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 .1הרמת ידיים היא מחווה שמטרתה לבטא כניעה ,כשם שהנהון הוא מחווה שמטרתה לבטא הסכמה.
תשובה ) (1אינה נכונה :פיהוק הוא תוצאה של רצון בשינה.
תשובה ) (3אינה נכונה :עיטוש הוא תסמין של הצטננות.
תשובה ) (4אינה נכונה :חיוך הוא תוצאה של שמחה.
התשובה הנכונה היא ).(2

 .2לצותת זה לעשות "הקשיב" בלי הסכמה ,כשם שלגנוב זה לעשות "לקח" בלי הסכמה.
תשובה ) (1אינה נכונה :לאיים זה לעשות הרתיע למישהו.
תשובה ) (3אינה נכונה :להרביץ זה לעשות ִהכה למישהו.
תשובה ) (4אינה נכונה :לרדוף היא פעולה שעושים אחרי מישהו אחר שנמלט.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .3ארון בגדים מאכסן הרבה בגד כאשר הוא לא בשימוש ,כשם שחניון מאכסן הרבה מכונית כאשר היא
לא בשימוש.
תשובה ) (1אינה נכונה :תבנית מכילה עוגה אחת בזמן שמשתמשים בה (אוכלים /אופים וכו.)...
תשובה ) (2אינה נכונה :מלון מכיל הרבה חדר בזמן שמשתמשים בו.
תשובה ) (3אינה נכונה :גינה מכילה הרבה פרח והפרחים הם חלק מהגינה.
התשובה הנכונה היא ).(4
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 .4מגובב זה משהו שנמצא במצב של חוסר סדר ,כשם שתזזיתי זה משהו שנמצא במצב של חוסר מנוחה.
תשובה ) (1אינה נכונה :מוצפן הוא משהו שקשה למצוא את הפשר שלו.
תשובה ) (3אינה נכונה :אלמותי הוא משהו שנמצא במצב תמידי של חיים.
תשובה ) (4אינה נכונה :צעיר הוא משהו בעל גיל קטן.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה מגובב היא :אסוף בערמה לא מאורגנת.
משמעות המילה פשר היא :משמעות.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .5התיילד זה עשה את עצמו ההיפך ממבוגר (התנהג בצורה ילדותית) ,כשם שהתחלה זה עשה את עצמו
ההיפך מבריא.
תשובה ) (1אינה נכונה :התרושש הוא מי שאיבד את כל ממונו ועשיר הוא אדם בעל ממון רב.
תשובה ) (2אינה נכונה :הכחיש זה טען כי הוא לא אשם (אך לא בהכרח "עשה את עצמו" לא אשם -
ייתכן והוא באמת לא אשם).
תשובה ) (3אינה נכונה :הבליג הוא אדם שבחר לא להיות כועס.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .6בנקל זה ללא קושי ,כשם ש"כלאחר יד" זה ללא תשומת לב.
תשובה ) (1אינה נכונה :טיפין טיפין משמעותו מאוד מאוד בהדרגה.
תשובה ) (2אינה נכונה :להרף עין זה לפרק זמן קצר מאוד.
תשובה ) (4אינה נכונה :בדיעבד זה לאחר המעשה.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות המילה בנקל היא :בקלות ,בפשטות.
משמעות הביטוי כלאחר יד היא :ללא כוונה.
משמעות המילה בדיעבד היא :בהסתכלות לאחור לאחר המעשה.
התשובה הנכונה היא ).(3

 .7זוהי שאלת כללים גם אם הניסוח מזכיר שאלת פסקה .יש להחליט באיזו מהתשובות מופיעה טענה
שנובעת מדבריו של פרופסור רוסוף .לשם כך ננסח בבירור את הכלל שטבע רוסוף בצורת כלל עם תנאי
ותוצאה .לדבריו ,אם "נוצר מקווה מים מתוקים" אז התוצאה היא "התקבצות חרקים קטנים" .בנוסף,
אם יש "התקבצות חרקים קטנים" אז התוצאה היא "התקבצות חרקים גדולים" .ניתן לנסח כלל זה
באופן גרפי :מקווה מים  חרקים קטנים  חרקים גדולים.
יש לפסול שלוש תשובות בהן הטענות לא שקולות לכלל שניסח רופוס:
תשובה ) (1אינה נכונה :הטענה עוסקת באזור בו אין מקווי מים מתוקים .הכלל של רוסוף עוסק רק
באזורים עם מקווי מים מתוקים .במילים אחרות ,אם התנאי ,מקווי מים מתוקים ,לא מתקיים  -לא
ניתן ללמוד דבר מהכלל .הטענה לא נובעת מדבריו של רופוס .התשובה נפסלת.
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תשובה ) (2נכונה :הטענה עוסקת באזור בו התנאי (מקווי מים מתוקים) מתקיים ,ולכן התוצאה חייבת
להתקיים :יתקבצו באזור חרקים קטנים ובעקבותם גם חרקים גדולים .התשובה מתאימה.
תשובה ) (3לא נכונה :הטענה עוסקת באזור בו תוצאת הכלל ,הימצאות חרקים גדולים ,מתקיימת .קיום
תוצאה לא מחייב את קיום התנאי ,כלומר הימצאות חרקים גדולים לא מבטיחה הימצאות חרקים
קטנים ,או מקווי מים מתוקים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :הטענה עוסקת באזור בו אין מקווי מים מתוקים .הכלל של רוסוף עוסק רק
באזורים עם מקווי מים מתוקים .במילים אחרות ,אם התנאי ,מקווי מים מתוקים ,לא מתקיים  -לא
ניתן ללמוד דבר מהכלל .הטענה לא נובעת מדבריו של רופוס .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .8שאלה זו עוסקת בתוחלת החיים ברחבי העולם ,ויש להבין את האמור בנוגע לתוחלת החיים במדינות
המתפתחות .נכתב כי במדינות עשירות יש עלייה בתוחלת החיים :בממוצע ,כל  5שנים יש עלייה של שנה
אחת בתוחלת החיים .מעבר לכך ,נכתב כי במדינות מתפתחות הקצב אף גבוה יותר .במילים אחרות,
במדינות מתפתחות נצפה שבממוצע ,תהיה עלייה של יותר משנה אחת כל  5שנים .נחפש תשובה
מתאימה:
תשובה ) (1נכונה :לפי הפסקה ,אכן במדינות המתפתחות תוחלת החיים הממוצעת עולה מדי  5שנים
ביותר משנה אחת .התשובה מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה :מתשובה זו נובע כי במדינות העשירות תוחלת החיים לא עולה .לעומת זאת,
בפסקה נאמר כי תוחלת החיים במדינות העשירות עולה ובמדינות המתפתחות אף יותר .התשובה
נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :הפסקה עוסקת בקצב העלייה של תוחלת החיים ,ולא בתוחלת החיים עצמה.
ייתכן שתוחלת החיים במדינות מתפתחות קטנה משמעותית מבמדינות עשירות ,אך קצב העלייה שם
גדול יותר (כלומר ,הפערים בתוחלת החיים מצטמצמים עם הזמן) .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :בתשובה זו ניתן מידע על תוחלת החיים ולא על העלייה בתוחלת החיים .בפסקה
לא נאמר שום מידע על תוחלת החיים כשלעצמה .הפסקה עוסקת אך ורק בקצב העלייה בתוחלת החיים.
התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .9זוהי שאלת פסקה בה מופיעות שתי פסקאות ויש לתאר באופן הטוב ביותר את הקשר בין הבעיה המוצגת
בפסקה הראשונה לבין המחקר המתואר בפסקה השניה .תמצות הפסקה הראשונה :שיטה חדשה גררה
הצטברות גדולה של קליפות רימונים .תמצות הפסקה השנייה :הוספת קליפות רימונים למזון כבשים
משפרת את בריאותן.
אם כך ,הקשר בין הפסקאות הוא שהמחקר מהפסקה השנייה מצא תועלת לקליפות רימונים ,כלומר,
מסייע לפתור את הבעיה שעלתה בפסקה הראשונה .כעת נפסול  3תשובות:
תשובה ) (1אינה נכונה .תוצאות המחקר לא מסבירות כיצד נוצרה הבעיה (זה מוסבר כבר בפסקה
הראשונה) אלא מציגות פתרון אפשרי לבעיה .התשובה נפסלת.
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תשובה ) (2אינה נכונה .המחקר מצא פתרון לבעיית הצטברות קליפות הרימונים ,ולא את ההשלכות של
הצטברות הקליפות על השיטה הממוכנת החדשה להפרדת גרגירי הרימון מקליפתו .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .לפי התשובה ,המחקר משווה בין התועלת של השיטה והנזק של השיטה .אולם,
בשתי הפסקאות לא הוצגה השוואה בין היתרונות לחסרונות .המחקר רק הציע פתרון לבעיה .התשובה
נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .אכן ,בממצאי המחקר מגולם פתרון לבעיה .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .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 :המוח האנושי מפותח יותר במבנה הכללי מכל מוח אחר ,ולכן
הוא שונה ממנו רק בחלקים מסוימים.
אין הגיון פנימי :אם המוח האנושי מפותח יותר במבנה הכללי ,נצפה שיהיו הבדלים משמעותיים ולא
רק במידת המורכבות בחלקים קטנים .אם המוח שונה רק במידת המורכבות בחלקים מסוימים ,אזי
הוא לא מפותח יותר במבנה הכללי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .תמצות המשפט :המוח האנושי זהה לכל מוח אחר אך אין לו עדיפות.
אין היגיון בשימוש במילת הקישור אך שיוצרת ניגוד שלא קיים בין חלקי המשפט .אם המוח האנושי
זהה לכל מוח אחר ,מובן שאין לו כל עדיפות .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה .תמצות המשפט :המוח האנושי לא מפותח יותר במבנה הכללי מכל מוח אחר ,אלא רק
במידת מורכבות של חלקים מסוימים.
מילת הקישו ר "אלא" יוצרת היגיון פנימי במשפט :המוח האנושי דומה למוחות אחרים במבנה הכללי,
אך שונה במורכבות של חלקים מסוימים .התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .תמצות המשפט :המוח האנושי שונה במבנה הכללי מכל מוח אחר ,ושונה רק
במידת המורכבות של חלקים מסוימים.
א ין היגיון פנימי במשפט :הביטוי "ואינו מובחן ממנו אלא" אומר "השוני הוא רק" .כלומר ,מצד אחד
כתוב שהמוח האנושי שונה מאחרים במבנה הכללי ,ומצד שני כתוב שהוא שונה רק בחלקים מסוימים.
יש סתירה בין החלקים .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .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 :מעורבותה של התנועה הביאה לשיתוף פעולה בין החברים "ס"
(סובקים) ו"-מ" (מולגים) ,וזה משום ש"-ס" מתנגדים לרעיונות התנועה והם נאבקים ב"-מ".
אין הגיון פנימי במשפט :מצד אחד כתוב שהסובקים בשיתוף פעולה עם המולגים ,ומצד שני שהם
נאבקים בהם .התשובה נפסלת.
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תשובה ) (2אינה נכונה .תמצות המשפט :מעורבותה של התנועה סיימה שיתוף פעולה בין החברים "ס"
ו"-מ" כי שני הצדדים מתנגדים לרעיונות התנועה ולכן נאבקים זה בזה.
אין הגיון פנימי במשפט :מצד אחד כתוב שהסובקים והמולגים חושבים אותו דבר ,ומצד שני הם
נאבקים זה בזה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .תמצות המשפט :מעורבותה של התנועה הביאה ליותר הסכמה בין היריבים "ס"
ו"-מ" ,כי "ס" נגד רעיונות התנועה ,ו"-א" מאמצים את רעיונות התנועה.
אין הגיון פנימי במשפט :מצד אחד כתוב שיש פחות חילוקי דעות בין הסובקים והמולגים ,ומצד שני הם
נאבקים זה בזה ולא מסכימים על הרעיונות החדשניים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .תמצ ות המשפט :מעורבותה של התנועה הביאה לשיתוף פעולה בין היריבים "ס"
ל"-מ" ,כי שניהם מתנגדים לרעיונות התנועה ונאבקים בהם.
יש הגיון פנימי במשפט :הסובקים והמולגים הם אויבים ,אך שניהם מתנגדים לרעיונות האלינדים
ונאבקים בהם יחד .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .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 :אף שבחוויה המיסטית אין מבנים רציונליים ,בתיאור החוויה
אין מבנים רציונליים.
אין הגיון פנימי במשפט :מילת הקישור אף יוצרת ניגוד שאינו מתאים במשפט .אם בחוויה עצמה אין
מבנים רציונליים ובתיאור החוויה אין מבנים רציונליים ,אין ניגוד בין החלקים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .תמצות המשפט :מכיוון שבחוויה המיסטית אין מבנים רציונליים ,היא מחייבת
שימוש במבנים רציונליים.
אין הגיון במשפט :מילת הקישור מכיוון מתארת סיבה ותוצאה ,אך בין החלקים יש ניגוד :בתחילת
המשפט נאמר שבחוויה אין שימוש במבנים רציונליים ,ובהמשך נאמר כי מחוייב שימוש במבנים
רציונליים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .תמצות המשפט :לא רק שבחוויה המיסטית אין מבנים רציונליים ,אלא שחוויה
זו מסתמכת על מבנים רציונליים.
אין הגיון במשפט :המבנה לא רק ...אלא ש ...אמור לתאר קשר של הוספה ,אך בין החלקים יש ניגוד:
בתחילת המשפט נאמר שבחוויה אין שימוש במבנים רציונליים ,ובהמשך נאמר כי היא מסתמכת על
שימוש במבנים רציונליים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .תמצות המשפט :בעוד שבחוויה המיסטית אין מבנים רציונליים ,הדיווח על החוויה
דורש שימוש במבנים רציונליים.
יש הגיון פנימי במשפט :מילת הקישור בעוד ש רומזת על ניגוד ,ואכן יש ניגוד בין החוויה עצמה שבה
אין מבנים רציונליים לבין הדיווח עליה ,שבו יש מבנים רציונליים .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
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 .13בשאלה זו מתואר ניסוי ויש לקבוע איזה מבין הממצאים המופיעים בתשובות עשוי להחליש את מסקנת
הניסוי .בניסוי הכאיבו לכלבי דלתא שונים גירוי מכאיב בעוצמה שווה .ממצאי הניסוי הראו כי כלבים
שונים מאותו הסוג נובחים בעוצמה שונה לאותו גירוי .מסקנת החוקרת היא כי עבור אותו גירוי ,כלבי
דלתא שונים חשים עוצמת כאב שונה.
נפסול  3תשובות שלא מחלישות את המסקנה:
תשובה ) (1אינה נכונה :לפי הממצא ,כלב מסוג דלתא מגיב בעוצמות שונות של נביחה לעוצמות שונות
של גירויים מכאיבים .הניסוי עסק בעוצמות שוות של גירויים מכאיבים ולכן ממצא זה לא רלוונטי
למסקנות הניסוי ולא יכול להחליש את טענת החוקרת .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה :לפי הממצא ,בכלבים מסוג דלתא ,עוצמת הנביחות מושפעת מעושר התזונה .ממצא
זה מספק הסבר חלופי למסקנת החוקרת :הנביחות השונות שהשמיעו הכלבים לא נובעים מעוצמת כאב
שונה אלא מכך שהתזונה שלהם שונה .הסבר חלופי עשוי להחליש את מסקנת החוקרת .התשובה
מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה :לפי הממצא ,בכלבים מסוג דלתא אין קשר בין עוצמת הנביחות לבין גיל הכלב.
ממצא זה שולל הסבר חלופי :אם הגיל לא משפיע על הנביחות סביר יותר שהחוקרת צודקת והשוני
בנביחות נובע מעוצמות כאב שונות .שלילת הסבר חלופי מחזקת את המסקנה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :לפי הממצא ,בכלבים מסוג דלתא מידת הרגישות לכאב היא תכונה העוברת
בתורשה .ממצא זה מחזק את המסקנה של החוקרת שכן הוא תומך בכך שכלבים שונים מאותו סוג
חשים עוצמת כאב שונה בתגובה לגירוי זהה (ומקור השוני הוא גנטי) .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .14זו שאלת פסקה ,שבה יש לקבוע איזו מן הטענות בתשובות היא הסיבה לכך שהמילון לא כולל את כל
המילים הקיימות בשפה .לפי הפסקה ,המילים במילון לקוחות ממקורות כתובים .מספר המקורות הוא
מוגבל ,כלומר לא כל המקורות הכתובים שנכתבו אי-פעם היוו מקור למילים .במילים אחרות ,ניתן
להסיק כי קיימים מקורות כתובים שלא נכנסו מהם מילים למילון.
נפסול  3תשובות:
תשובה ) (1נכונה :לפי הפסקה ,יש מילים שלא מופיעות בטקסטים שעורכי המילון לקחו ,ולכן הן לא
יופיעו במילון (אפילו אם הן מופיעות בטקסטים חשובים אחרים) .התשובה מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה :לא נאמר בפסקה דבר על קצב התחדשות המילים בשפה או על הוספת מילים
חדשות לשפה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :לא נאמר בפסקה כי רוב התקשורת המילולית נעשית בעל-פה .מדובר בהוספת
מידע שלא נאמר בפסקה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :אכן נרמז בפסקה שהמקורות שהמילון מבוסס עליהם אינם כוללים את כל
כתביהם של כל היוצרים החשובים .אולם ,טענה זו לא מסבירה מדוע צפוי שיהיו חסרות מילים במילון.
ייתכן שכל המילים בשפה יהיו בתוך הכתבים של יוצרים לא חשובים .או לחילופין שכל המילים יימצאו
בכתבים של חלק מהיוצרים החשובים .בתשובה זו חסרה הסיבה האמתית  -שיש מילים אחדות
שנמצאות רק בכתבים עליהם המילון לא מבוסס .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1
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 .15נתונה פסקה ויש לקבוע איזו מהטענות שבתשובות אינה משתמעת מהאמור .בפסקה מתואר כוכב שבת
חדש (אלפא קנטאורי ב') שהתגלה וכוכב לכת שחג סביבו .מרחקו של כוכב הלכת מהשמש קטן ממרחק
כדור הארץ מהשמש ,כך שלא יכולים להתקיים עליו חיים .עם זאת ,מדענים מסיקים מקיומו שאולי יש
עוד כוכבי לכת מסביב לאלפא קנטורי ואולי בהם יכולים להתפתח חיים.
נבדוק את התשובות ,ונפסול טענות שמשתמעות מהפסקה:
תשובה ) (1אינה נכונה :נאמר בפסקה כי מרחק כוכב הלכת מאלפא קנטאורי ב' קטן משמעותית מאשר
מרחק כדור הארץ מהשמש  -ומכך עלתה המסקנה כי חם מדי על פני כוכב זה .משתמע מכך שאילו כדור
הארץ היה קרוב יותר לשמש  -גם עליו לא היו יכולים להתפתח חיים .הטענה משתמעת מהפסקה.
התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .לפי המשפט הראשון בפסקה" :אלפא קנטאורי ב' הוא כוכב שבת הדומה לשמש
שלנו במסתו ובטמפרטורה שלו" .משתמע מכך ,שניתן לחשב את המסה ואת הטמפרטורה שלו ,וסביר
שבאותה שיטה ניתן לחשב את המסה והטמפרטורה של כוכבי שבת אחרים .הטענה משתמעת מהפסקה.
התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .לפי הפסקה ,התגלה כוכב לכת סביב אלפא קנטאורי ב' ,ונאמר כי מדענים
סבורים שיש בקיומו כדי להעיד על האפשרות שיש עוד כוכבי לכת .משתמע מכך כי נתגלה רק כוכב לכת
אחד .הטענה משתמעת מהפסקה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .בפסקה לא הוזכרו כלל כוכבי לכת מוכרים ששוררים בהם תנאים מתאימים ליצירת
חיים (פרט לכדור הארץ) ,ולכן לא ניתן להסיק דבר על "רובם" .הטענה אינה משתמעת מהפסקה.
התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4

 .16זוהי שאלת משמעות מילולית בה נתונה תגובתה של רבקה למשפט שקראה בעיתון ,ונדרש למצוא מה
היה אותו משפט .בכדי להסיק על מה הגיבה רבקה ,יש להבין את משמעות תגובתה .נאמר כי רבקה
הפטירה בלעג (לגלגה על מישהו) ואמרה כי "המחבר יופתע לשמוע שגם אם פיל ישיל כמה קילוגרמים
ממשקלו הוא יישאר כבד יותר מכל החיות האחרות" .כלומר ,רבקה אומרת בלעג כי אם משהו כבד וענק
כמו פיל ירזה במעט הוא עדיין יישאר כבד וענק .אפשר להסיק כי הנמשל לדבריה של רבקה הוא שאם
משהו גדול ומשמעותי מאבד מעט מגדולתו הוא עדיין גדול ומשמעותי .נבדוק את התשובות ונחפש
משפט בו הכותב לא מבין שגם אם משהו גדול מאבד מעט מגדולתו ,הוא עדיין גדול:
תשובה ) (1אינה נכונה .תמצות המשפט :מכירות 'תבל' ירדו אבל גם מכירות של אחרים ירדו .במשפט
זה אין גורם גדול שמאבד מגדולתו אך נשאר גדול .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .תמצות המשפט :הפופולריות של ראובני צנחה ,וזה משמח את יריבתה .במשפט
זה הפופולריות ירדה הרבה (לעומת הפיל שאיבד רק קצת ממשקלו) ,וראובני ירדה מגדולתה (לעומת
הפיל שנותר גדול מאחרים) .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .תמצות המשפט" :גלגמש" כבר לא הכי גדולה ,אך היא מייצרת את הצעצועים
האיכותיים ביותר .משפט זה לא תואם את תגובת רבקה שכן היא דיברה על משהו גדול ומשמעותי
שנשאר גדול ,בעוד בתשובה זו מתייחסים לשני היבטים שונים של חברת גלגמש :גודלה ואיכות מוצריה.
התשובה נפסלת.
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תשובה ) (4נכונה .תמצות המשפט :מאשימים את 'רן' שהוא המזהם הראשי ,אך בשנה האחרונה ירד
הזיהום ממנו בעשרה אחוזים .למשפט זה אכן אפשר לענות בכך שאם משהו גדול ומשמעותי (הזיהום
ממפעל 'רן') קטן במעט אחוזים ,הוא עדיין גדול מכל האחרים .כלומר ,רבקה מלגלגת על הכותב ואומרת
שלמרות שמפעל 'רן' הקטין את הזיהום במעט ,הוא עדיין המזהם הראשי וההאשמות נגדו מוצדקות.
התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .17זו שאלת פסקה בה יש לקבוע למי מהאנשים המתוארים בתשובות הטיפול שמתואר בסוף הפסקה אינו
צפוי לסייע .לשם כך יש לקרוא את הפסקה ולהבין את מהות הטיפול ואת קהל היעד שלו:
• אם השעון הביולוגי של אדם לא מסתגל לשינוי בשעות ,עלולה להיווצר פגיעה בטווח הארוך.
• חשיפה לאור שמש מפעילה מנגנון ש"מתקן" את השעון הביולוגי.
• פעולת המנגנון :מייצר חלבון  החלבון מכוון את השעון.
• חוקרים מקווים לפתח טיפול שיחקה את פעולת המנגנון.
כלומר ,הטיפול יהיה זה שמייצר את החלבון המתואר בפסקה והחלבון יכוון את השעון .ניתן להסיק
שהטיפול יסייע לכל מי שהמנגנון המתואר לא עובד אצלו כראוי.
נבדוק את התשובות ,ונחפש למי הטיפול לא יסייע:
תשובה ) (1אינה נכונה :אנשים שהמנגנון שלהם פגום .אנשים אלה יוכלו להנות מהטיפול כיוון שהטיפול
יחליף את המנגנון הטבעי שנפגע אצלם .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :אנשים שהחשיפה לשמש אינה מפעילה אצלם את המנגנון .אנשים אלה יוכלו
להנות מהטיפול כיוון שהטיפול יחליף את המנגנון הטבעי שהשמש לא מפעילה אצלם .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :אנשים שמסיבה כלשהי אינם יכולים להחשף לשמש .אנשים אלה יוכלו להנות
מהטיפול :אי חשיפה לשמש תמנע את הפעלת המנגנון הטבעי ,אך הטיפול יוכל להחליף אותו .התשובה
נפסלת.
תשובה ) (4נכונה :אנשים שאצלם החלבון המדובר אינו מכוון מחדש את השעון הביולוגי .הטיפול
המתואר מחקה את המנגנון הטבעי ומייצר את אותו חלבון .אם הבעיה של אנשים אלו היא שהחלבון
לא מצליח לכוון את השעון הביולוגי  -הטיפול שמייצר עוד מאותו חלבון ,לא יסייע להם .התשובה
מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .18בשאלה זו עלינו לקבוע על פי הפסקה השנייה איזו מן התשובות אינה תנאי לכך שתאוריה תיחשב
מדעית .בפסקה השנייה בשורה  8נאמר כי תאוריה מדעית:
• נסמכת על תצפיות.
• ניתנת לבדיקה בניסוי.
• ניתנת להפרכה בניסוי.
שלושת התנאים הללו מופיעים בתשובות ) (3) ,(2ו .(4)-הטענה שמופיעה בתשובה ) (1לא מוזכרת
בפסקה :לא נאמר שתאוריה מדעית צריכה להסתמך על תאוריה אחרת.
התשובה הנכונה היא ).(1
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 .19בשאלה זו יש לקבוע מה היה "אמצעי ביקורת" בניסוי של רדי עליו נכתב בשורה  .16בשורה זו נכתב כי
ניסויו של רדי היה מהפכני שכן הוא הראשון שהשתמש בקבוצת ביקורת .מיד לאחר מכן בפסקה מופיע
פירוט לגבי מידע זה" :רדי לא הסתפק בעובדה שבצנצנות האטומות לא הופיעו זבובים ,אלא הראה
שבתנאים זהים לחלוטין ,מלבד התנאי שבדק ,הופיעו זבובים" .כלומר ,התנאי שרדי בדק הוא צנצנות
אטומות ,ואמצעי הביקורת היה השימוש בצנצנות שלא היו אטומות ,ואפשרו גישה של זבובים לבשר.
התשובה הנכונה היא ).(2

 .20בשאלה זו צריך לקבוע מדוע בשורה  22נאמר" :השאלה שבה ועלתה" .בסוף הפסקה השלישית בשורה
 18נאמר כי הניסוי של רדי היה צריך לשכנע כי בעלי חיים נוצרים אך ורק מבעלי חיים אחרים ,ואילו
בפסקה הרביעית נתגלה כי מיקרוסקופים מצאו יצורים חדשים ,קטנים מבעבר הנמצאים על חומרים
דוממים .עקב גילוי חדש זה שבה ועלתה השאלה שמא ייתכן וחומרים דוממים הם אלו שיצרו את
היצורים החדשים הללו .כלומר" ,השאלה" ששבה ועלתה היא האם תאוריית ההיווצרות הספונטנית,
שרדי ניסה לשלול מכל ספק ,נכונה ,והאם היא האחראית להימצאותם של היצורים החדשים שנתגלו
בעקבות המצאת המיקרוסקופ .נפסול  3תשובות:
תשובה ) (1אינה נכונה :אילו הניסוי של רדי היה מפריך לגמרי את תאוריית ההיווצרות הספונטנית,
השאלה לא הייתה שבה ועולה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :אמנם ,נכונה היא העובדה "שמיקרואורגניזמים רבים במיוחד נראו בבשר רקוב,
כמו זה שנבדק בניסוי של רדי" ,אך זו אינה הסיבה לשובה של השאלה .הסיבה היא עצם העובדה שנתגלו
מיקרוארגניזמים וזו נתגלתה בעקבות המצאת המיקרוסקופ .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה 190 :השנים שמוזכרות בפסקה הן השנים שבאו אחרי שהשאלה שבה ועלתה.
לכן ,הן לא יכולות להיות הסיבה לכך שהשאלה עלתה במאה ה .17-התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה :אכן ,עם המצאת המיקרוסקופ התגלו צורות חיים חדשות שלא היו מוכרות לפני כן
ובעקבות התגלית הזו ,שבו לתהות האם ייתכן שיצורים חיים מיקרוסקופיים נוצרים מחפצים דוממים.
התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4

 .21בשאלה זו יש לקבוע ע ל פי הפסקה האחרונה ,איזו טענה נכונה בנוגע לניסוי של פסטר .לשם כך יש לקרוא
את הפסקה ולהבין כל חלק וחלק בניסוי של פסטר .הניסוי שמתואר בשורות  ,31-26הורכב מהשלבים
הבאים:





מכל זכוכית מיוחד שבתוכו מרק בשר.
הרתחת הבשר  -הורגת את כל המיקרואורגניזמים במרק ,וממלאת את הצינור באדים.
האדים הופכים למים ואוטמים את המיכל לכניסת אוויר.
כל עוד המיכל היה אטום  -לא היו בו מיקרואורגניזמים .ברגע שפסטר פתח אותו לאוויר  -הוא
התמלא במיקרואורגניזמים.
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נפסול  3תשובות שלא תואמות לתיאור הניסוי:
תשובה ) (1אינה נכונה :לפי הטענה ,מיקרוארוגניזמים לא יכלו להיכנס למכל משום שפסטר עיקר את
הנוזל .לפי הפסקה ,מה שמנע כניסת מיקרואוגניזמים זה שהנוזל שהתאדה ,התעבה וסתם את פתח
כניסת האוויר בצוואר הצינור .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה :אכן ,לפי הסבר הניסוי צורתו המעוקלת של צוואר המיכל היא שאפשרה הצטברות
מים שמנעה כניסה של גורמים מבחוץ .התשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה :לפי הטענה ,אוויר לא יכול היה להיכנס למיכל משום שהיו בו מיקרואורגניזמים.
לפי הפסקה ,מה שמנע כניסת אוויר למיכל זה שהנוזל שהתאדה ,התעבה וסתם את פתח כניסת האוויר
בצוואר הצינור .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :לפי הטענה ,צורתו המעוקלת של צוואר המיכל היא שהביאה לידי עיקור מרק
הבשר .לפי הפסקה ,מה שעיקר את המרק היה הרתחתו .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2

 .22בשאלה זו יש לבחור מי מבין התשובות מתאימה להיות מסקנת הניסוי של פסטר .לשם כך נסיק מהפסקה
מה מסקנת הניסוי ואז נבדוק תשובות .בשורה  24נאמר כי האקדמיה הצרפתית למדעים החליטה לקיים
תחרות ובה תיושב המחלוקת אם יש בכל זאת בעלי חיים הנוצרים מחומרים דוממים .כלומר ,האקדמיה
רצתה להוכיח או לשלול את תאוריית ההיווצרות הספונטנית .לפיכך ,מסקנתו של פסטר שזכה בתחרות,
חייבת להיות קשורה לכך .בשורה  30נאמר כי פסטר הראה שכאשר נמנעה כניסת אוויר למערכת הניסוי,
לא הופיעו אורגניזמים ולכן ניתן לקבוע כי מסקנת הניסוי היתה שבעלי חיים לא נוצרים מחפצים
דוממים .כלומר ,הניסוי שלל את תאוריית ההיווצרות הספונטנית .כעת נוכל לפסול  3תשובות:
תשובה ) (1אינה נכונה :רדי הסיק שתאוריית ההיווצרות הספונטנית אינה נכונה .פסטר הגיע לאותה
מסקנה ,כך שהניסוי של פסטר מחזק את מסקנותיו של רדי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה :אכן ,מסקנת ניסויו של פסטר שללה את תאוריית ההיווצרות הספונטנית .התשובה
מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה :הרתחה של נוזל אכן משמידה את האורגניזמים שבו ,אך זו לא מסקנת הניסוי.
פסטר כבר ידע זאת ,והרתחת הנוזל היתה חלק מהניסוי שלו ולא מסקנתו .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :מסקנת הניסוי של פסטר היא שתאוריית ההיווצרות הספונטנית אינה נכונה.
כלומר ,מיקרואורגניזמים אינם נוצרים מחומרים דוממים בדומה למסקנות רדי שהראה כי זבובים לא
נוצרים מחומרים דוממים .לכן ,מסקנת ניסוי פסטר לא נוגדת את דרך היווצרותם של זבובים ,להפך,
היא מאששת אותה .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .23בשאלה זו יש לקבוע איזו מן התשובות משלימה את המשפט הנתון בצורה הטובה ביותר .המשפט עוסק
בהקבלה בין הניסוי של רדי לבין הניסוי של פסטר.
תשובה ) (1אינה נכונה .הרתחת המרק בניסוי של פסטר מקבילה לכיסוי כמה מן הצנצנות בבד גזה בניסוי
של רדי? בעוד בניסוי של פסטר מטרת הרתחת המרק היתה להשמיד מיקרוארגניזמים ,בניסוי של רדי
מטרת כיסוי כמה מן הצנצנות בבד גזה הייתה לשמש כקבוצת ביקורת לניסוי  .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .הרתחת מרק הבשר בניסוי של פסטר מקבילה להשארת כמה מן הצנצנות פתוחות
בניסוי של רדי? בעוד בניסוי של פסטר מטרת הרתחת המרק היתה להשמיד מיקרוארגניזמים ,בניסוי
של רדי מטרת השארת כמה מן הצנצנות פתוחות הייתה לשמש כקבוצת ביקורת לניסוי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה .הצטברות המים בצוואר המכל בניסוי של פסטר מקבילה לאטימת כמה מן הצנצנות
בניסוי של רד? מטרת הצטברות המים בניסוי של פסטר הייתה בידוד המכל מהסביבה בדיוק כמו
המטרה של אטימת הצנצנות בניסוי של רדי .התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .הצטברות המים בניסוי של פסטר מקבילה לשימוש באמצעי ביקורת בניסוי של
רדי? בניסוי של פסטר מטרת הצטברות המים בניסוי של פסטר הייתה לבודד את המכל מהסביבה ולא
לשמש כקבוצת ביקורת .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
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פתרונות  -חשיבה מילולית  -פרק שני
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה
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1

 .1מחושב הוא אדם שנוהג בשיקול דעת ,כשם שסבלן הוא אדם שנוהג באורך רוח.
תשובה ) (2אינה נכונה :משכיל הוא אדם בעל הרבה ידע ולא אדם שנוהג בכובד ראש.
תשובה ) (3אינה נכונה :אביון הוא אדם שהגיע למצב של אוזלת יד.
תשובה ) (4אינה נכונה :פזרן הוא אדם שנוהג ברוחב לב מוגזם.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הביטוי אורך רוח היא :סבלנות.
משמעות המילה אביון היא :עני.
משמעות הביטוי אוזלת יד היא :היעדר יכולת.
התשובה הנכונה היא ).(1

 .2לברא (לחטוב עצים) היא פעולה שעושים בעזרת גרזן ,כשם שלחסן היא פעולה שעושים בעזרת מזרק.
תשובה ) (1אינה נכונה :לשאוב היא פעולת הוצאת מים מתוך באר.
תשובה ) (2אינה נכונה :לחלוץ זה להסיר נעל ממשהו (הרגל).
תשובה ) (3אינה נכונה :לארוג היא פעולה של יצירת אריג.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .3מהמורה זו בעיה בדרך ,כשם ששריטה זו בעיה בעדשה.
תשובה ) (1אינה נכונה :בצורת זו תקופה ללא גשם.
תשובה ) (2אינה נכונה :גשר מטרתו לעבור מעל תהום.
תשובה ) (3אינה נכונה :תקר גורם למצב מצב בו לגלגל אין אוויר.
התשובה הנכונה היא ).(4
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 .4מהנה זה משהו שמרגישים ממנו הנאה ,כשם שמפחיד הוא משהו שמרגישים ממנו פחד.
תשובה ) (1אינה נכונה :מצחין זה משהו שמדיף צחנה.
תשובה ) (3אינה נכונה :מקנא הוא אדם שמרגיש קנאה.
תשובה ) (4אינה נכונה :מקשיב הוא אדם שמקדיש קשב.
התשובה הנכונה היא ).(2
" .5הדיר את רגליו" זה מי שנמנע מלהיות פקד ,כשם ש"חשק את שפתיו" זה מי שנמנע מלהיות דיבר.
תשובה ) (2אינה נכונה :העלה חרס בידו זה נכשל.
תשובה ) (3אינה נכונה :נמלט בעור שיניו זה ניצל בקושי.
תשובה ) (4אינה נכונה :מרט את עצביו זה משהו שלא הרגיע אותו.
פירושי מילים וביטויים:
משמעות הביטוי הדיר את רגליו היא :נמנע מלבוא למקום.
משמעות המילה פקד היא :הגיע ,בא לבקר.
משמעות הביטוי נמלט בעור שיניו היא :ניצל ברגע האחרון.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .6לולייני זה משהו בצורת סליל ,כשם שסגלגל זה משהו בצורת ביצה.
תשובה ) (1אינה נכונה :מחודד היא מילה היכולה לאפיין כידון טוב.
תשובה ) (3אינה נכונה :מקורזל זה שער מתולתל.
תשובה ) (4אינה נכונה :גבשושי זה משהו בעל הרבה בליטה.
עובדת בונוס:
לשכתו של נשיא ארצות הברית נקראת "החדר הסגלגל" ,בגלל צורתה האליפטית (בצורת ביצה).
התשובה הנכונה היא ).(2
 .7מדובר בשא לת ניסוי בה אנו מתבקשים להחליט איזו מבין התופעות המופיעות בתשובות היא הדומה
ביותר לזו שנמצאה בניסוי .לשם כך ,נצטרך לתמצת את התופעה המדוברת .בניסוי ,התבקשו נבדקים
לקרוא רשימה ובה עשר תכונות אופי ,כך שחמש מהן הן תוכנות חיוביות וחמש שליליות .נמצא ,כי
נבדקים ש קראו רשימה שבתחילתה הופיעו תכונות חיוביות ,נטו להעריך את אותו אדם כחיובי .באופן
דומה ,נמצא כי נבדקים שקראו רשימה שבתחילתה הופיעו תכונות שליליות ,נטו להעריך את אותו
כשלילי .במילים אחרות ,הנבדקים הושפעו רבות מהרושם הראשוני שנוצר לכל אדם .נפסול  3תשובות
שלא יציגו תופעה דומה:
תשובה ) (1אינה נכונה :לפי התופעה המתוארת בתשובה זו ,משהו (בדיקות הרופאים) קורה טוב יותר
בתחילת היום מאשר בסופו .תופעה זו לא דומה לתופעה מהניסוי הנתון .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :לפי התופעה המתוארת בתשובה זו מתארת ,ביטחון עצמי היא תכונה עדיפה
בראינות עבודה .תופעה זו לא דומה לתופעה מהניסוי הנתון .התשובה נפסלת.
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תשובה ) (3אינה נכונה :לפי התופעה המתוארת בתשובה זו ,קוראי ספרים נטו לאהוב את הספר הראשון
שקראו מסופר מסוים ,ללא תלות באיכות של אותו הספר .התופעה מתייחסת לכך שאוהבים יותר מה
שראשון ,ולא שנוצר רושם ראשוני (חיובי או שלילי) שמשפיע על ההמשך .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה :לפי התופעה המתוארת בתשובה זו ,יש משהו (מתן ציון לעבודות) שמושפע מרושם
ראשוני :נותנים ציון גבוה לעבודות שתחילתן טובה אך סופן לא ,וציון גרוע לעבודות שתחילתן גרועה,
למרות שהמשכן טוב .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .8זוהי שאלת כללים וסידורים .צירופן של  4תשובות יוצר סתירה .לעומת זאת ,צירוף  3מהן אפשרי .בכדי
להחליט איזו תשובה תושמט ותשאיר  3תשובות בעלות הגיון פנימי ,נחפש תשובה שנוגדת מספר
תשובות אחרות .בכדי להחליט זאת ,נפרוט את המצבים לפי התשובות .לשם נוחות ,יש לקרוא בקצרה
לכל אדם באות הראשונה בה שמו מתחיל ,לדוגמה :רינה = 'ר'.
תשובה ) :(1לפי תשובה זו 'ר' גרה מתחת ל'מ'.
תשובה ) :(2לפי תשובה זו 'ש' גרה מתחת ל'מ' ,כלומר יחד עם 'ר' בקומה התחתונה.
תשובה ) :(3לפי תשובה זו 'ח' ו'-ר' גרות באותה קומה' .ר' גרה בקומה התחתונה ולפי תשובה  2גם 'ש'
גרה שם ומצב זה לא ייתכן כיוון שבכל קומה גרים בדיוק שניים .תשובה זו סותרת את תשובה .2
תשובה ) :(4בתשובה זו 'מ' גר מעל 'ח' בקומה העליונה ,אבל תשובה זו גם כן נוגדת את תשובה  2בה 'מ'
גר בקומה התחתונה.
לסיכום ,תשובה ) (2מנוגדת הן לתשובה ) (3והן לתשובה ) (4ולכן היא התשובה שהשמטתה תפתור את
הסתירה בין ארבע התשובות .בלעדיה מתקבל הסידור ההגיוני הבא:
קומה עליונה:

שלומית ומשה

קומה תחתונה:

רינה וחנה

התשובה הנכונה היא ).(2
 .9זוהי שאלת פסקה .אנו נדרשים להסיק מדוע החליטה המחברת להעמיד את עולמן של הנשים במוקד
רבים מפרקי הספר .נאמר כי הסופרת טוענת שבכתיבה המחקרית על יחסי דת ומדינה יש התעלמות
מסוגיות של מגדר ,כלומר הכתיבה המחקרית לא עוסקת בנושא המגדר ומשמיטה נושא זה .בעקבות
התעלמות זו ,בחרה הסופרת דווקא להדגיש את ההיבט המגדרי .כלומר בעקבות מחסור בכתיבה על
נושא המגדר ,הסופרת החליטה להדגיש נושא זה בספרה .לאחר מכן ,נאמר כי שיקול דומה ,קרי השמטת
נושא במקום אחד והדגשתו במקום אחר ,עומד בבסיס החלטת הסופרת להעמיד את עולמן של הנשים
במוקד רבים מפרקי הספר .במילים אחרות ,אם השיקול הוא דומה ,הרי שייתכן ועולמן של הנשים
כמוקד הוא נושא שהתעלמו ממנו ועל כן הסופרת מתכננת להדגיש נושא זה .נפסול  3תשובות:
תשובה ) (1אינה נכונה .תשובה זו טוענת כי עולמן של הנשים הינו נושא שולי .נושא זה "זכה" להתעלמות
מצד המחקר אך אין זה מצביע על כך שהנושא שולי .הסופרת טוענת טענה הפוכה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .לא נאמר בפסקה שהמצב הקיים אינו מאפשר לנשים להשמיע את כולן .התשובה
נפסלת.
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תשובה ) (3נכונה .בתשובה זו נאמר כי המחקר בנושא דת ומדינה התמקד בעיקר בגברים ,ואילו הכותבת
סבורה כי בגלל התעלמות זו מנשים ,חשוב לתת מקום במחקר גם להיבט הנשי ,שהוזנח עד כה .התשובה
מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .תשובה זו טוענת כי כל כיווני המחקר הנוגעים לחקר יחסי דת ומדינה מוצו עד
תום .מידע זה לא מופיע בפסקה .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .11בשאלות 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 :מירקין הלך לאהובתו למרות המצאות השלט שהזהיר מפני מוקשים,
ומעשה זה נמשל לכוחה של האהבה .זה פחות מלהיב ,אם יודעים שמירקין אינו יודע לקרוא.
יש הגיון פנימי במשפט ,שכן חוסר היכולת שלו לקרוא הוא מה שגרם למירקין לנהוג כפי שנהג ,ולא
אהבה .התשובה מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה .תמצות המשפט :מירקין הלך לאהובתו למרות המצאות השלט שאוסר לדרוך
על הדשא ,ומעשה זה נמשל לזלזול בסדר הציבורי .זה יותר מכעיס ,אם יודעים שמירקין אינו יודע
לקרוא.
אין הגיון פנימי במשפט ,שכן אם יודעים שמירקין לא יודע לקרוא הרי שהוא לא זלזל בשלט ולא היינו
מצפים לתגובה זועמת יותר כלפיו .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .תמצות המשפט :מירקין הלך לאהובתו למרות השלט שהזהיר מפני כלב נושך,
ומעשה זה נמשל לאומץ עילאי .זה יותר מלהיב ,אם יודעים שמירקין מאלף כלבים.
אין הגיון פנימי במשפט ,שכן אם מירקין היה מאלף כלבים ,מעשהו לא הפגין אומץ אלא ידע באילוף
כלבים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .תמצות המשפט :מירקין הלך לאהובתו למרות המצאות השלט שהזהיר מהסגת
גבול ,ומעשה זה נמשל לזלזול ברכוש הזולת .זה פחות מכעיס ,אם לא יודעים שמירקין הוא בעליו
החוקיים של השטח.
אין הגיון בין חלקי המשפט ,שכן ,אם יודעים שמירקין הוא בעליו החוקיים של השטח ,אז זה פחות
מכעיס (כי הוא לא הסיג גבול) .אם הציבור לא יודע זאת ,סביר להניח שיהיה נזעם יותר .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .11בשאלות השלמת משפטים ,נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה .אם
מוצא ים תשובה מתאימה ,אין צורך לבדוק תשובות נוספות .הערה :בשאלה יש שימוש במושג "שעון
הרנדומיזציה" ,אך אין צורך להכיר אותו כדי לפתור את השאלה.
תשובה ) (1אינה נכונה .תמצות המשפט :מכיוון שידעתי שהשבתת השעון נעשתה למרות התנגדות
המנהלת (המנהלת בעד השעון אך הוא הושבת) ,הופתעתי מכך שאופיר ,גדול התומכים בשעון ,קודם על
ידיה .אופיר הסביר" :כדי לזכות בקידום אמרתי סתם דברים שרצתה לשמוע אך אני עדיין בעד השעון".
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אין הגיון פנימי במשפט :המנהלת הייתה בעד השעון וכך גם אופיר .לכן ,אין סיבה הגיונית להפתעתו של
הדובר מהקידום .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .תמצות המשפט :מכיוון שידעתי שקניית השעון ,נעשתה בהוראת המנהלת,
הופתעתי מכך שאופיר ,גדול התומכים בשעון ,קודם על ידיה .אופיר הסביר" :כדי לזכות בקידום אמרתי
אמרתי סתם דברים שרצתה לשמוע ,אבל עדיין אפעל בעד השעון".
אין הגיון פנימי במשפט :המנהלת הייתה בעד השעון וכך גם אופיר .לכן ,אין סיבה הגיונית להפתעתו של
הדובר מהקידום ,ולמילת הניגוד בדבריו של אופיר .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה .תמצות המשפט :מכיוון שידעתי שהתקנת השעון נעשתה בהוראת המנהלת,
הופתעתי מכך שאופיר ,גדול המתנגדים לשעון ,קודם בעבודה על ידיה .אופיר הסביר" :כדי לזכות
בקידום אמרתי סתם דברים שרצתה לשמוע ,אבל זה לא ימנע ממני לפעול בעד השעון".
אין הגיון פנימי במשפט :לפי המשפט הראשון אופיר מתנגד נחרצות לשעון ,ולפי המשפט השני הוא פועל
בעדו .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה .תמצות המשפט :מכיוון שידעתי שהשבתת השעון נעשתה בהוראת המנהלת ,הופתעתי
מכך שאופיר ,גדול התומכים בשעון ,קודם בעבודה על ידיה .אופיר הסביר" :כדי לזכות בקידום אמרתי
סתם דברים שרצתה לשמוע ,אבל זה לא ימנע ממני לפעול בעד השעון".
יש הגיון בין חלקי המשפט :המנהלת מתנגדת לשעון ,ואופיר תומך בו .לכן הפתעת הדובר מקידום אופיר
בעבודה הגיונית .אופיר מסביר ואומר שהוא אמר למנהלת מה שרצתה לשמוע (שהוא נגד השעון כמוה)
אך ימשיך לפעול לחידוש השימוש בשעון ,מה שתואם לעמדתו המקורית .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4

 .12בשאלות השלמת משפטים ,נתמצת כל תשובה כדי להבין אם מתקיים יחס הגיוני בין חלקיה .בשאלות
עם תנאי בטל צריך לבדוק מה קרה באמת על מנת להבין את המשפט בצורה מיטבית .אם מוצאים
תשובה מתאימה ,אין צורך לבדוק תשובות נוספות:
תשובה ) (1אינה נכונה .תמצות המשפ ט :לפי ד"ר סעידי ,הצ'ימומו מגיעים לגיל זקן מכיוון שאוכלים
אסרולה .לולא התפרסמו מחקרים המחלישים את הקשר בין אסרולה לבין תוחלת חיים ארוכה (כלומר,
התפרסמו מחקרים נגד סעידי!) ,הייתי תומך בחוקרים הדוחים את טענת סעידי (כלומר ,בפועל אני לא
תומך בהם אלא בסעידי).
אין הגיון פנימי במשפט :לפי המשפט השני ,המחקרים מוכיחים שסעידי טועה ,ולכן הדובר מסכים
איתה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה .תמצות המשפט :לפי ד"ר סעידי ,הצ'ימומו מגיעים לגיל זקן מכיוון שאוכלים אסרולה.
לולא התפרסמו מחקרים רבים המצביעים על היעדר קשר בין אסרולה לבין תוחלת חיים ארוכה (כלומר,
התפרסמו מחקרים נגד סעידי!) ,הייתי מתקשה לתמוך בחוקרים שמתנגדים לסעידי (כלומר ,בפועל אני
תומך בהם).
יש הגיון פנימי במשפט :ד"ר סעידי טוענת כי הפרי מוביל לחיים ארוכים .התפרסמו מחקרים שמחלישים
את טענתה ולכן היינו מצפים כי הדובר לא יתמוך בעמדת סעידי .ואכן ,לפי הכתוב ,הדובר תומך
בחוקרים שמתנגדים לסעידי (כלומר ,הוא נגד ד"ר סעידי) .התשובה מתאימה.
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תשובה ) (3אינה נכונה .תמצות המשפט :לפי ד"ר סעידי ,הצ'ימומו מגיעים לגיל זקן מכיוון שאוכלים
אסרולה .אילו התפרסמו מחקרים המוכיחים את הקשר בין אסרולה ובין תוחלת חיים ארוכה(כלומר,
אין מחקרים שמוכיחים קשר!) ,הייתי מתקשה לתמוך בסעידי (כלומר ,בפועל אני תומך בסעידי).
אין הגיון פנימי במשפט :ד"ר סעידי טוענת כי הפרי מוביל לחיים ארוכים .במציאות ,אין מחקרים
שמוכיחים את טענתה ולכן היינו מצפים כי לדובר יהיה קל להתנגד לעמדתה .אולם ,לפי המשפט ,לדובר
קל דווקא לתמוך בעמדת סעידי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .תמצות המשפט :לפי ד"ר סעידי ,הצ'ימומו מגיעים לגיל זקן מכיוון שאוכלים
אסרולה .אילו התפרסמו מחקרים המפריכים את הקשר בין אסרולה ובין תוחלת חיים ארוכה (כלומר,
בפועל אין הפרכה כזו!) ,הייתי תומך בסעידי (כלומר ,בפועל אני נגד סעידי).
אין הגיון פנימי במשפט :ד"ר סעידי טוענת כי הפרי מוביל לחיים ארוכים .במציאות ,לא התפרסמו
מחקרים נגד טענתה ולכן היינו מצפים כי לדובר יהיה קל לתמוך בעמדתה .אולם ,נכתב כי במציאות,
הדובר מתנגד לעמדת סעידי .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .13לפנינו שאלת ניסוי ,שבה יש למצוא איזה מהנתונים שבתשובות מחזק את ההשערה הנתונה .לפי הנתון,
בקיץ האחרון היו יותר רוחצים שנצרבו ממדוזה ועקב כך פנו למרפאה ,מאשר בקיץ שלפניו .לפי הנתון
הזה  ,עלתה ההשערה" :בקיץ האחרון היו יותר מדוזות" .נבדוק תשובות ונפסול מה שלא מחזק את
ההשערה:
תשובה ) (1אינה נכונה :בתשובה זו נאמר כי לא היו יותר מדוזות בחוף שמשונים לעומת חופים אחרים.
ההשערה נוגעת להשוואה בין המדוזות בחוף שמשונים בלבד ,בשנה הנוכחית וזו שקדמה לה .נתון לגבי
חופים אחרים אינו רלוונטי להשערה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה :בתשובה זו נאמר כי בשני הקיציים היו מספר שווה של רוחצים .אם היה מספר שווה
של רוחצים ובכל זאת היו יותר פניות של רוחצים עקב צריבת מדוזה ,סביר שזה נבע מכמות המדוזות
הגדולה .תשובה זו מחזקת את ההשערה .התשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה :בתשובה זו נאמר כי שיעור הפונים למרפאה מקרב הנפגעים ממדוזות היה גבוה
יותר בקיץ האחרון .נתון זה מספק הסבר חלופי :זה לא שיש יותר מדוזות השנה ,אלא שחלק גדול יותר
מנפגעי המדוזות פונה למרפאה וזה מה שהגדיל את מספר הפניות .הסבר חלופי מחליש את המסקנה.
התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה .בתשובה זו נאמר כי בקיץ האחרון הוצבו שלטים המכוונים נפגעי מדוזות
למרפאה .הכוונה זו עשויה לספק הסבר חלופי לנתון כי עלה מספר הפונים למרפאת החוף עקב צריבת
מדוזה .הסבר חלופי מחליש את המסקנה .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .14זוהי שאלת משמעות מילולית .כדי להחליט לאיזה מהתרחישים פחות סביר שמיה התכוונה ,יש לנסח
בבהירות את הטענה של מקולי .מקולי מציג שני סוגי משפטים :האחד ישיר והשני עקיף .לטענתו,
משפטים מהסוג" :יוסי סגר את הדלת" הינם ישירים ,שכן יוסי ביצע פעולה מכוונת מראש ומטרתה
לסגור את הדלת .מנגד ,משפטים מהסוג" :יוסי גרם לדלת להיסגר" הינם עקיפים ,שכן יוסי לא ביצע
פעולה מכוונת שמטרתה לסגור את הדלת ,אלא הוא רק גרם לכך בפעולה עקיפה .כעת ,אנו נדרשים
להחליט מה לא היתה כוונתה של מיה באומרה" :יוסי גרם לדשא בגינתו להתייבש" .זהו משפט עקיף,
ולפי מקולי ,מיה מתכוונת לכך שיוסי ביצע פעולה שאינה מכוונת ואינה ישירה .נבדוק את התשובות.
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תשובה ) (1אינה נכונה :יוסי שכח לתקן את התקלה במערכת ההשקייה ולכן באופן עקיף גרם לייבוש
הדשא .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :יוסי שתל בגינתו עץ פרי ,ועץ זה צרך את כל המים הזמינים בה ,ולכן באופן עקיף
הוא גרם לייבוש הדשא .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה :יוסי הפסיק להשקות את המדשאה בגינתו .יוסי ביצע פעולה ישירה שייבשה את
הדשא בגינתו .לא סביר שמיה התכוונה שיוסי עשה פעולה מכוונת שתכליתה לייבש את הדשא .התשובה
מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה :יוסי כרת את העץ שהצל על המדשאה ,ולכן באופן עקיף גרם לייבוש הדשא.
התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .15לפנינו שאלת פסקה ואנו נשאלים איזו מן הטענות שבתשובות נטענת בפסקה .לשם כך ,עלינו לקרוא את
הפסקה ולתמצת את הרעיונות שעולים בה .בפסקה נכתב כי לעיתים ,בדיקות אלרגיה מצביעות בשוגג
על אלרגיה למזון שלא באמת קיימת .אבחון שגוי זה גורם לכך שאותם נבדקים נמנעים ממאכלים אלו.
אמנם ,אלרגיה אמיתית עשויה להיות קטלנית ,אך גם אבחון שגוי עלול לגרור בעיות קשות ,כמו פספוס
הבעיה האמיתית.
נבדוק תשובות ונפסול תשובות שלא הוזכרו בפסקה:
תשובה ) (1אינה נכונה :תשובה זו עוסקת במקרה בו בדיקת אלרגיה לא מזהה אלרגיה למרות שהיא
קיימת .הפסקה עסקה במקרה הפוך שבו בדיקות מזהות אלרגיות לא קיימות ,ולא עסקה בבדיקות
שמפספסות אלרגיה קיימת .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה :תשובה זו טוענת כי לעיתים ,בדיקות אלרגיה אינן אמינות ולמרות זאת ,אנשים רבים
סומכים על תוצאותיהן .הטענה עולה מהמשפטים השני והשלישי בפסקה .התשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה :בתשובה זו עולה הטענה כי מכיוון שאלרגיה עלולה להיות קטלנית ,חוסר
האמינות של הבדיקות לאבחון אלרגיה בעייתי במיוחד .אמנם ,בהחלט נטען בפסקה כי בדיקות אלרגיה
לעיתים לא אמינות ,אך הספק באמינותן נובע מכך שבדיקות אלו מזהות אלרגיות אצל אנשים ללא
אלרגיה .לא נטען בפסקה כי בדיקות אלו לא מצליחות לזהות אלרגיה לאנשים בעלי אלרגיה למזון
מסוים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :בתשובה זו נטען כי לעיתים אנשים נמנעים ממזון מסויים ללא קשר לבדיקות
אלרגיה .הטענה בתשובה זו לא עוסקת באלרגיה אמיתית או "מזוייפת" כלל ,ולכן טענה זו לא יכולה
לעלות כטענה מהפסקה .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2

 .16זוהי שאלת פסקה ,בה יש לקבוע איזה מהמשפטים בתשובות ,מביע את הטענה העיקרית של בעל הטור
באופן הטוב ביותר .לשם כך ,יש לקרוא היטב את הפסקה ולנסח את טענתו העיקרית של כותב הטור.
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בטור נכתב כי להקת 'שפילט' התפרקה ,ואז הופץ סרטון המנתח את להיטה 'אוכמניות' .הסרטון שהופץ
טוען כי ממילות השיר ניתן ללמוד כי בזמן כתיבת השיר היה סכסוך בין המתופף לסולנית .כעת ,כותב
הטור טוען את הטענה הבאה :אמנם ,הנימוקים המובאים בסרטון מבוססים היטב ,אך יותר משהם
משכנעים את הצופה ,הם דוגמה מצוינת ,ליכולתה של הקוגניציה האנושית ,לפרש כל טקסט 'לירי' בכל
דרך.
למעשה ,כותב הטור טוען כי אפילו אם הסרטון משכנע ,אין זה אומר שהפרשנות שניתנת בו נכונה .הוא
בעיקר מלמד עד כמה ניתן לפרש כל טקסט לירי בכל דרך .ניתן להסיק כי כותב הטור אינו מאמין
לפרשנות העולה מהסרטון שהופץ .נבדוק את התשובות:
תשובה ) (1אינה נכונה :בתשובה זו נטען כי ללא גמישות מחשבתית ,לא ניתן היה לחשוף את המידע
המוצג בסרטון .טענה זו לא תואמת את טענת בעל הטור .למעשה ,כותב הטור בכלל לא חושב ש"נחשף
מידע" אמיתי בסרטון  -אלא שמדובר בפרשנות יצירתית .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2בתשובה זו נטען כי יש יסוד לטענה כי בימי כתיבת השיר 'אוכמניות' היה סכסוך בין המתופף
לסולנית .טענה זו מנוגדת לעמדת בעל הטור ,שלא האמין לטענה העולה מהסרטון .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :בתשובה זו נטען כי כדי להשתכנע מהנימוקים המוצגים בסרטון יש צורך
בגמישות מחשבתית רבה .הנימוקים שהוצגו מבוססים היטב ,ולכן אין צורך בגמישות מחשבתית בשביל
להשתכנע מהם .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה :בתשובה זו נטען כי אין גבול לפרשנויות שאפשר להצמיד לטקסטיים ליריים ,ולכן גם
א ם הסרטון נראה משכנע ,אי אפשר ללמוד ממנו על היחסים בין המתופף לסולנית .אכן ,טענה זו עולה
מטענתו של בעל הטור בפסקה .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .17זו שאלת פסקה בה יש לקבוע על איזה מההנחות שבתשובות ,התבסס מרזניץ' בתכנון המחקר .לשם כך
יש לקבוע מה י מטרת מחקרו .מרזניץ' רוצה להוכיח כי התפיסה לפיה הזדקנות האדם מובילה גם
להדרדרות בתפקוד המוח האנושי היא תפיסה שגויה .במילים אחרות ,מרזניץ' רוצה להוכיח כי הזדקנות
האדם לא מובילה להדרדרות בתפקוד המוח .במטרה להוכיח את טענתו ,מרזניץ' תכנן ניסוי בו הוא
לימד קופים זקנים יכולות חדשות .בעזרת מחקר זה הוא ביקש להראות כי במוחם של הקופים הזקנים
שלמדו יכולות חדשות ,ימדדו נתונים הדומים יותר למדדים במוחם של קופים צעירים .כעת עלינו למצוא
הנחה עליה התבסס החוקר  -כלומר ,מידע עליו הוא התבסס במהלך ביצוע ניסוי .סביר להניח שחלק
מההנחות של מרזניץ' היו שניתן להסיק ממוח של קופים על התנהגות המוח בבני אדם ,אחרת המחקר
שלו לא יכול להוביל לביסוס ההשערה שלו .נבדוק את התשובות:
תשובה ) (1אינה נכונה :ההנחה בתשובה זו קובעת כי אין קשר בין המדדים הכימיים של המוח לתפקודו.
אילו הנחה זו היתה נכונה  -אין שום ערך לניסוי של מרזניץ' שכן הוא מדד מדדים כימיים ופיזיים והסיק
מכך על תפקוד המוח .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :ההנחה בתשובה זו קובעת כי ההשוואה בין מוח צעיר לזקן מציגה תמונה שגויה
לפיה המדדים של הצעירים הם עדיפים .מרזניץ' דווקא מסכים עם כך שהמדדים במוח צעיר הם עדיפים
 אך הוא מנסה להראות שאילו הקשישים היו לומדים יכולות חדשות גם המדדים שלהם היו טובים.התשובה נפסלת.
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תשובה ) (3אינה נכונה :הנחה זו קובעת כי יש הבדל בין תהליך ההזדקנות של מוח הקוף להזדקנות של
מוח האדם .אילו הנחה זו היתה נכונה  -אין שום ערך לניסוי של מרזניץ' שכן הוא עשה מחקר על מוח
של קופים זקנים וניסה להסיק מכל מסקנות על המוח האנושי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה :הנחה זו מקשרת בין קופים זקנים לבני אדם זקנים :נאמר שכמו בני אדם מבוגרים,
גם קופים מבוגרים ממעטים לרכוש יכולות חדשות .זו אכן הנחה של מרזניץ' :הוא מניח שקופים
מתנהגים כמו בני אדם ,ולכן אם הוא הצליח לשנות מדדים במוח של קוף ,סביר שבמוח אנושי יקרה
אותו דבר .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .18בשאלה זו יש לקבוע איזו מן הטענות שבתשובות אינה נטענת בפסקה הראשונה בנוגע לנמל קיסריה.
נפסול שלוש תשובות:
תשובה ) (1אינה נכונה :בשורה  3נכתב כי" :שמעו של הנמל המפואר יצא למרחוק" וביטוי זה אומר כי
הנמל היה מפורסם .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :בשורה  2נכתב" :נבנה בתוך שנים ספורות" ,כלומר ,הנמל נבנה בזמן קצר יחסית.
התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :בששורה  2נכתב" :נמל אדיר ממדים" ,כלומר ,הנמל היה גדול מאוד .התשובה
נפסלת.
תשובה ) (4נכונה :לא נטען בפסקה הראשונה שהנמל נבנה במקום מרכזי .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .19בשאלה זו יש למצוא תשובה לטענה שעלתה בקטע (בשורות  :)9-8מדוע "ברור אפוא שביסוד החלטתו
של הורדוס למקם את הנמל באזור זה לא עמדו תנאיו הפיזיים" .תחילה ,נסביר לעצמנו את המשפט.
לפי הטענה ,הורדוס החליט על מיקום הנמל ללא קשר לתנאים הפיזיים של מיקום זה .כלומר ,ההחלטה
על מיקומו התבססה על מאפיינים אחרים של המיקום ולא על תנאיו הפיזיים .כעת עלינו להבין מדוע
מסקנה זו היא "ברורה" .במילים אחרות ,נחפש מידע בפסקה ,שיוכיח כי הורדוס לא התחשב בתנאים
הפיזיים של המיקום הנבחר .בשורה הראשונה של הפסקה נאמר כי לרוב ,נמלים נבנים בחופים שיש
בהם מפרץ .לאחר מכן נאמר כי במיקום הנבחר לבניית נמל קיסריה ,אין מפרץ .לכן ,מיקום נמל קיסריה
מפתיע בבחירתו .נפסול שלוש תשובות:
תשובה ) (1אינה נכונה :תשובה זו אינה מתייחסת למיקומם הנפוץ של הנמלים ,במפרצים .התשובה
נפסלת.
תשובה ) (2נכונה :העובדה שבאזור בו הורדוס בחר להקים את הנמל אין מפרץ ,מבהירה שבבחירת
המיקום לא נבחנו תנאיו הפיזיים של המיקום ,אלא שיקול אחר .התשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה :תשובה זו מציגה עובדה שהיא אמנם נכונה ,אך לא מתייחסת לשיקוליו של
הורדוס בבחירת מקום הנמל .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :לא הוזכרו בפסקה השנייה השיקולים הנוגעים למפעלי הבנייה האחרים של
הורדוס .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .20בשאלה זו צריך לקבוע ,לפי הפסקה השנייה ,לגבי איזו טענה אין מחלוקת בין שתי קבוצות
ההיסטוריונים הנזכרות בה .לשם כך ,נתמצת תחילה את הטענות העולות בפסקה לגבי סיבותיו של
הורדוס להקים את הנמל דווקא בקיסריה .כי חלק מהיסטוריונים סברו כי הסיבה היתה רצון למצוא
חן בעיני הרומים שרצו לעגון באזור .היסטוריונים אחרים סברו כי הסיבה היתה דווקא רצון למצוא חן
בעיני תושבי הארץ שנזקקו לחיטה אחרי בצורת קשה.
נחפש איזו תשובה לא מכילה טענה עליה מתווכחים ההיסטוריונים:
תשובה ) (1נכונה :לפי שתי הקבוצות ,האינטרס של הורדוס היה לחזק את מעמדו כשליט  -לפי הקבוצה
הראשונה זה חיזוק מעמדו אל מול האימפריה הרומית ,ולפי הקבוצה השנייה זה חיזוק שלטונו מול
תושבי יהודה במטרה להמנע מהתקוממות מצידם .התשובה מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה :הטענה לא עולה בקנה אחד עם גישת הקבוצה השנייה (מרד ביהודה) .התשובה
נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :התשובה לא עולה בקנה אחד עם הקבוצה הראשונה (התחנפות לרומא) .התשובה
נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :התשובה לא עולה בקנה אחד עם הקבוצה הראשונה (התחנפות לרומא) .התשובה
נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .21בשאלה זו יש לקבוע מדוע הבטון שהכינו בנאיו של הורדוס היה נחות במקצת מן הבטון הרומי .לשם
כך ,יש לתמצת מה אפיין את המלט הרומי ולקבוע מה היה השוני בין סוגי המלט .בפסקה השלישית
נכת ב כי המלט הרומי עורבב עם אפר געשי ,וממלט זה ניתן היה להכין בטון .בעוד ברומא ערבבו את
המלט יחד עם אבני טוף ,הורדוס ערבב את המלט יחד עם אבנים מקומיות ולא אבני טוף .כלומר ,המלט
היה רומי אך ההבדל בבטון היה סוג האבנים הנוסף.הכעת ניתן לחפש את התשובה המתאימה:
תשובה ) (1נכונה :אכן ,בכדי להכין את הבטון ,בנאיו של הורדוס הוסיפו למלט הרומי אבנים מקומיות,
השונות מאלה שהוסיפו לו הבנאיים הרומיים .התשובה מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה :המלט הרומי ובו אפר געשי שימש הן את הבנאים הרומיים והן את בנאיו של
הרודוס .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :המלט המיוחד שימש את בנאיו של הורדוס ומלט זה התקשה בתוך המים.
התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :לבנאים של הורדוס לא היו אבני טוף כלל ,והם הוסיפו אך ורק אבנים מקומיות.
התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1

© כל הזכויות שמורות לקידום ידע והשכלה בע"מ

חשיבה מילולית  -פרק שני

-24-

 .22בפסקה זו יש למצוא איזה נימוק מובא בפסקה האחרונה לשלילת האפשרות שנמל קיסריה קרס
בעקבות רעידת אדמה .לשם כך ,נקרא את הפסקה במטרה למצוא נימוק טרם קריאת התשובות .בפסקה
נכתב כי היתה השערה שרעידת אדמה שפקדה את חוף קיסריה מוטטה את הנמל .מיד לאחר מכן ,מגיעה
מילת הקישור אולם ומטרתה להפריך טענה זו .נכתב כי אכן מקורות תיעדו רעידת אדמה בתקופה בה
הנמל קרס ,אך מקורות אלו אינם מזכירים פגיעה בקיסריה .כעת ניתן לפסול שלוש תשובות:
תשובה ) (1אינה נכונה :במקורות אין תיעוד לרעידת אדמה שפגעה בקיסריה .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :במקורות יש תיעוד לרעידת אדמה שפקדה את חופי ישראל בתקופה שבה קרס
הנמל .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה :אכן ,במקורות אין תיעוד לרעידת אדמה שפגעה בקיסריה בתקופה שבה קרס הנמל.
התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה :במקורות יש אזכור לרעידת אדמה שפקדה את חופי ישראל בתקופה שבה קרס
הנמל .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3

 .23הפסקה האחרונה מציגה את הגורמים שהובילו לקריסתו של נמל קיסריה ,ויש לקבוע איזה גורם לא
הוזכר בפסקה .לפי הפסקה ,ההשערה הרווחת היא שהנמל קרס בשל תופעה שכיחה :סערות חורף
חזקות .בנוסף ,נכתב כי מאחר והנמל נבנה באזור חשוף מאוד ,בהיעדר תחזוקה מתאימה ,סופו לקרוס
תחת הסופות .כלומר ,שילוב של שלושה גורמים אלו הוביל לקריסת הנמל.
 סופות חורף (שורה .)27
 היעדר תחזוקה (שורה .)31
 נבנה באזור חשוף מאוד (שורה .)29
התשובה המתאימה בה מוצג גורם שלא נמנה עם השלושה היא תשובה ) - (1גלי צונאמי .לפי הפסקה,
בעבר היתה סברה כזו ,אך לא נמצאו עדויות שתומכות בה (שורה .)26
התשובה הנכונה היא ).(1
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פתרונות  -חשיבה כמותית  -פרק ראשון
מספר
השאלה
התשובה
הנכונה
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התשובה
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 .1זו שאלת גאומטריה שמשלבת ישרים ומשולשים ויש למצוא את ערכה של זווית  .βעל מנת למצוא את
ערכה של זווית  βיש תחילה להגדירה במילים  β -היא זווית קודקודית לזווית פנימית במשולש ישר
זווית .ניתן לקבוע כי הזווית הפנימית שווה גם ל ,2α-כיוון שאלו הן זוויות מתחלפות בין ישרים
מקבילים .ניתן לחשב את ערכה של זווית  αעל ידי סכום זוויות במשולש:
2  7  90  180

9  90
  10
β = 2α = 20°

התשובה הנכונה היא ).(2
 .2נתונה בעייה שבה יש למצוא את החלק היחסי אותו שילם רן .נתון החלק היחסי שאורן שילם והחלק
היחסי שיואב שילם .על מנת לחשב את החלק של רן ,ניתן לחסר את החלקים של אורן ושל יואב
מהסכום ,כאשר השלם הוא :1
5 3 21  5  9 7 1
 


21 7
21
21 3

1

התשובה הנכונה היא ).(3
 .3זו שאלת משוואות .נתון כי שני המספרים שלמים ויש למצוא את מכפלת המספרים .היות שנתון היחס
בין שני המספרים ,ניתן להציב מספרים מהראש ולפסול שלוש תשובות .היחס בין המספרים הוא 2:5
ולכן ניתן להציב w = 5 :ו ,z = 2-כך שתתקבל משוואת אמת:

2
5
5

 . 2 לפי ההצבה הזו ,מכפלת

המספרים היא  ,10וכל יתר התשובות נפסלות.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .4זו שאלת יחס בשילוב אחוזים .נתון היחס בין צריכת החשמל של שתי הנורות .היות שאין נתונים
מספריים בשאלה ,ניתן להציב מספרים מהראש ולבחון את השינוי בצריכה בביתה של קטיה .בשאלות
אחוזים כדאי להציב  100או כפולה של  100בשלם .בביתה של קטיה יש  4נורות מסוג  ,Aולכן נוח להציב:
 .B = 25 ,A = 50הצריכה הכוללת בביתה היא .50 ⸱ 4 = 200 :קטיה מחליפה שתי נורות מסוג  Aבשתי
נורות מסוג  ,Bלכן הצריכה החדשה מורכבת משתי נורות  Aושתי נורות .50 + 50 + 25 + 25 = 150 :B
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ההבדל בצריכה הוא  .50נחשב כמה אחוזים מהווה השינוי בעזרת טבלת אחוזים:
אחוז
הצריכה המקורית

100%

הירידה בצריכה

25%

גודל ממשי
200
:4

:4
50

צריכת החשמל בביתה של קטיה ירדה ב.25%-
התשובה הנכונה היא ).(2

 .5זו שאלת שלמים שבה נתונים שלושה מספרים עוקבים שסכומם אפס .על מנת שסכום שלושה מספרים
שונים יהיה אפס ,לפחות אחד המספרים חייב להיות חיובי ולפחות אחד מהם חייב להיות שלילי .היות
שהמספרים עוקבים ,הדרך היחידה ליצור מצב כזה היא אם המספר הגדול ,c ,הוא  1והקטן ביותר,a ,
הוא  ,-1כך שהמספר האמצעי ,b ,חייב להיות  .0כלומר ,אלו המספרים העוקבים היחידים המקיימים
מצב זה ,ולכן ניתן לדעת בוודאות את ערכיהם של כל שלושת המספרים.
התשובה הנכונה היא ).(3

 .6נתונה שאלת שטחים שבה נתון טרפז שווה שוקיים ויש לחשב את
השטח של משולש ישר זווית שנוצר מהורדת גובה בטרפז .על מנת
לחשב שטח של משולש ישר זווית יש למצוא את ערכי הניצבים.
ערך אחד הניצבים נתון ויש למצוא את השני .ניתן למצוא את
ערכו על ידי הורדת הגובה השני של הטרפז (ראו סרטוט):
53
ערכו של הניצב  BEהוא 1 :
2

.

כעת יש לחשב את שטח המשולש .הנוסחה לחישוב שטח משולש
1 2
ישר זווית היא מכפלת הניצבים חלקי  .2מתקבל 1 :
2

.

התשובה הנכונה היא ).(1
 .7זו שאלת מעגלים שבה נתונים שני מעגלים שונים בגודלם מה שרומז על שימוש בדמיון צורות .יש למצוא
את אורך הקשת  .DCהקשת המודגשת בשני המעגלים נוצרת מהקטעים  ACו ,BD-כך שהזוויות
ההיקפיות שנשענות על הקשתות הן זוויות קודקודיות שוות (בנקודה  .)Eניתן להסיק מכך שגם הזוויות
המרכזיות שנשענות על שתי הקשתות שוות .שני המעגלים דומים זה לזה ,ויחס הדמיון בין רדיוסיהם
הוא ,15:6 :ולאחר צמצום .5:2 :מכיוון שהקשתות נשענות על זוויות זהות ,גם הן יקיימו אותו יחס דמיון.
כלומר ,אם הקשת  ABבאורך  5πס"מ ,הקשת  DCבמעגל הקטן תהיה  2πס"מ.
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .8בשאלה שואלים מי לא יכול לרכוש זוג מכנסיים בסכום של  150שקלים .על מנת למצוא את התשובה יש
לבחון מי מבין האנשים לא ביצע קניית בגדים בסכום  150שקלים ומעלה.
תשובה ) (1אינה נכונה :אלעד קנה ביגוד ב 8-בפברואר בסכום של  180שקלים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2נכונה :לגדי אין רכישות בגדים בסכום של  150שקלים ומעלה .התשובה מתאימה.
תשובה ) (3אינה נכונה :ירון קנה ביגוד ב 5-במרץ בסך  250שקלים .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :נועם קנה ביגוד ב 5-בפברואר בסך  210שקלים .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .9בשאלה זו יש לקבוע מי שני בעלי הכרטיסים שעשו קניות מזון באותו היום .לשם כך ,נבחן את הצמדים
המופיעים בתשובות ,ונחפש שתי שורות בהן מופיע סמל תפוח עם אותו תאריך מעליו:
תשובה ) (1אינה נכונה :לאלעד יש קניית מזון אחת ב 16-בפברואר ,לגדי יש שתי קניות מזון :ב 2-וב12-
בפברואר .אין יום משותף .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :לגדי יש שתי קניות מזון :ב 2-וב 12-בפברואר .לירון יש רכישת מזון אחת ב23-

בפברואר .אין יום משותף .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :לגדי יש שתי קניות מזון :ב 2-וב 12-בפברואר .לנועם יש שתי רכישות מזון :אחת
ב 5-בפברואר ואחת ב 23-בפברואר .אין יום משותף .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה :לירון יש רכישת מזון אחת ב 23-בפברואר .לנועם יש שתי רכישות מזון :אחת
בפברואר ואחת ב 23-בפברואר .יש יום משותף לשניהם ב .23-התשובה מתאימה.

ב5-

התשובה הנכונה היא ).(4
 .10על מנת לענות על השאלה יש למצוא מגמה של עלייה במספר התשלומים בהתאם לעלייה במחיר הקנייה.
יש לעבור על כל אחד מהאנשים ולבחון האם המצב מתקיים אצלו:
לאלעד יש רכישה בסכום של  181שקלים שחולקה ל 2-תשלומים (רכישת ביגוד) ורכישה בסך  281שקלים
ששולמה בתשלום אחד (מזון) ,לכן לא ניתן לטעון שככל שסכום הקנייה שלו גדול יותר ,מספר
התשלומים גדל או נשאר זהה.
לגדי יש רכישה בסכום  220שקלים שחולקה ל 2-תשלומים (מזון) ורכישה בסך  300שקלים ששולמה
בתשלום אחד (הנעלה) .כלומר ,גם אצלו לא ניתן לטעון שככל שסכום הקנייה גדל ,עולה גם מספר
התשלומים.
לירון יש רכישה בסכום  300שקלים ששולמה בתשלום אחד (הנעלה) ורכישה בסך  250שקלים שחולקה
ל 2-תשלומים (ביגוד)  -גם אצלו העיקרון לא מתקיים.
לנועם יש רכישה בסכום  700שקלים שחולקה ל 4-תשלומים (מזון) ורכישה בסך  550שקלים שחולקה ל-
 5תשלומים  -גם אצלו העיקרון לא מתקיים.
ניתן לראות שאצל אף אחד מבעלי הכרטיסים ,ככל שגדל סכום הקנייה ,גם מספר התשלומים גדל או
נשאר זהה.
התשובה הנכונה היא ).(1
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 .11על מנת לקבוע מה התחום הדומיננטי של ירון יש לבחון את סכום הקניות שלו בכל תחום נתון:
בתחום המזון :לירון היו שתי רכישות מזון ,ב 1-בפברואר וב 23-בפברואר בסכום כולל של  310שקלים.
בתחום הביגוד :לירון יש רכישה אחת ב 5-במרץ בסכום של  250שקלים.
בתחום ההנעלה :לירון יש רכישה אחת ב 26-בפברואר בסכום של  300שקלים.
בתחום מוצרי החשמל :לירון יש שלוש רכישות ב 12-בפברואר ,ב 16-בפברואר וב 5-במרץ ,בסכום כולל
של  240שקלים.
"התחום הדומיננטי" של ירון הוא תחום המזון.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .12בשאלה זו יש למצוא כמה שקלים נוכו מחשבונו של אלעד בתחילת אפריל ,כלומר בחודש שאינו מופיע
בטבלה .החיוב של אלעד ב 1-באפריל כולל את הקניות שלו מחודש מרץ וחלק מהקניות שחילק
לתשלומים בחודש פברואר .לאלעד יש רכישה אחת בחודש מרץ ,ששולמה בתשלום אחד ,על סך 140
שקלים .בנוסף לכך ,יש לו שתי רכישות מחודש פברואר שחולקו לתשלומים :אחת על סך  180שקלים
שחולקה לשני תשלומים (כלומר 90 ,שקלים ששולמו במרץ ו 90-ששולמו באפריל) ,ואחת על סך 460
שקלים שחולקה לארבעה תשלומים (כלומר 115 ,שקלים ששולמו בחודשים מרץ ,אפריל ,מאי ויוני) .אם
כן ,סך החיובים של אלעד ב 1-באפריל הוא. 115  90  140  345 :
התשובה הנכונה היא ).(3

 .13נתונה שאלת הסתברות שבה יש לקבוע מה ההסתברות לכך שהחתול והכלב של אורי ישנים במקביל.
במקרים בהם יש לחשב הסתברות שמאורע אחד יתרחש וגם מאורע שני יתרחש ,יש לכפול את
ההסתברויות של כל מאורע .נתון מספר שעות השינה ביממה של כל אחת מהחיות ,והזמן הכולל ביממה
12
18
הוא  24שעות ,כך שההסתברות שהחתול יישן ברגע נתון היא , :וההסתברות שהכלב יישן היא:
24
24
18 12 3 1 3
.

נכפול בין ההסתברויות כדי לחשב את ההסתברות ששניהם ישנים   :
24 24 4 2 8

.

התשובה הנכונה היא ).(3

 .14נתונה מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים ,ויש למצוא את מכפלתם .המשוואה התחתונה מכילה
נוסחת כפל מקוצר ,וגם הגורם המבוקש הוא חלק מנוסחאות הכפל המקוצר ,ועל כן כדאי להעלות את
המשוואה הראשונה בריבוע ,וליצור גם ממנה נוסחת כפל מקוצר:
(x + y)2 = 22

מפתיחת הסוגריים בשתי המשוואות מתקבל:
x² + 2xy + y² = 4
x² – 2xy + y² = 4
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בשתי המשוואות האגף השמאלי שווה ל ,4-ולכן ניתן להשוות בין הביטויים ולמצוא את ערך הביטוי
המבוקש:
x 2  2xy  y 2  x 2  2xy  y 2
2xy  2xy
4xy  0
xy  0

התשובה הנכונה היא ).(1

 .15זו שאלת צירופים שבה יש לקבוע את מספר המספרים הסימטריים בתחום שבין  100ל .1000-מספר
סימטרי הוא מספר שניתן לראותו באותה דרך משני הצדדים ,משמע הוא נכנס לתבנית .xyx :היות
שמהתשובות משתמע שיש הרבה אפשרויות ,יש לפתור בדרך חישובית (ולא לפרט יותר מ 72-מצבים).
המספרים הם תלת-ספרתיים ולכן יש למצוא את מספר האפשרויות לספרת המאות ,ספרת העשרות
וספרת האחדות .ספרת המאות יכולה להיות כל ספרה בין  1ל ,9-ולכן יש  9אפשרויות עבורה .ספרת
העשרות יכולה להיות כל ספרה בין  0ל 9-ולכן יש  10אפשרויות עבורה .ספרת האחדות חייבת להיות
זהה לספרת המאות כדי שהמספר יהיה סימטרי ,ולכן יש רק אפשרות אחת עבורה .נכפול את מספרי
האפשרויות:
9 10 1  90

לחילופין ,ניתן לפרט מספר מקרים ולנסות להבין את העיקרון דרכם .כלל המספרים הסימטריים שבין
 100ל 200-הם.101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191 :
יש  10מספרים שתואמים את ההגדרה בין  100ל .200-יש תשעה תחומים כאלו סך הכול :בין  100ל,200-
בין  200ל ,300-בין  300ל 400-וכולי עד התחום האחרון  -בין  900ל .1000-מכאן שיש עשרה מספרים
בתשעה תחומים. 9 10  90 :
התשובה הנכונה היא ).(3

 .16זו שאלת גאומטריה שמשלבת חוקי חזקות ושורשים .נתון משולש ישר זווית שבו ידועים הגדלים של
שני ניצבים ויש למצוא את היתר .על מנת למצוא את היתר ,יש להציב במשפט פיתגורס:
 .AC² = AB² + BC²מהצבת הנתונים שבשאלה מתקבל:
2

AC2   x 2    y 2 
2

AC2  x 4  y 4 /
AC  x 4  y 4

התשובה הנכונה היא ).(4
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 .17זו בעיה כללית שבה מוצגים כללים של משחק ,ויש לקבוע כמה סבבי משחק יידרשו לדנה כדי לגלות את
ערכם של שני הנעלמים .נתון שמיכל כופלת כל מספר פי  aומוסיפה לתוצאה  .bניתן לתאר את את
הפעולה כך( ax + b :כאשר  xהוא המספר שדנה בוחרת) .על מנת למצוא את ערכי הנעלמים  aו b-ניתן
להשתמש בהצבת מספרים מהראש :בהצבה ראשונה ניתן להציב  x = 0ואז לגלות את ערכו של :b
 , a  0  b  bכלומר ,כשדנה תגיד למיכל כי  x = 0המספר שמיכל תאמר לה הוא ערכו של  .bכעת כשערכו
של  bידוע ניתן להציב כל מספר בערכו של  xולמצוא את ערכו של  ,aלמשל  a  1  b :x = 1ומכאן לחשב
את ערכו של  .aכך ניתן בשתי הצבות להגיע לערך המדוייק של  aושל .b
התשובה הנכונה היא ).(2

 .18נתונה שאלת תלת ממד שבה יש לקבוע את היחס בין רדיוסים של גליל וחרוט בעלי גובה ונפח זהים .ניתן
לפתור את השאלה באמצעות בניית משוואה .נסמן את הרדיוס של הגליל ב ,R-את הרדיוס של החרוט
ב ,r-ואת הגובה של שניהם ב ,h-ונקבל:
r 2 h
3

R 2  h 

נצמצם את האיברים הזהים בשני האגפים:
r 2 h
/ : r2
3

R 2 h 

R2 1

r2 3
R
1
1


r
3
3

התשובה הנכונה היא ).(1

 .19נתונה בעיית תנועה ,בשילוב יחס וגאומטריה .נתון שרוכב האופניים רוכב על היקפו של המלבן במהירות
של  24קמ"ש .היקף המלבן הוא 1600 :מטרים =  .600 + 200 + 600 + 200באותו זמן האצן רץ לאורכו של
המגרש  600 -מטרים .יש לשים לב כי את התשובה אנו מתבקשים למצוא בקמ"ש ואילו דרכיהם של
רוכב האופניים והאצן נתונות במטרים .כדי להתאים יחידות ,נמיר את הדרכים לקילומטרים על ידי
חלוקה באלף .נסמן את הגורם המבוקש ,מהירות האצן ,ב x-ונציב את הנתונים בטבלת תנועה:
מהירות

זמן

דרך

רוכב אופניים

24

אצן

x

1.6
24
0.6
x

1.6
0.6
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נתון כי הזמן של שניהם שווה ולכן ניתן להציג את שני הזמנים במשוואה:
1.6 0.6

/ 10
24
x
16 6

24 x
2 6

3 x
2x  18
x9

(הערה :מכיוון ששאלה זו משלבת יחסים ,גם אם לא היינו ממירים את הדרך לקילומטרים היתה
מתקבלת תוצאה זהה).
התשובה הנכונה היא ).(2

 .20זו שאלת פעולות מומצאות שבה יש לקבוע מה נכון בהכרח בנוגע לפעולה הנתונה .מהות הפעולה היא
ספירה של מספר האפסים הקיימים במספר מסויים .למשל ,$(10) = 1 ,שהרי במספר  10יש רק אפס
אחד .מגדירים מספר דו-ספרתי כלשהו  ,aונתון כי ,$(8a) = 2 :משמע בתוצאת המכפלה  8  aמופיעים
שני אפסים .על מנת לקבוע מי מבין התשובות נכונה בהכרח ,ניתן להציב מספרים מהראש ולפסול 3
תשובות .בהצבה ראשונה ניתן להציב ( a = 25נציב הצבה חכמה שתעזור לנו להגיע למספר תלת ספרתי
בעל שני אפסים ובחישוב יחסית מהיר) .מתקבל הביטוי . 8  a  8  25  200ההצבה מקיימת את נתוני
השאלה כי  25הוא מספר דו-ספרתי ,וב 200-מופיעים שני אפסים.
תשובה ) (1מתאימה :במספר  25אין אפסים ,ולכן .$(a) = 0
תשובה ) (2לא נכונה 25 :לא מתחלק ב .3-התשובה נפסלת.
תשובה ) (3לא נכונה 25 :לא מתחלק ב .10-התשובה נפסלת.
תשובה ) (4מתאימה 25 :אכן מתחלק ב.25-
מכיוון שנפסלו רק שתי תשובות יש לבצע הצבה נוספת ולפסול אחת מהתשובות הנותרות .ההצבה
האפשרית הבאה היא  .a = 50הצבה זו מקיימת את שני התנאים 50 :הוא מספר דו-ספרתי ,ובנוסף לזה:
 , 8  50  400ולכן ( $(400) = 2כי במספר  400מופיעים שני אפסים):
תשובה ) (1לא נכונה .$(50) = 1 :במספר  50יש אפס אחד .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה 50 :מתחלק ב .25-התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
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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

3

3

3

1

2

2

2

4

1

3

1

4

1

3

2

16

17

18

19

21

1

4

2

3

4

 .1זו שאלת משוואות שבה משוואה עם נעלם אחד ויש למצוא את ערכו .מכיוון שהתשובות מספריות ניתן
לפתור את השאלה בפישוט אלגברי או בהצבת תשובות:
דרך א' :הצבת תשובות:
תשובה ) (1אינה נכונה .בהצבה של  x = -1מתקבל:
2

 2   1  3   1  6 
2

12  52
1  25

התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .בהצבה של  x = -2מתקבל:
2

 2   2   3   2  6 
2

 42

2

 1

1  16

התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה .בהצבה של  x = -3מתקבל:
2

 2   3  3   3  6 
2

 32

2

 3

99

התקבל פסוק אמת ,לכן התשובה מתאימה.
תשובה ) (4אינה נכונה .בהצבה של  x = -4מתקבל:
2

 2   4   3   4  6 
2

 22

2

 5

25  4

התשובה נפסלת.
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דרך ב' :פישוט אלגברי:
לא כדאי להוציא שורש משני האגפים כיוון שכאשר מוציאים שורש זוגי יש לבחון שתי אפשרויות ופתרון
כזה עשוי להיות מסורבל .לכן עדיף להתחיל מפתיחת סוגריים לפי נוסחאות הכפל המקוצר:
2

  x  6

2

 2x  3

4x 2  12x  9  x 2  12x  36
3x 2  27
x2  9
x  3

מכיוון שנתון ש x-שלילי ,הפיתרון החיובי נפסל ,ומתקבל.x = -3 :
התשובה הנכונה היא ).(3
 .2נתונה שאלת גאומטריה אנליטית שבה יש לקבוע איזו מהנקודות הנתונות מקיימת את המשוואה
הנתונה ,גם לערך ה x-וגם לערך ה .y-ניתן לפתור בהצבת תשובות וניתן לבחור בפתרון אלגברי-גאומטרי.
דרך א' :הצבת תשובות:
יש להציב את ערכי ה x-ואת ערכי ה y-של שתי הנקודות ושתיהן צריכות לקיים את המשוואה הנתונה.
תשובה ) (1אינה נכונה .בהצבת הנקודה הראשונה ) (0,1מתקבל:
3  0  3 1  1
31

נקודה זו לא מקיימת את המשוואה ,ולכן אין צורך לבדוק את השנייה .התשובה נפסלת.
1
9

תשובה ) (2אינה נכונה .בהצבת הנקודה הראשונה )  (0,מתקבל:
1
1
9

3 0  3
1
1
3

המשוואה לא מתקיימת ,ולכן אין צורך לבדוק את הנקודה השנייה .התשובה נפסלת.
1
3

תשובה ) (3נכונה .בהצבת הנקודה הראשונה )  (0,מתקבל:
1
3 0  3  1
3
11
1
3

המשוואה מתקיימת ולכן יש לבדוק את הנקודה השנייה ) , ( , 0מתקבל:
1
3  3 0  1
3
11

גם הנקודה השנייה מקיימת את המשוואה .התשובה מתאימה.
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תשובה ) (4אינה נכונה .בהצבת הנקודה הראשונה ) (0,3מתקבל:
3 0  3 3  1
9 1

המשוואה לא מתקיימת ,ולכן אין צורך לבדוק את הנקודה השנייה .התשובה נפסלת.
דרך ב' :בניית משוואה
נתון שנקודה  Aממוקמת על ציר ה ,y-ולכן אפשר לקבוע שערך ה x-שלה הוא  .0כעת ניתן להציב
במשוואה הנתונה ולחשב את ערך ה y-שלה:
30  3 y  1
3 y  1
1
3

y

1
3

כלומר ,הנקודה  Aממוקמת ב. (0, ) -
נקודה  Bממוקמת על ציר ה ,x-ולכן ניתן לקבוע שערך ה y-שלה הוא  .0כעת ניתן להציב במשוואה ולחשב
את ערך ה:x-
3 x  3 0  1
3 x  1
1
3

x

1
3

כלומר ,הנקודה  Bממוקמת ב. ( , 0) -
התשובה הנכונה היא ).(3
 .3זו שאלת גאומטריה ללא מספרים ממשיים שבה יש לקבוע את יחס השטחים בין שטח הריבוע לפני
השינוי בגודל הצלעות לבין השטח שלו אחרי השינוי .היות שאין מספרים ממשיים ,ניתן לפתור בהצבת
מספרים מהראש או בפתרון עקרוני.
דרך א :הצבת מספרים מהראש:
נציב בצלע הריבוע לפני השינוי  .4כשצלע הריבוע היא  4שטח הריבוע הוא  .16לאחר השינוי ,הקטנת
16
הצלע פי  ,4גודל הצלע החדש הוא  ,1והשטח החדש הוא  .1היחס בין השטחים הוא 16 :
1

.

דרך ב :פתרון עקרוני:
נתון שהקטינו את צלע הריבוע פי  4ולכן יחס הדימיון בין הריבועים הוא  .4 : 1יחס שטחים הוא ריבוע
2

 4  16
יחס דמיון ,לכן:
  
1
1

התשובה הנכונה היא ).(3
 .4זו שאלת אחוזים ללא מספרים ממשיים ,ויש לקבוע מי מהתשובות מתאימה להיות מספר התושבים
בכפר .ניתן להציב תשובות ולבדוק מי מהן מתאימה.
תשובה ) (1נכונה:

1
3

מ 90-הם  ,30כלומר יש  30צמחונים בכפר 40% .מ 30-הם:

40
 30  12
100

 ,כלומר יש

 12צמחונים חובבי כדורגל .התקבלו מספרים שלמים והגיוניים ולכן ייתכן שיש  90אנשים בכפר.
התשובה מתאימה.
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תשובה ) (2אינה נכונה:

1
3

מ 96-הם  40% .32מ 32-הם:

40
2
 32   32
100
5

 .התוצאה המתקבלת היא מספר

לא שלם .לא ייתכן מספר לא שלם של בני אדם .התשובה נפסלת.
1
3

תשובה ) (3אינה נכונה:

מ 100-זה מספר לא שלם .לא ייתכן מספר לא שלם של בני אדם .התשובה

נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה:

1
3

מ 125-זה מספר לא שלם .לא ייתכן מספר לא שלם של בני אדם .התשובה

נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1

 .5נתונה בעיית הספק בה נתונים ההספקים של שירי ושל מיכאל ויש לחשב את הזמן המשותף הדרוש
לשניהם על מנת לבצע עבודה מסויימת .כאשר לשני עובדים יש מטרה משותפת ,ניתן לחבר את
ההספקים שלהם ולחשב את הזמן הכולל הדרוש לשניהם לביצוע עבודה .נוח לסדר את הנתונים בטבלת
הספק:
שירי
מיכאל
יחד

הספק

זמן

עבודה

1
3
1
6

3

1

6

1

1
2
1
2

1

1 1 2 1 3 1
    
3 6 6 6 6 2

1
התקבל כי ההספק המשותף של שירי ושל מיכאל הוא
2
התשובה הנכונה היא ).(2

 .כלומר ,הם מנקים בית ב 2-שעות.

 .6זו שאלת ביטויים שבה יש לקבוע מי מהתשובות היא הקטנה ביותר .מהסתכלות על התשובות ניתן
לראות כי בתשובות ) (2ו (4)-מופיעים מספרים שליליים ,ובתשובות ) (1ו (3)-מופיעים מספרים חיוביים.
לפיכך ,ניתן לפסול את התשובות החיוביות .כעת ,כדי להשוות בין התשובות השליליות ,ניתן להיעזר
בהערכת סדר גודל .  2  1.4 :המספר  –1.4גדול יותר מהמספר  .–2כלומר ,התשובה הקטנה ביותר
היא .–2
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .7נתונה בעיה כללית שבה יש לקבוע כמה שלבים יכול משה לעלות בסולם .נתון שכל שלב בסולם יכול
לשאת עומס קטן ב 7-ק"ג מהשלב שלפניו ,ונתון שעל השלב הראשון אפשר להעמיס  118ק"ג .מכיוון
שבתשובות מ ופיעים מספרים קטנים ,ניתן לבצע פירוט שיטתי כדי להבין על איזה שלב אי אפשר
להעמיס את משקלו של משה  72 -ק"ג .נפרט את העומס האפשרי לכל שלב:
118

1.

111

2.

104

3.

97

4.

90

5.

83

6.

76

7.

69

8.

ניתן לראות שלאחר שבעה שלבים יגיע משה לשלב שלא מסוגל לשאת את משקלו .משה לא יכול לעלות
על השלב השמיני ולפיכך ,הוא יוכל לעלות שבעה שלבים.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .8זו שאלת גאומטריה שעוסקת במשולשים בה יש לקבוע איזו טענה נכונה לכל שתי זוויות במשולש
כלשהו .יש לבדוק את התשובות במטרה לפסול שלוש מהן:
תשובה ) (1אינה נכונה :ניתן להציב משולש כללי בו אחת הזוויות היא  .100°סכום הזוויות הנותרות הוא
 .80°כלומר ,סכום הזוויות הנותרות קטן מהזווית השלישית שערכה  .100°נמצאה דוגמה שלא מקיימת
את התשובה ,ולכן היא לא נכונה בהכרח .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :ניתן להציב משולש שווה צלעות שבו כל הזוויות שוות  .60°אם ניקח זוג זוויות
במשולש ,אחת מהן חדה אך השנייה לא קהה .נמצאה דוגמה שלא מקיימת את התשובה ,ולכן היא לא
נכונה בהכרח .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :ניתן להציב משולש שווה צלעות שבו כל הזוויות שוות  .60°אם ניקח זוג זוויות
במשולש ,הן אכן שוות ,אך כל אחת מהן לא קטנה מהזווית השלישית .נמצאה דוגמה שלא מקיימת את
התשובה ,ולכן היא לא נכונה בהכרח .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה :שלוש התשובות הראשונות נפסלו ,לכן אף אחת מהטענות לא נכונה בהכרח .התשובה
מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .9יש למצוא באיזה מהחודשים היה מספר המאמרים שנשלחו ולא התפרסמו הגדול ביותר .מאמרים הם
החלק המקווקו בעמודה ,המאמרים שנשלחו למערכת הם בעמודה הימנית בכל חודש והמאמרים
שפורסמו הם בעמודה השמאלית בכל חודש .כלומר ,המאמרים שנשלחו ולא התפרסמו הם ההפרש בין
החלק המקווקו בעמודה הימנית לחלק המקווקו בעמודה השמאלית .אין צורך בחישובים וניתן לזהות
כי בחודש ינואר ההפרש בין החלקים המקווקווים הוא הגדול ביותר.
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אפשר גם לחשב את ההפרשים בתשובות:
תשובה ) (1נכונה :בינואר נשלחו למערכת  12מאמרים (החלק המקווקו הימני הוא בגובה  6שורות וכל
שורה היא  2יצירות) .מתוכם פורסמו ( 3החלק המקווקו השמאלי הוא בגובה שורה וחצי) .ההפרש הוא
 9מאמרים =  .12 – 3התשובה מתאימה.
תשובה ) (2אינה נכונה :בחודש פברואר נשלחו למערכת  8מאמרים (החלק המקווקו בגובה  4שורות),
מהם פורסמו ( 6המקווקו בגובה  3שורות) .ההפרש הוא  .2התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :בחודש מרץ נשלחו למערכת  9מאמרים (המקווקו בגובה  4.5שורות) ,מהם
פורסמו ( 7המקווקו בגובה  3.5שורות) .ההפרש הוא  .2התשובה נפסלת.
תשובה ) (4אינה נכונה :בחודש מאי נשלחו למערכת  7מאמרים (המקווקו בגובה  3.5שורות) ,מהם
פורסמו ( 4המקווקו בגובה  2שורות) .ההפרש הוא  .3התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .10יש למצוא את היחס בחודש מרץ ,בין מספר היוצרים שהוחלט לא לפרסם את יצירותיהם ,לבין מספר
היצירות שהוחלט לא לפרסם .מספר היוצרים הוא המספר שמעל העמודות .בחודש מרץ 25 ,יוצרים
שלחו יצירות למערכת ,ו 21-יוצרים פורסמו .מספר היוצרים שהוחלט לא לפרסם את יצירותיהם הוא
ההפרש בין מספרים אלה .25 – 21 = 4 :מספר היצירות מבוטא בתרשים בגובה העמודה הכולל (מאמרים,
סיפורים ושירים יחד) .מספר היצירות שנשלחו בחודש מרץ הוא .34 :מספר היצירות שפורסמו הוא.22 :
מספר היצירות שהוחלט לא לפרסם ,הוא ההפרש שבין מספרים אלה .34 – 22 = 12 :כעת ניתן למצוא
את היחס המבוקש:

4 1

12 3

.

התשובה הנכונה היא ).(3
 .11כדי לגלות כמה פעמים היו המאמרים "הסוג הפופולרי" ,יש לבדוק כמה פעמים מספר המאמרים
שנשלחו היה הגדול ביותר מכל סוג של יצירה .כלומר ,יש לבדוק כמה פעמים החלק המקווקו שמייצג
מאמרים ,היה הגדול ביותר בעמודה הימנית שמייצגת את היצירות שנשלחו למערכת .על מנת להגיע
לתשובה יש לבחון את כל החודשים המופיעים בתרשים:
ינואר :בחודש ינואר החלק המקווקו הוא הגדול ביותר בעמודה הימנית .כלומר ,מאמרים היו "הסוג
הפופולרי" .חודש זה מתאים לדרוש בשאלה.
פברואר :בחודש פברואר החלק האפור הוא הגדול ביותר בעמודה הימנית .כלומר ,סיפורים היו "הסוג
הפופולרי".
מרץ :בחודש מרץ החלק האפור הוא הגדול ביותר בעמודה הימנית .כלומר ,סיפורים היו "הסוג
הפופולרי".
אפריל :בחודש אפריל החלק הלבן הוא הגדול ביותר בעמודה הימנית .כלומר ,שירים היו "הסוג
הפופולרי".
מאי :בחודש מאי החלק הלבן הוא הגדול ביותר בעמודה הימנית .כלומר ,שירים היו "הסוג הפופולרי".
מאמרים היו "הסוג הפופולרי" רק בחודש ינואר.
התשובה הנכונה היא ).(1
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 .12בשאלה זו יש למצוא מה מספר העמודים הגדול ביותר שיכול היה להיות מוקדש לסיפורים בחודש
אפריל .כדי שהרבה עמודים יוקדשו לסיפורים ,יש להקדיש מספר מינימלי של עמודים למאמרים
ולשירים .לפי התרשים ,בחודש אפריל היו  3מאמרים (החלק המקווקו בגובה שורה וחצי) 6 ,סיפורים
(החלק האפור בגובה  3שורות) ו 2-שירים (החלק הלבן בגובה שורה אחת) .לפי הטבלה ,מספר העמודים
הקטן ביותר שיכול להיות למאמר הוא  ,2משמע בגיליון אפריל היו לכל הפחות  6עמודים של מאמרים
=  .2 ⸱ 3בנוסף ,נתון שמספר העמודים של כל שיר הוא  ,1כך שבגיליון אפריל היו  2עמודים של שירים 1
=  . ⸱ 2סך הכול ,יש לכל הפחות שמונה עמודים עם יצירות שאינן סיפורים .נתון שסך העמודים הכולל
הוא  ,50ולכן ניתן לחסר את מספר העמודים שיש בהם יצירות אחרות מסך כל העמודים.50 – 8 = 42 :
יש לכל היותר  42עמודים של סיפורים.
התשובה הנכונה היא ).(4

 .13בשאלה זו אנו נדרשים למצוא כמה יצירות ,לכל היותר ,של יוצר אחד התפרסמו בגליון פברואר.
בחודש פברואר פורסמו  17יצירות של  13יוצרים .אם כל אחד מהיוצרים שלח יצירה אחת אז היו 13
יצירות סך הכול .מפני שיש  17יצירות ,קיימות למעשה  4יצירות "עודפות" .כדי להגיע למספר הגדול
ביותר של יצירות שיוצר אחד יכל לשלוח ,יש להוסיף את כל היצירות "העודפות" לאותו יוצר ,ואז יתקבל
שיחד עם היצירה הראשונה ,אותו יוצר פירסם  5יצירות בגיליון.
התשובה הנכונה היא ).(1

 .14זו שאלת שלמים ובה יש למצוא את הערך המינימלי של  aבהתאם לשני נתונים .ניתן לפתור בפישוט
אלגברי וניתן לפתור בהצבת תשובות.
דרך א :פישוט אלגברי
נתון שהסכום של  aושל  bהוא מספר תלת ספרתי ,כלומר. a  b  100 :
בנוסף לכך ,נתון שההפרש בין  aל b-הוא  ,42כלומר. a  b  42 :
ניתן לפתור כמערכת משוואות .לשם כך נבטא את  bבאמצעות  aמתוך המשוואה השנייה .מתקבל:
. b  a  42
נציב את הערך שהתקבל באי-שוויון הראשון:
a  a  42  100
2a  142
a  71

הערך המינימלי של  aהוא .71
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דרך ב :הצבת תשובות
נבדוק את התשובות ואת התאמתן לשני הנתונים:
תשובה ) (1אינה נכונה .בהצבה של  ,a = 43ניתן לחשב את ערכו של :b
43  b  42
b 1

כעת יש לבחון את הנתון הראשון :סכום המספרים צריך להיות תלת ספרתי 44 . 43  1  44 :אינו מספר
תלת ספרתי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה .בהצבה של  ,a = 58ניתן לחשב את ערכו של :b
58  b  42
b  16

כעת יש לבחון את הנתון הראשון :סכום המספרים צריך להיות תלת ספרתי 74 . 58  16  74 :אינו מספר
תלת ספרתי .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3נכונה .בהצבה של  ,a = 71ניתן לחשב את ערכו של :b
71  b  42
b  29

כעת יש לבחון את הנתון הראשון :סכום המספרים צריך להיות תלת ספרתי 100 , 71  29  100 :הוא
מספר תלת ספרתי .התשובה מתאימה.

תשובה ) (4אינה נכונה .בהצבה של  ,a = 99ניתן לחשב את ערכו של :b
99  b  42
b  57

כעת יש לבחון את הנתון הראשון :סכום המספרים צריך להיות תלת ספרתי 156 . 99  57  156 :אמנם
מספר תלת ספרתי ,אבל  99היא הצבה גדולה יותר מ  71ויש למצוא את הערך הקטן ביותר האפשרי ל-
 .aהתשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .15נתונה שאלת ממוצע ובה יש למצוא את ההפרש בין הגובה של יחזקאל לגובה של טוביה .נתון שהגובה
הממוצע של יחזקאל ,טוביה ונועם גדול ב 4-מגובהו של טוביה .ניתן לבנות משוואה מנתון זה .נסמן את
גובהו של יחזקאל ב y-ואת גובהו של טוביה ב .x-משום שנתון כי גובהו של טוביה שווה לגובהו של נועם,
גם את נועם נסמן ב .x-נבנה משוואה תוך שימוש בנוסחת הממוצע:
yxx
 x4
3
y  2x  3x  12
y  x  12

הפרש הגבהים בין יחזקאל לטוביה הוא  12ס"מ.
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .16זו שאלת תלת -ממד שבה יש למצוא את השינוי בשטח הפנים של הקובייה הגדולה .נתון שהקובייה
הגדולה מורכבת מ 27-קוביות קטנות שנפח כל אחת מהן הוא  1סמ"ק .ניתן להסיק מכך שהמקצוע של
כל קובייה קטנה הוא  1ס"מ ,וכי שטח הפנים של כל אחת מהפאות הקטנות הוא  1סמ"ר .נאמר
שמוציאים את הקובייה האמצעית מכל אחת מהפאות ,משמע מוציאים  6קוביות .הוצאה כזו היא
הוצאה של שישה ריבועים שגודל כל אחד מהם הוא  1סמ"ר ,לכן הקובייה "מאבדת"  6סמ"ר משטח
הפנים שלה .יחד עם זאת ,נוצר "חלל" שגם לו יש שטח פנים שניתן לחשב :כל הוצאה של קובייה קטנה
"חושפת" חמש פאות של קוביות אחרות שהיו מסביב לזו שהוצאה .לכן ,ניתן לחשב את מספר הפאות
הכולל שנוסף לשטח הפנים :הוצאו שש פאות שכל אחת מהן חשפה חמש פאות ,סך הכול  30פאות נוספו
לשטח הפנים ,וגודל כל אחת מהן הוא  1סמ"ר .בסך הכול השתנה שטח הפנים בכך שנוספו לו  30פאות
וירדו ממנו  ,6כלומר ,שטח הפנים גדל ב 24-פאות ,שהן  24סמ"ר.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .17זו שאלת חיוביים ,שליליים וערך מוחלט ,בה יש למצוא איזה מהביטויים בהכרח גדול מ ,0-כלומר חיובי.
נבדוק את הביטויים בתשובות ,ובכל אחד מהם ,ננסה להציב מספרים מהראש שיתנו ערך שאינו גדול
מ ,0-במטרה לפסול את התשובה:
תשובה ) (1אינה נכונה :על מנת לפסול תשובה זו ניתן להציב  .b = –1 , a = 1בתוך הערך המוחלט יתקבל:
 . 1  (1)  1  1  0התוצאה המתקבלת שווה לאפס .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2אינה נכונה :על מנת לפסול תשובה זו ניתן להציב  .b = 1 , a = 1התוצאה שתתקבל היא:
 . 1 12  (0)2  0התוצאה המתקבלת שווה לאפס .התשובה נפסלת.
תשובה ) (3אינה נכונה :על מנת לפסול תשובה זו ניתן להציב  .b = 1 , a = 1התוצאה שתתקבל היא:
 (1  1)(1 1)  2  0  0התוצאה המתקבלת שווה לאפס .התשובה נפסלת.
תשובה ) (4נכונה :אין מספר שלם שבחזקה כלשהי ,יתאפס .התוצאה תהיה בהכרח חיובית או שלילית
כתלות במספרים .מכיוון שתוצאת החזקה נמצאת בערך מוחלט התוצאה שתתקבל בהכרח תהיה גדולה
מאפס .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .18זו שאלת צירופים שבה יש לקבוע את המספר הרב ביותר של שירים בהם דפנה השתתפה .על מנת להבין
בכמה שירים דפנה השתתפה יש לפרט את מספר הצירופים המינימלי האפשרי שיקיים את העובדה שכל
צמד ביצע לפחות שיר אחד .תחילה יש לפרט את כלל הצירופים שכוללים את אודי:
אודי  -בני
אודי  -גילה
אודי  -דפנה
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כעת ,יש לפרט את הצמדים שכוללים את בני ,אך ללא הצמד שכולל את אודי שכן צמד זה כבר נספר:
בני  -גילה
בני  -דפנה
כעת יש לפרט את הצמדים של גילה ,לא כולל הצמדים עם אודי ובני כי הם כבר נספרו:
גילה  -דפנה
ישנם שישה צמדים שונים ,שכל אחד מהם מבצע לפחות שיר אחד ,לכן יש לפחות שישה שירים שניתן
לקבוע בוודאות מי ביצע אותם ,ומתוכם שלושה בוצעו על ידי דפנה .סך הכול היו  12שירים ,משמע יש
שישה שירים נוספים שלא ניתן לקבוע מי שר אותם בוודאות .כדי להגיע למספר שירים מקסימלי
בביצועה של דפנה יש להניח שהיא השתתפה בכל השירים האלו .כלומר אם נסכום את שלושת השירים
בהם דפנה בטוח הייתה חלק מהצמד ,ואת  6השירים האחרים בהם אנו מניחים כי היא הייתה חלק
מהצמד ,נקבל כי המספר הגבוה ביותר של שירים שדפנה שרה הוא.6 + 3 = 9 :
התשובה הנכונה היא ).(2

 .19בשאלה זו מופיע ביטוי שמשלב עצרת .נתון שתוצאת הביטוי מתחלקת ב 11-ללא שארית ויש לקבוע מה
יכול להיות ערכו של  .Mניתן לפתור בהצבת תשובות:
!13
!13

תשובה ) (1אינה נכונה .בהצבת  M = 13מתקבל 13 12 :
!13  2  ! 11

.

תוצאת המכפלה לא מתחלקת ב 11-היות שאף גורם בה לא מתחלק ב .11-התשובה נפסלת.
!14
!14

תשובה ) (2אינה נכונה .בהצבת  M = 14מתקבל 14 13 :
!14  2 ! 12

.

תוצאת המכפלה לא מתחלקת ב 11-היות שאף גורם בה לא מתחלק ב .11-התשובה נפסלת.
!23
!23

תשובה ) (3נכונה .בהצבת  M = 23מתקבל 23  22 :
!(23  2)! 21

.

תוצאת המכפלה מתחלקת ב 11-כיוון שהגורם  22מתחלק ב .11-התשובה מתאימה.
!24
!24

תשובה ) (4אינה נכונה .בהצבת  M = 24מתקבל 24  23 :
!(24  22)! 22

.

תוצאת המכפלה לא מתחלקת ב 11-היות שאף גורם בה לא מתחלק ב .11-התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
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 .20זו שאלת גאומטריה בה יש למצוא את שטח המלבן .ABCD
כדי למצוא שטח מלבן ,יש למצוא את אורכי צלעותיו .ישנם
שני נתונים שיכולים לסייע במציאת הגדלים  -המעגלים
הנתונים והישר  ,ODשיוצר זווית של  60°עם צלע המלבן.
באמצעות הישר  ODניתן לחשב את רדיוס המעגלים :נתונה
זווית של  60°בעזרתה ניתן לייצר משולש זהב ,על ידי
העברת ישר מנקודה  Oלצלע ( ADראו סרטוט) .הישר שנוצר
הוא חיבור של שלושה רדיוסים של המעגלים ,והוא גם ניצב
במשולש זהב .אורך היתר במשולש ידוע ,ובעזרתו ניתן
לחשב את יתר הצלעות :הניצב הקטן שמול זווית  30°שווה
למחצית היתר ,כלומר  3ס"מ .הניצב שמול זווית  60°גדול מהניצב הקטן פי  3ואורכו 3 3 :ס"מ.
כאמור ,ניצב זה מורכב משלושה רדיוסים ,כך שניתן לקבוע כי גודל הרדיוס של כל אחד מהמעגלים הוא:
 3ס"מ .אורך המלבן ,הצלע  ABשווה באורכה ל 4-רדיוסים לפי הסרטוט ולכן ניתן לקבוע שערכה הוא
 . 4 3רוחב המלבן ,הצלע  ,ADמורכב מהניצב הקטן במשולש הזהב ורדיוס של המעגל (ראו סרטוט),
ולפיכך ערכו הוא. 3  3 :
הנוסחה לחישוב שטח מלבן היא :אורך  -רוחב .כלומר ,יש לכפול את אורכי הצלעות  BCו .AD-מתקבל:
( 3  3)  4 3  4  3  12 3  12  12 3

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

2

1

2

1

2

3

3

2

2

1

1

4

2

1

16

17

18

19

21

21

22

3

2

3

2

1

1

1

 .1במשפט נכתב כי "מוסקרטס _____ טוב לחיים במים בגלל בהונותיהם הקרומיות וזנבם השטוח שעוזר
להם לשחות ולנווט במים" .אנו מחפשים מילה שתתאר את הקשר בין מבנה גופני של משהו ששוחה
במים לבין החיים שלו .כלומר אם "מוסקרטס" שוחה במים אז הוא צריך להיות מותאם לחיים שכאלה.
תשובה ( = praised :)1מהולל
תשובה ( = informed :)2מיודע
תשובה ( = suited :)3מותאם
תשובה ( = behaved :)4מתנהג
"נברנים מותאמים טוב לחיים במים כתוצאה מבהונותיהם הקרומיות וזנבם השטוח שעוזר להם לשחות
ולנווט במים".
התשובה הנכונה היא ).(3
 .2במשפט נכתב כי "הריח של "סקאנק" יכול להיות ______ אפילו ממרחק רב כשני קילומטרים" .אנו
מחפשים מילת תואר שתקשר בין הריח למרחק רב.
תשובה ( = arranged :)1מאורגן
תשובה ( = commanded :)2מצּווה
תשובה ( = detected :)3מזוהה
תשובה ( = insulted :)4נעלב
"הריח של בואש יכול להיות מזוהה אפילו ממרחק רב כשני קילומטרים".
התשובה הנכונה היא ).(3
 .3במשפט נכתב כי "מיכלאנג'לו _____ את שמו רק על אחד מפסליו ,הפייטה" .אנו מחפשים מילה שתתאר
מה מיכלאנג'לו עשה לשמו על הפסל.
תשובה ( = invested :)1השקיע
תשובה ( = carved :)2חרט
תשובה ( = adored :)3העריץ
תשובה ( = narrated :)4סיפר
"מיכלאנג'לו חרט את שמו רק על אחד מפסליו ,הפייטה".
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .4במשפט נכתב כי "הסרט סטיוארט ליטל נושא באופן מפתיע מעט _____ לספר הילדים עליו מבוסס
הסרט" .אנו מחפשים מילה הקשורה להפתעה בכל הנוגע לביסוס סרט על ספר ילדים.
תשובה ( = perspective :)1נקודת מבט
תשובה ( = subscription :)2מנוי
תשובה ( = resemblence :)3דמיון
תשובה ( = incentive :)4תמריץ
"הסרט סטיוארט ליטל נושא באופן מפתיע מעט דמיון לספר הילדים עליו מבוסס הסרט".
התשובה הנכונה היא ).(3
 .5במשפט נכתב כי "הדמות הראשית ברומן של דוסטויובסקי ,החטא ועונשו ,היא סטודנט ששמו
רסקולניקוב שמבצע רצח ולאחר מכן מתייסר על ידי ____ האשם שלו" .אנו מחפשים מילה הקשורה
לתחושות התייסרות ואשמה.
תשובה ( = persistence :)1התמדה
תשובה ( = conscience :)2מצפון
תשובה ( = prominence :)3בולטּות
תשובה ( = convenience :)4נוחות
"הדמות הראשית ברומן של דוסטויובסקי ,החטא ועונשו ,היא סטודנט ששמו רסקולניקוב שמבצע רצח
ולאחר מכן מתייסר על ידי המצפון האשם שלו".
התשובה הנכונה היא ).(2
 .6במשפט נכתב כי "מפעלים גרעיניים חייבים _____ נהלי בטיחות נוקשים הנוגעים לתהליך ייצור
האנרגיה וזריקת הפסולת" .אנו מחפשים מילה הקשורה לנהלי בטיחות במפעליים גריעניים.
תשובה ( = deduct from :)1לנכות מ...
תשובה ( = retreat into :)2לסגת לתוך...
תשובה ( = triumph over :)3לגבור על...
תשובה ( = adhere to :)4לדבוק ב...
"מפעליים גרעיניים חייבים לדבוק בנהלי בטיחות נוקשים הנוגעים לתהליך ייצור האנרגיה וזריקת
הפסולת".
התשובה הנכונה היא ).(4
 .7במשפט נכתב כי "האינקה בנו מערכת _____ של דרכים וגשרים שחיברו את כל חלקי האימפריה
הגדולה שלהם" .אנו מחפשים מילה המתארת את המערכת שנבנתה שקשרה את כל חלקי הממלכה.
תשובה ( = extencive :)1נרחב
תשובה ( = accurate :)2מדויק
תשובה ( = exclusive :)3בלעדי
תשובה ( = affectionate :)4מביע חיבה
"האינקה בנו מערכת נרחבת של דרכים וגשרים שחיברו את כל חלקי האימפריה הגדולה שלהם".
התשובה הנכונה היא ).(1
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 .8במשפט נכתב כי "במדינת וורמונט ,תחילת האביב  -התקופה בה האדמה הקפואה _____  -נקראת
עונת הבוץ" .אנו מחפשים מילה המתארת קשר בין אדמה שהייתה קפואה ,לבוץ.
תשובה ( = plucks :)1נקטף
תשובה ( = growls :)2נוהם
תשובה ( = hauls :)3גורר
תשובה ( = thaws :)4מפשיר
"במדינת וורמונט ,תחילת האביב  -התקופה בה האדמה הקפואה מפשירה  -נקראת עונת הבוץ".
התשובה הנכונה היא ).(4
.9

במשפט המקורי נכתב" :לאחר כיבוש צפון אפריקה במאה ה ,15-העות'מנים שלטו באזור כמעט ארבע
מאות שנים לאחר מכן" .נשים לב כי העות'מנים הם אלו שכבשו ושלטו.
תשובה ( )1אינה נכונה :בתשובה זו נכתב כי במאה ה15-הגיע לסיומו שלטון העות'מנים בצפון
אפריקה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :נכתב כי לאחר ששלטו בצפון אפריקה במשך ארבע מאות שנים ,במאה ה 15-הם
גורשו משם .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה :נכתב כי ארבע מאות שנים לאחר ניסיונם הראשון לכבוש את צפון אפריקה,
הם הצליחו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה :אין הוספת מידע .נכתב כי העות'מנים שלטו בצפון אפריקה כארבע מאות שנים,
ושלטון זה התחיל במאה ה .15-התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4

 .10במשפט המקורי נכתב" :ה Census Bureau-של ארצות הברית דיווח שהשפה הנפוצה ביותר במדינה אחרי
אנגלית וספרדית היא סינית" .חשוב לשים לב ,שאין צורך להכיר את המושג ( Census Bureauשמשמעותו
לשכת האוכלוסין) ,אלא רק להסיק כי הגוף הזה דיווח את האמור במשפט.
תשובה ( )1אינה נכונה :בתשובה זו נאמר כי מספר דוברי השפה הסינית נמצא בעלייה .זו הוספת מידע
שלא נכתב במשפט המקורי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2לא נכונה :בתשובה זו נאמר שבארצות הברית ,מספר דוברי הסינית כמעט זהה למספר דוברי
האנגלית והספרדית .במשפט המקורי לא דובר על נתון מספרי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה :במשפט זה נאמר שאנגלית וספרדית הן השפות הנפוצות ביותר ,ואחריהן נמצאת
השפה הסינית .התשובה מתאימה( .פירוש הביטוי  followed byהוא בעקבותיהם).
תשובה ( )4אינה נכונה :בתשובה זו נאמר שרוב דוברי האנגלית מדברים גם ספרדית וגם סינית .זו
הוספת מידע .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
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 .11במשפט המקורי נכתב" :בעבר האמינו כי התאוריות של מנדל היו מנוגדות לאלו של דרווין ,אבל דעה
זו הופרכה".
תשובה ( )1אינה נכונה :בתשובה זו נאמר כי הרעיונות של דרווין ומנדל היו דומים במקצת אך שונים
ביסודם .משפט זה נוגד את הנאמר בסוף המשפט המקורי שקבע כי הרעיונות לא מנוגדים .התשובה
נפסלת.
תשובה ( )2נכונה :בתשובה זו נאמר כי הרעיונות שקודמו על ידי מנדל ודרווין ,הפסיקו להיחשב
כרעיונות מנוגדים .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה :במשפט זה נוסף מידע על נקודת זמן בקריירה של מנדל .במשפט לא נאמר דבר
על הקריירה שלו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה :בתשובה זו נאמר כי מנדל התנגד לרעיונות דרווין .במשפט המקורי לא נאמר
דבר על פעולות שמנדל עשה בעצמו ,אלא דובר אך ורק על רעיונותיו .התווסף מידע .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .12במשפט המקורי נכתב" :אהרון קופלנד ,מלחין מהמאה ה 20-יצר מוזיקה עם צליל אמריקאי מובהק".
במשפט זה מודגשת העובדה שהמלחין יצר מוזיקה המאפיינת במידה רבה את הצלילים האמריקאיים,
הייחודיים להם.
תשובה ( )1אינה נכונה :בתשובה זו נאמר כי המלחין הוא הוא המלחין הנודע ביותר מבין המלחינים
האמריקאיים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :בתשובה זו נאמר כי היצירות המקוריות של המלחין הן גרסאות של מנגינות
אמריקאיות מסורתיות .במשפט המקורי לא נאמר דבר לגבי יצירות ספציפיות של המלחין.
תשובה ( )3אינה נכונה :בתשובה זו נאמר כי המלחין הוא אחד המכובדים מבין המלחינים
האמריקאיים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה :בתשובה זו נאמר כי היצירות של המלחין מאופיינות על ידי איכות אמריקאית הניתנת
לזיהוי ללא עוררין .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .13זוהי שאלה כללית ולכן נענה עליה רק בסיום המענה על השאלות הממוקדות .בשאלה זו יש להגדיר מה
זה  .Coca Viaמהפסקה הראשונה ניתן להסיק כי  Coca Viaהוא חטיף שוקולד שייתכן שהוא בריא יותר
מחטיף שוקולד רגיל ,ובשאלה  14מצאנו כי המילה  Itבשורה  2מתייחסת לחברה  .Marsכלומר ,לאחר
המענה על השאלה הממוקדת הראשונה ,שאלה  ,14יש בידינו המידע לענות על שאלה  13ואפשר לקבוע
כי  Coca Viaזה חטיף שוקולד המיוצר על ידי החברה  .Marsכעת נפסול  3תשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה Coca Via :זה לא כימיקל טבעי .בפסקה השנייה בשורה הראשונה נאמר כי
 Viaמכיל כימיקלים טבעיים בשם  .flavanolsהתשובה נפסלת.

Coca

תשובה ( )2אינה נכונה :בפסקה הראשונה נאמר כי חברת  Marsהציגה חטיף שוקולד שאמור להיות
בריא יותר משוקולד רגיל .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה :אכן נאמר בקטע כי  Coca Viaזה מוצר חדש שנוצר על ידי חברת  .Marsהתשובה
מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה :בפסקה הראשונה נאמר כי  M&Mהוא חטיף פופלרי ,אך לא נאמר כי Coca Via

יותר פופלרי ממנו .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
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 .14זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להחליט למה המילה " "Itבשורה  2מתייחסת .במשפט שלפני מילה
זו נאמר כי החברה  Marsשייצרה את  M&Mמנסה להפוך חלום למציאות .מיד לאחר מכן נכתבה המילה
 Itוכן  Itהציגה את  .Coca Viaכלומר ,אם נשאל עצמנו מי הציגה את  Coca Viaנגלה כי זוהי חברת .Mars
התשובה הנכונה היא ).(4
 .15זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להחליט מהי משמעות המילים " "rich inבשורה  .8כדי להבין את
משמעות המילה יש לקרוא משפט אחד לפני כן .במקרה שלפנינו ,הפסקה כולה מורכבת משני משפטים
ועלינו לקרוא את כולה .בפסקה זו נכתב בשורה הראשונה כי  Coca Viaמכיל כימיקלים טבעיים ששמם
 flavanolsשמשפרים משהו בדם .במשפט השני מתואר מחקר לפיו למעשנים שאכלו " chocolate rich in
 "flavanolsהיה תפקוד לב תקין יותר מאשר מעשנים שאכלו שוקולד רגיל .מכאן ,ניתן להסיק כי המילה
 rich inמשמעותה" :מלא ב."-
התשובה הנכונה היא ).(2
 .16זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים למצוא מהו הנושא המרכזי המוצג בפסקה האחרונה .על מנת
לענות על שאלה זו בצורה טובה ,יש לקרוא את הפסקה ולסכם לעצמנו את הנושא המרכזי המתואר בה
לפני קריאת התשובות .פסקה זו פותחת במילת הקישור  .Howeverמילה זו מבטאת ניגוד .בעוד שתי
הפסקאות הראשונות סיפקו מידע חיובי הנוגע ל ,Coca Via-נצפה כי פסקה זו תספק מידע שלילי לגבי
 .Coca Viaאכן ,בהמשך הקריאה ניתן לזהות כי הפרופסור מזהירה את הקורא מפני אכילת כמות גדולה
של השוקולד .מכאן ,ניתן להסיק כי הנושא המרכזי של הפסקה הוא להציג צד פחות חיובי ,אפילו שלילי
של .Coca Via
התשובה היחידה שמציגה צד שכזה היא תשובה מספר ).(4
התשובה הנכונה היא ).(4
 .17זוהי שאלה כללית בה אנו נדרשים לבחור כותרת לקטע .כדי לתת כותרת לקטע צריך לבחור תשובה
שהיא לא כללית מדי ,שתתייחס לעיקר הדברים שנאמרו בקטע ,ולא ספציפית מדי ,שלא תתעלם
מפסקאות מסוימות .כדי לעשות זאת יש לעבור על הנושא המרכזי של הפסקאות.
 פסקה ראשונה :הצגת חטיף שוקולד חדש ובריא יותר בשם .Coca Via
 פסקה שנייה :ממצאי מחקר חיוביים הנוגעים לחטיף .Coca Via
 פסקה שלישית :צד שלילי לחטיף .Coca Via
תשובה ( )1אינה נכונה  :הכותרת בתשובה זו מתאימה אך ורק לפסקה הראשונה בה הוזכר המושג
 .M&Mהתשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :תשובה זו מתייחסת לתזונאית שמופיעה רק בפסקה האחרונה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה :תשובה זו מתייחסת לשלוש הפסקאות .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה :תשובה זו מתייחסת רק לפסקה השנייה .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .18זוהי שאלה כללית בה אנו נדרשים לבחור כותרת לקטע .כדי לתת כותרת מתאימה צריך לבחור תשובה
שהיא לא כללית מדי ,שתתייחס לעיקר הדברים שנאמרו בקטע ,ולא ספציפית מדי ,שלא תתעלם
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מפסקאות מסוימות .כדי לעשות זאת יש לעבור על הנושא המרכזי של הפסקאות .על שאלה זו יש לענות
בסוף פתרון מקבץ השאלות לאחר שקראנו את כל הפסקאות וענינו על יתר השאלות.
 פסקה ראשונה :ציור ניגרי יקר בשם "טּוטּו".
 פסקה שנייה :מידע הנוגע לצייר ולמקור הציור.
 פסקה שלישית :הציור כסמל לאומי ניגרי לשלום.
 פסקה רביעית :מציאת הציור.
כלומר ,הנושא המרכזי המקיף את כל הפסקות הינו הציור "טוטו" – ההיסטוריה שלו והחשיבות שלו.
תשובה ( )1אינה נכונה :הנסיכה אינה מופיעה בכל הפסקאות .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :רק הפסקה השנייה מדברת על חיי האמן .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה :רוב הפסקאות מדברות על יצירתו ועל מציאתו של ציור שהוא "אוצר ניגרי" ,כלומר
ציור חשוב בתרבות הניגרית .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה :הפסקאות עוסקות בציור ספציפי ,ולא ביצירות אפריקניות ידועות .התשובה
נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .19זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים לבחור מבין התשובות פרט מידע לגבי  ,Bonhamsלפי הפסקה
הראשונה .בשורה הראשונה נכתב כי:
" ."A long-lost masterepiece… was recovered by Bonhamsממשפט זה ניתן להסיק כי  Bonhamsמצאו
את היצירה המדוברת .רק תשובה ) (3מתאימה למידע זה.
תשובה ) (2אינה נכונה מכיוון שלפי המשפט האחרון בפסקה ,זוהי היצירה הניגרית שנמכרה במחיר
הגבוה ביותר אי פעם ,אך לא מבין כל היצירות שנמכרו.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .20זוהי שאלה ממוקדת בה יש לבחור משפט הנוגע ל( Enwonwu-הצייר שצייר את טוטו) שלא ניתן להסיק
מן הפסקה השנייה .כדי לענות על שאלה זו בצורה טובה ,נקרא את הפסקה השנייה ונתמצת את המידע
הנוגע ל .Enwonwu-לפי הפסקה השנייה Enwonwu ,היה חלוץ באומנות אפריקנית מודרנית ,עבודותיו
השפיעו רבות ,וכאשר עבד כפרופסור הכיר את אדטוטו והחליט לציירה .נפסול שלוש תשובות שניתן
להסיק מן התמצות:
תשובה ( )1אינה נכונה :בפסקה נאמר כי  Enwonwuהיה פרופסור ולכן ניתן להסיק שלימד אמנות בנוסף
ליצירותיו .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה :בפסקה נאמר כי  Enwonwuהיה משפיע ולכן ניתן להסיק שעבודותיו גרמו
לאנשים להיות מודעים לאמנות אפריקנית מודרנית .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה :לא נאמר בפסקה שרוב ציוריו של  Enwonwuהיו פורטרטים (דיוקנאות) אלא רק
שצייר שלושה דיוקנאות של טוטו .לא ניתן להסיק זאת מן הפסקה .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה :בפסקה נאמר כי  Enwonwuהיה חלוץ באמנות אפריקנית מודרנית ולכן ניתן
להסיק שציוריו היו מאוד מקוריים .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .21זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים לקבוע מבין התשובות ,מה ניתן להסיק מהפסקה השלישית לגבי
מלחמת האזרחים הניגרית .במשפט השני נאמר כי לאחר מלחמת האזרחיםthe depiction of a Yoruba " ,
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 ."princess by an Igbo artist was celebrated as a symbol of national reconciliationניתן להסיק שאם לאחר
מלחמת האזרחים ,חגגו משהו שקשור לשיתוף פעולה בין "איגבו" ו"-יורבה" ,הרי שככל הנראה מלחמת
האזרחים נגעה בקונפליקט בין השניים .פירוש המילה " "reconciliationהיא פיוס ,אך אין הכרח להכיר
מילה זו כדי לענות על השאלה .כעת ניתן לפסול שלוש תשובות:
תשובה ( )1נכונה :ניתן להסיק כי מלחמת האזרחים הניגרית הייתה בין "איגבו" ו"-יורבה" .התשובה
מתאימה.
תשובה ( )2אינה נכונה :בפסקה נאמר כי הציור נוצר לאחר המלחמה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3אינה נכונה :לא דובר בפסקה על השפעת המלחמה על האמנות הניגרית ככלל .מנגד ,נאמר
כי הציור השפיע על העם הניגרי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה  :לא נאמר כי מלחמת האזרחים הינה נושא נפוץ בקרב האמנות של .Enwonwu
התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .22זוהי שאלה ממוקדת בה אנו נדרשים להחליט דבר מה הנוגע ל "Peppiatt"-שניתן להסיק מהפסקה
האחרונה .נקרא את הפסקה ונתמצת את המידע שמופיע לגביו .נאמר כי  Peppiattהוא מנהל אמנות
אפריקנית מודרנית בבית המכירות  ,Bonhamsוהוא אמד מחירי ציורים .בבית משפחה מסוימת הוא
מצא להפתעתו הרבה ,ציור מקורי של טוטו ,לאחר שנים של חיפושים .בשורה  21נאמר כי מדובר בציור
הטוטו השני ש Enwonwu-צייר (משפט זה עלול לבלבל את הקורא לחשוב ש Peppiatt-מצא שני ציורי
"טוטו" ,אך לא כך הדבר .הציור שהתגלה הוא הציור השני ש Enwonwu-צייר) .כעת ניתן לפסול שלוש
תשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה :לא נאמר כי ציורים נוספים של  Enwonwuנמצאו בבית המשפחה .התשובה
נפסלת.
תשובה ( )2נכונה :מכיוון ש Pepptiatt-חיפש ציור "טוטו" שנים רבות ,ניתן להסיק כי הוא קיווה מזה זמן
רב למצוא ציור שכזה .בסוף הפסקה אף כתוב שמציאת הציור היתה שקולה עבורו למציאה של אוצר
ארכיאולוגי נדיר .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה :לא נאמר מידע שיגרום לקורא להסיק כי  Pepptiattהפסיק את חיפושיו .התשובה
נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה :נאמר כי כל הדיוקנאות של טוטו שנקרו בדרכו של  Pepptiattהתגלו כזיופים וכי
הוא התרגש למצוא ציור מקורי  -ניתן להסיק מכך שהוא דווקא לא חשב שהזיופים טובים כמו המקור.
התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .1במשפט נכתב כי "בשנת  1910הגאולוג ג'ורג' בקר ____ את גיל כדור הארץ בין  50ל 70-מיליון שנים".
אנו מחפשים מילה שמשעותה חישב או העריך.
תשובה ( = memorized :)1שינן
תשובה ( = estimated :)2העריך
תשובה ( = conducted :)3ערך
תשובה ( = attached :)4חיבר
"בשנת  1910הגאולוג ג'ורג' בקר העריך את גיל כדור הארץ בין  50ל 70-מיליון שנים".
התשובה הנכונה היא ).(2
 .2במשפט נכתב כי "תכנית הניהול המקוונת שנחנכה על ידי מכון הניהול ההודי  Aבינואר  2017קיבלה
תגובה ____ :תוך שלושה חודשים יותר מ 2000-אנשים הביעו עניין בהרשמה לתכנית".
אנו מחפשים מילה שתתאר תגובה חיובית.
תשובה ( = amateur :)1חובבן
תשובה ( = enthusiastic :)2נלהב
תשובה ( = ignorant :)3בור
תשובה ( = obedient :)4ממושמע
"תכנית הניהול המקוונת שנחנכה על ידי מכון הניהול ההודי  Aבינואר  2017קיבלה תגובה נלהבת :תוך
שלושה חודשים יותר מ  2000אנשים הביעו עניין בהרשמה לתכנית.".
התשובה הנכונה היא ).(2
 .3במשפט נכתב כי "המלכה  ,Lה____ השולטת האחרונה של הוואי ,נפטרה ב 11-בנובמבר  ."1917אנו
מחפשים מילה שתתאר משהו שקשור למלכות /שליטה /הנהגה.
תשובה ( = peasent :)1כפרי
תשובה ( = sibling :)2אח  /אחות
תשובה ( = nomad :)3נווד
תשובה ( = monarch :)4מלך  /בן מלוכה
"המלכה  ,Lבת המלוכה השולטת האחרונה של הוואי ,נפטרה ב 11-בנובמבר ."1917
התשובה הנכונה היא ).(4
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 .4במשפט נכתב כי "פעם היא היתה עיר-מדינה חזקה ,אך קרטגו כיום היא ____פרבר של תוניס" .אנו
מחפשים מילה שתתאר משהו שקשור בירידת המעמד של העיר.
תשובה ( = urgently :)1בדחיפות
תשובה ( = gradually :)2בהדרגה
תשובה ( = initially :)3במקור
תשובה ( = merely :)4רק
" פעם היא היתה עיר-מדינה חזקה ,אך קרטגו כיום היא רק פרבר של תוניס".
התשובה הנכונה היא ).(4
 .5במשפט נכתב כי "טייסים מסחריים ____ במיוחד לקטרקט כי העיניים שלהם חשופות לכמויות
מסוכנות של קרינה" .נחפש מילה שתתאר קשר גבוה בין המחלה לבין הטייסים.
תשובה ( = stunned by :)1המומים על ידי
תשובה ( = skilled with :)2מויומנים עם
תשובה ( = prone to :)3נוטים ל
תשובה ( = fond of :)4מחבבים
"טייסים מסחריים נוטים במיוחד לקטרקט כי העיניים שלהם חשופות לכמויות מסוכנות של קרינה"
התשובה הנכונה היא ).(3
 .6במשפט נכתב כי "לעתים קרובות אנשים ____ חוסר נוחות לטובת כללי התנהגות" .נחפש מילת תואר
שקשורה להתמודדות של אנשים עם חוסר נוחות שאין להם איך להמנע ממנה.
תשובה ( = revive :)1מחיים
תשובה ( = endure :)2סבל ,החזיק מעמד
תשובה ( = exploit :)3לנצל
תשובה ( = redeem :)4לפדות
"לעתים קרובות אנשים סובלים חוסר נוחות לטובת כללי התנהגות".
התשובה הנכונה היא ).(2
 .7במשפט נכתב כי "ארכאולוגים ___ ערכה רפואית בת  2000שנים מהריסות של ספינה ליד חופי
טוסקנה" .אנו מחפשים מילה שתתאר הוצאה או מציאה.
תשובה ( = salvaged :)1הציל ,חילץ
תשובה ( = funded :)2מימנו
תשובה ( = outlawed :)3הוציאו אל מחוץ לחוק
תשובה ( = hindered :)4עיכבו
"ארכאולוגים חילצו ערכה רפואית בת  2000שנים מהריסות של ספינה ליד חופי טוסקנה ".
התשובה הנכונה היא ).(1
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 .8במשפט נכתב כי "אנשי המיאו מדרום-מזרח סין לובשים בגדים רקומים שמספרים את סיפורי
אבותיהם ב____" .נחפש מילה שתתקשר לביגוד.
תשובה ( = thread :)1סיב ,חוט רקמה
תשובה ( = half :)2חצי
תשובה ( = range :)3טווח
תשובה ( = paste :)4הדבקה
"אנשי המיאו מדרום-מזרח סין לובשים בגדים רקומים שמספרים את סיפורי אבותיהם בחוטי רקמה".
התשובה הנכונה היא ).(1

 .9במשפט המקורי נכתב" :ה IP-נגזר מפרחי  ."Cנשים לב ש IP-לא פשוט קיים בפרחים ,אלא מופק מהם.
תשובה ( )1אינה נכונה .כתוב ש C-הוא אחד הפרחים שמכילים  .Pלא נאמר שיש פרחים נוספים שמכילים
את  ,Pכמו כן גם פרחי  Cלא פשוט מכילים  ,Pאלא ניתן לייצרו מהפרחים .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .כתוב שפרחי  Cהם המקור ל .P-התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .כתוב ש P-משומש כדי לגרום ל C-לגדול מהר יותר .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה כתוב שמשתמשים ב P-על מנת להגן על  Cמפני משהו .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2

 .10במשפט המקורי נכתב" :דגל ארצות הברית נקרא בדרך כלל הכוכבים והפסים" .נשים לב להסתייגות
הקיימת במשפט  -זה אינו שמו הרשמי של הדגל אלא מעין כינוי.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו נאמר ששמו המקורי של הדגל היה הכוכבים והפסים .מידע זה לא
נמסר במשפט המקורי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה נאמר שהשם מתייחס לעיצובו של הדגל ,בעוד שבמשפט המקורי נאמר
שזהו הכינוי שלו באופן כללי .מידע זה לא נמסר משפט המקורי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה נאמר שהדגל של ארצות הברית נקרא בדרך כלל הכוכבים והפסים ,כמו
במשפט המקורי .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .ב תשובה נאמר שהשם הרשמי הוא הכוכבים והפסים ,ההסתייגות שהייתה
במשפט המקורי לא נשמרה .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
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 .11במשפט המקורי נכתב" :התשדורות של הכתב הזר ריצ'רד הארדינג דייויס היו צבעוניות ודרמטיות,
לעתים על חשבון הדיוק" .ניתן להבין שהכתב לעתים היה מציג חצאי אמיתות על מנת להציג סיפור
מעניין יותר.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו מופיע מידע שלא הופיע במשפט המקורי -כתוב שהכתב המדובר היה
הראשון להציג סיפורים בצורה צבעונית ודרמטית .יתר על כן ,מופיע מידע שסותר את המשפט המקורי
 נאמר שדיווחיו היו מדוייקים .התשובה נפסלת.תשובה ( )2נכונה .משמעות המשפט נשמרת :נאמר שדיווחי המלחמה של הכתב היו מרגשים ומלאי
פרטים מעניינים ,אם כי לא מדוייקים .התשובה מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .בתשובה נאמר שדיווחיו של הכתב היו היו יותר מדי דרמטיים ולא מדוייקים.
לא נאמר שכתבותיו היו דמטיות מדי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .בתשובה כתוב" :לא רק שדיווחיו של הכתב היו מדוייקים "...במשפט המקורי
נאמר שדיווחיו לא היו מדוייקים .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .12במשפט המקורי נכתב" :האמן הדגול מתקופת הרנסאנס טיציאן היה ללא תחרות עד שנותיו
האחרונות" .משמעות המשפט היא שעד שנותיו האחרונות היה טיציאן טוב יותר בתחומו מכל שאר
האמנים.
תשובה ( )1אינה נכונה .בתשובה זו כתוב שבשנותיו האחרונות הוכר טיציאן כגדול הציירים של זמנו,
בעוד שמהמשפט המקורי ניתן להסיק שדווקא בשנותיו האחרונות הייתה לטיציאן תחרות .התשובה
נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בתשובה זו מופיע מידע חדש שלא ניתן במשפט המקורי :נאמר שטיציאן היה
הצייר הדגול האחרון בתקופת הרנסאנס .מידע זה לא נאמר במשפט המקורי .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .בתשובה זו נשמר ההיגיון של המשפט המקורי :בתשובה זו נאמר שרק לקראת סוף
חייו של טיציאן הופיעו ציירים שיכלו להתחרות בו .התשובה מתאימה
תשובה ( )4אינה נכונה .תשובה זו מוסיפה מידע שלא נאמר במשפט המקורי :נאמר שלקראת סוף
הקריירה שלו טיציאן היה נערץ על ידי רוב הציירים האחרים .ייתכן שזה נכון ,אך זה לא נאמר במשפט
המקורי .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .13זוהי שאלה ממוקדת על המטרה המרכזית של הפסקה השנייה .בשאלות רעיון מרכזי של פסקה ,נקרא
את הפסקה עד לשלב שנרגיש שהבנו את עיקרה .במשפט הראשון נאמר שבשנת  1747רופא בריטי עשה
ניסויים עם סוגים שונים לתרופות למחלה .המשפט הבא מתחיל לפרט איך הוא ביצע את הניסויים:
נאמר שהוא אסף שישה זוגות של מלחים שסבלו מהמחלה ונתן לכל זוג טיפול שונה .היות שהמשפט
השני מרחיב על משהו שנאמר במשפט הראשון ניתן להסיק שהמשפט הראשון הוא משפט הגזע.
כלומר ,מטרת הפסקה היא להציג את הניסוי של הרופא הבריטי.
התשובה הנכונה היא ).(1
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 .14זוהי שאלה ממוקדת על צירוף המילים ” “the othersשמופיע בשורה  .11יש לקבוע למי הביטוי מתייחס,
על מנת לעשות זאת יש לקרוא את המשפט שבו הצירוף מופיע:
"The sailors who received oranges and lemons experienced a remarkable recovery, while the others showed
"little to no improvment .

לפי המשפט הצירוף ” “the othersמתייחס לאלה שלא קיבלו תפוזים ולימונים – פירות הדר.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .15זוהי שאלה ממוקדת שבה יש לקבוע מהמשתמע מהפסקה השנייה ,מי אינו נחשב פרי הדר .בפסקה כתוב
שהרופא שביצע את המחקר נתן לאחד הזוגות לימונים ותפוזים ואלה הפגינו שיפור במצבם (שורה .)11
בנוסף לכך ,בהמשך הפסקה נאמר שכשהצבא הבריטי התחיל לדרוש שעל אחת מספינותיו יהיה מיץ
ליים ,המחלה נעלמה לחלוטין (שורות  .)16 – 18לכן ניתן להסיק שתפוזים ,לימונים וליים הם פירות הדר,
ותפוחים לא.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .16זוהי שאלה ממוקדת בה יש לקבוע מה לא משתמע מהפסקה האחרונה .בשאלות כאלו יש לקרוא את
הפסקה במלואה ולנסות לפסול  3תשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .בפסקה כתוב שהרופא לא ידע להסביר מדוע פירות הדר ריפאו את המחלה,
ובהמשך כתוב שגילויו של ויטמין  cהיה ההסבר לכך .לכן ניתן להסיק שבפירות הדר יש ויטמין .c
התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .בפסקה נאמר שבשנות השלושים של המאה העשרים גילו חומר שנוגד את המחלה
וקראו לו ויטמין  ,cלכן ניתן להסיק שויטמין  cמונע את המחלה.
תשובה ( )3נכונה .בפסקה כתוב שלינד לא ידע מדוע פירות הדר עובדים ,ורק שנים מאוחר יותר גילו את
ויטמין  .cלכן לא ייתכן שלינד גילה אותו .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה .כתוב בפסקה שרק בשנות השלושים גילו את החומר שנוגד את המחלה .התשובה
נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3

 .17זוהי שאלה כללית שבה יש לקבוע את המטרה העיקרית של הקטע .על מנת לענות על השאלה יש לעבור
על התוכן העיקרי בכל פסקה ואז לפסול שלוש תשובות.
פסקה  :1מציגה מחלה כלשהי שפוגעת מלחים.
פסקה  :2מציגה ניסוי של רופא כדי לרפא את המחלה.
פסקה  :3מציגה את ההסבר לממצאים של הרופא שהתקבל שנים מאוחר יותר.
כעת יש לפסול שלוש תשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .המחלה אמנם מוצגת בפסקה הראשונה ,אך רוב הקטע לא עוסק בהצגת
המחלה .זו תשובה ספציפית מדי ולכן לא מתאימה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .הקטע מציגאת ויטמין  cכתרופה למחלה מסויימת ,ולא את היתרונות
התזונתיים שלו באופן כללי .תשובה זו כללית מדי ולכן לא מתאימה .התשובה נפסלת.
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תשובה ( )3אינה נכונה .החיים בסירה בתקופת החקר היו רק הצגה כללית של העת בה נעשה הניסוי
של דוקטור לינד .תשובה זו ספציפית מדי ולכן לא מתאימה .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4נכונה .הקטע עסק בגילוי האופן שבו יש לרפא את המחלה ,והסביר שבהמשך נמצא הביסוס
המדעי למדוע אופן זה עובד .התשובה מתאימה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .18זוהי שאלה כללית על הנושא המרכזי של הקטע .נענה עליה רק אחרי שענינו על יתר השאלות .נסכם
לעצמנו את מטרתה של כל פסקה ,ונחפש כותרת שתשלב ביניהן.
פסקה  :2מציגה את המונח קואוצ' בהקשר נוסף לזה של מאמן כמקובל.
פסקה  :1מציגה את מהות העבודה של קואוצ'רים.
פסקה  :3מציגה את היחס של מקצועות הבריאות השונים לתחום ,בדגש על בריאות נפשית .פסקה :4
מציגה חסרונות של המקצוע.
כעת יש לפסול שלוש תשובות:
תשובה ( )1אינה נכונה .הקטע מציג את התחום ואת מעלותיו יחד עם חסרונות .לכן לא ניתן לקבוע
שעיקר הקטע הוא המלצה על קואוצ'ינג .התשובה נפסלת.
תשובה ( )2נכונה .הקטע מציג את הופעת המקצוע ,איך המקצוע עובד ואת החסרונות שלו .התשובה
מתאימה.
תשובה ( )3אינה נכונה .הדיון על מקצועות בריאות הוא כחלק מדיון על קואוצ'ינג ,והדיון עליהם לא
מתמקד בהשוואה ביניהם .התשובה נפסלת.
תשובה ( )4אינה נכונה .הקטע אמנם מציג את מטרותיהם של קואוצ'רים ,אבל הוא עוסק בהיבטים
נוספים של מקצוע זה לרבות החסרונות שלו .התשובה נפסלת
התשובה הנכונה היא ).(2
 .19זוהי שאלה ממוקדת בה יש לקבוע לפי הפסקה השנייה כיצד קואוצ'רים יכולים לעשות מה מהתשובות.
בשאלות רעיון מרכזי של פסקה ,נקרא את הפסקה עד לשלב שנרגיש שהבנו את עיקרה .מתואר בפסקה
שקואוצ'רים לא מרפאים את פצעי העבר אלא מלמדים אותם להתמודד עם "הכאן והעכשיו" ובאמצעות
זה הם עוזרים לאנשים לשפר את חייהם.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .20זוהי שאלה ממוקדת על דוגמה שניתנה בפסקה השנייה ,ויש לקבוע לפי המשתמע מהפסקה מה
הקואוצ'ר של  KUלא עשה .יש לקרוא את כל הדוגמה (שורות  ) 16-10ולעבור על התשובות .בקטע כתוב
ש KU-לא הייתה מרוצה מעבודתה ,אבל לא היו לה כלים נכונים למציאת עבודה אחרת .לכן ,יחד עם
הקואוצ'ר שלה ,הם עבו יחד לטובת בניית תכנת ומימושה שבסופה היא מימשה את מטרותיה .ניתן
לראות שלא הייתה כל התעסקות בילדותה או בחייה הקודמים.
התשובה הנכונה היא ).(1
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 .21זוהי שאלה ממוקדת שבה צריך להבין מה ניתן לקבוע בקשר לפרוספור המדובר בשורה  .20יש למצוא
בשורה התייחסות לפרופסור ,ולקרוא את כל המשפט המדבר עליו:
“Mclean Hospital, near Boston, has even opened it’s own Institute of Coaching, headed by a psychologist
who is also a professor at Harvard Medical School”.

מדברים על כך שיש פסיכולוג שהוא גם פרופסור בבית הספר לרפואה של הרווארד שהוא ראש המכון
להכנת קואוצ'רים .כעת יש לעבור על התשובות במטרה לפסול שלוש:
תשובה ( )1אינה נכונה .לא נאמר שהפרופסור המדובר היה מבין הראשונים שעסקו בתחום .התשובה
נפסלת.
תשובה ( )2אינה נכונה .לא נאמר שהפרופסור ויתר על קריירה רפואית .הוא אמנם מלמד בבית ספר
לרפואה ,אך הוא פסיכולוג בהכשרתו ,לא רופא .התשובה נפסלת.
תשובה ( )3נכונה .ההכרה בחשיבות הקואוצ'ינג נובעת מכך שהוא לקח על עצמו ניהול של מכון
שתפקידו להכשיר קואוצ'רים .אם הוא לא היה מכיר בחשיבות הדבר הוא לא היה לוקח על עצמו
פרויקט נוסף ומשמעותי .התשובה מתאימה.
תשובה ( )4אינה נכונה.לא מסופר כיצד הפרופסור נהיה פסיכולוג ואין שום התייחסות לתהליך שבו
הוא הפך לאחד .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .22זוהי שאלה ממוקדת על הפסקה האחרונה ,בה יש לקבוע מה מהבאים אינו נאמר כביקורת על תחום
הקואוצ'ינג .יש לקרוא את הפסקה כולה ולהבין מה לא נאמר :בפסקה מתוארים מספר חסרונות של
קואוצ'ינג:
 לקואוצ'רים אין דרישות מקצועיות כמו לפסיכולוגים (שורות ) 24-23
 חוסר ההכשרה יכול להוביל גם לכך שהם יפספסו מחלות נפשיות אצל לקוחותיהם ,מה שיכול
לגרםו נזק ללקוחות (שורות (26 - 25
 יש חשש שקואוצ'רים עלולים לנצל לרעה את אמון לקוחותיהם ולגבות מהם סכומים גבוהים
על שירותים שהם לא יכולים לספק (שורות )27 – 29
אין כל התייחסות בביקורות השונות לבחירה של קואוצ'רים להתמקד בקריירה של המטופלים שלהם.
התשובה הנכונה היא ).(4
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