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.1

סוג שאלה זה אינו רלוונטי לפורמט הבחינה הנוכחי.

.1

סוג שאלה זה אינו רלוונטי לפורמט הבחינה הנוכחי.

.3

סוג שאלה זה אינו רלוונטי לפורמט הבחינה הנוכחי.

.4

סוג שאלה זה אינו רלוונטי לפורמט הבחינה הנוכחי.

.5

סוג שאלה זה אינו רלוונטי לפורמט הבחינה הנוכחי.

.6

סוג שאלה זה אינו רלוונטי לפורמט הבחינה הנוכחי.

.7

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
על מנת לחשב את יעילותו של פועל -נסכום את הספק העבודה שלו בבוקר ובצהריים ,נחלק אותם ב( 2-על מנת ליצור ממוצע)
ואת התוצאה נחלק בתשלום לשעת העבודה של כל פועל .נחפש את התשובה הנמוכה ביותר:

10  10
( )1בנימין2  20  2 -
.
5
25

35  23
58
18
9
2

1 1
( )2גרשון-
20
40
40
20
50  5
( )3דוד2  55  11 -
30
60 12
8  13
( )4הראל2  21 -
ניתן לראות באופן מובהק שיעילותו של הראל היא הנמוכה ביותר ולכן זו התשובה הנכונה.
53
106

.8

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
כיוון שבנימין עובד בפרדס  3שעות אחר הצהרים ,והספק עבודתו בשעות אלה הוא  -23סימן שהוא קוטף  96=3*23תפוחים
בשעות אחר הצהריים .אילו עבד בנימין בבוקר במשך  3שעות בבוקר במקום אחר הצהריים ,כאשר הספקו בבוקר הינו 33
תפוחים לשעת עבודה ,הוא היה קוטף  103=33*3תפוחים בבוקר .מכאן שהוא היה קוטף
 36=115-69תפוחים נוספים .תשובה מספר .3

.9

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
הספקו של גרשון בשעת עבודה אחר הצהריים הינו  6תפוזים ,הספקו של הראל בשעת עבודה אחר הצהריים הינו  13תפוזים.
כלומר הספק המשותף בשעת עבודה אחר הצהריים הינו .22=6313

44
הזמן שייקח להם לקטוף  44תפוזים  ,ע"פ נוסחת ההפסק :הינו 2 :
22

,שעתיים ,תשובה מספר .2

 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נחשב מהו שכר העבודה הכולל עבוד כל פועל ,ונחפש את שכר העובדה הגבוה ביותר:
( )1בנימין :התשלום עבור שעת עבודה לבנימין הינו  20שקלים ,לכן אם הוא היה עובד במשך  10שעות הוא היה מרוויח 200
שקלים ,לסכום זה צריך להוסיף את שכר הבסיס היומי 330 , 200  350  550 :הינו השכר הסופי והגבוה ביותר ולכן
זוהי התשובה הנכונה.
( )2גרשון :התשלום עבור שעת עבודה לגרשון הינו  11שקלים ,לכן אם הוא היה עובד במשך  10שעות הוא היה מרוויח 110
שקלים ,לסכום זה צריך להוסיף את שכר הבסיס היומי 420 , 180  240  420 :אינו השכר הסופי הגבוה ביותר,
התשובה נפסלת.
( )3דוד :התשלום עבור שעת עבודה לדוד הינו  30שקלים ,לכן אם הוא היה עובד במשך  10שעות הוא היה מרוויח  300שקלים,
לסכום זה צריך להוסיף את שכר הבסיס היומי 410 , 300  180  480 :אינו השכר הסופי הגבוה ביותר ,התשובה
נפסלת.
( )4הראל :התשלום עבור שעת עבודה להראל הינו  33שקלים ,לכן אם הוא היה עובד במשך  10שעות הוא היה מרוויח 330
שקלים .הראל לא מקבל תשלום בסיס יומי ,לכן  330הינו שכרו הסופי .זהו אינו השכר הסופי הגבוה ביותר ולכן התשובה
נפסלת.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
המשולשים  ABEו DCE-הינם משולשים דומים ,ולכן:

2  DC  4  3  12
.DC=6

 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' -הצבת מספרים מהראש:
ננסה למצוא שלושה מספרים ראשוניים שמכפלתם הינה  .30מכיוון שמדובר במספרים טבעיים (שלמים וחיוביים) אנחנו
מבינים שצריך למצוא מספרים נמוכים יחסית ,כמו כן מכיוון שתוצאת המכפלה הינה מספר זוגי -אחד מהמספרים הראשוניים
 Y,Z,Xחייב להיות זוגי גם הוא ,כלומר אחד מהם חייב להיות  .2התנאים הנ"ל מצמצמים לנו את מספר האפשרויות ,ואנחנו
רואים שהמספרים  3*3*2יוצרים מכפלה השווה ל .30 -ברגע שנבחר במספר הראשוני הבא ,7-נקבל מכפלה גדולה מדי ,ולכן
אנחנו יכולים להניח שאלו המספרים הראשוניים היחידים שמתאימים לשאלה.
סכום המספרים  ,10=23333ולכן תשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -בדיקת התשובות:
ננסה לבדוק עבור כל תשובה אילו מספרים ראשוניים יוצרים סכום זה ,והאם מכפלת מספרים ראשוניים אלו אכן יוצאת .30
תשובה ( ,30=3*3*2 ,10=23333 :10 )1מתאים לתנאים.
מכיוון שתהיה רק תשובה נכונה אחת -אין צורך במקרה זה לבדוק תשובות נוספות ,ואפשר לסמן את תשובה .1
 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נעבוד לפי נוסחת תנועה :מהירות * זמן = דרך.

100
את  100הק"מ הראשונים הוא נסע במהירות של  30קמ"ש ,כלומר הוא נסע במשך
50
1
1
משאר הדרך ( כלומר מתוך  200ק"מ שהם 30
משום שאיציק עבר  100ק"מ ,נותרו לו  200ק"מ להשלמת  300הק"מ.
4
4
1 50
 שעה.
ק"מ) הוא נסע במהירות של  130קמ"ש ,מכאן שהוא נסע במשך
3 150
150
 6 שעות.
כעת נותרו לו  130ק"מ להשלמת הדרך אותם הוא נסע במהירות של  23קמ"ש ,מכאן שהוא נסע במשך
25
1
1
על מנת לדעת כמה שעות נדרשו לאיציק כדי להגיע מ A-ל ,B-נסכום את כלל הזמן שלקח לו בכל שלב 2   6  8 :מכאן
3
3
 2 שעות.

שנדרשו לו  1ושליש שעות ,תשובה מספר .2

 .14התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
ניתן לפתור את השאלה הזו ע"י הצבת מספרים מהראש:
מכיוון שהאותיות  B,C,D,Aמייצגות ספרות עוקבות -נציב את המספרים העוקבים הנוחים ביותר בהתאם לנתוני השאלה
וננסה לפסול תשובות.נציב  .A=1, B=2, C=3, D=4נתון כי  ,k=AB+CD+9נבנה משוואה לפי המספרים שהצבנו:
.k=55 k=12+34+9
התשובה רוצה לדעת באיזה מספרים מתחלק  Kבהכרח ,כלומר -מספיק שהצלחנו לפסול תשובה בהתבסס על הצבה אחת
בלבד -התשובה נפסלת לתמיד .מכיוון ש k-מתחלק רק ב 11-מבין התשובות ,ניתן לפסול את שלושת התשובות האחרות
ולהותיר רק את תשובה מספר  -1התשובה הנכונה.

 .15התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:

3 1
בקובייה הוגנת ישנם  9מספרים 1,3,3 ,אי זוגיים ,ו 2,4,9-זוגיים ,מכאן שהסיכוי לקבל תוצאה זוגית הינו 
6 2

3 1
לקבל תוצאה אי זוגית הינו 
6 2

 ,וגם הסיכוי

.

1
נבדוק את הסיכויים עבור כל אחת מהזריקות בנפרד :הסיכוי לקבל תוצאה זוגית בהטלה הראשונה הוא
2
1
1
תוצאה זוגית בהטלה השנייה הוא  ,הסיכוי לקבל תוצאה אי זוגית בהטלה השלישית גם הוא
2
2

 ,הסיכוי לקבל

 .מכיוון שהשאלה שואלת

גם על הטלה הראשונה ,גם על ההטלה השנייה וגם על ההטלה השלישית -נכפיל בין התוצאות לקבלת התוצאה הסופית:

1 1 1 1
  
2 2 2 8

 .תשובה מספר  1היא הנכונה.

 .16התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' :הצבת  100כשלם.
מכיוון שהנתונים ,השאלה והתשובות מופיעים כולם באחוזים ,ללא מספרים ממשיים ,ניתן להציב מספרים מהראש -.נציב 100
לכלל הניגשים לבחינת התיאוריה 10% .מתוך אלו שניגשים למבחן התיאוריה עוברים אותה ,כלומר  10אנשים עוברים את
מבחן התיאוריה 1 .מכל  4תלמידים נכשל במבחן המעשי ,כלומר  3מתוך  4מצליחים במבחן המעשי ,שזה בעצם  73%מתוך 10

75*80
האנשים שנגשו למבחן התיאוריה .נציב בנוסחת אחוזים  X
100

 .X=60 ,מכיוון שהצבנו תחילה  90 ,100ילדים שווים

גם ל ,90%-תשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :שימו ש בנוסחת האחוז:

80 X 4 X

נציב  -Xכל הניגשים לבחינת התיאוריה 10% .מתוך הניגשים למבחן התיאוריה עוברים אותה ,כלומר
100
5

עוברים

את התיאוריה 1 .מכל  4תלמידים נכשל במבחן המעשי ,כלומר  3מתוך  4מצליחים במבחן המעשי ,שזה בעצם  73%מתוך

3
3X
75* 4 X
3 X 60 X

 ,המרה של לאחוזים היא
 ,לאחר צמצום נקבל
העוברים תיאוריה ,נציב בנוסחה:
5
100
5
100*5
5
.90%כלומר  90%מתוך  ,Xכלל הניגשים לבחינת התיאוריה ,מצליחים במבחן המעשי .תשובה מספר  1היא הנכונה.

תיתן לנו

 .17התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי:
נקרא לזווית המסומנת בסימן שאלה  ,Xגם הזווית הקודקודית שלה ,הנמצאת בתוך המשולש ,שווה ל.X-
הזווית החיצונית של  αשווה ל.(180-α)-
כעת מכיוון שאנחנו יודעים שסכום הזוויות בכל משולש הינו  110מעלות ,אפשר ליצור משוואה מ ,β-הזווית החיצונית של ,α
והזווית הקודקודית של :X

   X  0
. X  
תשובה מספר  1היא הנכונה.

דרך פתרון ב'-הצבת מספרים:
מכיוון שאין לנו שום מגבלות או חוקים על הזוויות ,או הצלעות בשרטוט זה -נוכל להציב מספרים רנדומאליים מהראש ולעבוד
איתם .נניח ש ,α=100 ,β=30-נקרא לזווית המסומנת בסימן שאלה  ,Xגם הזווית הקודקודית שלה ,הנמצאת בתוך המשולש,
שווה ל.X-
הזווית הקודקודית של  αשווה ל .10-כעת אנחנו יודעים שסכום הזוויות בכל משולש הינו  110מעלות ,אפשר ליצור משוואה:
 .X=70 , 30  80  X  180כעת נציב את אותם המספרים גם בתשובות ,ונראה איזו מן התוצאות תיתן לנו:
תשובה 100-30=70 :1
תשובה 100+30=130 :2
תשובה 180-100-30=50:3
תשובה .180+30-100=110 :4
תשובה מספר  1היא הנכונה.

 .18התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א'-הצבת מספרים מהראש:
נרצה להציב מספר עבור צלע הריבוע ולעבוד משם ,עדיף מספר שמתחלק ב 2-וב ,4-למשל  1ס"מ.
בסיס המשולש שווה לחצי מצלע הריבוע ,כלומר בסיס המשולש שווה ל 4-ס"מ .הגובה לבסיס המשולש שווה לרבע מצלע

4 2
הריבוע כלומר הגובה לבסיס המשולש שווה ל -ס"מ .2כעת נחשב את שטח המשולש בעזרת הנוסחה לשטח 4 :
2
המשולש שווה ל 4-סמ"ר ,זהו החלק הצבוע בריבוע.

 ,שטח

על מנת לדעת מהו החלק שאינו צבוע ,נחשב את כלל שטח הריבוע ,ונחסיר את שטח המשולש:
צלע הריבוע שווה ל ,1-מכאן ששטח הריבוע שווה ל , 82  64 -הוחלק שאינו צבוע הינו  90=94-4סמ"ר.

15 60
לכן ,החלק של הריבוע שאינו צבוע מהווה

16 64

(צמצמנו ב.)4-

תשובה מספר  3היא הנכונה.
דרך פתרון ב'-שימוש בנוסחאות שטח:

X
X
נגדיר את צלע הריבוע כ .X-בסיס המשולש שווה ל , -ואילו גובה המשולש שווה ל-
4
2

 .מכאן ששטח המשולש שווה ל-

X2
X X

X2
 - 2 4  8 זהו החלק הצבוע מתוך השטח הריבוע ,ולכן החלק שאינו צבוע יהיה החלק המשלים של שבר זה
2
2
16

15 2
לX :1-
16

.

תשובה מספר  3היא הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי:
קשה לבודד ולחבר את  Xו Y-משתי המשוואות הנ"ל .מבט על התשובות מראה לנו שכולן כוללות וריאציה של חיבור של  aו,c-
אשר כבר מבודדים ,ולכן ננסה לחבר את  aו ,c-לבודד את  x+yולראות אם נגיע לתוצאה התואמת את אחת התשובות:

a  c  2 x  3 y  3x  2 y
a  c  5x  5 y

)a  c  5( x  y
ac
 x y
5

 ,תשובה מספר  4היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -הצבת מספרים מהראש:
משום שבשאלה ובתשובות יש רק נעלמים ,ניתן להציב מספרים מהראש .נציב .2=Y ,1=X

2 1  3  2  2  6  8  a
3 1  2  2  3  4  7  c

x  y  1 2  3
כעת נציב את אותם המספרים גם בתשובות ,ונראה איזו מן התוצאות תיתן לנו :3

5 5 35 40 75
 


תשובה :1
8 7 56 56 56

2 3 14 24 38 19
תשובה :2
 



8 7 56 56 56 28
7  8 15
1
תשובה   2 :3
23 6
2
7  8 15
תשובה   3 :4
5
5

.

תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
כיוון ששאלו איזו מהטענות נכונה בהכרח -נבדוק את הטענות בזו אחר זו ונחפש התשובה הנכונה.
נסמן :רדיוס מעגל  ,a=Aרדיוס מעגל  ,b=Bרדיוס מעגל  ,c=Cרדיוס מעגל .d=D
תשובה  ,AB+CD=AD+BC :1נבדוק ממה קטעים אלו מורכבים:
 AB=a+b, CD=c+dמכאן ש. AB+CD=a+b+c+d:
 ,AD=a+d, BC=b+cמכאן שAD+BC=a+d+b+c :
שני צידי המשוואה שווים זה לזה ולכן תשובה זו נכונה בהכרח.
תשובה  :2במידה ו ABאכן מקביל ל CD-נקבל טרפז,
אך המרובע אינו מקיים אף כלל אחר של טרפז ,כלומר  ABאינו בהכרח
מקביל ל( CD-למרות שהדבר נראה כך בשרטוט) .תשובה לא נכונה.
תשובה  ,AB+AD=BC+CD : 3נבדוק ממה קטעים אלו מורכבים:
 ,AB=a+b, AD=a+dמכאן ש.AB+AD=a+b+a+d :
 ,BC=b+c, CD=c+dמכאן שBC+CD= b+c+c+d :
שני צידי המשוואה אינם שווים זה לזה ולכן התשובה אינה נכונה.
תשובה  ,AC=BD :4נתון זה מתקיים רק אם ארבעת המעגלים שווים זה לזה (במקרה זה נקבל ריבוע בו שני אלכסונים
שווים) ,נתוני השאלה לא קובעים כי מדובר במעגלים זהים ולכן תשובה זו אינה נכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי:

1
3
לפי הנתונים ניתן לחשב את נפח המחק של סיגל . *1* 2  3 :בכל יום קטן המחק ב-
9
2

סמ"ק לפחות ,נשתמש בנתון זה על

1
מנת למצוא את מספר הימים בהם תשתמש סיגל במחק לכל היותר -אם היא תשתמש בכל יום ב-
9

מחק בדיוק -כך נדע את

מספר הימים המקסימלי בו היא השתמשה במחק.
לכן ,נחלק את נפח המחק בגודל בו המחק קטן בכל יום ,וכך נקבל את מספר הימים בו היא השתמשה במחק:

3 3*9

 27
1
1
9

 .מכאן ניתן להסיק כי מספר הימים בהם יכולה להשתמש במחק לפני שייגמר הוא לכל היותר .27

דרך פתרון ב' -הצבת התשובות .
משום שתשובות הן בעלות ערך מספרי עבור  ,Xניתן להציב אותן ולבדוק האם יתקבל נפח המחק של סיגל.

1
תשובה  :1סיגל השתמשה במחק לפחות  11יום ,אם בכל יום המחק קטן ב-
9
3
1
 18  2סמ"ק .משום שנפח המחק הינו *1* 2  3
9
2

סמ"ק ,הרי שהמחק לא נגמר .התשובה נפסלת.

1
תשובה  :2סיגל השתמשה במחק לפחות  27יום ,אם בכל יום המחק קטן ב-
9
3
1
  27  3סמ"ק .משום שנפח המחק הינו *1* 2  3
9
2

סמ"ק ,הרי שלאחר  11יום המחק קטן ב:

סמ"ק ,הרי שלאחר 27יום המחק קטן ב:

סמ"ק ,הרי שהמחק בדיוק נגמר ,אך משום שהתשובה רושמת

לפחות ,ניתן להבין כי סיגל יכלה להשתמש במחק יותר מ 27יום ,דבר שאינו אפשרי (כי הרי המחק נגמר) ולכן התשובה נפסלת.

1
תשובה  :3סיגל השתמשה במחק לכל היותר  11יום ,אם בכל יום המחק קטן ב-
9

3
1
 18  2סמ"ק .משום שנפח המחק הינו *1* 2  3
9
2

סמ"ק ,הרי שלאחר  11יום המחק קטן ב:

סמ"ק ,הרי שהמחק לא נגמר וניתן להשתמש בו עוד .התשובה

נפסלת.

1
תשובה  :4סיגל השתמשה במחק לפחות  27יום ,אם בכל יום המחק קטן ב-
9
3
1
  27  3סמ"ק .משום שנפח המחק הינו *1* 2  3
9
2

סמ"ק ,הרי שלאחר 27יום המחק קטן ב:

סמ"ק ,הרי שהמחק בדיוק נגמר ,משום שהתשובה רושמת לכל

היותר ,ניתן להבין כי סיגל יכלה להשתמש במחק עד  27יום ( ,מעבר ליום ה 27המחק יגמר) ולכן התשובה נכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -שימוש בנוסחת הממוצע:
נציב  -Xמספר השורות המכילות  7מילים ,ולכן  1000  Xיהיו מספר השורות המכילות  9מילים.
כעת נציב את הנעלמים בנוסחה לממוצע משקולל:

)7*1000  6(1000  x
1
6
1000
4
7 X  6000  6 X 25

1000
4
25*1000
4

X  6000 

X  6000  6250
 , X  250מכאן שמספר השורות המכילות  7מילים הינו  ,230תשובה מספר .2
דרך פתרון ב' -שימוש תכונות הממוצע:
מכיוון שהספר מכיל רק שורות עם  7מילים או עם  9מילים ,מובן שממוצע המילים בשורה חייב להיות בין  9ל.7-

1
כיוון שממוצע המילים לשורה הינו
4

 6אנחנו מבינים שיש יותר שורות עם  9מילים (כדי שהממוצע יהיה קרוב יותר אליהם),

כמה שורות כאלו יש? ¾ מהמספר הכולל של השורות ,ולכן ¼ מהמספר הכולל של השורות יכילו בדיוק  7מילים.

1000
4

 , 250 ולכן ישנן  230שורות המכילות  7מילים.

1
דרך פתרון ג' -הצבת התשובות בנוסחת ממוצע ובדיקה -האם הממוצע יצא לנו בדיוק
4

.6

תשובה  :1יש  700שורות עם מילים בדיוק ,כלומר ישנן  300=1000-700שורות עם  9מילים .על פי נתונים אלו הממוצע יהיה:

7  700  6  300 4900  1800 6700
7


6
1000
1000
1000
10
תשובה  :2יש  230שורות עם מילים בדיוק ,כלומר ישנן  730=1000-230שורות עם  9מילים .על פי נתונים אלו הממוצע יהיה:

7  250  6  750 1750  4500 6250
1


6
1000
1000
1000
4
תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .13התשובה הנכונה היא (. )3הסבר:
דרך פתרון א' -הצבת מספרים מהראש:
נציב מספרים בהתאם לנתונים בניסיון לפסול שלוש תשובות ולמצוא את הנכונה .חשוב לשים לב שהמספרים חייבים להיות

2
שלמים ,אך יכולים להיות חיוביים או שליליים .הצבה ראשונה ,a=2, b=1 :מכאן ש:
1

 1 מתאים ,כעת נבדוק את התשובות

השונות וננסה לפסול אותן:
תשובה מספר  1מתאימה,
תשובה מספר  2אינה מתאימה כיוון ש b-אינו גדול מ,a-
תשובה מספר  3מתאימה כיוון ש  a 2אכן גדול מ , b 2
תשובה מספר  4מתאימה כיוון ש  a+bאכן גדולים מ.1

a
כעת ננסה הצבה של מספרים אחרים ,למשל ) ,a=(-2), b=(-1הצבה זו עדיין יוצרת לנו מצב של
b
התשובות בהתאם להצבה זו:
תשובה מספר  1נפסלת כיוון ש b-גדול הפעם מ,a-
תשובה מספר  2כבר נפסלה ולכן אין צורך לפסול אותה שוב,
תשובה מספר  3נשארת כיוון ש  a 2אכן יותר גדול מ , b 2
תשובה מספר  4נפסלת כיוון ש) ,a+b=(-3ותוצאה זו אינה גדולה מ.1-
פסלנו שלוש תשובות ונותרנו עם תשובה מספר  -3התשובה הנכונה.
דרך פתרון ב'-שימוש בתכונות מספרים:
מנה של  2מספרים חיוביים ו 2מספרים שליליים תהיה חיובית,

 . 1 ננסה לפסול את

על מנת שערך המנה יהיה גדול מ 1על המונה להיות גדול מהמכנה בערכו המוחלט -תשובה מספר  3היא הנכונה.
 .14התשובה הנכונה היא (.)1
דרך פתרון א -פריטת מספרים:
בספרת האחדות שלמספר המתחלק ב 3-היא  0או  .3בכדי למצוא מספר המתחלק ב 3-עם שארית  ,2נוסיף  2לכל מספר
המתחלק ב ,3-כלומר נבדוק מספרים הנגמרים בספרת אחדות  )332( 7או .)032( 2
חשוב לשים לב שהשאלה דורשת רק מספרים זוגיים ,ולכן אנחנו לא נוכל להשתמש במספרים שספרת האחדות שלהם היא .7
נותרנו עם כל המספרים בין  1ל 111-שספרת האחדות שלהם היא  ,2,12,22,32,42,32,92,72,12,62 :1בדיוק  10מספרים.
תשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -חישוב:
יש בדיוק  20מספרים בין  0ל 100-אשר מתחלקים ב ,10-מתוכם  10מתחלקים ב 3-וגם זוגיים (כל מספר המסתיים בספרת
העשרות  .)0אם נוסיף לכל אחד מהמספרים הללו  2עדיין יהיה לנו מספר זוגי ,וכך נקבל את כל המספרים הזוגיים אשר
מתחלקים ב 3עם שארית  .2תשובה  1היא הנכונה.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א'-חישוב:
לשליש מהתלמידים יש שיער ארוך ,כלומר ל 7-תלמידים בדיוק יש שיער ארוך .מספר הבנות בכיתה גדול ממספר התלמידים
שיש להם שיער ארוך ,מכאן שהמספר הקטן ביותר האפשרי שעדיין עומד בתנאים הללו הוא ( 1המספר השלם הקטן ביותר
שגדול מ .7-אם מספר הבנות הוא  ,1מספר הבנים במקרה זה הוא  .13=11-8כבר אפשר לפסול את תשובות .2,3
נתון נוסף :מספר הבנות בכיתה קטן ממספר הבנים בכיתה ,כלומר מספר הבנות חייב להיות פחות ממחצית כלל התלמידים,
כלומר מחציצת מ .21-מכאן שמספר הבנות הגדול ביותר האפשרי הוא  ,10מספר הבנים במקרה זה הוא  .11=11-11המסקנה
היא שמספר הבנים בכיתה הוא בין  13ל ,11-תשובה מספר .1
דרך פתרון ב'-בדיקת התשובות:
נבדוק כל אחת מהתשובות ונראה האם התשובה תואמת את נתוני השאלה.
( :11,13 )1אם יש  11בנים -סימן שיש  10=21-11בנות ,מספר זה גדול ממספר התלמידים שיש להם שיער ארוך ,אך קטן
ממספר הבנים בכיתה ,מתאים .אם יש  13בנים בכיתה ,סימן שיש  1=21-13בנות ,מספר זה גדול ממספר התלמידים שיש
להם שיער ארוך ,אך קטן ממספר הבנים בכיתה ,גם מתאים .שני המספרים מתאימים ולכן זוהי התשובה הנכונה.
( :17,11 )2אם יש בכיתה  17בנים -סימן שיש  4=21-17בנות ,מספר זה קטן ממספר התלמידים שיש להם שיער ארוך ולכן לא
עומד בתנאי השאלה .התשובה נפסלת.
( :17,6 )3אם יש בכיתה  17בנים -סימן שיש  4=21-17בנות ,מספר זה קטן ממספר התלמידים שיש להם שיער ארוך ולכן לא
עומד בתנאי השאלה .התשובה נפסלת.
( :13,6 )4אם יש בכיתה  6בנים -סימן שיש בכיתה  12=21-6בנות ,מספר זה גדול ממספר הבנים בכיתה ולכן לא עומד בתנאי
השאלה ,התשובה נפסלת.

פרק חשיבה כמותית :2
מפתח תשובות נכונות:

.1

.1

3

.6

3

.11

-

.16

2

.11

4

.1

2

.7

3

.11

-

.17

4

.11

3

.3

3

.8

4

13

-

.18

2

.13

1

.4

4

.9

-

.14

-

.19

4

.14

1

.5

3

.11

-

.15

4

.11

4

.15

4

התשובה הנכונה היא (.)3
דרך פתרון א' -:פתרון אלגברי:
הזוויות  αו β-הינן זוויות קודקודיות ולכן מתאימות ,הזוויות  βו γ-הינן זוויות מתחלפות ולכן מתאימות .מכאן ש α,β,γ-כולן
שוות ,כעת נקרא לכולן  Xונציב בביטוי המופיע בשאלה:

2 x  x 3x

3
x
x

.

דרך פתרון ב' -הצבת מספרים:
מכיוון שאין לנו שום מגבלות או חוקים על הזוויות ,או הצלעות בשרטוט זה -נוכל להציב מספרים רנדומאליים מהראש ולעבוד
איתם .נציב  ,α=β=γ=60נציב את המספרים הללו בביטוי המופיע בשאלה:

2*60  60 180

3
60
60

.1

תשובה מספר  3היא הנכונה.

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי:

2
2
מהסוכריות של אמיר הן בטעם מנטה10  2  2  4 ,
5
5

סוכריות הינן בטעם מנטה .נותרו לנו  9סוכריות.

מספר הסוכריות בטעם לימון גדול פי  2ממספר הסוכריות בטעם תות ,אפשר להציב -X :סוכריות תות -2X ,סוכריות בטעם
לימון:
X+2x=6
3x=6
 ,X=2כלומר  2סוכריות בטעם תות ,תשובה מספר .2

דרך פתרון ב' -הצבת תשובות:
ננסה להציב את התשובות ולבדוק האם המספרים תואמים את נתוני השאלה .חשוב לשים לב מספר סוכריות המנטה נשאר

2
5

קבוע ללא תלות במספר סוכריות התות או הלימון ,והוא מחושב ע"י  . 10  2  2  4כלומר  4מספר סוכריות המנטה.
( )1אם לאמיר יש סוכריית תות אחת ,סימן שיש לו שתי סוכריות לימון .סה"כ סוכריות ותות3לימון3מנטה .7=13234 :לא
מתאים לנתוני השאלה ולכן נפסל.
( )2אם לאמיר יש שתי סוכריות תות ,סימן שיש לו  4סוכריות לימון .סה"כ סוכריות תות3לימון3מנטה ,10=23434 :מתאים
לנתוני השאלה ולכן זו התשובה הנכונה.
( )3אם לאמיר יש  3סוכריות תות ,סימן שיש לו  9סוכריות לימון .סה"כ סוכריות תות3לימון3מנטה ,13=33934 :לא מתאים
לנתוני השאלה ולכן נפסל.
( )4אם לאמיר יש  3סוכריות תות ,סימן שיש לו  10סוכריות לימון .סה"כ סוכריות תות3לימון3מנטה ,16=331034 :לא
מתאים לנתוני השאלה ולכן נפסל.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי:

ab
 10* c
5
 a  b  50* cכעת נחלק את המשוואה ב 2-כל מנת לקבל את הממוצע של  aו.b-

a  b 50* c

 25c
2
2

 ,תשובה מספר  3היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -הצבת מספרים מהראש:
נציב מספרים מהראש ונפתח את המשוואה עד שנקבל משוואה מסוימת .לאחר מכן נבדוק איזו תשובה תואמת את התוצאה
שקיבלנו .חשוב לשים לב ולבחור מספרים אשר יהיה לנו נוח לעבוד איתם ,למשל :b=80 ,a=20

20  80
 10C
5
20  10C
c2
מצאנו את גודלו של  .Cכעת נבדוק מהו הממוצע של  aו b-אותם בחרנו.

20  80 100

 50
2
2
הממוצע הינו  .30נציב את ה C-שמצאנו בתשובות ,ונחפש תשובה אשר תיתן גם היא :30
( c  2 )1תשובה לא מתאימה.
( 5C  5*2  10 )2תשובה לא מתאימה.
( 25C  25*2  50 )3תשובה נכונה.

()4

 30גם תשובה נכונה.
כיוון שיש לנו שתי תשובות נכונות -נאלץ להשתמש בהצבה נוספת .נשתדל לבחור זוג מספרים שממוצעם אינו  .30למשל
.b=200 ,a=100

100  200
 10C
5
60  10C
. c6
ממוצעם של  100ו 200-הינו  ,130נציב בתשובות אותן טרם פסלנו:
( 25c  25*6  150 )3תשובה נכונה.
( -30 )4תשובה לא נכונה.
פסלנו שלוש תשובות ולכן תשובה  3היא הנכונה.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' :שימוש בתכונות ערך מוחלט:
 Xתמיד יהיה חיובי ,ולכן (  )  Xתמיד יהיה שלילי.
ע"פ הנתון כאשר נכפיל משהו שלילי ב X-נקבל מכפלה חיובית ,מכאן כי  Xהוא מספר שלילי .
מבין התשובות רק תשובה  4שלילית ולכן זו התשובה הנכונה.
דרך פתרון ב' -הצבת תשובות:
( ( 1)*1 )1ייתן תוצאה של  1 ,1אינו גדול מ 0-ולכן התשובה נפסלת.

1 1
1
* )  (ייתן תוצאה של
()2
4
2 2

 , מספר זה אינו גדול מ 0-ולכן התשובה נפסלת.

( ( 0 )*0 )3ייתן תוצאה של  ,0מספר זה אינו גדול מ 0-אלא שווה לו ,ולכן התשובה נפסלת.
( ( (1) )*(1) )4שווה ל 1 , 1   1 *(1) :אכן גדול מ 0-ולכן זוהי התשובה הנכונה.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' -הצבת מספרים מהראש:
נציב  x=3ונבדוק איזו מן התשובות מתאימה.
אם למר כהן יש  3ילדים ,ולכל אחד מילדים אלו יש גם  3ילדים ,סימן שיש לו  6 =3*3נכדים.
נציב x=3בתשובות ונראה איזו מן התשובות שווה גם היא ל:6-
( , 8  23 )1לא מתאים ולכן נפסל.
( ,9=3*2 )2לא מתאים ולכן נפסל.
( 9  32 )3מתאים ,זוהי התשובה הנכונה.

( , 27  33 )4לא מתאים ולכן נפסל.
דרך פתרון ב' :הבנת החוקיות:
אם למר כהן יש  Xילדים ,ולכל אחד מהם יש  Xילדים סימן שיש לו  X*Xנכדים כלומר  X 2נכדים ,תשובה מספר .3

.6

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' -שימוש בנוסחאות שטח מעגל:
כיוון ששני המעגלים חופפים ,אפשר להסיק ששטחם שווה .אם שטח כלל המעגל הינו  ,32 שטח כל אחד מהמעגלים בנפרד
הינו ,16 נציב בנוסחה לשטח מעגל:

r 2  16
 , r  4רדיוס כל אחד מהמעגלים הינו ס"מ.4
קטע  ABמורכב מסכום שני רדיוסי המעגלים ולכן אורכו  ,1תשובה מספר .3
דרך פתרון ב' :הצבת התשובות.
אנחנו מבינים ששני המעגלים חופפים ולכן רדיוסיהם שווים .הקטע  ABמורכב מסכום שני הרדיוסים ולכן אם נחלק אותו ב2-
נקבל את רדיוס על אחד המעגלים .נחלק כל תשובה ב 2-על מנת לקבל את רדיוס שני המעגלים ,לאחר מכן נחשב את שטח שני
המעגלים ונחבר אותו -אם נקבל  ,32 התשובה תתאים לנתונים וזו תהיה התשובה הנכונה:
( ,19=AB)1ולכן רדיוס כל אחד מהמעגלים הוא  .1שטח כל אחד מהמעגלים הוא  64 וסכום השטחים הוא  ,128 גדול מדי
ולכן נפסל.
( ,10=AB )2ולכן רדיוס כל אחד מהמעגלים הוא  .3שטח כל אחד מהמעגלים הוא  25 וסכום השטחים הוא  ,50 גדול מדי
ולכן נפסל.
( ,1=AB )3ולכן רדיוס על אחד מהמעגלים הוא  .4שטח כל אחד מהמעגלים הוא  16  πוסכום השטחים הוא  .32 מתאים
לנתוני השאלה ולכן זוהי התשובה הנכונה! אין צורך לבדוק את התשובה האחרונה.

.7

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
מחירם הכולל של ספרים א' ו-ב' הוא  320שקלים ,מחירו של ספר א' הוא  224שקלים ,ולכן מחירו של ספר ב' הוא
. 320  224  96
בכדי לדעת כמה אחוזים מתוך המחיר הכולל של ספרים א' ו-ב' מהווה מחירו של ספר ב' נוכל:

x *320 x *32

דרך א :להציב בנוסחת אחוזים 96 :
100
10
x *32  960
 , x  30תשובה מספר .30% -3
דרך ב :להציב כשבר ואח"כ להרחיב לאחוז:

30
3
96 24 3



 ,הרחבה של
100 10
320 80 10

 ,מכאן שמדובר ב ,30%-תשובה .3

.8

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי:
בשרטוט מופיעות שלוש זוויות המשלימות למעגל.

360  
לכן  3זוויות המעגל הן. 360   :
360  
סכום זוויות במשולש הוא  , 110לכן ניתן ליצור משוואה:

360    360    360    180
360  360  360  180      
900      
תשובה מספר  4היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -הצבת מספרים:
מכיוון שאין מגבלה על זוויות המשולש אפשר להציב להן מספרים ,כל עוד סכומן הוא .110
נציב :הזווית המשלימה ל α-תהיה שווה ל ,30-הזווית המשלימה ל β-תהיה שווה ל ,90-הזווית המשלימה ל γ-תהיה שווה ל-
( 70אפשר לבחור במספרים אחרים כל עוד סכומם שווה ל.)!110-
מכיוון שהזוויות החיצוניות במקרה זה שוות ל ,390-ניתן להסיק כי:

  310

  300

  290
 , 310  300  290  900תשובה מספר  4היא הנכונה.

.9

סוג שאלה זה אינו רלוונטי לפורמט הבחינה הנוכחי.

 .11סוג שאלה זה אינו רלוונטי לפורמט הבחינה הנוכחי.
 .11סוג שאלה זה אינו רלוונטי לפורמט הבחינה הנוכחי.

.11

סוג שאלה זה אינו רלוונטי לפורמט הבחינה הנוכחי.

 .13סוג שאלה זה אינו רלוונטי לפורמט הבחינה הנוכחי.
 .14סוג שאלה זה אינו רלוונטי לפורמט הבחינה הנוכחי.

 .15התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
נבדוק את התשובות:
( )1בכל מקצוע שבציון הסופי שלו יש מרכיבים של תרגילי הבית והערכת המורה ,משקלו של כל אחד מהמרכיבים האלה אינו נמוך
ממשקלו של כל מרכיב אחר במקצוע זה .תשובה זו אינה נכונה ,כיוון שבמקצוע אנגלית ,למשל ,גם משקל הערכת המורה וגם
משקל תרגילי הבית נמוכים ממשל הבחינה ,ולכן תשובה זו נפסלת.
( )2בכל מקצוע שבציון הסופי שלו יש מרכיבים של תרגילי הבית והערכת המורה ,משקלו של כל אחד מהמרכיבים האלה אינו נמוך
ממשקלו של כל מרכיב אחר במקצוע זה .גם תשובה זו אינה נכונה ,משום שבמקצוע אנגלית משקל הערכת המורה נמוך ממשל
הבחינה ,התשובה נפסלת.
( )3בכל מקצוע שבציון הסופי שלו יש מרכיבים של הבחינה ותרגילי הבית ,משקלו של כל אחד מהמרכיבים האלה אינו נמוך
ממשקלו של כל מרכיב אחר במקצוע זה .גם תשובה זו אינה נכונה ,משום שבמקצוע הפיזיקה למשל ,משקל תרגילי הבית נמוך
ממשל הבחינה .התשובה נפסלת.
( )4בכל מקצוע שבציון בסופי שלו יש מרכיבים של הבחינה והעבודה השנתית ,משקלו של כל אחד מהמרכיבים אינו נמוך ממשקלו
של כל מרכיב אחר במקצוע זה .תשובה זו תואמת את נתוני הגרף ולכן נכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
ע"פ הגרף ניתן לראות שמשקל כל אחד מהמרכיבים שווה זה לזה ,רבע מהציון הסופי .כמו כן אנו יודעים שציונו הסופי של דני

x
במתמטיקה הוא  ,10לכן אפשר לסמן את סכום הציונים במרכיבים השונים כ X-ולהציב בנוסחה לממוצע 80 :
4

ומכאן ש

 .X=320תשובה מספר .2
 .17התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
על פי התרשים ,ציונה הסופי של גלית בהיסטוריה הינו  .70הציון מורכב מ 30%-ציון העבודה השנתית 23% ,ציון הערכת
המורה ו 23%-ציון תרגילי הבית .כלומר ,משקל ציון הערכת המורה וציון תרגילי הבית בקביעת הציון הסופי בהיסטוריה שווים
זה לזה ,וסכומם שווה למשקל הציון העבודה השנתית ,לכן אפשר להסיק שסכום הציונים של גלית בתרגילי הבית ובהערכת

x  100
המורה ,וציון העבודה חלקי  2יהוו את ציונה הסופי (ממוצע) .נסמן את ממוצע הציונים הנדרש ב 70 :X-
2

 ,מכאן

ש ,x=40תשובה .4
 .18התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
ציונו הסופי של דני בפיזיקה הינו  ,90וציונו בבחינה הינו  .33ע"פ הגרף אנו רואים שציון המבחן בפיזיקה מהווה  10%מהציון

1
4
הסופי ,ואילו ציון תרגילי הבית מהווים  20%מהציון הסופי .נתרגם את האחוזים לשברים , 80%  
5
5
ניצור משוואה על מנת למצוא את  -Xציונו בתרגילי הבית.

1
4
x   55  60
5
5

 20% וכעת

x
 44  60
5
x  220  300
 , x  80תשובה מספר .2
 .19התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
כל שעלינו לעשות הוא להציב את הנתונים בנוסחת שטח החרוט בזהירות ולא להתבלבל .הנוסחה הינה:

 *r2 *h
3

.

 Xהינו נפח החרוט הראשון ,נציב בנוסחה:

3
2
   
1

3

*  * 2
3

3

 Yהינו נפח החרוט השני ,נציב בנוסחה:

2
2
1
 

3

3

1

*
2



*

3

כעת נחלק את התוצאות זו בזו לקבל התשובה:

2

x
3*  2
 3 
2
1
y
3
3

 ,תשובה מספר  4היא הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -שימוש בנוסחת צירופים:
ראשית נבין שכאשר שואלים כמה אפשרויות שונות ישנן לדירוג שלושת המקומות הראשונים בתחרות ,האפשרויות לדירוג
שלושת המקומות הראשונים שווה לאפשרויות לדירוג ארבעת המקומות הראשונים ,כיוון שמרגע שבחרת שלושה מקומות
ראשונים -תמיד תישאר רק שחיינית אחת,אשר תתפוס את המקום הרביעי .כעת נחשב:
עבור המקום הראשון יש לנו  4אפשרויות,
מרגע שבחרנו מישהו למקום הראשון ,נותרו  3שחייניות שיתכן ויזכו במקום השני,
מרגע שבחרנו מישהי למקום השני נותרו לנו  2שחייניות שיתכן ויזכו במקום השלישי.
מכיוון שיש חשיבות לסדר השחיינות -לא נחלק ב (מספר הבחירות)! ,ורק נכפיל בין הגורמים:
 ,4! =*2*3*4תשובה מספר  4היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -הבנת החוקיות:
בחירת  4שחייניות למקומות שונים בתחרות ,שוות ערך לסידור ארבע השחייניות בשורה לפי סדר ניצחונן .אנחנו יודעים
שהנוסחה לסידור  4אנשים בשורה הינה מספר האנשים)! ,ולכן התוצאה במקרה זה היא ! ,4תשובה מספר .4

דרך פתרון ג' -פריטת מקרים ידנית:
ניתן לנסות ולספור את המקרים באופן ידני עד להגעה למספר סופי של אפשרויות .לצורך העניין נקרא לשחיינית הראשונה-א,
השנייה -ב ,השלישית-ג ,הרביעית ד.
כעת נפרוט את המקרים האפשריים כאשר הימני ביותר הוא המקום הראשון והשמאלי ביותר הוא המקום האחרון .ננסה
לשמור על סדר מסיום בכדי שלא נשמיט חלק מהתשובות ,למשל שימוש באותיות לפי המקומות ולפי סדר הופעתן בא"ב( .ראה
רשימה):
אבגד

באגד

גאבד

דאבג

אבדג

באדג

גאדב

דאגב

אגבד

בגדא

גבאד

דבגא

אגדב

בגאד

גבדא

דבאג

אדבג

בדגא

גדבא

דגבא

אדגב

בדאג

גדאב

דגאב

סה"כ קיבלנו  24אפשרויות .נבדוק איזה מהתשובות שווה ל?24-
( , 4*3  12 )1תשובה לא נכונה.
( 4!*3!  4*3*2*1*3*2*1  24*6  144 )2תשובה לא נכונה.
( 3!  3*2*1  6 )3תשובה לא נכונה.
( 4!  4*3*2*1  24 )4תשובה נכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
חלק מהתשובות נצטרך להציב מספרים:
1

1

( )1נניח ש ,a=2-לכן נקבל מצד שמאל של המשוואה  , 2 2  2ואילו מצד ימין של המשוואה  . 12  1שני הצדדים אינם
שווים .הראנו מקרה בו התשובה אינה נכונה ,ולכן היא אינה נכונה בהכרח והתשובה נפסלת.
1

1

( )2מצד שמאל של המשוואה נקבל , a b  b a :בצד ימין של המשוואה נקבל  , (a 2 ) b  b a 2שני הצדדים אינם שווים
2

2

ולכן התשובה נפסלת.
1

1

( )3מצד שמאל של המשוואה נקבל  , 16 2  16  4בצד ימין של המשוואה נקבל  , 4 4  4 4הצדדים אינם שווים ולכן
התשובה נפסלת.
n
n

1
n n

1
1

( )4מצד שמאל של המשוואה נקבל  , (a )  a  aבצד ימין של המשוואה נקבל  a  a1  aצדדי המשוואה שווים
ולכן זוהי התשובה הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון  2משוואות ב 2נעלמים:
נתונות לנו שתי משוואות בשני נעלמים ,נבודד את אחד הנעלמים ונציב אותו במשוואה השנייה עד שנמצא את גודלו ,ולאחר
מכן נמצא את גודל הנעלם השני.

נבודד נעלם מהמשוואה השנייה הפשוטה יותרx  y  1 :
y  1 x
1
נציב במשוואה הראשונה:
2

2* x *(1  x) 

4* x(1  x)  1
4 x  4 x2  1
 4 x2  4 x  1  0שימו לב ,מדובר בנוסחת כפל מקוצר ולכן ניתן לפשט ל:

(2 x  1)2  0

1
1
 , x ולכן גם
2
2

y

1 1
מכאן ש  0 :
2 2

 , x  y תשובה מספר  3היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -שימוש בנוסחאות כפל מקוצר:
הביטויים  x  y,2 xyמופיעים בנוסחאות הכפל המקוצר וצריכים להזכיר לנו אותם.
נציב את הערכים המספריים הנתונים בנוסחאות אלו:

 x 2  2 xy  y 2
1
 y2
2

2

 x  y

12  x 2 

1
 x2  y 2
2
השאלה שואלת מהו  , x  yאשר מזכיר לנו נוסחת כפל מקוצר נוספת:
 x 2  2 xy  y 2

2

 x  y



2

 x  y

1 1
 0
2 2

x y 0
 .13התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א'-פריטת מקרים:
כל שעלינו לעשות הוא לעקוב בזהירות אחרי הסיפור ,ולהבין איזה קלף נמצב כלפי מעלה או כלפי מטה בכל שלב .יוסי עבר על
הקלפים והפך כל קלף שני ,לכן כל הקלפים הזוגיים 2,4,9,1,10:הינם כלפי מעלה ,וכל הקלפים האי זוגיים  1,3,3,7,6עדיין כלפי
מטה.
אחריו עברה איריס על הקלפים והפכה כל קלף שלישי ,כלומר היא הפכה את קלפים  ,3,9,6קלף  3מונח עכשיו כלפי מעלה ,קלף
 6מונח עכשיו כלפי מעלה ,אך קלף  6מונח עכשיו כלפי מטה ,כיוון שיוסי הפך אותו תחילה ואילו איריס הפכה אותו בשנית.

לבסוף עבר איתן והפך כל קלף רביעי ,כלומר את הקלפים  .4,1קלף  4כבר נהפך ע"י יוסי ,ולכן כעת איתן הופך אותו חזרה
מטה ,גם קלף  8נהפך ע"י יוסי ולכן כעת איתן הופך אותו כלפי מטה.
הקלפים שנותרו הפוכים כלפי מעלה הינם .2,3,6,10 :תשובה מספר .1
דרך פתרון ב'-שימוש בתכונות חלוקה:
הקלפים  2,4,9,1,10מתחלקים ב 2-ולכן נהפכים פעם אחת ע"י איתן.
הקלף  9מתחלק גם ב 3-ולכן נהפך שוב ע"י איריס .כעת פניהם כלפי מטה.
הקלפים  4,1מתחלקים גם ב 4-ולכן נהפכים שוב ע"י איתן .כעת פניהם כלפי מטה.

 .14התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' :הצבת מספרים:
ננסה להציב מספר שמתחלק רק בעצמו ,ב 1-ובמספר חיובי אחד בלבד ,למשל ( 6מתחלק ב ,6-ב 1-וב 3-בלבד) .השורש של
המספר שבחרנו הינו  ,3כעת ננסה לפסול את התשובות בהתאם:
תשובה  3 :1הינו מספר ראשוני ולכן תשובה זו יכולה להתאים.
תשובה  3 :2הינו מספר שלם ,ולכן תשובה זו נפסלת.
תשובה  3 :3אינו מספר זוגי ולכן תשובה זו נפסלת .
תשובה  3 :4הינו מספר אי זוגי ולכן תשובה זו יכולה להתאים.
מכיוון שנשארנו עם שתי תשובות ,יש צורך בהצבה נוספת על מנת לפסול את תשובה  1או  4ולמצוא את התשובה הנכונה .גם
המספר  4מתחלק רק בעצמו ,ב 1-ובמספר חיובי אחד נוסף בלבד .2-השורש של המספר שבחרנו הינו  ,2כעת ננסה לפסול את
התשובות שנותרו:
( 1 )1הינו מספר ראשוני ולכן תשובה זו יכולה להתאים.
( 1 )2אינו מספר אי זוגי ולכן תשובה  4נפסלת .נותרנו עם תשובה מספר  -1התשובה הנכונה.
דרך פתרון ב' :שימוש בתכונות מספרים:
מכיוון שאנחנו מעוניינים במספר אשר מתחלק רק בעצמו ,ב 1-ובמספר חיובי אחד נוסף בלבד ,ניתן להסיק שמדובר במספר
המהווה חזקה ריבועית של מספר ראשוני .אם היינו בוחרים במספר המהווה חזקה ריבועית של מספר שאינו ראשוני -היינו
מוצאים מספרים חיוביים בהם ניתן לחלק (למשל  19הינו חזקה ריבועית של  ,4אך הוא מתחלק ב 19,1,4,2,1-ולכן אינו עומד
בתנאי השאלה) .כמו כן אם היינו בוחרים בחזקה שאינה ריבועית למספר ראשוני ,למשל חזקה שלישית -גם היינו מספרים
חיוביים נוספים בהם ניתן לחלק (למשל  27הינו חזקה שלישית של  ,3והוא מתחלק ב 27,1,3,6 :ולכן אינו עומד בתנאי השאלה).
בעקבות מסקנות אלה אנחנו מבינים ששורש המספר המיוחד הינו מספר ראשוני -תשובה מספר .1
 .15התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א -שימוש בנוסחת שטח מקבילית:
על מנת לפתור את השאלה נצייר בניית עזר של ישר המקביל לקטע  ,BEכלומר יוצר  60מעלות עם קטע ( ABכיוון שמדובר
במלבן) .מכיוון שהישר  ADמקביל ל BE-בתוך שטחי המלבן ,גודלו שווה לגודל צלע . 3 2  BE  AD

אנחנו מעוניינים למצוא את שטח המקבילית שנוצרה ,על מנת לחשב את שטח המקבילית
נצטרך לכפול בסיס בגובה ,מכיוון ש AD-מהווה בסיס ל ,AB-מציאת גודלן תוביל אותנו לתשובה.
זווית  Bשווה ל 60-מעלות ,זווית  FBEשווה ל 43-מעלות ,ולכן זווית  ABFשווה גם היא ל 43-מעלות.
כמו כן זווית  CBDהינה זווית במלבן ולכן ישרה ,ומכאן שזווית שווה ל 43-מעלות.
קיבלנו משולש  ABCישר זווית ושווה שוקיים ,וכיוון שיש לנו את גודל צלע  ,BCנוכל לגלות בעזרת יחס
הצלעות הקבוע במשולש ( היתר שווה לפי  2מהניצב ) שצלע . AB  BC * 2  4 2
כעת על מנת למצוא את שטח המקבילית כל שעלינו לעשות הוא לכפול את  ABב:AD-
, AB * AD  4 2 *3 2  4*3* 2 * 2  4*3*2  24תשובה מספר  4היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :חלוקה לצורות מוכרות:
על מנת לחשב את שטח המקבילית  ABFGנחשב את שטח הטרפז  ABEGונחסיר את שטח המשולש .ABF

3 2 *3 2 9*2

משולש  ABFהינו משולש ישר זווית ושווה שוקיים ,ולכן שטחו הוא  9
2
2

 .משולש  ABFגם הוא משולש

יש זווית ושווה שוקיים (הוכחה בדרך א') ולכן גודל הצלע  ABהינו  , AB  BC * 2  4 2אשר שווה לגודל צלע  FGכיוון
שמדובר במקבילית .מכאן שגודל צלע  . EG  EF  FG  3 2  4 2  7 2 :EGכעת נחשב שאת שטח הטרפז

( AB  GE )* BE (4 2  7 2)*3 2

:ABEG
2
2
11 2 *3 2 33*2

 33
2
2
כאשר נחסר את שטח הטרפז משטח המשולש  ABFנקבל , 33  9  24 :ולכן שטח המקבילית שווה ל ,24-תשובה .4

פרק חשיבה מילולית :1
מפתח תשובות נכונות:
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אנלוגיות
.5

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר :כשמשהו מתקער הוא מפסיק להיות שטוח.
( )1כשמישהו מתחצף הוא נהיה חצוף.
( )2כשמישהו מתערטל הוא מפסיק להיות לבוש.
( )3כשמשהו מתגעש הוא נהיה סוער.
( )4כשמישהו מתלבט הוא נועץ עם מישהו אחר.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר :צורב הוא משהו שלא נעים לגעת בו.
( )1משהו צורם עושה רעש של חריקה.
( )2משהו מאיים גורם למישהו אחר להירתע ממנו.
( )3מר הוא משהו שלא נעים לאכול אותו.
( )4לעשות משהו שגוי פירושו לטעות.

.7

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :אציל הינו חלק מאנשי האצולה.
( )1שגריר מייצג מדינה.
( )2מלך שולט בממלכה.
( )3הרפתקן הינו אדם בעל חוש הרפתקה.
( )4כומר הינו חלק מאנשי הכמורה.

.8

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר :אדם מתבודד מתרחק מחברה.
( )1מתכווץ מאבד מנפחו.
( )2אדם זהיר מתרחק מסכנה.
( )3מתנדב עושה מעבר לחובה המוטלת עליו.
( )4אדם נסער אינו מבטא אדישות.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר :התרה פירושו נתן אזהרה.
( )1התוודה פירושו נתן וידוי.
( )2אדם התווכח בויכוח עם אדם אחר.
( )3התבייש פירושו הביע כלימה.
( )4אדם שהתנצל קיבל (ככל הנראה) מחילה מאדם אחר.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :כשנחמם משהו זמן רב הוא יתחיל לרתוח.
( )1לצנן ולקרר הינן פעולות זהות ,כשנצנן משהו זמן רב הוא לא יתחיל לקרר.
( )2להלום זה לנקוש בחוזקה.
( )3להעליל זו אחת הדרכים לנסות להאשים מישהו .אין פה אלמנט של זמן.
( )4כשנשתמש במשהו זמן רב הוא יתחיל להתבלות.

השלמת משפטים
.15

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:

( )1קשה להיות שותף לנחרצות שגילה דאור בביקורת שמתח על התרגום החדש לספרו של סטאר .לדעתי ,המבקר לא צדק
כשהחמיר עם התרגום :לא זו בלבד שהתרגום אינו מיושן ומסורבל ,הוא גם אינו משקף נאמנה את המקור .משום שהמשפט
השני מתחיל ב"לא זו בלבד" ,נצפה שהמשך המשפט יתאים לחלקו הראשון ,מכיוון שהמשפט מתחיל ביתרונו של הספר
וממשיך בחסרון שלו -הוא אינו מתאים למילת הקישור המוצגת .התשובה נפסלת.
( )2קשה להיות שותף לנחרצות שגילה דאור בביקורת שמתח על התרגום החדש לספרו של סטאר .לדעתי המבקר לא החמיר דיו
עם התרגום .כאן נפסלת השאלה " ,קשה להיות שותף" דורש קשר לוגי של ניגוד ,אך במידה והמבקר אכן התבטא בנחרצות
כשם שמציגה תחילת התשובה ,סימן שהוא כן החמיר דיו עם התרגום .התשובה נפסלת.
( )3קשה להיות שותף לאיפוק שגילה דאור בביקורת שמתח על התרגום החדש לספרו של סטאר .לדעתי המבקר לא החמיר מספיק
עם התרגום :לא זו בלבד שהתרגום מיושן ומסורבל ,הוא אף מסלף באופן בוטה את המקור " .קשה להיות שותף" דורש לוגי
של ניגוד ,ואכן של המשך המשפט מציג חוסר התאמה עם המשפט הראשון .זו התשובה הנכונה.
( )4קשה להיות שותף לנחרצות שגילה דאור בביקורת שמתח על התרגום החדש לספרו של סטאר .לדעתי המבקר לא החמיר דיו
עם התרגום " .קשה להיות שותף" דורש קשר לוגי של ניגוד ,אך במידה והמבקר אכן התבטא בנחרצות כשם שמציגה תחילת
התשובה ,סימן שהוא כן החמיר דיו עם התרגום .התשובה נפסלת.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
( )1חקר תופעת המרגוזיפיה הואט בשנים האחרונות במידה רבה כל כך ,שידיעותינו עלייה כיום כמעט אינן מוסיפות מאום על
הידע שהיה ברשותנו לפני עשור .רק אם תשנה מגמה זו ,לא יהיה זה סביר לצפות שבעתיד הקרוב נוכל לרתום טכנולוגיה
המבוססת על המרגוזיפיה לתועלת המין האנושי .אם הינה מילת קישור המבטאת תנאי ,במקרה זה אם תשתנה המגמה ,כן
יהיה סביר לצפות בעתיד הקשר הלוגי של סיבה ותוצאה אינו מתאים ,התשובה נפסלת.
( )2חקר תופעת המרגוזיפיה התקדם בשנים האחרונות במידה רבה כל כך ,שידיעותינו עליה כיום עולות לאין שיעור על הידע שהיה
ברשותנו לפני עשור .למרות מגמה זו ,לא יהיה זה בלתי סביר לצפור שבעתיד הקרוב נוכל לרתום טכנולוגיה המבוססת על
המרגוזיפיה לתועלת המין האנושי .המילה למרות הינה מילת קישור המבטאת קשר לוגי של וויתור ,כלומר נצפה למצוא משהו
בניגוד לציפיות ,אולם המשך המשפט שלנו דווקא מתאים לציפיות ,הקשר הלוגי אינו מתאים ולכן התשובה נפסלת.

( )3חקר תופעת המרגוזיפיה הואט בשנים האחרונות במידה רבה כל כך ,שידיעותינו עליה כיום אינן עולות בהרבה על הידע שהיה
ברשותנו לפני עשור .למרות מגמה זו ,לא יהיה זה בלתי סביר לצפות שבעתיד הקרוב נוכל לרתום טכנולוגיה המבוססת על
המרגוזיפיה לתועלת המין האנושי .המילה "למרות" הינה מילת קישור המבטאת קשר לוגי של וויתור ,כלומר נצפה למצוא
משהו בניגוד לציפיות ,ואכן המשך המשפט מציג רעיון שונה .זו התשובה הנכונה.
( )4חקר תופעת המרגוזיפיה התקדם בשנים האחרונות במידה רבה כל כך שידיעותינו עליה אינן עולות הרבה על הידע שהיה
ברשותנו לפני עשור .פה נפסלת התשובה ,אם חקר התופעה התקדם במידה רבה נצפה שידיעותינו יעלו בהרבה על הידע שהיה
בעבר ,התשובה נפסלת.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
( )1דנינו עשה כל שביכולתו כדי לקבל את התפקיד .הדבר היה עשוי להפתיענו לולא ידענו כי התפקיד כרוך בחתימה על חוזה ארוך
טווח ,וכי דנינו הוא אדם שאינו מסוגל להתחייב לטווח ארוך .מכיוון שידענו שדנינו הוא אדם שאינו מסוגל להתחייב לטווח
ארוך ,הדבר דווקא כן הפתיע אותנו ,מילת הקישור "לולא" הינה מילת קישור המביעה תנאי וניגוד ,ולכן נצפה שהמשך המשפט
יציג רעיון שונה מהמשפט הראשון" .הפתיענו" היא מילה המביעה רגש של הפתעה ולכן דורשת קשר לוגי של ניגוד בין שני
הרעיונות המוצגים אחריה .משום שבהמשך התשובה מוצג רעיון הזהה לרעיון הראשון ,התשובה נפסלת.
( )2דנינו עשה כל שביכולתו כדי שלא לקבל את התפקיד .הדבר היה עשוי להפתיענו לולא ידענו כי התפקיד כרוך בנסיעות רבות
לחו"ל ,וכי דנינו נבעת אפילו מהמחשבה שעליו לצאת את פתח ביתו .מכיוון שהתפקיד כרוך בנסיעות לחו"ל ,ודנינו מפחד לצאת
אפילו מביתו הגיוני שהוא ינסה לא לקבל את התפקיד ,ולכן לא הופתענו .הקשר הלוגי מתאים ,זוהי התשובה הנכונה.
( )3דנינו עשה כל שביכולתו כדי שלא לקבל את התפקיד .הדבר עשוי היה להפתיענו לולא ידענו כי התפקיד כרוך בעלייה ניכרת
ברמת החיים ,וכי דנינו הוא נהנתן גדול .מכיוון שהתפקיד כרוך בעלייה ברמת החיים ודנינו הינו נהנתן ,היינו מצפים שהוא
דווקא ינסה לקבל את התפקיד ,ולכן דווקא כן הופתענו" .הפתיענו" היא מילה המביעה רגש של הפתעה ולכן דורשת קשר לוגי
של ניגוד בין שני הרעיונות המוצגים אחריה .משום שבהמשך התשובה מוצג רעיון הזהה לרעיון הראשון ,התשובה נפסלת.
( )4דנינו עשה כל שביכולתו כדי לקבל את התפקיד .הדבר היה עשוי להפתיענו אילו ידענו כי התפקיד כרוך בעבודה בשעות לא
קבועות ,וכי דנינו הוא אדם הנרתע מדפוס חיים קבוע .מכיוון שהעבודה אינה בשעות קבועות ,ודנינו נרתע מדפוס חיים קבוע
הגיוני שהוא ינסה לקבל את התפקיד ,אין סיבה שהדבר יפתיענו" .הפתיענו" היא מילה המביעה רגש של הפתעה ולכן דורשת
קשר לוגי של ניגוד בין שני הרעיונות המוצגים אחריה .משום שבהמשך התשובה מוצג רעיון הזהה לרעיון הראשון ,התשובה
נפסלת.
 .18התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
( )1אף שהוא נחשב מומחה שאין שני לו בתחום זה ,אין לנו אלא לסמוך על חוות דעתו .כאן התשובה נפסלת ,המילה "אף" הינה
מילת קישור המבטאת ניגוד ,ולכן דורשת  2רעיונות מנוגדים ,משום שהמשפט מציג שני רעיונות זהים .התשובה נפסלת.
(" )2אף שהוא נחשב חסר ניסיון בתחום זה ,אין לנו סיבה לבקש חוות דעת נוספות" ,אמרה זיווה .רותי השיבה ":אינני מסכימה,
אין כל מניעה לפעול בלי להיוועץ בגורמים נוספים" .רותי אינה מסכימה ,ולכן הקשר הלוגי במשפט צריך להיות קשר של ניגוד
 .משום שהמשך המשפט מציג רעיון זהה ,התשובה נפסלת.
(" )3אף שהוא נחשב מומחה שאין שני לו בתחום זה ,אין לנו סיבה להסתמך על חוות דעתו בלבד" ,אמרה זיווה .רותי השיבה:
"אינני מסכימה ,אין שום הצדקה לפעול בלי להיוועץ בגורמים נוספים" .רותי אינה מסכימה ,ולכן הקשר הלוגי במשפט צריך
להיות קשר של ניגוד ,משום שהמשך המשפט מציג רעיון זהה ,בו חייבים להיוועץ בגורמים נוספים .התשובה נפסלת.

(" )4היות שהוא נחשב חסר ניסיון בתחום זה ,אין לנו אלא לבקש חוות דעת נוספת" ,אמרה זיווה .רותי השיבה" :אינני מסכימה,
אין כל מניעה לפעול בלי להיוועץ בגורמים נוספים .רותי אינה מסכימה ,ולכן הקשר הלוגי במשפט צריך להיות קשר של ניגוד,
משום שהמשך המשפט מציג רעיון שונה ,בו אין לבקש חוות דעת נוספת ,זוהי התשובה הנכונה.

הגיון
 .19התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
שאלת לוגיקה .נצרין את הנתונים :כחול עיניים  לא טוב מזג,
שקול לוגי :טוב מזג  לא כחול עיניים.
נתון נוסף :ג'ינג'י  טוב מזג.
מכיוון שהשאלה מחפשת תשובה שתסתור את צירוף הנתונים ננסה לצרף אותם :ג'ינג'י  טוב מזג  לא כחול עיניים,
כלומר ג'ינג'י  לא כחול עיניים,
שקול לוגי :כחול עיניים  לא ג'ינג'י.
נחפש תשובה שרלוונטית לג'ינג'ים /לא ג'ינג'ים ולכחולי עיניים /לא כחולי עיניים ולא לטוב מזג כיוון שתכונה זו אינה מופיעה
בצירוף.
( )1אדם שאינו טוב מזג ואינו כחול עיניים ,אמרנו שאנחנו מעוניינים להתייחס לג'ינג'ים /לא ג'ינג'ים ,אך זה לא מופיע בתשובה
ולכן היא נפסלת.
( )2אדם שאינו כחול עיניים ואינו ג'ינג'י ,אנחנו רק יודעים מה קורה עם אדם בעל עיניים כחולות (צד ימין של החץ במסקנה) ולא
על אדם שאינו כחול עיניים ,התשובה אינה סותרת ולכן נפסלת.
( )3כחול עיניים שהוא ג'ינג'י ,מכיוון שהמסקנה שלנו קובעת שכל כחולי העיניים אינם ג'ינג'ים התשובה סותרת את המסקנה ולכן
זוהי התשובה הנכונה .התנאי מתקיים  ,בעוד התוצאה לא.
( )4טוב מזג שאינו ג'ינג'י ,טובי המזג הם לא חלק מהצירוף הטענות ולכן התשובה נפסלת.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
ע"פ השאלה אנחנו מעוניינים ששני תנאים יתקיימו בכדי שמשפט של עידו לא יהיה נכון:
 .1שלושת המילים "גם"" ,אני" ו"-לא" יופיעו.
 .2שתיים מן המילים הללו ,ולא יותר ,צמודות זו לזו.
מכיוון שהשאלה דורשת משפט שאינו נכון ,נחפש תשובה שתקיים את שני תנאים אלו.
( )1גם הם לא חשבו שאתה צודק .התנאי הראשון אינו מתקיים כיוון שהמילה "אני" אינה מופיעה ,משפטו של עידו נכון ולכן
התשובה נפסלת.
( )2גם אני לא חשבתי שהם צודקים .התנאי הראשון אכן מתקיים ,אך התנאי השני לא מתקיים כיוון ששלושת המילים "גם אני
לא" צמודות זו לזו .משפטו של עידו נכון ולכן התשובה נפסלת.
( )3גם היום אני עדיין לא חושב שהם צודקים .התנאי הראשון אכן מתקיים ,אך התנאי השני לא מתקיים כיוון שאף אחת משלושת
המילים אינה צמודה לאחרת .משפטו של עידו נכון ולכן התשובה נפסלת.
( )4גם אני חשבתי שהם לא צדקו ,שני התנאים מתקיימים -שלושת המילים מופיעות במשפט ,אבל רק המילים "גם " ו"-אני"
צמודות זו לזו .משפטו של עידו אינו נכון ולכן זוהי התשובה הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
ידוע לנו שנילי קיבלה רק את אחת ההודעות ,אך לא ידוע איזו .נבדוק את התשובות ונראה איזו תשובה יכלה נילי לדעת
בוודאות גם אם קיבלה רק הודעה אחת.
( )1ברחוב שקמה אין שום בניין אדום.
לו הייתה נילי מקבלת רק את ההודעה השנייה ,אשר מדווחת על הבניינים ברחוב ברוש בלבד -היא לא הייתה יכולה לדעת
דבר על צבעם של הבניינים ברחוב שקמה .התשובה נפסלת.
( )2ברחוב ברוש אין שום בניין אדום.
לו הייתה נילי מקבלת רק את ההודעה הראשונה ,אשר טוענת כי רק ברחוב ורד יש בניינים אדומים ,היא הייתה מבינה
שברחוב ברוש אין שום בניין אדום כיוון שהם נמצאים רק בוורד .לו הייתה נילי מקבלת רק את ההודעה השנייה ,אשר
טוענת כי כל הבניינים ברחוב ברוש לבנים ,היא הייתה מבינה כי ברחוב ברוש אין שום בניין אדום .תשובה נכונה.
( )3ברחוב ורד אין שום בניין לבן.
לו הייתה מקבלת נילי רק את ההודעה השנייה ,אשר טוענת שברחוב ברוש יש רק בניינים לבנים ,היא לא הייתה יכולה
לדעת דבר לגבי הבני ינים ברחוב הוורד .כמו כן ,לו הייתה מקבלת נילי רק את ההודעה הראשונה ,אשר טוענת שרק ברחוב
הוורד יש בניינים אדומים ,אין זה אומר שכל הבניינים ברחוב הוורד הינם אדומים -יכולים להיות גם בניינים לבנים לצורך
העניים .התשובה נפסלת (פעמיים).
( )4ברחוב ברוש אין שום בניין נמוך.
לו הייתה מקבלת נילי רק את ההודעה הראשונה ,אשר טוענת כי רק ברחוב הוורד יש בניינים אדומים ,היא לא הייתה
יודעת דבר על גובהם של הבניינים ברחוב הברוש .התשובה נפסלת.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
יעל משערת כי אחד הגורמים לירידה בחשיבה בעזרת דימויים וסמלים אצל אדם בעת המודרנית הוא צמצום מספר שעות
החשכה בעזרת תאורה מלאכותית מ 12-שעות ל 7-שעות בממוצע ,יעל נשענה על שלוש הנחות מבין התשובות .ננסה ליצור קשר
לוגי בין שלוש מן ההנחות ,אשר יתאים עם השערתה של יעל ,ויותיר תשובה אחת בחוץ.
ככל ששעות החשכה ביממה רבות יותר ,שנתו של האדם ארוכה יותר (תשובה   )3ככל שאדם ישן יותר ,הוא חולם יותר
(תשובה   )1חלימת חלומות מעודדת חשיבה הנשענת על דימויים וסמלים (תשובה .)2
שילוב שלושת ההנחות האלו עוזר להגיע להשערה כי ככל שיש פחות שעות חשכה כך ישנה פחות חשיבה הנשענת על דימויים
וסמלים .תשובה מספר  4נותרת בחוץ ולכן זו התשובה הנכונה.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
לשאלה זו שני סידורים אפשריים:
הסידור הראשון -רותי היא הבכורה ביותר והיא ענתה בשמה ,מירב היא האחות האמצעית והיא ענתה בשמה ,הגר היא
האחות הצעירה והיא ענתה בשם אחותה הגדולה מירב.
ע"פ סידור זה ייתכן ורותי היא האחות הבכורה -לכן תשובה מספר  1נפסלת.
הסידור השני -מירב היא האחות הבכורה והיא ענתה בשמה ,רותי היא האחות האמצעית והיא ענתה בשם אחותה הגדולה
מירב ,הגר היא האחות הצעירה והיא ענתה בשם אחותה הגדולה רותי.
ע"פ סידור זה ייתכן ורותי היא האחות האמצעית -לכן תשובה מספר  2נפסלת,

כמו כן ,ייתכן והגר נקבה בשמה של רותי ולכן תשובה מספר  3נפסלת.
נותרה תשובה מספר  -4לא ייתכן שמירב נקבה בשם אחותה רותי ולכן זוהי התשובה הנכונה.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
ע"פ הנתונים בת שבע תמיד תאכל מאכל מלוח ,וכיוון שיאיר אוכל מכל מה שבת שבע אוכלת -גם הוא תמיד יאכל מאכל מלוח.
כמו כן נתון כי בת שבע לעולם לא תאכל מאכל מתוק ,ולכן לא הכרחי שיאיר יאכל מאכל מתוק ,אך הוא יכול לעשות זאת (יאיר
אוכל מכל מה שבת שבע אוכלת ,אבל לא נתון שהוא אוכל רק את מה שבת שבע אוכלת ,כלומר הוא יכול לאכול מאכלים
נוספים) .שואלים מה אינו אפשרי.
( )1יאיר לא אכל קרקרים מלוחים .מכיוון שהוגשו להם קרקרים מלוחים ,ובת שבע תמיד תאכל מאכל מלוח ,היא חייבת
לאכול מהקרקרים וכך גם יאיר .המצב אינו אפשרי ולכן זו התשובה הנכונה.
( )2יאיר לא אכל עוגה מתוקה .בת שבע אינה אוכלת מהעוגה המתוקה ,יאיר יכול לאכול או לא לאכול מהעוגה המתוקה.
התשובה אפשרית ולכן נפסלת.
( )3בת שבע אכלה בוטנים מלוחים .בת שבע תמיד אוכלת מהמאכלים המלוחים ,ולכן הדבר אפשרי ואף הכרחי ,התשובה
נפסלת.
( )4יאיר אכל תמרים מתוקים .אומנם בת שבע אינה אוכלת מהתמרים המתוקים ,אך יאיר יאכל לאכול מהתמרים הללו,
כאמור יאיר אוכל מכל מה שבת שבע אוכלת ,אך לא רק את מה שבת שבע אוכלת .המצב אפשרי ולכן התשובה נפסלת.

הבנת הנקרא
 .15התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
שורות מספר  2-3מציינות כי אנו "משווים בין שימפנזים בני זמננו לבין ציידים לקטים (בני אדם בני זמננו."...
( )1תשובה זו משווה בין שימפנזה לאבותיה הקדמונים ,הדבר לא תואם את שורות  2-3ולכן נפסל.
( )2תשובה זו משווה בין נקבת הציידים -לקטים לנקבת האדם בכלל ,הדבר לא תואם את שורות  2-3ולכן נפסל.
( )3תשובה זו טוענת כי טווח הזמן האפשרי בין הלידות משתנה אצל נקבת השימפנזה בעונות השנה השונות ,ואילו בשורה 3
נטען כי "אצל נקבל השימפנזה הייחום עונתי" כלומר הייחום היו תלוי עונות ולא הלידות .התשובה אינה נכונה ולכן
נפסלת.
( )4התשובה תואמת בדיוק את שורות  2-3ולכן זו התשובה הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
ע"פ הפסקה השנייה מובאת השימפנזה המיוחמת כדוגמא להצגת היתרונות של ייחום תדיר (שורות .)19-11
( )1שורה מספר  22מציין כי "כאשר הזכרים צדים ציד ,רק לנקבה המיוחמת יש סיכוי לזכות בנתח ממנו" ,כלומר אספקת
המזון נוחה וסדירה יותר .התשובה מצוינת בעקיפין בפסקה ולכן נפסלת.
( )2לא צוין כלל כי השקעה מועטה יותר בכל צאצא מעלה את יתרונות הייחום התדיר ,ולכן זו התשובה הנכונה.
( )3שורה מספר  21מציינת כי "אם היא (השימפנזה) מטפלת בצאצא ,גם סיכוייו שלו לשרוד עולים על סיכויי צאצא של
שימפנזה שאינה מיוחמת" .התשובה מצוינת בפסקה ולכן נפסלת.
( )4שורה מספר  20מציינת כי "הנקבה...מוקפת בזכרים ,ולכן מוגנת יותר" .התשובה מצוינת בפסקה ולכן נפסלת.

 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
ע"פ הפסקה השנייה מאפייני דרך  Rהינם הבאת מספר רב של צאצאים תוך השקעה מזערית בגידולם ,ואילו מאפייני דרך K
הינם הבאת מספר מועט של צאצאים והשקעה רבה בגידולים .בשורה מספר  23-29כתוב "במצב החדש הושג ריבוי צאצאים,
אך ללא וויתור על ההשקעה הרבה בגידולם" .ריבוי צאצאים -מתאים לדרך  ,Rהשקעה רבה בגידולים -מתאים לדרך .K
המשפט מתאים בדיוק לתשובה מספר  2ולכן זו התשובה הנכונה.
( )1כאמור לא היה מעבר מלא מדרך  Kלדרך  Rכיוון שעדיין משקיעים בגידול הצאצאים ,התשובה נפסלת.
( )2התשובה הנכונה.
( )3לא צוין שעברו להשתמש בשני הדפוסים לסירוגין ,אלא מצאו מעין שילוב בין הדפוסים .התשובה נפסלת.
( )4בפסקה השנייה לא נכתב דבר בנוגע לשינוי איזור המחייה של אבותיו הקדמונים של האדם ,וכמו כן צוין כי נעשה שינוי
בדפוס הרבייה .התשובה נפסלת.
 .18התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
בפסקה השנייה צוין כי "קבוצת האבות הקדמונים עברו מאזור הג'ונגלים העשיר במזון לאזור מחייה חדש...המחייב הסתגלות
לתפריט שונה ודל יותר" (שורה .)19-17
( )1שורה מספר  16מציינת כי הקבוצה נאלצה לעבור לריבוי צאצאים ,ולכן נפסלת.
( )2שורה מספר  16מציינת כי חל שינוי בעונות הייחום של הנקבות ואילו בשורה מספר  23צוין כי נעלמה לחלוטין ההתייחמות
העונתית.כלומר הסביבה הדלה במזון מעודדת ייחום תדיר של נקבות ולא ייחום עונתי ,התשובה נפסלת.
( )3הפסקה האחרונה טוענת כי איזור המחייה החדש "ייצר את הצורך בשיתוף פעולה לקראת השגת מטרות קבוצתיות"
(שורה  ,)33התשובה נפסלת.
( )4לפי הפסקה השנייה קיום מין לפי דרך  Kהינו העמדת מספר מועט של צאצאים והשקעה רבה בגידולם .כפי שנאמר
בתשובה מספר  1הקבוצה נאלצה לעבור לריבוי צאצאים -כלומר ישנו עידוד לקיום המין לפי דרך  Rבאופן חלקי ולא לפי
דרך  .Kזו התשובה הנכונה.

 .19התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
( )1בפסקה השנייה מוסבר כי איזור המחייה החדש גרם לשינויים בדפוסי הרבייה .בתחילת הפסקה השלישית מוסבר כי אזור
המחייה החדש גירה גם פיתוח של פוטנציאל האינטליגנציה וכושר ההמצאה ,ולכן ניתן להסיק שאזור המחייה החדש גרם
לשני שינויים אלו .תשובה נכונה.
( )2כתוב במפורשות כי "אזור המחייה החדש גירה את פיתוחם של פוטנציאל האינטליגנציה וכושר ההמצאה" (שורה )21-26
ולא השינוי בדפוסי הרבייה ,ולכן תשובה זו אינה נכונה.
( )3השינוי באזור המחייה גרם מצד אחד לשינוי בדפוסי הרבייה ,ומצד שני לפיתוח האינטליגנציה וכושר ההמצאה ,אך לא
מצוין שגורם אלה גרמו זה לזה ,ולכן תשובה זו אינה נכונה.
( )4תהליכי השינוי בדפוסי הרבייה ופיתוח האינטליגנציה וכושר ההמצאה התפתחו במקביל אך לא באופן מנוגד זה לזה ,ולכן
תשובה זו אינה נכונה.

 .31התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
( )1המעבר לאזור המחייה החדש הוא שהוביל להתפתחות תכונות אנושיות נוספות ,זאת בשל פיתוח פוטנציאל האינטליגנציה
וכושר ההמצאה .התשובה הנ"ל מתארת מצב הפוך ולכן אינה נכונה ,זוהי התשובה המבוקשת.
( )2שיתוף פעולה ,ריסון דחפים וניסיון שכנוע הן חלק מהתכונות האנושיות המתוארות בפסקה האחרונה כתכונות שהתפתחו
כתוצאה מהמעבר לאזור המחייה החדש .התשובה נכונה ולכן נפסלת.
( )3אחד ההסברים האפשריים להתפתחות האינטליגנציה ויכולות רגשיות מסוימות ,המתואר בפסקה האחרונה ,הוא תחרות
על משאבים בתקופת היובש ,תלות בין זכרים לנקבות ועוד .תשובה זו נכונה ולכן נפסלת.
( )4הנאמר בפסקה זו אכן עולה בקנה אחד עם הנאמר בפסקה השנייה ,אין גורם הסותר בין שתי הפסקאות ולכן תשובה זו
נכונה ונפסלת.

פרק חשיבה מילולית :1
מפתח תשובות נכונות:
.1

-

.6

4

.11

-

.16

1

.11

4

.16

4

.1

-

.7

1

.11

-

.17

2

.11

2

.17

3

.3

-

.8

3

13

-

.18

3

.13

1

.18

3

.4

-

.9

2

.14

-

.19

3

.14

1

.19

1

.5

1

.11

4

.15

1

.11

3

.15

3

.31

4

אנלוגיות
 .5התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר :מישהו שאמד נתן הערכה מסוימת.
( )1מישהו שהכריז נתן הצהרה מסוימת.
()2מישהו שהכחיש סרב לתת הודאה.
()3מישהו שהקניט מישהו אחר ,יתכן וגרם למישהו אחר להגיב בהבלגה.
()4אדם השיב לשאלה שנשאלה על ידי אדם אחר.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :אדם שפרע משהו עושה ההפך מללוות.
( )1משהו מתחיל לדעוך בהדרגה עד שהוא כבה.
( )2אדם רמז למישהו אחר על מנת שהשני יוכל לפתור.
( )3מישהו בורח ובתגובה לכך מישהו אחר מנסה לרדוף אחריו.
( )4אדם שהתיר משהו עושה ההפך מלקשור.

.7

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר :המהמורה מפריע לנסיעה סדירה.
( )1הרעש מפריע לשינה סדירה.
( )2התקוממות הינה מרידה.
( )3מחק הינו כלי עושה את הפעול ההפוכה מכתיבה.
( )4על מנת להסיר לכלוך מבגד יש לעשות לו כביסה.

.8

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר :לטבוע פירושו ליצור מטבע.
( )1לארוז פירושו להכניס חפצים לתוך מזוודה.
( )2נתן לרכוס בעזרת כפתור.
( )3לרקוח פירושו ליצור תרופה.
( )4לפרוס פירושו לחתוך את הכיכר לחתיכות.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר :בין שניים או יותר גורמים מקושרים יש קשר מסוים.
( )1מכותבים הינם מספר אנשים אליהם מיועד אותו המכתב.
( )2בין שניים או יותר מתחרים יש התמודדות מסוימת.
( )3שניים או יותר אנשים מתדיינים ביניהם עד שבסופו של דבר יתכן ויגיעו להסכמה.
( )4אנשים מנומסים נוהגים בנימוס.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :אדם שסיקל ,הזיז משהו (סלעים) על מנת להשתמש באדמה.
( )1אדם יכול להפיח רוח במשהו אחר.
( )2מישהו שקושש אסף ענפים.
( )3מישהו שעישב עקר את העשבים.
( )4אדם שחלץ הזיז משהו (פקק) על מנת להשתמש בבקבוק.

השלמת משפטים
.15

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
( )1החלטתי שלא להמתיק את עונשו של האסיר משתי סיבות :ראשית ,אני סבור שהעברה שבביצועה הורשע אינה קלת ערך,
ושנית ,זו אינה העברה הראשונה שבה הורשע בימי חייו ,ואני נוהג לפנים משורת הדין רק כשמדובר בעברה ראשונה של
אסיר .הקשר הלוגי במשפט הוא קשר של סיבה :כיוון העבירה אינה קלת ערך ,וזוהי אינה העברה הראשונה של האסיר-
הוחלט לא להקל את עונשו .תשובה נכונה.
( )2החלטתי להמתיק את עונשו של האסיר משתי סיבות :ראשית ,איני סבור שהעברה שבביצועה הורשע היא קלת ערך .כאן
נפסלת התשובה .הקשר הלוגי במשפט הוא קשר של סיבה :ראשית הינה מילת קישור אשר אמורה לפרט את הנושא
שתואר לפני כן ,כיוון שהמספר טוען שיש להמתיק את עונש האסיר ,אין זה הגיוני שהוא יחשוב שהעברה אותה ביצע
האסיר אינה קלת ערך .התשובה נפסלת.
( )3החלטתי שלא להמתיק את עונשו של האסיר משתי סיבות :ראשית ,אני סבור שהעברה שבביצועה הורשע אינה מן
החמורות .הקשר הלוגי במשפט הוא קשר של סיבה :ראשית הינה מילת קישור אשר אמורה לפרט את הנושא שתואר לפני
כן ,כיוון המספר מנסה לתאר מדוע אין להמתיק את עונשו של האסיר ,אין זה הגיוני שהוא יחשוב שהעברה אותה ביצע
האסיר הינה עבירה לא חמורה ,הקשר הלוגי נפגע ולכן התשובה אינה נכונה.
( )4החלטתי להמתיק את עונשו של האסיר משתי סיבות :ראשית ,איני סבור שהעברה שבביצועה הורשע היא מן החמורות,
ושנית ,זו אינה העברה הראשונה שבה הורשע בימי חייו .הקשר הלוגי במשפט הוא קשר של סיבה :מילות הקישור
"ראשית" ו"-שנית" נועדו לפרט את החלטתו של המספר להמתיק את עונש האסיר ,אך מכיוון שזו אינה העברה הראשונה
בה הורשע האסיר -אין זה הגיוני שזו תהיה סיבה שבגינה עונשו יומתק .התשובה נפסלת.

 .16התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
( )1מאחר שבדרך כלל אינך מצליח להימנע מלאפשר לשיקולים שאינם ממין העניין לקבוע את עמדתך ,לא התפלאתי לשמוע
שבבחירות האחרונות לראשות הפרלמנט ,יופיו של המועמד גרם לך להצביע בעדו .מאחר היא מילת קישור היוצרת קשר
לוגי של סיבה ולכן דורשת כי הרעיון השני יסביר את הרעיון הראשון .מכיוון שהאדם אליו פונים מושפע משיקולים
שאינם מן העניין ,כמו למשל יופי של מועמד לראשות הפרלמנט ,זה הגיוני שהוא הצביע למועמד היפה .הקשר הלוגי נשמר
ולכן תשובה זו נכונה.

( )2אף על פי שבדרך כלל אינך מאפשר לשיקולים שאינם ממין העניין לקבוע את עמדתך ,התפלאתי לשמוע שבבחירות
האחרונות לראשות הפרלמנט ,יופיו של המועמד גרם לך להצביע לו .מילת הקישור "אף על פי" מביעה ניגוד ,ולכן דורשת
כי שני הרעיונות במשפט יהיו שונים ,משום ששני ה רעיונות המוצגים במשפט זהים :האדם אליו פונים לא מאפשר
לשיקולים לא עניינים לקבוע את עמדתו ולכן נצפה שהדובר דווקא כן יתפלא לשמוע שהוא הצביע למועמד בשל יופיו,
תשובה זו נפסלת.
( )3מאחר שבדרך כלל אינך מאפשר לשיקולים שאינם ממין העניין לקבוע את עמדתך ,לא התפלאתי לשמוע שבבחירות
האחרונות לראשות הפרלמנט ,יופיו של המועמד גרם לך להצביע בעדו .מאחר היא מילת קישור היוצרת קשר לוגי של
סיבה ולכן דורשת כי הרעיון השני יסביר את הרעיון הראשון .משום ששני ה רעיונות המוצגים במשפט שונים :האדם
אליו פונים אינו מאפשר לשיקולים לא עניינים לקבוע את עמדתו ,והדובר לא מתפלא לשמוע שהוא הצביע למועמד בשל
יופיו .התשובה נפסלת.
( )4אף על פי שבדרך כלל אינך מצליח להימנע מלאפשר לשיקולים שאינם מן המניין לקבוע את עמדתך ,התפלאתי לשמוע
שבבחירות האחרונות לראשות הפרלמנט ,יופיו של המועמד לא גרם לך להצביע לו" .אף על פי" הינה מילת קישור
המביעה ניגוד  ,ולכן דורשת כי שני הרעיונות במשפט יהיו שונים ,משום ששני ה רעיונות המוצגים במשפט זהים :האדם
אליו פונים מושפע משיקולים שאינם עניינים ,והדובר מופתע מכך שהאדם לא הצביע למועמד היפה ,התשובה נפסלת.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
( )1מכריו של שמשון סבורים כי בצדק דבקה בו תדמית של אדם שחולשותיו מתגמדות לעומת מעלותיו .לפיכך הם מאמינים
שהביוגרפיה החדשה על אודותיו ,המקעקעת תדמית זו בהבליטה את הצד השלילי באישיותו ,מציירת תמונה נאמנה של
דמותו .לפיכך היא מילת קישור היוצרת קשר לוגי של סיבה ולכן דורשת כי הרעיון השני יסביר את הרעיון הראשון .אם
חבריו של שמשון סבורים שתדמיתו צריכה להדגיש את מעלותיו על פני חולשותיו ,אין זה הגיוני שהם יסכימו עם
הביוגרפיה המדגישה את צדדיו השליליים .הקשר הלוגי נפגע ולכן השאלה נפסלת.
( )2מכריו של שמשון סבורים כי בצדק דבקה בו תדמית של אדם שחולשותיו מאפילות על מעלותיו .לפיכך הם מאמינים
שהביוגרפיה החדשה על אודותיו ,המקעקעת תדמית זו בהבליטה את הצד החיובי באישיותו ,מציירת תמונה מסולפת של
דמותו .לפיכך היא מילת קישור היוצרת קשר לוגי של סיבה ולכן דורשת כי הרעיון השני יסביר את הרעיון הראשון.
מכיוון שמכריו של שמשון סוברים כי חולשותיו עולות על מעלותיו ,הגיוני שהם לא מסכימים עם ביוגרפיה המדגישה את
מעלותיו על פני חולשותיו ,ושהם יחשבו שעובדות הספר מסולפות .זו התשובה הנכונה.
( )3מכריו של שמשון סבורים כי שלא בצדק דבקה בו תדמית של אדם שחולשותיו מתגמדות לעומת מעלותיו .לפיכך הם
מאמינים שהביוגרפיה החדשה על אודותיו ,המחזקת תדמית זו בהבליטה את הצד השלילי באישיותו ,מציירת תמונה
מסולפת של דמותו .לפיכך היא מילת קישור היוצרת קשר לוגי של סיבה ולכן דורשת כי הרעיון השני יסביר את הרעיון
הראשון .מכיוון שמכריו של שמשון סוברים כי חולשותיו עולות על מעלותיו ,היינו מצפים כי הם יסכימו עם הביוגרפיה
אשר מדגישה את חולשותיו ,ולא יסברו שהיא מסלפת את המציאות .תשובה לא נכונה.
( )4מכריו של שמשון סבורים כי שלא בצדק דבקה בו תדמית של אדם שחולשותיו מאפילות על מעלותיו .לפיכך הם מאמינים
שהביוגרפיה החדשה אודותיו ,המקעקעת תדמית זו בהבליטה את הצד השלילי באישיותו ,מציירת תמונה נאמנה של
דמותו .לפיכך היא מילת קישור היוצרת קשר לוגי של סיבה ולכן דורשת כי הרעיון השני יסביר את הרעיון הראשון.
מכיוון שמכריו של שמשון סוברים כי מעלותיו עולות על חולשותיו ,נצפה שהם לא יסכימו עם ביוגרפיה המדגישה את
חולשותיו על פני מעלותיו .הקשר הלוגי נפגע ולכן התשובה נפסלת.

 .18התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
( )1הורה המספר להורים אחרים שילדו ישן היטב בלילה ,זוכה בדרך כלל לתגובה של הזדהות .מכיוון שזו תגובת הסביבה,
היה אפשר להניח שרוב הילדים ישנים היטב בלילות .ואולם האמת שונה עד כדי כך שאם מישהו מספר לכם שילדו
מתעורר בבכי בכל לילה הוא כנראה משקר .אולם היא מילת קישור היוצרת קשר לוגי של ניגוד ולכן דורשת כי הרעיון
השני יהיה שונה מהרעיון הראשון .תחילת המשפט קובעת כי יש להניח שמרבית הילדים ישנים היטב בלילות .אם האמת
שונה מאוד ממצב זה -נצפה שמרבית הילדים לא ישנו היטב בלילות ,ולכן הורה אשר מספר לנו שילדו בוכה כל הלילה
יאמר וודאי את האמת ולא ישקר .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
( )2הורה המספר להורים אחרים שילדו אינו ישן היטב בלילה ,זוכה בדרך כלל לתגובה של הזדהות .מכיוון שזו תגובה
הסביבה ,היה אפשר להניח שרוב הילדים אינם ישנים היטב בלילות .ואולם האמת שונה עד כדי כך שאם מישהו מספר
לכם שילדו ישן תמיד שנת ישרים כל הלילה הוא כנראה משקר . .אולם היא מילת קישור היוצרת קשר לוגי של ניגוד ולכן
דורשת כי הרעיון השני יהיה שונה מהרעיון הראשון .תחילת המשפט קובעת כי יש להניח שמרבית הילדים אינם ישנים
היטב .אם האמת שונה מאוד ממצב זה -נצפה שמרבית הילדים ישנו היטב ,ולכן הורה אשר מספר לנו שילדו ישן שנת
ישרים אמור לספר את האמת ולא לשקר .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
( )3הורה המספר להורים אחרים שילדו אינו ישן היטב בלילה ,זוכה בדרך כלל לתגובה משתאה .מכיוון שזו תגובת הסביבה,
היה אפשר להניח שרוב הילדים ישנים היטב בלילות .ואולם האמת שונה עד כדי כך שאם מישהו מספר לכם שילדו לעולם
אינו מתעורר בבכי בלילה ,הוא כנראה משקר . .אולם היא מילת קישור היוצרת קשר לוגי של ניגוד ולכן דורשת כי הרעיון
השני יהיה שונה מהרעיון הראשון .תחילת המשפט קובעת כי יש להניח שמרבית הילדים ישנים היטב בלילות .אם האמת
שונה מאוד ממצב זה -נצפה שמרבית הילדים לא ישנו היטב בלילה ,ולכן הורה אשר מספר לנו שילדו ישן היטב כנראה
משקר .הקשר הלוגי נשמר ולכן זוהי התשובה הנכונה.
( )4הורה המספר להורים אחרים שילדו ישן היטב בלילה ,זוכה בדרך כלל לתגובה משתאה .מכיוון שזו תגובת הסביבה ,היה
אפשר להניח שרוב הילדים אינם ישנים היטב בלילות .ואולם האמת שונה עד כדי כך שאם מישהו מספר לכם שילדו ישן
תמיד שנת ישרים כל הלילה ,הוא כנראה משקר . .אולם היא מילת קישור היוצרת קשר לוגי של ניגוד ולכן דורשת כי
הרעיון השני יהיה שונה מהרעיון הראשון .תחילת המשפט קובעת כי יש להניח שמרבית הילדים אינם ישנים היטב
בלילות .אם האמת שונה מאוד ממצב זה -נצפה שמרבית הילדים כן ישנו טוב בלילה ,ולכן הורה המספר כי ילדו ישן היטב
כנראה דובר אמת ולא משקר .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.

הגיון
 .19התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
המונח "אין להשליך אבנים לבאר ממנה אתה שותה" מסביר כי במידה ואתה נעזר במשהו ,כמו בבאר לשם שתייה ,לא תרצה
לפגוע בו ,למשל בזריקת אבנים .בסיפור נורית נעזרה בדני ,אך לאחר מכן ,פגעה בקשר שלה אתו כיוון שהיא העליבה אותו.
( )1פעולת ההעלבה הינה הדימוי לאבן ,ולא נורית עצמה .התשובה נפסלת.
( )2פעולת ההעלבה הינה הדימוי להשלכת האבנים ,ולא נפילתה של נורית .התשובה נפסלת.
( )3היעזרותה של נורית בדני אכן מדומה לשתיית המים מן הבאר ,זוהי התשובה הנכונה.
( )4העזרה של דני מדומה לבאר המים ממנה שותים ,ולא להשלכת האבנים ,התשובה נפסלת.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
( )1חשוב לשים לב לנתונים -רק אדם אחד דובר אמת ואילו שניים משקרים תמיד .במידה ושרגא דובר אמת ,סימן שכל מה
שהוא אומר חייב להיות נכון ,ולכן גם מידד דובר אמת .קיבלנו מצב בו יש שני דוברי אמת -לא תואם את הנתונים ולכן
התשובה נפסלת.
( )2במידה ומידד דובר אמת ,סימן ששני החברים האחרים משקרים .מכאן שדבריו של שרגא הינם שקר ,וכיוון ששרגא טען
שמידד דובר אמת -אנחנו אמורים להסיק מכך שמידד משקר .נוצרת סתירה ,לא ייתכן שמידד יאמר אמת וישקר בו
זמנית ולכן תשובה זו נפסלת.
( )3במידה וגרשון דובר אמת ,סימן ששני החברים האחרים משקרים .מכאן שדבריו של שרגא הינם שקר ,וכיוון ששרגא טען
שמידד דובר אמת -אנחנו אמורים להסיק מכך שמידד משקר .זהו המצב היחיד שמסתדר בהתאם לנתונים ,גרשום דובר
אמת ואילו מידד ושרגא משקרים .זוהי התשובה הנכונה.
( )4ראינו בתשובה מספר שלוש כי ניתן לדעת מי דובר אמת ולכן תשובה ארבע אינה נכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
( )1לפי כלל זה במידה ונחמיה היה מזמין את עזרא לחתונתו -היה צריך עזרא לא להזמין את נחמיה .מכיוון שנחמיה דווקא
לא הזמין את עזרא לחתונתו -כלל זה אינו רלוונטי ,ולכן התשובה נפסלת.
( )2נחמיה לא הזמין את עזרא לחתונתו ,ואילו עזרא כן הזמין את נחמיה לחתונתו .מכן שייתכן ועזרא ציית לכלל "הזמן
לחתונתך רק את מי שלא הזמינו אותך לחתונתם" .השאלה מבקשת כלל שאינו יכול להיות כלל שעזרא פועל לפיו ולכן
תשובה זו נפסלת.
( )3נחמיה לא הזמין את עזרא לחתונתו ,ואילו עזרא כן הזמין את נחמיה לחתונתו .הכלל "הזמן לחתונתך את כל מי שהזמינו
אותך לחתונתם ,אך לא רק אותם" משאיר אפשרות להזמין לחתונתך גם אנשים שלא הזמינו אותך לחתונתם ,מכן
שייתכן ועזרא ציית לכלל זה והזמין את נחמיה ,למרות שנחמיה לא הזמין אותו לחתונתו שלו .התשובה אינה נכונה.
( )4נחמיה לא הזמין את עזרא לחתונתו ,ואילו עזרא כן הזמין את נחמיה לחתונתו ,לו היה עזרא פועל לפי הכלל "הזמן
לחתונתך רק את מי שהזמינו אותך לחתונתם" הוא לא היה מזמין את נחמיה ,לכן מדובר בכלל שאינו יכול להיות כלל
שעזרא פועל לפיו -זוהי התשובה הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
בעלי החברה האמין כי העלייה במכירות החברה מיוחסות למסע הפרסום בלבד .במידה ונוכל למצוא תשובה שתתן הסבר
אלטרנטיבי לעלייה במכירות -נגיע לעובדה שתחליש את המסקנה של מר ממבו ,ולכן התשובה תפסל.
יש לשים לב שהשאלה דורשת עובדה שלא תחליש את המסקנה.
( )1הידיעות בעיתונות בנוגע לכך שמוצרי החברה יפים לבריאות יכולים להוות הסבר אלטרנטיבי לעליית המכירות -הקונים
קנו את המשקאות בשל הידיעות בעיתונות ולא בשל מסע הפרסום .זהו הסבר אלטרנטיבי לתוצאות ולכן התשובה הזו
נפסלת.
( )2באותו זמן קטנה כמות המשקאות הקלים שנקנו בארץ ,ובכל זאת מכירות החברה המשיכו לעלות .עובדה זו דווקא
מחזקת את מסקנתו של מר ממבו -למרות הירידה בקניית המשקאות בכל זאת מכירות החברה עלו ,כלומר ניתן להניח
שמסע הפרסום היה יעיל מאוד .זוהי התשובה הנכונה.
( )3מיד עם תום מסע הפרסום פקד את האזור שרב ממושך ,בשל השרב אנשים רצו להצטנן ולכן קנו מספר רב של משקאות.
זהו הסבר אלטרנטיבי לעליית מכירות החברה ולכן תשובה זו נפסלת.

( )4בשל העלאת המכירים ע"י חברת רומבה ,יותר אנשים קנו את מוצרי החברה .זהו הסבר אלטרנטיבי לעליית המכירות
ולכן תשובה זו נפסלת.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
בשאלה זו יש לבצע הצרנה עד להגעה למסקנה משותפת ,ולאחר מכן ננסה לסתור את המסקנה הזו או את השקול הלוגי שלה.
נתון ראשון :שושן צהוב פורח  יום יפה.
נתון שני :נמלים מתעופפות  שושן צהוב פורח.
צירוף הטענות מוביל אותנו למסקנה הבאה :נמלים מתעופפות  שושן צהוב פורח  יום יפה.
כלומר :נמלים מתעופפות  יום יפה.
השקול הלוגי של המסקנה :יום לא יפה  נמלים לא מתעופפות.
על מנת לסתור טענה זו יש לקיים את התנאי (צד ימין של החץ) ולא את התוצאה (צד שמאל של החץ).
( )1המשפט "יש ימים לא יפים בהם הנמלים מתעופפות" סותר את השקול הלוגי של הטענה ,כיוון שבימים לא יפים הנמלים
לא אמורות להתעופף .זוהי התשובה הנכונה.
( )2משפט זה תואם בדיוק את המסקנה ולכן נפסל.
( )3המסקנה נמלים מתעופפות  יום יפה ,עוזרת לנו לדעת מה קורה כאשר נמלים מתעופפות ולאו דווקא לדעת מה קורה
כאשר יש יום יפה ,ולכן המשפט "יש ימים יפים שבהם הנמלים מתעופפות" לא בהכרח סותר את המסקנה ,התשובה
נפסלת.
( )4מאותה סיבה שפסלנו את תשובה מספר שלוש נוכל לפסול את התשובה הזו .אנחנו לא יודעים דבר לגבי מה שקורה ביום
יפה ,ולכן תשובה זו נפסלת.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לשאלה זו שני סידורים אפשריים ,חשוב לשים לב לסדר התיישבות הילדות בהתאם לנתונים.
סידור ראשון :ראשית התיישבה ילדה בשמלה ורודה בכסא השני מימין ,לאחר מכן חייבת להתיישב ילדה בשמלה צהובה
(בהתאם לנתון הראשון) ,נניח וילדה זו התיישבה מימין לילדה בשמלה הורודה .כעת מתיישבת ילדה בשמלה ורודה ,היא
תתיישב משמאל לילדה הראשונה בשמלה הורודה (בהתאם לנתון השני) ,ואילו במקום האחרון שנותר ,השמאלי ביותר,
תתיישב הילדה בשמלה הצהובה .קיבלנו סדר ישיבה כזה:
צהובה ורודה ורודה צהובה.
סידור שני  :ראשית התיישבה הילדה בשמלה ורודה בכסא השני מימין ,לאחר מכן חייבת להתיישב ילדה בשמלה צהובה
(בהתאם לנתון הראשון) ,נניח וילדה זו התיישבה משמאל לילדה בשמלה הורודה .כעת מתיישבת ילדה בשמלה הורודה ,היא
תתיישב מימין לילדה הראשונה בשמלה הורודה (בהתאם לנתון השני) ,ואילו במקום האחרון שנותר ,השמאלי ביותר ,תתיישב
הילדה בשמלה הצהובה .קיבלנו סדר ישיבה כזה:
ורודה ורודה צהובה צהובה.
אלו שני הסידורים האפשריים ,כעת נעבור על התשובות וננסה להבין אילו מן האפשרויות הבאות תתכן ,אם תופיע תשובה
שאינה תואמת אף אחד מן הסידורים -נפסול אותה.
( )1תשובה זו מתאימה לסידור השני ,היא מציגה את הילדה השנייה משמאל ,ולכן זוהי התשובה הנכונה.
( )2תשובה זו אינה מתאימה לאף אחד מהסידורים האפשריים ולכן נפסלת.
( )3תשובה זו אינה מתאימה לאף אחד מהסידורים האפשריים ולכן נפסלת.

( )4תשובה זו אינה מתאימה לאף אחד מהסידורים האפשריים ,בשני הסידורים יושבת ילדה בשמלה צהובה במושב השמאלי
ביותר ,ולכן התשובה נפסלת.

הבנת הנקרא
 .15התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
( )1לא צוין דבר בנוגע לאחריות אלי הדתות הפוליתיאיסטיות ,ולכן תשובה זו אינה נכונה.
( )2בשורות  3-9מצוין כי לא כל האלים בדתות הפוליתיאיסטיות מתאפיינים בטוב ,יש מקום בדתות אלה לאלים טובים
ורעים ,ולכן תשובה זו אינה נכונה.
( )3בשורות  3-9צוין כי ישנם אלים טובים ורעים בדתות פוליתיאיסטיות ,ולכן אין צורך בתיאודיציה על מנת למצוא הסבר
לשאלה "כיצד יכולים הרע והרוע להתקיים בעולם הנמצא תחת השגחתו של אל טוב ומטיב" כיוון ששאלה זו אינה נשאלת
ואינה תואמת את תפיסת הדתות הללו .תשובה נכונה.
( )4לו קיום הרוע בעולם היה סותר את דמותם של אלי הדתות הפוליתיאיסטיות ,הדתות הללו היו זקוקות לתיאודיציה ,ולכן
תשובה זו אינה הגיונית ואינה נכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
( )1בשורה  10-11מוסבר כי האל הטוב חף לחלוטין מכל אחריות בנוגע לרע בעולם ,אך כל הרוע והסבר מקורם באל הרע .מכן
שאין זה מדויק לטעון כי בהתאם לדת הזורואיסטרית האלים חפים מכל אחריות בנוגע לרע בעולם .תשובה לא נכונה.
( )2שורות  1-6מסבירות שהאדם הינו "ייצור ביניים" בו ישנם יסודות רוע וטוב ,לא נאמר כי לצדיקים לא ייתכן שיהיו כלל
יסודות רעים ,ולכן תשובה זו אינה נכונה.
( )3לפי הדת הזורואיסטרית האלוהות הינה דואלית ,יש אל אחד רע והשני טוב ,אין אל המכיל בתוכו יסודות טובים ורעים
כאחד .תשובה לא נכונה.
( )4מכיוון שדניאל רואה עצמו כצדיק ,הוא ככל הנראה מאמין שהוא מבצע מעשים טובים ,ובשורה  6נאמר כי "על ידי מעשים
טובים מסייע האדם לאלוהות הטובה במאבקה באלוהות הרעה" ,ולכן תשובה זו נכונה.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
( )1התפיסה כי האדם הוא מקור כל הרוע אינה עומדת בסתירה לשני עקרונות היסוד של המונותיאיזם ,אלא דווקא מחזקת
אותם ,כיוון שהיא מאפשרת לשניהם להתקיים במקביל .תשובה לא נכונה.
( )2העונש שהאדם נענש על עוולותיו וחטאיו אינו פוגע או סותר את היסוד לפיו האל הינו כל יכול .תשובה לא נכונה.
( )3אם האל הינו כל יכול וגם מטיב ,היינו מניחים כי הוא יגרום לכך שלא יהיה רוע בעולם ,לכן שני עקרונות היסוד הללו
מכילים סתירה ביניהם .תשובה נכונה.
( )4הניסיון להצדיק את האל לא סותר את האמונה בטובו ובכל יכולתו ,תשובה לא נכונה.
 .18התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
( )1לא הגיוני שהעמדת הצדיק בניסיון תהיה על מנת להמחיש שסבלות האדם הם עונש על חטאיו ,כיוון שמדובר באדם צדיק
ולא אמורים להיות לא חטאים .יש סתירה בתשובה זו ולכן היא נפסלת.

( )2לפי שורה  20העמדת הצדיק בניסיון בודקת את עוצמת אמונתו ונאמנותו של הצדק באל ,אך אינה קשורה בהכרח בחיי
העולם הבא .אדם צריך לשאוף להיות מאמין ונאמן גם ללא ההבטחה לחיים בעולם הבא ,תשובה לא נכונה.
( )3איוב מובא כדוגמא בפסקה השנייה לאדם צדיק אשר נענש על לא עוול בכפו ,אם כן -אם הוא צדיק מדוע הוא נענש?
התשובה לכך היא העמדת הצדיק בניסיון ,זוהי התשובה לשאלה מדוע גם צדיקים סובלים .תשובה נכונה.
( )4לא הגיוני שאדם צדיק שהועמד בניסיון בחר ברע ,לו היה בוחר ברע הוא לא היה נקרא צדיק .תשובה לא נכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
( )1לפי טענת התיאולוגים בפסקה השלישית ,אדם צדיק אשר חי חיים מלאי סבל ,שכרו מובטח לו בגן עדן .לכן יכול להיווצר
מצב בו אדם ייחשב לצדיק אך יחיה חיים קשים .בהתאם לכך יכול להיווצר מצב הפוך בו אדם רשע יחיה חיים מאושרים
בעולם הזה ,אך הוא ייענש על כך בעולם הבא .זוהי התשובה הנכונה.
( )2שורה  19מראה כי אדם יכול לפעול מרצונו החופשי ולבחור ברוע ,לכן עצם היותו של אשחר איש רע לא מעידה על כך
שהוא לא פועל מתוך רצון חופשי .תשובה לא נכונה.
( )3על פי הדת המונותאיסטית האדם הינו אדם בעל רצון חופשי שיכול לבחור לנהוג ברוע או בטוב ,קיומו של אשחר לא
סותר קביעה זו ולכן היא אינה נכונה.
( )4בסוף הפסקה השלישית מוסבר כי על פי התאולוגים אדם ייענש בעולם הבא ולא בעולם הזה ,ולכן תשובה זו אינה נכונה.
 .31התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :ההנחה עליה נשענים תאולוגים המתנערים מעקרון האומניסיינסיה הינה "אומניסיינסיה
אינה בגדר מעלה בכלל .נהפוך הוא :האל נעלה מכדי שיתעניין ויעסוק ביצורים הנחותים בעולם .מעצם היותו שלם ומושלם
נובע כי עליו להכיר רק את מה ששלם ומושלם ,כלומר את עצמו בלבד( ".שורות .)27-21
( )1במידה והארכיבישוף היה טוען כי האל מכיר גם את מה ששלם ומושלם ,הוא לא היה סותר את הנחת התיאולוגים אלא
דווקא מתיישר לפיה ,ולכן תשובה זו אינה נכונה.
( )2במידה והארכיבישוף היה טוען כי אפשר שהאל אינו יודע ואינו מכיר את כל עולמו ,הוא גם לא היה סותר את הנחת
התאולוגים אלא דווקא מתיישר לפיה ,כיוון שלטענתו האל היה מכיר את עצמו בלבד .התשובה נפסלת.
( )3במידה והארכיבישוף היה טוען כי לא ייתכן שהתעניינות בברואים היא מעלה ,הוא לא היה סותר את הנחת התאולוגים
אלא דווקא מתיישר לפיה ,טוען כי אומניסיינסיה אינה בגדר מעלה בכלל .תשובה לא נכונה.
( )4במידה והארכיבישוף היה טוען כי ידיעת העולם והברואים היא מעלה ,הוא היה מצליח לסתור את הנחת התאולוגים,
ניתן היה להסיק מדבריו כי האל כן מתעניין בנעשה בעולמו ולא בעצמו בלבד ,ואומניסיינסיה תחשב למעלה .תשובה
נכונה.
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השלמת משפטים
.1

אוכמניות מגודלות בחווה באזורים רבים בעולם ,אך הפרי גדל גם בטבע.
תשובה הנכונה היא (.)2

תשובה  -smells:1מריח
תשובה  -grows :2גדל
תשובה  -bakes :3אופה
תשובה  -hides :4מתחבא

.1

קרבון מונו אוקסיד ,גז רעיל נטול צבע ונטול ריח ,מסוכן באופן מיוחד כיוון שאנשים עלולים לשאוף אותו מבלי להיות מודעים
לעובדה שהם עושים זאת.
התשובה הנכונה היא (.)1

תשובה  -aware:1מודע
תשובה  -mistaken :2טועה או שוגה
תשובה  -amused :3משועשע
תשובה -modest :4צנוע

.3

למרות שיבלות עלולות להופיע בכל מקום בגוף ,הן נמצאות באופן הנפוץ ביותר בידיים.
התשובה הנכונה היא (.)3

תשובה  -somehow:1איך שהוא
תשובה  -instead :2במקום
תשובה  -anywhere :3בכל מקום
תשובה  -whenever :4מתי שהוא

.4

המינגווי תמיד ביצע מספר עצום של שכתובים בזמן שעבד על הרומנים שלו ,והודה פעם כי הוא שינה את סופו של הקץ
לנשק שלושים ותשע פעמים.
התשובה הנכונה היא (.)1

תשובה  -rewriting:1שכתוב ,כתיבה מחדש
תשובה  -recording :2הקלטה
תשובה  -explaining :3מתן הסבר
תשובה  -comparing :4השוואה

 .5בעוד שמרבית סוגי האצות נחשבות לצמחים ,האצות הכחולות -ירוקות מסווגות כחיידק.
התשובה הנכונה היא (.)4

תשובה  -devoted to:1מוקדש ל...
תשובה  -preceded by :2קדם ל...
תשובה  -grateful for :3אסיר תודה עבור...
תשובה  -classified as :4מסווג כ...

.6

אובדן שמיעה ואף חירשות מוחלטת עלולים להיגרם מחשיפה מוארכת לרעש חזק.
התשובה הנכונה היא (.)3

תשובה  -compassion:1חמלה
תשובה  -surrender :2כניעה
תשובה  -exposure :3חשיפה
תשובה  -infidelity :4אי נאמנות

.7

הדפוסים הקישוטיים ,הצורות המופשטות והצבעים העזים אשר אופייניים לסגנונו של גוגן ,נראים באופן מובהק בציורו
המשיח הצהוב.
התשובה הנכונה היא (.)4

תשובה  -committed to:1מחויב ל...
תשובה  -dependent on :2תלוי ב...
תשובה  -managed by :3מנוהל על ידי...
תשובה  -typical of :4אופייני ל...

.8

חלק מהזואולוגים מאמינים כי הקשר בין הפילה האם לבן צאצאה הינו חזק כמו הקשר בין האם האנושית לבין בנה.
התשובה הנכונה היא (.)3

תשובה  -scar:1צלקת
תשובה -tube :2צינור
תשובה  -bond :3קשר
תשובה  -mist :4ערפל

.9

תחרות עם יצרני מכוניות זרים אילצו את יוצרי המכוניות האמריקנים להפוך את עיצוביהם למודרניים ולהוריד את
מחיריהם.
התשובה הנכונה היא (.)3

תשובה  -expectation:1ציפייה
תשובה -confusion :2בלבול
תשובה  -competition :3תחרות
תשובה  -exploration :4חקירה
 .11יוני נודדות נכחדו כיום ,אך במאה ה 18-כמות גדולה שלהם יחלה להימצא לאורכו ולרוחבו של חלקו המזרחי של אמריקה
הצפונית.
התשובה הנכונה היא (.)2

תשובה  -despite:1למרות
תשובה  -throughout :2לאורכו ולרוחבו
תשובה  -during :3במשך
תשובה  -beneath :4מתחת
 .11כפותיו הקדמיות של הנמר כוללות חמש בהונות בכל כפה ,כפותיו האחוריות כוללות ארבע בלבד.
התשובה הנכונה היא (.)4

תשובה  -crude:1גלמי ,גס
תשובה  -numb :2חסר תחושה
תשובה  -lean :3רזה וכחוש
תשובה  -hind :4אחורי

 .11אונטריו הינה עשירה ומבורכת במים ,אשר מהווים עד שישית משטח פניה.
התשובה הנכונה היא (.)4

( -intimidated)1מאוים
( -Redeemed )3גאל
( -Dispensed )4חילק ,נתן
( -richly endowed )4עשיר ומבורך ב...

ניסוח מחדש
 .13לווייתנים בעלי שיניים נוטים להיות פחות גדולים מאשר לווייתני מזיפות.
התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה  :1ישנם פחות לווייתנים בעלי שיניים מאשר לווייתני מזיפות .במשפט המקורי לא הייתה התייחסות למספר
הלווייתנים אלא לגודלם ,התשובה נפסלת.
תשובה :2לווייתני מזיפות הינם לרוב גדולים יותר מלווייתנים בעלי שיניים .התשובה הנכונה.
תשובה  :3לווייתני מזיפות חיים זמן רב יותר מאשר לווייתנים בעלי שיניים .לא הייתה התייחסות לאורך חיי הלווייתנים אלא
לגודלם ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4לווייתנים בעלי שיניים אוכלים פחות מאשר לווייתני מזיפות .לא הייתה התייחסות לכמות האוכל אותם אוכלים
לווייתנים אלא לגודלם ,התשובה נפסלת.
 .14מפתיע כמה מעט היה ידוע על המורכבות הפונקציונאלית והאקוסטית של שירת הציפור עד המחצית השנייה של המאה
העשרים.
התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  :1באופן מפתיע ,שירת הציפור הינה כה מורכבת מבחינה פונקציונאלית ואקוסטית עד שלא ניתן היה לחקור אותה
באופן סיסטמתי עד המחצית השנייה של המאה העשרים .במשפט המקורי לא צוין דבר לגבי הסיבות שבגללן לא נחקרה שירת
הציפור ,אלא רק שלא היה מספיק ידע .התשובה נפסלת.
תשובה  :2לפני המחצית השנייה של המאה העשרים נתגלה כי שירת הציפור הינה מורכבת באופן מפתיע מבחינת
הפונקציונאליות והאקוסטיות שלה .במשפט המקורי ההפתעה התייחסה לכמות הידע המועט ולא למורכבות שירת הציפור,
כמו כן אין התייחסות לדברים שנתגלו לפני המחצית השנייה של המאה העשרים .התשובה נפסלת.
תשובה  :3זה מפתיע שהיה ידוע כל כך מעט לפני המחצית השנייה של המאה העשרים לגבי מורכבות שירת הציפור ,הן מבחינה
פונקציונאלית והן מבחינה אקוסטית .התשובה הנכונה.
תשובה  :4באופן מפתיע ,המעט שידוע לנו על המורכבות הפונקציונאלית והאקוסטית של שירת הציפור נתגלה לפני המחצית
השנייה של המאה העשרים .במשפט המקורי נטען כי במחצית השנייה של המאה העשרים היה ידוע מעט מאוד לגבי מורכבות
שירת הציפור ,התשובה אינה מדויקת ולכן נפסלת.
 .15מבקרים טוענים כי מדענים מתעלמים מהתקשורת המתרחשת בין בעלי חיים כיוון שהם מפחדים שיאשימו אותם
באנתרופומורפיזם -שיוך תכונות אנושיות לבעלי חיים.

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1לפי המבקרים ,מדענים לא רוצים שיאשימו אותם בשיוך תכונות אנושיות לבעלי חיים ,ולכן הם מתעלמים
מהתקשורת הקיימת בין בעלי חיים .התשובה מתאימה למשפט המקורי ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2מבקרים טוענים כי אפילו אם המדענים לא פחדו מאנתרופומורפיזם ,הם עדיין היו מתקשים במחקר התקשורת בין
בעלי החיים .במשפט המקורי נטען כי המדענים מפחדים שיאשימו אותם באנתרופומורפיזם ,במשפט זה מציינים מה היה קורה
לו המדענים לא היו מפחדים -יש פה הוספת מידע שאינו קיים במשפט המקורי .התשובה נפסלת.
תשובה  :3שיוך תכונות אנושיות לבעלי חיים הינו מה שהמבקרים מאשימים שהמדענים עושים כאשר הם חוקרים את
תקשורת בעלי החיים .במשפט המקורי נטען שעלולים להאשים את המדענים בשיוך תכונות אנושיות לבעלי חיים ,אך לא מצוין
כי המבקרים במשפט הם אלו המאשימים .התשובה נפסלת.
תשובה  :4מדענים מכחישים כל קשר בין כישלונם לחקור את התקשורת בין בעלי חיים ובין ההאשמות באנתרופומורפיזם
הנקראות ע"י מבקרים .במשפט המקורי המדענים לא הכחישו דבר ,לא צוין כי הם נכשלו בחקירת התקשורת בין בעלי חיים,
ולא צוין כי המבקרים הם אלו המאשימים באנתרופומורפיזם .התשובה נפסלת.
 .16החרם הגלובלי על מכירת שנהב הוטמע באופן כה אפקטיבי עד שמספר הפילים הגיעה לרמות שיא באזורים מסוימים
באפריקה.
התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה :1אוכלוסיית הפילים באזורים מסוימים באפריקה גבוה יותר מאי פעם ,זאת הודות לאכיפה המוצלחת של האיסור
הבינלאומי על מכירת שנהב .המשפט תואם את המשפט המקורי ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2למרות שחרם גלובלי על מכירת שנהב הוטמע באופן מוצלח ,עדיין לא נראה אפקט על גודל אוכלוסיית הפילים
באפריקה .במשפט המקורי נאמר בפירוש כי מספר הפילים הגיע לרמות שיא באזורים מסוימים באפריקה ,כלומר שהחרם כן
השפיע על אוכלוסיית הפילים ביבשת זו .התשובה נפסלת.
תשובה  :3למרות החרם הבינלאומי ,מכירות שנהב הגיעו לרמות שיא ומסכנות את אוכלוסיית הפילים באפריקה .במשפט
המקורי נאמר כי אוכלוסיית הפילים באזורים מסוימים באפריקה הגיעה לרמות שיא ,ולא מכירת השנהב .המשפט סותר את
המשפט המקורי ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :4מגבלות ברחבי העולם על מכירת שנהב צפויות לגרום לעלייה בגודל אוכלוסיית הפילים בחלקים רבים באפריקה.
המשפט המקורי טוען שכבר ניכרת עלייה בגודל אוכלוסיית הפילים באפריקה ,ואילו משפט זה טוען כי השינוי הינו עתידי .יש
שוני בזמני המשפט ,ולכן התשובה נפסלת.
 .17אמני רנסנס רבים אשר הוכשרו תחילה כצורפים הפכו בהמשך לציירים ,אדריכלים ופסלי ברונזה ,אך מעטים הגיעו להכרה
כפסלי שיש; אנדריאה דל וורוצ'יו הינו אחד מהמקרים יוצאי הדופן.
התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1אנדריאה דל וורוצ'יו היה שונה ממרבית פסלי הרנסנס בכך שהוא תמיד ידע שהוא רוצה לעבוד עם שיש ולא עם זהב.
במשפט המקורי לא הייתה התייחסות כלל לרצונותיו ותכנוניו של אנדריאה ,הוא היה שונה ממרבית אנשי הרנסנס כיוון שהוא
היה נודע כפסל שיש .התשובה הזו סותרת את המשפט המקורי ומוסיפה מידע ,ולכן נפסלת.
תשובה :2אנדריאה דל וורוצ'יו היה בין המספר המצומצם של אמני הרנסנס אשר החלו את עבודתם כצורפים ובהמשך הצטיינו
ביצירת פסלי שיש .התשובה תואמת את המשפט המקורי ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3מרבית אמני הרנסנס עבוד כציירים ,אדריכלים או פסלים; לעומת זאת אנדריאה דל וורוצ'יו הגיע להכרה כצורף.
במשפט המקורי צוין בעקיפין כי אנדריאה הינו פסל שיש ולא צורף,המשפט סותר את המשפט המקורי ולכן נפסל.

תשובה  :4פסלי השיש של אמן הרנסנס אנדריאה דל וורוצ'יו הינם יוצאי דופן ,והשפעת הכשרתו כצורף ניכרת באופן מובהק.
המשפט המקורי טוען כי אנדריאה הינו יוצא דופן בשל עבודתו ,אך לא נאמר דבר לגבי פסלי השיש עצמם .כמו כן לא צוין כי
הכשרתו כצורף השפיעה באופן ניכר על פסליו .התשובה מוסיפה מידע שלא קיים במשפט המקורי ,ויוצרת ייחוס לא נכון של
תיאור לגורם ולכם נפסלת.
 .18ספרות ילדים שופעת בסיפורים על גבורה עילאית ועבריינות/רשעות.
התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1מרבית האנשים מכירים את הגיבורים והעבריינים בספרי הילדים .המשפט המקורי לא מתייחס כלל לאנשים
הקוראים ספרי ילדים ,ולא לדמויות הגיבורים והעבריינים .התשובה נפסלת.
תשובה  :2ספרות ילדים מנסה להראות הבדלים בין טוב לרע .המשפט המקורי לא הציג שום התייחסות לניסיון להפריד בין
טוב לרע ,להיפך הוא אמר כי יש בספרות ילדים גם גבורה וגם עבריינות ולא אזכר הבדלים ביניהם ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3הדמויות הפופולאריות ביותר בספרות ילדים הינן העבריינים והגיבורים .במשפט המקורי לא אוזכרו דמויות ,ולא
צוין דבר בנוגע לפופולאריות הדמויות ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4ספרות ילדים הינה מלאה בסיפורים על גבורה ורשעות .התשובה מתאימה באופן מדויק למשפט המקורי ,ולכן זוהי
התשובה הנכונה.
 .19מחקרו של ההיסטוריון רוברט קוקס משנת  1965בנושא גזענות באמריקה מייצג תפנית רדיקלית ממרבית התפיסות בנושא
באותו הזמן.
התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1מחקרו של רוברט קוקס ב 1693-בנושא גזענות באמריקה שיקף את השינויים הדרמטיים בדעות החברתיות אשר
התרחשו באותם הזמנים .מחקרו של קוקס היה רדיקלי בפני עצמו ,ולא עסק בשינויים הדרמטיים של החברה ,יש פה שיוך לא
נכון ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :2כאשר מחקרו של רוברט קוקס בנושא גזענות הופיע בשנת  ,1693רעיונותיו נראו רדיקלים ,אך הם לא נראים כך
כיום .במשפט המקורי לא הייתה התייחסות כלל לזמננו אנו אלא רק לתקופת שנת  ,1693שיוך לא נכון של זמנים ולכן התשובה
נפסלת.
תשובה :3מרבית המחקרים בני זמננו בנושא גזענות באמריקה אינם משתמשים יותר בגישה אותה הציג רוברט קוקס ב.1693-
שוב ,אין במשפט המקורי התייחסות לזמננו אנו ,התשובה נפסלת.
תשובה :4במחקרו משנת  ,1693רוברט קוקס השתמש בגישה שונה לחלוטין בנוגע לגזענות באמריקה לעומת הגישה הרווחת
באותם זמנים .התייחסות זמנים ושיוך נכון ,המשפט תואם את המשפט המקורי ולכן זוהי התשובה הנכונה.

קטע קריאה 1
 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
( )1שני ספריו של סטיבנסון מצוינים רק פעם אחת בפסקה הראשונה ,ולאחר מכן אין התייחסות נוספת אליהם ולכן תשובה זו
אינה נכונה.
( )2כלל הטקסט מתייחס לחייו של סטיבנסון ,מילדותו דרך נישואיו ומסעו בכלל אירופה ובסמואה ועד למותו ,לכן זוהי
התשובה הנכונה.
( )3תיאור המסע לימות הדרום קיים רק בפסקה האחרונה ,זה אינו מספיק על מנת לתת כותרת לטקסט ,תשובה לא נכונה.
( )4החיים בסמואה מתוארים רק בפסקה האחרונה זה אינו מספיק על מנת לתת כותרת לטקסט ,תשובה לא נכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
( )1בשורה הרביעית מצוין כי הספר אהוד גם על ילדים וגם על מבוגרים ,לא צוינה העדפה לטובת הילדים ולכן תשובה זו אינה
נכונה.
( )2בשורה השנייה צוין כי כתביו נשארו פופולאריים עד היום ,ביניהם ספרו "אי המטמון" .זוהי התשובה הנכונה.
(" )3אי המטמון" הינו ספר שסטיבנסון כתב ולא ספר שהוא אהב לקרוא .תשובה לא נכונה.
( )4לא צוין בשום מקום שהספר "אי המטמון" נכתב על חיי סטיבנסון ,תשובה לא נכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
( )1הפסקה השנייה מספרת על ילדותו של סטיבנסון ,ומציינת שהוא תמיד חיפש אחר הרפתקאות אך אינה מפרטת דבר על
הרפתקאות אלו ,לכן תשובה זו אינה נכונה.
( )2הפסקה השנייה מספרת על ילדותו של סטיבנסון -היכן גדל ומה עשה .זוהי התשובה הנכונה.
( )3לא צוין דבר בנוגע למשפחתו סטיבנסון ,תשובה לא נכונה.
( )4בפסקה זו צוין כי סטיבנסון אהב לקרוא ,אך לא פורט דבר על הספרים אותם קרא .תשובה לא נכונה.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
( )1בשורה מספר  1כתוב כי סטיבנסון פגש והתאהב בפאני אוסבורן ב ,1179-תשובה לא נכונה.
( )2בשורה האחרונה של הטקסט כתוב כי סטיבנסון נפטר מהתקף לב בשנת  ,1164תשובה לא נכונה.
( )3בשורות  10-12מצוין כי רק שמונה שנים לאחר  1110החליט סטיבנסון להפליג לימות הדרום ,תשובה לא נכונה.
( )4בשורה  6כתוב במפורשות שסטיבנסון ופאני אוסבורן נישאו בשנת  .1110תשובה נכונה.

 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
הפסקה האחרונה מתארת את מעבר סטיבנסון לסמואה.
בשורה  13מתואר כי סטיבנסון ואשתו החליטו לעבור לסמואה ,לא צוין דבר בנוגע להזמנה ע"י בני סמואה ,תשובה לא נכונה.
בשורה  14מתואר כי סטיבנסון ואשתו בנו בעצמם בית גדול בסמואה ,לא צוין דבר בנוגע לבניית הבית ע"י בני סמואה ,תשובה
לא נכונה.
בפסקה האחרונה לא כתוב שסטיבנסון דיבר בשפת סמואה ככל ,תשובה לא נכונה.
בשורה  13כתוב שבני סמואה העריכו את אדיבותו של סטיבנסון ,כמו כן בשורה  19כתוב שהדרך שהובילה לביתו של סטיבנסון
נקראה "דרכו של הלב האוהב" ,שני מקרים אלו מעידים על כך שבני סמואה אהבו והעריכו את סטיבנסון ,תשובה נכונה.

קטע קריאה 1
 .15התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
( )1המחלה אנורקסיה נרווזה אומנם מצוינת בפסקה השלישית ,אך אין התייחסות נוספת אליה לאורך הטקסט ,או השוואה
בינה לבין דיסמורפיית שריר ולכן תשובה זו אינה נכונה.
( )2הטקסט מתאר את החולים בדיסמורפיית שריר ,אך לא מסביר מדוע המחלה מתרחשת או מהן הדרכים לטפל בה ,ולכן
תשובה זו אינה נכונה.
( )3ההתייחסות לנשים אשר מתעסקות בגודלן ומשקלן קיימת רק בפסקה השלישית ולא לכל אורך הטקסט ,ולכן תשובה זו
אינה נכונה.
( )4הטקסט מתאר את הפרעת דיסמורפיית שריר לכל אורכו ,ובפסקה השנייה מצוין כי ההפרעה משפיעה על מספר הולך
ועולה של גברים בשנים האחרונות ,לכן זוהי התשובה הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
בהמשך הטקסט מסבירים על דיסמורפיית שריר ,בהתאם להסבר אנחנו מבינים כי הפסקה הראשונה מציגה לנו מתאבק שרירי
וחזק אשר תופס את גודל גופו ושריריו אחרת לעומת תפיסת שאר האנשים המביטים בו ,בדיוק בהתאם להגדרות בפסקה
השנייה .המתאבק רואה את עצמו באדם רזה וכחוש בעל משקל נמוך במקום אדם חזק ושרירי בעל משקל גבוה ,ואילו חולי
אנורקסיה נרווזה דווקא רואים את עצמם כבעלי משקל גבוה כאשר משקלם נמוך ,לכן ההכוונה כאן הינה למחלת דיסמורפיית
שריר ולא לאנורקסיה נרווזה ,תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
הפסקה השנייה מתארת את מאפייני האנשים הסובלים מדיסמורפיית שריר.
( )1לא צוין שהרמת משקולות באופן ספציפי גורמת לדיסמורפיית שריר ,תשובה לא נכונה.
( )2אומנם צוין בפסקה שהמחלה אופיינית יותר לגברים ,אך השאלה דורשת לדעת מהו הרעיון המרכזי של הפסקה השנייה,
והדיון בין תפוצת המחלה בנשים לעומת דברים אינו מהווה חלק מהותי בפסקה .תשובה לא נכונה.
( )3לא צוין דבר בפסקה השנייה בנוגע לעזרה לחולי דיסמורפיית שריר ,תשובה לא נכונה.
( )4כאמור הפסקה מתארת את מאפייני חולי דיסמורפיית שריר ,זוהי התשובה הנכונה.

 .18התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
בשורה מספר  16 -11כתוב  :לא פשוט להבדיל בין גברים שפשוט מעוניינים בשרירים גדולים יותר (כלומר אינם סובלים
מדיסמורפיית שריר) לבין גברים שאינם תופסים את עצמם באופן מדויק (כלומר סובלים מדיסמורפיית שריר .ההבחנה הינה
בין גברים בריאים לגברים חולים ,ולא בין גברים עם גדלי שרירים שונים ,בין גברים לנשים או בין גברים שאוהבים או לא
אוהבים להתאמן .תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
המחלה מתייחסת לגברים שריריים שחושבים שהם קטנים וחלשים מדי .בשורה האחרונה מתאר פופ גברים חולים אשר
מתביישים לצאת מהבית בשל המחלה ,ולכן המילה  punyהיא הקרובה ביותר במשמעותה למילה  -smallקטן ,ולא לfat
(שמן)( strong ,חזק) או ( muscularשרירי).
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השלמת משפטים
.1

השחקן הצרפתי בנואה קונסטנט קוקלין ידוע בעיקר בשל משחקו כגיבור בהפקת התיאטרון .Cyrano de Bergerac
התשובה הנכונה היא (.)3

תשובה  -wearing:1לובש
תשובה  -drinking :2שותה
תשובה  -playing :3משחק
תשובה  -sleeping :4ישן

.1

דופל ,אריג הצמר העבה אשר משמש למעילים ותיקים ,נוצר במקור בעיר דופל ,בלגיה.
התשובה הנכונה היא (.)3

תשובה  -finally :1לבסוף
תשובה  -immediately :2באופן מיידי
תשובה  -originally :3במקור
תשובה  -similarly :4באותו האופן

.3

פנילקטונאוריה הינה הפרעה גנטית העלולה לגרום לנזק מוחי קבוע במידה ואינה מטופלת.
התשובה הנכונה היא (.)3

תשובה  -desire:1תשוקה
תשובה  -protest :2מחאה
תשובה  -cause :3לגרום
תשובה  -starve :4רעב

.4

אבירים מימי הביניים לקחו על עצמם משימות מסוכנות רק בכדי להרשים את הגבירות אותן אהבו.
התשובה הנכונה היא (.)3

תשובה  -betray:1לבגוד
תשובה  -define :2להגדיר
תשובה  -impress :3להרשים
תשובה  -establish :4לייסד ,לבסס

.5

בעקבות חוש ריחם המפותח עד מאוד ,כלבים מבחינים בריחות באופן טוב בהרבה מאשר בני אדם.
התשובה הנכונה היא (.)4

תשובה  -dearly:1מאוד
תשובה  -proudly :2בגאווה
תשובה  -safely :3בבטחה
תשובה  -highly :4עד מאוד
למרות משמעותן הדומה של המילים  dearlyו ,highly-לא נכון להשתמש בצירוף המילים  dearly- developedאלא
במילים .highly developed

.6

ישנם שניים עשר חודשים בלוח השנה הגרגוריאני.
התשובה הנכונה היא (.)4

תשובה  -address:1כתובת
תשובה  -cupboard:2ארון ,דלפק
תשובה  -apartment :3דירה
תשובה  -calendar :4לוח שנה

.7

השומרונים בונים את בתיהם מחמר כיוון שהיה להם מעט מאוד עץ או אבן.
התשובה הנכונה היא (.)2

תשובה  -but :1אבל
תשובה  -or :2או
תשובה  -if :3אם
תשובה  -on :4על

.8

סופרים בריטים רבים בשנות השישים רצו שספריהם ייפנו לקהל רחב ,בעקבות זאת הם ניסו להפוך אותם למובנים ל"אדם
מהרחוב" כשם שהם מובנים לאקדמאים ולעמיתיהם הסופרים.
התשובה הנכונה היא (.)4

תשובה  -irreversible:1בלתי הפיך
תשובה  -undeniable :2שלא ניתן להכחישו
תשובה  -pardonable :3שראוי לסליחה
תשובה  -comprehensible :4מובן ,ברור

.9

להותיר לנהר להציף אזור בו הוא לא יגרום לנזק הינה הדרך הטובה ביותר למנוע הצפות הרות אסון באזורים אחרים לאורך
הנהר.
התשובה הנכונה היא (.)2

תשובה  -removing:1להזיז
תשובה  -allowing :2להותיר ,להרשות
תשובה  -employing:3להעסיק
תשובה  -informing :4להודיע

 .11הזרעים האכילים של שיח הג'וג'ובה מהווים מקור חשוב למזון עבור עזי הבר ובעלי חיים אחרים.
התשובה הנכונה היא (.)2

תשובה  -invisible:1בלתי נראה
תשובה  -edible :2אכיל
תשובה  -flexible:3גמיש
תשובה  -legible :4קריא

 .11כילד ,היה גלילאו בעל כשרון בלתי רגיל בבניית צעצועים ,וכמו כן הראה נטייה טובה למוזיקה ואומנות.
התשובה הנכונה היא (.)4

תשובה  -latitude:1חופש פעולה
תשובה  -sanctity :2קדושה
תשובה  -monarchy:3מונרכיה ,שלטון מלוכני
תשובה  -aptitude :4נטייה ,כשרון

 .11שמם של מדעי חברה רבים ,כגון קרימינולוגיה ואנתרופולוגיה ,נגמרים בסיומת "ולוגיה" שפירושה "המחקר בנושא".
התשובה הנכונה היא (.)4

תשובה  -synonym:1מילה נרדפת
תשובה  -punctuation :2ניקוד
תשובה  -metaphor:3מטאפורה ,דימוי
תשובה  -suffix :4סיומת

ניסוח מחדש
 .13נותרו רק  86קאקפוס -סוג של ציפור -בעולם.
התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:

תשובה  :1רק  19קאקפוס עדיין חיים .התשובה תואמת את המשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2רק  19קאקפוס נראו אי פעם .מדובר בהקצנה של המשפט המקורי ,תשובה לא נכונה.
תשובה  :3קאקפוס חיים רק באזורים מסוימים בעולם .משפט זה מוסיף מידע למשפט המקורי ולכן נפסל.
תשובה :4ישנם סוגים רבים של קאקפוס בעולם .שוב תוספת של מידע למשפט המקורי ולכן נפסל.
 .14מכיוון שהמון פסטה ולחם נאכלים באיטליה ,חיטה הינה יבול מאוד חשוב שם.
התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:

תשובה  :1איטלקים אוכלים רק לחם ופסטה אשר עשויים מחיטה המיוצרת באיטליה .המשפט מוסיף מידע שלא
ידוע לנו מהמשפט המקורי ולכן נפסל.
תשובה  :2מרבית מיבולי החיטה האיטלקים משמשים להכנת לחם ופסטה .במשפט המקורי לא כמה מיבולי החיטה
באיטליה משמשים להכנת לחם ופסטה ,ולכן תשובה זו נפסלת.
תשובה  :3למרות שהאיטלקים אוכלים הרבה פסטה ולחם ,לא גדלה שם הרבה חיטה .המשפט סותר את המשפט
המקורי ומוסיף מידע ולכן נפסל.
תשובה  :4חיטה הינה יבול חשוב באיטליה ,שם אוכלים הרבה לחם ופסטה .המשפט תואם כמעט לחלוטין את
המשפט המקורי ולכן זוהי התשובה הנכונה.
 .15ב ,1493-קולומבוס חזר לספרד מאמריקה.
התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:

תשובה  :1ב ,1463-קולומבוס הפליג מספרד לאמריקה .ראשית לא צוין במשפט המקורי שקולומבוס הפליג (למרות
שאנחנו בספק אם הוא טס במטוס ,)...ושנית כתוב במפורשות שהוא חזר מאמריקה לספרד ולא להיפך ,המשפט
הפוך ולכן נפסל.
תשובה  :2קולומבוס שב לאמריקה מספרד ב .1463-שוב ,קולומבוס שב מאמריקה לספרד ולא להיפך ,התשובה
נפסלת.

תשובה  :3קולומבוס עזב את אמריקה ושב חזרה לספרד ב .1463-המשפט תואם את המשפט המקורי ולכן זוהי
התשובה הנכונה.
תשובה  :4ב ,1643-קולומבוס ביקר בספרד ואמריקה שוב .המשפט המקורי לא ציין שקולומבוס ביקר שוב בשתי
המדינות ,ולא אמר שהוא היה בשתיהן באותה השנה ,התשובה נפסלת.
 .16תרומתו המשפיעה ביותר של קרל יונג לעולם הפסיכולוגיה הינה תוצר של שיתוף פעולה עם אשתו ,אמה.
התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:

תשובה  :1ללא עידוד מאשתו אמה ,הפסיכולוג קרל יונג לא היה משלים חלק מעבודותיו המשמעותיות ביותר.
המשפט מוסיף מידע וסותר את המשפט המקורי ,נאמר כי קרל יונג שיתף פעולה עם אשתו ולא עודד על ידה.
התשובה נפסלת.
תשובה  :2חלק מעבודותיו המפורסמות ביותר של הפסיכולוג קרל יונג נכתבו למעשה על ידי אשתו ,אמה .שוב ,נאמר
שאמה שיתפה פעולה עם קרל יונג ולא כתבה דבר במקומו ,סותר את המשפט המקורי ולכן נפסל.
תשובה :3המאמצים המשותפים של קרל ואמה יונג הובילו לתרומותיו החשובות ביותר של יונג לעולם הפסיכולוגיה.
פה מצוין כי קרל ואמה אכן שיתפו פעולה ,התשובה תואמת את המשפט המקורי ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה :4תרומתו המעניינת ביותר של קרל יונג לעולם הפסיכולוגיה מראה את השפעת אשתו ,אמה .במשפט המקורי נטען כי
אמה עבדה יחד עם קרל יונג ,ולאו דווקא השפיעה עליו ,לא תואם במדויק את המשפט המקורי ולכן נפסל.
 .17הודות לזיהוי המוקדם של האתלטים הכישרוניים ,והמימון הנדיב של המדינה ,מדינות ברית המועצות לשעבר שולטות
בהתעמלות הבין-לאומית יותר ארבעים שנה.
התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:

תשובה  :1במשך שנים רבות ,ברית המועצות לשעבר הצליחו לייצר מתעמלים ברמה כלל עולמית בעזרת סיפוק
כמויות גדולות של כסף לאתלטים ואימונים אינטנסיביים .במשפט המקורי לא הזכירו את אימוני האתלטים,
התשובה מוסיפה מידע ולכן נפסלת.
תשובה  :2אחת הסיבות שמדינות ברית המועצות לשעבר כה מצליחות בזיהוי מתעמלים כשרונים הנה סכומי הכסף
הגדולים שהמדינה מספקת למטרה זו מזה יותר מארבעים שנה .במשפט המקורי צוין שהמדינות שולטות
בהתעמלות בין לאומית מזה יותר מארבעים שנה ,אך לא צוין שבמשך כל שנים אלה אכן נתרמו סכומי כסף כה רבים
התשובה נפסלת.
תשובה :3מדינות ברית המועצות לשעבר היו מנהיגות בהתעמלות במשך שנים רבות כיוון שהן השקיעו כסף רב
בספורט וזיהו אתלטים כשרונים בגיל צעיר .המשפט תואם את המשפט המקורי ולכן זוהי התשובה.
תשובה :4מזה יותר מארבעים שנה ,מתעמלים מברית המועצות לשעבר נחשבו לטובים בעולם ,אך מצב זה השתנה
כיום כיוון שהמדינה לא יכלה להרשות לעצמה את המימון וההכשרות של האתלטים .מוסיף מידע וסותר את
המשפט המקורי ולכן נפסל.

 .18תוכנית ממשלת סין לפתח את אזורה המערבי של המדינה ,בו רמת העוני גבוהה בהרבה בהשוואה לחוף המזרחי המשגשג,
כוללת בניית צינור הולכת גז טבעי כמו גם רשת כבישים ,שדות תעופה ופסי רכבת.
התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1למרות שממשלת סין כבר בנתה רשת של כבישים ,שדות תעופה ,פסי רכבת וצינורות הולכת גז טבעי באזור המערבי
של הסין ,שיעור העוני נותר גבוה בהרבה מזה הקיים בחוף המזרחי .המשפט המקורי דיבר על תוכניות עתידיות לבניית רשת
כבישים שדות תעופה וכ'ו ,ואילו במשפט זה נראה כי הדבר כבר נעשה .יש פה בלבול בזמנים ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :2אזורים רבים בסין משגשגים כעת ,הודות לבניית צינורות ההובלה של גז טבעי על ידי המדינה בחוף המזרחי ,ורשת
של כבישים ,שדות תעופה ופסי רכבת במערב .המשפט המקורי לא ציין מדוע הצד המזרחי משגשג ,כמו כן לפי המשפט המקורי
הכבישים ,שדות התעופה ופסי הרכבת טרם נבנו במערב ולכן תשובה זו אינה נכונה.
תשובה  :3בכדי להוריד את שיעור העוני ממשלת סין מתכננת לבנות צינור מוביל גז טבעי במזרח סין ,כמו גם מערכת כבישים,
שדות תעופה ופסי רכבת בצדה המזרחי .לפי המשפט המקורי כל השינויים אמורים להיות בצדה המערבי של סין ולא המזרחי,
ולכן תשובה זו אינה נכונה.
תשובה  :4הממשלה מתכננת לבנות צינור הובלת גז טבעי ומערכת כבישים ,שדות תעופה ופסי רכבת במערב סין ,אזור עני
בהרבה בהשוואה לאזורה המפותח והמשגשג של מזרח סין .התשובה תואמת את המשפט המקורי ולכן וזו התשובה הנכונה.
 .19הרמן מלוויל בילה את שנותיו האחרונות בערפיליות ,עבודתו כלל לא הוערכה ,אך הוא נחשב כיום לכותב רומנים במעמד
בינלאומי.
התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה : 1הרמן מלוויל בילה את שנותיו האחרונות בדכדוך בשל חוסר העניין בעבודותיו; הוא לא יכול היה לדמיין שהוא יהפוך
יום אחד לאחד מגדולי מחברי הרומנים בעולם .התשובה אינה נכונה ,אומנם נאמר שהרמן נחשב לכותב רומנים בין לאומי ,אך
לא צוין שהוא היה מהגדולים בעולם .יש פה הקצנה ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  : 2בסוף ימיו ,הרמן מלוויל הפך למחבר רומנים במעמד בין לאומי; עם זאת ,כיום ,מרבית מעבודותיו נחשבות
למעורפלות ולא בהירות .חייו האחרונות של הרמן התאפיינו בערפילות וחוסר בהירות ,לא עבודותיו ,ולכן תשובה זו אינה
נכונה.
תשובה  :3למרות שהרמן מלוויל נחשב כיום למחבר רומנים מפורסם ברמה בין לאומית ,העבודות שייצר במהלך שנותיו
האחרונות נותרו לא מוערכות .במשפט המקורי לא צוין כי הרמן כתב את עבודותיו הלא מוערכות דווקא בשנותיו האחרונות,
כמו כן כתוב כי כיום הוא נחשב למפורסם וחשוב ולכן יש להניח שעבודותיו כן מוערכות .תשובה זו נפסלת.
תשובה  :4במהלך סוף ימיו ,גם הרמן מלוויל וגם עבודותיו לא קיבלו תשומת לב רבה ,למרות שעבודתו כיום ידועה ומוערכת
ברחבי העולם .התשובה מתאימה למשפט המקורי ולכן זו התשובה הנכונה.

קטע קריאה 1
 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
( )1הקטע אינו משווה בין מנהגי "מארדי גראס" ברחבי העולם ,תשובה זו אינה נכונה ולכן נפסלת.
( )2כותרת צריכה להכיל את כל הטקסט ,אין הסבר לכל אורך הטקסט על הסיבות לכך שפסטיבל ה"מארדי גראס" כה
ידוע.תשובה לא נכונה.
( )3הטקסט מסביר תחילה את ההיסטוריה של ה"מארדי גראס" ולאחר מכן את אופן חגיגתו ,לכן זוהי התשובה הנכונה.
( )4הקטע אינו מסביר את הקשר בין "מארדי גראס" וה"לנט" .תשובה לא נכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
( )1לפי המשפט הראשון של הטקסט" ,מרדי גראס" נחגג יום לפני תחילת ה"לנט" .תשובה נכונה.
( )2מכיוון שישנו תאריך מדויק בו "מרדי גראס" נחגג ניתן להסיק כי הוא נחגג באותו היום במדינות שונות .התשובה אינה
נכונה.
( )3לפי שורות  3-4מקור חגיגת ה"מרדי גראס" הינו אצל הרומאים הקדומים ,אך אין זה אומר בהכרח שהוא נחגג לכבודם.
התשובה אינה נכונה.
( )4שורות  3-7מציגות מקומות שונים בעולם בהם נחגג ה"מרדי גראס" ,לכן אין להניח שהחג נחגג רק במדינות "רומאיות-
קתוליות" ,התשובה נפסלת.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
בשורה  1כתוב שמקור השם "מארדי גראס" הינו מצרפתית ,ומשמעותו -שלישי השמן .תשובה  3היא הנכונה.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
( )1הפסקה אכן עוסקת בתיאור חגיגות ה"מארדי גראס" בניו אורלינס ,תשובה נכונה.
( )2הפסקה אינה עוסקת בתיאור הארגונים אשר אחראים ל"מארדי גראס" בניו אורלינס .התשובה נפסלת.
( )3הפסקה לא מתארת מה אנשים הגרים בניו אורלינס חושבים על "מארדי גראס" .התשובה נפסלת.
( )4הפסקה אינה מסבירה מדוע לובשים תושבי ניו אורלינס תחפושות בעת ה"מארדי גראס" ,אלא מרק מציינת שהם עושים
זאת .התשובה נפסלת.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
( )1המנהג כן מתרחש בחגיגות ה"מארדי גראס" (שורה מספר  )16ולכן התשובה נפסלת.
( )2במהלך ה"מארדי גראס" בניו אורלינס אכן מגיעים תיירים רבים (שורה  )21ולכן תשובה זו נפסלת.
( )3בפסקה השלישית מתארים הולכת פרה שמנה ברחובות פאריס בעת חגיגת ה"מארדי גראס" ,אך השאלה דורשת להבין מה
לא נחגג בניו אורלינס ,ולכן זוהי התשובה הנכונה.
( )4לפי שורה  11אכן מקיימים מסיבות וריקודים בחגיגות ה"מארדי גראס" בניו אורלינס ולכן תשובה זו נפסלת.

קטע קריאה 1
 .15התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
בתחילת הפסקה הראשונה נאמר כי מדענים מניחים מזה שנים רבות כי לווייתנים התפתחו מיונקים בעלי ארבע רגליים אשר
חיו על האדמה ,אך השאלה שאינה ברורה היא כיצד הלווייתנים עברו מן היבשה לים ,כלומר כיצד הם הפכו לחיות ימיות .זוהי
תשובה מספר .1
( )2נפסל כיוון שאנחנו מניחים שהלווייתנים אכן הלכו על האדמה ,ולא שואלים זאת.
( ) 3כאמור ,אנחנו כבר מניחים שהלווייתנים התפתחו מיונק בעל ארבע רגליים ,זוהי לא השאלה הנשאלת ,התשובה נפסלת.
( )4אין אזכור לגבי מספר סוגי הלווייתנים ,התשובה נפסלת.

 .16התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
( )1שורות  11-12מתארות את קשיי האמבולוקטוס לנוע על האדמה בשל משקלו וצורת רגליו ,ואילו שורה  13מתארת כיצד
הוא צד במים .לכן יש להניח כי היה לו יותר קל לצוד על המים מאשר על האדמה ,ולכן התשובה נפסלת.
( )2שורות  11-12מתארות את קשיי האמבולוקטוס לנוע על האדמה ,ולכן זוהי התשובה הנכונה.
( )3בשורות  6-10מצוין כי האמבולוקטוס כן היה מסוגל לנוע על האדמה ,אך לא בנוחות רבה .תשובה מספר  3טוענת כי הוא
לא היה מסוגל לנוע כלל על האדמה ולכן היא נפסלת.
( )4בשורה מספר  13מתוארת תנועת האמבולוקטוס בעזרת הנעת עמוד השדרה במים ולא באדמה ,ולכן תשובה זו נפסלת.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
( )1השורות האחרונות של הפסקה השנייה מתארות את העצמות הקטנות שנמצאו במינים שונים של הלווייתנים המודרניים,
אשר מהוות עדות לנוכחות רגליים בעבר -זוהי התשובה הנכונה.
( )2העצמות הקטנות מעידות על נוכחות רגליים בעבר -סימן שהעיד על החיים באדמה ולא במים .התשובה נפסלת.
( )3העצמות הקטנות אומנם מעידות על נוכחות רגליים בעבר ,אך הן אינן מעידות בהכרח על האזור בו צדו הלווייתנים,
התשובה נפסלת.
( )4הלווייתן אכן יכול היה להניע את עצמו במים ,אך צוין כי פעולה זו נעשית בזכות העצמות הקטנות הללו ,התשובה נפסלת.
 .18התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
( )1הפסקה לא מדברת כלל על ההבדלים בין אמבולוקטוס לארכאוקטוס ,האמבולוקטוס ,התשובה נפסלת.
( )2לא צוין קשר בין מחקר בנושא לאמבולוקטוס לבין ידע בנוגע לפקיקטוס באופן ספציפי ,התשובה נפסלת.
( )3הפסקה נפתחת בהסבר כי יש עדיין הרבה מה ללמוד בנושא הלווייתנים הקדמוניים ,ושאר הפסקה ממשיכה לדון בנושא
ובמעט שאנו יודעים על העניין ,ולכן זוהי התשובה הנכונה.
( )4הפסקה לא מדגישה ,וודאי שלא עוסקת ,בחשיבות הסיווג המדוקדק של הלווייתנים ,התשובה נפסלת.

 .19התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
( )1השורה האחרונה מסבירה כי האמבולוקטוס מהווה מקור למידע חיוני בנוגע להיסטוריית הלווייתנים ,וכך ניתן להסיק
שהוא עוזר לנו לקשר בין הלווייתנים הקדמוניים ללווייתנים של היום .זוהי התשובה הנכונה.
( )2שורה  23מציינת בפירוש כי הלווייתן העתיק ביותר שנתגלה הוא הפקיקטוס (ולא האמבולוקטוס) ,אשר שרידיו הינם בני
 32מיליון שנים .תשובה לא נכונה.
( )3הפסקה השנייה מתארת את אורך חייו של האמבילוקטוס אשר חי גם על האדמה וגם במים ,תשובה לא נכונה.
( )4לא כתוב כי האמבילוקטוס גרם למדענים לסווג את סוגי הלווייתנים השונים ,תשובה לא נכונה.

