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תשובה ( ) 4נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :קרחת יער פירושה – אזור ללא משהו (עצים) ביער .בתשובה ( )4יש יחס דומה:
אי פירושו  -אזור ללא משהו (מים) בים.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
מים הם חומר שמשמש למילוי בריכה.
ענן הוא דבר הנמצא בשמיים.
הר הוא חלק מרכס.

.2

תשובה ( ) 4נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :דחה פירושו  -סירב להיות קיבל .בתשובה ( )4יש יחס דומה :התעקש פירושו -
סירב להיות ויתר.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
שב פירושו  -חזר לאותו מקום אותו עזב.
רדף פירושו  -ניסה לתפוס מישהו אחר שברח.
סירב פירושו  -לא הסכים להענות לאדם אחר שפקד עליו.

.3

תשובה ( ) 3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :עומד בניסיון פירושו  -לא הצליחו לפתות אותו .בתשובה ( )4יש יחס דומה:
עומד בעינו פירושו  -לא הצליחו לשנות אותו.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
עומד מלכת פירושו  -עשה את הפעולה 'לעצור'.
עומד בדיבורו פירושו  -קיים את מה שהבטיח.
עומד מנגד פירושו  -לא עשה את הפעולה 'לעזור' לאדם אחר.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הביטוי עומד בעינו היא :נשאר קבוע.
משמעות הביטוי עומד בדיבורו היא :מקיים את הבטחתו.
משמעות הביטוי עומד מנגד היא :אינו בא לעזור.
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תשובה ( ) 3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :ביקש פירושו  -הפך מישהו להתבקש .בתשובה ( )4יש יחס דומה :אירח פירושו
 הפך מישהו להתארח.שאר האפשרויות אינן מתאימות:
אהב פירושו שהוא עצמו התאהב במישהו.
התנער פירושו שהוא עצמו ניער את עצמו.
ליווה פירושו  -הוא עצמו התלווה למישהו.

.5

תשובה ( ) 3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :ציפורניים הן אוסף של הרבה ציפורן .בתשובה ( )3יש יחס דומה :חלופות הן
אוסף של הרבה ברירה.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
כפליים פירושו  -לבצע את פעולת הכפל במספר שתיים.
נחיריים הם חלק מהחוטם.
שער הוא אוסף של כל השערות (סדר המילים הפוך מבזוג המקורי).
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה חוטם היא :אף.
משמעות המילה חלופות היא :ברירות ,אפשרויות.

.6

תשובה ( ) 2נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :השניא משהו פירושו  -גרם לזה שמישהו אחר שונא אותו .בתשובה ( )2יש יחס
דומה :הכפיף מישהו פירושו  -גרם לזה שמישהו אחר ממונה עליו.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
הכפיש פירושו  -גרם למישהו להיות מושמץ (ולא שמישהו אחר מושמץ עליו).
הסית פירושו  -גרם למישהו להפוך מישהו אחר למותקף.
העדיף פירושו  -חשב שמשהו מסוים רצוי.

.7

תשובה ( ) 4נכונה.
כדי להבין אילו חלקי משפט מתאימים ביותר למשפט החסר ,עלינו לקרוא כל משפט ,להוציא ממנו רעיון מרכזי
ולהחליט אם הוא בעל היגיון פנימי.

תשובה ( )1אינה נכונה .המשמעות המתקבלת בחלק הראשון היא :חירות היא מוחלטת ,אין הוא חופשי
לבחור - ...אם חירותו מוחלטת ,אמורה היתה לו האפשרות לבחור .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .המשמעות המתקבלת היא :חירות לא קיימת ,אדם לא חופשי ,שכן יש לו השפעה על
הסביבה  .אם יש לאדם השפעה על הסביבה ,הוא כן ניחן במידה מסויימת של חופש ,נוסף על כך שמילת הקישור
"שכן" אינה מתאימה  .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .המשמעות המתקבלת היא :חירות היא יחסית ,החופש מוגבל ולכן הוא יכול לנקוט
עמדה  .מילת הקישור "ולכן" אינה מתאימה .חירות יחסית אינה הגיונית כסיבה לנקיטת עמדה .התשובה
נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .המשמעות המתקבלת היא :חירות מוגבלת ,יש אילוצים אך יש גם השפעה על הסביבה .במידה
ויש גם אילוצים וגם חופש השפעה ,הגיוני לטעון שהחירות היא מוגבלת .התשובה מתאימה.
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תשובה ( ) 4נכונה.
כדי להבין אילו חלקי משפט מתאימים ביותר למשפט החסר ,עלינו לקרוא כל משפט ,להוציא ממנו רעיון מרכזי
ולהחליט אם הוא בעל היגיון פנימי.

תשובה ( )1אינה נכונה .המשמעות המתקבלת היא :גם האב וגם היורש ליברלים ולא בעד מלכים .כדי לשמור על
יציבות יש לחזק את המלוכה  .במידה ויורש העצר אינו בעד מלוכה ,אין סיבה שירצה לחזק את מעמדה.
התשובה נפסלת.

תשובה ( )2אינה נכונה .המשמעות המתקבלת היא :האב עריץ והבן ליברל ,הוא (הבן) תמך בתנועה שמחזקת את
המלכנות בשלטון  .אם היה היורש ליברל ,לא היה תומך בתנועה מלוכנית .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .המשמעות המתקבלת היא :האב ליברל והיורש בעד שלטון מלוכני .היורש יצר שינויים
קשוחים ,ולפיכך יש שינוים ליברלים  .אם יורש העצר בעד שלטון מלוכני ,אין הגיון בכך שיכתיב שינוי ליברלים.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .המשמעות המתקבלת היא :גם האב וגם היורש בעד שלטון מלוכני ,אבל היורש משכיל ולכן
הוא בעד עדכונים עכשוויים  .מתחילת המשפט ניתן להבין כי קיים דמיון בין האב ליורש העצר ,לאחר מכן מילת
הקישור "ואולם" סותרת את הדמיון מאחר ומוצג שוני בין קווי דמותם .התשובה מתאימה.

.9

תשובה ( ) 2נכונה.
כדי להבין אילו חלקי משפט מתאימים ביותר למשפט החסר ,עלינו לקרוא כל משפט ,להוציא ממנו רעיון מרכזי
ולהחליט אם הוא בעל היגיון פנימי.

תשובה ( )1אינה נכונה .המשמעות המתקבלת היא :ליאורה היא האשמה ,הכלב תוקפני בגלל אילוף גרוע .רוב
הווטרינרים מסכימים ,הם חושבים שכלבים שאולפו טוב אולי יתקפו  .לא ייתכן שאם הווטרינרים האחרים
חושבים שגם כלב מאולף יכול לתקוף ,הם מסכימים עם דעתו של הווטרינר הראשון הטוען שהבעיה אילוף לקוי.
התשובה נפסלת.

תשובה ( )2נכונה .המשמעות המתקבלת היא :ליאורה היא האשמה ,הכלב תוקפני בגלל אילוף גרוע .וטרינרים
אחרים לא מסכימים וטוענים שגם כלבים מאולפים אולי יתקפו .הווטרינר הראשון והאחרים באמת מציגים
דעות מנוגדות ,לכן הגיוני לטעון שדעתם שו נה .תשובה מתאימה.

תשובה ( )3אינה נכונה .המשמעות המתקבלת היא :ליאורה לא אשמה ,האילוף תקין .וטרינרים אחרים
מסכימים וטוענים שכלבים שאולפו טוב ,לא תוקפים  .הווטרינר הראשון טוען שגם אילוף טוב לא יעזור ואחרים
טוענים שאילוף טוב מונע תקיפה  -אם כך ,לא ייתכן שהם מסכ ימים .התשובה נפסלת.

תשובה ( )4אינה נכונה .המשמעות המתקבלת היא :ליאורה לא אשמה ,הבעיה היא בגלל הטעויות שעשתה
בחינוך הכלב  .כבר בשלב זה ניתן לפסול את התשובה  -אם מקור הבעיה הוא בטעויות שעשתה בחינוך ,זה אומר
שליאורה כן אשמה בהתנהגותו התוקפנית של הכלב .התשובה נפסלת.

.10

תשובה ( ) 3נכונה.
כדי להחליט איזו מן הטענות עולה מדבריו של השופט ,עלינו תחילה לקרוא את הפסקה ,לסכם לעצמנו בראש
מהי טענת השופט ורק לאחר מכן לפסול תשובות.
השופט חיים כהן טוען שיש נאשמים שמביעים חרטה מזויפת ויש כאלו שמתגאים במעשיהם ,אך בשני המקרים
אין ל התייחס לכך בעת מתן העונש ,אלא אם הם עשויים לסכן את הציבור.
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תשובה ( ) 1אינה נכונה .בפסקה נאמר שרק אם השופטים חושבים שהפושע עלול להוות סכנה לציבור ,יש
להחמיר את הענישה .ניתן להניח שבכל מצב אחר אין להחמירה .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .הפסקה כולה עוסקת בנאשמים שאינם מתחרטים על מעשיהם .חלקם משקרים
ומביעים חרטה מזויפת" ,עושים זאת מן השפה ולחוץ" ,וחלקם מתגאים בפשעיהם .כך שאם הם אינם מביעים
חרטה הם דווקא כן נוהגים בכנות .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בפסקה נאמר שרק במידה ובית המשפט חושש לשלום הציבור הוא יח מיר את עונשו של
הנאשם .ניתן להסיק מכך שלא תמיד התגאות של הנאשם במעשיו מסכנת את הציבור.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .לא נאמר שכל נאשם הגאה במעשיו בהכרח מסכן את הציבור .התשובה נפסלת.

.11

תשובה ( ) 4נכונה.
כדי להחליט באיזה מהמחקרים באה לידי ביטוי ההטיה המתוארת בפסקה ,עלינו תחילה לקרוא את הפסקה,
לסכם לעצמנו בראש מהי ההטיה המוצגת ולאחר מכן לפסול תשובות.
ההטיה המוצגת מתארת מצב שבו האנשים חושבים שניסוי הוא אמין יותר אם הוא מייצג את דעתם האישית.
תשובה ( )1אינה נכונה .בפסקה לא הייתה התייחסות למקור הניסוי עצמו ,אלא לכך שקיימת הטיה הגורמת
לנבדקים לחשוב שניסוי אמין יותר במידה והוא תואם לדעתם .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .בפסקה אין התייחסות למסקנת הניסוי עצמה ,אופטימית או פסימית .ה תשובה נפסלת.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .בתשובה מוצג מקרה בו אנשים מעדיפים דבר בעל קשר שייכות אליהם ,אך בפסקה מוצג
מקרה בו אנשים נוטים לחשוב שמשהו אמין יותר במידה והוא זהה לדעתם ,מבלי שיש קשר שייכות ישיר
אליהם .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .גם בתשובה זו מתואר מקרה בו אנשים חושבים שדבר כלשהו אמין יותר אם הוא מתאים
לטעמם האישי .התשובה מתאימה.

.12

תשובה ( ) 4נכונה.
כדי להחליט איזה מהטענות הבאות מתמצתת את טענת המחבר בנוגע למטפלים ,עלינו תחילה לקרוא את
הפסקה ,לסכם לעצמנו מהי טענה זו ולאחר מכן לפסול תשובות.
הטענה היא שלמרות שהדימוי ש ל משפחה נורמטיבית אינו מציאותי ,המטפלים עדיין מודדים את תפקוד
המשפחות בהתאם אליו ,וזה פוגע באיכות הטיפול.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .תשובה זו אמנם נשמעת הגיונית אך היא אינה טענת המחבר בנוגע למטפלים .תפקידם
לא הוזכר במהלך הפסקה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .המטפלים דווקא לא מתעלמים מהדימוי הטלווזיוני השקרי ,וזו הבעיה .התשובה
נפסלת.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .בפסקה נטען שהמטפלים מושפעים מהדימוי הטלוויזיו ני  ,ולא מהדימוי המוצג
במחקרים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .התשובה דומה מאוד לטענה שסיכמנו לעצמנו ,התשובה מתאימה.
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התשובה ( ) 1נכונה.
כדי להבין כיצד תגליתו של האבל הובילה להבנה שאנדרומדה אינה חלק משביל החלב עלינו לקרוא את
הפסקה ,לנסח לעצמנו תשובה ורק לאחר מכן לפסול תשובות.
ניתן ללמוד מהפסקה כי האסטרונום האבל גילה שבאנדרומדה יש כוכב הרחוק מאוד מכדור הארץ ,יותר מכל
גורם אחר בשביל החלב ,ולכן אנדרומדה אינה חלק מגלקסיית שביל החלב.
תשובה ( )1נכונה .התגלית של הכוכב הקפאידי באנדרומדה ,באמת אפשרה לנצל את הידע הקיים לחישוב
מרחקים ,וה חישוב הוביל למסקנה שאנדרומדה רחוקה מידי מכדי להיות חלק משביל החלב .התשובה
מתאימה.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .המסקנה בהחלט הצביעה על כך שהכוכב הקפאידי שהתגלה אינו חלק משביל החלב ,אך
לא ניתן להסיק מכך דבר על כוכבים קפאידיים אחרים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכו נה .נאמר בפסקה שהדרך לחישוב מרחק התגלתה כמה שנים קודם לכן .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .בפסקה נאמר שבתוך הערפילית יש כוכב קפאידי שהוא חלק מגלקסיה נפרדת ,אך אין
זה אומר שערפיליות ספירליות הן גלקסיות  -ייתכן שאנדרומדה היא חלק קטן מתוך גלקסיה נפרדת .התשובה
נפסלת.

.14

התשובה ( ) 2נכונה.
כדי להחליט איזו מהטענות עולה מהפסקה ,עלינו לקרוא אותה ,להבין את עיקרה ולאחר מכן לפסול תשובות.
הפסקה עוסקת בתרופה התוקפת את חיידקי  , Xאך בשונה מתרופות אחרות היא תוקפת את החיידקים
שהתפשטו למערכת הדם ,ולא את החיידקים בגרון.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .התרופה תוקפת את החיידקים שהתפשטו למערכת הדם ולכן לא ייתכן שהיא מונעת את
הגעתם לשם .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .התרופות שפוגעות רק בחיידקי ה  X-שבגרון אינן מונעות את התפשטות החיידקים למערכת
הדם .המצאות החיידקים במערכת הדם היא זו שהתג לתה כגורם לחזרת המחלה .התשובה מתאימה.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .התרופה יכולה למנוע את חזרת המחלה ,כך שהיא תעזור גם למטופלים שמחלה עוד לא
שבה והופיעה אצלם .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .התרופה באמת מונעת את חזרת המחלה ,אך היא אינה מטפלת בגורם המחלה עצמו
שהוא חיידקי ה  X-שנמצאים בגרון .לכן ,גם התרופות האחרות עדיין נחוצות .התשובה נפסלת.

.15

תשובה ( ) 2נכונה.
שואלים בשאלה זו איזה נתון מעיד שהמסקנה שהסיקה השרה (שהשנה נגרם זיהום סביבתי רב יותר במפעל)
אינה מסקנה שאפשר לבסס על ה"ראייה" של השרה (זינוק במספר הדיווחים של העובדים על זיהום).
נבדוק תשובות ,ונחפש תשובה שלא עולה ממנה שעצם הדיווח המוגבר של העובדים מצביע על עלייה בכמות
הזיהום.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .הנתון לגבי ביקורות פתע ,אינו נוגע למסקנה של השרה .הוא לא מסביר מדוע יותר
עובדים דיווחו השנה על זיהום ,ומה ניתן ללמוד מדיווח זה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .הנתון מציין כי השנה ,העובדים נכחו בהרצאה שעודדה אותם לדווח על זיהום .ה נתון מחליש
את טענתה של השרה ,שכן סביר שהעלייה במספר הדיווחים לא נובעת דווקא מכך שהמפעל מזהם יותר ,אלא
מהעלאת ה מודעות בקרב העובדים .התשובה מתאימה.
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תשובה ( ) 3אינה נכונה .העובדה שהעובדים שדיווחו על הזיהום השתתפו בתהליך המזהם באופן פעיל ,גורמת
לדיווחים על הזיהום להיות עוד יותר אמינים ,ויחד עם העלייה במספר הדיווחים בשנה האחרונה  -מחזקת את
טענתה של השרה .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .העובדה שב שנה שעברה המפעל השקיע יותר משאבים במניעת זיהום סביבתי ,בתוספת
הראיה כי השנה יש יותר דיווחים ,מחזקת את טענת השרה ,כי בשנה הנוכחית מזהמים יותר מאשר בשנה
שעברה .התשובה נפסלת.

.16

תשובה ( ) 4נכונה.
התבקשנו להסביר את העובדה לפיה באזורים שבהם רבים חולים במחלת השינה ,עולה גם העמידות של הטפיל
לטיפול תרופתי .כדי להסביר זאת ,עלינו לקרוא את הפסקה ,להחליט בעצמנו למה תופעה זו מתרחשת ורק
לאחר מכן לפסול תשובות.
כאשר זבוב הצה -צה עוקץ אדם החולה במחלת השינה ,הטפיל עובר לגופו של הזבוב .אם הזבוב יעקוץ מספר
אנשים החולים במחלה ,ה וא עשוי לאסוף לגופו כמה טפילים שונים .במקרה כזה הטפילים יכולים להעביר
ביניהם מידע גנטי בעת שהותם בגופו של הזבוב ,וזה מה שמוביל לעמידות בפני תרופות .כלומר באזורים עם
יותר חולים ,יותר סביר שזבוב אחד יאסוף מספר טפילים ,וכך העמידות הגנטית של טפילים אלו לתרופות
תגדל.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .לא סביר שבאזורים אלו שיעור הזבובים שנושאים את הטפיל נמוך – אם יש חולים
רבים סביר דווקא שיותר זבובים ישאו את הטפיל .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .מה שיוצר עמידות בפני תרופות הוא לא מספר הזבובים ,אלא הסיכוי שזבוב אחד יישא
טפילים מכמה חולים שונים .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .המידע הגנטי אינו עובר מגופו של הזבוב אל גופו של הטפיל אלא בין טפילים בתוך גופו
של הזבוב .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .תשובה דומה מאוד להסבר שניסחנו לעצמנו .ככל שהזבוב יעקוץ יותר חולים שונים כך העברת
המידע הגנטי בין טפילים תעלה ,והעמידות בפני תרופות תגדל .התשובה מתאימה.

.17

תשובה ( ) 4נכונה.
בשאלה זו אנו מתבקשים להבין איזו תשובה שלילית על שאלה ,תאפשר לקבוע בוודאות שיום הולדתו של כל
תלמיד שאינו אוהב לשחק כדורגל חל בקיץ .ראשית נגדיר לעצמנו את מה שאנחנו רוצים לקבוע בו ודאות מתוך
המענה על השאלה :אם תלמיד לא אוהב כדורגל  יום -הולדתו בקיץ.
נבדוק את התשובות :נענה על כל שאלה בשלילה ,ונראה אם המ סקנה שרצינו מתקיימת:
תשובה ( ) 1אינה נכונה .ה אם יש תלמידים שאוהבים כדורגל ולא נולדו בקיץ? מענה שלילי על שאלה זו אומר:
אין תלמידים שאוהבים כדורגל ולא נולדו בקיץ .כלומר ,כל מי שאוהב כדורגל  יום הולדתו בקיץ .המסקנה
הדרושה היא שכל מי שלא אוהב כדורגל נולד בקיץ .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .האם יש תלמידים שנולדו בקיץ ואינם אוהבים לשחק כדורגל? מענה שלילי על שאלה זו
אומר :אין תלמידים שנולדו בקיץ ואינם אוהבים לשחק כדורגל .כלומר ,כל מי ש נולד בקיץ  אוהב לשחק
כדורגל .זו לא המסקנה הדרושה .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .האם יש תלמידים שלא נולדו בקיץ ואוהבים לשחק כדורגל? מענה שלילי על שאלה זו
אומר :אין תלמידים שלא נולדו בקיץ ואוהבים לשחק כדורגל .כלומר ,כל מי שלא נולד בקיץ  לא אוהב
כדורגל .זו לא המסקנה הדרושה .התשובה נפסלת.
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תשובה ( )4נכונה .האם יש תלמידים שאינם אוהבים לשחק כדורגל ולא נולדו בקיץ? מענה שלילי על שאלה זו
אומר :אין תלמידים שאינם אוהבים לשחק כדורגל ולא נולדו בקיץ .כלומר ,כל מי שלא אוהב כדורגל 
יום -הולדתו בקיץ .זו המסקנה הדרושה .ה תשובה נכונה.

.18

תשובה ( ) 3נכונה.
כדי להחליט איזה מן הגורמים הכי פחות מתאים לסברה שרווחה לפני  1980עלינו תחילה לקרוא את הפסקה,
לנסח לעצמנו מהי הסברה ומה יהיה הכי פחות מתאים לה ,ורק לאחר מכן נפסול תשובות.
לפני  1980סברו שהיכחדות המונית נגרמת בתהליך איטי .לכן ,הסברה שהכי פחות תתאים חייבת להיות סיבה
מהירה להיכחדות המונית.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .ירידה איטית מתאימה לסברה שהיכחדות המונית נגרמת בתהלך איטי .התשובה
נפסלת.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .ה תפתחות הדרגתית מתאימה גם היא לתהליך איטי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .התפשטות מהירה היא הפוכה מהתאוריה שרווחה לפני  1980מאחר והיא אינה תהליך איטי.
התשובה מתאימה.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .התקררות ממושכת גם היא תהליך איטי .התשובה נפסלת.

.19

תשובה ( ) 3נכונה.
נתבקשנו לקבוע איזה גילוי לא היה פוגע בתרומה שתרם גילוי שכבת האירידיום לאישוש השערתו של אלוורז.
תחילה ננסח לעצמנו את התרומה של הגילוי לאישוש ההשערה ,ואז נבדוק את התשובות .נפסול כל תשובה
שתפגע בתרומת הגילוי.
לפי הפסקה המתכת אירידיום היא מתכת נדירה מאוד בכדור הארץ אך נפוצה מאוד בחלל ,כלומר מציאתה
בשכבה המתאימה לתקופה מחזקת את ההשערה כי אסטרואיד שמקורו מהחלל פגע בכדור הארץ והכחיד את
הדינוזאורים.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .אם אירידיום נפוץ בארץ כמו בחלל ,לא יהיה ניתן להניח שמכתש זה נגרם בגלל פגיעת
אסטרואיד והשערתו של אלוורז תיפגע .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .אם שכבת האירידיום היא מתקופה מאוחרת יותר ,לא ייתכן שהאסטרואיד שיצר אותה
גרם להיכחדות הדינוזאורים ,ובכך השערתו של אלוורז נפגעת .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .אם שכבת אירידיום זו היא אינה היחידה בקרקע ,ייתכ ן והיו אסטרואידים נוספים .אך אין
זה אומר שאסטרואיד לא גרם להיכחדות הדינוזאורים ,כלומר ההשערה אינה נפגעת .התשובה מתאימה.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .אם שכבת האירידיום היא מתקופה קדומה לתקופת היכחדות הדינוזאורים ,לא ייתכן
שהאסטרואיד שיצר אותה גרם להיכחדות הדינוזאו רים ,ובכך השערתו של אלוורז נפגעת .התשובה נפסלת.

.20

תשובה ( ) 3נכונה.
עלינו להשלים את המשפט "בתקופות שהצמחייה על פני כדור הארץ משגשגת בהן  ."-לכן ,נקרא את הפסקה
השנייה וננסח לעצמנו מה קורה בתקופות אלו.
בתקופות בהן הצמחייה משגשגת ,היא משתמשת בפחמן  ,12ולכן הוא נמצא במינון נמוך מפחמן 13
באטמוספרה.
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.21

תשובה ( ) 4נכונה.
כדי להחליט לאיזו מהשאלות אין תשובה ,עלינו לקרוא את הפסקה השלישית במלואה ורק לאחר מכן לגשת
לפסול תשובות.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .בפסקה הוסבר שאנוקסיה היא מצב של מחסור בחמצן .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .נאמר כי מימן גופרי רעיל לרוב צורות החיים .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .הוצג כי סביבה בעלת ריכוז חמצן נמוך ,תורמת להתפתחות חיידקים גופרתיים.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .לא הוסבר בקטע מה גרם לריכוז הנמוך של החמצן באוקיינוסים .התשובה מתאימה.

.22

תשובה ( ) 1נכונה.
כדי להחליט מהי התשובה הנכונה עלינו להשלים את החלקים החסרים ולראות איזה מהם משלים את המשפט
באופן הגיוני על פי הנאמר בפסקה השנייה.

תשובה ( )1נכונה .השלמת החלקים החסרים יוצרת את המשמעות :בפסקה השנייה מוצג ההבדל בין היכחדות
בתקופה  K/Tלהיכחדות בתקופות אחרות ,ובפסקה השלישית מוצגים קווי דמיון בין תקופות היכחדות
אחרות.
בפסקה השני יה אכן הוסבר על ההבדל בכמות הפחמן  12הנמצא באטמוספרה בין תקופות היכחדות ובפסקה
שלישית הוצגו קווי הדמיון הנובעים מאנוקסיה במים בין תקופות ההכחדות האחרות .התשובה מתאימה.

תשובה ( )2אינה נכונה .השלמת החלקים החסרים יוצרת את המשמעות :בפסקה השנייה מוצגים קווי דמיון
בין תקופות ההיכחדות .ההבנה כי בתקופת  K/Tהתרחש שינוי חד ומהיר מעידה על כך שתקופה זו דווקא שונה
משאר התקופות .התשובה נפסלת.

תשובה ( )3אינה נכו נה .השלמת החלקים החסרים יוצרת את המשמעות :בפסקה השנייה מוצגים ההבדלים בין
כל תקופות ההיכחדות ,ובשלישית מוצגים קווי דמיון בין כל תקופות ההיכחדות .בפסקה השנייה מוצגים
ההבדלים בין תקופה מסוימת ,ה  , K/T-לבין שאר התקופות יחד ,ולא מוצגים הבדלים בין התקופות .התשובה
נפסלת.

תשובה ( )4אינה נכונה .השלמת החלקים החסרים יוצרת את המשמעות :בפסקה השנייה מוצגים קווי דמיון
לכל התקופות חוץ מ  K/ T-ובשלישית מוצגים ההבדלים בין כל התקופות חוץ מ  .K/T-בפסקה השלישית
מוצגים מאפיינים דומים בכל תקופות ההיכחדות פרט ל  K/T-ולא ההבדלים ביניהם .התשובה נפסלת.

.23

תשובה ( ) 4נכונה.
כדי להחליט איזו מהתשובות היא תולדה של התרבות החיידקים הגופריתיים עלינו לקרוא את הפסקה
האחרונה ,לנסח לעצמנו מהי התולדה ורק לאחר מכן לפסול תשובות.
החיידקים הגופריתיים פלטו גזים רעילים שהתנדפו לאוויר והרעילו את החיות והצמחים.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .פליטה של  CO2ומתאן היא תולדה של התפרצות הרי הגעש ולא של החיידקים
הגופריתיים .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .התחממות מי האוקיינוסים היא תולדה של ההתחממ ות הגלובלית והיא זו שגרמה
לשגשוג החיידקים הגופרתיים .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .ירידת שיעור החמצן במים נגרמה מההתחממות הגלובלית שחיממה את המים .התשובה
נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .החיידקים הגופריתיים פלטו כמויות גז גדולות שצפו מעל פני המים והרעילו בעל י החיים
וצמחים .התשובה מתאימה.
© כל הזכויות שמורות לקידום ידע והשכלה בע"מ
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תשובה ( ) 3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :ברדלס הוא דוגמה לטורף .בתשובה ( )3יש יחס דומה :חולצה היא דוגמה לבגד.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
להבה היא דבר היוצר שרפה.
שחקן הוא חלק מקבוצה (קבוצה מורכבת משחקנים רבים).
רהיט הוא חלק מריהוט (ריהוט הוא שם כולל להרבה רהיטים).

.2

תשובה ( ) 1נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :לחדד פירושו  -פעולה שעושים על משהו (עיפרון) כדי לכתוב איתו יותר טוב.
בתשובה ( )1יש יחס דומה :לכוון פירושו  -פעולה שעושים על משהו (כלי נגינה) כדי לנגן איתו יותר טוב.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
לתבל פירושו  -להוסיף משהו למה שהולכים לאכול.
לשייף זו פעולה שמטרתה להחליק משהו.
לתפור פירושו  -לייצר משהו (בגד) שאותו ניתן ללבוש.

.3

תשובה ( ) 3נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :תדיר פירושו  -משהו בעל שכיחות גבוהה .בתשובה ( )3יש יחס דומה :דחוס
פירושו  -משהו בעל צפיפות גבוהה.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
כשיר פירושו  -מישהו בעל יכולת מספקת.
זניח פירושו  -דבר בעל חשיבות נמוכה.
מנומס פירושו  -מישהו בעל התנהגות התואמת לחוקים מקובלים.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה תדיר היא :נפוץ.
משמעות המילה שכיחות היא :תדירות ,עד כמה משהו נפוץ.

.4

תשובה ( ) 4נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :לוליין הוא אדם המבצע את עבודתו באוהל קרקס .בתשובה ( )4יש יחס דומה:
אצן הוא אדם המבצע את עבודתו באצטדיון.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
נהג הוא מישהו המתקן את הרכב שלו במוסך.
צנחן הוא אדם הקופץ ממטוס כחלק מעבודתו.
מחזאי הוא אדם שיוצר משהו שיוצג בתיאטרון.

.5

תשובה ( ) 2נכונה.
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היחס בין המילים המודגשות :ארז פירושו  -הכניס דברים אל תוך מזוודה .בתשובה ( )2יש יחס דומה :טען
פירושו  -הכניס דברים אל תוך משאית.
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
שינע פירושו  -העביר מטען ממקום למקום.
העלה פירושו  -שילח משהו למעלה באמצעות מעלית.
תדלק פירושו  -הוסיף משהו למכונית כדי לאפשר את פעולתה.

.6

תשובה ( ) 4נכונה.
היחס בין המילים המודגשות :בא על פתרונו הוא ביטוי שנאמר על משבר שנפתר .בתשובה ( )4יש יחס דומה:
העלה ארוכה הוא ביטוי שנאמר על פצע שנפתר (החלים).
שאר האפשרויות אינן מתאימות:
הגיע לפרקו הוא ביטוי שנאמר על מי שהפך להיות בוגר.
בא קצו הוא ביטוי שנאמר על דבר שהגיע הסוף שלו.
יישר את ההדורים הוא ביטוי שנאמר על האדם שפתר סכסוך (ולא על הסכסוך עצמו שנפתר).
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הביטוי העלה ארוכה היא :החלים ,הגליד.
משמעות הביטוי יישר את ההדורים היא :יישב חילוקי דעות ,הסיר מכשולים.

.7

תשובה ( ) 2נכונה.
עלינו למצוא נתון שיחז ק את השערתה של פנינה .לשם כך נבין את הנתונים ואת ההשערה ,ואז נבחן את
התשובות.
השערתה של פנינה היא שהציפורים זוכרות היכן מצאו מזון והן חוזרות שוב לאותו מקום כדי לאסוף מזון נוסף.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .תשובה זו מחלישה את ההשערה של פנינה .אם הציפורים הגיעו למרפסת גם לפני הבוקר בו
הן מצאו שם פירורים ,סימן שהן אינן חוזרות כדי לאסוף אוכל אלא מסיבה אחרת לא ידועה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .התשובה מחזקת את השערתה של פנינה ,שכן היא מציגה דוגמה נוספת לכך שהציפורים זוכרות
היכן מצאו אוכל בעבר ו ממשיכות לחזור למקום .התשובה מתאימה.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .נתון זה מחליש את השערתה של פנינה מאחר שהוא מספק הסבר חלופי לנתונים :הציפורים
אינן חוזרות למקום כדי למצוא אוכל ,אלא כדי ליהנות מהשמש .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .התשובה מחלישה את השערתה של פנינה ,שכן היא מציגה דוגמה סותרת שבה הציפורים
לא זוכרות היכן מצאו אוכל ואינן חוזרות למקום .התשובה נפסלת.

.8

תשובה ( ) 4נכונה.
בשאלה זו יש לתמצת את הטענה המרכזית של ברגן .לכן נקרא את הפסקה ,נסכם את הרעיון המרכזי ורק אז
נבדוק תשובות.
טענתו של ברגן היא שקשה מאוד לנחש מה יהיו תוצאות כל המשחקים ,וגם עם ידע נרחב בכדורסל ,סיכויי
ההצלחה נשארים אפסיים.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .ברגן הציג את הסיכוי לנחש נכונה את תוצאות המשחק אך לא דיבר על ההשלכות של
הסיכוי הנמוך על האמריקנים .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .גם ניחוש תוצאות המשחקים וגם זכייה בלוטו מוצגים בפסקה כמשימות שהסיכוי
להצלחה בהן הוא אפסי  -ברגן לא מייעץ לאנשים לעשות אחת מהן על חשבון האחרת .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .המידע בתשובה נכון ,אך זו אינה הטענה המרכזית של ברגן .גם אם  128מיליארד הוא
סיכוי עדיף על סיכוי אחר הוא עדיין בלתי אפשרי .התשובה נפסלת.
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תשובה ( ) 4נכונה .התשובה דומה מאוד לטענה המרכזית שניסחנו :הסיכוי לנחש בהצלחה הוא אפסי כשמנחשים
באקראי ונשאר קרוב לבלתי אפשרי גם לבעלי ידע .התשובה מתאימה.

.9

תשובה ( ) 4נכונה.
כי להחליט איזה ממצא מחליש את הקביעה של ד"ר סגל (דבורים אומדות מרחק לפי מאמץ) מבלי לחזק את
הקביעה של ד"ר אברהמי (דבורים אומדות מרחק לפי מספר העצמים שהן רואות בדרך) נבדוק כל תשובה
ונחליט איך היא משפיעה על כל אחת מהקביעות.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .תשובה זו אינה משפיעה על שתי הקביעות .אם דבורה מתקשה לאמוד מרחק אחרי 5
קילומטר ים ,לא נוכל לדעת מה הסיבה לכך  -האם הפגיעה בה ערכה נובעת מהעייפות המגבירה את המאמץ או
המחסור בעצמים שניתן לזהות .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .הממצא לגבי דבורים עיוורות מחזק את קביעתו של ד"ר אברהמי :אם דבורים עיוורות
מתקשות בהערכת מרחק ,כנראה שדבורים רגילות נעזרות במספר העצמים שהן רואות .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .הממצא לגבי ערפל מחזק את קביעתו של ד"ר אברהמי :אם בתנאי ערפל (בהן לא רואים
היטב) דבורים מתקשות בהערכת מרחק ,כנראה שהן נ עזרות לרוב במספר העצמים שהן רואות .התשובה
נפסלת.
תשובה ( ) 4נכונה .הממצא מחליש את קביעתו של סגל :אם דבורים שמתאמצות מאוד כדי להתמודד עם
התנגדות הרוח ,אינן משנות את אומדן המרחק שלהן ,סימן שכמות המאמץ אינה מהווה שיקול .בנוסף ,ממצא
זה אינו מחזק את קביעתו של אב רהמי :אין בו נתונים על מספר העצמים שהדבורים רואות ולפיכך הוא אינו
משפיע על הטענה שדבורים אומדות מרחק לפי מספר העצמים שהן רואות .התשובה מתאימה.

.10

תשובה ( ) 4נכונה.
כדי להחליט מי מהטענות על השחקנים סותרת את הנאמר בידיעה ,נרכז את הפרטים המרכזיים ואז נבדוק
תשובות.
 לילרד קלע  4סלים מיוחדים :שווים שלוש נקודות  +בשתי השניות האחרונות של המשחק  +הופך
את המשחק מהפסד לניצחון.
 מאז  2012לא קלע אף שחקן יותר משני סלים כאלו.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .לברון ג'יימס קלע  5סלים עם המאפיינים המתוארים .עם זאת ,רק  2מהם התרחשו מאז
 2012כך שהם תואמים לנתוני השאלה .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .ראסל וסטברוק קלע  3סלים של  3נקודות ,אך הוא עשה זאת כשנותרו  25שניות
למשחק ,ולא בשתי השניות האחרונות למשחק בניגוד ללילרד .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .סטפן קרי קלע סל המתאים מבחי נת הזמנים והנקודות  10פעמים ,אך רק פעמיים הוא
שינה את תוצאת המשחק מהפסד לנצחון .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 4נכונה .מרכוס סמרט קלע שלושה סלים ששווים שלוש נקודות  +בשתי השניות האחרונות של
המשחק  +הופכים את המשחק מהפסד לניצחון .שלושתם היו אחרי  2012בסתירה לכתוב בפסקה.
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תשובה ( ) 4נכונה.
כדי להחליט איזו תשובה משלימה את המשפט בצורה הגיונית ,עלינו להשלים את החלקים החסרים בעזרת כל
אחת מהתשובות ,לבצע קריאה אקטיבית ולבדוק האם קיים היגיון פנימי במשפט .אם מצאנו משפט הגיוני,
נקיף אותו מיד ,מבלי לפסול  3תשובות.

תשובה ( )1אינה נכונה .צירוף החלקים החסרים יוצר את המשמעות  :הבעה מילולית מאפשרת לבחור כמה
לחשוף ,לעומת הבעות פנים שהן לא נשלטות .למרות זאת רגשות עשויים להיחשף  .מילת הניגוד "למרות זאת"
בתחילת המשפט השני אינה הגיונית .שני המשפטים טוענים כי הבעות פנים חושפות רגשות כך שאין ביניהם
ניגוד .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .צירוף החלקים החסרים יוצר את המשמעות :תקשורת מי לולית מאפשרת לעדן עמדות,
הבעות פנים הן טבעיות לחלוטין .למרות זאת עשויים לטעות בפירוש שלהם מאחר ואנשים מפענחים הבעות
טוב .אם אנשים מפענחים הבעות טוב ,אין סיבה שיטעו בפירוש .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .צירוף החלקים החסרים יוצר את המשמעות  :בתקשורת מילולית אפשר לבחור אם
לשקר או לא והבעות פנים הן תמיד אמיתיות .למרות זאת ,הרגשות לא יחשפו כי לא ניתן לזייף הבעות פנים.
במידה ולא ניתן לזייף הבעות פנים ,הרגשות אמורים דווקא כן להיחשף .התשובה נפסלת.

תשובה ( ) 4נכונה .צירוף החלקים החסרים יוצר את המשמעות :בתקשורת מילולית אפשר לבחור אם לדבר או
לא ,לעומת הבעות פנים שהן לא נשלטות .למרות זאת ,הרגשות לא יתגלו כי אנשים לא מפענחים נכון הבעות
פנים  .התשובה הגיונית ומתאימה.
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תשובה ( ) 3נכונה.
כדי להחליט איזו תשובה משלימה את המשפט בצורה הגיונית ,עלינו להשלים את החלקים החסרים בעזרת כל
אחת מהתשובות ,לבצע קריאה אקטיבית ולבדוק האם קיים היגיון פנימי במשפט .אם מצאנו משפט הגיוני,
נקיף אותו מיד ,מבלי לפסול  3תשובות.

תשובה ( )1אינה נכונה .צירוף החלקים החסרים יוצר את המשמעות :אני לא דוגמה "לסנדלר הולך יחף" ,שכן
אני סוכנת נסיעות שלא טסה .הביטוי "הסנדלר הולך יחף" משמעו שלאדם הנותן או מוכר משהו אין את הדבר
הזה בעצמו .אם כך היא כן משמשת דוגמה חיה לסנדלר הולך יחף .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכ ונה .צירוף החלקים החסרים יוצר את המשמעות :אני משמשת דוגמה ל"נהנה מי שקרוב
לצלחת" ,שכן אני סוכנת נסיעות שלא משיגה כרטיסי טיסה  .הביטוי "נהנה מי שקרוב לצלחת" פירושו אדם
שיש לו קשרים אשר נהנה מהטבות הנובעות מקשרים אלו .אם היא דוגמה להנאה מקרבה לצלחת היה עליה כן
להנות מתפקידה ולהשיג כרטיסי טיסה .התשובה נפסלת.

תשובה ( ) 3נכונה .צירוף החלקים החסרים יוצר את המשמעות :אני לא דוגמה ל"סנדלר הולך יחף" שכן אני
סוכנת נסיעות שנוסעת המון  .אם היא אינה דוגמה סימן שהיא בעלת מקצוע הנהנית מהשירותים אותם היא
נותנת בעצמה ,ולכן אם היא טסה המון סימן שהיא נהנית משירותי מכירת הכרטיסים בעצמה .התשובה
מתאימה.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .צירוף החלקים החסרים יוצר את המשמעות :אני לא דוגמה ל"נהנה מי שקרוב לצלחת"
שכן אני סוכנת נסיעות שמחלקת הטבות לקרובים  .מאחר והיא מנצלת את תפקידה לחלוקת מתנות ,סימן
שהיא כן מהווה דוגמה טובה לביטוי .התשובה נפסלת.

© כל הזכויות שמורות לקידום ידע והשכלה בע"מ

חשיבה מילולית  -פרק שני
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תשובה ( ) 2נכונה.
כדי להחליט איזו תשובה משלימה את המשפט בצורה הגיונית ,עלינו להשלים את החלקים החסרים בעזרת כל
אחת מהתשובות ,לבצע קריאה אקטיבית ולבדוק האם קיים היגיון פנימי במשפט .אם מצאנו משפט הגיוני,
נקיף אותו מיד ,מבלי לפסול  3תשובות.

תשובה ( ) 1אינה נכונה .צירוף החלקים החסרים יוצר את המשמעות :אם המורה מעודד עצמאות  ,התלמיד
נשאר מרוכז אם הוא מאותו מין של המורה .מפתיע שהתלמידה (בת) טל שמקב לת עצמאות לא מאבדת ריכוז
מהמורה (אישה)  .אין זה אמור להפתיע מפני שהמור ה והתלמידה בעלות אותו המין ,שתיהן נשים (קביעת
המינים לפי המילים "תלמידה" "מעניקה") .התשובה נפסלת

תשובה ( )2נכונה .צירוף החלקים החסרים יוצר את המשמעות :אם המורה מעודד עצמאות ,התלמיד מרוכז אם
שניהם מאותו המין .לא מפתיע שהתלמידה (בת) העצמאית טל מאבדת ריכוז מהמורה (זכר)  .זה בהחלט אינו
מפתיע שטל מאבדת ריכוז מאחר והיא והמורה שלה לא מאותו המין (קביעת המינים לפי המילים "תלמידה"
"מעניק") .התשובה מתאימה.

תשובה ( )3אינה נכונה .צירוף החלקים החסרים יוצר את המשמעות :אם המורה ריכוזי ,תלמידים מרוכזים אם
הם מאותו המין של המורה .לא מפתיע שטל (הבן) שלומד עם מורה (אישה)ריכוזית ,נשאר מרוכז  .טל הוא בן
והמורה היא אישה ,כך שטל אמור לאבד ריכוז .החלק השני של המשפט כן מפתיע .התשובה נפסלת.

תשובה ( )4אינה נכונה .צירוף החלקים החסרים יוצר את המשמעות :אם המורה ריכוזי ,תלמידים מרוכזים אם
הם מאותו המין של המורה .לא מפתיע שטל (הבן) שלומד עם מורה (גבר)ריכוזי ,מאבד ריכוז.
מכיוון שהמורה והתלמיד מאותו המין ,טל אמור לשמור על ריכוז .החלק השני של המשפט כן מפתיע .התשובה
נפסלת.
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תשובה ( ) 2נכונה.
כדי להחליט איזה מהמצבים הבאים אפשרי ,נסדר את הנתונים בצורה נוחה לפסילת תשובות:
 .1חלק ראשון  -מלכים ומלכות
פרק ראשון :עת מודרנית -
 .2חלק שני  -כל שאר האנשים
 .3חלק ראשון  -מלכים ומלכות
פרק שני :ימי הביניים -
 .4חלק שני  -כל שאר האנשים
 .5חלק ראשון  -כל שאר האנשים
פרק שלישי :עת עתיקה -
 .6חלק שני  -מלכים ומלכות
בבדיקת התשובות נתייחס למספרי הפרקים שקבענו לעיל (.)1-6
תשובה ( ) 1אינה נכונה .רולן יופיע בפרק  ,4אחרי יוהן שיופיע בפרק  . 1התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2נכונה .לוסינדה תופיע בפרק  , 4אכן לפני דיטריך שיופיע בפרק  . 5התשובה מתאימה.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .הלגה תופיע בפרק  ,6אחרי שארל ,הכומר שלה ,שיופיע בפרק  . 5התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .מארק יופיע בפרק  ,4אחרי זלדה שתופיע בפרק  . 3התשובה נפסלת.

© כל הזכויות שמורות לקידום ידע והשכלה בע"מ

חשיבה מילולית  -פרק שני
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תשובה ( ) 2נכונה.
כדי להחליט איזו טענה אינה עולה מהפסקה ,נקרא את הפסקה קריאה אקטיבית ורק לאחר מכן נבדוק
תשובות.
נמצא קבר ובו ממצאים שמלמדים שלפני  12,000שנים חי בנחל חילזון שבט של ציידים -לקטים  ,שהתנהג בצורה
חברתית שדומה לזו של חברות חקלאים -יצרנים שהגיעו לאזור רק אלפי שנים אח"כ.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .הטענה כי ניתן ללמוד על מבנה חברתי מקברים ארכיא ולוגי ים בהחלט עולה מהפסקה.
נכתב" :הממצאים הייחודי ים שנמצאו בקבר מלמדים כי בחברה שחיה באזור זה שררה היררכיה - "...כלומר
עולה מן הפסקה שניתן ללמוד על המבנה החברתי ממצאים מקברים עתיקים .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2נכונה .לא ניתן להגיד שחקלאים -יצרנים חיו באזור מערת חילזון כבר לפני  12,000שנה על פי
הפסקה .האזכור לחקלאים -יצרנים בפסקה היה על חברה שחיה  2,000שנה מאוחר יותר .הטענה לא עולה מן
הפסקה ,ולכן התשובה נכונה.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .נאמר בתחילת הפסקה כי הקבר שנמצא בנחל עורר עניין רב בעולם הארכיאולוגיה.
כלומר הממצאים שמצאו היו לא צפויים ,ועל כן עוררו עניין יותר מהרגיל .על כן ניתן להניח מהפסקה כי
הארכי אולוגים לא ציפו למצוא את הממצאים שאכן מצאו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה  .מהקבר שנמצא באתר יכלו ללמוד משהו על חברת הציידים -לקטים שחיו באזור .כלומר
הקבר שלו ככל הנראה השתייך לחברת ציידים לקטים .הטענה אכן עולה מהפסקה .התשובה נפסלת.
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תשובה ( ) 4נכונה.
כדי להבין את הדימוי של אודרי לורד ,נקרא את הפסקה ,נסדר לעצמנו את ההקבלה ורק אז נבדוק תשובות.
לורד מתייחסת לשאלה שנוגעת לכל המהפכות  -האם יש לנצל את המנגנונים הקיימים (שמשקפים את המצב
הקיים ,אותו המהפכה שואפת לשנות) ,או לנסות לפרק את המנגנונים הקיימים ולהחליפם .לורד מתייחסת
למהפכה הפמיניסטית ,שמטרתה לחזק את מעמד הנשים ולהפסיק את אפלייתן .התשובה שלה לשאלה היא:
"כלי האדון לעולם לא יפרקו את ביתו של האדון" .ניתן להבין ש"האדון" הוא הגברים שניהלו את העולם עד
לבוא המהפכה הפמיניסטית .כלי האדון הם המנגנונים בהם משתמשים הגברים ,ולפי אודרי ,כלים אלה לא
יפרקו את הבית  -כלומר ,הם לא י כולים להוביל לשינוי .כלומר ,תשובתה של אודרי לורד לשאלה היא שאין
להשתמש במנגנונים של הסדר הקיים (העולם הגברי) כדי לקדם את בואו של סדר חדש (שוויון לנשים):
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כלי האדון מקבילים למנגנונים של הסדר הקיים.



פירוק הבית מקביל להחלפת הסדר הישן על -ידי המהפכה.



ביתו של האדון מקביל לסדר הקיים (השליטה הגברית) שהמהפכה רוצה להחליף.

תשובה ( ) 4נכונה.
עלינו להחליט באיזה מן השאלות נחלקות שתי הגישות הנזכרות בפסקה .נקרא את הפסקה ולאחר מכן ננסח
לעצמנו במה נחלקות הגישות השונות .רק לאחר מכן נבדוק תשובות.
שתי הגישות מסכימות כי הגודש ה לשוני מהווה כלי לתיאור מדויק של המציאות ,אך הגישה הראשונה רואה
בזה את המטרה היחידה  ,לעומת הגישה השנייה הרואה בגודש הלשוני גם מטרה נוספת :לגרום לקורא להתעכב
על היופי והצורה הלשוניים ("האסתטיות הטבועה בלשון") .כלומר ,הגישות נחלקות בכך שלפי הגישה השנייה
קיימת מטרה נוספת לכתיבה מסוימת זו.

© כל הזכויות שמורות לקידום ידע והשכלה בע"מ
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תשובה ( ) 1אינה נכונה .שתי הגישות מסכימות שצורת הכתיבה יוצרת את המציאות הבדיונית ,אך רק הגישה
השנייה מייחסת לצורת הכתיבה אסתטיקה בעלת מטרה בפני עצמה .הגישה הראשונה כלל אינה מתייחסת
לאסתטיקה ,ולפיכך לא סביר שהגישות חלוקות בנושא אליו אחת מהן כלל לא מתייחסת .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .שתי הגישות מסכימות על כך שצורת הכתיבה היא כלי בסיסי ליצירת העולם הבדיוני,
כלומר הן אינן חלוקות בנושא זה .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .בפסקה לא הייתה התייחסות לחסרונות של צורת הכתיבה הגדושה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .שתי הגישות מס כימות באשר למטרה הראשונה של הלשון (עיצוב העולם) ,וחלוקות לגבי
קיומה של מטרה נוספת (השתהות על האסתטיקה) .התשובה מתאימה.
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תשובה ( ) 1נכונה.
בשאלה זו יש לנסח את הטענה המרכזית בפסקה הראשונה .לפי הפסקה ,היום אין חומות שמקיפות ערים
גדולות באירופה ,וניתן להסיק שב עבר היה נהוג כי ערים כאלו יוקפו חומה.
תשובה ( )1נכונה .התשובה מתאימה לסיכום שניסחנו לפסקה .התשובה מתאימה.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .המידע המופיע בתשובה נכון לפי הפסקה ,אך הוא אינו הטענה המרכזית של הפסקה.
הכניסה לעיר בשעות החשיכה מובאת בתור דוגמה אחת לכלל השינו יים שגררה הסרת החומות .התשובה
נפסלת.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .גם בתשובה זו ,המידע המופיע בתשובה נכון ,אך הוא אינו הטענה המרכזית של הפסקה.
השומרים המוצבים בכניסה לעיר מובאים בתור דוגמה אחת לכלל השינויים שגררה הסרת החומות .התשובה
נפסלת.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .ב פסקה נאמר כי לפעמים אנשים נאלצו לישון בין חומות הערים ,אך לא נטען כי הייתה
העדפה לכך .בנוסף ,זוהי דוגמה לתופעת לוואי שנגרמה מסגירת החומות בלילה וזו אינה הטענה המרכזית.
התשובה נפסלת.
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תשובה ( ) 2נכונה.
נשאלנו מהם התהליכים שהובילו להסברים השונים להסרת החומות ,עלינו לקרוא את הפסקה ולסכם מה הם:
התהליך הראשון :הגירה של תושבים רבים מהכפר לעיר מה שהוביל לגדילת הערים ו"היבלעות" החומות.
תהליך זה עומד ביסוד "הסבר ההתפשטות".
התהליך השני :השתפרות והשתכללות של כלי לחימה ,שהפכו את החומות ללא אפקטיביות .תהליך זה עומד
ביס וד "ההסבר הצבאי".
תשובה ( ) 1אינה נכונה .תשובה זו אינה מכילה את התהליך השני הקשור ההתפתחות הארטילריה הצבאית.
הגירה וגידול בשטח הערים ,שניהם חלק מהתהליך הראשון .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .הגירת תושבים עומדת בבסיס "הסבר ההתפשטות" ,והשיפור בטכנולוגיה צבאית עומד בבסיס
"ההסבר הצבאי" .התשובה מתאימה.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .היבלעות החומות בתוך הערים היא התוצר של הגידול בשטחן .נוסף על כך ,תשובה זו
אינה מתייחסת לתהליך שעומד בבסיס ההסבר הצבאי .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .גם השיפור בטכנולוגיה הצבאית וגם חוסר היכולת של החומות להגן הם חלק מההסבר
הצבאי בלבד .תשובה זו אינה מתייחסת להסבר ההתפשטות .התשובה נפסלת.

© כל הזכויות שמורות לקידום ידע והשכלה בע"מ

חשיבה מילולית  -פרק שני

.20

- 18-

תשובה ( ) 2נכונה.
כדי להבין מהי מטרת הפסקה השלישית ,נקרא אותה וננסח לעצמנו מה מטרתה .רק לאחר מכן נבדוק תשובות.
הפסקה השלישית עוסקת רק בהסבר ההתפשטות ,ו מציגה נתונים שסותרים אותו .כלומר ,מטרת הפסקה היא
להפריך את הסבר ההתפשטות.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .בפסקה אין התייחסות כלל להסבר הצבאי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .הסבר ההתפשטות אינו נכון כלל .בפסקה הובאו דוגמאות לערים שאוכלוסייתן לא גדלה
שאיבדו את חומתן ודוגמאות לאוכלוסיות שגדלו ,שעל פי הסבר ההתפשטות היו אמורות לאבד את חומתם ,אך
דווקא שמרו עליה .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .בפסקה אכן הובאו דוגמאות לערים שעב רו התפשטות מהירה ,אך זו לא מטרת הפסקה.
הדוגמאות הובאו במטרה לסתור את הסבר ההתפשטות .התשובה נפסלת.

.21

תשובה ( ) 2נכונה.
התבקשנו לבחור בממצא המתאים ביותר להיות תוצאת סקירת מיקומן של הערים המפורזות (עיר מפורזת =
עיר ללא חומה) באירופה והזמן בו פורזו.
לפי הפסקה הממצאים מצביעים על כך שההסבר לפירוז הערים הוא "המלוכה האבסולוטית" .אם כך ,סביר כי
הממצאים הראו שבכל מקום בו עלתה מלוכה אבסולוטית ,החלו להיהרס החומות.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .בתשובה זו הפכו את סדר הדברים .לפי הפסקה ,תחילה קמה המלוכה האבסולוטית
והיא הייתה הגו רם לכך שלאחר מכן הוסרה החומה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .לפי הפסקה ,עליית המלוכה הובילה לפירוז הערים .לא נאמר בפסקה עם עלייה של
מלוכה אבסולוטית כרוכה בהיחלשות צבאית או פוליטית .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .פירוז הערים הוא אינו הסיבה לירידה בכוחה הצבאי והפוליטי של מדינה .התחזקות
המלוכה האבסולוטית גרמה להריסת החומות .התשובה נפסלת.

.22

תשובה ( ) 3נכונה.
עלינו לזהות מה ההבדל המרכזי בין עיר אירופית מודרנית לעיר אירופית לפני הפירוז.
בסוף הפסקה נכתב "...החל להתפתח ה מרחב העירוני שאנו מכירים כיום  -מרחב עירוני מודרני ,פתוח
וקוסמופוליטי" .אם כך ,נדמה שהשוני המרכזי הוא הפתיחות והגיוון באוכלוסייה.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .לאחר הסרת החומה העיר כבר אינה גוף פוליטי נפרד ומסוגר ,כך שלמעשה איבדה
מעצמאותה וייחודה .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2אינה נכונה .נאמר בפסקה שתהליך פירוז הערים היה תהליך מתוכנן ,ולא שהעיר המודרנית התפתחה
בתהליך מתוכנן ומאורגן .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .העיר המודרנית אינה מתבדלת ואינה נפרדת מסביבתה ,כפי שניסחנו בעצמנו .התשובה
מתאימה.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .ה סרת החומה הייתה הכלי להפרת האיזון והפיכתה לכפופה פוליטית לחלוטין לשלטונות
המדינה .התשובה נפסלת.
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תשובה ( ) 2נכונה.
כדי לזהות את מבנה הקטע ,נסכם את מטרתה של כל פסקה ואת הקשרים ביניהן:
פסקה ראשונה :בעבר ערים היו מוקפות חומה והיום כבר לא.
פסקה השנייה :שתי סיבות אפשריות להריסת החומות.
פסקה שלישית :ביקורת על הסבר ההתפשטות.
פסקה רביעית :ביקורת (חלקית) על ההסבר הצבאי.
פסקה חמישית :הסבר שלישי ואמיתי :הפירוז נעשה בעקבות מלוכה אבסולוטית.
פסקה שישית :ההשלכות של הפירוז על אופי הערים.
תשובה ( ) 1אינה נכונה .תחי לה מציגים שני הסברים לתופעה ורק אחר מכן פוסלים אחד .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 2נכונה .מוצגת התופעה ,מופיע ים שני ההסברים (התפשטות וצבאית) ,מבקרים את שתי הסיבות
ולאחר מכן מציגים את ההסבר של המלוכה האבסולוטית .תשובה מתאימה.
תשובה ( ) 3אינה נכונה .ההסבר החדש שמוצג בסוף הטקסט לא משלב בין שני ההסברים שהיו ,אלא נפרד
לחלוטין משני ההסברים הקודמים .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .לא הוצגה ביקורת על ההסבר האחרון של המלוכה האבסולוטית .הקטע דווקא תומך
בהסבר .התשובה נפסלת.
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פתרונות  -חשיבה כמותית  -פרק ראשון
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה

.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

3

4

2

1

3

1

4

1

1

2

3

1

4

3

16

17

18

19

20

4

2

4

1

2

תשובה ( )2נכונה.
עלינו למצוא שטח טרפז .הנוסחה לחישוב שטח טרפז היא:
שטח הטרפז =

(AB+CD) × AD
2

בסיסי הטרפז הם  ABו  CD-והגובה הוא  .ADשיעורי הנקודה  Aהם ( .)2,4הקטע  ABמקביל לציר ה  ,y-ולכן
אורכו זהה לשיעור ה  y-של נקודה  ,Aכלומר ,אורך הקטע  ABהוא  .4שיעורי הנקודה  Cהם
( )5,6ולכן  ,באופן דומה ,אורך הקטע  CDהוא  .6הגובה  ADהוא המרחק בין שיעור ה  x-של נקודה  Aלבין שיעור
ה  x-של נקודה  .Dהנקודה  Aנמצאת בדיוק מתחת לנקודה  Bולכן שיעור ה  x-שלה הוא  .2הנקודה  Dנמצאת
בדיוק מתחת לנקודה  Cולכן שיעור ה  x-שלה הוא  .5אם כך ,אורך הקטע  ADהוא.2 – (5) = 2 + 5 = 3 :
נציב את המספרים בנוסחה ונקבל:
(4 + 6) × 3
= 15
2

.2

תשובה ( ) 3נכונה.
יש לפשט ביטוי המכיל חזקות .ניעזר בחוקי החזקות הבאים:

n

= an−m

a9 ⋅ c 4
b10

.3

4

= ⋅c

−10

9

=a ⋅b

)2−( −2

⋅c

−5−5

⋅b

)6−( −3

=a

a

am

1 b
) ( = a−b
a
6
−5
a ⋅ b ⋅ c2
a−3 ⋅ b5 ⋅ c 2

תשובה ( ) 4נכונה.
יש למצוא את אורכו של זחל אחרי יומיים של גדילה .כיוון ששואלים על מספר קטן יחסית של ימים ,ניעזר
בפירוט שיטתי על מנת להגיע לאורכו המדויק של הזחל .נתון כי בבוקר יום ראשון היה אורכו של הזחל  1ס"מ.
בכל יום ,מהבוקר עד הערב הזחל מתארך ב  2-ס"מ ,ו לכן בערב יום ראשו ן היה אורכו  3ס"מ .בכל לילה ,אורכו
של הזחל מוכפל פי  ,2ולכן בלילה שבין ראשון לשני גדל אורכו של הזחל מ  3-ס"מ ל  6-ס"מ .ביום שני ,מהבוקר
עד הערב ,ארך הזחל ב  2-ס"מ והגיע ל  8-ס"מ ,ובלילה שבין שני ושלישי הוכפל שוב מ  8-ס"מ ל  16-ס"מ .אם כן,
ביום שלישי בבוקר הגיע הזחל לאורך של  16ס"מ.
© כל הזכויות שמורות לקידום ידע והשכלה בע"מ
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.4

תשובה ( ) 2נכונה.
לפי המשוואה הנתונה ,ההפרש בין ריבועי שני מספרים הקטנים מ  (x 2 − y 2 ) 10-שווה ל  . 20-כיוון שנתון ש  x-ו -
 yהם מספרים חיוביים הקטנים מ  , 10-נבדוק את כלל האפשרויות העומדות בפנינו עבור ריבועי המספרים:
. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81
כעת נמצא זוג מספרים שההפרש ביניהם שווה ל  :20-רק  36ו  16-מתאימים .אם אלו המספרים הנבחרים x ,ו y-
הם שורשיהם 6 :ו  4-בהתאמה ,וההפרש ביניהם שווה ל .2-

.5

תשובה ( ) 1נכונה.
בשאלה נתונים שני נעלמים שלמים וחיוביים ותכונות שלהם ,ועלינו להגיע למסקנה לגבי גודלו של  .mננסח את
אי השוויון  m · n < m + nבמילים :המכפלה של  mו  n-קטנה מהסכום שלהם .לרוב ,כאשר כופלים במספר שלם
וחיובי התוצאה גדלה יותר מאשר כשמחברים אותו .ננסה לחשוב מתי כפל במספר שלם וחיובי לא מגדיל את
התוצאה .המקרה היחיד בו אי השוויון הנ"ל מתקיים הוא כאשר אחד הנעלמים שווה בעצמו ל  . 1-למעשה ,ניתן
להגיד שכפל ב  1-לא משנה את גודל הנעלם ,ואילו הוספה של  1בהכרח תגדיל אותו .מכיוון שנתון גם תחום
הגדרה לפיו  , m < nניתן להבין כי  mהוא הנעלם ששווה ל .1-

.6

תשובה ( ) 3נכונה.
נשתמש בעקרונות יחס על מנת לפתור את השאלה .אם משקל הסוכר מהווה
( 1000גר') ריבה יש  400גר' סוכר )

4
10

4
10

ממשקל הריבה ,הרי שב  1-ק"ג

⋅ . (1000

על מנת שמשקל הסוכר בריבה יהיה  1ק"ג ( 1000גר') ולא  400גר' ,נכפיל את גודל הריבה פי = 2.5) 2.5

1000
400

(.

נתון ש  1-ק"ג ריבה עולה  ,₪ 6לכן  2.5ק"ג ריבה יעלה .(6 ⋅ 2.5) ₪ 15
מחיר
כמות הריבה
כמות הסוכר
∙ 2.5

.7

 400גר'

 1000גר'

₪6

 1000גר'

 2500גר'

₪ 15

∙ 2.5

תשובה ( ) 1נכונה.
יש למצוא נפח חרוט .חרוט הוא צורה פירמידית שבסיסה מעגל .הנוסחה לחישוב נפח
חרוט היא:

πr2 ⋅h
3

גובה החרוט שווה ל  6-ס"מ (כמו גובה התיבה) .בסיס החרוט (המעגל) חסום בריבוע
שצלעו  4ס"מ .כלומר ,קוטר המעגל  4ס"מ ,ורדיוס המעגל שווה  2ס"מ .נציב את
הגורמים בנוסחה ונקבל= 8π :

.8

π⋅22 ⋅6
3

תשובה ( ) 4נכונה.
בשאלה מופיע נתון על אורך קשת במעגל ועלינו למצוא את הזווית המרכזית עליה הקשת נשענת .הנוסחה
α
 ,כאשר  αהיא הזווית המרכזית הדרושה.
לחישוב אורך קשת במעגל היא :קשת = ⋅ 2rπ
360

נתון כי על רדיוס המעגל  4ס"מ וכי אורך הקשת  πס"מ .נציב נתונים אלה בנוסחה ונקבל:
⋅ 2 ⋅ 4π = π
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נחלק את שני אגפי המשוואה ב  , π-ונקבל:

⋅8 = 1

α
360

נבודד את  αמהמשוואה:
⋅ 360 = 45

.9

1
8

=α

תשובה ( ) 1נכונה.
עלינו למצוא את מספר האפשרויות לבחירת קוד .כלומר ,מדובר בבעיית צירופים ובתשובות מופיעים מספרים
קטנים יחסית .לכן ,נבחר להשתמש בפירוט שיטתי לבדיקת כל האפשרויות.
יש שלוש ספרות בקוד ,והספרה האמצעית צריכה להיות גדולה מהשתיים האחרות .אם כן ,היא יכולה להיות 2
אם הספרות האחרות הן  1והיא יכולה להיות  3והספרות האחרות יהיו  1או  .2ישנן  5אפשרויות שמקיימות את
התנאים:

.10

III

II

I

1
1
2
1
2

2
3
3
3
3

1
1
1
2
2

תשובה ( ) 1נכונה.
בשאלה מופיע נתון המשלב נעלמים ואחוזים .ניתן להציב את הנתונים בנוסחת האחוז ,או להיעזר בהצבת 100

בשלם.
דרך א' :תרגום המלל לאלגברה תוך שימוש בנוסחת האחוז
אחוז
= y + 10
לאחר צמצום ב  10-מתקבל:

חלק

40
100

⋅x

שלם
4

x = y + 10
10
4x = 10y + 100
4x − 10y = 100
התבקשנו למצוא ביטוי ששווה ל  , 100-ולכן נחפש בתשובות את האגף השמאלי במשוואה שפישטנו.
דרך ב' :הצבת  100בשלם
בשאלות אחוזים ,ללא מספרים ממשיים ,ניתן להציב  100בשלם .אם  ,x = 100אז  40%ממנו שווים ל .40-
כלומר y + 10 = 40 ,ולפיכך  . y = 30כעת נציב בתשובות  x = 100ו  ,y = 30-ונפסול תשובות שאינן שוות ל .100-
בתשובה ) . 100 = 400  300 = 4x – 10y :(1התשובה מתאימה.
בתשובה ) . 400 · 100 – 300 = 400x – 10y :(2התוצאה שונה מ  . 100-התשובה נפסלת.
בתשובה ) . 400 – 30 = 4x – y :(3התוצאה שונה מ  . 100-התשובה נפסלת.
בתשובה ) . 40 · 100 – 30 = 40x – y :(4התוצאה שונה מ  . 100-התשובה נפסלת.
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תשובה ( ) 2נכונה.
עלינו למצוא את מספר האנשים שמישהו מכיר ,מתוך נתונים על "מידת ההנאה" של המשתתפים במסיבה .מידת
ההנאה מוגדרת באופן הבא:
)מספר האנשים במסיבה שהמשתתף מכיר(
∙  = 0.5מידת ההנאה
מספר האנשים במסיבה
כלומר ,מידת הנאה היא יחס שתלוי במספר האנשים המוכר ובמספר האנשים הכולל במסיבה .עבור אנשים
שנמצאים באותה מסיבה ,הגורם היחיד שיכול להיות שונה עבורם ולהשפיע על מידת ההנאה שלהם ,הוא מספר
האנשים במסיבה שהמשתתף מכיר (המונה).
לפיכך ,אם מידת ההנאה של אביב הייתה גדו לה פי  4מזו של שחר ,ניתן להסיק שאביב הכיר פי  4אנשים מאשר
שחר הכיר .נתון כי שחר הכיר  5אנשים במסיבה ,ומכאן שאביב הכיר . 5 · 4 = 20

.12

תשובה ( ) 3נכונה.
בשאלה נתון טרפז ויש למצוא את גובהו .נתון כי  CAחוצה זווית וניתן להסיק כי גם זווית  DACשווה  ,αכיוון
שבסיסי הטרפז מקבילים וזו זווית מתחלפת עם זווית  . ACBאם כך ,משולש  ADCהוא משולש שווה שוקיים,
והצלע  DCשווה אף היא ל  2-ס"מ.
כדי למצוא את גובה הטרפז  , ABנוסיף גובה נוסף מנקודה  ,Dשמחלק את
הטרפז למלבן ולמשולש ישר זווית  .נסמן על הבסיס  BCמקטע של  2ס"מ
במלבן ושל  1ס"מ במשולש .כעת ,ניתן לראות שבמשולש ישר הזווית הניצב
שווה ל  1-ס"מ והיתר שווה ל  2-ס"מ .יחס של  1 : 2בין צלעות המשולש מלמד
על כך שמדובר במשולש זהב .הניצב הנותר ,שווה ל  . √3-ניצב זה הוא גם גובה
בטרפז ושווה לגורם המבוקש .AB

.13

תשובה ( ) 1נכונה.
זוהי שאלה העוסקת בחלוקה ובשארית .ניסוח השאלה ("איזה מן המספרים הבאים )"..מפנה אותנו לעבודה עם
התשובות .בכל תשובה ,נבדוק מה השארית מחלוקתה ב  , 5-נעלה את השארית בריבוע ,ואז אם התשובה
מתחלקת במספר שמצאנו:
בתשובה ) :(1אם נחלק את  108ב  , 5-נקבל שארית  . 3נעלה את השארי ת בריבוע ונקבל  . 9כעת נבדוק האם 108
מתחלק ב  9-ללא שארית .לפי טבלת סימני חלוקה ,מספר מתחלק ב  9-אם סכום הספרות שלו מתחלק
ב  . 9 = 8 + 0 + 1 .9-התשובה נכונה.
בתשובה ) :(2אם נחלק את  102ב  , 5-נקבל שארית  . 2נעלה את השארית בריבוע ונקבל  . 4כעת נבדוק האם 102
מתחלק ב  4-ללא שארית ונגלה שלא .התשובה נפסלת.
בתשובה ) :(3אם נחלק את  123ב  , 5-נקבל שארית  . 3נעלה את השארית בריבוע ונקבל  . 9כעת נבדוק האם 123
מתחלק ב  9-ללא שארית .לפי טבלת סימני חלוקה ,מספר מתחלק ב  9-אם סכום הספרות שלו מתחלק
ב  .6 = 1 + 2 + 3 . 9-כלומר 123 ,לא מתחלק ב  . 9-התשובה נפסלת.
בתשובה ) :(4אם נחלק את  117ב  , 5-נקבל שארית  . 2נעלה את השארית בריבוע ונקבל  . 4כעת נבדוק האם 117
מתחלק ב  4-ללא שארית ונגלה שלא .התשובה נפסלת.
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תשובה ( ) 4נכונה.
בשאלה זו מוגדרת פעולה מומצאת ,המקיימת ) . $($(x)) = $(xנתאר את המשוואה במילים :באגף ימין מפעילים
את הפעולה  $על  . xבאגף שמאל מפעילים את הפעולה  $על  xפעמיים .כלומר ,מדובר בפעולה שבין אם מפעילים
אותה פעם אחת או פעמיים ,מתקבלת אותה תוצאה בדיוק.
מכיוון ששואלים "איזו מהאפשרויות הבאות לא תיתכן?" נבדוק את התשובות ונפסול תשובות בהן אם מפעילים
את הפעולה פעם אחת או פעמיים ,מתקבלת אותה תוצאה בדיוק.
בתשובה ) :(1הפעולה המתוארת היא כפל ב  . 0-עבור כל מספר שניקח ,אם נכפול אותו פעם אחת ב  0-או פעמיים
ב  , 0-התוצאה תמיד תהיה  . 0התשובה נפסלת.
בתשובה ) :(2הפעולה המתוארת היא ערך מוחלט של מספר .מכיוון שתוצאת ערך מוחלט תמיד תהיה חיובית או
שווה ל  , 0-אם נבצע אותה פעם אחת או פעמיים ,נקבל את אותה התוצאה .התשובה נפסלת.
בתשובה ) :(3הפעולה המתוארת לא מבצעת שום שינוי על הנעלם ,כך שאם נחיל אותה פעם אחת או פעמיים על
א ותו נעלם ,נקבל את אותה התוצאה .התשובה נפסלת.
בתשובה ) :(4הפעולה המתוארת היא כפל ב  . (1)-אם כופלים מספר ב  , (1)-הסימן שלו משתנה  .אם כופלים
מספר פעמיים ב  , (1)-הסימן שלו נשאר כפי שהיה  .כלומר ,אי אפשר להגיד שאם מפעילים את הפעולה פעם אחת
או פעמיים ,מתקבלת אותה תוצאה בדיוק  .התשובה נכונה.

.15

תשובה ( ) 3נכונה.
השאלה עוסקת בהספק ,ואין בה נתונים ממשיים .מכיוון שהנתונים בשאלה מוצגים כנתוני יחס בלבד ,ניתן
להציב מספרים מהראש.
נציב כי ההספק של כל נגר כאשר הם עובדים בנפרד הוא ארון אחד בשעה .כלומר ,ההספק המשותף של הנגרים
כאשר הם עובדים בו -זמנית אך בנפרד הוא  2ארונות בשעה ,וההספק של הנגרים כאשר הם עובדים יחד יהיה
גדול פי  ,1.5כלומר  3ארונות בשעה.
בשבוע א' עבדו הנגרים חצי מהזמן לפי ההספק הנפרד ,וחצי מהזמן לפי ההספק יחד .נציב כי הם עבדו שעתיים
בשבוע .בשעה הראשונה הספיקו לבנות  2ארונות (הספק עבודה בנפרד) ובשעה השנייה  3ארונות (הספק עבודה
יחד) .בסך הכול הם בנו  5ארונות.
בשבוע ב' עבדו הנגרים כמות זהה של שעות ,כלומר שעתיים ,אך הפעם בשתיהן ההספק היה ההספק יחד .לכן
בשבוע זה הם הרכיבו יחד  6ארונות.
היחס בין מספר הארונות שהרכיבו בשבוע ב' לבין מספר הארונות שהרכיבו בשבוע א' הוא

.16

1

6

5

5

. =1

תשובה ( ) 4נכונה.
בשאלה מבוקש יחס שטחים בין מלבן למשולש .מכיוון שהמשולש האפור הוא חלק מתוך משולש גדול יותר ,ניתן
להיעזר בדמיון שטחים .הניצב של המשולש האפור מקביל לצלע  ,DCולפיכך המשולש האפור דומה למשולש
הלבן ( BCDזהו אחד הסרטוטים הנפוצים של משולשים דומים) .יחס הדמיון הקווי בין המשולשים הוא ,a :3a
כלומר .1:3
יחס השטחים של צורות דומות שווה ליחס הדמיון בריבוע  -כלומר יחס השטחים בין המשולשים הוא  .1:9שטח
המלבן כפול משטח המשולש הגדול (כי האלכסון במלבן מחלק אותו לשני משולשים זהים) ,ולכן שטח המלבן
מהווה  18יחידות .קיבלנו כי שטח המלבן גדול פי  18משטח המשולש האפור.
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.17

תשובה ( ) 2נכונה.
השאלה מתייחסת לממוצע של ציוני ההיסטוריה של שלוש התלמידות מעפולה .בכל אחת מהתשובות יש
התייחסות לממוצע שונה ,ועלינו לקבוע איזה מהם גבוה בהכרח מהממוצע של הבנות מעפולה .נזכור כי הממוצע
תלוי בסכום האיברים ,כלומר כאשר האיברים גדולים יותר גם הממוצע גדול יותר .אין צורך לחשב כל אחד
מהממוצעים שמופיעים בתשובות אלא רק להעריך את סכום האיברים.
נבדוק את התשובות:
בתשובה ( : )1הניחושים של התלמידות מעפולה לגבי ציוניהן בהיסטוריה היו כולם נמוכים יותר ממה שקיבלו
בפועל (ניתן לראות זאת גם לפי הסטיות שמופיעות בסוגריים  -כולן שליליות) .לפיכך ,ממוצע הציונים בפועל
גבוה מממוצע הניחושים של התלמידות .התשובה נפסלת.
בתשובה ( :)2הניחושים של המורות מעפולה לגבי ציוני התלמידות בהיסטוריה היו ברובם גבוהים יותר ממה
שקיבלו התלמידות בפועל (ניתן לראות זאת גם לפי הסטיות שמופיעות בסוגריים  -שתיים חיוביות +10 ,+8
ואחת שלילית  .) 2לפיכך ,ממוצע הציונים בפועל נמוך מממוצע הניחושים של המורות .התשובה נכונה.
בתשובה ( : )3הציונים של התלמידות מעפולה באנגלית היו כולם נמוכים יותר מציוניהן בהיסטוריה .לפיכך,
ממוצע הציונים בהיסטוריה גבוה מממוצע הציונים באנגלית .התשובה נפסלת.
בתשובה ( : )4סכום הציונים בהיסטוריה של התלמידות מטבריה נמוך מסכום ציוניהן של התלמידות מעפולה
(אסנת קיבלה  18נקודות פחות מדנה ,בת -אל קיבלה  4נקודות פחות מהדס ,וג'ני קיבלה רק  15נקודות יותר
מורד .לפיכך ,ממוצע הציונים בהיסטוריה גבוה מממוצע הציונים באנגלית .התשובה נפסלת.

.18

תשובה ( ) 4נכונה.
(א) מבין המורות לאנגלית ,אחת קלעה במדויק בניחוש הציון (סטייה  .)0מבין המורות להיסטוריה ,אף אחת לא
קלעה במדויק .לכן ניתן לקבוע כי המורות להיסטוריה קלעו במדויק פחות פעמים מהמורות לאנגלית  .תשובות
) (1ו  (2)-נפסלות.
(ב) סכום הסטיות (בערך מוחלט) של ניחושי המורות בציון בהיסטוריה הוא  .48סכום הסטיות (בערך מוחלט) של
ניחושי המורות בציון בהיסטוריה הוא  .37כדי לחשב סטייה ממוצעת ,את שני הסכומים הללו נחלק
ב  ,6-לכן ניתן לקבוע כי גודלן הממוצע של הסטיות בניחושי המורות להיסטוריה   היה גדול מזה של
 6 
48

 . תשובה ) (3נפסלת.

37 
הסטיות בניחושי המורות לאנגלית 
 6 

ניתן אפילו לחסוך בחישובים ולהיעזר בהערכת סדר גודל .הסטיות של המורות להיסטוריה (המספרים בסוגריים)
הן ברובן גדולות משל המורות לאנגלית  ,וניתן להסיק מכך שממוצע הסטיות שלהן גדול יותר.

.19

תשובה ( ) 1נכונה.
נחשב את סכום הערכים המוחלטים של הסטיות עבור כל אחת מהתלמידות בתשובות:

בת-אל ,7 :ג'ני ,13 :הדס ,43 :ורד.15 :
התלמידה שסכום הערכים המוחלטים אצלה הנמוך ביותר היא בת-אל.

.20

תשובה ( ) 2נכונה.
לפי הנתונים בשאלה ,רוחב התחום החדש הוא  5נק ודות לכל כיוון .על מנת שניחוש של תלמידה כלשהי
יהיה בתחום החדש ,עליו להיות בסטייה של ב ין  5ל  .(-5)-מבין הניחושים בהיסטוריה ,רק ניחושיהן של שתי
תלמידות נמצאים בתחום החדש :ורד (סטייה  )-3ובת-אל (סטייה .)+5
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פתרונות  -חשיבה כמותית  -פרק שני
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2

1

2
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4

תשובה ( ) 1נכונה.
דרך א' :הצבת תשובות
מכיוון ששואלים על גורם ספציפי והתשובות במספרים ,ניתן להציב תשובות.
בתשובה ( :)1אם משקלו של האח הקטן  3.5ק"ג ,משקלו של האח הגדול  10.5ק"ג .סכום משקליהם אכן שווה
ל  . 14-התשובה נכונה.
בתשובה ( :)2אם משקלו של האח הקטן  4.5ק"ג ,משקלו של האח הגדול  13. 5ק"ג .סכום משקליהם גדול מ .14-
התשובה נפסלת.
בתשובה ( :)3אם משקלו של האח הקטן  3ק"ג ,משקלו של האח הגדול  9ק"ג .סכום משקליהם קטן מ .14-
התשובה נפסלת.
בתשובה ( :)4אם משקלו של האח הקטן  4ק"ג ,משקלו של האח הגדול הינו  12ק"ג .סכום משקליהם גדול מ .14-
התשובה נפסלת.
דרך ב' :תרגום המלל לאלגברה
נגדיר את גיל האח הקטן כ  , x-וגיל האח הגדול כ  . 3x-סכום משקליהם שווה ל  ,4x-ולכן לפי הנתון.4x = 14 :
נחלק את שני אגפי המשוואה ב  4 -ונקבל . x = 3.5

.2

תשובה ( ) 1נכונה.
נזכיר את החוקיות הבאה:
זוגי  ±זוגי = זוגי
אי -זוגי  ±אי -זוגי = זוגי
זוגי  ±אי -זוגי = אי -זוגי
נתון כי ההפרש בין  Aל  B-הוא  ,8שהינו מספר זוגי .נתון גם כי  Aהוא מספר אי -זוגי ,ובמקרה כזה ,על -מנת
שההפרש בין  Aל  B -יהיה זוגי B ,חייב להיות גם הוא מספר אי -זוגי.
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.3

תשובה ( ) 4נכונה.
דרך א' :הצבת מספרים מהראש
בשאלה מתוארים שני נתונים עם  3נעלמים .במקרה בו יש יותר נעלמים ממשוואות ,ניתן להציב מספר מהראש
עבור אחד הנעלמים ,ושאר הנעלמים ייקבעו "בעקבותיו" .נציב  ,a = 10ולכן על מנת שהממוצע של  aו  b-יהיה ,10
 bצריך להיות גם הוא  .10על מנת שהממוצע של  aו  c-יהיה  c ,15צריך להיות  .20הביטוי המבוקש הוא ההפרש
בין  cל  b-והוא:
.c – b = 20 – 10 = 10
דרך ב' :תרגום המלל לאלגברה
הממוצע של  aו  b-הוא  . 10נכתוב זאת כמשוואה:
a+b
= 10
2

הממוצע של  aו  c-הוא  . 15נכתוב זאת כמשוואה:
= 15

a+c
2

נרחיב את המשוואות פי  2ונקבל את מערכת המשוואות הבאה:
(I) a + b = 20
(II) a + c = 30
נחסר בין משוואה ) (IIלבין משוואה ) (Iעל מנת להיפטר מ  a-וליצור את הביטוי המבוקש ,c – b
ונקבל.c – b = 10 :

.4

תשובה ( ) 3נכונה.
בשאלה זו מבוקש סכום שטחים של שני משולשים .המשולש הכהה העליון הוא מחצית מהחלק העליון של
הדלתון (שכן  ABDהוא משולש שווה שוקיים ו  AC-הוא גובה ותיכון לבסיסו) .המשולש הכהה התחתון הוא
מחצית מהחלק התחתון של הדלתון .כלומר ,השטח המבוקש הוא בדיוק חצי דלתון .הנוסחה לשטח דלתון היא:
מכפלת האלכסונים חלקי שתיים .כלומר ,שטח הדלתון המלא הוא:

= 100

200
2

=

20∙10
2

=

𝐷𝐵∙𝐶𝐴
2

והשטח המבוקש הוא מחצית משטח זה 50 :סמ"ר.

.5

תשובה ( ) 4נכונה.
ניסוח השאלה מפנה לתשובות ("איזו מהאפשרויות הבאות לא תיתכן") ,ולכן נבדוק אותן:
בתשובה ( :)1משולש קהה -זווית יכול להיות משולש שווה שוקיים ,למשל עם הזוויות  .40° ,40° ,100°התשובה
תיתכן.
בתשובה ( :)2משולש ישר -זווית יכול להיות משולש שווה שוקיים ,עם הזוויות  .45° ,45° ,90°התשובה תיתכן.
בתשובה ( :)3משולש בו כל הזוויות חדות יכול להיות משולש שווה שוקיים ,למשל עם הזוויות .50° ,50° ,80°
התשובה תיתכן.
בתשובה ( :)4כפי שהראינו כל אחת מהאפשרויות תיתכן ולפיכך זו התשובה הנכונה.
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.6

תשובה ( ) 2נכונה.
נשתמש בטבלת התנועה כדי לעקוב אחר הנתונים:

עלייה
ירידה

·1.5

מהירות
v
3
v
2

:1.5

זמן
3
2

דרך
קבועה
קבועה

מכיוון שהדרך קבועה בשני המקרים (עלייה וירידה באותן מדרגות) ,ניתן להשתמש בעקרונות היחס על מנת
למצוא את הגורם החסר .אם הדרך קבועה ,מתקיים יחס הפוך בין הזמן לבין המהירות .כך ,אם הזמן קטן פי 1.5
(מ  3-ל  ,)2-אזי המהירות גדלה פי ( 1.5מ  1-ל .)1.5-

.7

תשובה ( ) 2נכונה.
בשאלה נתונה קובייה ,ויש לזכור שבכל קובייה ותיבה כל הפאות מאונכות זו לזו וכל המקצועות שווים זה לזה,
גם אם הדבר אינו נראה כך בסרטוט .כלומר ,זווית  AMNהיא זווית ישרה ,כמו גם זוויות  MND ,MADו ,ADN-
דבר אשר הופך את המרובע  AMNDלמלבן בהכרח .מכיוון שכל מלבן הוא גם מקבילית ,תשובות ) (3ו (4)-
נפסלות.
כיוון שלא נתון גודל מספרי עבור זווית  ,הסרטוט למעשה גמיש וניתן למתוח את נקודות  Mו  N-לאורך הצלעות
עליהן הן מונחות .ננסה לראות האם ייתכן שהמרובע  AMNDהוא ריבוע .על מנת שמרובע  AMNDיוגדר כריבוע,
צלעות סמוכות בו צריכות להיות שוות זו לזו ,כמו למשל הצלעות  ADו  .DN-בקובייה כל המקצועות שווים זה
לזה ולכן הצלע  ADשווה לצלע  DN .CDמהווה יתר במשולש ישר זווית  , DCNולפיכך הוא בהכרח ארוך יותר
מהניצב  .CDכלומר DN ,ארוך יותר ממקצועות הקובייה  ADו  ,MN-והמלבן  AMNDבהכרח אינו ריבוע.

.8

תשובה ( ) 4נכונה.
שאלה זו עוסקת באחוזי הלחות במדידות  .5-2אחוזי לחות מופיעים בתרשים על הציר האנכי ולכן נתמקד בגובה
של נקודות  .5-2ממדידה  2למדידה  3הגובה קטן ,ומדידה  4נמוכה עוד יותר .עם זאת ,ממדידה  4למדידה ,5
הגובה עולה .כלומר ,אחוזי הלחות ירדו ואחר כך עלו.

.9

תשובה ( ) 2נכונה.
שאלה זו עוסקת נתונות ארבע מדידות רצופות ,שהשנייה מביניהן הייתה של  15מעלות .נחפש על הציר האופקי
אילו נקודות נמצאות ב  :15°-יש שתי אפשרויות  -מדידות  6ו  .7-כלומר ,ארבע המדידות הרצופות יכולות להיות
 8 ,7 ,6 ,5או .9 ,8 ,7 ,6
מבין שתי האפשרויות ,רק במדידה  9נמדדו  25%לחות ,ולכן מדובר באפשרות השנייה :מדידות .9 ,8 ,7 ,6
מספרה הסידורי של המדידה השנייה בקבוצה זו הוא .7

.10

תשובה ( ) 4נכונה.
במדידה  14הייתה רוח חזקה ,ולכן הטמפרטורה שנמדדה בה ( )27.5°הורגשה כ .)37.5°(-
במדידה  16הייתה רוח חלשה ,ולכן הטמפרטורה שנמדדה בה ( )37.5°הורגשה כ .)37.5°(-
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.11

תשובה ( ) 3נכונה.
יש למצוא כמה מדידות מופיעות בטמפרטורה נמוכה מ  )30°(-או באחוזי לחות נמוכים מ .20%-
טמפרטורה נמוכה היא החלק השמאלי של התרשים .משמאל ל  )30°(-יש  5מדידות ( 19 ,18 ,17 ,16ו .)20-
אחוזי לחות נמוכים נמצאים בחלק התחתון של התרשים .מתחת ל  20%-יש  3מדידות נוספות ( 11 ,8ו  )12-ואת
מדידה  17שכבר ספרנו.
בסך הכול 8 ,מדידות מתאימות.

.12

תשובה ( ) 2נכונה.
נספור כמה מדידות החל ממדידה  9הן מדידות שבהן עוצמת הרוח לא נחלשה .במדידות  10 ,9ו  11-עוצמת הרוח
הייתה חלשה .במדידה  12עוצמת הרוח התחזקה לבינונית ,ובמדידות  14 ,13ו  15-עוצמת הרוח התחזקה לחזקה.
רק במדידה  16עוצמת הרוח נחלשה ,ולכן הרצף הוא  7מדידות (.)15-9

.13

תשובה ( ) 3נכונה.
דרך א' :הצבת מספרים מהראש
שואלים על ביטוי הכולל נעלמים ,ולכן ניתן להציב מספרים מהראש במקום הנעלמים שבביטוי.
נציב למשל  a = 1, b = 2ונקבל:
(1 − 2)2
1
(a−b) 2
=
= =1
b−a
2−1
1
נציב את אותם הנעלמים בתשובות ונפסול תשובות שלא שוות ל :1-
בתשובה ( .a – b = 1 – 2 = 1 :)1התשובה נפסלת.
בתשובה ( .a2 – b = 1 – 2 = 1 :)2התשובה נפסלת.
בתשובה ( .b – a = 2 – 1 = 1 :)3התשובה נכונה.
בתשובה ( . b2 – a = 4 – 1 = 3 :)4התשובה נפסלת.
דרך ב' :פישוט אלגברי
במונה ובמכנה מופיעים ביטויים דומים .נוציא  -1מהסוגריים במכנה כדי שיהיה ניתן לצמצם ביניהם:
= b −a

.14

)(a−b
−1

=

(a−b) 2

)−1∙(a−b

=

(a−b)2
b −a

תשובה ( ) 4נכונה.
זוהי שאלה שעוסקת בחפיפה ,שכן על -מנת להצביע צריך גם פנקס בוחר וגם תעודת זהות.
הקבוצה הכללית מונה  300אנשים ,מתוכם  60לא הביאו תעודות זהות ,כך שניתן לומר ש  240-אנשים הביאו
תעודות זהות ) .(300 – 60נתון גם ש  175-אנשים הביאו פנקס בוחר.
נבדוק את החפיפה המינימלית ואת החפיפה המקסימלית בין המצביעים שהביאו ת עודת זהות והמצביעים
שהביאו פנקס בוחר:
המקסימלית שווה לגודל הקבוצה הקטנה מבין הקבוצות הנחפפות 175 :אנשים .בתשובה ) (4מופיעה טענה זו,
ולכן אין צורך לבדוק את החפיפה המינימלית.
אילו היינו נדרשים לחשב גם את החפיפה המינימלית ,היא שווה לסכום קבוצות החפיפה פחות השלם:
.240 + 175 – 300 = 115
כלומר ,טווח החפיפה הוא .175 - 115
© כל הזכויות שמורות לקידום ידע והשכלה בע"מ
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.15

תשובה ( ) 1נכונה.
סכום הזוויות בכל מרובע שווה תמיד ל  .360°-בשאלה נתון טווח לשתי זוויות במרובע :זווית  גדולה מ ,90°-
וזווית  גדולה גם היא מ  .90°-ניסוח השאלה מפנה לתשובות ("איזו מהטענות הבאות בהכרח אינה נכונה") ,לכן
נבדוק את היתכנותן :
בתשובה ( :)1אם שתי הזוויות הנותרות במרובע  ,ו  ,-יהיו גם הן גדולות מ  ,90°-סכום הזוויות במרובע יעלה על
 ,360°ודבר זה לא ייתכן .כלומר ,הטענה בהכרח אינה נכונה ,והתשובה מתאימה.
בתשובה ( :)2סכומן של שתי הזוויות הנוספות במרובע יכול להיות  ,120°למשל במרובע בו
 .  = 120 ,  = 120 ,  = 60 ,  = 60התשובה נפסלת.
בתשובה ( :)3שתי הזוויות הנוספות במרובע יכולות להיות בגודל  ,45°למשל במרובע בו
 .  = 120 ,  = 150 ,  = 45 ,  = 45התשובה נפסלת.
בתשובה ( :)4סכומן של  ו  -יכול להיות ,270°למשל במרובע בו . = 120 ,  = 150 ,  = 45 ,  = 45
התשובה נפסלת.

.16

תשובה ( ) 2נכונה.
זוהי שאלת הסתברות שמשלבת ממוצע .נוסחת הממוצע היא סכום האיברים חלקי מספר האיברים .לפיכך ,על
מנת שממוצע שתי הטלות יהיה שלם ,ניתן להגיד שסכומן צריך להיות זוגי .על מנת שסכום שתי ההטלות יהיה
זוגי ,על שתי הספרות שנקבל להיות שתיהן זוגיות או שתיהן אי -זוגיות.
ניתן לומר שבהטלה הראשונה כל תוצאה שתתקבל תהיה טובה (זוגית או אי -זוגית) ,אך התוצאה השנייה צריכה
1
להיות זהה בזוגיות שלה לראשונה ,וההסתברות לכך היא
2

.

לחילופין ,ניתן לחשב בנפרד את הסיכוי לקבלת "זוגי – זוגי" ולקבלת "אי -זוגי – אי -זוגי" ,ולחבר את
ההסתברויות.
נציב את ההסתברויות בהתאם ונקבל:
1 1
1 1
1
1
1
= ∙ + ∙ = +
2

.17

4

4

2 2

2 2

תשובה ( ) 1נכונה.
בשאלה זו נתונה משוואה הכוללת עצרת ,ויש למצוא איזו אפשרות לא תיתכן עבור אחד הנעלמים.
!A · B = B

נחלק את שני אגפי המשוואה ב  B-ונקבל :
!B

=A

B
! Bהיא מכפלה של כל המספרים החיוביים עד  . Bאם מחלקים את המכפלה ב  , B-נקבל את מכפלת כל המספרים
שקטנים מ ( .B-למשל= 7 ∙ 6 ∙ 5 … ∙ 1 = 7! :

8∙7∙6∙…∙2∙1

!8

8

8

= ).

כלומרA = (B – 1)! :
מהביטוי הנ"ל ניתן להבין ש  A-צריך להיות שווה למכפלת של רצף מספרים עוקבים (עצרת).
נבדוק את התשובות:
בתשובה ( :)1אם  ,A = 8אין מכפלה של מספרים עוקבים ששווה למספר זה ,לכן זו התשובה הנכונה.
בתשובה ( :)2אם  , A = 2הוא שווה למכפלת המספרים העוקבים  1ו  . 2-כלומר ,אם  , B = 3האפשרות תיתכן:
! .2 · 3 = 3התשובה נפסלת.
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בתשובה ( :)3עבור  Bכל מספר ייתכן .לפי המשוואה שמצאנו ,A = (B – 1)! ,ולכן אם  ,B = 5ו  ,A = 4!-האפשרות
תיתכן .התשובה נפסלת.
בתשובה ( :)4עבור  Bכל מספר ייתכן .לפי המשוואה שמצאנו ,A = (B – 1)! ,ולכן אם  ,B = 4ו  ,A = 3!-האפשרות
תיתכן .התשובה נפסלת.

.18

תשובה ( ) 2נכונה.
זו שאלת אחוזים ללא מספרים ממשיים ,ולכן ניתן להציב מספרים מהראש .נציב במחיר המקלדת  100ש"ח,
ולפי הנתונים ,מחיר הצג הוא  400ש"ח.
60
גלי קנתה צג מחשב בהנחה של  .60%נחשב את גובה ההנחה מתוך מחיר הצג 240 :
100
קנתה בהנחה של  . 20%מכיוון שהצבנו במחיר המקלדת  ,100ההנחה היא  20ש"ח.
סך כל ההנחה הוא  260ש"ח מתוך מחיר מלא של  500ש"ח .ניתן לראות שההנחה מהווה מעט יותר מחצי ולסמן
260
260
.
100 
את תשובה ) . (2לחילופין ,נציב בנוסחת האחוז על מנת לגלות את אחוז ההנחה המדויק 52 :
500
5

 . 400 את המקלדת

.19

תשובה ( ) 1נכונה.
אנו מתבקשים לחשב שטח "מוזר" שאין נוסחה ישירה לחישובו .בין נקודות החיתוך של המשיקים נוצר מרובע
בעל  3זוויות ישרות וצלעות צמודות שוות (הרדיוסים) ,על כן ניתן לקבוע כי מדובר בריבוע .השטח האפור נוצר
במקום בו רבע מעגל מהמעגל הימני חופף לרבע מעגל מהמעגל השמאלי (ראו בסרטוטים).

כדי למצוא את גודל החפיפה ניעזר בנוסחת החפיפה :סכום הקבוצות הקטנות פחות הסך -הכל .נכתוב זאת
כביטוי בעזרת נוסחאות השטח של מעגל וריבוע:
r 2 r 2

 r2
4
4

נציב ברדיוס  ,1ונקבל :
  2 
 1  1
4 4
2

.20

תשובה ( ) 4נכונה.
בשאלה נתון אי -שוויון עם שני נעלמים ,ובתשובות יש טענות שונות שמשוות ביטויים שונים ל  . 0-על כן ,נעביר את
כל האיברים לאגף אחד כך שבאגף השני יישאר :0
0 < x2 – 2xy + y2

נזהה שמדובר בנוסחת הכפל המקוצר השנייה ונכתוב את אי -השוויון כך:
0 < (x – y)2
מכיוון שהביטוי ) (x – yמועלה בחזקה ריבועית ,התוצאה תמיד תהיה חיובית ,למעט המקרה שבו  .x – y = 0לכן,
הדבר היחיד שנובע מהאי -שוויון הוא כי.x – y ≠ 0 :
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אנגלית  -פרק ראשון

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

3

4

1

3

1

2

2

4

4

4

2

3

1

16

17

18

19

20

21

22

3

2

1

1

2

4

4

.1

במשפט נכתב שזאבים מייללים כדי לתקשר את המיקום שלהם לחברים נוספים בלהקתם וכדי להבריח חברים של
להקה ____ שנכנסו לטריטוריה שלהם .אנחנו מחפשים מילה שתתאר את הלהקה הנוספת שנכנסה לשטח הלהקה
בשאלה .התשובה הנכונה היא (.)1
"זאבים מייללים כדי לתקשר את המיקום שלהם לחברים נו ספים בלהקתם וכדי להבריח חברים של להקה יריבה
שנכנסו לטריטוריה שלהם".
תשובה ( = rival )1יריב
תשובה ( = damp )2לח  /רטוב
תשובה ( = hollow )3חלול
תשובה ( = scarce )4מצומצם  /נדיר

.2

במשפט נכתב שגמלים סוגרים את הנחיריים שלהם כדי ____ נשימת אבק .אנו מחפשים מילה שתסביר מדוע
לסגור את הנחיריים ,בהקשר של נשימת אבק .התשובה הנכונה היא (.)1
"גמלים סוגרים את הנחיריים שלהם כדי להימנע מנשימת אבק".
תשובה ( = avoid )1להימנע
תשובה ( = bend )2לעקם
תשובה ( = afford )3הרשה לעצמו
תשובה ( = balance )4שיווי משקל

.3

במשפט נכתב ששמיעתו של בטהובן החלה ______כאשר הוא היה אדם צעיר ,ובגיל  44הוא היה חירש לחלוטין.
אנו מחפשים מילה שתתאר את מה שקרה לשמיעתו של בטהובן ,שבסופו של דבר היה חרש.
התשובה הנכונה היא (.)3
"שמיעתו של בטהובן החלה להתדרדר כאשר הוא היה אדם צעיר ,ובגיל  44הוא היה חירש לחלוטין".
תשובה ( = designate )1מינה ,ציין
תשובה ( = incorporate )2כלל ,שילב
תשובה ( = deteriorate )3התדרדר
תשובה ( = navigate )4ניווט
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.4

במשפט נכתב שהעיר האצטקית טנוצ'טיטלאן התגאתה ב_____ מורכב של גשרים ,תעלות ואיים .אנו מחפשים
מילה שתתאר את איחודם של גשרים ,תעלות ואיים .תשובה ( )4מתאימה.
"העיר האצטקית טנוצ'טיטלאן התגאתה ברשת מורכבת של גשרים ,תעלות ואיים"
תשובה ( = cornerstone )1אבן פינה
תש ובה ( = highway )2דרך מהירה  /כביש מהיר
תשובה ( = homeland )3מדינת אב  /מדינת מקור
תשובה ( = network )4רשת

.5

במשפט נכתב שרצועת הקומיקס האמריקאי דני שובבני ____ב  12-במרץ , 1951 ,להצלחה כמעט מידית .אנו
מחפשים מילה שתתאר מה קרה לקומיקס בזמן הנתון ,שקשור להצלחה מסחררת שלו .תשובה ( )1מתאימה.
"רצועת הקומיקס האמריקאי דני שובבני התפרסמה לראשונה ב  12-במרץ , 1951 ,וזכתה להצלחה כמעט מידית".
תשובה ( = debuted )1עלה לאוויר ,התפרסם לראשונה
תשובה ( = hinted )2נרמז
תשובה ( = patrolled )3סייר
תשובה ( = resolved )4פתר

.6

במשפט נכתב שהקינטוסקופ של תומס אדיסון ,המכשיר הראשון שחולל תמונות נעות ,היה _____ בהיסטוריה של
תעשיית הקולנוע .אנו מחפשים מילה שתתאר את התפקיד של הקינטוסקופ בהיסטוריה .תשובה ( )3מתאימה.
"הקינטוסקופ של תומס אדיסון ,המכשיר הראשון שחולל תמונות נעות ,היה אבן דרך בהיסטוריה של תעשיית
הקולנוע".
תשובה ( = pathway )1דרך  /שביל
תשובה ( = perspective )2פרספקטיבה ,נקודת מבט
תשובה ( = milestone )3אבן דרך
תשובה ( = commitment )4התחייבות

.7

במשפט נכתב שבין השנים  , 2017-2014בית משפט צבאי בקמרון_____ באופן חוזר עיתונאים מלפרסם מידע
שנחשב מסוכן לביטחון הלאומי .אנו מחפשים פעולה שבית משפט יעשה לאנשים שמסכנים ביטחון לאומי .תשובה
( )1מתאימה.
"בין השנים  , 2017-2014בית משפט צבאי בקמרון חסם באופן חוזר עיתונאים מלפרסם מידע שנחשב מסוכן
לביטחון הלאומי".
תשובה ( = barred )1חסם  /עצר
תשובה ( = stunned )2הימם
תשובה ( = tilted )3הטה על הצד
תשובה ( = frayed )4התרגז
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.8

במשפט נכתב שלמרות שדגי מלך הם ____ במפרץ הוק ,ניו זילנד ,דייגים מקומיים לא יכולים לתפוס הרבה
מהדגים המהירים הללו .אנו מחפשים מה מנוגד לכך שדייגים לא דגים את דגי המלך ,שקשור לכמות שלהם.
תשובה ( )2מתאימה.
" למרות שדגי מלך שופעים במפרץ הוק ,ניו זילנד ,דייגים מ קומיים לא יכולים לתפוס הרבה מהדגים המהירים
הללו".
תשובה ( = profound )1עמוק  /משמעותי
תשובה ( = abundant )2שופע
תשובה ( = elaborate )3מורחב
תשובה ( = wholesome )4שלם  /אחיד

.9

תשובה (  )2נכונה.
במשפט המקורי נכתב " :הקירות של אנדרטת וושינגטון מצטמצמים מעובי של  4.6מטר בבסיס ל  46-סנטימטר
בלבד בחלקם העליון".
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהקירות של אנדרטת וושינגטון הם בגובה  4.6מטר ובעובי 46
סנטימטר .מידע זה סותר את הרעיון המרכזי במשפט השאלה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .בתשובה זו נכתב שהקירות של אנדרטת וושינגטון הרבה יותר צרים בחלקו העליון מאשר
בתחתית .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שאנדרטת וושינגטון נמתחת  4.6מטרים מעל הבסיס בגובה 46
סנטימטרים שלה .מידע זה סותר את הרעיון המרכזי במשפ ט השאלה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהקירות של אנדרטת וושינגטון לאחרונה נעשו עבים יותר .במשפט
המקורי לא הוזכר יחס של זמנים .התשובה נפסלת.

 .10תשובה (  )4נכונה.
במשפט המקורי נכתב " :אירופה ,שפעם היתה יבשת של הגירה יוצאת ,הפכה ליעד עבור מהגרים מרחבי העולם".
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שלפני הרבה זמן ,מדינות אירופאיות הקימו קולוניות מסביב לגלובוס,
היום ,אנשים מהקולוניות לשעבר הללו באים לגור באירופה .נשים לב להוספת מידע בדמות הקולוניות ,שלא
הוזכרו במשפט השאלה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהיה זמן שבו מרבית המהגרים היו אירופאים ,והיום מהגרים יוצאים
מכל מדינה בגלובוס .הדגש במשפט המקורי היה כי אירופה היא יעד ההגירה  .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב כי מדינות אירופאיות קיבלו פעם מהגרים רק ממדינות שכנות ,כיום הם
מקבלים אנשים מכל העולם .במשפט המקורי לא נכתב על מדינות שכנות כלל אלא על יבשת אירופה ועל מהגרים
מכל העולם .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה נכתב שבעבר ,מספר רב של אנשים עזבו את אירופה להתיישב במקומות אחרים ,וכיום
אנשים מרחבי העו לם הופכים את אירופה לבית שלהם .התשובה מתאימה לרעיון המרכזי.
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 .11תשובה (  )4נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :עבור תפקידה החיוני בעצירת כריית השיש במערב טימור ,הפעילה הסביבתית האינדונזית
אלטה באון קיבלה את פרס גולדמן הסביבתי ב ."2013-
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שב  2013-מכרות שיש במערב טימור נסגרו בעקבות מאמציה של זוכת
פרס גולדמן סביבתי אלטה באון .במשפט המקורי נכתב שב  2013-אלטה באון קיבלה את הפרס ,ולא שב 2013-
היא עצרה את כריית השיש .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שאלטה באון קיבלה את פרס גולדמן הסביבתי ב  2013-על מאבקה לעשות
רפורמה בכריית השיש במערב טימור .במשפט המקורי נכתב שהיא עצרה את כריית השיש ,ולא עשתה בו רפורמה.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהשיטות לכריית שיש במערב טימור השתנו בעקבות עבודה של זוכת
פרס גולדמן הס ביבתי אלטה באון .במשפט המקורי נכתב שהיא עצרה את כריית השיש ,ולא שהיא שינתה את
שיטת הכרייה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה נכתב שאלטה באון קיבלה את פרס גולדמן הסביבתי בשנת  2013כהוקרה על הצלחתה
לעצור את כריית השיש במערב טימור .התשובה מתאימה.

 .12תשובה (  )4נכונה.
במשפט המקורי נכתב "שנינותו של הסופר מארק טווין הושוותה רק על ידי תאוות הנסיעות שלו".
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שאף אחד לא ביטא רעיונות בבהירות ובחוסר פחד כמו טווין .במשפט
המקורי לא נכתב לנו על אחרים מלבד מארק טווין ,או שהוא ה יה הכי טוב במשהו  -אלא ששתי התכונות שלו היו
שוות זו לזו ברמתן .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שהידע של מארק טווין על תרבויות זרות היה לא רק נרחב ,אלא גם מעמיק.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי התשובה טווין היה מפורסם בשל נאומיו כמו גם בשל כתיבתו .המשפט שומר על מבנה
ההוספה הרצוי אך במשפט המקורי לא דיברו על הפרסום של טווין .התשובה נפסלת.
תשובה ( ) 4נכונה .בתשובה נכתב שתשוקתו של טווין לנסיעות היתה שווה לחוש ההומור החד שלו .המשפט
מתאים.

 .13תשובה (  )2נכונה.
זוהי שאלה כללית בה אנו נדרשים להבין על פי הטקסט ש' 'Hush Puppiesידועים בעיקר בשל היותם דבר מסוים.
מכיוון ששואלים אותנו על כל הטקסט נדלג בקריאה הראשונה על שאלה זו ונחזור אליה לאחר שענינו על יתר
השאלות .בתום המענה על השאלות נוכל לסכם בקצרה את הפסקאות השנייה והשלישית בלבד .ב פסקה השנייה
נאמר לנו כיצד הנעליים קיבלו את שמן ובשלישית את ההצלחה המסחררת שלהן .כעת נעבור לתשובות ונבחן האם
יש לנו מספיק ידע על מנת לענות על השאלה.
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תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו הנעליים ידועות במיוחד בשל היותן זולות .לא קראנו אודות המחיר הזול או
היי צור הזול של הנעליים ועל כן לא סביר שהן ידועות בשל זה .התשובה אינה מתאימה.
תשובה ( )2נכונה .לפי תשובה זו הנעליים ידועות בשל היותן נוחות .בסוף הפסקה השנייה (שורות  )12-11נכתב
שהנעליים נקראו  hush puppiesמכיוון שהן נעליים נוחות לרגליים כואבות .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו הנעליים ידועות בשל היותן חזקות .מידע זה לא הופיע בקטע .התשובה אינה
מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה זו הנעליים ידועות בשל היותן קלות משקל .מידע זה לא הופיע בקטע .התשובה
אינה מתאימה.
 .14תשובה (  )3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להבין את הרעיון המרכזי המובע בפסקה השנייה .נקרא את הפסקה ונתמצת
את הרעיונות המרכזיים של המשפטים בה .במשפט הראשון כתובים פרטים אודות ג'יימס מואיר ,מוכר בחברת
נעליים ,שב  1958-סע לטנסי למכור קו חדש של נעליים .במשפט השני נכתב שהוא עצר ללילה אצל חבר שלו ,והוא
אכל לארוחת ערב דג מטוגן ומאכל נוסף שנקרא ' .'hush puppiesבמשפט השלישי נכתב שכששאל למה קוראים
למאכל בשם זה ,נאמר לו שזה כינוי שנתנו איכרים לאוכל שהם נתנו לכלבים כדי שיפסיקו ל נבוח ,או במילים
אחרות לעשות ' 'hushל' ' puppiesשלהם .במשפט הרביעי נכתב שמואיר שם לב מיד ש'כלבים נובחים' זה ביטוי
שמציין רגליים עייפות וכואבות .במשפט האחרון נכתב שהתוצאה היא שבאותו היום הוא קרא לנעלים החדשות
' 'hush puppiesהנעל הנוחה לרגליים כואבות .כלומר ,ה פסקה מספרת כיצד הגה מואיר את שמן של הנעליים.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה נכתב שתכלית הפסקה היא להציג את גיימס מואיר ,היוצר של ה .'hush puppies'-
התשובה אינה מתאימה מכיוון שעל אף שהציגו במשפט הראשון את ג'יימס ,הפסקה מתארת את נתינת השם לנעליים
ולא אודות ג'יימס.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שתכלית הפסקה היא לדון בחברה שמייצרת את הנעליים .החברה אומנם
מוזכרת אך הפסקה אינה מרחיבה ומתארת את החברה ואת אופן ייצור הנעליים ,ולכן אינה מתאימה.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה נכתב שתכלית הפסקה הוא לתאר כיצד הנעליים קיבלו את השם '.'hush puppies
התשובה מתאימה מכיוון הפסקה מתארת את הסיפור שבעקבותיו הוחלט לתת לנעליים את שמן.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי התשובה תכלית הפסקה הוא לתאר את המאכל הנקרא ' .'hush puppiesהנעליים
נקראו על שם המאכל אך הפסקה מתארת כיצד הם קיבלו את שמן ורק מזכירה באגביות כיצד האוכל קיבל את
שמו .התשובה אינה מתאימה.
 .15תשובה (  )1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים להבין את פירוש המילה ' 'hushעל פי הפסקה השנייה .בשורות  8-7מוסבר
לג'יימס שהאוכל קיבל את שמו כי איכרים היו נותנים את המאכל לכלביהם כדי להשקיט אותם  -לעשות ''hush
ל' 'puppiesשלהם .ניתן להסיק מההקשר ש' 'hushפירושו להשקיט.
תשובה ( )1נכונה .פירוש המילה  quietהיא 'להשקיט'.
תשובה ( )2אינה נכונה .פירוש המילה  fryהיא 'לטגן'.
תשובה ( )3אינה נכונה .פירוש המילה  nameהיא 'לכנות (לתת שם)'.
תשובה ( )4אינה נכונה .פירוש המילה  barkהיא 'לנבוח'.
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 .16תשובה (  )3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להבין מה התכלית או הרעיון המרכזי המובע בפסקה השלישית .במשפט
הראשון נכתב שבמהרה ,המותג  hush puppiesוהלוגו שלו הפכו לחלק מהתרבות הפופולארית בארצות הברית.
במשפט השני נכתב שהלוגו הופיע על קופסאות נעליים ,חלונות תצוגה בחנויות ,בטלוויזיה ובמגזינים .במשפט
השלישי נכתב שאנשים זקנים וצעירים נעלו את הנעליים .במשפט הרביעי נכתב שהנעליים ננעלו בכל העולם .כבר
בשלב זה מובן שמטרת הפסקה לתאר את ההצלחה המסחרית המסחררת של נעלי  .hush puppiesנבדוק את
התשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה נכתב שתכלית הפסקה היא לדון באנשים מפורסמים שנעלו את הנעליים .לא
פגשנו בחלק שקראנו דוגמאות לאנשים כאלה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שתכלית הפסקה היא לתאר כיצד נעלי  hush puppiesהשפיעו על התרבות
הפופולארית .בפסקה נכתב שהן הפכו לחלק מהתרבות הפופולארית והצליחו מסחרית ,אך לא תוארה ההשפעה
שלהן על התרבות הפופולארית .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה נכתב שתכלית הפסקה היא לתאר את ההצלחה היוצאת מן הכלל של .hush puppies
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נכתב שתכלית הפסקה היא לתאר את הלוגו של  . hush puppiesאמנם הלוגו
מוזכר בפסקה ,אך הוא מתואר במספר מילים ואינו המטרה המרכזית של הפסקה .התשובה נפסלת.
 .17תשובה (  )2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת שמתייחסת לפסקה השלישית ושואלת איזו אמירה בתשובות נכונה לגבי .hush puppies
נבדוק תשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה נכתב שהנסיך הבריטי פיליפ הפך את הנעליים למפורסמות .אמנם מוזכר בפסקה
שהנסיך פיליפ נעל אותן ,אך זה מובא כדוגמה להיותן מפורסמות מאוד ,ולא כ מאורע שהפך אותן למפורסמות.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .בתשובה נכתב שתמונה של כלב הופיעה על קופסאות הנעליים .במשפט השני בפסקה (שורה )14
נכתב שהתמונה של הכלב הופיעה בכל מיני מקומות ,ביניהם מסופר גם על קופסת הנעליים .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה  .בתשובה נכתב שהנעליים הן הכי נמכרות בעולם .בסוף הפסקה כתוב שהן מצליחות
ונמכרות בכמויות גדולות ,אך לא נכתב שהן הכי נמכרות בעולם .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נכתב שהנעליים היו יותר מצליחות בשנות ה  60-מאשר היום .בפסקה נכתב שהן
התחילו להתפרסם ולהצליח בשנות ה  , 60-אך הצלחתן ממשיכה וגדלה עד היום .התשובה נפסלת.
 .18תשובה (  )1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להגדיר את הרעיון המרכזי של הפסקה הראשונה .במשפט הראשון בפסקה
נכתב שכדור הארץ נשטף ב  100,000-טונות של חומרים מהחלל החיצון .במשפט השני נכתב שהחומרים הללו נעים
בגודלם מקטן ועדין כאבק ועד גושי אבנים גדולים .במשפט השלישי נכתב שהקטנים ,הנקראים 'מיקרו -
מטאוריטים' נופלים כל הזמן .במשפט הרביעי נכתב שהיותר גדולים הם מטאורים ,אבנים שנשרפות דרך
האטמוספירה בנ פילתן לכדור הארץ .במשפט החמישי נכתב שכשהם נופלים הם מייצרים פס של אור שניתן לראות
בשמים בלילה .במשפט שישי נכתב שמסיבה זו ,הם נקראים גם 'כוכבים נופלים' .בשלב זה ניתן להבין שמטרת
הפסקה לתאר חומרים שונים שמגיעים מהחלל החיצון לכדור הארץ .נבדוק תשובות:
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תשובה ( )1נכונה .לפי תשובה זו ,הפסקה דנה בסוגים שונים של חומרים חיצוניים.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו ,הפסקה דנה במשקל ובגודל של מטאורים .אמנם מטאורים הם סוג אחד של
גופים שמגיעים לכדור הארץ ,אך הפסקה עוסקת גם במיקרו -מטאורים ועל כן התשובה אינה מדויקת.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי התשובה זו ,הפסקה דנה בכמות החומרים שנוחתים בכדור הארץ .הפסקה אינה דנה
בכמותם אלא באופיים של חומרים שונים שנכנסים לאטמוספירה של כדור הארץ .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי התשובה זו הפסקה עוסקת בחומרים מהם עשויים מטאורים .אמנם מידע זה מופיע
בפסקה בקצרה ,אך זה אינו הנושא המרכזי בו היא דנה .התשובה נפסלת.
 .19תשובה (  )1נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו מתבקשים לבחור להבין על פי הפסקה השנייה משהו לגבי  .regmaglyptsנחפש את
המילה בפסקה ,ונקרא לעומק את החלק הרלוונטי .המילה מופיעה בתחילת שורה  . 15במשפט נכתב שחלק
מהמטאורים מסומנים על ידי סימון בגודל  thumbprintשנקרא  . regmaglyptsנעבור לתשובות ונפסול תשובות
שלא תואמות למידע זה.
תשובה ( )1נכונה .לפי תשובה זו regmaglypts ,לא נמצאים על כל המטאורים .במשפט קראנו שחלקם מסומנים
על ידי  , regmaglyptsולכן ניתן להבין שהדבר אינו נכון לכולם .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי תשובה זו regmaglypts ,גורמים למטאורים להתמוסס בכניסתם לאטמוספירה .לפי
הפסקה הם תוצאה של הת מוססות שטח הפנים של המטאורים ,ולא הסיבה  .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו regmaglypts ,הם משהו שנוצר באדמה בעקבות נפילת מטאור .לפי
הפסקה מדובר בסימן על המטאור ולא על כדור הארץ .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה זו regmaglypts ,לא דחוסים כמו אבנים בכדור הארץ .במשפט שקראנו לא
נכתב על כך דבר .התשובה נפסלת.
 .20תשובה (  )2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת  ,בה שואלים אותנו מה ניתן להסיק על פי הפסקה השנייה לגבי ' .'findsנחפש בפסקה מה
נכתב אודות ' .'findsלפי שורות  , 18-15מטאור שנפילתו נצפית ושרידיו נמצאו ,נקרא ' .'fallמטאור שהתגלה רק
לאחר נפילתו (ולא צפו בנפילתו) נקרא ' .'findבין אם הם ' 'fallאו ' ,'findמטאורים תמיד נקראים על שם המקום
בו הם נמצאו.
תשובה ( )1אינה נכונה .ההבדל בין  findלבין  fallהוא רק האם חזו בנפילתם בזמן אמת .אין הבדל בגודלם.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .לפי התשובה לא ניתן לדעת מתי ה  find-נחת על כדור הארץ .לפי הפסקה find ,מאותר רק אחרי
שהוא נוחת ,ועל כן ניתן להסיק שאיש לא יודע מתי בדיוק הוא נחת .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .לא הוזכר בפסקה דבר לגבי קרום שח ור בהקשר של ה  find-ולא ניתן להסיק על קיומו או
אי -קיומו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .ההבדל בין  findלבין  fallהוא האם חזו בנפילתם בזמן אמת .כלומר ,מדענים יודעים יותר
על ( fallsמתי בדיוק נפלו ומאיזה כיוון למשל) מאשר על  . findsהתשובה נפסלת.
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 .21תשובה (  )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת  ,על הרעיון המרכזי של הפסקה האחרונה .במשפט הראשון נכתב שמטאורים הם מקור מרתק
של מידע .במשפט השני מרחיבים ואומרים שהם נותנים רמזים חשובים אודות מבנה כדור הארץ ,תחילת החיים
על הפלנטה שלנו ,מקור ,גיל והתפתחות מערכת השמש .במשפ ט השלישי נכתב כי מלבד אבנים שהובאו מהירח,
מטאורים הם החומרים היחידים שיש לנו מהיקום מעבר לפלנטה שלנו .כלומר ,הפסקה מתארת את החשיבות ואת
הייחודיות של מטאורים.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו ,מטרת הפסקה הוא להשוות בין מטאורים לאבנים שהובאו מהירח .אבנים
מהירח ניתנו בפסקה כדוגמה לחומר נוסף שיש לנו מהיקום ,אך מלבד אזכור זה ,הפסקה לא השוותה בינם.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שתכלית הפסקה היא להסביר מה מטאורים מלמדים אותנו אודות
החיים בכדור הארץ .בפסקה מסופר שמטאורים מספרים לנו על מבנה כדור הארץ אך לא מפורט דבר שהם
מלמדים אותנו על החיים בכדור הארץ .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שתכלית הפסקה היא לתאר את המקור ,גיל והתפתחות המטאורים.
בפסקה נכתב שמטאורים מלמדים אודות המקור ,הגיל וההתפתחות של מערכת השמש ,ולא של המטאורים עצמם.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .לפי תשובה זו ,תכלית הפסקה היא להסביר את החשיבות של המטאורים .התשובה מתאימה.
 .22תשובה (  )4נכונה.
זוהי שאלה כללית  ,בה אנו מתבקשים לבחור מבין התשובות מה לא הוזכר בטקסט כמשהו שנפל מהחלל החיצון.
נבחן את התשובות ובמידת הצורך נחזור לטקסט ונקרא חלקים נוספים.
תשובה ( )1אינה נכונה" .כוכבים נופלים" הוזכרו בפסקה הראשונה :מטאורים שנשארים שלמים עם נפילתם
ונשרפים באטמוספירה  -נקראים כוכבים נופלים (שורה  .) 6התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה" .פסולת מהחלל החיצון" הוזכרה בפסקה הראשונה 100,000 :טון שלה שוטפים את כדור
הארץ מדי שנה (שורות  .) 2-1התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה" .ה מטאור נאנטאן" הוזכר בשורות  . 20-19מטאור הוא משהו שנפל לכדור הארץ ולא נשרף
עם כניסתו ,ולכן ניתן להבין שהוא אכן נפל מהחלל החיצון .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה" .אבני ירח" הוזכרו בפסקה השלישית :אבנים כאלה שהובאו ממשימות בחלל ,הן החומר היחיד
פרט למטאורים ש מקורו בחלל החיצון (שורות  .) 25-24כלומר ,הן לא נפלו מהחלל החיצון אלא הובאו בחללית
על -ידי אסטרונאוטים .התשובה מתאימה.
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פתרונות  -אנגלית  -פרק שני
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה
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4

4

4

במשפט נכתב שזהו מיתוס שלא ניתן ____ לחצי חתיכת נייר יותר משבע פעמים .המילה שאנו מחפשים היא
פעולה שניתן לעשות על חתיכת נייר ,שקשורה לחצי וחזרה על אותה פעולה מספר פעמים .תשובה ( )2מתאימה.
"זהו מיתוס שלא ניתן לקפל לחצי חתיכת נייר יותר משבע פעמים"
תשובה ( = wasted :)1מבוזבז
תשובה ( = folded :)2מקופל
תשובה ( = bored :)3משועמם
תשובה ( = excused :)4מתורץ  /משוחרר

.2

במשפט נכתב שמדע הפיסיקה מחולק ל_____ מיוחדים ,הכוללים מכניקה ,אקוסטיקה ואופטיקה .אנו מחפשים
מילה שתתאר למה הפיסיקה יכולה להתחלק ,שמתאימה לפירוט המובע בהמשך .תשובה ( )2מתאימה.
" מדע הפיסיקה מחולק לשדות מיוחדים ,הכוללים מכניקה ,אקוסטיקה ואופטיקה"
תשובה ( = marks :)1סימנים
תשובה ( = fields :)2שדות
תשובה ( = sides :)3צדדים
תשובה ( = points :)4נקודות

.3

במשפט נכתב שבכל אביב ,עשרות אלפי סרטנים באים ____ להטיל את הביצים שלהם על חופי מפרץ דלוואר .אנו
מחפשים מילה שתתאר את האופן או הדרך שבה הסרטנים באים לחוף כדי להטיל ביצים .תשובה ( )2מתאימה.
"בכל אביב ,עשרות אלפי סרטנים באים אל החוף להטיל את הביצים שלהם על חופי מפרץ דלוואר".
תשובה ( = ajar :)1פתוח באופן חלקי
תשובה ( = ashore :)2כלפי החוף
תשובה ( = aboard :)3על גבי (כלי תחבורה)
תשובה ( = ablaze :)4בוער  /לוהט
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.4

במשפט נכתב שבארצות הברית ,מכירות של יין אדום ____ לאחר פרסום מחקרים לפיהם הוא יכול למנוע מחלות
לב .אנו מחפשים מילה שתתאר מה קרה למכירות בעקבות הפרסום החיובי .תשובה ( )3מתאימה.
"בארצות הברית ,מכירות של יין אדום עלו לאחר פרסום מחקרים לפיהם הוא יכול למנוע מחלות לב".
תשובה ( = healed :)1החלימו
תשובה ( = split :)2התפצלו
תשובה ( = rose :)3עלו  /התרוממו
תשובה ( = departed :)4נפרדו  /עזבו

.5

במשפט נכתב שמדענים הצליחו ב_____ כמה צמחים רעילים למטרות רפואיות .אנו מחפשים פעולה שתתאר את
השימוש או השינוי שעשו המדענים לצמחים הרעילים .תשובה ( )1מתאימה.
"מדענים הצליחו בהפקת תועלת מ כמה צמחים רעילים למטרות רפואיות"
תשובה ( = utilizing :)1להפיק תועלת  /להשתמש
תשובה ( = absorbing :)2לספוג
תשובה ( = magnifying :)3להגדיל
תשובה ( = reciting :)4לדקלם

.6

במשפט נכתב שב  , 2015-מדענים הצליחו לבסוף לזהות גלים גרביטציוניים ,התנועות הקטנות בחלל ובזמן ____
על ידי אלברט איינשטיין מאה שנה קודם לכן .אנו מחפשים מילה שתתאר את מה שעשה אלברט איינשטיין לפני
מאה שנה ,שקשור לגלים הללו .תשובה ( )1מתאימה.
"ב  , 2015-מדענים הצליחו לבסוף לזהות גלים גרביטציוניים  ,התנועות הקטנות בחלל ובזמן ששוערו על ידי אלברט
איינשטיין מאה שנה קודם לכן".
תשובה ( = hypothesized :)1שוערו
תשובה ( = transformed :)2השתנו
תשובה ( = alternated :)3התחלפו
תשובה ( = interceded :)4התערבו  /תווכו

.7

במשפט נכתב שהרבה אנשים נמשכים לצפון קנדה על ידי הקסם המחוספס של השממה ה_____ שלה .אנחנו
מחפשים תיאור של שממה פראית שהגיוני שיהיה בצפון קנדה .תשובה ( )3מתאימה.
"הרבה אנשים נמשכים לצפון קנדה על ידי הקסם המחוספס של השממה ה לא מרוסנת שלה".
תשובה ( = undermined :)1חותר תחת
תשובה ( = indisposed :)2ללא עוררין
תשובה ( = untamed :)3לא מרוסן
תשובה ( = inflamed :)4בוער
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.8

במשפט נכתב שלאחר שנרדפו בגלל אמונתם הדתית 40,000 ,הוגנוטים ____ את מולדתם בצרפת בין  1670ל -
 1710לחפש מקלט באנגליה .אנו מחפשים מילה שתתאר את פעולותיהם של נרדפים ממדינה אחת למדינה אחרת.
תשובה ( )3מתאימה.
" 40,000הוגנוטים ,שנרדפו בגלל אמונתם הדתית ,נסו ממולדתם בצרפת בין  1670ל  1710-לחפש מקלט באנגליה"
תשובה ( = wove :)1תוו
תשובה ( = swept :)2סחפו
תשובה ( = fled :)3נסו  /ברחו
תשובה ( = bound :)4נקשרו  /נאזקו

.9

תשובה (  )4נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :צבי ים מפרישים מלח עודף מגופם באמצעות תהליך שדומה לבכי".
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שצבי ים מאבדים כמויות גדולות של מלח בזמן שהם בוכים .במשפט
המקורי התהליך 'דומה' לבכי ולא בכי בעצמו .בנוסף ,נאמר שהם נפטרים ממלח עודף ,ולאו דווקא כמויות גדולות
של מלח .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שהדרך היחידה שצבי ים יכולים לשלוט ברמות המלח בגופם היא באמצעות
בכי .הנחרצות של 'הדרך היחידה' לא הופיעה במשפט השאלה ,ומשנה את הרעיון המרכזי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נכתב שצבי ים משירים דמעות מלוחות בתהליך דומה לזה שאצל בני אדם .חסרה
במשפט המטרה המרכזית של השלת הדמעות :היפטרות מעודפי מלח .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .במשפט נכתב שבעודם נפטרים מעודף מלח בגופם ,צבי ים נדמים כבוכים .התשובה מתאימה.

 .10תשובה (  )1נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :עד  , 1597שייקספיר כתב לפחות תריסר מחזות"
* פירוש המילה ' 'dozenהוא תריסר  -שתים עשרה.
תשובה ( )1נכונה .בתשובה זו נכתב ששנים עשר או יותר ממחזותיו של שייקספיר נכתבו לפני  . 1597המשפט תואם
את הרעיון המרכזי במשפט השאלה.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב ששייקספיר כתב לא פחות משנים עשר מחזות ,וכולם נכתבו עד .1597
במשפט המקורי התייחסו רק למחזות שכתב שייקספיר לפני  1597וייתכן שהוא כתב מחזות רבים אחר -כך .לפי
התשובה הוא לא כתב אף מחזה אחרי  1597וזהו מידע נוסף .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב ששנים עשר המחזות הטובים ביותר של שייקספיר נכתבו לפני .1597
המידע בדמות התיאור החיובי של 'הטובים ביותר' הוא הוספת מידע .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נכתב שב  1597-שייקספיר כתב לפחות שנים עשר מחזות .במשפט המקורי נכתב
שהוא כתב שנים עשר מחזות עד  ,1597ולא ב  1597-עצמה .התשובה נפסלת.
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 .11תשובה (  )1נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :חופה הצפוני של הולנד מוכה על ידי הים הצפוני הסוער".
*פירוש המילה  turbulentהוא "סוער" ופירוש המילה  batteredהוא "מוכה" .ללא היכרות עם מילים אלו ,השאלה
קשה לפתרון.
תשובה ( )1נכונה .בתשובה זו נכתב כי המים הסוערים של הים הצפוני מכים בחופה הצפוני של הולנד.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שהולנד גובלת בצפון בים הצפוני הקר .חסר החלק המרכזי לפי הים "מכה"
בחוף ,ונוסף מידע לגבי קרירותו של הים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהנוף של חופי הים הצפוני שולטים בצפון הולנד .במשפט המקורי נכתב
על כל שהים הסוער מכה בחוף הצפוני ולא שהנוף של הים שולט בצפון המדינה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נכתב שהים הצפוני ,ששוכן בצפון הולנד ,נוטה לזרמי סופות .הנושא של המשפט
המקורי היה חופיה הצפוניים של הולנד ופעולת הים עליהם ,וחלק זה חסר בתשובה .התשובה נפסלת.
 .12תשובה (  )1נכונה.
במשפט המקורי נכתב" :הנסיך של מקיאוולי הוא אחד החיבורים הפוליטיים הכי מושמצים – והכי נחקרים -
בהיסטוריה".
תשובה ( )1נכונה .בתשובה נכתב שעבודות פוליטיות מעטות נחקרו בקפידה או קיבלו ביקורת חריפה כמו הנסיך.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שהנסיך מוערך על ידי חלק בשל תובנותיו הפוליטיות ,אבל אחרים
מתייחסים אליו לגמרי בביטול .במשפט המקורי דיברו על כך שהוא נחקר ומושמץ ,אך לא דיברו על כך שיש כאלו
שמבטלים אותו ,וזהו מידע סותר .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי התשובה ,מבין כל החיבורים הפוליטיים שנכתבו אי פעם ,הנסיך של מקיאוולי הוא
אולי הכי טוב והכי קשה להבנה .במשפט המקורי לא דובר על איכותו של המחזה או על הקושי להבין אותו ,אלא
על כך שהוא נלמד ומושמץ .בנוסף ,מופיעה בתשובה נחרצות ("הכי הכי") שלא היתה במשפט המקורי .התשובה
נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נכתב שהנסיך של מקיאוולי ונלמד ונחקר לעומק מבחינת המסר הפוליטי שלו
וההקשר ההיסטורי שלו .מהתשובה הושמט החלק לפיו החיבור הושמץ רבות ,ונוסף מידע על החקר של ההקשר
ההיסטורי שלו .התשובה נפסלת.
 .13תשובה (  )4נכונה.
זוהי שאלה כללית המבקשת לבחור כותרת מתאימה לקטע .נענה על שאלה זו רק לאחר שענינו על כל יתר השאלות
שקשורות לקטע זה .נסכם את הרעיון המרכזי של כל פסקה ונחפש תשובה שמקשרת בין כולן .הפסקה הראשונה
מתארת מה הוביל את המורה ג'יין אליוט לבצע ניסוי בכיתתה .בפסקה השנייה מתואר הניסוי שא ליוט ערכה בו
היא הפכה את בעלי העיניים הכחולות לקבוצה נחותה .בפסקה השלישית מתוארים חלקו השני של הניסוי בו
התהפכו תפקידי הקבוצות ,והמסקנות מהניסוי .בפסקה הרביעית מתוארות התגובות שקיבל הניסוי באותה
תקופה ועד היום .נבדוק את התשובות:
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תשובה ( )1אינה נכונה' .ה אם יש לדון בדעות קדומות בכיתת הלימוד?' .הקטע לא מתאר דעות שונות לחיוב
ולשלילה אלא מתאר מורה ספציפית ואת הבחירה שלה להמחשת דעות קדומות .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה' .ירוקות ,כחולות או חומות :האם צבע עיניים משפיע על אינטליגנציה?' .התשובה לשאלה
זו אינה מופיעה בקטע – החלוקה שאליוט עשתה בין צבעי עיניים לא הייתה כי היא חשבה באמת שיש הבדל
אינטליגנציה ביניהן .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה' .דעותיה של ג'יין אליוט על זכויות אזרחיות' .הקטע לא מפרט על דעותיה של ג'יין אליוט
אלא מתאר התרחשות אחת – ניסוי שערכה עם כיתה אחת כדי להמחיש להם נקודה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה' .השיעור הייחודי של ג'יין אליוט' .הקטע אכן מתאר ניסוי ייחודי ושנוי במחלוקת שעשתה
המורה לתלמידיה .התשובה מתאימה.
 .14תשובה (  )3נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להסיק מסקנה מהפסקה השנייה אודות הילדים עם העיניים הירוקות
והחומות .נעבור לפסקה השנ ייה ונחפש היכן מופיע מידע אודות הילדים הללו .במשפט הראשון נכתב שאליוט
חילקה את הכיתה על פי צבע עיניים ,כך שילדים עם עיניים כחולות הם נחותים לילדים עם עיניים ירוקות וחומות.
בהמשך נכתב שאליוט הפרידה בין הקבוצות ,נתנה לילדים עם עיניים ירוקות וחומות זכויות יתר  ,וביקשה מהם
לא לדבר עם הילדים כחולי העיניים .התלמידים עם עיניים חומות וירוקות התחילו להשתתף יותר בשיעורים ,הפכו
ליותר מוחצנים והחלו להציק לחבריהם כחולי העיניים בכיתה .נבדוק את התשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה כתוב שהתלמידים עם העיניים החומות והירוקו ת לא רצו לשבת בנפרד מהילדים
עם העיניים הכחולות .בפסקה נכתב שהמורה הפרידה אותם ,ולא מוזכר כי הילדים התנגדו לכך .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה כתוב שהילדים בעלי העיניים החומות -ירוקות החלו להציק אחד לשני .לפי
הפסקה הם הציקו לילדים עם העיניים הכחולות ולא אחד לשני .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה כתוב שהילדים בעלי העיניים החומות -ירוקות הפכו לבטוחים יותר בעצמם .לפי
הפסקה ה ם החלו להצליח יותר בלימודים והפכו למוחצנים יותר ,וניתן להסיק מכך שביטחונם העצמי גבר.
התשובה מתאימה.
תשובה ( ) 4אינה נכונה .בתשובה כתוב שהילדים עם העיניים החומות -ירוקות ניסו לעזור לילדים עם העיניים
הכחולות .הפסקה סותרת זאת  -הילדים עם העיניים החומות -ירוקות התנהגו בבריונות לילדים עם העיניים
הכחולות .התשובה נפסלת.
 .15תשובה (  )2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדר שים להבין מהפסקה השלישית ,מה קרה כאשר אליוט החליפה את התפקידים של
הקבוצות בכיתה .לפי הפסקה ,על אף שלכחולי העיניים הייתה היד העליונה ,הם לא היו אכזריים כמו שהיו
חבריהם בעלי העיניים החומות  -ירוקות בחלקו הראשון של הניסוי .ייתכן וזה מפני שחוויתם הפכה אותם ליותר
אמפתיים .נבדוק תשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי תשובה זו הילדים עם העיניים החומות -ירוקות סירבו להשתתף בתרגיל .מידע זה לא
סותר את האמור בפסקה .התשובה נפסלת.
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תשובה ( )2נכונה .לפי תשובה זו ,הילדים בעלי העיניים הכחולות היו נחמדים יותר מהילדים עם העיניים החומות -
ירוקות .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי תשובה זו הילדים בעלי העיניים החומות -ירוקות התנהגו כפי שהתנהגו ביום שישי.
בטקסט לא מתוארת כלל התנהגותם ,אלא רק מה היה היחס של כחולי העיניים אליהם .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי תשובה ז ו הילדים כחולי העיניים המשיכו להרגיש מופלים .לפי הקטע הם הרגישו
פחות מופלים ואף התייחסו יותר יפה לילדים עם העיניים החומות -ירוקות .התשובה נפסלת.
 .16תשובה (  )2נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה מכווינים אותנו לשורות  27-26ושואלים מה הייתה הנקודה שאליוט ניסתה להמחיש.
נעבור לשורות  26-27ונקרא את המשפט מתחילתו .במשפט נכתב שאליוט אמרה לילדים שהם חוו אפליה,
והחיבורים שהם התבקשו לכתוב הראו שהם הבינו את הנקודה שאליוט ניסתה להעביר .נבדוק את התשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשוב ה נכתב שהנקודה של אליוט הייתה שאנשים שחוו אפליה הופכים לבריונים.
מקריאת הפסקה השלישית ניתן להבין שלא זו היתה הנקודה המרכזית שהועברה בתרגיל של אליוט ,אלא להפך,
אנשים שחוו אפליה הפכו לפחות בריונים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .בתשובה נכתב שהנקודה של אלי וט הייתה להראות שאפליה היא מזיקה .מקריאת הקטע
ומההקשר ניתן להסיק שאכן זוהי הייתה הנקודה של אליוט.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נכתב שהנקודה של אליוט הייתה להראות שלא צריך להיות אכפת לאנשים מה
אחרים חושבים עליהם .הניסוי של אליוט עסק בגזענות ואפליה ,ולא נוגע לנקודה זו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה נכתב שהנקודה של אליוט הייתה להראות שאנשים אינטליגנטיים הם בדרך כלל
יותר סבלניים לאחרים .מהקטע עולה שההפך הוא הנכון ,ילדים שהאמינו שהם יותר אינטליגנטיים היו פחות
סבלניים לילדים אחרים .וממילא ,לא זו היתה המטרה של אליוט ולא היתה באמת קבוצה אחת של ילדים שהיו
אינטליגנטיים יותר .התשובה נפסלת.
 .17תשובה (  )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת המתייחסת לנושא העיקרי עליו דנים בפסקה האחרונה .במשפט הראשון נכתב שהסיפור
פורסם בעיתונים מקומיים ולאומיים .במשפט השני נכתב שמאות קוראים הזדעזעו וטענו שהתרגיל מזיק מבחינה
פסיכולוגית .במשפט השלישי נכתב שעשרות שנים לאחר מכן ,עבודתה של אליוט עדיין מעוררת מחלוקת  -חלק
חושבים שהיא מעודדת סובלנות ,ואחרים חושבים שהיא לא מוסרית ומניפולטיבית .כלומר ,הפסקה עוסקת
בתגובות שונות של אנשים לניסוי ,לחיוב ולשלילה.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי התשובה ,מטרת הפסקה לתאר את הנזק הפסיכולוגי שנעשה לתלמידים של אליוט.
הפסקה אמנם מציעה שקיים נזק פסיכולוגי כזה ,אך לא מרחיבה עליו ועוברת בהמשך לעסוק בתגובות אחרות.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי התשובה ,מטרת הפסקה לתאר את הווריאצי ות השונות של התרגיל של אליוט בהן
משתמשים כיום .הפסקה כלל אינה מתארת וריאציות כאלה אלא רק מזכירה בחטף שקיימות וריאציות כאלה.
התשובה נפסלת.
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תשובה ( )3אינה נכונה .לפי התשובה ,מטרת הפסקה לתאר את התוצאות החיוביות והשליליות של התרגיל של
אליוט .הפסקה אינה עוסקת בתוצאות חיוביות ושליליות של הניסוי ,אלא בתגובות חיוביות ושליליות של אנשים
אחרים ששמעו עליו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .לפי התשובה ,מטרת הפסקה לתאר תגובות שונות של אנשים לתרגיל של אליוט .הפסקה אכן
מפרטת סוגים שונים של תגובות ,חיוביות ושליליות.
 .18תשובה (  )1נכונה.
זוהי שאלה כללית המבקשת מאתנו למצוא כותרת מתאימה לקטע .נענה על השאלה הזו רק לאחר שענינו על כל
יתר השאלות .נסכם את הרעיון המרכזי של כל פסקה ונחפש תשובה שמקשרת בין כולן .הפסקה הראשונה מציגה
את "מילון העולם התחתון" ומה היתה מטרתו .הפסקה השנייה מציגה את הייחודיות של המילון :הוא נכתב על -
ידי פושעים .הפסקה השלישית מתארת את קורותיהם של מחברי המילון אחרי שהשתחררו מהכלא .נבדוק את
התשובות:
תשובה ( )1נכונה'" .המילון האמריקאי לשפת העולם התחתון' :עבודה מבפנים" .זו כותרת שמציגה את המילון,
ואת הייחודיות בכך שמי שכתב אותו הוא מהעולם הפנימי של הפשע (המונח  - inside jobעבודה מבפנים  -פירושו
גם פשע שמבוצע בתמיכת משתף פעולה).
תשובה ( )2אינה נכונה" .כלא גריי מדו :נותנים סיכוי שני לאסירים" .הנושא המרכזי של הקטע הוא המילון ,ולא
בית הכלא ממנו הגיעו כותביו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה'" .המילון האמריקאי לשפת העולם התחתון' :איך לבצע את הפשע המושלם" .המילון
מתאר מונחים משפת הפ ושעים במטרה לסייע לשוטרים ולשופטים ,ולא כדי לבצע פשעים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה" .מפושעים לאנשים כנים :חייהם של פרנק אולירי ומוריס ליפסיוס" .הנושא המרכזי של
הקטע הוא המילון ולא חייהם של מי שכתבו אותו .התשובה נפסלת.
 .19תשובה (  )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת על הרעיון המרכזי של הפסקה הראשונה ,וכיצד היא מתקשרת למילון האמריקאי לשפת
העולם התחתון .במשפט הראשון בפסקה נכתב שהמילון הוא מדריך לשפת עולם הפשע ,והוא אחד הספרים
המוזרים שפורסמו אי פעם .במשפט השני נכתב שהספר לא מיועד לפושעים פוטנציאלים אלא לשופטים ,עורכי דין,
עובדים סוציאליים ושוטרים .במשפטים הבאים מובאים ערכים לדוגמה מהמילון .כלומר ,מטרת הפסקה להציג
את מטרת המילון ואת תוכנו ,כפי שכתוב בתשובה (.)4
 .20תשובה (  )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה שואלים למי המילון מיועד .שורות " : 5-3הספר לא נועד להיות מדריך אימון לפושעים
פוטנציאליים ,אלא מקור רציני של מידע לשוטרים ,שופטים ,עורכי דין ועובדים סוציאליים" .רק בתשובה )(4
מופיע אחד מגורמים אלה.
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 .21תשובה (  )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת שעוסקת ברבי גולדין בפסקה השנייה .נחפש היכן מופיע רבי גולדין ,ונקרא לעומק את החלק
הרלוונטי .נקרא החל מהמשפט השני (שורה  .) 10רבי גולדמן היה היוזם של כתיבת המילון בזמן שהיה רב בכלא.
על אף שהפרויקט הוא לא מאד 'רבני' בטבעו ,האהבה של גולדמן לשפה והאהבה והניסיון לתת לאסירים פרויקט
חיובי הובילה אותו לכך.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה נכתב שניתן להסיק שרבי גולדמן כתב את רוב המילון .לפי הפסקה הוא רצה
לאפשר לאסירים להשתתף בפרויקט חיובי ולכן סביר שהם אלו שכתבו אותו (שמותיהם של הכותבים גם מופיעים
במפורש בהמשך הפסקה ) .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נכתב שניתן להסיק שרבי גולדמן השתמש בכסף שלו כדי לפרסם את המילון .אין
פירוט בקטע מאין הגיע המימון לכתיבת המילון .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נכתב שניתן להסיק שרבי גולדמן יזם הרבה פרויקטים בכלא .בפסקה תואר
פרויקט יחיד ולא מספר פרויקטים ועל כן לא ניתן להסיק זאת .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה נכתב שניתן להסיק שגולדמן האמין שלאסירים יש הפוטנציאל לתרום לחברה .על פי
האמ ירה בטקסט לפיה הוא האמין באנשים ובכך שהם יכולים לעשות דברים חיוביים ,ניתן להניח שהוא האמין
בפוטנציאל שלהם .התשובה מתאימה.
 .22תשובה (  )4נכונה.
זוהי שאלה ממוקדת בה אנחנו מתבקשים להבין מהפסקה השנייה משהו לגבי התורמים למילון .לפי המשפט
האחרון של הפסקה ,העורכים היו שני אסירים ,והתורמים לפרויקט ,היו שלושים אסירים נוספים ,שנבחרו בשל
המומחיות שלהם בתחומי פשע שונים .נבדוק תשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נכתב ש התורמים היו חברים של אולירי וליפסיוס .לפי הפסקה הכותבים
התורמים נבחרו בגלל היכרותם עם פשעים ולא עקב היותם חברים של העורכים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שהתורמים ביקרו בכלא פעמים רבות .לפי הפסקה מדובר באסירים ולא
ב"אורחים" בכלא .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נכתב שלכל התורמים היה רקע לשוני .בפסקה נכתב שלרבי גולדמן היה רקע
לשוני ,בעוד להם הייתה מומחיות בתחומי פשע שונים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה זו נכתב שלתורמים היה הרבה מידע לגבי סוגים ספציפיים של פשעים.
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