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תשובה ( )1נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :מקרר גורם לדבר להישאר טרי.
בתשובה ( )2יש יחס דומה :מטרייה גורמת לדבר להישאר יבש.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
מברק הוא הודעה קצרה.
מכבש הוא כלי שבאמצעותו הופכים משהו לסלול.
מפסק יכול לגרום למקום להיות חשוך.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה מברק היא :הודעה מהירה ודחופה הנשלחת באמצעות הדואר או בטלגרף.
משמעות המילה מכבש היא :רכב כבד לסלילת כבישים.
משמעות המילה מפסק היא :רכיב חשמלי שיכול לפתוח מעגל חשמלי ,לדוגמה כזה המשמש להדלקה וכיבוי אור.

.1

תשובה ( )4נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :נלעג הוא מי שאחר פעל כלפיו בלעג.
בתשובה ( )4יש יחס דומה :מכובד הוא מי שאחר פעל כלפיו בכבוד.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
דעתן הוא מי שמביע את הדעה שלו.
מנומס הוא מי שנוהג בנימוס.
גאוותן הוא מי שמאופיין בגאווה עצמית.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה דעתן היא :אדם המביע את דעתו בתקיפות ובעקשנות.
משמעות המילה גאוותן היא :מתנשא ,שחצן.
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.3

תשובה ( )2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :בהתמדה פירושו ללא הפסקה.
בתשובה ( )1יש יחס דומה :בנקל פירושו ללא מאמץ.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
בעקיפין הוא דבר שנעשה על ידי תיווך.
בחטף פירושו במהירות.
במקביל פירושו באותו הזמן.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה בנקל היא :פשוט ,קל.
משמעות המילה בעקיפין היא :באופן שאינו ישיר.
משמעות המילה בחטף היא :במהירות.

.4

תשובה ( )3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :קפץ פירושו ָסגַר.
בתשובה ( )3יש יחס דומה :פער פירושו פתח.
מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג ,נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
שחרר הוא מי שגרם לאחר לצאת דרך מה שפתח.
הכניס הוא מי שגרם לאחר לעבור דרך פתח.
טרק הוא מי שעשה את ההפך מפתח.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה קפץ היא :סגר ,אטם.
משמעות המילה פער היא :פתח לרווחה.
משמעות המילה טרק היא :סגר בעוצמה.

.5

תשובה ( )3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :תערוכה מורכבת ממספר מוצגים.
בתשובה ( )3יש יחס דומה :משלחת מורכבת ממספר שליחים.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
עוגה ניתן לחלק לפרוסות.
מתפרה היא מקום לתיקון או ייצור בגדים.
מדשאה היא משטח אדמה ששתול בו דשא (ולא מורכבת ממספר דשאים).
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה מדשאה היא :משטח אדמה ששתול בו דשא.
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תשובה ( )2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :פזיז הוא תיאור למישהו שעשה משהו באופן מהיר.
בתשובה ( )1יש יחס דומה :ארכני הוא תיאור למישהו שעשה משהו באופן ארוך.
מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג ,נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
מרבי פירושו הרב ביותר.
יפהפה הוא דבר יפה מאוד.
ממותק הוא דבר שהוסף לו משהו כדי שיהפוך למתוק.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה פזיז היא :לא מחושב ,פועל באופן מהיר.
משמעות המילה ארכני היא :ארוך יתר על המידה.
משמעות המילה מרבי היא :הגדול ביותר ,הרב ביותר.
משמעות המילה יפהפה היא :יפה מאוד.
משמעות המילה ממותק היא :דבר שהוסיפו לו סוכר או ממתיק אחר.

.7

תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין על איזו הנחה סברתם של הכלכלנים אינה מתבססת ,יש להבין תחילה מה טענו על פי הקטע.
הכלכלנים סבורים שהקמת מפעלים בפריפריה מסייעת בשני היבטים – גם באמצעות הגדלת הכנסות הערים
ממיסי ארנונה וגם באמצעות הגדלת היצע מקומות העבודה.
תשובה ( )1אינה נכונה .מהקטע ניתן להבין שהכלכלנים אכן מניחים כי הגדלת מספר מקומות עבודה באזור
כלשהו מסייעת לכלכלת האזור ,מכיוון שהם מציינים זאת כאחד משני היתרונות בהקמת המפעלים בפריפריה.
תשובה ( )2נכונה .הכלכלנים כלל אינם מתייחסים לפערי מיסי הארנונה בין המרכז לפריפריה ,ולכן טענה זו אינה
יכולה לבסס את דבריהם.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .מהקטע ניתן להבין שהכלכלנים אכן מניחים שהמפעלים מגייסים עובדים מקרב תושבי
האזור הסמוך לו ,מכיוון שהם מקשרים בין הקמת המפעלים סמוך לערים בפריפריה לבין הגדלת היצע מקומות
העבודה לתושבי הערים האלו.
תשובה ( )4אינה נכונה .מהקטע ניתן להבין שהכלכלנים אכן מניחים כי מפעלים משלמים ארנונה לעיירה
שבסמוך אליה הם נמצאים ,מכיוון שהם מציינים זאת כאחד משני היתרונות בהקמת המפעלים בפריפריה.
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תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין איזו אפשרות היא המתאימה ביותר להיות כוונת דבריה של נועה ,יש להבין את השיחה בינה לבין
גיא.
גיא שאל את נועה מה מונע מאנשים לאכול בדרך לקופה את האוכל הנקנה לפי משקל .כלומר גיא מזהה כי ניתן
לאכול מן האוכל שנקנה לפי משקל וכך לא לשלם עליו .נועה ענתה לו כי רק גנב ישמע את קריאתה של הפרצה,
כלומר ,נועה טוענת שרק אדם שאינו ישר ישים לב לבעייתיות הזאת וינסה לנצל אותה לטובתו .מכאן ,ניתן להבין
שיש בדבריה ביקורת כלפי דבריו של גיא.
תשובה ( )1אינה נכונה .מדבריה של נועה ניתן להבין כי היא אומנם מסכימה עם גיא בדבר הבעייתיות הקיימת
בשיטת הקנייה ,אך היא מבקרת אותו על שחשב לנצל זאת ,ולא מבקרת את השיטה.
תשובה ( )2אינה נכונה .מדבריה של נועה ניתן להבין כי היא מזהירה את גיא שלא יאכל דבר שלא שילם עליו ,אך
לא בגלל העובדה שיוכל להיתפס ,אלא מכיוון שהתנהגות זו נתפסת בעיניה כבעייתית ושלילית.
תשובה ( )3נכונה .מדבריה של נועה ניתן להבין כי היא מבקרת את גיא על שחשב בכלל על האפשרות לאכול פרי
שלא שילם עליו ומדמה אותו לגנב שרואה פרצה ומנסה לנצל אותה.
תשובה ( )4אינה נכונה .מדבריה של נועה לא ניתן להבין כי היא מודה לגיא על שהסב את תשומת ליבה לאפשרות
שלא חשבה עליה בעצמה .ניתן להבין כי היא מביעה ביקורת חריפה על כך שחשב על כך בכלל.

.9

תשובה ( )4נכונה.
על מנת להבין מה נכון לומר על "החלקיק התואם" ,יש לקרוא את הפסקה.
בתחילה נאמר כי לכל חלקיק בטבע יש אנטי-חלקיק הזהה לו בכל תכונותיו הפיזיקליות חוץ ממטענו החשמלי
(זולת) .בהמשך מתוארת דוגמה; אלקטרון ואנטי-אלקטרון שבאים במגע האחד עם השני ,כלומר חלקיק עם
האנטי-חלקיק שלו.
אם כן ,ניתן להבין שהחלקיק התואם הנזכר בסוף הפסקה מתייחס על פי ההגדרה שנאמרה בתחילת הפסקה,
לחלקיק שזהה בתכונותיו הפיזיקליות לתכונותיו של האנטי-חלקיק ,מלבד מטענו החשמלי .תשובה ( )4נכונה.

.20

תשובה ( )3נכונה.
על מנת למצוא איזה מן המצבים אינו אפשרי ,יש לעבוד עם התשובות ולראות מה אינו מקיים את הכללים.
תשובה ( )1אינה נכונה .ברשות מקומית שבה  055תושבים יכולים לכהן  6חברי מועצה .אמנם ,על פי הטבלה,
ברשות מקומית שבה עד  1,555תושבים (ובמקרה זה  )055יכולים לכהן רק  0חברי מועצה ,אך שר הפנים רשאי
להגדיל את מספרם עד למספר המרבי הקבוע בטבלה לקטגוריה שאחריה (ובמקרה זה בקטגוריית 'עד 3,555
תושבים' יכולים להיות לכל היותר  9חברי מועצה).
תשובה ( )2אינה נכונה .ברשות מקומית שבה  4,555תושבים יכולים לכהן  11חברי מועצה .אמנם ,על פי הטבלה,
ברשות מקומית שבה עד  20,555תושבים (ובמקרה זה  )4,555יכולים לכהן עד  10חברי מועצה ,אך שר הפנים
רשאי להגדיל את מספרם עד למספר המרבי הקבוע בטבלה לקטגוריה שאחריה (ובמקרה זה בקטגוריית 'יותר מ-
 20,555תושבים' יכולים להיות לכל היותר  21חברי מועצה).
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תשובה ( )3נכונה .ברשות מקומית שבה  2,055תושבים לא יכולים לכהן  16חברי מועצה .על פי הטבלה ,ברשות
מקומית שבה עד  3,555תושבים (ובמקרה זה  )2,055יכולים לכהן עד  9חברי מועצה ,ואילו שר הפנים רשאי
להגדיל את מספרם עד למספר המרבי הקבוע בטבלה לקטגוריה שאחריה (ובמקרה זה בקטגוריית 'עד 20,555
תושבים' יכולים להיות לכל היותר  10חברי מועצה) .מכיוון שמכהנים  16חברי מועצה ,מצב זה אינו אפשרי על פי
החוק.
תשובה ( )4אינה נכונה .ברשות מקומית שבה  35,555התושבים יכולים לכהן  25חברי מועצה .על פי הטבלה,
ברשות מקומית שבה יותר מ 20,555 -תושבים (ובמקרה זה  )35,555יכולים לכהן עד  21חברי מועצה.

.22

תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין את כוונת המשפט השני בפסקה ,יש לקרוא את כל הפסקה.
במשפט הראשון נאמר כי הסוציולוג באומן טען כי הצורך באמביוולנטיות (דו-ערכיות) חיוני ,ואי-הכרעה היא
הכרחית .כלומר ,ניתן להבין שאי-הכרעה היא סוג של אמביוולנטיות כיוון שאמביוולנטיות הינה מצב בו יש
ניגודיות כלשהי .המשפט השני מציג פרדוקסליות מסויימת; לא ניתן לקבל לחלוטין את טענתו של באומן ,מכיוון
שאם נקבל אותה ללא אמביוולנטיות ,נחתור תחתיה .כלומר ,אם נסכים עם באומן ,שיש צורך באמביוולנטיות,
נצטרך גם שלא להסכים עימו ומכאן שיש פרדוקס בקבלת הטענה שלו .תשובה ( )3חוזרת על רעיון זה ,ולכן היא
התשובה נכונה.
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תשובה ( )4נכונה.
על מנת להבין איזו עובדה עשויה להסביר את המקרה המתואר בפסקה ,יש לקרוא את הפסקה.
בפסקה מתוארים שני מצבים הקשורים לזמן בו אורית קוראת את הנבואה של אלחנן האסטרולוג:
 קריאה בעיתון לאחר שקרה לה אירוע משמח במהלך היום. קריאה בעיתון בבוקר לפני שחל איזשהו אירוע (משמח או לא) ביום של אורית.בשני המצבים אלחנן מנבא לבני המזל של אורית יום מוצלח .כשאורית קוראת את העיתון לאחר שקרה לה
אירוע משמח ,היא שמה לב שהנבואה התגשמה ,אך ברוב הפעמים שהיא קוראת את העיתון בבוקר לא קורה לה
אירוע משמח במהלך היום ,כלומר הנבואה לא מתגשמת.
תשובה ( )1אינה נכונה .העובדה כי לאורית קורים אירועים משמחים רק ב 25%-מן הימים אינה מסבירה את
המקרה המתואר בפסקה ,שכן בפסקה לא נזכרת כמות הפעמים שלאורית קורים אירועים משמחים ,ולכן לא
ניתן לדעת אם לאורית קורים אירועים כאלו רק ב 25%-מן הימים.
תשובה ( )2אינה נכונה .העובדה כי רק לעתים נדירות אורית מעיינת בעיתון אחרי שקורה לה אירוע משמח אינה
מסבירה את המקרה המתואר בפסקה ,שכן עובדה זו קשורה רק למקרים שבהם אורית קוראת בעיתון לאחר
שקורה לה מקרה משמח ,אך אינה מסבירה את המקרים שבהם אורית קוראת את הנבואה בבוקר והיא לא
מתגשמת.
תשובה ( )3אינה נכונה .העובדה כי ציפייה לאירוע משמח מעלה את הסיכוי שאירוע כזה אכן יתרחש אינה
מסבירה את המקרה המתואר בפסקה ,שכן ברוב הפעמים שאורית קוראת בבוקר את התחזית ורואה שאלחנן
ניבא לה יום מוצלח ,אירוע כזה דווקא לא מתרחש.
תשובה ( )4נכונה .העובדה כי אלחנן מעולם לא פרסם תחזית יומית שבה לא ניבא יום מוצלח לבני המזל של
אורית יכולה להסביר את המקרה המתואר בפסקה ,שכן אם אלחנן תמיד מנבא יום מוצלח לבני המזל של אורית
אין זה מפתיע שלעתים הנבואה מתגשמת ולעתים לא.

© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ
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תשובה ( )4נכונה.
על מנת להבין מהי ציוויליזציה לשיטתו של הנטינגטון ,יש לקרוא את הפסקה.
בתחילה נאמר כי הנטינגטון מתייחס לציוויליזציה כישות תרבותית מסוג מסוים .הוא טוען שלכפרים ,לחבלי
ארץ ,לקבוצות אתניות וללאומים יש תרבויות ייחודיות וכי יכולות להיות מספר ישויות בעלות אותה תרבות
רחבה ,אך לכל אחת מהן יש מאפיינים היחודיים לה; לדוגמה שני כפרים איטלקיים שונים בעלי תרבות
איטלקית ,או קהילות אירופאיות שלהן מאפיינים תרבותיים משותפים (אירופיים) השונים מהקהילות באפריקה
או בסין .בסוף נאמר שעצם העובדה שאפריקאים ,סינים ואנשי מערב אינם חלק מישות תרבותית רחבה יותר ,זה
מה שהופך אותם לציוויליזציה .כלומר ,ציוויליזציה היא ישות תרבותית שאינה חלק מישות רחבה יותר.
תשובה ( )1אינה נכונה .ישות תרבותית הנפרשת על אזור גאוגרפי אחד אינה ציוויליזציה ,אלא ישות תרבותית
שאינה חלק משום ישות תרבותית רחבה יותר.
תשובה ( )2אינה נכונה .קבוצה של קהילות בעלות מאפיינים תרבותיים משותפים המבדילים אותן מקהילות
אחרות אינה הגדרה מדוייקת לציוויליזציה לשיטתו של הנטינגטון .על פי הנטינגטון ציוויליזציה היא ישות
תרבותית שאינה חלק מישות רחבה יותר ואין קשר לדמיון של או לשוני לקהילות אחרות.
תשובה ( )3אינה נכונה .ישות תרבותית הכוללת את האפריקאים ,את הסינים ואת אנשי המערב אינה בהכרח
ציוויליזציה ,מכיוון שלשיטתו של הנטינגטון קהילות אלה מוגדרות כציוויליזציה רק אם הן אינן חלק משום
ישות תרבותית רחבה יותר .על פי הפסקה ,כל אחת מקבוצות אלו היא ישות בפני עצמה שכן הקבוצה אינה
משתייכת לישות רחבה יותר.
תשובה ( )4נכונה .בסוף הפסקה נאמר כי לשיטתו של הנטינגטון ישות תרבותית מוגדרת כציוויליזציה רק אם
היא אינה חלק משום ישות תרבותית רחבה יותר.
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תשובה ( )4נכונה.
על מנת להבין את דבריה של פרופסור קדמי ,יש לקרוא אותם ולתמצתם בצורה שיטתית.
המשפט הוא משפט תנאי ,ולכן מורכב משני חלקים:
בתחילה נאמר כי 'לולא (אם לא) התגלו בעת האחרונה ספרים שנכתבו בשפה הגאלית העתיקה ושאינם ספרי
קודש' ,כלומר בפועל התגלו ספרים בגאלית עתיקה שאינם ספרי קודש.
בחלקו השני נאמר כי 'הייתי מתקשה לתמוך בעמדתם' ,ולכן בפועל קל לפרופסור קדמי לתמוך 'בעמדתם של אלו
הפוסלים את טענתה של פרופסור שושן מתחילת דרכה כהיסטוריונית' .כלומר קל להתנגד לדבריה של שושן
מתחילת דרכה.
לסיכום המשפט :התגלו לאחרונה ספרים בגאלית עתיקה שאינם ספרי קודש ,ולכן קל לפרופסור קדמי להסתייג
מדבריה של פרופסור שושן בתחילת דרכה .מכאן ניתן להבין שבתחילת דרכה טענה פרופסור שושן כי כל הספרים
בגאלית עתיקה הינם ספרי קודש.
תשובה ( )1אינה נכונה .מן המשפט ניתן להסיק כי היא מסתייגת מדבריה של שושן.
תשובה ( )2אינה נכונה .מן המשפט ניתן להסיק כי בעת האחרונה התגלו ספרים הכתובים בגאלית עתיקה שאינם
ספרי קודש.
תשובה ( )3אינה נכונה .מן המשפט ניתן להסיק כי בתחילת דרכה טענה פרופסור שושן שכל הספרים בשפה
הגאלית העתיקה היו ספרי קודש ולא שכל ספרי הקודש נכתבו בשפה הגאלית העתיקה.
© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ
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תשובה ( )4נכונה .ניתן להסיק כי בתחילת דרכה טענה פרופסור שושן שכל הספרים שנכתבו בגאלית עתיקה היו
ספרי קודש ,ולאחרונה התגלו ממצאים שמפריכים זאת .לכן ,ניתן להבין כי מבקריה של פרופסור שושן טוענים
שלא כל הספרים שנכתבו בגאלית הם ספרי קודש.
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תשובה ( )2נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים ,יש לבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו
תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.
תשובה ( )1נכונה .בתחילה נאמר שהממצאים שהתגלו מחלישים את ההשערה שאחיפשת השני הקים את העיר,
מכיוון שהם בנויים (ניכרת בהם) בהשפעת אדריכלות מצרית .בהמשך נאמר שהאדריכלות המצרית נעלמה
מהאזור לאחר (בעקבות) כיבושיו של אחיפשת השני .אם כן ,יש הגיון בהשלמה זו ,מכיוון שהנימוק אכן מחליש
את ההשערה; בעקבות כיבושי אחיפשת השני ההשפעה המצרית נעלמה ,ולכן אם מופיעה אדריכלות מצרית
בעיר ,היא לא נעשתה בימיו.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתחילה נאמר שהממצאים שהתגלו מחזקים את ההשערה שאחיפשת השני הקים את
העיר ,מכיוון שהם בנויים (ניכרת בהם) בהשפעת אדריכלות מצרית .בהמשך נאמר שהאדריכלות המצרית חדרה
לאזור זמן רב אחרי כיבושיו של אחיפשת השני .אם כן ,אין הגיון בהשלמה זו ,מכיוון שהנימוק אינו מחזק את
ההשערה; ההשפעה המצרית הגיעה זמן רב לאחר כיבושי אחיפשת השני ,ולכן לא הגיוני שהאדריכלות המצרית
מחזקת את ההשערה שהוא הקים את העיר.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתחילה נאמר שהממצאים שהתגלו מפריכים את ההשערה שאחיפשת השני הקים את
העיר ,מכיוון שלא ניכרת בהם השפעת אדריכלות מצרית .בהמשך נאמר שהאדריכלות המצרית חדרה לאזור זמן
רב לפני כיבושיו של אחיפשת השני .אם כן ,אין הגיון בהשלמה זו ,מכיוון שהנימוק אינו מחליש את ההשערה,
אלא מחזק אותה; האדריכלות המצרית הייתה קיימת זמן רב לפני אחיפשת השני ,ולכן אם היא לא מופיעה,
ניתן להניח שהוא זה שבנה את העיר.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתחילה נאמר שהממצאים שהתגלו מפריכים את ההשערה שאחיפשת השני הקים את
העיר ,מכיוון שלא ניכרת בהם השפעת אדריכלות מצרית .בהמשך נאמר שהאדריכלות המצרית נעלמה מהאזור
לאחר (בעקבות) כיבושיו של אחיפשת השני .אם כן ,אין הגיון בהשלמה זו ,מכיוון שהנימוק אינו מחליש את
ההשערה ,אלא מחזק אותה; בעקבות כיבושי אחיפשת השני ההשפעה המצרית נעלמה ,ולכן אם היא אינה
מופיעה ,ניתן להניח שהוא זה שבנה את העיר.

© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ
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תשובה ( )2נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים ,יש לבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו
תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.
תשובה ( )1נכונה .בתחילה נאמר שרבים מתנגדים להגבלת חופש הביטוי ,כלומר חושבים שצריך לתת חופש ביטוי
מלא ,מכיוון שלטענתם חופש הביטוי הוא עקרון חשוב בדמוקרטיה .בהמשך נאמר שהדובר מתנגד לכך ,כלומר
הוא בעד הגבלת חופש הביטוי ,מכיוון שהרווח שבמתן חופש ביטוי מלא (בלתי מוגבל) קטן מן הסכנות הכרוכות
בו ,כלומר יש בחופש ביטוי מלא יותר סכנות מאשר יתרונות .אם כן ,יש הגיון בהשלמה זו ,מכיוון שטענתו של
הדובר אכן מנוגדת לדעת הרבים.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתחילה נאמר שרבים תומכים בהגבלת חופש הביטוי ,אף על פי שחופש הביטוי הוא
עקרון חשוב בדמוקרטיה .בהמשך נאמר שהדובר מתנגד לכך ,כלומר בעד חופש ביטוי מלא ,מכיוון שהנזק שבמתן
חופש ביטוי מלא (בלתי מוגבל) עולה על הרווח שבו ,כלומר יש בחופש ביטוי מלא יותר סכנות מאשר יתרונות .אם
כן ,אין הגיון בהשלמה זו ,מכיוון שעמדת הדובר אינה מנוגדת לעמדת הרבים המתוארת במשפט הראשון.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתחילה נאמר שרבים תומכים בהגבלת חופש הביטוי ,מכיוון שחופש הביטוי הוא עקרון
חשוב בדמוקרטיה .ניתן להפסיק את הקריאה ,מכיוון שאין היגיון בכך שהסיבה להגבלת חופש הביטוי היא
חשיבות עקרון זה.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתחילה נאמר שרבים מתנגדים להגבלת חופש הביטוי ,כלומר חושבים שצריך לתת חופש
ביטוי מלא ,מכיוון שלטענתם חופש הביטוי הוא עקרון חשוב בדמוקרטיה .בהמשך נאמר שהדובר מתנגד לכך,
כלומר הוא בעד הגבלת חופש הביטוי ,מכיוון שהנזק שבמתן חופש ביטוי מלא (בלתי מוגבל) קטן מן הרווח שבו,
כלומר יש בחופש ביטוי מלא יותר יתרונות מאשר סכנות .אם כן ,אין הגיון בהשלמה זו ,מכיוון שהדובר נגד מתן
חופש ביטוי מלא ,אך מסביר כי חופש מלא הוא דווקא דבר טוב.
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תשובה ( )3נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים ,יש לבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו
תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתחילה נאמר שקשה יותר להבחין בספינות טרופות באזורים שיש בהם זרמים תת-
ימיים ,על אף שהזרמים מאפשרים לצמחים "להתיישב" על שרידי הספינות וכך להסוותם .אם כן ,אין הגיון
בהשלמה זו ,מכיוון שקיים קשר של סיבה בין חלקי המשפט ולא קשר של ניגוד; קשה להבחין בספינות באזורים
עם זרמים ,שכן הם מאפשרים לצמחים להסוות אותן.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתחילה נאמר שקל יותר להבחין בספינות טרופות באזורים שיש בהם זרמים תת-ימיים,
על אף שהזרמים אינם מאפשרים לצמחים "להתיישב" על הספינות וכך להסוותם .אם כן ,אין הגיון בהשלמה זו,
מכיוון שקיים קשר של סיבה בין חלקי המשפט ולא קשר של ניגוד; קל להבחין בספינות באזורים עם זרמים,
שכן הם אינם מאפשרים לצמחים להסוות אותן.
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תשובה ( )3נכונה .בתחילה נאמר שקשה יותר להבחין בספינות טרופות באזורים שאין בהם זרמים תת-ימיים,
מכיוון שהזרמים אינם מאפשרים לצמחים "להתיישב" על שרידי הספינות וכך להסוותם .אם כן ,יש הגיון
בהשלמה זו ,מכיוון שנאמר שכשיש זרמים ,צמחייה לא "מתיישבת" על הספינות ,וכך הן לא מוסוות .לכן ,אם
אין זרמים ,צמחים "מתיישבים" על הספינות וקשה להבחין בהן.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתחילה נאמר שקל יותר להבחין בספינות טרופות באזורים שאין בהם זרמים תת-ימיים,
מכיוון שהזרמים אינם מאפשרים לצמחים "להתיישב" על הספינות וכך להסוותם .אם כן ,אין הגיון בהשלמה זו,
מכיוון שנאמר שכשיש זרמים ,צמחייה לא "מתיישבת" על הספינות ,וכך הן לא מוסוות .לכן ,אם אין זרמים,
צמחים "מתיישבים" על הספינות וקשה להבחין בהן.

.28

תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין מהו "הדבר" (שורה  ,)4יש לקרוא את השורה הרלוונטית.
במשפט הרלוונטי נאמר כי הדבר נראה לא סביר ,ולכן יש לקרוא את המשפט הקודם על מנת להבין לְ מה המילה
מתייחסת .במשפט המקדים מתוארת ערמת חול שמוציאים ממנה גרגיר חול אחד ,ועולה השאלה האם הדבר
יהפוך אותה ללא-ערמה.
תשובה ( )1אינה נכונה .האפשרות ששינויים קטנים ובלתי מורגשים יצטברו לכדי שינוי מהותי אינה "הדבר",
מכיוון שהתשובה כללית מדי ביחס לנאמר בשורות הרלוונטיות ,שם הייתה התייחסות להוצאת גרגיר חול מתוך
ערמה.
תשובה ( )2נכונה .האפשרות שאוסף גרגירים יחדל להיות ערמה אם נוציא ממנו גרגיר אחד היא "הדבר" ,מכיוון
שהמידע נאמר במשפט המקדים שאליו מתייחסת המילה.
תשובה ( )3אינה נכונה .האפשרות שפרדוקס הערמה מתקיים במציאות אינה "הדבר" ,מכיוון שהמידע לא נאמר
במשפט המקדים שאליו מתייחסת המילה.
תשובה ( )4אינה נכונה .האפשרות להוציא גרגיר אחד מתוך ערמת חול אינה "הדבר" ,מכיוון שבמשפט המקדים
יש התייחסות להפיכת הערמה ללא ערמה לאחר הוצאת גרגיר ,ולא רק להוצאת הגרגיר.

.29

תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין על איזה מהשאלות אפשר להחיל את פרדוקס הערמה ,יש להבין מהו הפרדוקס על פי הפסקה
הראשונה.
בתחילה מוסבר כי הפרדוקס מעלה את התהייה כיצד סדרה של שינויים קטנים ובלתי-מורגשים יכולה להצטבר
לכדי שינוי גדול ומהותי .דוגמאות לכך יש בסוף הפסקה הראשונה – מתי נקבע שמוצר כלשהו יקר? איך ניתן
להכריע אם אדם כלשהו קירח?
תשובה ( )1נכונה .השאלה מתי תינוק הופך לפעוט ממחישה את הפרדוקס .באמצעות שינויים קטנים מתרחש
תהליך שבשלב מסוים ניתן להגיד כי קרה שינוי ,אך לא ניתן להגיד מתי בדיוק התרחש השינוי .בדוגמה זו נוכל
להבחין כי לא ניתן להצביע על השלב המדויק בו תינוק הופך לפעוט.
בתשובות ( )3( ,)2ו )4(-מוצגות שאלות שאינן ממחישות את הפרדוקס .לשאלות אלה יש תשובה מוחלטת והן לא
רלוונטיות בהקשר של שינויים קטנים כמו בפרדוקס הערמה; כמות המים בבקבוק נקבעת על פי נפחו ,כל מדינה
קובעת את הגיל בו ניתן להוציא רישיון ובכל מבחן נקבע סרגל הציונים ומכאן שניתן לדעת מה הציון הנמוך
ביותר.
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תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין למה "להתחיל אפילו ממיליארד גרגירים" ,יש לקרוא את השורות הרלוונטיות בפסקה השנייה.
המשפט שבשאלה נאמר בתוך סוגריים ,ומתייחס על הסכמת הכלל בנוגע לנכונותה של ההנחה הראשונה .על פי
הנחה  ,1מיליון גרגירים מהווים ערמה ,ואילו בסוגריים נאמר כי אם יש מישהו שחולק על כך ,אפשר להתחיל
ממיליארד .כלומר ,המשפט "להתחיל אפילו ממיליארד גרגירים" מתייחס לכך שאולי יהיו מי שיטען שמיליון
גרגירים אינם מהווים ערמה .תשובה ( )2נכונה.

.12

תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין איזו טענה עולה מגישתם של אלה המתמודדים עם פרדוקס הערמה בעזרת "לוגיקה עמומה" ,יש
להבין מהי אותה לוגיקה על פי הפסקה השלישית.
הלוגיקה העמומה מאפשרת דרגות שונות של אמת; יש טענות בדרגת אמת גבוהה ויש טענות בדרגת אמת נמוכה
(שהדרגה הנמוכה ביותר היא שקר מוחלט) .בפסקה השלישית נאמר כי הפונים ללוגיקה העמומה כדי לפתור את
הפרדוקס יגידו שהטענה 'מיליון גרגירים הם ערמה' היא טענה ברמת אמת גבוהה יותר מאשר הטענה 'אלף
גרגירים הם ערמה' ,ואילו הטענה האחרונה בשרשרת הטענות 'גרגיר אחד הוא ערמה' שקרית לחלוטין.
תשובה ( )1אינה נכונה .הטענה המוצגת בתשובה עולה מגישת אלה המתמודדים עם הפרדוקס באמצעות לוגיקה
פורמלית .בלוגיקה הזאת אם טענה אמיתית ,גם הטענה הבאה אחריה בשרשרת חייבת להיות אמיתית.
תשובה ( )2נכונה .הטענה המוצגת בתשובה זו עולה מגישת אלה המתמודדים עם הפרדוקס באמצעות לוגיקה
עמומה .בלוגיקה זו לכל טענה דרגת אמת אחרת ,ולכן יוכלו לומר כי הטענה שעשרת אלפים גרגירי חול הם ערמה
היא אמיתית יותר מאשר הטענה שאלף גרגירי חול הם ערמה.
תשובה ( )3אינה נכונה .הטענה המוצגת בתשובה זו אינה קשורה לאלה המתמודדים עם הפרדוקס באמצעות
לוגיקה עמומה .הטענה מתייחסת לאי נכונותה של הטענה הראשונה ('ההנחה שמיליון גרגירים הם ערמה היא
שקרית') ,ולא מתייחסת לדרגות האמת של כלל הטענות בשרשרת הטענות.
תשובה ( )4אינה נכונה .הטענה המוצגת בתשובה זו אינה עולה מגישת אלה המתמודדים עם הפרדוקס באמצעות
לוגיקה עמומה .הטענה מתייחסת לדרגות האמת של אותה הטענה ,ואילו על פי הלוגיקה העמומה לטענות שונות
דרגות שונות של אמת.

.11

תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין מהן "ההנחות המוקבלות עלינו" ,יש לקרוא את השורות הרלוונטיות ולהבין לְמה הן מתייחסות.
בפסקה הרביעית נאמר כי קיים עוד ניסיון להסביר את את הפרדוקס על פי ההנחות המקובלות עלינו .הנחות
היסוד מתוארות בפסקה השניה; "הנחה  :1מיליון גרגירים מהווים ערמה .הנחה  :2אם מספר גרגירים מהווים
ערמה ,גם לאחר הוצאת גרגיר אחד תישאר הערמה ערמה" (שורות  .)12-15בתשובה ( )1מתוארות הנחות אלה,
ולכן תשובה ( )1נכונה.

.13

תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין מדוע כל אחת מן המסקנות בטיעון השרשרת אמתית על פי המרכיב השני ,יש לקרוא את הפסקה
האחרונה.
בפסקה האחרונה מתואר "הסבר שני המרכיבים" כניסיון נוסף להסביר את הפרדוקס .על פי המרכיב הראשון,
יש להשוות את אוסף הגרגירים הנותר לאחר הוצאת כל גרגיר לדימוי הערמה המצוי בראשנו .על פי המרכיב
השני ,יש להשוות כל אוסף גרגירים שלפנינו למצבו בשלב הקודם .אם כן ,בכל טענה המסקנה המתבקשת לפי
הרכיב השני היא אמתית שכן בהשוואה לשלב הקודם לא נעשה שינוי מהותי ונראה לעין (לעומת הרכיב הראשון,
שעל פיו ,בשלב מסוים הערמה שלפנינו לא תהייה דומה לדימוי הערמה שיש בראשנו) .ולכן ,תשובה ( )1נכונה.
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תשובה ( )2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :אבן נגף מונעת ממישהו להתקדם.
בתשובה ( )1יש יחס דומה :הסחת דעת מונעת ממישהו להתרכז.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
הפגנת כוח עוזרת למישהו לאיים.
התרת רסן גורמת למישהו להשתולל.
הבטחת שווא יכולה לגרום למישהו להתאכזב.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הביטוי אבן נגף היא :מכשול ,תקלה.
משמעות הביטוי הסחת דעת היא :דבר הגורם לחוסר תשומת לב.
משמעות הביטוי התרת רסן היא :ביטול מגבלה.
משמעות הביטוי הבטחת שווא היא :הבטחה שלא ניתן לקיים ,הבטחה שאין בה ממש.

.1

תשובה ( )2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :כיתר הוא מי שהפך אחר למוקף.
בתשובה ( )1יש יחס דומה :הסתיר הוא מי שהפך אחר לחבוי.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
העליב הוא מי שפוגע באחר.
פקד הוא מי שדורש שדבר יהיה מבוצע.
קירב יכול לגרום למשהו להיות צמוד (קירב זה להפוך משהו לקרוב ,ולאו דווקא לצמוד).
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה כיתר היא :הקיף ,סובב.
משמעות המילה חבוי היא :מוסתר ,שאינו גלוי.
משמעות המילה פקד היא :ציווה ,נתן פקודה.
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.3

תשובה ( )1נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :נול הוא מכשיר שעליו נעשית עבודתו של האורג.
בתשובה ( )2יש יחס דומה :אובניים הם מכשיר שעליו נעשית עבודתו של הקדר.
מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג ,נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
בית הוא תוצר עבודתו של הבנאי.
פטיש הוא כלי שנמצא אצל השופט (אך לא באמצעותו הוא עושה את עבודתו).
עץ הוא חומר הגלם של הנגר.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה נול היא :מכונת אריגה.
משמעות המילה אורג היא :אדם שעיסוקו אריגה – שוזר חוטים בשתי וערב כדי ליצור פיסת בד.
משמעות המילה אובניים היא :מבנה אבן שעליו מכין הקדר כלי חרס.
משמעות המילה קדר היא :אדם שיוצר כלי חרס.

.4

תשובה ( )1נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :התפייס הוא מי שסיים להיות רב.
בתשובה ( )2יש יחס דומה :נאלם הוא מי שסיים להיות דיבר.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
נאלץ הוא מי שאחר הכריח אותו לעשות משהו.
ניצח זה הביס מישהו.
נעתר זה עשה את מה שאחר ביקש.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה התפייס היא :עשה שלום ,השלים עם יריב.
משמעות המילה נאלץ היא :מוכרח.
משמעות המילה נאלם היא :השתתק ,הפסיק להשמיע קול.
משמעות המילה הביס היא :ניצח ,הכריע בקרב.
משמעות המילה נעתר היא :הסכים לבקשתו של מישהו.

.5

תשובה ( )4נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :אבוס משמש כצלחת של חיות.
בתשובה ( )4יש יחס דומה :דיר משמש כדירה של חיות.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
אוכף משמש לישיבה כמו כיסא על חיה או מכשיר רכיבה.
קלשון הוא כלי חקלאי שנראה כמו מזלג גדול.
מצמר מכינים סוודר.
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פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה אבוס היא :כלי שנותנים בו אוכל לבהמה.
משמעות המילה אוכף היא :כר לרכיבה על גב בהמה ועל אופניים.
משמעות המילה קלשון היא :כלי חקלאי העשוי בצורת מזלג המשמש להעמסת חציר.
משמעות המילה דיר היא :מבנה מגורים לצאן.

.6

תשובה ( )3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :מספר זהות שונה הוא מאפיין ייחודי לכל אזרח.
בתשובה ( )3יש יחס דומה :תאריך שונה הוא מאפיין ייחודי לכל יממה.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
דרגה מראה את מעמדו של חייל בצבא (הדרגה לא ייחודית לכל חייל).
שם עט הוא לעיתים כינוי של סופר (יכולים להיות כמה שמות עט לסופר או כמה סופרים עם אותו שם עט).
כתובת היא מאפיין של רחוב (אך לא ייחודי ,יש כמה רחובות בערים שונות עם אותה הכתובת).
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הביטוי שם עט היא :כינוי שבוחר סופר או אמן כחתימה על יצירותיו.

.7

תשובה ( )3נכונה.
על מנת למצוא איזה מקרה לא ייתכן ,יש לסדר את הנתונים עם התשובות ולפסול תשובות שניתן לסדרן על פי
הנתונים.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה נאמר כי הדוב נמצא צמוד לג'ירפה מימין וכשנוסיף את הנתון הראשון כי
הג'ירפה נמצאת באחד הקצוות ניתן לשבץ זאת כך:
ג'ירפה
דוב
בשילוב הנתון השני ,שבין הנמר לדוב נמצאת בדיוק חיה אחת ,ניתן לשבץ זאת כך:
ג'ירפה
דוב
תוכי
נמר
מכיוון שהצלחנו לסדר את החיות בכלובים השונים על פי התשובה והנתונים ,תשובה זו נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נאמר כי הנמר נמצא בקצה הימני .אם כן ,ניתן לראות כי על פי הסידור שנעשה
לתשובה ( )1מצב זה אפשרי:
ג'ירפה
דוב
תוכי
נמר
מכיוון שהצלחנו לסדר את החיות בכלובים השונים על פי התשובה והנתונים ,תשובה זו נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה נאמר כי התוכי נמצא צמוד לג'ירפה משמאל וכשנוסיף את הנתון הראשון כי הג'ירפה
נמצאת באחד הקצוות ניתן לשבץ זאת כך:
תוכי
ג'ירפה
אם כן ,ניתן לראות כי לא ניתן לסדר את החיות בכלובים .לא ניתן להוסיף את הנתון השני ,שבין הנמר לדוב
נמצאת בדיוק חיה אחת ,מכיוון שנותרו רק שני כלובים צמודים לשים בתוכם את הנמר והדוב.
מכיוון לא שהצלחנו לסדר את החיות בכלובים השונים על פי התשובה והנתונים ,תשובה זו נכונה.
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תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נאמר כי הנמר נמצא בין התוכי לג'ירפה וכשנוסיף את הנתון הראשון כי הג'ירפה
נמצאת באחד הקצוות ניתן לשבץ זאת כך:
ג'ירפה
נמר
תוכי
בשילוב הנתון השני ,שבין הנמר לדוב נמצאת בדיוק חיה אחת ,ניתן לשבץ זאת כך:
ג'ירפה
נמר
תוכי
דוב
מכיוון שהצלחנו לסדר את החיות בכלובים השונים על פי התשובה והנתונים ,תשובה זו נפסלת.

.8

תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין איזו טענה עולה מן הפסקה ,יש לקרוא אותה.
בתחילה נאמר כי חוקרים הצליחו לפתח סוג חדש של קולטנים סולריים (קולטנים המייצרים חשמל מאור
השמש) היעילים יותר מן הקולטנים הקיימים .אותם קולטנים עשויים מהרכב חומרים ייחודי שלוכד כמעט את
כל האור שפוגע בהם ,ובכך מגדיל את כמות האור הנקלטת בקולטנים.
תשובה ( )1נכונה .הטענה שבהשוואה לקולטנים הרגילים ,הקולטנים הסולריים מהסוג החדש יכולים לייצר יותר
חשמל מחשיפה לאותה כמות אור ,נכונה .בפסקה נאמר כי הקולטנים מייצרים חשמל מאור השמש .לכן,
הקולטנים החדשים ,שעשויים מהרכב חומרים שמגדיל את כמות האור הנקלטת ,יכולים לייצר יותר חשמל
מחשיפה לאותה כמות אור.
תשובה ( )2אינה נכונה .הטענה שלראשונה ניתן יהיה לייצר חשמל מאור השמש ,אינה נכונה .בפסקה נאמר כי
חוקרים פיתחו סוג חדש של קולטנים שיהיו יעילים יותר מן הקיימים ,כלומר ,גם לפני פיתוח הסוג החדש היה
ניתן להפיק חשמל מאור השמש.
תשובה ( )3אינה נכונה .הטענה שכמות האור שיכולה להיקלט בכל יחידת שטח של קולטן סולרי תלויה בכמות
החשמל שהוא יכול לייצר ,אינה נכונה .בפסקה נאמר כי הקולטנים מייצרים חשמל מאור השמש .ומכאן ,שכמות
החשמל שקולטן סולרי יכול לייצר תלויה בכמות האור שיכולה להיקלט ,ולא להיפך.
תשובה ( )4אינה נכונה .הטענה שהקולטנים הסולריים מהסוג החדש יעילים מאוד ,אף שהם לוכדים כמעט את כל
האור הפוגע בהם ,אינה נכונה .הצירוף 'אף ש' אינו מתאים לקישור שני חלקי הטענה שכן אין ניגוד בין החלקים,
בין החלקים יש קשר של סיבה ולכן כדי ליצור טענה הגיונית נדרש צירוף מתאים (לדוגמה ,הצירוף 'מכיוון ש' או
'מפני ש').
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תשובה ( )1נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים ,יש לבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו
תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתחילה נאמר שיתרונות של המוצר שפותח הם המחיר הגבוה יחסית למתחרים והיותו
נאה פחות מהם .ניתן להפסיק את הקריאה ,מכיוון שאין הגיון בכך שנאמר שיש יתרון במחיר גבוה ובמראה נאה
פחות מהמתחרים.
תשובה ( )2נכונה .בתחילה נאמר שחסרונותיו של המוצר שפותח הם המחיר הגבוה יחסית למתחרים והיותו נאה
פחות מהם .בהמשך נאמר כי בעקבות זאת הוא חושש שהצרכנים יתעלמו מעמידות המוצר .אם כן ,יש הגיון
בהשלמה זו ,מכיוון שאם הדובר מציין שני חסרונות למוצר החדש ,יש סיבה שיחשוש מכך שיתעלמו מעמידות
המוצר (היתרון שלו).
תשובה ( )3אינה נכונה .בתחילה נאמר שחסרונותיו של המוצר שפותח הם המחיר הנמוך יחסית למתחרים והיותו
נאה יותר מהם .ניתן להפסיק את הקריאה ,מכיוון שאין הגיון בכך שנאמר שיש חיסרון במחיר נמוך ובמראה
נאה יותר מהמתחרים.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתחילה נאמר שיתרונות של המוצר שפותח הם המחיר הנמוך יחסית למתחרים והיותו
נאה יותר מהם .בהמשך נאמר כי בעקבות זאת הוא חושש שהצרכנים יתפעלו מעמידות המוצר .אם כן ,אין הגיון
בהשלמה זו ,מכיוון שאם הדובר מציין שני יתרונות למוצר החדש ,אין סיבה שיחשוש מכך שיתפעלו מעמידות
המוצר (יתרון נוסף).
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תשובה ( )3נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים ,יש לבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו
תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתחילה נאמר כי בניגוד לכך שמנהל בית הספר האמין במימרה (פתגם) "ואהבת לרעך
כמוך" ,הוא לא התעניין בזולת .בהמשך נאמר כי אף על פי שהייתה לו יד בחינוך הדובר ,בניגוד למנהל ,הוא גדל
להיות אדם שמקיים את האמרה "אחד בפה ואחד בלב" ,כלומר ,אינו אומר את מה שהוא באמת מאמין בו .אם
כן ,אין הגיון בהשלמה זו ,חלקו הראשון של המשפט מקיים את הניגוד שקיים בו ,וממנו משתמע כי המנהל אינו
פועל על פי האמונה שלו .אך החלק השני אינו מקיים את הניגוד ("ואף על פי ש") ,המנהל אינו פועל על פי
אמונתו ,ולכן ,אם המנהל חינך את הדובר וישניגוד במשפט ,הדובר צריך לומר את מה שהוא מאמין בו אך לפי
ההשלמה הדובר אינו אומר את מה שהוא מאמין בו.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתחילה נאמר כי בניגוד לכך שמנהל בית הספר האמין במימרה (פתגם) "אם אין אני לי
מי לי" ,הוא היה עצמאי ובעל יוזמה .ניתן להפסיק את הקריאה ,מכיוון שיש קשר של סיבה ותוצאה בין המימרה
"אם אין אני לי מי לי" לבין היותו בעל יוזמה ועצמאי ,ולא קשר של ניגוד.
תשובה ( )3נכונה .בתחילה נאמר כי בניגוד לכך שמנהל בית הספר האמין במימרה (פתגם) "ואהבת לרעך כמוך",
הוא היה אנוכי וקנאי .בהמשך נאמר כי אף על פי שהייתה לו יד בחינוך הדובר ,בניגוד למנהל ,הוא גדל להיות
אדם שפיו וליבו שווים ,כלומר ,אומר את מה שהוא מאמין בו .אם כן ,יש הגיון בהשלמה זו ,מכיוון שהשלילות
לאורך כל המשפט שומרות על ההגיון הפנימי; המנהל אינו פועל על פי אמונתו ,ובניגוד אליו הדובר טוען שהוא
עצמו גדל להגיד את מה שבאמת חושב.
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תשובה ( )4אינה נכונה .בתחילה נאמר כי בניגוד לכך שמנהל בית הספר האמין במימרה (פתגם) "אם אין אני לי
מי לי" ,הוא היה תלוי בסובבים אותו .בהמשך נאמר כי אף על פי שהייתה לו השפעה מצומצמת על חינוך הדובר,
בניגוד למנהל ,הוא גדל להיות אדם שפיו וליבו שווים ,כלומר ,אומר את מה שהוא מאמין בו .אם כן ,אין הגיון
בהשלמה זו ,חלקו הראשון של המשפט מקיים את הניגוד שקיים בו ,וממנו משתמע כי המנהל אינו פועל על פי
האמונה שלו .אך החלק השני אינו מקיים את הניגוד ("ואף על פי ש") ,המנהל אינו פועל על פי אמונתו ,ולכן ,אם
השפעת המנהל הייתה מועטה וישניגוד במשפט ,הדובר היה צריך גם הוא לפעול בניגוד לאמונתו אך לפי ההשלמה
הוא דווקא אומר את מה שהוא מאמין בו.
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תשובה ( )4נכונה.
כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים ,יש לבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו
תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתחילה נאמר כי חלפו שנים מעטות מאז ראתה חנה את אחיה ("לא ...אלא" = כן) ,ולכן
לא חששה שתתקשה לזהותו ,כלומר יהיה לה קל לעשות זאת .בהמשך נאמר כי בניגוד לכך ("ואף על פי כן"),
כשאספה אותו משדה התעופה ,זיהתה אותו מיד .אם כן ,אין הגיון בהשלמה זו ,מכיוון שמילת הניגוד "ואף על פי
כן" לא מתאימה .בין חלקי המשפט מתקיים קשר של תוצאה; היא חשבה שתוכל לזהות אותו בקלות ,ואכן זה
מה שקרה.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתחילה נאמר כי אמנם חלפו מעט חודשים מאז ראתה חנה את אחיה ,אבל היא חששה
שתתקשה לזהותו .בהמשך נאמר כי בדומה לציפיותיה ("ואכן") ,כשאספה אותו משדה התעופה ,לא פקפקה לרגע
בזהותו של אחיה ,כלומר זיהתה אותו מיד .אם כן ,אין הגיון בהשלמה זו ,מכיוון שלא צריך להתקיים קשר של
תוצאה בין חלקי המשפט "ואכן" ,אלא קשר של ניגוד; היא חשבה שלא תוכל לזהות אותו בקלות ,ובעצם היא
זיהתה אותו מיד.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתחילה נאמר כי מכיוון שחלפו שנים רבות מאז ראתה חנה את אחיה ,היא חששה
שתתקשה לזהותו .בהמשך נאמר כי בניגוד לכך ("אך הנה") ,כשאספה אותו משדה התעופה ,לא זיהתה אותו .אם
כן ,אין הגיון בהשלמה זו ,מכיוון שלא צריך להתקיים קשר של ניגוד בין חלקי המשפט "אך הנה" ,אלא קשר של
תוצאה; היא חששה שלא תוכל לזהות אותו ,ואכן זה מה שקרה.
תשובה ( )4נכונה .בתחילה נאמר כי על אף שחלפו ארבעים שנה מאז ראתה חנה את אחיה ,היא לא חששה
שתתקשה לזהותו ,כלומר יהיה לה קל לעשות זאת .בהמשך נאמר כי בדומה לציפיותיה ("ואמנם") ,כשאספה
אותו משדה התעופה ,הכירה כבר במבט הראשון את אחיה .אם כן ,יש הגיון בהשלמה זו ,מכיוון שהיא חשבה
שתזהה אותו ,ואכן זה מה שקרה.
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תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין איזה משפט הוא הדומה ביותר להיגיון בדבריהם של השופטים ,יש להבין את דבריהם ולנסח
בצורה כללית מהו ההיגיון שבו.
שופטי תחרות צילום יוקרתית אמרו כי ציפו מ'נשיונל ג'יאוגרפיק' לפרסם תצלומים משובחים .ועדיין ,עוצמת
החוויה הויזואלית שעורר התצלום שהתפרסם שם (וגם זכה על ידיהם במקום הראשון) הצליחה להפתיע אותם.
אם כן ,ההיגיון בדבריהם הוא שהם ציפו לחוויה חזקה ,אך עוצמת החוויה בפועל עלתה על ציפיותיהם הגבוהות.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו לא קיים אותו ההיגיון שבדברי השופטים ,מכיוון שלדובר שבתשובה לא היו
ציפיות גבוהות מלכתחילה ("קיוויתי בכל לבי שנבחרת ...תנצח") ,בניגוד לדברי השופטים שציפו.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו לא קיים אותו ההיגיון שבדברי השופטים ,מכיוון שציפיות הדובר התבדו
לחלוטין ("חשבתי שאינני פוחד מנחשים ...כשנתקלתי בנחש ...אחז אותי פחד") ,בניגוד לדברי השופטים.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה זו קיים אותו ההיגיון שבדברי השופטים ,מכיוון שציפיות הדובר התממשו ואף יותר
מכך ("הנחתי כי נוכחות של קהל ...תגרום לי להתרגש...לא שיערתי שלבי יפעם כה מהר") ,כמו אצל השופטים.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה זו לא קיים אותו ההיגיון שבדברי השופטים .אמנם ציפיות הדובר התבררו
כנכונות ,אך לא מוזכרת התממשות חזקה יותר ,שכן הדגש בדברי השופטים הוא שעוצמת החוויה צריכה לעלות
על הציפיות.
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תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין מהי עמדתו של ג'ונסון בנוגע לכתבים העתיקים ,יש לקרוא את דבריו.
בתחילה נאמר שההערצה לכתבים העתיקים אינה נובעת מביטחון בחוכמתם של הדורות הקודמים וגם אינה
נובעת מהאמונה שהמין האנושי הידרדר ,אלא נובעת מהעבודה שדבר שהכרנו זמן רב והרבינו לחשוב עליו – זהו
הדבר שאנו ,בני האדם ,מבינים טוב יותר.
.
תשובה ( )1אינה נכונה .ג'ונסון אינו טוען שחוכמתם של הדורות הקודמים אפשרה להם להבין היטב כתבים שאנו
מצליחים להבין רק לאחר שנים של התעמקות .בדבריו ,ג'ונסון אומר שהכתבים הם של הדורות הקודמים ולא
שפורשו על ידיהם.
תשובה ( )2אינה נכונה .ג'ונסון אינו טוען כי ההערצה לכתבים נובעת מן ההכרה בכך שהעובדות שנזכרות בהן הן
בלתי מעורערות .בדבריו ,ג'ונסון טוען כי העובדה הבלתי מעורערת היא שמה שמוכר לנו זמן רב ,הוא הדבר שאנו
מבינים יותר ,ולא שההערצה נובעת מן העובדות הבלתי מעורערות בכתבים.
תשובה ( )3נכונה .ג'ונסון טוען כי ההתעמקות רבת הימים בכתבים הובילה לכך שערכם בעינינו גבוה יותר מזה
של כתבים חדשים .בדבריו ,ג'ונסון טוען כי קיימת עובדה בלתי מעורערת – דבר שהכרנו זמן רב והרבינו לחשוב
עליו ,זה דבר שאנו מבינים טוב יותר.
תשובה ( )4אינה נכונה .ג'ונסון אינו טוען כי הידרדרות המין האנושי גורמת לנו היום לשוב אל הכתבים
העתיקים ,להתעמק בהם ולהעריץ אותם .בדבריו ,ג'ונסון טוען ההיפך ,הערצת הכתבים העתיקים אינה נובעת
מהידרדרות המין האנושי.
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תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין מה עשוי להיות הסבר חלופי לממצאי המחקר ,יש להבין במה עסק המחקר ,מה היו ממצאיו ומה
הייתה מסקנתו ,ולאחר מכן למצוא נתון בתשובות שמחליש את מסקנת המחקר על ידי העלאת טענה שמסבירה
את הממצאים בדרך שונה.
בתחילה נאמר כי אחוז החולים במחלות לב בקרב אנשים שרצים נמוך מאחוז החולים במחלות לב שאינם רצים.
שרגא הגיע למסקנה שריצה מסייעת למנוע מחלות לב.
תשובה ( )1אינה נכונה .הטענה שריצה עלולה לגרום לבעיות בריאות רבות אינה מחלישה את המסקנה ,שכן
במסקנה יש התייחסות למחלות לב ולא לבעיות בריאות אחרות.
תשובה ( )2נכונה .הטענה שבעיות לב רבות מונעות מהסובלים מהן לרוץ מחלישה את המסקנה ,שכן היא מספקת
הסבר אחר למסקנה .במחקר נמצא כי אנשים שאינם נוהגים לרוץ ,חולים יותר במחלות לב ,אך ייתכן כי החולים
במחלות לב אינם יכולים לרוץ מכיוון שהמחלות הללו אינן מאפשרות להם לעשות זאת ,ולכן זהו הסבר חלופי
לממצאים.
תשובה ( )3אינה נכונה .הטענה שריצה עוזרת למנוע בעיות בריאות שאינן מחלות לב אינה מחלישה את המסקנה,
שכן במסקנה יש התייחסות למחלות לב ולא לבעיות בריאות אחרות.
תשובה ( )4אינה נכונה .הטענה שאנשים רבים שאינם נוהגים לרוץ לא הסכימו להשתתף במחקר אינה מחלישה
את המסקנה ,שכן היא אינה מספקת הסבר אחר לממצאי המחקר .מתוך אלה שכן השתתפו במחקר ,ניתן לראות
הבדל באחוז החולים במחלות לב בין קבוצת הרצים לבין קבוצת הנמענים מריצה.
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תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין איזו אפשרות משלימה את החסר בצורה הטובה ביותר ,יש להבין את המושגים בפסקה.
בתחילה מוגדר המושג ִהיּפוֹנִ ים – מילה שמתארת דבר שמוכל בתוך קטגוריה של מילה אחרת – ה ִהיּפֶּ ְר ִנים שלה.
כלומר ,היפרנים מתאר את ההגדרה הכללית יותר (לדוגמה :רהיט) ,וההיפונים הוא במשמעות מצומצמת יותר
של ההיפרנים (לדוגמה :כסא).
תשובה ( )1אינה נכונה .המילה "צבע" אינה היפונים של המילה "אדום" ,מכיוון שהמילה "צבע" אינה מוכלת
בתוך המילה "אדום" ,אלא להיפך.
תשובה ( )2נכונה .המילה "ציפור" היא היפונים של הצירוף "בעל חיים" ,והיפרנים של המילה "נחליאלי" .המילה
"ציפור" מוכלת בצירוף "בעל חיים" ,והמילה "ציפור" מכילה את המילה "נחליאלי".
תשובה ( )3אינה נכונה .המילה "תפוז" אינה היפרנים של הצירוף "פרי הדר" ,מכיוון שהמילה "תפוז" אינה
מכילה את הצירוף "פרי הדר" ,אלא להיפך.
תשובה ( )4אינה נכונה .אמנם המילה "נגר" היא היפונים של הצירוף "בעל מקצוע" ,מכיוון שהמילה "נגר" מוכלת
בצירוף "בעל מקצוע" ,אך המילה "נגר" אינה היפרנים של המילה "מסור" ,שכן המילה "מסור" לא מתארת את
המילה "נגר" .המסור הוא כלי עבודתו של הנגר ,אך אינו מתאר אותו.
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תשובה ( )2נכונה.
על מנת למצוא מה משלים את הפסקה באופן הטוב ביותר ,יש לקרוא את הנאמר בפסקה.
בתחילה נאמר כי אישיות האדם נקבעת לפי הסביבה בה וחי ולפי המטען הגנטי שנושא .בהמשך מתואר כי
מחקרים שנעשו הראו שלסביבה השפעה גדולה בילדות ,אך למטען הגנטי השפעה גדולה יותר ככל שמתבגרים.
כדוגמה לכך ,מתואר מחקר ובו השוו בין אישיותם של תאומים זהים ולא זהים ,ונמצא כי בבגרותם הדמיון בין
תאומים זהים גדול מהדמיון בין תאומים לא–זהים .בסוף הפסקה מציינים מחקר נוסף שמחזק את הנאמר ('כמו
כן') ,ולכן יש למצוא בתשובות מחקר שמחזק את הטענה שבבגרות אישיותו של אדם מושפעת יותר מהמטען
הגנטי שהוא נושא.
תשובה ( )1נכונה .המחקר בו נמצא כי בבגרותם ,תאומים זהים שגדלו בבתים שונים היו דומים זה לזה
באישיותם לא פחות מתאומים זהים שגדלו באותו הבית ,מתאים להשלמת הפסקה .המחקר מראה כי יש
השפעה גדולה יותר למטען הגנטי על פני הגורם הסביבתי ,מכיוון שעל אף שהתאומים הזהים גדלו בבתים שונים,
אישיותם הייתה דומה לא פחות מתאומים שגדלו באותו הבית.
תשובה ( )2אינה נכונה .המחקר בו נמצא כי באישיותם ,תאומים זהים שגדלו באותו הבית דומים זה לזה
בבגרותם פחות מבילדותם ,ואילו תאומים זהים שגדלו בבתים שונים דומים זה לזה בבגרותם יותר מבילדותם,
אינו מתאים להשלמת הפסקה .חלקו הראשון של המחקר סותר את הטענה שהוסברה בתחילת הפסקה ,שכן
ממצאי המחקר עולה כי תאומים זהים שגדלו באותה הסביבה (אותו הבית) ,דומים זה לזה יותר בילדות מאשר
בבגרות .אך לפי הפסקה ,מכיוון שמדובר בתאומים זהים שגדלו באותה הסביבה ,בזכות המטען הגנטי הזהה ,הם
אמורים להיות דומים באישיותם יותר ויותר ככל שיתבגרו .ומכאן שתשובה זו לא מחזקת ('כמו כן') את הטענות
שבפסקה אלא סותרת אותן.
תשובה ( )3אינה נכונה .המחקר בו נמצא כי בבגרותם ,תאומים לא–זהים שגדלו באותו הבית דומים זה לזה
באישיותם יותר מתאומים זהים שגדלו בבתים שונים ,אינו מתאים להשלמת הפסקה .המחקר מחליש את
ממצאי המחקר שהוצג ,מכיוון שעולה ממנו כי לסביבה השפעה גדולה יותר מאשר לגנטיקה.
תשובה ( )4אינה נכונה .המחקר בו נמצא כי בילדותם ,תאומים זהים הגדלים בבתים שונים דומים זה לזה
באישיותם לא פחות מתאומים זהים הגדלים באותו הבית ,אינו מתאים להשלמת הפסקה .במחקר מתואר כי
בילדות ,לגורם הסביבתי השפעה גדולה יותר ,ולכן לא סביר שתאומים זהים שגדלים בבתים שונים יהיו דומים
באישיותם כמו תאומים זהים שגדלו באותו הבית ,כלומר באותה הסביבה .בילדות ,למי שגדל בסביבה זהה
סיכוי גדול יותר להיות דומה באישיות שלו ,לעומת מי שגדל בסביבה שונה .לכן ,המחקר בתשובה זו לא מתאים
להיות המחקר הנוסף.
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תשובה ( )4נכונה.
על מנת למצוא איזו טענה מביעה באופן הטוב ביותר את הרעיון המרכזי בפסקה ,יש לקרוא אותה.
בתחילה נאמר כי יש לערוך מחקר מעמיק אם רוצים לדעת האם בית המשפט נוטה לערער על סמכותן של רשויות
המדינה האחרות .בהמשך מתוארים שני מקרים; מה שנראה כמו הטיה לטובה ,ומה שנראה כמו הטיה לרעה.
מקרה בו פסק דין פוסל החלטה של אחת הרשויות עלול להראות כהטיה לרעתה ,בעוד שעל כל מקרה כזה היו
מקרים רבים שבית המשפט בחר שלא להתערב .מקרה נוסף ,פסיקה לטובת אחת הרשויות אינה מעידה בהכרח
על הטיה לטובתה ,אלא על הליך שיפוטי שבסופו הרשות נסוגה מרוב עמדותיה ,ובכך בית המשפט לא היה צריך
לערער על סמכותה .אם כן ,בפסקה מתוארת טענה שכדי לבררה יש לערוך מחקר מקיף ,ולאחר מכן מוצגים שני
מקרים המראים את המסקנות הבעייתיות שניתן להסיק מהן ללא אותה בחינה מדוקדקת.
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תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו יש התייחסות רק למקרה הראשון המובא כדוגמה לתוצאות המחקר בנוגע
לנטיית בית המשפט לערער על סמכותן של אחת מרשויות המדינה; בדיקת מקרה של פסק דין מסוים עשויה
להביא לידי מסקנה שמה שנראה כנטייה לערער על סמכותן של הרשויות האחרות ,למעשה אינו כך.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו אין התייחסות למחקר שיש לערוך כדי לברר האם בית המשפט נוטה לערער
על סמכותן של רשויות המדינה האחרות.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו אין התייחסות למחקר שיש לערוך כדי לברר האם בית המשפט נוטה לערער
על סמכותן של רשויות המדינה האחרות.
תשובה ( )4נכונה .תשובה זו מביעה את הרעיון המרכזי בפסקה; יש לערוך מחקר ('ללמוד') כדי לבדוק האם בית
המשפט נוטה לערער על סמכות הרשויות האחרות ,אך המחקר צריך להיות מעמיק וצריך לכלול פסקי דין רבים
וגם את ההליך השיפוטי שקדם להם ('אקורד הסיום של הליך שיפוטי מורכב') ,כדי להבין האם באמת קיימת
הטיה.
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תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין איזו טענה אינה משתמעת מן הפסקה הראשונה ,יש לעבוד עם התשובות.
תשובה ( )1אינה נכונה .הטענה שהקריאות מושמעות הן מפי זכרים והן מפי נקבות ,משתמעת מן הפסקה
הראשונה; "שלא כקריאות ,השירה מושמעת רק מפי הזכרים( "...שורות  ,)3-4כלומר ,אם השירה מושמעת רק
מפי הזכרים ,וקיים ניגוד בינה לבין הקריאות ,ניתן להסיק כי הקריאה מושמעת מפי שני המינים.
תשובה ( )2אינה נכונה .הטענה שהקריאות מושמעות בכל עונות השנה ,משתמעת מן הפסקה הראשונה; "שלא
כקריאות ,השירה מושמעת ...ורק בעונת הקינון( ".שורות  ,)3-4כלומר ,אם השירה מושמעת רק בעונת הקינון,
וקיים ניגוד בינה לבין הקריאות ,ניתן להסיק כי הקריאה מושמעת בכל עונות השנה.
תשובה ( )3נכונה .הטענה שהשירה משמשת לאזהרה מפני טורפים ,אינה משתמעת מן הפסקה הראשונה;
"הקריאות ...מושמעות כדי להעביר מסר ...למשל אזהרה מפני טורפים .השירה ,לעומתן( "...שורות  ,)1-2כלומר,
אם הקריאות משמשות לאזהרה מפני טורפים ,וקיים ניגוד בינן לבין השירה ,ניתן להסיק כי השירה אינה
משמשת לאזהרה מפני טורפים.
תשובה ( )4אינה נכונה .הטענה שהשירה מורכבת יותר מן הקריאות ,משתמעת מן הפסקה הראשונה; "הקריאות
הן ...השירה ,לעומתן ,עשויה להיות מורכבת מאוד( "...שורות  ,)1-3כלומר ,אם השירה מורכבת ,וקיים ניגוד
בינה לבין הקריאות ,ניתן להסיק כי השירה מורכבת מן הקריאות.

.29

תשובה ( )4נכונה.
על מנת להבין איזו הנחה מתאימה לעמוד מאחורי הטענה שבשורה  ,4נחפש בתשובות טענה שמסבירה את
הנאמר בקטע.
תשובה ( )1אינה נכונה .ההנחה שמשיכת בנות זוג חשובה לזכר יותר מהגנה על טריטוריה ,אינה מסבירה מדוע
חשיבות השירה באה לידי ביטוי באנרגיה הרבה המושקעת בה ,שכן בשורות הרלוונטיות אין קשר בין הגנה על
טריטוריה לבין משיכת בנות זוג מבחינת כמות האנרגיה המושקעת בכל אחת מן הפעולות.
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תשובה ( )2אינה נכונה .ההנחה ששירה חשובה לזכר יותר מתעופה ,אינה מסבירה מדוע חשיבות השירה באה
לידי ביטוי באנרגיה הרבה המושקעת בה ,שכן מההשוואה בין האנרגיה שמושקעת בתעופה ובשירה ניתן להבין כי
ההפך הוא הנכון ,פעולת התעופה חשובה יותר שכן מושקעת בה אנרגיה רבה יותר מבשירה .כדי להסביר את
המסקנה הזאת יש להניח שככל שמושקעת יותר אנרגיה כך הפעולה חשובה יותר ,כפי שמתואר בתשובה (.)4
תשובה ( )3אינה נכונה .ההנחה שהשירה עשויה להיות מורכבת מאוד ולחזור על עצמה מספר רב של פעמים ,אינה
מסבירה מדוע חשיבות השירה באה לידי ביטוי באנרגיה הרבה המושקעת בה ,שכן על אף ששירה מורכבת
וחזרתית עלולה לגזול אנרגיה רבה ,אין היא קשורה לחשיבותה של השירה.
תשובה ( )4נכונה .ההנחה שבעלי חיים משקיעים מאמץ בפעולות שונות בהתאם לחשיבותן מסבירה את מדוע
חשיבות השירה באה לידי ביטוי באנרגיה הרבה המושקעת בה ,שכן בטענה הכתובה בשורה  4ניתנת השוואה בין
שתי פעולות בהן יש השקעה גדולה של אנרגיה ונאמר כי החשיבות של פעולת השירה באה לידי ביטוי באנרגיה
הרבה שהזכר משקיע בה וכי בתעופה מושקעת אנרגיה רבה יותר .כלומר ,מטענה זו ניתן להבין שפעולת התעופה
חשובה יותר מהשירה ,לפי כמות האנרגיה אותה הזכר צריך להשקיע .ומכאן שהטענה מבוססת על ההנחה כי
בעלי החיים שמקיעים אנרגיה בהתאם לחשיבות הפעולה אותה הם מבצעים.

.10

תשובה ( )3נכונה.
על מנת להבין מתי "תנאים נורמליים" (שורה  )1מתקיימים ,יש לקרוא את הפסקה השנייה.
בתחילת הפסקה נאמר כי לשירה תפקיד כפול; הכרזת בעלות על טריטוריה ו/או משיכת בנות זוג .בהמשך נאמר
כי הזכר הירגזי מוצא בנות זוג עוד לפני התחלת השירה ,ומכאן שבתנאים נורמליים עבורו השירה משמשת
להכרזה טריטוריאלית .ומכאן ,עבור הירגזי ,התנאים הנורמליים שבעקבותם השירה משמשת רק להכרזת
טריטוריה מתקיימים כל עוד שלזכר יש כבר בת זוג .תשובה ( )3נכונה.

.12

תשובה ( )1נכונה.
על מנת להבין מה תוצאות הניסוי המתואר בפסקה השלישית מעידות ,יש לקרוא את הפסקה.
בפתיחת הפסקה נאמר כי לכל מין של ציפור יש שיר המאפיין אותו ,ולכן עולה השאלה האם הזכרים יודעים את
השיר האופייני למינם מרגע בקיעתם .לצורך מענה על השאלה נערך ניסוי ובו גידלו זכר של עפרוני השדה בבידוד,
ומצאו שבבגרותו הוא שר גרסה מעוותת של השיר האופייני לבני מינו .בשלב השני של הניסוי גידלו זכר של
עפרוני השדה עם זכרים של עפרוני העצים ,שלהם גרסה דומה של השיר ,ועפרוני שדה נוסף עם זכרים של זמיר,
שלהם גרסה שונה לחלוטין של השיר .הזכר שגדל עם עפרוני העצים שר בבגרותו את השיר של עפרוני העצים,
בעוד שהזכר שגדל עם הזמירים שר את הגרסה המעוותת של בני מינו (כמו הזכר שגדל בבידוד) .התוצאות מראות
שלעפרוני יש כנראה תבנית מולדת של שיר המין ,ולכן שיר דומה ,כמו של עפרוני העצים ,ילמד בצורה טובה יותר
מאשר שיר שונה ,כמו של הזמיר ,שלא ילמד כלל.
תשובה ( )1אינה נכונה .שיר המין של עפרוני השדה אינו זהה לשיר של המין של עפרוני העצים ,על פי הפסקה,
ולכן תוצאות הניסוי המתואר אינן מעידות על כך.
תשובה ( )2נכונה .העובדה שעפרוני השדה למד את השיר של עפרוני העצים ולא את של הזמיר ,מעיד כי במהלך
התבגרותו של הזכר ,שירים הדומים לשיר המין שלו יכולים להשפיע על שירתו.
תשובה ( )3אינה נכונה .מתוצאות הניסוי לא ניתן להסיק שעפרוני השדה מתגורר בדרך כלל לצד זכרים בוגרים
של עפרוני העצים .הדבר קרה במסגרת הניסוי ,ולא ניתן להסיק מה קורה בדרך כלל.
תשובה ( )4אינה נכונה .לכל מיני הציפורים יש שפת תקשורת אחרת ,על פי הפסקה ,ולכן תוצאות הניסוי אינן
מעידות על כך.
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תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין מהו "שיר המין שלו" (שורה  ,)19יש להתחיל לקרוא מתחילת המשפט.
נושא המשפט הוא הזכר שגדל בחברת הזמירים ,כלומר הזכר ממין עפרוני השדה שעומד במרכז הניסוי .נאמר
עליו שבבגרותו ,הזכר שגדל בחברת הזמירים ,שר גרסה מעוותת של שיר המין שלו ,כלומר ,שיר המין של עפרוני
השדה .תשובה ( )1נכונה.

.13

תשובה ( )2נכונה.
על מנת להבין מה יכול להעיד על "מרחק נאות" (שורה  )21בין תנר ב' לבין שירתו של תנר א' ,יש לקרוא את
הפסקה האחרונה ולהבין מה משמעות "מרחק נאות".
ששכַּן לצד
בפסקה האחרונה מתארים איך זכרים מאותו המין מזהים אחד את השני .בתצפית שנעשתה על ַּתנָר ָ
שלושה תנרים שכנים ,הושמעה לו שירה של תנר חמישי ,ששכן הרחק משם .החוקרים הבחינו בשינוי התנהגות,
והסיקו שהוא זיהה נוכחות של תנר זר .בהמשך נאמר שקיומה של שירה אישית לכל זכר מאפשרת לבעלי
הטריטוריה זמן ואנרגיה; שירים של זכרים מוכרים לא מושכים תשומת לב ,לעומת שירים של זכרים שכנים.
בנוסף על כך ,השירה מסייעת לזכר לדעת האם השכן שומר על מרחק נאות ,כלומר ,השירה מסייעת לזכר לדעת
האם השכן רחוק מספיק כדי לא להוות איום על הטריטוריה.
תשובה ( )1נכונה .כדי ששירתו של תנר א' תעיד עליו שהוא נמצא ב"מרחק נאות" מתנר ב' עליה להישמע לתנר ב'
בעוצמה הנמוכה מעוצמה מסויימת ,מכיוון שכשעוצמת השירה נמוכה ,המשמעות היא שתנר א' רחוק מספיק
מתנר ב'.
תשובה ( )2אינה נכונה .כדי ששירתו של תנר א' תעיד עליו שהוא נמצא ב"מרחק נאות" מתנר ב' עליה להישמע
לתנר ב' בעוצמה שאינה גבוהה מעוצמה מסויימת ,מכיוון שכשעוצמת השירה גבוהה ,המשמעות היא שתנר א'
אינו רחוק מספיק מתנר ב'.
תשובה ( )3אינה נכונה .כדי ששירתו של תנר א' תעיד עליו שהוא נמצא ב"מרחק נאות" מתנר ב' הוא אינו צריך
להימצא בתוך הטריטוריה של תנר ב' ,מכיוון שאם הוא בטריטוריה של תנר ב' אז הוא אינו שומר על מרחק
נאות ,והוא מהווה איום.
תשובה ( )4אינה נכונה .כדי ששירתו של תנר א' תעיד עליו שהוא נמצא ב"מרחק נאות" מתנר ב' ,תנר ב' אינו חייב
לזהות נוכחות של תנר זר ,מכיוון שאין קשר בין ההיכרות בין התנרים לבין המרחק הנאות ביניהם.
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חשיבה כמותית – פרק ראשון

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

.2

2

1

3

4

5

6

7

8

9

20

22

21

23

24

25

1

2

1

2

2

2

1

4

4

2

2
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1
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2
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27

28

29

10

3

1
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תשובה ( )2נכונה.
כדי למצוא כמה זמן (בשעות) ארכה נסיעתו של יוסי ניעזר בנוסחת התנועה ,לפיה ,מהירות  זמן  דרך .
ראשית ,נסדר את הנתונים בטבלה .נתון כי המרחק בין עיר א' לעיר ב' הוא  60ק"מ וכי המהירות בה יוסי נסע

 60 
היא  60קמ"ש .כמו כן ,ידוע שלאחר שעבר יוסי מחצית מהדרך ,כלומר  30ק"מ  ,   הסתובב וחזר לעיר א'
 2 
באותה המהירות .כלומר לאחר שהסתובב נותרו ליוסי עוד  30ק"מ לעבור.
דרך
 זמן נחשב את הזמן שלקח ליוסי לעשות מחצית מהדרך מעיר א' לעיר ב' ,ובחזרה.
בעזרת הנוסחה
מהירות
דרך
זמן
מהירות
מחצית הדרך

 60קמ"ש

30 1

60 2

 60קמ"ש

30 1

60 2

מעיר א' לעיר ב'
חזרה מאמצע הדרך
לעיר א'

 30ק"מ
 30ק"מ

את מחצית הדרך הראשונה עבר יוסי בחצי שעה ואת מחצית הדרך השניה עבר יוסי בחצי שעה גם כן .לפיכך,
נסיעותו של יוסי ארכה שעה אחת ,ולכן תשובה ( )1נכונה.
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.1

תשובה ( )1נכונה.
כדי למצוא למה שווה זוית  , αניעזר בתכונות של משולש שווה-צלעות.
 αהיא זווית במשולש  .AEDלפיכך ,כדי למצוא למה היא שווה ,נמצא את שתי הזוויות האחרות במשולש.
נתון שמשולש  ABCהוא משולש שווה צלעות וכי  ADהוא גובה במשולש זה .ידוע שגובה במשולש שווה צלעות
הוא גם חוצה זווית ,ומכיוון שבמשולש שווה צלעות הזוויות שוות זו לזו ול , 60 -זוית  BADשווה ל. 30 -
נתון כי  AEחוצה את זוית  ,BADולכן זווית  EADשווה ל. 15 -
מכיוון ש AD-הוא גובה במשולש  ,ABCזווית  ADBשווה ל . 90 -כעת ,נוכל לחשב את זוית  αעל-ידי סכום
זויות במשולש  . 180נקבל:
α  15  90  180

α  75
זוית  , α  75ולכן תשובה ( )2נכונה.

.3

תשובה ( )2נכונה.
כדי למצוא איזה מהביטויים הבאים הוא הקטן ביותר ,ניעזר בחוקי חזקות ושורשים.
נשים לב שהבסיסים בתשובות הם  1ו ,  1 -ולכן התשובות הסופיות לאחר העלאה בכל חזקה שהיא יהיו  1או

 .  1נבחן את מעריכי החזקה כדי לקבוע האם התשובה תהיה חיובית או שלילית ,ובהתאם לכך נוכל למצוא
את הביטוי הקטן ביותר.
תשובה ( )1נכונה 27 .הוא מספר אי-זוגי .כאשר מעלים מספר שלילי בחזקה אי-זוגית ,התשובה נותרת שלילית,
ולכן .  127  1
תשובה ( )2אינה נכונה .חזקה שלילית הופכת את הבסיס ,אך אינה משנה את סימנו .לפיכך ,התשובה נותרת
2

1
חיובית ,ולכן . 1 2     1
1
תשובה ( )3אינה נכונה .חזקה שלילית הופכת את הבסיס ,אך אינה משנה את סימנו .לפיכך ,התשובה נותרת
25

1
חיובית ,ולכן . 125     1
1
תשובה ( )4אינה נכונה 4 .הוא מספר זוגי .כאשר מעלים מספר שלילי בחזקה זוגית ,התשובה הופכת לחיובית,

ולכן .  1  1
4

.4

תשובה ( )1נכונה.
כדי למצוא למה שווה השטח הכהה ,ניעזר בשטחים מוכרים כדי לחשבו.
השטח הכהה נוצר על-ידי חיסור בין שטח הגזרה שנוצרה על-ידי זוית  AOBלבין משולש  .AOBלפיכך ,נחשב
בסיס  גובה
זוית מרכזית
את שטח הגזרה בעזרת הנוסחה  πr 2
.
ואת שטח המשולש בעזרת הנוסחה
2
360
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כדי לחשב את שטח הגזרה נשתמש בנתון לפיו רדיוס המעגל שווה  2ס"מ .כמו כן ,הזווית המרכזית שיוצרת את
הגזרה שווה ל. 90 -
נקבל:
90
1
 π  2 2   4π  π
360
4
משולש  AOBהוא משולש ישר-זוית ושווה-שוקיים שניצביו שווים ל 2-ס"מ .לפיכך ,שטח המשולש הוא:
22
2
2
השטח הכהה שווה לשטח הגזרה פחות שטח המשולש ,כלומר  , π  2ולכן תשובה ( )2נכונה.

.5

תשובה ( )1נכונה.
דרך א :הצבת מספרים מהראש
כדי למצוא למה שווה הביטוי  , a1  bניעזר בהצבת מספרים מהראש.
מכיוון ש a-תלוי ב ,b-נציב מספר ב( b-בהתאם לתחום ההגדרה הנתון) ,ונמצא את .a
לאחר מכן ,נציב את  aו b-בביטוי עליו נשאלנו ונחשב את ערכו.
לבסוף ,נציב את  bבתשובות ונפסול כל תשובה שמתקבל בה ערך שונה מזה שחושב בביטוי.
נציב  b  2במשוואה ,ונקבל:
1
1  b2
1

a
a

1  22
1
a
1 4
1
a
3

1
כעת ,נציב  a   , b  2בביטוי  , a1  bונקבל:
3

נציב בתשובות  b  2ונפסול כל תשובה ששונה מ.  1 -
תשובה ( )1נפסלת.

1
1
a1  b    1  2    3  1
3
3

1 1

b 2
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תשובה ( )2אינה נפסלת.

1
1
1


 1
1 b 1 2 1
תשובה ( )3נפסלת.

b
2
2


1 b 1 2 3
תשובה ( )4נפסלת.
b
2
2
2



2
2
1 4 5
1 b
1 2

דרך ב :פישוט אלגברה
כדי למצוא למה שווה הביטוי  , a1  bניעזר בפישוט אלגברי של המשוואה הנתונה.
כאשר נתונה משוואה ושואלים למה שווה ביטוי ,נבודד את הביטוי כיחידה אחת מתוך המשוואה .לפיכך ,נשאף
לפשט את המשוואה כך שתהיה כמה שיותר דומה לביטוי עליו נשאלנו.





המכנה  1  b 2הוא נוסחת כפל מקוצר שנפתחת לביטוי  , 1  b1  bשחלקו מופיע בביטוי עליו נשאלנו.

1
1  b2
1
a
1  b1  b
a1  b 1  b   1
a

/ 1  b 1  b 
/ : 1  b 

1
1 b

1
הביטווי  a1  bשווה ל-
1 b

.6

a1  b  

 ,ולכן תשובה ( )2נכונה.

תשובה ( )1נכונה.
כדי למצוא איזו ספרה  Cיכולה לייצג ,ניעזר בהצבת תשובות.
ניעזר בסימן החלוקה של  ,3לפיו מספר יתחלק ב 3-אם סכום הספרות שלו מתחלק ב.3-
נתון שסכום הספרות  Aו B-הוא  ,10לפיכך ,נבדוק האם הספרה שמופיעה בתשובות יוצרת סכום ספרות
 A  B  Cהוא מספר שמתחלק ב.3-
תשובה ( )1אינה נכונה .אם  Cיכולה לייצג את הספרה  ,1סכום הספרות  A  B  Cהוא  .11מכיוון ש 11-אינו
מתחלק ב ,3-התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .אם  Cיכולה לייצג את הספרה  ,2סכום הספרות  A  B  Cהוא  .12מכיוון ש 12-מתחלק ב-
 ,3התשובה נכונה.
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תשובה ( )3אינה נכונה .אם  Cיכולה לייצג את הספרה  ,3סכום הספרות  A  B  Cהוא  .13מכיוון ש 13-אינו
מתחלק ב ,3-התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .אם  Cיכולה לייצג את הספרה  ,6סכום הספרות  A  B  Cהוא  .16מכיוון ש 16-אינו
מתחלק ב ,3-התשובה נפסלת.

.7

תשובה ( )2נכונה.
כדי למצוא מה אורך מקצוע הקובייה ,ניעזר בהגדרה של שטח פנים לפיה שטח פנים שווה לסכום הפאות של
הקובייה.
מקצוע הקובייה הוא צלע הריבוע .שטח פאה שווה ל2 -צלע . מכיוון שלקובייה יש  6פאות ,שטח פנים של
קובייה הוא 2צלע. 6
כעת ,כדי למצוא למה שווה מקצוע הקובייה נפשט את המשוואה הבאה:

  xצלע6
2  xצלע
6
2

/ :6
/

x
6

x
מכיוון שצלע הריבוע שווה למקצוע הקובייה ,מקצוע הקובייה שווה ל-
6

.8

 צלע

 ,ולכן תשובה ( )1נכונה.

תשובה ( )4נכונה.
כדי למצוא לכמה אחוז שווה  bמ ,a-ניעזר בהצבת מספרים מהראש.
מכיוון שבמשפט השאלה השלם הוא  ,aנציב  a  100ובעזרתו נמצא את .b
נתון ש 100-שווה ל 40%-מ ,b-כלומר  bהוא השלם שממנו נלקחו  40%-השווים ל .100-לפיכך לפי נוסחת

אחוז  שלם
האחוז גודל החלק 
100

 b ,שווה ל-
b  40
 100
100
2b
 100
/ 5
5
2b  500
/:2
b  250

מכיוון ש b  250 -ו b , a  100 -שווה ל 250%-מ ,a-ולכן תשובה ( )4נכונה.
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תשובה ( )4נכונה.
כדי למצוא למה הביטוי  n  kיכול להיות שווה ,ניעזר בהצבת תשובות.
ראשית ,ניצור את הביטוי  n  kעליו נשאלנו מתוך הנתונים.

1 
1
40

גולות שקופות .  40   
נתון שלדני יש  40גולות ,כך ש -מהן שקופות .כלומר לדני יש
n 
n
n

1
40
גולות שקופות וקטנות
בנוסף ,נתון ש -מהגולות השקופות הן גולות קטנות .כלומר לדני יש
k
nk
 40 1 
.   
 n k 

40
כעת ,נציב את התשובות בביטוי
nk
נפסול כל תשובה שתוצאת החילוק המתקבלת לאחר הצבתה אינה שלמה.

 .מכיוון שמספר הגולות השקופות והקטנות צריך להיות מספר שלם,

תשובה ( )1אינה נכונה.

40 40 4 2

 
n  k 60 6 3
תשובה ( )2אינה נכונה.

40 40 8


n  k 15 3
תשובה ( )3אינה נכונה.

40 40 20


nk 6
3
תשובה ( )4נכונה.

40 40

 10
nk 4

.20

תשובה ( )1נכונה.
כדי למצוא מה מספר הילדים בכיתה ששמותיהם לא מתחילים ב-ד' ולא מסתיימים ב-ד' ניעזר בנוסחאות
לחישוב חפיפה.
מכיוון שנשאלנו למה שווה החפיפה בין הלא ולא ,וידועה החפיפה בין הגם והגם ,נשתמש בנוסחה לחישוב גודל
קבוצת החפיפה ,לפיה:
קבוצה א ' +קבוצה ב'  +לא קבוצה א' ולא קבוצה ב' = סך הכל  +גם קבוצה א' וגם קבוצה ב'
ראשית ,נגדיר את הגורמים בנוסחה בהתאם לנתונים בשאלה.
סך הכל  -מספר הילדים בכיתה ,השווה ל.20-
קבוצה א'  -מספר הילדים בכיתה ששמותיהם מתחילים באות ד' ,השווה ל.12-
קבוצה ב'  -מספר הילדים בכיתה ששמותיהם מסתיימים באות ד' ,השווה ל.5-
גם קבוצה א' וגם קבוצה ב'  -מספר הילדים בכיתה ששמותיהם מתחילים ומסתיימים באות ד' ,השווה ל.3-
לא קבוצה א' ולא קבוצה ב'  -מספר הילדים בכיתה ששמותיהם לא מתחילים ולא מסתיימים באות ד' ,עליו
נשאלנו ,ולכן נבטא אותו בעזרת .x
© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ
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כעת ,נציב את הנתונים בנוסחה .נקבל:

12  5  x  20  3
17  x  23

/  17

x6

מספר הילדים בכיתה ששמותיהם לא מתחילים ב-ד' ולא מסתיימים ב-ד' הוא  ,6ולכן תשובה ( )2נכונה.

.22

תשובה ( )1נכונה.
כדי למצוא מה אורך הקטע  ,PDניעזר בחישובי שטחים.
 1שטח המשולש PCD
נתון 
 ,כלומר ,שטח הטרפז  ABCPשווה לפעמיים שטח המשולש .PCD
 2שטח הטרפז ABCP
בנוסף ,נתון ש ABCD-הוא ריבוע שצלעו שווה ל 3-ס"מ .ניתן לראות בסרטוט שהריבוע  ABCDמורכב
מהמשולש  PCDומהטרפז  .ABCPכלומר סכום שטחיהם שווה לשטח הריבוע ,וידוע ששטח ריבוע שווה
ל2 -צלע . לפיכך ,נבנה משוואה המתארת קשר זה בעזרת הקטע  PDעליו נשאלנו.

נשים לב שהקטע  PDהוא ניצב במשולש  ,PCDולכן ניתן להשתמש בו כדי לתאר את המשולש ,וכן את שטח
הטרפז .ABCD
בסיס  גובה
3  PD
 .מכיוון שהסקנו ששטח
שטח משולש  PCDשווה ל-
לפיה הנוסחה לחישוב שטח משולש
2
2
הטרפז  ABCPשווה לפעמיים שטח המשולש  ,PCDניתן לבטא את שטח הטרפז בעזרת שטח המשולש כך

 3  PD 
ששטח הטרפז שווה ל  3  PD -
.2 
2







כעת ,נחבר את השטחים ונשווה אותם לשטח הריבוע השווה ל . 3 2  9-מכיוון שהמשוואה שתתקבל תהיה
בנעלם  PDבלבד ,נבודד אותו מהמשוואה כדי למצוא את ערכו .נקבל:
/ 2

3PD
 3PD  9
2
3PD  6PD  18
/ :9

9PD  18
PD  2

אורך הקטע  PDהוא  2ס"מ ולכן תשובה ( )2נכונה.
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.21

תשובה ( )4נכונה.
כדי למצוא למה שווה  aניעזר בהצבת תשובות.
התשובות מתארות ערך אפשרי עבור  .aמכיוון שנתון ש a-ו b-הם מספרים עוקבים ,כך ש , a  b -כאשר נציב
תשובה כלשהי ב a-נקבל גם ערך עבור  .bכך ,נוכל לבדוק האם המשוואה והאי-שוויון שנתונים מתקיימים .אם
שניהם מתקיימים ,התשובה שהצבנו נכונה .אם לפחות אחד מהם לא מתקיים ,התשובה נפסלת.
תשובה ( )1אינה נכונה .אם  , a  1מכיוון ש a-ו b-הם מספרים עוקבים כך ש. b  2 , a  b -
נבדוק האם המשוואה  a  b  bמתקיימת:
1 2  2

נבדוק האם האי-שוויון  b 2  a 2מתקיים:

2 2  12
4 1
מכיוון שהאי-שוויון אינו מתקיים ,התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .אם  , a  2מכיוון ש a-ו b-הם מספרים עוקבים כך ש. b  1 , a  b -
נבדוק האם המשוואה  a  b  bמתקיימת:
 2   1  1
מכיוון שהמשוואה אינה מתקיימת ,התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .אם  , a  0מכיוון ש a-ו b-הם מספרים עוקבים כך ש. b  1 , a  b -
נבדוק האם המשוואה  a  b  bמתקיימת:
0 1  1

מכיוון שהמשוואה אינה מתקיימת ,התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .אם  , a  1מכיוון ש a-ו b-הם מספרים עוקבים כך ש. b  0 , a  b -
נבדוק האם המשוואה  a  b  bמתקיימת:

 1  0  0

נבדוק האם האי-שוויון  b 2  a 2מתקיים:
2

0 2   1
0 1

מכיוון שגם המשוואה וגם האי-שוויון מתקיימים ,התשובה אינה נפסלת ,ולכן תשובה ( )4נכונה.

.23

תשובה ( )2נכונה.
כדי למצוא מה התחום המדויק שבו יכול להימצא מספר הקופסאות הכולל בשורה ,ניעזר בהגדרת טווח ובפירוט
ידני.
טווח מורכב ממינימום וממקסימום .ראשית ,נגדיר את הטווח במילים ,ולאחר מכן נבצע חישובים מספריים.

© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ

-33-

חשיבה כמותית – פרק ראשון

נתון שבשורה יש  10קופסאות ירוקות ,כך ששתי הקופסאות בקצוות הן ירוקות ובין כל קופסה ירוקה יש לפחות
קופסה אדומה אחת ,אך לא יותר מ 5-קופסאות אדומות.
כדי לחשב את מספר הקופסאות הכולל המינימלי בשורה ,נניח שבין כל שתי קופסאות ירוקות יש קופסה אדומה
אחת ,באופן הבא:

י

א

י

א

י

א

י

א

י

א

י

א

י

א

י

א

י

א

כלומר ,מספר הקופסאות הכולל בשורה לכל הפחות הוא  19קופסאות 15 ,קופסאות ירוקות ו 9-קופסאות
אדומות.
בשלב זה ניתן לפסול את תשובות ( )2ו ,)4(-שכן מספר הקופסאות הכולל בשורה לכל הפחות בתשובות אלו הוא
.20
כעת ,בעזרת הסרטוט נחשב את מספר הקופסאות הכולל המקסימלי בשורה .נניתח שבין כל שתי קופסאות
ירוקות יש  5קופסאות אדומות .כלומר ,מספר הקופסאות האדומות גדל פי  ,5ושווה ל . 9  5  45-לפיכך
מספר הקופסאות הכולל בשורה לכל היותר הוא  55קופסאות 10 ,קופסאות ירוקות ו 45-קופסאות אדומות,
ולכן תשובה ( )1נכונה.

.24

תשובה ( )4נכונה.

BD
כדי למצוא למה שווה היחס
AD
נתון ש AB -משיק למעגל בנקודה  .Bידוע שבנקודת ההשקה נוצרת זווית בת  90בין המשיק לבין רדיוס
המעגל .לפיכך ,נוסיף בנית עזר לסרטוט של רדיוס לנקודת ההשקה  Bונסמן זווית ישרה.
כעת ,ניתן לראות שבסרטוט יש מצב דמיון מוכר של משולש קטן בתוך משולש גדול .בנוסף ,נתון שזוית ADC
שווה ל , 90 -ומכאן ניתן להסיק שהישרים  DCו BO-מקבילים זה לזה.
נשים לב שהיחס בין הצלעות עליו נשאלנו ,הוא היחס בין צלע המשולש הקטן  ACDלבין חתיכה מהצלע של
המשולש הגדול  .ABOלפיכך ,אין צורך למצוא את יחס הדמיון בין המשולש הקטן לבין המשולש הגדול ,אלא
את היחס בין צלע המשולש הקטן לבין חתיכה מהצלע של המשולש הגדול.
נתון שרדיוס המעגל שווה ל 3-ס"מ .נשים לב שהקטע  ,COהמהווה רדיוס במעגל ,הוא גם חלק מהצלע הגדולה
 AOבמשולש  .ABOכמו כן ,נתון שצלע  ,ACהמהווה צלע במשולש הקטן ,שווה ל 12-ס"מ .כלומר ניתן לחשב
CO
BD
עליו נשאלנו ,מכיוון שהמשולשים דומים זה לזה.
 ,השווה ליחס
את היחס
AC
AD
BD 1
CO
3  1
שווה ל ,    -ולכן גם היחס 
 ,ולכן תשובה ( )4נכונה.
היחס
AD 4
AC
 12  4
ניעזר בדמיון צורות.

© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ

י

-34-

חשיבה כמותית – פרק ראשון

.25

תשובה ( )1נכונה.
כדי למצוא בכמה דרכים שונות אפשר לשלם סכום של  40אגורות במטבעות הנתונים ,ניעזר בפירוט ידני ,מסודר
ושיטתי.
מכיוון שהתשובות קטנות מ ,16-נפרט בכתב את כל הצירופים האפשריים להרכבת סכום של  40אגורות
ממטבעות בשווי אגורה אחת 10 ,אגורות ו 25-אגורות.
אגורה אחת
 40מטבעות
 10מטבעות
 20מטבעות
 30מטבעות
 15מטבעות
 5מטבעות

 10אגורות
 4מטבעות
 3מטבעות
 2מטבעות
מטבע 1
מטבע 1

 25אגורות
מטבע 1
מטבע 1

יש  7דרכים שונות לשלם סכום של  40אגורות במטבעות האלה ,ולכן תשובה ( )2נכונה.

.26

תשובה ( )3נכונה.
כדי למצוא כמה אופנועים פנו בצומת  Bלכיוון יעד ב ניעזר בנתוני התרשים.
לצומת  Bניתן להגיע רק מכיוון צומת  ,Aונתון שמספר האופנועים (המספר התחתון במלבן) שהגיעו מכיוון
צומת  Aלצומת  Bהוא .40
מצומת  Bניתן להמשיך לכיוון צומת  Cאו לכיוון יעד ב .נתון ש 30-אופנועים המשיכו לכיוון צומת  ,Cולכן 10
אופנועים המשיכו לכיוון יעד ב ,כלומר תשובה ( )3נכונה.

.27

תשובה ( )2נכונה.
כדי לחשב את ההסתברות שיובל רכב על אופנוע ,ניעזר בנוסחת ההסתברות לפיה
מספר האפשרויות הרצויות
.
סיכוי 
מספר האפשרויות המצויות
ראשית ,נגדיר את מהן האפשרויות הרצויות ומהן האפשרויות המצויות ,ולאחר מכן נבצע את החישוב.
מכיוון שנשאלנו על ההסתברות שיובל רכב על אופנוע כשעבר בצומת  ,Dנבחן מאיזה כיוון ניתן להגיע לצומת זו.
ניתן לראות בתרשים שלצומת  Dניתן להגיע רק מצומת  , Aולכן המלבן שיוצא מצומת זו מכיל את הנתונים
בהם עלינו להשתמש.
מספר האפשרויות הרצויות הוא מספר האופנועים שעברו בצומת  ,Dכלומר ( 10המספר התחתון במלבן שיוצא
מצומת  .)Aמספר האפשרויות המצויות הוא מספר כל כלי הרכב שעברו בצומת  ,Dכלומר . 30  50  10  90

 10  1
לפיכך ,ההסתברות שיובל רכב על אופנוע שווה ל ,    -ולכן תשובה ( )1נכונה.
 90  9
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תשובה ( )1נכונה.
כדי למצוא איזה מן המספרים יכול להיות מספר הנוסעים שהגיעו ליעד ה ,ניעזר בטווחים.
לפנינו שאלת הרכבת מספר ,לפיכך ,ראשית נחשב את המספר המינימלי ואת המספר המקסימלי של הנוסעים
שיכלו להגיע ליעד ה .בעזרת מספרים אלו נפסול תשובות וננסה למצוא את התשובה הנכונה.
ראשית ,נבדוק בתרשים מאיזה כיוון ניתן להגיע ליעד ה .ניתן לראות שרק מצומת  Fניתן להגיע ליעד ה ,ומכיוון
זה הגיעו  4משאיות 5 ,מכוניות ואופנוע אחד.
נתון שבכל משאית יש בין  1ל 2-נוסעים ,בכל מכונית יש בין  3ל 5-נוסעים ועל כל אופנוע יש נוסע אחד.
כדי למצוא את מספר הנוסעים המינימלי שהגיעו ליעד ה ,נניח שבכל משאית יש נוסע אחד ובכל מכונית יש 3
נוסעים .לפיכך ,לכל הפחות הגיעו ליעד ה  20נוסעים  . 1  4  3  5  1  1 בשלב זה ניתן לפסול את תשובה (,)1
שכן  17קטן יותר מהמספר המינימלי של הנוסעים שיכולים להגיע ליעד ה.
כדי למצוא את מספר הנוסעים המקסימלי שהגיעו ליעד ה ,נניח שבכל משאית יש  2נוסעים ובכל מכונית יש 5
נוסעים .לפיכך ,לכל היותר הגיעו ליעד ה  34נוסעים  . 2  4  5  5  1  1 בשלב זה ניתן לפסול את תשובות ()3
ו ,)4(-שכן  38ו 42-גדולים יותר מהמספר המקסימלי של הנוסעים שיכולים להגיע ליעד ה.
מכיוון שפסלנו את תשובות ( )3( ,)1ו ,)4(-תשובה ( )2נכונה ,ומספר הנוסעים שיכלו להגיע ליעד ה הוא .25

.29

תשובה ( )4נכונה.
כדי למצוא כמה מכוניות עברו בקטע הכביש שבין צומת  Eליעד ג ניעזר בנוסחת הממוצע המשוקלל ,לפיה:
ממוצע קבוצה א  משקל קבוצה א  ממוצע קבוצה ב  משקל קבוצה ב
.
ממוצע של קבוצות 
סכום משקלי הקבוצות
עלינו להשתמש בנוסחת הממוצע המשוקלל מכיוון שמספר המכוניות ,המשאיות והאופנועים שעוברים בקטע
הכביש שבין צומת  Eליעד ג אינו בהכרח שווה ,ולכן ממוצע המהירויות של כלי הרכב בקטע כביש זה מבוסס
על ממוצע משוקלל ולא ממוצע חשבוני פשוט.
מספר המשאיות שעברו בקטע הכביש שבין צומת  Eליעד ג הוא  ,8נגדיר שמספר המכוניות עליו נשאלנו הוא x
ומספר האופנועים הוא  .2אלו הם משקלי הקבוצות .המהירות הנתונות הן ממוצעי הקבוצות .כעת ,נציב את
הנתונים בנוסחת הממוצע המשוקלל ונקבל:
8  20  x  40  2  50
 30
8x2
160  40x  100
 30
10  x
260  40x
 30
/ 10  x 
10  x
260  40x  3010  x 
260  40x  300  30x
/  30x  260
10x  40
/ : 10
x4
מספר המכוניות שעברו בקטע הכביש שבין צומת  Eליעד ג הוא  ,4ולכן תשובה ( )4נכונה.
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תשובה ( )4נכונה.
כדי למצוא באיזה מהיעדים עומס החניה הגדול ביותר ניעזר בנתוני התרשים לשם חישוב היחס המוגדר בנתונים.
מספר המשאיות שהגיעו ליעד
 .כעת ,נשלוף מהתרשים את מספר המשאיות
"עומס חניה" של יעד מוגדר כך:
מספר האופנועים שהגיעו ליעד
ואת מספר האופנועים שהגיעו ליעד ,בהתאם ליעדים המתוארים בתשובות .נשים לב שייתכן שליעד הגיעו
ממספר כיוונים ,ולכן נצטרך לסכום את מספר המשאיות ואת מספר האופנועים שהגיעו אליו מכל הכיוונים.
לאחר מכן נחשב את היחס "עומס חניה" ונשווה בין התשובות עד שנמצא את היעד עם עומס החניה הגדול
ביותר.
תשובה ( )1אינה נכונה .ליעד א ניתן להגיע מכיוון צומת  Cבלבד .מספר המשאיות שמגיעות ליעד א הוא  5ומספר

5 
האופנועים שמגיעים ליעד א הוא  .5לפיכך "עומס חניה" שווה ל.    1-
5 

תשובה ( )2אינה נכונה .ליעד ג ניתן להגיע מכיוון צומת  Cומכיוון צומת  .Eמספר המשאיות שמגיעות ליעד ג
הוא  10  8  18ומספר האופנועים שמגיעים ליעד ג הוא  . 25  2  27לפיכך "עומס חניה" שווה ל-
 18  2

 . בהשוואה לתשובה ( ,)1תשובה ( )2קטנה יותר ולכן נפסלת.
 27  3

תשובה ( )3אינה נכונה .ליעד ד ניתן להגיע מכיוון צומת  Fומכיוון צומת  .Dמספר המשאיות שמגיעות ליעד ד
הוא  10  5  15ומספר האופנועים שמגיעים ליעד ד הוא  . 5  0  5לפיכך "עומס חניה" שווה ל3-
 15 
 .   בהשוואה לתשובה ( ,)1תשובה ( )3גדולה יותר ולכן תשובה ( )1נפסלת.
5 
תשובה ( )4נכונה .ליעד ה ניתן להגיע מכיוון צומת  Fבלבד .מספר המשאיות שמגיעות ליעד ה הוא  4ומספר

4 
האופנועים שמגיעים ליעד ה הוא  .1לפיכך "עומס חניה" שווה ל .    4-בהשוואה לתשובה ( ,)3תשובה
1 
תשובה ( )4גדולה יותר ולכן תשובה ( )3נפסלת.
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פתרונות  -חשיבה כמותית  -פרק שני
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה

.2
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1
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1
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3

4

4

4

4

3

4

1

26

27

28

29

10

3

2

3

2

1

תשובה ( )1נכונה.
כדי למצוא באיזו מהדחסניות ההפרש (בערך מוחלט) בין זמן הדחיסה של זבל ביתי בעוצמה א לבין זמן הדחיסה
שלו בעוצמה ב הוא  31שניות ,ניעזר בנתוני התרשים.
זמן הדחיסה של זבל ביתי בשתי העוצמות ובכל הדחסניות מתואר בתרשים על-ידי המספר שמופיע ליד המלבנים
הלבנים שנמצאים בחלקו הימני של התרשים .לפיכך ,נחשב את ההפרש בין זמני הדחיסה בשתי העוצמות של כל
הדחסניות ונבדוק עבור איזו דחסנית ההפרש הוא  31שניות.
תשובה ( )1אינה נכונה .זמן הדחיסה של דחסנית  Aבעוצמה א הוא  17שניות וזמן הדחיסה בעוצמה ב הוא 71
שניות .ההפרש בין זמני הדחיסה הוא  54שניות  , 17  71   54 ולכן התשובה נפסלת.

תשובה ( )2נכונה .זמן הדחיסה של דחסנית  Bבעוצמה א הוא  23שניות וזמן הדחיסה בעוצמה ב הוא  54שניות.
ההפרש בין זמני הדחיסה הוא  31שניות  ,  23  54   31 ולכן התשובה נכונה.

תשובה ( )3אינה נכונה .זמן הדחיסה של דחסנית  Cבעוצמה א הוא  36שניות וזמן הדחיסה בעוצמה ב הוא 25
שניות .ההפרש בין זמני הדחיסה הוא  11שניות  ,  36  25  11 ולכן התשובה נפסלת.

תשובה ( )4אינה נכונה .זמן הדחיסה של דחסנית  Dבעוצמה א הוא  84שניות וזמן הדחיסה בעוצמה ב הוא 150
שניות .ההפרש בין זמני הדחיסה הוא  66שניות  ,  84  150   66 ולכן התשובה נפסלת.

.1

תשובה ( )2נכונה.
כדי למצוא מה ההפרש (בערך מוחלט) בין אחוז הנפח של זבל תעשייתי דחוס בדחסנית  Bלבין אחוז זה
בדחסנית  ,Cניעזר בנתוני התרשים.
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אחוז הנפח של זבל תעשייתי דחוס בכל דחסנית מתואר בתרשים על-ידי המספר שמופיע ליד המלבנים האפורים
בחלקו השמאלי של התרשים .לפיכך ,נבדוק מה אחוז הנפח של זבל תעשייתי דחוס בדחסנית  Bוכן את אחוז
הנפח של זבל תעשייתי דחוס בדחסנית  ,Cונחשב את ההפרש ביניהם בערך מוחלט.
אחוז הנפח של זבל תעשייתי דחוס בדחסנית  Bהוא  ,54%ואחוז הנפח של זבל תעשייתי דחוס בדחסנית  Cהוא

 ,63%לפיכך ,ההפרש ביניהם שווה ל  54  63   9  9% -ולכן תשובה ( )1נכונה.

.3

תשובה ( )2נכונה.
כדי למצוא באיזה מהקריטריונים הבאים היחס בין ביצועי דחסנית  Aלבין ביצועי דחסנית  Dהוא הקרוב ביותר
ל ,1-ניעזר בנתוני התרשים.
עבור כל תשובה ,נחשב את היחס בין ביצועי דחסנית  Aלבין ביצועי דחסנית  ,Dונשווה בין התשובות כדי למצוא
את היחס הקרוב ביותר ל .1-יחס קרוב לאחד יבוא לידי ביטוי במונה ומכנה שקרובים זה לזה מספרית.
תשובה ( )1נכונה .אחוז נפח זבל ביתי דחוס מתואר בתרשים על-ידי המספר שמופיע ליד המלבנים הלבנים בחלקו
32
.
השמאלי של התרשים .לפיכך ,היחס בין ביצועי דחסנית  Aלבין ביצועי דחסנית  Dבקריטריון זה הוא
31
תשובה ( )2לא נכונה .אחוז נפח זבל תעשייתי דחוס מתואר בתרשים על-ידי המספר שמופיע ליד המלבנים
האפורים בחלקו השמאלי של התרשים .לפיכך ,היחס בין ביצועי דחסנית  Aלבין ביצועי דחסנית  Dבקריטריון
68
 .בהשוואה לתשובה ( ,)1תשובה זו רחוקה יותר מ ,1-מכיוון ש 68 -ו 49-רחוקים יותר זה מזה
זה הוא
49
לעומת  32ו ,31-ולכן ניתן לפסול אותה.
תשובה ( )3אינה נכונה .זמן דחיסת זבל ביתי בעוצמה א מתואר בתרשים על-ידי המספר שמופיע ליד המלבנים
הלבנים בחלקו הימני של התרשים .לפיכך היחס בין ביצועי דחסנית  Aלבין ביצועי דחסנית  Dבקריטריון זה
17
 .בהשוואה לתשובה ( ,)1תשובה זו רחוקה יותר מ ,1-מכיוון ש17 -ו 84-רחוקים יותר זה מזה לעומת 32
הוא
84
ו ,31-ולכן ניתן לפסול אותה.
תשובה ( )4אינה נכונה .זמן דחיסת זבל תעשייתי בעוצמה א מתואר בתרשים על-ידי המספר שמופיע ליד
המלבנים האפורים בחלקו הימני של התרשים .לפכיך ,היחס בין ביצועי דחסנית  Aלבין ביצועי דחסנית D
13
 .בהשוואה לתשובה ( ,)1תשובה זו רחוקה יותר מ ,1-מכיוון ש13 -ו 68-רחוקים יותר זה
בקריטריון זה הוא
68
מזה לעומת  32ו ,31-ולכן ניתן לפסול אותה.
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תשובה ( )4נכונה.
כדי למצוא איזה מן התרשימים מתאר את זמני הדחיסה של דחסנית  ,Eניעזר בנתוני התרשים.
ידוע שדחסנית  Eדוחסת זבל תעשייתי וביתי בשתי העוצמות בזמנים השווים לזמנים הקצרים ביותר שבהם
דוחסות דחסניות  C ,B ,Aו .D-לפיכך ,כדי למצוא את זמני הדחיסה של דחסנית  Eעבור זבל תעשייתי וזבל
ביתי בעוצמה א ובעוצמה ב ,נחפש בתרשים את הנתונים הבאים:
עבור זבל ביתי ,מה זמן הדחיסה הקצר ביותר בעוצמה א.
עבור זבל ביתי ,מה זמן הדחיסה הקצר ביותר בעוצמה ב.
עבור זבל תעשייתי ,מה זמן הדחיסה הקצר ביותר בעוצמה א.
עבור זבל תעשייתי ,מה זמן הדחיסה הקצר ביותר בעוצמה ב.
לשם הנוחות ,נרכז את הנתונים בטבלה:
עוצמה ב
עוצמה א
זבל ביתי
( 25דחסנית )C
( 17דחסנית )A
זבל תעשייתי
( 15דחסנית )C
( 13דחסנית )A
התרשים המתאר את זמני הדחיסה הקצרים ביותר שנמצאו הוא התרשים בתשובה ( ,)4ולכן תשובה ( )4נכונה.

.5

תשובה ( )2נכונה.
כדי למצוא איזו מן האפשרויות בהכרח אינה נכונה ,כלומר אינה יכולה להתקיים ,ניעזר בהצבת תשובות.
לפני שנציב את התשובות במשוואות הנתונות ,נבחן את המשוואות.
מהמשוואה  x  y  z  0יהיה ניתן לחלץ את  zלאחר שנציב את  xו.y-
מהמשוואה  x  y  z  0ניתן להסיק שלפחות אחד מהנעלמים  y ,xו z-צריך להיות שווה ל 0-על מנת שהמכפלה
של שלושתם תהיה שווה ל .0-מכאן ניתן להסיק שאם אף אחד משלושת הנעלמים  y ,xו z-אינו שווה ל,0-
התשובה בהכרח אינה נכונה ,ולכן אפשר לסמנה.
ראשית ,נציב את הערכים של  xו y-המתוארים בכל תשובה במשוואה הראשונה שנתונה ,ונחלץ את .z
לאחר מכן ,נבדוק אם אם אחד הנעלמים שווה ל ,0-אם כן – האפשרות המתוארת בתשובה יכולה להיות נכונה,
ולכן התשובה תיפסל .אם לא – האפשרות המתוארת בתשובה בהכרח אינה נכונה ,ולכן התשובה לא תיפסל.
תשובה ( )1נכונה .נציב במשווואה  x  y  z  0את הערכים  x  3ו y  7 -ונחלץ את  .zנקבל:
37 z0
10  z  0
z  10

מכיוון שאף אחד מהנעלמים אינו שווה ל ,0-האפשרות בהכרח אינה נכונה ,ולכן התשובה אינה נפסלת.
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תשובה ( )2אינה נכונה .נציב במשווואה  x  y  z  0את הערכים  x  2ו y  2 -ונחלץ את .z
נקבל:
2   2  z  0
z0
מכיוון ש , z  0 -האפשרות יכולה להיות נכונה ,ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .מכיוון ש , x  0 -האפשרות יכולה להיות נכונה ,ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .מכיוון ש x  0 -וגם  , y  0האפשרות יכולה להיות נכונה ,ולכן התשובה נפסלת.

.6

תשובה ( )2נכונה.
כדי למצוא למה שווה  , αניעזר בסכום זווית במרובע השווה ל. 360 -
בסרטוט מתוארים גדלים של זויות ועלינו לחשב את ערכה של זוית α
לשם
.

כך ,נכניס את זוית  αלצורה גאומטרית מוכרת שיש לנו ידע לגבי סכום

30
הזויות שלה וששאר הזויות בסרטוט נמצאות בתוכה.
150
ניתן לראות שארבעת הישרים שבסרטוט יוצרים מרובע ,שבתוכו יש שתי
זויות שגודלן נתון .מכיוון שסכום הזויות במרובע הוא  , 360אם נכניס את
40
60
זוית  αלתוך המרובע ,וכן נמצא את גודלה של הזוית השלישית שחסרה,
נוכל לבנות משוואה בנעלם  , αלבודד את  αולמצוא את ערכה.
הזווית הפנימית במרובע שנמצאת ליד  αהיא קודקודית לה ,ולכן גם שווה ל . α -הזווית הפנימית במרובע
שנמצאת ליד זווית  30צמודה לה ויחד הן משלימות ל . 180 -לכן ,הזוית השמאלית העליונה שווה ל150 -
. 180  30 
כעת ,נשווה את סכומן של ארבע הזויות ל , 360 -ונקבל:
40  60  150  α  360
250  α  360
/  250
α  110
זוית  , α 110ולכן תשובה ( )1נכונה.

.7

תשובה ( )4נכונה.
כדי למצוא לאיזה מן הנכסים יש את המחיר הגבוה ביותר נבצע חישוב ידני ונשווה בין התשובות.
נשים לב שמכיוון שהסכומים למ"ר בנתונים הם באלפים עגולים ,אפשר להקל את החישוב על-ידי חילוק
 6000 
הסכומים הנתונים ב .1000-לפיכך ,מחירו של מ"ר בבית הוא  6שקלים  
 מחירו של מ"ר בגינה הוא 4
 1000 

 4000 
שקלים  
.
 1000 
כעת ,נחשב את מחירי הנכסים לפי השטחים המתוארים בתשובות ונשווה בין התשובות.
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תשובה ( )1אינה נכונה .מחירו של נכס עם בית ששטחו  40מ"ר ועם גינה ששטחה  40מ"ר הוא  400שקלים
. 6  40  4  40  240  160 
תשובה ( )2אינה נכונה .מחירו של נכס עם בית ששטחו  50מ"ר ועם גינה ששטחה  30מ"ר הוא  420שקלים
 . 6  50  4  30  300  120 בהשוואה לתשובה ( ,)1מחירו של הנכס המתואר בתשובה ( )2גבוה יותר ,ולכן
ניתן לפסול את תשובה (.)1
תשובה ( )3אינה נכונה .מחירו של נכס עם בית ששטחו  60מ"ר ועם גינה ששטחה  20מ"ר הוא  440שקלים
 . 6  60  4  20  360  80 בהשוואה לתשובה ( ,)2מחירו של הנכס המתואר בתשובה ( )3גבוה יותר ,ולכן
ניתן לפסול את תשובה (.)2
תשובה ( )4נכונה .מחירו של נכס עם בית ששטחו  70מ"ר ועם גינה ששטחה  10מ"ר הוא  460שקלים
 . 6  70  4  10  420  40 בהשוואה לתשובה ( ,)3מחירו של הנכס המתואר בתשובה ( )4גבוה יותר ,ולכן
ניתן לפסול את תשובה (.)3

.8

תשובה ( )3נכונה.
דרך א :בניית משוואה
כדי למצוא כמה עטים היו לנעמה בהתחלה ניעזר בבניית משוואה.
ראשית ,נגדיר את הנעלם עליו נשאלנו .מכיוון שהתבקשנו למצוא כמה עטים היו לנעמה בהתחלה ,נגדיר את
הנעלם את  nכמספר העטים שהיו לנעמה בהתחלה.
כעת ,נבנה את הביטויים האלגבריים שמתוארים בשאלה באמצעות  nובאמצעות הקשרים המתוארים בנתונים.
נתון כי לנעמה ולאורית יחד יש  15עטים .לפיכך ,אם מספר העטים שהיו לנעמה בהתחלה הוא  ,nמספרים
העטים שהיו לאורית בהתחלה הוא . 15  n
נתון שלאחר שנעמה נתנה לאורית  8עטים ,כלומר מספר העטים של אורית גדל ב 8-ושווה ל, 15  n  8 -

מספר העטים של אורית גדל פי  ,3כלומר מספר העטים של אורית שווה ל. 3  15  n -

כעת ,נשווה בין הביטויים שמתארים את מספר העטים של אורית ,ונחלץ מהמשוואה את  ,nמספר העטים שהיו
לנעמה בהתחלה .נקבל:


15  n  8  3  15  n
23  n  45  3n
/  3n  23
2n  22
/:2
n  11
מכיוון ש , n  11-מספר העטים שהיו לנעמה בהתחלה הוא  ,11ולכן תשובה ( )3נכונה.
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דרך ב :הצבת תשובות
כדי למצוא כמה עטים היו לנעמה בהתחלה ניעזר בהצבת תשובות.
מכיוון שנשאלנו על גודל ספציפי מתוך נתוני השאלה שעבר תהליך כלשהו ,ניתן לבחור מספר מבין התשובות
ולספר עליו את הסיפור המתואר בנתונים .תשובה שהערך שמופיע בה תתאים לנתוני השאלה ,היא התשובה
הנכונה.
תשובה ( )1אינה נכונה .אם מספר העטים שהיו לנעמה בהתחלה הוא  ,9וידוע שלנעמה ולאורית יחד יש  15עטים,
מספר העטים של אורית בהתחלה הוא  . 15  9  6לאחר שנעמה נתנה לאורית  8עטים ,מספר העטים של
אורית הוא  . 6  8 14כמו כן ,נתון שלאחר שנעמה נתנה לאורית  8עטים ,מספר העטים של אורית גדל פי ,3
כלומר היה שווה ל . 3  6  18-מכיוון ש 14  18 -התשובה נפסלת.

תשובה ( )2אינה נכונה .אם מספר העטים שהיו לנעמה בהתחלה הוא  ,10וידוע שלנעמה ולאורית יחד יש 15
עטים ,מספר העטים של אורית בהתחלה הוא  . 15 10  5לאחר שנעמה נתנה לאורית  8עטים ,מספר העטים

של אורית הוא  . 5  8 13כמו כן ,נתון שלאחר שנעמה נתנה לאורית  8עטים ,מספר העטים של אורית גדל פי ,3

כלומר היה שווה ל . 3  5  15-מכיוון ש 13  15 -התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .אם מספר העטים שהיו לנעמה בהתחלה הוא  ,11וידוע שלנעמה ולאורית יחד יש  15עטים,
מספר העטים של אורית בהתחלה הוא  . 15 11  4לאחר שנעמה נתנה לאורית  8עטים ,מספר העטים של

אורית הוא  . 4  8 12כמו כן ,נתון שלאחר שנעמה נתנה לאורית  8עטים ,מספר העטים של אורית גדל פי ,3
כלומר היה שווה ל . 3  4  12-מכיוון ש 12  12 -התשובה אינה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .אם מספר העטים שהיו לנעמה בהתחלה הוא  ,12וידוע שלנעמה ולאורית יחד יש 15
עטים ,מספר העטים של אורית בהתחלה הוא  . 15 12  3לאחר שנעמה נתנה לאורית  8עטים ,מספר העטים

של אורית הוא  . 3  8 11כמו כן ,נתון שלאחר שנעמה נתנה לאורית  8עטים ,מספר העטים של אורית גדל פי ,3

כלומר היה שווה ל . 3  3  9-מכיוון ש 11 9 -התשובה נפסלת.

.9

תשובה ( )4נכונה.
דרך א :בניית משוואה
גילו של הילד הבכור
כדי למצוא למה שווה היחס
גילו של הילד הצעיר
נתון שבמשפחת אורפז יש  3ילדים בגילים שונים וממוצע גיליהם של שלושת הילדים שווה לגילו של הילד
האמצעי .מכיוון שאין נתונים לגבי הקשר בין הגילים (בכמה גדול כל ילד מילד אחר) ,נגדיר את גילו של הילד
הצעיר כ ,x-את גילו של הילד האמצעי כ y-ואת גילו של הילד הבכור כ .z-כעת ,ניעזר בנוסחת הממוצע החשבוני
סכום האיברים
הפשוט לפיה ממוצע 
כדי לבנות משוואה המתארת את הנתון לפיו ממוצע גיליהם של שלושת
מספר האיברים
הילדים שווה לגילו של הילד האמצע.

ניעזר בבניית משוואה.
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נקבל:

xyz
y
3
x  y  z  3y
x  z  2y

/ 3
/ y

מכיוון שהקשר שהתקבל מהנתון של ממוצע הגילים הוא קשר של סכום ולא של מנה (חילוק) ,אי אפשר לדעת על
גילו של הילד הבכור
 ,ולכן תשובה ( )4נכונה.
פי הנתונים למה שווה היחס
גילו של הילד הצעיר
דרך ב :הצבת תשובות
גילו של הילד הבכור
כדי למצוא למה שווה היחס
גילו של הילד הצעיר
נשים לב שהתשובות מתארות את יחס הגילים בין הילד הבכור לבין הילד הצעיר .לפיכך ,עלינו להציב שני
מספרים בגילים של שני הילדים המקיימים ביניהם את היחס הנתון ואת הנתון לפיו ממוצע גיליהם של שלושת
הילדים שווה לגילו של הילד האמצעי .הכי נוח יהיה להציב  3מספרים עוקבים שהראשון והאחרון מקיימים
ביניהם את היחס הנתון ,שכן ממוצע של כל שלושה מספרים עוקבים שווה לערכו של המספר השני בסדרה.

ניעזר בהצבת מספרים מהראש.

הוכחה:
נגדיר שלושה מספרים עוקבים  . a  2 , a  1 , aהממוצע של שלושת המספרים הללו הוא:
a  a  1  a  2 3a  3 3  a  1


 a 1
3
3
3

3
בתשובה ( )1מתואר היחס
2

 ,לפיכך נציב את המספרים  5 ,4ו 6-כגיליהם של שלושת האחים .מכיוון שהממוצע

גילו של הילד הבכור
3
 4  5  6 15 
של  5 ,4ו 6-הוא    5
יכול להיות שווה ל-
 , היחס
גילו של הילד הצעיר
3
3 
2


.

בתשובה ( )3מתואר היחס  ,3לפיכך נציב את המספרים  3 ,2ו 4-כגיליהם של שלושת האחים .מכיוון שהממוצע
גילו של הילד הבכור
23 4 9 
של  3 ,2ו 4-הוא    3
יכול להיות שווה ל.3-
 , היחס
גילו של הילד הצעיר
3
3 

גילו של הילד הבכור
בשלב זה נשים לב שיש שתי תשובות שיכולות לקיים את היחס
גילו של הילד הצעיר
להסיק שאין מספיק נתונים בשאלה על מנת לקבוע לְ מה שווה היחס .לפיכך תשובה ( )4נכונה.

עליו נשאלנו ,ולכן ניתן
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.20

תשובה ( )4נכונה.
2a 4  b 2

ניעזר בפישוט אלגברי המבוסס על חוקי חזקות ושורשים.

כדי למצוא למה שווה הביטוי
4a 6  3a  2
מכיוון שהביטוי מורכב מחזקות שבין בסיסיהם יש מכפלות ,ניתן להשתמש בחוקי חזקות .נקבל:

2a 4  b 2
2a 4  b 2 b 2


6
4  3  a 6 2
12a 4
2a 4  b 2
b2
 6שווה ל-
הביטוי
6
4a  3a  2

.22

 ,ולכן תשובה ( )4נכונה.

תשובה ( )4נכונה.
כדי למצוא מה סכום השטחים הכהים ניעזר ביחס הצלעות
שבמשולש ישר-זוית ושווה-שוקיים.
השטחים הכהים נוצרו על-ידי חסימת מתומן משוכלל ,שכל
צלעותיו וזויותיו שוות זו לזו ,בריבוע.
מכיוון שבריבוע כל הזויות שוות ל , 90 -השטחים הכהים הם
משולשים ישרי זוית .לפיכך ,כדי לחשב את סכום השטחים הכהים
ניצב ניצב
.
עלינו לחשב את שטחי המשולשים בעזרת הנוסחה
2
לשם כך ,נמצא את אורכם של הניצבים במשולשים.
נתון שהמתומן הוא משוכלל ,ולכן גודלן של הזויות הפנימיות
במתומן הוא  . 135נשים לב שהזויות הפנימיות של המתומן
יוצרות יחד עם הזויות של המשולשים זוית שטוחה השווה ל, 180 -
ולכן גודלן של הזויות במשולשים הוא . 180  135  45
לפיכך ,המשולשים הכהים הם משולשים ישרי-זוית ושווי-שוקיים.

2

D

135 45
45

3
A
45 135

2

2

2

135

45
135

2

2
135
45

C

135

2

2

45

45 135

135 45

2

במשולש ישר-זוית ושווה-שוקיים מתקיים יחס קבוע בין הצלעות השווה ל , 1 : 1 : 2 -כלומר היתר גדול פי
 2מהניצבים ,ששווים זה לזה .כמו כן ,ניתן להסיק שארבעת המשולשים הכהים חופפים זה לזה ,ולכן כדי

 ניצב  ניצב 
.4 
לחשב את סכום השטחים הכהים עלינו לבצע את החישוב הבא 
2


נתון שצלע המתומן שווה ל 2-ס"מ .נשים לב שצלע המתומן היא גם היתר בכל אחד מהמשולשים הכהים .לפיכך,
 2 2 2 
 2 
הניצבים של המשולשים שווים ל  2 -
. 
 , ושטח משולש כהה שווה ל 1-סמ"ר   

2
2
2




לפיכך סכום השטחים הכהים שווה ל 4-סמ"ר  , 4 1 ולכן תשובה ( )4נכונה.
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תשובה ( )4נכונה.
כדי למצוא למה הביטוי  a  bיכול להיות שווה ,ניעזר בבדיקת תשובות.

נתון ש b ,a-ו c-הם שלושה מספרים שונים זה מזה .לפיכך ,נשווה את הביטוי  a  bלכל אחד מהביטויים
בתשובות ונבדוק האם מתקיים התנאי לפיו הנעלמים מייצגים שלושה מספרים שונים זה מזה .אם לא –
התשובה תיפסל.

תשובה ( )1אינה נכונה .אם הביטוי  a  bשווה לביטוי  , a  c אז:
/ a

abac
bc

אם  b  cהתנאי לפיו הנעלמים מייצגים שלושה מספרים שונים זה מזה אינו מתקיים ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .אם הביטוי  a  bשווה לביטוי  , 2bאז:
/ b

a  b  2b
ab

אם  a  bהתנאי לפיו הנעלמים מייצגים שלושה מספרים שונים זה מזה אינו מתקיים ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .אם הביטוי  a  bשווה לביטוי  , b  c אז:
/ b

abbc
ac

אם  a  cהתנאי לפיו הנעלמים מייצגים שלושה מספרים שונים זה מזה אינו מתקיים ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .אם הביטוי  a  bשווה לביטוי  , 2c אז:
a  b  2c

כאשר מתקיים הקשר  a  b  2cבין שלושת הנעלמים התנאי לפיו הנעלמים מייצגים שלושה מסספר שונים זה
מזה יכול להתקיים (למשל אם  b  4 , a  2ו ) c  3 -ולכן התשובה אינה נפסלת.

.23

תשובה ( )3נכונה.
כדי למצוא איזו מהתיבות שמימדיהן מתוארים בתשובות יכולה להכיל את כל הנוזל שבכלי ,ניעזר בהערכה
מספרית.
התיבה שיכולה להכיל את כל הנוזל שבכלי שצורתו גליל היא תיבה שנפחה שווה לפחות לנפחו של הגליל .לפיכך,
נחשב את נפח הגליל ואת נפח התיבות שמימדיהן מתוארים בתשובות ,ונבדוק לאיזו תיבה יש נפח זהה לנפחו של
הגליל או גדול ממנו.
גליל ותיבה הם מנסרות ,גופים תלת-מימדיים שבסיסם העליון זהה לבסיסם התחתון .הנוסחה לחישוב נפח
מנסרה היא שטח בסיס  גובה המנסרה  .מכיוון שבסיסו של הגליל הוא מעגל ,נשתמש בנוסחה לחישוב שטח
© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ
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מעגל ,לפיה ,שטח מעגל  . πr 2 נתון שרדיוסו בסיסו של הגליל הוא  2ס"מ וגובהו של הגליל הוא  5ס"מ ,לפיכך





נפחו של הגליל הוא  . 5  2 2  π 20πנשים לב שלא ניתן לחשב את נפחו של הגליל במדויק ,שכן הוא תלוי ב, π -
שהוא גודל מספרי השווה בקירוב ל .3.14-לפיכך ,נעריך שנפחו של הגליל גדול מ 60-סמ"ק . 20  3.14 
כעת ,נחשב את נפחן של התיבות המתוארות בתשובות .מכיוון שנשאלנו איזו תיבה יכולה להכיל את כל הנוזל
שבגליל ,עלינו למצוא תיבה שנפחה גדול מ 60-סמ"ק .כלומר כל תשובה שבה מתוארים מימדים של תיבה שנפחה
קטן או שווה ל 60-סמ"ק תיפסל.
כאמור ,תיבה היא מנסרה ולכן הנוסחה לחישוב נפחה היא שטח בסיס  גובה המנסרה  .שטח הבסיס של תיבה
הוא מלבן ,שהנוסחה לחישוב שטחו היא אורך  רוחב .
תשובה ( )1אינה נכונה .נפח התיבה הוא  54סמ"ק  . 9  3  2 מכיוון שנפח התיבה קטן מ 60-סמ"ק ,התשובה
נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .נפח התיבה הוא  60סמ"ק  . 6  5  2 מכיוון שנפח התיבה שווה ל 60-סמ"ק ,התשובה
נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .נפח התיבה הוא  63סמ"ק  . 7  3  3 מכיוון שנפח התיבה גדול מ 60-סמ"ק ,התשובה אינה
נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .נפח התיבה הוא  60סמ"ק  . 5  4  3 מכיוון שנפח התיבה שווה ל 60-סמ"ק ,התשובה
נפסלת.

.24

תשובה ( )4נכונה.
5

כדי למצוא מה היחס בין היקף אחת המקביליות לבין היקף המעוין ניעזר
בקשר שבין צלעות המעוין לבין צלעות המקבילית המתואר בסרטוט.
1
1
נתון שהמעוין מחולק ל 5-מקביליות חופפות ,כלומר זוג הצלעות הנגדיות
ששוות זו לזו בכל מקבילית ,שווים זה לזה גם בין המקביליות .לפיכך,
1
1
נסמן את כל הצלעות הקטנות של המקביליות ב.1-
1
1
ידוע שבמעוין כל הצלעות שוות .ניתן לראות ש 5-הצלעות הקטנות של
מכאן
המקבילית יוצרות את צלע המעוין ,ולכן נסמן את צלע המעוין ב.0-
1
1
שהצלעות הגדולות של המקבילית שוות גם הן ל ,0-שכן צלע המעוין היא
5
גם הצלע הגדולה של המקביליות.
כעת ,נחשב את היקפיהן של שתי הצורות עליהן נשאלנו ,מקבילית ומעוין .היקף שווה לסכום הצלעות ,לפיכך,
היקף המעוין הוא  (5 + 5 + 5 + 5 =) 25והיקף המקבילית הוא . (1 + 5 + 1 + 5 =) 12
1

היקף מעוין
20
:4
5
x

היקף מקבילית
12
:4
3
x

היחס בין היקף אחת המקביליות לבין היקף המעוין הוא  , 3 : 5ולכן תשובה ( )4נכונה.
© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ
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תשובה ( )2נכונה.

1
כדי למצוא למה שווה הביטוי
A
כאשר שואלים על ביטוי ונתונה משוואה ,עלינו לנסות ליצור את הביטוי עליו נשאלנו מתוך המשוואה ולבודד
xy
1
.A 
מהמשוואה
אותו כדי לחשב את ערכו .לפיכך ,ננסה ליצור את הביטוי
xy
A
ניעזר בפישוט אלגברי של המשוואה הנתונה.

1
הביטוי עליו נשאלנו הוא הביטוי ההופכי לזה שמופיע בצד שמאל של המשוואה ,כלומר
A
1
1
 .נקבל:
לביטוי ההופכי של האגף הימני של המשוואה ,כלומר
לפיכך ,נשווה את
xy
A
xy

הוא ההופכי של .A

1
xy
xy
1 xy

A
xy
1

A

xy
מכיוון שהביטוי
xy
בחיבור/חיסור שברים) .נקבל:

אינו מופיע בתשובות ,נפרק אותו לשני שברים בעלי אותו מכנה (ההפך ממכנה משותף

xy x
y 1 1


 
xy
xy xy x y

1
1 1
שווה ל -
הביטוי
x y
A

.26

 ,ולכן תשובה ( )1נכונה.

תשובה ( )3נכונה.
כדי למצוא מה ההסתברות שמכפלת מספרי הפתקים ששלפה איילת היא אי-זוגית ,ניעזר בחישוב ההסתברות
לרצף מאורעות.
כדי שמכפלת מספרי הפתקים ששלפה איילת תהיה אי-זוגית ,עליה לשלוף בכל פעם פתק עם מספר אי-זוגי,
משום שתוצאת מכפלה אי-זוגית מתקבלת רק כאשר כופלים מספר אי-זוגי במספר אי-זוגי.
לפיכך ,על מנת לחשב את ההסתברות המבוקשת ,עלינו לדעת מה הסיכוי של איילת לשלוף פתק עם מספר אי-זוגי
בפעם הראשונה שהיא שולפת מהשק פתק וכן מה הסיכוי של איילת לשלוף פתק עם מספר אי-זוגי בפעם השניה
שהיא שולפת פתק מהשק .חשוב לשים לב שאיילת שולפת את הפתקים בלי להחזירם ,כלומר בכל שליפה של
פתק משתנים מספר האפשרויות הרצויות ומספר האפשרויות המצויות.
ראשית ,נחשב את הסיכוי לכל מאורע בנפרד על-ידי הנוסחה לחישוב הסתברות לפיה
מספר האפשרויות הרצויות
סיכוי 
 ,ולאחר מכן נכפול את ההסתברויות הללו אחת בשניה.
מספר האפשרויות המצויות
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הסיכוי לשלוף פתק עם מספר אי-זוגי בפעם הראשונה:
מספר האפשרויות הרצויות הוא  ,5מכיוון שבין  1ל 10-יש  5מספרים אי-זוגיים ( 7 ,5 ,3 ,1ו .)9-מספר
האפשרויות המצויות הוא  ,10מכיוון שזה מספר כל הפתקים שיש בשק .לפיכך הסיכוי לשלוף פתק עם מספר

5  1
אי-זוגי בפעם הראשונה שווה ל.    -
 10  2
הסיכוי לשלוף פתק עם מספר אי-זוגי בפעם השניה:
מספר האפשרויות המצויות הוא  ,4מכיוון שאנחנו מניחים שאיילת כבר הוציאה פתק אחד עם מספר אי-זוגי.
כמו כן ,מספר האפשרויות המצויות הוא  ,9מכיוון שזה מספר הפתקים שנותרו בשק .לפיכך ,הסיכוי לשלוף פתק
4
עם מספר אי זוגי בפעם השניה הוא .
9
1 4 1 2  2
לפיכך ,ההסתברות שמכפלת מספרי הפתקים ששלפה איילת היא זוגית שווה ל ,       -ולכן
2 9 1 9  9
תשובה ( )3נכונה.

.27

תשובה ( )1נכונה.
דרך א :פישוט אלגברי
כדי למצוא איזו מהטענות נכונה בהכרח ,ניעזר בפישוט אלגברי.
הטענות בתשובות מתייחסות לתכונה ש b-צריך לקיים .לפיכך עלינו לפשט את צד ימין של המשוואה הנתונה.
צד ימין של המשוואה הנתונה מורכב משני ביטויים בערך מוחלט ,שבתוכם יש את נעלם  .aמכיוון שערכו של a
אינו ידוע ,לא ניתן לקבוע אם הביטויים בתוך הערך המוחלט הם חיוביים או שליליים ,ולכן עלינו לבדוק את כל
המצבים האפשריים.
על מנת לקבוע איזו מהטענות בתשובות נכונה בהכרח ,עלינו לבחון איזו טענה מתקיימת בכל אחד מארבעת
המקרים הבאים:

מקרה :1

הביטוי  a  1חיובי

הביטוי  a  1חיובי

מקרה :2

הביטוי  a  1שלילי

הביטוי  a  1שלילי

מקרה :3

הביטוי  a  1חיובי

הביטוי  a  1שלילי

מקרה :4

הביטוי  a  1שלילי

הביטוי  a  1חיובי

מקרה  :2הביטוי  a  1חיובי וגם הביטוי  a  1חיובי
כאשר הביטוי שנמצא בתוך הערך המוחלט חיובי ,אפשר להוריד את סימן הערך המוחלט ולהשאיר את הביטוי
כפי שהוא .נקבל:
b  a  1  a  1
b  a 1 a 1
b  2
המקרה הראשון פוסל את תשובות ( )1ו ,)4( -שכן  bשהתקבל הוא מספר שלילי וזוגי.
© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ
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מקרה  :1הביטוי  a  1שלילי וגם הביטוי  a  1שלילי
כאשר הביטוי שנמצא בתוך הערך המוחלט שלילי ,כדי להיפטר מסימן הערך המוחלט עלינו לכפול את הביטוי ב-
 .  1נקבל:

b  1  a  1   1  a  1
b  a  1  a  1
b2

המקרה השני פוסל את תשובה ( ,)3שכן  bהוא מספר חיובי.
מכיוון שפסלנו את תשובות ( )3( ,)1ו ,)4(-אין צורך להמשיך לבדוק את שאר המקרים ,ולכן תשובה ( )2נכונה.
דרך ב :הצבת מספרים מהראש
כדי למצוא איזו מהטענות נכונה בהכרח ,ניעזר בהצבת מספרים מהראש.
בעזרת הצבת מספרים מהראש ב a-ננסה להראות שהטענה שמופיעה בתשובה לא מתקיימת .אם נצליח ,הרי
שהטענה אינה נכונה בהכרח ולכן התשובה תיפסל .מכיוון שיש במשוואה ערך מוחלט ,נציב מספר חיובי ומספר
שלילי.
נציב  a  1במשוואה הנתונה .נקבל:
b  11  11
b 0  2
b  2
מכיוון ש b-שהתקבל הוא מספר זוגי ,תשובה ( )1אינה נכונה בהכרח ולכן נפסלת .נשים לב שבעזרת הצבה זו גם
תשובה ( )4נפסלת ,שכן  bשהתקבל הוא מספר שלילי.
נציב  a  1במשוואה הנתונה ונקבל:
b  11  11
b 2  0
b2

מכיוון ש b-שהתקבל הוא מספר חיובי ,תשובה ( )3אינה נכונה בהכרח ולכן נפסלת.
מכיוון שפסלנו את תשובות ( )3( ,)1ו )4(-תשובה ( )2נכונה.
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.28

תשובה ( )3נכונה.
כדי למצוא באיזה רביע של מערכת הצירים תהיה הנמלה לאחר הליכה של  5דקות ,ניעזר בנוסחת התנועה לפיה
דרך  מהירות  זמן .
כדי לדעת באיזה רביע הנמלה תהיה ,עלינו לדעת מה הדרך שהיא עוברת ב 5-דקות .נתון שמהירות הנמלה שווה

π
π
 5π
 .   5  מכיוון
ל -ס"מ בדקה ,ולכן לפי נוסחת התנועה הדרך שתעבור הנמלה ב 5-דקות שווה ל-
4
4
 4
שהנמלה הולכת על היקף המעגל ,הדרך שהיא תעשה ב 5-דקות שווה לאורך קשת במעגל .כלומר אורכה של
5π
ס"מ.
הקשת שעברה הנמלה הוא
4
1
נתון שמרכזו של המעגל הוא בראשית הצירים ,בכל רביע יש קשת השווה ל -מהיקף המעגל .מכיוון שרדיוס
4
π
המעגל שווה ל 1-והנוסחה לחישוב היקף מעגל היא  , 2πrאורכה של הקשת שיש בכל רביע שווה ל-
2
1

.   2πr  
4


כעת ,נבדוק באיזה רביע נמצאת הנמלה לאחר  5דקות על-ידי כך שנבדוק כמה פעמים אורכה של הקשת שיש בכל
5π π
5π
π
 .לשם כך נחלק את ב-
רביע   נכנס באורך הקשת שהלכה הנמלה
4
2
4
2

ונקבל:

5π
5π 2 5 1 5
4

     2.5
π
4 π 2 1 2
2
כעבור  5דקות של הליכה תעבור הנמלה  2.5רביעים ,כלומר היא תהיה ברביע ה ,III-ולכן תשובה ( )3נכונה.

.29

תשובה ( )1נכונה.
כדי למצוא עבור כמה ארוחות ל 4-אנשים יספיקו  4בקבוקי משקה ניעזר ביחס ישר ויחס הפוך כאשר יש מספר
פועלים עם הספק זהה.
ראשית ,נסדר את הנתונים בטבלה עבודה (משקאות) ,זמן (ארוחות) ומספר פועלים (סועדים) .לאחר מכן נבצע
בנפרד את שני השינויים המתוארים בשאלה – באנשים (מספר פועלים) ובבקבוקי המשקה (עבודה) ,כך שגורם
אחד מבין שניהם נשאר קבוע ,גורם אחר משתנה ואנו בוחנים כיצד השינוי משפיע על הגורם עליו נשאלנו –
הארוחות ,שמהוות את הזמן.

נתון
שינוי  :2מספר האנשים גדל ל4-
(נשאיר את מספר הבקבוקים )2

מספר הבקבוקים
(עבודה)
2
2

מספר הארוחות (זמן)
2
1

:2
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מספר הפועלים גדל פי  2והעבודה נשארה ללא שינוי .כאשר יש יותר פועלים שצריכים לעשות את אותה עבודה,
הזמן הדרוש להם לביצוע העבודה קטן ,ולכן בין מספר הפועלים לבין הזמן יש יחס הפוך .כלומר מספר הפועלים
2 
גדל פי  2ולכן הזמן יקטן פי  ,2ויהיה שווה ל.    1-
2 
כעת ,על בסיס השינוי הראשון נבצע את השינוי השני שמתואר במשפט השאלה.

נתון
שינוי  :2מספר האנשים גדל ל4-
(נשאיר את מספר הבקבוקים )2
שינוי  :1מספר הבקבוקים גדל ל-
( 4נשאיר את מספר האנשים )4

מספר הבקבוקים
(עבודה)
2
2
4

2

מספר הארוחות (זמן)
2
1
2

2

מספר האנשים
(מספר הפועלים)
2
4
4

העבודה גדלה פי  2ומספר הפועלים נשאר ללא שינוי .כאשר יש יותר עבודה ומספר הפועלים שצריכים לעשותה
אותה נשאר זהה ,הזמן הדרוש להם לביצוע העבודה יהיה גדול יותר ,ולכן בין עבודה לבין זמן יש יחס ישר.
כלומר העבודה גדלה פי  2ולכן גם הזמן גדל פי  2ויהיה שווה ל. 1  2  2-
ל 4-אנשים יספיקו  4בקבוקי משקה ל 2-ארוחות ולכן תשובה ( )2נכונה.

.10

תשובה ( )2נכונה.
כדי למצוא מה נובע בהכרח בנוגע לערכו של  xניעזר בפישוט אלגברי.
נתון אי-שיוויון המתאר את הקשר בין xו y-ונתון התחום שבו  yנמצא .מכיוון שנשאלנו על  ,xנבודד אותו
מהאי-שוויון הראשון ונציב את התחום של  .yכך נקבל את התחום שבו  xנמצא ונוכל למצוא מה נובע בהכרח
בנוגע לערכו.
6xy
/:y
מכיוון שנתון כי  y , 0  y  3הוא בהכרח חיובי ולכן מותר לחלק בו.

6
x
y
כעת ,נציב את התחום שבו  yנמצא באי-שיוויון שפישטנו ונחלץ מתוכו את התחום של  .xמכיוון ש, 0  y  3 -
נציב רק את התחום העליון ,כלומר  . y  3כך נקבל את הערך המינימלי ש x-צריך להיות גדול ממנו ובעזרתו
נוכל למצוא את התשובה הנכונה (נשים לב שככל ש y-יהיה קטן יותר ,המנה תהייה גדולה יותר) .נקבל:
6
x
3
2x

 xבהכרח גדול מ ,2-ולכן תשובה ( )1נכונה.
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פתרונות  -אנגלית  -פרק ראשון
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה

.1

2

1

3

4

5

6

7

8

9

20

22

21

23

24

25

2

1

4

3

3

2

1

1

3

3

2

2

3

3

2

26

27

28

29

10

12

11

1

3

2

4

1

1

4

במשפט נאמר שהרבה אמריקאים נוסעים לארצות מהן באו המשהו שלהם כדי ללמוד יותר על השורשים שלהם.
אנשים שרוצים ללמוד על השורשים שלהם נוסעים ככל הנראה לארצות המוצא שלהם ,מהן באו הוריהם או
אבותיהם .נחפש מילה שתתאר אבות או קרובי משפחה .תשובה ( )2מתאימה.
"הרבה אמריקאים נוסעים לארצות מהן באו אבותיהם כדי ללמוד יותר על השורשים שלהם".
תשובה ) - accidents (1תאונות
תשובה ) - ancestors (2אבות
תשובה ) - advantages (3יתרונות
תשובה ) - apologies (4התנצלויות

.2

במשפט נאמר שבטהובן עבד לפעמים על הלחנת יצירה מוזיקלית במשך הרבה שנים לפני שהוא היה משהו איתה.
המילה החסרה צריכה לתאר מה חש בטהובן כלפי היצירה ,משהו שלקח לו זמן ועבודה מרובה להגיע אליו .נסיק
שאחרי עבודה רבה הוא היה שלם עם היצירה או מרוצה מהתוצאה .תשובה ( )1מתאימה.
"בטהובן עבד לפעמים על הלחנת יצירה מוזיקלית במשך הרבה שנים לפני שהוא היה שבע רצון ממנה".
תשובה ) - satisfied (1מסופק ,שבע רצון
תשובה ) - amused (2משועשע
תשובה ) - frightened (3מפוחד
תשובה ) - advised (4מומלץ
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.3

במשפט נאמר שששת המשוררים שהכי משהו מהזרם הרומנטי הם:
Blake, Coleridge, Wordsworth, Byron, Shelley and Keats.
ממבנה המשפט נסיק כי המילה החסרה מתארת את הקשר של המשוררים לזרם הרומנטי ,קשר בו הם הכי .נחפש
מילה שתתאר את הקשר שלהם לזרם ,כנראה משהו שיגיד שהם הכי הושפעו מהזרם או הכי האמינו בו .תשובה
( )4מתאימה.
"ששת המשוררים שהכי מקושרים עם הזרם הרומנטי הם Blake, Coleridge, Wordsworth Byron, Shelley
".and Keats
תשובה ) - recovered from (1התאוששו מ
תשובה ) - contemplated by (2הרהרו לפי
תשובה ) - registered for (3נרשמו עבור
תשובה ) - associated with (4מקושרים עם

.4

במשפט נאמר שלפנינים טבעיות יש מראה עדין אבל הן משהו עמידות .נסיק כי המילה החסרה אמורה להציג את
הניגוד בין מראה הפנינים העדין לכך שהן למעשה עמידות ,דבר שלא היינו מצפים לו .תשובה ( )3מתאימה.
"לפנינים טבעיות יש מראה עדין אבל הן עמידות להפליא".
תשובה ) -artificially (1באופן מלאכותי
תשובה ) -cautiously (2בזהירות
תשובה ) -remarkably (3להפליא
תשובה ) -generously (4בנדיבות

.5

במשפט נאמר שבארצות הברית ירושה לא נחשבת משהו ניתן למיסוי .נסיק כי המילה החסרה צריכה להיות משהו
שמתאים כדי לתאר ירושה ושעשוי להיות קשור למס .תשובה ( )3מתאימה.
"בארצות הברית ירושה לא נחשבת להכנסה שניתן למסות (כלומר לא ניתן לגבות עליה מס)".
תשובה ) - inquiry (1חקירה
תשובה ) - framework (2מסגרת
תשובה ) - income (3הכנסה
תשובה ) - extension (4הרחבה
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.6

במשפט נאמר שהרחובות של  ,Victorעיר כריית זהב חשובה בקולורדו בשנות התשעים של המאה ה ,19-היו משהו
עם זהב ברמה נמוכה .אומרים שהעיר  Victorהייתה פעם חשובה בכל הנוגע לכריית זהב ,כלומר שכנראה היה בה
מכרה זהב .המילה החסרה צריכה לתאר את רחובות העיר ולהיות קשורה לזהב .תשובה ( )2מתאימה.
"הרחובות של ויקטור ,עיר כריית זהב חשובה בקולורדו בשנות התשעים של המאה ה ,19-היו מרוצפים זהב
באיכות נמוכה".
תשובה ) - grasped (1נתפסו ,נאחזו
תשובה ) - paved (2מרוצפים
תשובה ) - guided (3מונחים ,מודרכים
תשובה ) - healed (4החלימו ,נרפאו

.7

במשפט נאמר שהעבודה המרהיבה ביותר של האמן  ,John Singer Sargentששמה  ,Triumph of Religionמשהו
את אולם הכניסה בקומה השלישית לספריה הציבורית של בוסטון .נסיק כי המילה החסרה צריכה להיות פועל
שיתאר מה עושה יצירת האמנות בהקשר של אולם הכניסה ,שם היא כנראה ממוקמת .תשובה ( )1מתאימה.
"העבודה המרהיבה ביותר של האמן ג'ון סינגר סרג'נט( Triumph of Religion ,נצחון הדת) ,מקשטת את אולם
הכניסה בקומה השלישית לספריה הציבורית של בוסטון".
תשובה ) - adorns (1מקשטת ,מעטרת
תשובה ) - asserts (2טוענת ,מכריזה
תשובה ) - alerts (3מתריעה
תשובה ) - amends (4מתקנת

.8

במשפט נאמר שבשנות ה 61-המוקדמות של המאה ה ,21-הממשלה הדרום קוריאנית אימצה רפורמות פיננסיות
משהו שהחיו מחדש את כלכלת המדינה .נסיק כי המילה החסרה צריכה לתאר את הרפורמות הפיננסיות ,התיאור
ככל הנראה חיובי שכן הרפורמות החיו מחדש את הכלכלה במדינה .תשובה ( )1מתאימה.
"בשנות ה 61-המוקדמות של המאה ה ,21-הממשלה הדרום קוריאנית אימצה רפורמות פיננסיות גורפות שהחיו
מחדש את כלכלת המדינה".
תשובה ) - sweeping (1סוחפות ,גורפות
תשובה ) - rising (2עולות ,צומחות
תשובה ) - folding (3מקופלות
תשובה ) - closing (4סוגרות
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.9

תשובה ( (3נכונה.
במשפט המקורי נאמר שבריטניה הייתה יצרנית ה coal-המובילה עד המאה ה .21-מתואר קשר של השוואה בין
בריטניה לבין שאר העולם בייצור  .coalבנוסף ישנה התייחסות לזמן ,נאמר שבריטניה הובילה בייצור בתקופת
הזמן שקדמה למאה ה .21-נחפש תשובה החוזרת על רעיון מרכזי זה .תשובה ( )3מתאימה.
תשובה ) (1אינה נכונה .בתשובה נאמר שייצור ה C-ירד בהתמדה לאורך המאה ה .21-חסר של קשר של השוואה
בין בריטניה לשאר העולם שהיה במשפט המקורי ,בנוסף מתואר בתשובה תהליך הדרגתי של ירידה שלא היה
במשפט במקורי .זהו שינוי ברעיון המרכזי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתשובה נאמר שהחל מתחילת המאה ה 21-בריטניה הגדולה יצרה  Cבאיכות גבוהה יותר
מכל מדינה אחרת .אמנם נשמר קשר של השוואה ,אך במשפט המקורי ההשוואה הייתה בכמות ה C-המיוצר ולא
באיכותו .בנוסף ,במשפט המקורי דובר על תקופת הזמן שקדמה למאה ה 21-ואילו בתשובה מדובר על תקופת
הזמן שהחלה במאה ה .21-זהו מידע סותר ובנוסף נעשה שינוי ברעיון המרכזי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה .בתשובה נאמר שעד המאה ה 25-אף מדינה לא יצרה יותר  Cמבריטניה .המשמעות היא
שבתקופה שקדמה למאה ה 21-בריטניה יצרה הכי הרבה  Cבהשוואה לשאר המדינות .התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .בתשובה נאמר שבמאה ה 21-בריטניה הגדולה יצרה יותר  Cמכל מדינה אחרת .במשפט
המקורי תואר אמנם קשר של השוואה בין בריטניה לבין שאר העולם ביצור  Cאך נאמר שבריטניה הובילה בייצור
עד המאה ה ,21-ואילו בתשובה נאמר שהיא הובילה במהלך המאה ה .21-זהו שינוי בתקופת הזמן המתוארת מה
שמהווה מידע סותר .התשובה נפסלת.

 .10תשובה ) (3נכונה.
במשפט המקורי נאמר שהאינטרנט היה  devisedבהתחלה למטרות צבאיות .ניתן להסיק כי למילה devised
משמעות דומה להומצא או שימש ,כלומר בתחילת דרכו השתמשו באינטרנט לצרכי הצבא .נחפש תשובה החוזרת
על רעיון מרכזי זה .תשובה ( )3מתאימה.
תשובה ) (1אינה נכונה .בתשובה נאמר שהאינטרנט תוכנן בשיתוף פעולה עם הצבא .במשפט המקורי לא נאמר מי
תכנן את האינטרנט ,אלא מי השתמש בו בהתחלה .זהו שינוי מידע .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .בתשובה נאמר שהאינטרנט מפוקח על ידי הצבא .במשפט המקורי לא דובר על מעקב או
פיקוח על האינטרנט ,אלא על מי השתמש בו בהתחלה .זהו שינוי מידע .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה .בתשובה נאמר שהאינטרנט פותח בהתחלה עבור שימוש צבאי .המשמעות היא שתחילה המציאו
או השתמשו באינטרנט למטרות צבאיות .התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .בתשובה נאמר שהאינטרנט שיפר פעולות צבאיות .במשפט במקורי נאמר אמנם שהשתמשו
באינטרנט למטרות צבאיות ,אך לא נאמר האם הוא תרם לשיפור הביצועים .זוהי הוספת מידע .התשובה נפסלת.
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 .11תשובה ) (2נכונה.
במשפט נאמר שב heyday-שלה ,העיירה הקטנה  Lenesboroשב ,Minnesota-הייתה  swelledעד לאוכלוסייה של
 .1511ממבנה המילה  heydayשנגמרת ב day-ניתן להסיק שהיא מתארת ימים מסוימים או תקופה מסוימת של
העיר .בתקופה זו העיירה הייתה  swelledעד אוכלוסייה של  1511תושבים ,נסיק כי  swelledמתארת את ריבוי
האוכלוסייה ל .1511-נקרא את התשובות ונחפש את אותו הרעיון המרכזי .תשובה ( )2מתאימה.
תשובה ) (1אינה נכונה .בתשובה נאמר שעם אוכלוסייה של  1511תושבים L ,היא העיר הקטנה ביותר ב.M-
במשפט המקורי לא תואר קשר של השוואה בין  Lלערים אחרות .בנוסף חסרה התייחסות לתקופת הזמן .זהו שינוי
מידע .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה .בתשובה נאמר שבשיא שלה ,מנתה  1511 Lתושבים .במשפט המקורי דובר על תקופת זמן
מסוימת ,יתכן שהמילה  heydayמתארת את תקופת השיא של העיירה  .Lהתשובה אכן מתארת תקופת זמן
מסוימת בה האוכלוסייה בעיר הגיעה ל 1511-תושבים .התשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתשובה נאמר שבשנותיה המוקדמות ,היו בעיר  Lפחות מ 1511-אנשים שחיו בה .במשפט
המקורי דיברו על כך שבתקופה מסוימת אוכלוסיית  Lהגיעה עד ל 1511-ולא שהיא הייתה קטנה מ .1511-זהו
מידע סותר .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .בתשובה נאמר שבעוד שפעם הייתה עיר משגשגת ,היום יש ב L-אוכלוסייה של 1511
בלבד .במשפט המקורי לא הייתה השוואה בין האוכלוסייה של  Lבזמנים שונים (פעם מול היום) ,אלא דובר על
האוכלוסייה בתקופת זמן מסוימת .זוהי הוספת מידע ושינוי ברעיון המרכזי .התשובה נפסלת.
 .12תשובה ) (2נכונה.
במשפט נאמר שהסופר  Brian Mooreהיה ידוע בשל התיאור ה discerning -שלו של נשים .ניתן להסיק שהמילה
 discerningמתארת את האופן בו היה מתאר  BMנשים בסיפוריו ,תיאורים שנודע בזכותם .נחפש תשובה החוזרת
על רעיון מרכזי זה באופן הטוב ביותר .תשובה ( )2מתאימה.
תשובה ) (1אינה נכונה .בתשובה נאמר שקוראות נשים (כלומר קוראות ממין נקבה) יכולות במיוחד להזדהות עם
הדמויות הבנויות היטב של  .BMהמשפט המקורי עסק באופן בו  BMתיאר נשים בסיפוריו ,ולא במה חושבות
נשים שקוראות את ספריו על הדמויות בהם .זהו שינוי ברעיון המרכזי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה .בתשובה נאמר שתאורי הדמויות הנשיות של  BMשהיו מלאי תבונה זיכו אותו בשבחים.
המשמעות היא שהאופן בו תיאר  BMנשים בספריו הוא מה שזיכה אותו בהערכה או שנודע בזכותו .התשובה
מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה .בתשובה נאמר שהדמויות הנשיות בספריו של  BMהן צבעוניות וכנות .במשפט המקורי
נאמר ש BM-ידוע בשל תיאורי הנשים שלו ,בתשובה מתארים את הדמויות הנשיות בספריו אך לא מתייחסים
לכך שהוא נודע בזכותן .זוהי החסרת מידע ושינוי ברעיון המרכזי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .בתשובה נאמר שספריו של  BMמתמקדים בעיקר בדילמות שניצבות בפני נשים .במשפט
המקורי דובר על האופן בו תיאר  BMאת הנשים בספריו ולא על הנושאים העיקריים בהם עסקו הספרים .בנוסף,
אין התייחסות לכך שנודע בזכותם .זהו שינוי ברעיון המרכזי .התשובה נפסלת.
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 .13תשובה ) (3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת השואלת מה מטרתה של הפסקה הראשונה .נקרא את הפסקה תוך התמקדות במילים
המוכרות ובקשרים בין המשפטים .בפסקה נאמר שב 1967-דיוויד צ'יבר ,בוגר תואר בגינון ,כתב עבודת מחקר בה
הציע את הרעיון לגדל פרחים בקולומביה למטרות יצוא לארצות הברית .הוא ציין כי האזור סביב העיר בוגוטה
אידיאלי לעיבוד חקלאי של ציפורן ,ורדים וכריזנטמות ,שהם פופולאריים בקרב הקונים האמריקאים .בוגוטה
ממוקמת גבוה בהרי האנדים ,קרוב לאוקיינוס השקט ולים הקאריבי ולא רחוקה מקו המשווה .לכן ,האקלים בה
נוח לכל אורך השנה ,הטמפרטורות לא משתנות הרבה ויש הרבה שעות אור ביממה .הקרקע טובה לגידול צמחים
ויש מים בשפע .יתרה מזאת ,בוגוטה במרחק  3שעות טיסה בלבד מארצות הברית -מספיק קרובה כדי שפרחים
שנקטפו יגיעו במצב מושלם .נסיק כי הפסקה מדברת ברובה על עבודת המחקר של צ'יבר והסיבות בגללן האמין
שכדאי לגדל פרחים בבוגוטה ולייצא אותם לארצות הברית .נחפש תשובה המתאימה למה שקראנו.
תשובה ) (1אינה נכונה .חלק מהפסקה אמנם עוסק בתיאור העיר בוגוטה ,אך רק על מנת להסביר מדוע היא מהווה
מיקום אידיאלי לגידול חקלאי .התשובה ספציפית מידי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .הפסקה עוסקת בעיקרה במחקר וברעיון של צ'יבר שהיה בוגר תואר בגינון ,אבל לא נותנת
כמעט מידע על צ'יבר עצמו מעבר לכך .התשובה ספציפית מידי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה .בפסקה מתוארים הרעיונות מתוך עבודת המחקר של צ'יבר .התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .הפסקה לא עוסקת כלל בשאלה מדוע החל צ'יבר להתעניין בגינון ,אלא מציגה רעיון שהיה
לו בנוגע לגינון .התשובה נפסלת.

 .14תשובה ) (3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נשאלים מה נכון לגבי ציפורן לפי הפסקה הראשונה .נחזור אל החלק שקראנו בשאלה
הקודמת לגבי ציפורן .האזכור לציפורן מופיע בשורות  .3-5נאמר שם שהאזור סביב העיר בוגוטה אידיאלי לעיבוד
חקלאי של ציפורן ,ורדים וכריזנטמות ,שהם פופולאריים בקרב הקונים האמריקאים .נבדוק את התשובות ונראה
איזו תשובה מתארת משהו שנאמר לגבי ציפורן.
תשובה ) (1אינה נכונה .בפסקה נאמר שפרח הציפורן הוא פרח פופולרי וכך גם ורדים ,אך לא נעשית השוואה מי
פופולרי יותר .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .אמנם בפסקה מוצגת בוגוטה ,הממוקמת באזור הררי ,כמיקום אידיאלי לגידול ציפורן ,אך
בשום שלב לא נאמר שפרח הציפורן יכול לגדול באזורים הרריים בלבד .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה .בפסקה נכתב שפרח הציפורן פופולרי בקרב הקונים האמריקאים ,ולכן ניתן להסיק מהפסקה כי
הפרח נמכר היטב בארצות הברית .התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .בפסקה לא נאמר שפרח הציפורן לא זקוק להרבה מים .בנוסף ,בהמשך הפסקה נאמר
שבוגוטה מתאימה לגידול פרחים בין היתר בגלל שיש בה מים בשפע ,כלומר יותר הגיוני להסיק שפרח הציפורן
דווקא זקוק למים .התשובה נפסלת.
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 .15תשובה ) (2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת המפנה אותנו לשורה  .6אנו נשאלים למה מתייחסת המילה " "thisבשורה זו .נקרא את
המשפט ונבין למה היא מתייחסת .נבחין כי המילה מופיעה בהקשר של משהו שנאמר במשפט הקודם ,ולכן נקרא
גם אותו על מנת להבין את ההקשר במלואו .במשפט הראשון נאמר שבוגוטה ממוקמת גבוה בהרי האנדים ,קרוב
לאוקיינוס השקט ולים הקאריבי ולא רחוקה מקו המשווה .בגלל זה ,כפי שציין צ'יבר ,האקלים בה נוח לכל אורך
השנה ,הטמפרטורות לא משתנות הרבה ויש  12שעות אור ביממה .בגלל זה , -כלומר ,בגלל מה שנאמר במשפט
הראשון על מיקומה של בוגוטה .אם כך ,המילה זה מתייחסת למיקום של בוגוטה .נחפש תשובה המתאימה לכך.
תשובה ) (1האקלים בבוגוטה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2המיקום של בוגוטה .התשובה מתאימה.
תשובה ) (3העיבוד החקלאי של פרחים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4הפופולאריות של פרחים בארצות הברית .התשובה נפסלת.

 .16תשובה ) (1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת השואלת מה מטרתה של הפסקה השנייה .נקרא את הפסקה תוך התמקדות במילים המוכרות
ובקשרים בין המשפטים .בפסקה נאמר שצ'יבר החליט להפוך את הרעיון שלו למציאות .ב 1969-עבר לקולומביה
ופתח עסק לגידול פרחים .הוא השתמש בשיטות ייצור מודרניות בחממות שלו ויצר שיטה יעילה להובלת הפרחים
אל נמל התעופה הבינלאומי של בוגוטה .עבודת המחקר של צ'יבר והמאמצים שהשקיע בעסק החלו סוג של
מהפיכה כלכלית בקולומביה .עד  ,1974נפתחו  11חברות נוספות לגידול פרחים .כולן יחד ייצאו לארצות הברית
פרחים בשווי  16מיליון דולרים .היום ,תעשיית הפרחים הקולומביאנית שנייה בגודלה רק להולנד ,ומובילה פרחים
בשווי של יותר ממיליארד דולר בכל שנה .נסיק כי הפסקה עוסקת במה קרה בקולומביה מרגע שהחליט צ'יבר
להפוך את הרעיון שלו למציאות ועד היום .החל מהקמת עסק משגשג משלו ועד לפתיחת עסקים נוספים בעקבותיו,
שיחד ממקמים את קולומביה כמדינה השנייה בגודלה בייצוא פרחים .נחפש תשובה המתאימה לכך.
תשובה ) (1נכונה .הפסקה עוסקת במה שקרה מרגע שצ'יבר החליט להפוך את הרעיון שלו למציאות ומתארת את
השתלשלות האירועים שמיקמו את קולומביה בין המדינות המובילות בתעשיית הפרחים .כלומר ,היא אכן עוסקת
בהתפתחות תעשייה זו בקולומביה .התשובה מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה .אמנם נאמר בפסקה שבעקבות צ'יבר נפתחו עשר חברות נוספות לגידול פרחים ,אך חברות
אלה נפתחו בקולומביה בלבד ובנוסף לא נאמר שהן הגדולות ביותר בעולם .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .בפסקה לא נעשתה השוואה בין תעשיית הייצוא השונות בקולומביה ,אלא תוארה
התפתחות תעשיית הפרחים בה בלבד .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .אמנם נאמר בפסקה בהקשר של פלורמריקה ,שהיה עסק גידול הפרחים של צ'יבר ,שהוא
השתמש בשיטות ייצור מודרניות ,אך השיטות לא תוארו מעבר לכך .בנוסף ,רוב הפסקה עוסקת בהתפתחות
תעשיית הפרחים לאורך השנים ולא בשיטות הייצור .התשובה ספציפית מידי .התשובה נפסלת.

© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ

אנגלית – פרק ראשון

-59-

 .17תשובה ) (3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת המכווינה לשורה  .13אנו מתבקשים לומר איזו מילה הכי קרובה במשמעותה למילה
 .transportingנקרא את המשפט הרלוונטי תוך התמקדות במילה ובהקשר בו נאמרה .במשפט נאמר שהוא
השתמש בשיטות ייצור מודרניות בחממות שלו ויצר שיטה יעילה להובלת הפרחים אל  ,El Doradoנמל התעופה
הבינלאומי של בוגוטה .נחפש מילה שמתארת העברה או הובלה של משהו ממקום אחד לאחר .נחפש תשובה
מתאימה.
תשובה ) - growing (1גדל ,צומח .מילה זו אינה מתארת העברה של משהו ממקום אחד לאחר .התשובה נפסלת.
תשובה ) - paying (2משלם .מילה זו אינה מתארת העברה של משהו ממקום אחד לאחר .התשובה נפסלת.
תשובה ) - moving (3מעביר ,מזיז .מילה דומה במשמעותה להובלה או העברה של משהו .התשובה מתאימה.
תשובה ) - suggesting (4מציע ,מרמז .מילה זו אינה מתארת העברה של משהו ממקום אחד לאחר .התשובה
נפסלת.

 .18תשובה ) (2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת השואלת מה מטרתה של הפסקה הראשונה .נקרא את הפסקה וננסה להבין מה הרעיון
המרכזי .בפסקה נאמר ש Walden-היא קלאסיקה בספרות האמריקאית שנכתבה על ידי הנרי דייוויד תורו .הספר
יצא לאור ב ,1854-ומתאר את חוויות המחבר במהלך תקופה בת שנתיים ,בה חי בתא לגדות אגם וולדן .לאחר
שנגעל מהחומריות הרדודה של החברה ,החליט תורו לסגת ליערות ולהתקיים ממה שימצא לאכול בשטח .בספר
הוא חולק עם הקוראים פרטים מחיי היום-יום שלו ,תיאורים של הסביבה הטבעית המופלאה ,וגם tenets
מהפילוסופיה האישית והלא שגרתית שלו .תורו האמין שאדם צריך לחיות חיים פשוטים ובעלי משמעות ולא
לרדוף אחרי עושר חומרי .בנוסף ,דגל בכך שעל אדם להישאר נאמן למצפון שלו ,ובמידת הצורך לדחות את
הנורמות והציפיות של החברה .הפסקה מציגה את הנרי דייוויד תורו ואת  ,Waldenהקלאסיקה שכתב .לאורך
הפסקה מתוארים בקצרה הנושאים המרכזיים עליהם כתב תורו בספרו -החיים ביערות הרחק מהחברה ואמונותיו
של תורו לגבי העולם .נחפש תשובה המתאימה לכך.
תשובה ) (1אינה נכונה .הפסקה לא דיברה על הקריירה של תורו ,אלא על הספר שכתב ועל מסע מסוים שעשה
בחייו אותו הוא מתאר בספר זה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה .הפסקה עוסקת בספר  ,Waldenמתארת את הרקע לכתיבתו ומציגה את עיקרי הדברים בהם
עוסק הספר ,תוך התייחסות לתורו ,שהוא חלק בלתי נפרד מכך .התשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה .אמנם מסבירים בפסקה מדוע תורו החליט לסגת מהחברה אך זה מוזכר בקצרה בלבד ורוב
הפסקה עוסקת בספר עצמו וברעיונות שמציג בו תורו .התשובה ספציפית מידי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .הפסקה לא עוסקת בחשיבות הטבע בכתיבה של תורו ,אלא בהסבר על הספר והתכנים
העיקריים שהוא כולל .המקום היחיד בו מוזכר הטבע הוא בהקשר לכך שתורו מתאר בספר בין היתר את המראות
היפים סביבו ,אך זה ספציפי מידי ,ובנוסף אין בפסקה התייחסות לחשיבות של מראות אלה .התשובה נפסלת.
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 .19תשובה ) (4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת המפנה אותנו לשורה  .7אנו נשאלים איזו מילה מהתשובות הכי מתאימה להחליף את המילה
" "eschewבשורה זו .נקרא את המשפט ונבין את תפקיד המילה וההקשר בו נאמרה .במשפט נאמר שתורו האמין
שאדם צריך לחיות חיים פשוטים ובעלי משמעות ו eschew-את המרדף אחרי עושר חומרי .בתחילה נאמר שצריך
לחיות חיים פשוטים ,לאחר מכן משהו לגבי המרדף אחרי חומריות ,נוכל להסיק שאם תורו האמין בחיים פשוטים
הוא היה נגד המרדף אחר חומריות .המילה  eschewהיא פועל כלשהו שמתאר מה כדאי לעשות עם המרדף ,כנראה
להפסיק או לעצור אותו .נחפש בתשובות מילה בעלת משמעות שלילית דומה.
תשובה ) - expect (1לִ ְצּפוֹת .לצפות את המרדף לא מתאים .התשובה לא הגיונית .התשובה נפסלת.
תשובה ) - understand (2להבין .להבין את המרדף לא מתאים ,אנו מחפשים השלמה שלילית שתגיד משהו נגד
המרדף .התשובה נפסלת.
תשובה ) - judge (3לשפוט .לשפוט את המרדף פחות מתאים .אמנם מדובר בהשלמה שלילית אך לא הגיוני לשפוט
מרדף .התשובה נפסלת.
תשובה ) - reject (4לדחות ,לזנוח .השלמה זו מתאימה לתאר את השקפתו של תורו נגד המרדף אחר חומריות.
התשובה מתאימה.

 .20תשובה ) (1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת השואלת איזו מהתשובות לא מוזכרת בפסקה השנייה כסיבה לכך שהקוראים נמשכים לספר
 .Waldenנקרא את הפסקה ונחפש את החלקים הרלוונטיים העוסקים בסיבות בגללן הקוראים נמשכים לספר.
בתחילת הפסקה נאמר ש Walden-נחקר ונותח לעומק ולפרטי פרטים ,יתכן שמפני שהפילוסופיה אותה אימץ
תורו וטבעו הרוחני העמוק של הטקסט נוגע לליבם של הרבה אנשים .בנוסף ,הקוראים מעריכים את דרכו
המיומנת של המחבר עם השפה .שאר הפסקה עוסקת בחלקים לא מובנים בספר ,נפסיק לקרוא בשלב זה .נחפש
תשובה שמתארת סיבה שלא הופיעה בפסקה .נחפש תשובה מתאימה.
תשובה ) (1הניתוחים המפורטים של תורו לא הופיעו בפסקה כסיבה לכך שהקוראים נמשכים לספר .התשובה
מתאימה.
תשובה ) (2בפסקה נאמר שהפילוסופיה של תורו נגעה לליבם של הרבה אנשים והוצגה כסיבה אפשרית לכך
שאנשים נמשכים לספר .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3בפסקה נאמר שטבעו הרוחני של הספר נגע לליבם של הרבה אנשים ,כלומר התשובה הוצגה כסיבה
אפשרית לכך שאנשים נמשכים לספר .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4בפסקה נאמר שהקוראים מעריכים את השפה בה משתמש תורו בספר ,וזוהי סיבה אפשרית לכך שהם
נמשכים אליו .התשובה נפסלת.

© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ

-61-

אנגלית – פרק ראשון
 .21תשובה ) (1נכונה.

זוהי שאלה ממוקדת השואלת מה מטרתה המרכזית של הפסקה השלישית .נקרא את הפסקה וננסה להבין מה
הרעיון המרכזי .נבחין כי תחילת הפסקה עוסקת במשהו שנאמר קודם לכן .נחזור מעט אחורה לפסקה הקודמת על
מנת להבין את ההקשר .נקרא החל משורה  13שם עצרנו בשאלה הקודמת .נאמר שישנם חלקים בספר שקשים
להבנה .למשל ,חוקרים ממשיכים לתהות לגבי שורה מהפרק הראשון בה כותב תורו" :איבדתי מזמן hound, bay
 ,horse, turtledoveואני עדיין מנסה להתחקות אחר עקבותיהם" .לא היו בבעלות תורו אף לא אחד מהשלושה
המוזכרים מעלה אז למה יכול המשפט להתייחס? בפסקה השלישית נאמר שעלו לכך השערות רבות ,כולן מבוססות
על ההנחה שתורו דיבר במטאפורות .צוין שסמלים של חיות מהסוג הזה נפוצים ביצירות סיניות קלאסיות ,אותן
תורו הכיר .אפשרות אחת היא ששלוש החיות מייצגות  respectivelyחבר לשעבר של תורו ,את אח שלו שנהרג,
ואשה שפעם אהב .לחלופין ,יתכן שהן מסמלות את האידיאלים אמת ,טוב ויופי .כאשר נשאל תורו למה התכוון
הוא ענה בקצרה" ,אני מניח שלכל אחד מאתנו יש את האבדות שלו" .התשובה ה cryptic -הזאת בפני עצמה עוררה
השערות בקרב חוקרים .חלק טוענים שתורו התחמק מלענות לשאלה ,בעוד שאחרים טוענים שהוא התייחס
לחוויה האוניברסאלית של אובדן .הפסקה כולה מנסה לתת מענה לשאלה מה הייתה כוונתו של תורו בשורה
המסתורית והלא ברורה שכתב בספר .נחפש תשובה המתאימה לכך.
תשובה ) (1נכונה .מטרת הפסקה היא אכן להציע פרשנויות למשפט שלקוח מהספר  .Waldenהתשובה מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה .אמנם אחת הפרשנויות המוצעות בפסקה אומרת שהחיות מייצגות אידיאלים שונים שיתכן
שהיו חשובים לתורו ,אך זוהי רק דוגמה לפרשנות אפשרית אחת מתוך מספר פרשנויות המופיעות בפסקה.
התשובה ספציפית מידי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .בפסקה לא מוסבר מדוע תורו הביע עצמו במטאפורות ,אלא נאמר שכל התיאוריות השונות
יוצאות מנקודת הנחה שאכן כך היה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .ההשוואה בפסקה היא בין היצירות הסיניות הקלאסיות לחיות עליהן כתב תורו במשפט
אחד שלקוח מהספר ,אך בשום שלב אין השוואה שלהן לספר עצמו .בנוסף ,זוהי רק דוגמה לפרשנות אפשרית אחת
מתוך מספר פרשנויות המופיעות בפסקה .התשובה ספציפית מידי .התשובה נפסלת.
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 .22תשובה ) (4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להשלים את החלק החסר במשפט בהתאם לנאמר בפסקה האחרונה .החלק
החסר מתייחס לקשר בין תורו לְ מה שמייצגות שלוש החיות בעיניו .נחפש היכן בפסקה תורו מתייחס למשפט
שכתב בספרו על החיות .חלק זה מופיע בשורות  .24-25נאמר שכאשר נשאל תורו למה התכוון כאשר כתב על
החיות בספר הוא ענה בקצרה" :אני מניח שלכל אחד מאתנו יש את האבדות שלו" .נחפש תשובה שניתן להסיק
מהטקסט.
תשובה ) (1אינה נכונה .בשום שלב לא נאמר שלתורו היו מספר הסברים למה מייצגות החיות ,אלא שמכיוון
שאנשים לא ידעו מה ההסבר של תורו הם ניסו לשער בעצמם והעלו הסברים אפשריים רבים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .תשובתו של תורו מרמזת שהוא דווקא לא אהב לדון במה מייצגות החיות עבורו ,שכן הוא
ענה תשובה קצרה ולא ברורה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .לא נאמר שתורו סיפר לחבריו מה מייצגות החיות ,ולפי תשובתו הלא ברורה לשאלה על כך
ולמסתורין סביב הנושא אף סביר שגם להם לא סיפר .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .כאשר נשאל תורו מה מייצגות החיות ענה תשובה סתומה ולא ברורה ,כלומר הוא לא הסביר
בשום שלב למה התכוון .התשובה מתאימה.
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במשפט נאמר שבחורף ,אנשים ביפן עושים משהו ל sake-או ליין האורז שלהם ושותים אותו חם .מההקשר ניתן
להסיק כי ה , sake-או יין האורז הוא משקה ,ומחמים אותו כדי שיוכלו לשתות אותו חם .תשובה ( )2מתאימה.
"בחורף ,אנשים ביפן מחממים את הסאקה (משקה יפני מסורתי) או יין האורז שלהם ,ושותים אותו חם".
תשובה ( - give )1נותנים
תשובה ( - heat )2מחממים
תשובה ( - join )3מצטרפים ,חוברים
תשובה ( - hang )4תולים

.2

במשפט נאמר שבתחרות מסוימת ( )World Championship Duck Calling Contestנשפטים לפי כמה מציאותי
קול ה quacking-שהם עושים .גם מבלי להבין במה עוסקת התחרות נוכל להבין מתוך ההקשר שהמילה המשלימה
צריכה להיות קשורה למי שנשפט בתחרות ,כנראה המתמודדים או המתחרים .תשובה ( )2מתאימה.
"בתחרות האליפות העולמית המתחרים נשפטים לפי כמה ריאליסטי קול הגעגוע שהם עושים".
תשובה ( - inspectors )1מפקחים
תשובה ( - competitors )2מתחרים
תשובה ( - occupants )3דיירים ,משתכנים
תשובה ( - ambassadors )4שגרירים

.3

במשפט נאמר שאוגוסטוס קיסר שעשה משהו בתקופה שבין  27לפני הספירה עד  14לספירה ,היה הemperor-
הראשון של רומא .נוכל להסיק שהמילה החסרה מתייחסת למה שהקיסר עשה בשנים אלה ,ככל הנראה מלך או
שלט .תשובה ( )4מתאימה.
"אוגוסטוס קיסר ,שמשל בין השנים  27לפני הספירה ועד  14לספירה ,היה הקיסר הראשון של רומא".
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תשובה ( - ignited )1הצית
תשובה ( - sketched )2רשם ,שרטט
תשובה ( - pleaded )3התחנן
תשובה ( - reigned )4משל ,שלט

.4

במשפט נאמר שהסצנות הגרפיות ברומן  Barnaby Rudgeמאת צ'רלס דיקנס ,מציעות את אחד התיאורים הכי
משהו של  Gordon Riotשהתרחשו ב .1781-מהמבנה נסיק כי המילה החסרה צריכה להיות תיאור כלשהו הקשור
לסצנות הגרפיות ולאופן שבו צ'רלס דיקנס מתאר אותן בספרו .תשובה ( )3מתאימה.
"הסצנות הגרפיות ברומן ( Barnaby Rudgeברנבי ראדג') מאת צ'רלס דיקנס ,מציעות את אחד התיאורים הכי
חיים של מהומות גורדון שהתרחשו ב".1781-
תשובה ( - weary )1עייפים ,תשושים
תשובה ( - regal )2מלכותיים
תשובה ( - vivid )3עשירים ,חיים
תשובה ( - discreet )4דיסקרטיים

.5

במשפט נאמר שב 1982-נוסד משהו בעומן במטרה להגן על ה ,oryx-זן של אנטילופות הנמצא בסכנת הכחדה.
המילה החסרה צריכה לתאר דבר כלשהו שנוסד על מנת להגן על חיה נכחדת.
תשובה ( )2מתאימה.
"ב 1982-נוסד מקלט בעומן במטרה להגן על הראם ,זן של אנטילופות הנמצא בסכנת הכחדה".
תשובה ( - sentiment )1רגש ,סנטימנט
תשובה ( - sanctuary )2מקלט ,מפלט
תשובה ( - specimen )3דוגמה
תשובה ( - supplement )4תוספת

.6

במשפט נאמר שמשאב כלשהו הוא אחד שמוחלף בתהליכים טבעיים בקצב שווה או מהיר יותר מקצב הצריכה.
המילה החסרה צריכה להיות מילה שמתאימה לתאר משאב ומשהו שקשור להחלפה שלו או לקצב הצריכה שלו.
תשובה ( )3מתאימה.
"משאב מתחדש הוא אחד שמוחלף בתהליכים טבעיים בקצב שווה או מהיר יותר מקצב הצריכה".
תשובה ( - respectable )1מכובד
תשובה ( - regrettable )2מצער
תשובה ( - renewable )3מתחדש
תשובה ( - recognizable )4שניתן לזהות אותו
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.7

במשפט נאמר שמכיוון שהם אוכלים תירס ויבולים אחרים ,עורבים מהווים לעיתים קרובות משהו לחקלאים.
ניתן להסיק מתוך הקשר שאם העורבים אוכלים את היבול כנראה שהחקלאים רואים בהם משהו שלילי ,למשל
מטרד או איום .נחפש מילה מתאימה בתשובות .תשובה ( )1מתאימה.
"מכיוון שהם אוכלים תירס ויבולים אחרים ,עורבים מהווים לעיתים קרובות מטרד לחקלאים".
תשובה ( - nuisance )1מטרד
תשובה ( - credit )2אשראי ,נקודת זכות
תשובה ( - luxury )3מותרות
תשובה ( - pretence )4העמדת פנים

.8

במשפט נאמר שתבוסת ספרד בקרב  Ayacuchoמשהו עצמאות לרפובליקות המנצחות בדרום אמריקה .נחפש
מילה שתסביר איך התבוסה של ספרד בקרב השפיעה על העצמאות של המנצחים ,כנראה הובילה אליה באיזשהו
אופן .תשובה ( )1מתאימה.
"תבוסת ספרד בקרב ( Ayacuchoאייקוצ'ו) הבטיחה עצמאות לרפובליקות המנצחות בדרום אמריקה.
תשובה ( - secured )1הבטיח ,הגן
תשובה ( - deceived )2רימה ,הונה
תשובה ( - matured )3הבשיל ,התבגר
תשובה ( - resented )4נטר טינה ,התמרמר

.9

תשובה ( )2נכונה.
במשפט המקורי נאמר שה hummingbird -וה loon -הן בין הציפורים המעטות שלא יכולות ללכת .במשפט מתואר
קשר של השוואה בין ציפורים אלה למרבית הציפורים שכן יכולות ללכת ,ולכן נחפש תשובה החוזרת על אותה
השוואה .תשובה ( )2מתאימה.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה נאמר שישנן ציפורים מעטות שהולכות טוב כמו שה H-וה L-הולכים .במשפט
המקורי נאמר ש L-ו H-לא יכולות בכלל ללכת ,ודאי שלא בצורה טובה ,ועל כן זהו מידע סותר .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .בתשובה נאמר שרוב הציפורים יכולות ללכת ,מלבד חלק הכולל את ה H-וה L-שלא יכולות.
ההשוואה נשמרת כמו במשפט המקורי .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נאמר שכל הציפורים מלבד ה H-וה L-יכולות ללכת .במשפט המקורי לא נאמר
ש L-ו H-הן היחידות שלא יכולות ללכת אלא שהן בין היחידות ,כלומר שיש ציפורים נוספות שלא יכולות ללכת.
בלעדיות זו לא הופיעה במשפט המקורי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נאמר שבעוד שמעט ציפורים מסוג  Lו H-יכולות ללכת הרוב לא יכולות .זהו
מידע סותר שכן במשפט המקורי נאמר שציפורים אלה לא יכולות ללכת בכלל .כמו כן ,ההשוואה במשפט המקורי
הייתה בין ה H-וה L-לאחרות ולא ביחס לעצמן .התשובה נפסלת.
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 .10תשובה ( )3נכונה.
במשפט המקורי נאמר שמומחים בשחזור של יצירות אמנות חייבים להיות  acquaintedהיטב עם ההיסטוריה של
 .pigmentsכלומר ,המשפט מסביר מה נדרש ממומחים בשחזור יצירות אומנות ,הם צריכים להיות משהו
( )acquaintedבהיסטוריה של משהו ) .(pigmentsנחפש תשובה השומרת על יחסים אלה .תשובה ( )3מתאימה.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה נאמר ששחזור יצירות אמנות לא צריך להתבצע ללא התייעצות עם מומחה
בהיסטוריה של ה .p-במשפט המקורי לא דובר על האם צריך להתייעץ עם מומחה ,אלא על מה נדרש ממומחה
בתחום .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .במשפט נאמר שהיסטוריונים לאמנות לומדים שיטות של שחזור וגם היסטוריה של .p
במשפט המקורי כלל לא דובר על היסטוריונים לאמנות ,אלא על מומחים לשחזור ומוזכר רק שהם צריכים לדעת
את ההיסטוריה של  pולא את שיטות השחזור .זהו שינוי ברעיון המרכזי של המשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה נאמר שמשחזרי אמנות נדרשים לידע נרחב בהיסטוריה של  .pהמשפט מסביר מה נדרש
מהמשחזרים .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נאמר שמומחים לאמנות מסתמכים על הידע שלהם בהיסטוריה של  pבכדי
להחליט איך הכי טוב לשחזר יצירת אמנות .אמנם ניתן להסיק זאת מהמשפט אך מידע זה לא חוזר על הרעיון
המרכזי של המשפט המקורי .המשפט המקורי עסק במה שנדרש ממומחים בתחום ולא דיבר על איך הם עושים את
עבודתם .התשובה נפסלת.
 .11תשובה ( )1נכונה.
במשפט המקורי נאמר שהמשחקים האולימפיים היו  heldבמקור ביוון ,בשנת  776לפני הספירה .המשפט עוסק
בתחילת דרכם של המשחקים האולימפיים ומתייחס לזמן והמיקום בהם החלו .נחפש תשובה החוזרת על רעיון
מרכזי זה .תשובה ( )1מתאימה.
תשובה ( )1נכונה .בתשובה נאמר שהמשחקים האולימפיים הראשונים  took placeביוון ב 776-לפני הספירה.
התשובה מתייחסת לתחילת דרכם של המשחקים האולימפיים ומציינת את הזמן והמיקום בהם התקיימו.
התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נאמר שהמשחקים האולימפיים היו  heldביוון מאז  776לפני הספירה .במשפט
המקורי לא נאמר שהמשחקים נערכים ביוון מאז  776לפני הספירה ועד היום ,אלא שבנקודת זמן ספציפית נערכו
לראשונה וזה קרה ביוון .זהו מידע נוסף שמדבר על ציר זמן שלא קיים במקור .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נאמר שעד  776לפני הספירה משחקים אולימפיים היו  heldביוון על בסיס קבוע.
המשפט המקורי מתייחס לנקודת זמן ספציפית (תחילת המשחקים האולימפיים ב 776-לפני הספירה) ואילו
התשובה מתייחסת לתקופת הזמן שקדמה לנקודת זמן זו .בנוסף במשפט המקורי נאמר שהמשחקים התקיימו
לראשונה ב 776-ולכן לא יתכן שהתקיימו עוד לפני כן .זהו מידע סותר ובנוסף ההתייחסות לזמנים אינה מתאימה.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נאמר שב 776-לפני הספירה המשחקים האולימפיים  took placeביוון .חסרה
התייחסות לכך שהיו אלה המשחקים הראשונים .חסר מידע מהותי מהמשפט המקורי .התשובה נפסלת.
© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ

-67-

אנגלית – פרק שני

 .12תשובה ( )1נכונה.
במשפט המקורי נאמר ש Adherence-מוחלט לעקרון של הימנעות מאלימות הוא ההיבט הבסיסי ב legacy -של
מרטין לוטר קינג .המשפט מדבר על עקרון חוסר אלימות שמרטין לותר קינג האמין בו ככל הנראה והיווה חלק
מהותי מהמורשת שלו .נחפש תשובה החוזרת על רעיון מרכזי זה .תשובה ( )1מתאימה.
תשובה ( )1נכונה .בתשובה נאמר שהתמצית של מה שהדורות הבאים יזכרו לגבי קינג היא המחויבות
ה unwavering-שלו להימנעות אלימות .בתשובה נאמר שהדבר המרכזי שיזכרו מקינג זה את האמונה שלו בעקרון
חוסר האלימות ,משמעות הדבר היא שזה העיקרון הבסיסי במורשת שלו (מה שהעביר הלאה) .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נאמר שהאמונה של קינג בעקרון של הימנעות מאלימות עיצב כל אספקט בחייו.
במשפט המקורי נאמר שעקרון חוסר האלימות היה בעצמו אספקט בסיסי ולא שעקרון זה השפיע על אספקטים
אחרים ,כמו כן לא דובר על חייו האישיים של קינג אלא על המורשת שלו .זוהי הוספת מידע ,ובנוסף ישנו שינוי
במערכת היחסים במשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נאמר שקינג היה משוכנע לחלוטין שהימנעות מאלימות היא הדרך היחידה
להשגת מטרותיו .בתשובה המקורית ה absolute-מתייחס ל adherence-ולא לאמונה של קינג ,בנוסף לא נאמר
שזהו העיקרון היחיד אלא הבסיסי .התשובה מציגה בלעדיות שלא הייתה קיימת במשפט המקורי ,ובנוסף ישנו
שינוי במערכת היחסים בין חלקי המשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נאמר שעקרון ההימנעות מאלימות היה המרכיב האפקטיבי ביותר בdoctrine-
של קינג .מתואר כאן קשר של השוואה (המרכיב הכי אפקטיבי) שלא קיים במשפט המקורי .התשובה נפסלת.

 .11תשובה ( )1נכונה.
זוהי שאלה כללית ,אנחנו נדרשים לתת כותרת מתאימה לטקסט .נענה תחילה על שאר השאלות ואז נחזור אליה.
בפסקה הראשונה מציגים את יסוד הפחמן ומתארים היכן ניתן למצוא אותו .בפסקה השנייה מסבירים על שני
סוגי הפחמן העיקריים וההבדלים במבנה ובמרקם שלהם .בפסקה השלישית מספרים על שני סוגי פחמן נוספים
שהתגלו ב 41-השנים האחרונות ,מסבירים על המבנה שלהם ועל השמות שניתנו להם בעקבות מבנה זה .נראה כי
הטקסט כולו עוסק בפחמן ,בדגש על הסוגים השונים שלו וההבדלים המבניים ביניהם .נחפש תשובה מתאימה.
תשובה ) (1נכונה .הטקסט אכן עוסק בסוגים השונים של פחמן .התשובה מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה .אומנם הזכירו בפסקה הראשונה מוצרים בהם ניתן למצוא פחמן ,אך הייתה לכך
התייחסות מועטה ולא דיברו על השימושים של הפחמן אלא רק על דברים שיש בהם פחמן .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .הטקסט לא עוסק במקורו של הפחמן הטהור ,אלא בסוגי הפחמן הטהור השונים שקיימים
בטבע ובמבנה שלהם .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .אמנם התייחסו בפסקה השלישית לתגלית של שני סוגים נוספים של פחמן ,אך לא הסבירו
כיצד התגלו ,אלא רק ציינו שזה קרה ועברו לתאר את המבנה שלהם .התשובה ספציפית מידי .התשובה נפסלת.
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 .14תשובה ) (2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נשאלים מה לא נכון לגבי פחמן לפי הפסקה הראשונה .נקרא את הפסקה כולה ונאסוף
את כל המידע שנאמר בה על פחמן .בפסקה נאמר שפחמן ,שהוא היסוד הכימי השישי הכי נפוץ על פני כדור הארץ,
הוא חלק מכל הדברים החיים .ניתן למצוא פחמן בשילוב עם יסודות אחרים בכל הצמחים ובעלי החיים ,כמו גם
במוצרים שעשויים מהם ,כולל בנזין ,אוכל ,נייר ובד .נחפש תשובה מתאימה שתתאר מה לא נכון לגבי פחמן.
תשובה ) (1אינה נכונה .בפסקה נאמר שניתן למצוא פחמן בכל הצמחים ובעלי החיים .כלומר מידע זה נכון לגבי
פחמן .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה .בפסקה נאמר שפחמן הוא היסוד הכימי השישי הכי נפוץ ,מכאן שהוא אינו היסוד הכימי הנפוץ
ביותר ויש מספר יסודות שנפוצים ממנו .התשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה .בפסקה נאמר שניתן למצוא פחמן בשילוב עם יסודות אחרים ,כלומר שפחמן יכול להשתלב
עם יסודות אחרים ,ולכן המידע נכון .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .בפסקה נאמר שניתן למצוא פחמן גם במוצרים שמכינים מהחי והצומח כמו בנזין ,אוכל,
נייר ובד .כלומר ,מוצרים אלה אכן מכילים פחמן ,ולכן המידע נכון .התשובה נפסלת.
 .15תשובה ) (4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת ,אנו נשאלים מה ניתן להבין מהפסקה השנייה לגבי מולקולות .נקרא את הפסקה ונאסוף את
כל המידע שנוכל אודות מולקולות .במשפט הראשון נאמר ששני הסוגים העיקריים של פחמן ,גרפיט ויהלום ,שונים
מאוד זה מזה .בעוד שהראשון הוא חומר רך ,האחרון הוא אחד מהחומרים הקשים ביותר שקיימים .הפסקה
ממשיכה ומסבירה שההבדל הוא כתוצאה מהמבנים המולקולריים השונים שלהם (הוזכרה לראשונה המילה
מולקולה ,כעת נגביר את הקשב בעת הקריאה) .אטומי הפחמן במולקולות גרפיט מסודרים ביריעות שטוחות ,אחד
על גבי השני ,מה שהופך את הגרפיט לרך וחלקלק .ביהלומים לעומת זאת ,כל אטום פחמן מחובר ל 4-אחרים ,מה
שהופך אותו לקשה מאוד .נחפש תשובה מתאימה.
תשובה ) (1אינה נכונה .בפסקה הוצגו  2מבנים מולקולריים של פחמן ,אך לא נאמר שאלה המבנים היחידים
שקיימים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .המולקולות המתוארות בפסקה הן מולקולות של פחמן ,כלומר ודאי שיש בהן פחמן.
התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .אמנם מולקולות הגרפיט מתוארות כחלקלקות ורכות אך מולקולות היהלום מתוארות
דווקא כקשות מאוד .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .בפסקה מסבירים על סידור שונה של אטומים שיוצר מבנים מולקולריים שונים ,ניתן להבין מכך
שמולקולה מורכבת מאטומים .התשובה מתאימה.
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 .16תשובה ) (4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת המכווינה לשורה  .6אנו מתבקשים לומר איזו מילה הכי קרובה במשמעותה למילה
 .structuresנקרא את המשפט הרלוונטי תוך התמקדות במילה ובהקשר בו נאמרה .במשפט נאמר שההבדל הוא
תוצאה של מבנים מולקולריים שונים .נחפש מילה שמתייחסת לצורה שבה משהו בנוי .נחפש תשובה מתאימה.
תשובה ) -atoms (1אטומים .מילה זו אינה קשורה לצורה בה משהו בנוי .התשובה נפסלת.
תשובה ) -substances (2חומרים .מילה זו אינה קשורה לצורה בה משהו בנוי .התשובה נפסלת.
תשובה ) -differences (3הבדלים .מילה זו אינה קשורה לצורה בה משהו בנוי .התשובה נפסלת.
תשובה ) -arrangements (4סידורים או ארגונים .מילה זו דומה במשמעותה למבנים .התשובה מתאימה.

 .17תשובה ) (4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להשלים את החלק החסר במשפט בהתאם לנאמר בפסקה האחרונה .החלק
החסר מתייחס לקשר בין מולקולות  fullereneלבין  .buckyballsנקרא את הפסקה תוך חיפוש המילים הרלוונטיות
וננסה להבין מה טיב הקשר ביניהן .המילים מופיעות לראשונה במשפט האחרון בפסקה ,נאמר שם שהם נתנו
לפחמן החדש את השם  fullereneוכינו את המולקולות שלו  .buckyballsנחפש תשובה מתאימה שתתאר קשר זה.
תשובה ) (1אינה נכונה .המשפט שנוצר בעקבות השלמה זו אומר שמולקולות  fullereneיותר נפוצות מ-
 .buckyballsזהו לא הקשר המתואר בפסקה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .המשפט שנוצר בעקבות השלמה זו אומר שמולקולות  fullereneהתגלו לפני .buckyballs
זהו לא הקשר המתואר בפסקה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .המשפט שנוצר בעקבות השלמה זו אומר שלמולקולות  fullereneיש יותר צדדים מאשר
ל .buckyballs-זהו לא הקשר המתואר בפסקה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .המשפט שנוצר בעקבות השלמה זו אומר שמולקולות  fullereneקרויות גם  .buckyballsבפסקה
נאמר שמולקולות שקיבלו את השם  fullereneמכונות גם בשם  ,buckyballsכלומר אכן מדובר בשני שמות שונים
לאותן מולקולות .התשובה מתאימה.
 .18תשובה ( )2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים לומר מהי המטרה המרכזית של הפסקה הראשונה .נקרא אותה תוך
התמקדות במילים המוכרות .במשפט הראשון נאמר שבערב ראש השנה בשנת  ,2111תושבי העיירה הקטנה
 Beebeששוכנת ב ,Arkansas-היו עדים לתדהמתם לנפילה של כ 30111-ציפורים מהשמיים .מקורות רשמיים,
ביניהם ה ,Arkansas Game and Fish Commission -סברו שיתכן שהציפורים נהרגו על ידי פגיעת ברק ,ברד
חזק או אפילו זיקוקים .בדיקות מעבדה חשפו שהציפורים מתו כתוצאה מהפגיעה באדמה או האחת בשנייה ,לא
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נמצא שום סימן לרעל או למחלות .הפסקה מציגה מקרה תמוה של נפילת אלפי ציפורים מהשמיים בעיירה ,Beebe
ומפריכה השערות שונות לסיבות שגרמו למות הציפורים .נחפש תשובה מתאימה.
תשובה ) (1אינה נכונה .בפסקה לא מוסבר מה גרם לציפורים ליפול מהשמיים ואף נשללים מספר הסברים
אפשריים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה .הפסקה אכן עוסקת במקרה מוזר שקרה בעיירה  .Beebeהתשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה .אמנם מספרים בפסקה בין היתר גם על תוצאות המעבדה שנועדו לחקור את סיבות המוות,
אך זה מוזכר רק במשפט האחרון ולא עוסקים בזה לכל אורך הפסקה .תשובה זו ספציפית מדיי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .תושבי העיירה הקטנה מוזכרים בקצרה במשפט הראשון ,רק על מנת לתאר את המקרה
המוזר בו חזו ,אך לאחר מכן ממשיכים לדון במקרה עצמו ובסיבות האפשריות לכך שקרה .התשובה נפסלת.

 .19תשובה ) (2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים לומר מהי המטרה המרכזית של הפסקה השנייה .נקרא אותה תוך התמקדות
במילים המוכרות .במשפט הראשון נאמר שהסברים חלופיים לתופעה החריגה החלו לצוץ במהירות ,כל אחד יותר
מהם יותר  outlandishמהאחר .החל מבדיקות צבאיות ,לניסוים של חייזרים ועד פעילות טרור .חלק פירשו את
נפילת הציפורים כסימן לאפוקליפסה ולכך שימינו על הפלנטה ספורים .התעלומה העמיקה כאשר בדיוק שנה
לאחר מכן ,אותו הדבר אירע שוב בעיירה בקנה מידה קטן יותר .הפסקה עוסקת בהשערות השונות והמשונות
באמצעותן ניסו אנשים להסביר את התופעה החריגה ,ובסופה מספרים שאותו מקרה אף אירע פעם נוספת באותה
העיירה בדיוק שנה לאחר המקרה הראשון .נחפש תשובה מתאימה.
תשובה ) (1אינה נכונה .אמנם במשפט הראשן בפסקה התופעה תוארה כחריגה אך הפסקה כולה עסקה בהסברים
לתופעה ולא בלחזק את הטענה שהתופעה אכן חריגה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה .כמעט כל הפסקה (מלבד המשפט האחרון) עוסקת בהסברים הלא שגרתיים שאנשים הציעו
לנפילת הציפורים .התשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה .ההשערה שנפילת הציפורים היא סימן לכך שסוף העולם קרב ,הוזכרה רק כאחד
מההסברים המשונים שאנשים הציעו לתופעה ולא מהווה את החלק העיקרי בפסקה .התשובה ספציפית מידי.
התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .התקרית השנייה בעיירה מוזכרת רק במשפט האחרון של הפסקה ,כאשר בשאר הפסקה
מוצגות ההשערות השונות שהעלו אנשים במטרה להסביר את התופעה .התשובה ספציפית מידי .התשובה נפסלת.
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 .20תשובה ) (2נכונה.

זוהי שאלה ממוקדת המפנה אותנו לשורה  .9אנו נשאלים באיזו מילה ניתן להחליף את המילה ""abounded
בשורה זו .נקרא את המשפט ונבין את תפקיד המילה וההקשר בו נאמרה .נבחין כי מקריאת המשפט עצמו בלבד,
לא ניתן רמז לגבי המילה המבוקשת .נקרא מתחילת הפסקה .במשפט הראשון נאמר שהסברים חלופיים לתופעה
החריגה החלו לצוץ במהירות ,כל אחד יותר מהם יותר  outlandishמהאחר .החל מבדיקות צבאיות ,לניסוים של
חייזרים ועד פעילות טרור ,התיאוריות היו  .aboundedבתחילה נאמר שהסברים צצו במהירות ,לאחר מכן פירטו
חלק מהם .נסיק שהמילה מתארת את התיאוריות הרבות או המגוונות שאנשים הציעו .נחפש תשובה המתאימה
לכך.
תשובה ) -responded (1הגיבו .תיאוריות לא יכולות להיות להגיב ,התשובה לא הגיונית .התשובה נפסלת.
תשובה ) -were numerous (2היו רבות .לפי הטקסט התאוריות צצו בקצב מהיר ועל כן סביר שהיו הרבה מהן.
התשובה מתאימה.
תשובה ) -were proven (3הוכחו .בפסקה לא נאמר שאף אחת מהתיאוריות הוכחו כנכונות .להיפך ,הטקסט עסק
עד כה בהשערות שהעלו אנשים לתופעה עקב כך שלא ידעו כיצד להסביר אותה .התשובה נפסלת.
תשובה ) -disappeared (4נעלמו .ניתן להפריך או לאשש תיאוריות ,אך לא להעלים אותן .התשובה לא הגיונית.
התשובה נפסלת.
 .21תשובה ) (4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת .אנו נדרשים לומר במה ניתן להסיק שווינסטון צ'רצ'יל האמין לפי הנאמר בפסקה האחרונה.
נקרא את הפסקה ונחפש אזכור לווינסטון צ'רצ'יל .צ'רצ'יל מוזכר בשורה האחרונה בפסקה ,נקרא מהשורה
שלפניה על מנת לוודא הבנה מספקת של ההקשר בו נאמרו הדברים .בשורה הלפני אחרונה נאמר שעל אף שקרוב
לוודאי שיש הסבר הגיוני לתופעות משונות ,יתכן שלעולם לא נגלה אותו .יש דברים ,אם ללוות ביטוי מווינסטון
צ'רצ'יל ,שהם 'חידה עטופה במסתורין בתוך תעלומה' .בשתי השורות האחרונות בפסקה נאמר שיש דברים שלא
נדע את הסיבה לכך שקרו לעולם ולאחר מכן משתמשים בציטוט של צ'רצ'יל על מנת לחדד את המסר הזה .כלומר
כנראה שגם צ'רצ'יל האמין שיש דברים נסתרים שלא נבין ולא נדע ,לפי הציטוט מדובר בדברים שאפופים
במסתורין ,מעין חידה בתוך חידה בתוך חידה .נחפש תשובה מתאימה.
תשובה ) (1אינה נכונה .ציטוטו של צ'רצ'יל לא משווה בין תעלומות לחידות שונות והקושי לפתור אותן ,אלא
מתייחס לכך שלא את כל התעלומות ניתן לפתור .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .אמנם נאמר בפסקה שכנראה שיש הסבר הגיוני לתופעות משונות ויתכן שבאמת כדאי
לבחון אותן בצורה רציונלית ,אך הציטוט של צ'רצ'יל לא מוזכר לשם כך ,אלא בהקשר של תופעות שאינן מוסברות
וכנראה לא יהיו לעולם .התשובה נפסלת.
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תשובה ) (3אינה נכונה .אמנם נשמע הגיוני שאם נבין את הסיבה לאירוע מסוים נוכל למנוע את ההישנות שלו
בעתיד ,אך זה לא נאמר בפסקה ,ודאי שלא בהקשר של צ'רצ'יל .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .דבריו של צ'רצ'יל צוטטו בהקשר של תופעות לא מוסברות שאולי לא נדע את הסיבות להן
לעולם ,על כן בהחלט ניתן להסיק שצ'רצ'יל האמין שתופעות מסוימות יישארו תמיד מעבר להבנה שלנו .התשובה
מתאימה.
 .22תשובה ) (4נכונה.
זוהי שאלה כללית .אנו נדרשים לקבוע על איזו מהשאלות הבאות לא היה מענה בטקסט .הניסוח מכווין לעבודה
עם התשובות .נקרא את השאלה בכל תשובה וננסה להבין האם הטקסט נתן מענה לשאלה .קראנו כבר את הפסקה
הראשונה והשנייה במלואן וכמעט את כל הפסקה השלישית ,אם יהיה צורך נחזור לחלקים שלא קראנו ונשלים את
החסר .תשובה בה מוצגת שאלה שלא היה עליה מענה בטקסט היא התשובה המתאימה.
תשובה )' (1מה היו הממצאים בבדיקות המעבדה?'
שאלה זו מקבלת מענה בשורות  ,4-5שם מוזכרת המעבדה שחשפה שהסיבה למות הציפורים היא הפגיעה בקרקע
ואחת בשנייה .התשובה נפסלת.
תשובה )' (2כמה ציפורים בערך נפלו ב Beebe-בערב השנה החדשה בשנת '?2111
שאלה זו מקבלת מענה בשורה השנייה ,שם נאמר שבאותו יום נפלו כ 3111-ציפורים מהשמיים .התשובה נפסלת.
תשובה )' (3האם מוות המוני של ציפורים התרחש במקומות נוספים?' -הפסקה הראשונה והשנייה עסקו
בהתרחשויות ב Beebe-בלבד כך שהן אינן עונות על השאלה האם אירע דבר דומה במקומות נוספים .נחזור אל
תחילת הפסקה השלישית אותה טרם קראנו במלואה .השאלה מקבלת מענה במשפט שמתחיל בסוף השורה
הראשונה של הפסקה (שורות  ,)14-15בו נאמר שמוות המוני של ציפורים ודגים דווח במקומות רבים במאתיים
השנים האחרונות .התשובה נפסלת.
תשובה )' (4מה גרם לציפורים ליפול מהשמיים?' -הטקסט כולו עוסק בשאלה זו ובניסיונות להסביר את התופעה
המוזרה ללא הצלחה ,ובפסקה האחרונה נאמר בהקשר של הנפילה הלא מוסברת של הציפורים שיש תעלומות שלא
נדע לפתור לעולם .כלומר ,השאלה לא מקבלת מענה לכל אורך הטקסט .התשובה מתאימה.
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