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 .1נגיש הוא משהו שקל להגיע אליו ,כשם שניכר (= בולט) הוא משהו שקל להבחין בו.
תשובה ) (1אינה נכונה :תשוש זה מישהו שהגיע בעצמו למצב של להתעייף.
תשובה ) (2אינה נכונה :נדוש הוא משהו שקשה לחדש.
תשובה ) (3אינה נכונה :תלול הוא משהו שקשה להעפיל אליו.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .2שבב הוא משהו שניתק מהעץ ללא כוונה ,כשם שפירור הוא משהו שניתק מהלחם ללא כוונה.
תשובה ) (1אינה נכונה :אבקה מורכבת מאוסף של גרגרים.
תשובה ) (2אינה נכונה :חרצן הוא חלק מהפרי שמוציאים בכוונה.
תשובה ) (4אינה נכונה :גשם מורכב מאוסף של טיפות.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .3דגל לבן הוא משהו שמסמל כניעה כשם שמחיאת כף היא משהו שמסמל שבח.
תשובה ) (1אינה נכונה :אבן נגף (= מכשול) זה ביטוי שמבטא הכשלה.
תשובה ) (3אינה נכונה :משיכת כתף היא סוג של תגובה שמסמל משהו (חוסר אכפתיות).
תשובה ) (4אינה נכונה :טביעת אצבע היא סממן ייחודי של זהות.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .4התפרסם זה יצא ממצב של אנונימיות כשם שהתרפא זה יצא ממצב של מחלה.
תשובה ) (1אינה נכונה :התפכח זה נכנס למצב של צלילות.
תשובה ) (2אינה נכונה :התלבט משמעו הביע חוסר החלטיות.
תשובה ) (3אינה נכונה :התנגד זה הביע חוסר הסכמה.
התשובה הנכונה היא ).(4

© כל הזכויות שמורות לקידום ידע והשכלה בע"מ

חשיבה מילולית  -פרק ראשון

-4-

 .5מתרגם משמעו מעביר משפה אחת לאחרת ,כשם שחלפן משמעו מעביר ממטבע אחד לאחר.
תשובה ) (1אינה נכונה :מתווך משמעו מקשר בין שני אנשים בביצוע עסקה אחת.
תשובה ) (3אינה נכונה :מיסיונר הוא אדם שמפיץ דת אחת.
תשובה ) (4אינה נכונה :מדובב גורם למישהו להשמיע קול.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .6איש אשכולות הוא אדם בעל הרבה ידע מתחומים שונים ,כשם שכולבו הוא חנות עם הרבה סחורה
מתחומים שונים.
תשובה ) (1אינה נכונה :אוקיינוס מורכב מהרבה מים.
תשובה ) (3אינה נכונה :פסיפס מורכב מהרבה אבן.
תשובה ) (4אינה נכונה :תחנת כוח מייצרת חשמל.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .7בשאלות השלמת משפטים ,נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה .אם
מוצאים תשובה מתאימה ,אין צורך לבדוק תשובות נוספות:
תשובה ) (1אינה נכונה .תמצות המשפט :קלמנוביץ' לא גינה זוועות ,אבל תומכיו טענו כי הוא חשש
מגינוי קולני ,כי זה יביא לתפנית טובה וכי פליטים רבים מצאו אצלו מקלט.
לא הגיוני שהוא יחשוש מתפנית טובה .אין הגיון פנימי במשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .תמצות המשפט :קלמנוביץ' לא גינה זוועות ,ומתנגדיו טענו כי גם אם היה מגנה,
היו ניצלים רבים ופליטים רבים היו מאבדים את חייהם.
לא סביר שמאותה פעולה מצד אחד יינצלו רבים ומצד שני ימותו רבים .אין הגיון פנימי במשפט .התשובה
נפסלת.
תשובה ) (3נכונה .תמצות המשפט :קלמנוביץ' לא גינה זוועות ,אבל תומכיו טענו כי הוא חשש שגינוי
קולני יזיק יותר משיועיל ,וכי פליטים רבים ניצלו כי שמר על שקט.
יש הגיון פנימי במשפט .התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .תמצות המשפט :קלמנוביץ' לא גינה זוועות ,ומתנגדיו טענו כי הכרזותיו
המופגנות מנעו פגיעות קשות...
אם קלמנוביץ' נמנע מלגנות אז הוא לא יצא בהכרזות מופגנות כלל .זאת ועוד ,לא סביר שמתנגדיו יבקרו
אותו על כך שמנע פגיעות קשות .אין הגיון פנימי במשפט .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .8בשאלות השלמת משפטים ,נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה .אם
מוצאים תשובה מתאימה ,אין צורך לבדוק תשובות נוספות:
תשובה ) (1אינה נכונה .תמצות המשפט :אני חושב שרצונו שיובל רוצה שמיקי ישאר בתפקידו מפני
שיובל מעריץ את תרצה .זאת מכיוון שתרצה רוצה את מיקי בתפקיד ,אף שברור שמיקי ממלא את
התפקיד היטב.
אם מיקי ממלא את תפקידו היטב ,אין ניגוד בין תפקודו לבין זה שתרצה רוצה שימשיך בתפקיד .מילת
הניגוד "אף" אינה מתאימה .אין הגיון פנימי במשפט .התשובה נפסלת.
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תשובה ) (2אינה נכונה .תמצות המשפט :אני חושב שיובל רוצה שמיקי ישאר בתפקידו לא מפני שיובל
מעריץ את תרצה .אמנם תרצה רוצה שמיקי יעזוב ,אך גם שאר חברי התזמורת חושבים שמיקי לא טוב
בתפקידו.
אם תרצה ויתר חברי התזמורת מסכימים שמיקי גרוע בתפקידו ,לא מובן מדוע יובל רוצה שהוא ישאר
בתפקיד .אין הגיון פנימי במשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .תמצות המשפט :אני חושב שזה שיובל רוצה שמיקי ישאר בתפקידו מוכיח שיובל
מעריץ את תרצה .זאת מכיוון שתרצה רוצה שמיקי יעזוב ,וברור שמיקי ממלא תפקידו בצורה טובה.
אם יובל מעריץ את תרצה ,סביר שהוא היה רוצה כמוה שמיקי יעזוב .אין הגיון פנימי במשפט .התשובה
נפסלת.
תשובה ) (4נכונה  .תמצות המשפט :אני חושב שיובל רוצה שמיקי ישאר בתפקידו משום שיובל מעריץ
את תרצה .זאת מכיוון שתרצה רוצה שמיקי ישאר בתפקידו ,אף ששאר חברי התזמורת אינם בעדו.
יש הגיון פנימי במשפט :תרצה היחידה שתומכת במיקי ,ומכיוון שיובל מעריץ אותה ,גם הוא תומך
במיקי .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4

 .9בשאלות השלמת משפטים ,נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה .אם
מוצאים תשובה מתאימה ,אין צורך לבדוק תשובות נוספות:
תשובה ) (1אינה נכונה .תמצות המשפט :אני בעד פרסום ספרים על מכשפים ,אף שלדעתי הם טובים...
כבר בחלק זה יש סתירה במשפט  -אם הוא חושב שהספרים טובים אז ברור שאין סיבה להתנגד
לפרסומם .מילת הניגוד "אף" אינה מתאימה .אין הגיון פנימי במשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .תמצות המשפט :אני נגד פרסום ספרים על מכשפים ,אף שלדעתי הם לא
מסוכנים .זאת מכיוון שאפילו אם תתווסף להם אזהרה ,לא תהיה בספרים אף סכנה.
אם הסכנה בספרים מזערית ,ויש דרך לבטלה כליל  -לא הגיוני לדרוש לאסור את פרסומם .אין הגיון
פנימי במשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .תמצות המשפט :אני בעד פרסום ספרים על מכשפים ,אף שלדעתי הם מזיקים.
אני מאמין שהסכנה תמנע אם תתווסף להם פנייה שקוראת לבחון אותם בביקורתיות ולא בספקנות.
אי אפשר לדרוש מהקוראים לקרוא בעין ביקורתית ומצד שני שלא יתייחסו בספקנות .אין הגיון פנימי
במשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .תמצות המשפט :אני בעד פרסום ספרים על מכשפים ,אף שלדעתי הם עלולים להיות
מסוכנים .עם זאת ,יש להוסיף להם אזהרה  -לקרוא בביקורתיות ולא לחקות את הכתוב בספרים אלו.
יש הגיון פנימי במשפט .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
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 .11זוהי שאלת פסקה בה יש לשים דגש על סדר השכבות במבנה הירח .לפי תחילת הפסקה ,מתחת למעטה
הקרח יש שכבה של מי מלח .כלומר ,מעטה הקרח מעל מי המלח .לאחר מכן נכתב כי ליבת הכוכב עשויה
ברזל ,ומסביבה סלעים .הליבה היא מרכז הכוכב ,כלומר השכבה הפנימית ביותר .לכן סדר השכבות
הוא:





מעטה קרח
מי מלח
סלעים
ברזל

התשובה הנכונה היא ).(2
 .11זוהי שאלת פסקה בה שלוש מהתשובות נובעות מהכתוב ויש לקבוע מה הטענה הנותרת ,כלומר אינה
משתמעת מהפסקה .לפי הפסקה ,במאי שרוצה להשמיט את שמו מסרט שביים ,צריך לקבל לכך אישור.
אישור זה ניתן רק אם מתקיימים שני תנאים:
 הבקשה מוגשת לפני יציאת הסרט לאקרנים הבמאי מוכיח שהסרט שּונה בניגוד לרצונוהתשובות עוסקות בסרט שבשם הבמאי שלו מופיע השם הבדוי "אלן סמית'י" ,מה שאומר שהסרט עמד
בתנאים הנ"ל .נפסול שלוש תשובות שעולות מהפסקה:
תשובה ) (1אינה נכונה :אם בשם הבמאי מופיע השם אלן סמית'י ,הרי שהאגודה השתכנעה ש"סרטו
נערך עריכה מקיפה בניגוד לרצונו" .כלומר ,ניתן להסיק שבמאי הסרט הרגיש שהסרט אינו משקף את
כוונותיו .הטענה נכונה לגבי הסרט ,ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :לפי הפסקה ,אם האגודה מאשרת לבמאי לא לקבל קרדיט אז שם הבמאי שיופיע
הוא שם בדוי וקבוע :אלן סמית'י .כלומר ,השם אלן סמית'י אינו שמו האמתי של הבמאי .הטענה נכונה
לגבי הסרט ,ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה :לפי הפסקה ,רק אם הבמאי הוכיח טרם יציאת הסרט את טענתו ,ייתכן שהאגודה
תאשר להחליף את שמו בשם הבדוי אלן סמית'י .כלומר ,לאחר שהסרט נכשל בקופות ,לא ייתכן שיתנו
לבמאי להתנער ממנו ולהסיר את שמו .הטענה אינה נכונה ולכן התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה :אם בשם הבמאי מופיע השם אלן סמית'י ,הרי שהאגודה השתכנעה ש"סרטו
נערך עריכה מקיפה בניגוד לרצונו" .הטענה נכונה לגבי הסרט ,ולכן התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .12זוהי שאלת כללים ,בה יש לקבוע איזו תשובה לא מנוגדת להוראות החוק המוצג בפסקה .כלומר ,יש
להבין את הכללים ולפסול תשובות שסותרות אותם.
הכללים נוגעים לשינוי זהותו של עד מוגן:
א .בית המשפט יכול להורות על הנפקת כל מסמך רק אם שוכנע שיש בכך צורך הגנתי.
ב .אסור להורות על הנפקת מסמך המעיד על כישורים /השכלה /רישיון ,אם לאותו עד אין אותם.
תשובה ) (1אינה נכונה  :לפי כלל ב' ,אסור להנפיק תעודת הוראה (שמעידה על כישורים והשכלה) למי
שאינו זכאי לה .התשובה נפסלת.
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תשובה ) (2נכונה :תעודת לידה אינה מעידה על כישורים ,השכלה או רשיון ,ולכן בית המשפט יכול
להורות על הנפקתה .פעולה זו אינה מנוגדת לחוק .התשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה :לפי כלל ב' ,אסור להנפיק רישיון למשאית ,לעד שלא זכאי לרישיון שכזה.
התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה  :לפי כלל א' ,בית המשפט יורה על הנפקת מסמכים רק אם יש בכך צורך הגנתי.
בתשובה זו מתואר מקרה בו בית המשפט לא שוכנע שהתעודה הכרחית להגנה על העד ,ולכן הוצאת
תעודה זו מנוגדת להוראות החוק .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .13זו שאלת כללים ,בה יש להשמיט טענה כך שתישאר סתירה בין הטענות הנותרות .במילים אחרות ,עלינו
להחליט איזו טענה לא תפתור את הסתירה.
בשלב הראשון ,נרצה למצוא את הסתירה .בשלב השני ,נחליט איזו טענה לא תפתור את הסתירה אם
תושמט.
לפי תשובה ) ,(1אלכנסדרה ועירית חברות של מיכל.
לפי תשובה ) ,(2כל החברות של מיכל מתגוררות בירושלים :לפיכך ,אלכסנדרה ועירית צריכות לגור
בירושלים.
לפי תשובה ) ,(3דנה אינה חברה של מיכל .פרט למידע זה איננו יודעים כלום על דנה.
לפי תשובה ) , (4אלכסנדרה ודנה מתגוררות בתל אביב .דנה אינה חברה של מיכל ולכן עיר מגוריה לא
רלוונטית .עם זאת ,העובדה שאלכסנדרה מתגוררת בתל אביב מהווה סתירה לתשובה ).(2
כדי להשאיר את הסתירה בעינה ,נשמיט את המשפט שלא רלוונטי לסתירה זו .במקרה זה ,העובדה
שדנה אינה חברה של מיכל לא תורמת ולא גורעת מהסתירה הנתונה ,ולכן עובדה זו מיותרת .אפשר
להשמיט את תשובה ) ,(3ועדיין תיוותר סתירה מכך שאלכסנדרה גרה גם בירושלים (משילוב תשובות
) (1ו )(2)-וגם בתל אביב (לפי תשובה ).)(4
התשובה הנכונה היא ).(3
 .14זוהי שאלת עריכת ניסוי ,בה יש למצוא אילו תשובות מספקות הסבר אפשרי לנתוני השאלה ,ולסמן את
התשובה הנותרת .נתון שיש זוג תשובות ששילובן יוצר הסבר אפשרי .נמצא אותן ,ולאחר מכן נחפש את
התשובה הנוספת שלבדה מספקת הסבר חלופי.
לפי תשובה ) ,(1ברשת החנויות "זורר" יש כתובות עם צבעים עזים .לפי תשובה ) ,(4גירויים חזותיים
חזקים מושכים בני נוער ולא מבוגרים .צירוף שתי הטענות יקנה הסבר לנתונים :רוב הלקוחות של רשת
זורר הם בני נוער ומוצרי הנוער שם מצליחים  -משום שיש בחנויות שלטים צבעוניים שמושכים בני נוער.
תשובות ) (1ו (4)-נפסלות.
תשובה ) (2מעניקה אף היא הסבר לנתונים :ברשת "זורר" יש הנחות מיוחדות לבני נוער ולכן היא
מצליחה ביותר עם קהל זה.
התשובה הנותרת היא ) - (3גם אם בני נוער הם הצרכנים העיקריים של מוצרי ספורט ,אין זה מסביר
מדוע הם רוכשים יותר מרשת "זורר" ולא מרשתות ספורט מתחרות.
התשובה הנכונה היא ).(3
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 .15זוהי שאלת פסקה ,בה יש למצוא טענה שמשתמעת מהפסקה .לשם כך ,יש לקרוא את הפסקה בעיון
ולתמצת את עיקרי הדברים אותם ניתן להסיק :ראשית ,נכתב כי מרחקו של שבתאי מהשמש הוא 1.4
מיליארד קילומטרים ,ומרחק זה רחוק מקו הקרח .כלומר ,מרחקו של קו הקרח מהשמש הוא פחות מ-
 1.4מיליארד ק"מ .שנית ,נכתב כי רק מעבר לקו הקרח ,קרח יכול להשאר קפוא ולא להינמס .לבסוף,
נאמר כי לכדור הארץ לא יכולות להיות טבעות קרח שכן כדור הארץ קרוב מדי לשמש.
מנתונים אלו ניתן להסיק כי כדור הארץ לא נמצא מעבר לקו הקרח .אם הקרח בשבתאי נשאר קפוא,
ואילו בכדור הארץ הוא יימס ,אזי קו הקרח נמצא בינהם.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .16זוהי שאלת פסקה בה מתואר ספר של דקארט ,ורבים מציגים ספר זה באופן שגוי .יש למצוא בתשובות
יצירה שמוצגת באופן שגוי בצורה דומה .על מנת לענות על השאלה באופן יעיל ,יש לנסח את הטעות
במקרה של דקארט ואחר כך לחפש טעות דומה בתשובות:
לפי תחילת הפסקה ,רבים מציגים את ספקו של דקארט כיצירת מופת של ספקנות ,כלומר מתוך יצירתו
יש להסיק כי אסור להיות בטוחים בדבר .אולם ,לפי המשך הפסקה ,דקארט השתמש בספקנות דווקא
כדי להוכיח ששום דבר למעשה אינו מוטל בספק .כלומר ,היצירה של דקארט מציגה רעיון מסוים  -אך
זו טעות להתייחס אליו כאל כוונת המחבר ,שכן בהמשך הוא משתמש בו כדי להגיע למסקנה הפוכה .יש
למצוא פרשנות מוטעית שכזו בין התשובות .נחפש יצירה בה נראה שליוצר יש כוונה כלשהי ,אך אחר כך
היוצר משתמש בה כדי להגיע למסקנה הפוכה:
תשובה ) (1אינה נכונה :בתשובה זו אנו עדים למקרה בו פרשנות השירים נעשתה באופן שונה מכוונת
המחבר ,אך זו לא היתה מטרתו של ליר להוביל לבסוף למסקנה הפוכה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :בתשובה זו מתואר ספר שמוצג בו רעיון מסוים ,אך למעשה המחבר מעמיק בו
הרבה יותר משנדמה .עם זאת המסקנה של קאנט אינה הפוכה לחלוטין מזו שמייחסים לו .התשובה
נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :בתשובה זו מתוארת כוונתו של דרווין באופן לא מדויק ,אך דרווין לא טען כי
"החזק שורד" רק כדי להוביל בסופו של דבר למסקנה הפוכה לגמרי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה :שרדינגר הציג את משל החתול ,לכאורה כדי להציג פרשנות לתורת הקוונטים .אולם
זו טעות לקבוע שזו היתה כוונתו ,שכן למעשה הוא משתמש במשל כדי להגיע למסקנה הפוכה ששוללת
את הפרשנות הזו .זה תהליך דומה לזה של דקארט .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .17זו שאלת פסקה בה יש למצוא טענה שמתמצתת את המסר של החוקר .בלוך טוען כי קיימת גישה לפיה
קשה לחקור היסטורית אירועים שקרו לאחרונה .בלוך יוצא נגד גישה זו :לטענתו ,גישה זו מייחסת
להיסטוריונים חוסר יכולת לשלוט ברגשותיהם .בנוסף ,הוא טוען כי לרגשות אין בהכרח הבדל בין משהו
שקרה לאחרונה למשהו שקרה לפני הרבה זמן (כלומר ,רגשות יכולים להשפיע על אירועים קרובים יותר
או פחות לזמננו) .כלומר ,בלוך טוען כי הגישה המוצגת לא נכונה ,וכי למעשה היסטוריון כן יכול לחקור
נושאים מהעבר הקרוב .הוא מסביר זאת בעובדה שקרבת רגשותיו לאירוע מסוים אינה תלויה בזמן
שחלף מאז.
התשובה הנכונה היא ).(4
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 .18בשאלה זו עלינו לקבוע על פי הפסקה השנייה למי המילה "התוקף" (בשורה  )8מתייחסת .בשורה זו
נאמר כי התוקף נוגע בצמח ונפגע מהמטבוליטים המשניים .לאחר מכן מוצגת דוגמה בה קוטפי סלרי או
קונים ,לקו בפריחה בעורם אחרי שנגעו בסלרי .לכן ,ניתן להסיק כי "התוקף" הוא קוטפי הסלרי.
התשובה הנכונה היא ).(2

 .19בפסקה השלישית נכתב כי דרך התמודדות של צמחים עם חיידקים מסויימים היא "תגובת רגישות-
יתר" .זו תגובה לחיידק או נגיף שתוקפים אזור מסוים בצמח .הצמח למעשה יוצר "אזור קטן שמת"
מסביב לאזור הפגוע ,שלא מאפשר לחיידקים להתקיים ולהתפשט .כלומר ,האזור המת יוצר מעין
"חגורת ביטחון" לצמח שמונעת מהנגיף או החיידק להתקדם ולפגוע באזורים נוספים.
התשובה הנכונה היא ).(1

 .20בשאלה זו יש לקבוע מדוע המילה "רעיל" (שורה  )22נתונה במירכאות .השמת מירכאות על מילת תיאור
מדגישה את העובדה שהתיאור איננו נכון לחלוטין או אינו מדויק .בפסקה מתארים כי אמנם יש צמחים
הרעילים לבעלי חיים ,אך יש בעלי חיים שפיתחו עמידות לצמחים אלו ,וצמחים אלו כבר לא רעילים
עבורם .לכן ,עבור זן זחלי הפרפר "דנאית מלכותית" ,צמחים הרעילים לבעלי חיים שונים ,אינם רעילים
להם ,מה שמסביר את הימצאות המירכאות.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .21בשאלה זו יש לקבוע מה אפשר ללמוד מכך ש"בבעלי חיים כאלה חלו שינויים פיזיולוגיים שביטלו את
רגישותם להשפעות של אחדים מהמטבולים המשניים" (שורות  .)22-19בפסקה הרביעית כתוב שיש בעלי
חיים שפעם היו רגישים למטבוליטים משניים ,אך גופם עבר שינויים שהובילו לכך שהם כבר אינם
רגישים לאותם מטבוליטים .כלומר המטבוליטים הללו רעילים לכל החיות פרט לאלו שעברו אותם
שינויים פיזיולוגיים.
תשובה ) (1אינה נכונה :בעלי חיים שעברו שינויים אוכלים את הצמחים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :דווקא בעלי החיים שעברו שינויים אוכלים את הצמחים והצמח לא מוגן
מפניהם .הטענה בתשובה הפוכה מהכתוב בקטע .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :משיכת בעלי חיים למטבוליטים המשניים מתרחשת רק בזנים ספורים של בעלי
חיים שעברו שינויים פיזיולוגיים ,ולא מכמות רבה של מטבוליטים אלו .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה :גם אם יש מינים מסוימים של בעלי חיים שפיתחו עמידות בפני המטבוליטים
המשניים ,הם עדיין מגינים על הצמח ממינים אחרים של בעלי חיים .אפילו בדוגמה המובאת בקטע של
זחל הדנאית שפיתח עמידות למטבוליטים המשניים  -מוזכר שעבור טורפי הזחלים ,המטבוליטים עדיין
רעילים .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
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 .22בשאלה זו יש לבחור איזו טענה לגבי רעילותם של המטבוליטים המשניים לאדם ,נכונה לפי הפסקה
האחרונה .נפסול שלוש תשובות:
תשובה ) (1אינה נכונה :בשורה  30נכתב כי יש מטבוליטים משניים הרעילים לאדם .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :נאמר בפסקה שחומרי הדברה מלאכותיים יקרים ומזיקים לסביבה ביחס
למטבוליטים משניים ,אך אין התייחסות למי רעיל יותר .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה :לפי המשפט האחרון בקטע ,יש צמחים שהיו רעילים לאדם ,ולכן הפחיתו את רמת
המטבוליטים המשניים בהם .התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה :לפי שורה  ,28משתמשים במטבוליטים בכדי להפחית שימוש בחומרי הדברה
מלאכותיים ,כלומר הם יכולים להחליף אותם .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .23בשאלה זו יש למצוא אמצעי ההתגוננות שלא מעורבים בו מטבוליטים משניים .נפסול  3תשובות:
תשובה ) (1אינה נכונה :בשורות  7-5מוזכר שהריח של לימון או נענע מקורו בטרפנים (סוג של מטבוליטים
משניים) והוא דוחה חרקים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה :בפסקה השלישית נכתב על "תגובת רגישות-יתר" כי זהו תהליך של תאי הצמח ,אך
לא נכתב כי מעורבים בתהליך זה מטבוליטים משניים .התשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה :בשורה  15נכתב כי מטבוליטים משניים משתתפים בתהליך "ההתחסנות" על
אף שלא מובן עדיין התהליך במלואו .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :לפי שורות  ,25-22הפרפר רעיל אך ורק בגלל שהוא אכל מטבוליטים משניים.
התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .1מרפד היא פעולה ההופכת ישיבה ליותר נוחה ,כשם שמנקד היא פעולה ההופכת קריאה ליותר נוחה.
תשובה ) (1אינה נכונה :מרדים היא פעולה שגורמת למישהו להיכנס למצב של שינה.
תשובה ) (2אינה נכונה :מטעה היא פעולה שגורמת למישהו אחר לבצע שגיאה.
תשובה ) (3אינה נכונה :מתקדם זה מתקרב למצב של הגעה.
התשובה הנכונה היא ).(4

 .2המילה "פה" מביעה משהו (מיקום) נוכחי בעוד הצירוף "אי שם" מביע מיקום רחוק ומעורפל ,כשם
שהמילה "עכשיו" מביעה משהו (זמן) נוכחי בעוד המילה "מתישהו" מביעה זמן רחוק ומעורפל.
תשובה ) (1אינה נכונה :המילים "תמיד" ו"לעיתים" מביעות תדירות ,אך אף אחת מהן אינה מצביעה
על משהו נוכחי ,ואף אחת מהן לא מעורפלת יותר.
תשובה ) (2אינה נכונה :המילה "היום" מביעה זמן ספציפי וגם המילה "אתמול" מביעה זמן ספציפי
(ומוקדם יותר).
תשובה ) (3אינה נכונה :המילה "מזמן" מביעה זמן רחוק ומעורפל ,וגם המילה "אי אז" מביעה זמן רחוק
ומעורפל.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .3אטב מקבע משהו לחבל כביסה כשם שמסמר מקבע משהו לקיר.
תשובה ) (1אינה נכונה :מגהץ הוא כלי שמשתמשים בו על גבי קרש גיהוץ.
תשובה ) (2אינה נכונה :קולב הוא משהו שעליו תולים מעיל.
תשובה ) (4אינה נכונה :עט הוא כלי שמשתמשים בו על גבי שולחן כתיבה.
התשובה הנכונה היא ).(3
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 .4הערים זה גרם למישהו אחר להיות הּולך שולל כשם שהיסה זה גרם למישהו אחר להיות נאלם.
תשובה ) (1אינה נכונה :ליהג זה דיבר שטויות ,כלומר לא היה נאלם.
תשובה ) (2אינה נכונה :דמם זה נהיה נאלם בעצמו.
תשובה ) (3אינה נכונה :דובב זה גרם למישהו אחר להפסיק להיות נאלם.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה הערים היא :פעל בתחבולה" ,עבד על מישהו".
משמעות הביטוי "הּולך שולל" היא :רּומה" ,עבדו עליו".
משמעות המילה היסה היא :השתיק.
משמעות המילה נאלם היא :השתתק.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .5ססגוני זה משהו בעל הרבה צבעים שונים ,כשם שמפורט זה משהו בעל הרבה פרטים שונים.
תשובה ) (1אינה נכונה :כוחני זה מישהו שמשתמש בהרבה כוח.
תשובה ) (2אינה נכונה :ריחני זה משהו שמפיץ ריח (ריח אחד ולא ריחות שונים).
תשובה ) (4אינה נכונה :מנומק זה משהו בעל נימוק (לא בהכרח הרבה נימוקים שונים).
התשובה הנכונה היא ).(3
 .6פרח זה משהו שפעם היה ניצן ,כשם שתיש זה משהו שפעם היה גדי.
תשובה ) (1אינה נכונה :מקור זה חלק (פה) של ציפור.
תשובה ) (2אינה נכונה :מבוא זה התחלה של משהו (חיבור) בעוד שסיכום זה סופו.
תשובה ) (3אינה נכונה :פנקס זה מחברת קטנה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .7זו שאלת עריכת ניסוי בה יש לקבוע מה יכולה להיות תשובת הפרופסור ,שתסביר את הממצא המוצג
בפסקה .לפי הכתוב ,דווקא במדינות מפותחות עם תוחלת חיים גבוהה יש מקרים רבים יותר של מחלה
מסויימת ,מאשר במדינות נחשלות עם תוחלת חיים נמוכה .נחפש הסבר הגיוני לכך:
תשובה ) (1אינה נכונה :אם לטיפולים תרופתיים אין השפעה של ממש ,הם לא יכולים להסביר את
ההבדל בין המדינות המפותחות לנחשלות .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה :אם מדובר במחלה שתוקפת רק קשישים ,מובן מדוע במדינות מפותחות בהן רוב
האנשים מגיעים לגיל זקנה ,יחלו בה יותר אנשים מאשר במדינות עניות בהן רוב התושבים לא מגיעים
לגיל זה .התשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה :תשובה זו לא עוסקת כלל בהבדל בין מדינות מפותחות למדינות נחשלות ,ולכן
לא יכולה לספק הסבר להבדל שנמצא בממצאים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :תשובה זו לא מסבירה את הממצא אלא סותרת אותו  -לפי התשובה ,במדינות
מפותחות נמנעים הרבה מקרים של המחלה ,בעוד לפי הממצא דווקא במדינות אלו המחלה שכיחה יותר.
התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .8זוהי שאלת פסקה בה יש להחליט איזה מבין המקרים בתשובות הוא הדומה ביותר לתשובה שהייתה
תוכנת מחשב מפיקה עד לפני כמה שנים .מהפסקה ניתן להבין כי מענה של מחשב עד לפני כמה שנים
היה כרוך במענה רדוד שאמנם עונה על השאלה ,אך לא מבין את כוונתו האמתית של השואל .בפסקה
מובאת דוגמה :כששואלים "האם את יודעת מה השעה" כוונתו של השואל היא לשמוע מה השעה ,ואילו
התוכנה ענתה "כן ,אני יודעת" .נחפש התנהגות דומה בתשובות :תשובה ) (2מתאימה :כשאדם שואל
"איפה אני?" הוא מתכוון לקבל את שם הרחוב או השכונה בהם הוא נמצא .התשובה "אתה במכונית",
אמנם עונה על השאלה אך לא על כוונתו של השואל.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .9זוהי שאלת פסקה בה יש לקבוע לשם מה מציין החוקר שבאך יצא לדו-קרב .בתחילת הפסקה נאמר כי
אנשים חוש בים שבאך היה משעמם כי בתמונת הדיוקן היחידה שלו הוא נראה זקן וחסר רגש .אך
למעשה ,לפי הופמן ,באך היה ההפך הגמור ,ולראיה  -הוא ישב בכלא ,יצא לדו-קרב והוליד עשרים ילדים
 מעשים שכלל אינם מזוהים עם אנשים משעממים .כלומר ,הופמן מציין שבאך יצא לדו-קרב כדילהמחיש שהוא לא היה מיושן ומשעמם.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .11זוהי שאלת עריכת ניסוי בה יש לבחור את התשובה שאינה מחלישה את השערת החוקרים .לפי הפסקה,
חוקרים גילו כי בשבט הטופלו בו אוכלים תבלין מתימין ,חולים פחות מבשבטים אחרים ,ושיערו
שהתבלין הוא הגורם שהופך אותם לבריאים יותר .נפסול שלוש תשובות המחלישות השערה זו:
תשובה ) (1אינה נכונה :לפי התשובה ,בני שבט הטופלו גם נמנעים מעישון ומצריכת אלכוהול .זהו הסבר
חלופי להשערת החוקרים ,שכן יתכן ובני השבט בריאים יותר בגלל שאינם שותים ומעשנים ואין לכך
קשר לתבלין .הסבר חלופי מחליש את ההשערה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :לפי התשובה ,בשבט אחר דווקא מי שמשתמש בתבלין ,חולה יותר מיתר חברי
השבט .תשובה זו מציגה דוגמה סותרת ,ולכן מחלישה את ההשערה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :לפי התשובה ,בני שבט הטופלו גם מתחסנים מפני מחלות מסוכנות בניגוד ליתר
השבטים .זהו הסבר חלופי להשערת החוקרים ,שכן יתכן והם בריאים יותר רק בגלל החיסונים .הסבר
חלופי מחליש את ההשערה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה :לפי התשובה ,התבלין משמש את בני שבט הטופלו להכנת מאכלים המזיקים לבריאות.
היות שהם משתמשים בו למאכלים מזיקים ולמרות זאת חיים יותר ,ניתן להסיק כי לתבלין אכן יש
סגולות מרפא .טענה זו מחזקת את המסקנה .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
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 .11בשאלות השלמת משפטים ,נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה .אם
מוצאים תשובה מתאימה ,אין צורך לבדוק תשובות נוספות:
תשובה ) (1אינה נכונה .תמצות המשפט :מספר בוגרי המדעים מידלדל ,ומשום כך החברות משיגות
בקלות כוח אדם איכותי...
כבר כאן יש סתירה :אם מאגר העובדים מידלדל לא הגיוני שיותר קל לגייס עובדים .אין הגיון פנימי
במשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .תמצות המשפט :מספר בוגרי המדעים גדל ,ומשום כך החברות זוכות לחיזורים
מצד כוח אדם מיומן .בשל כך המשכורות קופצות...
אם יש יותר עובדים בשוק העבודה ,והם מחזרים אחרי החברות ,אז המשכורות דווקא צריכות לרדת
ולא לעלות .אין הגיון פנימי במשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה .תמצות המשפט :מספר בוגרי המדעים מצטמצם ,ומשום כך החברות מתחרות על כוח
אדם מיומן .לכן המשכורות קופצות ואפילו עובדים מתחילים אינם מתפשרים על תפקידים פשוטים.
יש הגיון פנימי במשפט .התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .תמצות המשפט :מספר בוגרי המדעים מתרחב ,ומשום כך החברות מוצפות בכוח
אדם מיומן .בשל כך המשכורות קופצות...
אם השוק מוצף בעובדים ,סביר שהמשכורות ירדו ולא ירקיעו שחקים .אין הגיון פנימי .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .12בשאלות השלמת משפטים ,נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה .אם
מוצאים תשובה מתאימה ,אין צורך לבדוק תשובות נוספות:
תשובה ) (1אינה נכונה .תמצות המשפט :מזכות הערעור נובע שבית משפט מחוזי צריך לדון בעניין שנידון
בבית משפט "נמוך" ולא יאפשר לאדם שנשפט בבית המשפט הנמוך ,להציג את טיעונו במחוזי.
מצד אחד כתוב שהמחוזי צריך לדון בערעור של מי שלא מרוצה ,ומצד שני כתוב שהוא לא יאפשר זאת.
אין הגיון פנימי במשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה .תמצות המשפט :עקרון אי-ההתערבות מחייב בית משפט מחוזי לא לדון בעניין שנידון
בבית דין רבני ,ולא לעודד את מי שלא מרוצה מפסיקת בית הדין הרבני להציג עניינו במחוזי.
יש הגיון פנימי במשפט :בית המשפט המחוזי צריך להימנע מהתערבות בהחלטות בתי דין רבניים.
התשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה .תמצות המשפט :הצדק מחייב שבית משפט מחוזי יימנע מלדון בעניין חסר צדק
מבית משפט אחר ,וידרבן את מי שלא מרוצה מהפסיקה בבית משפט אחר ,להציג עניין זה בפני המחוזי.
מצד אחד כתוב שהמחוזי צריך להימנע מלדון בערעור של מי שלא מרוצה ,ומצד שני כתוב שהוא יעודד
ערעור כזה .אין הגיון פנימי במשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .תמצות המשפט :מן החוק נגזר כי המחוזי יימנע מלדון בעניין הנמצא בסמכות
של בית משפט "גבוה" יותר ,ויעודד את מי שלא מרוצה מפסיקת בית המשפט הגבוה להציג את טיעונו
במחוזי .מצד אחד כתוב שהמחוזי צריך להימנע מלדון בעניין גבוה ,ומצד שני כתוב שהוא יעודד דיון
כזה .אין הגיון פנימי במשפט .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .13בשאלות השלמת משפטים ,נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה .אם
מוצאים תשובה מתאימה ,אין צורך לבדוק תשובות נוספות:
תשובה ) (1נכונה .תמצות המשפט" :אדם חולה  -מבקש עזרה .אם המחלה חוזרת ,הוא כבר יתייאש":
הנה ,יוסי ישן טוב אחרי תקופה שהיה ישן גרוע ,ועכשיו כשהוא שוב ישן גרוע ,הוא אינו הולך לרופאים
כדי שיעזרו לו.
כלומר ,כמו בפתגם כש"המחלה" (נדודי שינה) של יוסי חזרה בשנית ,הוא התייאש מללכת לרופאים
לעזרה .התשובה מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה .תמצות המשפט" :אדם חולה  -מתעלם מזה .אם המחלה חוזרת ,הוא יתאמץ
לחפש מרפא" :הנה ,יוסי ישן טוב אחרי תקופה שהיה ישן גרוע ,ועכשיו כשהוא שוב ישן גרוע ,הוא הולך
לרופאים שיעזרו לו כמו בפעם הראשונה.
לפי הפתגם ,בפעם הראשונה שחולים ,מתעלמים מזה .ואילו יוסי כן הלך לרופאים בפעם הראשונה .אין
הגיון פנימי במשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .תמצות המשפט" :אדם חולה  -מחפש מרפא .אם המחלה חוזרת ,הוא יחפש
כפליים" :הנה ,יוסי ישן טוב אחרי תקופה שהיה ישן גרוע ,ועכשיו כשהוא שוב ישן גרוע ,הוא אינו הולך
עוד לרופאים.
לפי הפתגם ,כשהמחלה חוזרת מתאמצים כפליים ,ואילו יוסי הפסיק ללכת לרופאים כש"המחלה"
חזרה .אין הגיון פנימי במשפט .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :תמצות המשפט" :אדם חולה  -מתייאש .אם המחלה חוזרת ,הוא עוד יותר
מתייאש" :הנה ,יוסי ישן טוב אחרי תקופה שהיה ישן גרוע ,ועכשיו כשהוא שוב ישן גרוע ,הוא הולך
הרבה לרופאים בתקווה שיעזרו לו.
לפי הפתגם ,כשהמחלה חוזרת מתייאשים כפליים ,ואילו יוסי התחיל ללכת לרופאים כש"המחלה"
חזרה .אין הגיון פנימי במשפט .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .14זוהי שאלת פסקה בה יש לקבוע איזו מבין הטענות שבתשובות משתמעת מהפסקה .בפסקה נכתב כי לפי
האסכולה ההיפר-מודרניסטית בשחמט ,ניתן להשתלט על מרכז הלוח גם באמצעות הצבת כלים בצידי
הלוח ,זאת בניגוד לשחמטאים שקדמו להיפר-מודרניסטית שטענו כי יש לתקוף לשם כך ישירות את
מרכז הלוח .למעשה ,שתי הגישות סברו כי יש להשתלט על מרכז הלוח ,אך רק השחמטאים המוקדמים
חשבו שחייבים לתקוף אותו ישירות.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .15זו שאלת פסקה בה יש לקבוע מהי הטענה המרכזית בפסקה .לפי הכתוב ,בשביל לבצע הליכי קבלת
החלטות בדמוקרטיה ,שיבטאו שוויון בין האזרחים ,אין חובה לספור את קולות הצבעות כלל האנשים.
הפסקה מציגה גישה שוויונית נוספת ושונה :לפי הגישה המוצגת ,אם בכל הצבעה ,ייבחר אדם באקראי,
ודעתו תתקבל – יהיה עדיין שוויון פוליטי (כי סיכויו של כל מצביע להשפיע היא זהה) .ייתכן וההחלטה
לא תתאים לעמדת הרוב ,אך השוויון הפוליטי ישמר .במילים אחרות ,בכדי לקיים שוויון פוליטי ,אין
הכרח לקיים את מנגנון "הכרעת הרוב".
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .16זוהי שאלת כללים .יש לשים לב להבדל בין תנאי הכרחי לתנאי מספיק:
תנאי הכרחי הוא תנאי שבהכרח קיים בכל מחשב ,אבל הוא יכול להתקיים גם בדברים שאינם מחשב.
כלומר :מחשב  מקיים את התנאי ההכרחי.
תנאי מספיק ,הוא תנאי שכל מי שמקיים אותו הוא בוודאות מחשב ,אך יכולים גם להיות מחשבים שלא
מקיימים אותו .כלומר :מקיים את התנאי המספיק  מחשב.
תשובה ) (1אינה נכונה :אם חישוב  1+1הוא תנאי מספיק ,והחפץ מחשב נכונה חישוב זה ,אז החפץ הוא
בוודאות מחשב .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :החפץ לא מחשב נכונה את החישוב  .4+5אך אם זה תנאי מספיק יכולים גם
להיות מחשבים שלא מקיימים אותו  -כלומר ייתכן שהחפץ מחשב וייתכן שלא .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :אם חישוב  1+1הינו תנאי הכרחי ,אז כל מחשב מקיים אותו ,אך ייתכן שיש עוד
תנאים הכרחיים ולכן לא ניתן לקבוע בוודאות את מהות החפץ .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה :אם חישוב נכון של  4+5הינו תנאי הכרחי ,אז כל מחשב מוכרח לקיים אותו .החפץ
הנתון נכשל בחישוב זה ,ולכן ניתן לקבוע בוודאות שחפץ זה אינו מחשב .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .17זו שאלת פסקה בה יש להחליט איזו תשובה מציגה תיאור נכון של רמות  TSHו T3-בדם של אדם הסובל
מפעילות יתר של בלוטת התריס .לפי הפסקה ,פעילות יתר של בלוטת התריס משמעותה שהבלוטה
פועלת יותר מכפי שמורה לה המוח .כלומר המסר מהמוח תקין ,ואילו פעילות הבלוטה מוגברת .בנוסף,
נתון בפסקה כי המוח אחראי על ייצור הורמון  ,TSHכלומר הורמון זה יימצא בדם בכמות ממוצעת שכן
אין בעיה עם המסר מהמוח .לעומת זאת ,הבלוטה פועלת באופן מוגבר ,והבלוטה מייצרת את הורמון
 ,T3ולכן נמצא בדם כמות גדולה של הורמון זה.
התשובה הנכונה היא ).(4

 .18בשאלה זו יש לקבוע מהי "הסיבה הצורנית" של שולחן לפי הפסקה השנייה .נכתב בשורה  7כי הסיבה
הצורנית שלו היא העובדה שהוא מורכב ממשטח המחובר לארבע רגליים .למעשה הסיבה הצורנית שלו
היא העובדה שיש לו מאפיינים קובעים שיש לשולחנות.
התשובה הנכונה היא ).(4

 .19בשאלה זו יש להחליט לפי הפסקה השנייה ,איזו 'סיבה' מהווה החשמל שבסוללה .ראשית ,נאפיין את
הסוללה לפי סיבותיו של הפילוסוף היווני אריסטו .סוללה עשויה מחומרים מסוימים (סיבה חומרית),
יש לה צורה מסוימת (סיבה צורנית) ,יש מפעל שייצר אותה (סיבה פועלת) ,ולבסוף יש את המטרה לשמה
נוצרה הסוללה (סיבה תכליתית) .ניתן להסיק כי החשמל שסוללה מייצרת יכולה להתאים לסיבה
התכליתית שלה  -זו המטרה לשמה מייצרים סוללות.
התשובה הנכונה היא ).(4
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 .20בשאלה זו צריך לקבוע מהם ה"יסודות הכימיים האחרים" המוזכרים בשורה  .14בשורה זו ובזו שלפניה
נכתב כי סיבתו החומרית של תפוח היא חמצן ,פחמן ,מימן ויסודות כימיים אחרים ,כלומר היסודות
הכימיים האחרים הם כל היסודות המרכיבים את הנבט חוץ מחמצן ,פחמן ומימן.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .21בשאלה זו יש לקבוע למי מתייחסת המילה "ממנו" בשורה  .15במשפטים אלו מדברים על סיבתו
החומרית של נבט התפוח ואילו במשפט שלאחריו על סיבתו הפועלת .סיבה פועלת היא הגורם שיצר את
הנבט ,ואמנם נבט התפוח מתפתח מזרע של תפוח .לכן ,המילה "ממנו" מצביעה על זרע התפוח.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .22בשאלה זו יש לקבוע איזו מהטענות המובאות בתשובות אינה אחת מטענותיו של פרופ' ליבוביץ'
מהפסקה האחרונה .נפסול  3תשובות:
תשובה ) (1אינה נכונה :לפי שורה  ,27ליבוביץ' אכן טוען כי המדע המודרני לא עוסק בסיבה התכליתית.
התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :לפי שורה " 20איננו מגדירים את החומר שדבר-מה עשוי ממנו כסיבת קיומו של
דבר זה" .אם כך ,הטענה העולה בתשובה זו היא אכן טענה של ליבוביץ' .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :לפי שורה " 21את צורתו של דבר-מה איננו רואים כסיבה לקיומו ,אלא כמאפיין
שלו" .המילה מאפיין שקולה למילה תכונה ,כך שזו אכן טענה שליבוביץ' העלה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה :בפסקה נאמר כי הסיבה התכליתית קיימת רק בעיני האדם (או לכל הפחות אינה
נחקרת בדיון המדעי) ,אך זה לא נאמר על הסיבה הפועלת .הטענה אינה עולה מדבריו של ליבוביץ'.
התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .23בשאלה זו יש לקבוע מהו נושא הקטע .לשם כך נקבע מהו הנושא של כל פסקה בנפרד.




פסקה ראשונה  +שנייה :הסבר והדגמה לתורתו של אריסטו לגבי ארבע הסיבות.
פסקה שלישית :הרחבת ההגדרה של אריסטו לאובייקטים בטבע (ולא רק חפצים שיצר האדם).
פסקה רביעית :גישתו של פרופ' ליבוביץ' שמייצג את המדע המודרני.

תשובה ) (1אינה נכונה :אריסטו לא מייצג את החשיבה המודרנית ,וליבוביץ' לא מבקר אותה ,אלא
מייצג אותה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :ליבוביץ' מוצג בקטע זה כמבקר של התורה של אריסטו ,מכאן שהוא לא מוסיף
סיבה נוספת לגישתו .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה :בקטע מוצגת ומוסברת גישתו של אריסטו בפסקאות הראשונות .בפסקה האחרונה
מוצגת ביקורת של ליבוביץ' .התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה :הקטע לא עוסק במקור שממנו נשאב הידע של אסכולות שונות במדע .התשובה
נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
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פתרונות  -חשיבה כמותית  -פרק ראשון
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה

1

2
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4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14
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1

4

4

2

2

2

4

1

4

1

1

3

1

3

2

16

17

18

19

21

4

1

2

4

4

 .1זוהי שאלת שטחים בה יש לקבוע את יחס השטחים בין שני משולשים .לשני המשולשים בסיסים זהים
( .)AE = BGבנוסף ,גובה כל משולש יוצא מ( F-אמצע גובה המקבילית) לבסיס המשולש .למעשה ,גבהים
אלו יהיו זהים מאחר ושניהם יוצאים מאמצע צלע המקבילית ,לבסיסים הזהים .כאשר הגבהים זהים
והבסיסים זהים ,שטחי המשולשים יהיו זהים ולכן יחס יחס השטחים ביניהם יהיה .1
התשובה הנכונה היא ).(1
 .2זוהי בעיית ממוצע בה יש לקבוע את הממוצע של שני שברים .ממוצע שווה לסכום האיברים חלקי מספר
האיברים .לכן ,יש לחבר את השברים ולשם כך צריך מכנה משותף .ניתן להרחיב את השבר השני פי ,4
12
כדי ליצור מכנה משותף :28
28

3
7

. 

12 8
20

10
28
28
 .לאחר צמצום ,הממוצע הוא:
כעת ניתן לחשב את ממוצע השברים:
 28 
2
2
28

10 5
. 
28 14

ניתן לפתור את השאלה גם על ידי מכנה משותף אחר.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .3זוהי בעייה כללית מסוג הרכבת מספר ,בה יש לקבוע כמה עטים אדומים דני קנה בהינתן הסכום הכולל
ששילם והמחיר של כל אחד מסוגי העטים .ידוע שסכום הקנייה הכולל הוא  ,47שמחירו של עט אדום
הוא  7שקלים ומחירו של עט כחול הוא  6שקלים .היות שהתשובות מספריות ויש למצוא גורם ספציפי,
ניתן לפתור באמצעות הצבת תשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה :אם דני קנה עט אדום אחד זה אומר שהוא שילם  7שקלים על עטים אדומים,
מכאן שהסכום שהוא שילם על עטים כחולים הוא 40 . 47  7  40 :הוא לא כפולה של של  6ולכן לא ניתן
להגיע לסכום באמצעות קנייה של עטים כחולים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :אם דני קנה  7עטים אדומים הוא שילם עליהם  49שקלים =  .7 ⸱ 7זה לא ייתכן,
כיוון שנתון שהוא שילם  47שקלים בסך הכול .התשובה נפסלת.
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תשובה ( )3אינה נכונה :אם דני קנה  3עטים אדומים הוא שילם עליהם  21שקלים =  .3 ⸱ 7מכאן שסכום
הכסף שהוא שילם על עטים כחולים הוא 26 . 47  21  26 :הוא לא כפולה של  6ולכן לא ניתן להגיע
לסכום כזה באמצעות קנייה של עטים כחולים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה :אם דני קנה  5עטים אדומים הוא שילם עליהם  35שקלים =  .5 ⸱ 7מכאן שסכום הכסף
שהוא שילם על עטים כחולים הוא 12 . 47  35  12 :הוא כפולה של  ,6לכן ניתן להגיע לסכום כזה מקנייה
של שני עטים כחולים .התשובה מתאימה.
תשובה הנכונה היא ).(4

 .4זוהי שאלת משוואות בה נתונה מערכת משוואות ויש למצוא את ערכו של הנעלם  .yניתן לפתור
באמצעות הצבת המשוואה הראשונה במשוואה השנייה .מתקבל:
y  5000(y  1)  1

y  5000y  5000  1
y  5000y  4999
4999y  4999
y  1

התשובה הנכונה היא ).(2
 .5זוהי שאלת שלמים שעוסקת בתכונה מסוימת .לפי הנתונים ,מדובר בתכונה שכאשר היא קיימת בשני
מספרים ,היא קיימת בהכרח גם במכפלה שלהם .יש למצוא בתשובות תכונה שאינה מקיימת תנאי זה.
כלומר ,נחפש תשובה בה מופיעה תכונה שיכולה להימצא בשני כופלים ,אבל לא במכפלה שלהם:
תשובה ( )1אינה נכונה :מכפלה של שני מספרים אי-זוגיים היא בהכרח מספר אי-זוגי ,למשל, 1 3  3 :
מכאן שתכונה זו תיתכן .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה :מספר שהוא מכפלה של שני מספרים ראשוניים הוא בהכרח לא ראשוני כיוון שמספר
ראשוני לא ניתן לבטא כמכפלה של שני מספרים (מלבד אחד והמספר עצמו) .אם ניתן לבטא את המספר
כמכפלה של שני מספרים אחרים כלשהם הוא אינו ראשוני .תכונה זו לא תיתכן .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה :ניתן לבחון תכונה זו באמצעות דוגמה מספרית 4 :הוא הריבוע של  9 ,2הוא
הריבוע של  ,3המכפלה שלהם היא  ,36וזה הריבוע של  .6תכונה זו תיתכן .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה :ניתן לבחון תכונה זו באמצעות דוגמה מספרית 2 :הוא שורש של המספר השלם
 .4המספר  3הוא השורש של המספר השלם  .9המכפלה שלהם היא  ,6וזה השורש של המספר השלם .36
תכונה זו תיתכן .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .6זוהי בעיית צירופים בה יש לקבוע משך של טורניר בדקות .על מנת לחשב את משך הטורניר יש לחשב
את מספר המשחקים שמשוחקים בו .יש  4שחקנים ,וניתן לפרט ולבדוק כמה משחקים שונים יהיו
ביניהם :א+ב; א+ג; א+ד; ב+ג; ב+ד; ג+ד .כלומר ,יהיו בטורניר בסך הכל  6משחקים .נתון שבכל
סיבוב יש שני משחקים שמתקיימים ,ומכאן שיהיו שלושה סבבים .אם כל סיבוב נמשך  15דקות ניתן
לחשב את המשך הכולל של שלושת הסיבובים. 3 15  45 :
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .7זוהי שאלת אי שוויונות בשילוב ערך מוחלט בה יש לקבוע את טווח הערכים האפשרי של נעלם על בסיס
אי שוויון נתון .נתון שהערך המוחלט חיובי ,משמע ערך הביטוי שבתוכו שונה מאפס .מכאן מתקבל
האי-שוויון הבא:
x 1  0
x 1

התשובה הנכונה היא ).(4
 .8זוהי בעיית אחוזים בה יש לקבוע את מחירן הכולל של חולצות לפני הנחה .בשאלות אחוזים בהן מבוקש
הגודל המקורי ,נוח לעבוד בהצבת תשובות :כל החולצות הוזלו ב ,20%-ולאחר ההוזלה נמכרו  30חולצות
ב 200-שקלים כל אחת ,כלומר המחיר הכולל היה  6000שקלים =  .30 ⸱ 200נחפש תשובה שכאשר
מחסירים ממנה  20%מקבלים  6000שקלים.
תשובה ( )1נכונה :אם המחיר הכולל לפני ההוזלה היה  7500שקלים ,כל  10%הם  750שקלים ,והנחה של
 20%היא  1500שקלים =  .750 ⸱ 2המחיר אחרי ההנחה יהיה  6000שקלים =  .7500 – 1500התשובה
מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה :אם המחיר הכולל לפני ההוזלה היה  7200שקלים ,כל  10%הם  720שקלים,
והנחה של  20%היא  1440שקלים =  .720 ⸱ 2המחיר אחרי ההנחה יהיה  5760שקלים = .7200 – 1440
התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה :אם המחיר הכולל לפני ההוזלה היה  6300שקלים ,כל  10%הם  630שקלים,
והנחה של  20%היא  1260שקלים =  .630 ⸱ 2המחיר אחרי ההנחה יהיה  5040שקלים = .6300 – 1260
התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה :אם המחיר הכולל לפני ההוזלה היה  6000שקלים ,כל  10%הם  600שקלים,
והנחה של  20%היא  1200שקלים =  .600 ⸱ 2המחיר אחרי ההנחה יהיה  4800שקלים = .6000 – 1200
(למעשה אפשר לפסול תשובה זו מיד ,שכן  6000הוא המחיר אחרי ההנחה) .התשובה נפסלת.
ניתן גם לפתור את השאלה בבניית משוואה :ידוע המחיר של כל חולצה אחרי הנחה ,וידוע גודל ההנחה
באחוזים ,כך שניתן לחשב את מחירה המקורי של כל חולצה .גודל ההנחה באחוזים הוא  ,20%מכאן על
כל חולצה שולמו  80%ממחירה המקורי ,שהם  200שקלים .נסמן ב x-את המחיר המקורי של כל חולצה
כך שתתקבל המשוואה:
80
x  200
100
4
x  200
5
4x  1000
x  250

ידוע שנמכרו  30חולצות ,לכן ניתן לחשב את הסכום הכולל. 250  30  7500 :
התשובה הנכונה היא ).(1
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 .9זו שאלת הסקה מתרשים בה יש למצוא טענה בתשובות שאינה נכונה .כלומר ,יש לבדוק תשובות ולפסול
 3תשובות שנכונות על פי נתוני התרשים:
תשובה ( )1אינה נכונה :שתי ערים שיש להן אותו מספר תושבים מוצגות בתרשים בתור שני מיקומים
הנמצאים מעל אותה נקודה בציר האופקי .מעל הערך  ,120יש מעוין ריק ,שמייצג עיר חוף ,ועיגול כהה,
שמייצג עיר רחוקה מהים .מכאן שיש עיר חוף ועיר רחוקה מהים שיש להן אותו מספר תושבים .טענה
זו נכונה ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :דרגת צפיפות של עיר מסויימת היא המיקום שלה ביחס לציר האנכי .עיר חוף
היא מעוין ועיר רחוקה מהים היא מעגל כהה .בגובה  ,3למשל ,יש שתי ערי חוף ועיר רחוקה מהים .טענה
זו נכונה ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה :מספר תושבים בעיר מסויימת מיוצג על ידי מיקומה ביחס לציר האופקי .עיר
חוף היא מעויין ועיר רחוקה מהים היא מעגל כהה .מעל הערך  150ניתן לראות שני מעוינים .הטענה
נכונה ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה :שתי ערים באותה דרגת צפיפות הן ערים שמופיעות בתרשים מימין לאותה נקודה על
הציר האנכי .עיר רחוקה מהים מיוצגת על ידי עיגול כהה .יש לחפש שני עיגולים כהים שנמצאים על
אותו קו גובה (= אותה דרגת צפיפות) .אין שני מעגלים כאלה ,ולכן הטענה אינה נכונה .התשובה
מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .10העיר שיש לה את מספר התושבים הגדול ביותר מיוצגת על ידי הסימן שממוקם הכי ימני בתרשים.
הסימן הימני ביותר הוא מעוין (עיר חוף) והוא ממוקם מעל הערך ( 210אלף) .דרגת הצפיפות של אותה
עיר (גובה המעוין) היא  ,7ובעזרת נתון זה ניתן לחשב את שטחה הכולל של העיר:
210
7
x
210
x
 30
7

כלומר ,שטח העיר הוא  30קמ"ר .נתון שלאחר ריכוז הנתונים בתרשים ,עזבו את העיר  60,000תושבים,
ולכן מספר התושבים החדש (באלפים) הוא . 210  60  150 :שטח העיר לא השתנה ,ולכן דרגת הצפיפות
החדשה היא מספר התושבים החדש חלקי שטח העיר:

150
5
30

.

התשובה הנכונה היא ).(1
 .11שאלה זו עוסקת ביחס שבין ממוצע התושבים בערי חוף וערים רחוקות מהים ,ובממוצע דרגת הצפיפות
של ערי חוף לעומת ערים רחוקות מהים .ניתן לפתור ללא חישוב על ידי בחינת המיקום של כל אחד
מסוגי הערים ומיקומן בתרשים .ראשית יש לבחון את ממוצע מספרי התושבים בין סוגי הערים .יש
להשוות איזה סוג של ש ל צורה יותר נפוץ בצד ימין של התרשים ,שכן ככל שנעים ימינה בתרשים יש
יותר תושבים בעיר .ניתן לראות שיש יותר מעוינים ככל שנעים יותר ימינה בתרשים ,מכאן ניתן להסיק
שיש בממוצע יותר תושבים בערי חוף.
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כדי לבחון צפיפות יש להתבונן איזה סוג של צורה נפוץ יותר בחלקו העליון של התרשים לעומת חלקו
התחתון  ,שכן צפיפות בעיר עולה ככל שעולים למעלה .ניתן לראות שעיגולים כהים מתרכזים בעיקר
בחלקו העליון של התרשים ובחלקו התחתון ,וכן שמעוינים מתרכזים באמצע .ניתן להסיק שהממוצע
יהיה כמעט זהה בין השניים.
אפשר כמובן גם לחשב את הממוצעים .הצפיפויות של ערי החוף (מעוינים) הן 7 ,5 ,5 ,3 ,3 :ו .7-הצפיפות
3  3  5  5  7  7 30

הממוצעת היא 5 :
6
6
2  3  4  6  7  8 30

 7 ,6ו .8-הצפיפות הממוצעת היא 5 :
 .ממוצע הצפיפויות אכן זהה.
6
6

 .הצפיפויות של ערים הרחוקות מהים (עיגולים) הן,4 ,3 ,2 :

התשובה הנכונה היא ).(1
 .12יש למצוא כמה ערים נוספות יש בתרשים ששטחן זהה לשטח העיר שדרגת הצפיפות שלה  .2ניתן לעשות
זאת על ידי חישוב ערכו של  xובחינת כלל הערים ששומרות על אותו יחס .יש לחפש עיר שנמצאת מימין
לערך  2על הציר האנכי :על קו זה נמצאת רק עיר רחוקה מהים (עיגול כהה) עם  40אלף תושבים .ניתן
לחשב את השטח של העיר על ידי חלוקת מספר התושבים ברמת הצפיפות של העיר:

40
2
x

x  20 

כעת אפשר לחלק את המספרים בציר מספר התושבים פי  20ולבחון אם בדרגת הצפיפות המתקבלת
ישנה צורה מתאימה בסרטוט .יש מעגל כהה שיש בו  120תושבים ,ודרגת צפיפות  .6יש עיגול כהה שיש
בו  140תושבים ודרגת צפיפות  .7לבסוף יש עיגול כהה שיש בו  160תושבים ודרגת צפיפות .8
התשובה הנכונה היא ).(3
E

 .13זו שאלת שטחים שבה יש לחשב את היחס בין שטח המשולש
הגדול לשטח המשולש הקטן .נתון שהצלע  AEמקבילה לצלע
 ,CDלכן מדובר בסרטוט מסוג "שעון חול" ,שבו שני המשולשים
דומים .על מנת לקבוע את יחס השטחים יש למצוא את יחס
הדמיון בין שני המשולשים .נתון כי  ,AD = 4 ⸱ BDוניתן להסיק
מכך כי  ,AB = 3 ⸱ BDכבסרטוט:

A

3

2

3
9
יחס שטחים הוא יחס הדמיון בריבוע ,לכן.     9 :
1

B

1

1

התשובה הנכונה היא ).(1
D

C

 .14זוהי בעיית חפיפה בה יש לקבוע איזה חלק מהבתים אינם צבועים וגם אינם בעלי גג רעפים .על מנת
לעשות זאת ניתן להציב בנוסחה לחפיפה מדוייקת:
חפיפה מדויקת :א  +ב  +לא ולא = סך הכל  +גם וגם
קבוצה א' תהיה בתים צבועים בצהוב ,קבוצה ב' בתים בעלי גג רעפים ונתון הגודל של החפיפה  -קבוצת
"גם וגם" .כמו כן ,כדי להקל על החישובים ,כדאי להציב מספר נוח עבור הבתים ברחוב .נניח שיש 12
בתים ,כדי שיהיה נוח לחשב את השברים הנתונים .במקרה זה יש  6בתים צהובים 3 ,בתים עם גג רעפים
ומתוכם בית אחד שהוא גם וגם .את הגודל המבוקש" ,לא ולא" ניתן לסמן ב.x-

© כל הזכויות שמורות לקידום ידע והשכלה בע"מ

-23-

חשיבה כמותית  -פרק ראשון

בהצבה בנוסחה מתקבל:
1 + 12 = x + 3 + 6
13 = x + 9
x=4

 4בתים הם

1
3

מתוך מספר הבתים הכולל.

התשובה הנכונה היא ).(3
 .15זו שאלת גאומטריה אנליטית בה יש לקבוע איזו מהטענות הנתונות לגבי המעוין המסורטט נכונה
בהכרח .נתון שהמעוין מונח במערכת צירים ונתונים השיעורים של שלושה מקודקודיו באמצעות
נעלמים .בנוסף לכך ,נקודת חיתוך האלכסונים של המעוין נמצאת בראשית הצירים.
אלכסונים במעוין חוצים זה את זה ,מכאן שניתן לקבוע שהקודקודים שנמצאים על ציר ה x-סימטריים
אחד כלפי השני  -משמע יש להם ערכי  xזהים והפוכי סימן ,וערכי  yשלהם  .0בנוסף לכך ,במעוין לא ניתן
לקבוע כלום על הזוויות עצמן ,לכן לא ניתן לקשר בין ערכי  aו c-לערך הנקודה  .bניתן לקבוע בוודאות
כי  , a  cאך לא ניתן לקבוע קשר בין  aל. b -
התשובה הנכונה היא ).(2
 .16זוהי שאלת מעגלים בה יש למצוא את אורך הקו המודגש .הקו בנוי משלושת רבעי היקף המעגל הגדול,
שלושת רבעי היקף המעגל הקטן ועוד שני קוים ישרים .כל אחד מהקווים הישרים הוא רדיוס המעגל
הגדול פחות רדיוס המעגל קטן .על מנת לבצע את החישוב יש למצוא את ערכי הרדיוסים .נתון שההפרש
בין רדיוס המעגל הגדול לרדיוס המעגל הקטן הוא  2ס"מ ,כמו כן ידוע שהרדיוס של המעגל הגדול גדול
פי שלושה מרדיוס המעגל הקטן .מכאן ניתן לקבוע שרדיוס המעגל הקטן הוא  1ס"מ ורדיוס המעגל
הגדול הוא  3ס"מ .אורך הקו המודגש הוא:
3
3
18
6
24
 2   3   2  1  2  2      4 
  4  6  4
4
4
4
4
4

התשובה הנכונה היא ).(4
 .17זוהי שאלת חלוקה בשילוב פעולת עצרת .יש למצוא באיזה מהמספרים שבתשובות המספר ! 10לא
מתחלק .על מנת לעשות זאת יש לפרוט את המחלקים של ! 10ושל המספרים השונים בתשובות ולמצוא
מי מהם מכיל גורם שלא נמצא בגורמים של ! .10ערכו של ! 10הוא , 10!  10  9  8  7  6  5  4  3 2 1 :נבדוק
את התשובות ונפסול גורמים שאפשר להרכיב מכופלים אלו:
תשובה ( )1נכונה .125 = 5 ⸱ 5 ⸱ 5 :הגורמים הראשוניים מהם מורכב המספר  125הם שלוש פעמים .5
בגורמים של ! 10הגורם  5מופיע רק פעמיים (המספר  ,5ופעם נוספת במספר  ,)10מכאן ש 10!-אינו מתחלק
ב .125-התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .144 = 12 ⸱ 12 :בין הגורמים של ! 10ניתן להרכיב את  12ממכפלה של  6ו,2-
וממכפלה של  3ו .4-כלומר .2 ⸱ 6 ⸱ 3 ⸱ 4 = 12 ⸱ 12 = 144 :לפיכך 10! ,מתחלק ב .144-התשובה נפסלת.
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תשובה ( )3אינה נכונה . 450 = 45 ⸱ 10 :בין הגורמים של ! 10ניתן להרכיב את  45ממכפלה של  9ו ,5-וגם
 10קיים בגורמים .כלומר .9 ⸱ 5 ⸱ 10 = 45 ⸱ 10 = 450 :לפיכך 10! ,מתחלק ב .450-התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .1200 = 12 ⸱ 10 ⸱ 10 :בין הגורמים של ! 10ניתן להרכיב את  12ממכפלה של  3ו,4-
את  10ממכפלה של  2ו ,5-ו 10-קיים שם גם כגורם עצמאי .כלומר .3 ⸱ 4 ⸱ 2 ⸱ 5 ⸱ 10 = 1200 :לפיכך10! ,
מתחלק ב .1200-התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1
הנוסחה לחישוב נפח תיבה היא:
 .18זוהי שאלת תלת-ממד בה יש לחשב נפח תיבה.
שטח הבסיס × גובה התיבה .לפי נתוני השאלה ,גובה התיבה הוא  1ס"מ ואורך האלכסון של הבסיס
הוא  2ס"מ .כמו כן ,נתון שהזווית בין האלכסונים היא זווית ישרה .מלבן שאלכסוניו מאונכים הוא
ריבוע ,ולפיכך בסיסי התיבה הם ריבועים .בריבוע ,האלכסון מחלק את השטח לשני משולשים שווי
שוקיים וישרי זווית שהיחס בין צלעותיהם הוא . 1:1: 2 :כדי למצוא את אורך הניצב ,מחלקים את
היתר פי  . 2אם כך אורך המקצוע הוא  2

2
2

 .שטח הבסיס הוא שטח הריבוע .  2   2 :מהצבה
2

בנוסחה ,מתקבל שנפח התיבה הוא 2 :סמ"ק = .2 ⸱ 1
התשובה הנכונה היא ).(2
 .19זוהי שאלת התנהגות אלגברית בה יש לקבוע איזה מהמצבים המתוארים בתשובות אפשרי .נתון כי
 .ba < 1כדי שערכה של חזקה יהיה שלילי ,הבסיס שלה חייב להיות שלילי ( ,)b < 0והמעריך לא יכול
להיות זוגי ,שכן חזקה זוגית תהפוך את התוצאה לחיובית ( aאי-זוגי).
נבדוק את התשובות ,וננתח האם הן אפשריות בהתאם לנתון:
תשובה ( )1אינה נכונה :כאמור b ,לא יכול להיות מספר חיובי כיוון שאין חזקה שיכולה להפוך ביטוי
חיובי לשלילי .מצב כזה לא אפשרי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :חזקה שלילית משנה תמיד את התחום של הבסיס .אם  bשבר שלילי ,חזקה
שלילית תהפוך אותו לקטן מ ,)-1(-ואם הוא "שלם" (קטן מ ,)-1-חזקה שלילית תהפוך אותו לשבר,
בניגוד לנתון .ניתן לראות זאת גם בהצבת מספרים מהראש .נציב . b  2, a  1 :הביטוי שמתקבל
הוא:

1
2

1
 .  2   לא התקבל ביטוי קטן מ .-1-מצב זה אינו אפשרי .התשובה נפסלת.

תשובה ( )3אינה נכונה :על פי תשובה זו  bהוא שבר שלילי .כדי להפוך שבר שלילי למספר קטן מ,-1-
יש צורך בחזקה אי-זוגית (כדי שהוא לא יהפוך לחיובי) ,ושלילית (כדי להפוך שבר לשלם או להיפך).
נתון בתשובה זו שהמעריך  aחיובי ,ולכן המצב אינו אפשרי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה :חזקה שלילית משנה תמיד את התחום של הבסיס .אם  bשבר שלילי ,חזקה שלילית
(ואי-זוגית) תהפוך אותו לקטן מ ,)-1(-בדיוק כפי שנדרש בשאלה .ניתן לראות שמצב זה אפשרי
1

1
1
באמצעות דוגמה מספרית שמקיימת את הנתון ,נציב . b   , a  1 :מתקבל .     2 :דוגמה זו
2

מקיימת את הנתון שכן .–2 < –1 :המצב אפשרי ,התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
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חשיבה כמותית  -פרק ראשון

 .20זוהי ב עיית תנועה עם מהירות משותפת ,בה יש לקבוע מתי יהיה המרחק בין קרן לאיתי  40ק"מ .היות
שקרן ואיתי נוסעים בכיוונים מנוגדים ,וממשיכים לנסוע גם אחרי שחולפים זה על פניה של זו ,המרחק
ביניהם יהיה  40ק"מ פעמיים :פעם אחת לפני פגישתם ,ופעם אחת אחריה .מכיוון שמדובר בשני גופים
שנעים באותו זמן זה לעבר זה ,המהירות המשותפת שלהם היא סכום המהירויות שלהם. 30  50  80 :
משך הזמן עד הפעם הראשונה שהמרחק ביניהם היה  40ק"מ:
כיוון שהם צריכים להפגש במרחק של  40ק"מ והם נוסעים לאורכה של דרך בת  240ק"מ ,הדרך
המשותפת שיעברו עד למרחק הדרוש היא . 240  40  200 :ניתן להציב זאת בטבלה:
מהירות משותפת
80

זמן
200 5
1
 2
80 2
2

דרך
200

משך הזמן עד הפעם השנייה שהמרחק ביניהם היה  40ק"מ:
המהירות המשותפת לא משתנה גם אחרי שאיתי וקרן חולפים באותה נקודה .הדרך המשותפת שהם
עברו עד שיתרחקו בשנית למרחק  40ק"מ ,היא כל הדרך עד לפגישתם ועוד  40ק"מ בכיוונים מנוגדים.
לכן הדרך המשותפת היא  280ק"מ .כעת ניתן לחשב את הזמן מתחילת נסיעתם:
מהירות

זמן

דרך

80

280 7
1
 3
80 2
2

280

התשובה הנכונה היא ).(4
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חשיבה כמותית  -פרק שני

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14

15

2

1

4

4

2

1

4

4

1

1

4

4

4

2

1

16

17

18

19

21

4

1

3

1

4

 .1נתונה שאלת פעולות מומצאות בה יש לקבוע את החלק היחסי באחוזים של הפעולה מתוך הגורם הנתון.
ניתן להציב את הערכים המבוקשים בפעולה ולבצע חישוב .נציב במקום  xאת  9ובמקום  yאת  ,zונקבל:
9
1
z  z
36
4

 . $(9, z) רבע מתוך  zהם  25%מתוך .z

התשובה הנכונה היא ).(2
 .2זוהי בעיה כללית בה יש להרכיב ביטוי שיבטא את סך הנקודות שהשיג משתתף בחידון .כל תשובה נכונה
מזכה את המשתתף בשתי נקודות .ידוע שהמשתתף ענה על  Rתשובות נכונות ,ולפיכך הניקוד הכולל
שקיבל מתשובות נכונות הוא . 2R :על כל תשובה לא נכונה ,המשתתף מאבד נקודה .סך הכול טעה
המשתתף ב W-שאלות ,ומכאן שהנקודות אותן הוא איבד על תשובות לא נכונות הן  .Wכיוון שהמשתתף
מאבד נקודות על תשובה לא נכונה ,יש להחסיר את סך הנקודות משאלות בהן הוא טעה ,מסך הנקודות
משאלות בהן הוא צדק .מתקבל. 2R  W :
ניתן לפתור גם בהצבת מספרים מהראש.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .3זו שאלת מרובעים בה יש למצוא את היקף הצורה שנוצרה משילוב של שלושה ריבועים .הגורם המבוקש
הוא .AD + AB + BE + EG + GH + HD :למעשה ,מדובר בשתי צלעות של הריבוע הקטן ,צלע אחת של
הריבוע הבינוני ,ושלוש צלעות של הריבוע הגדול.
2
D
1
A
H
בריבוע הקטן ,ניתן לקבוע לפי הנתונים כי .AB = AD = 1
בריבוע הבינוני ( ,)DBEFיש לחשב את הצלע  ,BEשהיא גם יתר
1
1
במשולש  .BECידוע כי  ,BC = 1כיוון שהיא גם צלע בריבוע ,ABCD
1
2
B
C
F
כמו כן ,ניתן לקבוע כי  ,CE = BCכיוון שאלכסונים בריבוע שווים
וחוצים זה את זה .מתקבל משולש ישר זווית ושווה שוקיים ,BEC
1
שאורך ניצב בו הוא  ,1ולכן אורך היתר הוא . 2
נותר לחשב את אורכי הצלעות בריבוע הגדול  .DEGHידוע כי
2
E
G
 ,DC = 1כיוון שהיא צלע בריבוע  .ABCDגם  EC = 1כיוון שהיא חצי
מאלכסון בריבוע  .DBEFלפיכך ,אורך הצלע  DEהוא  ,2וזהו אורך כל הצלעות בריבוע זה.
הקו המודגש בנוי משתי צלעות של הריבוע הקטן  ,ABCDצלע אחת של הריבוע הבינוני  ,DBEFושלוש
צלעות של הריבוע הגדול 1  1  2  2  2  2  8  2 :DEGH
התשובה הנכונה היא ).(4
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חשיבה כמותית  -פרק שני

 .4זו שאלת יחס בה נתונים  5גדלים ,ויש למצוא את היחס בין הגודל הראשון לבין הסכום של כולם .כיוון
שלא נתונים גדלים מספריים ניתן להציב מספרים מהראש :נקבע שגודל החתיכה הראשונה הוא  .1כיוון
שנתון שגודל כל חתיכה הוא פי שניים מהחתיכה שלפניה ,ניתן לקבוע שגודל החתיכה השנייה הוא ,2
גודל החתיכה השלישית הוא  ,4גודל החתיכה הרביעית הוא  8וגודל החתיכה החמישית הוא  .16היחס
בין גודל החתיכה הראשונה לסכום החלקים הוא:

1
1

1  2  4  8  16 31

.

התשובה הנכונה היא ).(4
 .5זו שאלת גאומטריה מופשטת בה יש לקבוע אילו צורות אינן יכולות להתקבל מהעברת קו ישר בתוך
ריבוע .נבדוק את התשובות ,וננסה לסרטט כל אפשרות ולפסול תשובות אפשריות:
תשובה ( )1אינה נכונה :על מנת ליצור שני מרובעים ניתן להעביר קו מאחת מצלעות
הריבוע לעבר הצלע הנגדית (אם הקו יהיה מקביל יתקבלו  2מלבנים ,ואם לא ,יתקבלו
שני טרפזים):
ניתן ליצור שני מרובעים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה :לא ניתן ליצור מרובע ומחומש .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה :על מנת ליצור מרובע ומשולש יש להעביר ישר מאחד
הקודקודים של הריבוע לצלע שאינה סמוכה לו:
ניתן ליצור משולש ומרובע .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה :על מנת ליצור משולש ומחומש יש להעביר את הקו כך שיחתוך
שתי צלעות סמוכות בריבוע:
ניתן לייצר משולש ומחומש .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .6זוהי שאלה בה נתונות שתי משוואות ויש לקבוע איזו מהתשובות נובעת מהנתונים ,כאשר בתשובות
מופיעות משוואות המכילות את נוסחאות הכפל המקוצר .במשוואה השנייה שני הנעלמים מועלים
בריבוע ,ובמ שוואה הראשונה ניתן לראות את המכפלה שלהם .ניתן להסיק מכך שכדאי להביא את
הנתונים למבנה של נוסחת כפל מקוצר .יש שתי נוסחאות אפשריות שנובעות מהנתונים:
 (x  y)2  x 2  2xy  y2או  . (x  y)2  x 2  2xy  y2ניתן לבנות את שני המצבים ולבחון מה תואם
לתשובות .ניתן להרחיב את המשוואה הראשונה פי  2כדי שיתקבל מבנה שתואם את הנוסחה:
 .2 ⸱ xy = –4על מנת לקבל את נוסחת הכפל המקוצר הראשונה ,יש לחבר משוואות:
)x 2  2xy  y 2  5  (4
(x  y) 2  1

המשוואה שהתקבלה מופיעה בתשובה ( ,)1לכן אין צורך לבדוק את הנוסחה השנייה.
התשובה הנכונה היא ).(1
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 .7זו שאלת ישרים וזוויות בה יש לקבוע איזה מסכומי הזוויות המתוארים בתשובות הוא לא  .180°כיוון
שבסרטוט כל הזוויות נראות ישרות ,ניתן להציב זוויות מהראש כדי לפסול תשובות .נציב למשל:
 α .α = 40°ו β-משלימות ל 180°-כי הן צמודות ,ולכן  .β = 140°זווית  γנמצאת במקום מקביל ל α-ולכן
היא שווה לה .γ = 40° :והזווית  δצמודה ל γ-ולכן גם היא שווה .140°
נבדוק את התשובות ,ונחפש תשובה בה סכום הזוויות שונה מ:180°-
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי ההצבה .     40  140  180 :התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי ההצבה .     40 140  180 :התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה :לפי ההצבה .     140  40  180 :התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה :לפי ההצבה .     140  140  280 :הסכום שונה מ .180°-התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .8זוהי שאלת ביטויים .יש לחשב את ערכו של ביטוי שהוא חלוקה של שבר פשוט בשבר עשרוני .כדי להקל
על החישוב ניתן לבטא את השבר העשרוני כשבר פשוט:
26 13 26 10
: 

 22  4
5 10
5 13

13
10

 . 1.3 כעת יש לבצע חלוקת שברים:

.

התשובה הנכונה היא ).(4
 .9זו שאלת הסקה מתרשי ם שדורשת שליפת נתונים וחישוב אחוזים .על מנת לקבוע איזו פעילות העדיפו
 125מהמשתתפים בקבוצת הגיל המבוקשת יש להבין איזה אחוז הם מהווים מתוך סך כל המשתתפים.
בקבוצת הגיל  ,39-30יש  500אנשים 125 .מתוך  500הם רבע ,כלומר  .25%בתרשים ,כל קו מקווקו מייצג
חמישה אחוזים ,לכן יש לחפש פעילות שהמלבן שלה באורך  5משבצות .הפעילות היחידה שמתאימה
באורכה היא הפעילות שמיוצגת בצבע לבן  -הליכה.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .10יש למצוא בתרשים כמה פעילויות יש ,שבכל קבוצת גיל לפחות עשרה אחוזים מעדיפים .עשרה אחוזים
הם שני פסים מקווקוים .כ לומר ,יש לבחון כל פעילות ולבדוק אם בכל קבוצת גיל ,אורך המלבן שלה
הוא לפחות שתי משבצות:
הליכה מיוצגת על ידי מלבן לבן .בקבוצת הגיל  ,79-70אורך מלבן זה הוא רק משבצת אחת .אם כן,
הליכה אינה פעילות אהודה.
רכיבה על אופניים מיוצגת על ידי מלבן כהה .בכל אחת מהשורות יש מלבן כהה שאורכו לפחות שתי
משבצות ,ולפיכך רכיבה על אופניים היא פעילות אהודה.
ריצה מיוצגת על ידי מלבן מנוקד .בקבוצות הגיל  59-50ו 79-70-כלל אין מלבן מנוקד ,כך שריצה אינה
פעילות אהודה.
שחייה מיוצגת על ידי מלבן גלי .בקבוצת הגיל  29-20אורך מלבן זה הוא רק משבצת אחת .אם כן ,שחייה
אינה פעילות אהודה.
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טניס מיוצג על ידי מלבן שחור .בקבוצות הגיל  39-30ו 69-60-כלל אין מלבן שחור ,כך שטניס אינו פעילות
אהודה.
כדורסל מיוצג על ידי מלבן עם פסים .בקבוצות הגיל  69-60ו 79-70-כלל אין מלבן כזה ,כך שכדורסל אינו
פעילות אהודה.
הפעילות האהודה היחידה היא רכיבה על אופניים.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .11בשאלה זו מתואר סקר חדש שכלל את כל האפשרויות שניתנו בסקר הקודם חוץ מרכיבה על אופניים.
כל מי שבחר בסקר המקורי ברכיבה על אופניים נאלץ לבחור בסוג פעילות אחר ,אך יתר העונים לא שינו
העדפה .יש לקבוע מה אינו יכול להיות אחוז האנשים בסקר החדש שבחרו בכדורסל .בסקר המקורי,
בקבוצת הגיל  ,79-70אף אחד לא בחר בכדורסל כפעילות המועדפת עליו .כמו כן ,אורכו של המלבן הכהה
(שמייצג רכיבה על אופניים) הוא שתי משבצות ,כלומר  10%מקבוצת גיל זו בחרו במקור ברכיבה על
אופניים וכעת צריכים לבחור פעילות שונה .אם כל מי שבחר בסקר המקורי ברכיבה על אופניים יבחר
במשחק כדורסל ,יהיו  10%מהקבוצה שיבחרו בכדורסל .לפיכך ,התשובה הגדולה ביותר שתיתכן היא
 ,10%ותשובה גדולה מזה ,כמו  15%אינה אפשרית.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .12זו שאלת הסקה מתרשים שמערבת יחס .רכיבה על אופניים מיוצגת על ידי מלבן כהה ,וריצה מיוצגת על
ידי מלבן מנוקד .יש לבחון באיזו מהשורות היחס בין המלבן הכהה למלבן המנוקד הוא הגדול ביותר.
תשובה ) (1אינה נכונה :בקבוצת הגיל  ,69-60אורך המלבן הכהה הוא  6משבצות ואורך המלבן המנוקד
הוא  2משבצות .היחס הוא  ,6:2כלומר.3 :
תשובה ) (2אינה נכונה :בקבוצת הגיל  ,29-20אורך המלבן הכהה הוא  9משבצות ואורך המלבן המנוקד
הוא  3משבצות .היחס הוא  ,9:3כלומר.3 :
תשובה ) (3אינה נכונה :בקבוצת הגיל  ,39-30אורך המלבן הכהה הוא  6משבצות ואורך המלבן המנוקד
הוא  4משבצות .היחס הוא  ,6:4כלומר.1.5 :
תשובה ) (4נכונה :בקבוצת הגיל  ,49-40אורך המלבן הכהה הוא  4משבצות ואורך המלבן המנוקד הוא
משבצת אחת .היחס הוא  ,4:1כלומר.4 :
היחס הגדול ביותר התקבל בקבוצת הגיל .49-40
התשובה הנכונה היא ).(4

 .13זוהי שאלת ישרים בה יש לקבוע את המרחק בין נקודה  Cלאמצע הקטע  .ABנתון ש AC-גדול מ BC-ב-
 3ס"מ ואין נתונים מספריים נוספים ,כך שניתן להציב מספרים מהראש .נציב כי  ,BC = 1ומכך נובע כי:
 .AC = 4לפיכך ,אורך הקטע כולו הוא  ,5ואמצע הקטע הוא  .2.5נקודה  Cנמצאת במרחק  1מקצה הקטע,
ונקודת האמצע במרחק  2.5ס"מ מקצה הקטע ,ולכן המרחק בין שתי נקודות אלו הוא.2.5 – 1 = 1.5 :
התשובה הנכונה היא ).(4
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 .14זוהי שאלת ממוצע בה יש לקבוע את ערך הממוצע של חלק מהקורסים שלקחה אפרת .אפשר להיעזר
בתכונות הממוצע או בנוסחה לחישוב ממוצע משוקלל:
דרך א :שימוש בתכונות הממוצע
נתון שממוצע כלל הקורסים הוא  ,94ושהממוצע בשמונה מתוכם הוא  .97יש לקבוע מה הממוצע של 12

הקורסים הנותרים .לפי תכונות הממוצע ,סך המרחקים של כל הגורמים שגדולים מהממוצע ,שווה לסך
המרחקים של כל הגורמים שקטנים מהממוצע .ניתן לייצג את הנתונים על ציר:
 8קורסים
97

 12קורסים
___

94

יש שמונה קורסים שכל אחד מהם "מושך" שלוש נקודות למעלה ,לכן סך המרחקים של כולם הוא:
 . 3 8  24מהצד השני יש  12קורסים וסך המרחקים צריך להיות גם הוא  24נקודות ,ולכן מרחקו של כל
אחד מהם מהממוצע יהיה:

24
2
12

 .המרחק מהממוצע של  12הקורסים הוא  ,2ולכן הציון בקורסים

אלה הוא. 94  2  92 :
דרך ב :נוסחת הממוצע המשוקלל
הנוסחה לחישוב ממוצע משוקלל היא:

איבר א × כמות א  +איבר ב × כמות ב
מספר האיברים הכולל

נסמן את הציון הממוצע של  12המבחנים ב x-ונקבל:

8  97  12  x
 94
20

.

כדי להקל על החישובים כדאי לצמצם את השבר פי :4
)4 (2  97  3  x
 94
20
194  3x
 94
5
194  3x  470
3x  276
x  92

התשובה הנכונה היא ).(2

 .15זוהי שאלת אותיות וספרות בה יש לקבוע בכמה מספרים דו ספרתיים ,מכפלת הספרות גדולה מערכו
של המספר עצמו .תחילה ניתן לבחון מספר דוגמאות מספריות :נבחר מספרים עם ספרות גדולות כדי
ליצור מכפלות כמה שיותר גדולות .לדוגמה ,מכפלת הספרות של המספר  99היא ,9 ⸱ 9 = 81 :והיא קטנה
מהמספר  99עצמו .מכפלת הספרות של  89היא ,8 ⸱ 9 = 72 :וגם היא קטנה מהמספר עצמו .אף אחת
מהדוגמאות לא מקיימת את הכלל המבוקש .גם במספרים קטנים יותר הכלל לא מתקיים :מכפלת
הספרות של  55היא  ,5 ⸱ 5 = 25והיא קטנה מהמספר  55עצמו .אם לא הצלחנו ליצור אף דוגמה כזו ניתן
להסיק שאין אף מספר כזה.
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ניתן להוכיח את התשובה גם באופן אלגברי .נבחן את המספר הדו-ספרתי  .ABמכפלת הספרות שלו היא
( A ⸱ Bכל אחד מהכופלים הוא מספר חד ספרתי) .גודלו של המספר  ABהוא למעשה ( 10A  Bכופלים
את ספרת העשרות פי  10ומוסיפים את האחדות) .כיוון שבביטוי זה כופלים את  Aפי ( 10ועוד מוסיפים
ספרה) ,הוא בהכרח יהיה גדול יותר מ( A ⸱ B-כפל של  Aבמספר חד-ספרתי) .לכן לא ייתכנו מספרים
שבהם מכפלת הספרות גדולה מהמספר עצמו.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .16זו בעיית הספק בה יש למצוא את הזמן המינמלי לבניית  12שולחנות ו 24-כיסאות .יש שני עובדים ,וידוע
הקצב של כל אחד מהם לבניית שולחנות או כיסאות .כדאי לשים לב שכשבוחנים רק את הזמן לבניית
שולחנות ,שמואל מהיר יותר ( 3ביום לעומת  1ביום) ,ואילו כשבוחנים את הזמן לבניית כיסאות ,משה
מהיר יותר ( 6ביום לעומת  4ביום) .לפיכך ,כדי למצוא את הזמן המינימלי שיקח להם לעבוד יחד ,כדאי
ששמואל יבנה את כל השולחנות ומשה יבנה את כל הכיסאות .הזמן שיידרש לשמואל לבניית  12שולחנות
הוא  4ימים

12

3

 .הזמן שיידרש למשה לבניית  24כיסאות ,גם הוא  4ימים

24

6

 .כלומר ,באותם ארבעה

ימים שמואל יבנה  12שולחנות ,ובמקביל משה יבנה  24כיסאות.
התשובה הנכונה היא ).(4

 .17זו בעיית הסתברות בה מטילים  4קוביות ,ויש לקבוע את הסיכוי לכך שהמספר שיתקבל בקובייה
הכחולה ,לא יתקבל באף אחת מהקוביות האדומות .אין חשיבות למספר הספציפי שיתקבל בהטלת
הקובייה הכחולה .כלומר ,כל מספר "מתאים" ,ומכאן שההסתברות של הטלת הקוביה הכחולה היא .1
כעת יש לקבוע את ההסתברות בקוביות האדומות :בהטלת קובייה אדומה תתאים כל תוצאה מלבד זו
שהתקבלה בהטלת הקובייה הכחולה .מכאן שיש  5תוצאות מתאימות מתוך  .6ההסתברות לתוצאה
מתאימה היא:

5
6

3

 .יש שלוש קוביות אדומות ואחת כחולה ,לכן הסיכוי הוא:

5 5 5 5
1     
6 6 6 6

התשובה הנכונה היא ).(1

 .18זוהי שאלת משוואה בה יש לקבוע באיזה טווח נמצא ערכו של הנעלם  .aמכיוון ש 7 -אינו מספר שלם,
ומכיוון שבתשובות מופיעים טווחים ,ניתן להסיק שאין צורך בחישוב מדוייק אלא בהערכת סדר גודל.
המספרים בעלי שורש שלם הקרובים ל 7-הם  9ו .4-ניתן להסיק מכך שהערך של  7נמצא בין השורשים
של  9ושל  ,4משמע  . 2  7  3למען הנוחות נעריך כי . 7  2.5 :מתקבל כי . a  7  2.5  9.5 :כעת
יש צורך בהערכת גודל נוספת כדי למצוא את  . 9.5המספר  9.5גדול במעט מ ,9-ולכן השורש שלו יהיה
גדול במעט מהשורש של  .9כלומר ,ניתן לקבוע ש 9.5 -גדול במעט מ .3-לכן. 3  a  4 :
התשובה הנכונה היא ).(3
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 .19זוהי שאלת חלוקה בה יש לקבוע מה נכון לכל שלושה מספרים שלמים .ניתן להיעזר בהצבת מספרים
מהראש :בכל תשובה נציב מספרים שתואמים לתנאי ,וננסה להראות שהתוצאה אינה הכרחית כדי
לפסול את התשובה:
תשובה ) (1נכונה :אם מספר מתחלק במכפלה של שני גורמים ללא שארית ,ניתן לקבוע בוודאות שהוא
מתחלק בכל אחד מהגורמים בנפרד ללא שארית .ניתן לבחון זאת באמצעות דוגמה ,בהצבת
 . z = 6, x = 2, y = 3המספר  6מתחלק ללא שארית במכפלה  ,2 ⸱ 3ובהכרח גם בכל אחד מהכופלים בנפרד:
6
3
2

6
3

ו .  2 -אין הצבה שיכולה לפסול תשובה זו .התשובה מתאימה.

תשובה ) (2אינה נכונה :ניתן לפסול באמצעות הצבת מספרים . z  12, x  4, y  2 :המספר  12לא מתחלק
במכפלה  ,4 ⸱ 2אבל הוא כן מתחלק ב 4-וב .2-הראינו שהטענה אינה נכונה תמיד .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :ניתן לפסול באמצעות הצבת מספרים . z  1, x  0, y  2 :המספר  1גדול
מהמכפלה  ,0 ⸱ 2אבל הוא אינו גדול מהכופל  .2הראינו שהטענה אינה נכונה תמיד .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :ניתן לפסול בהצבת תשובות . z  3, x  2, y  4 :המספר  3קטן מהמכפלה ,2 ⸱ 4
אבל הוא אינו קטן מהכופל  . 2הראינו שהטענה אינה נכונה תמיד .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .20זו שאלת שטחים בה יש למצוא את היחס בין שטחים של שני מעגלים  -אחד שחוסם משולש שווה צלעות
ואחד שחסום באותו משולש .כיוון שאין סרטוט כדאי לסרטט את המצב המתואר:

1
30

2

כדי לקש ר בין המעגלים ,יש להוסיף לסרטוט שני רדיוסים :רדיוס אחד במעגל הקטן מהמרכז לאחת
מנקודות ההשקה עם המשולש ,ורדיוס נוסף במעגל הגדול ,מהמרכז לאחד מקודקודי המשולש .הרדיוס
הקטן מאונך למשיק ,כך שהרדיוסים יוצרים משולש ישר זווית .בנוסף ,הרדיוס הגדול יוצר זווית של 30
מעלות עם צלע המשולש החוסם ,כיוון שהוא חוצה זווית במשולש שווה צלעות .נוצר משולש זהב שבו
הרדיוס הקטן הוא הניצב הקטן והרדיוס הגדול הוא היתר .במשולש זהב היחס בין הניצב הקטן ליתר
הוא  ,1 : 2ולפיכך יחס הרדיוסים הוא  .1 : 2אם יחס הדמיון בין המעגלים הוא  ,1 : 2ויחס השטחים בין
צורות דומות הוא יחס הדמיון בריבוע ,הרי שהיחס בין שטחי המעגלים הוא. 1: 4  12 : 22 :
התשובה הנכונה היא ).(4
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פתרונות  -אנגלית  -פרק ראשון
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14

15

3

3

3

1

1

4

2

1

4

3

3

4

2

2

1

16

17

18

19

21

21

22

3

1

3

1

3

4

2

 .1במשפט נכתב כי "מונה הגייגר הוא מכשיר אלקטרוני ש _____ הנוכחות של קרינה" .המילה המבוקשת
מקושרת לגילוי.
תשובה ( = rescues :)1מציל
תשובה ( = tightens :)2מהדק
תשובה ( = detects :)3מזהה
תשובה ( = offends :)4מעליב
""מונה הגייגר הוא מכשיר אלקטרוני שמזהה את הנוכחות של קרינה".
התשובה הנכונה היא ).(3
 .2במשפט נכתב כי "אנשים שהולכים לסופרמרקט כשהם רעבים ,נוטים לקנות יותר אוכל מאשר היו
______" .אנו מחפשים מילת קישור שתביע השוואה בין שני מצבים.
תשובה ( = nonetheless :)1בכל זאת
תשובה ( = furthermore :)2יתר על כן
תשובה ( = otherwise :)3אחרת
תשובה ( = meanwhile :)4בינתיים
"אנשים שהולכים לסופרמרקט כשהם רעבים ,נוטים לקנות יותר אוכל מאשר היו קונים אחרת".
התשובה הנכונה היא ).(3
 .3במשפט נכתב כי "עוצמת הקול נמדדת ב _____ הנקראים דציבלים" .אנו מחפשים מילה שתתאר משהו
שקשור למדידה.
תשובה ( = contacts :)1מגעים
תשובה ( = edges :)2קצוות
תשובה ( = units :)3יחידות
תשובה ( = labels :)4תוויות
"עוצמת הקול נמדדת ביחידות הנקראות דציבלים".
התשובה הנכונה היא ).(3
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 .4במשפט נכתב כי "עבודתה של המתמטיקאית סופיה קובלסקיה על משוואות דיפרנציאליות חלקיות,
_____ לה את ההכרה האירופאית של קהילת המתמטיקה" .אנו מחפשים מילה הקשורה להישגיה של
סופיה.
תשובה ( = earned :)1הרוויחה
תשובה ( = pursued :)2לרדוף
תשובה ( = installed :)3הותקן
תשובה ( = declared :)4להכריז
"עבודתה של המתמטיקאית סופיה קובלסקיה על משוואות דיפרנציאליות חלקיות ,הרוויחה לה את
ההכרה האירופאית של קהילת המתמטיקה".
התשובה הנכונה היא ).(1
 .5במשפט נכתב כי "____ הפליסטוקן ,שהסתיימה לפני  10,000שנים ,הייתה תקופה שבה מינים רבים של
יונקים וציפורים שאינן עפות נכחדו" .נחפש מילה שקשורה לעידן פרה-היסטורי.
תשובה ( = epoch :)1תקופה
תשובה ( = summit :)2פסגה
תשובה ( = nucleus :)3גרעין
תשובה ( = digest :)4תמצית ,לקט
"תקופת הפליסטוקן ,שהסתיימה לפני  10,000שנים ,הייתה תקופה שבה מינים רבים של יונקים
וציפורים שאינן עפות נכחדו".
התשובה הנכונה היא ).(1
 .6במשפט נכתב כי "בניגוד לציורים שלו ,אשר מלאים בתשוקה ובאלימות ,חייו של האומן הצרפתי אז'ן
דלקרואה היו יחסית ___ " .אנו מחפשים מילה הנוגדת את האופי מלא החיים של הציורים של האומן.
תשובה ( = resentful :)1מלא טינה
תשובה ( = paternal :)2אבהי
תשובה ( = diagonal :)3אלכסוני
תשובה ( = tranquil :)4רגוע
"בניגוד לציורים שלו ,אשר מלאים בתשוקה ובאלימות ,חייו של האומן הצרפתי אז'ן דלקרואה היו
יחסית רגועים".
התשובה הנכונה היא ).(4
 .7במשפט נכתב כי "פרנקלין רוזוולט היה נשיא ארצות הברית הראשון שביקר באפריקה במהלך כהונתו
ב _____ " .אנו מחפשים מילה המתארת קשר בין תפקידו של פרנקלין לכהונתו.
תשובה ( = addres :)1כתובת
תשובה ( = office :)2משרד
תשובה ( = chapter :)3פרק
תשובה ( = station :)4תחנה
"פרנקלין רוזוולט היה נשיא ארצות הברית הראשון שביקר באפריקה במהלך כהונתו במשרד".
( term in officeהוא ביטוי שמשמעותו 'תקופת הנשיאות').
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .8במשפט נכתב כי "מכונה אוטומטית בבית ספר בווסט ואלי סיטי ,יוטה _____ ,ספרי ילדים ולא חטיפים
או משקאות מתוקים" .אנו מחפשים מילה המתארת פעולה שעושה מכונה אוטומטית.
תשובה ( = dispenses :)1מחלק
תשובה ( = reprimands :)2נוזף ,גוער
תשובה ( = invokes :)3מעורר
תשובה ( = adjourns :)4נועל את הישיבה
"מכונה אוטומטית בבית ספר בווסט ואלי סיטי ,יוטה ,מחלקת ספרי ילדים ,ולא חטיפים או משקאות
מתוקים".
התשובה הנכונה היא ).(1
.9

במשפט המקורי נכתב" :אלן טיורינג נחשב לאבי מדעי המחשב" .המילה 'אב' מלמדת שהתחום התחיל
ממנו.
תשובה ( )1אינה נכונה :בתשובה זו נאמר כי מדעי המחשב חייבים רבות לעבודתו של אלן טיורינג .מידע
מהותי הושמט מהמשפט ,שכן "חייבים רבות" אומר שהוא תרם להתקדמות משמעותית ,אך לאו דווקא
שהוא התחיל את התחום .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :לפי התשובה 'אלן טיורינג לימד את שיעור מדעי המחשב הראשון' .זו הוספת
מידע שלא נאמר במשפט המקורי  -לא נאמר שהוא לימד .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה :לפי התשובה 'המחשב הראשון הומצא על ידי אלן טיורינג' .זו הוספת מידע -
לא נאמר שהוא בנה מחשב .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה :לפי התשובה 'נהוג לומר כי מדעי המחשב התחילו עם אלן טיורינג' .הרעיון המרכזי
של המשפט המקורי נשמר .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4

 .10במשפט המקורי נכתב" :בכל ארצות הברית ואירופה ,אנשים נהרו למופע 'באפאלו ביל ווילד ווסט".
תשובה ( )1אינה נכונה' :המופע "באפאלו ביל ווילד ווסט' קסם לקהל מחוץ לארצות הברית ואירופה'.
במשפט המקורי נכתב שהמופע משך אנשים מאירופה ומארצות הברית .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה' :המופע "באפאלו ביל ווילד ווסט" היה פופולרי במיוחד ברחבי ארצות הברית
ואירופה' .זו הוספת מידע  -לא נאמר שהמופע פופלרי במיוחד ,ולא התייחסו למקומות אחרים .התשובה
נפסלת.
תשובה ( )3נכונה' :המופע "באפאלו ביל ווילד ווסט" משך קהלים גדולים ברחבי ארצות הברית
ואירופה' .במשפט המקורי נכתב שאנשים נהרו ,מכאן שהמופע משך קהלים גדולים .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה' :המופע "באפאלו ביל ווילד ווסט" עלה בכל רחבי ארצות הברית ואירופה' .חסר
במשפט מידע מהותי  -המשפט המקורי עסק בכך שקהל רב נהר להופעות ולא רק שהמופע עלה .התשובה
נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
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 .11במשפט המקורי נכתב" :תשבץ השבת של העיתון ניו יורק טיימס הוא התשבץ בו רוב חובבי התשבצים
הכי רוצים להצליח" .חשוב לשים לב לנחרצות המשפט (זה התשבץ שהכי חשוב לפותרי התשבצים),
ולביטוי כמותי (רוב הפותרים).
תשובה ( )1אינה נכונה' :רוב האנשים קונים את הניו יורק טיימס בשבת רק בשביל התשבץ' .התשובה
מוסיפה מידע (המשפט לא עסק בסיבה שרוב האנשים קונים את העיתון) ,וחסרה בו הנחרצות לגבי
חשיבות התשבץ .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה' :התשבץ של הניו יורק טיימס בשבת הוא הכי קשה בכל השבוע' .הנחרצות
במשפט שגויה  -לא נאמר שהתשבץ הכי קשה אלא שהוא חשוב יותר מתשבצים בעיתונים אחרים.
התשובה נפסלת.

תשובה ( )3נכונה' :השאיפה של רוב אוהבי התשבצים היא לפתור בהצלחה את התשבץ שמופיע בניו
יורק טיימס בשבת' .נשמר הרעיון המרכזי כולל הביטוי הכמותי וייחודיות התשבץ .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה' :רוב כותבי התשבצים חולמים שיפרסמו תשבץ שלהם בניו יורק טיימס בשבת'.
לא דיברו במשפט על כותבי התשבצים אלא על הפותרים .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .12במשפט המקורי נכתב" :דחיינות כרונית עשויה לגבות מחיר מבריאותו של הדחיין ,בכך שהיא מעלה
את הפגיעּות לחלות".
תשובה ( )1אינה נכונה' :העלות של טיפולים רפואיים עלולה לדכא אנשים מלקבל את הטיפול אותו הם
צריכים' .במשפט המקורי לא הוזכר מחירם של טיפולים רפואיים ,והנושא המרכזי "דחיינות כרונית"
הושמט כאן .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה' :אדם עם מחלה כרונית עלול להיות רגיש למחלות נוספות' .אנשים עם מחלות
כרוניות לא הוזכרו במשפט המקורי (אפשר להסיק ש procrastination-אינה מחלה ,שכן לא מדברים על
 ,other illnessesכמו בתשובה זו) .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה' :יש עלייה בראיות לגבי הקשר בין בריאות פיזית לבריאות נפשית' .הוספת מידע
 לא נאמר שיש קשר בין הדברים במשפט המקורי ואין התייחסות להופעת ראיות מאף סוג שהוא.התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה' :אנשים בעלי הרגל לדחות משימות ,נמצאים בסיכון מוגבר לחלות' .הקשר המקורי
נשמר .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .13זוהי שאלה כללית בה יש לבחור כותרת לקטע .כדי לתת כותרת לקטע צריך לבחור בתשובה שאינה
כללית מדי (שתתייחס לעיקר הדברים שנאמרו בקטע) ,ואינה ספציפית מדי (שלא תפספס את הנושא של
חלק מהפסקאות) .כדי לעשות זאת יש לתמצת את הנושא המרכזי של הפסקאות.
 פסקה ראשונה :הצגת סטריאוטיפ על בנות מול בנים.
 פסקה שנייה :הצגת מחקר התומך בקיום הסטריאוטיפ.
 פסקה שלישית :השפעת הסטריאוטיפ על נשים בוגרות.
תשובה ( )1אינה נכונה :אין בקטע התייחסות לאיך להתגבר על הסטריאוטיפ .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה :תשובה זו מתייחסת לעיקר הדברים מכלל הקטע .התשובה מתאימה.
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תשובה ( )3אינה נכונה :תשובה זו מתייחסת רק לפסקה השנייה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה :תשובה זו טוענת כי קיים קשר ישיר מוכח בין מגדר ויכולת ,ואילו הקטע בא
להפריך זאת .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .14זוהי שאלה ממוקדת בה יש לקבוע מה נכון לגבי בנות רבות לפי הפסקה הראשונה .לפי הפסקה ,מחקר
מראה שילדות קטנות רבות מאמינות כי גאונות היא נחלתם של בנים ,ואם בנות רוצות להצליח אז הן
צריכות לעבוד קשה.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .15זוהי שאלה ממוקדת בה יש לקבוע לפי הפסקה השניה ,מה קורה בגיל  5לבנים ובנות .נבדוק תשובות:
תשובה ( )1נכונה :אכן ,לפי שורה  ,11בגיל  5כל מין ראה את מינו כאינטליגנטי .עובדה זו תקפה הן
לבנים בני  5והן לבנות  .5התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה :בגיל  5בנות עדיין זיהו חכמה כתכונה של בנות .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה :לא נאמר כי הילדים מקבלים את הסטריאוטיפים על עצמם בגיל  ,5אלא בגיל
מאוחר יותר .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה :הפסקה לא עסקה במידת ההצלחה בבית הספר .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .16זוהי שאלה ממוקדת בה יש לקבוע מה תוצאות המחקר המוצג בפסקה השנייה .נפסול שלוש תשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה :לפי שורה  ,14בנים ובנות התייחסו באופן שווה למשחק שתואר כמיועד למי
שעובד קשה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :לפי שורה  ,15הבנות התלהבו פחות ממשחק שתואר כמשחק לחכמים מאוד.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה :אכן ,לפי שורות  ,12-9בעוד בנות  5נטו לחשוב על בנות-מינן כחכמות ,בגיל  6נטייה
זו פחתה .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה :במחקר לא שאלו את בני ה 6-על בני ה 5-ולהיפך .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .17זוהי שאלת פסקה בה יש להגדיר את הנושא המרכזי של הפסקה האחרונה .מומלץ ראשית לנסחו
עצמאית ורק אז לגשת את התשובות .בפסקה השלישית מוצגת טענה לפיה יתכן ותחושת חוסר
האינטגלציה של בנות בגילים צעירים ,עלולה להשפיע על המקצוע אותו הן ילמדו באוניברסיטה בהמשך
חייהן ,ולמנוע מהן לבחור מקצועות הנחשבים "קשים" מדי.
התשובה הנכונה היא ).(1

© כל הזכויות שמורות לקידום ידע והשכלה בע"מ

אנגלית  -פרק ראשון

-38-

 .18זוהי שאלת פסקה בה יש להגדיר מה מטרת הפסקה הראשונה בנוגע לאוניברסיטת אוקספורד .הפסקה
מתארת את סימן ה"פסיק אוקספורד" ,הרווח בשימוש ברחבי האוניברסיטה ,ובשורה  3נכתב כי
האוניברסיטה הנחתה הנחייה "מפתיעה" בנוגע אליו .לאחר מכן ,נאמר כי חלק התרעמו מההנחייה
בזמן שאחרים חגגו אותה .לכן ,פסקה זו מציגה שינוי שנוי במחלוקת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .19זוהי שאלת מילה בה יש לקבוע איזו מילה מקבילה למילה " ."bemoaningנוכל להבין פירוש מילה זו לפי
הקשרה בשורה  .5מאחר ששורה זו מציגה ניגוד בין שתי דעות של אנשים :מכיוון שהאחרונים חגגו,
ניתן להסיק כי הראשונים לא-חגגו ,כלומר היו מאוכזבים .כלומר ,פירוש המילה הנתונה ,קשור לעולם
הסמנטי של אכזבה ,כעס או צער .המילה המתאימה מתוך התשובות היא המילה "מתחרטים".
התשובה הנכונה היא ).(1
 .20זוהי שאלת פסקה בה יש לקבוע מהי מטרתה של הפסקה השנייה .בתחילת הפסקה מוצגת אלכסנדרה
פטרי שמעלה יתרונות של השימוש בסימן השנוי במחלוקת .בהמשך הפסקה ,מוצג הארי מאונט ,שמייצג
את הדעה הנגדית ומספק חסרונות לסימן זה .אי לכך ,ניתן להסיק כי מטרתה העיקרית של הפסקה
השנייה היא להציג יתרונות וחסרונות לשימוש בפסיק אוקספורד.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .21זוהי שאלת פסקה בה יש למצוא בפסקה האחרונה פרט מידע נכון לגבי מחלקת התקשורת של
אוניברסיטת אוקספורד .בשורה  17כתוב שפסיק אוקספורד לא ננטש על ידי יוצריו
(" - )"by its championsמחלקת התקשורת של אוניברסיטת אוקספורד .לכן ,ניתן להסיק כי לא הם ביקשו
לבטל את השימוש בפסיק.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .22זוהי שאלה כללית בה יש למצוא תשובה בה משתמשים בפסיק אוקספורד .כדי לענות על שאלה זו יש
להבין תחילה כיצד נכון להשתמש בסימן פיסוק זה .בשורות  3-2מוסבר שפסיק אוקספורד הוא פסיק
ששמים לפני ו' החיבור או המילה 'או' בסיום הרשימה .למשל ,ברשימה הבאה לא מופיע פסיק
אוקספורד" :תפוח ,בננה ותות" .ברשימה הבאה הוא מופיע" :תפוח ,בננה ,ותות" .נחפש תשובה בה
מופיעה רשימת פריטים עם פסיק לפני הפריט האחרון .תשובה ) (2מתאימה :מפורטת בה רשימת
מדינות" :הודו ,הממלכה המאוחדת ,וקנדה".
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .1במשפט נכתב כי "רוב מתכוני העוגות דורשים חמאה או ____ מתאים כמו מרגרינה או שמן" .אנו
מחפשים מילה שמשמעותה תחליף.
תשובה ( = impulse :)1דחף
תשובה ( = authority :)2סמכות
תשובה ( = substitute :)3תחליף
תשובה ( = possession :)4בעלות על רכוש
"רוב מתכוני העוגות דורשים חמאה או תחליף מתאים כמו מרגרינה או שמן".
התשובה הנכונה היא ).(3
 .2במשפט נכתב כי "חפרפרת יכולה ____ מנהרה באורך של  100מטרים בלילה אחד".
אנו מחפשים מילה שמשמעותה לחפור /לייצר.
תשובה ( = grab :)1לקחת
תשובה ( = lend :)2להלוות
תשובה ( = dig )3לחפור
תשובה ( = set :)4לערוך
"חפרפרת יכולה לחפור מנהרה באורך של  100מטרים בלילה אחד".
התשובה הנכונה היא ).(3
 .3במשפט נכתב כי "ה____ הדרמטי של קניה נשלט על ידי העמק  Great Riftשחותך את המדינה מצפון
לדרום" .אנו מחפשים מילה שמתייחסת לטבע או לקרקע של המדינה.
תשובה ( = hallmark :)1סימן היכר
תשובה ( = fallout :)2נשירה
תשובה ( = shortcoming :)3חיסרון
תשובה ( = landscape :)4נוף
"הנוף הדרמטי של קניה נשלט על ידי העמק ( Great Riftהבקע הסורי אפריקאי) שחותך את המדינה
מצפון לדרום".
התשובה הנכונה היא ).(4
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 .4במשפט נכתב כי "לכפר מונווי ,נברסקה ,שבעבר היה ביתם של  150אנשים ,נותר רק ____ אחד בשנת
 ."2011אנו מחפשים מילה שמשמעותה איש או תושב.
תשובה ( = candidate :)1מועמד
תשובה ( = inhabitant :)2תושב
תשובה ( = spectator :)3צופה
תשובה ( = companion :)4בן לווייה
"לכפר מונווי ,נברסקה ,שבעבר היה ביתם של  150אנשים ,נותר רק תושב אחד בשנת ."2011
התשובה הנכונה היא ).(2
 .5במשפט נכתב כי "בשנת  ,1960בריטניה נתנה עצמאות לקפריסין ,ו_____ ריבונות רק על בסיסיה
הצבאיים ".אנו מחפשים מילה שמתארת פעולה שמדינה עושה על בסיסיה הצבאיים.
תשובה ( = dispering :)1פיזרה
תשובה ( = modifying :)2שינתה
תשובה ( = retaining :)3שמרה
תשובה ( = captivitating :)4שבתה את ליבם
"בשנת  1960בריטניה נתנה עצמאות לקפריסין ,ושמרה ריבונות רק על בסיסיה הצבאיים".
התשובה הנכונה היא ).(3
 .6במשפט נכתב כי "העיר דלהי ,הודו ____ ,עם קופי רזוס ,שלעתים קרובות פולשים לגינות ,לבתים
ואפילו לבנייני הפרלמנט ".אנו מחפשים מילה שתתאר כמות גדולה מאוד של קופים.
תשובה ( = overpaid :)1בתשלום יתר
תשובה ( = overjoyed :)2מלא שמחה
תשובה ( = overturned :)3מהופכת
תשובה ( = overrun :)4מוצפת
"העיר דלהי ,הודו ,מוצפת בקופי רזוס ,שלעתים קרובות פולשים לגינות ,לבתים ואפילו לבנייני
הפרלמנט".
התשובה הנכונה היא ).(4
 .7במשפט נכתב כי "כיוון שלשתי המדינות היה הרבה מה להרוויח ,רכישת אלסקה מרוסיה על ידי ארצות
הברית נעשתה באווירה _____".
אנו מחפשים מילה שמתארת אווירה טובה /מוצלחת.
תשובה ( = inherent :)1טבוע
תשובה ( = obsolete :)2מיושן
תשובה ( = eternal :)3נצחי
תשובה ( = amicable :)4ידידותי
"כיוון שלשתי המדינות היה הרבה מה להרוויח ,רכישת אלסקה מרוסיה על ידי ארצות הברית נעשתה
באווירה ידידותית".
התשובה הנכונה היא ).(4

© כל הזכויות שמורות לקידום ידע והשכלה בע"מ

אנגלית  -פרק שני

-41-

 .8במשפט נכתב כי "במהלך מלחמת העולם השנייה חלק גדול מהעיר רוטרדם ,הולנד ____ ,לאפר וחצץ
על ידי הפצצות הגרמנים".
אנו מחפשים מילה שמתארת הרס /השמדה /הפיכה ל.-
תשובה ( = convinced :)1שוכנע
תשובה ( = extended :)2הורחב
תשובה ( = reduced :)3הופחת
תשובה ( = adjusted :)4הותאם
"במהלך מלחמת העולם השנייה חלק גדול מהעיר רוטרדם ,הולנד ,הופחת לאפר וחצץ על ידי הפצצות
הגרמנים".
התשובה הנכונה היא ).(3
.9

במשפט המקורי נכתב" :החולות של מדבר סהרה המערבי עברו דרך ארוכה כדי להגיע ליעדם ,ונדדו
ממצרים ומסודן" .נשים לב שהחולות התחילו בסודן ובמצרים ,וסהרה היא היעד הסופי .המשפט
בעיקר מציג מאיפה הגיע חול למערב מדבר סהרה.
תשובה ( )1נכונה .נאמר שהחול של מדבר סהרה המערבי הגיע כל הדרך ממצרים ומסודן .הרעיון
המרכזי נשמר .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי התשובה 'חול ממצרים וסהרה יכול להגיע לפעמים מערבה אפילו עד מדבר
סהרה' .חסר העיקר של המשפט המקורי  -שכל החול במדבר סהרה המערבי מקורו במקומות אלו.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו מוצג יחס הפוך למשפט המקורי :לפי התשובה 'החול ממצרים
ומסודן מקורו במדבר סהרה' .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי התשובה ,החול במדבר סהרה מאוד דומה לחול של מצרים וסודן .במשפט
המקורי נאמר שזה אותו חול ממש ,שנדד ממקום למקום .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1

 .10במשפט המקורי נכתב" :סוקרטס הואשם בערעור הדמוקרטיה האתונאית ".נשים לב שנאמר
שסוקרטס הואשם שעשה משהו אקטיבי ושלילי נגד הדמוקרטיה האתונאית.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נאמר שסוקרטס היה אחראי על ייסוד הדמוקרטיה באתונה .במשפט
המקורי נאמר שהוא דווקא ערער אותה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו נאמר שסוקרטס התנגד לדמוקרטיה באתונה .במשפט המקורי
לעומת זאת ,נאמר שהאשימו אותו אך לא ברור אם האשמה זו נכונה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה זו נאמר שהדמוקרטים באתונה ביקרו את סוקרטס .במשפט המקורי
לא נאמר כלום על היחס של הדמוקרטים באתונה כלפי סוקרטס .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .בתשובה זו נאמר שסוקרטס הואשם בניסיון להחליש את הדמוקרטיה באתונה.
התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
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 .11במשפט המקורי נכתב" :בשנות הארבעים של המאה התשע-עשרה נשים היו רוב הכוח העובד במפעלי
הטקסטיל בניו-אינגלנד" .נשים לב שנשים הן הכוח העובד העיקרי במפעלים ,בתקופה המוצגת.
תשובה ( )1אינה נכונה .לפי התשובה 'נשים לא הורשו לעבוד במפעלי טקסטיל בניו-אינגלנד' .המידע
סותר את המשפט המקורי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי התשובה 'רוב הנשים שחיפשו עבודה בניו-אינגלנד מצאו אותה במפעלי
טקסטיל' .המשפט המקורי עסק ברוב העובדים במפעלי טקסטיל ,ולא ברוב הנשים שמחפשות עבודה.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .לפי התשובה 'רוב עובדי מפעלי הטקסטיל בניו-אינגלנד היו נשים' ,בדיוק כמו במשפט
המקורי .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי התשובה 'מפעלי הטקסטיל בניו-אינגלנד התחילו לגייס נשים' .זוהי הוספת
מידע שלא היה במשפט המקורי  -לא ידוע מתי התחילו לגייס נשים ,אלא רק שבתקופה המדוברת רוב
העובדים היו נשים .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .12במשפט המקורי נכתב" :העבודה העיקרית הקיימת של המתמטיקאי היווני הקדום אוקלידס ,היא
יצירתו אלמנטים" .נשים לב שהדגש במשפט הוא שזו היצירה המשמעותית ביותר שלו.
תשובה ( )1נכונה .לפי התשובה 'מהיצירות של אוקלידס ששרדו ,אלמנטים ,היא המשמעותית ביותר'.
הרעיון המרכזי נשמר .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .לפי התשובה 'היצירה אלמנטים של אוקלידס הייתה תרומתו המשמעותית
הראשונה למתמטיקה היוונית' .זו הוספה של מידע שלא נאמר במשפט המקורי  -לא נאמר שזו היצירה
הראשונה שלו אלא היצירה המשמעותית ביותר .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .לפי התשובה 'היצירה אלמנטים היא מהיצירות המעטות שעדיין נלמדות' .חסר
החלק המרכזי על כך שזו היצירה המשמעותית ביותר .יתר על כן ,במשפט המקורי לא נאמר דבר על כך
שהיצירה נלמדת היום .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .לפי התשובה 'אוקלידס החשיב את אלמנטים כיצירתו הגדולה ביותר' .המשפט
המקורי לא עסק כלל בדעתו האישית של אוקלידס .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .13זוהי שאלה כללית בה יש לקבוע את מטרתו של הקטע .על מנת לעשות זאת יש לנסח את הרעיון
במרכזי של כל פסקה ולבחון בהתאם את התשובות:
פסקה  :1הצגת העץ המיוחד שייצר האמן
פסקה  :2הסבר על איך הוא ייצר את העצים
פסקה  :3בעיה שהיוצר נתקל בה בתהליך ,והתמודדתו איתה
תשובה ( )1נכונה .עץ שגדלים עליו  40סוגים של פירות זו יצירה לא רגילה .התשובה מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה .בסוף הפסקה הראשונה מוזכרת תפיסתו האמנותית של ואן אקן על היצירה
הספציפית בה עוסק הקטע אך לא על תפיסתו האמנותית באופן כללי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה .הקטע עוסק ביצירה ספציפית של האמן ,ולא בקריירת הפיסול שלו כלל.
התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .הנדסה גנטית מוזכרת בקטע רק בדרך אגב (כתוב שואן אקן לא נעזר בה).
התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1
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 .14זוהי שאלת פסקה בה יש לקבוע את מטרתה המרכזית של הפסקה השנייה .על מנת לענות נכונה יש
לקרוא אותה עד שהרעיון המרכזי מובן .במשפט הראשון בפסקה מוסבר שואן אקן השתמש בטכניקה
מיוחדת לייצור העצים ,ולא בהנדסה גנטית .בהמשך הפסקה מוסברת לעומק טכניקה זו .מכאן
שהמטרה של הפסקה השנייה היא להסביר איך האמן יצר את עצי הפירות שלו.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .15זוהי שאלת פסקה בה יש לקבוע מה ניתן להסיק מהפסקה השנייה לגבי העצים של ואן אקן .בפסקה יש
הסבר על תהליך ההכלאה שעושה ואן אקן על מנת לייצר את העץ .האמן מספר שהיות שהטבע לא צפוי
לא תמיד ברור איך ייצא העץ .כעת ניתן לפסול תשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה :בפסקה לא נאמר דבר על גודל הפירות שהעץ מצמיח .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה :בשורה  18כתוב שהטבע לא צפוי ולא ברור איך העץ יצמח .מכאן שהצמיחה של העץ
היא לא תמיד לפי התכנית .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה :בשורה  15כתוב שואן אקן מוסיף עוד ועוד סוגי עצים במשך שנים .על כן לא
ניתן לקבוע שהתהליך אורך כמה חודשים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה :ואן אקן ייצר עצים שהם הכלאה של  40סוגים של עצים ,שזה יותר מ.20-
התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .16זוהי שאלת פסקה בה יש לקבוע את מטרתה המרכזית של הפסקה האחרונה בקטע .על מנת לענות נכונה
יש לקרוא אותה עד שהרעיון המרכזי מובן .המשפט הראשון מתאר קושי מסויים בו נתקל ואן אקן.
בהמשך הפסקה מתואר שוואן אקן התקשה להשיג הרבה מעצי הפרי בהם הוא רצה להשתמש כיוון
שהם התחילו להעלם .בסוף הפסקה מצוטט ואן אקן אומר שעץ  40הפירות שלו הוא "ארכיב של
ההיסטוריה החקלאית של המדינה" .כעת ניתן לפסול שלוש תשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה :עיקר הדיון הוא לא ייצור פירות בארצות הברית ,אלא ואן אקן ופועלו בהקשר
הזה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :אין בפסקה הסבר מדוע גידולם של סוגים רבים על עצי פרי אינו כלכלי ,רק
נאמר שזה המצב (שורות  .)24-23התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה :בשורות  24-23כתוב שוואן אקן הציב לעצמו כמטרה נוספת לשמר עצי פרי ובסוף
הפסקה הוא מצוטט בעצמו מוסיף ייעוד נוסף ליצירה מעבר לזה שתואר בתחילת הקטע .התשובה
מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה :יש בפסקה התייחסות לעבודתו של ואן אקן מול החקלאים בארצות הברית ,אך
רוב הפסקה עוסק ביחסו של ואן אקן לנושא שימור העצים .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
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 .17זוהי שאלה כללית בה יש לקבוע איזו מהטענות המוצעות לא כתובה בקטע .יש לפסול שלוש תשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה :מוזכר בקטע שהפריחה של העצים מאוד צבעונית (שורות  .)6-5התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :בפסקה  3מוזכר שהיה לוואן אקן קשה להשיג את כל העצים שהוא רצה
לפרויקט ,מכאן שגם הפירות עצמם יותר קשים להשגה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה :אין בקטע השוואה בין משך זמן החיים של עץ שנוצר בהנדסה גנטית לבין העצים
של ואן אקן .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה :בפסקה הראשונה נאמר שהעץ מכיל  40סוגי פירות (שורה  .)3התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .18זוהי שאלת פסקה שבה צריך לקבוע מה הנושא המרכזי של הפסקה הראשונה .על מנת לענות נכונה יש
לקרוא אותה עד שהרעיון המרכזי מובן .לפי המשפט הראשון ,במשך כמעט מאתיים שנה פוקר היה
משחק לא חוקי .המשך הפסקה עוסק בשינוי התפיסה לגבי המשחק ,ובכך שכיום הוא חוקי ונחשב
לגיטימי ומכובד.
תשובה ( )1אינה נכונה :הפסקה הראשונה עוסקת בשינויים שקרו בתקופה האחרונה למשחק הפוקר,
ולא בהיסטוריה המוקדמת שלו (פסקה  2עוסקת בנושא זה) .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :בסוף הפסקה מוזכרים מאפיינים של כמה ממשתתפי אליפות הפוקר האחרונה,
אך זה לא עיקר הפסקה .תיאורם רק בא להמחיש שהמשחק מקובל ומהוגן היום .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה :בפסקה מוזכרת אליפות העולם בפוקר ,אך זה לא עיקר הפסקה .תיאור
האליפות רק נועד להמחיש את הפופולריות של המשחק היום .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה :הפסקה מתארת את מעמדו השולי והמפוקפק של משחק הפוקר בעבר ,לעומת היחס
החיובי השורר כלפיו היום .אם כך ,נושא הפסקה הוא שינויים בסטטוס המשחק .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .19זוהי שאלת פסקה בה יש לקבוע מה משתמע מהפסקה השנייה .על מנת לענות על שאלות כאלה יש
לקרוא את החלק הרלוונטי לפני בדיקת התשובות .לפי הפסקה ,הפוקר הומצא בארצות הברית ושילב
אלמנטים ממשחקים מפרס ,צרפת ,אנגליה וגרמניה .נבדוק תשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה :לא נאמר בפסקה ששיחקו בפוקר בכל המדינות ,אלא שהמשחק שאב השראה
ממשחקים אחרים שמקורם במדינות המפורטות .לא ניתן להסיק זאת מהפסקה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :אין בפסקה שום התייחסות לכך שפוקר התפשט מארצות הברית למדינות
אחרות .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה :ל פי התשובה ,פוקר שונה מהמשחקים האחרים בכך שהוא כולל התערבות על
כסף .אולם ,לפי שורות  12-11גם המשחקים מפרס ,צרפת וכו' היו משחקי הימורים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה :בפסקה כתוב שפוקר נוצר משילוב של כמה משחקים ממדינות שונות .לכן אפשר
להסיק שהוא קשור למשחקים אלה .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
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 .20זוהי שאלת פסקה שבה יש לקבוע מה מסבירה הפסקה השלישית לגבי בתי קזינו .לפי המשפט הראשון,
הפיכתו של פוקר למשחק "מכובד" היא חלק ממגמה חדשה בארצות הברית .המשך הפסקה מסביר
מגמה זו :יותר ויותר מדינות מאשרות בתי קזינו חוקיים ,בגלל תרומתם להכנסות ממסים ומתיירות.
כלומר ,הפסקה מסבירה מדוע הרבה מדינות בארה"ב פותחות בתי קזינו.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .21זוהי שאלת מילה בה יש לקבוע איזה מהביטויים בתשובות הוא חלופה טובה לביטוי
 respectsמשורה  .26על מנת לענות על שאלה זו יש לקרוא את המשפט שבו מופיע הביטוי ולבחון את
ההקשר שבו הוא נאמר .במשפט נכתב ששחקנים לא צריכים להיות מופתעים אם הם "מפסידים משני
הכיוונים" .כדי להבין על אילו כיוונים מדובר ,יש לקרוא את המשפט הקודם למשפט זה .שם כתוב
שפוקר מושך שחקנים משתי סיבות :המשחק מרגש מאוד וניתן להרוויח ממנו כסף קל .לפיכך ,להפסיד
משני הכיוונים משמעו לא לחוות ריגוש ולא להרוויח כסף.
losers in both

התשובה הנכונה היא ).(4

 .22זוהי שאלת כללית בה יש למצוא כותרת מתאימה לקטע .על מנת לענות על שאלה זו יש לנסח את הרעיון
המרכזי של כל אחת מהפסקאות ומהן לגזור את עיקר הקטע.
פסקה  :1הפיכתו של פוקר ממשחק מפוקפק למשחק מקובל וחוקי.
פסקה  :2ההיסטוריה המוקדמת של הפוקר  -מה המקורות שלו ,ומדוע הוגדר לא חוקי.
פסקה  :3מגמה חדשה בארצות הברית  -בתי הימורים חוקיים ואיתם הפוקר.
פסקה  :4למה פוקר מושך אנשים?
תשובה ( )1אינה נכונה :הקטע עוסק במספר היבטים של משחק הפוקר ,אך לא עוסק בנסיונות של בתי
הימורים להתעשר .התשובה ממוקדת מדי בבתי הימורים שהוזכרו בעיקר בפסקה  .3התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :הקטע לא עוסק בהימורים באופן כללי ,אלא במשחק הפוקר .ההימורים
מתייחסים לאחד ההיבטים של המשחק .תשובה זו כללית מדי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה :הקטע מציג את המעבר של משחק הפוקר ממשחק לא חוקי למשחק מקובל ונפוץ,
ובמספר היבטים שלו בדרך שעבר .זה תיאור מדויק של הקטע .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה :הקטע לא עסק רק באליפות העולם בפוקר .היא הוזכרה רק כדי להראות
שהמשחק קיבל מעמד חוקי ומהוגן בעולם בניגוד לעבר .תשובה זו ממוקדת מדי .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
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