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 פרק שני - חשיבה כמותית
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 פרק ראשון -חשיבה מילולית  -פתרונות 
 

מספר 
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התשובה 
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 נכונה.( 2תשובה ) .2
  

 טבעית. בריכת שחייההוא אגם  היחס בין המילים המודגשות:
 טבעית.מדשאה הוא אחו ( יש יחס דומה: 1בתשובה )

 מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג, נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך.
 

 שאר האפשרויות אינן מתאימות:
 הן דברים שונים המשמשים לאותה המטרה.מעלית ומדרגות 
 קטן וצר. רחובהיא סמטה 

 )עצים(.עץ מורכב מהרבה פרדס 
 

 :פירושי מילים וביטויים
 היא: שטח אדמה מכוסה עשב. אחומשמעות המילה 

 
 

 ( נכונה. 4תשובה ) .1
 

 .לאפותהיא מקום שבו עושים את הפעולה מאפייה היחס בין המילים המודגשות: 
 .לנחותהוא מקום שבו עושים את הפעולה מנחת  ( יש יחס דומה:4) בתשובה

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 היא אופן השימוש בו.לקרוא היא חפץ שהפעולה מקראה 
 . לחלותהיא מקום שאמור לטפל במה שנגרם עקב הפעולה מרפאה 

 . לבנותהוא התוצר של הפעולה בניין 
 

 :פירושי מילים וביטויים
 היא: משטח נחיתה לכלי טיס קלים. מנחתהמילה משמעות 

 היא: אוסף של שירים, סיפורים, מאמרים או טקסטים. מקראהמשמעות המילה 
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 ( נכונה. 2תשובה ) .3
 

 מוגדר למשהו.זמן היא קדנציה  היחס בין המילים המודגשות:
 מוגדר למשהו.כסף הוא תקציב ( יש יחס דומה: 1בתשובה )

 
 אימות:שאר האפשרויות אינן מת

 של קילוגרמים בחומר. כמותהוא  משקל
 של משהו.ערך מסמל שווי 
 .סדרמשמש לשמירה על החוק 

 
 :פירושי מילים וביטויים

 היא: תקופת כהונה תחומה של נושא משרה. קדנציהמשמעות המילה 
 
 

 ( נכונה. 1תשובה ) .4
 

 .שאר בשרהוא סוג של אח היחס בין המילים המודגשות: 
 .משטרהיא סוג של דמוקרטיה ס דומה: ( יש יח2בתשובה )

 מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג, נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך.
 

 שאר האפשרויות אינן מתאימות:
  .מסמךרבים מרכיבים  סעיפים
 .שפהרבות מרכיבות מילים 
 )אחת או יותר(. ביבשתנמצאת מדינה 

 
 :פירושי מילים וביטויים

 קרוב משפחה. היא: שרשאר ב הביטוימשמעות 
 

 

 ( נכונה. 3תשובה ) .5
 

 אליו.להימשך הוא דבר שקל מצוֵֹדד ודגשות: היחס בין המילים המ
 עליו.להתמרמר הוא דבר שקל מקומם ( יש יחס דומה: 3בתשובה )

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .לתמוך הוא מי שעושה את הפעולהמעוֵדד 
 יו. לגבלהצטדק הוא דבר שאין צורך מוצדק 
 .להידבקהוא מי שלא יכול מחוסן 

 
 :פירושי מילים וביטויים

 יפה, חתיך. היא:מצוֵֹדד  המילהמשמעות 
 מכעיס, מעורר התנגדות. היא:מקומם  המילהמשמעות 
 לתרץ, להסביר התנהגות בדיעבד. היא: להצטדק המילהמשמעות 
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 ( נכונה. 1תשובה ) .6
 

 בצורה טובה יותר.למדוד ה שבאמצעותה אפשר יהיה זו פעוללכייל  היחס בין המילים המודגשות:
 בצורה טובה יותר.לחתוך זו פעולה שבאמצעותה אפשר יהיה להשחיז ( יש יחס דומה: 2בתשובה )

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 משהו כדי להבריק אותו.לשפשף זה ללטש 
 מתכות.לחבר זה לרתך 

 מחדש.לכתוב זה  לשכתב 
 

 :םפירושי מילים וביטויי
 היא: לכוון כלי מדידה.לכייל משמעות המילה 
 היא: לשפשף כדי להפוך משהו לחלק ומבריק. ללטשמשמעות המילה 
 היא: לחדד, להפוך משהו לחד יותר.להשחיז משמעות המילה 
 היא: לחבר מתכות באמצעות התכה )חום גבוה(. לרתךמשמעות המילה 
 רה שונה.היא: לכתוב מחדש, לנסח בצו לשכתבמשמעות המילה 

 
 

 ( נכונה. 2תשובה ) .7
 

את התשובות כדי למצוא באיזו  יש לבדוקכדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים, 
 תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.

 
להקלת מצוקת עניי העיר,  תרםכי הארגון  התגאונאמר שמרבית החברים בארגון  בתחילה ( נכונה.1תשובה )

תפקידו. בהמשך נאמר שבניגוד אליהם )מצד שני(, יש חברי ארגון שטענו כי כספי הגוף  ניגוד לכך שאין זהב
אם כן, יש הגיון בהשלמה זו, מכיוון שקיים . של הארגון רק למטרות המוגדרותהציבורי צריכים להיות מנוצלים 

 לה שאינם תומכים בכך.ניגוד בין חברי הארגון, התומכים בתרומת הארגון לעניי עיר, לבין א
 

להקלת  אינו תורםהעובדה כי הארגון  מחו כנגדנאמר שמרבית החברים בארגון  בתחילה נכונה.אינה ( 2תשובה )
מכיוון שאין זה מצוקת עניי העיר. כלומר, הם בעד תרומת הארגון לעניי העיר. בהמשך נאמר כי הם חושבים כך 

הקריאה בנקודה זו, מפני שאם חברי הארגון תומכים בתרומת  מתפקיד הארגון לעשות זאת. ניתן להפסיק את
 הארגון לעניי העיר, אין זה הגיוני שהסיבה שהם מספקים לכך תהייה שזה לא מתפקיד הארגון לתמוך בעניים.

 
 מתערבלא העבודה שהארגון  קיבלו בהבנה אתנאמר שמרבית החברים בארגון  בתחילה נכונה.אינה ( 3תשובה )

מתפקידו. בהמשך נאמר שבניגוד אליהם )מצד שני(, יש חברי ארגון  מכיוון שאין זהעניי העיר,  בהקלת מצוקת
אם כן, אין הגיון . של הארגון רק למטרות המוגדרותשטענו כי כספי הגוף הציבורי צריכים להיות מנוצלים 

ערבות הארגון, לבין אלה בהשלמה זו, מכיוון שלא קיים ניגוד בין חברי הארגון; אלה שקיבלו בהבנה את אי הת
 שתי הקבוצות חושבות שאין זה מתפקיד הארגון. –שאינם תמכו בכך מלכתחילה 

 
שלא הארגון בעקבות כך  הסתייגו מדרך פעולתנאמר שמרבית החברים בארגון  בתחילה נכונה.אינה ( 4תשובה )

ליהם )מצד שני(, יש חברי ארגון תפקידו. בהמשך נאמר שבניגוד א אפילו שזהלהקל על מצוקת עניי העיר,  הצליח
אם כן, אין הגיון )הקלת מצוקת העניים(.  להשגת מטרה זושטענו כי כספי הגוף הציבורי צריכים להיות מנוצלים 

בהשלמה זו, מכיוון שלא קיים ניגוד בין חברי הארגון; אלה שהסתייגו מדרך פעולת הארגון, לבין אלה שחושבים 
שתי הקבוצות חושבות שזה מתפקיד הארגון לדאוג  –היות מנוצלים למטרה זו שכספי הגוף הציבורי צריכים ל

 לעניי העיר.
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 ( נכונה. 4תשובה ) .8
 

את התשובות כדי למצוא באיזו  יש לבדוקכדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים, 
 תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.

 
היה גורם לדובר שלא לומר )להניא מלומר( לאיתי את דעתו  שרק דבר אחדילה נאמר בתח .נכונהאינה ( 1תשובה )

היה  לאהיה )איתי( מתנצל, הדובר  שאילו רקעליו, כלומר, הדובר לא אמר את דעתו על איתי. בהמשך נאמר 
רק דבר , כלומר אומר את דעתו. אם כן, אין הגיון בהשלמה זו, מכיוון שהדובר טען שמסוגל לשמור על איפוק

אחד היה גורם לו לא לדבר, ובחלקו השני של המשפט מוצג דבר זה, אך מוסיף שבעקבותיו היה אומר את דעתו. 
 יש לצפות שבעקבות ההתנצלות, הדובר לא יאמר את דעתו על איתי.

 
עתו היה גורם לדובר שלא לומר )להניא מלומר( לאיתי את ד שרק דבר אחדבתחילה נאמר  .נכונהאינה ( 2תשובה )

אומר  היההיה )איתי( מתנצל, הדובר  שאילו רקעליו, כלומר, הדובר לא אמר את דעתו על איתי. בהמשך נאמר 
. אם כן, אין הגיון בהשלמה זו, מכיוון שהדובר טען שרק דבר אחד היה גורם לו לא לדבר, ובחלקו את דעתו עליו

דעתו. יש לצפות שבעקבות ההתנצלות,  השני של המשפט מוצג דבר זה אך מוסיף שבעקבותיו היה אומר את
 הדובר לא יאמר את דעתו על איתי.

 
שהיה גורם לדובר שלא לומר )להניא מלומר( לאיתי את  שאין דבר אחד( אינה נכונה. בתחילה נאמר 3תשובה )

אומר את  לאאם היה מתנצל, הדובר  שאפילודעתו עליו, כלומר, הדובר אמר את דעתו על איתי. בהמשך נאמר 
. אם כן, אין הגיון בהשלמה זו, מכיוון שהדובר טען שבכל מקרה היה אומר את דעתו, ובחלקו השני של עתו עליוד

 המשפט מוצגת דוגמה מנוגדת; אם איתי היה מתנצל, הוא לא היה אומר את דעתו עליו.
 

לאיתי את דעתו שהיה גורם לדובר שלא לומר )להניא מלומר( שאין דבר אחד ( נכונה. בתחילה נאמר 4תשובה )
מסוגל לשמור היה  לאאם היה מתנצל, הדובר  שאפילועליו, כלומר, הדובר אמר את דעתו על איתי. בהמשך נאמר 

. אם כן, יש הגיון בהשלמה זו, מכיוון שהדובר טען שבכל מקרה היה אומר את דעתו, ובחלקו השני של על איפוק
 המשפט מוצגת דוגמה שמחזקת את אמירתו )התנצלות(.

 
 

 ( נכונה.4תשובה ) .9
 

את התשובות כדי למצוא באיזו  יש לבדוקכדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים, 
 תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.

 
מספר הכיתות בשכבה.  את להפחית)מצדד( בתוכנית  תומךנאמר שועד ההורים  בתחילה .נכונהאינה ( 1תשובה )

בצמצום במספר תלמידי השכבה, ולכן  לא ילּווה )הפחתת מספר הכיתות( שהצעדהוועד הדגיש בהמשך ראש 
את יכולתו של המורה להעניק תשומת לב לכל תלמיד. אם כן, אין הגיון בהשלמה זו, מכיוון שאם מספר  ישפר

שהצעד לא  הכיתות יצומצם, אך מספר התלמידים בשכבה לא ישתנה, יהיו יותר תלמידים בכל כיתה, ומכאן
 ישפר את יכולת המורה להעניק תשומת לב לכל תלמיד.

 
את מספר הכיתות בשכבה. כלומר,  להגדילבתוכנית  נאבקנאמר שועד ההורים  בתחילה .נכונהאינה ( 2תשובה )

 ילּווה )הגדלת מספר הכיתות( גם אם הצעדהועד בעד מספר קטן של כיתות. בהמשך ראש הוועד הדגיש כי 
ביכולתו של המורה להעניק תשומת לב לכל תלמיד. אם כן, אין  לא יפגעתלמידי השכבה, הוא  בצמצום במספר

הגיון בהשלמה זו, מכיוון שאם הצעדים ישפרו את היכולת לתת יחס אישי לתלמידים, אין סיבה שועד ההורים 
 יתנגד לכך.
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ת מספר הכיתות בשכבה. בהמשך א להגדילבתוכנית  תומךנאמר שועד ההורים  בתחילה .נכונהאינה ( 3תשובה )
לא בצמצום במספר תלמידי השכבה, הוא  לא ילּווה )הגדלת מספר הכיתות( גם אם הצעדראש הוועד הדגיש כי 

את יכולתו של המורה להעניק תשומת לב לכל תלמיד. אם כן, אין הגיון בהשלמה זו, מכיוון שאם מספר  ישפר
שתנה, יהיו פחות תלמידים בכל כיתה, ומכאן שהצעד ישפר את הכיתות יגדל, אך מספר התלמידים בשכבה לא י

 יכולת המורה להעניק תשומת לב לכל תלמיד.
 

את מספר הכיתות בשכבה. כלומר, הועד  להפחיתלתוכנית  מתנגדנאמר שועד ההורים  בתחילה .נכונה( 4תשובה )
בצמצום  לא ילּווה הכיתות( )הפחתת מספר שהצעדבעד שמספר הכיתות לא ישתנה. בהמשך ראש הוועד הדגיש 

ביכולתו של המורה להעניק תשומת לב לכל תלמיד. אם כן, יש הגיון בהשלמה  יפגעבמספר תלמידי השכבה, ולכן 
זו, מכיוון שאם מספר הכיתות יצומצם, אך מספר התלמידים בשכבה לא ישתנה, יהיו יותר תלמידים בכל כיתה, 

 תשומת לב לכל תלמיד.ומכאן שהצעד יפגע ביכולת המורה להעניק 
 
 

 :22 - 20שאלות 
 

 על מנת לענות על שתי השאלות הבאות, יש להבין את הכללים של שפת הסתרים הנמצאים בנתונים.

 "ּו".-"ֹו" הסיומת מוחלפת ל-אם מילה מסתיימת ב -

 י".ָ  "-ה" הסיומת מוחלפת לָ  "-אם מילה מסתיימת ב -

 "ִדי".-כל "ִני" מוחלף ב -
  

 נכונה. (2תשובה ) .20

 
 על מנת למצוא איזו קביעה נכונה, יש להבין את הכללים של שפת הסתרים.

 
( נכונה. רוִני קורא לרוָנה באותו השם שהיא קוראת לו; רוִני אמור לקרוא לרוָנה "רוִני", מכיוון 1תשובה )

ה קוראת לרוִני "ִדי", ולכן הוא קורא לה רוִדי. רונָ -כל "ִני" מוחלף ב י", אךָ  "-ה" שמוחלפת בָ  שמופיעה סיומת "
 "ִדי". כלומר, שניהם קוראים אחד לשני רוִדי.-"רוִדי" גם כן, מכיוון שכל "ִני" מוחלף ב

 

ה" ָ  ( אינה נכונה. רוִני לא קורא לרוָנה "רֹוָנה"; רוִני אמור לקרוא לרוָנה "רוִני", מכיוון שמופיע "2תשובה )

 קורא לה רוִדי."ִדי", ולכן הוא -כל "ִני" מוחלף ב י", אךָ  "-שמוחלפת ל
 

( אינה נכונה. שמותיהם של רוִני ורוָנה משתנים בשפת הסתרים; רוִני אמור לקרוא לרוָנה "רוִני", 3תשובה )

"ִדי", ולכן הוא קורא לה רוִדי. רוָנה קוראת לרוִני -כל "ִני" מוחלף ב י", אךָ  "-ה" שמוחלפת לָ  מכיוון שמופיע "
 רוִדי.-י". שני השמות משתנים ל"ִד -"רוִדי", מכיוון שכל "ִני" מוחלף ב

 
 "ִדי".-( אינה נכונה. בשפת הסתרים רוָנה קוראת לרוִני "רֹוִדי"; על פי הכללים, כל "ִני" מוחלף ב4תשובה )
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 ( נכונה. 1תשובה ) .22

 
 על מנת להבין איזו טענה נכונה, יש להבין את הכלל החדש שנוסף לשפת הסתרים.

י", חוץ ממילים שמסתיימות בהברות "ָרה" ָ  "-ה" היא מוחלפת לָ  "-מת באם מילה מסתייהכלל השני משתנה: 
 ו"ָגה".

 
( אינה נכונה. הגייתה של המילה "ַאִדיָרה" אינה שונה מהגייתה בעברית. על פי השינוי של הכלל השני, 1תשובה )

 "ָרה". -לא חל שינוי במילים שמסתיימות ב
 

ה" זהה להגייתה בעברית. על פי השינוי של הכלל השני, לא חל שינוי ( נכונה. הגייתה של המילה "ֲערּוגָ 2תשובה )
 "ָגה".-במילים שמסתיימות ב

 
( אינה נכונה. הגייתה של המילה "ִריּקּוִדים" זהה להגייתה בעברית. אין כלל שמתייחס להברות 3תשובה )

 "ֹו" ואין בה את צירוף האותיות "ִני".-ה" ולא בָ  " -המילה: המילה לא נגמרת ב
 

( אינה נכונה. הגייתה של המילה "ִניסָרה" שונה מהגייתה בעברית. על פי הכלל השלישי, כל "ִני" מוחלף 4תשובה )
 "ִדי" ולכן יש לומר  ִדיסָרה.-ב
 

 

 ( נכונה.3תשובה ) .21
 

 ת להבין עבור איזו טענה נכתבו הדברים שבפסקה, יש לקרוא אותה תחילה.על מנ
לֹוך, העבר הוא עובדה  קבועה )אינו מניח מקום לאפשרי(. בלוך מדמה את מהלך האירועים להטלת על פי בְּ

קובייה, כאשר לפני ההטלה ההסתברות לכל מאורע שווה, אך לאחר שהוטלה הקובייה, השאלה )קושיה( נעלמת, 
 כלומר, המאורע נקבע באופן מוחלט ועובדתי.

 
שקדמו להתרחשויות, ואפילו יש רמז לכך  ( אינה נכונה. בדבריו של בלוך אין התייחסות לנסיבות1תשובה )

 שהנסיבות לא חשובות )"הסתברות שווה שתיפול על כל אחד מששת פאותיה"(. 
 

( אינה נכונה. בדבריו של בלוך אין התייחסות לדבר שקדם למאורע, ואפילו יש רמז לכך שהנסיבות לא 2תשובה )
כמו כן, אין בדבריו של בלוך התייחסות לחיזוי  חשובות )"הסתברות שווה שתיפול על כל אחד מששת פאותיה"(.

 אירועים דומים.
 

( נכונה. בדבריו של בלוך הוא מתייחס לכך שלאחר שקרה מה שקרה )הוטלה הקוביה( לא קיימת כבר 3תשובה )
קושיה, כלומר העבר נתון ואין איך לשנותו. לכן, ניתן לראות את דבריו של בלוך כתומכים בטענה שאין טעם 

 מה היה קורה אילו אירועיים היסטוריים היו משתלשלים אחרת.  בשאלה 
 

( אינה נכונה. בדבריו של בלוך אמנם קיימת התייחסות להשתלשלותה האקראית של ההיסטוריה, אך 4תשובה )
הוא מביא את דוגמת ההסתברות להטלת הקוביה בהקשר רחב יותר והטיעון בתשובה אינו מתייחס לרגע שאחרי 

 ; מרגע שהוטלה, ההיסטוריה נקבעה והיא מציאותה נתונה.הטלת הקובייה
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 ( נכונה.2תשובה ) .23
 

 על מנת להבין מהי הסיבה לסילוק היזום של חלק מ"תאי הזיכרון" מגופם של מבוגרים, יש לקרוא את הפסקה.
וף בתחילה נאמר כי חלק מתאי הדם הלבנים "זוכרים" את הגורמים הזרים שנלחמו בהם כחלק מההגנה על הג

)לדוגמה  וירוס החצבת(, וכך הם יודעים בהמשך מהו הטיפול הספציפי בהם. כלומר, אם אדם יחלה שוב באותה 
מחלה, תאי הדם ה"זוכרים" יכוונו לטפל במחלה הזו. בהמשך נאמר שהתאים האלה מאריכי ימים יותר מתאי 

. מכיוון שבגוף נשמרת כמות הדם הלבנים האחרים והם מצטברים, כך שאצל מבוגרים שיעורם גבוה במיוחד
קבועה של תאי דם לבנים, מבוגרים מתקשים יותר מצעירים להתמודד עם מחלות שלא לקו בהן בעבר. אם כן, 

ניתן להבין שאצל מבוגרים הדבר קורה כי מלאי תאי הדם הלבנים )שנשאר קבוע( יודע להתמודד טוב עם מחלות 
דש, אין "מספיק" תאי דם לבנים "חסרי התמחות" על מנת שהגוף כבר נתקל בהן, אך אם תוקף אותו גוף ח

להתמודד איתו. כעת, במסגרת הליך רפואי חדש מתבצע סילוק יזום של חלק מ"תאי הזיכרון" מגופם של 
 מבוגרים.

 
( נכונה. הסיבה לסילוק היזום מוסברת על ידי כך שירידה בכמות "תאי הזיכרון" תגרום לגוף לייצר 1תשובה )

על פי הפסקה נשמרת בגוף  –ים חדשים, מכיוון שמספרם יישאף להישאר כפי שהיה טרם הסילוק תאי דם לבנ
כמות קבועה של תאי דם לבנים. בעקבות תהליך זה, יהיו מספיק תאי דם לבנים "חסרי התמחות" שיהיו 

 מסוגלים להתמודד עם הגורמים הזרים שהגוף טרם נתקל בהם.
 

  מספקת תוצאה של הסילוק היזום, ולכן לא עונה על השאלה.( אינה נכונה. תשובה זו 2תשובה )
 

( אינה נכונה. "תאי הזיכרון" אינם מצטברים מעבר לכמות הקיימת בגוף. סילוק "תאי הזיכרון" אמנם 3תשובה )
יפתור את בעיית ההצטברות שלהם בגופם של מבוגרים, אבל הדבר לא ישפיע על שמירת הכמות הרצויה של תאי 

גוף, מכיוון שתמיד תישאר אותה כמות של תאים. כלומר, במקום התאים שסולקו הגוף ייצר עוד תאי דם לבנים ב
 דם לבנים עד לכמות שהייתה טרם הסילוק.

 
( אינה נכונה. סילוק "תאי הזיכרון" לא יגרום לגוף לייצר "תאי זיכרון" חדשים המוכוונים מראש לטפל 4תשובה )

אמר כי רק לאחר היתקלות במחלה מסוימת תאי הדם הלבנים "זוכרים" את בגורמים זרים ספציפיים. בפסקה נ
 הגורם הזר ונעשים מכוונים לטיפול ספציפי בו, ולא טרם ההיתקלות בה.

 

 ( נכונה. 4תשובה ) .24
 

על מנת להבין איזו מהטענות שבתשובות מוצגת בתור תפיסה של התרבות היוונית הקלאסית שבלשנים בימינו 
 לקרוא את הפסקה.חולקים עליה, יש 

בתחילה נאמר כי היוונים ראו בתרגום העברה של משמעויות הטמונות במילים משפה אחת לשנייה. המשמעויות 
עצמן היו קבועות, והמילים היו רק הסימנים. כלומר, על אף השוני הצורני של המילים עצמן, המשמעות נשארת 

אפשר להטעין את המילים בשפה אליה מתרגמים  זהה בשתי השפות. לעומת זאת, בלשנים כיום סבורים שאי
)שפת היעד( באותן משמעויות שהיו למילים בשפת המקור. כלומר לא רק שהסימנים משתנים )המילים(, אלא גם 

 המשמעויות של המילים משתנות.
 

משפה  ( אינה נכונה. היוונים טענו כי אמנם המשמעויות נצחיות, אך הסימנים )המילים( יהיו שונים1תשובה )
 לשפה.

 
( אינה נכונה. הטענה שניסוח מחדש של משמעות כלשהי במילים אחרות ממילות המקור מביא לידי 2תשובה )

 שינוי המשמעות עצמה, היא מה שטוענים הבלשנים כיום ולא היוונים.
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והשוני ( אינה נכונה. היוונים טענו שתרגום משפה לשפה הוא העברה מדויקת בין משמעויות המילים 3תשובה )
 היחיד טמון בסימנים )המילים( שכל שפה מכילה, ולא הניסיון לדיוק רב ככל האפשר.

 
( נכונה. היוונים טענו כי בשפות שונות קיימות מילים שונות אשר מתארות את אותם הדברים, כלומר 4תשובה )

 את.למילים שונות יכולות להיות אותן משמעויות, ואילו הבלשנים כיום חולקים על טענה ז
 

 

 ( נכונה.1תשובה ) .25

 
על מנת להבין מהי הטענה שהיחס בינה לבין תורת המוסר דומה ליחס שבין התאוריה של ניוטון לבין טענתו של 

 איינשטיין, יש לקרוא את הפסקה ולהבין מהו היחס בין התיאוריות.
נמוכות(. אם כן ניתן להבין  ניוטון ניסח תאוריה, שעל פי איינשטיין נכונה רק עבור מקרים מסויימים )מהירויות

 כי ניוטון חשב שתאוריה שלו תמיד נכונה, ואילו איינשטיין טוען כי היא נכונה רק עבור מקרים מסויימים.
על פי תורת המוסר, אסור לשקר בשום אופן, ולכן הטענה הזו מקבילה לתאוריה של ניוטון, מכיוון ששתיהן 

יינשטיין טען שהתאוריה של ניוטון לא תמיד נכונה, יש לחפש מתייחסות למשהו מוחלט שתמיד נכון. כפי שא
 טענה שעל פיה יש מקרים בהם תורת המוסר "לא עובדת", ולכן מותר לשקר.

 
 ( אינה נכונה. בתשובה זו אמנם מוזכרים קיומם של שקרים לבנים, אך גם הם נחשבים כפסולים.1תשובה )

 
יש מצבים בהם ניתן לשקר, למשל כדי להציל חיים, ולכן טענה זו  ( נכונה. בתשובה זו מופיעה הטענה כי2תשובה )

 מקיימת את היחס המבוקש.
 

זו יש התייחסות רק למצבים בהם השקרים הם הרסניים, ואין התייחסות לכך  ( אינה נכונה. בתשובה3תשובה )
 שניתן לשקר לעיתים.

 
כל הנוגע לאמירת שקרים, ועולה הטענה ( אינה נכונה. בתשובה זו מוצגת השוואה בין תרבויות ב4תשובה )

שברובן אמירת שקר אינה נחשבת למעשה החמור ביותר, אך לא קיימת ההתייחסות לכך שלעיתים ניתן לומר 
 שקרים.  

 

 

 ( נכונה.1תשובה ) .26

 
 איזו קבוצה מתאימה להיות "קבוצת הביקורת" במחקר, יש להבין את מהלכו על פי הפסקה. למצוא על מנת

מחולי הכבד שאושפזו נהגו לשתות טרם  08%-את הקשר בין תזונה למחלות כבד. במחקר נמצא שקו חוקרים בד
שעשו זאת מקבוצת הביקורת. על פי  11%המחלה כחצי ליטר משקאות ממותקים בכל יום, וזאת לעומת 

מצוא הממצאים, החוקרים שיערו ששתייה של יותר מחצי ליטר משקאות ממותקים עלולה לפגוע בכבד. כדי ל
מהי קבוצת הביקורת, יש לחפש קבוצה בה הגורם הנבדק )מחלת כבד( אינו מתקיים. כלומר, קבוצת אנשים 

במחלות כבד. ניתן לדעת שקבוצת הניסוי היא חולי  שאינם חוליםשדומים בכל המאפיינים לקבוצת הניסוי, אך 
 הכבד"(. מחולי 08%הכבד שכן בפסקה הם מתוארים כקבוצה שממנה נמדדו האחוזים )"

 
( אינה נכונה. קבוצת הביקורת אינה קבוצת חולי כבד מבית חולים אחר הדומים במאפייניהם לחולים 1תשובה )

מתוכם שתו משקאות ממותקים, ההשערה של החוקרים אינה הגיונית. שתי  11%שנבדקו, מכיוון שאם רק 
שתו משקאות ממותקים, אין  08%שתו משקאות ממתקים ובאחרת  11%הקבוצות זהות ולכן אם בקבוצה אחת 

סיבה לחשוב ששתיית המשקאות היא הסיבה לפגיעה בכבד. כמו כן, ההבדל היחיד הוא בית החולים וזהו אינו 
 המשתנה הנבדק בניסוי )נבדק הקשר בין תזונה למחלת כבד(. 
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אפייניהם ( נכונה. אם קבוצת הביקורת מכילה אנשים שאינם חולים במחלת כבד ודומים בשאר מ2תשובה )
מתוכם שתו משקאות  11%לנבדקי הקבוצה שחולה במחלות כבד, ההשערה של החוקרים הגיונית. אם רק 

שחלו במחלות כבד ושתו משקאות כאלו, ניתן לשער כי הסיבה שיכולה לגרום להבדל היא  08%ממותקים לעומת 
 שתיית המשקאות.

 
במחלות לב ושתו משקאות ממותקים כל יום אינה מתוך אלה שחולים  11%-( אינה נכונה. העובדה ש3תשובה )

יכולה לגרום לחוקרים לשער כי שתיית המשקאות הממותקים היא הסיבה למחלות הכבד, מכיוון שמוצג כאן 
הסבר חלופי למסקנה. יכול להיות שמחלת הלב היא זו שגורמת לנבדקים לא לחלות ולא שהשתייה גורמת 

 הקבוצות. למחלת כבד, ולכן לא ניתן להשוות בין
 

( אינה נכונה. קבוצת הביקורת לא יכולה להיות קבוצת אנשים שאינם נוהגים לשתות משקאות 4תשובה )
מתוכם כן שותים משקאות ממותקים בכל יום. בנוסף, לפי  11%ממותקים, מכיוון שעל פי הנתון בפסקה, 

(, 28%ות ממותקים בכל יום )הבדיקה של קבוצת הניסוי ידוע אחוז החולים במחלת כבד שאינם שותים משקא
  לכן זו אינה קבוצה בפני עצמה.

 

  

 ( נכונה.4תשובה ) .27

 
דֹו למצוא  על מנת תשובות  3עולה מדבריו של דהאן, יש לקרוא את הפסקה ולפסול אינה איזו טענה ביחס לֵדֵז'ַרנְּ

 שאכן עולות מדבריו.
רכיות )"אמביוולנטיות ערכית"( כלפי העמים ע-מדבריו של דהאן עולה כי הוא חש שהגותו של דז'רנדו מכילה דו

'הפראיים'. מצד אחד רצונו להפוך את הפראים למושא המחקר הביא אותו לתובנות מתקדמות ביחס לתקופה 
)תובנות נאורות(, כגון חיים בתוך הקבוצה הנחקרת; ומצד שני הוא עדיין חוקר את הקבוצה תחת ההנחה שקיים 

ערכיות מתבטאת בכך שהוא -החוקר 'בן התרבות' לבין 'הפראים'. כלומר הדופער תרבותי ואינטלקטואלי בין 
 רוצה להתערות בחייהם של הנחקרים, אך עדיין מרגיש כלפיהם עליונות.

 
( אינה נכונה. מהפסקה עולה כי דז'רנדו חשב שכדי לחקור את העמים "הפראיים" יש להכירם מקרוב, 1תשובה )

 .ואף לחיות בקרבם וללמוד את שפתם
 

( אינה נכונה. מהפסקה עולה כי קיים פער בין ההנחות המשתקפות בהגותו של דז'רנדו ובין הערכים 2תשובה )
ערכיות שדהאן מוצא; מצד אחד להתערות בחיי הנחקרים, אך -המנחים את גישתו המחקרית. הפער מתבטא בדו

 עדיין להרגיש כלפיהם עליונות.

 
י דז'רנדו החזיק בדעה שמרנית כלפי מושאי מחקרו )מקבל ללא סייג את ( אינה נכונה. מהפסקה עולה כ3תשובה )

ההנחה שהפראיים נחותים ממנו(, אך גישתו המחקרית הייתה אכן מתקדמת לזמנה )"הביא אותו לידי תובנות 
 נאורות"(.

 
ס המתנשא ( נכונה. בפסקה אמנם מוצג הפער של דז'רנדו בין הרצון להתערות בין "הפראיים" ובין היח4תשובה )

 כלפיהם, אך לא עולה כי ניסה לגשר על פער זה. 
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 ( נכונה.3תשובה ) .28
 

 על מנת להבין איזו טענה עולה מן הפסקה הראשונה, יש לקרוא אותה.
בחלקה הראשון של הפסקה מוצגת בעיה של המדע המודרני, והיא מורכבות הקשר שבין ההשערות לבין הראיות 

עבר המדע אפשר את התקדמות הטכנולוגיה, ואילו כיום יש מצבים בהם שאמורות לתמוך בהן )לאששן(. ב
הטכנולוגיה מאפשרת את התפתחות המדע: מחקרים מסוימים זקוקים למכשור טכנולוגי על מנת להתקיים. 

תלות המחקר במכשור יוצרת מצב בו נכונות ההסקה המדעית מותנית באמינות המכשור, בניגוד לעבר בו 
 חושיהם.  החוקרים הסתמכו על

טלסקופ  –בחלקה השני של הפסקה ניתנת דוגמה לקשר שבין התקדמות המדע באמצעות התקדמות הטכנולוגיה 
החלל. בטלסקופ שולבו חידושים טכנולוגיים שאפשרו לו לקדם את המחקר האסטרונומי )דוגמה לכך היא 

 (. מדידת קרינה שנעשתה באמצעותו, וגילוי תופעה שתומכת בהשערת המפץ הגדול
 

( אינה נכונה. לא עולה מהפסקה כי העובדה שהטכנולוגיה מתבססת על ממצאי מחקרים מדעיים היא 1תשובה )
פסולה, אלא קיימת אמירה כללית שהמדע מקדם את הטכנולוגיה ולהיפך וכי קיימת בעייתיות מסוימת בכך, אך 

 לא נאמר כי הדבר פסול.
 

מראשיתו נעזר המחקר המדעי המודרני במכשור אמין, אלא ( אינה נכונה. לא עולה מהפסקה כי 2תשובה )
 שבתחילה המחקר המדעי היה זה שקידם את הטכנולוגיה.

 
( נכונה. מהפסקה עולה כי המחקר המדעי המודרני מתבסס על אמצעים טכנולוגיים, ויש בכך בעייתיות 3תשובה )

שיש יכולת לבדוק זאת באמת בעזרת מסוימת, מכיוון שיש לסמוך על כך שהמכשור עצמו תקין ואמין מבלי 
 החושים.

 
( אינה נכונה. לא עולה מהפסקה כי התעשייה הטכנולוגית אינה מנצלת תגליות מדעיות, אלא להיפך; 4תשובה )

 המדע מקדם את הטכנולוגיה והטכנולוגיה מקדמת את המדע.
 

  

 ( נכונה.1תשובה ) .29
 

(, יש לקרוא את השורות 12-11ינה הקוסמית" )שורות על מנת להבין איזו מהם "שינויים זעירים בעוצמת הקר
 הרלוונטיות.

טלסקופ החלל. באמצעות הטלסקופ  –בחלק הרלוונטי נתונה דוגמה של פיתוח טכנולוגי אשר עזר למדע להתקדם 
מדדו קרינה וגילו בה שינויים זעירים, ובעקבות גילוי זה התחזקה השערת המפץ הגדול. אם כן ניתן להבין כי 

 ( נכונה.2ויים הזעירים בעוצמת הקרינה מתייחסים לממצא שנתגלה בעקבות שימוש בטכנולוגיה. תשובה )השינ
  

 

  ( נכונה.1תשובה ) .10
 

 (, יש לקרוא את השורות הרלוונטיות.11מנת להבין מהי "הוכחה כזו" )שורה על 
שינויים בעוצמת המילה כזו מתייחסת לפרט שדובר עליו במשפט הקודם. במשפט הקודם נאמר כי עצם ה

הקרינה אינם מוכיחים את נכונות השערת המפץ הגדול. אם כן, ניתן להבין שהמילים "הוכחה כזו" מתייחסת 
 ( נכונה.2להוכחת נכונות השערת המפץ הגדול. תשובה )
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 ( נכונה.4תשובה ) .12
 

מה הביטוי "קושי דומה" )שורה  יש לקרוא את השורות ( מתייחס בהקשר של חיי היומיום, 11על מנת להבין לְּ
 הרלוונטיות.

נאמר כי קושי דומה קיים גם בתהליכי הסקת מסקנות בחיי היומיום, ולכן על פי המילה 'גם', ניתן  11בשורה 
להבין כי המשפט מתייחס לנאמר בפסקה הקודמת. בסיום הפסקה הקודמת נאמר כי על אף שהמדע אמור 

יא שרשרת השערות שתקפותה הכוללת תלויה בנכונות כל להסתמך על המציאות, המצב הוא שהוכחה מדעית ה
 ( נכונה.4ההשערות עליהן היא נסמכת. תשובה )

 

 

 ( נכונה.4תשובה ) .11
 

, יש לקרוא את 22-23על מנת להבין איזו טענה מהתשובות מקבילה מבחינת ההגיון הפנימי שלה לנאמר בשורות 
 השורות הרלוונטיות.

ות על שרשרת השערות תמיד קיים סיכוי לטעות, ולכן נשאלת השאלה בתחילה נאמר שבהסקת מסקנות הנסמכ
מתי קיימת הצדקה לשימוש בדרך שלא תמיד מבטיחה הצלחה. בהמשך נאמר שבכל הקשור להסקות יומיומיות 

המציאות היא זו שמצדיקה את השימוש, מכיוון שהמציאות דורשות החלטות מעשיות. במציאות אין זמן או אין 
את כל ההנחות הנמצאות בבסיסה של כל הסקה שכזאת. אם כן, יש לחפש טענה שמצדיקה שימוש יכולת לבדוק 

בדבר המכיל בעייתיות מסויימת לצורך ביצוע פעולה כלשהי למרות הבעייתיות שבו, מכיוון שאין אפשרות 
 (, ולכן היא התשובה נכונה.4להשיגו בדרך אחרת, בדיוק כפי שמתואר בתשובה )

 
 ה נכונה. הבעייתיות המוצגת היא אמינות של מחקר והפתרון המוצע היא התעלמות ממנו.( אינ1תשובה )

 
( אינה נכונה. בתשובה מתואר חוסר מודעות לבעיה, בניגוד למתואר בפסקה בה יש מודעות 2תשובה )

 לבעייותיות.
 

קה ביצוע הפעולה כלל ( אינה נכונה. בתשובה מתואר כי ביצוע הפעולה נעשה רק במצבי קיצון, אך בפס3תשובה )
 אינו קשור לרמת הסיכון.

 

 ( נכונה.1תשובה ) .13
 

 על מנת להבין איך להשלים את המשפט שבשאלה, יש לקרוא את השורות הרלוונטיות בפסקה האחרונה.
( מתייחס להתקדמות המדעית. בהקשרו בקטע, ניתן להבין כי 20הביטוי "אין דרך אחרת להתקדמות" )שורה 

מוש בהסקת מסקנות הוא כי זו הדרך היחידה להתקדמות המדע. אם המדע לא יסתמך על הצידוק שניתן לשי
השערות ועל טכנולוגיה הוא יקפא על שמריו ולא תתקיים התקדמות מדעית. מכאן, יש לחפש השלמה שהמשך 

המשפט שיש להשלים )"ודרך זו לא תוביל להתקדמות מדעית"( מתאר אותה. על פי הפסקה האחרונה, ניתן 
הבין כי הדרך המדוברת היא הדרך בה המדע יבדוק כל השערה הנמצאת בתהליך ההסקה, וזאת ניתן לעשות על ל

 ( נכונה.2ידי שימוש בחושים, מכיוון שבמצב זה אכן לא תתקיים התקדמות במדע. תשובה )
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  שניפרק  -חשיבה מילולית  -פתרונות 

 
מספר 
 השאלה

2 1 3 4 5 6 7 8 9 20 22 21 23 24 25 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 10 12 11 13 

התשובה 
 הנכונה

4 4 3 4 1 1 2 3 

 

 

 נכונה.( 4תשובה ) .2
  

 . ארעיהוא משהו שאינו קבוע  היחס בין המילים המודגשות:
 .פומביהוא משהו שאינו חשאי ( יש יחס דומה: 4בתשובה )

 
 ת אינן מתאימות:שאר האפשרויו

 .אדישהוא מי שגורם לאחר להיות לא מסעיר 
 .הוגןהוא מי שאחר מתייחס אליו באופן לא מקופח 

 .במידה מסוימת חשוךפירושו אפלולי 
 

 :פירושי מילים וביטויים
 היא: זמני, לא קבוע. ארעימשמעות המילה 
 היא: חשוף ופתוח לציבור, גלוי. פומבימשמעות המילה 
 היא: מעורר התרגשות, מרגש. מסעיר משמעות המילה
 היא: מופלה לרעה. מקופחמשמעות המילה 
 היא: חשוך למדי. אפלולימשמעות המילה 

 

 ( נכונה. 2תשובה ) .1
 

 )ים(. ענןפירושו מכוסה במעונן היחס בין המילים המודגשות: 
 )ים(.נמשפירושו מכוסה במנומש  ( יש יחס דומה:1בתשובה )

 המילים בזוג, נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך.מכיוון ששינינו את סדר 
 

 שאר האפשרויות אינן מתאימות:
 אחד )לאו דווקא הרבה נימוקים(.נימוק הוא מה שיש לו לפחות מנומק 
 .נמרהוא מי שמכוסה בסימנים של מנומר 
 אחד(.אחד )לדוגמה המילה רֹון מנוקדת על ידי סימן ניקוד ניקוד הוא מה שיש בו לפחות סימן מנוקד 

 
 :פירושי מילים וביטויים

 היא: בעל נמשים. מנומשמשמעות המילה 
 היא: בעל הסברים וסיבות. מנומקמשמעות המילה 
 היא: מנוקד או מעוטר כתמים. מנומרמשמעות המילה 
 מנומר. –היא: כתוב עם סימני ניקוד; פירוש נוסף  מנוקדמשמעות המילה 



  -15- שניפרק  –חשיבה מילולית 

 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות להוצאת  ©

 

 ( נכונה. 3תשובה ) .3
 

 ממשהו )פרי(.גלעין היא פעולת הוצאת  לגלען ודגשות:היחס בין המילים המ
 ממשהו )אדמה(.אבנים היא פעולת הוצאת לסקל ( יש יחס דומה: 3בתשובה )

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .חוריםהיא פעולה בה יוצרים לחורר 
 למשהו. מלחהיא פעולה בה מוסיפים  להמליח
 .כיווןהיא פעולה בה משנים ִלפנות 

 
 :מילים וביטוייםפירושי 

 היא: להוציא גלעין או חרצן מתוך פרי. לגלעןמשמעות המילה 
 היא: גרעין, חרצן. גלעיןמשמעות המילה 
 היא: לנקות שטח מאבנים. לסקלמשמעות המילה 
 היא: ליצור חורים, לנקב. לחוררמשמעות המילה 

 

 ( נכונה. 3תשובה ) .4
 

 בטעות.הגיע הוא מי שנקלע היחס בין המילים המודגשות: 
 בטעות. נפלהוא מה שנשמט ( יש יחס דומה: 3בתשובה )

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 מישהו אחר. תקףהוא מי שהתנפל 
 .קייםהוא מי שהתייחס לאחר כלא התעלם 
 .חפרהוא מה שהוצא על ידי מי שנכרה 

 
 :פירושי מילים וביטויים

 הגיע במקרה למקום מסוים. היא:נקלע  המילהמשמעות 
 נפל מהידיים. היא:נשמט  המילהמעות מש

 הוצא מהאדמה בחפירה. היא:נכרה  המילהמשמעות 
 

 ( נכונה. 2תשובה ) .5
 

  .בעש  היא משהו )יום( שמספרו הסידורי שבת ודגשות: היחס בין המילים המ
 .אחתהוא מישהו )צאצא( שמספרו הסידורי בכור ( יש יחס דומה: 1בתשובה )

 
 ות:שאר האפשרויות אינן מתאימ

 .שנייםהוא דבר שמורכב מצמד 
 צלעות.שלוש הוא משהו )צורה( בעל משולש 
 )רבע( של השנה.ארבע זה אחת חלקי רבעון 

 
 :פירושי מילים וביטויים

 זוג, שניים. היא:צמד  המילהמשמעות 
 הצאצא הראשון של הורה. היא:בכור  המילהמשמעות 
 ה חודשים בשנה.רבע שנה, תקופה של שלוש היא: רבעון המילהמשמעות 
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 ( נכונה. 1תשובה ) .6
 

 לו. חייבהוא מי שאחר נושה  היחס בין המילים המודגשות:
 שלו.אב הוא מי שאחר בן ( יש יחס דומה: 2בתשובה )

 
 שאר האפשרויות אינן מתאימות:

 .אשםהוא מי שנקבע כמורשע 
 על אחר.אחראי הוא מי שמונה כאפוטרופוס 

 .שופטהוא סוג של בורר 
 

 :מילים וביטוייםפירושי 
 היא: אדם שחייבים לו כסף או רכוש.נושה משמעות המילה 
 היא: מי שנקבע כאשם בבית משפט. מורשעמשמעות המילה 
 היא: אדם שאחראי על פי חוק על קטין.אפוטרופוס משמעות המילה 
 היא: שופט במסגרת לא רשמית )שלא במסגרת המדינה(. בוררמשמעות המילה 

 
 

 . ( נכונה1תשובה ) .7
 

 על מנת להבין איזו תופעה היא אפקט הקונצנזוס השגוי, יש לקרוא את הפסקה.
אפקט שבו בני אדם חושבים שאחרים שותפים  –בתחילת הפסקה מופיע המושג "אפקט הקונצנזוס השגוי" 

 לדעותיהם, על אף שהם לא. 
 

לות על הכלל, אלא לכך שבני ( אינה נכונה. האפקט אינו מתייחס לכך שתפיסות מוטעות נעשות מקוב1תשובה )
 אדם חושבים שתפיסותיהם מקובלות על הכלל.

 
 ( נכונה. האפקט אכן מתייחס לכך שבני אדם נוטים להאמין שאחרים שותפים לדעותיהם.2תשובה )

 
( אינה נכונה. האפקט אינו מתייחס לכך שבני אדם חושבים שהעמדות המצויות בקונצנזוס הן שגויות, 3תשובה )

 בני האדם חושבים שתפיסותיהם מקובלות על הכלל.אלא רוב 
 

( אינה נכונה. האפקט אינו מתייחס לכך שאנשים נוטים לשנות את דעותיהם לפי הקונצנזוס, אלא שבני 4תשובה )
 אדם חושבים שתפיסותיהם מקובלות על הכלל.

 

  

 ( נכונה. 4תשובה ) .8
 

רֹוָקה, יש  לקרוא את הפסקה. על מנת להבין במה טמונה חשיבות פועלו של בְּ
הופיעו פגיעות מוחיות באותו המקום.  –קשיים בדיבור  –בתחילה נאמר כי ברוקה הבחין שלכל חולי הָאַפזיה 

בהמשך נאמר כי הדבר הוביל להבנה שכל אזור במוח )מרכז ספציפי במוח( מופה ויוחס לו תפקוד ספציפי )לשוני, 
 רא "אזור ברוקה" על שמו.מוטורי וכדומה(. האזור האחראי לעיבוד השפה נק

 
( אינה נכונה. בפסקה לא נאמר כי ברוקה גילה מהם האזוריים האחראיים על כל תפקוד, אלא 1תשובה )

 שבעקבות הגילוי שלו ייחסו לאזורים שונים במוח תפקודים ספציפיים, וללא קשר לברוקה עצמו.
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פי שבעקבותיו התגלה כי לאזורים שונים ( אינה נכונה. דוגמת האפזיה ניתנת בפסקה כמקרה ספצי2תשובה )
במוח תפקודים ספציפיים. בפסקה לא קושרים בין הגילוי לבין הסיוע בריפוי קשיים בשימוש בשפה )לא מוזכר 

 כלל ריפוי שכזה(.
 

( אינה נכונה. מחלת האפזיה ניתנת בפסקה כמקרה ספציפי שבעקבותיו התגלה כי לאזורים שונים 3תשובה )
 פציפיים. בפסקה לא מוזכר כלל ריפוי שנעשה ללוקים בבעיות הדיבור.במוח תפקודים ס

 
( נכונה. בפסקה אכן נאמר כי תגליתו של ברוקה הובילה להבנה שכל אזור במוח אחראי על תפקוד 4תשובה )

 ספציפי אחר.
 
 

 ( נכונה.4תשובה ) .9
 

 על פי הפסקה.על מנת להבין איזה נתון מחזק את השערתה של יעל, יש להבין מה יעל שיערה 
בתחילה נאמר כי כאשר יעל נותנת לגורת החתולים שלה, זואי, מזון מסוג "לולה" היא אוכלת את כל המנה, 

ואילו כשהיא מאכילה אותה במזון מסוג "מיצי" היא לא אוכלת ממנו הרבה. יעל שיערה כי זואי יותר אוהבת את 
ש לחפש נתון שמחזק את ההשערה שהמזון הרך הוא "לולה", מכיוון שהוא רך יותר ומתאים לחתולים בגילה. י

 שגרם לזואי לאכול יותר "לולה" מאשר "מיצי".
 

( אינה נכונה. הטענה כי חסיה, חתולה מבוגרת, מעדיפה את "לולה" על פני "מיצי" אינה מחלישה 1תשובה )
גם היא אוהבת את ואינה מחזקת את השערתה של יעל, מכיוון שבטענה אין הסבר להעדפתה של חסיה. נאמר ש

 "לולה", אך לא נאמר שזה בגלל הרכות.
 

( אינה נכונה. הטענה כי זואי לא אכלה ממזון "תולי", הרך כמו "לולה", מחלישה את השערתה של יעל, 2תשובה )
מכיוון מובאת דוגמה דומה )מזון רך כמו "לולה"(, אך התוצאות שונות. יעל טענה כי בגלל הרכות של מזון מסוג 

 " זואי אכלה ממנו יותר, ולכן היה צפוי שזואי תאכל הרבה גם ממזון רך אחר )"תולי"(."לולה
 

( אינה נכונה. הטענה כי "לולה" הוא מאכל בטעם דגים, וחתולים אוהבים את הטעם הזה במיוחד, 3תשובה )
ת של "לולה" מחלישה את השערתה של יעל, מכיוון שהיא מספקת הסבר חלופי לתוצאה. יעל טענה כי בגלל הרכו

 זואי אכלה ממנו יותר, אך בטענה זו עולה כי הסיבה לכך יכולה להיות קשורה לטעם ולא לרכות.
 

( נכונה. הטענה כי עקב הרטבת מזון "מיצי" הוא רוכך וזואי אכלה ממנו יותר, מחזקת את השערתה של 4תשובה )
כלו. יעל טענה כי בגלל הרכות של "לולה" יעל, מכיוון שהיא מחזקת את הקשר בין רכות המזון לבין הרצון לאו

זואי אכלה ממנו יותר, ואכן רואים שכאשר ריככה את "מיצי", זואי אכלה ממנו ואפילו יותר ממה שהיא אוכלת 
 "מנה גדולה מהרגיל". –בדרך כלל 

 

 נכונה. (3תשובה ) .20

 
 ם מהי ההגדרה למגשר.על מנת להבין באיזה מקרה נעשה גישור על פי ההגדרה, יש לקרוא את הפסקה ולסכ

 בתחילה נאמר כי גישור נועד לפתור סכסוכים ללא משפט, ובהמשך מתוארים מאפייני המגשר והליך הגישור:

 המגשר הוא אדם ניטרלי. -

 אין למגשר סמכות להכריע בין הצדדים. -

עלו תפקיד המגשר לעזור לצדדים להבין מה האינטרסים שלהם ומהן ההשלכות האפשריות של הפתרונות שהו -
 בתהליך.

 בסוף התהליך על המגשר לנסח את ההסכם שהושג. -
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( אינה נכונה. במקרה המתואר האדם אליו פנו לגישור הוא מנהל החברה, שלו יש אינטרס ברור, ולכן 1תשובה )
 הוא לא יכול לשמש כמגשר על פי ההגדרה, מכיוון שעל פיה, על המגשר להיות אדם ניטרלי. 

 
במקרה המתואר האדם אליו פנו הכריע בין הצדדים )קבע שכל צד יקבל מחצית מן ( אינה נכונה. 2תשובה )

 החנייה(, ולכן לא נעשה הליך גישור על פי ההגדרה, מכיוון שעל פיה, אין למגשר סמכות להכריע בין הצדדים.
 

להגיע  ( נכונה. במקרה המתואר האדם אליו פנו היה עורך שלא הכירו, כלומר ניטרלי, שסייע להם3תשובה )
להסכם וניסח אותו, כלומר לא הכריע בין הצדדים , אלא עזר להם להבין מה יהיו ההשלכות לכל הכרעה וניסח 

 עבורם את ההסכם. כל המקרה המתואר תואם את הגדרת המגשר על פי הפסקה.
 

ניסח  ( אינה נכונה. במקרה המתואר האדם אליו פנו כלל לא עזר להם להגיע על הפתרון, אלא רק4תשובה )
עבורם את החוזה, ולכן כלל לא נעשה הליך גישור, מכיוון שהצדדים הצליחו ליישב בינם לבין עצמם את 

 המחלוקת.
 

 ( נכונה. 4תשובה ) .22

 
את התשובות כדי למצוא באיזו  יש לבדוקכדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים, 

 תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.
 

הסכם עם המצילים להפסקת  לא הושגנאמר שדובר הממשלה הודיע כי  בתחילה נכונה.אינה ( 1תשובה )
)אין בכוונתם  כל תביעותיהם נענו, ולכן ישובו לעבודהכי  שבהתאם לכך המצילים הודיעוהשביתה. בהמשך נאמר 

ו של דובר הממשלה )לא הושג אם כן, אין הגיון בהשלמה זו, מכיוון שאין הלימה בין דברילהמשיך לשבות(. 
 הסכם( לבין הודעת המצילים )מרוצים מההסכם(.

 
הסכם עם המצילים להפסקת השביתה,  נחתםנאמר שדובר הממשלה הודיע כי  בתחילה נכונה.אינה ( 2תשובה )

לסיום השביתה הם ימשיכו  שבניגוד לכך שדחו את ההסכם. בהמשך נאמר דוחים אותושמצילי תל אביב  על אף
בות. אם כן, אין הגיון בהשלמה זו, מכיוון שלא קיים הניגוד בין העובדה שדחו את ההסכם לבין העובדה לש

 שימשיכו לשבות )זהו קשר של סיבה ותוצאה(.
 

הסכם עם המצילים להפסקת  טרם נחתםנאמר שדובר הממשלה הודיע כי  בתחילה נכונה.אינה ( 3תשובה )
ישבתו. אם כן, אין  משלה לא מותירה להם ברירה, המצילים לאבהתאם לכך המהשביתה. בהמשך נאמר כי 

 הגיון בהשלמה זו, מכיוון שאם הממשלה לא הותירה להם ברירה, הם היו צריכים להמשיך לשבות.
 

הסכם עם המצילים להפסקת השביתה. בהמשך  הושגנאמר שדובר הממשלה הודיע כי  בתחילה ( נכונה.4תשובה )
. ימשיכו לשבות לא החליטו אם הצעת הממשלה מקובלת עליהם, ולכן, המצילים גובה(שבניגוד לכך )אך בתנאמר 

 אם כן, יש הגיון בהשלמה זו, מכיוון שקיים ניגוד בין הודעת דובר הממשלה לבין הודעת המצילים.
 

 ( נכונה.3תשובה ) .21
 

י למצוא באיזו את התשובות כד יש לבדוקכדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים, 
 תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.

 
של צייר מתארים את המציאות בצורה מדוייקת  המוקדמיםנאמר כי ציוריו  בתחילה נכונה.אינה ( 1תשובה )

לאומן חורחן, אשר בציורו הראשון "צבעונים"  אינה נכונה. בהמשך נאמר כי הקביעה המאוחריםיותר מציוריו 
. אם כן, אין הגיון בהשלמה קשה לזהות את נושא הציור, ואילו בציורו האחרון "קערת פירות" קיםהפרטים מדוי

 זו, מכיוון שהדוגמה, בה ציורו הראשון מדויק יותר מהאחרון, דווקא מתאימה לקביעה בתחילת המשפט.
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בצורה מדוייקת  של צייר מתארים את המציאות המאוחריםנאמר כי ציוריו  בתחילה נכונה.אינה ( 2תשובה )

בו לאומן חורחן, אשר בציורו הראשון "צבעונים"  נכונה. בהמשך נאמר כי הקביעה המוקדמיםיותר מציוריו 
. אפילו קשה יותר לזהות את הנושא, ואילו בציורו האחרון "קערת פירות" בקושי אפשר לזהות את נושא הציור

ו האחרון פחות ברור מהראשון, הפוכה מהקביעה אם כן, אין הגיון בהשלמה זו, מכיוון שהדוגמה, בה ציור
 בתחילת המשפט.

 
של צייר מתארים את המציאות בצורה מדוייקת יותר  המוקדמיםנאמר כי ציוריו  בתחילה ( נכונה.3תשובה )
יש לאומן חורחן, אשר בציורו הראשון "צבעונים"  אינה נכונה. בהמשך נאמר כי הקביעה המאוחריםמציוריו 

. אם כן, מציג העתק כמעט מושלם של נושא הציור, ואילו ציורו האחרון "קערת פירות" שטשיםכתמי צבע מטו
יש הגיון בהשלמה זו, מכיוון שהדוגמה שניתנה, בה ציורו הראשון פחות ברור מהאחרון, אכן אינה מתאימה 

 לקביעה בתחילת המשפט.
 

יר מתארים את המציאות בצורה מדוייקת של צי המאוחריםנאמר כי ציוריו  בתחילה נכונה.אינה ( 4תשובה )
קיים לאומן חורחן, אשר בציורו הראשון "צבעונים"  נכונה. בהמשך נאמר כי הקביעה המוקדמיםיותר מציוריו 

. אם כן, אין הגיון מדויק באותה מידה, ואילו גם ציורו האחרון "קערת פירות" העתק כמעט מושלם של המציאות
 בה ציוריו מדויקים באותה המידה, אינה מתאימה לקביעה בתחילת המשפט.בהשלמה זו, מכיוון שהדוגמה, 

 

 ( נכונה.2תשובה ) .23
 

את התשובות כדי למצוא באיזו  יש לבדוקכדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים, 
 תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.

 
לשפוט אדם על פי מעשיו  שאיןלרעיון  מתנגדתהירה כי היא נאמר כי השופטת מצ בתחילה ( נכונה.1תשובה )

על נכונותו להשתקם בעתיד. כלומר לטענתה, יש לשפוט על פי מעשי העבר. בהמשך נאמר כי הדובר  אלאבעבר, 
את ערעור הנאשם על עונשו בנימוק שהתרשמה מנכונותו לשפר את דרכיו. אם  קיבלהלשמוע שהשופטת  הופתע

למה זו, מכיוון שאם השופטת חושבת שיש לשפוט על פי מעשי העבר, זה אכן מפתיע שהתחשבה כן, יש הגיון בהש
 בנכונותו להשתפר וקיבלה את ערעורו.

 
לשפוט אדם על פי מעשיו  שישלרעיון  מתנגדתנאמר כי השופטת מצהירה כי היא  בתחילה נכונה.אינה ( 2תשובה )

יש לשפוט על פי הנכונות להשתפר בעתיד. בהמשך נאמר  ענתה,על נכונותו להשתקם בעתיד. כלומר לט ולאבעבר, 
את ערעור הנאשם על עונשו בנימוק שהתרשמה מנכונותו לשפר את  קיבלהלשמוע שהשופטת  הופתעכי הדובר 

דרכיו. אם כן, אין הגיון בהשלמה זו, מכיוון שאם השופטת חושבת שיש לשפוט על פי הנכונות להשתפר בעתיד, 
 תיע שהתחשבה בנכונותו לעשות זאת וקיבלה את ערעורו.זה לא אמור להפ

 
לשפוט אדם על פי מעשיו  שאיןברעיון  תומכתנאמר כי השופטת מצהירה כי היא  בתחילה נכונה.אינה ( 3תשובה )

יש לשפוט על פי הנכונות להשתפר בעתיד. בהמשך  על נכונותו להשתקם בעתיד. כלומר לטענתה, אלאבעבר, 
את ערעור הנאשם על עונשו בנימוק שהתרשמה מנכונותו  דחתהלשמוע שהשופטת  הופתע לאנאמר כי הדובר 

לשפר את דרכיו. אם כן, אין הגיון בהשלמה זו, מכיוון שאם השופטת חושבת שיש לשפוט על פי הנכונות להשתפר 
 בעתיד, זה דווקא מפתיע שלא התחשבה בנכונותו לעשות זאת ודחתה את ערעורו.

 
לשפוט אדם על פי מעשיו  שישברעיון  תומכתנאמר כי השופטת מצהירה כי היא  בתחילה נכונה. אינה( 4תשובה )

לא על נכונותו להשתקם בעתיד. כלומר לטענתה, יש לשפוט על פי מעשי העבר. בהמשך נאמר כי הדובר  ולאבעבר, 
שפר את דרכיו. אם את ערעור הנאשם על עונשו בנימוק שהתרשמה מנכונותו ל קיבלהלשמוע שהשופטת  הופתע

כן, אין הגיון בהשלמה זו, מכיוון שאם השופטת חושבת שיש לשפוט על פי מעשי העבר, זה דווקא מפתיע 
 שהתחשבה בנכונותו להשתפר בעתיד וקיבלה את ערעורו.
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 ( נכונה. 1תשובה ) .24
 

 ן את מהלך הניסוי.על מנת להבין איזו השערה יכולה להיות ההשערה שהחוקרים ביקשו לבדוק בניסוי, יש להבי

)קבוצת הניסוי(,  Tקבוצות: אחת קיבלה גלולה המכילה את הורמון  2-על פי הפסקה, קבוצת נבדקים חולקה ל
ואילו הקבוצה השנייה קיבלה גלולת דמה )קבוצת הביקורת(. לאחר מכן התבקשו הנבדקים להכנס לחדר ריק 

החדר מהי התוצאה שהתקבלה. ככל שהמספר  שפעלה בו מצלמה נסתרת, להטיל קובייה ולדווח ביציאה מן
שידווח יהיה גבוה יותר, כך התשלום בעבור הניסוי יהיה גבוה יותר. יש לחפש השערה הכוללת התייחסות להבדל 

 לבין קבוצת הביקורת שקיבלה גלולת דמה. Tבין קבוצת הניסוי שקיבלה את הורמון 
 

, ולכן לא מתאימה להיות ההשערה שביקשו Tורמון ( אינה נכונה. בהשערה זו אין התייחסות לה1תשובה )
 החוקרים לבדוק בניסוי.

 

שמוצגות שתי  ולנטייה לשקר כפי שמוצג. מכיוון Tה. בהשערה זו קיימת התייחסות להורמון ( נכונ2תשובה )

 Tניתן יהיה לבדוק האם נוכחות הורמון  –ואחת שלא  Tאחת שנטלה גלולה שהכילה את ההורמון   –קבוצות 
 גבירה את הנטייה לשקר.מ
 

, ולכן לא מתאימה להיות ההשערה שביקשו T( אינה נכונה. בהשערה זו אין התייחסות להורמון 3תשובה )
 החוקרים לבדוק בניסוי.

 

, אך יש בה השוואה להורמונים אחרים, T( אינה נכונה. בהשערה זו אמנם קיימת התייחסות להורמון 4תשובה )

מפחית את  Tהופיעו הורמונים כאלה. לכן, לא ניתן לאמת את ההשערה כי הורמון ואילו בניסוי המתואר לא 
 הנטייה לשקר יותר מהורמונים אחרים על ידי הניסוי המתואר. 

 
 

 ( נכונה.1תשובה ) .25

 
 על מנת להבין מהי דעתו של קובי, יש לקרוא את דבריו.

 ת הצעירים.בשיחה בין משה לקובי, טען משה שבגלל המשבר הכלכלי, אירעה מהפכ
קובי ענה לו במשל, ואמר כי טענתו של משה דומה לטענה כי עלייה בייצור מטריות היא שמביאה לידי עלייה 

בכמות הגשמים. כלומר, ניתן להבין כי קובי מלגלג על דבריו של משה, מכיוון שידוע לכל כי עלייה בכמות 
אם קובי טוען כי טענתו מקבילה לטענתו של  הגשמים היא הסיבה לעלייה בייצור המטריות, ולא להיפך. לכן,

משה, יש להשוות בין הסיבה והתוצאה בשני המקרים ולהפוך את כיוון הקשר שניסח משה )הסיבה תהפוך 
 לתוצאה, ולהיפך(, מכיוון שזהו כיוון הקשר הנכון לפי קובי. ניעזר בטבלה:

 
 תוצאה סיבה 

 מהפכת הצעירים משבר כלכלי משה
 עלייה בכמות הגשמים צור מטריותעלייה ביי קובי

 עלייה בייצור מטריות עלייה בכמות הגשם הקשר הנכון )קובי(
 משבר כלכלי מהפכת הצעירים המסקנה כלפי טענתו של משה

 
 ( נכונה.2כלומר, לדעת קובי, מהפכת הצעירים הייתה הסיבה לפרוץ המשבר הכלכלי. תשובה )
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 ( נכונה.4תשובה ) .26

 
 נכון לגבי קטין המבקש לפתוח חשבון בנק, יש להבין את הכללים הנתונים. על מנת להבין מה

 שנים( יכול לפתוח חשבון בנק הם: 10התנאים בהם קטין )שטרם מלאו לו 

 .14חייב להיות לפחות בן  -

 , חובה להציג אישור הורים.14-12כדי לפתוח חשבון בנק בין הגילים  -

 , אין צורך באישור הורים.11-12ן הגילים על אף הסעיף הקודם, אם הקטין עובד והוא ב -
 

גם אם הקטין אינו עובד. על פי  12על פי הכללים, אין איסור על פתיחת חשבון לפני גיל ( אינה נכונה. 1תשובה )
 הכלל הרלוונטי, הקטין יהיה חייב בהצגת אישור מהוריו.

 
ו, גם אם הוא עובד, מכיוון שהכלל ( אינה נכונה. לא בהכרח שייפתח לו חשבון ללא אישור מהורי2תשובה )

לא ייפתח חשבון ללא אישור הורים,  14-11. לכן, עבור קטין בין הגילים 11השלישי מתייחס רק לקטינים מעל גיל 
 גם אם הקטין עובד.

 
ומעלה אין צורך בהצגת אישור הורים, ולכן אין זה נכון לומר כי ייפתח לקטין  12( אינה נכונה. מגיל 3תשובה )

, גם לא יפתח לו חשבון, אפילו אם יביא 14ון רק אם יציג אישור כזה. במקרה נוסף, בו הקטין מתחת לגיל חשב
 אישור מהוריו.

 
שנים. יש לשים  14( נכונה. קטין הבא לפתוח חשבון בנק בהכרח ייפתח לו חשבון כזה רק אם מלאו לו 4תשובה )

 .14אך עדיין הוא יוכל לעשות זאת רק מגיל לב שקיימות מגבלות על כך )על פי הכללים הנתונים(, 

 

  

 ( נכונה.4תשובה ) .27

 
הבין כיצד ההלימה בין המבנה לתוכן באה לידי ביטוי בספר החדש לטענת המבקר, יש לקרוא את דבריו ל על מנת

 שבפסקה.
ל הפסקה נפתחת בטענה כי קיימת התאמה )הלימה( מלאה בין מבנה הספר לתוכנו, ובהמשך הפסקה יש הסבר ש

הטענה. הספר מחולק לכמה חלקים נפרדים שמספרים את אותו הסיפור, ובכל סיפור חוזרות אותן הדמויות. 
הניסיון הכושל ליצור מרחב פרטי המובדל  –לטענת המבקר, המבנה הזה משקף את הקיבוץ של שנות החמישים 

פורים שונים, אך התוכן מביא מהמרחב הקולקטיבי של כל הקיבוץ. כלומר, על פי מבנה הספר אמורים להיות סי
כשלונם של  –את אותם הסיפורים ואותן הדמויות, והדבר דומה למציאות האמיתית בקיבוץ של שנות החמישים 

 אנשים שונים ליצור מרחב פרטי השונה מהמרחב המשותף הקיבוצי.
 

יות בקיבוץ, אך ( אינה נכונה. אמנם הדמויות החוזרות על עצמן בסיפורים מראות את הקולקטיב1תשובה )
 השאיפה הייתה לייצר מרחב פרטי המובדל מהקולקטיבי.

 
 ( אינה נכונה. מכלול הסיפורים מציג עמדה אחת, הניסיון לייצר מרחב פרטי בקיבוץ.2תשובה )

 
( אינה נכונה. חלוקת הספר לכמה סיפורים נפרדים אינה משקפת את הבדידות, מכיוון שאין כלל 3תשובה )

 הבדידות שהייתה לפרט בקיבוץ. התייחסות לתחושת
 

( נכונה. חלוקת הספר לכמה סיפורים בהם הדמויות חוזרות על עצמן אכן יוצרת טשטוש בין היחיד 4תשובה )
 לבין הכלל, בדומה למציאות בקיבוץ בשנות החמישים.
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 ( נכונה.3תשובה ) .28
 

 על מנת להבין מהי "טענה מקדמית", יש לקרוא את הפסקה הראשונה.
הפסקה הראשונה נאמר כי בפתיחת המשפט הפלילי הנאשם יכול להעלות "טענות מקדמיות". טענות בתחילת 

 ( נכונה.3אלה, על פי הפסקה, הן טענות שאם בית המשפט יקבל אותן, יביאו לביטול כתב האישום. תשובה )
  

 

 ( נכונה.4תשובה ) .29
 

 כאות, יש לקרוא את השורות הרלוונטיות.( נתונות במיר4על מנת להבין מדוע המילים "סיכון כפול" )שורה 
נאמר כי אחת הטענות שיכולות להיטען במסגרת "טענה מקדמית" היא הטענה ל"סיכון כפול",  4בשורה 

ובמשפט שממשיך את הנאמר מופיעה משמעותו של מונח זה. כלומר, המירכאות מציינות כי המילים מהות מונח 
 ( נכונה.4ה )או מושג )במקרה זה, מתחום המשפט(. תשוב

  
 

  ( נכונה.2תשובה ) .10
 

 ( מיועדות להדגים, יש לקרוא את הפסקה הרלוונטית.10-11מנת להבין מה עבירת הפריצה והגניבה )שורות על 
"כבר נשפטתי". אם אדם כבר נשפט, והסתיים  –הפסקה השלישית מסבירה את הפירוש הצר ל"סיכון הכפול" 

ין להעמידו לדין על אותם המעשים. אפילו אם התגלו עבירות נוספות, א –בין אם שזוכה או שהורשע  –משפטו 
עליהן לא נשפט, שנכללות במעשים שכבר נשפט עליהם )"זאת אף אם בגין מעשים אלו היה אפשר להאשימו 

בעבירות נוספות, שעליהן לא נשפט כלל(. בהמשך מובאת הדוגמה של אדם שפרץ לרכב וגנב דבר מה והואשם 
כי לאחר ההרשעה במשפט, לא יוכלו גורמי האכיפה להעמידו לדין שנית, והפעם באשמת גניבה.  בפריצה. נאמר

 ( נכונה.1מדגימות עבירות שונות שמקורן באותו המעשה. תשובה ) 10-11אם כן, העבירות המוזכרות בשורות 
 

 ( אינה נכונה. בפסקה אין התייחסות לחומרת העבירות.2תשובה )
 

ה. בפסקה לא נאמר כי שתי העבירות אינן יכולות להיכלל באותו כתב אישום, כי אם להיפך. ( אינה נכונ3תשובה )
 על מנת שגורמי האכיפה יוכלו להרשיע את החשוד בשתי עבירות, על כתב האישום המקורי להכיל את שתיהן.

 
י דוגמאות ספציפיות ( אינה נכונה. בפסקה לא נאמר כי שתי העבירות קשורות בדרך כלל זו בזו. אלו שת4תשובה )

 שהעלו בפסקה על מנת להסביר את טענת "הסיכון הכפול" במובנה הצר.
 
   

 ( נכונה.2תשובה ) .12
 

על מנת להבין איזו קביעה עולה מן הפסקה השלישית בנוגע לטענת "כבר נשפטתי", יש לקרוא את הפסקה 
 השלישית.

ר ורחב(, והמשך הפסקה עוסק בפירוש הצר. בתחילה נאמר כי ישנם שני פירושים לטענת "הסיכון הכפול" )צ
הפירוש הצר מתבטא בטיעון "כבר נשפטתי" ומעוגן בכל שיטות המשפט. לפי טענה זו, אם אדם כבר נשפט 

)והסתיים משפטו(, אין להעמידו לדין על אותם מעשים שבגינם התנהל משפטו. בהמשך הפסקה מופיעה דוגמה 
 לשימוש בטיעון "כבר נשפטתי". 

(, ולכן 14כי כל שיטות המשפט מאפשרות לטעון את טענת "כבר נשפטתי" נאמרת במפורש )שורה  הקביעה
 ( נכונה.1תשובה )
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 ( נכונה.1תשובה ) .11
 

על מנת להבין מדוע נאמר כי בשיטת המשפט הישראלית טרם הוכרעה שאלת תוקפו של הפירוש הרחב של 
 "סיכון כפול", יש לקרוא את הפסקה האחרונה.

חרונה נאמר כי טענת "כבר נשפטתי" )הפירוש הצר( מעוגנת בחוק בצורה מפורשת, אך תוקפו של בפסקה הא
הפירוש הרחב לא הוכרע. הסיבה לכך היא מצד אחד בתי המשפט בישראל לא קיבלו טענות המתבססות על 

 פירוש זה, ומצד שני גם לא הובעה עמדה עקרונית כנגד פירוש זה מצד בתי המשפט בישראל.
 

( אינה נכונה. בפסקה לא נאמר שהיו שופטים שקיבלו טענות מסוג "סיכון כפול" על פי הפירוש הרחב, 1ה )תשוב
 אלא להיפך מעולם לא התקבלו טיענות שהתבססו על פירוש זה. 

 
( נכונה. בפסקה נאמר כי אמנם כל הטענות שהתבססו על הפירוש הרחב נדחו, אך צוין כי הסיבה לא 2תשובה )

טענה, אלא שפשוט לא הביעו עמדה מפורשת כלפי השימוש בפירוש הרחב של טענת "הסיכון הייתה עצם ה
 הכפול". 

 
( אינה נכונה. הפסקת ההליך המשפטי מובאת כדוגמה המופיעה בפסקה הקודמת, ולכן אינה רלוונטית 3תשובה )

 לשאלת תקפותו של הפירוש הרחב בשיטת המשפט הישראלי.
 

 סקה אין מידע לגבי מי נמצא בסכנת הרשעה ומי לא בעיני החוק הישראלי.( אינה נכונה. בפ4תשובה )
 

 ( נכונה.3תשובה ) .13
 

 על מנת להבין איזו קביעה נכונה על פי הקטע, יש לענות בסיום קריאת כל הפסקאות.
בנתוני השאלה מתואר מקרה בו מר מנדלבאום עמד למשפט באשמת ריגול, אך העד היחיד ברח ונעלם. בעקבות 

התביעה ויתרה על המשך המשפט, והוא הופסק ללא הגשת פסק דין. לאחר מכן חזר העד, והתביעה ביקשה זאת 
 להגיש שנית את כתב האישום נגד מנדלבאום, אך הוא טען ל"סיכון כפול" .

 
( אינה נכונה. הקביעה כי טענתו של מנדלבאום היא למעשה טענת "כבר נשפטתי" אינה בהכרח נכונה. 1תשובה )

מובנו הצר של טענת "הסיכון הכפול" הכוונה היא לטענת "כבר נשפטתי", ומכיוון שלא כתוב זאת בנתוני רק ב
השאלה, לא ניתן לדעת האם לכך התכוון מנדלבאום. כמו כן, הטענה "כבר נשפטתי" תקפה רק אם המשפט 

 הסתיים )ללא קשר להרשעה או לזיכוי(, אך במקרה זה המשפט הופסק.
 

נכונה. הקביעה כי טענתו של מנדלבאום תידחה, משום שעבירת ריגול היא העבירה שבגינה הוגש  ( אינה2תשובה )
כתב האישום הקודם, אינה נכונה כי אם להיפך. בגלל העובדה שכבר הוגש נגדו כתב אישום באותה העבירה היא 

 זו שתגרום לכך שיש סבירות שטענתו תתקבל. 
 

מנדלבאום תידחה אם בית המשפט מכיר רק בפירוש הצר של הטענה  ( נכונה. הקביעה כי טענתו של3תשובה )
בין  –ל"סיכון כפול" נכונה. על פי הפסקה השלישית, הפירוש הצר מתייחס רק להליכים בהם הסתיים המשפט 

שבית המשפט זיכה או הרשיע. על פי המתואר בפסקה, המשפט הופסק על פי בקשת התביעה, ולכן על פי הפירוש 
 בל טענתו של מנדלבאום.הצר לא תתק

 
( אינה נכונה. הקביעה כי הטענה ל"סיכון כפול" קשורה להבאת ראיות אינה נכונה כלל לפי הקטע. הוא 4תשובה )

יוכל להביא טענה מקדמית אחרת, כגון טענה שיש פגם בכתב האישום בעקבות ראיות חדשות, אך זוהי לא טענת 
 "הסיכון הכפול". 
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 פרק ראשון -מותית חשיבה כ -פתרונות 
מספר 
 השאלה

2 1 3 4 5 6 7 8 9 20 22 21 23 24 25 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 10 

התשובה 
 הנכונה

2 4 1 3 2 

 

 ( נכונה. 4תשובה ) .2
 

 , ניעזר בנתוני הסרטוט. למה שווה זוית כדי למצוא 

זויות  4-ו-זויות השוות ל 4-. הזוית העגולה בסרטוט מורכבת מ360-היא חלק מזוית עגולה השווה ל זוית 

 . מכאן, שניתן לבנות את המשוואה הבאה המתארת את הקשר בין הזויות:-השוות ל

 36044 

 מהמשוואה שיצרנו.  , כדי לחלץ את זוית כעת, ננסה למצוא למה שווה זוית 

ת במשולש הוא . מכיוון שסכום הזויו65-שוקיים שזויות הבסיס שלו שוות ל-נמצאת במשולש שווהזוית 

180 זוית , שווה ל-50   1806565 . 

נציב  במשוואה  50  , ונקבל:36044







40

4:/1604

3605044

 

 ( נכונה. 4, ולכן תשובה )40-שווה ל זוית 
 

 ( נכונה. 1תשובה ) .1
 

 , ניעזר בפסילת תשובות על ידי הצבת מספרים מהראש. לא תיתכןלמצוא איזו מהאפשרויות  כדי

המקיימים את הנתונים ואת התשובה. ראשית, נבחר הצבה לפי התשובה  c-ו a, bבכל תשובה ננסה למצוא  
 ר מכן נתאים את שאר ההצבות לנתונים לפיהם:שאנו בודקים, ולאח

ba

cba

c,b,a







100

0

 

 תשובות. 3, ולכן היא תיפסל. באופן זה ננסה לפסול תיתכןאם נצליח לעשות זאת, למעשה נראה שהתשובה  
 

. מכיוון 9c-ו40aים נציב . בנוסף, לאור נתונ51b, נציב, b50אינה נכונה. אם  (1)תשובה 
 , ולכן היא נפסלת.תיתכןשהמספרים שהצבנו מקיימים את נתוני השאלה, התשובה 
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, על 50-יכול להיות שווה ל bלא יכול להיות גדול ממנו, מכיוון שלכל היותר  50a ,bנכונה. אם  (2)תשובה 

100לקיים את הנתון  מנת cba ולכן היא אינה נפסלת.לא תיתכן. לפיכך התשובה , 
 

, תיתכן. כל הנתונים מתקיימים, כלומר התשובה 20a-ו 30b, נציב 50cאינה נכונה. אם  (3)תשובה 
 ולכן היא נפסלת.

 
baאינה נכונה. אם  (4)תשובה  50 1, נציבa  ,50b 49-וc כל הנתונים מתקיימים, כלומר .

 , ולכן היא נפסלת. תיתכןהתשובה 
 

 ( נכונה. 4תשובה ) .3

 
תכונות המעוין למצוא מה יכולים להיות ערכי הנקודה הנוספת ניעזר ב כדי

 ובתכונות מערכת הצירים. 
ראשית, על מנת ליצור מעוין, הנקודה הרביעית צריכה להיות ממוקדמת 

 בחלקה התחתון של מערכת הצירים. 

בין הנקודה  42,  לבין הנקודה 46, עובר ישר המקביל לציר ה-x ,

דות הללו שווים זה לזה. ישר זה הוא אחד של שתי הנקו y-מכיוון שערכי ה
מאלכסוני המעוין. מכיוון שבמעוין האלכסונים מאונכים זה לזה, 

האלכסון השני שיוצא מהנקודה  74,  ומגיע לנקודה הרביעית במערכת

של שתי הנקודות  x-, כך שערכי הy-הצירים צריך להיות מקביל לציר ה

של הנקודה  x-ם זה לזה. לפיכך, ניתן לומר שערך השבקצוותיו יהיו שווי

 נפסלות.  (2)-ו (1), ולכן תשובות 4הנוספת במערכת הצירים הוא 

היא  y-וגם על ישר שמקביל לציר ה x-מכיוון שנקודת המפגש של האלכסונים נמצאת על ישר שמקביל לציר ה

-שווה ל 44, חוצים זה את זה לשני חלקים שווים, כך שחלקו העליון של האלכסון . בנקודה זו, אלכסוני המעוין

שיוצר מהנקודה  74, שווה לחלקו התחתון. לפיכך, ההפרש בין ערכי ה-y  של הנקודה 74,  והנקודה 44, ,

של הנקודה  y-צריך להיות שווה להפרש בין ערכי ה 44, והנקודה הרביעית. מכיוון שההפרש בין ערכי ה-y  של

הנקודות  74, ו- 44,  3הוא    y-מערך ה 3-של הנקודה הרביעית צריך להיות קטן ב y-, ערך ה47

בנקודה  44,1-וה ל, ולכן הוא שו   34 . 

ערכי הנקודה הנוספת במערכת הצירים הם  14,( נכונה. 4, ולכן תשובה ) 

 ( נכונה. 3תשובה ) .4

 

 כדי למצוא כמה דגים מגדלת רותם, ניעזר בטבלת יחס. 
נתון על הגודל המספרי של ראשית, נבנה את הקשר היחסי בין האוגרים, הצבים והדגים, ולאחר מכן ניעזר ב

 הצבים כדי לגלות פי כמה עלינו לכפול את היחס כדי להגיע לגודל המספרי. 
 נשים לב שנוח להתחיל את בניית היחס מהנתון על היחס בין מספר האוגרים למספר הדגים.

נתון שהיחס בין מספר האוגרים למספר הדגים הוא 
3

2
רת היחס בטבלה את המספרים . לפיכך, נכתוב בשו

שמייצגים כל קבוצה. בנוסף, נתון שהיחס בין מספר האוגרים למספר הצבים הוא 
4

1
. מכיוון שהמספר שמייצג 

 8ונקבל שיחידות היחס המתאימות לצבים הן  2, נרחיב את היחס פי 2את היחס האוגרים הוא 









8

2

2

2

4

1
. 

y 

x 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

1    2    3   4    5    6    7   8    9 

 (6,4)  (2, 4) 

 

 (4, 1) 

 (4, 7) 
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. 24, כלומר הגודל המספרי שמייצג את קבוצת הצבים הוא 24תון שמספר הצבים שרותם מגדלת הוא כמו כן, נ

, ולכן מספר 3-כעת, ניתן לראות שההרחבה שעלינו לבצע כדי להגיע מיחידות היחס לגודל המספרי היא מכפלה ב

 9-הדגים שרותם מגדלת שווה ל 33 

 דגים צבים אוגרים 
 3 0 2 יחס

 1 24  גודל מספרי
 
 

 ( נכונה. 3תשובה ) .5
 

כדי למצוא איזה מהמספרים יכול להיות ערכו של הביטוי    11  ba  ניעזר בניתוח עקרוני של הנתונים

 ובתכונות של מספרים שלמים.

 . 2b-הם מספרים חיוביים וזוגיים, וכן ש b-ו a-נתון ש

. ראשית, נבדוק האם ניתן 9-ו 5 –זוגיים -, ושני מספרים אי12-ו 8 –בות מופיעים שני מספרים זוגיים בתשו

לפסול חלק מהתשובות על סמך כללי הזוגיות. לשם כך, ננתח לפי כללי הזוגיות את הביטוי    11  ba . 

אה אי זוגית, ולכן הביטויים זוגי נותנת תוצ-פעולות חיבור וחיסור בין מספר זוגי למספר אי 1a ו- 1b  

זוגית, ולכן הביטוי -זוגיים שווה לתוצאה אי-זוגיים. מכפלה של אי-אי   11  ba זוגי. לפיכך, ניתן -הוא אי

 (, שכן המספרים שמופיעים בהן זוגיים. 4)-( ו2לפסול את תשובות )
 זוגיות שנותרו.-ננסה לפסול את אחת מהתשובות האי כעת,

 1-היא מכפלת המספר עצמו ב 5הוא מספר ראשוני, כלומר המכפלה היחידה שיוצרת את התוצאת  5 15  .

לפיכך כדי שמספר זה יהיה ערכו של הביטוי    11  ba להיות , אחד משני הביטויים המרכיבים אותו צריך

הוא מספר חיובי וזוגי, לא ייתכן שהביטוי  a-. מכיוון ש1-והאחר ל 5-שווה ל 1a בנוסף, 1-יהיה שווה ל .

, לא ייתכן שהביטוי 2-הוא מספר חיובי, זוגי ושונה מ b-מכיוון ש 1b ( 1. לפיכך, תשובה )1-יהיה שווה ל

 נכונה.  (3)נפסלת, ולכן תשובה 
 

 ( נכונה. 3תשובה ) .6

 

 כדי למצוא שווה צלע המשולש, ניעזר בתכונות של משולש זהב. 
 

המרמז על שימוש בנוסחה לחישוב 3בחלק מהתשובות מופיע הביטוי 

שטח משולש שווה צלעות או לקשרים בין צלעות של משולש זהב. מכיוון 
לש שווה הצלעות, לא ניתן להשתמש שאין נתון לגבי השטח של משו

בנוסחה לחישוב השטח כדי לחלץ ממנה את צלע המשולש. לפיכך, ננסה 
לקשר בין המשולש הקיים לבין משולש זהב, שהוא משולש ישר זוית 

. ננסה ליצור משולש זהב ליד 60-ו 30-ששתי זויותיו האחרות שווה ל
 ס המעגל, שכן בנקודת ההשקה יש זוית ישרה. רדיו

אם נחבר את מרכז המעגל לקודקוד השמאלי התחתון של המשולש 
יתקבל משולש ישר זוית. אם נמשיך את הקו עד לצלע של משולש שווה 

הצלעות שנמצא מול הקודקוד השמאלי התחתון, יתקבל חוצה זוית במשולש. מכיוון שבמשולש שווה צלעות 

 , כך שנוצר משולש זהב. 30-, חוצה הזוית מחלק את הזוית לשתי זויות השוות ל60-ת להזוויות שוו

 3פי  3פי 

 
 

 

O 

60 
30 
30 
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באותו אופן, נחבר את רדיוס המעגל לקודקוד העליון של משולש שוה הצלעות, ונקבל תיכון, המחלק את הצלע 
 הנגדית לשני חלקים שווים. 

231-הצלעות שקיים במשולש זהב ושווה לכעת, נשתמש ביחס  כדי למצוא למה שווה הניצב השני של  ::

, הניצב הגדול שנמצא מול 30-ס"מ ונמצא מול הזוית השווה ל 2-משולש הזהב שיצרנו. מכיוון שהרדיוס שווה ל

. מכיוון שהישר היוצא מהקודקוד העליון של 32-, ולכן שווה ל3ס פי גדול מהרדיו 60-הזוית השווה ל

 34-, כך שצלע המשולש שווה ל32-המשולש הוא תיכון, גם החלק השני של צלע המשולש שווה ל

   ( נכונה. 3ן תשובה ), ולכ3232

 

 ( נכונה. 2תשובה ) .7
 

 שאפרת הגישה לאורחיה, ניעזר בפסילת תשובות. לא ייתכןכדי למצוא כמה כוסות קפה 

מ"ל. ננסה  300-ו  מ"ל 250מ"ל,  100מ"ל קפה בכוסות בנפחים הבאים:  600נתון שאפרת הגישה בסך הכל 

כאשר שילוב הנפחים של הכוסות צריך להיות  ממספר הכוסות שמופיע בתשובה, 600-ליצור נפח השווה ל
 בהתאם לנפחים הנתונים. 

 ולכן תיפסל. תיתכן ממספר הכוסות שמופיע בה,  600-תשובה שנצליח ליצור נפח השווה ל
 

 כוסות בנפחים הנתונים.  5-מ"ל מ 600-נכונה. לא ניתן ליצור נפח השווה ל (1) תשובה

 100כוסות בנפח  6-כוסות כאשר משתמשים ב 6-מ"ל מ 600-השווה ל אינה נכונה. ניתן ליצור נפח (2)תשובה 

 מ"ל.

מ"ל  250כוסות בנפח  2-כוסות כאשר מתמשים ב 3-מ"ל מ 600-אינה נכונה. ניתן ליצור נפח השווה ל (3)תשובה 

 מ"ל. 100ובכוס אחת בנפח 

 100כוסות בנפח  3-תמשים בכוסות כאשר מש 4-מ"ל מ 600-אינה נכונה. ניתן ליצור הפח השווה ל (4)תשובה 

 מ"ל.  300מ"ל ובכוס אחת בנפח 
 

 נכונה.  (3תשובה ) .8

 

 , ניעזר בפישוט אלגברי של המשוואה הנתונה.b-ו aכדי למצוא למה שווה הממוצע של 

-שווה ל b-ו aהממוצע של 
האיבריםסכום

האיבריםמספר
-, כלומר ל

2

ba 
 . 

 ננסה להגיע לביטוי של הממוצע. נקבל:נפשט את המשוואה הנתונה ו

 

c
ba

cba

cbaba

cbaba

3
2

3
2

1

2

1

3
2

3

2

3
22

2

1

2

1
32


















 

 ( נכונה. 3ולכן תשובה ) 3c-שווה ל b-ו aהממוצע של 
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 ( נכונה. 1תשובה ) .9
 

 , ניעזר בשיטה לחישוב צירופים.D-ו A ,B ,Cכמה קודים אפשר ליצור מהאותיות כדי למצוא 

ואות יכולה להופיע בקוד  D-ו A ,B ,Cשר להשתמש הן אותיות, כאשר האותיות בהן אפ 5קוד הוא צירוף של 

 .4כמה פעמים. לפיכך, מספר האותיות שיכולות להופיע בכל מקום בקוד הוא 
 

מספר האותיות 
 האפשריות

מספר האותיות 
 האפשריות

מספר האותיות 
 האפשריות

מספר האותיות 
 האפשריות

מספר האותיות 
 האפשריות

4 4 4 4 4 

 אות ראשונה אות שנייה אות שלישית עיתאות רבי אות חמישית
 

 כעת, נכפול את מספר האפשרויות כדי למצוא כמה צירופים של קודים קיימים, נקבל:

44444   

 ( נכונה. 2, ולכן תשובה )54מכיוון שהתשובות בחזקה או בעצרת, נמיר את המכפלה לחזקה ונקבל 
 

 כונה. ( נ2תשובה ) .20
 

 ק"ג תערובת הגרעינים, ניעזר בחישוב מספרי. 1למצוא מה מחיר כדי 
 ראשית נמצא את מחירה של תערובת הגרעינים הנתונה. 

שקלים.  15ק"ג גרעינים שחורים הוא  1ק"ג גרעינים שחורים ושמחיר  6נתון שבתערובת גרעינים כלשהי יש 

שקלים. לפיכך, מחיר   20ק"ג גרעינים לבנים הוא  1שמחיר ק"ג גרעינים לבנים ו 4בנוסף, נתון שבתערובת יש 

שקלים  170ק"ג הוא  10התערובת שמשקלה   8090204156  . 

 1ונקבל שמחיר  10-ק"ג של תערובת הגרעינים הנתונה, נחלק את המחיר שמצאנו ב 1מכיוון שנשאלנו על מחיר 

 ( נכונה. 1) שקלים, ולכן תשובה 17ק"ג תערובת הגרעינים הוא 
 

 ( נכונה. 1תשובה ) .22
 

גליל נפחגובהבסיסשטחלמצוא לאיזה גובה הגיעו המים במכל, ניעזר בנוסחה לחישוב נפח גליל לפיה כדי   . 

 ס"מ, ולכן שטח הבסיס שווה  5. נתון שרדיוס המעגל הוא 2r-בסיסו של גליל הוא מעגל, ששטחו שווה ל

25 -ל 25. 

 1000סמ"ק, כלומר נפחו של הגליל המלא הוא  1000-ליטר מים השווים ל 1-נתון שאלעד מילא את המכל ב
 סמ"ק. 

כעת, נציב בנוסחה לחישוב נפח גליל את שטח הבסיס ואת הנפח, ונחלץ מתוכה את הגובה, המציין את הגובה את 
 קבל:אליו הגיעו המים במכל. נ









40

25

1000

25251000

גובה  

גובה  

גובה :/

  

המים הגיעו לגובה 


40
 נכונה.  (2)ולכן תשובה  
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 ( נכונה. 2תשובה ) .21

 
כדי למצוא למה שווה הביטוי שמורכב מפעולה מומצאת נבצע את הפעולה המומצאת הנתונה על המספרים 

ימית ביותר ובאופן הדרגתי נעבור לפעולה פעולות ברצף, נתחיל מהפעולה הפנ 3בביטוי. מכיוון שמופיעות 
 החיצונית. 

החיצונית  $-היוצרות את המספר שעליו תופעל פעולת ה $פעולות  2נשים לב בתוך הסוגריים המרובעים ] [ יש 

 (. 2)יחד עם הספרה 

מוגדרת באופן הבא:  $נתון שעל כל שני מספרים שלמים הפעולה    bab,a$ ים את המספר , כלומר כופל

 השמאלי במינוס, ומעלים אותו בחזקת המספר הימני. נקבל:

   

    8232

9323

3

2





,$

,$
 

 1לפיכך המספר שמופיע בסוגריים המרובעים ] [ הוא       8989. 

 החיצונית. נקבל: $-כעת, נבצע את פעולת ה

    1121
2
,$ 

 כונה. ( נ1, ולכן תשובה )1-הביטוי שווה ל
 

 נכונה.  (4תשובה ) .23
 

 דרך א: הצבת מספרים מהראש

כדי למצוא למה שווה הביטוי 

n

n

n
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2
 ניעזר בהצבת מספרים מהראש. 

בתשובות  2nן נציב , ולאחר מכ2n. נחשב את ערכו של הביטוי עבור 2n, לכן נציב n1נתון כי 

תשובות, נסמן את  3ונחשב את ערכן. כל תשובה שערכה יהיה שונה מזה של הביטוי, תיפסל. לאחר שנפסול 
 התשובה שערכה שווה לזה של הביטוי. 

2

6

2
2

23

2

3 2

2

2

2

2

2














































n

n
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 ת זה. נקבל:סדר השורש ומעריך החזקה שווים זה לזה, ולכן החזקה והשורש מבטלים זה א

6

2
2

6

2

2

2

2

2
















 

 כאשר יש בסיסים זהים בחילוק, ניתן לחסר את המעריכים. נקבל:

  86262

6

2

222
2

2
 


 

 .82-בתשובות ונפסול כל תשובה השונה מ 2nכעת, נציב 
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 , ולכן התשובה נפסלת.22-שווה ל n2הביטוי  2nאינה נכונה. עבור  (1)תשובה 
 

 אינה נכונה. אין נעלם בתשובה ולכן לא צריך לבצע הצבה. (2)תשובה 
 

הביטוי  2nאינה נכונה. עבור  (3)תשובה 
2

2 n 42-שווה ל    , ולכן התשובה נפסלת.222

 

הביטוי  2nנכונה. עבור  (4)תשובה 
222 n 82-שווה ל   4222 22

2

 , ולכן התשובה אינה נפסלת.

 

 ( נכונה. 4תשובות, תשובה ) 3מכיוון שפסלנו 
 

 ב: פישוט אלגברידרך 

כדי למצוא למה שווה הביטוי 

n

n

n
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2
ידי שימוש בחוקי חזקות -ניעזר בפישוט אלגברי של הביטוי על 

 ושורשים שאינם משנים את ערכו של הביטוי.
 כאשר יש שני בסיסים זהים בחילוק, ניתן לחסר את המעריכים שלהם. נקבל:

      nnnnnnnn

n

n

n
433

3
222

2

2


















 

ש חזקה ושורש על אותו בסיס, נמיר את סדר השורש ומעריך החזקה לשבר, כך שסדר השורש הוא כאשר י
 המכנה ומעריך החזקה הוא המונה )"חזקה בשמיים שורש באדמה"(. נקבל:

   244 22
n

nnn  

 כאשר יש חזקה על חזקה, כופלים את המעריכים זה בזה. נקבל:

  2

2
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24 222 n
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הביטוי 

n

n

n
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2
-שווה ל 

222 n ( נכונה. 4ולכן תשובה ) 

 
 

 ( נכונה. 2תשובה ) .24

 
 כדי למצוא בכמה ימים יסיים את העבודה פועל אחד העובד באותו קצב, ניעזר ביחס בין גורמים בבעיות הספק. 

המתוארים בשאלה עובדים בקצב זהה  ראשית, נבנה טבלה המרכזת את הנתונים המתוארים. מכיוון שהפועלים

 .1-וקבוע, נחליף את העמודה של ההספק בעמודה של מספר פועלים. בנוסף, נניח שהעבודה שווה ל
 

 מספר פועלים זמן עבודה 

k 30 1 פועלים k 
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מכיוון שנשאלנו על מספר הימים בהם יסיים פועל אחד העובד באותו קצב את אותה העבודה, כלומר על הזמן 
רוש לפועל אחד לבצע את את העבודה, ניעזר ביחס הפוך שקיים בין מספר הפועלים לבין הזמן כאשר העבודה שד

 .x, הזמן הדרוש לביצוע העבודה גדל פי xנשארת קבועה, לפי אם מספר הפועלים קטן פי 

 .30k-, ולכן שווה לk, הזמן הדרוש לביצוע העבודה גדל פי kלפיכך, מכיוון שמספר הפועלים קטן פי 
 

 מספר פועלים זמן עבודה 

k 30 1 פועלים k 

 30k 1 1 1פועל 

 

 ( נכונה. 1ימים, ולכן תשובה ) 30k-פועל אחד העובד בקצב זהה יסיים את העבודה ב
 

 

 נכונה.  (4תשובה ) .25

 

 , ניעזר בפירוט ידני.200-ל 100יש בין  6-ו 4, 3, 2-כמה מספרים מתחלקים ללא שארית ב כדי למצוא

מספרים שעונים על התנאי בשאלה, נפרט  11, כלומר יש לכל היותר 11יוון שהתשובה הגדולה ביותר היא מכ

 .6-ו 4, 3, 2-שמתחלקים ללא שארית ב  200-ל 100באופן ידני את כל המספרים בין 

 2ראשית, נמצא את המכנה המשותף המינימלי של ארבעת המחלקים הנתונים. המכנה המשותף המינימלי של 

, ולכן ניתן לומר שבין שני מספרים שמתחלקים בכל ארבעת המחלקים הנתונים יש הפרש 12הוא  6-ו 4, 3 

 . 12-השווה ל

ומהווה נקודת התחלה נוחה שממנה נוכל לפרט בצורה  12-שמתחלק ב 200-ל 100כעת, עלינו למצוא מספר בין 

כדי למצוא  12, נחשב את ההפרש בינו לבין 100-מ 20-רחוק ב 120-. מכיוון ש120, למשל 12ידנית קפיצות של 

 . 12-שמתחלק ב 200-ל 100את המספר הראשון בין 

10812120  
 

, ואז 200וכך הלאה, עד שנעבור את  12-, כדי למצוא את המספר השלישי שמתחלק ב120-ל 12כעת, נוסיף 
 נעצור. נקבל:

20412192

19212180

18012168

16812156

15612144

14412132

13212120















 

 

 ( נכונה. 4, ולכן תשובה )6-ו 4, 3, 2-, ולכן גם ב12-מספרים המתחלקים ללא שארית ב 8יש  200-ל 100בין 
 

k: k 
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 נכונה.  (1תשובה ) .26

 
 ידי סרטוט. -יכול להיות מספר הקווים שסרטט טוביה, ניעזר בפסילת תשובות על אינוכדי למצוא איזה מספר 

בה כאשר מסרטטים את כל הקווים  עבור כל תשובה, ננסה להראות שניתן לצייר את מספר הקווים שמופיע

 נקודות. תשובה שנצליח לצייר את מספר הקווים שמופיע בה, תיפסל.  4האפשריים המחברים בין 

 הנקודות תלוי באופן שבו הנקודות מסורטטות. 4נשים לב שמספר הקווים המחברים בין 
 

ניתן לסרטט  אינה נכונה. מכיוון שקו יכול לעבור דרך יותר מנקודה אחת, (1)תשובה 

 הנקודות על קו ישר אחד, ולהעביר דרך כולן קו אחד באופן הבא: 4את 
 

 הנקודות כך שיוכלו לעבור דרכן שני קווים בלבד.  4נכונה. לא ניתן לסרטט את  (2)תשובה 
 

ן אינה נכונה. אם מסרטטים את הנקודות כארבעה קודקודים של  מרובע, ניתן לחבר בין צלעותיו ובי (3)תשובה 

 קווים באופן הבא: 6אלכסוניו ולהעביר 
 
 
 
 
 

אינה נכונה. אם מסרטטים את הנקודות כשלושה קודקודים של משולש ומסמנים נקודה נוספת בין  (4)תשובה 
שתי נקודות אחרות, ניתן לחבר בין צלעות המשולש ולהעביר קו שיוצא מאחד הקודקודים אל הצלע שמולו 

 באופן הבא:
 
 
 
 
 
 

 

 נכונה. ( 4תשובה ) .27

 
כדי למצוא מה השינוי שצריך לקרות בכמות הנחושת הנחצבת בדרום אמריקה על מנת שכמות הנחושת היומית 

שנחצבת בצפון אמריקה תהיה שווה לזו הנחצבת בדרום אמריקה, ניעזר בנתונים המופיעים בחלקו הימני של 

 ובהצבת מספרים מהראש. תרשים ב

מכמות  30%ת הנחושת היומית הנחצבת בדרום אמריקה מהווה מתואר שכמותרשים ב בחלקו הימני של 

מכמות הנחושת  20%הנחושת היומית העולמית, ואילו כמות הנחושת היומית הנחצבת בצפון אמריקה מהווה 
 היומית העולמית. 

טונות, וניעזר בנוסחת האחוז לפיה  100-נניח שכמות הנחושת היומית העולמית הנחצבת שווה ל

החלק גודל
אחוזשלם




100
 כדי לחשב את הכמויות שנחצבות בכל אזור. 
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, ולכן כדי 20-טונות והכמות הנחצבת בצפון אמריקה שווה ל 30-מכאן שהכמות הנחצבת בדרום אמריקה שווה ל

-להשוות את הכמויות יש להקטין ב
3

1
 10-, כלומר ב










3

1
ומית שנחצבת בדרום את כמות הנחושת הי 30

 נכונה.  (4)אמריקה, ולכן תשובה 

 
 
 

 ( נכונה. 2תשובה ) .28
 

 כדי למצוא כעבור כמה ימים תאזל הנחושת באדמת צ'ילה, ניעזר בנתוני התרשים. 
לוק בין שני מספרים אלו עלינו לדעת כמה נחושת יש באדמת צ'ילה וכן כמה נחושת נחצבת מידי יום. פעולת החי

 תאפשר למצוא את מספר הימים שיעברו עד שהנחושת תאזל. 

אלפי טונות נחושת  250, לפיו בצ'ילה יש תרשים אראשית, ניעזר בנתונים המופיעים בחלקו השמאלי של 
 באדמה. 

אחד בצ'ילה , לפיו כמות הנחושת הנחצבת ביום תרשים בשנית, ניעזר בנתונים המופיעים בחלקו השמאלי של 

 טונות.  5-שווה ל

ימים  50,000לפיכך, כעבור 









5

000250,
 ( נכונה.1תאזל הנחושת באדמת צ'ילה, ולכן תשובה ) 

 
 

 נכונה.  (3תשובה ) .29

 
מה השיעור של כמות הנחושת הנחצבת בפרו מתוך כלל הנחושת הנחצבת בדרום אמריקה, ניעזר  כדי למצוא

 בנתוני תרשים ב. 
ו לדעת כמה נחושת נחצבת בדרום אמריקה בכלל מידי יום ואת כמות הנחושת הנחצבת מידי יום בפרו עלינ

בפרט. היחס בין כמויות אלו יאפשר לנו לחשב את השיעור של כמות הנחושת בנחצבת בפרו מתוך כלל הנחושת 
 הנחצבת בדרום אמריקה. 

ת מידי יום בכל מדינות דרום אמריקה. נתון מתוארות כמויות הנחושות הנחצבו תרשים בבחלקו השמאלי של 

-טונות. ניתן לחשב את כמות הנחושת הנחצבת בכל דרום אמריקה על 3-שכמות הנחושת הנחצבת בפרו שווה ל
 ידי חיבור הכמויות שנחצבות בכל מדינה. נקבל:

15113235  

בכל דרום אמריקה הוא היחס בין כמות הנחושת הנחצבת בפרו לבין כמות הנחושת הנחצבת 
5

1










15

3
, ועל 

, ונקבל שהשיעור של כמות הנחושת הנחצבת בפרו מתוך 100מנת לגלות את השיעור באחוזים, נכפול יחס זה פי 

 ( נכונה. 3, ולכן תשובה )%20כלל הנחושת הנחצבת  בדרום אמריקה הוא 
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 נכונה.  (3תשובה ) .02

 
ביותר ניעזר בנתוני התרשים כדי לבצע הקצר ם פרק הזמן באדמת איזו מהיבשות תאזל הנחושת בתו כדי למצוא

 השוואה בין היבשות. 
פרק הזמן שבו תאזל הנחושת תלוי בכמות הנחושת באדמה ובקצב הכריה היומי, כך שהזמן עד שתאזל הנחושת 

בהתאמה.  ם בתרשיוב תרשים אידי אחוזים ב-נתונים אלו מיוצגים על .  ידי-מחושב על

, ולכן על מנת להשתמש בהם יש שלמים שוניםנשים לב שהאחוזים המתוארים בשני התרשימים לקוחים משני 
 צורך למצוא את השלם של כל אחד מהתרשימים בנפרד. 

עם זאת, על מנת להשוות בין פרקי הזמן בהם תאזל הנחושת בכל יבשת, ניתן להשתמש באחוזים בלבד, מכיוון 
המייצגים את כמות הנחושת באדמה בכל היבשות לקוחים מאותו שלם, וכן כל האחוזים  שכל האחוזים

 המייצגים את קצב הכריה היומי לקוחים מאותו שלם, שכן:

    = 

 

תרשים ב לבין האחוז שמופיע ב תרשים אשמופיע בלפיכך, עבור כל יבשת נחשב את היחס בין האחוז 
 ביותר.  הקצרונבדוק באיזו יבשת היחס הוא הנמוך ביותר, אשר מייצג את פרק הזמן 

 
 אוסטרליה דרום אמריקה אירופה אפריקה 

אחוז נחושת באדמה 

 (תרשים א)
%10 %5 %60 %5 

אחוז הכריה היומי 

 (תרשים ב)
%10 %20 %30 %10 

 פרק זמן יחסי
1

10

10
 

4

1

20

5
 2

30

60
 

2

1

10

5
 

 
 

 נכונה.  (2)ביותר שבו תאזל הנחושת הוא ביבשת אירופה, ולכן תשובה  הקצרניתן לראות שפרק הזמן היחסי 

 
 

 
 

 
 

 
 
     

 מיתלוענחושת  כמות ∙רשים א' אחוז ת
 ולמיעקצב כריה  ∙וז תרשיב ב' חא

 כמות נחושת באדמה
 קצב כריה היומי

 כמות נחושת באדמה
 קצב כריה היומי
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 פרק שני -חשיבה כמותית  -פתרונות 
 

מספר 
 השאלה

2 1 3 4 5 6 7 8 9 20 22 21 23 24 25 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 
 השאלה

26 27 28 29 10 

התשובה 
 הנכונה

1 3 2 2 4 

 

 

 ( נכונה. 3תשובה ) .2
 

באיזו קבוצה ככל שהמשתתף מבוגר יותר כך הוא קורא יותר ספרים בחודש, ניעזר בתכונות כדי למצוא 
 התרשים. 

ידי המיקום של הצורה -ת זהות שבתוכן כתובה אותה האות. גילו מיוצג עלצורו 5ידי -קבוצה בתרשים מיוצגת על

, כך שככל שהצורה יותר בצד ימין כך הנבדק בקבוצה מבוגר יותר. מספר הספרים שקרא כל נבדק x-על ציר ה

 , כל שככל שהצורה ממוקמת גבוה יותר, כך הנבדק קורא יותר ספרים. y-ידי מיקום הצורה על ציר ה-מיוצג על
לפיכך, קבוצה שבה ככל שהמשתתף מבוגר יותר כך הוא קורא יותר ספרים בחודש היא קבוצה שבה הצורות 

 מסודרות באלכסון העולה לכיוון הפינה הימנית העליונה של התרשים. 

 ( נכונה. 3מסודרות באופן זה, ולכן תשובה ) גניתן לראות שהצורות המייצגות את קבוצה 
 
 

 ( נכונה. 4תשובה ) .1
 

, ניעזר בנתוני התרשים ובפסילת אלמצוא איזה תרשים מייצג נכונה את גיליהם של המשתתפים מקבוצה  כדי
 תשובות. 

נשים לב שגובה העמודה מייצג את גילו של המשתתף, ומיקום העמודה מייצג את מספר הספרים שהוא קורא 
 בחודש. 

שתתף שקורא הכי מעט ספרים המשתתף שקורא הכי הרבה ספרים בחודש והמ –נתמקד ראשית בקצוות 
 בחודש, ונבדוק את גילם. 

, המשתתף שקורא הכי הרבה ספרים בחודש )נמצא בפינה אבתרשים המקורי ניתן לראות שמבין חברי קבוצה 
הימנית העליונה(, הוא המבוגר ביותר בקבוצה, שכן אין עוד ריבוע מעליו. כמו כן ניתן לראות שמבין חברי קבוצה 

א הכי מעט ספרים בחודש )נמצא בפינה השמאלית התחתונה(, הוא הצעיר ביותר בקבוצה, , המשתתף שקורא
(, שכן המשתתף הצעיר ביותר אינו זה 2)-( ו1שכן אין ריבוע נוסף מתחתיו. מכאן שניתן לפסול את תשובות )

 שקורא הכי מעט ספרים בחודש.
 (. 4)-( ו3כעת, נבחן את תשובות )

ב שבו ככל שהמשתתף קורא יותר ספרים כך הוא יותר מבוגר. מתוך התרשים ( מתאר מצ3התרשים בתשובה )

ספרים  4-ל 3אשר קורא בין  20יש משתתף שגילו  אהמקורי ניתן לראות שמצב זה לא מתקיים, שכן יש בקבוצה 

 ספרים בחודש, ולכן תשובה זו נפסלת. 3-ל 2שקורא בין  40-ל 30בחודש ומשתתף שגילו בין 
 ( נכונה. 4מכאן שתשובה )
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 ( נכונה. 1תשובה ) .3

 

ספרים בחודש, ניעזר בנתוני  2-הקוראים יותר מ גלמצוא את ממוצע הגילים של המשתתפים מקבוצה  כדי
 התרשים ובהערכה מספרית.

וקשה לקבוע מהתרשים מה הגיל המדויק של כל משתתף,  5מכיוון שכל התשובות מסתיימות בספרת האחדות 
וא באמצע הטווח שבו הוא נמצא. לדוגמה, אם הצורה שמייצגת משתתף נמצאת בין נניח שגילו של כל משתתף ה

 . 15, נניח שגילו של המשתתף הוא 20לגיל  10גיל 

 4ספרים בחודש. ניתן לראות שיש  2שממוקמות מעל הקו של  גנאתר בתרשים את הצורות שבהן יש את האות 

 . 65-ו 55, 35 ,25מעוינים באזור המייצגים משתתפים בגילים הבאים: 

ממוצעכדי לחשב את ממוצע הגילים ניעזר בנוסחת הממוצע לפיה 
האיברים מספר

האיברים סכום
מכאן שהממוצע שווה ל .-

45 











4

180

4

65553525
 ( נכונה. 2ולכן תשובה ) 

 
 

 ( נכונה. 4תשובה ) .4

 

 ים ובפסילת תשובות. משתתף שנענה להצעת החוקרים, ניעזר בנתוני התרש בהכרחכדי למצוא מאיזו קבוצה יש 
הצעת החוקרים הוצעה למשתתפים שדרגת הקריאה שלהם נמוכה או נמוכה מאוד. דרגות הקריאה מיוצגות 

ידי גוון השטח עליו ממוקמת הצורה. גוון לבן וגוון אפור בהיר מייצגים את הדרגה הנמוכה מאוד -בתרשים על
 והנמוכה. לפיכך, נתמקד בשני השטחים הללו בתרשים. 

משתתפים  3-ו ג, משתתף אחד מקבוצה במקבוצה  1, משתתף אמשתתפים מקבוצה  2ן לראות שבאזור יש נית

 .דמקבוצה 

 2-משתתפים מ 4קבוצות שונות נענו להצעה. נבדוק לגבי כל קבוצה האם ניתן להרכיב  2-משתתפים מ 4-נתון ש
 קבוצות שונות בלעדיה. אם כן, נפסול אותה.

 

נענו להצעה, ולכן התשובה  דמשתתפים מקבוצה  3-ו במקבוצה  1ייתכן שמשתתף ( אינה נכונה. 1תשובה )
 (. 3נפסלת. נשים לב שמצב זה פוסל גם את תשובה )

 

נענו להצעה, ולכן התשובה  דמשתתפים מקבוצה  3-ו גמקבוצה  1( אינה נכונה. ייתכן שמשתתף 2תשובה )
 נפסלת.

 

 נה. נכו בהכרח( 4תשובות, תשובה ) 3לאחר שפסלנו 
 

 

 ( נכונה. 3תשובה ) .5
 

מה הטווח של מספר המילים המופיעות בכתב העת בשנה אחת, ניעזר בחישוב מספרי של המינימום כדי למצוא 
 והמקסימום. 

הנתונים לגבי מספר המאמרים בכל גיליון, מספר העמודים בכל מאמר ומספר המילים בכל עמוד הם בטווחים. 
נימלי והמספר המקסימלי של המילים בכתב העת, ולאחר מכן נבצע את ראשית, נבין ממה מורכב המספר המי

 פי הנתונים המספריים בשאלה.-החישוב על
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 מספר המילים המינימלי:

 גיליונות של כתב העת.  6נתון שבשנה אחת מתפרסמים 

 .3 –בכל גיליון יהיה מספר המאמרים הקטן ביותר 

 .2 –בכל מאמר יהיה את מספר העמודים הקטן ביותר 

 . 100 –בכל עמוד יהיה את מספר המילים הקטן ביותר 

 3600-לפיכך, מספר המילים המינימלי בכתב העת בשנה אחת שווה ל  100236. 

 מספר המילים המקסימלי:

 גליונות של כתב העת.  6נתון שבשנה אחת מתפרסמים 

 .10 –בכל גיליון יהיה מספר המאמרים הגדול ביותר 

 .4 –מר יהיה את מספר העמודים הגדול ביותר בכל מא

 . 200 –בכל עמוד יהיה את מספר המילים הגדול ביותר 

 48,000-לפיכך, מספר המילים המקסימלי בכתב העת בשנה אחת שווה ל  2004106. 

 

 ( נכונה. 3מילים, ולכן תשובה ) 48,000מילים ולכל היותר  3600בשנה אחת בכתב העת יש לכל הפחות 
 

 

 ( נכונה. 4תשובה ) .6

 

 ניעזר בנוסחאות לחישוב נפח ושטח.  EBCHכדי למצוא מה שטח המלבן 
רוחבאורךהנוסחה לחישוב שטח מלבן היא   כלומר על מנת לחשב את שטחו של המלבן עלינו למצוא למה שוות ,

 שתי צלעות סמוכות שלו. 

מהווה את אלכסון  BE, וצלע ABCDEFGHאת מקצוע הקובייה  של המלבן מהווה BCניתן לראות שצלע 
 בפאה של הקובייה.

 מכיוון שנתון נפח הקובייה, ניתן להיעזר בנוסחה לחישוב נפח על מנת לחלץ את מקצוע הקובייה. 
גובהבסיס שטחנפח מנסרה שווה ל יבוע, . מכיוון שבקובייה שטח הבסיס הוא ריבוע, וכן הגובה שווה לצלע הר

-נפח הקובייה שווה ל 3לפיכך כדי לחשב את צלע הריבוע יש להוציא שורש מסדר שלישי לנפח הריבוע צלע .

ס"מ  4-הקובייה. מכאן שצלע הריבוע שווה ל 3  . 4BC, ולכן 64

. אלכסון בריבוע מחלק אותו לשני משולשי כסף, ס"מ 4-, שצלעו שווה לABFEמהווה אלכסון בריבוע  BEצלע 
-כך שהאלכסון הוא היתר של שני המשולשים. מכיוון שבמשולש כסף מתקיים יחס קבוע בין הצלעות השווה ל

211  .24-מצלע הריבוע, ולכן שווה ל2גדול פי  BE, ניתן לומר שהיתר ::

 216-שווה ל EBCHמכאן ששטח המלבן    ( נכוונה. 4, ולכן תשובה )244

  

 

 ( נכונה. 1תשובה ) .7

 
 מקיים את הנתונים, ניעזר בתכונות הידועות על זויות במשולש.  בהכרחכדי למצוא איזה משולש 

מנת שזוית אחת תהיה שווה לסכום שתי הזויות האחרות, סכום -. על180-סכום זויות במשולש שווה ל
הזויות במשולש צריך להתחלק בצורה שווה בין זוית אחת לבין סכומן של שתי הזויות האחרות. כלומר, זוית 

 בהכרחזוית -וא. לפיכך, משולש ישרגם ה 90-וסכומן של שתי הזויות האחרות שווה ל 90-אחת שווה ל
 ( נכונה. 2מקיים את הנתונים, ולכן תשובה )
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 נכונה.  (3תשובה ) .8

 

 A-במהירות המקסימלית לבין זמן הנסיעה מ B-ל A-כדי למצוא למה שווה ההפרש )בדקות( בין זמן הנסיעה מ

 במהירות המינימלית ניעזר בנוסחת התנועה ובחישוב טווח.  B-ל

קמ"ש.  50זמן הנסיעה המינימלי עלינו להשתמש במהירות הנסיעה הנמוכה ביותר בכביש, כלומר כדי לחשב את 

 100כדי לחשב את זמן הנסיעה המקסימלי עלינו להשתמש במהירות הנסיעה הגבוהה ביותר בכביש, כלומר 
זמןמהירותדרךידי שימוש בנוסחת התנועה לפיה -קמ"ש. את החישוב נבצע על  הזמן שאנו מעוניינים , ולכן

-למצוא יהיה שווה ל
מהירות

דרך
. 

 דרך זמן  מהירות 
 קמ"ש 50 זמן נסיעה מקסימלי

5

6

50

60
 שעה 

 ק"מ 60

 קמ"ש 100 זמן נסיעה מינימלי

5

3

10

6

100

60
 שעה 

 ק"מ 60

 

. מכאן שזמן 60-ידי כפל ב-יר את הזמן לדקות עלמכיוון שנשאלנו על ההפרש בדקות בין זמני הנסיעה, נמ

דקות  72-הנסיעה המקסימלי שווה ל







 12660

5

6
דקות  36-וזמן הנסיעה המינמלי שווה ל 









 12360

5

3
דקות  36-, ולכן ההפרש בין זמני הנסיעה המקסימלי לזמן הנסיעה המינימלי שווה ל

 3672 ,( נכונה. 3ולכן תשובה ) 

 

  

 ( נכונה. 3תשובה ) .9

 
 איזו מהטענות נכונה, ניעזר בהצבת מספרים מהראש. כדי למצוא 

שלמים חיוביים, שברים חיוביים, שברים  –בתשובות נתונות המשפחות האלגבריות היוצרות את ציר המספרים 
נהגים אותו הדבר תחת אותה פעולה שליליים ושלמים שליליים. כל המספרים שנמצאים באותה ה"משפחה" מת

 שוווינות שבנתונים. -חשבונית, לכן ניתן לבחור מספר נוח מהמשפחה ולבדוק האם הוא מקיים את שני האי
 

 שוויונות הנתונים. -ונבדוק האם הצבה זו מקיימת את האי2x( אינה נכונה. נציב 1תשובה )
 לראות שההצבה אינה מקיימת את הנתונים ולכן התשובה נפסלת. שוויון הראשון, ניתן -עבור האי

4822 23  

( אינה נכונה. נציב 2תשובה )
2

1
xשוויונות הנתונים. -ונבדוק האם הצבה זו מקיימת את האי 

 שוויון השני.-אישוויון הראשון, ניתן לראות שההצבה מקיימת את הנתונים ולכן נציב גם ב-עבור האי

4

1

8

1

2

1

2

1
23
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 שוויון השני, ניתן לראות שההצבה אינה מקיימת את הנתונים ולכן התשובה נפסלת. -עבור האי

8

1

2

1

2

1

2

1
3









 

( נכונה. נציב 3תשובה )
2

1
xשוויונות הנתונים. -ונבדוק האם הצבה זו מקיימת את האי 

 שוויון השני.-ויון הראשון, ניתן לראות שההצבה מקיימת את הנתונים ולכן נציב גם באישו-עבור האי

4

1

8

1

2

1

2

1
23


















 

 שוויון השני, ניתן לראות שההצבה מקיימת את הנתונים ולכן התשובה אינה נפסלת. -עבור האי

8

1

2

1

2

1

2

1
3









 

 שוויונות הנתונים. -ונבדוק האם הצבה זו מקיימת את האי2x( אינה נכונה. נציב 4תשובה )
 שוויון השני.-שוויון הראשון, ניתן לראות שההצבה מקיימת את הנתונים ולכן נציב גם באי-עבור האי

    4822
23

 

 שוויון השני, ניתן לראות שההצבה אינה מקיימת את הנתונים ולכן התשובה נפסלת. -עבור האי

  8222
3

 

 

 

 ( נכונה. 2תשובה ) .20

 
yxלמצוא למה שווה הביטוי כדי   .ניעזר בפישוט אלגברי של מערכת המשוואות הנתונה , 

מכיוון שנשאלנו על ערכו של ביטוי המורכב משני הנעלמים במערכת המשוואות, ננסה לבודד את הביטוי במלואו 
 מאחת המשוואות. 

   

7075

35353575

3075

3557













yxxy

/yxxy

yx

yx

 

 נציב את המשוואה השניה במשוואה הראשונה, ונקבל:

 

100

307030

7075







xy

/xy

yxxy

 

yxהביטוי  ( נכוונה. 1ולכן תשובה ) 100-שווה ל 
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 ( נכונה. 1תשובה ) .22

 

למצוא למה שווה הביטוי כדי 
 
 !n

!n

2

22 
 , ניעזר בהצבת מספרים מהראש.

(, מכפלה של כל המספרים !ידי שימוש בפעולת העצרת )-נציב מספר בנעלם המופיע בביטוי, נחשב את ערכו על

(, ולאחר מכן נציב את אותם המספר בתשובות ונפסול כל !עד למספר שעליו יש עצרת ) 1-השלמים והחיוביים מ
 תשובה שערכה שונה מערכו של הביטוי המקורי. 

 בביטוי המקורי ונקבל:1nנציב 

 
 

 
 

1243
21

4321

2

4

12

212

2

22














!

!

!

!

!n

!n
 

 . 12-בביטויים בתשובות, ונפסול כל תשובה שערכה שונה מ1nכעת, נציב 

 2-שווה ל22nהביטוי  1n( אינה נכונה. עבור 1תשובה )   התשובה נפסלת. ולכן 212

 

הביטוי  1n( נכונה. עבור 2תשובה )   2212  nn12-שווה ל      ולכן  43212112

 התשובה אינה נפסלת.
 

הביטוי  1n( אינה נכונה. עבור 3תשובה ) 1n 2-שווה ל (  ולכן התשובה נפסלת. 1+1=(

 

הביטוי  1n( אינה נכונה. עבור 4תשובה ) 24 n 6-שווה ל    ולכן התשובה נפסלת.  214

 

 

 ( נכונה. 3תשובה ) .21

 
 לקשתות.  , ניעזר בקשר בין זויותכדי למצוא למה שווה זוית 

 

. ידוע כי הקשת עליה נשענת זוית -זויות היקפיות השוות ל 3בסרטוט מסומנות 

הזוית ההיקפית )או לזוית המרכזית הנשענת על אותה  2היקפית שווה במעלות לפי 

 . 2 -שווה ל קשת(. לפיכך, כל אחת מהקשתות עליהן נשענת זוית 

הקשתות יחד יוצרות חצי מעגל, ולכן  3-הוא קוטר במעגל. ניתן לראות ש AD-נתון ש

 3. מכאן שניתן לבנות משוואה המתארת את הקשר בין סכומן של 180-שוות ביחד ל
 זוית המבוקשת. , ומתוכה לבודד את הידי זוית -הקשתות המבוטא על







30

61806

180222

:/ 

 ( נכונה. 3ולכן תשובה )30-שווה לזוית 
 

 
 

C 

D 

A B 2 

2 

2 
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 ( נכונה. 4תשובה ) .23
 

 כדי למצוא למה שווה היקף הדלתון, ניעזר במשחק עם סרטוט. 
 

וכן שצלעות , EFGHס"מ החסום בדלתון  1הוא ריבוע שאורך צלעו  ABCD-נתון ש

 4הריבוע מקבילות לאלכסוני הדלתון. כדי לחשב את היקף הדלתון, עלינו למצוא את אורכי 
צלעותיו. מכיוון שמופיעה תשובה פתוחה )אי אפשר לדעת על פי הנתונים( וכן נראה שאין 

מנת להעביר את -מנת לחשב את אורכי הצלעות של הדלתון, או על-מספיק נתונים על
ריבוע אל צלעות הדלתון, ננסה לסרטט את הריבוע והדלתון מחדש, תוך המידע מצלעות ה

שאנו שומרים על הנתונים הקיימים, כלומר הריבוע עדין יהיה חסום בדלתון, צלעו תהיה 

 ס"מ וצלעותיו יהיו מקבילות לאלכסוני הדלתון.  1-שווה ל
ו קטנות מאוד אם נצליח ליצור סרטוט קיצוני יותר שבו צלעות הדלתון גדולות מאוד א

ביחס לסרטוט הקיים, נוכל לקבוע שאין מספיק נתונים כדי לחשב את היקף הדלתון ולכן 
 ( נכונה. 4תשובה )

 
 

 ( נכונה. 1תשובה ) .24

 
 דרך א: פישוט אלגברי

כדי למצוא למה שווה הביטוי 
2222 xyab

xb




 , ניעזר בפישוט אלגברי. 

ba-הם מספרים עוקבים כך ש b-ו a-נתון ש  וכן ,x ו-y הם מספרים עוקבים כך ש-yx  . 

. 1-מהסתכלות בתשובות ניתן לראות שהתבצע צמצום בין המונה למכנה, שכן המונה בכל התשובות שווה ל

ה ליצור ביטויים זהים , ובכך ננסx-ו bידי -על y-ו aמנת לבטא את -על y-ל xובין  b-ל aלפיכך, ניעזר בקשר בין 
 במונה ובמכנה במטרה לצמצם אותם זה עם זה. 

ba-מספרים עוקבים כך ש b-ו a -מכיוון ש  ניתן לבטא את ,a  באמצעותb כך ש- 1 ba ,באופן דומה .

yx-מספרים עוקבים כך ש y-ו x-מכיוון ש א את , ניתן לבטy  באמצעותx כך ש- 1 xy . 

 בביטוי המקורי ונפשט אותו. נקבל: y-ו aכעת, נציב את 

   

 

  2

1

222

12121212

11

222222

22222222































xb

xb

xb

xb

xbbb

xb

xxxbbb

xb

xxbb

xb

xyab

xb

 

הביטוי 
2222 xyab

xb




-שווה ל 

2

1
 ( נכונה. 2, ולכן תשובה )

 
 דרך ב: הצבת מספרים מהראש

הביטוי כדי למצוא למה שווה 
2222 xyab

xb




 , ניעזר בהצבת מספרים מהראש. 

  

 

 ס"מ  1

A 

B 

D 

C 
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, בהתאם לקשרים המתוארים ביניהם ונחשב את ערכו של הביטוי בשאלה. y-ו a ,b ,xנציב מספרים בנעלמים 
 לאחר מכן, נציב את המספרים בתשובות ונפסול כל תשובה שערכה שונה מזה של הביטוי המקורי. 

ba-ים עוקבים כך שהם מספר b-ו a-נתון ש  21, לפיכך נציב  b,a . 

yx-הם מספרים עוקבים כך ש y-ו xבנוסף, נתון כי   32, לכן נציב  y,x. 

 נחשב את ערכו של הביטוי המקורי:

2

1

8

4

91

4

2312

22
22222222














xyab

xb
 

 

21כעת, נציב   b,a 32-ו  y,x בתשובות ונפסול כל תשובה שערכה שונה מ-
2

1
. 

 ( אינה נכונה. 1תשובה )
 

 ( נכונה. 2תשובה )

21( אינה נכונה. עבור 3תשובה )  b,a 32-ו  y,x הביטוי ,
 xa 2

1
-ל שווה 

6

1
 

    














 32

1

212

1

2

1

xa
 ולכן התשובה נפסלת. 

 

21( אינה נכונה. עבור 4תשובה )  b,a 32-ו  y,x הביטוי ,
xa 

1
-שווה ל 

3

1
 











 21

11

xa
, ולכן 

 התשובה נפסלת. 
 
 

 ( נכונה. 1תשובה ) .25

 

baלמה שווה הביטוי  כדי למצוא  ניעזר בנוסחת האחוז לפיה ,
100

אחוזשלם 
ובפישוט אלגברי של מערכת  

 משוואות. 

 . מנוסחת האחוז ניתן לבנות את המשוואה הבאה:a-מ %60הוא  bנתון כי 

5

3

100

60

a
b

a
b






 

 ערכת המשוואות שהתקבלה:כעת, נפשט את מ













18

5

3

ba

a
b

 

ונחשב למה  b. לאחר מכן נמצא את ערכו של aנציב את המשוואה הראשונה במשוואה השניה ונחלץ ממנה את 

baשווה הביטוי  . 



  -43- שניפרק  –חשיבה כמותית 

 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות להוצאת  ©

 

45

2902

9035

518
5

3









a

:/a

aa

/
a

a

 

baומכאן שהביטוי  שווה ל- 

7298
5

458

5

8

5

35

5

3








aaaa

aba

 

baהביטוי   ( נכונה. 2ולכן תשובה ) 72-שווה ל 
 
 

 

 נכונה.  (2תשובה ) .26

 
מנת שיהיו בידיו בוודאות שתי סוכריות -כדי למצוא כמה סוכריות לכל הפחות ליאור צריך להוציא מהקופסה על

 באותו צבע, ניעזר בבדיקת תשובות. 
אה של מספר הסוכריות שכתוב בה מבטיחה שלליאור יהיו בוודאות שתי לגבי כל תשובה נבדוק האם הוצ

 סוכריות באותו צבע. 
 

סוכריות מהקופסה, בהכרח  6צבעים בלבד, אם ליאור יוציא  5-( נכונה. מכיוון שבקופסה יש סוכריות ב1תשובה )

צבעים שונים,  5-ב הסוכריות הראשונות שיוציא יהיו 5יהיו לו שתי סוכריות באותו צבע מכיוון שגם אם 
 ( נפסלת. 4הסוכריה השישית בהכרח תהיה בצבע שכבר הוציא. מכיוון שתשובה זו נכונה, תשובה )

 

 5-הסוכריות שיוציא יהיו ב 5-צבעים בלבד, ייתכן ש 5-( אינה נכונה. מכיוון שבקופסה יש סוכריות ב2תשובה )
 צבעים שונים, ולא יהיו בידיו שתי סוכריות באותו צבע.

 

 3-הסוכריות שיוציא יהיו ב 3-צבעים בלבד, ייתכן ש 5-( אינה נכונה. מכיוון שבקופסה יש סוכריות ב3שובה )ת
 צבעים שונים, ולא יהיו בידיו שתי סוכריות באותו צבע.

 

 

 ( נכונה. 3תשובה ) .27

 
 ינצח, ניעזר בתכונות ההסתברות.  בכדי למצוא מה ההסתברות ששחקן 

 ב, ניצחון של שחקן אתוצאות אפשריות: ניצחון של שחקן  3שני שחקנים ויש  נתון שבמשחק מסוים משתתפים
או תיקו. כמו כן, נתון שההסתברות שהתוצאה תהיה תיקו שווה להסתברות שהתוצאה לא תהיה תיקו, כלומר 

 ינצח. בששחקן  אוינצח  אששחקן 
לומר שסכום שתי ההסתברויות  מכיוון שהמשחק יכול להסתיים בתוצאה שהיא תיקו או לא תיקו בלבד, ניתן

-, ולכן ההסתברות שהתוצאה תהיה תיקו וההסתברות שהתוצאה לא תהיה תיקו שוות ל1-הללו שווה ל
2

1
 . 
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ינצח, כלומר סכום  בששחקן  אוינצח  אההסתברות שהתוצאה לא תהיה תיקו מורכבת מההסתברות ששחקן 

-ההסתברויות הללו שווה ל
2

1
-ינצח שווה ל א. מכיוון שההסתברות ששחקן 

5

1
ינצח שווה  ב, ההסתברות ששחקן 

-ל
10

3
 












10

25

5

1

2

1
 ( נכונה. 3, ולכן תשובה )

 

 
 

 ( נכונה. 2תשובה ) .81
 

ש כדי למצוא מה היחס בין השטח הכהה לבין שטח המשול

ABC.ניעזר בדמיון צורות , 

ABAD-נתון ש
4

1
 וכיBCEC

4

1
 מכאן, ניתן להסיק .
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  ABCמכיוון שהיחס בין שני זוגות של צלעות במשולש 

הוא זהה, ניתן לומר שבין שני המשולשים  BDEובמשולש 

-הללו מתקיים דמיון, וכי יחס הדמיון שווה ל
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, שכן יחס הדמיון ביניהם יאפשר למצוא BDE-ו ABCננסה לבטא את השטח הכהה על ידי שטחי המשולשים 

 . ABCהכהה לשטח משולש את יחס השטחים שלהם, וממנו נוכל להסיק על יחס השטחים בין השטח 
ידי חיסור שטחי שני המשולשים, ולכן ניתן לומר שהשטח הכהה שווה להפרש בין שטח -השטח הכהה נוצר על

 . BDEלבין שטח משולש  ABCמשולש 
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-יון בריבוע, ולכן שווה לשווה ליחס הדמ ABCלבין שטח משולש  BDEהיחס בין שטח משולש 
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 נציב את יחידות היחס בביטוי המייצג את יחס השטחים עליו נשאלנו ונקבל:
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-שווה ל ABCהיחס בין השטח הכה לשטח משולש 
16

7
 ( נכונה. 2, ולכן תשובה )

 
 

A 

B C 

D 

E 

1 

3 

3 1 

4 

4 



  -45- שניפרק  –חשיבה כמותית 

 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות להוצאת  ©

 

 נכונה.  (1בה )תשו .29

 
 כדי דקות שהה בני בחדר ההמתנה, ניעזר בפירוט ידני. 

ובני הגיע למרפאה  8:00נתון שלמרפאה הגיעו אילנה, בני וגילה בסדר הזה. נניח שאילנה הגיעה למרפאה בשעה 

 . 8:01בשעה 

ה לחדר הרופא דקות, ניתן להסיק שאילנה נכנס 7מכיוון שנתון שאילנה ובני שהו יחד בחדר ההמתנה במשך 

 . 8:08בשעה 

דקות וכן מצאנו שאילנה נכנסה לחדר הרופא  5מכיוון שנתון שאילנה, בני וגילה שהו יחד בחדר ההמתנה במשך 

דקות לפני כניסתה של אילנה לחדר הרופא, כלומר בשעה  5, ניתן להסיק שגילה הגיעה למרפאה 8:08בשעה 

8:03 . 

דקות אחרי  8, ניתן להסיק שבני נכנס לחדר הרופא 8ר ההמתנה במשך מכיוון שנתון שבני וגילה שהו יחד בחד

 . 8:11הגעתה של גילה למרפאה, כלומר בשעה 

 ( נכונה. 2דקות, ולכן תשובה ) 10, כלומר במשך 8:11-ל 8:01מכאן שבני שהה בחדר ההמתנה בין השעות 
 

 נכונה.  (4תשובה ) .10

 

 מערכת משוואות.ניעזר בבניית  xמה ספרת העשרות של  כדי למצוא

. מכיוון 10מורכב מספרת אחדות ומספרת עשרות, שהיא כפולה של  xספרתי, כלומר -הוא מספר דו x-נתון ש
 שעלינו למצוא למה שווה ספרת העשרות, נגדיר אותה כנעלם ונבנה סביבה את מערכת המשוואות.

bax. לפיכך xספרת האחדות של  b-ספרת העשרות ו aנגדיר:  10. 

2abaxריבוע ספרת העשרות שלו, כלומר  ועודשווה לסכום ספרותיו  x-בנוסף, נתון ש . 

, נחלץ אותו x, ספרת האחדות של המספר aנעלמים. מכיוון שנשאלנו על ערכו של  3לפנינו מערכת משוואות עם 
 ממערכת המשוואות. 
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 , נשווה ביניהן. נקבל:xשוואות מתארות את מכיוון ששתי המ
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 ולכן ניתן לחלק בו. נקבל: 0-, לא ייתכן שהוא שווה לxמייצג את ספרת העשרות של  a-מכיוון ש
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 ( נכונה. 4, ולכן תשובה )9-שווה ל xשל  ספרת העשרות
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 פרק ראשון -אנגלית  -פתרונות 
 
מספר 

 השאלה
2 1 3 4 5 6 7 8 9 20 22 21 23 24 25 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 

 השאלה
26 27 28 29 10 12 11 

התשובה 
 הנכונה

4 3 3 4 1 4 4 

 

עשויים ממשהו זעירים של מים. נוכל להיעזר בידע כללי ולשער שהמילה החסרה היא אדים שעננים  במשפט נאמר 1.

 מתאימה. (3)תשובה או טיפות. 

 ."זעירות של מים מטיפותעננים עשויים " 
 

 סירים - pots (1)תשובה  

 לגימות - sips (2)תשובה  

 טיפות - drops (3)תשובה  

 מעילים - coats (4)תשובה  

 

שאליזבת' בארט בראונינג כתבה הרבה שירים משהו עבדות ועוולות חברתיות אחרות. המילה  אמרבמשפט נ 2.

החסרה היא פועל כלשהו שמתאר מה עשו השירים של המשוררת על עבדות ואי צדק חברתי. נוכל לשער כי שיריה 

 מתאימה. (2)תשובה של המשוררת דיברו בגנות אי צדק חברתי או עסקו בו. 

 על עבדות ועוולות חברתיות אחרות." המביעים מחאהרט בראונינג כתבה הרבה שירים באאליזבת' " 

 

 המובילים -transporting  (1)תשובה  

 המוחים על )מביעים מחאה( -protesting  (2)תשובה  

 המפרים -violating  (3)תשובה  

 המפריעים -interrupting  (4)תשובה  

 

משתמע מהמשפט  א בשימוש בתעשייה הוא משהו ממי ים ולא מהאדמה.מר שרוב המגנזיום שנמצבמשפט נא 3.

שניתן למצוא מגנזיום גם בים וגם ביבשה, אך זה שמשתמשים בו בתעשייה לקוח מהמים. אם כן, נחפש מילה 

 מתאימה. (3)תשובה שתתייחס לכך שמקורו של המגנזיום במי ים. 

 ."ולא מהאדמהממי ים  מופקרוב המגנזיום שנמצא בשימוש בתעשייה " 
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 מעוות  - distorted (1)תשובה 

 מוטמע - assimilated (2)תשובה  

 מופק -extracted  (3)תשובה  

 מקוצר - abbreviated (4)תשובה  

 

, הצבע האדום הוא משהו שעשוי מחרקים. carmineנאמר שלמרות שקיימות צורות מלאכותיות של במשפט  4.

, שהוא ככל הנראה סוג של צבע, carmine-ל תחליפים מלאכותיים ליצירת ההמשפט מתאר ניגוד בין הזמינות ש

תשובה . לבין העובדה שהוא מיוצר מחרקים שהם חומר טבעי. נחפש מילה שתתאים להשלמת הניגוד באופן הגיוני

 מתאימה. (1)

 ".מחרקים בעיקרהצבע האדום עשוי  שקיימות צורות מלאכותיות של ארגמן, למרות" 

 

 בעיקר - principally (1)תשובה  

 בטעות, במקרה - accidentally (2)תשובה  

 באופן אחראי - responsibly (3)תשובה  

 בדחיפות -urgently  (4)תשובה  

 

, שרוב האנשים בהם נתקל 18-שלאחר שביקר באמריקה, ציין ההיסטוריון הצרפתי שחי במאה הבמשפט נאמר  5.

המשפט מדבר על כך שהאנשים שפגש ההיסטוריון לא היו  ם במיוחד.שם לא היו מאוד משהו וגם לא משכילי

משכילים אך מצד שני גם לא משהו אחר, נוכל להבין מההקשר כי המילה המתוארת צריכה להיות משהו שמנוגד 

 מתאימה. (3)תשובה למשכילים. 

ציין שרוב האנשים  ,18-לאחר שביקר באמריקה, אלכסיס דה טוקוויל שהיה היסטוריון הצרפתי שחי במאה ה" 

 "וגם לא משכילים במיוחד. בוריםבהם נתקל שם, לא היו מאוד 

 

 מגבילים - restrictive (1)תשובה  

 חסינים - immune (2)תשובה  

 בורים, חסרי השכלה -ignorant  (3)תשובה  

 נציגים - representative (4)תשובה  

 

 

נושאים דתיים, הציורים  (depicted)עשתה משהו  15-מאה השבעוד שרוב האומנות האירופאית מה במשפט נאמר .6

. במשפט מתואר ניגוד בין האומנות הדתית באופייה היו לעיתים קרובות בעלי אופי יותר משהו 16-של המאה ה

הייתה  16-. נוכל להסיק כי האומנות של המאה ה16-, לבין האומנות של המאה ה15-שאפיינה את המאה ה

 מתאימה. (3)תשובה לשהו, כנראה יותר חילונית באופייה. מנוגדת לדת באופן כ
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היו לעיתים  16-נושאים דתיים, הציורים של המאה ההציגה  15-בעוד שרוב האומנות האירופאית מהמאה ה" 

 ".חילוני קרובות בעלי אופי יותר

 

 אנכי – vertical (1)תשובה  

 חובבני - amateur (2)תשובה  

 וניחיל - secular (3)תשובה  

 אינטגרלי, בלתי נפרד -integral  (4)תשובה  

 

 

משהו במשפט נאמר שבעולם המודרני, מידע הוא משהו שלעיתים קרובות מוערך יותר ממוצרים או חומרים שהם  7.

(tangible).  המשפט עוסק בכך שמידע הוא פעמים רבות בעל ערך גבוה יותר מאשר דברים מוחשיים כמו מוצרים

 מתאימה. (2)תשובה מילה שמתאימה לתאר מידע. או חומרים. נחפש 

 "בעל ערך גבוה יותר ממוצרים או חומרים מוחשיים.  מצרךבעולם המודרני, מידע הוא לעיתים קרובות " 

 

 מסקנה -an inference  (1)תשובה  

 מצרך - a commodity (2)תשובה  

 אימוץ -an adoption  (3)תשובה  

 וםקיד -a promotion  (4)תשובה  

 

 

 kinetic theory of)    , בעקבות משהו שקשור לתיאוריה כלשהי על גזים61-נאמר שבמהלך שנות הבמשפט  8.

gases)  והחוק השני של משהו(thermodynamics),  הפיזיקה משהו שינויים רבים. המשפט עוסק בהתפתחות של

ורסמו באותה תקופה. נוכל להסיק כי , בעקבות תיאוריות שונות שככל הנראה פ61-מדע הפיזיקה במהלך שנות ה

תשובה התיאוריות החדשות היו ככל הנראה משמעותיות בתחום וכי הפיזיקה עברה בעקבותיהן שינויים רבים. 

 מתאימה. (1)

והחוק השני של התרמודינמיקה, הפיזיקה  , בעקבות ניסוח התיאוריה הקינטית של הגזים61-במהלך שנות ה" 

 ."שינויים רבים עברה

 

 עברה -underwent  (1)שובה ת 

 התנדבה -volunteered  (2)תשובה  

 נסוגה, התחרטה -withdrew  (3)תשובה  

 הידקה -fastened  (4)תשובה  
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 נכונה. )2)תשובה  9.

שאלברט איינשטיין, שהיה אדם צנוע להפליא, האמין שהציבור ייחס לו יותר תבונה במשפט המקורי נאמר  

סק בניגוד בין האופן בו תפס איינשטיין את עצמו לבין האופן שבו ראו אותו אחרים, משהייתה לו. המשפט עו

 (3)תשובה כלומר לדעתו ייחסו לו יותר חוכמה מכפי שבאמת הייתה לו.  נחפש תשובה שחוזרת על רעיון מרכזי זה. 

 מתאימה.

 מתאימה. (2)תשובה         

 

לברט איינשטיין, שהיה חכם וצנוע, היה נבוך מתשואות הציבור כלפיו. שאאינה נכונה. בתשובה נאמר  (1) תשובה        

במשפט המקורי לא נאמר שאיינשטיין היה נבוך מההערצה אליו, אלא שהוא חשב שהיא מוגזמת ביחס למציאות. 

 התשובה נפסלת.חסר הניגוד שהיה במשפט המקורי. 

, אלברט איינשטיין לא חשב שהוא חכם כפי בתשובה נאמר שבהיותו אדם בעל ענווה רבהנכונה.  (2)תשובה  

שאחרים חשבו שהוא.  המשפט עוסק בניגוד בין מידת החוכמה שיחס איינשטיין לעצמו לבין זו שיחסו לו האחרים. 

 .מתאימההתשובה 

נאמר שזה ראוי לציון שאדם כמו אלברט איינשטיין, שהיה ידוע כל כך בחוכמתו,  נכונה. בתשובהאינה  (3)תשובה  

למעשה צנוע מאוד. במשפט המקורי איינשטיין אכן הוצג כאדם צנוע, אך חסרה התייחסות לאופן בו  היה

 נפסלת.התשובה איינשטיין תפס את חוכמתו ביחס לאחרים. זהו שינוי ברעיון המרכזי.  

מידי.  שאלברט איינשטיין לא האמין שזה אפשרי להיות חכם מידי או ענו נאמראינה נכונה. בתשובה  (4)תשובה  

המשפט המקורי עסק בהשוואה בין איך שתפס איינשטיין את עצמו לבין איך שתפסו אותו האחרים בהקשר של 

חוכמה, ולא בדעתו האישית על חוכמה וצניעות באופן כללי. זהו שינוי במערכת היחסים בין חלקי המשפט ושינוי 

 התשובה נפסלת.ברעיון המרכזי. 

 

 נכונה.( 4)תשובה  10.

שהתופעה לפיה נמלים במושבת נמלים עובדות בשיתוף פעולה להשגת מטרה משותפת, המקורי נאמר במשפט  

קיבלה על ידי חוקרים את השם "חכמת הנחיל". המשפט עוסק בנטייה של נמלים לשתף פעולה להשגת מטרה 

 (4)תשובה וזרת על רעיון מרכזי זה. נחפש תשובה החגדולה יותר, ובשם שקיבלה התופעה על ידי חוקרים. 

 מתאימה.

 

נאמר שחוקרים בוחנים האם התופעה לפיה נמלים במושבה משתפות פעולה אינה נכונה. בתשובה  (1)תשובה  

המשפט המקורי עסק בכך שהתופעה כונתה  .SI (swarm intelligence)צורה של  להשגת מטרה משותפת היא

SI ולא בהשוואה בדמיון הקיים בין שיתוף פעולה ל-SI. ינוי ביחסים בין חלקי המשפט וברעיון המרכזי. זהו ש

 התשובה נפסלת.

מצאו שנמלים יכולות גם לפעול בנפרד וגם לעבוד יחד  SI שמחקרים בנושאנכונה. בתשובה נאמר אינה  (2)תשובה  

לטובת תועלת המושבה. המשפט המקורי לא עסק בעבודה עצמאית  של הנמלים מול עבודה משותפת, אלא בכך 

 .נפסלתהתשובה זהו שינוי במערכת היחסים במשפט והוספת מידע.  .SI המשותפת שלהן כונתה בשםשהעבודה 

 שחוקרים עדיין לא לגמרי מבינים איך נמלים במושבת נמלים משתמשות  נכונה. בתשובה נאמראינה  (3)תשובה  

כדי לפעול למטרה שלהן  SI-שלהן להשגת מטרה משותפת.  במשפט המקורי לא נאמר שנמלים משתמשות ב SI-ב

התשובה זהו שינוי ביחסים בין חלקי המשפט ושינוי ברעיון המרכזי.  .SIמשותפת, אלא שתופעה זו כונתה בשם 

 .נפסלת

הוא השם שנתנו חוקרים לדרך שבה נמלים יחידות עובדות יחד לטובת  SI-שנכונה. בתשובה נאמר  (4)תשובה  

 .מתאימההתשובה החוקרים נתנו שם לתופעה זו. המושבה כולה. במשפט מוצגת התופעה ונאמר כי 
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 נכונה. (3)תשובה  11.

נחוצה עבור כל אומה שרוצה לנצל את הפוטנציאל לצמיחה כלכלית  literateשאוכלוסיה שהיא במשפט נאמר  

אם אומה רוצה לצמוח כלכלית באמצעות  -הטמון בטכנולוגיה המודרנית. במשפט מתואר סוג של תנאי

 מתאימה. (3). נחפש תשובה החוזרת על רעיון מרכזי זה. תשובה Lיא חייבת אוכלוסיה הטכנולוגיה, ה

 

שבכל אומה, האנשים שיכולים להרוויח הכי הרבה מבחינה כלכלית נכונה. בתשובה נאמר אינה  (1)תשובה  

הפרטים . המשפט המקורי עסק בצמיחה  כלכלית של האומה כולה ולא של L אנשים  מהתקדמות הטכנולוגיה, הם

בה. כמו כן, קיימת כאן השוואה שלא הופיעה במשפט המקורי לגבי מי יצמח כלכלית יותר ממישהו אחר. זהו שינוי 

 .נפסלתהתשובה במערכת היחסים בין חלקי המשפט והוספת מידע. 

ה שהרבה מדינות מעסיקות טכנולוגיה מודרנית במטרה לחזק את הכלכלנכונה. בתשובה נאמר אינה  (2)תשובה  

. המשפט המקורי עסק בתנאי להתפתחות כלכלית של מדינה באמצעות שלהן ולהעניק חינוך טוב יותר לתושביהן

הטכנולוגיה, ולא במניעים שלה לשימוש בטכנולוגיה. חסר קשר התלות שהיה קיים במשפט המקורי ונוסף מידע 

 .נפסלתהתשובה חדש. 

לכלה שלה תצמח בעזרת טכנולוגיה מודרנית, חייבת שיחיו בתשובה נאמר שמדינה שרוצה שהכ נכונה. (3) תשובה 

בה אזרחים שיודעים קרוא וכתוב. מתקיים כאן קשר של תלות בדומה למשפט המקורי, לפיו מדינה שרוצה לצמוח 

, שמתארת את האוכלוסייה במשפט המקורי, בעלת משמעות דומה Lכלכלית צריכה  אוכלוסיה מסוימת. יתכן כי 

 .מתאימההתשובה וב. הקשר בין חלקי המשפט נשמר. לידיעת קרוא וכת

בתשובה נאמר שהמדינות שהכלכלה שלהן צמחה הכי הרבה כתוצאה מהטכנולוגיה  אינה נכונה. (4)תשובה  

. במשפט המקורי לא נעשתה השוואה בין מדינות שצומחות יותר לכאלה Lהמודרנית, הן אלה שיש בהן אוכלוסיות 

היא תנאי הכרחי עבור מדינה שרוצה להתפתח מבחינה כלכלית. זהו שינוי  Lוסיה שפחות, אלא רק נאמר שאוכל

 התשובה נפסלת.מידע. 

 

 נכונה. (1)תשובה  12.

 (perturbed)מסתורי של מים שחורים בסמוך לחופי פלורידה, עשה משהו לדייגים  expanse-שבמשפט נאמר  

נתגלו בחופי פלורידה והפתיעו מדענים, ונוכל להסיק המשפט עוסק במים שחורים ש .והשאיר מדענים אובדי עצות

באופן זה תשובה החוזרת על רעיון מרכזי נחפש  מהקשר שככל הנראה השפיעו באופן דומה על הדייגים באזור.

 מתאימה. (1)הטוב ביותר. תשובה 

 

באוקיינוס בקרבת בתשובה נאמר שדייגים נבהלו ומדענים תמהו בעקבות מסה של מים שחורים נכונה.  (1)תשובה  

נשמר פה הקשר שהופיע במשפט המקורי, לפיו מים שחורים בפלורידה השפיעו הן על דייגים והן על  פלורידה.

 .מתאימההתשובה משמעותה נבהלו.  perturbed-מדענים. כמו כן יתכן ש

חופי  מתרחב של מים שחורים בקרבת patch-שמדענים חוששים ש . בתשובה נאמראינה נכונה (2)תשובה  

פלורידה, עלול להוות סכנה עבור דייגים. במשפט המקורי לא נאמר שהמדענים חוששים לדייגים בעקבות המים 

השחורים, אלא שהמים השחורים משפיעים על המדענים בנפרד ועל הדייגים בנפרד. זהו שינוי במערכת היחסים 

 בין חלקי המשפט. התשובה נפסלת.



  -51- ראשוןפרק  –אנגלית 

 

 

 מבע" ידע והשכלה קידוםלכל הזכויות שמורות להוצאת  ©

 

שדייגים טוענים שראו גוף גדול של מים שחורים מול חופי פלורידה, אך  נאמראינה נכונה. בתשובה  (3)תשובה  

יש פה ניגוד בין מה שראו הדייגים למה חושבים המדענים. במשפט המקורי לא היה . מדענים לא משוכנעים בקיומו

נאמר קיים קשר של ניגוד, אלא תיאור של איך השפיעו המים השחורים על מדענים ועל דייגים. בנוסף, לא 

 התשובה נפסלת.שהמדענים הטילו ספק בקיומם של המים. זהו מידע סותר ושינוי ברעיון המרכזי. 

נאמר שמדענים ודייגים מחפשים אחר הסבר למים השחורים שנצפו באוקיינוס  נכונה. בתשובהאינה  (4)תשובה  

דייגים והפתיעו מדענים, ולא במשפט המקורי נאמר שהמים השחורים השפיעו באופן מסוים על ה. בקרבת פלורידה

 .נפסלתהתשובה זהו שינוי ברעיון המרכזי. ששניהם מחפשים הסבר לתופעה. 

 

 נכונה. (3)תשובה  .31

 

נחפש את החלק בפסקה שעוסק  השואלת מה נכון בנוגע לקו המשווה לפי הפסקה הראשונה. ממוקדמתזוהי שאלה  

ווה, מצד שני, מזג האוויר תמיד חם, ולאורך כל השנה יש (. במשפט נאמר שבקו המש5בקו המשווה )אמצע שורה 

 חפש תשובה מתאימה.מספר שווה של שעות אור ושעות חשיכה. נ
 

נכונה. בפסקה אכן נאמר שיש מספר שווה של שעות אור ושעות חשיכה בקו המשווה, כלומר שהימים  (1)תשובה  

 מתאימה.התשובה והלילות ארוכים באותה המידה. 

בפסקה לא נאמר שהטמפרטורות בקו המשווה משתנות בין עונה לעונה, אלא דווקא נכונה. אינה  (2)תשובה  

 .נפסלתהתשובה שהמזג האוויר תמיד חם באזור זה. 

. בפסקה לא נאמר דבר על אורך עונות המעבר בקו המשווה, ואף צוין שתמיד חם באזור זהאינה נכונה.  (3)תשובה  

 התשובה נפסלת.

. בפסקה לא נעשתה השוואה בין מידת החום בקו המשווה לעומת אזורים אחרים, אלא רק נכונהנה אי (4)תשובה  

 .נפסלתתשובה צוין שבאזור זה תמיד חם. ה

 

 נכונה. (1)ובה תש 14.

 

נקרא את הפסקה תוך התמקדות  .השואלת מהי מטרתה המרכזית של הפסקה השנייה ממוקדתזוהי שאלה  

המשפטים. בפסקה נאמר שלעומת זאת, בהרבה אזורים בעולם, עונה אינה מוגדרת  במילים המוכרות וקישור בין

. במספר מדינות, למשל קוסטה ריקה והפיליפינים, במונחים של טמפרטורה או לפי מספר שעות האור ביממה

מים השנה מחולקת לעונה גשומה ולעונה יבשה. בהודו יש שלוש עונות; חורף, קיץ, ועונת המונסון, שבה  יש גש

כבדים במיוחד ורוחות חזקות. בשכנתה של הודו, בנגלדש, יש שש עונות, כולל עונת השיטפונות ועונת ההתייבשות 

שבאה מיד לאחריה. הפסקה עוסקת באזורים בהם אין חלוקה סטנדרטית לארבע עונות בשנה ומובאות מספר 

 .דוגמאות למדינות כאלה. נחפש תשובה מתאימה

 

הפסקה עוסקת במדינות בהן אין חלוקה סטנדרטית לארבע עונות, אך מוצגות גם דוגמאות ה. נכונאינה  (1)תשובה  

 .נפסלתהתשובה למדינות בהן יש פחות מארבע עונות. התשובה ספציפית מידי. 
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הפסקה לא מסבירה מדוע ישנן מדינות יבשות יותר מאחרות, אלא רק מציינת שישנן  ה נכונה.אינ (2)תשובה  

 התשובה נפסלת. עונה יבשה.  מדינות בהן יש

הפסקה אכן מתארת דרכים שונות להגדרת עונות שנה, זאת על ידי מתן דוגמאות למדינות בהן  נכונה. (3)תשובה  

 .מתאימה. התשובה החלוקה לעונות אינה החלוקה הסטנדרטית שאנו מכירים

קה, אך לא במטרה להסביר כיצד אור אמנם יש אזכור לאור יום וטמפרטורה בתחילת הפסנכונה. אינה  (4)תשובה  

יום משפיע על טמפרטורה, אלא רק על מנת לציין  שישנם מקומות בעולם בהם החלוקה לעונות לא נעשית לפי 

 .נפסלתהתשובה מדדים אלה. 

 

 נכונה. (2)תשובה  15.

 

בשאלה  השואלת מה ניתן להבין לגבי הודו מהפסקה השנייה. את הפסקה כבר קראנו ממוקדתזוהי שאלה  

בהודו יש שלוש עונות; חורף, קיץ, הקודמת, כעת נמצא רק את החלק הרלוונטי בו מוזכרת הודו. בפסקה נאמר 

. לאחר מכן מוזכרת שכנתה של הודו, בנגלדש, בה ועונת המונסון, שבה  יש גשמים כבדים במיוחד ורוחות חזקות

 . יש שש עונות בשנה. נעבור לתשובות ונחפש תשובה מתאימה

 

אינה נכונה. בפסקה לא נאמר שבהודו יורד פחות גשם מאשר מקוסטה ריקה, ואף ניתן לשער שיורד בה  (1)תשובה  

 התשובה נפסלת.יותר גשם עקב המונסונים. 

התשובה נכונה. בנגלדש מתוארת כשכנתה של הודו, כלומר, ככל הנראה שתי המדינות קרובות זו לזו.  (2)תשובה  

 .מתאימה

נה נכונה. בפסקה נאמר במפורש שבהודו קיימת עונת המונסון, המתאפיינת בגשמים כבדים. אי (3)תשובה  

 נפסלת.התשובה 

אינה נכונה. בפסקה נאמר שהודו יש שלוש עונות, אחת מהן היא החורף, אך לא נאמר דבר על כך  (4)תשובה  

 התשובה נפסלת.שהחורף קר שם באופן מיוחד. 

 

 נכונה. (4)תשובה  16.

 

. נקרא את הפסקה תוך בה אנו נשאלים מה מטרתה העיקרית של הפסקה האחרונהממוקדת שאלה  זוהי 

. בפסקה נאמר שאפילו אנשים שחיים באותו המקום התמקדות במילים המוכרות ובקשרים בין המשפטים

נה מגדירים לעיתים עונות בדרכים שונות. למשל, בקצה הצפוני של אוסטרליה, רוב האנשים מדברים על העו

הילידים באזור, מחלקים את השנה  ,Yolngu-הרטובה, העונה היבשה וההכנה לקראת לעונה הרטובה. אבל ה

לשמונה עונות, כאשר לכל אחת מהן דפוס שונה של תנאי מזג אויר, חיי צומח, והתנהגות בעלי חיים. עם זאת, ללא 

הפסקה עוסקת בעיקרה  חלוף הזמן.  תלות במקום מגוריהם, רוב האנשים משתמשים בעונות על מנת לציין את

בכך שאפילו לאנשים שמתגוררים באותו המקום יש לעיתים חלוקה שונה לעונות. בנוסף, בסוף הפסקה נאמר 

 שהשימוש בעונות לציון הזמן שחולף הוא דבר אחד המשותף לכולם. נחפש תשובה מתאימה.
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ת בחלקים שונים של אוסטרליה, אלא מציגה את אינה נכונה. הפסקה לא עוסקת בהשוואה בין עונו (1)תשובה  

אוסטרליה כדוגמה למדינה בה אפילו אנשים שחיים באותו מקום, עדיין עשויים להשתמש בחלוקה שונה לעונות. 

 .נפסלתהתשובה 

אינה נכונה. בפסקה אמנם מוזכר שישנם אנשים המחלקים את הקצה הצפוני של אוסטרליה לשלוש  (2)תשובה  

 בכדי לציין שישנם גם אנשים שמחלקים את העונות באזור באופן אחר. התשובה ספציפית מידי. עונות, אך רק

 .נפסלתהתשובה 

אינה נכונה. בפסקה אמנם נאמר שהילידים בקצה הצפוני של אוסטרליה מחלקים את האזור לשמונה  (3)תשובה  

משלה, אך זוהי רק דוגמה לדרך אחת בה עונות, שכל אחת מהן מתאפיינת במזג אויר, צמחיה והתנהגות בעלי חיים 

התשובה התושבים במקום מחלקים את השנה לעונות ולא מטרתה העיקרית של הפסקה. התשובה ספציפית מידי. 

 נפסלת.

נכונה. הפסקה אכן עוסקת בכך שעונות יכולות להיות מחולקות ביותר מדרך אחת אפילו באותו האזור,  (4)תשובה  

 .מתאימההתשובה לכך.  ואוסטרליה ניתנת כדוגמה

 

 נכונה. (1) תשובה 17.

 

נקרא את המשפט בשורה זו.  eachנשאלים למה מתייחסת המילה . אנו 17המכווינה לשורה  ממוקדתזוהי שאלה   

, הילידים באזור, מחלקים את Yolngu-במשפט נאמר שה. דות במילה ובהקשר בו נאמרההתמקהרלוונטי תוך 

. ת )כלומר לכל עונה( דפוס שונה של תנאי מזג אויר, חיי צומח, והתנהגות בעלי חייםהשנה לשמונה עונות, לכל אח

  .תשובה מתאימהנחפש . מתייחסת לעונות השונות eachנוכל להסיק מתוך הקשר שהמילה 

 

 התשובה נפסלת. ילידים. -native people (1)תשובה  

 התשובה נפסלת.שנה.  -year (2)תשובה  

 .מתאימההתשובה עונה.  -season (3) תשובה 

 .נפסלתהתשובה תבנית, דפוס.  -pattern (4)תשובה  

 

 נכונה. (3)תשובה  18.

 

נענה תחילה על שאר השאלות ואז נחזור  .בה אנו נשאלים מהי המטרה המרכזית של הקטע כלליתזוהי שאלה  

יום וציינה שהם כמעט לא הפסקה הראשונה הסבירה מתי וכיצד התפתחו סימני הפיסוק שאנו מכירים ה אליה.

וקיבל את  61-הפסקה השנייה הציגה את סיפורו של סימן פיסוק חדש שנולד בשנות ה. השתנו במרוצת השנים

זכה  intrerrobang-. את הפסקה השלישית לא קראנו במלואה אך בתחילתה נאמר שהinterrobangהכינוי 

באותו סימן פיסוק. נראה כי הפסקה הראשונה היא , כך שככל הנראה גם פסקה זו ממשיכה לעסוק ריותאלפופול

נחפש תשובה . והתהודה לה זכה interrobang-הקדמה כללית לסימני פיסוק ושאר הקטע עוסק בהתפתחות ה

 מתאימה.
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הקטע עוסק בהתפתחות של סימן פיסוק ספציפי ולא בשינויים שעברו סימני פיסוק באופן אינה נכונה.  (1)תשובה  

 .נפסלתהתשובה בפסקה הראשונה נאמר במפורש כי סימני הפיסוק כמעט ולא השתנו לאורך השנים. כללי. בנוסף, 

בפסקה הראשונה אמנם מסבירים מדוע משתמשים בסימני פיסוק, אך רוב הטקסט עוסק אינה נכונה.  (2) תשובה        

 .נפסלתהתשובה . התשובה ספציפית מידי. interrobangבסיפורו של סימן הפיסוק 

 .מתאימההתשובה . 21-, שהומצא במאה הinterrobang . רוב הטקסט אכן עוסק בסימן הפיסוקנכונה (3)תשובה  

לא נעשית בקטע השוואה בין סימני פיסוק שונים, אלא מוצג בו סיפור התפתחותו של סימן  אינה נכונה. (4)תשובה  

 התשובה נפסלת.פיסוק אחד באופן ספציפי. 

 

 ה.נכונ (4)תשובה  19.

 

בה אנו נשאלים על אילו מהשאלות שמופיעות שבתשובות אין מענה בפסקה הראשונה. נקרא  ממוקדתזוהי שאלה  

את הפסקה תוך התמקדות המילים המוכרות. בפסקה נאמר שסימני פיסוק, כמו נקודות ופסיקים, הם סמלים 

תחו באירופה במהלך ימי שמסייעים בהבנת טקסט כתוב. רוב סימני הפיסוק שנמצאים בשימוש היום התפ

, עם הגעתם של הספרים המודפסים לעולם, סימנים אלה עברו תקנון ועוגנו בכתיבה. מאז, 15-הביניים. במאה ה

 .סימני הפיסוק השתנו מעט מאוד. נעבור לתשובות וננסה למצוא שאלה עליה אין מענה בפסקה

 

בפסקה מוזכרים פסיקים ונקודות כדוגמאות לסימני  אינה נכונה. 'מהן מספר דוגמאות לסימני פיסוק?' (1)תשובה  

 .נפסלתהתשובה . פיסוק

'מהי המטרה של סימני הפיסוק?' בפסקה נאמר שסימני פיסוק הם סמלים שמטרתם אינה נכונה.  (2)תשובה  

 .נפסלת. התשובה לסייע בקריאת טקסט

נאמר שסימני הפיסוק של היום התפתחו 'מתי נוצרו סימני הפיסוק של היום?' בפסקה   אינה נכונה. (3)תשובה  

 נפסלת.התשובה באירופה בתקופת ימי הביניים, ולא השתנו כמעט מאז. 

בפסקה אין התייחסות לתדירות השימוש  הרב ביותר?'. השימוש'באיזה סימן פיסוק נעשה  נכונה. (4)תשובה  

 מתאימה. הבסימני פיסוק שונים, כלומר, אין בפסקה הראשונה מענה לשאלה זו. התשוב

 

 נכונה. (3)תשובה  20.

 

. נקרא את הפסקה תוך לפי הפסקה השנייה interrobangהשואלת מה נכון לגבי המילה ממוקדת זוהי שאלה  

מרטין קיי ספקטור, שהיה העורך של מגזין כלשהו  1962-בפסקה נאמר שב. התמקדות בחלק הרלוונטי

(TYPEtalks) ,מורת רוח על הנטייה של כותבים להשתמש בצירוף של סימני  יצר סימן פיסוק חדש. ספקטור הביע

שאלה וסימני קריאה יחד בסוף משפט שאלה, לצורך הבעת הפתעה או רגשות עזים. הוא האמין כי שאלות אלו 

יראו טוב יותר עם סימן פיסוק שישלב את שני האחרים יחד. הוא יצר סמל והזמין את קוראי המגזין שלו להציע 

שמשמעותה שאלה,  interrogativeשילוב של המילה  -interrobangסוק החדש. השם שנבחר היה שם לסימן הפי

, interrobang. הפסקה כולה עוסקת במילה ; שם שדפסים השתמשו בו עבור סימן קריאהbangושל המילה 

 נחפש תשובה הכוללת מידע שמופיע בפסקה לגביה.
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-מקוראי המגזין להציע שם לסימן הפיסוק ובחר בסוף בנכונה. בפסקה נאמר שספקטור ביקש  (1)תשובה  

interrobang .מתאימההתשובה . כלומר, אכן משתמע כי המילה נבחרה מתוך ההצעות שהעלו קוראי המגזין. 

להיפך, נכתב  .interrobangאינה נכונה. בפסקה לא נאמר שהיו מילים שספקטור העדיף על פני המילה  (2)תשובה  

 התשובה נפסלת.לה שנבחרה מבין כל ההצעות שהועלו. במפורש כי זו המי

, אלא שההשראה למילה interrobangאינה נכונה. בפסקה לא נאמר שדפסים נהגו להשתמש במילה  (3)תשובה  

 התשובה נפסלת., שהיה כינוי שהשתמשו בו דפסים לתיאור סימן קריאה. bang לקוחה חלקית מהמילה

א נאמר שספקטור הגה את הרעיון בעצמו, אלא שביקש מקוראי המגזין שלו אינה נכונה. בפסקה ל (4)תשובה  

 .נפסלתהתשובה  להציע שם וזו המילה שנבחרה.

 

 נכונה. (4)תשובה  21.

שבשורה  offbeatנשאלים איזו מילה הכי דומה במשמעותה למילה אנו  .14המכווינה לשורה  ממוקדתזוהי שאלה  

-במשפט נאמר שבשל היותו חדש ו. דות במילה ובהקשר בו נאמרההתמק. נקרא את המשפט הרלוונטי תוך זו

offbeat הלא שגרתיות, ה 61-מספיק על מנת להתאים לשנות ה-interrobang הפך לפופולרי במידה מסוימת .

. נוכל קונבנציונליותהלא  61-היא תיאור לסימן הפיסוק, שמסביר מדוע הוא תפס תאוצה בשנות ה offbeatהמילה 

נחפש היה שונה או מעניין מספיק ולכן התאים לרוח התקופה וזכה לפופולריות.  interrobang-שה להסיק

  .בתשובות מילה בעלת משמעות דומה

 

בגלל שהיה רציני, שכן  61-התאים לשנות ה interrobang-לא הגיוני שה. רציני -serious אינה נכונה. (1)תשובה  

 התשובה נפסלת. חוסר שגרתיות.לפי הטקסט שנים אלו התאפיינו דווקא ב

 התשובה נפסלת.סימן פיסוק לא יכול להיות חזק. התשובה אינה הגיונית.  חזק. -strongאינה נכונה.  (2)תשובה  

סימן פיסוק לא יכול להיות בלתי אפשרי. התשובה אינה  .בלתי אפשרי -impossible אינה נכונה. (3) תשובה 

 .נפסלתהתשובה הגיונית. 

שמתוארות  61-יוצא דופן. בהחלט יתכן שבגלל היותו יוצא דופן התאים לשנות ה - unusualנכונה. (4)תשובה  

 .מתאימההתשובה  כשנים לא שגרתיות.

 

 נכונה. (4)תשובה  22.

. לפי interrobangבה אנו נשאלים בסופה של איזו מהשאלות הבאות הכי סביר שיופיע   ממוקדתזוהי שאלה  

 ק זה משמש להבעת הפתעה או רגשות חזקים, נחפש תשובה מתאימה מבין השאלות המוצגות.הטקסט, סימן פיסו
 

 .אינה נכונההתשובה  'מה שמך?' (1)תשובה  

 .אינה נכונההתשובה 'האם אתה חושב שירד גשם  היום?'  (2)תשובה  

 .אינה נכונה התשובה 'האם אני יכול לעזור לך? (3)תשובה  

  .מתאימההתשובה עשות מעשה שכזה!?!?!?' 'איך יכולת ל (4)תשובה  
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 פרק שני -אנגלית  -פתרונות 
 
מספר 

 השאלה
2 1 3 4 5 6 7 8 9 20 22 21 23 24 25 

התשובה 
 הנכונה

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

 
מספר 

 השאלה
26 27 28 29 10 12 11 

התשובה 
 הנכונה

1 2 1 4 3 4 2 

 

 

נחפש מילה שתתאר את אבקת  .שאבקת צ'ילי היא משהו פלפלים אדומים, שום, אורגנו וכמון במשפט נאמר .3

 ( מתאימה.3תשובה ) הצ'ילי ואת העובדה שהיא עשויה מרכיבים רבים.

 ."של פלפלים אדומים טחונים, שום, אורגנו וכמון תערובתאבקת צ'ילי היא " 

 

 טיוטה, תרשים -draft (1)תשובה  

 קובץ -file( 2)תשובה  

 תערובת -blend (3)תשובה  

 טווח -) 4range)תשובה  

 

שלקיחת משהו קטן של אספירין בכל יום עשוי לסייע במניעת התקפי לב. המילה החסרה צריכה  במשפט נאמר 2.

( 3תשובה )לתאר את מה שכדאי לקחת מהאספירין כטיפול מונע להתקף לב, כנראה כמויות קטנות מהתרופה. 

 מתאימה.

 "נמוכים על בסיס יומי, עשויה לסייע במניעת התקפי לב. מינוניםילת אספירין בנט" 

 

 טעויות -errors (1)תשובה  

 נטל, עול -burdens (2)תשובה  

 מינונים -doses (3)תשובה  

 שכבות -layers( 4)תשובה  
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לשהן, המופרדות על ידי יש גבעות נמוכות כ ,(Newfoundland’s rocky) שלמשהו של מקום מסוים במשפט נאמר 3.

. המילה החסרה קשורה ככל הנראה לפני השטח של המקום או למראה שלו, ובכל אופן צריכה להיות עמקים רבים

 ( מתאימה.2תשובה )קשורה לטבע. 

של הרוקי, ניופאונדלנד )שמורת טבע בפרובינציית ניופאונדלנד שבקנדה(, מתאפיין בגבעות נמוכות,  הנוף" 

 "די עמקים רבים.על י המופרדות

 

 ציוד -equipment (1)תשובה  

 נוף landscape- (2) תשובה 

 ועידה -conference (3)תשובה  

 סמכות -authority (4)תשובה  

 

, משהו היא המשיכה 1927שהבוטנאית הנודעת אגנס ארבר עבדה במעבדת בלפור שבקיימברידג' עד  במשפט נאמר 4.

אגנס עבדה בקיימברידג' והמשיכה את המחקר במעבדה משלה,  כלומר  לפי המשפט .את מחקרה במעבדה משלה

 (1)תשובה רק לאחר מכן. נחפש מילת קישור שתשלים את הסדר הכרונולוגי של ההתרחשויות באופן הגיוני. 

 מתאימה.

המשיכה את מחקרה  , ולאחר מכן1927הבוטנאית הנודעת אגנס ארבר עבדה במעבדת בלפור שבקיימברידג' עד " 

 ".מעבדה משלהב
 

 לאחר מכן -thereafter (1)תשובה  

 אם כי -albeit (2)תשובה  

 שבו )באותו המקום( -wherein (3)תשובה 

 כמו כן -moreover (4)תשובה 

 

המילה החסרה  .1965-אנג'לס ב בלוסWatts עשו משהו במחוז  (Fierce race)נאמר שמהומות כלשהן  במשפט 5.

 למהומות, כנראה פרצו או התחוללו.צריכה להיות פועל שמתייחס 

 מתאימה. (1)תשובה 

 ."1965במחוז וואטס שבלוס אנג'לס, בשנת  פרצו מהומות גזע פראיות" 

 

 פרצו -erupted (1)תשובה  

 התפנקו indulged- (2)תשובה 

 סוננו - filtered (3) תשובה

 ניתנו, חולקו -dispensed (4)תשובה 
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יסטוריים חשובים הם משהו בארכיון הלאומי של ארצות הברית, שממוקם שהרבה מסמכים הבמשפט נאמר  6.

המילה החסרה צריכה לתאר את הקשר בין המסמכים לארכיון, ככל הנראה שם נמצאים מסמכים  בוושינגטון.

 מתאימה. (2)תשובה אלה. 

 שינגטון."  בארכיון הלאומי של ארצות הברית, שממוקם בוו מאוכסניםהרבה מסמכים היסטוריים חשובים "

 

 מבוימים -staged (1)תשובה 

 מאוכסנים -housed (2) תשובה

 מורמים -raised (3)תשובה 

 נדחקים לפינה, בפינה -cornered (4)תשובה 

 

, נלכדו שם אחרי שהפכו למשהו באצות. Sargasso-שלפי האגדה, הרבה סירות שהפליגו בים הבמשפט נאמר  7.

קשור לאצות ויכול להסביר מה הוביל למצב בו הסירות נלכדו, ככל הנראה המילה החסרה צריכה להיות פועל ש

 מתאימה. (2)תשובה הספינות נתקעו באצות. 

 באצות." סתבכוהלפי האגדה, הרבה סירות שהפליגו בים סרגסו, נלכדו שם אחרי ש"

 

 הוכתמו, התלכלכו -tarnished (1)תשובה 

 הסתבכו -entangled (2)תשובה 

 דאגו, שקעו במחשבות -preoccupied (3)תשובה 

 התפזרו -dispersed (4)תשובה 

 

נאמר שהרבה מעבודות האמנות יקרות הערך הערך שקרה להן משהו במהלך מלחמת העולם השנייה, לא  במשפט .8

הוחזרו לבעליהן החוקיים. המילה החסרה צריכה לתאר מה קרה ליצירות האומנות, נאמר שהן לא הוחזרו 

 מתאימה.  (4)תשובה ומכאן שבמהלך המלחמה הן כנראה נגנבו.  לבעליהן החוקיים

 במהלך מלחמת העולם השנייה, לא הוחזרו לבעליהן החוקיים ". נבזזושמעבודות האמנות יקרות הערך  רבות"

 

 נגרם -inflicted (1)תשובה 

 הוגדלו -magnified (2)תשובה 

 חרגו -exceeded (3)תשובה 

 ו, נשדדונבזז -plundered (4)תשובה  

 

 נכונה. (1)תשובה  .9

נאמר שמחקרים מראים כי אפילו אצל אורגניזמים פשוטים יחסית, התנהגות מושפעת מהרבה במשפט המקורי  

גנים.  המשפט מתאר קשר של העצמה; אפילו באורגניזמים פשוטים ישנם גנים רבים האחראים על התנהגות. 

 מתאימה. (3) תשובהנחפש תשובה שחוזרת על רעיון מרכזי זה. 
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שמחקר שנעשה על אורגניזמים פשוטים יחסית, הראה אילו גנים משפיעים אינה נכונה. בתשובה נאמר  (1)תשובה  

על צורות התנהגות שונות. המשפט המקורי עסק בכך שישנם הרבה גנים שמשפיעים על התנהגות ולא בשיוך בין כל 

 התשובה נפסלת.העצמה. גן להתנהגות עליה הוא משפיע. בנוסף, חסר קשר של 

בתשובה נאמר שלמרות שעד כה נעשו מחקרים על אורגניזמים יחסית פשוטים בלבד, רבים נכונה.  אינה (2)תשובה  

מהגנים המשפיעים על התנהגות כבר התגלו. במשפט המקורי לא נאמר שהמחקרים נעשו על אורגניזמים פשוטים 

ם אלה ישנם גנים רבים המשפיעים על התנהגות. בנוסף, המילה בלבד, אלא שלפי מחקרים אפילו בקרב אורגניזמי

למרות מבטאת קשר של ניגוד שלא הופיע במשפט המקורי. קיימים כאן קשרים של ניגוד ובלעדיות שלא הופיעו 

 .נפסלתהתשובה במשפט המקורי. זהו מידע סותר ושינוי ברעיון המרכזי. 

עו על כך שישנם גנים רבים המשפיעים על התנהגות, אפילו בקרב נאמר שמחקרים הצבי נכונה. בתשובה (3)תשובה  

אורגניזמים פשוטים יחסית.  קיים כאן קשר של העצמה, לפיו אפילו אצל יצורים פשוטים ישנם הרבה גנים 

 .מתאימההתשובה המשפיעים על התנהגות. 

ם על התנהגות, ניתן לצפייה נאמר שמחקרים מראים שהאופן בו גנים משפיעינכונה. בתשובה אינה  (4)תשובה  

בצורה הטובה ביותר בקרב אורגניזמים פשוטים יחסים. המשפט המקורי לא עסק בהשוואה בין יצורים שונים 

ובשאלה בקרב מי ניתן לראות את אופן השפעת הגנים על ההתנהגות הכי טוב, אלא בכך שגנים רבים משפיעים על 

אן קשר של השוואה שלא הופיע במשפט במקורי, זהו שינוי ברעיון התנהגות אפילו בקרב יצורים פשוטים. קיים כ

 .נפסלת התשובההמרכזי. 

 

 נכונה. (4) תשובה 10.

רוברט פרוסט זכה בפרס הפוליצר הראשון שלו מבין ארבעה סך הכל. המשפט  1924שבשנת  במשפט המקורי נאמר 

נחפש תשובה . זו היו שלוש פעמים נוספותמתייחס לזמן בו קיבל לראשונה פרוסט פוליצר, ומוסיף שאחרי פעם 

 מתאימה. (4) תשובההחוזרת על רעיון מרכזי זה. 

 

במשפט המקורי נאמר  .1924שפרוסט זכה בארבעה פרסי פוליצר בשנת נכונה. בתשובה נאמר אינה  (1)תשובה  

 .תנפסלהתשובה שפרוסט קיבל את הפוליצר הראשון שלו בשנה זו, ולא את כל הארבעה בבת אחת. 

אמנם . פרוסט הפך להיות הראשון שזכה בארבעה פרסי פוליצר 1924-נאמר שב תשובהאינה נכונה. ב (2)תשובה  

יש התייחסות לנקודת הזמן, אך במשפט המקורי נאמר שבשנה זו פרוסט קיבל את הפרס הראשון שלו מבין 

חרים שלא קיימת במשפט ארבעה, ולא שהיה הראשון שקיבל ארבעה. מתקיימת כאן השוואה בין פרוסט לא

 התשובה נפסלת.המקורי. זהו מידע סותר ושינוי ברעיון המרכזי. 

פרוסט קיבל פרס פוליצר בפעם הרביעית.  במשפט המקורי נאמר  1924-שב נכונה. בתשובה נאמראינה  (3)תשובה  

ה לזמנים המהווה שבשנה זו פרוסט קיבל את הפרס הראשון מבין ארבעה ולא את הרביעי. זוהי התייחסות שגוי

 .נפסלתהתשובה מידע סותר. 

. נשמר 1924שפרוסט זכה בפרס פוליצר ארבע פעמים, הראשונה מביניהן בשנת  נכונה. בתשובה נאמר (4)תשובה  

, ובארבעה פרסי פוליצר בסך הכל 1924-הקשר שהופיע במשפט המקורי, לפיו פרוסט זכה לראשונה בפוליצר ב

 .תאימהמהתשובה לאורך שנות חייו. 
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 נכונה. (1)תשובה  11.

 stone לתהליך הדפוס שידוע בשם comprehensiveפרסם מדריך  Aloys Senefelder-נאמר שבמשפט המקורי  

lithography,  המשפט עוסק באדם בשם . 1818בשנתAS  שפרסם ספר הדרכה העוסק בשיטת דפוס כלשהי

 מתאימה. (3)רעיון מרכזי זה. תשובה חפש תשובה החוזרת על נ. 1818, בשנת SLהידועה בשם 

 

, היה הראשון שתיאר את שיטת SL-שעסק ב 1818משנת  ASבתשובה נאמר שספרו של . אינה נכונה (1)תשובה  

 AS-ש הדפוס הזו לפרטי פרטים. ההתייחסות לזמן ולתוכן הספר אמנם  מתאימה, אך במשפט המקורי לא נאמר

 .נפסלתהתשובה הוספה של מידע המהווה שינוי ברעיון המרכזי.  היה הראשון שתיאר שיטת דפוס זו. זוהי

,  כלל סקירה כללית על כל שיטות SL-שעסק ב 1818משנת  ASבתשובה נאמר שספרו של נכונה. אינה  (2)תשובה  

ולא הייתה כל  SLבמשפט המקורי נאמר שהספר עסק בשיטת הדפוס  .הדפוס שהיו בשימוש באותה התקופה

 נפסלת.התשובה ת דפוס אחרות. זהו מידע סותר ושינוי ברעיון המרכזי. התייחסות לשיטו

, נוגעת בכל AS, ונכתבה על ידי SL-שעסקה ב 1818בתשובה נאמר שחוברת ההדרכה משנת  נכונה. (3)תשובה  

. SLמדריך מקיף שעסק בשיטת דפוס בשם  ASההיבטים של שיטת דפוס זו. המשמעות היא שבשנה זו פרסם 

 .אימהמתובה התש

, היה המומחה המוביל 1818בשנת  SL, שכתב חוברת הדרכה בנושא AS-בתשובה נאמר ש אינה נכונה. (4) תשובה 

כתב חוברת בנושא, אך לא נעשתה השוואה בין  AS-בכל הנוגע לטכניקת הכתיבה הזו. במשפט המקורי נאמר ש

 נפסלת. יון המרכזי. התשובההידע שלו לבין הידע של אחרים בנושא. זוהי הוספת מידע ושינוי ברע

 

  ( נכונה.4)תשובה  12.

את הכניסה הראשית של הספרייה הציבורית של ניו יורק.  flank ששני אריות אבן  גדוליםמשפט המקורי נאמר ב 

המשפט מדבר על אריות אבן גדולים שעושים משהו בכניסה לספריה הציבורית של ניו יורק. נוכל להסיק שככל 

 מתאימה. (4) ם בכניסה. נחפש תשובה שתחזור על רעיון מרכזי זה באופן הטוב ביותר.הנראה הם מוצבי

 

שזוג של אריות מגולפים מאבן הוצבו לאחרונה מחוץ לספריה הציבורית של נכונה. בתשובה נאמר אינה  (1)תשובה  

ונה(. כמו כן חסרה ניו יורק. נוספה כאן התייחסות לזמן בו הוצבו הפסלים שלא הופיעה במשפט המקורי )לאחר

 התייחסות לגודל הפסלים. זהו שינוי ברעיון במרכזי. התשובה נפסלת.

בתשובה נאמר שהספרייה הציבורית של ניו יורק ידועה בפסלי האבן בדמות אריות  אינה נכונה. (2)תשובה  

ריות, אלא שממוקמים ליד הכניסה הראשית. במשפט המקורי לא נאמר שהספרייה מפורסמת בפסלי האבן של הא

  נפסלת.התשובה רק צוין שהם נמצאים שם. זהו שינוי ברעיון המרכזי. 

בתשובה נאמר שאל תוך האבן שנמצאת מעל הכניסה הראשית לספרייה הציבורית של ניו נכונה. אינה  (3)תשובה  

בן שבכניסה, יורק, נחצבו דמויות של שני אריות. במשפט המקורי לא נאמר שדמויות של אריות גולפו אל תוך הא

אלא שישנם שני פסלי אבן שנמצאים בכניסה. כמו כן חסרה התייחסות לגודל האריות. זהו מידע לא מדויק ושינוי 

 .נפסלתהתשובה במערכת היחסים במשפט. 

בתשובה נאמר שאריות אבן עצומים ניצבים מכל צד של דלתות הכניסה הראשיות של הספרייה  נכונה. (4)תשובה  

יו יורק . מערכת היחסים שהופיעה במשפט המקורי נשמרת, לפיה בכניסה לספריה יש שני אריות הציבורית של נ

 .מתאימההתשובה אבן גדולים. 
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 נכונה. (2)תשובה  .31

 

. נרפרף לאמנית מקצועית לפי הטקסט Patience Lovell Wrightהשואלת מתי הפכה  ממוקדמתזוהי שאלה  

, והשאיר 1769(. במשפט נאמר שכשבעלה נפטר בשנת 3וונטי )שורה מתחיל הפסקה עד שנמצא את החלק הרל

 חפש תשובה מתאימה.אותה עם חמישה ילדים לפרנס, התחביב שלה הפך למקצוע. נ
 

אינה נכונה. בתחילת הפסקה השנייה נאמר שבשנה זו עברה רייט ללונדון, אך היא נהייתה אמנית  (1)תשובה  

 ת.נפסלהתשובה מקצועית עוד לפני כן. 

 .מתאימההתשובה בפסקה הראשונה נאמר שלאחר שבעלה מת, התחביב של רייט הפך למקצוע. נכונה.  (2)תשובה  

. התשובה , אך התחילה לפסל למחייתה עוד לפני כן1772רייט נסעה לאנגליה רק בשנת אינה נכונה.  (3)תשובה  

 נפסלת.

 .נפסלתתשובה ף הקטע בהקשר אחר. . המהפכה האמריקאית מוזכרת רק בסונכונהאינה  (4)תשובה  

 

 נכונה. (2)תשובה  14.

 

נקרא זו.  בשורהש moldingלה המילמה מה משמעות אנו נשאלים  .3המפנה אותנו לשורה  תממוקדזוהי שאלה  

במשפט נאמר שבמשך הרבה שנים, רייט שעשעה  .המילה וההקשר בו נאמרה בין את תפקידנסה להת המשפט ונא

נוכל להסיק מתוך ההקשר שהיא עיצבה או של פנים משעווה או מבצק ללחם.  moldingל ידי את בעלה וילדיה ע

 . חפש תשובה המתאימה לכךיצרה צורה של פנים מהבצק והשעווה במטרה לשעשע את משפחתה. נ

 

 . התשובה נפסלת.מילוי - stuffing (1)תשובה  

 .מתאימההתשובה עיצוב.   -shaping  (2)תשובה  

 התשובה נפסלת.לבישה.  - dressing (3)תשובה  

 .נפסלתהתשובה . צביעהpainting -  (4)תשובה  

 

 נכונה. (3)תשובה  15.

 

נקרא את הפסקה תוך התמקדות . . אנו נשאלים עשתה רייט בזמן שעבדה לפי הפסקה השנייהממוקדתזוהי שאלה  

מה מוזיאון שהוצגו בו דמויות שעווה של , רייט עברה ללונדון, שם הקי1772-בפסקה נאמר שב בחלק הרלוונטי.

ידוענים אנגלים מאותה התקופה. האליטה של לונדון הוקסמה מדמותה הססגונית של רייט, מהייחודיות שלה, 

ומדיבורה, שהיה לעיתים קרובות בוטה. היוזמה העסקית שלה נחלה הצלחה מיידית. פיישנס עיצבה את דמויות 

אותן מתחת לסינר שלה, תוך כדי שהיא שובה את לב המודלים שלה  השעווה שלה בחיקה, בעודה מחביאה

היסטוריון של האומנות, הייתה לה פראות אנרגטית כשהיא  ,William Dunlapומבקרים אחרים בשיחה. לפי 

 .מתאימה שמוזכרת בפסקהנחפש תשובה עבדה. 
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 ת.התשובה נפסל אין התייחסות לכך שעבדה בעמידה.אינה נכונה.  (1)תשובה  

 . התשובה נפסלת.. דווקא נאמר שהיא הייתה מרתקת בשיחה את הסובביםאינה נכונה (2) תשובה 

נאמר שפיישנס נהגה לעבוד תוך כדי שהיא מחביאה את הדמויות שעיצבה מתחת לסינר.  נכונה. (3)תשובה  

 מתאימה.התשובה 

דה, אלא דווקא פראית ואנרגטית. לא נאמר שפיישנס הייתה רגועה ומאופקת כשעבנכונה. אינה  (4)תשובה  

 נפסלת.התשובה 

 

 נכונה. (3)תשובה  16.

 

נקרא את הפסקה בתוך  .השואלת מה ניתן להסיק מהפסקה האחרונה לגבי המלך ג'ורג' ממוקדתזוהי שאלה         

ג'ורג'  התמקדות בחלקים המתייחסים למלך ג'ורג'. בפסקה נאמר שבין הנתינים היוקרתיים של פיישנס, היו המלך

והמלכה שארלוט. אמרו שרייט כינתה את המלך בשם פרעה, והטיפה לו על היחס הגרוע שלו למושבות 

האמריקאים. במהלך המהפכה האמריקאית, רייט הביעה את תמיכתה במושבות, דבר שעשה נזק לפופולאריות 

חלצה לעזרתם של שלה בחוגי המלוכה הבריטיים, אם כי לא הרס אותה. מאמינים שבמספר מקרים היא נ

המתיישבים המורדים, על ידי כך שסיפקה להם מודיעין בנוגע לתכניות הבריטים כיצד להכניע אותם. נחפש 

 תשובה מתאימה.

 

נכונה. בפסקה נאמר שפיישנס השוותה את המלך ג'ורג' לפרעה ודיברה אליו בצורה בוטה, אך נוכל  (1)תשובה  

התשובה על כך, שכן הוא ואשתו מתוארים כנתינים של פיישנס. להסיק שככל הנראה המלך לא העניש אותה 

 .מתאימה

אינה נכונה. בפסקה לא נאמר שהמלך ג'ורג' אסר על רכישת יצירותיה של רייט, ולמעשה אין כלל  (2)תשובה  

 התשובה נפסלת.התייחסות לאמנות שלה בפסקה. 

ך ג'ורג' על יחסו הרע למושבות, כלומר, נרמז בפסקה נאמר במפורש שרייט הטיפה למל אינה נכונה. (3) תשובה 

 נפסלת.התשובה . שהוא לא היה אוהד במיוחד כלפיהן

אמנם נאמר שנהוג להאמין שרייט העבירה מידע למורדים, אך לא נאמר שזה קרה  אינה נכונה. (4)תשובה  

 .פסלתנהתשובה בודאות, ובכל אופן אין התייחסות לשאלה האם המלך ג'ורג' היה מודע  לכך. 

 

 נכונה. (2)תשובה  17.

 

בה אנו נדרשים לתת כותרת מתאימה לקטע. ננסה לאסוף כמה שיותר מידע מהשאלות עליהן  כלליתזוהי שאלה  

קראנו שפיישנס נהגה לשעשע את בעלה וילדיה על ידי עיצוב צורות של פנים מבצק  14-ו 13בשאלות  .ענינו עד כה

טר, והשאיר אותה עם חמישה ילדים לפרנס, תחביב זה הפך למקצוע. בפסקה או משעווה. כמו כן, לאחר שבעלה נפ

השנייה הוזכר שפיישנס עברה ללונדון, שם הקימה מוזיאון שנחל הצלחה מיידית. בנוסף נאמר שלפיישנס הייתה 

אישיות כובשת ומעט פראית ואף האליטה של לונדון הוקסמה ממנה. הפסקה האחרונה עסקה בכך שהיתה 

גם עם המלך ג'ורג' והרשתה לעצמה לדבר אליו בבוטות ובישירות בכל הנוגע לדעתה על יחסו לבני עמה מיודדת 

האמריקאים, ואף העבירה מידע למורדים לפי השמועות. הקטע מספר את סיפורה של פיישנס לובל רייט, שהייתה 

 .פסלת מוכשרת ואדם כובש ודעתן. נחפש תשובה מתאימה
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. 'דעותיה הפוליטיות של פיישנס לובל רייט'. אמנם מוזכר כי פיישנס עזרה למורדים אינה נכונה (1)תשובה  

האמריקאים ונזפה במלך ג'ורג' על יחסו אליהם, אך זה נאמר בקצרה רק בפסקה האחרונה. התשובה ספציפית 

 התשובה נפסלת.מידי. 

ת סיפורה של פיישנס, שהייתה אמנית נכונה. 'פיישנס לובל רייט: אמנית ומורדת'. הקטע אכן מספר א (2)תשובה  

 .מתאימההתשובה שלא הלכה לפי המוסכמות, והייתה בעלת אישיות לא שגרתית. 

'פיישנס לובל רייט: תמונות מהמהפכה האמריקאית'. המהפכה האמריקאית מוזכרת  .נכונהאינה  (3) תשובה 

 .נפסלתתשובה הבקצרה רק בפסקה האחרונה. 

מוזיאון השעווה של לונדון של פיישנס רייט'. אמנם בפסקה השנייה נאמר שרייט הקימה אינה נכונה. ' (4)תשובה  

מוזיאון שעווה שהצליח, אך שאר הטקסט עוסק ברייט באופן כללי ולא במוזיאון שהקימה בלבד. התשובה 

 .נפסלתהתשובה ספציפית מידי. 

 

 נכונה. (3) תשובה 18.

 

איזה מהמשפטים שבתשובות יכול להיאמר על ידי יצרן שנוהג לפי מר ם לובה אנו נדרשי ממוקדתזוהי שאלה  

נחפש את המושג הרלוונטי בטקסט וננסה להבין מתוך ההקשר מהי מדיניות . planned obsolescenceמדיניות של 

זו.  המושג מופיע לראשונה בתחילת הפסקה השנייה. בפסקה נאמר שהיום, למרבה הצער, רוב היצרנים נוהגים 

. במטרה להבטיח שהלקוחות ימשיכו לחזור, הם מייצרים באופן מכוון  planned obsolescenceניות של במדי

של בית שלא ניתן לתקן, וגופי תאורה חתומים וסגורים, כדי שלא תהיה  appliancesצעצועים שנשברים בקלות, 

נאמר שהיצרנים שנוקטים אפשרות להחליף בהם נורה שנשרפה. נעצור כאן וננסה לענות על השאלה. בפסקה 

או כאלה שאי אפשר לתקן; זאת על מנת להבטיח  איכותייםבמדיניות זו, מייצרים בכוונה תחילה מוצרים לא 

עבור שלקוחות יחזרו שוב, ככל הנראה לאחר שהמוצר לא יהיה שמיש ולא תהיה להם בררה מלבד לרכוש חדש. נ

  .יניות זוונחפש משפט שמתאים לייצג יצרן הנוקט במד ותתשובל
 

כלומר, אם נייצר . שנה, אנשים לא יצטרכו לקנות חדשות' 21. 'אם מכוניות יחזיקו מעמד במשך נכונה (1)תשובה  

מכונית שתחזיק מעמד לזמן קצר אנשים יצטרכו לחזור לקנות מכונית חדשה יחסית מהר. גישה זו מתאימה 

 מתאימה.התשובה למדיניות המתוארת. 

'אנחנו יכולים להרוויח יותר כסף על ידי מכירת חלקי חילוף מאשר באמצעות מכירה של נה. נכואינה  (2)תשובה  

דווקא יאמין   ,planned obsolescenceמוצרים חדשים'. לפי המתואר בפסקה סביר שיצרן שנוקט במדיניות של  

 תשובה נפסלת.השיוכל להרוויח יותר כסף אם הצרכן יחזור לקנות ממנו מוצר חדש לאחר שהישן יתקלקל. 

'אנשים לא יקנו כלי בית שדורשים תיקון לעיתים קרובות'. להיפך, לפי המדיניות נכונה. אינה  (3)תשובה         

המתוארת, אם מוצר הוא באיכות נמוכה ונוטה להתקלקל יש סבירות גבוהה יותר שהצרכן יחליף אותו במהרה 

 התשובה נפסלת.ויקנה אחר במקומו. 

'אנשים היום נפטרים מדברים מהר יותר מאשר בעבר'. אמנם הטקסט מרמז לכך, אך נכונה.  אינה (4)תשובה  

 .התשובה נפסלתהמשפט לא ממחיש את המדיניות המוזכרת ופחות מתאים בהקשר זה. 
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 נכונה. (4)תשובה  19.

 

. פיע בשורה זוהמו throw-away culture. אנו נשאלים מה משקף המונח 14המפנה לשורה  תממוקדזוהי שאלה  

נקרא את השורה וננסה להבין את משמעות המושג בהקשר בו הוא מוזכר. במשפט נאמר שהחברה המערבית הפכה 

להיות, במידה רבה, תרבות "משליכה". בעקבות המידע שאספנו בשאלה הקודמת נוכל להסיק שהכוונה היא לכך 

וק לפח מוצר שמתקלקל ולקנות במקומו חדש שבימינו תחלופה של מוצרים היא גבוהה, שכן אנשים נוטים לזר

 . חפש תשובה המתאימה לכךבמקום לתקנו.  נ

 

התשובה יתכן כי זה נכון, אך זה פחות מתאים בהקשר. . אינה נכונה. 'הסביבה הולכת ומזדהמת' (1)תשובה  

 נפסלת.

לא נאמר על כך דבר, . ים'אינה נכונה. 'צרכנים לא יכולים להרשות לעצמם את כל הפריטים שהם רוכש (2)תשובה  

התשובה ובכל אופן העובדה שאנשים משליכים מוצרים לא בהכרח אומרת שאין להם כסף לקנות מוצרים חדשים. 

 .נפסלת

אינה נכונה. 'אין מספיק פחי אשפה להכלת כל הזבל שנזרק'. זה לא מוזכר בטקסט ופחות מתאים  (3) תשובה 

 התשובה נפסלת.בהקשר המתואר. 

אינה נכונה. 'אנשים היום נפטרים מדברים מהר יותר מאשר מבעבר'. נאמר בטקסט שמוצרים  (4)תשובה  

שמיוצרים היום הם באיכות נמוכה יותר, ושהתרבות המערבית מתאפיינת בנטייה לזרוק דברים מהר יחסית. 

 .מתאימההתשובה 

 

 נכונה. (1)תשובה  20.

 

פסקה וננסה להבין במה ת ה. נקרא אהפסקה האחרונה השואלת מה מטרתה העיקרית של תממוקדזוהי שאלה  

יותר ויותר אנשים מעדיפים סחורות . נמצאת בעליה countermovement בפסקה נאמר שבכל אופן, היא עוסקת.

שנייה שעמדו במבחן הזמן. מספר אתרי אינטרנט מציעים סחורה באיכות גבוהה עם -פריטים יד  -שהן וינטאג'

. יוזמות מסוג זה עשויות בסופו של דבר appliancesחרים מספקים הוראות לתיקון של אחריות לטווח ארוך, וא

. בפסקה נאמר שאנשים נוטים להעדיף סחורות ישנות planned obsolescence-ל renderingלהצליח לעשות 

נאמר ואיכותיות, וכי ישנם גם ספקים ויצרנים ששמים דגש על שימוש במוצר לפרק זמן ממושך. בסוף הפסקה 

. בפסקה ניתנות דוגמאות למגמה הסותרת planned obsolescenceשיוזמות כאלה יכולות לעשות משהו לתופעת 

את מה שקראנו עד כה, ונוכל להסיק מתוך הקשר שיוזמות כאלה עשויות למגר את התופעה של יצור סחורות 

הרעיון המרכזי של הפסקה בצורה נחפש תשובה החוזרת על  באיכות נמוכה, או לכל הפחות להקטין את היקפה.

 . הטובה ביותר
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שנייה, אך עובדה זו מובאת -אינה נכונה. אמנם נאמר בפסקה שישנם אנשים שקונים פריטים יד (1)תשובה  

התשובה כדוגמה בלבד למגמה רחבה יותר של חזרה לקניית מוצרים איכותיים ועמידים. התשובה ספציפית מידי. 

 .נפסלת

נכונה. אמנם מוזכרים בפסקה אתרים שמסייעים לצרכנים, אך הם משמשים כדוגמה להצגת אינה  (2)תשובה  

 .נפסלתהתשובה מגמה כללית של חזרה לרכישת מוצרים איכותיים ושמירה עליהם. התשובה ספציפית מידי. 

 מתאימה.התשובה  נכונה. הפסקה אכן עוסקת במתנגדים לתופעה ובניסיון לצמצם את היקפה. (3)תשובה  

מטרתה העיקרית של הפסקה היא לא לתת מידע אודות היכן כדאי לקנות מוצרים באיכות  אינה נכונה. (4)תשובה  

 נפסלת.התשובה . planned obsolescence -גבוהה, אלא להציג באופן כללי את המגמה הנגדית לתופעת ה

 

 נכונה. (4)תשובה  21.

 

 .נאסוף את המידע עד כה וננסה לענות על השאלה .ם לפי הקטעהשואלת מה נכון לגבי יצרני כלליתזוהי שאלה  

, כלומר הם planned obsolescenceהמכונהשרוב היצרנים היום נוקטים במדיניות בשאלה הראשונה קראנו 

או כאלה שאי אפשר לתקן, על מנת להבטיח שהלקוחות יחזרו שוב.  איכותייםמייצרים בכוונה תחילה מוצרים לא 

שהחברה המערבית נוטה לזרוק דברים במהירות מבלי להשקיע בתיקון שלהם, ולרכוש מוצרים  לאחר מכן נאמר

חדשים במקומם. הפסקה האחרונה עסקה במגמה נגדית שמתחילה לתפוס תאוצה ועשויה לעזור למגר את תופעת 

 . נעבור לתשובות ונחפש תשובה מתאימה.planned obsolescence-ה

 

 התשובה נפסלת. ת אולי מסקנה מתבקשת אך זה לא נאמר בטקסט.אינה נכונה. זא (1)תשובה  

אינה נכונה. בחלקים שקראנו לא נאמר על כך דבר, ננסה למצוא תשובה שתתאים למידע שקראנו.  (2)תשובה  

 התשובה נפסלת.

 .לתנפסהתשובה אין התייחסות בקטע לאופן שבו היצרנים תופסים את העדפות הצרכן.  אינה נכונה. (3) תשובה 

נכונה. בתחילת הפסקה השנייה נאמר במפורש שהרבה יצרנים היום מייצרים במתכוון סחורה שלא  (4)תשובה  

 .מתאימההתשובה  מחזיקה לאורך זמן.

 

 נכונה. (2)בה תשו 22.

 

בה אנו מתבקשים להשלים לאיזה מהאזכורים שבתשובות מחבר הקטע מתנגד. נעבור על כל  כלליתזוהי שאלה  

 .בין את המילה בהקשר בו היא נאמרה בטקסט. נחפש תשובה מתאימהתשובה ונ
 

של משק בית, בגדים, ופריטים  appliances-ש נורמהנאמר שזו הייתה פעם  3אינה נכונה. בשורה  (1)תשובה  

אחרים, נשארו במצב טוב במשך עשרות שנים. לפי מה שקראנו בקטע נראה שהמחבר מתנגד לתרבות ה"השלכה" 

 התשובה נפסלת. את ימינו ולכן נצפה שדווקא יתמוך בנורמה שהייתה מקובלת פעם.שמאפיינת 
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נאמר שכתוצאה מתרבות ה"השלכה", אנשים מבזבזים זמן וכסף ועשויים להיתפס  15נכונה. בשורה  (2)תשובה  

דף אחר תמידי וחסר מנוחה אחר דברים חדשים. ניכר כי מחבר הקטע אינו בעד תרבות ה"השלכה" וכי המר מרדףל

 .מתאימההתשובה דברים חדשים נתפס בעיניו כדבר שלילי. 

לטווח  אחריותנאמר שמספר אתרי אינטרנט מציעים סחורה באיכות גבוהה עם  21בשורה  .נכונהאינה  (3) תשובה 

, planned obsolescence. מחבר הקטע נגד המדיניות של appliancesארוך, ואחרים מספקים הוראות לתיקון של 

 .נפסלתתשובה הן סביר שדווקא יתמוך באחריות לטווח ארוך על מוצר. ולכ

יוזמות כדוגמת אלה שהוזכרו קודם לכן, עשויות בסופו של דבר להצליח נאמר ש 21אינה נכונה. בשורה  (4)תשובה  

מסוג זה  יוזמותבשאלה הקודמת הסקנו שמשמעות המשפט היא ש. planned obsolescence-ל renderingלעשות 

 .נפסלתהתשובה  עשויות לעזור במיגור התופעה, שהוא דבר חיובי בעיני מחבר הקטע. 

 




