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תשובה ( )1נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :עכור הוא דבר שמאופיין בחוסר צלילות.
בתשובה ( )1יש יחס דומה :מתון הוא דבר שמאופיין בחוסר קיצוניות.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
עמיד הוא דבר שקשה להביאו למצב של היפגעות.
עלוב הוא דבר שמאופיין במסכנות.
לוהט הוא דבר שמאופיין בהרבה מאוד חמימות.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה עכור היא :לא צלול ,לא שקוף.
משמעות המילה מתון היא :שאינו קיצוני.
משמעות המילה עמיד היא :חסין ,חזק.

.2

תשובה ( )2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :אוף היא קריאה שמטרתה להביע מורת רוח.
בתשובה ( )2יש יחס דומה :הידד היא קריאה שמטרתה להביע שמחה.
מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג ,נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
חזיז ורעם היא קריאה שמטרתה להביע תרעומת על כך שמשהו קרה בניגוד לציפייה.
הס היא קריאה שמטרתה לבקש שתיקה.
בהן צדקי היא קריאה שמטרתה לייצר אמינות.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הביטוי מורת רוח הוא :חוסר נחת ,אכזבה.
משמעות הביטוי חזיז ורעם הוא :קריאה להבעת רוגז.
משמעות המילה הס היא :שקט.
משמעות הביטוי בהן צדקי הוא :קריאה להבעת כנות ,אני נשבע!
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תשובה ( )1נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :גרם מדרגות הוא רצף של כמה מדרגות.
בתשובה ( )1יש יחס דומה :רכס הוא רצף של כמה הרים.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
מעלית משמשת למעבר בין קומות.
צומת הוא נקודת מפגש של כמה כבישים.
ריהוט הוא כלל הרהיטים.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הצירוף גרם מדרגות הוא :מערכת מדרגות.
משמעות המילה רכס היא :שורה של הרים מחוברים זה לזה.

.4

תשובה ( )3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :יורה ומלקוש הם הגשם הראשון והגשם האחרון ,בהתאמה.
בתשובה ( )3יש יחס דומה :מתאבן וקינוח הם המנה הראשונה והמנה האחרונה ,בהתאמה.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
סמטה ושדרה הם רחוב צר ורחוב רחב ,בהתאמה.
הקדמה ופרק הם שני חלקים שונים בספר.
הדרן הוא חלק נוסף בסוף ההופעה.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה יורה היא :הגשם הראשון.
משמעות המילה מלקוש היא :הגשם האחרון בחורף.
משמעות המילה סמטה היא :רחוב קטן וצר.
משמעות המילה שדרה היא :רחוב רחב שלרוב נטועים לאורכו עצים.
משמעות המילה מתאבן היא :מנה ראשונה בארוחה ,או מנה המוגשת לפני המנה העיקרית.
משמעות המילה הדרן היא :קטע שאומן מבצע בסיום הופעה מחוץ לתכנית המתוכננת ,על-פי בקשת הקהל.

.5

תשובה ( )1נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :בגד מכינים ממשהו (צמר) שמתקבל מפעולת הגז.
בתשובה ( )1יש יחס דומה :שמן מכינים ממשהו (זית) שמתקבל מפעולת המסיק.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
אלומה היא התוצר של פעולת הקציר.
דריכה (על ענבים) היא אחד השלבים בתהליך ייצור היין.
רדייה היא פעולה של הוצאת דבש מכוורת.
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פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה גז היא :הורדת צמר מכבשים.
משמעות המילה מסיק היא :קטיף זיתים.
משמעות המילה אלומה היא :צרור שיבולים.
משמעות המילה קציר היא :קטיף תבואה.
משמעות המילה דריכה היא :הנחת הרגליים על משטח כלשהו ולחיצה עליו (בהקשר של יין הכוונה לדריכת ענבים).
משמעות המילה רדייה היא :הוצאת דבש מכוורת.

.6

תשובה ( )2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :לסייג זו פעולה של הטלת הגבלה.
בתשובה ( )2יש יחס דומה :לקטרג זו פעולה של הטלת האשמה.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
לשקוט זה להיכנס למצב של שלווה.
הדלפה זו פעולה של לגלות מידע חסוי.
לחפוץ זה להיות בעל רצון כלשהו.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה לסייג היא :להגביל.
משמעות המילה הגבלה היא :קביעת גבולות ,קביעת סייג.
משמעות המילה האשמה היא :הטלת אשמה.
משמעות המילה לשקוט היא :להפסיק להיות סוער ,להירגע ,להיעשות שלו.
משמעות המילה לקטרג היא :להאשים.
משמעות המילה הדלפה היא :חשיפת מידע חסוי ללא רשות.
משמעות המילה לחפוץ היא :לרצות.

.7

תשובה ( )1נכונה.
כדי לקבוע איזה מהממצאים יערער את השערת החוקרים נקרא ראשית את הפסקה ונבין מהי השערתם .בפסקה
נאמר שהחוקרים שיערו כי ילדים שציוריהם כוללים פרטים רבים יצליחו יותר בלימודים בתיכון מאשר ילדים
שציוריהם לא כוללים פרטים רבים .בתשובות מופיעים ממצאים אפשריים למחקר שערכו החוקרים .נחפש
תשובה שהממצאים בה מחלישים את השערת החוקרים.
תשובה ( )1נכונה .לפי השערת החוקרים הילדים שציירו ציורים עם פרטים רבים דווקא יצליחו יותר בלימודים
מאשר ילדים שממעטים בפרטים ,ולא פחות .ממצאים אלה מחלישים את השערת החוקרים.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי השערת החוקרים הילדים שציירו ציורים עם פרטים רבים יצליחו יותר בלימודים
מאשר ילדים שממעטים בפרטים ,לכן בהחלט סביר שבקרב בעלי הציונים הגבוהים היה רוב של נבדקים
שבילדותם ציירו ציורים עם פרטים רבים .ממצאים אלה מחזקים את השערת החוקרים.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי השערת החוקרים הילדים שציירו ציורים עם פרטים רבים אכן יצליחו יותר
בלימודים מאשר ילדים שממעטים בפרטים .ממצאים אלה מחזקים את השערת החוקרים.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי השערת החוקרים הילדים שציירו ציורים עם פרטים רבים יצליחו יותר בלימודים
מאשר ילדים שממעטים בפרטים ,לכן בהחלט סביר שבקרב בעלי הציונים הנמוכים היה רוב של נבדקים
שבילדותם ציירו ציורים עם מעט פריטים .ממצאים אלה מחזקים את השערת החוקרים.
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תשובה ( )3נכונה.
כדי למצוא מהי הכוונה ב"תאים שאספקת החמצן שלהם השתבשה" נקרא את הפסקה .בפסקה מתוארים שני
מצבים של ריכוז חמצן בתא; תחילה מצב של אנוקסיה שמתרחש כאשר אספקת החמצן לתא נמוכה מאוד ,מה
שעשוי להוביל לכך שהתא יכנס למצב מגן של תרדמה .נוסף לכך מתואר מצב של היפוקסיה שמתרחש כאשר
אספקת החמצן לתא לקויה אך לא באופן קיצוני ,כך שהתא מנסה לתפקד כרגיל אך עלול להיפגע .נראה שדווקא
הבאת התא לחוסר קיצוני יותר בחמצן (אנוקסיה) יכולה לסייע בשמירה על התא כאשר אספקת החמצן כבר
משובשת (כלומר לקויה -היפוקסיה) .התאים המשובשים אם כך ,הם תאים המצויים במצב של היפוקסיה.
תשובה ( )3מתאימה.

.9

תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין באיזה מהמשפטים הבאים אין דו משמעות נעבור על כל תשבה בנפרד ונבחן איזה מהמשפטים לא
ניתן להבין ביותר מדרך אחת.
תשובה ( )1אינה נכונה .את המשפט ניתן להבין בשתי דרכים .יתכן כי החבר ואחיו של החבר הגיעו לאתר הבנייה,
אך יתכן גם כי החבר ואחיו של המהנדס הגיעו לאתר בנייה.
תשובה ( )2נכונה .לא ניתן להבין את המשפט בשתי דרכים .היו הודעות שהושארו עבורינו בשעה מוקדמת יותר,
אך רק עכשיו שמעתי אותן לראשונה.
תשובה ( )3אינה נכונה .את המשפט ניתן להבין בשתי דרכים .יתכן כי השיחה בין רינה לדינה עסקה בילדיה של
רינה ,אך יתכן גם שהשיחה עסקה בילדיה של דינה.
תשובה ( )4אינה נכונה .את המשפט ניתן להבין ביותר משתי דרכים .יתכן שמנקודת התצפית ניתן היה לצפות אל
עבר התל ,אך יתכן גם כי התל הוא נקודת התצפית עצמה (כלומר ,עליו ניתן לעמוד ולצפות בנוף)

.10

תשובה ( )4נכונה.
כדי להבין איזו מן האפשרויות נחשבת להפגנת חוכמה על פי שרון ננסה להבין את שיחתם של אסף ושרון ואת
המשל שמציגה שרון .אסף משוויץ בכך שבנו אבישי חכם כיוון שהוא יודע שמילון הוא סוג של ספר .שרון מבחינה
בין ידע לחוכמה וטוענת כי לדעת שעגבניה היא פרי זהו ידע אך לדעת שאין להכניסה לסלט פירות זוהי חוכמה.
כלומר ,לטענת שרון ידע הוא ידיעת עובדות או הגדרות מילוניות אך חוכמה היא הבנה מעמיקה יותר על אופן
השימוש במשהו והתאמתו למציאות מעבר להגדרה המילונית -כמו למשל שעל אף שעגבניה נחשבת לפרי היא לא
מתאימה לשימוש בסלט פירות.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי הגדרתה של שרון הידיעה שהמילים במילון מורכבות מאותיות היא בבחינת ידע.
תשובה ( )2אינה נכונה .שימוש בכרכי המילון לבניית מגדלים לא מפגין אף אחת מהיכולות (ידע או חוכמה) כפי
ששרון מגדירה אותן.
תשובה ( )3אינה נכונה .ההבנה שהמילון כבד ולכן לא כדאי להרימו לא עוסקת באופן השימוש המילון ,כך שלפי
הגדרתה של שרון לא מדובר בחוכמה.
תשובה ( )4נכונה .לפי הגדרתה של שרון הידיעה שעל אף שמילון הוא ספר הוא אינו מתאים לקריאת סיפורים
לפני השינה מפגינה חוכמה.
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תשובה ( )2נכונה.
כדי להבין מדוע דוגמת החילוף בין י' ל-צ' מעניינת בהקשר של שגיאות הקלדה נקרא את הפסקה וננסה להבין
את הקשר בין שני המקרים .בתחילה נאמר שבטקסטים עבריים עתיקים ניתן לצפות בשגיאה חוזרת בה
מחליפים בין האותיות י' ו-צ' .עוד מסבירים שעל פניו הטעות נראית משונה כי האותיות אינן דומות זו לזו ,אך
מסתבר שבכתב העברי העתיק הן היו דומות בצורות כתיבתן .לאחר מכן נותנים דוגמה דומה מימינו; האותיות
ד' ו-ש' קרובות במקלדת ולכן מובן לנו שניתן יהיה להחליף ביניהן בטעות על אף שאינן דומות ,אך למתבונן
מהצד שלא מכיר את המקלדת טעות זו תיראה לא סבירה .כלומר דוגמת החילוף בין י' ל-צ' מעניינת בהקשר של
שגיאות הקלדה כיוון ששתיהן דוגמאות שונות שמראות כיצד למתבונן מהצד החסר ידע מסוים יכול להיות קשה
להבין תופעות שונות בכתיבה.
תשובה ( )1אינה נכונה .הפסקה כלל לא עוסקת בשינוי בשיטת הכתיבה ,אלא בסיבה להשתרשות טעויות
מסויימות.
תשובה ( )2נכונה .שתי הדוגמאות אכן מראות כיצד ידע בנושא מסויים יכול לסייע בהבנת שגיאות שונות
בכתיבה.
תשובה ( )3אינה נכונה .בפסקה לא נאמר שהחילופים מקשים על הבנת הטקסט ,אלא שקשה להבין את הסיבה
לחילופי האותיות מבלי להכיר את שיטות הכתיבה.
תשובה ( )4אינה נכונה .הסיבה שהחלפת האותיות י' ו-צ' מעניינת בהקשר של שגיאות הקלדה היא בגלל שמדובר
בשתי דוגמאות שונות לחשיבות הידע אודות שיטת הכתיבה בכדי להבין את המשגה .במקרה של שגיאות הקלדה
כלל לא מדובר על דמיון קדום בין האותיות.

.12

תשובה ( )2נכונה.
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 שקולקציית הבגדים העמידים התגלתה ככישלון ,כלומר ,הבגדים לא היו
עמידים כל כך בפועל .בהמשך נאמר שאמנם היה בהם הרבה חומר שמאיץ את דהיית הבגדים אבל בגדים אלה
דורשים גיהוץ ,הידוע כפוגע בבגדים (פחות גיהוץ נשמר יותר -כלומר הגיהוץ לא חיובי) .ניתן לפסול את תשובה זו
כבר במילה אמנם ,המייצרת ניגוד -זאת מאחר והניגוד המצופה לא מתקיים .העובדה שבבגדים היה חומר
שמאיץ דהייה לא מנוגדת לכך שהבגדים התגלו כלא עמידים.
תשובה ( )2נכונה .בתחילה נאמר שקולקציית הבגדים העמידים התגלתה כאכזבה ,כלומר ,הבגדים לא היו
עמידים כל כך בפועל .בהמשך נאמר שאמנם היה בהם מעט מאוד חומר שגורם לדהייה אבל בגדים אלה דורשים
גיהוץ ,הידוע כפוגע בבגדים (יותר גיהוץ יותר בלאי -כלומר הגיהוץ לא חיובי) .יש היגיון בהשלמה זו כיוון העובדה
שהבגדים התגלו שאכזבה אכן מנוגדת לכך (נצפה לניגוד בגלל המילה אמנם) שהיה בהם מעט מאוד חומר הגורם
לדהייה (כלומר אין סיבה שידהו) ,והעובדה שהם דורשים גיהוץ רב שפוגע בבגדים מסבירה מדוע בכל זאת הם לא
היו עמידים במיוחד (הניגוד בעקבות המילה אך מתקיים גם הוא).
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תשובה ( )3אינה נכונה .בתחילה נאמר שקולקציית הבגדים העמידים התגלתה כהצלחה ,כלומר ,הבגדים היו
עמידים .בהמשך נאמר שאמנם היה בהם מעט חומר שמאט את דהיית הבגדים אבל בגדים אלה דורשים גיהוץ,
הידוע כפוגע בבגדים (יותר גיהוץ יותר בלאי -כלומר הגיהוץ לא חיובי) .אין היגיון בהשלמה זו .אמנם העובדה
שהבגדים התגלו כהצלחה אכן מנוגדת לכך שיש בהם מעט חומר נגד דהייה (מעט מחומר זה -המשמעות היא
שתהיה דהייה וזה אכן מנוגד לכך שהבגדים התגלו כמוצלחים) ,אבל החלק השלישי של המשפט לא מתחבר
לשניים האחרים .העובדה שהם דורשים גיהוץ רב שפוגע בבגדים אינה עוזרת להסביר מדוע בכל זאת הם נחשבו
להצלחה על אף שהיו דהויים.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתחילה נאמר שקולקציית הבגדים העמידים התגלתה כהצלחה ,כלומר ,הבגדים היו
עמידים .בהמשך נאמר שאמנם היה בהם הרבה חומר שמאט את דהיית הבגדים (כלומר טוב לעמידות שלהם)
אבל בגדים אלה לא דורשים גיהוץ ,הידוע כפוגע בבגדים (פחות גיהוץ נשמר יותר -כלומר הגיהוץ לא חיובי) .ניתן
לפסול את תשובה זו כבר במילה אמנם ,המייצרת ניגוד -זאת מאחר והניגוד המצופה לא מתקיים .העובדה
שבבגדים היה חומר שמאט דהייה (עושה טוב לבגדים) לא מנוגדת לכך שהבגדים התגלו כהצלחה (נצפה לניגוד
בגלל המילה אמנם המחברת בין חלקו הראשון לחלקו השני של המשפט).
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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 .בתשובה נאמר שאין ספק שגם אם היה הנאשם משתלב בתנועה בניגוד לחוק לא היתה
התאונה נמנעת (בפועל הוא לא השתלב בניגוד לחוק והתאונה לא נמנעה) ,ולכן אין טעם לשאלה האם מישהו
מלבדו אשם בתאונה או לא ,ועל כן השופטת קובעת כי הוא האחראי לתאונה .אם הנאשם לא השתלב בניגוד
לחוק לא סביר כי יקבע שהוא אשם.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נאמר שגם אם לא היה הנאשם משתלב בתנועה בהתאם לחוק היתה התאונה
נמנעת (בפועל נאשם השתלב בהתאם לחוקים והתנועה נמנעה) ,ולכן אין טעם לשאלה האם המכונית שהתנגש בה
נסעה במהירות מופרזת או לא ,ועל כן השופטת קובעת כי הוא האחראי לתאונה .אין הגיון בהשלמה זו שכן אם
התאונה נמנעה לא הגיוני שהוא התנגש ברכב אחר.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נאמר שגם אם היה הנאשם משתלב בתנועה בהתאם לחוק הייתה התאונה
נמנעת (בפועל הנאשם לא השתלב בהתאם לחוק והתנועה נמנעה ,ולכן אין טעם לשאלה האם תמרור העצור הוצב
במקום בולט מספיק או לא ,ועל כן השופטת קובעת כי הוא לא אשם .אין הגיון בהשלמה זו שכן אין טעם
להאשמת הנאשם אם לא היתה כלל תאונה.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה נאמר שגם אם לא היה הנאשם משתלב בתנועה בניגוד לחוק לא היתה התאונה נמנעת
(בפועל הנאשם השתלב בניגוד לחוק והתאונה לא נמנעה)  ,ולכן אין טעם לשאלה האם הנהג אשם כחוק ,ועל כן
השופטת קובעת כי הוא לא אשם .יש הגיון בהשלמה זו שכן אם בין כה וכה התאונה היתה מתרחשת (גם אם
הנאשם היה נוהג כשורה) הרי שאין טעם להאשימו שכן התוצאות היו זהות בין באשמתו או שלא באשמתו.
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תשובה ( )1נכונה.
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 .בתשובה נאמר שבכל קיץ עולה פאול במשקל .ההשערה היתה שזה בגלל שהוא עושה
הרבה כושר בקיץ וכושר עוזר להוריד במשקל .לאחרונה נודע כי בקיץ פאול מתנזר משתיית בירה ובירה גורמת
להשמנה ועל כן ניתן לפקפק בנכונות ההשערה .אין הגיון בהשלמה זו שכן אם פאול עושה הרבה כושר לא הגיוני
שהוא דווקא עולה במשקל.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נאמר שבכל קיץ יורד פאול במשקל .ההשערה היתה שזה בגלל הוא עושה הרבה
כושר בקיץ מה שעוזר להוריד במשקל .לאחרונה נודע כי בקיץ פאול מתנזר משתיית בירה הגורמת להשמנה ועל
כן זה מחזק את נכונות ההשערה .אין הגיון בהשלמה זו שכן העובדה שפאול מתנזר מבירה בנוסף לכך שהוא
עושה ספורט מחלישה את ההשערה שהסיבה לירידה שלו במשקל היא הכושר.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נאמר שבכל קיץ יורד פאול במשקל .ההשערה היתה שזה בגלל הוא עושה הרבה
כושר בקיץ מה שעוזר להוריד במשקל .לאחרונה נודע כי בקיץ פאול שותה הרבה בירה ובירה גורמת להשמנה ועל
כן ניתן לפקפק בנכונות ההשערה .אין הגיון בהשלמה זו שכן העובדה שפאול שותה בירה בנוסף לכך שהוא עושה
ספורט (מה שהיה אמור לגרום לו להשמין ולא קרה) דווקא מחזקת את ההשערה שפאול יורד במשקל בגלל
הספורט.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה נאמר שבכל קיץ עולה פאול במשקל .ההשערה היתה שזה בגלל הוא עושה מעט כושר
בקיץ וכושר עוזר להוריד במשקל .לאחרונה נודע כי בקיץ פאול מתנזר משתיית בירה ובירה גורמת להשמנה ועל
כן זה מחזק את ההשערה .יש הגיון בהשלמה שכן אם פאול לא שותה בירה היינו מצפים שהוא ירד במשקל אך
על אף זאת הוא עולה במשקל ,כך שכנראה שזה באמת מכיוון שהוא לא עושה כושר.
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תשובה ( )4נכונה.
על מנת להבין במה דומה מסקנתו של לוינס למסקנה של האקזיסטנציאליזם יש לקרוא את הציטוט המופיע
בפסקה.
במאמר נטען כי לדידם של הוגים בזרם האקזיסטנציאליזם תכלית הקיום של אדם היא להיות יוצר עצמאי
לחייו ,אך זו לא יכולה להתממש בגלל הכתבות החברה .עוד נאמר כי עמנואל לוינס יוצא מנקודת מוצא זהה
(לגבי כך שתכלית קיומו של אדם היא להיות יוצר עצמאי לחייו) ,אך טוען כי החברה אינה הגורם המעכב זאת
אלא שבזכות בני האדם המימוש העצמי מתאפשר .הדמיון בין המסקנות אם כך הוא שהחברה משפיעה על
מימוש תכלית הקיום שלנו כבני אדם -לדעת גישת האקזיסטנציאליזם לרעה ולדעתו של לוינס לטובה.
תשובה ( )1נכונה .הדמיון בין המסקנות הוא אכן בכך שלחברה יש תפקיד מכריע באפשרות הפרט לממש את
תכליתו הקיומית.
תשובה ( )2אינה נכונה .הסיכוי למימוש העצמי מהווה דווקא נקודת שוני בין הגישות ,כאשר האקזיסטנציאליזם
מעריך כי האדם לא יממש את תכלית קיומו ואילו לוינס דווקא סבור כי ההיפך הוא הנכון.
תשובה ( )3אינה נכונה .בדומה לתשובה  ,2גם כאן סוג ההשפעה מהווה נקודת שני בין הגישות-
האקזיסטנציאליזם סבור כי לחברה השפעה שלילית ולעומת זאת להשקפתו של לוינס ההשפעה היא דווקא
חיובית.
תשובה ( )4אינה נכונה .מסקנתו של לוינס דווקא אינה עגומה בדבר יכולתו של אדם לממש את תכליתו ,הוא
מאמין שיש לאדם סיכוי לעשות זאת.
© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ
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תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין איזו מהתוצאות יכלה להוביל את החוקרים למסקנה יש לקרוא את הפסקה ולעבוד עם התשובות.
בתחילה מוצגת עובדה לגבי תינוקות; כאשר מתרחש שינוי בגירוי שמיעתי המושמע להם ,הם נוטים להגביר את
קצב היניקה שלהם .החוקרים ניצלו את הידע הזה בכדי לבחון את יכולת ההבחנה של תינוקות בין שלושה סוגי
צלילים; קולות אנושיים ,קריאות קופים וצלילים סינתטיים .נחפש תשובה שהממצאים בה יכולים להוביל את
החוקרים למסקנה שתינוקות מבחינים טוב יותר בין צלילים סינתטיים לכאלה שאינם סינתטיים (בני אדם
וקופים) ,מאשר בין קולות בני אדם לבין לקריאות קופים.
תשובה ( )1אינה נכונה .לא ניתן להסיק דבר על קצב היניקה לבדו ,כי אם על השינוי שחל בו עם המעברים בין
קולות בלבד .לצורך העניין ,יתכן כי תחילה הושמעו לתינוקות קולות אנושיים ולאחר מכן קריאות קופים וקצב
היניקה עלה משמעותית (באופן שיעיד שתינוקות מבחינים היטב בין בני אדם לקופים) ,אך לאחר מכן עברו
לצלילים סינתטיים והקצב עלה עוד יותר.
תשובה ( )2נכונה .אם המעבר בין קולות אנושיים לקריאות קופים הוביל לעלייה הכי זניחה המשמעות היא
שיכולת ההבחנה של התינוקות ביניהם נמוכה יותר ביחס לכל שני קולות אחרים .כלומר ,המעבר בין צלילים
סינתטיים לקולות אנושיים ובין צלילים סינתטיים לקריאות קופים ,הובילו כל אחד בפני עצמו לעלייה גדולה
יותר בקצב היניקה.
תשובה ( )3אינה נכונה .אם המעבר בין צליל סינתטי לצליל שאינו סינתטי הוביל לשינוי זניח בלבד בקצב היניקה
הרי שניתן להסיק מכך בדיוק את ההיפך -שהתינוקות לא ממש מבחינים בהבדל בין הצלילים.
תשובה ( )4אינה נכונה .אם העלייה הגדולה ביותר נרשמה במעבר בין קולות אנושיים לסינתטיים ,המשמעות היא
שבמעבר בין קולות אנושיים לקופים נמדדה עלייה קטנה יותר (יותר קשה להבחין ביניהם) ,אך גם במעבר בין
קולות סינתטיים לקופים נמדדה עלייה קטנה יותר .כלומר ,ממידע זה בלבד לא ניתן לדעת דבר לגבי יכולת
ההבחנה של התינוקות בין קולות בני אדם לקופים ביחס להבחנה בין צלילים סינתטיים לקופים.

.17

תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין השמטתו של איזה מהנתונים לא תפתור את הסתירה ,נקרא כל פעם  3טענות יחד ונבחן האם
מתקיימת סתירה ביניהן .אם נוכל לסדר את אבי בני וגדי בקרונות מבלי שתיווצר סתירה הרי שהתשובה
שהשמטנו אינה התשובה הנכונה .נפעל כך עד שנמצא תשובה שגם לאחר השמטתה נוצרת סתירה בין שלושת
הטענות הנותרות.
השמטת תשובה ( 1שילוב טענות  3,2ו )4-לא פותרת את הסתירה :משילובן של טענות  3ו 4-מתאפשר סידור אחד
בלבד ,שכן אם גדי חייב לעבור בקרון של אבי בדרכו אל הקטר אך אסור שבני יעבור בקרונו של אבי הרי שאבי
חייב להיות בקרון מספר  ,2גדי בקרון מספר  3ובני בקרון מספר  .1אך סידור זה לא מסתדר עם הנתון לפיו בני
לא יושב בקרון מספר .1
השמטת תשובה ( 2שילוב טענות  3,1ו )4-פותרת את הסתירה :יתכן כי גדי יושב בקרון מספר ( 3כך שאינו יושב
בקרון  ,)2אבי יושב בקרון מספר ( 2כך שעל מנת להגיע אל הקטר חייב גדי לעבור דרך הקרון שלו) ובני
יושב בקרון מספר ( 1כך שעל מנת להגיע אל הקטר אינו צריך לעבור דרך הקרון של אבי).
גדי
3

אבי
2

בני
1

קטר
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ה

השמטת תשובה ( 3שילוב טענות  2,1ו )4-פותרת את הסתירה :יתכן כי גדי יושב בקרון מספר ( 1כך שאינו יושב
בקרון  ,)2בני יושב בקרון מספר ( 2כך שאינו יושב בקרון  ,)1ואבי יושב בקרון מספר ( 3כך שעל מנת להגיע אל
הקטר בני אינו עובר דרך הקרון שלו).
קטר

ה

גדי
בני
אבי
1
2
3
השמטת תשובה ( 4שילוב טענות  2,1ו )3-פותרת את הסתירה :יתכן כי גדי יושב בקרון מספר ( 3כך שאינו יושב
בקרון  ,)2בני יושב בקרון מספר ( 2כך שאינו יושב בקרון  ,)1ואבי יושב בקרון מספר ( 1כך שעל מנת להגיע אל
הקטר חייב גדי לעבור דרך הקרון שלו).
גדי
3

.18

בני
2

אבי
1

קטר

תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין איזו מן האפשרויות משתמעת מצמד המילים "ובכל זאת" שמופיע בשורה הראשונה ,נקרא את
שתי השורות הראשונות ונעבוד עם התשובות.
תשובה ( )1נכונה .בתחילת הפסקה נאמר שרכילות היא התנהגות נפוצה בחברה שרוב בני האדם מעידים שהיא
חלק מחייהם ועל כן לא היינו מצפים שתיתפס כשלילית.
תשובה ( )2אינה נכונה .המילים ובכל זאת מתייחסות להתנהגות של רכילות ולא למידת המהימנות של עדות
עצמית .כמו כן אין סיבה לצפות שבני אדם ישקרו לגבי כך שהם מרכלים אלא פשוט נאמר שגם המעט שמעידים
כי אינם מרכלים כנראה משקרים.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתחילת הפסקה לא נאמר דבר אודות הדימוי העצמי של ותדמיתו בחברה ,אלא מוצג
מושג הרכילות ונאמר שהוא עצמו נתפס באופן שלילי.
תשובה ( )4אינה נכונה .ההיפך הוא הנכון .בתחילת הפסקה נאמר שרכילות היא התנהגות נפוצה ועל כן לא היינו
מצפים שהיא תיחשב למנהג פסול.

.19

תשובה ( )3נכונה.
על מנת לענות על השאלה נקרא על הניסוי המופיע בפסקה השנייה בדגש על קבוצת הניסוי המתוארת בשורות
 13-17ונעבוד עם התשובות .בניסוי המתואר רצה זומרפלד לבדוק האם יש לרכילות השפעות חיוביות על
התנהגות בני אדם .לשם כך חילק עשרה אירו לכל משתתף ולאחר מכן חילקו את כל המשתתפים לזוגות וניתנה
להם האפשרות לתרום מכספם אירו אחד לבן זוגם בידיעה שהסכום יוכפל והוא יקבל שני אירו .בין הסבבים
נתנו למשתתפים לרכל כך שהם יכלו להחליף ביניהם מידע אודות התנהגות המשתתפים האחרים .עצם החלפת
המידע תרמה לשיתוף הפעולה ביניהם :הם היו נדיבים רוב הזמן ורובם סיימו עם סכום כסף גדול יותר מזה
שהיה ברשותם בתחילת המשחק.
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תשובה ( )1אינה נכונה .בפסקה הראשונה נאמר שהאנתרופולוג רובין דנבאר טען שהרכילות היא התנהגות
חיובית ,שכן היא תרמה ליצירת החברה האנושית ולעקרונות המוסר בה .תוצאות הניסוי של זומרפלד דווקא
מחזקות השערה זו.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי ההגדרה המילונית המופיעה בפסקה בראשונה ,רכילות היא עיסוק חטטני בחייהם
של אחרים ,לרוב ללא ידיעתם או הסכמתם ,תוך חשיפת פרטים אישיים עליהם שלא לצורך .תוצאות הניסוי
דווקא מראות שישנה תועלת מחשיפת הפרטים על אחרים וכי לא מדובר בעיסוק חטטני גרידא.
תשובה ( )3נכונה .בתחילת הפסקה לא נאמר דבר אודות הדימוי העצמי של ותדמיתו בחברה ,אלא מוצג מושג
הרכילות ונאמר שהוא עצמו נתפס באופן שלילי.
תשובה ( )4אינה נכונה .הניסוי דווקא מבליט את ההיבטים החיוביים של רכילות.

.20

תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין איזה מן הצירופים שבתשובות יכול להחליף את המילה "ממנו" שבשורה  15נצטרך לקרוא את
השורה ולהבין למה המילה ממנו מתייחסת .במשפט שלפניו נאמר שברוב המקרים הרכילות שנמסרה הייתה
מהימנה ושהמשתתפים שמחו לחלוק זה עם זה את המידע שברשותם .אף על פי שהם לא נהנו ממנו (מהמידע
שמסרו) באופן ישיר ,הם הפיקו תועלת משיתוף הפעולה ביניהם .תשובה ( )3נכונה.

.21

תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין מדוע נבדקי קבוצה זו היו נדיבים פחות נצטרך לקרוא את הניסוי הרלוונטי .בקבוצת הניסוי
השנייה התנאים היו זהים לקבוצה הראשונה עלינו קראנו ,מלבד כך שלא ניתנה להם האפשרות לרכל .מכיוון
שהם לא חששו למוניטין שלהם נבדקי קבוצה זו נטו להיות נדיבים פחות .תשובה ( )3נכונה.

.22

תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין מדוע תוצאות הניסוי השלישי היו מפתיעות עלינו לקרוא על הניסוי (נתחיל בשורה  .)20בקבוצת
הניסוי השלישית התנאים היו זהים לקבוצה הראשונה (האפשרות לתת אירו שערכו יוכפל ,כמו גם האפשרות
לרכל) ,רק שהפעם נוסף לכל אלה החוקרים גם דיווחו באופן מדויק למשתתפים אודות התנהגותו של המתמודד
שמולם בסיבובים הקודמים .זומרפלד שיער שלרכילות תהיה השפעה על קבלת ההחלטות רק במקרים בהם
הדיווח העובדתי של החוקרים לא יספק מספיק מידע לקבלת החלטה .בפועל ,קרה דבר שונה משציפה ,שהפתיע
אותו :במקרים של סתירה בין הדיווחים העובדתיים של החוקרים לבין הרכילות אודות המשתתף ,המידע
הרכילותי עדיין השפיע .כלומר ,ההפתעה טמונה בכך שהמשתתפים העדיפו להאמין לרכילות מאשר לעובדות חד
משמעיות .תשובה ( )1נכונה.

.23

תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין מה אנו יכולים לחשוב שהחמצנו נקרא את החלק האחרון של הפסקה (החל משורה  .)25כאשר אנו
מגבשים דעה על האחר אנו מורגלים להסתמך על דעתם של אחרים ולא שלנו .רוב הזמן אנו לא רואים כיצד
מתנהג האחר ולכן אם לא נעשה זאת אנו עשויים לחוש שהפסדנו מידע חשוב ,גם כאשר בידינו עובדות .כלומר,
הכוונה היא שכאשר אנו ניגשים לגבש גישה על האחר אנחנו לא מורגלים להסתמך רק על דעתנו או על העובדות,
ולכן אם לא נקשיב לרכילות נרגיש שאולי פספסנו מידע חשוב בנוגע לאדם עליו אנו רוצים לגבש עמדה.
תשובה ( )2נכונה.
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פתרונות  -חשיבה מילולית  -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

3

4

3

1

1

1

3

4

2

3

1

4

4

1

2

16

17

18

19

20

21

22

23

2

3

2

4

3

4

3

2

תשובה ( )3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :מבליט זה הופך לניכר.
בתשובה ( )3יש יחס דומה :מבצר זה הופך למוגן.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
מזיז זה הופך ללא נייח.
רגיש הוא מי שמרגיש תחושות בעוצמה גבוהה.
מבשל זה מכין מאכל בפעולת הבישול (שיכול להיות טעים או לא טעים).
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה ניכר היא :נראה באופן ברור.
משמעות המילה נייח היא :קבוע במקומו ,אינו נייד.
משמעות המילה מבצר היא :מקיף בחומה במטרה להגן מפני תקיפה.

.2

תשובה ( )4נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :שאיפה היא פעולה שמטרתה להכניס אויר (לגוף).
בתשובה ( )4יש יחס דומה :לגימה היא פעולה שמטרתה להכניס מים (לגוף).
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
עיכול הוא תהליך שמטרתו לעבד מזון בגוף.
דיבור הוא פעולה שמטרתה הפקת קול (מהגוף).
הרחה היא פעולה שנעשית באמצעות האף.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה שאיפה היא :הכנסת אויר או גז לתוך הריאות.
משמעות המילה עיכול היא :פריקה של המזון במעיים ובקיבה.
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.3

תשובה ( )3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :דומה לו זה בעל דמיון למשהו.
בתשובה ( )3יש יחס דומה :רחוק ממנו הוא בעל מרחק ממשהו.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
גדול ממנו הוא בעל גודל רב יותר ממשהו.
מאחוריו הוא במיקום אחורי ביחס למשהו.
שייכות היא מצב בו משהו שייך למישהו.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה שייכות היא :מצב בו דבר מה נמצא בבעלותו של אחר.

.4

תשובה ( )1נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :גילח למשעי זה גילח באופן מלא ,לחלוטין.
בתשובה ( )1יש יחס דומה :מיצה זה ניצל באופן מלא ,לחלוטין.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
הדביק זה רדף עד שהצליח לתפוס.
רפרף זה קרא בשטחיות.
פקע זה שאחר מתח אותו יותר מידי ,עד שנקרע.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הביטוי גילח למשעי היא :גילח היטב ,בלי להשאיר ספיחי שיער.
משמעות המילה מיצה היא :ניצל עד תום.
משמעות המילה הדביק היא :צמצם את הפער לאפס ,השיג.
משמעות המילה רפרף היא :סקר בשטחיות ,לא התעמק.
משמעות המילה פקע היא :נמתח עד שנקרע.

.5

תשובה ( )1נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :אסטרונאוט הוא מי שעובד בחללית.
בתשובה ( )1יש יחס דומה :יורד ים הוא מי שעובד בסירה.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
צנחן הוא מי שקופץ ממטוס.
אמבולנס הוא אמצעי להובלת פצועים.
טרקטור הוא כלי העבודה של החקלאי.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הביטוי יורד ים היא :ימאי ,ספן ,מלח.
משמעות המילה צנחן היא :מי שקופץ מגובה רב ומרחף באוויר בעזרת מצנח ,עד לנחיתה.
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.6

תשובה ( )1נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :עלה על יצועו זה עשה משהו (הלך לישון) במטרה להיות במצב של נרדם.
בתשובה ( )1יש יחס דומה :שם פעמיו זה עשה משהו (הלך לכיוון מסוים) במטרה להיות במצב של הגיע.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
צד את עינו זה גרם לו להסתכל.
חכך בדעתו זה התלבט.
החיש צעדיו זה הלך מהר יותר.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הביטוי עלה על יצועו היא :הלך לישון.
משמעות הביטוי שם פעמיו היא :פונה ,הולך בכיוון של.-
משמעות הביטוי צד את עינו היא :תפס את תשומת ליבו.
משמעות הביטוי חכך בדעתו היא :התלבט ,שקל ,התחבט.
משמעות הביטוי החיש צעדיו היא :הגביר את קצב ההליכה.

.7

תשובה ( )3נכונה.
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 שכאב הוא שיקול זניח בלבד עבור הרופא המערבי .בהמשך נאמר כי
ברפואה הסינית כאב הוא דווקא שיקול מרכזי ,בדומה לרפואה המערבית .אין היגיון בהשלמה זו כיוון שנאמר
שהרופא המערבי דווקא לא חושב שיש להתייחס לכאב ברצינות יתרה.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתחילה נאמר שכאב הוא שיקול זניח בלבד עבור הרופא הסיני .בהמשך נאמר כי ברפואה
הסינית כאב הוא דווקא שיקול מרכזי ,בדומה לרפואה המערבית .אין היגיון בהשלמה זו כיוון שנאמר שהרופא
הסיני דווקא לא חושב שיש להתייחס לכאב ברצינות יתרה ואז נאמר שהרפואה הסינית מתייחסת לכאב
ברצינות.
תשובה ( )3נכונה .בתחילה נאמר שכאב הוא שיקול זניח בלבד עבור הרופא המערבי .בהמשך נאמר כי ברפואה
הסינית כאב הוא דווקא שיקול מרכזי ,בשונה מברפואה המערבית .יש היגיון בהשלמה זו כיוון שאם הרופא
המערבי רואה בכאב שיקול זניח זה אכן מנוגד לרפואה הסינית שמייחסת לכאב חשיבות רבה.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתחילה נאמר שכאב הוא שיקול מרכזי עבור הרופא המערבי .בהמשך נאמר כי ברפואה
הסינית כאב הוא דווקא שיקול מרכזי ,בשונה מברפואה המערבית .אין היגיון בהשלמה זו כיוון שנאמר שהרופא
המערבי רואה בכאב שיקול מרכזי ,וזה אינו מנוגד לרפואה הסינית.
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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 שישנה הסכמה כללית שמוסד המלוכה נמצא בשפל לאחרונה .עוד נאמר
שבהתאם לכך חלק גדול מהציבור רוצה להשאירו .אין הגיון בהשלמה שכן אם ישנה הסכמה שהמוסד בשפל
סביר שירצו לבטלו ולא להשאירו.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתחילה נאמר שמוסד המלוכה אינו אהוד לאחרונה .עוד נאמר שבחיזוק לכך ,רק מעטים
רוצים לבטלו (כלומר הרוב מעוניינים להשאירו) .אין הגיון בהשלמה שכן אם הרוב רוצים להשאיר את מוסד
המלוכה זה לא מחזק את העובדה שהוא אינו אהוד באחרונה.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתחילה נאמר שהדעה המקובלת היא שמוסד המלוכה זוכה לאהדה רבה .עוד נאמר
שבניגוד לסברה זו ,רבים אינם רוצים לבטלו (כלומר הרוב מעוניינים להשאירו) .אין הגיון בהשלמה שכן אם
הדעה הרווחת היא שמוסד המלוכה אהוד ,דווקא הגיוני שרבים ירצו להשאירו .כלומר ,חסר כאן הניגוד
המתואר.
תשובה ( )4נכונה .בתחילה נאמר שמוסד המלוכה זוכה לאהדה יחסית לאחרונה .עוד נאמר שעל אף האהדה
היחסית למוסד ,רבים תומכים בביטולו .יש הגיון בהשלמה שכן מתקיים הניגוד לו היינו מצפים :מצד אחד,
המוסד זוכה לאהדה אך למרות זאת רוצים לבטלו.

.9

תשובה ( )2נכונה.
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 שניסיונו הרב של אלברט הכשיל אותו (היה לו לרועץ) בכל הנוגע לקבלת
המשרה .בהמשך נאמר שכך היה כיוון שמנהל המפעל לא מייחס חשיבות לניסיון של המועמדים .אין הגיון
בהשלמה זו כיוון שאם המנהל לא מייחס חשיבות לניסיון הרי שלא היינו מצפים שהניסיון של אלברט ישחק
תפקיד כלשהו בכל הנוגע לקבלת המשרה.
תשובה ( )2נכונה .בתחילה נאמר שניסיונו המועט של אלברט לא הכשיל אותו בכל הנוגע לקבלת המשרה .בהמשך
נאמר שכך היה על אף שמנהל המפעל מייחס חשיבות לניסיון של המועמדים .יש הגיון בהשלמה זו כיוון שאם
המנהל מייחס חשיבות לניסיון הרי שהיינו מצפים שחוסר הניסיון של אלברט ישחק תפקיד בכל הנוגע לקבלת
המשרה ,וזה אכן מנוגד למה שקרה בפועל .כלומר ,אכן קיים ניגוד בין שני חלקי המשפט.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתחילה נאמר שניסיונו המועט של אלברט הכשיל אותו בכל הנוגע לקבלת המשרה.
בהמשך נאמר שכך היה כיוון שמנהל המפעל לא מייחס חשיבות לניסיון של המועמדים .אין הגיון בהשלמה זו
כיוון שאם המנהל לא מייחס חשיבות לניסיון הרי שלא היינו מצפים שחוסר הניסיון של אלברט ישחק תפקיד
כלשהו בכל הנוגע לקבלת המשרה.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתחילה נאמר שניסיונו המועט של אלברט לא הכשיל אותו בכל הנוגע לקבלת המשרה.
בהמשך נאמר שכך היה כיוון שמנהל המפעל מייחס חשיבות לניסיון של המועמדים .אין הגיון בהשלמה זו כיוון
שאם המנהל מייחס חשיבות לניסיון הרי שהיינו מצפים שחוסר הניסיון של אלברט דווקא יכשיל אותו.
© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ
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תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין איזו טענה לא עולה מהפסקה בנוגע לדג הסיכן נקרא את הפסקה ונעבוד עם התשובות.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתחילת הפסקה נאמר שבשנים האחרונות ,בעקבות התחממות מי הים התיכון,
התבססה בו אוכלוסיה של דג הסיכן .ניתן להסיק מכך שעד לשנים האחרונות המים לא היו חמים די הצורך כדי
שאוכלוסיית דג הסיכן תשתקע בו ,ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בפסקה נאמר הסיכן הוא דג צמחוני שלא כמו רוב הדגים המקומיים ,ובהמשך נאמר
שבשונה מהדגים הצמחוניים המקומיים ,הסיכן אינו ניזון רק מאצות בוגרות (כנראה גם מאצות צעירות).
כלומר ,ישנו שוני בתזונה של הסיכן ביחס לדגים שאינם צמחוניים אך גם ביחס לדגים הצמחוניים ,ולכן
התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בפסקה נאמר שדג הסיכן הגיע לים התיכון בעקבות התחממות המים באיזור ולא בגלל הפרת
האיזון האקולוגי בבית הגידול המקורי שלו ,ולכן התשובה אינה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בפסקה נאמר שדג הסיכן מתרבה בים התיכון מהר יותר מאשר בבית גידולו כיוון שהוא
אינו סובל מתחרות על מקורות המזון שלו .ניתן להסיק מכך שהדגים המתחרים איתו על מקורות המזון באיזור
מוצאו מרובים מאלו המתחרים איתו בים התיכון ,ולכן התשובה נפסלת.

.11

תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין איזה מצב לא יתכן נקרא את הרקע המופיע בשאלה וננסה ליצור סידור שיפסול כמה שיותר
תשובות ,ל פי העיקרון כי כל תשובה שתיתכן נפסלת .עלינו לסדר מנהלת ,רואה חשבון ,יועצת השקעות ,דובר
ומזכירה כך שמשרדה של יועצת ההשקעות לא יגבול במשרדו של רואה החשבון .המשרד המרכזי גובל בכל
ארבעת המשרדים הנותרים ועל כן לא נוכל לשכן בו את רואה החשבון או יועצת ההשקעות .למעשה ,הדרך
היחידה לעמוד בתנאי זה הוא לשבצם בשני משרדים פינתיים שאינם סמוכים זה לזה (ימין למעלה ושמאל
למטה ,או לחילופין שמאל למעלה וימין למטה) .כעת נשבץ גם את שאר העובדים בחברה באופן שיעזור לנו לפסול
כמה שיותר תשובות:

מזכירה

יועצת השקעות
דובר
מנהלת

רואה חשבון

תשובה ( )1נכונה.טענה זו לא תיתכן .למעשה לא משנה היכן נשבץ את המזכירה ,כיוון שלכל משרד פינתי יש רק
משרד אחד שאינו גובל בו וכבר שיבצנו בו את רואה החשבון.
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תשובה ( )2אינה נכונה .טענה זו תיתכן .ישנם שני משרדים סמוכים למשרדו של רואה החשבון (נבחין כי המשרד
המרכזי גובל בכל המשרדים אך אינו סמוך אליהם) ואנו יכולים לשבץ את המנהלת בכל אחד מהם.
תשובה ( )3אינה נכונה .טענה זו תיתכן .לפי הסידור המתואר מעלה משרדיהן של המנהלת והמזכירה לא חייבים
לגבול זה בזה.
תשובה ( )4אינה נכונה .טענה זו נכונה בהכרח .ראינו בתחילה שלא יתכן שרואה החשבון או יועצת ההשקעות
יושבים במשרד המרכזי שכן משרד זה גובל בכל האחרים .כלומר ,משרדו של רואה החשבון חייב להיות אחד
מהמשרדים הפינתיים.

.12

תשובה ( )4נכונה.
כדי להבין מה אינו משתמע מחילופי הדברים ,יש להבין את הדיאלוג המתואר בפסקה.
תרצה רואה את שפרה שותה קפוצ'ינו ושואלת אותה האם היא שותה קפוצ'ינו מכיוון שאין מילק-שייק .מכך
משתמע שתרצה סבורה ששפרה היתה מעדיפה לשתות מילק-שייק .שפרה עונה כי היא ויתרה על שתיית מילק-
שייק מכיוון שיש קפוצ'ינו .מכך ניתן להסיק ששני הפריטים הופיעו בתפריט אך שפרה מעדיפה קפוצ'ינו על פני
מילק-שייק .תשובה ( )4נכונה.

.13

תשובה ( )4נכונה.
כדי להבין איזו מן הטענות עולה מדבריו של א"מ קופי נקרא את הפסקה וננסה להבין את דבריו.
א"מ קופי מחלק את שימושי השפה לשלושה סוגים כלליים:
השימוש המידעי -שימוש בשפה לצורך העברת מידע באמצעות הצגת טענות או הכחשתן.
השימוש ההבעתי -שימוש בשפה לצורך שחרור או יצירת רגשות.
השימוש המכוון -שימוש בשפה לצורך הנעה לפעולה או מניעת פעולה.
עם זאת ,קופי טוען שלרוב כל שימוש בשפה ידגים לפחות שניים מתוך שלושת השימושים.
כלומר ,קופי מחלק את שימושי השפה לשלושה סוגים נפרדים ,אך טוען שלמעשה כמעט בלתי אפשרי לעשות
שימוש בשפה מבלי להדגים לפחות שניים מהם במקביל .תשובה ( )4נכונה.

.14

תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין איזה מן הממצאים הוא המתאים ביותר להיות זה שעליו הסתמכו החוקרים נבין את הניסוי
המתואר בפסקה.
בניסוי המתואר הוצגו סיפורים זהים לילדים בני שלוש ולילדים בני חמש:
הסיפור על יותם שרצה להאכיל את הציפורים ולא הצליח ,וסיפור נוסף על ליבי שלא ניסתה להאכיל את
הציפורים במתכוון אך הן אכלו מפירורי הכריך שלה שנפלו.
לאחר כל סיפור שאלו החוקרים את הילדים האם הילד שבסיפור התכוון להאכיל את הציפורים או לא.
התוצאות הובילו את החוקרים למסקנה שילדים בני שלוש מסיקים על כוונותיהם של בני אדם על סמך תוצאות
המעשה (על פי מבחן התוצאה נצפה שילדים בני שלוש יגידו שיותם לא התכוון להאכיל את הציפורים וליבי כן
התכוונה) ,וילדים בני חמש מסוגלים לזהות כוונות (נצפה שילדים בני חמש כבר יבינו כי יותם התכוון להאכיל
את הציפורים וליבי לא) .תשובה ( )1נכונה.
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תשובה ( )2נכונה.
על מנת לקבוע מי מהאנשים המתוארים בתשובות מעביר מסר באופן הדומה ביותר לאופן בו מעביר לסקלי את
מסרו ,נקרא את הכתוב על לסקלי בפסקה וננסה להבין מהו האופן בו הוא בוחר להעביר את המסר שלו .בפסקה
נאמר שלסקלי הוא משורר שכתב ספר שירים העוסק בבעיות העולות משימוש במילים במטרה להעביר את
המסר כי השפה היא חסרת תועלת .כלומר ,האופן בו לסקלי מעביר את המסר שלו הוא אירוני ,שכן הוא עושה
שימוש במילים עצמן כדי להסביר מדוע הן אינן טובות.
תשובה ( )1אינה נכונה .חסרה האירוניה שהיתה אצל לסקלי באופן בו מועבר המסר -אדם שמצייר ציור מכוער
עם אמירה מביע בכך בדיוק את מה שהתכוון.
תשובה ( )2נכונה .אופן העברת המסר דומה לזה של לסקלי -אדם המוחה על הפגנה באמצעות הפגנה מעביר את
המסר שלו בצורה אירונית.
תשובה ( )3אינה נכונה .אדם ההולך לקולנוע צורך סרטים ולא מפיק סרטים כדי להגיד כמה הם גרועים .זהו לא
אותו סוג אירוניה המופיע בפסקה.
תשובה ( )4אינה נכונה .חסרה האירוניה שהיתה אצל לסקלי באופן בו מועבר המסר .בנוסף לכך ,אדם ששר
באופן לא מוצלח על במה לא מעביר את המסר שכל אחד יכול להיות זמר ,אולי שכל אחד יכול להופיע על במה או
שאין לאף אחד סיבה להתבייש במה שהוא.

.16

תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין בנוגע לאיזו מהטענות טרובק ומילר לא יסכימו ביניהן נקרא את הפסקה ונעבוד עם התשובות.
בפסקה נאמר שטרובק רואה בביקור בבתי סופרים פולחן אישיות מיותר ומוגזם ,אך מילר סבורה שדווקא
הביקור בבתיהם הפשוטים והממוצעים של הסופרים ,מזכיר לה שהם אינם אלילים אלא בני אדם פשוטים ,בשר
ודם.
תשובה ( )1אינה נכונה .טרובק ומילר שתיהן יסכימו שגם סופרים מוכשרים הם בני אדם פשוטים בסופו של דבר
 טרובק מזהירה מפני הערצה עיוורת שלהם ומילר אומרת שגם יצירות גאוניות הן תוצר של בני אדם בשר ודם.תשובה ( )2נכונה .מילר טוענת שביקור בבתי הסופרים מזכיר לה שהם בני אדם בשר ודם ,אך לטענת טרובק
ההיפך הוא הנכון -לדעתה הביקור מעצים את הסופרים על המידה .כלומר ,טרובק ומילר לא יסכימו ביניהן בנוגע
לטענה זו.
תשובה ( )3אינה נכונה .טרובק ומילר שתיהן יסכימו שבתים אינם התוצרים החשוב ביותר של סופרים ,אלא
הספרים אותם הם כותבים  -טרובק מזכירה זאת במפורש באומרה כי סופרים לא יוצרים בתים אלא ספרים
ומילר מציינת שבתיהם של הסופרים סתמיים אך יצירותיהם גאוניות.
תשובה ( )4אינה נכונה .טרובק ומילר שתיהן יסכימו שהערצה מוגזמת לסופרים היא תופעה בעייתית -טרובק
מזהירה מפני תופעה זו ומילר אומרת שכדי שהביקור בבתיהם של הסופרים מזכיר לה שגם הם רק בני אדם.
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תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין מהו היחס של תרבות אחת לאחרת לפי אליאדה נקרא את הפסקה וננסה להבין את דבריו .בפסקה
נאמר שאליאדה סבר כי כל תרבות עתיקה האמינה כי היא מהווה את נקודת המפגש בין שלושת העולמות
(האקסיס מונדי); התהום ,העולם שלנו והרקיע .כלומר ,כל תרבות האמינה שהיא מרכז ההוויה ושהכול מתקשר
אליה .על פי גישה זו משתמע כי יש רק "אקסיס מונדי" אחד וכל תרבות מאמינה כי הוא נמצא אצלה וכי היא
לבדה מרכז ההוויה .תשובה ( )3נכונה.

.18

תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין מה היחס בין הדוגמה המוצגת לתשובה המתבקשת בשורה  1נקרא את תחילת הפסקה הראשונה.
בתחילת הפסקה מוצגת השאלה מה קודם למה -המדע או הטכנולוגיה .התשובה המתבקשת לשאלה היא שהמדע
קודם לטכנולוגיה ,שכן לא ניתן לבנות מכונה בלי להבין ראשית את המנגנונים וחוקי הטבע הנמצאים בסיס
פעולתה .בדוגמה במוצגת בשאלה נאמר שההבנה שזרם חשמלי יוצר שדה מגנטי (הבנת חוקי טבע -כלומר המדע)
הניחה את היסודות להמצאת מכשיר הטלפון (טכנולוגיה) .כלומר ,זוהי דוגמה שמציגה כיצד קודם המדע
לטכנולוגיה ועל כן היא דוגמה למקרה בו התשובה המתבקשת תקפה .תשובה ( )2נכונה.

.19

תשובה ( )4נכונה.
על מנת להבין איזו מהתנועות שבתשובות נבדלות מתנועת סיבובו של הירח על פי אריסטו נקרא ראשית את
הפסקה ונעבוד עם התשובות .בפסקה נאמר שלפי אריסטו יש להבחין בין סוגים נבדלים של תנועה :ראשית בין
התנועה הלוך ושוב לתנועה הסיבובית ,שכן האחת מחייבת עצירה והאחרת יכולה להימשך ללא עצירה .שנית בין
תנועה טבעית לתנועה מלאכותית ,שכן האדם מתערב בסדרי הטבע ויוצר תנועות שלא היו מתקיימות אילולא
התערבות אנושית .כעת נחפש תשובה שנבדלת מתנועת סיבובו של הירח הן בכך שאינה סיבובית (כלומר תנועת
הלוך ושוב) ,והן בכך שאינה טבעית (כלומר תנועה מלאכותית) תשובה ( )4נכונה.
תשובה ( )1אינה נכונה .תנועת הגלגל אינה טבעית אך היא סיבובית.
תשובה ( )2אינה נכונה .תנועת האבן אינה סיבובית אך היא טבעית.
תשובה ( )3אינה נכונה .תנועת העלים עשויה להיות סיבובית ובכל אופן היא טבעית.
תשובה ( )4נכונה .תנועת מעלית אינה סיבובית ואינה טבעית.

© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ

חשיבה מילולית – פרק שני

.20

-21-

תשובה ( )3נכונה.
'השינוי הזה' מתייחס למשהו שהופיע בפסקה הקודמת (השלישית) ולכן נקרא אותה .בפסקה נאמר שבמאה ה17-
חל שינוי בתפיסת מושג התנועה לפי המדע .מדענים החלו לטעון כי אין להפריד את התנועות לסוגים שונים כפי
שסבר אריסטו ,אלא שההבדל היחיד בין תנועות הוא בא לידי ביטוי בגדלים שניתנים למדידה; מהירות ,כיוון
ותאוצה .אם כן" ,השינוי הזה" הוא השינוי בתפיסת מושג התנועה .תשובה ( )3נכונה.

.21

תשובה ( )4נכונה.
על מנת להבין איזו מן הטענות שבתשובות אינה חלק מסברתו של גדעון פרוידנטל המוצגת בפסקה הרביעית
נקרא את הפסקה ונעבוד עם התשובות.
תשובה ( )1אינה נכונה .בפסקה נאמר כי עם התגברות הצורך במכונות עלתה בהדרגה יוקרתם של מי שעסקו
בפיתוחן ובשכלולן .הטענה היא חלק מסברתו של פרוידנטל.
תשובה ( )2אינה נכונה .בפסקה נאמר שבעקבות השתנות בכוח העבודה באירופה (לא עוד צמיתים אלא עובדים
עירוניים המקבלים תשלום) התייקר כוח העבודה ,עובדה בהמריצה את המעסיקים לחתור לפיתוח מכונו
שיפחיתו את התלות בעובדים .הטענה היא חלק מסברתו של פרוידנטל.
תשובה ( )3אינה נכונה .בפסקה נאמר שבעקבות עלייה ביוקרתם של מי שעסקו בפיתוח ושכלול המכונות ,החלו
יותר ויותר אנשים משכילים להתעניין בהן ולבחון את פעולתן .הטענה היא חלק מסברתן של פרוידנטל.
תשובה ( )4נכונה .בפסקה נאמר שהעלייה ביוקרתו של העיסוק בפיתוח המכונות גרמה למשכילים להתעניין בהן
ובאופן פעולתן ,אך לא נאמר דבר על מדענים בהקשר זה .הטענה אינה חלק מסברתו של פרוידנטל.

.22

תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין מה משמעות המשפט בשורה  24נקרא את סוף הפסקה בכדי להבין את ההקשר בו נאמר המשפט.
בפסקה מוצגת הדוושה כדומה לתנועה שמוגדרת כתנועת הלוך ושוב שניתן להמירה לתנועה סיבובית -שכן
לחיצה על הדוושה מפעילה גלגל שתנועתו סיבובית .דוגמה זו גרמה למדענים לפקפק בנכונות הקיום של תנועות
מובחנות זו מזו ,ולחשוב שיתכן כי קיים סוג תנועה אחד בלבד שעשוי להיראות שונה למראית עין .כלומר,
ההבדלים הנראים לכאורה בין התנועות לא מצדיקים את סיווגן של התנועות כשונות זו מזו .תשובה ( )3נכונה.
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תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין מה נכון לגבי השאלה המוצגת בתחילה ניזכר בשאלה וניעזר במידע שאספנו בשאלות הקודמות.
השאלה שנשאלת בתחילת הקטע היא מה קודם למה -המדע לטכנולוגיה או הטכנולוגיה למדע .בפסקה הראשונה
קראנו שהתשובה המתבקשת לכך היא שהמדע קודם לטכנולוגיה ,כיוון שלרוב כדי לפתח מכונות צריך להבין את
חוקי הטבע הנמצאים בבסיס פעולתן .בפסקה השנייה קראנו על החלוקה שהייתה מקובלת בעולם המדע
לתנועות שונות .בפסקה השלישית נאמר שלאורך השנים חל שינוי בתפיסת התנועות כך שלא סברו עוד שיש
להבחין סוג תנועות שונים ,אלא למדוד אותן במהירות ,כיוון ותאוצה .בפסקה הרביעית ראינו כי במקרה של
הדוושה ,המדענים למדו דרך הטכנולוגיה משהו חדש על האופן בו תנועה נתפסת ,מה שהוביל אותם למסקנה
שלמעשה אין סוגי תנועות שונים.
לאורך הקטע הוצגו מקרים בהם קודם המדע לטכנולוגיה ,אך גם מקרים הפוכים .כלומר ,לא תמיד התשובה
לשאלה היא זו המתבקשת הגורסת כי המדע קודם לטכנולוגיה .תשובה ( )2נכונה.
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.1

תשובה ( )1נכונה
כדי להבין כיצד  xו  yמתנהגים ,נציב מספרים אשר יתאימו להתנהגות הנתונה.y < x < 2y :
נבחן את ההתנהגות ונראה כי  yגדל כאשר כופלים אותו במספר חיובי ,ומכאן שמדובר במשפחת החיוביים.
ניתן לראות שבהצבת  y = 2מתקבל פסוק הגיוני .2 < x < 4
מכאן ש x-הוא מספר חיובי ,ולכן שני הנעלמים חיוביים .תשובה ( )1נכונה.

.2

תשובה ( )3נכונה
אנו נשאלים כמה מכוניות יש בסה"כ בעיירה.
לשם כך עלינו להבין כמה משפחות הן בעלות מכונית אחת וכמה משפחות הן בעלות שתי מכוניות .
מכונית :1
נתון כי  5%מהמשפחות הן בעלות של מכונית אחת  ,נעבוד באמצעות נוסחת האחוז כדי לחשב זאת:

כלומר ישנן  40משפחות בעלות מכונית אחת.
 2מכוניות :
נתון כי מחצית מהמשפחות הנותרות הן בעלות  2מכוניות ,על כן נחסר את מספר המשפחות בעלות המוכנית
האחת מסה"כ המשפחות בעיירה .800 – 40 = 760 :ומחצית מהן שווה ל.380 -
על מנת למצוא את כמות המכוניות שלהם יש לכפול את התוצאה בשתיים (יש להן  2רכבים) ,כלומר יש להם 760
רכבים.
אם נוסיף את כמות הרכבים של המפשחות בעלות הרכב היחיד נקבל .760 + 40 = 800
תשובה ( )3נכונה.
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.3

תשובה ( )4נכונה
על מנת למצוא את היקף המשושה המשוכלל ,עלינו למצוא את אורך אחת הצלעות ולהכפיל פי .6
כאשר אנו נתקלים במשושה משוכלל החסום במעגל ,יש לעשות בניית עזר אוטומטית של אלכסוני המשושה ,כך
שיתחלק לשישה משולשים שווי צלעות חופפים.
יש לשים לב כי אלכסון המשושה קוטר המעגל ,ולכן יש למצוא את מחציתו ,שכן רדיוס המעגל שווה לצלע
המשולשים שווי הצלעות ששווה לאורך צלע המשושה המשוכלל.
נבנה משוואה באמצעות הנתון של היקף המעגל ונבודד את הרדיוס. 3π = 2rπ :
נחלק את שני אגפי המשוואה ב π -וב –  ,2ונקבל.r = 1.5 :
אורך הרדיוס שווה לאורך צלע במשושה המשוכלל ,ולכן יש לכפול פי  .1.5·6 = 9 :6קיבלנו שהיקף המשושה הוא
 9ס"מ .תשובה ( )4נכונה.

.4

תשובה ( )4נכונה
אנו נדרשים למצוא את היחס בין נפח האמבטיה לבין נפח החבית ,וניתן להבין מנתוני השאלה כי מדובר בבעיית
הספק מסוג מספר פועלים .מכיוון שאין לנו נתונים על הזמן ומדובר על כמות שונה של פועלים ,נסדר את
הנתונים בטבלה הבאה:
פועלים
 1ברזים
 2ברזים

עבודה
 1אמבטיה
 0.5חבית

זמן
1
1

נתון לנו כי הזמנים שווים בן שתי השורות  ,ועל כן נוכל להציב את הזמן כ( 1-או כל מספר אחר).
על מנת למצוא את היחס בין נפח אמבטיה לנפח חבית נצטרך להבין כמה ברזים (מספר פועלים) דרושים למילוי
אמבטיה בזמן מסוים ,ולחלק אותן בכמות הברזים הדרושים למילוי חבית באותו הזמן( .לחילופין ,אפשר לעבוד
דרך הזמנים ולהבין כמה זמן יקח לברז אחד למלא אמבטיה חלקי כמה זמן יקח לברז אחד למלא חבית).
אם דרושים  2ברזים על מנת למלא חצי חבית ,הרי שדרושים פי שניים ברזים ( 4ברזים) על מנת למלא כמות
גדולה פי שתיים של מים (חבית שלמה) .נסדר את הנתונים שמצאנו בטבלה:
עובדים
 1ברזים
 4ברזים

עבודה
 1אמבטיה
 1חבית

זמן
1
1

כלומר  ,על מנת למלא אמבטיה בזמן מסויים יש צורך ברבע מכוח העבודה הדרוש למילולי חבית באותו הזמן.
יחס זה מבטא גם את יחס הנפחים.
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.5

תשובה ( )1נכונה
πr 2 h
על מנת לחשב את נפח החרוט נשתמש בנוסחת הנפח
3

.

בנתונים  rקיים ,ולכן יש למצוא את  .hעל פי הסרטוט רואים כי הגובה  hהוא גם גובה ליתר במשולש ישר זווית
ולכן שווה למחצית היתר .מכיוון שהיתר הוא קוטר המעגל ,מחצית ממנו שווה ל .r -לכן .r = h
πr 2 h πr 2 r πr 3
=
=
3
3
3

.

תשובה ( )1נכונה.

.6

תשובה ( )2נכונה

כדי למצוא למה שווה הביטוי שבשאלה ניעזר בחוקי החזקות והשורשים ובצמצום שברים.
תחילה יש ליצור בסיסי חזקות שהים על מנת שנוכל להיעזר בחוקי החזקות והשורשים.
במקום  9ניתן לכתוב  ,32במקום  6ניתן לכתוב  2·3ובמקום  8נוכל לכתוב .23
(2 3 ) 3 ·3 2
2 6 ·(2·3) 2

=

8 3 ·9
2 6 ·6 2

לאחר הכתיבה החדשה ,ניתן להיעזר בחוקי החזקות והשורשים.
2 9 ·3 2

2 9 ·3 2

(2 3 ) 3 ·3 2

=
=
= 2 9-8 ·3 2-2 = 2
 , 6ולכן תשובה ( )2נכונה.
2
6
2
2
6
+
2
2
)2 ·(2·3
2 ·2 ·3
2
·3

.7

תשובה ( )2נכונה
בשאלה זו אנו נדרשים למצוא את שטחו של הדלתון ,אולם אנחנו לא
יודעים את אורכי אלכסוניו .על כן ,נגדיר את שטח הדלתון באמצעות
חיסור שטחים אשר אנחנו יודעים כיצד לחשבם ,ונעשה זאת באמצעות
בנית עזר .על ידי העברת אלכסון מקודקוד ) (2,2לראשית הצירים ,ניתן
לראות שהדלתון מורכב משני משולשים שווי שטח ,ולכן יש למצוא את
גודלו של משולש אחד ולהכפיל פי .2
על מנת לחשב שטח משולש יש צורך בבסיס וגובה לבסיס .במשולש זה
 ABהוא הבסיס ואורכו  ,1ו– CDהוא גובה חיצוני שאורכו  .2לכן ,גודל
2·1
שטח המשולש = 1 = ABC
2

y
)C (2, 2

D
)A(0, 1

x

B

 .מכיוון ששטח המשולש שווה לשטח המשולש השני ,נכפול פי  ,2ונקבל שגודל

השטח הכהה שווה ל – .2
תשובה ( )2נכונה.
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תשובה ( )2נכונה
על מנת למצוא כמה ! nשווה ,עלינו לבודד את ! nבצד אחד של המשוואה ואת יתר הגורמים לבודד בצד השני
!9
!9
!9·8·7
⇒!= 72 ⇒ 9! = 72·n
⇒!= n
באמצעות פעולות אלגבריות= n!⇒ 7! = n! :
!n
72
9·8

ועל כן  .n = 7תשובה ( )2נכונה.

.9

תשובה ( )1נכונה
ניתן לחשב את גובהן הממוצע של הבנות על ידי שימוש בנוסחה ,אך מכיוון שהחישובים מסובכים ללא מחשבון,
ניתן להיזער בתכונות הממוצע.
אנו יודעים בהתאם לנתוני השאלה כי שליש מילדי הכיתה הם בנים ,ועל כן שני שליש הן בנות .כלומר ,יש פי 2
יותר בנות מבנים בכיתה.
ידוע כי סכום מרחקי האברים הקטנים מהממוצע שווה לסכום מרחקי האברים הגדולים ממנו ,ולכן אם ממוצע
גובהם של הבנים הוא  1.26מטרים ,הם רחוקים  0.04ס"מ מטרים מהממוצע .ולכן סכום האברים שגודלים
מהממוצע חיב להיות שווה גם  .0.04מכיוון שיש פי שניים בנות מבנים ,ניתן לומר שיש בן אחד ושתי בנות ,ולכן
 0.04חייב להתחלק בין שתי הבנות באופן שווה .כך ,כל אחת מהן תהייה גדולה מהממוצע ב  0.02ס"מ .מכאן,
ממוצע הבנות הוא 1.32מטרים .תשובה ( )1נכונה.

.10

תשובה ( )2נכונה
כדי להבין מה קורה למחירי הדירות ששטחן  60מ"ר ככל שמתרחקים מהעיר ,נביט בתרשים משמאל לימין בקו
המייצג דירות בגודל זה.
תחילה מחיר הדירות הוא  9000דולר והוא יורד עד שהוא מגיע למחיר של בין  4000-5000דולר במרחק של
כחמישה קילומטרים מהעיר .לאחר מכן ,המחיר עולה שוב עד למחיר של בין  7000-8000דולר במרחק של
כתשעה קילומטרים מהמרכז .לבסוף ,המחיר יורד עד שמגיע ל  2000-דולר במרחק של  15קילומטרים מהמרכז.
על כן בהתחלה ישנה ירידה ,לאחר מכן עלייה ולבסוף ירידה נוספת ,ולכן תשובה ( )2נכונה .

.11

תשובה ( )2נכונה
כדי לדעת מה יכול להיות שטח דירתה של שגית ,נביט באזור בתרשים המציג דירות במרחק של חצי קילומטר
ממרכז העיר ונמצא בטווח המחירים .6000-7000
בתרשים אנו רואים כי גודל הדירות המתאימות לתיאור זה נמצא בן  100מ"ר לבין  110מ"ר  ,ולכן תשובה ()2
נכונה.
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.12

תשובה ( )1נכונה
כדי להבין לאיזה דירות מתאים הקו השחור ,נבחן מה מתואר בגרף החדש הנתון בשאלה:
בתחילת הקו השחור מתוארות דירות בנות  20מ"ר שמחירן הוא כ 7000-דולר ,ובהמשך אותן דירות עולות לשטח
של  100מ"ר ומחירן יורד לכ 3000-דולר .לבסוף ככל שגודל הדירה ממשיך לגדול ,המחיר עולה גם הוא.
בתרשים יש לחפש דירות על פי הציר האנכי (הדירות בעלות השטח הקטן נמצאות למטה ,וככל שעולים גודל
הדירות גדל)  ,יש לבדוק שלושה אזורים אפשריים לפי התשובות  4.5ק"מ 6 ,ק"מ ו –  7.5ס"מ.
על פי תשובה ( 4.5 – )1ק"מ; כשהדירות קטנות המחיר בסביבות  6500שקלים ,וככל שיש עלייה בגודל הדירה
(כלפי מעלה בתרשים) המספר בתוך השטח קטן ,כלומר מחיר הדירה קטן ,עד למחיר של כ 3000-שקלים כשגודל
הדירה  100מ"ר וכשגודל הדירה גדל עוד ,כך גם המחיר .ההתנהגות של הידרות במרחק  4.5ק"מ ממרכז העיר
מתאימה להתנהגות הקו השחור ,ולכן תשובה ( )1נכונה.

.13

תשובה ( )3נכונה
כדי למצוא את הטווח המדויק של מחירי הדירות נמצא בציר המייצג דירות בנות  160מ"ר את המחיר הגבוה
ביותר ואת המחיר הנמוך ביותר (הקו המתאר אותן הוא קו אופקי הנמצא בחלקו העליון של התרשים – לפי ציר
ה.)y-
דירות בנות  160מ"ר ובמרחק של  8קילומטרים מהעיר עולות  9000-10000דולרים ,וזהו הערך הגבוה ביותר
בתרשים ועל כן  10000זהו מחיר המקסימום.
דירות בנות  160מ"ר במרחק של  15קילומר מהעיר עולות  4000-5000דולרים ,וזהו הערך המינמלי ביותר
בתרשים לדירות בגודל זה.
מכאן אנו יודעים שטווח המחירים לדירות בנות  160מ"ר הוא בין  4000דולר ל 10000-דולר.
תשובה ( )3נכונה.

.14

תשובה ( )1נכונה
בשאלה ישנם נתונים על  mועל  nואנו נדרשים להבין איזה מהתנהגויות הנתונות בתשובות מתקיימת בהכרח,
כלומר ,תמיד נכונות.
בסוג כזה של שאלות ,יש לנסות ולפסול שלוש תשובות.
תשובה ( ,)2אם נבחר  m = 3.5ו ,n = 0.25 -הנתונים יתקיימו ,אך הטענה שבתשובה אינה מתקיימת ,ולכן אינה
בהכרח נכונה .התשובה נפסלת.
תשובה ( ,)3אם נבחר  n = 3.5ו ,m = 0.25 -הנתונים יתקיימו ,אך הטענה שבתשובה אינה מתקיימת ,ולכן אינה
בהכרח נכונה .התשובה נפסלת.
תשובה ( ,)4אם נבחר  m = 3.5ו ,n = 0.25 -הנתונים יתקיימו ,אך הטענה שבתשובה אינה מתקיימת ,ולכן אינה
בהכרח נכונה .התשובה נפסלת.
אם כן ,לאחר פסילת  3תשובות ,תשובה ( )1נכונה.
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תשובה ( )2נכונה
אנו רוצים למצוא את ההסתברות לכך שמיכל תגיע כאשר ישנו אור ירוק.
על מנת למצוא את ההסתברות עלינו להבין מהו הגודל הרצוי ומהו הגודל המצוי .האור הירוק דולק במשך דקה
אחת וזהו הגודל הרצוי .הגודל המצוי ,כלומר ,כלל האפשרויות הקיימות ,הוא למעשה חיבור משך הזמן שהאור
הירוק דולק יחד עם האור האדום .1+ 1.5 = 2.5
1
5
2 2
לכן ,נחלק את הזמן שבו האור ירוק בזמן הכולל שחושב= 1 : = 1· = :
2.5
2
5 5

תשובה ( )2נכונה.

.51

תשובה ( )3נכונה
אם נסתכל על המשולש שווה השוקיים לפני שרבקה קיפלה אותו נוכל לחשב
את זויות הבסיס שלו -כל אחת בת ( 75נתון כי גודלה של זוית הראש .)30

30

כמו כן ,לאחר הקיפול נוצר משולש שווה שוקיים נוסף בעל זווית ראש 30
(קטן יותר והפוך על ראשו) ,שגם זויות הבסיס שלו בנות  75כל אחת.

75

את הצורה הכוללת שנוצרה לאחר הקיפול נוכל לזהות כטרפז (מרובע
שנתון כי בסיסו העליון והתחתון מקבילים) .נשתמש בידע כי זויות
סמוכות בטרפז (ראש ובסיס) משלימות ל .180 -זוית  αיחד עם הזוית
שמצאנו (שהינה בת  )75משלימות יחד לזוית הראש של הטרפז .גם את
זוית הבסיס של הטרפז חישבנו כבר -היא סוכן כפול ומשמשת גם כזוית
הבסיס במשולש שווה השוקיים הגדול (גם היא בת .)75
כעת נוכל לבנות משוואה למציאת :α
α+75+75=180
α+150=180
α=30

75

75

75

30

75
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.17

תשובה ( )4נכונה
אנו נשאלים מה הערך של סכום שלושת הנעלמים ,כאשר כל אחד מהם יכול להיות שווה ל 1 -או  ,-1וזאת מכיוון
ש– |1| = |-1| = 1
לאחר מבט לתשובות ניתן להבין כי קיימות מעט אפשרויות ,וניתן לפרט את כולם:
אפשרות  ,a = b = c = 1 :1סכומם .3
אפשרות  ,a = b = c = -1 :2סכומם .-3
אפשרות  ,a = b = 1, c = -1 :3סכומם .1
אפשרות  ,a = b = -1, c = 1 :4סכומם .-1
ניתן להבין כי אין כל חשיבות לאיזה נעלם הוא שלילי ואיזה נעלם הוא חיובי ,מכיוון שיצרנו מצב ובו כולם
שליליים ,כולם חיוביים ,רק אחד חיובי ורק אחד שלילי ,ועל כן ישנן  4אפשרויות שונות לסכום המספרים.
תשובה ( )4נכונה.

.18

תשובה ( )1נכונה
על מנת למצוא את ערכו של הביטוי יש לחבר את השברים ,ובשביל לעשות זאת יש להרחיב כל אחד מהשברים פי
המכנה של השבר השני כדי שיהיה להם את אותו המכנה:
2
)( 3 + 1)( 3 - 1

=

3 +1- 3 +1
)( 3 + 1)( 3 - 1

=

3 -1

-

3 +1

)( 3 - 1)( 3 + 1) ( 3 + 1)( 3 - 1

=

1
3 +1

-

1
3 -1

הביטוי שנמצא במכנה הוא למעשה נוסחת הכפל המקוצר השלישית ,ובאמצעותה נפתח את הסוגריים:
2
=1
3 -1

=

2
2

2

( 3 ) -1

=

2
)( 3 + 1)( 3 - 1

תשובה ( )1נכונה.

.19

תשובה ( )3נכונה
אנחנו צריכים למצוא כמה כוסות של  225מיליליטר ניתן למלא באמצעות  3ליטרים של מים.
ראשית ,נעבוד באמצעות אותן יחדות נפח :ליטר  1000 = 1מיליליטר ,ועל כן  3ליטרים שווים ל 3000-מיליליטר.
נחלק את סך הליטרים שיש לרונית חלקי הכמות שכל כוס מכילה ,כך נגיע למספר הכוסות הדרושות.
מכיוון שהחילוק כולל מספרים גדולים ,ניתן לעבוד בשלבים:
3000 : 5 600 600 : 5 120 90 + 27 + 3
3
1
=
=
=
=
= 10 + 3 + = 13 +
225 : 5
45
45 : 5
9
9
9
3

כלומר ,יש  13כוסות מלאות ועוד שליש כוס ,ועל כן יש לכל היותר  13כוסות.
תשובה ( )3נכונה.
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תשובה ( )1נכונה
בשאלה מתוארות צלעותיו של משולש ואנו נשאלים מה נכון בהכרח
ביחס לזויותיו ועל כן נעבוד ביחס עם התשובות.
בתשובה ( )2נתון כי המשולש הוא ישר-זווית ,אך ידוע כי משולש
שצלעותיו  3,4ו 5 -ס"מ הוא ישר זווית .אם נחליף את הצלע שגודלה
 3ס"מ בצלע שגודלה  2ס"מ ,יש צורך בהגדלת הזווית ,ולכן ערן
בהכרח סרטט משולש קהה זווית .תשובה ( )1נכונה.
.
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חשיבה כמותית – פרק שני

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

.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

2

4

3

4

2

4

3

3

3

2

2

2

2

1

16

17

18

19

20

3

4

2

4

4

תשובה ( )2נכונה
אנו נדרשים למצוא את גודל השטח גזרה ולשם כך נשתמש בנוסחה:
.

A

נתן כי  ,r=6נציב זאת בנוסחה
30 30

כעת נותר לנו רק למצוא את  αשהיא זווית מרכזית במעגל  ,ולכן נמצא את
הזווית ההיקפית הנשענת על אותה הקשת
נראה כי חצי מהזווית ההיקפית מהווה זווית בסיס במשולש שווה שוקיים
אשר נתון כי זווית הבסיס השנייה שווה ל ( 30-כפי שנראה בסרטוט ) ,על כן
הזווית ההיקפית כולה שווה ל. 60-
ידוע כי הזווית ההיקפית שווה למחצית מהזווית המרכזית הנשענת על אותה
הקשת ועל כן הזווית המרכזית שווה ל2·60=120 :120-
כעת נותר להציב את  αבנוסחה:

.2

120

30

C

B
D

תשובה ( )2נכונה
על מנת למצוא את ערכו של  Xנרצה לבודד אותו ו"להיפטר" מהגורמים האחרים אשר לא מופיעים בשאלה
ובתשובות .

ו  ,נבודד אותם באגף אחד כדי ליצור ביטוי זהה בשתי המשוואות .
על מנת להיפטר מ
לשני האגפים ונחסר . 9
על כן  ,נוסיף
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כעת אנו יכולים להשוות בין אגף ימין של שתי המשוואות שנוצרו (מעין שוויון לגודל שלישי):

נבודד את  Xעל ידי חיסור שני האגפים וחלוקתם .

.3

תשובה ( )4נכונה
דרך א בניית משוואה :
על מנת למצוא את סכום דמי הכיס שמקבל אבנר  ,נגדיר סכום זה כ, A -ונייצג את יתר הגורמים בשאלה
באמצעות  – Aניעזר בטבלה .
אבנר
A
בני
A+2
גיורא
A+2+2=A+4
כעת נשווה בן הסכום של אבנר לסכום של גיורא באמצעות עקרון "תן למסכן ".
אנו יודעים כי הסכום של גיורא גדול פי  2ועל כן יש לכפול את הסכום של אבנר כדי ליצור שוויון .

דרך ב הצבת תשובות :
כיוון ששואלים אותנו על גורם ספציפי בשאלה ( סכום דמי הכיס של אבנר ) ניתן להציב תשובות ולראות האם הן
תואמות לנתוני השאלה .
נתחיל בתשובה אמצעית על מנת לראות " לאן נושבת הרוח ".
תשובה :3
אבנר
6
בני
6+2=8
גיורא
8+2=10
אנו רואים כי  10לא גדול פי  2מ 6-ועל כן תשובה זו לא נכונה .
על מנת להגדיל את ההפרש יש צורך להוריד את סכום הכסף ועל כן כעת נציב תשובה קטנה יותר .
תשובה :4
אבנר
4
בני
4+2=6
גיורא
6+2=8
 8אכן גדול פי  2מ , 4-תשובה זו מתאימה לנתוני השאלה ואין צורך לבדוק תשובה נוספת .
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תשובה ( )3נכונה.
דרך א בניית משוואה:
בשאלה מתואר תהליך של העברת ספרים מהמדף העליון לתחתון ולהפך  .על מנת למצוא כמה ספרים יהיו במדף
העליון בסוף היום  ,ננסה לתאר את התהליך באמצעות סידור הנתונים בטבלה.
בתחילת היום מספר הספרים במדף העליון היה שווה למספר הספרים במדף התחתון:
עליון
N+K
תחתון
N+K
בשלב הראשון העבירו  N-Kספרים מהמדף העליון לתחתון  .כלומר ,יש לחסר ביטוי זה מהערך של המדף העליון
ולהוסיף אותו לערך של המדף העליון .
עליון
N+K-(N-K)=N+K-N+K=2K
תחתון
N+K+(N-K)=N+K+N-K=2N
בשלב השני העבירו  Kספרים מהמדף התחתון למדף העליון :
עליון
2K+K=3K
תחתון
2N-K
על כן ,לאחר התהליך ישנם  3Kספרים במדף העליון .
דרך ב הצבת מספרים :
כיוון שישנם נעלמים בשאלה ובתשובות  ,ניתן להציב מספרים מהראש ובהתאם לנתוני השאלה ולפסול שלוש
תשובות שגויות .
 ,נציב  N=2ו  K=1ונתאר את התהליך באמצעות המספרים הללו :
כיוון שנתון כי
בתחילה היו בכל אחד מהמדפים  N+Kספרים
עליון
2+1=3
תחתון
2+1=3
בשלב הראשון העבירו  N-Kספרים מהמדף העליון לתחתון  ,כלומר 2-1=1
עליון
3-1=2
תחתון
3+1=4
בשלב השני העבירו  Kספרים מהמדף התחתון למדף העליון  ,כלומר ספר אחד
עליון
תחתון

2+1=3
4-1=3

כעת  ,נבדוק את התשובות ונראה איזו מהן שווה ל 3-בהתאם מספרים אותם הצבנו .
תשובה( )1נכונה N+2K=2+1·1=3 :
למרות שתשובה זו נכונה נבדוק את יתר התשובות על מנת לוודא כי לא מדובר במקרה פרטי .
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תשובה ( )2לא נכונהN-2K=2-2·1=0 :

תשובה ( )3נכונה 3K=3·1=3:
גם תשובה זו נכונה ועל כן על מנת לפסול אותה נאלץ להציב מספרים שונים
תשובה ( )4לא נכונה 3N=3·2=6 :
כעת נציב מספרים שונים על מנת לפסול את התשובות הנותרות  N=3ו K=1
בתחילה היו בכל אחד מהמדפים  N+Kספרים
עליון
1+3=4
תחתון
1+3=4
בשלב הראשון העבירו  N-Kספרים מהמדף העליון לתחתון  ,כלומר 3-1=2
עליון
4-2=2
תחתון
4+2=6
בשלב השני העבירו  Kספרים מהמדף התחתון למדף העליון  ,כלומר ספר אחד
עליון
2+1=3
תחתון
6-1=5
כעת נבדוק רק את שתי התשובות הנותרות .
תשובה ( )1לא נכונה N+2K=3+2=5 :
תשובה ( )3נכונה 3K=3·1=3 :

.5

תשובה ( )4נכונה
דרך א הצבה מספרים :
אנו נשאלים מה נכון בהכרח ועל כן נוכל להציב מספרים מהראש ,וכך לפסול  3תשובות .
נציב תחילה : m=1
נפסול את תשובה  1כיוון ש 6-לא מתחלק ב , 5-ואת תשובה  3כיוון ש 6-הוא מספר זוגי .
כעת נציב מספר נוסף במטרה להכריע בין התשובות הנותרות:
נציב  m=-1במטרה לפסול את תשובה (: )2
אנו רואים כי הביטוי הוא שלילי ועל כן תשובה  2נפסלת ותשובה  4היא התשובה הנכונה .
דרך ב ניתוח עקרוני:
ננסה להבין מה נכון בהכרח בהתאם לחוקי החלוקה ולשם כך ננסה ליצור ביטוי המכיל כפל .
כעת ננסה לנתח מספר מקרים .נתחיל במצב בו  mהוא מספר זוגי .
במצב זה הביטוי כולו יהיה זוגי (בכפל זוגי מנצח) .
הוא מספר אי זוגי ו 5גם כן  .אולם  ,החיבור ביניהם
לאחר מכן נבדוק מקרה שבו  mהוא אי זוגי  ,במצב זה
יוצר מספר זוגי ועל כן גם במקרה זה הביטוי כולו יהיה זוגי .
מתוך הבנה זו ניתן להבין כי הביטוי הוא בהכרח זוגי .
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תשובה ( )2נכונה .
דרך א' -חישוב מספר הצירופים :
אנו נשאלים כמה אפשרויות שונות יש לרן ועל כן ניתן להבין כי מדובר בבעיית צרופים.
תחילה נכתוב בכל ריבוע כמה אפשרויות שונות קיימות לצביעתו בהתאם לנתוני השאלה .
את הריבוע הראשון ניתן לצבוע בשני צבעים שונים  ,אדום או כחול  ,ועל כן נכתוב כי ישנן שתי אפשרויות.
2

אנו נדרשים לצבוע כל ריבוע בצבע שונה מזה הצמוד לו ,ועל כן יש רק אפשרות אחת לצביעת הריבועים החולקים
צלע עם הריבוע הראשון -הצבע השונה ממנו .
2
1

1

למעשה ,מעכשיו לכל ריבוע ישנה אופציה אחת בלבד -זו השונה מהריבוע החולק אתו צלע .
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

2
1
1
1

כעת נותר לכפול את האפשרויות זו בזו והתשובה לכך היא

 ,כלומר ישנן שתי אפשרויות בלבד .

דרך ב' -פירוט שיטתי:
מדובר בבעיית צירופים וממבט לתשובות ניתן לראות כי ישנו מספר קטן של אפשרויות ,ועל כן נפרט את כולן
בהתאם לנתוני השאלה :
אפשרות  :1נצבע את הריבוע השמאלי ביותר באדום ואז נמשיך בהתאם למגבלה האוסרת על ריבועים החולקים
צלע להיות בעלי אותו הצבע .

אפשרות :2נצבע את הריבוע השמאלי ביותר בכחול ואז נמשיך בהתאם לנתוני השאלה :

למעשה  ,אנו רואים כי לאחר שהגדרנו את צבע הריבוע השמאלי ביותר ,אין לנו יכולת לשנות את סידורי
הצבעים .על כן ישנן ,שתי דרכים שונות בלבד בהן רן יכול לצבוע את המשבצות .
© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ

-36-

חשיבה כמותית – פרק שני

.7

תשובה ( )4נכונה


על מנת למצוא את גודל זווית הבסיס  ,ננסה לבטא אותה
באמצעות  , αגודל לגביו יש לנו ידע גאומטרי .
אנו יודעים כי  αהיא זווית ראש במשולש שווה שוקיים
וכי  3αהיא זווית חיצונית למשולש  .נגדיר את זווית
הבסיס כ 180 -3α -כל אחת וניצור משוואה באמצעות
הידע כי זווית חיצונית השווה לסכום שתי הזוויות
הפנימיות שאינן צמודות לה .

חשוב לזכור כי אנו נדרשים למצוא את זווית הבסיס אשר שווה ל -

.8

3

180  3

ועל כן נציב את

180  3

שמצאנו:

תשובה ( )3נכונה
כדי לחשב את ממוצע מספרי השיא עלינו קודם למצוא מהם המספרים הללו .
למעשה  ,ככל שהצורה נמצאת במיקום גבוה יותר על ציר ה y-כך מספר הגלויות גדול יותר  .על כן  ,נסמן את
המיקום הגבוה ביותר של כל אחת מהצורות בתרשים :
כוכב 19 -ביפן
עיגול 18 -בסין
ריבוע  14 -במרוקו
כעת נשתמש בנוסחת הממוצע :

.9

תשובה ( )3נכונה
כדי לחשב את הסיכוי שהגלויה שאבדה נשלחה לסבתא  ,עלינו להבין כמה גלויות נשלחו סך הכול מהולנד וכמה
מתוכן נשלחו לסבתא .
סה"כ גלויות שנשלחו להולנד שווה לסכום הגלויות שנשלחו לסבתא  ,לאחות ולאבא :
גלויות שנשלחו לסבתא = 10
כעת נשתמש בנוסחת ההסתברות :
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.10

תשובה ( )3נכונה
כדי לדעת באיזו מדינה יתכן המצב המתואר בתרשימים  ,תחילה עלינו לבדוק כיצד עשוי להתקבל מצב שאינו
יתכן  .עלינו לפסול תשובות בהן עקב חילוק מספר הגלויות  ,נוצר מצב שבו ישנו מספר לא שלם של גלויות (כיוון
שלא יתכן ששלח חצי גלויה או רבע גלויה) .
נמצא את סך הגלויות שנשלחו מכל מדינה שמופיעה בתשובות ונחפש סך גלויות שמתחלק ב 4-וב 2-כדי שיצא
מספר שלם של גלויות.
תשובה ( )1אינה נכונה  :בדנמרק נשלחו
נפסלת.

 ,מספר זה לא מתחלק ב 4 -ועל כן תשובה זו

תשובה ( )2אינה נכונה  :בהולנד נשלחו
נפסלת.

 ,גם מספר זה לא מתחלק ב 4-ועל כן תשובה זו

תשובה ( )3נכונה :בסין נשלחו
תשובה ( )4אינה נכונה  :בתורכיה נשלחו
נפסלת.

.11

 ,מספר זה מתחלק ב. 4-
 ,מספר זה לא מתחלק ב 4-ועל כן תשובה זו

תשובה ( )2נכונה
כדי לדעת איזו מהתשובות בהכרח אינה נכונה ,נבין קודם את הנתון בשאלה .
נאמר כי אמנון שלח בכל יום שהיה בבלגיה גלויה אחת לאחותו  ,נביט בתרשים ונראה כי אמנון שלח לאחותו 13
גלויות בזמן שהותו בבלגיה ומכאן שאמנון היה בבלגיה במשך  13ימים .
כעת נעבוד עם התשובות ונפסול כל תשובה שיכולה להתקיים :
תשובה( )1אינה נכונה  :מכיוון שאמנון היה בבלגיה  13ימים ושלח באותה התקופה  5גלויות לאביו ו 8-גלויות
לסבתו  ,יכול להיות שהוא שלח גלויה אחת ביום או לאביו או לסבתו .מקרה זה יכול להתקיים ועל כן תשובה זו
נפסלת.
תשובה ( )2נכונה  :אמנון שלח לאביו  5גלויות ב 13-ימים  ,על כן אין סיכוי שבממוצע הוא שלח יותר מגלויה
ליום כיוון שמספר הימים גדול ממספר הגלויות ששלח .תשובה זו לא יכולה להתקיים ועל כן היא התשובה
הנכונה .
תשובה ( )3אינה נכונה  :אין לנו כל נתון על מספר הגלויות ששלח אמנון לסבתו ביום ,ועל כן ,בהחלט יכול להיות
שהוא שלח לה  6גלויות ביום אחד מתוך  8הגלויות שהוא שלח לה בסך הכול בזמן שהותו בבלגיה  .תשובה זו
יכולה להתקיים ועל כן היא נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה  :יתכן שבכל יום ששלח אמנון גלויה לאביו הוא שלח גלויה גם לסבתו כיוון שהוא שלח
לסבתו  3גלויות יותר מאשר לאביו  .תשובה זו יכולה להתקיים ועל כן נפסלת .
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.12

תשובה ( )2נכונה
על מנת למצוא איזה מהמספרים הבאים אינו מספר יפה  ,נפרק כל אחת מהתשובות לגורמים הראשוניים שלה
ונפסול כל תשובה אשר יש לה שני מחלקים לפחות שהם מספרים עוקבים.
18
תשובה ( )1אינה נכונה  2 :ו –  3הם מספרים עוקבים .

9

2
3

3

50
25
תשובה ( )2נכונה  2,5,10 :ו 25-אינם מספרים עוקבים .

2
5

5

84
42

2
תשובה ( )3אינה נכונה  2 :ו 3 -הם מספרים עוקבים.

21

2

7

3
220
תשובה ( 10 : )4ו 11-הם מספרים עוקבים.

22
11

.13

10
2

5

2

תשובה ( )2נכונה
כדי לחשב את סכום אורכי הקטעים המודגשים  ,נגדיר אותם באמצעות צורה גאומטרית מוכרת .
ישנו קטע אחד המהווה צלע בריבוע ועל כן אורכו הוא  ,3xושלושת הקטעים הנוספים ,כל אחד מהם הוא יתר
במשולש ישר זווית .כדי למצוא את אורך יתר אחד ניעזר במשפט פיתגורס .
דרך א' -הצבה :
כיוון שיש  xבשאלה ובתשובות ניתן להציב מספר כדי להימנע מעבודה עם נעלמים ועל כן נציב .x=1
בהתאם לנתוני השאלה צלע הריבוע שווה ל. 3-
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נחשב את אורך היתר באמצעות משפט פיתגורס :

כעת נחבר את שלושת היתרים ואת צלע הריבוע :
נבדוק את התשובות כאשר x=1
תשובה ( )1אינה נכונה:
תשובה ( )2נכונה:
תשובה ( )3אינה נכונה :
תשובה ( )4אינה נכונה:
דרך ב' -פתרון אלגברי :
צלע הריבוע שווה ל 3x -כפי שנתון בסרטוט .
על מנת לחשב את היתר  ,נשתמש במשפט פיתגורס בהתאם לנותני הסרטוט כאשר הניצב הגדול שווה ל3x-
והניצב הקטן שווה ל.x-

כעת נחבר את שלוש היתרים ואת צלע הריבוע
משותף על מנת לשנות את צורת הביטוי מבלי לשנות את ערכו

.14

 ,אנו רואים כי אין תשובה כזו ועל כן נוציא גורם

תשובה ( )2נכונה
כדי למצוא כמה אחוזים מהווה  0.025מ , 2-נשתמש בנוסחת האחוז
מכיוון שנשאלנו כמה הם  0.025מ , 2-אנו יודעים כי  2הוא השלם  ,וכעת נציב את המספרים בנוסחה
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.15

תשובה ( )1נכונה
כדי לקבוע איזו מהטענות נכונה בהכרח  ,ניצור מהנתונים צורה במטרה
לפסול שלוש תשובות אשר לא מתקיימות בהכרח .
תחילה  ,נצייר מלבן אשר שתיים מצלעותיו שוות ל 3-והשתיים
האחרות שוות ל5-

5
3

3

נפסול כל תשובה שלא נכונה במקרה זה .
תשובה ( )1נכונה :במלבן יש זוג אחד של זוויות שוות.

5

תשובה ( )2נכונה :במלבן יש זוג אחד של צלעות מקבילות.
תשובה ( )3לא נכונה :במלבן אין זוויות חדות ועל כן תשובה זו לא נכונה בהכרח.
תשובה ( )4לא נכונה :במלבן האלכסונים לא מאונכים זה לזה זו ועל כן תשובה זו לא נכונה בהכרח.
ניצור מהנתונים צורה נוספת במטרה להכריע בין שתי התשובות שנותרו .נצייר דלתון
אשר שתיים מצלעותיו שוות ל 3-ושתיים מצלעותיו שוות ל. 5-

3

3

כעת ננסה לפסול אחת משתי התשובות הנותרות :
תשובה ( )1נכונה :בדלתון יש זוג של זוויות שוות .
תשובה ( :)2בדלתון אין צלעות מקבילות ועל כן תשובה זו לא נכונה בהכרח.

5

לאחר שפסלנו שלוש תשובות ניתן לסמן את תשובה .1

.16

תשובה ( )3נכונה
כדי למצוא מהו ערך הביטוי הנתון בשאלה  ,נציב מספרים ב  xו y -בהתאם לנתוני השאלה .
לאחר מכן נציב את ה w -שנמצא בביטוי .
נציב  y=0 x=1כיוון שאסור לנו להציב בהם מספרים זהים .
כעת נבטא את  wבאמצעות המספרים שהצבנו .

לאחר שביטאנו את  wנציב את התוצאה בביטוי הנתון בשאלה ונראה למה הוא שווה .
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.17

תשובה ( )4נכונה
כדי למצוא את שטח הפנים של כל תיבה נמצא את השטחים החיצוניים מהם מורכב שטח הפנים של התיבה
ונחבר אותם .
למעשה התיבה בנויה מארבעה מלבנים קטנים ועוד שני ריבועים קטנים .
תחילה נמצא את שטח המלבן .
צלעו הגדול שווה לצלע הריבוע ועל כן היא שווה ל. 3-
הצלע הקטנה נוצרת עקב חלוקת הריבוע לתשע תיבות חופפות  ,כלומר היא שווה לצלע הריבוע חלקי שלוש ,
.

כלומר שווה ל ,1-כפי שרואים בסרטוט ועל כן  ,שטח המלבן הוא
כעת נחשב את שטח הריבוע :
הבנו כי צלע הריבוע שווה ל 1-כלומר שטחו שווה גם הוא ל. 1-
לבסוף נותר רק לסכום את השטחים :

.18

תשובה ( )2נכונה
כדי למצוא כמה מרחק עבר העכבר עד שנתפס ,עלינו להבין כמה זמן הוא רץ .
כיוון שהחתול רודף אחרי העכבר אנו מבינים כי מדובר בבעיית תנועה  ,אשר יש בה מהירות משותפת ושהכוונות
של החתול והעכבר מנוגדות זו לזו (כלומר יש לחסר בן המהירויות) .
נסדר את נתוני השאלה בטבלה :
דרך
זמן
מהירות
10
עכבר
חתול
משותפת

15
15-10=5

1

אנו רואים כי המהירות המשותפת שלהם ( קצב סגירת הפער של החתול ) היא  5קמ"ש.
המרחק הוא  1קילומטר כפי שנתון בשאלה ,ועל כן ניתן לחשב כמה זמן לקח לחתול להשיג את העכבר
.
באמצעות משוואת התנועה

למעשה מצאנו כי העכבר רץ במשך
הזה .

.19

שעות במהירות של  10קמ"ש וכעת נותר למצוא איזו דרך עשה העכבר בזמן

תשובה ( )4נכונה .
כדי למצוא מהי כמות המדינות המקסימלית שגם גילי וגם תמי טיילנו בהן  ,עלינו להבין בכמה מדינות מכל סוג
טיילה כל אחת .
גילי טיילה ב 2-מדינות אירופאיות וב 5-מדינות לא אירופאיות
תמי טיילה ב 3-מדינות אירופאיות וב 2-מדינות לא אירופאיות .
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על מנת למצוא את המדינות בהן טיילו שתיהן  ,עלינו להסתכל על גודל הקבוצה הקטנה .
כלומר  ,לא יכול להיות מצב ששתיהן טיילו ב 3-מדינות אירופאיות זהות כיוון שגילי טיילה ב 2-מדינות
אירופאיות בסה"כ .על כן  ,החפיפה המקסימלית שווה לגודל הקבוצה הקטנה יותר .
כעת נותר לחבר את הקבוצה הקטנה במדינות האירופאיות ( )2ואת הקבוצה הקטנה במדינות הלא אירופאיות ()2

.20

תשובה ( )4נכונה
בשאלה זו עלינו להבין כיצד הפעולה ) $(aמשנה את ערכו של המספר  .aאנו מבינים כי משמעות הפעולה עצמה
היא לכפול את  aפי שתיים  .וכי החזקה משמעותה מספר הפעמים .
דרך א' -הצבה :
כיוון שאנו צריכים למה
תואמות לתוצאה שתתקבל .

שווה ניתן להציב מספר נוח לעבודה עבור  , nולפסול שלוש תשובות שלא

נציב n=2
נחשב את ערך הפעולה הנתונה בשאלה עבור : n=2
כעת נציב  n=2בתשובות ונפסול תשובות שלא תואמות ל .4a -
תשובה ( )1אינה נכונה:
תשובה ( )2נכונה:
תשובה ( )3אינה נכונה:
תשובה ( )4נכונה:
כדי לפסול את אחת מהתשובות הנותרות נציב n=3
נחשב את הפעולה הנתונה בשאלה
כעת נציב  n=3בתשובות ונפסול תשובה אחת אשר לא תואמת ל8a -
תשובה ( )2אינה נכונה:
תשובה ( )4נכונה:
דרך ב' -ניתוח עקרוני :
משמעותה הכפלת  aפי . 2
אנו מבינים כי הפעולה
משמעות ה n-היא מספר הפעמים שהפעולה מתבצעת  .כלומר כאשר  n=1כופלים את  aפעם אחת בשתיים
) וכן הלאה  .למעשה  n ,מייצג את מספר הפעמים
( ,)2aכאשר  n=2כופלים את  aפעמיים (a
יהיה  nפעמים  . 2על כן  ,תשובה  4היא התשובה הנכונה .
שכופלים ב  2ו-
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פתרונות  -אנגלית  -פרק ראשון
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

4

2

1

4

2

1

3

4

4

4

3

2

4

16

17

18

19

20

21

22

3

3

4

2

4

1

3

.1

במשפט נכתב שסחלבים הם אֵ פִּ יפִּ יטיים – צמחים שגדלים על גבי צמחים אחרים ,ומשתמשים בהם בשביל ____.
במשפט נעשה שימוש עקיף בסחלבים כדי להדגים את משמעות המונח  .epiphytesנחפש בתשובות השלמה
שמתארת את התכלית לשמה צומחים סחלבים על גבי צמחים אחרים .תשובה ( )1מתאימה.
"סחלבים הם אֵ פִּ יפִּ יטיים – צמחים שגדלים על גבי צמחים אחרים ,ומשתמשים בהם בשביל תמיכה".
תשובה ( = support )1תמיכה
תשובה ( = privacy )2פרטיות
תשובה ( = regret )3חרטה
תשובה ( = misery )4צער

.2

במשפט נכתב  -קיק האגוזים האמריקני ,ציפור עם זיכרון ____ ,קוברת אלפי צנוברים בכל שנה ,וזוכרת את
המיקום של לפחות  70אחוזים מתוכם .ההשלמה צריכה להיות מילה המתארת את הזיכרון של הציפור .תשובה
( )1מתאימה.
"קיק האגוזים האמריקני ,ציפור עם זיכרון מרשים ,קוברת אלפי צנוברים בכל שנה ,וזוכרת את המיקום של
לפחות  70אחוזים מתוכם".
תשובה ( = remarkable )1מרשים
תשובה (ְ = civilized )2מתֻ ְרבָּ ת
תשובה ( = grateful )3אסיר תודה
תשובה ( = suspicious )4חשוד

.3

במשפט נכתב שלב מלאכותי הושתל באדם בפעם הראשונה ב ;1982-המטופל חיי  112יום עם ה____ .נחפש
תשובה שמתארת את הדבר עמו חי המטופל .תשובה ) (4מתאימה.
"לב מלאכותי הושתל באדם בפעם הראשונה ב ;1982-המטופל חיי  112יום עם המכשיר".
תשובה ( = hostage )1בן ערובה
תשובה ( = cycle )2מעגל ,מחזור
תשובה ( = fabric )3אריג
תשובה ( = device )4מכשיר
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.4

במשפט נכתב שב ,1630-צבא שהובל על ידי המלך גוסטבוס אדולפוס השוויצרי ____ לגרמניה .התשובה צריכה
לתאר פעולה שעושה צבא .תשובה ( )2מתאימה.
"ב ,1630-צבא שהובל על ידי המלך גוסטבוס אדולפוס השוויצרי פלש לגרמניה".
תשובה ( = deposited )1הפקיד
תשובה ( = invaded )2פלש
תשובה ( = revealed )3חשף
תשובה ( = awarded )4העניק

.5

במשפט נכתב שהוָּ וִּ ים המיקרוסקופיים על אצבעותיה של השממית מסייעים לה ____ בקירות ובמשטחים
אחרים .המילה החסרה מתארת פעולה שוָּ וִּ ים מסייעים לעשות .תשובה ( )1מתאימה.
"הוָּ וִּ ים המיקרוסקופיים על אצבעותיה של השממית מסייעים לה להיאחז בקירות ובמשטחים אחרים".
הערה :שממית היא סוג של לטאה.
תשובה ( = cling )1להיאחז
תשובה ( = resort )2לפנות לשימוש ב-
תשובה ( = grin )3לחייך
תשובה ( = transmit )4להעביר

.6

במשפט נכתב שבאזור הצפוני של אוסטרליה ,בעלי אדמות אבוריג'ינים נאבקים בתוכניותיה של הממשלה ____
פסולת גרעינית בשטחיהם .המילה החסרה מתארת דבר מה שניתן לעשות עם פסולת .תשובה ( )4מתאימה.
"באזור הצפוני של אוסטרליה ,בעלי אדמות אבוריג'ינים נאבקים בתוכניותיה של הממשלה להשליך פסולת
גרעינית בשטחיהם".
ידי של אוסטרליה.
הערה :האבוריג'ינים הם המשתייכים לעם היֶלִּ ִּ
תשובה ( = despair of )1להתייאש מ-
תשובה ( = clash with )2להתעמת עם
תשובה ( = comply with )3לציית ל-
תשובה ( = dispose of )4להשליך

.7

במשפט נכתב שהפרעונים המצריים לבשו ____ רקומים בחוטים עדינים של זהב .נחפש בתשובות דבר מה
שאותו ניתן ללבוש .תשובה ( )2מתאימה.
"הפרעונים המצריים לבשו בגדים רקומים בחוטים עדינים של זהב".
תשובה ( = barriers )1מחסומים
תשובה ( = garments )2בגדים
תשובה ( = particles )3חלקיקים
תשובה ( = virtues )4מעלות ,מידות טובות
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.8

במשפט נכתב שחוקרים מנסים לזהות את הגורמים שאחראיים ל____ בקרב גברים החיים בסרדיניה ,שככלל
חיים הרבה יותר מאשר איטלקים אחרים .התשובה הנכונה היא מילה נרדפת לצירוף "חיים הרבה".
תשובה ( )1מתאימה.
"חוקרים מנסים לזהות את הגורמים שאחראיים לאריכות ימים בקרב גברים החיים בסרדיניה ,שככלל חיים
הרבה יותר מאשר איטלקים אחרים".
תשובה ( = longevity )1אריכות ימים
תשובה ( = longitude )2קו אורך
תשובה ( = livelihood )3פרנסה
תשובה ( = lifestyle )4סגנון חיים

.9

תשובה ( )3נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :כשהסתיימה בנייתו של גשר ברוקלין ב ,1883-הוא היה הגשר התלוי הארוך והגבוה
ביותר בעולם".
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב כי גשר ברוקלין ,הגשר התלוי הארוך והגבוה ביותר שקיים ,הושלם
בשנת  .1883המשפט המקורי לא תיאר את המצב הנוכחי ,אלא את המצב ב ,1883-עת הסתיימה בנייתו של גשר
ברוקלין .בשונה מכך ,לפי המידע שמוצע בתשובה זו ,גשר ברוקלין הנו הגשר התלוי הארוך והגבוה ביותר כיום.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב כי מאז השלמתו של גשר ברוקלין ב ,1883-נבנו גשרים תלויים רבים
שהם ארוכים וגבוהים יותר ממנו .המשפט המקורי לא מביא מידע לגבי מה קרה לאחר שהסתיימה בנייתו של
גשר ברוקלין אלא רק לגבי מה שקרה בזמן סיום בנייתו .לפיכך המשפט שמוצע שבתשובה זו מוסיף מידע שלא
ניתן במשפט המקורי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה נכתב כי בעת השלמת בנייתו ב ,1883-לא היה גשר תלוי גבוה או ארוך מגשר
ברוקלין .המידע שניתן בתשובה זו תואם את המידע שמופיע במשפט המקורי .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .במשפט נכתב כי עד  ,1983גשר ברוקלין היה הגשר התלוי הארוך והגבוה ביותר בעולם.
המשפט המקורי לא מביא מידע לגבי מה קרה לפני שהסתיימה בנייתו של גשר ברוקלין ,אלא רק מידע לגבי
שקרה בזמן סיום בנייתו .התשובה נפסלת.
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תשובה ( )4נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :התעשייה של וייטנאם מרוכזת בעיר הו צ'י מין ,שבעבר נודעה בשם סייגון".
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב כי מרכז העסקים של העיר הו צ'י מין מוכר רשמית בשם סייגון .בשונה
מהמשפט שמוצע בתשובה זו ,במשפט המקורי לא נאמר דבר לגבי מרכז העסקים של העיר הו צ'י מין .נוסף על
כך ,במשפט המקורי נאמר שהשם הקודם של העיר הו צ'י מין היה סייגון ,ובמשפט זה משייכים את השם סייגון
למרכז העסקים של העיר הו צ'י מין .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב כי לפני שהפכה להיות מתועשת ,העיר הו צ'י מין נקראה סייגון .בשונה
מהמשפט שמוצע בתשובה זו ,במשפט המקורי לא נאמר דבר לגבי התיעוש של העיר הו צ'י מין .התשובה נפסלת.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהתעשיות המובילות של וייטנאם עברו מהעיר הו צ'י מין לסייגון.
בשונה מהמשפט שמוצע בתשובה זו ,במשפט המקורי לא נאמר דבר לגבי התעשיות המובילות של וייטנאם .נוסף
על כך ,מהמשפט המקורי ניתן להבין שסייגון והו צ'י מין הם שני שמות לאותה העיר ,והמשפט שמובא בתשובה
זו מתייחס אל סייגון ואל הו צ'י מין כאל מקומות נפרדים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה נכתב כי העיר הו צ'י מין ,שבעבר נקראה סייגון ,היא המרכז התעשייתי של וייטנאם.
הדבר תואם את המידע שמובא במשפט המקורי .התשובה מתאימה.

.11

תשובה ( )4נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :בתחילת  ,2012הגיע הזהב למחיר מדהים של  1800דולר לאונקיה".
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שזהב נותר בדרישה רבה [כלומר – הדרישה לזהב נותרה גבוהה] אפילו
כאשר הוא נמכר ב 1800-דולר לאונקיה בתחילת  .2012המשפט המוצע בתשובה זו בנוי בקשר של אי-התאמה,
המיוצג על ידי המילה "( evenאפילו") .המשפט המקורי לא כלל קשר לוגי .נוסף על כך ,בשונה מהמשפט המוצע
בתשובה זו ,במשפט המקורי לא מופיעה כלל התייחסות לדרישה לזהב .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שמחירי הזהב מעולם לא השתוו לשיא של  1800דולר לאונקיה ,שנקבע
בתחילת  .2012במשפט המקורי לא נכתב שמחיר הזהב בתחילת  2012היה המחיר הגבוה ביותר אי פעם ,וזאת
בשונה מהמוצע במשפט שבתשובה זו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שמאז תחילת  ,2012מחיר הזהב נותר יציב על  1800דולר לאונקיה.
בשונה מהמוצע בתשובה זו ,במשפט המקורי לא הייתה כלל התייחסות למה שקרה לאחר תחילת  ,2012אלא רק
למה שקרה ב .2012-התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה נכתב כי בתחילת  ,2012מחיר הזהב היה גבוה באופן מדהים –  1800דולר לאונקיה.
התשובה מתאימה.
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תשובה ( )4נכונה.
לּומינֶסֶ נ ְְציָּה"".
במשפט המקורי נכתב" :המונח "פו ְֹספו ֶֹרסֶ נ ְְציָּה" פעמים רבות נחשב בטעות מילה נרדפת לִּ "-
שימו לב שבשאלה זו מופיעות שתי מילים שאינן שגורות בשימוש יומיומי– "פוספורסנציה" (בעברית "זַ ְרחו ָֹּרנּות")
ו"-לומינסנציה" (בעברית "נְהו ָֹּרנּות") .אין צורך לדעת מה משמעות מילים אלו כדי לענות על השאלה .כדי לפתור את
השאלה ,חשוב להבין מהמשפט המקורי שמדובר על שני מונחים ,שפעמים רבות טועים לחשוב שהם נרדפים ,אף על
פי שהם אינם נרדפים.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהקשר בין פוספורסנציה ולומינסנציה פעמים רבות אינו מובן .בשונה
מהמידע שמופיע במשפט המקורי ,בתשובה זו מתייחסים להבנת הקשר בין פוספורסנציה ובין לומניסנציה .המשפט
המקורי אינו מתייחס לקשר בין משמעות המונחים ,אלא רק לשימוש שגוי שנעשה במונחים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שפעם התייחסו לתופעת הלומינסנציה בטעות בשם פוספורסנציה .המשפט
המקורי מדבר על תופעה שמתקיימת עתה ,ואילו משפט זה מתאר תופעה שאירעה בעבר .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נכתב שנעשה שימוש שגוי במונחים לומינסנציה ופוספורסנציה באופן תדיר .בשונה
מהמוצע בתשובה זו ,המשפט המקורי מדבר באופן ספציפי על שימוש שגוי במונחים כנרדפים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה נכתב שאנשים רבים שוגים לחשוב שפוספורסנציה ולומינסנציה הם אותו הדבר.
התשובה מתאימה.

.13

תשובה ( )3נכונה.
זוהי שאלה כללית בה אנו נדרשים לבחור כותרת מתאימה לקטע .נענה על השאלה הזו רק לאחר שענינו על כל
שאר השאלות שקשורות לקטע זה .הפסקה הראשונה עוסקת בשינה ובהשפעתה הנרחבת על כמעט כל היבט של
החיים ,ומתמקדת בבעיית השינה של בני נוער – חוסר שינה מספקת בשל ערנות בשעות הערב וישנוניות בשעות
הבוקר ,בהן הם נדרשים להיות בבית הספר .הפסקה השנייה מביאה את עמדתה של פרופסור מרי קארסקדון,
מנהלת מחקר לגבי שינה ,לפיה החברה דורשת מבני הנוער להיות ערים בשעות שגויות מבחינה ביולוגית.
הפרופסור בדקה את רמות ההורמון מעודד השינה מלוטנין בבני נוער ומצאה שהפרשתו מתחילה מאוחר ולא
נפסקת עד הבוקר ,והדבר גורם לבעיית השינה של בני נוער .בפסקה השלישית מובא הפתרון אותו מציעה
קארסקדון ,לפיו על בתי ספר תיכוניים להתחיל את הלימודים בשעה מאוחרת יותר .עוד מצוין בפסקה זו שיותר
ויותר בתי-ספר תיכוניים מיישמים את הפתרון המוצע ,והדבר משפיע לטובה על הציונים וההתנהגות של
התלמידים .אם כן ,כותרת מתאימה לקטע תהיה "שעון הערות והשינה של בני נוער – מה גורם לו לפעול?" כמוצע
בתשובה השלישית.
תשובה ( )1אינה נכונה .התשובה הראשונה מציעה שהכותרת לקטע תהיה "חסך שינה בבני נוער :השפעות
ארוכות טווח" .כותרת זו לא מתאימה שכן הקטע לא עסק בהשפעות ארוכות טווח של היעדר שינה.
תשובה ( )2אינה נכונה .התשובה השנייה מציעה שהכותרת לקטע תהיה "שינה :מותרות או הכרח ביולוגי?".
כותרת זו לא מתאימה שכן אמנם בחלקו הראשון של הקטע הוא קובע שלשינה תפקיד ביולוגי חשוב ,אך שאר
הקטע עוסק באופן ספציפי בנושאים אחרים הקשורים למחזורי השינה של בני העשרה.
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תשובה ( )4אינה נכונה .התשובה הרביעית מציעה שהכותרת לקטע תהיה "מלוטנין :ההורמון מעודד השינה".
כותרת זו לא מתאימה שכן העיסוק במלוטנין מוגבל לפסקה השנייה בלבד והוא מובא כהסבר לתופעה רחבה
יותר ,בה עוסק הקטע כולו.

.14

תשובה ( )2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להשלים את המשפט "לפי הפסקה הראשונה ,בני נוער – " .נקרא את
הפסקה ראשונה בעיון .בפסקה נכתב שלמרות שינה נתפסת בעיניי כמה כמותרות ,מחקר מראה שלקבל מספיק
שינה הוא הכרח ביולוגי ,חשוב לא פחות מאכילה ומאימון גופני (שורות  .)2-1הודגם כי חסך בשינה משפיע על
כמעט כל היבט בחייו של אדם ,מרווחה פיזית ויציבות רגשית להתנהגות ולתפקוד בעבודה (שורות  .)4-2בני נוער,
שנוטים להישאר ערים עד שעה מאוחרת אך עדיין צריכים לקום מוקדם בבוקר לבית הספר ,נכללים בין אלו
שהכי פחות סביר שיקבלו שינה מספקת (שורות  .)6-4עתה התגלה כי בני נוער לא יכולים אלא להישאר ערניים
בערב וישנוניים מוקדם בבוקר .מבחינה ביולוגית ,הם פשוט פועלים לפי שעון שינה-ערות שונה מזה שלפיו
פועלים מבוגרים או ילדים קטנים (שורות .)7-6
אם כן ,ההשלמה המתאימה למשפט בשאלה ,היא זו המוצעת בתשובה (" :)2לפי הפסקה הראשונה ,בני נוער
לעיתים קרובות לא עייפים בלילה"

.15

תשובה ( )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים להשלים את המשפט "לפי הפסקה השנייה ,מארי קארסקדון חקרה – ".
נקרא בעיון את הפסקה השנייה.
בפסקה נכתב כי לפי הפרופסור מארי קארסקדון ,מנהלת מחקר השינה בבית חולים א.פ .בראדלי ברוהד איילנד,
החברה מבקשת מבני הנוער לישון בזמן הלא נכון (שורות  .)10-9במחקרה ,מדדה קארסקדון את רמות ההורמון
מעודד השינה מלטונין בבני נוער (שורות  .)12-10היא מצאה שהפרשת מלוטנין בבני נוער מתחילה מאוחר בלילה,
והדבר גורם לכך שקשה להם לישון מוקדם; ובגלל שההפרשה לא מפסיקה עד הבוקר ,זה עלול להיות גם קשה
להם להתעורר (שורות  .)14-12הקצב הביולוגי הטבעי של בני נוער מוצא את עצמו בקונפליקט עם צלצול הפעמון
של בית הספר (שורות .)15-14
תשובה ( )1אינה נכונה .תשובה זו מציעה שלפי הפסקה השנייה ,מארי קארסקדון חקרה את כמות השינה שבני
נוער צריכים באמת ,אך הדבר לא מופיע בפסקה השנייה .תשובה זו לא מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .תשובה זו מציעה שלפי הפסקה השנייה ,מארי קארסקדון חקרה הפרשה לא רגילה של
מלוטנין .החוקרת אמנם בדקה הפרשה של מלוטנין ,אך מדובר על הפרשת מלוטנין טבעית בקרב בני נוער.
תשובה זו לא מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .תשובה זו מציעה שלפי הפסקה השנייה ,מארי קארסקדון חקרה רמות הורמון מוגברות
בקרב בני נוער .בקטע לא נאמר שרמות ההורמון בקרב בני הנוער היו מוגברות .בקטע נאמר שהפרשת ההורמון
לא התרחשה בזמן התואם את זמני הערות והשינה המצופים מבני נוער .תשובה זו לא מתאימה.
תשובה ( )4נכונה .תשובה זו מציעה שלפי הפסקה השנייה ,מארי קארסקדון חקרה ההיבט ביולוגי של דפוסי
השינה בקרב בני נוער .הפרשת מלוטנין שנבדקה בבני נוער היא אכן היבט ביולוגי הקשור לדפוסי השינה .תשובה
זו מתאימה.
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תשובה ( )3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להשלים את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה האחרונה היא– ".
נקרא את הפסקה השלישית בעיון .בפסקה נכתב שכדי להביא לשיא את הפוטנציאל הלימודי של בני נוער,
קארסקדון ממליצה שבתי ספר תיכונים יתחילו את השיעורים שלהם בשעות מאוחרות יותר בבוקר (שורות 17-
 .)16יותר ויותר בתי ספר בתי ספר מיישמים את העצה הזו עם תוצאות מעודדות .תלמידים מגיעים לכיתה בזמן
וערניים יותר; כתוצאה מכך ציוניהם כמו גם התנהגותם השתפרו (שורות  .)19-17עתה נפנה לתשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה
האחרונה היא להציג את התוצאות של המחקר שהוצג בשורה  ."1בשורה  1לא הוצג מחקר ספציפי שליו מתייחס
הכתוב בפסקה האחרונה .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה
האחרונה היא לאתגר את המחקר שהוצג בשורה  ."11בכתוב בפסקה השלישית אין כדי לאתגר את שהוצג
בקטע .בפסקה השלישית מוצעת המלצה שנותנת קארקסדון לאור תוצאות מחקרה ואת ההשפעות המיטיבות של
יישום המלצה זו.
תשובה ( )3נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה האחרונה
היא להציע פתרון לקונפליקט המוצע בשורה  ."15בשורה  15מוצג הקונפליקט בין מחזור השינה והערות הטבעי
של בני נוער ובין השעות בהן פועלים בתי הספר התיכוניים .בפסקה השלישית קארקסדון מציעה ששעות
הפעילות של בתי הספר התיכוניים יותאמו למחזור השינה וערות הטבעי של בני הנוער .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה
האחרונה היא לדון בפוטנציאל הלימודי שהוזכר בשורה  ."16הפסקה אינה עוסקת בדיון בפוטנציאל הלימודי,
אלא בהתאמת המערכת הלימודית למחזור השינה והערות הטבעי של בני הנוער .התשובה לא מתאימה.

.17

תשובה ( )3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להשלים את המשפט "לפי הקטע ,בני נוער סובלים מחסך שינה בגלל – ".
שימו לב כי בפסקה השנייה נכתב על הקונפליקט בין מחזורי השינה והערות הטבעיים של בני הנוער ,כפי שהם
משתקפים ברמות המלוטנין שנמדדו במחקרה של קארקסדון ,ובין השעות בהן בני נוער נדרשים להיות ערים
בשל לימודים בבתי הספר.
תשובה ( )1אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "לפי הקטע ,בני נוער סובלים מחסך
שינה בגלל שהם מזניחים את רווחתם הגופנים והרגשית" .הדבר לא נאמר בקטע ולא ניתן להסיק זאת מהקטע
באופן סביר .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "לפי הקטע ,בני נוער סובלים מחסך
שינה בגלל שהם מסרבים ללכת לישון בשעה מוקדמת" .הדבר לא נאמר בקטע ולא ניתן להסיק זאת מהקטע
באופן סביר .התשובה לא מתאימה.
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תשובה ( )3נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "לפי הקטע ,בני נוער סובלים מחסך שינה
בגלל שהקצב הביולוגי שלהם מתנגש עם השעות בהן פועל בית הספר" .הדבר תואם את שנאמר בפסקה השנייה.
התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "לפי הקטע ,בני נוער סובלים מחסך
שינה בגלל שהגוף שלהם מייצר כמויות גדולות של מלוטנין" .לפי הקטע המחסור בשעות השינה של בני הנוער
אינו נובע מכמות המלוטנין שגופם מפריש אלא מכך שהמלוטנין מופרש בזמנים שגורמים לבני הנוער להיות
ערניים בלילה וישנוניים ביום .התשובה לא מתאימה.

.81

תשובה ( )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 נאמר שחורחה רודריגז-גרדה שינה את הגבולות של ציורי
פורטרט והוציא אותם אל מעבר לחומות של המוזיאונים הרגילים .נאמר שם שהוא מצייר פורטרטים ענקיים
במרחבים עירוניים במקום לצייר על בדי ציור .הפורטרטים האלו ידועים כ"-נוף-פנים" ,זיכו את האמן בהכרה
בינלאומית ושינו את האופן בו אנשים רבים חושבים על פורטרטים .בפסקה השנייה מתוארים באופן מקוצר חייו
של רודריגז-גרדה –לידתו בקובה ,התבגרותו בארה"ב והמעבר לספרד ,ומיד לאחר מכן הטקסט חוזר לעסוק
ביצירתו – מתוארת יצירת פורטרט ענקי של ברק אובמה ,ולאחר מכן פורטרטים ענקיים בערים אחרות בעולם.
בפסקה השלישית מתוארת בפירוט יחסי עבודה של רודריגז-גרדה ששמה "מרבים – אחד" .בפסקה האחרונה
מדובר על כך שיצירותיו של רודריגז-גרדה הן זמניות ,ומתכלות לאחר זמן מה.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו ,כותרת מתאימה לקטע תהיה "חייו והקריירה של רודריגז-גרדה" .אמנם
הפסקה השנייה עוסקת מעט בחייו של גרדה ,אך רוב הטקסט עוסק בפורטרטים שיצר ובאופן בו הם מהווים
חידוש באופן בו נתפסים פורטרטים ביחס לאופן בו נתפסו לפניו .תשובה זו לא מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי התשובה זו ,כותרת מתאימה לקטע תהיה "מרבים – אחד :מחווה לחברה
האמריקנית" .בקטע אומנם עוסק ביצירה "מרבים –אחד" אך רק בפסקה השלישית .תשובה זו לא מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי התשובה זו ,כותרת מתאימה לקטע תהיה "נוף-פנים באמנות האמריקנית" .הקטע
לא עוסק בכל יצירות נוף-פנים באמנות האמריקנית באופן כללי ,אלא מתמקד בעבודותיו של רודריגז-גרדה,
שחלקן היו קשורות לתרבות האמריקנית.
תשובה ( )4נכונה .לפי התשובה זו ,כותרת מתאימה לקטע תהיה "רודריגז-גרדה :שינוי האופן בו אנו תופסים
פורטרטים" .התשובה מתאימה.

.81

תשובה ( )2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים להשלים את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא – ".
נקרא בעיון את הפסקה השנייה.
בפסקה השנייה נאמר שרודריגז-גרדה נולד בקובה ,גדל בארה"ב ועבר לספרד ב( 2002-שורה  .)6ב 2008-הוא
יצר את נוף-הפנים הראשון שלו בחוף בברצלונה – פורטרט חול ענק של המועמד לנשיאות ארה"ב ברק אובמה
(שורות  .)8-6לאחר מכן הוא יצר פורטרטים בערים מרכזיות אחרות ,כולל אחד באמסטרדם – גדול כמעט כמו
שני מגרשי כדורגל – בו מצוירת אישה אנונימית ממרכז אמריקה שורות  .)10-8בשל גודלם ,יכולות יצירות הנו-
ף-פנים להיראות במלואן רק מגגות בניינים גבוהים או מהאוויר" .רעיונות גדולים דורשים חללים גדולים",
הסביר האמן (שורות .)12-10
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תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא לסכם את חייו המוקדמים של
רודריגז-גרדה .הפסקה אמנם עוסקת בחייו המוקדמים של רודריגז-גרדה ,אך זאת רק בתחילתה ובאופן מוגבל
יחסית .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא לדון בדוגמאות של נוף-פנים של
רודריגז-גרדה .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא להסביר מדוע רודריגז-גרדה
הפך לאמן פורטרטים .הדבר לא נאמר בפסקה השנייה ,וכן לא ניתן להסיק זאת ממנה באופן סביר .התשובה
נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה זו המטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא לתאר את החומרים בהם
משתמש רודריגז-גרדה ביצירת נוף-פנים .בפסקה הוזכר באופן אגבי שהאמן יצר את הפורטרט בברצלונה מחול,
אך עובדה זו אינה המטרה המרכזית של הקטע .התשובה נפסלת.

.02

תשובה ( )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים להשלים את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה השלישית היא – ".
נקרא בעיון את הפסקה השלישית.
בפסקה השלישית נאמר כי ב 2014-רודריגז-גרדה יצא את אחד מנופי הפנים המרשימים ביותר שלו על שטח
בגודל חמישה אקרים [אקר היא יחידת מידת שטח הנהוגה בשיטת המדידה האנגלית] בפארק בוושינגטון (שורות
 .)14-13בפורטרט צויר פרצוף אחד ,שהורכב מתמונות של  50גברים אמריקנים צעירים מרקעים אתניים שונים.
רודריגז-גרדה בחר תווי פנים מהתמונות ואיחד אותם לתמונה אחת באמצעות מחשב (שורות  .)17-14בסיוע של
צילומי לוויין ,הוא מיפה את האופן בו הוא יוכל לשחזר את הפרצוף הזה בקנה מידה עצום (שורות .)18-17
אז הגיעה שלב היצירה .הוא ועוזריו ארגנו  10,000יתדות עץ באדמה כדי ליצור את קווי המתאר של הפרצוף תוך
שימוש ב 13-קילומטרים של חוט שעובר בין יתד ליתד .קווי המתאר אזו מולאו עם  2300טונות של חול ו800-
טונות של עפר (שורות  .)21-18הכותרת של העבודה ,מתוך רבים – אחד ,מתייחסת לא רק לשיטה בה נעשה
שימוש כדי ליצור את נוף-הפנים אלא גם לגיוון של החברה האמריקנית" .הגיוון הוא עמוד השדרה של האומר,
ויצירה זו מחבקת [במשמעות "מכילה ומציגה"] עובדה זו ",ציין רודריגז-גרדה (שורות .)24-21
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו ,המטרה העיקרית של הפסקה השלישית היא לדון בסיבה בגינה רודריגז –
גרדה בחר את השם מתוך רבים – אחד .הסיבות בגינן נקראה היצירה בשם זה אמנם מוצגת בשורות  24-21אך
הפסקה עוסקת גם באופן נרחב בנושאים אחרים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו ,המטרה העיקרית של הפסקה השלישית היא לדון בתגובה הציבורית
ליצירה מתוך רבים – אחד ,אך הדבר כלל לא מוזכר בפסקה השלישית .התשובה נפסלת.
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תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו ,המטרה העיקרית של הפסקה השלישית היא לדון באנשים המיוצגים
ביצירה מתוך רבים – אחד .האנשים המיוצגים ביצירה אמנם מוזכרים בשורות  ,17-14אך זאת רק כאחד
השלבים ביצירת נוף-הפנים בו עוסקת הפסקה .התשובה נפסלת.

תשובה ( )4נכונה .לפי תשובה זו ,המטרה העיקרית של הפסקה השלישית היא לדון באופן בו נצרה היצירה מתוך
רבים – אחד .התשובה מתאימה.

.21

תשובה ( )1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת ,בה אנו מתבקשים למצוא את הביטוי שיכול להחליף את המילה ""immortalize
שמשמעותה "להנציח" שמופיעה בשורה  .25נבדוק את התשובות.
תשובה ( )1מציעה שניתן להחליף את המילה "להנציח" בביטוי "לשמר את התמונה –" .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2מציעה שניתן להחליף את המילה "להנציח" בביטוי "לתפוס את היופי של –" .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )3מציעה שניתן להחליף את המילה "להנציח" בביטוי "להביע את התקווה של –" .התשובה לא
מתאימה.
תשובה ( )4מציעה שניתן להחליף את המילה "להנציח" בביטוי "להביע את ההערצה" .התשובה לא מתאימה.

.22

תשובה ( )3נכונה.
זוהי שאלה כללית בה אני מתבקשים לקבוע איזו מהתשובות מציעה משהו שאינו אחת הדרכים בה רודריגז-
גרדה "שינה את הגבולות של פורטרטים" .יש לקרוא את הפסקה האחרונה ולאחר מכן לגשת לפתרון שאלה זו.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו מוצע כי רודריגז-גרדה לא שינה את הגבולות של הפורטרטים על ידי כך
שעיצב פורטרטים עצומים .אך בקטע נאמר בשורות  4-1שרודריגז-גרדה שינה את הגבולות של הפורטרטים על
ידי כך שבמקום ליצור אותם על בד ציור ,הוא יצר פורטרטים ענקיים בחללים עירוניים ענקיים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו מוצע כי רודריגז-גרדה לא שינה את הגבולות של הפורטרטים על ידי כך שיצר
פורטרטים זמניים .אך בקטע נאמר בשורות  27-25שבשונה מפורטרטים מסורתיים ,שפעמים רבות משמים כדי
להנציח את נושאיהם ,עבודותיו של רודריגז-גרדה נעשות במכוון תוך שימוש בחומרים זמניים כדי להעביר מסר
לגבי איכותם הזמנים של החיים ,התקוות והחלומות .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה זו מוצע כי רודריגז-גרדה לא שינה את הגבולות של הפורטרטים על ידי כך שהנושאים
בהם השתמש לעבודותיו היו בני אדם אנונימיים בלבד .רודריגז-גרדה עשה שימוש גם בבני אדם שאינם
אנונימיים כנושאים ליצירותיו .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה זו מוצע כי רודריגז-גרדה לא שינה את הגבולות של הפורטרטים על ידי כך שיצר
פורטרטים מחוץ למבנים .אך בשורות  3-1נאמר שרודריגז-גרדה שינה את הגבולות של פורטרטים בכך שהוציא
אותם אל מחוץ לקירות של המוזיאון הקונבנציונאלי .התשובה נפסלת.
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.1

שהנְהּון ___ "כן" ברוב המדינות ,אבל "לא" בבולגריה וביוון .נחפש מילה שמתארת את הקשר בין
במשפט נכתב ִּ
הנהון ובין משמעותו .תשובה ( )2מתאימה.
" ִּהנְהּון מסמל "כן" ברוב המדינות ,אבל "לא" בבולגריה וביוון".
תשובה ( = obliges )1מחייב
תשובה ( = signifies )2מסמל
תשובה ( = distorts )3מעוות
תשובה ( = inquires )4חוקר

.2

במשפט נכתב שהצאר של רוסיה אלכסנדר הראשון ____ מת בגלל דלקת ריאות ,אבל כמה אנשים מאמינים
שהוא למעשה נרצח .המילה החסרה מתארת מצב בו למראית עין דבר כלשהו נכון אך המציאות עלולה להיות
אחרת .התשובה ( )1מתאימה.
"צאר של רוסיה אלכסנדר הראשון לכאורה מת בגלל דלקת ריאות ,אבל כמה אנשים מאמינים שהוא למעשה
נרצח".
תשובה ( = supposedly )1לכאורה
תשובה ( = adequately )2באופן הולם
תשובה ( = simultaneously )3בו בזמן
תשובה ( = approximately )4בערך

.3

במשפט נכתב שהמוניטין של דלהי כאחת מהערים ה____ בעולם חּוזק לאחר שלאחרונה התגלה שאספקת המים
של העיר מזוהמת .נחפש תשובה הכוללת תואר המתאים לכך שהעיר מזוהמת .תשובה) (2מתאימה.
"המוניטין של דלהי כאחת מהערים המטונפות ביותר בעולם חּוזק לאחר שלאחרונה התגלה שאספקת המים של
העיר מזוהמת".
תשובה ( = remotest )1מרוחקת ביותר
תשובה ( = filthiest )2מטונפת ביותר
תשובה ( = most envious )3המקנאת ביותר
תשובה ( = most deceptive )4המטעה ביותר
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.4

במשפט נכתב שקרנו של חד הקרן תוארה על ידי ההיסטוריון היווני בן המאה החמישית לפנה"ס צסיאס כלבנה
בבסיסה ,שחורה באמצעה ואדומה ב___ .המילה שחסרה משלימה את הרצף שכולל בסיס ואמצע .תשובה ()2
מתאימה.
"קרנו של חד הקרן תוארה על ידי ההיסטוריון היווני בן המאה החמישית לפנה"ס צסיאס כלבנה בבסיסה,
שחורה באמצעה ואדומה בקצה".
תשובה ( = pile )1ערימה
תשובה ( = tip )2קצה
תשובה ( = seed )3זרע
תשובה ( = frame )4מסגרת

.5

במשפט נכתב שלבזיליקה של קלותילדה הקדושה ,שנבנתה ב 1846-בפאריז ____ כל הממדים והתכונות של
מבנה גותי .המילה החסרה מתארת את קשר בין הבזיליקה ובין התכונות המשויכות לה .תשובה ( )2מתאימה.
"לבזיליקה של קלותילדה הקדושה ,שנבנתה ב 1846-בפאריז ניחנה בכל הממדים והתכונות של מבנה גותי".
תשובה ( = quotes )1מצטטת
תשובה ( = possesses )2ניחנה ב ;-יש לה את
תשובה ( = signals )3מסמנת
תשובה ( = guarantees )4מבטיחה

.6

במשפט נכתב כי כפי שמרמז שמו ,הארמדילו הצורח השעיר ____ באימה כאשר הוא מותקף על ידי טורף .אנו
מחפשים פועל שמתאר דבר מה שסביר שיעשה בעל-חיים שמכונה "הצורח השעיר" כאשר הוא מותקף .תשובה
) (4מתאימה.
"כפי שמרמז שמו ,הארמדילו הצורח השעיר מיילל באימה כאשר הוא מותקף על ידי טורף".
תשובה ( = hauls )1גורר
תשובה ( = hints )2רומז
תשובה ( = hatches )3בוקע [מביצה] \ דוגר
תשובה ( = howls )4מיילל

.7

במשפט נכתב שב ,1932-קבוצה של סטודנטים וקציני צבא שהתפכחו בתאילנד הוציא לפועל הפיכה לא אלימה,
ו ____-המלך פרג'ד'יפוק .התשובה הנכונה היא פועל שמתאר מה שקורה למלך לאחר הפיכה .תשובה ()3
מתאימה.
"ב ,1932-קבוצה של סטודנטים וקציני צבא שהתפכחו בתאילנד הוציא לפועל הפיכה לא אלימה ,ו-הדיחה את
המלך פרג'ד'יפוק".
תשובה ( = underscored )1הדגישה; מתחה קו מתחת ל-
תשובה ( = overloaded )2העמיסה יתר על המידה על
תשובה ( = overthrew )3הדיחה את
תשובה ( = undertook )4קברה את
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.8

במשפט נכתב כי חלוץ בתחום שיטת הפרסום המודרניות ,וויליאם ריגלי הבן ____ את האמרה "אמור להם מהר
ואמור להם לעיתים קרובות" .נחפש בתשובות פועל שקשור לאמרה .תשובה ( )4מתאימה.
"חלוץ בתחום שיטת הפרסום המודרניות ,וויליאם ריגלי הבן טבע את האמרה "אמור להם מהר ואמור להם
לעיתים קרובות".
תשובה ( = creased )1קימט
תשובה ( = littered )2לכלך
תשובה ( = sifted )3סינן
תשובה ( = coined )4טבע (במשמעות של יצר מטבע או יצר מטבע לשון)
הערה :התחביר של משפט זה כפי שהוא מתורגם לעיל ,עלול להיראות מעט מוזר בעבור דובר עברית .המשפט
מתחיל בפסוקית תיאור ("חלוץ בתחום שיטת הפרסום המודרניות") ,ומיד לאחריה מופיע העצם אותו מתארת
הפסוקית ("וויליאם ריגלי הבן .)"...מבנה זה ,שנקרא  ,introductory modifierאמנם אינו מקובל תחבירית
בעברית ,אך נחשב לתקין באנגלית.

.9

תשובה ( )1נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :הפילוסוף רנה דקארט טען שהערכים של חיים ובריאות עליונים; כל שאר הדברים הם
בעלי חשיבות פחותה ויש להקריבם בעבורם" .שימו לב שלפי משפט זה חיים ובריאות עליונים על כל היתר .נוכל
לפסול כל תשובה שאינה מתייחסת אל חיים ובריאות כאל עליונים על כל השאר.
תשובה ( )1נכונה .בתשובה זו נכתב כי לפי דקארט ,אין דבר חשוב מאשר ,והכל צריך להיות מוקרב עבור ,החיים
והבריאות .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב כי דקארט אמר שההגנה על ערכים חשובים דוגמת חיים ובריאות
מצריכה קורבנות גדולים .במשפט המוצע בתשובה זו אין התייחסות לחיים ולבריאות כאל עליונים על כל היתר.
נוסף על כך ,בשונה מהמשפט המוצע בתשובה זו ,במשפט המקורי דקארט לא התייחס כלל להגנה על ערכים ,וכן
לא נאמר דבר לגבי גודל הקורבנות .לפיכך המשפט שמוצע שבתשובה זו מוסיף מידע שלא ניתן במשפט המקורי.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נכתב כי דקארט הצהיר שהוא יהיה מוכן להקריב כדי להגן על ערכים חשובים,
בכללם חיים ובריאות .במשפט המוצע בתשובה זו אין התייחסות לחיים ולבריאות כאל עליונים על כל היתר.
נוסף על כך ,המשפט המוצע בתשובה זו מתייחס אל דקארט באופן פרטני ,בעוד המשפט המקורי מביא אמירה
כללית של דקארט .מידע שניתן בתשובה זו לא תואם את המידע שמופיע במשפט המקורי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .במשפט נכתב כי לפי דקארט ,חיים בריאות והקרבה הם החשובים ביותר מבין כל
הערכים .במשפט המקורי הערכים החשובים ביותר היו חיים ובריאות ,בשונה מכך ,במשפט המובא בתשובה זו
הערכים החשובים ביותר הם חיים ,בריאות והקרבה .התשובה נפסלת.
© כל הזכויות שמורות להוצאת לקידום ידע והשכלה בע"מ

אנגלית – פרק שני

.10

-56-

תשובה ( )3נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :תיאטראות יוונים עתיקים היו מבני אבן בצורת חצי מעגל".
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב כי רבים ממבני האבן ביוון העתיקה ,בכללם תיאטראות ,היו מעגליים.
המשפט המקורי התייחס לתיאטראות יווניים בלבד ואילו המשפט המוצע בתשובה זו מתייחס בצורה כללית
למבני אבן מיוון העתיקה .זאת ועוד ,הצורה המוזכרת במשפט המקורי היא חצי מעגל ,ואילו המשפט המוצע
בתשובה זו מתייחס למבנים בצורת מעגל .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב כי תיאטראות יוונים עתיקים נבנו עם אבנים עגולות .בשונה מהמשפט
המוצע בתשובה זו ,המשפט המקורי לא כולל מידע על האבנים מהם נבנו התיאטראות .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה זו נכתב שתיאטראות יווניים עתיקים נבנו מאבן וצורתם הייתה חצי עיגול .התשובה
מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה זו נכתב כי תיאטראות שנבנו על ידי היוונים העתיקים היו מוקפים באבנים.
בשונה מהמוצע בתשובה זו ,במשפט המקורי לא נאמר כי התיאטראות היו מוקפים באבנים .התשובה נפסלת.

.11

תשובה ( )2נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :עץ הדקל היחיד שמקורו בהוואי משתייך לזן ."Pritchardia
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שעצי דקל מהזן  Pritchardiaגדלים רק בהוואי .במשפט המקורי דובר
על מקורו של עץ הדקל ,ואילו בתשובה זו מדובר על המקום בו הוא גדל .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .בתשובה נכתב שעץ הדקל האחד שמקורו בהוואי משתייך לזן  .Pritchardiaהתשובה
מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהזן  Pritchardiaכולל את עץ הדקל הנפוץ ביותר בהוואי .בשונה
מהמוצע בתשובה זו ,במשפט המקורי לא הייתה כלל התייחסות למידת הנפוצות של עץ הדקל .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נכתב כי עץ הדקל מהוואי שנמצא בסכנת הכחדה קשור לזן .Pritchardia
בשונה מהמוצע בתשובה זו ,במשפט המקורי לא הייתה כלל התייחסות להיות עץ הדקל בסכנת הכחדה .התשובה
נפסלת.
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תשובה ( )2נכונה.
מּוטים לצבעים עשירים".
במשפט המקורי נכתב" :אמנים מהאסכולה הוונציאנית היו ִּ
הערה :בהקשר בו היא מובאת במשפט המקורי ,משמעות המילה " "partialהיא "מּוטים" במובן של "בעלי
העדפה ל."-
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שאמנים מהאסכולה הוונציאנית השתמשו בצבע בצורה טובה במיוחד.
בשונה ממה שמוצע בתשובה זו ,המשפט המקורי אינו מתייחס לאיכות השימוש בצבעים אלא להעדפה לשימוש
בצבעים .התשובה נפסלת\.
תשובה ( )2נכונה .בתשובה נכתב כי אמנים מהאסכולה ונציאנית העדיפו צבעים חזקים .התשובה מתאימה\.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נכתב שאמנים מהאסכולה הוונציאנית יצרו צבעים יוצאים מגדר הרגיל .בשונה
ממה שמוצע בתשובה זו ,המשפט המקורי אינו מתייחס ליצירת צבעים אלא להעדפה לשימוש בצבעים .התשובה
נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .אמנים מהאסכולה הוונציאנית התנסו עם צבעים עשירים .בשונה ממה שמוצע בתשובה
זו ,המשפט המקורי אינו מתייחס להתנסות בשימוש בצבעים אלא להעדפה לשימוש בצבע .התשובה נפסלת.

.13

תשובה ( )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להשלים את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא –" .נקרא
בעיון את הפסקה השנייה .בפסקה נכתב כי רומי נולד ב 1207-בקצה המזרחי של האימפריה הפרסית (היום
אפגניסטן) ,רומי חי בתקופה של טלטלות פוליטיות וחברתיות באזור שהיה תחת איום פלישה מתמיד (שורות 8-
 .)6משפחתו ברחה ,נדדה ברחבי האזור ולבסוף התיישבה בקוניה ,במה שהיום הוא טורקיה (שורות  .)9-8שם,
הפך רומי למלומד ומורה אסלמי מסורתי ,כשם שהיו אביו וסבו (שורות  .)10-9נקודת המפנה בחייו הגיעה כאשר
הוא פגש את שמס אל-דין ,מיסטיקן נודד ,שהעיר את הרוחניות של רומי ,והוביל את רומי לנטוש את הקריירה
שלו בתחום הלימוד ,ולהתחיל לכתוב שירה מיסטית (שורות  .)13-10עתה נבדוק את התשובות –
תשובה ( )1אינה נכונה .התשובה הראשונה מציעה שהמטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא לדון בהשפעות
החברתיות והפוליטיות על עבודותיו של רומי .בפסקה השנייה אמנם מוזכר שמס אל-דין כגורם שהשפיע על
רומי ,אך לא מוזכרות השפעות חברתיות ופוליטיות על עבודותיו של רומי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .התשובה השנייה מציעה שהמטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא לתאר את היחסים
של רומי עם שמס אל-דין .בפסקה השנייה אמנם מוזכר שמס אל-דין וההשפעה שהייתה לו על רומי ,אך מערכת
היחסים של השניים לא מתוארת בפסקה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .התשובה השלישית מציעה שהמטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא לדון בקריירה של
רומי כמורה ומשכיל מוסלמי .בפסקה השנייה אמנם מוזכר כי רומי היה מורה ומשכיל מוסלמי ,אך הפסקה לא
מרחיבה לגבי העניין ,ואין זה סביר לומר שמטרתה העיקרית היא לעסוק בנושא זה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .התשובה הרביעית מציעה שהמטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא לתאר את חייו של רומי
לפני שהפך למשורר .הדבר תואם את תוכן הפסקה .התשובה מתאימה.
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תשובה ( )2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להשלים את המשפט "לפי הפסקה השנייה ,שמס אל-דין – " .קראנו את
הפסקה השנייה בעיון במהלך פתרון השאלה הקודמת ,כך שכבר ניתן לגשת לתשובות.
תשובה ( )1אינה נכונה .התשובה הראשונה מציעה שלפי הפסקה השנייה ,שמס אל-דין כתב כמה עבודות
מלומדות .הצירוף "עבודות מלומדות" בתשובה זו מובא במשמעות של כתבי הגות או מחקר .הדבר אינו מוזכר
בפסקה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .התשובה השנייה מציעה שלפי הפסקה השנייה ,שמס אל-דין השפיע רבות על רומי .בשורות
 13-10נאמר כי נקודת המפנה בחייו [של רומי] הגיעה כאשר הוא פגש את שמס אל-דין ,מיסטיקן נודד ,שהעיר
את הרוחניות של רומי ,והוביל את רומי לנטוש את הקריירה שלו בתחום הלימוד ,ולהתחיל לכתוב שירה
מיסטית .שמס אל-דין ,אפוא ,השפיע רבות על רומי .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .התשובה השלישית מציעה שלפי הפסקה השנייה ,שמס אל-דין היה מורה ידוע בקוניה.
הדבר לא נאמר בפסקה השנייה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .התשובה הרביעית מציעה שלפי הפסקה השנייה ,שמס אל-דין נטש את הקריירה שלו
לאחר שפגש את רומי .בשונה מכך ,בפסקה השנייה נכתב שרומי היה זה שנטש את הקריירה שלו לאחר שפגש את
שמס אל-דין .התשובה נפסלת.
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תשובה ( )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים להשלים את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה השלישית היא – ".
נקרא בעיון את הפסקה השלישית.
בפסקה נכתב כי הספרות של רומי מתעלה מעבר למחסומי הלאום ,התרבות והשפה (שורה  .)14מאות שנים
כתביו השפיעו על הספרות הפרסית והטורקית (שורות  .)15-14נכון להיום ,מעל  20כרכים של עבודותיו של רומי
תרגמו ל 23-שפות ונמכרו ביותר מאשר שני מיליון עותקים ברחבי העולם (שורות  .)17-15בשנות ה 70-של
המאה הקודמת ,העניין בשירתו התעורר בעולם דובר האנגלית בעקבות תרגומים חדשניים של קולמן ברק
(שורות  .)18-17אכן ,רומי הוא אחד מהמשוררים הנמכרים ביותר בארה"ב היום (שורות  .)19-18כעת נבדוק את
התשובות -
תשובה ( )1אינה נכונה .תשובה זו מציעה שהמטרה העיקרית של הפסקה השלישית היא להציג את ההיבטים
החדשניים בשירתו של רומי .הפסקה לא עוסקת כלל בשירה עצמה ,אלא בעיקר בפופולריות שלה ברחבי העולם
בעידן הנוכחי .תשובה זו לא מתאימה.
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תשובה ( )2אינה נכונה .תשובה זו מציעה שהמטרה העיקרית של הפסקה השלישית היא לדון בקשיים בתרגום
השירה של רומי .בפסקה אכן נכתב כי עבודותיו של רומי תורגמו ל 23-שפות ,אך לא מובא בפסקה מידע לגבי
קושי בתרגום השירה של רומי .תשובה זו לא מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .תשובה זו מציעה שהמטרה העיקרית של הפסקה השלישית היא לתאר את מקומו של
רומי בתרבות הטורקית והפרסית .פסקה אכן נכתב כי עבודותיו של רומי השפיעו על הספרות הפרסית
והטורקית ,אך הפסקה לא מרחיבה לגבי נושא זה .תשובה זו לא מתאימה.
תשובה ( )4נכונה .תשובה זו מציעה שהמטרה העיקרית של הפסקה השלישית היא להראות עד כמה פופולרית
שירתו של רומי .התשובה נכונה.
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תשובה ( )3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להשלים את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה האחרונה היא– ".
נקרא את הפסקה הרביעית בעיון.
זה עלול להיראות מוזר שמיסטיקן בן המאה ה 13-הפך לאחד מהמשוררים האהובים ביותר של ימינו (שורות
 .)21-20ברקס מציע שרומי מחזיק מעמד בשל רעננות דמיונו המעוררת ,הכמיהה העמוקה שהקוראים יכולים
להרגיש ,וההומור שלו (שורות " .)22-21יש תמיד שובבות משולבת עם חוכמה ".מציין ברקס (שורות .)23-22
וכן ,הוא מוסיף ,קוראים בני זמנינו ,מגיבים לשירתו של רומי בגלל שהם מרגישים שמורה מעורר השראה מדבר
אליהם ישירות (שורות  .)25-23עתה נפנה לתשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה
האחרונה היא לטעון כי רומי הוא המשורר הכי מעורר השראה בכל הזמנים" .הדבר לא נאמר בפסקה ולא ניתן
להסיק את זה ממנה באופן סביר .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה
האחרונה היא לדון בחוכמתו של רומי" .הפסקה לא דנה בחוכמתו של רומי .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )3נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה האחרונה
היא להסביר מדוע שירתו של רומי אהובה על ידי קוראים מודרניים" .הפסקה מתארת במפורט את מעלותיה של
השירה של רומי ואף מביאה את דבריו של ברקס ,שמסביר מדוע הקוראים בני זמננו אוהבים את השירה של
רומי .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה
האחרונה היא להציג את עבודותיו של קולמן ברקס על שירתו של רומי" .בפסקה אמנם מובאים דבריו של ברק
לגבי הסיבות בגינן קוראים בני זמנינו אוהבים את השירה של רומי ,אך עבודותיו של קולמן ברקס אינן מוצגות
בפסקה זו .התשובה לא מתאימה.
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תשובה ( )3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להשלים את המשפט "הפסקה האחרונה מציעה ששירתו של רומי עושה את
כל הבאים למעט  ." -קראנו את הפסקה הרביעית ,ולפיכך אנו יכולים כבר לגשת לתשובות .שימו לב שלפי
הוראת השאלה עלינו לחפש דבר מה ששירתו של רומי אינה עושה.
תשובה ( )1אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "הפסקה האחרונה מציעה ששירתו של
רומי עושה את כל הבאים למעט לגרום לאנשים לחייך" .בפסקה מוזכרות כמה תכונות של השירה של רומי
שניתן להניח באופן סביר שיגרמו לקורא אותה לחייך  -בשורה  22מוזכר חוש ההומור של רומי ,ובשורה 23
מצוינת השובבות שניתן למצוא בשירה .אנו נתבקשנו למצוא דבר מה ששירתו של רומי אינה עושה ,ולפיכך
התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "הפסקה האחרונה מציעה ששירתו של
רומי עושה את כל הבאים למעט להביע דברים שרומי ייחל להם" .במשפט שבשורות  22-21מוזכרת כמיהה
עמוקה ,דהיינו – דברים שרומי מייחל אליהם .אנו נתבקשנו למצוא דבר מה ששירתו של רומי אינה עושה ,ולפיכך
התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )3נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "הפסקה האחרונה מציעה ששירתו של רומי
עושה את כל הבאים למעט לתאר מאורעות היסטוריים .בפסקה לא מוזכר ששירתו של רומי מתארת מאורעות
היסטוריים ולא ניתן להסיק זאת ממנה באופן סביר .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "הפסקה האחרונה מציעה ששירתו של
רומי עושה את כל הבאים למעט לגרום לאנשים להרגיש שהם למדו מרומי" .במשפט שבשורות  25-23מובאים
דבריו של ברקס ,לפיהם קוראים בני זמננו ,מגיבים לשירתו של רומי בגלל שהם מרגישים שמורה מעורר השראה
מדבר אליהם ישירות .סביר להניח שאם אנשים מרגישים שרומי מורה מדבר אליהם – אז הם מרגישים שלמדו
מרומי .אנו נתבקשנו למצוא דבר מה ששירתו של רומי אינה עושה ,ולפיכך התשובה לא מתאימה.
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תשובה ( )4נכונה.
זוהי שאלה כללית בה אנו נדרשים להשלים את המשפט "המטרה העיקרית של הקטע היא –" .נענה על השאלה
הזו רק לאחר שענינו על כל שאר השאלות שקשורות לקטע זה .בפסקה הראשונה מסופר על ההצבעה בעקבותיה
קיבלה הצוללת  Boaty McBoatfaceאת שמה .בפסקה השנייה מסופר על שייט הבכורה של הצוללת Boaty
 McBoatfaceומתוארים יתרונותיה באיסוף מידע על פני אמצעי המחקר הקיימים .בפסקה השלישית מתואר
השימוש היישומי במידע שמובא באמצעות  Boaty McBoatfaceלצורך מחקר ההתחממות הגלובלית .בפסקה
הרביעית נטען שהשם הטיפשי שניתן ל Boaty McBoatface-הגביר את תשומת הלב הציבורית למחקר שנערך
באמצעותה .נבדוק את התשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו ,ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של
הקטע היא להשוות את המשימות של  Sir David Attenboroughושל  ."Boaty McBoatfaceאך המשימות
היחידות שמתוארות בפירוט בקטע הן של  Boaty McBoatfaceבלבד ,והספינה Sir David Attenborough
מוזכרת בקטע באופן אגבי בלבד .התשובה לא מתאימה.
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תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו ,ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של
הקטע היא לתאר את העבודה של  ."NERCהקטע לא עוסק בעבודה של  NERCבאופן כללי ,אם כי בפעילות של
 Boaty McBoatfaceבאופן ספציפי.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו ,ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של
הקטע היא להציג ממצאים אחרונים לגבי האקלים באנטרקטיקה" .הקטע עוסק בתיאור תופעות הקשורות
לאקלים באנטרקטיקה רק בפסקה השלישית ,בעוד שאר הפסקות עוסקות בנושאים אחרים .התשובה לא
מתאימה.
תשובה ( )4נכונה .לפי תשובה זו ,ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של הקטע
היא לדון בתרומתה המדעית של  ."Boaty McBoatfaceהתשובה מתאימה.
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תשובה ( )1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים להשלים את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה הראשונה היא – ".
נקרא בעיון את הפסקה השנייה.
בפסקה הראשונה נכתב שבשנת  ,2016המועצה האנגלית לחקר הסביבה הטבעית ( )NERCביקשה מהציבור
להציע שמות בעבור אניית המחקר החדשה שלהם שעלותה  200מיליון ליש"ט (שורות  .)2-1ההצעה שזכתה
בהצבעה המקוונת ברוב מוחץ הייתה  ,Boaty McBoatfaceששיוותה אווירה של קלות דעת למאמץ מחקרי רציני
(שורות  ,NERC .)4-2עם זאת ,הטילו וטו על מה שהם החשיבו בהצעה מגוחכת ,ובמקום זאת בחרו בבחירה
שזכתה במקום הרביעי בפופולריות שלה ,Sir David Attenbotough :לכבודו של חובב הטבע שסרטי התעודה
שלו הכירו לאנשים ברחבי העולם את פלאי הטבע (שורות  .)8-4למרות זאת ,כדי לשמר את הרוח הדמוקרטית,
 NERCהעניקו את השם שבחר הציבור לכלי שייט אחר :צוללת קטנה ,לא מאוישת וחדשנית ,שעתידה להיות
משוגרת מסירת האם כדי לחקור את מעמקי האוקיינוס (שורות  .)11-8למרות שמה הטיפשיBoaty ,
 McBoatfaceבקרוב תוכיח את שוויה (שורה  .)11עתה נבדוק את התשובות:
תשובה ( )1נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה הראשונה
היא להסביר כיצד צוללת קטנה קיבלה את שמה" .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה
הראשונה היא להסביר מדוע  NERCבחרו בשם  ."Sir David Attenboroughבפסקה אמנם נכתב שהNERC-
בחרה את השם  Sir David Attenboroughלאנייה החדשה לכבודו של חובב הטבע המפורסם ,אך הדבר אינו
הנושא העיקרי בו עוסקת הפסקה .הפסקה מתמקדת בעיקר במתן השם  Boaty McBoatfaceלצוללת המחקר.
התשובה לא מתאימה.
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תשובה ( )3אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה
הראשונה היא לדון בספינת מחקר הקוטב החדשה של  ."NERCהפסקה לא מתארת אף אחד מכלי השייט
שמוזכרים בה באופן נרחב .תיאור קצר של ספינת המחקר אמנם מובא במשפט שבשורות  ,2-1אך תפקידו של
התיאור בפסקה אינו מרכזי .התשובה אינה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "המטרה העיקרית של הפסקה
הראשונה היא לתאר את כלי השייט הנקרא  ."Boaty McBoatfaceהפסקה לא מתארת אף אחד מכלי השייט
שמוזכרים בה באופן נרחב .תיאור קצר של הצוללת אמנם מובא במשפט שבשורות  ,11-8אך תפקידו של התיאור
בפסקה אינו מרכזי.
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תשובה ( )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים להשלים את המשפט "בשורה הרביעיתlent an air of ,
 lightheartedness toיכולה להיות מנוסחת מחדש כ ."-מי שמכיר את הביטוי יכול לענות על השאלה מבלי לחזור
אל הקטע .ובמקרה ואנו לא מכירים את הביטוי ,נחזור לקטע ונחפש את הביטוי .במשפט שבשורות  4-2נכתב כי
ההצעה שזכתה בהצבעה המקוונת ברוב מוחץ הייתה  ,Boaty McBoatfaceשlent an air of lightheartedness-
למאמץ מחקרי רציני .עתה נבדוק איזו מהתשובות מתאימה להשלים את המשפט -
תשובה ( )1אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "בשורה הרביעיתlent an air of ,
 lightheartedness toיכולה להיות מנוסחת מחדש כ-הייתה סימן של כבוד ל ."-לּו זו הייתה התשובה הנכונה,
הרי שתרגום המשפט בשורות  4-2היה כלהלן :ההצעה שזכתה בהצבעה המקוונת ברוב מוחץ הייתה Boaty
 ,McBoatfaceשהייתה סימן של כבוד למאמץ מחקרי רציני .הדבר אינו סביר שכן השם Boaty McBoatface
הוא קומי ,ולא סביר שישמש כסימן של כבוד .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "בשורה הרביעיתlent an air of ,
 lightheartedness toיכולה להיות מנוסחת מחדש כ-הראתה את החשיבות של" .לּו זו הייתה התשובה הנכונה,
הרי שתרגום המשפט בשורות  4-2היה כלהלן :ההצעה שזכתה בהצבעה המקוונת ברוב מוחץ הייתה Boaty
 ,McBoatfaceשהראתה את החשיבות של מאמץ מחקרי רציני .הדבר אינו סביר שכן השם Boaty McBoatface
הוא קומי ,ולא סביר שייראה את החשיבות של דבר מה .התשובה לא מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "בשורה הרביעיתlent an air of ,
 lightheartedness toיכולה להיות מנוסחת מחדש כ-הציעה מידע חדש לגבי" .לּו זו הייתה התשובה הנכונה,
הרי שתרגום המשפט בשורות  4-2היה כלהלן :ההצעה שזכתה בהצבעה המקוונת ברוב מוחץ הייתה Boaty
 ,McBoatfaceשהציעה מידע חדש לגבי מאמץ מחקרי רציני .הדבר אינו סביר שכן השם Boaty McBoatface
הוא קומי ,ולא סביר שייעשה בו שימוש כדי שיציע מידע חדש לגבי דבר מה .התשובה לא מתאימה.
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תשובה ( )4נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "בשורה הרביעיתlent an air of ,
 lightheartedness toיכולה להיות מנוסחת מחדש כ-הוסיפה אלמנט של כיף ל ."-בשימוש בביטוי המוצע
בתשובה זו ,תרגום המשפט בשורות  4-2הוא כלהלן :ההצעה שזכתה בהצבעה המקוונת ברוב מוחץ הייתה
 ,Boaty McBoatfaceשהוסיפה אלמנט של כיף למאמץ מחקרי רציני .התשובה מתאימה.
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תשובה ( )3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת ,בה אנו מתבקשים להשלים את המשפט "ניתן להסיק מהפסקה השנייה שמעבר אורקניי –
" .נקרא בעיון את הפסקה השנייה:
בפסקה השנייה נכתב שבאביב  ,2017יצאה  Boatyלמסע הבכורה שלה (שורה  .)12מטרתה הייתה לאסוף
מדידות מאחד האזורים הקרים והעמוקים ביותר באוקיינוס :מעבר אורקניי ,שאורכו  83ק"מ ועומקו  3.5ק"מ,
הממוקם באוקיינוס הדרומי ,כ 800-ק"מ מאנטרקטיקה (שורות  .)15-12יכולתה של  Boatyלתמרן מתחת
למים אפשרה לה לאסוף מגוון רחב יותר וכמות גדולה יותר של מידע מאשר שיכולות ספינות מחקר שנותרות על
פני המים; האחרונות יכולות לאסוך מידע רק ממיקום קבוע (שורות  .)17-15המדען המוביל פרופסור אלברטו
נאבירה גרבאטו מהאוניברסיטה של סאות'המפטון מציין "עתה אנו יכולים לקבל תמונה הרבה יותר מפורטת של
מה שקורה באזור תת-מימי חשוב" (שורות .)20-17
תשובה ( )1אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "ניתן להסיק מהפסקה השנייה שמעבר
אורקניי מגיע מהאוקיינוס הדרומי עד אנטרקטיקה" .במשפט שבשורות  15-12נכתב שמעבר אורקניי ממוקם כ-
 800ק"מ מאנטרקטיקה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "ניתן להסיק מהפסקה השנייה שמעבר
אורקניי הפך להיות עמוק וקר יותר בשנים האחרונות" .הדבר לא מופיע בפסקה ואין זה סביר להסיק את זה
ממנה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "ניתן להסיק מהפסקה השנייה שמעבר
אורקניי לא נחקר לפרטים לפני שייט הבכורה של  ."Boatyניתן להסיק זאת מהאמור בפסקה .התשובה
מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .ההשלמה המוצעת בתשובה זו יוצרת את המשפט "ניתן להסיק מהפסקה השנייה שמעבר
אורקניי היה קשה לתמרון עבור  ."Boatyהדבר לא מופיע בפסקה ואין זה סביר להסיק את זה ממנה .התשובה
נפסלת.
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תשובה ( )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אני מתבקשים לקבוע איזו מהתשובות מסכמת את התהליך המתואר בפסקה השלישית.
נקרא את הפסקה השלישית בעיון:
המידע שסופק על ידי  Boatyנותן למדענים הבנה טובה יותר של השינויים באזור הארקטי וכן תורם למאמציה
של הממלכה המאוחדת לטפל בבעיית שינוי האקלים העולמי (שורות  .)13-11נאבירה גרבאטו מסביר שבמהלך
העשורים האחרונים ,מהירות הרוח שנושבת מעל האוקיינוס הדרומי התגברה ,וגרמה לזרמים שמסיעים את
מימי הקרקעית הארקטיים הקרים להאיץ ,וככל שתנועתם מהירה יותר ,כך הם יוצרים יותר מערבולות (שורות
 .)16-13זה ,בתורו ,גורם ליותר מים חמים מהשכבות הגבוהות של האוקיינוס להתערבב עם המים הקרים
משכבות המים שבקרקעית ובכך עולה הטמפרטורה שלהם (שאריות  .)17-16מי הקרקעית המחוממים שנעים
לעבר קו המשווה ,עלולים להשפיע על דפוסי מזג אוויר עולמיים ועל גובה פני הים (שורות  .)19-17המידע שנאסף
בזמן המשימה של  Boatyישמש לא רק לחקור את התופעות הללו אלא גם כדי לקבוע אם תהליכים אחרים
מעורבים בהם (שורות .)21-19
נבדוק את התשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .תשובה זו מציעה שהתהליכים המתוארים בפסקה הם:
שכבות האוקיינוס העליונות מתחממות ← המים בקרקעית מתחממים ← זרמי האוקיינוס נעים מהר יותר ←
מהירות הרוח גדלה
תהליכים אלו אינם התהליכים המתוארים בפסקה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .תשובה זו מציעה שהתהליכים המתוארים בפסקה הם:
טמפרטורת האוקיינוס עולה ← המים מהקרקעית עולים לפני המים ← מי הקרקעית נעים לקו המשווה ← פני
הים עולים
תהליכים אלו אינם התהליכים המתוארים בפסקה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .תשובה זו מציעה שהתהליכים המתוארים בפסקה הם:
זרמי האוקיינוס נעים מהר יותר ← המים חמים וקרים מתערבבים ← הרוחות מעל האוקיינוס מתחזקות ←
המערבולות מתגברות
תהליכים אלו אינם התהליכים המתוארים בפסקה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .תשובה זו מציעה שהתהליכים המתוארים בפסקה הם:
הרוחות נושבות מהר יותר ← הזרמים נעים מהר יותר ← הזרמים יוצרים יותר מערבולות ← השכבות
התחתונות של מי האוקיינוס נעשות חמות יותר.
תהליכים אלו מתוארים בפסקה .התשובה מתאימה.
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