אחר.
תשובה ) (2אינה נכונה .לא נאמר בפסקה שהכפפה מגבירה רגישות.
תשובה ) (3אינה נכונה .לפי הפסקה אין כלל קולטנים המתמחים ברטיבות.
תשובה ) (4נכונה .לפי הפסקה ,הסיבה שאדם חש רטיבות במצב המתואר היא שהאותות שמגיעים אל המוח
מקולטני החישה דומים לאלה שמגיעים במצב של רטיבות ,מה שגורם למוח לפרש אותם כזהים.
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תשובה ) (4נכונה.
על מנת להבין מי מהפעולות שבתשובות אינה אפשרית מסיבה דומה לזו של הפעולה המתוארת בשאלה ,נקרא
ראשית את הפעולה בשאלה וננסה לתאר במילים שלנו מה הופך אותה לבלתי אפשרית.
מדוע לא ניתן לפרק את קומתו הראשונה של בניין ולהשתמש בלבנים לבניית הקומה השנייה של אותו הבניין?
מכיוון שזהו מעין מצב פרדוקסלי :בניית הקומה השנייה של בניין מסתמכת על הקומה הראשונה ולא יכולה
להתקיים בלעדיה .כך שאם נפרק את הקומה הראשונה לא נוכל לבנות קומה שנייה.
תשובה ) (1אינה נכונה .הסיבה שלא ניתן להשפיע על העתיד באמצעות שינוי העבר היא שהעבר כבר קבוע ולא
ניתן לשנותו )ככל שידוע לאנושות היום( .הסיבה שפעולה זו אינה אפשרית היא היותה על טבעית מיסודה.
תשובה ) (2אינה נכונה .הסיבה שלא ניתן לראות מה חבוי בתיבה הוא אטימות התיבה ,לא מתקיים כאן פרדוקס.
תשובה ) (3אינה נכונה .סביר להניח שאם נדבר לחפץ דומם כמו מראה לא נקבל תשובה ,זאת מכיוון שחפצים
דוממים לא מדברים .כלומר ,הסיבה שפעולה זו אינה אפשרית היא היותה מופרכת ומדומיינת מיסודה.
תשובה ) (4נכונה .כדי שאדם ישכב באזור המוצל שיוצר גופו עליו לזוז ,וכאשר יזוז ינוע אתו גם צלו -כמו כלב
הרודף אחרי הזנב של עצמו .המצב המתואר כאן הוא מצב פרדוקסלי בדומה לפעולה המתוארת בשאלה.
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תשובה ) (4נכונה.
עלינו לקבוע איזה מן המצבים המתוארים בתשובות אינו אפשרי ,ועל כן ננתח תחילה את הכללים שבשאלה:
שימו לב כי הסדר המוצג הוא סדר העדיפות לעגינה במזח הפנימי ,מהראשון )בעל זכות הראשונים לעגינה במזח
הפנימי( לאחרון.

כלל ב' )כלל ברזל לפיו צריך לפעול תמיד(:
ים רגיל
ספינת מנוע
↓
ספינת מפרש
ים סוער
ספינת מפרש
↓
ספינת מנוע

כלל א') -כלל שיש לפעול לפיו ,אך להעדיף את כלל ב' על פניו בעת הצורך(:
ספינת דיג
↓
ספינת תענוגות
תשובה ) (1אינה נכונה .המצב המתואר אפשרי :כאשר הים סוער ספינת מפרש נמצאת בעדיפות על פני ספינת
מנוע ,לעגינה במזח הפנימי.
תשובה ) (2אינה נכונה .המצב המתואר אפשרי :כאשר הים סוער ספינת מפרש נמצאת בעדיפות על פני ספינת
מנוע ,לעגינה במזח הפנימי  ,ללא תלות במטרות שמשרתת הספינה )דיג או תענוגות(.
תשובה ) (3אינה נכונה .המצב המתואר אפשרי :כאשר הים אינו סוער )=ים רגיל( ספינת מנוע נמצאת בעדיפות על
פני ספינת מפרש ,לעגינה במזח הפנימי ,ללא תלות במטרות שמשרתת הספינה )דיג או תענוגות(.
תשובה ) (4נכונה .המצב המתואר אינו אפשרי :כאשר הים אינו סוער )=ים רגיל( ספינת מנוע נמצאת בעדיפות על
פני ספינת מפרש ,לעגינה במזח הפנימי .לא יתכן אם כן שבמזח הפנימי עוגנת ספינת מפרש בו בזמן שבמזח
החיצוני עוגנת סירת מנוע.

.18

תשובה ) (1נכונה.
על מנת להבין למה מתייחסת המילה "אותם" נקרא את השורה הראשונה בקטע ונפרש אותה:
"חלוקה הוגנת של טובין היא מלאכה קשה ,אך קשה שבעתיים כאשר המעורבים בה )=במלאכה( מעריכים
אותם )=את הטובין( בשונה זה מזה )=מעורב אחד במלאכו מרעהו( " .תשובה ) (1נכונה.
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תשובה ) (4נכונה.
על מנת לענות על השאלה נקרא את הפסקה השנייה ונבין את עקרונות השיטה המתוארת בה:
השיטה המתוארת בפסקה היא "אני חותך ,אתה בוחר" .לפי השיטה ,הדרך ההוגנת לחלוקה של עוגה בין שני
אנשים )כך שכל אחד יהיה שבע רצון מחלקו( היא שהראשון מחלק את העוגה לשני חלקים ששווים בעיניו ,והשני
בוחר איזה משני החלקים לקחת לעצמו; במצב כזה הבוחר חייב להיות מרוצה שכן זכות הבחירה נמצאת בידיו
והוא יכול לבחור בחלק השווה יותר בעיניו ,והחותך חייב להיות מרוצה שכן הוא חילק את העוגה לשני חלקים
שווים בעיניו ולכן כל חלק שיקבל הוא בגדר עסקה טובה מבחינתו.
כעת נעבור לתשובות ונחפש מצב אפשרי במקרה בו רוני חותכת וגילי בוחרת.
תשובה ) (1אינה נכונה .רוני חתכה את העוגה לשני חלקים שווים לחלוטין בעיניה ולכן לא יתכן שהיא סבורה
שהפרוסה שלה גרועה משל גילי.
תשובה ) (2אינה נכונה .לגילי ניתנה הזכות לבחור בחלק המועדף עליה מבין שני חלקי העוגה ולכן לא יתכן שהיא
סבורה שהפרוסה שלה גרועה משל רוני.
תשובה ) (3אינה נכונה .רוני חתכה את העוגה לשני חלקים שווים לחלוטין בעיניה ולכן לא יתכן שהיא סבורה
שהפרוסה שלה טובה משל גילי.
תשובה ) (4נכונה .לגילי ניתנה הזכות לבחור בחלק המועדף עליה מבין שני חלקי העוגה ולכן יתכן שהיא סבורה
שהפרוסה שבחרה טובה משל רוני ,על אף שלדעת רוני מדובר בשני חלקים שווים כאמור.
נבחין כי ההשוואה בין חלקי העוגה היא מנקודת מבט סובייקטיבית ועשוייה להשתנות בקרב אנשים שונים ,שכן
היא כוללת שיקולים אישיים כמו העדפה לחתיכה עם יותר אגוזים למשל.

.20

תשובה ) (2נכונה.
על מנת להבין מדוע "הוא הפסיד" )שורה  (15נקרא את הפסקה השלישית .הפסקה עוסקת בשאלה האם השיטה
עליה קראנו יעילה במקרים בהם יש לחלק את העוגה בין שלושה אנשים במקום שניים ,לפי העיקרון "אני חותך,
אתה בוחר ,הוא בוחר" .ראשית אני חותך את העוגה לשלושה חלקים שווים בעיני – כלומר ,אהיה מרוצה מכל
חלוקה .לאחר מכן אתה בוחר את החלק המועדף עליך מבין השלושה – כלומר ,תהיה מרוצה כיוון שתבחר בחלק
הכי טוב לדעתך .לבסוף הוא בוחר את החלק המועדף עליו מבין השניים הנותרים  -כלומר ,הוא בטוח יעדיף את
החלק שבחר על פני זה שנשאר עבורי ,אך אם אתה והוא סבורים שחלק אחד של העוגה שווה יותר מהאחרים,
הרי שאתה כבר לקחת את החלק הזה והוא יוצא מופסד ביחס אליך .תשובה ) (2נכונה.
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תשובה ) (3נכונה.
על מנת לענות על השאלה נקרא את הפסקה הרביעית במלואה וננסה להבין לאיזו פרוסה מתייחס כל אזכור
המופיע בתשובות .הפסקה עוסקת בפתרון עבור חלוקה הוגנת של עוגה לשלושה :ראובן חותך לשלושה חלקים
שווים .לאחר מכן ניתנת למרים האפשרות לתקן את החלוקה -אם לדעתה אחת מן הפרוסות טובה מן האחרות
היא יכולה להוריד ממנה פיסה ,כך שתשווה בעיניה לפרוסה הטובה ביותר מבין השתיים הנותרות .כעת שמעון
בוחר את הפרוסה הטובה בעיניו מבין השלוש )כפי שהן לאחר תיקון של מרים( ואז מרים בוחרת בין שתי
הפרוסות שנותרו ,כאשר היא מחויבת לבחור בפרוסה המתוקנת אם שמעון לא בחר בה לפניה .הפרוסה שנותרה
הולכת כמובן לראובן.
תשובה ) (1אינה נכונה" .אם לדעתה אחת מן הפרוסות טובה מהאחרות"  -מתייחס לפרוסה שמרים תבחר לתקן.
תשובה ) (2אינה נכונה .שלוש פרוסות נותרו :שתיים שחתך ראובן ,ואחת שתיקנה מרים" – מתייחס לפרוסה
שמרים תיקנה.
תשובה ) (3נכונה" .ראובן מקבל את הפרוסה הנותרת" – לפי הפסקה במקרה בו שמעון לא בחר בפרוסה שמרים
תיקנה תהיה חייבת היא לעשות זאת ,כלומר ,הפרוסה שתיוותר לראובן בוודאות אינה הפרוסה המתוקנת.
תשובה ) (4אינה נכונה" .הפרוסה שנותרה לאחר שמרים הסירה ממנה פיסה"  -מתייחס לפרוסה שמרים תיקנה.

.22

תשובה ) (2נכונה.
על מנת לענות על השאלה נקרא את הפסקה האחרונה וננסה להבין את ההקשר בו נאמרו הדברים בשורות
המצוטטות .בתחילת הפסקה נאמר שבשיטה שהופיעה בפסקה הקודמת נותרת פיסת עוגה שלא חולקה ,וכפתרון
לכך מציע ברמס להמשיך לחלק שארית זו לפי אותה שיטה עד שתישאר חתיכה כל כך זניחה שתהיה חסרת
חשיבות עבור כל המעורבים .לטענתו" :גם אין זו הדרך להרמוניה כלל עולמית ,לפחות כמה עוגות תחולקנה
כראוי" .כוונתו היא שדרך חלוקה זו אולי אינה ניתנת ליישום מלא ב 100-אחוז מן המקרים בהם יש לחלק דבר
מה בין אנשים ,אך בכל מקרה יש לה לפחות תועלת מועטה עבור המקרים בהם כן ניתן ליישמה )כמו חלוקת
עוגה( .תשובה ) (2נכונה.

.23

תשובה ) (4נכונה.
על מנת לענות על השאלה נקרא את הפסקה ונבין מהי שיטת החלוקה המוצעת בה ,ולאחר מכן נעבור לתשובות
ונפסול כל תשובה שאינה נכונה בנוגע לחלוקה המתוארת בשאלה.
תשובה ) (1אינה נכונה .במקרה בו גם יצחק וגם יעקב סבורים שהחתיכה שבצע אברהם היא השווה ביותר,
ההתרחשות הסבירה היא שיצחק יבחר בחתיכה זו ויעקב יחוש שהחלוקה אינה הוגנת.
תשובה ) (2אינה נכונה .ליצחק הזכות לבחור האם לקחת את הפרוסה שבצע אברהם ,ועל כן אם בחר בה הרי
שהיא שווה בעיניו.
תשובה ) (3אינה נכונה .אברהם בצע פרוסה שבעיניו שווה לשליש בדיוק מהחלה ועל כן ישמח לקבלה.
תשובה ) (4נכונה .יעקב בוחר אחרי יצחק ולכן יתכן מקרה בו יעקב סבור שהחתיכה שבצע אברהם היא הטובה
ביותר ,אך יצחק כבר לקח אותה .במצב כזה יעקב יחוש מופסד.
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1

תשובה ) (4נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :ריאה היא איבר בגוף המשמש לקליטת אוויר.
בתשובה ) (4יש יחס דומה :קיבה היא איבר בגוף המשמש לקליטת מזון.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
ורידים משמשים להובלת משהו )דם( אל הלב.
רוק הוא נוזל שנמצא בפה.
אוזן היא איבר בגוף המשמש לקליטת קולות .רעש הוא דוגמה לאחד הקולות האפשריים ,אך האוזן קולטת
קולות נוספים מלבדו.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה ריאה היא :איבר הנשימה הראשי.
משמעות המילה קיבה היא :איבר מרכזי במערכת העיכול שנמצא בין הוושט למעי.
משמעות המילה רוק היא :נוזל הפה ,ריר.

.2

תשובה ) (2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :עמד מנגד הוא מי שהתעלם מהקריאה הצילו!
בתשובה ) (2יש יחס דומה :דיבר הוא מי שהתעלם מהקריאה הס!
מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג ,נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
הכה הוא מי שנענה לקריאה הך!
הב! היא קריאה בה מישהו דרש מאחר לתת לו דבר מה.
הן! היא קריאה המביעה ההיפך ממצב בו מישהו סירב.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הביטוי עמד מנגד היא :ראה את הנעשה ולא התערב או סייע.
משמעות הקריאה הס! היא :שקט.
משמעות הקריאה הך! היא :הַ כֵּה.
משמעות המילה הב! היא :ציווי מאחר לתתֵ ,תּן.
משמעות המילה הן! היא :קריאה להבעת הסכמה או צייתנות.
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.3

תשובה ) (3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :מכמורת משמשת לתפיסת הרבה משהו )דגים( ואילו חכה עבור אחד.
בתשובה ) (3יש יחס דומה :ספסל משמש לישיבה של הרבה משהו )אנשים( ואילו כיסא עבור אחד.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
שרשרת עשויה מהרבה חוליה.
מפרש מסייע לסירה לנוע.
מפרק הוא נקודת החיבור בין שתי עצמות.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה מכמורת היא :רשת דייגים.
משמעות המילה חוליה היא :מעין טבעת שהיא חלק משרשרת.
משמעות המילה מפרש היא :יריעת בד מתוחה על תורן של כלי שיט ,המשמשת לניצול הרוח לשם תנועה.
משמעות המילה מפרק היא :אזור שבו מתחברות עצמות.

.4

תשובה ) (2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :מורך לב משמעותו לא להעז.
בתשובה ) (2יש יחס דומה :מקוריות משמעותה לא לחקות )מישהו או משהו(.
מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג ,נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
סבלנות משמעותה יכולת להמתין ברוגע.
מסתוריות היא התנהגות שקשה לפענח.
בררנות היא נטייה לפסול אפשרויות בקלות.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הביטוי מורך לב היא :פחדנות ,תבוסתנות ,רכרוכיות.
משמעות המילה להעז היא :לנהוג באומץ לב ותעוזה ,לא לפחד.
משמעות המילה לפענח היא :לפתור תעלומה או חידה ,להבין.
משמעות המילה בררנות היא :סקר בשטחיות ,לא התעמק.

.5

תשובה ) (3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :נשפך זה נזל בטעות ואילו נמזג במתכוון.
בתשובה ) (3יש יחס דומה :נקרע זה נחתך בטעות ואילו נגזר במתכוון.
מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג ,נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
נמכר הוא מה שנקנה על ידי אחר.
נדחף זה ההפך מנמשך.
נסדק זה כמעט נשבר.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה נסדק היא :נוצרו בו שברים או חורים.
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.6

תשובה ) (2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :ילדותי הוא בעל מאפיינים של ילד.
בתשובה ) (2יש יחס דומה :טקסי הוא בעל מאפיינים של טקס.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
גורלי הוא הרה גורל.
חופשי הוא מי שיש לו חופש לפעול כרצונו.
רצוני הוא מה שנעשה מתוך רצון.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה טקסי היא :אירוע או התנהגות בעלי אופי של טקס.
משמעות המילה גורלי היא :חשוב מאוד ,מכריע.
משמעות המילה רצוני היא :מתוך רצון ,מתוך בחירה.

.7

תשובה ) (4נכונה.
על מנת לענות על השאלה נקרא את הכללים המופיעים בתחילתה :לפי הכללים מחיר של לילה לאדם יהיה נמוך
יותר באמצע השבוע מאשר בסוף השבוע ,וכן ילך וירד ככל שמספר האנשים שהזמינו את הנופש יגדל .לכן ,נחפש
נופש שהוזמן לאמצע שבוע עבור מספר מקסימלי של אנשים.
תשובה ) :(1נופש באמצ"ש ל 4-אנשים  -אינה נכונה.
תשובה ) :(2נופש בסופ"ש ל 5-אנשים  -אינה נכונה.
תשובה ) :(3נופש בסופ"ש ל 4-אנשים  -אינה נכונה.
תשובה ) :(4נופש באמצ"ש ל 5-אנשים  -נכונה.
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תשובה ) (4נכונה.
על מנת לקבוע איזו מן הטענות שבתשובות מתמצתת את דבריו של ברגסון ,נקרא את דבריו וננסה להבין את
כוונתו :ברגסון מנסה להסביר מדוע אנשים צוחקים כאשר אדם נופל ברחוב .לטענתו ,הסיבה לכך אינה נעוצה
בעובדה שהאדם התיישב פתאום על הארץ ,אלא בכך שלא התכוון לעשות כן .תשובה ) (4נכונה.
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תשובה ) (3נכונה.
נפרש את המשפט שבשאלה במילים שלנו:
"סביר שהמנהל רוצה שהסניף יהיה סגור" ,כלומר ,סביר שהוא בעד סניף סגור .נחפש תשובה החוזרת על רעיון
מרכזי זה:
תשובה ) (1אינה נכונה .לא סביר שהוא בעד סניף סגור )לא פתוח( -דווקא כן סביר!
תשובה ) (2אינה נכונה .לא סביר שהוא נגד )אינו רוצה( סניף פתוח ← כלומר ,לא סביר שהוא בעד סגור )נגד
פתוח( -דווקא כן סביר!
תשובה ) (3נכונה .לא סביר שהוא בעד סניף פתוח – במשפט המקורי נאמר שהוא בעד סניף סגור ,כלומר אכן
סביר שאינו בעד סניף פתוח.
תשובה ) (4אינה נכונה .סביר שהוא נגד )אינו רוצה( סניף סגור )לא פתוח( -דווקא לא סביר.

© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ
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תשובה ) (1נכונה.
על מנת להבין איזו מן הטענות שבתשובות יכולה להיות זו שהשמיע אלון ,ננסה לפרש את דבריה של נעמי ולרדת
לסוף דעתה :נעמי מתארת מצב בו אלון מתרברב בדבר כלשהו שיש לו )כספת גדולה ומתוחכמת במיוחד(,
וההתרברבות גורמת לחבריו לרצות גם להנות מהדבר הזה )להפקיד את חפצי הערך שלהם אצלו בכספת(.
כלומר ,נעמי למעשה גוערת באלון באומרה :אם אתה לא רוצה שישתמשו במשהו שלך אל תשוויץ שיש לך אותו.
נחפש בתשובות תלונה שמתאימה להיאמר לפני דברי נעמי:
תשובה ) (1נכונה .בתשובה אכן מתואר מצב בו אלון מתרברב בפני חבריו בדבר מה )יכולתו לחבר חמשירים(,
וההתרברבות גורמת לחבריו לרצות להנות מכך )מבקשים ממנו לחבר שירים קצרים לעיתים קרובות(.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתשובה מתואר מצב בו עיתונאי פרסם את העובדה שאלון תרם כסף לבית חולים ,אך
לא אלון בעצמו הוא שהתרברב בכך בפני בתי החולים.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתשובה מתואר מצב בו חבריו של אלון מבחינים בכך שירד בצורה הדרגתית ובריאה
במשקל  ,אך לא מכיוון שאלון מתרברב בכך בפניהם בעצמו.
תשובה ) (4אינה נכונה .בתשובה מתואר מצב בו אלון מכניס את עצמו לסיטואציה שלא רצה בה ,אך זהו לא
מצב בו מישהו רוצה דבר מה של אלון כתוצאה מכך שאלון התרברב באותו הדבר.
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תשובה ) (4נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר יש לבדוק באיזו תשובה נשמר ההיגיון הפנימי בין חלקי המשפט
השונים.
תשובה ) (1אינה נכונה .בתחילה נאמר שהשחקן דייב מילר הצהיר שהוא ישתתף בסרט רק בתנאי שליהוקה של
לידיה ג'ונס יבוטל .בהמשך נאמר שדברים אלה הפתיעו רבים משום שבעבר הצהיר שישתתף בסרט רק בתנאי
שג'ונס תשתתף בו ,והרי ידוע שמילר נוהג לסתור את עצמו )לפזר הצהרות סותרות( .אין הגיון בהשלמה זו מכיוון
שאם מילר נוהג לפזר הצהרות סותרות זה לא אמור להפתיע רבים שהוא עשה זאת גם הפעם.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתחילה נאמר שהשחקן דייב מילר הצהיר שהוא ישתתף בסרט רק אם לידיה ג'ונס
תלוהק לתפקיד הראשי לצידו .בהמשך נאמר שדברים אלה לא הפתיעו איש משום שבעבר הצהיר שישתתף בסרט
רק בתנאי שג'ונס לא תשתתף בו ,והרי ידוע שמילר נוהג לעמוד במילתו .אין הגיון בהשלמה זו מכיוון שאם מילר
נוהג לעמוד במילה שלו ,היינו מצפים שהעובדה שכעת הוא סותר את דבריו הראשוניים דווקא כן תהיה מפתיעה.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתחילה נאמר שהשחקן דייב מילר הצהיר שהוא ישתתף בסרט רק בתנאי שליהוקה של
לידיה ג'ונס יבוטל .בהמשך נאמר שדברים אלה לא הפתיעו איש משום שבעבר הצהיר שישתתף בסרט רק בתנאי
שג'ונס תשתתף בו ,והרי ידוע שמילר נוהג לעמוד במילתו )לא לפזר הצהרות סותרות( .אין הגיון בהשלמה זו
מכיוון שאם מילר נוהג לעמוד במילה שלו ,היינו מצפים שהעובדה שכעת הוא סותר את דבריו הראשוניים דווקא
כן תהיה מפתיעה.
תשובה ) (4נכונה .בתחילה נאמר שהשחקן דייב מילר הצהיר שלא ישתתף בצילומי הסרט בשל העובדה שלידיה
ג'ונס לוהקה לתפקיד הראשי .בהמשך נאמר שדברים אלה הפתיעו רבים משום שבעבר הצהיר שישתתף בסרט
אפילו אם ג'ונס תשתתף בו ,והרי ידוע שמילר נוהג לעמוד במילתו )להיות עקבי בהתבטאויותיו( .יש הגיון
בהשלמה זו מכיוון שאם מילר נוהג להיות עקבי בדרך כלל ,זה אכן מפתיע שהפעם נהג אחרת ושינה את דעתו.
© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ
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תשובה ) (2נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר יש לבדוק באיזו תשובה נשמר ההיגיון הפנימי בין חלקי המשפט
השונים.
תשובה ) (1אינה נכונה .בתחילה נאמר שלמרות שאין כמעט חוקרים ישראלים שמתעניינים באינדונזיה,
מחקריהם של המעט שעוסקים בה מסייעים רבות )שופכים אור( בהבנת נושאים שרלוונטים לאינדונזיה בלבד,
ועל כן לא נחקרו לעומק לפני כן .בהמשך נאמר שמחקרים אלה מתאפיינים בעיסוק בדמוקרטיזציה ובמיעוטים
לאומיים ודתיים ,נושאים הנוגעים למזרח אסיה כולה .אין הגיון בהשלמה זו מכיוון שאם המחקרים אודות
אינדונזיה שופכים אור על נושאים הרלוונטים לאינדונזיה בלבד ,היינו מצפים שהם יתאפיינו בנושאים
הרלוונטים לאינדונזיה בלבד ולא למזרח אסיה כולה.
תשובה ) (2נכונה .בתחילה נאמר שאין כמעט חוקרים ישראלים שמתעניינים באינדונזיה ,וגם מחקריהם של
המעט שעוסקים בה בוחנים את אינדונזיה רק בהיבטים כלליים שרלוונטיים לא רק לאינדונזיה .בהמשך נאמר
שמחקרים אלה מתאפיינים בעיסוק בדמוקרטיזציה ובמיעוטים לאומיים ודתיים ,נושאים הנוגעים למזרח אסיה
כולה .יש הגיון בהשלמה זו מכיוון שאם המחקרים אודות אינדונזיה עוסקים בהיבטים שרלוונטים לא רק
לאינדונזיה ,הרי שסביר שהם יתאפיינו בנושאים הרלוונטים למזרח אסיה כולה ,ולא רק לאינדונזיה באופן
בלעדי.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתחילה נאמר שאין כמעט חוקרים ישראלים שמתעניינים באינדונזיה ,ועל אף זאת
מחקריהם של המעט שעוסקים בה לא מצליחים לגעת בסוגיות המרכזיות בחברה האינדונזית כיום .בנקודה זו
אפשר לעצור את הקריאה -לפי ההשלמה ,אין כמעט חוקרים שעוסקים באינדונזיה ,ולמרות זאת המילה
מחקריהם של אלו שכן לוקים בחסר .המילים 'אף על פי כן' מייצרות ציפייה לניגוד שלא מתקיים בפועל.
תשובה ) (4אינה נכונה .בתחילה נאמר שמכיוון שחשיבותה הכלכלית והמדינית של אינדונזיה עבור ישראל
נמוכה ,אין כמעט חוקרים ישראלים שמתעניינים בה ,וגם מחקריהם של המעט שעוסקים בה לא מדברים על
ההשפעה הרבה שיש לאינדונזיה על ישראל מבחינה חברתית וכלכלית .בנקודה זו אפשר לעצור את הקריאה-
ההשלמה מייצרת סתירה; אם לאינדונזיה אין כמעט חשיבות כלכלית ומדינית מבחינת ישראל לא הגיוני שנאמר
בהמשך שלאינדונזיה יש השפעה רבה על ישראל מבחינה כלכלית ומדינית.
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תשובה ) (4נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים ,יש לבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו
תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.
תשובה ) (1אינה נכונה .בתחילה נאמר שהתרגום העברי לספר של אוברביי ,למעט הפרק השלישי שהניסוחים בו
מסורבלים ,אינו עושה צדק עם הסגנון הסוחף והאלגנטי של המחבר .בנקודה זו אפשר לעצור את הקריאה –
המילה "למעט" יוצרת ניגוד שלא מתקיים בפועל; לפי ההשלמה התרגום העברי לא מצליח לחקות את הסגנון
הסוחף של המחבר ,זאת למעט הפרק השלישי .זה לא הגיוני משום שנאמר שהפרק השלישי מסורבל ,כך שהוא
בטוח לא סוחף ואלגנטי.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתחילה נאמר שהתרגום העברי לספר של אוברביי ,ובמיוחד הפרק השלישי שהניסוחים
בו מסורבלים ,עושה צדק עם הסגנון הסוחף והאלגנטי של המחבר .בנקודה זו אפשר לעצור את הקריאה – לפי
ההשלמה התרגום העברי ,ובמיוחד הפרק השלישי ,מצליח לחקות את הסגנון הסוחף של המחבר .זה לא הגיוני
משום שנאמר שהפרק השלישי מסורבל ,כך שהוא בטוח לא סוחף ואלגנטי.
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תשובה ) (3אינה נכונה .בתחילה נאמר שהתרגום העברי לספר של אוברביי ,כולל )לרבות( הפרק השלישי
שהניסוחים בו מסורבלים ,אינו עושה צדק עם הסגנון הסוחף והאלגנטי של המחבר .בהמשך נאמר שבאופן
מנוגד לכך )ואולם( ,הרעיונות המדעיים שהספר עוסק בהם לא ברורים דיו בנוסח העברי .אין הגיון בהשלמה זו
שכן אחרי המילה 'ואולם' היינו מצפים שיבוא מידע שמנוגד למה שנאמר קודם לכן וזה לא קורה; התרגום
העברי לא טוב ,וגם האופן בו מועברים הרעיונות המרכזיים שבו לא טוב.
תשובה ) (4נכונה .בתחילה נאמר שהתרגום העברי לספר של אוברביי ,למעט הפרק השלישי שהניסוחים בו
מסורבלים ,עושה צדק עם הסגנון הסוחף והאלגנטי של המחבר .בהמשך נאמר שבאופן מנוגד לכך )ואולם(,
הרעיונות המדעיים שהספר עוסק בהם לא ברורים דיו בנוסח העברי .יש הגיון בהשלמה זו שכן אחרי המילה
'ואולם' היינו מצפים שיבוא מידע שמנוגד למה שנאמר קודם לכן וזה אכן קורה; התרגום העברי אמנם טוב
ברובו ,אך האופן בו מועברים הרעיונות המרכזיים שבו לא טוב.
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תשובה ) (3נכונה.
כדי לקבוע איזה מן ההסברים שבתשובות מתאים להסביר את התנהגות הלקוחות ,עלינו לקרוא את הפסקה
ולהבינה .בפסקה מתואר מעין ניסוי שערכה רשת סופרמרקטים .הרשת שלחה לחברי המועדון שלה תלושי הנחה
עבור מוצרים שהם נוהגים לרכוש באופן תדיר .ההיענות לתלושים )שימוש בהם( התחלקה לשתי קבוצות:
 .1היענות נמוכה בקרב לקוחות שקיבלו את תלושי ההנחה עם המוצרים המותאמים אליהם בלבד.
 .2היענות גבוהה בקרב לקוחות שקיבלו תלושי הנחה עם מוצרים המותאמים אליהם אך גם תלושי הנחה עם
מוצרים שאינם צורכים בדרך כלל .נחפש תשובה מתאימה:
תשובה ) (1אינה נכונה .לפי הפסקה הלקוחות השתמשו בתלושים שהותאמו להם כאשר הם נשלחו אליהם יחד
עם תלושים נוספים ,ולא שהלקוחות השתמשו בתלושים שאינם רלוונטים עבורם.
תשובה ) (2אינה נכונה .לפי הפסקה הלקוחות דווקא לא שכחו להשתמש בתלושי ההנחה ,אלא נמנעו מכך רק
כאשר נשלחו אליהם התלושים המותאמים בלבד.
תשובה ) (3נכונה .התשובה מתאימה על מנת להסביר את התנהגות הלקוחות :לפי הסבר זה ,כאשר הלקוחות
קיבלו רק תלושים המותאמים אליהם ,הם הרגישו שרשת הסופרמרקטים עוקבת אחר פעולותיהם ונמנעו
משימוש בתלושים ,אך כאשר התלושים היו מעורבבים עם תלושים אחרים ,פחתה בקרבם התחושה שעוקבים
אחריהם והם עשו שימוש בתלושים המותאמים.
תשובה ) (4אינה נכונה .לפי הפסקה הלקוחות דווקא כן השתמשו בתלושים המותאמים ,אך רק כאשר נשלחו
אליהם תלושים נוספים .כמו כן ,הם לא השתמשו בתלושים שאינם רלוונטים עבורם.

.15

תשובה ) (3נכונה.
כדי להבין איזו מן הטענות משתמעת מדבריו של הארי קלי נקרא את הפסקה וננסה להבין את דבריו.
קלי טוען שעגבניה היא פרי בעל מנעד טעמים רחב ביותר ,ממספר סיבות:
.1לעגבניות רמות משתנות של חומציות וריכוז סוכרים ,זאת בניגוד לבננות.
.2בעגבניות יש לא אחד ,אלא עשרות חומרי ריח דומיננטיים ,זאת בניגוד לבננות.
כלומר ,קלי טוען שלבננות ,בניגוד לעגבניות ,יש חומר ריח דומיננטי אחד ורמות יחסית קבועות של חומציות
וריכוז סוכרים .תשובה ) (3נכונה.
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תשובה ) (2נכונה.
על מנת להבין איזו מן הטענות הבאות עולה מהפסקה ,יש לקרוא את הפסקה ולנסות להבין מה הרעיון המרכזי
המוצג בה .בתחילה נאמר שלכדור הארץ יש ארבע "קליפות":
הליתוספרה  -כוללת את הסלעים והאדמה.
הידרוספרה  -כוללת את המים.
ביוספרה  -כוללת את החי וצומח.
אטמוספרה  -כוללת את האוויר.
בחלקה השני של הפסקה נאמר שמבין כלל רכיבי ההידרוספרה ,יש רק שניים שראויים לשתייה עבור המין
האנושי :המים העיליים שמצויים על פני שכבת הסלע ,ומי התהום שמצויים בתוך שכבת הסלע .נחפש תשובה
מתאימה.
תשובה ) (1אינה נכונה .זוהי עובדה המוצגת בתחילה הפסקה ולא הרעיון המרכזי העולה מהפסקה .כמו כן,
הרכיבים מוצגים בפסקה בתור מה שמרכיב את הקליפות ולא בתור הקליפות בעצמן.
תשובה ) (2נכונה .בפסקה נאמר שרק חלק מרכיבי ההידרוספרה )המים העיליים ומי התהום( מתאימים לשתייה
עבור חלק מרכיבי הביוספרה )בני האדם( .עוד נאמר כי אחד הרכיבים הנ"ל )מי התהום( מצוי בתוך הליתוספרה,
ואילו השני )המים העיליים( מצוי על פני הליתוספרה.
תשובה ) (3אינה נכונה .לפי הפסקה רק חלק קטן מהמים המצויים בהידרוספרה טובים לשתייה .
תשובה ) (4אינה נכונה .לפי הפסקה כיפות הקרח הן רכיב של ההידרוספרה ולא של הליתוספרה.

.17

תשובה ) (4נכונה.
על מנת להבין איזו מן הטענות אינה מחלישה את השערתה של קדמי ,יש לקרוא ראשית את הפסקה.
תוצאות המחקר :בקרב גברים נרשם שיעור גבוה יותר של מקרי אשפוז כתוצאה ממחלת הצרדת ,מאשר בקרב
נשים.
השערתה של קדמי :גוף האישה חסין יותר מפני מחלת הצרדת מאשר גוף הגבר.
נעבור לתשובות ונפסול כל תשובה שהמידע בה מחליש את השערתה של קדמי:
תשובה ) (1אינה נכונה .טענה זו מציעה הסבר חלופי לתוצאות המחקר ,לפיו תוחלת החיים הנמוכה של נשים היא
הסיבה לפערים המגדריים בשיעור החולים במחלה .כלומר ,הטענה מחלישה את השערתה של קדמי.
תשובה ) (2אינה נכונה .טענה זו מציעה הסבר חלופי לתוצאות המחקר ,לפיו שיעור החיסון הנמוך בקרב גברים
הוא הסיבה לפערים המגדריים בשיעור החולים במחלה .כלומר ,הטענה מחלישה את השערתה של קדמי.
תשובה ) (3אינה נכונה .טענה זו מציעה הסבר חלופי לתוצאות המחקר ,לפיו שיעור הפנייה לטיפול הנמוך בקרב
נשים הוא הסיבה לפערים המגדריים בשיעור החולים במחלה .כלומר ,הטענה מחלישה את השערתה של קדמי.
תשובה ) (4נכונה .ממצאי המחקר התייחסו לשיעור הגברים מתוך כלל הגברים ,זאת בהשוואה לשיעור הנשים
מתוך כלל הנשים  -מכיוון שהממצאים עוסקים באחוזים גודלן של כל אחת מהאוכלוסיות לא אמור להשפיע.
כלומר ,הטענה אינה רלוונטית להשערתה של קדמי.
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תשובה ) (4נכונה.
על מנת לענות על השאלה יש לקרוא ראשית את הפסקה הראשונה ,ולפסול כל תשובה שהטענה המופיעה בה
אינה נטענת בפסקה בנוגע לביקורתו של מרקס על הליברליזם.
תשובה ) (1אינה נכונה .בפסקה לא נאמר שביקורתו של מרקס על הליברליזם הציתה את התהפוכות
ההיסטוריות ,אלא שזו נדחקה הצידה על ידי תהפוכות אלו.
תשובה ) (2אינה נכונה .בפסקה לא נאמר שביקורתו של מרקס על הליברליזם נדחקה הצידה על ידי נושאים
אחרים בהם עסק מרקס ,אלא שהתהפוכות ההיסטוריות שהתרחשו בשם המרקסיזם כביכול ,דחקו הצידה את
ההגות המקורית של מרקס ובמרכזה ביקורתו על הליברליזם.
תשובה ) (3אינה נכונה .ביקורתו של מרקס על הליברליזם מוצגת כנדבך מהותי בהגות שלו ,ולא כענף שהתפתח
עצמאית בהשפעתו .אדרבה ,נאמר שביקורתו על הליברליזם נדחקה הצידה על ידי תנועות שפעלו לפי ענפי הידע
שהתפתחו בהשפעת מרקס.
תשובה ) (4נכונה .בשורה האחרונה בפסקה נאמר שביקורתו של מרקס על הליברליזם היא לב ליבה של הגותו.

.19

תשובה ) (4נכונה.
על מנת לענות על השאלה נחפש את החלק המתאים בפסקה )החל מסוף שורה " :(7לפי התפיסה הליברלית,
החירות היא זכות יסוד טבעית ,והאפשרות של כל אדם להחזיק בקניין פרטי -הזכות לצבור רכוש ולעשות בו
כרצונו -היא אמצעי להבטיח זכות זו" .כלומר ,הזכות של אדם לקניין פרטי היא אמצעי המשמש כדי להבטיח
את זכותו הטבעית של כל אדם לחירות .תשובה ) (4נכונה.

.20

תשובה ) (4נכונה.
"היעדר החירות -בפועל של המעמד העובד" מתייחס למשהו שנאמר בפסקה הקודמת ,ולכן נתחיל בקריאה שלה
ורק לאחר מכן נעבור לפסקה הרביעית .בפסקה נאמר שעל אף שחירות הפרט וזכותו לקניין היו ערכים מובילים
במדינות המערב במאה ה ,18-בפועל רוב בני האדם שחיו בהן לא היו אדונים לעצמם; הם היו נתונים לחסדי
המעסיקים שלהם ,הבנקים או בעלי הדירות .בתחילת הפסקה הרביעית נאמר שהליברליזם הוא זה שמעניק
לבעל ההון לעשות בהונו כרצונו ,ומטרתו של בעל ההון היא להרוויח ,גם אם זה על חשבון אחרים.
כלומר ,אותו ליברליזם שמטרתו להעניק חירות וזכויות לכל אדם ,משיג בדיוק את ההיפך שכן בעקיפין הוא
לוקח את החירות מהמעמד העובד .תשובה ) (4נכונה.
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תשובה ) (4נכונה.
על מנת להבין כיצד מגדיל בעל ההון את הונו לפי תפיסתו של מרקס ,יש לקרוא את הפסקה הרביעית אליה מפנה
השאלה .החלק הרלוונטי מופיע במשפט האחרון בפסקה )החל מסוף שורה " :(21לפי מרקס ,בעל ההון יכול
להשיג את הרווח רק בזכות העובדה שהוא משלם לפועליו שכר הנמוך מערך עבודתם ,שהרי אילו שילם בעל ההון
את ערכה במלואו ,לא הייתה ההשקעה משתלמת" .כלומר ,בעל ההון משלם לעובדים שלו פחות ממה שהם
שווים ,והפרש זה הוא שמאפשר לבעל ההון להגדיל את הונו .תשובה ) (4נכונה.

.22

תשובה ) (4נכונה.
על מנת להבין על איזו טענה אמר מרקס שהיא בבחינת אחיזת עיניים ,יש לקרוא את הפסקה החמישית .לפי
מרקס הגישה הקפיטלסטית היא נצלנית מיסודה ,שכן לפיה יכול בעל ההון לנצל את העובדה שהפועל הפשוט
חייב לעבוד לפרנסת משפחתו ,ולהציע לו שכר נמוך ממה שמגיע לו בידיעה שאין לעובד ברירה אלא להסכים.
לטענתו של מרקס ,הניסיון להצדיק את המצב הנצלני באמצעות הטיעון שלכולם יש זכויות שוות וחופש בחירה,
הוא בבחינת אחיזת עיניים.
כלומר ,מרקס טוען שהניסיון להצדיק את הניצול של מעמד הפועלים באמצעות הטענה שהעובד הוא בן-חורין,
ועל כן זכות הבחירה האם והיכן לעבוד היא בידיו ,הוא בבחינת אחיזת עיניים .תשובה ) (4נכונה.

.23

תשובה ) (1נכונה.
כדי לענות על השאלה נקרא את הפסקה האחרונה וניעזר במידע שאספנו בפסקה הקודמת .הפסקה הרביעית
עסקה בניצול מעמד הפועלים על ידי בעלי ההון ,ובכך שהחירות שמוענקת לכולם לעשות כרצונם ,מובילה באופן
אירוני לכך שהעובד הפשוט אינו באמת חופשי .בפסקה האחרונה נאמר שמלבד מרקס היו הוגים נוספים שהבינו
שהחברה המתועשת פועלת לעיתים בניגוד לליברליזם )כלומר ,לא מעניקה חירות אמיתית לכולם( ,אך פטרו את
אי הנחת שלהם מן המצב הקיים באומרם שכיוון שיש לאדם חופש בחירה וחופש פעולה ,הרי שהוא יחתור לשינוי
ומצבו ישתפר עם הזמן.
המצב הקיים ,אם כן ,מתייחס לחוסר החירות-בפועל וניצולו של המעמד העובד .תשובה ) (1נכונה.
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חשיבה כמותית  -פרק ראשון

פתרונות  -חשיבה כמותית  -פרק ראשון
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

2

4

4

3

4

2

2

2

2

1

2

4

4

4

16

17

18

19

20

2

4

1

2

4

תשובה ) (2נכונה.
כדי למצוא את זווית  αניעזר בזוויות הנתונות בסרטוט ובתכונות של זוויות במעגל:
זווית  αהיא זווית במשולש שבו נתונה זווית שגודלה ˚ 30וזווית נוספת שאינה ידועה ,אך משמשת גם כזווית
היקפית במעגל הנשענת על הקשת .AB
A
כמו כן ,נתונה זוית היקפית שגודלה  50הנשענת גם היא על הקשת  .ABזוויות
היקפיות הנשענות על אותה הקשת שוות ולכן גם זווית המשולש שווה ל,50-
B
30
כבסרטוט:


50
50

30 + 50 +  = 180 / 80
 = 100
תשובה ) (2נכונה.

.2

תשובה ) (2נכונה.
דרך א :הצבת תשובות
כדי למצוא את  xניעזר בהצבת תשובות ונבדוק אם השוויון מתקיים.
תשובה ) (1אינה נכונה .אם  x = 6נקבל:

5 1 1 1
   /  18
18 3 9 6
5+1·6=1·2+1·3
11 ≠ 5
התשובה נפסלת.
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תשובה ) (2נכונה .אם  x = 2נקבל:

5 1 1 1
   /  18
18 3 9 2
5+1·6=1·2+1·9
11 = 11
תשובה ) (3אינה נכונה .אם  x = 3נקבל:

5 1 1 1
   /  18
18 3 9 3
5+1·6=1·2+1·6
11 ≠ 8
התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .אם  x = 12נקבל:

5 1 1 1
  
/  36
18 3 9 12
5 · 2 + 1 · 12 = 1 · 4 + 1 · 3
22 ≠ 7
התשובה נפסלת.
דרך ב :אלגברה
כדי למצוא את  xניעזר בפישוט אלגברי .נתון ש x ≠ 0-ולכן מותר להכפיל בו את המשוואה:

5 1 1 1
   /  18x
18 3 9 x
5x + 6x = 2x + 18
9x = 18 / : 9
x=2
תשובה ) (2נכונה.

.3

תשובה ) (4נכונה.
כדי לחשב בכמה ס"מ בשנה גבה נועם בממוצע מגיל שנתיים עד גיל שמונה ניעזר בנוסחת הממוצע.
תחילה נחשב את הפרש הגבהים של נועם בין גיל שנתיים לגיל שמונה ,כלומר כמה הוא גבה בסך הכל בשש השנים
האלו .132 – 90 = 42 :כעת ,נשתמש בנוסחת הממוצע לפיה:
42
 .כלומר ,נועם גבה בממוצע ב 7-ס"מ בכל שנה מגיל שנתיים עד גיל
ממוצע = סכום איברים ונקבל 7 :
מספר איברים
6
שמונה ,ולכן תשובה ) (4נכונה.
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תשובה ) (4נכונה.
דרך א :הצבת מספרים מהראש
על מנת למצוא את שארית החלוקה ב 5-של סכום הנעלמים ,נציב מספרים מהראש בהתאם לנתונים .על מנת
ששארית החלוקה של  xב 5-תהיה  ,2נבחר מספר שמתחלק ב 5-ונוסיף לו  .2נציב למשל  .x = 7באופן דומה נציב
 y = 8ו .z = 9 -
x  y  z 7  8  9 24
4


כעת ,נחשב את השארית המתקבלת מחלוקת סכום הנעלמים ב 4 :5-
 .כלומר,
5
5
5
5
שארית החלוקה ב 5-היא  ,4ולכן תשובה ) (4נכונה.
דרך ב :ניתוח עקרוני
כדי למצוא את שארית החלוקה של סכום הנעלמים ב 5-ניעזר בניתוח עקרוני של הנתונים .עבור כל נעלם נתונה
שארית החלוקה ב .5-שארית החלוקה של סכום שלושת המספרים ב 5-חייבת להיות שארית החלוקה של סכום
השאריות שלהם ב .5-השארית של  xהיא  ,2השארית של  yהיא  ,3והשארית של  zהיא  .4סך כל השאריות הוא
 .9כאשר נחלק את סכום שלושת הנעלמים ב 5-נקבל מספר שלם כלשהו ועוד את סכום השאריות חלקי  ,5כלומר
9
 .מכיוון ששארית החלוקה של  9ב 5-היא  ,4זו תהיה שארית החלוקה שנקבל .לפיכך ,תשובה ) (4נכונה.
5

.5

תשובה ) (3נכונה.
כדי לחשב את מספר הקוביות הגדול ביותר שניתן להכניס לתיבה יש לחשב את נפח התיבה ואת נפח הקוביות.
ניעזר בנוסחה לחישוב נפח לפיה :נפח תיבה = בסיס · גובה.
ראשית ,נחשב את נפח התיבה .4 · 6 · 2 = 48 :כלומר ,נפח התיבה הוא  48סמ"ק.
כעת ,נחשב את נפח כל קוביה .2 · 2 · 2 = 8 :על מנת לחשב את מספר הקוביות הגדול ביותר שניתן להכניס
48
.
לתיבה ,נחלק את נפח התיבה בנפח קוביה בודדת ונקבל 6 :
 2ס"מ
8
ניתן להכניס לכל היותר  6קוביות לתיבה ,ראו סרטוט להמחשה:
 4ס"מ
 6ס"מ

.6

תשובה ) (4נכונה.
כדי למצוא את תחום הערכים של  aניעזר בפישוט אלגברי.
לפי נוסחת הכפל המקוצר נקבל .(a + 5)(a  5) = a2  25 :כלומר .x = a  25 ,מכיוון שנתון ש x-חיובי ,הרי
שגם האגף הימני במשוואה חיובי ,כלומר  .0 < a2  25נוסיף  25לשני האגפים ונקבל .25 < a2 :יש לזכור שיש
להתחשב גם בפתרונות השליליים ולכן כאשר נוציא שורש לשני האגפים נקבל a > 5 :או  .a < 5לפיכך ,תשובה
) (4נכונה.
2
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תשובה ) (2נכונה.
כדי למצוא את  xניעזר בנוסחת האחוז ובפישוט אלגברי.
 xהוא השלם 1 ,הוא החלק ו 2 -הם האחוזים .נציב את הנתונים בנוסחת האחוז לפיה :חלק = אחוז · שלם
3
100
ונקבל:

2
x
3 1
100
2
x  100
3
x = 150
לפיכך ,תשובה ) (2נכונה.

.8

תשובה ) (2נכונה.
כדי לחשב את מספר המשאיות הדרוש להובלת הארגזים יש לחלק את מספר הארגזים הכולל במספר הארגזים
שמובילה כל משאית .מכיוון שהמספרים אינם נוחים לחישוב ,ניתן להיעזר בתשובות .התבקשנו למצוא את מספר
המשאיות הקטן ביותר ,ולכן נתחיל מבדיקת התשובות הקטנות:
תשובה ) (4אינה נכונה .אם ישנן  7משאיות וכל אחת מובילה  44ארגזים ,נקבל ,7 · 44 = 308 :כלומר בסך הכל
יובלו  308ארגזים ודרשו  ,380לא מספיק.
תשובה ) (3אינה נכונה .אם ישנן  8משאיות וכל אחת מובילה  44ארגזים ,נקבל ,8 · 44 = 352 :כלומר בסך הכל
יובלו  352ארגזים ודרשו  ,380לא מספיק.
תשובה ) (2נכונה .אם ישנן  9משאיות וכל אחת מובילה  44ארגזים ,נקבל ,9 · 44 = 396 :כלומר בסך הכל ניתן
להוביל  396ארגזים שהם אף יותר מ 380-הארגזים שדרשו .למעשה אין צורך להמשיך ולבדוק את התשובה
הנותרת שכן  9משאיות יוכלו לבצע את העבודה.
תשובה ) (1אינה נכונה .מכיוון שמבקשים למצוא את מספר המשאיות הקטן ביותר וראינו ש 9-משאיות
מספיקות 10 ,משאיות הן יותר מדיי.

.9

תשובה ) (2נכונה.
כדי לדעת כמה תבשילים קיבלו ציון זהה הן מהצודקים והן מהשוגים ניעזר בתרשים .הציונים מופיעים על הציר
האנכי ולכל תבשיל יש שני סימונים  -של הצודקים ושל השוגים .יש לחפש עבור אלו תבשילים )אותיות( מופיעים
שני הסימונים באותה השורה .ניתן לראות שקיימים שני תבשילים כאלו  -תבשיל ג' שקיבל ציון  3בשני המקרים
ותבשיל ו' שקיבל ציון  2בשני המקרים .לפיכך ,תשובה ) (2נכונה.
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תשובה ) (2נכונה.
כדי לחשב את היחס בין ציוני האמת של השף המקצועי ובין ציוני האמת של חובב הבישול ניעזר בתרשים ונסכום
את הציונים .עבור השף המקצועי נסתכל על הציונים של הסימונים העגולים הלבנים ונקבל.4 + 5 + 3 + 4 = 16 :
עבור חובב הבישול נסתכל על הציונים של הסימונים המרובעים הלבנים ונקבל .2 + 2 + 1 + 3 = 8 :נחשב את
16 2
היחס בין הציונים .  :לפיכך ,תשובה ) (2נכונה.
8 1

.11

תשובה ) (1נכונה.
כדי למצוא גרף שאינו יכול לתאר את הממצאים יש למצוא סתירה לנתונים .בגרף ) (1סכום הטועמים של תבשיל

 Bגדול ממספר הטועמים הנתון .לפי תרשים זה יש  90טועמים צודקים ו 40 -טועמים שוגים ,בסך הכל 130
טועמים .מכיוון שנתון שישנם  100טועמים בסך הכל ,התרשים אינו הגיוני .תשובה ) (1נכונה.

.12

תשובה ) (2נכונה.
זוהי שאלת חפיפה .על מנת למצוא את מספר הטועמים הקטן ביותר ששגה בנוגע לשני התבשילים יש להסתכל על

כמות השוגים .בטעימת תבשיל ב' היו  50שוגים ובטעימת תבשיל ג' היו  70שוגים .נתון שהיו בסך הכל 100
טועמים ,נשתמש בנוסחה :קבוצה א ' +קבוצה ב'  -סה"כ = חפיפה ונקבל .50 + 70  100 = 20 :ישנם לפחות
 20טועמים ששגו בשני התבשילים ולכן תשובה ) (2נכונה.

.13

תשובה ) (4נכונה.
כדי לחשב את סכום דירוגי השוגים לתבשילי השף נחפש את הציונים שקיבלו המנות בתרשים .תבשיל א' קיבל

ציון  1מ 20-שוגים ,תבשיל ב' קיבל ציון  2מ 50-שוגים ,תבשיל ג' קיבל ציון  3מ 70-שוגים ותבשיל ד' קיבל ציון 1
מ 60-שוגים .נכפיל את הציון במספר השוגים ונסכום את הדירוגים:
 .1 · 20 + 2 · 50 + 3 · 70 + 1 · 60 = 10 + 100 + 210 + 60 = 390לפיכך ,תשובה ) (4נכונה.
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תשובה ) (4נכונה.
לפי התשובות יש לבטא את צלע  ABבאמצעות  ,b ,aו.c-
נתון  .AF || BE || CDזווית   Aוזווית   ABEהן זוויות חד-צדדיות בין

F

מקבילים ולכן סכומן הוא ˚ .180מכך נובע  .  ABE = 180  באופן דומה

a

זווית   Fוזווית   BEFהן זווית חד-צדדיות בין מקבילים ולכן גם הסכום
שלהן הוא ˚ ,180כלומר  .  BEF = 180˚ מאותן הסיבות נקבל זוויות

180

180

180

180

D

B
c

b

זהות במרובע התחתון בסרטוט.  BED = 180˚   ,  CBE = 180   :
קיבלנו שכל הזוויות של שני המרובעים שוות זו לזו ,כלומר המרובעים דומים




E

A





C

זה לזה .כעת ,ניתן להשתמש ביחס דמיון למציאת צלע  ,ABיש להקפיד על שימוש בצלעות שמול הזוויות
המתאימות:

AB a
 / c
c
b
ac
AB 
b
תשובה ) (4נכונה.
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תשובה ) (4נכונה.
כדי לחשב את מספר האגוזים שאספה סוניה ניעזר בפירוט ידני של מספר מצומצם של מקרים ,אשר באמצעותו
נסיק על חוקיות כללית שניתן לנסח בצורה אלגברית.
נתון שביום מסוים דניאל אסף  25אגוזים וסוניה אספה  nאגוזים ,ושבכל יום דניאל אוסף  3אגוזים פחות וסוניה
1
אוספת ממספר האגוזים שאספה ביום הקודם .אנו מעוניינים ביום שבו דניאל אסף אגוז אחד בלבד ,נחשב
3
כמה ימים זה ייקח .כמות האגוזים שדניאל צריך לאסוף ירדה ב ,24-נחלק ב 3-ונקבל שעברו  8ימים .נפרט ידנית
את מספר האגוזים שסוניה אספה בימים הראשונים:
יום 0

n

יום 1

1
3

n

יום 2
1 1
1
n  n 2
3 3
3

יום 3
1 1 1
1
n   n 3
3 3 3
3

1
ניתן לראות שבכל יום ניתן לבטא את מספר האגוזים שסוניה אספה בצורה הבאה:
3x
1
מספר הימים .נציב  8ימים ונקבל , n  8 :לכן תשובה ) (4נכונה.
3
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תשובה ) (2נכונה.
כדי למצוא את מהירותה האפשרית של יעל ניעזר בהצבת תשובות .לפי ניסוח השאלה ניתן להבין שהשאלה
מכווינה לכך.
נתון שמהירותה של מיכל כפולה מזו של יעל ושהמרחק הסופי ביניהן הוא  30ק"מ .מסרטוט המסלול בו נסעה כל
אחת וחיבור קו ישר המתאר את המרחק ביניהן בתום הנסיעה ,מתקבל למעשה משולש .נבדוק עבור כל תשובה
האם בהצבת המהירות המתוארת בה ,מתקבלות דרכים שמתאימות להיות צלעות במשולש שנוצר .כלומר ,נבדוק
האם הדרכים שמתקבלות מקיימות את הכלל לפיו כל צלע במשולש גדולה מהפרש הצלעות האחרות וקטנה
מהסכום שלהן.
תשובה ) (1אינה נכונה .אם מהירותה של יעל היא  5קמ"ש ,מהירותה של מיכל היא  10קמ"ש .נתון שהן נסעו
שעה ולכן לפי נוסחת התנועה :דרך = מהירות· זמן ,נקבל שיעל עברה מרחק של  5ק"מ ומיכל עברה מרחק של 10
ק"מ במהלך שעה זו .סכום הדרכים )או הצלעות( הוא  15ק"מ ,פחות מהצלע השלישית שאורכה  30ק"מ ,בסתירה
לכלל .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה .אם מהירותה של יעל היא  25קמ"ש ,מהירותה של מיכל היא  50קמ"ש .נקבל שיעל עברה
מרחק של  25ק"מ ומיכל עברה מרחק של  50ק"מ במהלך שעה זו .סכום הדרכים )או הצלעות( הוא  75ק"מ
וההפרש ביניהן הוא  25ק"מ .הצלע השלישית שאורכה  30ק"מ מקיימת את הכלל .התשובה אפשרית.
תשובה ) (3אינה נכונה .אם מהירותה של יעל היא  35קמ"ש ,מהירותה של מיכל היא  70קמ"ש .נקבל שיעל
עברה מרחק של  35ק"מ ומיכל עברה מרחק של  70ק"מ במהלך שעה זו .הפרש הדרכים )או הצלעות( הוא 35
ק"מ ,יותר מהצלע השלישית שאורכה  30ק"מ ,בסתירה לכלל .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .אם מהירותה של יעל היא  45קמ"ש ,מהירותה של מיכל היא  90קמ"ש .נקבל שיעל
עברה מרחק של  45ק"מ ומיכל עברה מרחק של  90ק"מ במהלך שעה זו .הפרש הדרכים )או הצלעות( הוא 45
ק"מ ,יותר מהצלע השלישית שאורכה  30ק"מ ,בסתירה לכלל .התשובה נפסלת.

.17

תשובה ) (4נכונה.
כדי למצוא את  Tניעזר בכל הנתונים.
נתון שהמסעדה פעלה  10שעות ושבכל רגע נתון עבדו  2מלצרים בדיוק ,כלומר מספר שעות העבודה הכולל באותו
יום הוא  20שעות .בנוסף ,נתון שכל המלצרים עבדו מספר שעות זהה ) Tשעות( ולכן ניתן לחלק את מספר השעות
20
 ,כל מלצר עבד  4שעות .T = 4 ,לפיכך ,תשובה ) (4נכונה.
הכולל בכמות המלצרים הנתונה .5 -נקבל 4 :
5

.18

 1ס"מ

תשובה ) (1נכונה.
כדי לחשב את שטח הריבוע יש למצוא את אורך הצלע שלו.
נתון שאורך צלע המתומן היא  1ס"מ ולפי הסרטוט היא מהווה חלק מצלע
הריבוע .על מנת למצוא את שני החלקים הנוספים ניעזר במשולשים הנוצרים
בפינות .מכיוון שמדובר בצורות משוכללות המשולשים הנוצרים בפינות הם
שווי-שוקיים וישרי-זווית ,משולשי כסף ,והיתר שלהם הוא צלע המתומן.
היחס שבין יתר לניצב במשולש כסף הוא  . 2 :1נחשב את אורך הניצבים על
1
.
ידי חילוק היתר ב 2 -ונקבל:
2
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1
2
1
נחבר את שלושת החלקים כדי לקבל את אורך צלע הריבוע 1  2 :
2
2



.1  2 





כעת ,נחשב את השטח לפי הנוסחה צלע · צלע ונקבל. 1  2 1  2  1  2 2  2  3  2 2 :
לפיכך ,תשובה ) (1נכונה.

.19

תשובה ) (2נכונה.
כדי לחשב את הסיכוי שארנון ותמר יוציאו את אותם הקלפים מהחפיסות שלהם ניעזר בהסתברות.
נניח שארנון מוציא מהחפיסה שלו שני קלפים כלשהם .על מנת לחשב את ההסתברות שתמר תוציא את אותם
הקלפים נבדוק מה הסיכוי שהקלף הראשון שתוציא תמר יהיה זהה לאחד הקלפים שהוציא ארנון ,וכן מה הסיכוי
שהקלף השני שתוציא יהיה גם הוא זהה .לבסוף נכפול את ההסתברויות זו בזו.
מכיוון שנתון שהסדר לא משנה ,יש שני קלפים רצויים מתוך השישה שיש לתמר בחפיסה .כלומר ,בהוצאה
2
הראשונה יש סיכוי של שתמר תוציא קלף עם מספר זהה לזה שהוציא ארנון .לאחר שהוציאה את הקלף
6
1
הראשון ,יש רק מספר אחד רצוי מתוך החמישה שנותרו אצלה ,לכן הסיכוי שתוציא אותו יהיה  .נכפיל את
5
2 1 1 1 1
.    
הסיכויים זה בזה על מנת לחשב את הסיכוי שתוציא את שני הקלפים שהוציא ארנון ונקבל:
6 5 3 5 15
1
קיים סיכוי של
שתמר וארנון יוציאו את אותם הקלפים ולכן ,תשובה ) (2נכונה.
15

.20

תשובה ) (4נכונה.
על מנת לפשט את הביטוי ניעזר בהוצאת גורם משותף וצמצום השבר:
7!  6! 6!  (7  1) 6!  6 6  5  4  3  2  1 36  5

 9  5  45



5!  4! 4!  (5  1) 4!  4
4
42  3  2  1
2

לפיכך ,תשובה ) (4נכונה.
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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

1

4

3

3

2

2

2

2

3

1

4

4

3

4

2

16

17

18

19

20

2

2

4

4

1

תשובה ) (1נכונה.
כדי למצוא את קבוצת הגיל בעלת מקדם הניידות הגבוה ביותר ניעזר בשורות ה"סך הכל" בטבלה ובהערכת סדר
גודל ונסכום את היוצאים והנכנסים בכל קבוצת גיל.
עבור גילאי  0-14יש קצת פחות מ 55-אלף נכנסים וקצת יותר מ 55-אלף יוצאים ,כלומר מקדם הניידות של קבוצה
זו הוא קצת בערך  110אלף.
עבור גילאי  15-24יש קצת פחות מ 45-אלף נכנסים וקצת יותר מ 45-אלף יוצאים ,כלומר מקדם הניידות של
קבוצה זו הוא בערך  90אלף.
עבור גילאי  25-34יש קצת פחות מ 55-אלף נכנסים וקצת יותר מ 55-אלף יוצאים ,כלומר מקדם הניידות של
קבוצה זו הוא קצת בערך  110אלף.
עבור גילאי  35-44יש קצת יותר מ 30-אלף נכנסים וקצת יותר מ 30-אלף יוצאים ,כלומר מקדם הניידות של
קבוצה זו הוא קצת יותר מ 60-אלף.
ניתן לראות שמקדם הניידות של קבוצות הגילאים  0-14ו 25-34-קרובים ולכן נסתכל על הערכים המדוייקים
בטבלה .מספר הנכנסים בשתי הקבוצות זהה ולכן מספר היוצאים הוא המכריע .מכיוון שמספר היוצאים בגילאי
 0-14גבוה יותר ,זו הקבוצה בעלת מקדם הניידות הגבוה ביותר ולכן תשובה ) (1נכונה.

.2

תשובה ) (4נכונה.
יש לחפש מחוז שבו מספר הנכנסים קטן ככל שהגילים מבוגרים יותר .נחפש שורה במלבן העליון בטבלה )נכנסים(
שבה ככל שמתקדמים יותר שמאלה המספרים הולכים וקטנים מקבוצת הגיל  0-14ועד קבוצת הגיל  .55-64ניתן
לראות שהמחוז היחיד בו תנאי זה מתקיים הוא מחוז הדרום ולכן ,תשובה ) (4נכונה.
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תשובה ) (3נכונה.
כדי למצוא את התשובה שאינה אפשרית ניעזר בנתוני היוצאים והנכסים הנוגעים לקבוצות הגילים שבתשובות.
נחפש קבוצת גיל שבה מספר היוצאים ממחוז המרכז גדול ממספר הנכנסים למחוז תל-אביב ולכן לא ייתכן שכל
בני הקבוצה עשו מעבר זה.
תשובה ) (1אינה נכונה .בקבוצת הגיל  15-24יצאו  10.1ממחוז המרכז ונכנסו  10.2למחוז תל-אביב .התשובה
תיתכן ולכן היא נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .בקבוצת הגיל  25-34יצאו  12.3ממחוז המרכז ונכנסו  14.6למחוז תל-אביב .התשובה
תיתכן ולכן היא נפסלת.

תשובה ) (3נכונה .בקבוצת הגיל  45-54יצאו  3.9ממחוז המרכז ונכנסו  3.7למחוז תל-אביב .גם אם כל ה3.7-
שנכנסו למחוז תל-אביב הגיעו ממחוז המרכז ,הרי שעדיין יש עוד  200אנשים שיצאו ממחוז המרכז ולא נכנסו
למחוז תל-אביב .לא ייתכן שכל בני קבוצת גיל זו עברו ממחוז המרכז למחוז תל-אביב ולכן התשובה נכונה.
תשובה ) (4אינה נכונה .בקבוצת הגיל  55-64יצאו  2.6ממחוז המרכז ונכנסו  2.6למחוז תל-אביב .מצב זה יתכן
אם כל מי שיצא ממחוז המרכז נכנס למחוז תל אביב .התשובה תיתכן ולכן היא נפסלת.

.4

תשובה ) (3נכונה.
כדי למצוא את המחוז שבו לא ייתכן שכל הנכנסים מעל גיל  35היו אקדמאים ניעזר במספר הנכנסים ובמספר
האקדמאים במחוזות המופיעים בתשובות .נחפש מחוז שבו מספר הנכנסים מגיל  35ומעלה גדול ממספר
האקדמאים ולכן לא ייתכן שכל הנכנסים היו אקדמאים.
תשובה ) (1אינה נכונה .למחוז הצפון נכנסו כ 7-אלף )=  (3 + 1.3 + 0.9 + 1.3תושבים מעל גיל  .35מספר
הנכנסים האקדמאים הכולל היה  14.7אלף .התשובה תיתכן ולכן נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .למחוז חיפה נכנסו כ 11-אלף )=  (4.5 + 2.4 + 1.6 + 2.5תושבים מעל גיל  .35מספר
הנכנסים האקדמאים הכולל היה  12.1אלף .התשובה תיתכן ולכן נפסלת.
תשובה ) (3נכונה .למחוז המרכז נכנסו כ 18-אלף )=  (8.5 + 3.7 + 2.4 + 3.3תושבים מעל גיל  .35מספר
הנכנסים האקדמאים הכולל היה  .14.7מספר הנכנסים מגיל  35ומעלה גדול ממספר האקדמאים הכולל ולכן לא
ייתכן שכל הנכנסים היו אקדמים .לפיכך ,תשובה זו נכונה.
תשובה ) (4אינה נכונה .למחוז הדרום נכנסו כ 16-אלף )=  (6.2 + 3.3 + 2.5 + 3.7תושבים מעל גיל  .35מספר
הנכנסים האקדמאים הכולל היה  23.6אלף .התשובה תיתכן ולכן נפסלת.
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תשובה ) (2נכונה.
דרך א :הצבת מספרים מהראש
ניעזר בהצבת מספרים מהראש ונחשב בהתאם .נניח שמחירם המלא של כל אחד מהעציצים שקנה אליהו היה 100
ש"ח .נתון שעל שניים מהם קיבל הנחה של  ,50%כלומר שילם עליהם רק מחצית מהמחיר 50 -ש"ח לעציץ .על
השלושה הנותרים שילם מחיר מלא ,כלומר  100ש"ח לעציץ .נחשב את המחיר הכולל ששילם אליהו:
 ,50 + 50 + 100 + 100 + 100 = 400בסך הכל שילם אליהו  400ש"ח .אם לא הייתה הנחה היה צריך אליהו
לשלם  100ש"ח לכל חמשת העציצים 500 -ש"ח ,כלומר הוא חסך בסך הכל  100ש"ח .נחשב את ההנחה הכוללת
אחוז · שלם
נציב את המספרים שחישבנו ונקבל:
שקיבל אליהו באמצעות נוסחת האחוז לפיה :חלק =
100
 = 100אחוז · 500
100
 = 100 / : 5אחוז · 5
 = 20אחוז
לפיכך ,תשובה ) (2נכונה.
דרך ב :אלגברה
ניתן לפתור באופן דומה אך עם שימוש בנעלמים .נניח שמחיר מלא של עציץ הוא ) 2xהצבה נוחה לחישוב .(50%
על שני עציצים שילם אליהו  xש"ח בעקבות ההנחה ועל השלושה האחרים שילם  ,2xכלומר בסך הכל שילם
 .x + x + 2x + 2x + 2x = 8xאם היה משלם מחיר מלא על כל העציצים אליהו היה צריך לשלם ,5 · 2x = 10x
כלומר ההנחה הכוללת שקיבל שווה להפרש בין המחיר ששילם בפועל למחיר שהיה צריך לשלם ללא ההנחה:
 .10x  8x = 2xכעת נחשב את חלקה היחסי של ההנחה מתוך המחיר המלא שהיה אמור אליהו לשלם עבור
חמשת העציצים:
2x 1

10x 5
הנחה בגובה חמישית )שבר( מהמחיר המקורי ,היא למעשה הנחה של .20%
לפיכך ,תשובה ) (2נכונה.

.6

תשובה ) (2נכונה.
צלע · גובה
כדי למצוא את שטח המשולש  ABCניעזר בנוסחה לשטח משולש לפיה :שטח =
2
נתון שאורך הגובה לצלע  ACהוא  6ס"מ ,כלומר נותר לנו למצוא את אורך הצלע .AC
ניעזר בנתון על שטח חצי המעגל .מכיוון שמדובר בחצי מעגל AC ,הוא בהכרח הקוטר.
נשתמש בנוסחת שטח מעגל למציאת הרדיוס ועל ידי הכפלה ב 2-נוכל למצוא את הקוטר  .ACנוסחה לשטח
מעגל.r2 :
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מכיוון שמדובר בחצי מעגל ששטחו ידוע נציב את הנתונים ונקבל:
2

r
/ 2
2
4 = r2 / : 
4  r2 /
2 

2=r
קיבלנו שרדיוס המעגל שווה ל 2-ס"מ ומכאן שאורך הקוטר הוא  4ס"מ .כעת ,נחשב את שטח המשולש באמצעות
64
הנוסחה 12 :
 .קיבלנו ששטח משולש  ABCהוא  12סמ"ר ולכן תשובה ) (2נכונה.
2

.7

תשובה ) (2נכונה.
כדי למצוא למה שווה  yניעזר בפישוט אלגברי של המשוואה הנתונה.

xy
 y /   x  y
xy
)x · y = y · (x + y
xy = xy + y2 / xy
0 = y2
0=y

לפיכך ,תשובה ) (2נכונה.

.8

תשובה ) (2נכונה.
כדי למצוא את  Aניעזר בנתונים שיש לנו על  Aו.B -
נשים לב שבתרגיל הכפל הנתון ,כאשר כופלים את  Aבעצמו )ספרת האחדות של המספר העליון בספרת האחדות
של המספר התחתון( מקבלים תוצאה שספרת האחדות שלה גם היא  .Aזוהי תכונה מיוחדת ולכן נבדוק אלו
מהתשובות מקיימות אותה .במידה והתשובה מקיימת תכונה זו ,נמצא את  Bבאמצעות  Aונבדוק האם הצבת
הערכים בתרגיל הכפל מניבה תוצאה נכונה.
תשובה ) (1אינה נכונה .אם  A = 5נקבל .5 · 5 = 25 :ספרת האחדות של המכפלה היא  .5נציב  A = 5בנתון
הראשון ונקבל .B = 5 + 3 = 8 :נציב בתרגיל הכפל ונקבל .15 · 5 = 85 :השוויון אינו נכון ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה .אם  A = 6נקבל .6 · 6 = 36 :ספרת האחדות של המכפלה היא  .6נציב  A = 6בנתון הראשון
ונקבל .B = 6 + 3 = 9 :נציב בתרגיל הכפל ונקבל .16 · 6 = 96 :השוויון נכון ולכן התשובה נכונה.
תשובה ) (3אינה נכונה .אם  A = 3נקבל . 3 · 3 = 9 :ספרת האחדות של המכפלה שונה מ 3-ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .אם  A = 4נקבל .4 · 4 = 16 :ספרת האחדות של המכפלה שונה מ 4-ולכן התשובה
נפסלת.
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.9

תשובה ) (3נכונה.
כדי למצוא את יחס השטחים ניעזר בהצבת מספרים מהראש.
1
על מנת להימנע משברים נציב  2ס"מ באורך צלע הריבוע .מהנתון CD
2
) (CDהוא  2ס"מ ,אז  .GC = 1מהנתון  EB = 2 · BCנובע שאם אורך צלע הריבוע ) (BCהוא  2ס"מ,
אז  .EB = 4נחשב את השטחים לפי הנוסחה צלע· צלע .שטח הריבוע שווה ל (2 · 2) 4-סמ"ר .צלע  ECשל
המלבן שווה לסכום הקוים  EBו ,EC = 2 + 4 = 6 :BC-כבסרטוט:

 GC נובע שאם אורך צלע הריבוע

A

D
 2ס"מ
C
 1ס"מ

 2ס"מ

B

 4ס"מ

E
F

G
 6ס"מ

מכך נובע ששטחו של המלבן שווה ל (6 · 1) 6-סמ"ר.
 4 2שטח הריבוע ABCD
לפיכך  ,
ולכן ,תשובה ) (3נכונה.
שטח המלבן EFGC
6 3

.10

תשובה ) (1נכונה.
ניעזר בהצבת מספרים מהראש ונבדוק באמצעותם את הביטויים שבתשובות.
2
1
נציב  x ו. y  -
5
5
1 2 3
תשובה ) (1נכונה .נציב את הערכים שבחרנו ונקבל . x  y    :ערך הביטוי קצת יותר גדול מחצי.
5 5 5
1 2
תשובה ) (2אינה נכונה .נציב את הערכים שבחרנו ונקבל . 2x  2   :ערך הביטוי קטן מחצי.
5 5
תשובה ) (3אינה נכונה .נציב את הערכים שבחרנו ונקבל:
2

2

1
4
5 1
1 2
 . x 2  y 2       ערך הביטוי קטן מחצי.



25 25 25 5
5 5
1 2 2
 . x  y   ערך הביטווי קטן מחצי.
תשובה ) (4אינה נכונה .נציב את הערכים שבחרנו ונקבל:
5 5 25
קיבלנו שערך הביטוי בתשובה ) (1הוא הגדול ביותר ולכן זו התשובה הנכונה.
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.11

תשובה ) (4נכונה.
כדי למצוא את מספר הסוכריות הכולל שחילקה סבתא בתיה ניעזר בבניית משוואה לפי הנתונים ופישוט אלגברי שלה.
נסמן ב 6x-את מספר הסוכריות שקיבל הנכד הבכור .בחירה זו נוחה משום שהיא מתחלקת בקלות גם ב 2-וגם
ב ,3-כפי שנתון בהמשך השאלה .נתון שמספר הסוכריות שקיבל הנכד הבכור כפול ממספר הסוכריות שקיבל הנכד
האמצעי ,כלומר הנכד האמעי קיבל  3xסוכריות .בנוסף נתון שמספר הסוכריות שקיבל הנכד הבכור גדול פי 3
ממספר הסוכריות שקיבל הנכד הצעיר ,כלומר הנכד הצעיר קיבל  2xסוכריות .קיבלנו שמספר הסוכריות הכולל
שסבתא בתיה חילקה הוא  .6x + 3x + 2x = 11xניעזר בנתון הנוסף לפיו הנכד האמצעי קיבל  2סוכריות יותר
מהנכד הצעיר ,כלומר ההפרש בין מספרי הסוכריות שלהם הוא  .2נבנה משוואה .3x = 2x + 2 :נבודד את x
ונקבל .x = 2 :כעת ,ניתן לחשב את מספר הסוכריות הכולל .11 · 2 = 22 :סבתא בתיה חילקה בסך הכל 22
סוכריות ולכן תשובה ) (4נכונה.

.12

תשובה ) (4נכונה.
כדי למצוא את מספר הצירופים האפשריים לסיסמה נחשב בנפרד את מספר הסיסמאות בנות  4ספרות ואת מספר
הסיסמאות בנות  5ספרות ולאחר מכן נסכום אותם.
נתון שכל אחת מספרות הסיסמה יכולה להיות ספרה בין  ,0-9כלומר בסך הכל  10אפשרויות ,ומכיוון שאותה
ספרה יכולה לחזור על עצמה מספר האפשרויות נשאר קבוע לכל ספרה בסיסמה.
סיסמה בת  4ספרות:
מספר הספרות
מספר הספרות
מספר הספרות
מספר הספרות
האפשריות
האפשריות
האפשריות
האפשריות

10
ספרה רביעית

10
ספרה שלישית

10
ספרה שנייה

10
ספרה ראשונה

סיסמה בת  5ספרות:
מספר הספרות
האפשריות

מספר הספרות
האפשריות

מספר הספרות
האפשריות

מספר הספרות
האפשריות

מספר הספרות
האפשריות

10
ספרה חמישית

10
ספרה רביעית

10
ספרה שלישית

10
ספרה שנייה

10
ספרה ראשונה

כעת ,נכפול את מספר האפשרויות כדי למצוא כמה צירופים קיימים .עבור סיסמאות בנות  4ספרות מספר
הצירופים האפשרי הוא .10 · 10 · 10 · 10 = 104 :באופן דומה ,עבור סיסמאות בנות  5ספרות מספר הצירופים
האפשרי הוא.10 · 10 · 10 · 10 · 10 = 105 :
נחבר את מספרי הצירופים שמצאנו ונקבל ,104 + 105 :ולכן תשובה ) (4נכונה.
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.13

תשובה ) (3נכונה.
כדי למצוא למה שווה  zניעזר בפישוט אלגברי של המשוואות הנתונות.
על מנת למצוא את  zנרצה לבודד אותו באחד מאגפי המשוואה:

/  x3

 y3

z
3

x

z  y3  x 3
3

כעת נשתמש בנתון  xy = 4ונציב  4במקום  xyבשורש 23  8 :

3

 4

.z 



xy



z

לפיכך ,תשובה ) (3נכונה.

.14

תשובה ) (4נכונה.
לפי התשובות יש לבטא את  γבאמצעות  αו.β-
כדי לעשות זאת נשתמש בתכונות של זוויות בין ישרים מקבילים ובצורות מוכרות בסרטוט.



180 

180  

a




b

נשים לב ש γ-היא זווית חיצונית לשני המשולשים שנוצרים בסרטוט ,כלומר מספיק לדעת את גודלן של שתי
הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה כדי למצוא אותה .במשולש העליון ניתן להשלים את הזווית הפנימית
שצמודה ל α-לזווית בת ) (180  αמעלות .הזווית הפנימית הנוספת שאיננה צמודה ל γ-שווה ל(180  β) -
מעלות מכיוון שהיא וזווית  βזוויות משלימות ל 180-בין ישרים מקבילים .מצאנו את הזוויות הפנימיות הדרושות
על מנת לבטא את  γבאמצעות משפט זוית חיצונית:
) = (180 – ) + (180 – 
 = 360 –  – 
לפיכך ,תשובה ) (4נכונה.
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תשובה ) (2נכונה.
דרך א :תכונות ממוצע
ניעזר בתכונות ממוצע .נזכור שהממוצע מסמל את נקודת האיזון ,והמספרים הקטנים ממנו והגדולים ממנו
צריכים "למשוך" באופן שווה משני צדדיו .לפי הנתון ,ישנם  4מספרים שממוצעם הוא  .72לשם הנוחות ניתן
להניח שכל אחד מארבעת המספרים שווה ל 72-כלומר ,יש  4מספרים שכל אחד מהם "מושך" את הממוצע מטה
ב) 6-ההפרש בין  78ל ,(72-בסה"כ  (4 · 6 =) 24יחידות מתחת לממוצע .על מנת לשמור על ממוצע 6 ,78
המספרים האחרים צריכים "למשוך" את הממוצע כלפי מעלה גם כן ב 24-יחידות .כדי לחשב את הממוצע של 6
24
 ,כלומר כל אחד מהם נמצא במרחק  4יחידות מעל הממוצע של כל
מספרים אלו נניח שהם שווים ונחשב 4 :
6
 10המספרים ולכן שווה ל .(78 + 4 =) 82 -אם כל אחד מ 6-המספרים שווה  82גם הממוצע שלהם הוא  82ולכן
תשובה ) (2נכונה.
דרך ב :ממוצע משוקלל
משקל הקבוצה · ערך הקבוצה  +משקל הקבוצה · ערך הקבוצה
.
ניתן להיעזר בנוסחת ממוצע משוקלל לפיה:
סכום המשקלים
ניתן לחשוב על  4המספרים שממוצעם ידוע ו 6-המספרים שאת הממוצע שלהם אנו מחפשים כשתי קבוצות
המשפיעות על הממוצע הכולל ומשקלן הוא כמות המספרים בכל קבוצה .נקבל:
4  72  6x
 78 / 10
10
4 · 72 + 6x = 780
288 + 6x = 780 /288
6x = 492 / : 6
x = 82
תשובה ) (2נכונה.

.16

תשובה ) (2נכונה.
כדי למצוא את ערכי נקודה  Dניעזר בנוסחת שטח טרפז לפיה:
סכום הבסיסים · גובה
.
2
D
x
על מנת למצוא את ערכי נקודה  Dיש למצוא את אורך הבסיס AD
ואת ערכי נקודה  .Aגובה הטרפז הוא ערך ה y-של נקודה  Bבערך
מוחלט )גובה הוא אורך חיובי( ולכן שווה ל .2-אורך הבסיס BC
הוא הפרש ערכי ה x-של נקודות  Bו.BC = 1  (2) = 3 :C-
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נציב את שטח הטרפז הנתון ואת המספרים שחישבנו בנוסחה ונקבל:

(AD  BC)  AB
 16
2
(AD  3)  2
 16
2
(AD + 3) = 16
AD = 13
אורכו של בסיס  ADהוא  .13ערך ה x-של נקודה  Aשווה לערך ה x-של נקודה  Bמכיוון שהן נמצאות על אותו
ישר המקביל לציר ה ,x-כלומר מרחקה מציר ה x-הוא  .2כעת נחסר מאורך  ADאת מרחקה של  Aמציר הx-
ונקבל שערך ה x-של נקודה  Dהוא  .(13  2 =) 11ערך ה y-של נקודה  Dהוא  0מכיוון שהיא נמצאת על ציר ה.x-
קיבלנו שערכי נקודה  Dהם ) (11, 0ולכן תשובה ) (2נכונה.

.17

תשובה ) (2נכונה.
כדי למצוא את התשובה האפשרית להפרש בין מספרי הדיירים ניעזר בפירוט שיטתי .מכיוון שישנה רק תשובה
נכונה אחת ,מספיק למצוא דוגמה אחת שתתאים לאחת התשובות.
קומה 1

קומה 2

קומה 3

קומה 4

קומה 5

קומה 6

הפרש בין  1ל6-

0

2

0

2

0

2

2

0

2

0

2

4

2

2

0

2

0

2

4

6

6

ניתן לקבל הפרש של  6בין מספר דיירי הקומה השישית למספר דיירי הקומה הראשונה ולכן ,תשובה ) (2נכונה.
*ישנן דרכים נוספות להגיע להפרש של .6

.18

תשובה ) (4נכונה.
כדי למצוא את ערכו של הביטוי המבוקש ניעזר בשתי המשוואות הנתונות ונפשט אותן כך שנקבל ביטוי דומה
לביטוי שאנו מחפשים.
נשים לב כי המשוואה הראשונה מכילה חלק מנוסחת הכפל המקוצר אך חסר בה חלק .בנוסף ,נשים לב כי a · b
שווה בדיוק מחצית מ .a2 + b2-נכפיל את המשוואה השנייה ב:2-
 .a · b = 20  2 · a · b · = 40כעת ,נציב אותה במשוואה הראשונה:
2
2
a + b = 40
a2 + b2 = 2ab / 2ab
a2 + b2 – 2ab = 0
(a – b)2 = 0 /

|a – b| = 0
לפיכך ,תשובה ) (4נכונה.
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.19

תשובה ) (4נכונה.
כדי למצוא את אורך המוט המקסימלי ננסה להבין כיצד הוא יהיה מונח בחבית.
האפשרות שתאפשר לו להיות באורך מקסימלי היא באלכסון )ראה סרטוט( .המוט
ייצור מעין משולש ישר זווית שבסיסו הוא קוטר הבסיס ,גובהו זהה לגובה הגליל
והיתר הוא אורך המוט .נחשב את אורך היתר באמצעות משפט פיתגורס כאשר
אורכם של הניצבים הם  2rו:h-

h
2r

x  h 2  (2r) 2  h 2  4r 2
האורך המקסימלי של המוט הוא h 2  4r 2

.20

ולכן תשובה ) (4נכונה.

תשובה ) (1נכונה.
נבחין כי המכונה אמנם מוסיפה כוח עבודה של  4פועלים ,אך מנטרלת כוח עבודה של פועל אחד ,אותו יש להקצות
לתפעול המכונה .כלומר ,כעת יש  29פועלים ,וכן פועל אחד שמפעיל את המכונה ויחד הם עובדים כמו  4פועלים:
4 + 29 = 33
כלומר ,ההספק כעת שווה להספקם של  33פועלים .על מנת לחשב פי כמה גדל ההספק כתוצאה מהכנסת המכונה
33 11

נבדוק פי כמה גדל כוח העבודה ביחס למצב הקודם:
30 10
תשובה ) (1נכונה.
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פתרונות  -אנגלית  -פרק ראשון
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה
.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

2

3

4

4

4

4

4

2

1

1

2

1

16

17

18

19

20

21

22

4

2

4

4

1

1

1

באמצעות גירוי של מערכת העצבים.

במשפט נכתב שקפאין ,חומר הנמצא בקפה ,יכול להפוך אדם ליותר

המילה החסרה היא תיאור לתחושה המוגברת שאדם חש לאחר שתיית קפה .תשובה ) (1מתאימה.
"קפאין ,חומר הנמצא בקפה ,יכול להפוך אדם ליותר עֵ ָרנִ י באמצעות גירוי של מערכת העצבים".
תשובה ) = alert (1עֵ ָר ִני
תשובה ) = graceful (2חינני
תשובה ) = stale (3מעופש
תשובה ) = intact (4שלם ,ללא פגע
.2

במשפט נכתב שהסטטיסטיקה מראה שלמרות שהחוק הסיני

על רוב האזרחים רכישת נשק ,רבים מהם

מחזיקים ברשותם אקדח .התשובה צריכה להיות פועל שמתאים לתאר מהי עמדת החוק הסיני בנוגע להחזקת נשק
שמנוגד לכך שאזרחים רבים מחזיקים אקדח .תשובה ) (2מתאימה.
" הסטטיסטיקה מראה שלמרות שהחוק הסיני אוסר על רוב האזרחים רכישת נשק ,רבים מהם מחזיקים ברשותם
אקדח".
תשובה ) = emerges (1צץ ,מתגלה
תשובה ) = prohibits (2אוסר ,מונע
תשובה ) = resigns (3מתפטר
תשובה ) = distracts (4מסיח )את תשומת הלב(

.3

במשפט נכתב שאימלדה מרקוס ,אשתו של נשיא הפיליפינים לשעבר ,הייתה

ידועה לשמצה :היא בזבזה

סכומים עצומים של כסף על נעליים וביגוד .נחפש תיאור שיתאים להסביר מדוע יצא לאימלדה מרקוס שם רע ,וכן
יתקשר להוצאות הכספיות הגדולות המשויכות לה .תשובה ) (3מתאימה.
"אימלדה מרקוס ,אשתו של נשיא הפיליפינים לשעבר ,הייתה בזבזנית ידועה לשמצה  :היא בזבזה סכומים
עצומים של כסף על נעליים וביגוד".
תשובה ) = crucial (1מכריעה
תשובה ) = figurative (2פיגורטיבית ,מציגה דברים כפי שהם במציאות
תשובה ) = extravagant (3בזבזנית ,פזרנית
תשובה ) = remorseful (4מלאת חרטה
© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ
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.4

במשפט נכתב שבמהלך מלחמת האזרחים באמריקה ,הנשיא אברהם לינקולן שלח את הנרי וורד ביצ'ר לאירופה על
תמיכה למשרת הנשיא .המילה החסרה צריכה להיות פועל שמתאים להיעשות על תמיכה .תשובה )(2

מנת
מתאימה.
" במהלך מלחמת האזרחים באמריקה ,הנשיא אברהם לינקולן שלח את הנרי וורד ביצ'ר לאירופה על מנת לאסוף
תמיכה למשרת הנשיא".
הערה :הנרי וורד ביצ'ר היה כומר קהילתי ופעיל חברתי ופוליטי שפעל בארצות הברית במאה ה.19-
תשובה ) = blend (1לערבב
תשובה ) = rally (2לאסוף ,לכנס
תשובה ) = expel (3לגרש
תשובה ) = mock (4ללעוג

.5

במשפט נכתב שעדרים של למות וכבשים רועים יחד על ה

של הרי האנדים .המילה החסרה צריכה לתאר

מקום כלשהו שניתן לרעות בו בהרי האנדים .תשובה ) (3מתאימה.
"עדרים של למות וכבשים רועים יחד על המדרונות של הרי האנדים ".
תשובה ) = hints (1רמזים
תשובה ) = flakes (2פתיתים ,חלקיקים
תשובה ) = slopes (3מדרונות
תשובה ) = polls (4סקרים

.6

במשפט נכתב שהילד הראשון ש

באמצעות הפריה חוץ גופית נולד בשנת  .1978נחפש פועל שמתאים לתאר

מה קורה לילד בתהליך ההפריה .תשובה ) (4מתאימה.
" הילד הראשון שנוצר באמצעות הפריה מלאכותית נולד בשנת ".1978
הערה :הפריה חוץ גופית מכונה לעיתים קרובות הפרית מבחנה בלשון הדיבור.
תשובה ) = condensed (1רוכז ,נדחס
תשובה ) = convened (2התכנס
תשובה ) = confronted (3התעמת
תשובה ) = conceived (4נוצר ,הופרה

.7

במשפט נכתב שלמנהיגים מ 15-מדינות באיים הקאריביים

לטפח קשרים קרובים במסחר ותיירות .נחפש

פועל שיתאר מה עשו יחד מנהיגים ממדינות שונות על מנת לטפח קשרים קרובים ביניהם .תשובה ) (4מתאימה.
"מנהיגים מ 15-מדינות באיים הקאריביים התחייבו לטפח קשרים קרובים במסחר ותיירות".
תשובה ) = disposed (1זרקו ,נפטרו מ-
תשובה ) = lingered (2התעכבו ,התמהמהו
תשובה ) = concealed (3הסתירו
תשובה ) = pledged (4התחייבו
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.8

במשפט נכתב שהרבה מלזים מ

סיני ,דוברים ניבים שמקורם בדרום סין .התשובה הנכונה צריכה להסביר

איזה מלזים דוברים ניבים בעלי דמיון לסינית .תשובה ) (4מתאימה.
"הרבה מלזים ממוצא סיני ,דוברים ניבים שמקורם בדרום סין".
הערה :ניב מוכר גם כדיאלקט או להג.
תשובה ) = intent (1כוונה
תשובה ) = content (2תוכן
תשובה ) = extent (3היקף
תשובה ) = descent (4מוצא
.9

תשובה ) (4נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :טירה בממלכת דנמרק היא התפאורה למחזה 'המלט' שנכתב על ידי שייקספיר".
תשובה ) (1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהמחזה 'המלט' של שייקספיר הוצג לראשונה בטירה בדנמרק .במשפט
המקורי נכתב שהטירה היא רק התפאורה של המחזה .קיימת הוספת מידע )'לראשונה'( שמצביעה גם על נחרצות
שלא הופיעה במשפט השאלה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב כי המחזה 'המלט' מבוסס על אירועים שקרו בטירה בדנמרק .במשפט
המקורי נכתב על התפאורה של המחזה ולא על מה המחזה מתבסס .קיים שינוי ברעיון המרכזי של המשפט ועל כן
התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב ששייקספיר כתב את 'המלט' אחרי ביקור בטירה בדנמרק ,ואילו במשפט
השאלה מתייחסים לטירה כתפאורה של המחזה בלבד .מלבד הוספת מידע על יעדיו של שייקספיר ,התשובה
מכילה יחס זמנים שלא הופיע במשפט המקורי ועל כן התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .בתשובה נכתב שסיפורו של המלט מתרחש בטירה דנית .לא קיים בסיס לפסילת התשובה ועל כן
היא התשובה מתאימה.

 .10תשובה ) (4נכונה.
כמ ֵגנַת זכויות האישה ,הייתה גם ְמבַ ֶקּ ֶרת גלויה של
במשפט המקורי נכתב" :סוזן ב .אנתוני ,הידועה בעיקר ְ
עבדות".
תשובה ) (1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שסוזן ב .אנתוני הייתה פעילה בתנועות לזכויות נשים ונגד העבדות.
אמנם מבנה התשובה שומר על קשר של הוספה )היא עשתה שני דברים( ,אך במשפט השאלה לא נכתב שהיא
הייתה פעילה בתנועה נגד עבדות אלא רק שהיא הייתה מבקרת גלויה של העבדות .התשובה נפסלת.
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תשובה ) (2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שלמרות שרוב זמנה הוקדש לתנועות נשים ,סוזן ב .אנתוני לחמה גם
לסיום העבדות .בתשובה זו נשמר קשר ההוספה ,אך מתווסף ניגוד ומפורט הזמן שהשקיעה שמהווים הוספת מידע
ושינוי ברעיון המרכזי ,ועל כן התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שסוזן ב .אנתוני הייתה לוחמת זכויות נשים הכי מפורסמת בזמנה ,והיא
גם הובילה מאבק נגד עבדות .במשפט המקורי לא צוין שהיא הייתה הכי מפורסמת אלא רק שהייתה מפורסמת
בעיקר בשל מאבקיה ,ונחרצות זו מהווה סטייה מהרעיון המרכזי במשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .בתשובה נכתב שסוזן ב .אנתוני הייתה ידועה בעיקר בשל מאבקה לזכויות נשים ,אך גם התנגדה
לעבדות באופן פומבי .התשובה מתאימה.

.11

תשובה ) (2נכונה.
במשפט המקורי נכתב " :אם הפנינה אינה תמיד לבנה ,ואף לא מתהווה באופן בלעדי בצדפות".
תשובה ) (1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שאם הפנינה שהיא לא לבנה ,לא נוצרת בצדפות .במשפט המקורי
מופיעות הסתייגות )'אינה תמיד'' ,באופן בלעדי'( שנעדרות מהתשובה ,ולכן ניתן לפסול את התשובה על בסיס
מידת נחרצותה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה .בתשובה נכתב שאם הפנינה מגיעה מיותר ממקור אחד ובמגוון צבעים .התשובה שומרת על
הרעיון המרכזי ועל כן זו התשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שצבעה של אם הפנינה תלוי במקום שבו נוצרה .במשפט המקורי נכתבו
שתי עובדות על אם הפנינה ואילו בתשובה זו נוסף קשר של תלות בין צבעה והיכן מתהווה .קשר זה מהווה הוספת
מידע ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .בתשובה נכתב שלא אם הפנינה ולא הצדפה בה היא נוצרה הן תמיד לבנות .במשפט
המקורי התשובה נפסלת.

.12

תשובה ) (1נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :תופעת הטלפון הנייד הפכה את תא הטלפון הבריטי האדום והמוערך לכמעט חסר
שימוש".
תשובה ) (1נכונה .בתשובה זו נכתב שבבריטניה ,טלפונים ניידים משאירים מעט שימוש לתאי הטלפון האדומים
האהובים .התשובה מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתשובה נכתב שלמרות נוחותם ,לטלפונים ניידים לעולם לא יהיה את הקסם של תאי
הטלפון הבריטיים האדומים .במשפט המקורי לא נכתב שלטלפונים הניידים אין משהו שיש לתאי הטלפון ,ועל כן
קיימת סטייה מהרעיון המרכזי של המשפט והתשובה נפסלת.
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תשובה ) (3אינה נכונה .בתשובה נכתב שעדיין ניתן לראות תאי טלפון אדומים בבריטניה ,למרות תפוצתם הרחבה
של טלפונים ניידים .מווסף למשפט זה קשר של ניגוד )למרות( ולכן הרעיון המרכזי משתנה והתשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .בתשובה נכתב שתא הטלפון ,סממן תרבותי בריטי ,נשאר יותר פופולארי מהטלפון הנייד.
קיים היפוך מהמשפט המקורי שבו נאמר שהפופולריות של הטלפונים הניידים משאירים מעט שימוש לתאי
הטלפון .התשובה נפסלת.
 .13תשובה ) (1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים לקרוא את הפסקה הראשונה ולהבין מה לא נכתב בה .מכיוון ששואלים אותנו
על מידע שלא ניתן להבינו מהפסקה ,נקרא את הפסקה בעיון ,כל פעם משפט אחד ,ונסמן לעצמנו מה כן ניתן ללמוד
מהפסקה .במשפט הראשון מסופר לנו על האגם ,מימיו העמוקים והצלולים ,היותו השלישי בגודלו באפריקה ועל
כך שיש בו מאות מינים של דגים .במשפט השני מספרים לנו שמכיוון שהוא מבודד ,הזנים שבו הם אנדמיים.
במשפט השלישי נכתב שהוא בעל ערך מחקרי למדענים .לאחר שהבנו את הפסקה ,נחזור לתשובות ונפסול תשובות
שמופיעות בפסקה.
תשובה ) (1נכונה .בתשובה נכתב שבאגם יש יותר דגים מכל אגם אחר באפריקה .במשפט הראשון בפסקה יש
התייחסות לכך שהאגם הוא השלישי בגודלו באפריקה ,אך לא נעשית השוואה בין מספר הדגים באגם למספר
הדגים באגמים אחרים .מכיוון שמידע זה לא נמצא בפסקה ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה ) (2אינה נכונה .במשפט האחרון בפסקה נכתב כי האגם יקר ערך למדענים שכן הוא מציע מערכת
אקולוגית מבודדת ולכן המידע מופיע בטקסט והתשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .במשפט השני בפסקה נכתב שישנם מאד סוגים של דגים באגם ושרובם הם אנדמיים ולכן
המידע מופיע בטקסט והתשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .במשפט השני נכתב שמכיוון שהאגם מבודד מגופי מים אחרים ,הדגים שבו הם אנדמיים
ולכן המידע מופיע בטקסט והתשובה נפסלת.
 .14תשובה ) (2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להבין את הרעיון המרכזי של הפסקה השנייה .כדי לעשות זאת נתחיל לקרוא
את הפסקה מתחילתה ,ונמשיך עד שנבין את הרעיון המרכזי שמובע בה .במשפט הראשון נכתב על מין מסוים של
דג )הציצליד( שחי באגם .במשפטים השני והשלישי מתחילה חלוקה של הציצלידים לשני מינים עיקריים והמשפט
הרביעי נפתח במילה " "Theyשמכווינה חזרה לציצלידים .ניתן להבין מקריאת המשפטים הראשונים שהפסקה
עוסקת בציצלידים ועובדות עליהם.
תשובה ) (2היא התשובה הנכונה .ביתר התשובות מתייחסים להיבטים מסוימים המוזכרים בטקסט אך אינם
מביעים את המטרה המרכזית של הפסקה.
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 .15תשובה ) (1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים לפרש ביטוי המופיע בשורה  .7נעבור לשורה שבע ונקרא מתחילת המשפט
כדי להבין את ההקשר שבו נאמר הביטוי .במשפט נכתב שמבונה ,שמשעות השם הוא  , Rock dwellerהוא השם
של הדגם שחיים במים הרדודים ומלאי האבנים של האגם .כעת נעבור לבחינת התשובות ונפסול תשובות שאינן
מתאימות להקשר.
תשובה ) (1נכונה .תשובה זו מציעה שפירוש הביטוי הוא מי שמתגורר ליד סלעים ,מכיוון שזה מתאים למה שנכתב
בפסקה לא נפסול את התשובה.
תשובה ) (2אינה נכונה .תשובה זו מציעה שפירוש הביטוי הוא מי שיש לו את אותו הצבע של האבנים .התשובה
אינה מתאימה לכתוב בפסקה ועל כן ניתן לפסול.
תשובה ) (3אינה נכונה .תשובה זו מציעה שפירוש הביטוי הוא מי שאוהב סלעים .התשובה אינה מתאימה לכתוב
בפסקה ועל כן ניתן לפסול.
תשובה ) (4אינה נכונה .תשובה זו מציעה שפירוש הביטוי הוא מי שיש לו צורה כמו של אבן .התשובה אינה
מתאימה לכתוב בפסקה ועל כן ניתן לפסול.
 .16תשובה ) (4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להבין מהפסקה השנייה למה קוראים לציצלידות הפיקוק בשם זה .נמשיך
את הקריאה בפסקה השנייה מאיפה שהפסקנו מהשאלה הקודמת ונחפש מילות מפתח שיעזרו לנו להתמקד
במקום הנכון .בשורה  8נמצא את ציצלידות הפיקוק ונתחיל את הקריאה המעמיקה .במשפט שלאחר מכן נכתב
שהן חייבות את השם למשהו שקשור בציפור הפיקוק )הטווס(.
תשובה ) (1אינה נכונה .בתשובה נכתב ששמן נובע מהיותן יפות ,ואמנם זה מוזכר בטקסט אך לא בהיבט של שמן.
ניתן לפסול את התשובה.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתשובה נכתב ששמן נובע מכך שהן גרות במים הפתוחים .אמנם זה מוזכר בטקסט אך לא
בהיבט של שמן.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתשובה נכתב ששמן נובע מהצבעים הבוהקים שלהן ,ואמנם זה מוזכר בטקסט אך לא
בהיבט של שמן .ניתן לפסול את התשובה.
תשובה ) (4נכונה .בתשובה נכתב ששמן נובע מצבעיהן שדומים לצבעים של טווסים .מכיוון שזוהי התשובה
היחידה שמזכירה את הקשר עם הטווס בהקשר בחירת שמן ,ומכיוון שפסלנו את שלושת התשובות הקודמות-
נסמן זאת כתשובה הנכונה.
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 .17תשובה ) (2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים לקבוע מה הקשר בין הציצילידות ואקווריום ,על פי הפסקה השלישית.
ראשית נקרא את הפסקה השלישית וננסה להתמקד ביחסים בין הציצילידות והאקווריום .במשפט השני נכתב לי
שהציצילידות הפכו להיות דגי אקווריום פופולריים מאד מכיוון שהם אטרטקיביים והטיפול בהם הוא פשוט.
במשפט הרביעי מוסיפים גם שיש הטוענים שציצלידות שגודלו באקווריום פחות צבעוניים מאלו שגדלו בסביבתן
הטבעית )אך עדיין הן מרשימות מאד( .בהמשך הפסקה לא מספרים עוד על הקשר בין הציצלידות והאקווריום.
כעת ניתן לעבור לתשובות ולפסול תשובות שאינן מתייחסות לקשרים שמצאנו בפסקה שלישית.
תשובה ) (1אינה נכונה .ההשלמה בתשובה מציעה שצריך להפריד בין דגים אחרים לדגים אלו באקווריום .לא
נכתב על דגים אחרים בפסקה ולכן ניתן לפסול את תשובה זו.
תשובה ) (2נכונה .ההשלמה בתשובה זו מציעה שהם יכולים להיות פחות צבעוניים כאשר הם גודלו באקווריום.
קשר זה נמצא בפסקה ולכן לא נפסול את התשובה .היא התשובה הנכונה.
תשובה ) (3אינה נכונה .ההשלמה בתשובה זו מציעה שההם אינם חיים הרבה באקווריום .לא נכתב דבר על אורך
חייהם באקווריום ולכן ניתן לפסול את התשובה.
תשובה ) (4אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו גורסת שהם צריכים אקווריום גדול .לא נכתב בפסקה על
גודל האקווריום להם הם זקוקים ולכן ניתן לפסול את תשובה זו.
 .18תשובה ) (4נכונה.
זוהי שאלה כללית בה אנו נדרשים לבחור כותרת מתאימה לקטע .נענה על השאלה הזו רק לאחר שענינו על כל שאר
השאלות שקשורות לקטע זה .בפסקה הראשונה הראשונה הרעיון המרכזי הוא הסבר של המונח Trompe l'Oel
)על פי שאלה  .(19בפסקה השניה והשלישית הרעיון המרכזי הוא ההיסטוריה וההתפתחות של המונח Trompe
 .l'Oelבפסקה האחרונה )שנפתחת במילה " ("Todayקראנו מעט מאד אך כנראה מדובר בהקשר מסוים לתקופה
שלנו .אם כך ,אנו מחפשים כותרת שתתאים להסבר על המונח ,הרקע ההיסטורי שלו וקשר מסוים לזמננו.
תשובה ) (1אינה נכונה .לפי תשובה זו ,כותרת מתאימה לקטע תהיה " מתקופה עתיקה כלשהי ועד תקופת
הבארוק" .אמנם כותרת זו מתייחסת להיסטוריה ,אך זהו לא הנושא שכל הקטע מתייחס אליו ולכן התשובה
נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .לפי התשובה זו ,כותרת מתאימה לקטע תהיה "ניצול מקומות קטנים" .בקטע אין
התייחסות גורפת למקומות קטנים ומידת התאמתם לסגנון המדובר ועל כן תשובה זו לא מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה .לפי התשובה זו ,כותרת מתאימה לקטע תהיה "משחקי או רציני" .הקטע לא בהיבטים
משעשעים או רציניים של המונח ועל כן תשובה זו לא מתאימה.
תשובה ) (4נכונה .לפי התשובה זו ,כותרת מתאימה לקטע תהיה "לא אמיתי בסופו של דבר" .הקטע לכל אורכו
מספר על התעתוע שעומד ביסוד המונח ועל כן התשובה מתאימה.
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 .19תשובה ) (4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים לקבוע מה היא מטרתה של הפסקה הראשונה .כדי לענות על השאלה נקרא
את הפסקה ,משפט משפט ,ונשאל את עצמנו מה הרעיון המרכזי שמועבר בטקסט .במפשט הראשון מספרים לי על
סיטואציה שבה נכנסים לחדר ורואים זבוב על תמונה ,מנסים להעיף אותו ומגלים שהוא חלק מהתמונה .ממשפט
זה לא הבנתי את הרעיון המרכזי בפסקה ולכן אמשיך לקרוא את המשפט השני .במשפט זה מספרים לי שהתמונה
והזבוב הן חלק מ  ,Trompe l'Oelמונח בצרפתית שמשמעו אחיזת עיניים ,ושמדובר בטכניקה אומנותית .המשפט
השלישי נפתח במילים … This is accomplishedדהיינו ,מסביר לי כיצד עושים זאת .המשפט הראשון פותח
בדוגמה ל  ,Trompe l'Oelהמשפט השני מסביר מה המשמעות והשלישי מסביר כיצד מבצעים זאת .ניתן להסיק
שהרעיון המרכזי בפסקה הוא הצגה והסבר כללי על .Trompe l'Oel

תשובה ) (1אינה נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה הראשונה היא להשוות בין Trompe l'Oel
לסגנון אומנותי אחר ,אך לא נכתב דבר על סגנון אחר ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה הראשונה היא לדון במקור של המונח
 .Trompe l'Oelמכיוון שלא דובר איתי על היסטוריה ולא נתקלנו ביחסי זמן כלשהם ,ניתן לפסול את התשובה.
תשובה ) (3אינה נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה הראשונה היא להסביר כיצד מבצעים את
הטכניקה .אמנם קיים פירוט על אמצעים שנועדו לתעתע בצופה ,אך מכיוון מה שהופיע בכפירוט בשורה השלישית
ולאחר מכן לא מוזכר לא יכול להחשב המטרה המרכזית של הפסקה ולכן ניתן לפסול את תשובה זו.
תשובה ) (4נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה הראשונה היא להסביר מה זה  .Trompe l'Oelזה
מתאים לנכתב בפסקה ולכן זוהי התשובה הנכונה.
 .20תשובה ) (1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו למצוא את הרעיון המרכזי של הפסקה השניה והשלישית .ממשפט השאלה ניתן להבין
ששתי הפסקות חולקות נושא משותף אחד ועלינו להבין מהו .נשתמש באותה הטכניקה שהשתמשנו בה בשאלה
הקודמת .נתחיל לקרוא ולתמצת לעצמנו את הפסקה השנייה עד שנבין מה הרעיון המרכזי בה .במשפט הראשון
נכתב שמקור המונח במאה ה 17-אך שיש לו שורשים קדומים יותר .במפשט השני פותחים ברומא העתיקה
ומתחילים לגולל סיפור על אמנים בתקופה זו .נעצור את הקריאה ונעבור לפסקה השלישית .המשפט הראשון אף
הוא מספר על ההיסטוריה של המונח .ניתן להניח ששני הפסקות קשורות אם כך ברעיונן המרכזי בדבר מה הקשור
להיסטוריה של המונח .נעבור לתשובות ונבדוק זאת.
תשובה ) (1נכונה .לפי תשובה זו ,הרעיון המרכזי שמחבר בין הפסקות הוא ההיסטוריה של המונח ,ועל פי מה
שקראנו אכן שתי הפסקות מספרות על העבר הרחוק.
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תשובה ) (2אינה נכונה .לפי תשובה זו ,הרעיון המרכזי הוא העקרונות והטכניקות של המונח .הקטעים שקראנו לא
עסקו בפירוט טכניקות או עקרונות עבודה אלא הסתכלו לעבר וסיפרו על מקור המונח ועל כן ניתן לפסול את
תשובה זו.
תשובה ) (3אינה נכונה .לפי תשובה זו ,הרעיון המרכזי הוא הסובייקטים של סגנון האומנות .בקטעים לא הוזכרו
סובייקטים ייחודיים או דובר כלל על מאפיינים ייחודיים של מה ניתן לצייר בטכניקה זו .על כן ,ניתן לפסול
תשובה זו.
תשובה ) (4אינה נכונה .לפי תשובה זו ,הרעיון המרכזי הוא לפרט על אמני  Trompe l'Oelמפורסמים .אמנם נכתב
על אמנים ספציפיים בפסקה השנייה אך בשלישית אלו לא צוינו כלל .במידה והקשר היה של אמנים מפורסמים
היינו מצפים לקרוא על מגוןו אמנים ותרומתם הייחודית לסגנון האומנות המדובר .התשובה נפסלת.

 .21תשובה ) (1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת ,בה אנו מתבקשים להבין איזו אמירה אינה נכונה לגבי זאיס ופרסיוס לפי הפסקה השניה.
כדי לענות על השאלה נעבור לפסקה השנייה ונמשיך לקרוא מאיפה שהפסקנו על מנת להבין מה נאמר לגבי אלו.
במשפט השני )שורה  (10מספרים על זאיס שהיה מצייר ענבים בצורה כל כך אמיתי שציפורים היו באות ומנסות
לאכול אותן .יריבו ,פרסיוס רצה להוכיח את עצמו ולכן צייר אף הוא ציור והזמין את זאיס שיראה אותו .כזאיס
הגיע הוא ראה וילון על התמונה והושיט את ידו כדי להסיט את הווילון ,רק כדי לגלות שהווילון הוא התמונה
עצמה .כעת נעבור לתשובות ונבדוק מה לא ניתן ללמוד מהסיפור על זאיס ופרסיוס.
תשובה ) (1נכונה .לפי תשובה זו ,זאיס ופרסיוס היו יריבים של פליני הזקן .על פי הפסקה ,לא נאמר לי שהם היו
יריבים של אדם שלישי אלא יריבים אחד של השני ,ועל כן תשובה זו לא נזכרת בטקסט והיא התשובה הנכונה.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שזאיס ופרסיוס חיו בזמנים עתיקים .מכיוון שזה נכתב במפורש בטקסט,
ניתן לפסול את התשובה.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שזאיס ופרסיוס יצרו ציורים בסגנון  .Trompe l'Oelמהות הסיפור
בפסקה זו הוא על ציוריהם המתעתעים ,ולכן ניתן להגיד שהם ציירו בסגנון  Trompe l'Oelולפסול את התשובה.
תשובה ) (4אינה נכונה .לפי תשובה זו זאיס ופרסיוס הכירו אחד את השני .דבר זה נכתב במפורש בטקסט ולכן
ניתן לפסול את התשובה.
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 .22תשובה ) (1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנחנו מתבקשים לבחור בהיגד שמתאים לנוף שמופיע בשורה  .22כדי להבין את ההשקפה
נעבור לשורה  22ונקרא מתחילת המשפט )שמתחיל בשורה  .(21נכתב שבתוך ה"חלון" יכולה להיחשף תמונת נוף
יפיפייה .נעבור לתשובות ונראה איזו תשובה יכולה להתאים לנוף יפיפיה שמביט מתוך "חלון" .נשים לב שהמילה
חלון נמצאת במרכאות כפולות מכיוון שלא מדובר בעצם בחלון ,אלא בתמונה מתעתעת בסגנון .Trompe l'Oel
תשובה ) (1נכונה .בתשובה זו מוצע הנוף הוא של אגם ,דבר המתאים לתיאור בטקסט.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתשובה זו מוצע שהנוף הוא של וילונות ארוכים שאינם תחת ההגדרה של נוף יפה.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתשובה זו מוצע שהנוף הוא של המטבח בדירה שאינה תחת ההגדרה של נוף יפה.
תשובה ) (4אינה נכונה .בתשובה זו מוצע שהנוף הוא הבניין השכן דבר שאינו מתאים לתיאור ההגדרה של הנוף.
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במשפט נכתב שכיוון שצמחים משחררים חמצן ,הדרוש לרוב הדברים החיים ,הם )הצמחים( _________ לחיים

על פני כדור הארץ .התשובה המתאימה צריכה לתאר את הקשר בין הצמחים לחיים על פני האדמה .תשובה )(2
מתאימה.
"כיוון שצמחים פולטים חמצן ,הדרוש לרוב הדברים החיים ,הם חיוניים לחיים על פני כדור הארץ".
תשובה ) = privileged (1מיוחסים
תשובה ) = essential (2חיוניים
תשובה ) = apparent (3נראים
תשובה ) = visible (4גלויים

.2

במשפט נכתב שנהר סנט לורנס ,שאורכו עולה על  1,200קילומטרים,

מימת אונטריו דרך דרום קוויבק

ועד למפרץ סנט לורנס .התשובה הנכונה צריכה לתאר מאפיין של הנהר שקשור בגופי מים נוספים ובתנועה ממקום
למקום .תשובה ) (1מתאימה.
"נהר סנט לורנס ,שאורכו עולה על  1,200קילומטרים ,זורם מימת אונטריו דרך דרום קוויבק ועד למפרץ סנט
לורנס".
תשובה ) = flows (1זורם
תשובה ) = holds (2מחזיק
תשובה ) = waves (3מנפנף
תשובה ) = spins (4מסתובב
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.3

במשפט נכתב שפולי סויה הם מזון חשוב באסיה ו

שם במשך אלפי שנים .נחפש תשובה שמתארת את מצב

פולי הסויה באסיה לאורך ההיסטוריה .תשובה ) (1מתאימה.
"פולי סויה הם מזון חשוב באסיה ומעובדים שם במשך אלפי שנים" .
תשובה ) = cultivated (1מעובדים
תשובה ) = legislated (2מחוקקים
תשובה ) = renovated (3משופצים ,מחודשים
תשובה ) = designated (4מיועדים

.4

במשפט נכתב שינשופים מסתמכים על חוש השמיעה ה

שלהם בכדי לאתר וללכוד טרף .התשובה צריכה

לתאר את חוש השמיעה של הינשופים בהקשר של איתור ולכידת טרף .תשובה ) (2מתאימה.
"ינשופים מסתמכים על חוש השמיעה החד שלהם בכדי לאתר וללכוד טרף".
תשובה ) = frank (1כנה ,גלוי לב
תשובה ) = acute (2חד ,חריף
תשובה ) = erratic (3בלתי-צפוי
תשובה ) = jovial (4עליז

.5

במשפט נכתב שתחייתה של השפה הוולשית היא חלק מהתחדשותה של תחושת הלאומיות ש_____
את ויילס בשנים האחרונות .המילה החסרה מתארת מה עשתה ההתחדשות של הלאומיות לווילס בשנים
האחרונות .תשובה ) (1מתאימה.
"תחייתה של השפה הוולשית היא חלק מהתחדשותה של תחושת הלאומיות שסחפה את ויילס בשנים האחרונות".
הערה :שממית היא סוג של לטאה.
תשובה ) = swept (1סחפה
תשובה ) = burst (2פרצה
תשובה ) = thrust (3דחפה
תשובה ) = lent (4השאילה
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במשפט נכתב שבין השנים  , 1500-1800צרפת הוּכְּ תָ ה שוב ושוב על ידי

; אלפי אנשים רעבו למוות .אנו

מחפשים דבר מה שיכול להכות במדינה ולגרום לאנשים לרעוב למוות .תשובה ) (1מתאימה.
"בין השנים  , 1500-1800צרפת הוּכְּ תָ ה שוב ושוב על ידי הרעב; אלפי אנשים רעבו למוות".
תשובה ) = famine (1רעב
תשובה ) = consent (2הסכמה
תשובה ) = solitude (3בדידות
תשובה ) = restraint (4ריסון ,איפוק

.7

במשפט נכתב שאריות אסייתים קטנים יותר מאשר ה

האפריקאים שלהם ,ויש להם ַרעֲמָ ה קצרה יותר.

אנו מחפשים מילה שתתאר את הקשר בין האריות האסייתים לאריות האפריקאיים .תשובה ) (4מתאימה.
"אריות אסייתים קטנים יותר מאשר העמיתים האפריקאים שלהם ,ויש להם ַרעֲמָ ה קצרה יותר".
תשובה ) = relapses (1הישנות ,הידרדרות
תשובה ) = facades (2חזות ,מראה
תשובה ) = grievances (3התמרמרות
תשובה ) = counterparts (4עמיתים

.8

במשפט נכתב שברוקולי ,ארטישוק ,ומלפפונים היו בין הירקות שהוגשו בדרך ֶקבַ ע ב

הרומאים העתיקים.

התשובה הנכונה צריכה להיות מקומות או סיטואציות שבהם מגישים את הירקות שפורטו .תשובה ) (4מתאימה.
"ברוקולי ,ארטישוק ,ומלפפונים היו בין הירקות שהוגשו בדרך ֶקבַ ע בסעודות רומיות עתיקות".
תשובה ) = meadows (1אחו ,אדמת מרעה
תשובה ) = particles (2חלקיקים
תשובה ) = sequences (3רצפים ,המשכים
תשובה ) = banquets (4סעודות

.9

תשובה ) (3נכונה.
במשפט המקורי מובא ציטוט של אפלטון" :ההכרח הוא אֵ ם ההמצאה".
תשובה ) (1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שיש הבדל משמעותי בין 'רוצה' ל'צריך' .במשפט המקורי נכתב שההכרח
מוביל להמצאה ,דהיינו שטרם שממציאים משהו צריך קודם שיהיה צורך ,או הכרח בו .לא מוזכר במשפט המקורי
רצון או פער בין רצון לצורך אלא רק משהו שהוא קודם לדבר אחר .מכיוון שיש סטייה מהרעיון המרכזי ,התשובה
נפסלת.
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תשובה ) (2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהמרדף אחר החוכמה נמשך לאורך כל החיים .לפי המשפט המקורי
הכרח מוביל להמצאה ,ואין התייחסות לאורך החיים או לחכמה כשלעצמה .מכיוון שהמשפט סוטה באופן ניכר
מהרעיון המרכזי ,התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה .בתשובה נכתב שפתרונות יצירתיים עולים בתגובה לצרכים ספצפיים .נשים לב שהרעיון המרכזי
)הקשר בין חלקי המשפט במקרה זה( שמופיע במשפט המקורי לפיו קודם יש הכרח )צרכים ספציפיים( ולאחר מכן
המצאה )פתרון יצירתי( נשמר ,ועל כן אין עילה לפסול את התשובה .התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .במשפט נכתב שמה שחדש לדור אחד הוא ישן לדור שאחריו .אמנם בתשובה זו גם מופיע
סדר של דבר מה שמוביל לדבר אחר ,אך תוכן השתנה .מוקד התשובה הוא בישן וחדש ואין התייחסות כלל
להמצאה או הכרח ולכן קיימת סטייה מהרעיון המרכזי והתשובה נפסלת.

 .10תשובה ) (1נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :הגיבור הימי הבריטי הוריישו נלסון ניצח בקרב על טרפלגר ,במהלכו הוא נפצע אנושות".
תשובה ) (1נכונה .בתשובה זו נכתב שהוריישו ניצח בקרב על טרפלגר ,אבל מת מהפציעות שקיבל שם .אמנם
מופיעה מילת קישור " "Butשלא מופיעה במשפט המקורי והעובדה שהוא מת מובאת בתור עובדה ולא רק רמיזה
כמו במשפט המקורי ,אך זוהי התשובה הדומה ביותר למשפט השאלה ועל כן היא הנכונה .נשים לב שבקריאה
ראשונה אנו עלולים לפסול את התשובה הזאת ולחזור אליה בסוף לאחר שנפסול את יתר התשובות.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שפציעותיו של הוריישו גרמו לכך שהוא מעולם לא הצליח להוביל חיילים
לקרב שוב .במשפט המקורי לא מצוין שפצעיו השפיעו בצורה זו ושהוא לא הוביל חיילים פעם נוספת ,ועל כן מדובר
בהוספת מידע .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהוריישו איבד חייו בקרב טרפלגר ,הקרב הימי הגדול ביותר של
בריטניה .מכיוון שלא סופר לי שזהו קרב ימי ,מדובר בתוספת מידע והתשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .בתשובה נכתב שהוריישו לא זכה לחיות כדי לראות את הנצחון של בריטניה בקרב טרפלגר.
נתון זה לא צוין במשפט המקורי ולכן מהווה הוספת מידע והתשובה נפסלת.

© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ

אנגלית  -פרק שני

.11

-55-

תשובה ) (4נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :יותר ממחצית מבני הנוער האמריקאים נמנעים מעת לעת משימוש במדיה החברתית,
מרצונם החופשי".
תשובה ) (1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שיותר מחצי מבני הנוער האמריקאים מדווחים ששימוש במדיה
החברתית זו הדרך המועדפת עליהם להירגע .במשפט המקורי לעומת זאת הכתב שיותר מחצי נמנעים ,ולא
מעדיפים ,את השימוש במדיה חברתית .מכיוון שקיימת סטייה מהרעיון המרכזי של המשפט ,התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתשובה נכתב שיותר מחצי מבני הנוער חושבים שהיתרונות של מדיה חברתית עולים על
חסרונותיה .גם בתשובה זו אין התייחסות להימנעותם של בני הנוער ממדיה חברתית ועל כן ניתן לפסול את
התשובה.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שבני הנוער האמריקאים מסרבים לחלוטין לקבל הגבלות על גישתם
למדיה חברתית .אמנם תשובה זו מכילה נימה שלילית כפי שזו מופיעה במשפט המקורי ,אך הרעיון המרכזי אינו
נשמר והתשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .בתשובה נכתב שבני נוער מפסיקים את השימוש במדיה חברתית מעת לעת על דעת עצמם.
הרעיון המרכזי נשמר במלואו ולכן התשובה מתאימה.

.12

תשובה ) (3נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :מערת לאסקו שנמצאת בדרום צרפת ,מתפארת באחת מהתצוגות המרהיבות ביותר של
אומנות פרה-היסטורית שאי פעם התגלו".
תשובה ) (1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שאומנות פרה-היסטורית נמצאה בכל דרום צרפת .כבר בחלק זה של
המשפט נמצאת הוספת מידע מכיוון שלא נאמר לי דבר על מקומות נוספים בדרום צרפת .התשובה נפסלת בשל
הוספת מידע.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתשובה נכתב שתיירים נמשכים למערה בדרום צרפת בגלל האומנות הפרה-היסטורית
שמוצגת בה .במשפט המקורי לא נאמר שיש נהירה של תיירים והסיבות שבגללן הן פוקדים את האתר ולכן מדובר
בהוספת מידע והתשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה .בתשובה נכתב שיש מעט מאד דוגמאות מרשימות לאומנות פרה-היסטורית כמו זו שנמצאת
במערה בדרום צרפת .המשפט שומר על הרעיון המרכזי שמובע במשפט המקורי ועל כן התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .בתשובה נכתב שתצוגה מקיפה של אומנות פרה-היסטורית מוצגת במערה .במשפט המקורי
נכתב שבמערה ישנה תצוגה של אומנות פרה-היסטורית כזו ,אך לא שמציגים במערה אומנות פרה-היסטורית,
ולכן התשובה נפסלת.
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 .13תשובה ) (2נכונה.
זוהי שאלה כללית בה אנו נשאלים במה עוסק הקטע .נענה על השאלה הזו רק לאחר שענינו על כל שאר השאלות
שקשורות לקטע זה .הפסקה הראשונה מציגה את ספרו של ורן 'מסביב לעולם ב 80 -יום' .בפסקה השנייה מוצגת
נלי בליי -עיתונאית שרוצה לצאת למסע אליו יצא גיבור הספר .הפסקה השלישית עוסקת במסע המוצלח של נלי.
אם כן ,הקטע עוסק במסעה של נלי בעקבות גיבור הספר 'מסביב לעולם ב 80-יום'.
תשובה ) (1אינה נכונה .מסעה של נלי הוא הנושא המרכזי של הקטע ולא הספר עצמו.
תשובה ) (2נכונה .הקטע אכן עוסק בהרפתקה של נלי בעקבות הספר.
תשובה ) (3אינה נכונה .הקטע לא משווה בין נלי לגיבור הספר פיליאס פוג ,אלא מספר כיצד נלי יצאה בעקבותיו.
תשובה ) (4אינה נכונה .הקטע עוסק בנלי בהקשר של הספר בלבד ולא בהקשרים נוספים.

 .14תשובה ) (4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להבהיר את הכוונה של המחבר כאשר הוא משתמש במילה " "Legבשורה .5
נעבור לשורה  5ונתחיל לקרוא מתחילת המשפט .במשפט נכתב שפוג מטייל בסירת קיטור וברכבת וב Leg-אחד של
המסע אפילו על פיל .ההקשר שבו נאמרה המילה הוא בקטע מסוים של המסע .מעבור לתשובות ונבדוק את
ההקשר אותו מצאנו.
תשובה ) (1אינה נכונה' .סיפור' אינו מהווה קטע מסוים במסע
תשובה ) (2אינה נכונה' .צד' אינו מהווה קטע מסוים במסע
תשובה ) (3אינה נכונה' .כוח' אינו מהווה קטע מסוים במסע
תשובה ) (4נכונה' .חלק' מהווה קטע מסוים במסע

 .15תשובה ) (4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים להשלים את המשפט "לפי הפסקה השנייה ,נלי התכוננה למסע על ידי– ".
נקרא בעיון את הפסקה השנייה ונתמקד באופן שבו נלי התכוננה למסע .במשפט הראשון נכתב שחמש עשרה שנים
מאוחר יותר ,עיתונאית בשם נלי החליטה לעשות במציאות מה שפוג עשה בבדיון ) .(Fictionבמשפט השני מסופר
שהיא חקרה זמנים של ספינות קיטור ורכבות והכריעה שהיא יכולה לטייל סביב העולם בפחות משמונים יום.
בנקודה זו נעצור את הקריאה מכיוון שהבנו כיצד היא התכוננה למסע )חקירה של לוחות זמנים( .נעבור לתשובות.
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תשובה ) (1אינה נכונה .תשובה זו מציעה שלפי הפסקה השנייה נלי התכוננה על ידי כך שעקבה אחרי אותו מסלול
של פיליאס פוג .אמנם היא עקבה אחרי אותו המסלול ,אך זה לא האופן שבו התכוננה למסע ולכן תשובה זו לא
מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה .תשובה זו מציעה שלפי הפסקה השנייה נלי התכוננה למסע על ידי התפטרותה מעבודתה
בעיתון .לא נכתב בפסקה שנלי התפטרה ולכן תשובה זו לא מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה .תשובה זו מציעה שלפי הפסקה השנייה נלי התכוננה על ידי כתיבת מאמר על הנובלה של
ז'ול ורן .לא נכתב על כך בפסקה השניה ולכן תשובה זו לא מתאימה.
תשובה ) (4נכונה .תשובה זו מציעה שלפי הפסקה השנייה נלי התכוננה על ידי למידה של לוחות זמנים של ספינות
קיטור ורכבות .תשובה זו מתאימה.

 .16תשובה ) (3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להשלים את המשפט " ____בגלל המסע של נלי" על פי הנאמר בפסקה
האחרונה .עלינו לקרוא את הפסקה האחרונה ולהתמקד בחלק המתאר דבר שקרה בעקבות המסע של נלי .בשני
המשפטים הראשונים מסופר על חוויותיה של נלי )פגשה את ז'ול ורן וקנתה קוף בסינגפור( .בשני המשפטים הבאים
מסופר שנלי שלחה דוחות על מסעותיה לעיתון שבעקבותיהם עלה מספר הקוראים והציבור התעניין מאד במסעה.
לבסוף ,כאשר חזרה לניו יורק מוקדם מהצפוי ,קיבלו אותה המון מריע .כעת נעבור לתשובות ונבחן מה ייתכן וקרה
בעקבות מסעה.
תשובה ) (1אינה נכונה .בתשובה נכתב שבעקבות מסעה של נלי ז'ול ורן נהיה מפורסם .אמנם זול ורן מוזכר בפסקה
אבל לא נכתב שהוא התפרסם בעקבות מסעה )ההפך הוא הנכון ,הוא היה ההשראה למסעה( .התשובה לא
מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה .על פי התשובה ,עותקים רבים של מסביב לעולם בשמונים יום נמכרו .מידע זה לא מופיע
בפסקה האחרונה ולכן ניתן לפסול את התשובה.
תשובה ) (3נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו טוענת שבעקבות מסעה של נלי קוראים רבים החלו לקרוא את
העיתון בו פרסמה את מסעה .נתון זה מופיע בפסקה )שורות  (18-19ועל כן זו התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .ההשלמה המוצעת היא שבעקבות מסעה של נלי ,טיולים מסביב לעולם נהיו דבר יותר
שכיח .בפסקה לא נכתב על מסעם של אחרים או מידת הפופולריות של מסעות סביב העולם ולכן התשובה לא
מתאימה.
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 .17תשובה ) (3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להסביר מדוע המילה שיא ) ,(Recordהמופיעה בשורה  19נמצאת תחת
מרכאות כפולות .נעבור לשורה  19ונקרא את המשפט מתחילתו על מנת להבין את ההקשר של המילה הנמצאת
במרכאות .במשפט נכתב שכאשר נלי שברה את ה'שיא' של פוג וחזרה לניו יורק ,חיכה לה המון מריע .נזכיר,
ששימוש במרכאות כפולות הוא לרוב על מנת לזהות אירוניה או שימוש בסלנג.
תשובה ) (1אינה נכונה .התשובה מציעה שהשיא נשבר כבר בעבר ,אך תשובה זו אינה מסבירה מדוע המילה 'שיא'
נמצאת במרכאות .התשובה לא מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה .התשובה מציעה שהמרכאות התווספו כיוון שז'ול ורן מעולם לא התייחס לכך כשיא.
סיפורו של פוג נכתב אמנם על ידי זול ורן ,אך הסיבה למרכאות אינה יכולה להשתמע מכך שזול ורן אינו קרא לכך
שיא .התשובה לא מתאימה.
תשובה ) (3נכונה .התשובה מציעה שהמרכאות הן מכיוון שהשיא קיים רק ברומן ולא במציאות .מכיוון שפוג הוא
דמות בדיונית בספרו של זול ורן ,המרכאות מתייחסות לכך שהשיא המקורי הוא בדיוני ולכן לא שיא אמיתי.
התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .התשובה מציעה שהסיבה למרכאות היא מכיוון שנלי כתבה על כך לעיתון .סיבה זו אינה
קשורה למשמעות המרכאות ולכן התשובה לא מתאימה.
 .18תשובה ) (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 .הרעיון המרכזי של הפסקה הראשונה הוא שאנשים מפחדים מזקנה )ענינו על כך
בשאלה  .(19הפסקה השניה עוסקת בגורמים שזיהה סצאי שמשפיעים על היכולות המנטאליות בגיל מבוגר )גורמי
מגן וגורמי סיכון( .בפסקה האחרונה עוסקת בכך שיש מקום לאופטימיות ולא כל היכולות המנטאליות מתדרדרות
עם הגיל )ענינו על כך בשאלה .(22
תשובה ) (1נכונה .לפי תשובה זו ,כותרת מתאימה לקטע תהיה "דמנציה -סיבות להיות מלאי תקווה" .אמנם
דמנציה הוזכרה בקטעים שנקראו מעט פעמים ,אך הקטע הוא אופטימי ברובו ודמנציה מובאת בתור הדוגמה
המרכזית להתדרדרות ביכולות המנטאליות בגיל מבוגר .תשובה זו מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה .לפי התשובה זו ,כותרת מתאימה לקטע תהיה "הבנת פעולות המוח" .הקטע אומנם עוסק
בתהליכים מוחיים ,אך לא בהבנת פעולות המוח אלא ביכולות מנטאליות שמתדרדרות בגיל מבוגר .תשובה זו לא
מתאימה.
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תשובה ) (3אינה נכונה .לפי התשובה זו ,כותרת מתאימה לקטע תהיה "ק .וורנר סצאי -חקירת תהליך
ההזדקנות" .הקטע לא עוסק בכל תהליכי ההזדקנות ולא במחקריו השונים של סצאי .סצאי מובא בקטע כחוקר
ששופך אור על גורמים הקשורים ליכולות מנטאליות בגיל מבוגר ולא כנושא של כל הטקסט .תשובה זו לא
מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .לפי התשובה זו ,כותרת מתאימה לקטע תהיה "גורמים שמשפיעים על הבריאות בקרב
מבוגרים" .הכותרת אינה מתאימה מכיוון שהקטע לא עוסק בגורמים )רק בפסקה השנייה מצוינים גורמים כאלו(
ולא על בריאות באופן כללי .התשובה נפסלת.
 .19תשובה ) (4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים לתאר את המטרה המרכזית של הפסקה הראשונה .נקרא את הפסקה,
משפט משפט ,ונתמקד בהבנת הרעיון המרכזי שמופיע בה .הפסקה נפתחת בשאלה האם זה בלתי נמנע שהמוח
יתדרדר בגיל מבוגר ,ובאמירה שאנשים כל כך מפחדים מלפתח דמנציה )שיגיון( שהם מעדיפים לא לחשוב על כך.
במשפט הבא מצוין שאנשים מפחדים מזקנה כי הם צופים שהמוח שלהם יהיה חלש יותר ויתדרדר .בנקודה זו אנו
מבינים ששניים מתוך שלושת המשפטים בפסקה הראשונה עוסקים בפחד של אנשים מהתדרדרות לקראת זקנה.
עבור לתשובות ונבחן את הרעיון המרכזי שהוצאנו.
תשובה ) (1אינה נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה הראשונה היא להסביר כיצד אלצהיימר
משפיע על יכולות מנטאליות .במשפטים שקראנו כלל לא התייחסו לאלצהיימר ולכן זה לא יכול להיות המטרה
המרכזית של הפסקה והתשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה הראשונה היא פחדים של אנשים בעלי
דמנציה .דמנציה אמנם הופיעה במשפט הפתיחה אך כדוגמה להתדרדרות יכולות מנטאליות ולא כנושא מרכזי
בפסקה ועל כן התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה הראשונה היא דרכים שבהם יכולותיהם של
אנשים יכולים להתדרדר .הפסקה לא מסבירה כיצד תהליך ההתדרדרות מתרחש אלא ממוקדת בדאגתם של
אנשים ובשאלה האם ניתן למנוע התדרדרות זו ,ולכן התשובה המוצעת לא מבטאת הרעיון המרכזי בפסקה
והתשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה הראשונה היא להסביר מדוע אנשים פוחדים
מזקנה .מכיוון שבפסקה פירטו על מחלות שגורמות להתדרדרות וקשורות לזקנה ,ובנוסף הדגישו את דאגתם של
אנשים -התשובה מתאימה.
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 .20תשובה ) (3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים להשלים את המשפט "סצאי זיהה גורמים ש ."-נתחיל לקרוא את הפסקה
השנייה ונתמקד בסצאי ובמה הוא גילה .במשפט השלישי נכתב שסצאי ,פסיכולוג שחוקר את תהליכי ההזדקנות
מצא מספר גורמים שקשורים ליכולות מנטאליות טובות בגיל מבוגר .המשפט הבא אחריו מפרט את הגורמים:
יותר שנות חינוך ,בריאות פיסית טובה וסגנון חיים מגוון ומאתגר אינטלקטואלית .במשפט הבא נכתב שסצאי מצא
גם גורמים שמשפיעים לרעה על יכולות מנטאליות בגיל מבוגר ,כמו חוסר שביעות רצון מהחיים וחוסר יכולת
לשנות שגרה .כעת נעבור לתשובות ונבחן איזו תשובה מתארת את הגורמים שזיהה סצאי צורה הטובה ביותר.
תשובה ) (1אינה נכונה .לפי תשובה זו ,סצאי מצא גורמים שמסבירים מדוע אנשים מפתחים דמנציה .לפי הכתוב
בפסקה ,סצאי מצא גורמים הקשורים ליכולות מנטאליות פחות או יותר טובות בגיל מבוגר ,ללא שר למחלת
הדמנציה באופן ישיר .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .לפי תשובה זו סצאי מצא גורמים שיכולים להאט את תהליכי ההזדקנות .לפי הכתוב
בפסקה סצאי איתר את הגורמים שמשפיעים על יכולות מנטאליות בזקנה ,ולא על תהליך ההזדקנות באופן כללי.
התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה .לפי תשובה זו סצאי איתר גורמים שקשורים ליכולות מנטאליות חזקות וחלשות אצל מבוגרים.
בפסקה אכן מפורטים הגורמים שאיתר סצאי שמקושרים ליכולות מנטאליות ועל כן התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .לפי תשובה זו סצאי איתר גורמים שמשפיעים באופן שונה על אנשים בגילאים שונים.
בפסקה נכתב שסצאי חוקר הזדקנות ולא קבוצות גילאים שונות ,בנוסף ,הגורמים שאיתר סצאי משפיעים באופן
דומה ולא באופן שונה על מבוגרים .התשובה נפסלת.
 .21תשובה ) (2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת ,בה אנו מתבקשים להסיק מהפסקה השנייה מידע מסוים לגבי אנשים שחשים מרוצים
מחייהם .נתחיל במעבר על התשובות ,במידת הצורך ניתן לחזור לטקסט על מנת לקרוא בשנית בדגש על תחושת
שביעות רצון מהחיים.
תשובה ) (1אינה נכונה .התשובה מציעה שאנשים שחשים מרוצים מחייהם יוכלו לתפקד היטב גם אם יכולותיהם
המנטאליות יתדרדרו .בפסקה השנייה לא נכתב על התמודדותם ותפקודם של מבוגרים ,אלא על גורמים שיכולים
להשפיע על התדרדרות מנטאלית .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה .התשובה מציעה שייתכן שאנשים שמרוצים מחייהם יינטו פחות לפתח דמנציה מאשר אנשים
שאינם מרוצים מחייהם .סצאי זיהה שגורם אפשרי להתדרדרות ביכולות המנטאליות הוא חוסר שביעות רצון
מהחיים )שורות  ,(14-15ולכן ניתן להסיק שאנשים שמרוצים מחייהם יינטו פחות לפתח מחלות שגורמות
להתדרדרות היכולות המנטאליות .התשובה מתאימה.
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תשובה ) (3אינה נכונה .התשובה מציעה שלאנשים שמרוצים מחייהם כנראה יש יותר שנות השכלה .אמנם שנות
השכלה מעל הממוצע נמצא כגורם מגן בפני התדרדרות מנטאלית ,אך לא צוין בפסקה שישנו קשר ישיר בין תחושת
שביעות רצון מהחיים ושנות השכלה ,אלא ששני הגורמים קשורים לגורם שלישי -יכולות מנטאליות בזקנה.
התשובה לא מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .התשובה מציעה שאנשים שחשים שביעות רצון מחייהם אינם הנבדקים העיקריים של
סצאי .הפסקה לא עסקה בקהל הנבדקים של סצאי ומידת שביעות הרצון נבדק בהקשר של יכולות מנטאליות
בזקנה ,ועל כן לא ניתן להסיק דבר על קהל הנבדקים הרצוי ממדד זה והתשובה נפסלת.

 .22תשובה ) (4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אני מתבקשים לקבוע מה הרעיון המרכזי של הפסקה האחרונה .נתחיל לקרוא את הפסקה
ונתמקד בהבנת הטענות שעולות ובקשר בין המשפטים השונים .במשפט הראשון מציינים שחוקרים אינם פסימיים
לגבי התפתחות המוח בגיל מבוגר .במשפט השני מחזקים את האמירה במשפט הראשון ומציינים שדמנציה היא לא
תוצאה ידועה מראש בגיל מבוגר .במשפט השלישי שנוירולוגים ופסיכולוגים מגלים יש למוח המזדקן דווקא
יכולות וחוזקות מפתיעות .במשפט האחרון מציינים שיחד עם יכולות שנעלמות ,יכולות אחרות נשארות וחלקן אף
מתחזקות.
תשובה ) (1אינה נכונה .בתשובה זו מוצע שהרעיון המרכזי הוא שפסיכולוגים כל הזמן לומדים עוד על אופן פעולת
המוח .אמנם ניתן להסיק רעיון מזה הפסקה ,עם זאת הפסקה אינה מתמקדת בפסיכולוגים ומה הם למדים ,ועל כן
לא יכולה להיחשב כרעיון מרכזי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתשובה זו מוצע שהרעיון המרכזי הוא שניתן לפתח יכולות חדשות גם בגיל מבוגר .רעיון
זה אכן מובלע במשפט האחרון בפסקה בו מציינים שישנם יכולות מנטאליות שאף מתגברות בגיל מבוגר ,אך זהו
אינו הנושא המרכזי בפסקה ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתשובה זו מוצע שהרעיון המרכזי הוא שמדענים מאמינים שהם ימצאו דרכים למנוע
התדרדרות מנטאלית בגיל מבוגר .בפסקה מצוין שחוקרים אמנם אופטימיים ולמדים על פעולות המוח בגיל מבוגר,
אך לא צוין כלל כי הם מאמינים שניתן למנוע התדרדרות .הרעיון המרכזי מנוגד לנאמר בפסקה ולכן התשובה
נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .בתשובה זו מוצע שהרעיון המרכזי בפסקה הוא שלא כל היכולות המנטאליות יתדרדרו עם הגיל.
בפסקה אכן מתייחסים לאופטימיות של החוקרים יחד עם כך שהתפתחות דמנציה היא אינה בגדר גורל ידוע
מראש ,ועל כן התשובה מתאימה.
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