פרק חשיבה כמותית :1
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התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי:

m  x  y 5
5 m  x  y
 Mהינו מספר שלם ושלילי ,כאשר נחבר מספר זה עם ( 5צד שמאל של המשוואה) נקבל מספר שלם הקטן מחמש .מספר זה
שווה ל ,x+y-ולכן תשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -הצבת מספרים בתשובות:
נציב מספר בכל אחת מהתשובות ונבדוק האם  mיוצא בהכרח מספר שלם ושלילי.
( )1מספר שלם הקטן מ ,5-למשל ,x+y=1 :נציב במשוואה העליונה m ,m=1-5=-4 :אכן יצא שלם ושלילי ולכן זוהי התשובה
הנכונה.
( )2מספר אי זוגי ,למשל ,x+y=7 :נציב במשוואה העליונה m ,m=7-5=2 :אינו מספר שלילי ולכן התשובה נפסלת.
( )3מספר שלם המתחלק ב 5-ללא שארית ,למשל ,x+y=10 :נציב במשוואה העליונה m ,m=10-5=5 :אינו מספר שלילי ולכן
התשובה נפסלת.
( )4מספר גדול מ ,5-למשל ,x+y=6 :נציב במשוואה העליונה m ,m=6-5=1 :אינו מספר שלילי ולכן התשובה נפסלת.
דרך פתרון ג' -הצבת מספר עבור :m
הפעם ננסה להציב מספר עבור  mוננסה לפסול תשובות בהתאם .למשל ):m=(-1

1  x  y  5
 , 6  x  yכעת נבדוק את התשובות.
( X+y )1הסכום אכן מהווה מספר שלם וקטן מ.5-
( )2הסכום אינו מהווה מספר אי זוגי אלא מספר זוגי ,התשובה נפסלת.
( )3הסכום אינו מהווה מספר המתחלק ב 5-ללא שארית ,התשובה נפסלת.

( )4הסכום מהווה מספר שלילי ,לכן הוא אינו גדול מ  .5-התשובה נפסלת.
תשובה מספר  1היא הנכונה

.2

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א'-פריטת מקרים:
על מנת שהמעלית תעלה כמה שפחות פעמים ,ננסה לשים בכל עלייה כמה שיותר אנשים יחד .חשוב לזכור שאי אפשר לשאת
יותר מ 111-ק"ג .האב שוקל  33ק"ג  ,וכלל המשקלים האחרים הינם יותר מ 21-ולכן הוא לא יכול לעלות במעלית עם אף אחד
אחר והוא עולה לבד (עלייה ראשונה) .כעת ניתן ליצור קומבינציות שונות ,אך בכל אחת מהקומבינציות האלה נוכל להעלות רק
שני נוסעים יחד .למשל :אמא+כלב (עלייה שנייה) ,אח+אחות (עלייה שלישית) וסבתא (עלייה רביעית) .לא ניתן ליצור פחות
עליות ,ולכן תשוב מספר  4היא הנכונה.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א'  -פתרון אלגברי:
שלושת הקשתות המודגשות שוות ,לכן ניתן להסיק ששלושת הזוויות המרכזיות הנשענות
על קשתות אלה שוות ,וכולן שוות ל .α-כמו כן ידוע לנו שסכום שלושת הקשתות שווה
לשליש מהיקף המעגל .כעת ניתן ליצור משוואה בעזרת הנוסחה לאורך קשת:

3
1
*2 r  *2 r
360
3

נחלק ב2πr-

3 1

360 3

1
3

*3  360

3  120
 ,   40תשובה מספר  4היא הנכונה.
דרך פתרון ב'-הצבת תשובות:
מכיוון ששלושת הקשתות המודגשות שוות ,ניתן להסיק ששלושת הזוויות המרכזיות הנשענות על קשתות אלה שוות ,וכולן
שוות ל .α-כמו כן ידוע לנו שסכום שלושת הקשתות שווה לשליש מהיקף המעגל .ניתן להציב את התשובות בנוסחה לאורך
קשת ,ולראות איזו מהתשובות אכן תיתן לנו את אורכו של שליש מהיקף המעגל:

3*50
150
5
*2 r 
( ,   50 )1כלומר *2 r  *2 r
360
360
12

 ,שלושת הקשתות אינן יוצרות שליש מהיקף המעגל,

התשובה נפסלת.

3*45
135
3
*2 r 
( ,   45 )2כלומר *2 r  *2 r
360
360
8
נפסלת.

 ,שלושת הקשתות אינן יוצרות שליש מהיקף המעגל ,התשובה

3*30
90
1
*2 r 
( ,   30 )3כלומר *2 r  *2 r
360
360
4

 ,שלושת הקשתות אינן יוצרות שליש מהיקף המעגל,

התשובה נפסלת.

3*40
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1
*2 r 
( ,   40 )4כלומר *2 r  *2 r
360
360
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 ,שלושת הקשתות יוצרות שליש מהיקף המעגל ,זוהי התשובה

הנכונה.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי:
אם הישר בשרטוט מחולק לקטעים בעלי אורך שווה ,ניתן "למדוד" את אורכו של כל חלק (כלומר לספור את מספר הקטעים)

x 6
ואז לחלק את הגורמים זה בזה .אורכו של  Xהינו  6קטעים ,אורכו של  Yהינו  3קטעים ,ולכן  2 :
y 3

 .תשובה מספר 2

היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :הצבת מספר:
מכיוון שאורך הקטעים זהה ,ניתן להציב מספר שייצג את אורך כל קטע זה ,ומשם "למדוד" את אורכם של  xושל  .yנניח

x 12
ואורך כל קטע הוא  2ס"מ X .מורכב מ 6-קטעים ולכן אורכו  12ס"מ y ,מורכב מ 3-קטעים ולכן אורכו  6ס"מ  2 .
y 6
תשובה מספר  2היא הנכונה.

שימו לב שדרך פתרון א' ודרך פתרון ב' הינן זהות למעשה ,זאת מכיוון שהשאלה מעוניינת לדעת מהו היחס בין  xל .y-

.5

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון -פריטת מקרים:
מוטלות שתי קוביות הוגנות ,ואנחנו מעוניינים שייווצר אותו המספר .בהטלה הראשונה -אין זה משנה איזה מספר יצא ,נוכל

6
לקבל כל מספר שהוא 1 -
6

 .בהטלה השנייה אנחנו מעונ יינים באותו המספר שיצא בהטלה הקודמת ,כלומר יש לנו רק

1
אפשרות אחת מתוך  6האפשרויות המוצעות:
6
1 1
השנייה  -נכפול את הסיכויים :
6 6

.6

 .מכיוון שרוצים שנקבל את אותו המספר גם בהטלה הראשונה וגם בהטלה

* , 1תשובה מספר  4היא הנכונה.

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -חישוב:
על מנת לחשב את שטח המעוין אנו זקוקים לשני אלכסוניו ,ולכן נצייר אלכסון למעוין ABCD

AC * X
בין הקודקודים  Bל D-ונקרא לו  .Xשטח מעוין  ABCDהינו:
2

 .מכיוון ששני

,

המעוינים חופפים ניתן להגיד שגם אלכסון  DGבמעוין הימני שווה ל .X-נקרא למרכזי האלכסונים  Hו .I-מכיוון שאלכסוני

x
המעוין חוצים זה את זה ,ניתן להגיד שהקטע  HDשווה לקטע  ,DIשכל אחד מהם שווה ל-
2

 ,ולכן הקטע . HI  x

קטע זה הינו מקביל לקטע  AEבמלבן ולכן שווה לו .כעת נוכל לחשב את שטח המלבן . AC * AE  AC * X :על מנת להגיע
לתשובה יש לחלק את השטחים זה בזה:

) AC * X 2*( AC * X

2
AC * X
) ( AC * X
2

 ,תשובה מספר  2היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -הצבת מספרים:
למי מאיתנו שאינו אוהב נעלמים ,שימו לב שהשאלה אינה מכילה נתונים מספריים כלל ולכן אנחנו יכולים להציב בעצמנו
מספרים ,למשל .AD=10, BD=4 :פתרון השאלה יהיה זהה לדרך פתרון א' ,אך עם מספרים במקום נעלמים.

.7

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -ממוצע משוקלל:
נשתמש בנוסחה לממוצע משוקלל על מנת לחשב את מספר העמודים הממוצע שכתב הסופר ביום:

21  2*15 21  30 51


 17
3
3
30

 .לפי הנתונים ,בשני הימים הראשונים הוא כתב בממוצע  15עמודים ביום ,ולכן מספר

העמודים הממוצע ביום בכל שלושת הימים גדול ב 2-ממספר העמודים הממוצע בשני הימים הראשונים .תשובה מספר  2היא
הנכונה.
דרך פתרון ב' -תכונות המרחקים:
בשני הימים הראשונים כתב הסופר בממוצע  15עמודים ביום .ביום השלישי כתב הסופר בממוצע  21עמודים ביום .אם נחשב
את ההפרש בין מספר העמודים ביום השלישי לממוצע ב 2-הימים הראשונים ,ונחלק אותו במספר הימים הכולל  -נדע מהו
ההפרש בין הממוצע ב 2-הימים הראשונים לממוצע בכל שלושת הימים:

21  15 6
 2
3
3

 ,תשובה מספר  2היא הנכונה.

דרך פתרון ג' -הצבת התשובות:
אפשר לנסות להציב את התשובות ולראות האם הן מסתדרות עם הנתונים .אנו יודעים שמספר העמודים שכתב הסופר בממוצע
ביומיים הראשונים הינו :15
( )1הממוצע בשלושת הימים גדול ב 1.5-מהממוצע ביומיים הראשונים ,כלומר הממוצע החדש הינו  . 15  1.5  16.5נבנה
משוואה עבור ממוצע שלושת הימים ונציב  - xמספר העמודים שכתב ביום השלישי ,נרצה לקבל משוואה בה :x=21

2*15  x
1
 16
3
2
30  x 33

3
2
2(30  x)  3*33

60  2 x  99
2 x  39

1
2

 X , x  19שונה מ  21-ולכן התשובה אינה נכונה.

( )2הממוצע בשלושת הימים גדול ב 2-מהממוצע ביומיים הראשונים ,כלומר הממוצע החדש הינו  . 15  2  17נבנה
משוואה עבור ממוצע שלושת הימים ונציב  - xמספר העמודים שכתב ביום השלישי ,נרצה לקבל משוואה בה :x=21

2*15  x
 17
3
30  x
 17
3

30  x  51
 , x  21קיבלנו את ה x-שתואם את נתוני השאלה ,זו הי התשובה הנכונה.
( )3הממוצע בשלושת הימים גדול ב 3-מהממוצע ביומיים הראשונים ,כלומר הממוצע החדש הינו  . 15  3  18נבנה
משוואה עבור ממוצע שלושת הימים ונציב  - xמספר העמודים שכתב ביום השלישי ,נרצה לקבל משוואה בה :x=21

2*15  x
 18
3

30  x
 18
3

30  x  54
 X , x  24שונה מ  21-ולכן התשובה אינה נכונה.
( )4הממוצע בשלושת הימים גדול ב 2.5-מהממוצע ביומיים הראשונים ,כלומר הממוצע החדש הינו . 15  2.5  17.5
נבנה משוואה עבור ממוצע שלושת הימים ונציב  -xמספר העמודים שכתב ביום השלישי ,נרצה לקבל משוואה בה :x=21

2*15  x
1
 17
3
2
30  x 35

3
2
2(30  x)  3*35

60  2 x  105

2 x  45
 x , x  22.5שונה מ 21-ולכן התשובה אינה נכונה.

.8

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נחשב את מספר מכתבי התודה הממוצע עבור על מכון (מומלץ להתעלם מהאלפים ,ולהתייחס למספרים חד ספרתיים על מנת
להקל):

6  7  8  9  12 42
2

( )1חברת אברא 8 :
5
5
5

1
7  8  8  9  9.5 41 2
3
( )2חברת קדברא:

8
5
5
10
7  8  9  10  12 46
1

( )3חברת הוקוס 9 :
5
5
5
9  8  7  5  3 32
2

( )4חברת פוקוס 6 :
5
5
5
לחברת הוקוס ממוצע מכתבי התודה הגדול ביותר ,תשובה מספר  3היא הנכונה.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
נבדוק את התשובות וננסה לסתור אותן:
( )1בכל מכון שאחוזי ההצלחה שלו עלו משנת  1995עד שנת  ,1996המשיכו אחוזי ההצלחה לעלות משנה לשנה עד שנת .1999
בחברת אברא אחוזי ההצלחה עלו בין שנת  1995לשנת ( 1996מ 61-ל ,)01-אך הם ירדו חזרה משנת  1996לשנת ( 1990מ01-
ל  .)61-לכן תשובה זו אינה נכונה בהכרח ,התשובה נפסלת.
( )2הנתונים מספקים לנו את אחוזי ההצלחה ואת מספר מכתבי התודה ,לא ניתן להניח מכך כמה תלמידים היו בכל מכון,
ולכן אין זה נכון בהכרח לקבוע כי המכון שלמדו בו מספר התלמידים הגדול ביותר בשנת  1999היה מכון הוקוס .התשובה
נפסלת.
( )3אם נסכום את כלל מכתבי התודה שקיבל מכון פוקוס נקבל, 9000  8000  7000  5000  3000  32,000 :
כלומר פחות מ .41,111-ולכן אין זה נכון בהכרח לקבוע כי כל מכון צבר יותר מ  41,111-מכתבי תודה בשנים .1995-1999
התשובה נפסלת.
( )4ניתן לראות כי בין השנים  1996ל 1990-מכון אברא ירד באחוזי הצלחתו (מ 61-ל ,)01-מכון קדברא נשאר אם אותם אחוזי
הצלחה (מ  05-ל ,)05-מכון הוקוס עלה באחוזי הצלחתו (מ 05-ל )31-ומכון פוקוס עלה באחוזי הצלחתו (מ 35-ל .)51-לכן
ניתן לקבוע כי משנת  1996לשנת  1990רק במכון אחד ירדו אחוזי ההצלחה ,מכון אברא .זוהי התשובה הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' -ממוצע משוקלל:
מכיוון שמספר התלמידים נשאר זהה כל הזמן ,ואחוז ההצלחה בארבעת השנים הראשונות נשאר זהה ,ניתן להשתמש בנוסחה
לממוצע ולא בנוסחת אחוזים .ניצור נוסחה לממוצע משוקלל ,אשר תסכום את כלל אחוזי ההצלחה חלקי מספר השנים:

75  75  75  75  80 380

 76
5
5

 ,תשובה מספר  1היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -חישוב ממוצע לפי תכונות המרחקים:
מכיוון שמספר התלמידים נשאר זהה כל הזמן ,ואחוז ההצלחה בארבעת השנים הראשונות נשאר זהה ,ניתן להשתמש דווקא
בנוסחה לממוצע ולא בנוסחת אחוזים .ממוצע אחוז הצלחה של המכון בארבע השנים הראשונות היה  ,05%לאחר מכן ,בשנה
החמישית ,השתנה הממוצע לטובה.נחשב את ההפרש בין הממוצע שהשתנה לממוצע הישן ,נחלק בכלל השנים ,ואת התוצאה
נוסיף לממוצע הישן:

80  75 5
 1
5
5

 ,נוסיף  1לממוצע הישן ונקבל  , 75  1  76לכן אחוזר התלמידים שהתקבלו לעבודה מתוך התלמידים

בלמדו במכון קדברא הינו .06%
דרך פתרון ג' -שימוש בנוסחת אחוזים:
מכיוון שהנתונים הינם באחוזים ,ניתן להציב  111כמספר האנשים הלומדים בכל שנה במכון קדברא ולפתור בעזרת אחוזים.
בשנים  1995-1993אחוז ההצלחה של מכון קדברא היה תמיד  ,05אם הצבנו  111כמספר התלמידים ,סימן שבכל אחת מ4-
השנים הללו הצליחו  05תלמידים ,וב 4-השנים יחד הצליחו 75*4  300 :תלמידים .בשנת  1993היה אחוז הצלחה של ,31%
מכיוון שהצבנו  111כשלם  -ניתן להגיד ש 31-תלמידים הצליחו.
סה"כ בכל השנים הצליחו  331תלמידים מתוך  511תלמידים.
נציב נתונים אלו בנוסחת אחוז למציאת אחוז ההצלחה הכולל:

x *500
 380
100

5x  380
380 38*10

 38*2  76
5
5

x

כלומר אחוז ההצלחה הכולל במכון קדברא היה  ,06%תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
עבור כל מכון נבדוק את יחס אחוז ההצלחה ל -מספר מכתבי התודה בשנת  ,1995נבחר במספר הגבוה ביותר:

60
1
( )1מכון אברא -היחס בין אחוז ההצלחה למספר מכתבי התודה הוא

6000 100

.

75
25*3
3
( )2מכון קדברא -היחס בין אחוז ההצלחה למספר מכתבי התודה הוא


7000 70*100 280
70
1
( )3מכון הוקוס -היחס בין אחוז ההצלחה למספר מכתבי התודה הוא

7000 100

.

60
6
1
( )4מכון פוקוס -היחס בין אחוז ההצלחה למספר מכתבי התודה הוא


9000 900 150

.

היחס במכון קדברא הינו הגבוה ביותר ולכן תשובה מספר  2היא הנכונה.

 .12התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי:
 , ( x * y)  7כלומר  , x * y  7איננו יודעים למה שווה  , 7אך אנחנו יכולים להניח שמדובר במספר בין  2ל  .3-אם
2

1
נפתח את תשובה מספר :4
X

 y כלומר  , x * y  1הדבר אינו אפשרי ,כיוון שמכפלת  Xב Y-צריכה להיות יותר מ2-

ולכן זוהי התשובה הנכונה.
דרך פתרון ב' -בדיקת התשובות:
 , ( x * y)  7כלומר  , x * y  7איננו יודעים למה שווה  , 7אך אנחנו יכולים להניח שמדובר במספר בין  2ל  .3-כמו כן
2

אנחנו יודעים ש X-הינו מספר שלילי .תוצאת המכפלה של  Xב Y-יכולה להיות שלילית או חיובית ,אין זה משנה מכיוון
שבהמשך התוצאה מועלה בריבוע .ולכן
( )1כיוון שקבענו שאין זה משנה אם תוצאת המכפלה של  Xב Y-הינה שלילית או חיובית Y ,יכול להיות חיובי .התשובה
נפסלת.
( )2כיוון שקבענו שאין זה משנה אם תוצאת המכפלה של  Xב Y-הינה שלילית או חיובית Y ,יכול להיות שלילי .התשובה
נפסלת.
( )3מכפלת  Xב Y-צריכה להיות  , 7אין הדבר קובע כי מספרים אלו חייבים להיות שלמים ,ולכן התשובה אינה נכונה.

1
( )4פיתוח של תשובה זו:
x

 y ייתן  , x * y  1כאשר נעלה זוג מספרים אלה בריבוע לא נקבל  0כמו במשוואה המופיעה

בנתונים ,לכן תשובה זו אינה אפשרית .זוהי התשובה הנכונה.
דרך פתרון ג' -הצבת מספרים מהראש:

( x * y)2  7
. ( x * y)   7
מכפלת  Xב Y-יכולה להיות שווה ל  7 -או ל . ( 7) -כמו כן אנו יודעים ש x-חייב להיות שלילי .נציב מספרים
במקום  yבהתאם לתשובות ,וננסה לפסול מקרים שייתכנו:
( )1אם ) ,x=(-1ו , y  7 -נקבל שמכפלת  Xב Y-הינה  . (1)* 7   7הדבר מתאפשר ,ישנו מקרה בו  yחיובי
ומתאים לתנאי השאלה ,ולכן התשובה נפסלת.
( )2אם ) x=(-1ו , y  ( 7) -נקבל שמכפלת  Xב Y-הינה  . (1)*( 7)  7הדבר מתאפשר ,ישנו מקרה בו y
שלילי ומתאים לתנאי השאלה ,ולכן התשובה נפסלת.
( )3אם ) , x  ( 7ו ,y=1-נקבל שמכפלת  Xב Y-הינה  , 1*( 7)   7הדבר מתאפשר ,ישנו מקרה בו  yהינו
מספר שלם ומתאים לתנאי השאלה ,ולכן התשובה נפסלת.

1
( )4אם
x

 y אז  , x * y  1כבר קבענו שמכפלת  Xב Y-צריכה להיות שווה ל ,  7 -ולכן לא נצליח למצוא זוג

מספרים להציב בתשובה זו .המצב לא ייתכן ולכן זוהי התשובה הנכונה.

 .13התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
ניתן לראות שזווית  CADשווה לזווית  ,CDAולכן משולש  ACDהינו משולש שווה שוקיים בעל זוויות בסיס שוות .מכאן ,ניתן

AB 3
להסיק כי ACשווה ל .CD-כעת אפשר להציב ביחס שניתן לנו בנתונים את  CDבמקום  :AC
CD 2

.

הקטעים  ABו CD-מקבילים זה לזה ,ולכן זווית  ABEשווה לזווית  .BCDמכיוון שגם זוויות  BAEו EDC-שוות זו לזו ,ניתן
להוכיח שהמשולשים  ABEו EDC-דומים זה לזה .בהתבסס על המידע הנ"ל ניתן ליצור משוואה לפי דמיון משולשים:

3
AB BE
במקום צד שמאל נציב

2
CD EC

 ,ובמקום  BEנציב ( Xלפי השרטוט).

3
X

2 EC
2x
3* EC  2 x
3

 , EC תשובה מספר  3היא הנכונה.

 .14התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' -הצבת מספרים:
על מנת שההפרש בין  cל a-יהיה הקטן ביותר ,נחפש את המספרים השלמים והחיוביים הכי קרובים זה לזה ,שסכומם שווה ל-
 .11מספרים אלה הם , a  2, b  3, c  5 :כיוון ש . 2  3  5  10 -ולכן הערך הקטן ביותר שהביטוי  c  aיכול לקבל
הוא . c  a  5  2  3 :תשובה מספר  3היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -בדיקת התשובות:
נבדוק את התשובות ונראה האם נצליח למצוא מספרים שיתאימו לתשובה:
( )1אם  c-aשווה ל ,1-סימן שמספרים אלו עוקבים .דבר זה לא מאפשר את הימצאות המספר  ,bהדבר סותר את השאלה ולכן
התשובה נפסלת.
( )2אם  c-aשווה ל ,2-סימן שלושת המספרים  a,b,cהינם מספרים עוקבים .לא נצליח למצוא סכום של שלושה מספרים
עוקבים ,שלמים וחיוביים השווה ל 11-ולכן התשובה אינה נכונה.
( )3נחפש שלושה מספרים המתאימים לנתונים ,וש  ,c-a=3הדבר מתאפשר לפי , a  2, b  3, c  5 : :כיוון ש-
 . 2  3  5  10מצאנו שלושה מספרים המתאימים לשאלה ,וזהו ההפרש הקטן ביותר .אין צורך לבדוק את תשובה
מספר  4כיוון שנדרשנו למצוא את הערך הקטן ביותר ,ולכן גם אם הערך  4יכול להתאים -הוא לא יהיה הקטן
ביותר.תשובה מספר  3היא הנכונה.

 .15התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -הצמדת נעלם:
נזכור שאנחנו מעוניינים לייצג הספק כשבר ,בו המונה הוא העבודה ,והמכנה הוא הזמן.

5
אלי מנקה רצפות בקצב קבוע של  5מ"ר בשעה ,נתרגם זאת לשבר:
1

10
נתרגם זאת לשבר:
1

 .ברוך מנקה רצפות בקצב קבוע של  11מ"ר בשעה,

 .ברוך עבד מחצית מהזמן שעבד אלי .נניח וברוך עבד במשך  Xשעות ,נרחיב את השבר שלנו:

5 5*2 x 10 x
10 10 x
 ,אלי עבד פי שתיים מזמן זה ,כלומר  2Xשעות ,נרחיב את השבר של אלי בהתאם:



1
2x
2x
1
x

 .כלל

עבודתם יחד צריכה להיות  111מ"ר .נחבר את המונים של השברים (המייצגים את העבודה של כל אחד מהמנקים) על מנת
למצוא את הנעלם:

10 x  10 x  100
20 x  100

x5
משמצאנו את  ,Xאפשר להציב אותו בעבודה אותה עשה אלי ,וכך לדעת כמה מ"ר הוא ניקה . 10* x  10*5  50 :תשובה
מספר  4היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -יחס.
אם קצב הניקיון של ברוך הינו פי  2מקצבו של אלי ,אך הוא עובד מחצית מהזמן ,היחס מורחב פי  2ואז מצטמצם פי  2כלומר
מתבטל .הדבר שווה ערך למקרה בו אלי וברוך יעבדו באותו הקצב ,ויתחלקו שווה בשווה בכלל העבודה .במקרה כזה גם ברוך

100
ינקה חצי מהשטח ,וגם אלי ינקה חצי מהשטח ,כלומר  50
2

 .תשובה מספר  4היא הנכונה.

דרך פתרון ג' -בדיקת התשובות:
ניתן לבדוק כל אחת מהתשובות ולראות האם היא מתאימה לנתוני השאלה.

15
( )1אם אלי ניקה  15מ"ר ,והספקו הינו  5מ"ר בשעה ,סימן שהוא עבד במשך  3
5

 3שעות .ברוך עבד בדיוק מחצית

מהזמן שעבד אלי ,ולכן עבד במשך שעה וחצי .ברוך מנקה רצפות בקצב של  11מ"ר בשעה ,ולכן בשעה וחצי הוא יעשה

10 3
*  15
1 2

 15מ"ר .יחד ניקו אלי וברוך  15  15  30מ"ר  ,מספר זה נמוך מ ( 111-גודל כלל הרצפה) ולכן

התשובה אינה נכונה.

20
( )2אם אלי ניקה  21מ"ר ,והספקו הינו  5מ"ר בשעה ,סימן שהוא עבד במשך  4
5

 4שעות .ברוך עבד בדיוק מחצית

מהזמן שעבד אלי ,ולכן עבד במשך שעתיים .ברוך מנקה רצפות בקצב של  11מ"ר בשעה ,ולכן בשעתיים הוא ינקה

10
* 2  20
1

 21מ"ר של רצפה .יחד ניקו אלי וברוך  41=21+21מ"ר  ,מספר זה נמוך מ( 111-גודל כלל הרצפה) ולכן

התשובה אינה נכונה.

25
( )3אם אלי ניקה  25מ"ר ,והספקו הינו  5מ"ר בשעה ,סימן שהוא עבד במשך  5
5
5
1
הזמן שעבד אלי ,ולכן עבד במשך  2
2
2
10 5
וחצי הוא ינקה *  25
1 2

 5שעות .ברוך עבד בדיוק מחצית

שעתיים וחצי .ברוך מנקה רצפות בקצב של  11מ"ר בשעה ,ולכן בשעתיים

 25מ"ר של רצפה .יחד ניקו אלי וברוך  51=25+25מ"ר ,מספר זה נמוך מ( 111-גודל כלל

הרצפה) ולכן התשובה אינה נכונה.

50
( )4אם אלי ניקה  51מ"ר ,והספקו הינו  5מ"ר בשעה ,סימן שהוא עבד במשך  10
5
10
מהזמן שעבד אלי ,ולכן עבד במשך  5
2

10
הוא ינקה *5  50
1

שעות .ברוך עבד בדיוק מחצית

 5שעות .ברוך מנקה רצפות בקצב של  11מ"ר בשעה ,ולכן בחמש שעות

 51מ"ר של רצפה .יחד ניקו אלי וברוך  111=51+51מ"ר רצפה ,זהו בדיוק גודל הרצפה

המבוקש ולכן זוהי התשובה הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' -הצבת מספר:
מכיוון שמדובר בשאלת אחוזים ,נציב  ,111במקרה זה מחיר הארון= .111מחיר הכסא הינו  31%ממחיר הארון ולכן מחיר

25*80 80

הכסא= .31מחיר השולחן גבוה ב 25%-ממחיר הכסא 25% ,מתוך  31הינם 20 :
100
4
100
 . 80  20  100כעת נחלק את מחיר השולחן במחיר הארון 1 :
100

 ,ולכן מחיר השולחן הינו

 ,תשובה מספר  1היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -שימוש בנוסחת האחוז:

80* x
נניח ומחיר הארון הוא  .Xמחיר הכסא מהווה  31%ממחיר הארון ,כלומר מחיר הכסא הוא:
100

 .מחיר השולחן גבוה ב -

 25%ממחיר הכסא ,כלומר הוא מהווה  125%ממחיר הכסא .נציב את מחיר השולחן בנוסחה:

125 80* x 5 4* x 20* x
*
* 

x
100 100
4 5
20

x
1
x

 ,תשובה מספר  1היא הנכונה.

 ,כלומר מחיר הארון שווה למחיר השולחן ,ולכן אם נחלקם זה בזה נקבל:

 .17התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
משולש  DEFהינו משולש שווה צלעות ולכן כל זוויותיו שוות ל .61-מכיוון ומשולש שווה צלעות
וריבוע הינן צורות מ שוכללות השומרות על סימטריה קבועה ,ניתן להניח כי הזווית ADF
מחלקת את הזוויות  ADEו FDC-באופן שווה זו לזו .אנחנו יודעים שגודל זווית  ADCשווה ל -
( 91זווית בריבוע) ,ולכן:
 , ADC  EDF  90  60  30מספר זה מתחלק שווה בשווה בין הזוויות  ADEו ,FDC-ולכן-

30
 15
2

. ADE  FDC 

כעת נסתכל על משולש  .FDCזווית  FCDשווה ל( 91-זווית בריבוע) ,זווית  FDCשווה ל ,15-ואילו סכום הזוויות במשולש הינו
 ,131ולכן:

FCD  FDC    180
90  15    180

  180  90 15
  75
 .18התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
את השאלה הזו נפתור בפתרון אלגברי קלאסי ,לפי חוקי חזקות:

363 *62 (62 )3 *62 66 *62
68
(3*2)8 38 *28
22 4
1
2






3
*2


39 *26
39 *26
39 *26 39 *26 39 *26 39 *26
31 3
 .19התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
לפי הנתונים ,על מנת שהמכפלה הימנית ביותר בין  Aל( B-ליצירת ספרת האחדות) תיתן  B ,Aיכולה להיות שווה רק ל .1ולכן
התרגיל החדש שלנו הינו. AA *11  ACA :
כעת נבדוק לפי התשובות אילו מהמספרים מתאים לנו לתנאים הנ"ל .אנחנו מעוניינים שספרת האחדות תהיה שווה לספרת
המאות:
( , 77*11  847 )1ספרת האחדות אינה שווה לספרת המאות ,התשובה אינה נכונה.
( , 66*11  726 )2ספרת האחדות אינה שווה לספרת המאות ,התשובה אינה נכונה.
( , 55*11  605 )3ספרת האחדות אינה שווה לספרת המאות ,התשובה אינה נכונה.
( , 44*11  484 )4ספרת האחדות שווה לספרת המאות ,זוהי התשובה הנכונה.

 .21התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א':
השטח האפור מהווה חלק מחצי המעגל ,על מנת לחשב אותו נצטרך לחסר מחצי שטח המעגל את שטח המשולש הפנימי ואת
שטח הגזרה הקטן .אם נצייר את רדיוס  OBנראה כי המשולש  AOBהינו משולש שווה צלעות ,ולכן זווית  AOBשווה ל61-
מעלות .על מנת לחשב את שטח הגזרה הקטנה ,נצטרך לחשב את שטח גזרה  AOBולהחסיר ממנה את שטח המשולש AOB
(את שטח המשולש  AOBנחשב לפי הנוסחה לשטח משולש שווה צלעות):

60
r2 3  r2 r2 3
* r 2 


360
4
6
4

 ,זהו שטח הגזרה הקטן.

כעת נחשב את שטח משולש .ABC
זווית  ABCנשענת על הקוטר ולכן גודלה הוא  91מעלות .זווית  ACBהינה זווית היקפית המהווה חצי מהזווית המרכזית
 ,AOBולכן היא שווה ל .31-קיבלנו בעל הזוויות  .31,61,91אנחנו יודעים מהו היחס בין הצלעות במשולש זה ,ולכן יכולים

לקבוע שאורך הצלע  CBהינו פי 3

מאורך קטע ,ABכלומר  . r 3הצלעות  ABו CB-מאונכות זו לזו ,ולכן ניתן לחשב

r *r 3 r2 3
בעזרתן את שטח המשולש :ABC

2
2

.

כעת בכדי למצוא את השטח האפור ,נחסיר מחצי שטח המעגל את שטח המשולש  ABCואת שטח הגזרה הקטן:

r2 3 r2 3
)

4
2



 r2

 r2

6

(

 r2
2

 r2

r2 3 r2 3



2
6
4
2
3
)
4




3

(  , r 2תשובה מספר  4היא הנכונה.

דרך פתרון ב':
אם נצייר את רדיוס  OBנראה כי המשולש  AOBהינו משולש שווה צלעות ,ולכן זווית AOB
שווה ל 61-מעלות .זווית  BOCמשלימה את זווית  AOBל 131-ולכן גודלה הוא  121מעלות .על מנת לחשב את השטח האפור
יש לחשב את שטח הגזרה  BOCולהחסיר ממנה את שטח המשולש .BOC
זווית  ABCנשענת על הקוטר ולכן שווה ל 91-מעלות .אם נצייר את קטע  ODנראה כי הוא מקביל לקטע  ABובעצם יוצר זוג
משולשים חופפים .היחס בין  COל CB-הינו  1ל( 2-הקוטר הינו פי  2מהרדיוס) ,ולכן היחס בין  ODל AB-הינו גם  1ל,2-

r
כלומר אורך קטע  ODהינו
2

 .זווית  ACBהינה זווית היקפית המהווה חצי מהזווית המרכזית

 ,AOBולכן היא שווה ל .31-קיבלנו בעל הזוויות  .31,61,91אנחנו יודעים מהו היחס בין הצלעות

במשולש זה ,ולכן יכולים לקבוע שאורך הצלע  CBהינו פי 3

מאורך קטע ,ABכלומר . r 3

הקטעים  ODו CB-מאונכים זה לזה ,ובעזרתם נוכל לחשב את שטח משולש :BOC

r
OD * BC 2 * r 3 r 2 3


2
2
4
כעת נחשב את שטח הגזרה  BOCונחסיר ממנה את שטח המשולש  BOCעל מנת למצוא את השטח האפור:

120
r2 3  r2 r2 3
* r 2 


360
4
3
4

 ,תשובה מספר  4היא הנכונה.

פרק חשיבה כמותית :2
מפתח תשובות נכונות:

.1

.1

1

.6

4

.11

2

.16

4

.2

2

.7

4

.12

2

.17

3

.3

4

.8

2

13

2

.18

4

.4

2

.9

1

.14

3

.19

4

.5

1

.11

2

.15

1

.21

1

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א'-פתרון אלגברי.
מדובר בשתי משוואות בשני נעלמים ,אפשר לבודד את אחד הנעלמים ולהציב במשוואה השנייה ,כך נמצא את ערכם של שני
הנעלמים ,ונוכל לדעת מה סכומם.

x
4
y
x  4* y

נציב במשוואה השנייה.

4 y * y  16

נחלק ב .4-

y2  4
y2

לפי הנתונים ,התוצאה חייבת להיות חיובית ולכן  Yאינו יכול להיות שווה ל.)-2(-

x  4*2  8
ולכן הסכום הינו x  y  8  2  10 :תשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -הצבת מספרים.
אנו מעוניינים בשני מספרים חיוביים שמכפלתם שווה ל  .16-אין הבטחה שמדובר במספרים שלמים ,אבל אפשר לנסות להניח
זאת כיוון שמדובר בשאלה מספר  ,1וכיוון שכלל התשובות המציגות את סכום המספרים -הינן שלמות .מספרים אלה יכולים
להיות  .2*3 ,4*4 ,1*16מבט על המשוואה השנייה מראה לנו שחלוקת  Xב Y-הינה  ,4מבין המספרים שבחרנו רק הצמד 2*3
מקיים משוואה זו ולכן אלו המספרים המבוקשים .סכומם הוא  . x  y  8  2  10תשובה מספר  1היא הנכונה.

.2

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -שימוש בנוסחה.
על מנת שרוני יצא בשעה המאוחרת ביותר מביתו ,הוא צריך כמובן לנסוע במהירות המקסימלית הניתנת לו ,כלומר במהירות
של  91קמ"ש .נציב בנוסחה לבעיות תנועה :מהירות*זמן=דרך:

90* x  60
2
60 2
 . x כלומר ,בעת נסיעה במהירות המקסימלית רוני יעבור את  61הק"מ ב-

3
90 3

השעה ,השווים ל 41-דקות .אם רוני

רוצה להגיע ב 11:11-הוא צריך לצאת  41דקות קודם לכן ,בשעה  .11:21תשובה מספר  2היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -בדיקת התשובות:
בעבור כל אחת מהתשובות נראה באיזו מהירות נוסע רוני ,אם הוא נוסע בפחות מ 91-קמ"ש -הוא לא יצא בשעה המאוחרת
ביותר ,אם הוא נוסע ביותר מ 91-קמ"ש -הוא עובר את המהירות המותרת .נשתמש שוב בנוסחה לבעיות תנועה -
מהירות*זמן=דרך.
( )1אם רוני יוצא בשעה  11:11ומגיע בשעה  -11:11סימן שהוא עובר בשעה אחת דרך של  61ק"מ .נציב בנוסחה לבעיות
תנועה , x  60  1* x  60 :כלומר רוני נוסע במהירות של  61קמ"ש ,מתחת למהירות המקסימלית שלו ,התשובה
נפסלת.
( )2אם רוני יוצא בשעה  11:21ומגיע ב ,11:11-סימן שהוא עובר במשך  41דקות דרך של  61ק"מ .נתרגם את  41הדקות לאמת

40 2
מידה של שעות :
60 3

 ,ונציב בנוסחה:

2
* x  60
3

2 x  180
 . x  90זוהי בדיוק המהירות המקסימלית בה מותר לרוני לנסוע ,מכן שהוא יכול לצאת הכי מאוחר בשעה  .11:21זוהי
התשובה הנכונה.
( )3אם רוני יוצא בשעה  11:31ומגיע ב ,11:11-סימן שהוא עובר בחצי שעה דרך של  61ק"מ .נציב בנוסחה:

1
* x  60
2
 . x  120יוצא שרוני נוסע במהירות של  121קמ"ש ,מהירות זו גבוהה מהמהירות המותרת ולכן התשובה נפסלת.
( )4אם רוני יוצא בשעה  11:45ומגיע ב ,11:11-סימן שהוא עובר ברבע שעה דרך של  61קמ"ש .נציב בנוסחה:

1
* x  60
4
 , x  240יוצא שרוני נוסע במהירות של  241ק"מש ,מהירות זו גבוהה מהמהירות המותרת ולכן התשובה נפסלת.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -הגדרת נעלם:
נציב נעלם  Xלילדה בעלת הכי מעט חולצות -נעמה .אם לנעמה יש  Xחולצות ,למיקה יש פי  2חולצות כלומר  ,2Xולאדווה יש
פי  2חולצות ממיקה ,כלומר  .4Xסך מספר החולצות שיש לשלושת הבנות הינו . x  2 x  4 x  7 x :איננו יודעים מהו ,X
אבל אנחנו יודעים שמספר זה חייב להתחלק ב .0-רק תשובה מספר  4מתחלקת ב 0-ולכן זוהי התשובה הנכונה.

דרך פתרון ב' -הצבת מספר:
במקום להציב נעלם ,ניתן להציב מספר מהראש .נניח ולנעמה יש  3חולצות ,למיקה יש מספר חולצות כפול מזה של נעמה ,ולכן
יש לה  6=2*3חולצות .לאדווה יש מספר חולצות כפול מזה של מיקה ולכן יש לה  12=2*6חולצות .סה"כ יש להן 21=3+6+12
חולצות ,תשובה מספר  4היא הנכונה.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -שימוש פתרון אלגברי.
היות והישר  MAמשיק למעגל שמרכזו  ,Kסימן שהזווית בין המשיק  MAלרדיוס KA
הינה  91מעלות .היות והישר  KBמשיק למעגל שמרכזו  ,Mסימן שהזווית בין המשיק
 MBלרדיוס  MBהינה גם  91מעלות.
כעת נסתכל על המרובע  KBMAבעל שתי הזוויות הישרות .ידוע לנו שסכום הזוויות
במרובע הינו  361מעלות ,וניצור מכך נוסחה:

90  90  80    360

  360 180  80
   100תשובה מספר  2היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -בדיקת התשובות.
לאחר שהבנו שזוויות  KAMו KBM-שוות ל 91-מעלות (ראה הסבר בדרך א') ,ואנו יודעים שסכום הזוויות במרובע הינו 361
מעלות -נבדוק איזה מהתשובות אכן יוצרת לנו  361מעלות:
( ,   80 )1סכום הזוויות במרובע  KAMBהינו  , 80  80  90  90  340התשובה אינה נכונה.
( ,   100 )2סכום הזוויות במרובע  KAMBהינו  , 100  80  90  90  360זוהי התשובה הנכונה.
( ,   120 )3סכום הזוויות במרובע  KAMBהינו  , 120  80  90  90  380התשובה אינה נכונה.
( ,   140 )4סכום הזוויות המרובע  KAMBהינו  , 140  80  90  90  400התשובה אינה נכונה.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א'-הצבת מספרים.
ידוע כי שני המספרים הינם חיוביים ,וכי  Xגדול מ ,2y-נציב  y=2, x=5בתשובות ונבדוק מהו הביטוי הגדול ביותר:
(. 3x  y  3*5  2  15  2  13 )1
( 2* x  2*5  10 )2קטן מתשובה מספר  1ולכן נפסל.
( , 3 y  3*2  6 )3קטן מתשובה מספר  1ולכן נפסל.
( , x  y  5  2  7 )4קטן מתשובה מספר  1ולכן נפסל.
תשובה מספר  1היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -בדיקת התשובות:
*אם נסתכל על התשובות נבין מספר דברים x+y :קטן בוודאות מ 2X-כיוון ש Y-קטן מ ,X-תשובה מספר  4נפסלת.
*מכיוון ש X-גדול מ 2X ,2Y-יהיו שווים ליותר מ ,4Y-כלומר תשובה מספר  3קטנה מתשובה מספר  1ולכן גם היא נפסלת.
*מכיוון ש X-גדול מ 3X ,2Y-יהיו שווים ליותר מ ,6Y-ולכן גם אם נחסיר  Yאחד בתשובה מספר  ,1היא עדיין תהיה יותר
גדולה מתשובה מספר  .2לכן תשובה מספר  1היא הנכונה.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -שימוש בנוסחאות נפחים:
נפח קובייה=  , a 3נפח תיבה= שטח הבסיס* הגובה=  . 2a * hהיות ונפחי הקובייה והתיבה שווים  -ניתן להשוותם במשוואה
ולמצוא את  -hגובה התיבה:

a3  2ah

a 2  2h

a2
 ,תשובה מספר  4היא הנכונה.
h
2
דרך פתרון ב' -הצבת מספר.
ניתן להציב מספר במקום  ,aולנסות למצוא את  hבהתבסס על כך .נציב :a=2
נפח הקובייה הינו , a3  23  8 :נפח התיבה הינו . 2ah  2*2* h  4h :הנפחים שווים ,ולכן ניתן ליצור משוואה ולבודד
את :h

8  4h
 . h  2כעת נציב את אותו המספר עבור  aהמופיע בתשובות ונראה איזו תשובה תיצור את אותה התוצאה:2 ,
( , a  2 )1ייתכן והתשובה מתאימה.
( , 2a  2*2  4 )2אינה שווה ל 2-ולכן התשובה נפסלת.

a3 23 8
(   4 )3
2
2 2

 ,אינה שווה ל 2-ולכן התשובה נפסלת.

a 2 22 4

(  2 )4
2
2 2

 .ייתכן וגם זו התשובה המתאימה.

כעת נצטרך להציב מספר נוסף ,את המספר הזה נבדוק לאחר מכן רק בתשובות  1ו ,4-כיוון ששתי התשובות האחרות כבר
נפסלו .נציב  .a=3נפח הקובייה=  , a3  27נפח התיבה =  , 2ah  2*3* h  6hנשווה שוב בין הנפחים:

27  6h
9
27 9
 . h כעת נציב גם בתשובות שנותרו לנו את  ,a=3ונבדוק אי זו מן התשובות תיצור את אותה התוצאה,

2
6 2
9
( , a  3 )1אינה שווה ל-
2

ולכן נפסלת.

.

a 2 32 9
(  )4
2
2 2

 ,זוהי התשובה הנכונה.

דרך פתרון ג' -הצבת התשובות:
לפי נתוני השאלה נפח הקובייה אינו משתנה ושווה ל . a 3 -כעת נציב את התשובות עבור גובה התיבה ,ונבדוק איזה תשובה
תיצור נפחים זהים:
( )1אם גובה התיבה הינו  ,aשטח התיבה הינו  , 2a * a  2a 2הנפחים שונים ולכן התשובה נפסלת.
( )2אם גובה התיבה הינו  , 2aשטח התיבה הינו  , 2a *2a  4a 2הנפחים שונים ולכן התשובה נפסלת.

a 2 2a 3
a2
 ,שטח התיבה הינו
( )3אם גובה התיבה הינו

3
3
3

*  , 2aנפחים שונים ולכן התשובה נפסלת.

a 2 2a 3
a2

 ,שטח התיבה הינו  a3
( )4אם גובה התיבה הינו
2
2
2

.7

*  , 2aהנפחים שווים ,זוהי התשובה הנכונה.

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -חישוב אורך הצלע:
מכיוון שמדובר בשני מחומשים משוכללים בעלי צלע משותפת -אנחנו מבינים שהצורה מורכבת מ 3-צלעות השוות זו לזו .היקף
הצורה הינו  , 02ולכן אורך כל צלע הינו:

72
9
8

 .היקף המחומש המשוכלל מורכב מ  5-פעמים אותה הצלע ולכן הוא שווה ל , 5*9  45 -תשובה מספר  4היא

הנכונה.
דרך פתרון ב' -בדיקת התשובות:
התשובות מייצגות את היקף המחומשים ,אם נחלק היקף זה ב 5-נמצא את אורך צלע המחומש .כאשר נכפיל את האורך הזה ב-
 3נרצה להגיע להיקף הצורה 02 ,ס"מ:

36
1
( )1אם היקף המחומש הוא  ,36גודל צלע במחומש הינו  7
5
5

36*8 288

5
5

 ,נכפיל ב 3-על מנת למצוא את היקף כלל הצורה:

1
5

 , 7 *8 תשובה זו שונה מ 02-ולכן נפסלת.

40
( )2אם היקף המחומש הינו  ,41גודל צלע במחומש הינו  8
5

 ,נכפיל ב 3-על מנת למצוא את היקף כלל הצורה:

 , 8*8  64תשובה זו שונה מ 02-ולכן נפסלת.

42
2
( )3אם היקף המחומש הינו  ,42גודל צלע במחומש הינו  8
5
5

42*8 336

5
5

2
5

 , 8 *8 התשובה שונה מ  02-ולכן נפסלת.

 ,נכפיל ב 3-על מנת למצוא את היקף כלל הצורה:

45
( )4אם היקף המחומש הינו  ,45גודל צלע במחומש הינו  9
5

 ,נכפיל ב 3-על מנת למצוא את היקף כלל הצורה:

 , 9*8  72מתאים לנתונים ולכן זוהי התשובה הנכונה.

.8

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

xz y
אנו מעוניינים למצוא את הממוצע של  Y ,Xו ,Z-ננסח זאת כביטוי ? :
3

 ,ידוע לנו ש  , x  z  2 yולכן נוכל

להציב  2Yבמקום  Z+ֹXבביטוי המבוקש:

2 y  y 3y

y
3
3

 .תשובה מספר  2היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -הצבת מספרים מהראש:
ננסה להציב מספרים מהראש עבור  ,Y,Z,Xשימו לב שהמספרים שאנו מציבים צריכים לקיים את המשוואה . x  z  2 y
נציב  ,x=1, y=2, z=3המספרים הללו כן מקיימים את המשוואה . 4  4  1  3  2*2 :הממוצע של שלושת המספרים

1 2  3 6
הללו הוא  2 :
3
3

 .כעת נציב את אותם המספרים בתשובות ונבדוק איזו תשובה נותנת גם :2

( , 2 x  2*1  2 )1ייתכן וזו התשובה.
( , y  2 )2ייתכן וזו התשובה.
( , 3z  3*3  9 )3התשובה נפסלת.
( , x  2 y  z  1  4  3  0 )4התשובה נפסלת.
נותרנו עם שתי תשובות נכונות ,ולכן נזדקק להצבה נוספת .שימו לב שבפעם הזו נבדוק רק את תשובות  1ו 2-כיוון שתשובות 3
ו 4-כבר נפסלו .נציב  ,x=2, y=3, z=4המספרים מקיימים את המשוואה . 6  6  2  4  2*3 :הממוצע של שלושת

23 4 9
המספרים הללו הוא  3 :
3
3
( , 2 x  2*2  4 )1התשובה נפסלת.
( , y  3 )2זוהי התשובה הנכונה.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי:
נפשט את המשוואה עד לבידוד :a

( a  b) 2  ( a  b) 2
 2a 2
2

a2  2ab  b2  a2  2ab  b2  4a2

 .כעת נציב את אותם המספרים בתשובות  1ו 2-ונבדוק איזו תשובה נותנת גם :3

2b2  2a 2
b2  a 2
 , b  aתשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -הצבת התשובות.
נוכל להציב את התשובות השונות במקום  ,aולראות באיזו תשובה צד ימין של המשוואה אכן שווה לצד שמאל של המשוואה:

(b  b)2  (b  b)2
( 2b2 :a=b )1
2

(2b)2  4b2
 , 4b2  4b2צד א' אכן שווה לצד ב' ,זוהי התשובה הנכונה.

(2b  b)2  (2b  b)2
( 2*(2b) 2 :a=2b )2
2

b2  (3b)2  2*2*4b2
 , 10b2  16b2צד א' שונה מצד ב' ,ולכן תשובה זו נפסלת.

b2
b2
 b ) 2  (  b) 2
b2
b2
2
2
 2*( ) 2 : a 
()3
2
2
2

(

b4
b2
b4
b2
 2b *  b 2   2b *  b 2
b4
4
2
4
2
* 2
2
4
b4
b4
 2b2  4
4
4
b4
 2b 2  b 4
2

*2

 ,צד א' שונה מצד ב' ,ולכן תשובה זו נפסלת.

( , a  a  2 )4לא ניתן להגדיר את  aבעזרת  aעצמו ,זה כמו להגדיר מילה במילון בעזרת אותה המילה בדיוק .תשובה זו
2

לא מתאפשרת ולכן נפסלת מיד.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי:
נביט בחוק שהוגדר לנו , $(a 2 )  a :שימו לב כי בתוך הסוגריים מופיע המספר  , aכלומר נרצה את השורש של  .aלכן
2

2

1
1
1
1
1
)
כלומר  .ולכן:
כאשר נחפש את ?  $( ) נבין ש a-הוא בעצם השורש של
2
2
2
4
4

($

1 1

2 2

 ,תשובה מספר  2היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -הצבת התשובות:
צד ימין של המשוואה ,אותו אנו מחפשים ,שווה לערך מוחלט של  .aהמספר המופיע בתוך הסוגריים שווה ל . a 2 -ניתן להציב

1
את התשובות ולראות האם
4

מהווה ריבוע של התשובה שבדקנו:

2

1 1
1
()1
  ,
4  16  16

ולכן התשובה אינה נכונה.

2

1 1 1
ולכן זוהי התשובה הנכונה.
()2
  ,
4 2 2
2

1 1 1
()3
  ,
4 8 8

ולכן התשובה אינה נכונה.

2

1 1 1
    ,ולכן התשובה אינה נכונה.
()4
4 4 4
 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
ניתן לראות כי הקו המודגש ,המסמן את מסעו של חגי ,עובר מעל ה 9-בפברואר פעמיים ,ולכן נוכל לקבוע כי במהלך מסעו בזמן
היה חגי פעמיים ביום ה  9-בפברואר ,תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .12התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
ציר  ,Yהציר האנכי ,מייצג את סכום כספו המצטבר של חגי לאחר מספר זכיות בהגרלות .הריבועים הלבנים מייצגים זכייה
בהגרלה .המספרים המוקפים בעיגול מייצגים את הימים שעבור במהלך מסעו בזמן .בהתבסס על ימים אלו נוכל לעקוב אחר
הזכיות של חגי בהגרלות עד לזכייתו החמישית :ב 9.2-זכה חגי לראשונה בהגרלה ,ב 12.2-זכה בפעם השנייה ,ב 2.2-הוא זכה
בפעם השלישית ,ב 5.2-הוא זכה בפעם הרביעית ואילו ב 16.2-הוא זכה בפעם החמישית! זו הזכייה עליה שואלת השאלה .לפי
ההצטלבות עם ציר  Yבנקודה זו ,ניתן לראות כי חגי זכה ב  15-מיליון שקלים במצטבר ,ולכן תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
חשוב להבין שציר  Yמייצג את סכום הכסף המצטבר של חגי מזכיותיו בהגרלות ,ולא את הסכום עבור כל הגרלה בנפרד .על
מנת לדעת בכמה כסף זכה חגי בהגרלה ב  5.2-נצטרך לראות כמה כסף היה לו לפני הזכייה בהגרלה זו ,וכמה כסף יש לו ביום
הזכייה בהגרלה ,ההפרש בין מספרים אלה יהיה סכום הזכייה בהגרלת ה .5.2-ב  ,2.2-לפני זכייתו בהגרלת ה  5.2-היו לחגי 11
מיליוני שקלים ,ואילו ב  5.2-היו לחגי  12מיליוני שקלים ,ההפרש בין השניים הינו  2מיליון שקלים ,זהו הסכום בו זכה חגי
בהגרלת ה .5.2-תשובה מספר  2היא הנכונה.

 .14התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
הריבוע הלבן מייצג את זכיותיו של חגי בהגרלה ,וה מספרים המוקפים בעיגול מייצגים את הימים שעברו מאז תחילת מסעו של
חגי בזמן .ניתן לראות כי ב 9-בפברואר ,ביו יומו ה  11-למסע בזמן ליומו ה ,10-זכה חגי לראשונה בהגרלה .תשובה מספר  3היא
הנכונה.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' -הצבת מספרים מהראש:
נניח וגילו של ברק הינו  ,3גילה של שרון במקרה זה הינו פי  2מגילו של ברק כלומר  .6לפני שנה היה גילו של ברק שנתיים ,והוא
היה קטן פי  2מגילה של נגה באותו הזמן ,כלומר גילה של נגה לפני שנה היה  .4גילה של שרון לפני שנה היה  .5כעת נבדוק את
התשובות:
( )1שרון גדולה מנגה בשנה ,הדבר מסתדר כיוון שלפני שנה נגה הייתה בת  4ושרון הייתה בת  .5זוהי התשובה הנכונה.
( )2גילה של שרון גדול פי  2מגילה של נגה .אם שרון בת  6כיום ,ונגה בת  5כיום -גילה של שרון אינו גדול פי  2מגילה של נגה.
התשובה אינה נכונה.
( )3שרון ונגה באותו הגיל -כבר הבנו שגילה של שרון היום הוא  6ושל נגה היום הוא  ,5ולכן הן לא בנות אותו הגיל .התשובה
נפסלת.
( )4שרון קטנה מנגה בשנתיים -כבר הבנות ששרון גדולה מנגה ,ולכן תשובה זו נפסלת.
תשובה מספר  1היא התשובה הנכונה.
דרך פתרון ב' -הצבת נעלם:
גילו של ברק קטן פי  2מגילה של שרון ,נציב  Xכגילו של ברק ,ו 2X-כגילה של שרון .לפני שנה היה ברק בן  ,X-1גיל זה היה
קטן פי  2מגילה של נגה לפני שנה ,ולכן גילה של נגה לפני שנה היה  . 2( x  1)  2 x  2גילה של שרון לפני שנה היה . 2 x  1
כעת נבדוק את התשובות:
( )1שרון גדולה מנגה בשנה .אם לפני שנה הייתה שרון בת  , 2 x  1ואילו נגה הייתה בת  , 2 x  2ניתן לראות כי ההפרש
ביניהן היה בדיוק  ,1כלומר שרון אכן גדולה מנגה בשנה .זוהי התשובה הנכונה.
( )2גילה של שרון גדול פי  2מגילה של נגה .גילה של שרון היום הינו  ,2Xואילו גילה של נגה כיום הוא , 2 x  2  1  2 x 1
ניתן לראות כי גילה של שרון אינו פי  2מגילה של נגה .התשובה אינה נכונה.
( )3שרון ונגה הן באותו הגיל .כפי שכבר הבנו ,שרון היום בת  ,2Xואילו נגה היום בת  , 2 x  1כלומר השתיים אינן בנות אותו
הגיל ,התשובה אינה נכונה.
( )4שרון קטנה מנגה בשנתיים .כבר הבנת ששרון היום בת  2Xואילו נגה היום בת  , 2 x  1כלומר שרון גדולה מנגה ,התשובה
אינה נכונה.
תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
על מנת לחשב את השטח האפור נצטרך למצוא את שטח הגזרה בין ציר  Xלציר  Yולהחסיר ממנה את שטח הריבוע .AOBC
שימו לב שהתשובה צריכה להחיל חיסור ,ושהצד השמאלי צריך להכיל את ה  -כיוון שאנחנו נחסיר את הריבוע מהגזרה
(ועבור שטח גזרה נצטרך להשתמש ב ,)  -ולכן ניתן לפסול כבר עכשיו את תשובות  1ו ,2-בהן ה   -נמצא מצד ימין ולא מצד
שמאל.

על מנת לחשב את שטח הגזרה אנו זקוקים לרדיוס המעגל ולזווית המרכזית הנשענת
על גזרה זו .הגזרה ממוקמת בין הצירים ולכן הזווית המרכזית הינה  91מעלות.
רדיוס המעגל הינו הקטע  ,COקטע זה מהווה גם אלכסון בריבוע  AOBCבעל צלע
באורך  .2היחס בין האלכסון לצלע במרובע הינו קבוע ,ולכן אורך קטע  COהינו
 . 2* 2  2 2כעת משמצאנו את הרדיוס ואת הזווית נוכל להציב זאת בנוסחה
לשטח גזרה:

90
1
*  (2 2)2  *  *4*2  2
360
4

* r 2 


360

.

שטח הריבוע  AOBCשווה לצלע בריבוע כלומר . 22  4 :למציאת השטח האפור נחסיר את שטח הריבוע משטח הגזרה:
 , 2  4תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
אנו מעוניינים בכמה שיותר ניסיונות עד לפתיחת כל הדלתות .שימו לב שבמקרה זה יש לחבר בין מספר הניסיונות לפתיחת כל
דלת ולא לכפול ביניהם ,זאת מכיוון שכל מפתח פותח רק דלת אחת ("או") ולא יותר ("וגם") .נתאר את הסיטואציה :שלמה
נגש לדלת הראשונה ,הוא מנסה לפתוח אותה בעזרת כל חמשת המפתחות עד שהוא מצליח לפתור רק בעזרת המפתח החמישי,
כלומר עד כה עברו  5ניסיונות .כעת הוא עובר לדלת השנייה ומנסה לפתור אותה בעזרת ארבעת המפתחות הנותרים ומצליח רק
במפתח הרביעי ,עד כה עברו  4ניסיונות .הוא עושה את אותו הדבר עם הדלת השלישית ( 3ניסיונות) ,עם הדלת הרביעית (שני
ניסיונות) ועם הדלת האחרונה (ניסיון אחד) .נחבר את כלל הניסיונות , 5  4  3  2  1  15 :תשובה מספר  3היא הנכונה.

 .18התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -יצירת משוואה:

x
נציב =X :משקל שק הקמח המלא .שק הקמח חולק ל 9-חלקים שווים ,אלדד קיבל חלק  1כלומר
9
6x
2x
וגידי קיבל  6חלקים כלומר
כלומר
9
9

 ,בועז קיבל  2חלקים

 .ההפרש בין משקל הקמח של גידי למשקל הקמח של בועז גדול ב 1.5-מההפרש

הין משקל הקמח של בועז למשקל הקמח של אלדד ,נתרגם זאת למשוואה:

6x 2x 2x x


  1.5
9
9
9 9
4x x 3
 
9 9 2

נכפיל פי :13

8x  2 x  27
6 x  27

27
3
1
4 4
6
6
2

 . x מכיוון ש X-ייצג את משקל שק הקמח המלא ,זוהי התשובה .תשובה מספר  4היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -בדיקת התשובות:
נבחן את התשובות ונחפש איזו תשובה אכן מקיימת את תנאי השאלה:

2*11
11
11
5.5
11
2 
ק"ג ,בועז קיבל
( )1בהנחה ומשקל שק הקמח המלא הינו  ,5.5אלדד קיבל
 2 
9
9
9
9 18
6*11
33 11 22
6*5.5
33
 
 ,ההפרש בין בועז לאלדד הוא
 .ההפרש בין גידי לבועז הינו
קיבל
 2 
9 9
9
9
9
9
11 11 22 11 11
 
 
 .ניתן לראות כי ההפרש בין משקל הקמח של גידי למשקל הקמח של בועז אינו גדול ב1.5-
9 18 18 18 18

2*5.5
 ,וגידי

9

מההפרש בין משקל הקמח של בועז למשקל הקמח של אלדד ,התשובה אינה נכונה.

2*6 12 4
6 2
( )2בהנחה ומשקל שק הקמח המלא הינו  ,6אלדד קיבל  ק"ג ,בועז קיבל  
ק"ג ,וגידי קיבל
9
9 3
9 3
4 2 2
4 12  4 8
6*6 36
ק"ג .ההפרש בין גידי לבועז הינו 

4
 , 4  ההפרש בין בועז לאלדד הינו .  
3 3 3
3
3
3
9
9
ניתן לרואת כי ההפרש בין משקל הקמח של גידי למשקל הקמח של בועז אינו גדול ב 1.5-מההפרש בין משקל הקמח של
בועז למשקל הקמח של אלדד ,התשובה אינה נכונה.

6*3
2*3 2
3 1
וגידי קיבל  2
( )3בהנחה ומשקל שק הקמח המלא הינו  ,3אלדד קיבל  , בועז קיבל 
9
9
3
9 3
2 62 4
משקל הקמח של גידי לזה של בועז הינו :
 , 2  ההפרש בין משקל הקמח של בועז לזה של אלדד הינו
3
3
3
2 1 1
 .  ניתן לראות כי ההפרש בין משקל הקמח של גידי למשקל הקמח של בועז אינו גדול ב 1.5-מההפרש בין
3 3 3

 .ההפרש בין

משקל הקמח של בועז למשקל הקמח של אלדד .התשובה אינה נכונה.

2*9
9
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ק"ג ,ןגידי קיבל  3
ק"ג .ההפרש בין משקל הקמח של גידי לזה של בועז הינו , 3  1  2
9
9
9
1 1
ההפרש בין משקל הקמח של בועז לזה של אלדד הינו  , 1  כלומר הפרש בין משקל הקמח של גידי ממשקל הקמח
2 2
של בועז גדול בדיוק ב 1.5-מההפרש בין משקל הקמח של בועז למשקל הקמח של אלדד .זוהי התשובה הנכונה.

 .19התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי:
משולש  ABCהינו משולש שווה שוקיים ,ולכן זווית  ABCשווה לזווית ACB
ושתיהן שוות ל .  -סכום הזווית במשולש הינו  131מעלות ולכן זווית  BACשווה
ל . 180  2 :המשולשים  ABCו EAD-חופפים זה לזה ולכן זוויות הבסיס
שלהן שוות ,כלומר זווית  DAEשווה גם היא ל .  -על מנת למצוא את זווית
 CAEנחסר את זווית  BACמזווית :DAE
.   (180  2 )   180  2  3 180
תשובה מספר  4היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -הצבת מספר מהראש:
ידוע לנו ש , 60   -ולכן נציב  .   80משולש  ABCהינו משולש שווה שוקיים ולכן זווית  ABCשווה לזווית  ACBשווה
ל  31-מעלות .זווית  BACמשלימה זוויות אלו ל 131-ולכן גודל זווית  BACהוא. 180  (80  80)  180  160  20 :
המשולשים  ABCו ADE-חופפים זה לזה ולכן גודל זווית הבסיס שלהם שווה ,כלומר זווית  DAEשווה גם היא ל  31-מעלות.
על מנת למצוא את זווית  CAEנחסיר את זווית  BACמזווית  , 80  20  60 :DAEכלומר זווית  CAEשווה ל.61-
כעת נציב גם בתשובות    80ונראה איזו תשובה תיתן גם היא :61
( , 90    90  80  10 )1אינה שווה ל 61-ולכן נפסלת.

80
( 40 )2
2




2

 ,אינה שווה ל 61-ולכן נפסלת.
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2*80 160


()3
3
3
3

 ,אינה שווה ל 61-ולכן נפסלת.

( , 3 180  3*80 180  240 180  60 )4שווה ל 61-ולכן זוהי התשובה הנכונה.

 .21התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי:
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תשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -הצבת נעלם:
n
2

על מנת לפשט את התרגיל נציב במקום  xאת האות  . aנקבל את המשוואה הבאה:

a2  a
?
a 1
כעת נפשט את הביטוי:

)a(a  1
a
)(a  1
n

היות וקבענו ש , a  x 2 :והתוצאה הסופית שלנו הינה  , aתשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ג' -הצבת התשובות:
נציב את התשובות ונבדוק בעבור איזו תשובה צד א' שווה לצד ב':
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 , x  x  x  xשני הצדדים שווים זה לזה ,זוהי התשובה הנכונה.
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 , x 2  1הצדדים אינם שווים זה לזה ,התשובה אינה נכונה.
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) , 2 x n  x 2 ( x n  1הצדדים אינם שווים זה לזה ,התשובה נפסלת.
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 , 2 x  xהצדדים אינם שווים זה לזה ,התשובה נפסלת.
n

תשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ד'-הצבת מספר מהראש:
ניתן להציב מספרים מהראש עבור  xו ,n-לחשב ולקבל תוצאה .לאחר מכן נציב את אותם המספרים בתשובות ונבדוק איזו
תשובה תיתן את אותה התוצאה .שימו לב ש x-חייב להיות גדול מ ,1-ו n-חייב להיות שונה מ .1-נציב :n=4 ,x=2
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כעת נציב את אותם המספרים התשובות ונראה איזו תשובה גם יוצאת :4
4
2

n
2

( , x  2  22  4 )1גם יוצא  4ולכן מתאים.
4

n

( , x 2  1  2 2  1  22  1  4  1  3 )2שונה מ 4 -ולכן התשובה נפסלת.
( , xn  24  16 )3שונה מ 4-ולכן התשובה נפסלת.
( , x n 1  24  1  16  1  15 )4שונה מ 4-ולכן התשובה נפסלת.
תשובה מספר  1היא הנכונה.

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

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
מי שעמדה מנגד לא סייעה למישהו אחר.
תשובה  : 1מי שסובבה בכחש השתמשה ברמייה כלפי מישהו אחר.
תשובה  :2מי שהפליאה במכותיה גרמה לחבורה אצל מישהו אחר.
תשובה  :3מי שהקשתה עורפה לא וויתרה למישהו אחר.
תשובה  :4מי שסר חנה ,אין יותר הערכה כלפיה.

.2

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
פשוט להרגיז את מי שנוח לכעוס.
תשובה  :1חשדן לא האמין בקלות לנאמר לו.
תשובה  :2פשוט להונות את הפתי.
תשובה  :3סגפן הוא מי שסבל מבחירה.
תשובה  :4מי שהתרים אצל קמצן כנראה כשל במשימתו.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
למסוק פירושו לקטוף את חומר הגלם אשר ממנו מכינים שמן.
תשובה  :1לנפות פירושו לסנן קמח.
תשובה  :2לגדוד פירושו לקטוף תמרים.
תשובה  :3לבצור פירושו לקטוף את חומר הגלם אשר ממנו מכינים תירוש.
תשובה  :4על מנת לעבות רוטב יש להשתמש בפחות מים.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דקיק פירושו דק מאוד.
תשובה  :1כעסן הינו מישהו הנוטה לכעוס.
תשובה  :2חמצמץ פירושו חמוץ מעט.
תשובה  :3ישן נושן פירושו ישן מאוד.
תשובה  :4בר תוקף הינו משהו שעדיין תקף.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דובב הוא אדם אשר הוציא אדם אחר ממצב בו הוא שתק.
תשובה  :1מי שהתייסר לא נהנה.
תשובה  :2מישהו אחר ציית למי שציווה עליו.
תשובה  :3ייאש הוא אדם אשר הוציא אדם אחר ממצב בו הוא קיווה.
תשובה  :4התפאר היא פעולה בה אדם עושה ההיפך מלהשמיץ עצמו.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
מספר תסמינים מסייעים להגיע לאבחנה.
תשובה  :1גבול מטרתו ליצור תיחום בין שני חלקים או יותר.
תשובה  :2כתיבה היא פעולה בו יוצרים מספר אותיות.
תשובה  :3מספר ראיות מסייעות להגיע לפסיקה.
תשובה  :4סקר בודק את הדעה של אנשים שונים.

הבנה והסקה
.7

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
הפסקה מתארת מצב בו אדם מדבר אלינו בחשיכה גמורה ,ואנחנו מבינים היכן הוא נמצא לא בשל תוכן דבריו .עצם שמיעת
הקול שלו היא שתאפשר לנו למקם היכן אדם זה נמצא ,אין זה משנה מה תוכן דבריו של הדובר  -מספיק שהוא משמיע קול
ואנחנו יכולים בתגובה לכך לאתר אותו.
תשובה  :1אם האדם היה שותק ולא אומר דבר ,לא היינו יכולים לדעת היכן הוא נמצא במצב של חשכה גמורה כיוון שדבר לא
יכווין אותנו אליו .לכן תשובה זו אינה נכונה.
תשובה  :2אם אדם היה אומר לנו שהוא נמצ א במרחק של חמישה מטרים מימיננו ,תוכן דבריו הוא אשר סייע לנו בהבנה היכן
האדם ממוקם ,אין הדבר שווה ערך לאמירה "אני כאן" .התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 3עצם מילותיו של האדם הן שמובילות אותנו למיקומו ,אין זה משנה מה תוכנן .לכן האמירה" תפוח אדמה" שווה
בתועלתה למי לים "אני כאן" ,כיוון ששמיעת קולו של האדם אותו אנו מחפשים היא שתוביל אותנו למציאתו בחושך (ולא תוכן
דבריו) .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  : 4אם שמענו מראש את קולו של האדם אותו אנו מחפשים כאשר הוא אמר "אני כאן" ,והצלחנו למקם אותו בהתאם
לכך  -אין צורך שהוא יגיד את המילה "כאן" בקול רם בהרבה ,כך או כך אנחנו כבר יודעים היכן הוא ממוקם .התשובה נפסלת.

.8

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
איי טורו לא היו מביאים כל תועלת למדינה שתנצח במלחמה ,כשם שמסרק לא היה מביא כל תועלת לשני קרחים נטולי
שיערות .תשובה מספר  4היא הנכונה.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  : 1הפסקה מתארת מדוע קשה לפליאונטולוגים לזהות היכן ממוקמים מאובנים ,וכיצד הם מתגברים על בעיה זו
באמצעות התראה של חקלאי ,גיאולוג או ילד סקרן .לכן הכותרת המתאימה לנושא תהיה כיצד מחליטים הפלאונטולוגים
לחפש עצמות מאובנות .זוהי התשובה הנכונה.

תשובה  : 2תשובה לשאלה "מדוע קשה כל כך לדעת באילו תנאים גיאולוגיים יכולות עצמות מאובנות להישמר?" צריכה
להסביר על תנאי הקרקע והאקלים באזור מסוים .פסקה זו לא מפרטת כלל על הנושא ,ותשובה זו אינה מתאימה להיות כותרת
הפסקה ,התשובה נפסלת.
תשובה  : 3אנו מבינים מהפסקה שפליאונטולוגים משתמשים ברדאר על מנת להבחין בין עצמות מאובנות לסלעים סביבן ,אך
אין הפסקה מסבירה כיצד בדיוק ניתן להבחין בין השניים .התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 4אין פירוט כלל באילו אתרים התנאים הגיאולוגיים מאפשרים לעצמות מאובנות להשתמר .התשובה נפסלת.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  : 1אם אנשים הנוחרים בשנתם מעדיפים לעבוד במשמרות לילה ,הדבר אמור להתאים ולחזק את מחקרו של סמית'
ולכן אנשים אלה כן אמורים להיכלל במחקר .הדבר סותר את הנאמר בשאלה ולכן התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2ד "ר סמית' בודק האם הילדים נוחרים או לא ,בקורלציה לנחירת הוריהם ,ולא האם הם עובדים בלילות או לא ,לכן
התשובה הטוענת כי במשפחות שבהן אחד ההורים עובר בלילה ,שאר בני המשפחה נוטים לא לעשות כך -אינה רלוונטית
למחקרו של ד"ר סמית' ,ולכן תשובה זו נפסלת.
תשובה  :3ד"ר סמית' רוצה וודאי רוצה שמחקרו יהיה נטרלי .אם שינה בשעות היום היא אחד הגורמים לנחירה בזמן השינה-
זוהי הסיבה שבגללה הורה הישן בשעות היום נוחר ,התכונה הינה נרכשת ולא מולדת ,ולכן לא תועבר לילדיו .תהיה הטיה של
הניסוי והוא ייפגע .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  : 4אם במשפחות בהן שיעור בני המשפחה הנוחרים גבוה יחסית ,שיעור העובדים במשמרות לילה אינו שונה משיעורו
בקרב כלל האוכלוסייה -אין הדבר יכול להוות סיבה מתאימה להחלטתו של סמית' .התשובה הייתה יכולה להתאים לו השיעור
היה דווקא שונה .אין זה המצב ולכן התשובה נפסלת.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  : 1נניח וישנו יום גשום ,ביום שכזה ניתן לזרוע שעועית ללא תנאים נוספים ,וניתן לזרוע אפונה אם יתקיימו שני תנאים
נוספים -טיפול בחומר מבעוד מועד ועומק זריעה ראוי .זריעת אפונה ושעועית באותו היום אינה מחייבת שהאפונה נזרעה
בתנאים המבוקשים ,ולכן לא ניתן לדעת בוודאות שהזריעה אינה חורגת מהמלצות משרד החקלאות .התשובה נפסלת.
תשובה  : 2זריעת שעועית ביום גשום אינה מחייבת עומק מסוים ,אך זריעה של אפונה ביום גשום מחייבת זריעה בעומק של
יותר מ 11-ס"מ .לו נעשתה זריעה בעומק של פחות מ 11-ס"מ ,ייתכן וזריעה זו הייתה של אפונה .התשובה מאפשרת חריגה
מהמלצות משרד החקלאות ולכן נפסלת.
תשובה  : 3מצוין כי ככלל יש לזרוע בימים לא גשומים ,ולכן גם זריעת שעועית ביום לא גשום אינה חורגת מהמלצת משרד
החקלאות .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4על מנת לזרוע אפונה ביום גשום יש לקיים שני תנאים -האחד הינו טיפול בחומר המונע יובש ,אשר בהכרח מתקיים
בתשובה זו ,והשני הינו זריעה בעומק של יותר מ 11-ס"מ ,אשר לא בהכרח מתקיים בתשובה זו .ולכן אין לדעת בוודאות כי אין
חריגה מהמלצות משרד החקלאות ,והתשובה נפסלת.
 .12התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  : 1הקרחונים מחזירים לחלל החיצון חלק מקרינת השמש המגיעה לכדור הארץ ,הפשרת הקרחונים תפחית תופעה זו,
כלומר אינה גורמת להחזרת חלק מקרינת השמש אלא לירידה בהחזרה זו .התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 2הקרחונים מחזירים לחלל החיצון חלק מקרינת השמש ,ובזאת מקררים את האקלים .התחממות כדור הארץ גורמת
להפשרת קרחונים ,ובזאת מפחיתה את ההחזרה של הקרינה ומפחיתה את ההשפעה המקררת של הקרחונים על האקלים.
התשובה אינה נכונה.

תשובה  : 3עקב חשיפה של משטחים כהים מתחת לקרחונים ,הקרחונים מפשירים ,ומחזירים פחות קרינה לחלל החיצון ,ולכן
כדור הארץ מתחמם בהדרגה .יש להחליף את המילה יותר במילה פחות בתשובה זו ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 4הקרחונים מחזירים קרינה לחלל החיצון ,ובזאת מקררים את האקלים .התחממות כדור הארץ גורמת להפשרת
קרחונים ,הפשרה זו מפחיתה את החזרת הקרינה לחלל החיצון ובזא ת מאטה את קירור האקלים ,כלומר מאיצה את
התחממות כדור הארץ ,מה שמוביל להפשרת קרחונים נוספים .נוצר תהליך מעגלי (שווה ערך למילים 'חוזר חלילה') ולכן זוהי
התשובה הנכונה.

השלמת משפטים
 .13התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה " :1מאחר שנודע לי מבעוד מועד שיפה מתכננת לערוך לי מסיבת הפתעה ,לא נראתה לי התנהגותה החריגה תמוהה.
סביר אפוא שלולא ידעתי על כוונותיה ,לא הייתי תמהה על השינוי בהתנהגותה".
במשפט השני אומרת הדוברת כי אם לא הייתה יודעת על כוונותיה של יפה ,לא הייתה תמהה על השינוי בהתנהגות .ההיגיון
במשפט זה נפגע ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  " :2אילולא חשבתי שיפה מתכננת לערוך לי מסיבת הפתעה ,הייתה בוודאי נראית לי התנהגותה החריגה תמוהה .כעת,
משברור לי כי מחשבותיי היו מחשבות שווא ,אינני מבינה את פשר השינוי בהתנהגותה".
תחילה הדוברת הניחה שמתכננים לערוך לה מסיבת הפתעה ולכן היא הבינה מדוע יפה מתנהגת מוזר ,משהיא הבינה שלא
מתכננים לה מסיבת הפתעה -היא אינה מבינה מדוע יפה התנהגה מוזר .הקשר הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  ":3רק מכיוון שגיליתי מבעוד מועד שיפה מתכננת לערוך לי מסיבת הפתעה ,לא נראתה לי התנהגותה החריגה תמוהה.
אני בטוחה שלולא הייתה מתכננת את המסיבה ,היה חל בדיוק אותו השינוי בהתנהגותה".
לפי תחילת המשפט ,יפה התנהגה מוזר בשל מסיבת ההפתעה שתוכננה .אם יפה לא הייתה מתכננת מסיבת הפתעה  -אין זה
הגיוני שהיא תתנהג באותו האופן .התשובה נפסלת.
תשובה " :4גם לולא חשבתי שיפה מתכננ ת לערוך לי מסיבת הפתעה ,לא הייתה נראית לי התנהגותה החריגה תמוהה .ואכן ,אף
שמחשבותיי היו מחשבות שווא ,עדיין אינני מבינה את פשר השינוי בהתנהגותה".
לפי תחילת המשפט הדוברת מסבירה שבין אם היא הייתה חושבת שמתכננים לה מסיבת הפתעה ,ובין אם לא -כך או כך היא
הייתה מאמינה שהתנהגותה של יפה מוזרה .ולכן המשך המשפט אינו מסתדר ,היא אמורה להבין את פשר השינוי בהתנהגותה.
התשובה אינה נכונה.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  " :1ראש השבט החדש של הסובקים נקט מדיניות שעודדה קיום קשרים הדוקים עם בני השבט הלומבי .תמכו בו בניו,
שמאז ומעולם התנגדו לניסיונותיו של ראש השבט הקודם למנוע חדירה של השפעות זרות לשבט".
ראש השבט הנוכחי מעודד קיום קשרים עם שבט אחר ,כלומר מאפשר הכנסת השפעות זרות לשבט .בניו תומכים בו ,והם מאז
ומעולם התנגדו לראש השבט הקודם שסרב להכניס השפעות זרות בעבר .הקשר הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  " :2ראש השבט החדש של הסובקים ניסה לעודד קיום קשרים הדוקים עם בני השבט הלומבי .במדיניות זו באה לידי
ביטוי השקפתם של בניו ,שחשבו שיש לעשות הכל כדי למנוע שינוי בנטייתו של השבט להתבדל".
לפי משפט זה ,בני ראש השבט רוצים שהשב ט ימשיך להתבדל ,כלומר להתבודד ,ולכן מדיניות אביהם לעודד קשרים עם שבט
אחר אינה משקפת את עמדות הבנים .ההיגיון נפגע ,זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה  ":3ראש השבט החדש של הסובקים התנגד לקיום קשרים הדוקים עם בני השבט הלומבי .הוא ספג ביקורת מבניו ,שכן
אלה התנגדו מ אז ומעולם לניסיונות למנוע את בידודו של השבט משאר השבטים באזור".

לפי משפט זה הבנים מתנגדים למניעת בידוד שבטם ,כלומר רוצים ששבטם ימשיך להיות מבודד ,ולכן נצפה שהם יתמכו
באביהם אשר גם דוגל בבידוד ,ולא יעבירו עליו ביקורת .התשובה אינה נכונה.
תשובה " :4ראש השבט החדש של הסובקים הסתייג מקיום קשרים הדוקים עם בני השבט הלומבי .דעתו בעניין זה הייתה
שונה מדעתם של בניו ,שפעלו רבות למנוע חדירה של השפעות זרות לשבט".
גם האב וגם הבנים רוצה לבודד את השבט ולמנוע קשרים הדוקים עם שבטים אחרים ,כלומר דעותיהם היו דומות ולא שונות,
התשובה אינה נכונה.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  " :1אין תכונה המאפיינת את ד"ר איינשטיין פחות מיושר אינטלקטואלי .אין זה מפתיע אפוא שכאשר הציג בהרצאתו
את תיאוריית "המוח כמחשב" ,שהוא מתנגד לה ,הוא לא התעלם מיתרונותיה".
אם ד"ר איינשטיין מתאפיין בחוס ר יושר אינטלקטואלי ,נצפה שהוא יציג רק את חסרונותיה של תיאוריה שהוא לא מאמין
בה .אם הוא מציג גם את היתרונות של תיאוריה לה הוא מתנגד ,הדבר מעיד על יושר אינטלקטואלי ,ולכן אמור דווקא להפתיע.
ההיגיון נפגע ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  ":2אין תכונה המאפיינת את ד"ר איינשטיין יותר מיושר אינטלקטואלי .אין זה מפתיע אפוא שכאשר הציג בהרצאתו
את תיאוריית "המוח כמחשב" ,שאותה פיתח ,הוא לא הזכיר את חסרונותיה".
אם ד"ר איינשטיין מתאפיין ביושר אינטלקטואלי ,נצפה שהוא יציג גם את החסרונות של התיאוריה אותה פיתח ,ולא רק את
היתרונות .מ כיוון שבמקרה זה הוא לא הציג את החסרונות ,הדבר אמור דווקא להפתיע .ההיגיון נפגע ולכן התשובה אינה
נכונה.
תשובה  " :3אין תכונה המאיינת את ד"ר איינשטיין יותר מיושר אינטלקטואלי .מפתיע אפוא שכאשר הציג בהרצאות את
תיאוריית "המוח כמחשב" ,העולה בקנה אחד עם מחקרו ,הוא לא התעלם מחסרונותיה".
אם ד"ר איינשטיין מתאפיין ביושר אינטלקטואלי ,אנו נצפה שהוא לא יתעלם מחסרונות תיאוריה שהוא מסכים איתה ,כשם
שאכן עשה .אין סיבה שנופתע מפעולה זו ,ההיגיון נפגע ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  " :4אין תכונה המאפיינת את ד"ר איינשטיין פחות מיושר אינטלקטואלי .מפתיע אפוא שכאשר הציג בהרצאתו את
תיאוריית "המוח כמחשב" ,שאינה עולה בקנה אחד עם מחקרו האחרון ,הוא לא שכח לציין את יתרונותיה".
אם ד"ר איינשטיין אינו מתאפיין ביושר אינטלקטואלי ,נצפה שהוא יציג רק את החסרונות של מחקר שאינו מתאים למחקרו
שלו .מכיוון שהוא הציג גם את יתרונות המחקר הנגדי ,הדבר אכן מפתיע אותנו .ההיגיון נשמר ולכן זוהי התשובה הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
נחפש את התשובה שאינה מחלישה את המסקנה.
תשובה  : 1אם בנצ'וקיה אוכלים בשר תנינים בליווי עישון טבק ,אשר מזיק לבריאות ,מצאנו סיבה אלטרנטיבית לבריאותם
הירודה של אנשי נצ'וקיה .לא בשר התנינים הוא שמזיק לבריאותם ,כי אם הטבק .הדבר מחליש את המסקנה ולכן התשובה
נפסלת.
תשובה  : 2בשבטים שבהם לא אוכלים בשר תנינים אוכלים דגים רבים ,אשר מועילים למצב הבריאותי .הדבר נותן הסבר
אלטרנטיבי לשאלה מדוע תוחלת חייהם של אנשי נצ'וקיה הינה נמוכה מזו של שבטים בהם לא אוכלים בשר תנינים וכן אוכלים
דגים ,אין זה בשל בשר התנינים המזיק ,כי אם בשל הדגים המטיבים עם הבריאות .ההסבר האלטרנטיבי מחליש את המסקנה,
התשובה נפסלת.
תשובה  :3אם אנשים רבים בשבט נצ'וקיה מתים בעת ציד תנינים ,מובן שזוהי הסיבה לתוחלת החיים הירודה ,ולא אופי בשר
התנין .ניתן הסבר אלטרנטיבי אשר מחליש את המסקנה ,התשובה נפסלת.

תשובה  :4אם בשבט מסוים אוכלים בשר תנינים רק מגיל מבוגר יחסית ,סביר להניח שאנשים אלו אוכלים פחות בשר תנינים
לאורך חייהם .מכיוון שתוחלת החיים גובהה בשבט זה בהשוואה לשבטים בהם מותר לאוכל בשר תנינים בכל גיל ,ניתן להניח
מכך כי ייתכן ובשר תנינים מזיק לבריאות .הדבר מחזק את המסקנה ,ולכן זוהי התשובה הנכונה.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1מערכת הרווחה ,הכוללת בתוכה את המוסד לביטוח לאומי ,היא היוצרת רשת ביטחון וחיזוק האחריות
ה קולקטיבית והסולידרית של האזרחים ,ולא המוסד לביטוח לאומי עצמו .התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 2לא נאמר שכינון המוסד לביטוח לאומי גרם לחיזוק אף תפיסה ,מוסד זה מבוסס על קיום תפיסה מסוימת אך לא
בהכרח גורם להתחזקותה .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3מערכת הרווחה ,הכוללת בתוכה את המוסד לביטוח לאומי ,היא היוצרת רשת ביטחון וחיזוק האחריות
ה קולקטיבית והסולידרית של האזרחים ,ולא המוסד לביטוח לאומי עצמו .כמו כן נאמר שתפיסת עקרון יסוד במדיניות
הרווחה במדינה הוא הקיים עוד מראשית ימיה ,אי ן הדבר אומר שהמוסד לביטוח לאומי קיים עוד מראשית ימי המדינה.
התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 4המוסד לביטוח לאומי הינו גוף מרכזי במערכת הרווחה בישראל ,מערכת זו מבוססת על עקרונות הערבות ההדדית
של האזרחים ומושרשת במדיניות הרווחה של המדינה .תשובה זו היא התשובה הנכונה.

הבנת הנקרא
 .18התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  : 1לפי הפסקה ,אם שליט רצה לדעת דבר לגבי העתיד הוא התייעץ בפיתיה ,אשר העבירה את מסרי אפולו .כלומר
הפיתיה תיווכה בין השליט לבין אפולו .התשובה אינה מנוגדת לנאמר בפסקה ולכן נפסלת.
תשובה  :2לפי שורה  3הפיתיה מסרה נבואות לגבי העתיד ,תשובה זו אינה מנוגדת לנאמר בפסקה ולכן נפסלת.
תשובה  :3לפי שורה  2פיתיה הייתה נביאת האלים ,את תפקידה מילאו נשים ולא אלות ,כלומר הפיתיה לא הייתה אלה.
התשובה מנוגדת לנאמר בפסקה ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4לא צוין האם המפגש עם הפיתיה היה ביחידות או בקבוצות ,ולכן לא ניתן להגיד שהדבר מנוגד לנאמר בפסקה.
התשובה נפסלת.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
בשורה  11מתואר הכלי העתיק ועליו ציור המתאר בדיוק את דבריו של פטרוכוס ,ציור זה חיזק את ביסוס דבריו של פטרוכוס,
ולכן ניתן להניח כי החוקרים רואים בציורים אלו עדות בעלת תוקף .תשובה  4היא הנכונה.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה  :1לפי שורה " 14בדלפי לא נמצא מעולם שום נקיק שממנו היו עשויים להיפלט גזים" ,ובהתאם לכך בשורה  16אכן
כתוב כי חוקרים לא הצליחו למצוא נקיק שיפלוט גזים אלו .לכן לא ניתן להגיד כי עד שנת  1911הייתה פעילות געשית באיזור
דלפי שגרמה לפליטת גזים .התשובה נפסלת.
תשובה  :2בפסקה השנייה מתואר כיצד חוקרים ,וביניהם פטרוכוס ,האמינו שהפיתיה התנבאה עקב שאיפת אדים שעלו מן
האדמה .ב 1911-החוקר אופה סתר את התיאוריה הזו ,והפירוט על כך מופיע לאורך הפסקה השלישית .זוהי התשובה הנכונה.

תשובה  : 3בפסקה השנייה מתואר הכלי העתיק עם ציורה של הפיתיה ,זוהי עדות נוספת לנביאה מדלפי ,פרט לתיאורו של
פטרוכוס .לא נאמר מתי כלי זה נמצא ,האם לפני  1911או לאחר מכן ,ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :4בפסקה השנייה נכתב כי כלי הכלי העתיק נמצא שנים רבות לאחר הפסקת הפעילות במקדש אפולו ,לכן אנחנו
מבינים שהפעילות נפסקה לפני זמן רב ,וודאי הרבה לפני  .1911התשובה אינה נכונה\ .
 .21התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1בשורה  16כתוב כי אופה טען שבדלפי מעולם לא נמצא שום נקיק ממנו היו עשויים להיפלט גזים ,ולכן אנו מבינים כי
אופה אינו מסתמך על הטענה כי בדלפי נפלט גז טבעי שתכונותיו אינן מתיישבות עם תיאוריו של פטרוכוס .זוהי התשובה
הנכונה.
תשובה  : 2פטרוכוס אכן טען כי לעיתים הייתה הפיתיה נתקפת טירוף שאף הוביל למותה ,ואילו לטענת אופה תיאור זה אינו
מתיישב עם עדויות עתיקות אחרות .כלומר אופה כן הסתמך על טענה זו ,התשובה נפסלת.
תשובה  : 3בעדויות עתיקות מתוארת הפיתיה יושבת על כיסא ומזמרת ,ואילו בעדותו של פטרוכוס מתארת את הפיתיה
הנכנסת להתקף טירוף ואף מתה .בסוף הפסקה השלישית אופה מסתמך על שתי טענות אלו ,ומדגיש את הסתירה ביניהן.
התשובה נפסלת.
תשובה  :4בשורה  16נכתב כי חוקרים לא הצליחו למצוא בדלפי פתח כלשהו בקרקע ,והדבר חיזק את טענותיו של אופה .כלומר
ניתן להניח שאופה כן הסתמך על טענה זו ,התשובה אינה נכונה.
 .22התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1פטרו כוס טען כי היה שקע באדמה ממנו נדף גז הגרם לנביאה להזות ,תיאוריה זו נראתה מדויקת למדי בהתבסס על
גילויים משנות ה 31-של המאה ה ,21-אז נמצא השקע באדמה ,ותחתיו מים המכילים את גז האתילן אשר גורם לאותן תופעות
אשר תיאר פטרוכוס .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2בשנות ה 31-של המאה ה 21-דבריו של פטרוכוס אומתו דווקא ולא הופרכו ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 3כנאמר בתשובה הראשונה ,התיאוריה של פטרוכוס דווקא נמצאה כנכונה לפי הבדיקות שנעשו בשנות ה 31-של
המאה ה  .21-אופה התנגד לדבריו של פטרוכוס ,ולכן אנחנו מבינים שדבריו של אופה לא היו נכונים .התשובה נפסלת.
תשובה  :4הסברו של פטרוכוס לא נועד כדי לסתור את הטענות בדבר כוחה הנבואי של הפיתיה ,הסבר זה בנוגע לגז יכול
להתיישב עם הטענות לכוחה .התשובה אינה נכונה.
 .23התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
ראשית הוצגה תופעה מהזמן העתיק:נבואותיה של הפיתיה .לאחר מכן הוצג הסברו של פטרוכוס שהיה מקובל בזמנו .בהמשך
הוצג מחקרו של אופה אשר סתר את הסברו של פטרוכוס ,ולבסוף הוצג מחקר משנות ה 31-של המאה ה 21-אשר תמכו בהסברו
של פטרוכוס .תשובה מספר  1היא התשובה הנכונה.
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אנלוגיות
.1

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
משתמשים במפה על מנת לנווט.
תשובה  :1ציות משמעו התנהלות לפי החוק.
תשובה  :2הצגה מתנהלת בעזרת הוראות בימוי.
תשובה  :3מתכון מסביר כיצד להכין דבר הנועד לאכילה.
תשובה  :4משתמשים במילון על מנת לתרגם.

.2

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
אמיר הינו החלק הגבוה ביותר בעץ.
תשובה  :1גיר הינו סוג של סלע.
תשובה  :2פלג הינה מילה נרדפת לנחל.
תשובה  :3פסגה הינה החלק הגבוה ביותר בהר.
תשובה  :4גיא הינו מילה נרדפת לעמק.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
מסקרן הינו דבר הגורם לסקרנות אצל אחר.
תשובה  :1מכחיש הינו אדם המבטא הכחשה.
תשובה  :2אדם מאמין בעל אמון במשהו אחר.
תשובה  :3המראיין עורך ראיון עם מישהו אחר.
תשובה  :4מרתיע הינו דבר הגורם לרתיעה אצל אחר.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
רב משמעי הינו משהו אותו ניתן לפרש במספר אופנים.
תשובה  : 1רב מכר הינו משהו אותו ניתן לקנות (אך קונים אותו רב פעם אחד ,ולא במספר דרכים).
תשובה  :2אדם רב פעלים הינו מישהו המסוגל לעשות דברים רבים.
תשובה  :3אדם עם ידע רב לשוני יודע לדבר בשפות שונות.
תשובה  :4רב תכליתי הינו משהו בו ניתן להשתמש במספר אופנים.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לכונן היא פעולה הגורמת למשהו אחר להיות נוסד.
תשובה  :1להוזיל היא פעולה הפוכה אותה יש לבצע על דבר שהאמיר.
תשובה  : 2לעלוז ושמח הינן שתי מילים המבטאות את אותה התחושה ,האחת בעבר והאחת כשם הפועל.
תשובה  :3לכלות היא פעולה הגורמת למשהו אחר להיות אזל.
תשובה  :4לנעול היא פעולה אותה יש לבצע כדי למנוע מאדם אחר לעשות פעולה של פרץ.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
רמיזה הינה מתן רמז למישהו אחר.
תשובה  :1צילום הינו אחת האחת הדרכים לתיעוד.
תשובה  :2מימון הינו מתן כסף למישהו אחר.
תשובה  :3אילוף הינו לגרום לאחר להתנהג במשמעת.
תשובה  :4שינון הינו אחת הדרכים ליצירת זכרון.

הבנה והסקה
השלמת משפטים
.7

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה  ":1בקרב מייסדי הקיבוץ יש תחושה כי הדור הצעיר עומד בסטנדרטים שהציבו הם ,ועדות להלך רוח זה אפשר למצוא
בדוגמא זו :לאחר שחיים ,ממייסדי הרפת ,סיפר בחדר האוכל כי בצעירותו מוסר העבודה שרווח בקרב הרפתנים היה בדיוק
כמו מוסר העבודה של הנוער כיום ,התגובה לדבריו מצד שאר הסועדים הוותיקים הייתה התרעמות וחוסר הסכמה".
אם הדור הצעיר אכן היה עומד בסטנדרטים שהציבו להם ,לא הייתה התרעמות מקרב הסועדים הוותיקים כאשר נאמר שיש
להם מוסר עבודה זהה ומוסר העבודה בעבר .התשובה אינה נכונה.
תשובה " :2בקרב מייסדי הקיבוץ יש תחושה כי הדור הצעיר אינו עומד בסטנדרטים של קודמו ,ועדות להלך רוח זה אפשר
למצוא בדוגמא זו :לאחר שחיים ,ממייסדי הרפת ,סיפר בחדר האוכל כי בצעירותו מוסר העבודה שרווח בקרב הרפתנים היה
גבוה ממוסר העבודה הרווח כיום ,התגובה על דבריו מצד שאר הוותיקים היה הנהון לאות הסכמה".
כלל הותיקים הסכימו כי הדור הצעיר אינו בעל מוסר עבודה שווה לזה שהיה בעבר ,זוהי דוגמא לכך שהדור הצעיר אינו עומד
בסטנדרטים של קודמו .התשובה שומרת על ההיגיון הלוגי ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  ":3בקרב מייסדי הקיבוץ יש תחושה כי הדור הצע יר עומד בסטנדרטים שקבעו להם ,ועדות להלך רוח זה אפשר למצוא
בדוגמה זו :לאחר שחיים ,ממייסדי הרפת ,סיפר בחדר האוכל כי בצעירותו מוסר העבודה שרווח בקרב הרפתנים נפל בהרבה
ממוסר העבודה המקובל כיום ,התגובה על דבריו מצד הצעירים הייתה הרכנת ראשיהם בכלימה".
אם הדור ה צעיר אכן היה עומד בסטנדרטים שקבעו להם ,הם לא היו מסכימים ומתביישים בדבריו חיים ,שקבע כי הם לא
עומדים במוסר העבודה שנקבע להם .התשובה אינה נכונה.
תשובה  ":4בקרב מייסדי הקיבוץ יש תחושה כי הדור הצעיר אינו עומד בסטנדרטים שהציבו להם ,ועדות להלך רוח זה אפשר
למצו א בדוגמה זו :לאחר שחיים ,ממייסדי הרפת ,סיפר בחדר האוכל כי בצעירותו מוסר העבודה שרווח בקרב הרפתנים היה
דומה למדי למוסר העבודה הרווח כיום ,התגובה לדבריו מצד שאר הוותיקים הייתה אנחת געגועים נוסטלגית".
אין קשר אין אנחת הגעגועים הנוסטלגית של הוותיקים ,לעמדתם בנוגע למוסר העבודה של הצעירים ,הדבר אינו מהווה דוגמא
לנאמר בתחילת המשפט ולכן ההיגיון נפגע .התשובה נפסלת.

.8

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  " :1האם נכונותו של מנהל להתייעץ עם הכפופים לו ולשתף אותם בהתלבטויותיו מחבלת בסמכותיותו? דן ,שסבר כי
התשובה לכך חיובית ,הופתע לגלות כי מנהלים שנטו להיוועץ בעובדיהם זכו למידה רבה יותר של ציות מצד הכפופים להם
בהשוואה למנהלים אחרים".
דן סבר שמנהל שמתייעץ עם הכפופים לו נראה פחות סמכותי ,ולכן הוא הופתע לגלות שדווקא מנהלים שכן התייעצו עם
הכפופים להם זכו ליותר ציות ,כלומר הצטיירו כיותר סמכותיים .ההיגיון נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  " :2האם נכונותו של מנהל להתייעץ עם הכפופים לו ולשתף אותם בהתלבטויותיו תורמת לסמכותיותו? דן ,שסבר כי
התשובה לכך חיובית ,הופתע לגלות כי מנהלים שלא נטו להיוועץ בעובדיהם זכו למידה קטנה יותר של ציות מצד הכפופים
להם ,בהשוואה למנהלים אחרים".
אם דן מאמין שמנהל שמתייעץ עם עובדיו הינו סמכותי יותר ,אין סיבה שהוא יופתע כאשר מנהל שאינו מתייעץ עם הכפופים
לו מצטייר כפחות סמכותי .ההיגיון נפגע ,התשובה אינה נכונה.
תשובה ":3האם נכונותו של מנהל להתייעץ עם הכפופים ל ו ולשתף אותם בהתלבטויותיו מחבלת בסמכותיותו? דן ,שסבר כי
התשובה לכך שלילית ,הופתע לגלות כי מנהלים שלא נטו להיוועץ בעובדיהם זכו למידה קטנה יותר של ציות מצד הכפופים
להם ,בהשוואה למנהלים אחרים".
דן סבור כי מנהל שמתייעץ עם הכפופים לו אינו מצטייר כפחות סמכותי ,ולכן אין סיבה שהוא יהיה מופתע לגלות שמנהל שלא
התייעץ עם הכפופים לו מצטייר כפחות סמכותי .ההיגיון נפגע ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  " :4האם נכונותו של מנהל להתייעץ עם הכפופים לו ולשתף אותם בהתלבטויותיו תורמת לסמכותיותו? דן ,שסבר כי
התשובה לכך שלילית ,הופתע לגל ות כי מנהלים שנטו להיוועץ בעובדיהם זכו למידה קטנה יותר של ציות מצד הכפופים להם,
בהשוואה למנהלים אחרים".
דן סבור שמנהל המתייעץ עם הכפופים לו מצטייר כפחות סמכותי ,ולכן אין סיבה שהוא יופתע כשמנהל שהתייעץ עם עובדיו
אכן זכה לפחות ציות .ההיגיון נפגע ,התשובה אינה נכונה.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה  :1פרופסור גרוסמן סבור כי התנאי להכרה בקיומה האובייקטיבי של תופעה כלשהי אינו הימצאותן של עדויות
לקיומה ,אלא הימצאותו של הסבר תיאורטי תקף לתופעה זו .לפיכך ,לא מפתיע שבספרו מופיעה הטענה" :סלע התלוי בין
שמים וארץ לא ייחשב עובדה אובייקטיבית גם אם אלף עדים יישבעו שראו אותו במו עיניהם ,מכיוון שאפשר להעלות על הדעת
תיאוריה תקפה שתסביר את התופעה הזאת".
לפי פרופסור גרוסמן תופעה זקוקה להסבר תיאורטי תקף ולא לעדויות לקיומה ,במקרה המתואר בספרו לסלע יש גם עדות
מפי אלף אנשים וגם תיאוריה תקפה המסבירה תופעה זו ,ולא ניתן לקבוע מה מהשניים הוא ההוכחה לקיום התופעה .התשובה
אינה נכונה.
תשובה  " :2פרופסור גרוסמן סבור כי התנאי להכרה בקיומה האובייקטיבי של תופעה כלשהי אינו הימצאותן של עדויות
לקיומה ,אלא הימצאותו של הסבר תיאורטי תקף לתופעה זו .לפיכך ,אין פלא שבספרו מופיעה הטענה" :סלע התלוי בין שמים
וארץ לא ייחשב עובדה אובייקטיבית גם אם אלף עדים יישבעו שראו אותו במו עיניהם ,מכיוון שאין תיאוריה מדעית היכולה
להסביר את התופעה הזאת".
לפי פרופסור גרוסמן תופעה זקוקה להסבר תיאורטי תקף ול א לעדויות לקיומה ,במקרה המתואר בספרו ישנה עדות לתופעת
הסלע המעופף אך אין לכך הסבר תיאורטי ,ולכן הדבר אינו נחשב לעובדה אובייקטיבית .ההיגיון נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.

תשובה  " :3פרופסור גרוסמן סבור כי התנאי להכרה בקיומה האובייקטיבי של תופעה כלשהי אינו הימצאותן של עדויות
לקיומה ,אלא הימצאותו של הסבר תיאורטי תקף לתופעה זו .לפיכך ,אין זה מתמיה שבספרו מופיעה הטענה" :סלע התלוי בין
שמים וארץ ייחשב עובדה אובייקטיבית אם אלף עדים יישבעו שראו אותו במו עיניהם ,מכיוון שאין עדות לכך שאינו קיים".
לפי פרופסור גרוסמן תופעה ז קוקה תיאורטי תקף ולא לעדות ,ולכן אין זה הגיוני שהוא יתאר בספרו תופעת סלע מעופף ,אשר
מתקיימת רק מכיוון שישנה עדות לכך מפי אלף אנשים .התשובה אינה נכונה.
תשובה  ":4פרופסור גרוסמן סבור כי התנאי להכרה בקיומה האובייקטיבי של תופעה כלשהי אינו הימצאותן של עדויות
ל קיומה ,אלא הימצאותו של הסבר תיאורטי תקף לתופעה זו .לפיכך ,מתמיה שבספרו מופיעה הטענה" :סלע התלוי בין שמים
וארץ לא ייחשב עובדה אובייקטיבית גם אם אלף עדים ישבעו שראו אותו במו עיניהם מכיוון שאין תיאוריה מדעית שיכולה
להסביר את התופעה הזאת".
הנאמר בספרו של גרוס מן תואם בדיוק את ההשערה שהוא מציג בשורה הראשונה ,ולכן הדבר אינו "מתמיה" (מפתיע) כשם
שנאמר בשורה השנייה .ההיגיון נפגע ,התשובה נפסלת.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
שפרה טוענת ש"שחייה צריך ללמוד במים" ,בדבריה היא מתכוונת לכך שאדם המעוניין ללמוד או להתנסות במשהו -צריך
לעשות זאת באופן מעשי ,בפועל ,ולא באופן תיאורטי .כשם ששחייה צריך ללמוד בעזרת התנסות במים עצמם ,ולא בלמידה
מספרי לימוד שחייה למשל.
תשובה  :1גדי הציע לשפרה להעמיק את היכרותם בטלפון בתקופה הקרובה לפני שייפגשו ,ואילו שפרה ענתה לו "זה לא רעיון
טוב כל כך ,שחייה צריך ללמוד במים" .שפרה אינה מסכימה עם דבריו של גדי ,ולטענתה שחייה ,המשולה להיכרותם ,צריך
ללמוד במים ,המשולים למפגש פנים מול פנים ולא היכרות טלפונית .היא מאמינה שצריך להתנסות בפועל  -פגישה פנים מול
פנים ,ולא בשיחת טלפון שאינה מייצגת היכרות אמיתית .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2גדי נוסע לצרפת אף על פי שמעולם לא למד צרפתית .אם שפרה טוענת ששחייה צריך ללמוד במים ,הדבר משול
ללמידת צרפתית בצרפת עצמה ולא במקום אחר ,ניתן להסיק ששפרה מסכימה עם דבריו של גדי ולכן אין זה הגיוני שהיא
תשתמש במילים "זה לא רעיון טוב" .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3תשובה זו יכולה להתאים ,אך תשובה מספר  1נכונה יותר ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :4אם גדי מתכוון ללמוד אצל שף ידוע את רזי הבישול ,הדבר משול ללמידת שחייה במים ,כלומר התמקצעות בשטח.
ניתן להסיק ששפרה מסכימה עם דבריו של גדי ולכן אין זה הגיוני שהיא תשתמש במילים "זה לא רעיון טוב" .התשובה נפסלת.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1פרופסור פרוצי טוענת כי יש לקבוע יעד אבטלה שנתי ,כשם שישנו יעד אינפלציה ויעד גירעון שנתי ,אך אין הדבר
אומר ששיעוריהם צריכים להיות דומים .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2עיקר דבריה של פרופסור פרוצי עוסקים בקביעת יעד אבטלה שנתי ,דברים אלו חסרים בתשובה  2ולכן התשובה
נפסלת.
תשובה  :3לפי דברי פרוצי ,קביעת יעד לשיעור האבטלה ישקף את מחויבותה של הממשלה לנושא התעסוקה כחלק מאחריותה
החברתית .הדבר יחזק את אחריותה החברתית של הממשלה ולא יבוא על חשבונה .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4פרופסור פרוצי טוענת כי הממשלה צריכה לקבוע יעד אבטלה שנתי ,ועליה לפרט את הדרכים והאמצעים להשגתו.
זוהי התשובה הנכונה.

 .12התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1תשובה זו עוסקת רק במעמד הכלכלי הג בוה ,עשירים "חדשים" אל מול עשירים "ותיקים" ,ואינה מפרטת על הפער
בין שיעור החולים במחלה הטקסית בקרב המעמד הנמוך אל מול המעמד הגבוה .כלומר התשובה אינה משמשת הסבר לממצא
ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2מכיוון שהחיסון למחלה יקר ,סביר להניח שיותר אנשים מקרב המעמד הכלכלי הגבוה חוסנו כנגד המחלה לעומת
אנשים מהמעמד הנמוך .זוהי הסיבה שישנם יותר חולים מהמעמד הכלכלי הנמוך בהשוואה למעמד הכלכלי הגבוה .התשובה
מספקת הסבר לממצא ולכן נפסלת.
תשובה  :3לפי תשובה זו בני המעמד הכלכלי הנמוך בבצניה הם ברובם צאצאים של משפחה קדומה אחת ,יכול להיות שמשפחה
זו נוטה יותר לחלות במחלה בשל תנאים גנטיים מסוימים .כלומר התשובה יכולה לשמש כהסבר לממצא ולכן נפסלת.
תשובה  :4אם המחלה הטקסית פוגעת ביכולתם של אנשים לעבוד לפרנסתם ,יותר ויותר אנשים שחלו במחלה הפסיקו לעבוד
ולכן הידרדרו למעמד כלכלי נמוך  .זוהי הסיבה שהמחלה הטקסית יותר נפוצה בקרב בני המעמד הכלכלי הנמוך מאשר בקרב
בני המעמד הכלכלי הגבוה .התשובה מספקת הסבר לממצא ולכן נפסלת.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  :1לא נאמר שצבעי הפלסטלינה גורמים לילדי הכיתה לשחק יותר או פחות .כמו כן ,מכיוון שאותם הצבעים ניתנו לשתי
הכיתות בשני השבועות ,נצפה שהתוצאות יהיו זהות בין הכיתות .הדבר לא יכול להחליש את מסקנה החוקרים .התשובה
נפסלת.
תשובה  :2אם תלמידי א 2קיבלו פרס הפתעה בתום הפעילות החופשית ,הדבר לא יכול להשפיע על זמן המשחק שלהם לפני
קבלת הפרס ,ולכן לא מה ווה הסבר חלופי למסקנת החוקרים .התשובה אינה מחלישה את מסקנת החוקרים ולכן נפסלת.
תשובה  :3אם בכיתה א 1ישנם מחשבים בהם מותר להשתמש בזמן הפעילות החופשית ,ייתכן ובני הכיתה העדיפו לשחק
במחשבים במקום לשחק בפלסטלינה בעת הפעילות החופשית ,ולכן הם שיחקו פחות בפלסטלינה בעת הפעילות החופשית
בהשוואה לפעילות המודרכת .הדבר מהווה הסבר חלופי למסקנת החוקרים ,שאינו תלוי במתן הפרס ,ולכן זוהי התשובה
הנכונה.
תשובה  :4אם רבים מתלמידי א 2הביאו פלסטלינה מהבית יום לאחר הפעילות המודרכת ,כנראה שהם באמת רואים במשחק
בפלסטלינה פעילות מהנ ה .הדבר מחזק את מסקנת החוקרים ולא מחליש אותה ,התשובה נפסלת.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
לפי הקטע ,חקר ההיסטוריה צריך להיות מבוסס על עובדות מוצקות .במאה התשע עשרה ,מקורות לגיטימיים לעובדות אלו היו
מסמכים מדיניים ,דיפלומטיים וצבאיים .כיום מקורות אלה יכולים להיות גם מכתבים אישיים ,יומנים ותיעוד של מנהגים.
כלל המקורות המצוינים עד כה נחשבים כיום לעובדות בעזרתן ניתן לחקור את ההיסטוריה.
המכתבים האישיים ,היומנים ותיעוד המנהגים הינם מקורות שהיסטוריונים מתייחסים אליהם כיום כאל מקורות לעובדות,
אף על פי שבמאה התשע עשרה לא התייחסו אליהם כך .תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1ד"ר פוקס טוען כי העלייה בטמפרטורות היא הגורמת לעלייה בשיעור הפחמן הדו חמצני ,ואילו הסברה הרווחת
בחק ר האקלים הינה כי העלייה בפחמן הדו חמצני היא הגורמת לעלייה בטמפרטורות .מכיוון שטרם הוכרעה הכף ,יכול להיות
ששני התהליכים מגבירים זה את זה ולכן צריך להמשיך לפעול לצמצום שיעור הפחמן הדו חמצני .תשובה זו יכולה להמשיך את
הפסקה לעיל ולכן זוהי התשובה הנכונה.

תשובה  :2ד"ר פוקס טוען כי העלייה בטמפרטורות היא הגורמת לעלייה בשיעור הפחמן הדו חמצני ,ואילו הסברה הרווחת
בחקר האקלים הינה הפוכה ,מכאן שיש יסוד לטענה שאם מסקנתו של פוקס תתקבל ,ייאלצו שאר המנבאים לחזור בדבריהם,
כיוון שהם קבעו דברים הפוכים .התשובה אינה הגיונית ולכן נפסלת.
תשובה  :3מרבית המדענים ,בניגוד לד"ר פוקס ,סוברים כי העלייה בשיעור הפחמן הדו חמצני היא הגורמת לעלייה
בטמפרטורות .אין הדבר אומר שאם מסקנתו של פוקס תתברר כנכונה  -הדבר ישמוט את הקרקע מתחת לטענותיהם ,ייתכן
והטענות מתקיימות זו לצד זו .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4אם ההתחממות הגלובלית הולכת וגדלה ,וכך גם שיעור הפחמן ה דו חמצני באטמוספרה ,כמובן שיש מקום לדאגה
מהתחממות עולמית נוספת בעתיד .התשובה אינה נכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
מבקר המוסיקה טוען שהבמאי והגיטריסט אמיר קוסטוריצה מציג מוסיקה ירודה עם להקתו .בהופעתו היו קטעים ספורים של
מוסיקה "מופלאה" מסרטיו של הבמאי ,שהיוו את היוצא מן הכלל ,ו מכאן ניתן להסיק שהכלל לא היה מוסיקה מופלאה אלא
להפך ,מוסיקה ירודה .תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1לא הייתה התייחסות למיקום נחיתתו של אורי אלא למיקום המראתו חזרה ארצה ,התשובה אפשרית ולכן נפסלת.
תשובה  :2לא הייתה התייחסות למיקום נחיתתו של אורי אלא למיקום המראתו חזרה ארצה ,התשובה אפשרית ולכן נפסלת.
תשובה  :3אם אורי טס לארצות הברית לפחות מחודש ,אך מטרת נסיעתו לא הייתה ענייני עבודה ,ייתכן והוא חזר מניו יורק
ולא מוושינגטון או כל עיר אחרת .התשובה אפשרית ולכן נפסלת.
תשובה  :4אם אורי טס לארצות הברית בענייני עבודה ,הוא צריך להמריא חזרה ארצה משדה התעופה מוושינגטון .אם אורי
טס לארצות הברית ושוהה שם יותר מחודש ,הוא צריך להמריא חזרה משדה התעופה בניו יורק .מכיוון שאורי מקפיד על
כללים אלו ,וה וא אינו יכול להמריא חזרה ארצה דרך שני שדות תעופה שונים ,המצב אינו אפשרי .זוהי התשובה הנכונה.

הבנת הנקרא
 .18התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
בשורה  11נאמר כי "העברה (תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו) מוגדרת על ידי התנהגות ספציפית בצירוף שתי נסיבות" .
ההתנהג ות הינה עצם התקיפה ,והעובדה כי המותקף הינו שוטר ,וכי הוא עסק במילוי תפקידו -אלו הן הנסיבות .תשובה מספר
 2היא הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לפי שורות " : 16-10השופט מבחין בין רשלנות....לבין מחשבה פלילית ...זו האחרונה ,החמורה יותר" .המילים "זו האחרונה"
מתייחסות למחשבה פלילית ,תשובה מספר  3היא הנכונה.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
לפי שורות  16-10השופט מבחין בין רשלנות למחשבה פלילית ,אז כמובן שהשתיים אינן כלולות תחת אותה הכותרת .בהמשך
(שורה  )13נטען כי מחשבה פלילית כוללת שתי אפשרויות" :כוונה" ו"פזיזות" .מכאן ניתן להסיק כי המונח "מחשב פלילית"
כולל פזיזות וכוונה ,אך אינו כולל רשלנות .תשובה מספר  2היא הנכונה.

 .21התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
סוף הפסקה השלישית מתאר מקרה בו אדם חזה שהתנהגותו תוביל לתוצאה ,אך קיווה שתוצאה זו לא תתרחש (שורות 19-
 .)21בדומה לכך ,עודד ידע שהתנהגותו ,פינוי ערימת האבנים מהמרפסת ,עלולה להוביל לתוצאה של פגיעה באדם אחר ,אך הוא
קיווה שדבר לא יקרה .התנהגות זו מוגדרת לפי הקטע כ"קלות דעת" .תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .22התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
שלוש העבירות עליהן מדובר הינן "רצח"" ,הריגה" ו"גרימת מוות ברשלנות".
תשובה  :1במקרה של רשלנות ,ואולי גם במקרה של הריגה ,אדם לא סיכן את חייו של אדם אחר בכוונה תחילה ,ולכן תשובה
זו אינה נכונה.
תשובה  :2במקרה של רצח וודאי לא מתקיימת רשלנות אלא כוונה להרוג מישהו אחר .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3הנסיבות ל הרג אדם אחר ,בין אם זה ברצח ,הריגה או רשלנות ,לא פורטו בחלק זה ולכן זוהי אינה התשובה הנכונה.
תשובה  :4בשלושת העבירות הנ"ל בסופו של דבר מישהו גרם למותו של אדם אחר ,בין אם זה כתוצאה מרצח ,הריגה או
רשלנות ,ולכן והי התשובה הנכונה.
 .23התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1לפי שורה  ,16רשלנות הינה מצב בו נאשם לא חזה אפשרות התרחשותה של תוצאה ,אך היה צריך לחזותה .אם
ירוחם לא היה יכול לחזות שהתנהגותו תגרום למותו של מני ,לא ניתן להאשים אותו ברשלנות ,או באף אחד מהמקרים
האחרים המתוארים בקטע ,ולכן בית המשפט יכול שלא לייחס לו כל עבירה .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2לפי שורה  , 15המונח "רשלנות" כן מוגדר כעבירה ,ולכן אם ירוחם מוכיח כי מותו של מני נגרם עקב רשלנות ,אין זה
אומר שבית המשפט יכול להחליט שלא לייחס לו כל עבירה ,הוא ביצע עבירה .התשובה נפסלת.
תשובה  :3הקטע אינו עוסק בראיות אלא ביסודות עובדתיים ונפשיים ,העובדה שאין ראיות חד משמעיות אינה קובעת בהכרח
שירוחם לא ביצע כל עבירה .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4לפי שורה  , 15פזיזות הינה מרכיב של עבירה ,ולכן אם עבירתו של יורם הייתה תוצאה של פזיזות ,אין הדבר אומר
שבית המשפט יכול שלא לייחס לו כל עבירה .התשובה נפסלת.

פרק אנגלית :1
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השלמת משפטים
.1

השכלה גבוהה בצרפת איננה בחינם ,אך התע ריפים האקדמיים הינם נמוכים וסטודנטים רבים מקבלים מלגות.
התשובה הנכונה היא (.)4

תשובה  -if :1אבל
תשובה  -when :2כאשר
תשובה  -as :3כמו ,כ...
תשובה  -but :4אך ,אבל

.2

האוקפי ,מין ממשפחת הג'ירפות ,הינו בעל לשון כל כך ארוכה עד שהוא יכול ללקק את עיניו.
התשובה הנכונה היא (.)1

תשובה  -tongue :1לשון
תשובה  -envelope :2מעטפה
תשובה  -blouse :3חולצה
תשובה  -headache :4כאב ראש

.3

הארדווק ,בעל חיים שמשמעות שמו הינה "חזיר קרקע" ,הינו בעל חוטם ,אך פרט לכך אין לו כל דמיון לחזיר.
התשובה הנכונה היא (.)2

תשובה  -legislation :1חקיקה
תשובה  – resemblance :2דמיון
תשובה  -diagram :3דיאגרמה ,שרטוט
תשובה  -insight :4תובנה

.4

לבואזיה היה כימאי צרפתי אשר ,בשנות  ,1771הסביר את אחת מהתעלומות המדעיות הגדולות בזמנו :כיצד חפצים נשרפים.
התשובה הנכונה היא (.)3

תשובה  -performances :1הופעה ,ביצוע
תשובה  -failures :2כישלונות
תשובה  -mysteries :3תעלומות
תשובה  -attitudes :4עמדה ,גישה

.5

אסטרונומים מתווכחים האם היקום ימשיך להתרחב או שבמקום זאת הוא יחל להתכווץ.
התשובה הנכונה היא (.)1

תשובה  -shrink :1להתכווץ
תשובה  -retire :2פרש ,עזב
תשובה  -notice :3שם לב
תשובה  -forbid :4אסר ,מנע

.6

אם לא תשוקם בקרוב ,ה"מוניטור" -אחת מספינות הקרב המפורסמות ביותר בהיסטוריה האמריקנית  -תדרדר לחלוטין.
התשובה הנכונה היא (.)2

תשובה  -investigate :1חקר ,תשאל
תשובה  -deteriorate:2הדרדר ,החמיר
תשובה  -contemplate :3שקל ,הרהר
תשובה  -navigate :4ניווט

.7

ערפל יכול לערער את תפיסת המהירות של הנהג ,וכך לגרום לו לחשוב שהוא נוהג יותר לאט בהשוואה למהירותו בפועל.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  - conceal :1הסתיר ,הסווה
תשובה  -rebuke :2נזיפה ,גערה
תשובה  -salvage :3הצלה ,חילוץ
תשובה  -distort :4ערער ,סילף

.8

במדינות מתפתחות רבות הטיפול הרפואי לקוי כיוון שישנו מחסור ברופאים ובציוד רפואי.
התשובה הנכונה היא (.)4

תשובה  -inconsiderate :1חסר חשיבות
תשובה  -inoffensive :2שאינו פוגע ,שאינו מזיק
תשובה  -insensitive :3שאינו רגיש

תשובה  - inadequate :4לקוי ,פגום

ניסוח מחדש
.9

מחקרים בנושא למידה הראו כי למרות שמבוגרים לומדים יותר לאט מאשר אנשים צעירים ,הם יכולים לשלוט בחומר חדש
ולזכור אותו באופן טוב באותה המידה כמו הצעירים.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  :1אנשים מבוגרים וצעירים השתתפו במחקרים בנושא למידה ,שתוצאותיהם הראו כי אנשים צעירים יכולים
לזכור טוב יותר את הדברים החדשים אותם למדו .לפי המשפט המקורי למבוגרים ולצעירים יכולת זיכרון זהה לחומר חדש,
ולכן זוהי אינה התשובה הנכונה.
תשובה  : 2מחקרים הראו כי קשר לאנשים מבוגרים ללמוד ולזכור דברים חדשים כיוון שהם אינם לומדים באותה המהירות
כמו אנשים צעירים .לפי המשפט המקורי לאנשים מבוגרים לא קשה ללמוד דברים חדשים או לזכור אותם ,רק לוקח להם זמן
רב יותר .התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 3אנשים מבוגרים לומדים באותה המהירות כמו אנשים צעירים ,אך מחקרים בנושא למידה מראים שהם לא זוכרים
את הדברים החדשים אותם הם למדו .לפי המשפט המקורי ,אין לאנשים מבוגרים בעיה לזכור חומר חדש ,ולכן התשובה אינה
נכונה.
תשובה  : 4מחקרים מראים שהיכולת של אנשים מבוגרים ללמוד דברים חדשים ולזכור אותם הינה שווה ליכולתם של אנשים
צעירים ,למרות שלוקח למבוגרי ם זמן רב יותר ללמוד דברים אלו .תשובה זו תואמת את המשפט המקורי ,זוהי התשובה
הנכונה.

 .11לאור מספר העבודות הרב אשר פורסמו על המלך פיליפ השני בספרד ,אף אחד לא יכול לטעון באופן צודק שפיליפ הוזנח על
ידי היסטוריונים.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1למרות העבודות הרבות שפורסמו על המלך פיליפ השני ,היסטוריונים הזניחו את ההסבר לשאלה מדוע המלך
היה כה לא פופולרי .לא צוין כלל במשפט המקורי כי המלך פיליפ השני היה לא פופולרי ,התשובה מוסיפה מידע למשפט
המקורי ולכן נפסלת.

תשובה  :2לא יהיה זה הגיוני לטעון כי היסטוריונים לא הקדישו מספיק תשומת לב למלך פיליפ השני ,לאור המספר
הרב של העבודות שפורסמו על המלך .תשובה זו תואמת את המשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3היסטוריונים התלוננו כי מרבית העבודות אשר פורסמו על המלך פיליפ השני הינן ,באופן בלתי מוצדק,
נוקשות בביקורתן בנוגע למלך .לפי המשפט המקורי ההיסטוריונים עצמם לא טענו דבר ,כמו כן לא נאמר שהועברה
ביקורת על המלך ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4כתביו של המלך פיליפ השני אשר פורסמו אינן שופכות אור רב על השאלות אשר מעניינות ביותר את
ההיסטוריונים .לפי המשפט המקורי נכתבו עבודות על המלך פיליפ השני ,ולא כתבים שפורסמו על ידו ,ולכן תשובה
זו אינה נכונה ונפסלת.

 .11מטרת החוקים העוסקים בתרומות פוליטיות הינה להגביל את כמות ההשפעה שיכולה לשמש כל תורם אינדיבידואלי.
התשובה הנכונה היא (.)1

תשובה  :1בכדי למנוע מתורם בודד להשתמש ביותר מדי השפעה ,ישנם חוקים אשר מפקחים על תרומות פוליטיות.
משפט זה תואם את המשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2למרות החוקים השולטים בתרומות פוליטיות ,חלק מהתורמים משתמשים בהשפעה רבה בהרבה
בהשוואה לאחרים .התשובה מוסיפה מידע למשפט המקורי ,אין אנו יודעים אם חלק מהתורמים אכן משפיעים יותר למרות
החוק ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 3פוליטיקאים משפיעים מתנגדים לחוקים אשר מגבילים את כמות האינדיבידואלים אשר יכולים לתרום .המשפט
המקורי אינו מספק לנו מידע בנוגע לדעת הפוליטיקאים ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4החוקים העוסקים בתרומות פוליטיות מגבילים רק הצלחות בשליטה על השפעה המשמשת תורמים אינדיבידואלים.
המשפט אינו תואם את המשפט המקורי ,התשובה נפסלת.
 .12למרות הדחייה העולמית של ציד לוויתנים מסחרי ,הכחדת הלוויתנים ממשיכה.
התשובה הנכונה היא (.)1

תשובה  :1למרות שישנה הסכמה בין-לאומית להפסיק את ציד הליוויתנים ,מספר גדול של חיות אלו ממשיך
להיהרג .תשובה זו תואמת את המשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2למרות העובדה שליוויתנים כבר אינם ניצודים עבור מטרות מסחריות ,מספר הליוויתנים בעולם אינו גדל.
לפי המשפט המקורי ניתן להסיק שציד הליוויתנים עדיין ממשיך ,ולכן תשובה זו אינה נכונה.
תשובה  : 3למרות התנגדות ציידי הליוויתנים המסחריים ,ישנה כיום דחייה בין לאומית של ציד ליוויתנים .לא צוין במשפט
המקורי באופן מפורש מהי דעת ציידי הליוויתנים ,המשפט מוסיף מידע למשפט המקורי ולכן נפסל.
תשובה  :4למרות שנעשו ניסיונות רבים לאכוף דחייה של ציד ליוויתנים ,ציד ליוויתנים מסחרי ממשיך .לא צוין במשפט
המקורי כי נעשו ניסיונות אכיפה ,התשובה מוסיפה מידע למשפט המקורי ולכן נפסלת.

קטע קריאה 1
 .13התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר.
תשובה  : 1רק הפסקה האחרונה מתארת את היסטוריית טביעות האצבע ,ועל מנת למצוא כותרת אנו מעוניינים במשפט שיסכם
את כלל הטקסט ולא פסקה ספציפית .תשובה לא נכונה.
תשובה  : 2השיטה המדעית היחידה לחקירות המתוארת בטקסט הינה שימוש בטביעות אצבע ,ולכן לא ניתן לתת כותרת
הנקראת "שיטות מדעיות לזיהוי קרימינלי" ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3בשורה מספר  2אכן נאמר כי טביעות אצבע אינן משתנות לאורך השנים ,אך לאורך כל הטקסט לא ניתן הסבר מדוע
הן לא משתנות ,ולכן תשובה זו אינה נכונה.
תשובה  : 4הטקסט כולו עוסק בטביעות אצבע ,ובפסקה הראשונה והשנייה מוסבר מדוע שיטה זו הינה יעילה מאוד עבור זיהוי,
לכן תשובה זו אכן מתאימה להיות כותרת .תשובה נכונה.

 .14התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר.
תשובה  : 1לפי הפסקה השנייה ,בעבר ניסו להשתמש בשיטות אחרות לזיהוי ,אך בשורה  0נאמר כי טביעת אצבע הינה השיטה
הטובה ביותר .תשובה זו היא הנכונה.
תשובה  :2לפי תחילת הפסקה ה ראשונה ,שיטות שניסו בעבר היו זיהוי לבוש או סימנים ייחודיים בגוף ,ולאחר מכן עברו
לטביעות אצבע .תשובה זו אינה נכונה.
תשובה  : 3המשפט המוצג בפסקה זו ככל הנראה נכון ,אך אין הוא עונה על השאלה .לפי השאלה יש להסביר מהו הרעיון
המרכזי של הפסקה השנייה ,והפסקה אינה ע וסקת בטעויות זיהוי שעלולות להתרחש כתוצאה משימוש בטביעות אצבעות.
התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 4לפי הפסקה השנייה ,טביעות אצבע הינן שיטה יעילה יותר ,אך לא נאמר כי קל יותר להשתמש בשיטה זו בהשוואה
לשיטות אחרות .התשובה אינה נכונה.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר.
תשובה  : 1הכימיקלים והאבקה משמשים למציאת טביעות אצבע חבויות ,שיטה זו משמשת כמובן את השוטרים אשר מחפשים
אחר טביעות האצבעות ,ולא את הפושעים .תשובה לא נכונה.
תשובה  :2לפי שורה  11קשה למצוא טביעות אצבע חבויות ,ולכן משתמשים בכימיקלים ואבקה ,תשובה זו היא התשובה
הנכונה.
תשובה  : 3הכימיקלים והאבקה משמשות למציאת טביעות אצבע חבויות (בזירת פשע) ,לא נאמר שהם משמשים ללקיחת
טביעת אצבע מפושעים .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4לפי שורה  ,9מחפשים את טביעות האצבע החבויות על חפצים ולא על אצבעות אנשים ,הכימיקלים והאבקה
מסייעים למצוא טביעות אלו על החפצים .תשובה לא נכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר.
הפסקה האחרונה מתארת מתי החלו להשתמש בטביעות אצבע ,ואת התפתחותן בתרבויות השונות לאורך השנים .כלומר,
פסקה זו מתארת את ההיסטוריה של טביעות האצבע .תשובה מספר  3היא הנכונה.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר.
לפי שורות  , 10-19אנשים ניסו למצוא שיטה אמינה ומדעית לשימוש בטביעות אצבע כאמצעי זיהוי ,וויליאם הרשל הצליח
לעשות זאת .המילה " "thisמתייחסת לניסיון למצוא את השיטה ,תשובה מספר  2היא הנכונה.

קטע קריאה 2
 .18התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר.
( )1אומנם ש מותיהם של השניים אכן מוזכרים בפסקה הראשונה ,אך אין זה אומר שישנה השוואה בינם .התשובה אינה
נכונה.
( )2שוב ,אומנם שמותיהם של השניים מוזכרים בפסקה ,ושניהם אמנים ,איך אין פירוט על עבודתם בפסקה זו ואין השוואה
בין העבודות הללו .התשובה אינה נכונה.

( )3מבקר האומנות פרנצ' סקו מיליזיה טוען כי הבארוק הינו הביזאר האולטימטיבי (שורה  .)1בהמשך מפורט כי מייסד סגנון
הבארוק ,פרנצ'סקו בורומיני ,השתגע ,ואילו מיליזיה טוען כי אמן אחר "נעשה בארוק" ,כלומר השתגע .הוא יוצר השוואה
בין יצירת הבארוק לשיגעון .תשובה זו היא הנכונה.
( )4אין השוואה בפסקה זו בין הביזארי למגוחך .התשובה אינה נכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר.
( )1בפסקה הראשונה נטען כי בארוק הינו סגנון ביזארי המשווה לשיגעון .הפסקה השנייה מסבירה מהו סגנון הבארוק באופן
יותר לקוני ,ללא קביעת עמדה ,וודאי לא באופן המתנגד לנאמר בפסקה הראשונה .התשובה אינה נכונה.
( )2הפסקה השנייה מסבירה מהו סגנון הבארוק ,השפעותיו של סגנון זה אינן מפורטות בפסקה .התשובה אינה נכונה.
( )3אומנם נאמר כי בארוק הינו סגנון המתייחס למוסיקה ,אמנות וארכיטקטורה ,אך לא ניתנו דוגמאות לכך .התשובה אינה
נכונה.
( )4הפסקה השנייה אכן נותנת הסבר לשאלה מהו סגנון הבארוק .זוהי התשובה הנכונה.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר.
לפי שורות  12-13תגובתו של מיליזיה ,אשר התנגד לבארוק ,נפוצה בכל אירופה ,ובמשך מאה וחצי (מסוף המאה ה  13-עד אמצע
המאה ה  )21-הייתה חוסר תמיכה כללית בסגנון .לכן תשובה מספר  3הקובעת כי מרבית האירופאים בתקופה זו לא תמכו
בסגנון הבארוק ,היא הנכונה.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר.
הפסקה האחרונה מתארת תערוכה שכללה בין השאר מודלים לבנייה בסגנון הבארוק ,חלק ממודלים אלה ייצגו בניינים שכבר
נהרסו ,וחלק מהמודלים ייצגו בניינים שמעולם לא הוקמו .תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .22התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר.
( )1הפסקה הראשונה מתארת את חוסר התמיכה בסגנון הבארוק ואת השוואתו לביזאר .לאורך הטקסט אנו רואים שיש יותר
קבלה לסגנון זה ,עד לפסקה האחרונה המתארת תערוכה בנושא .זוהי התשובה המתאימה ,אשר מכילה בתוכה את כלל
הטקסט.
( )2אומנם פרנצ'סקו מיליזיה מוזכר לא מעט בטקסט ,אך הוא אינו הנושא המרכזי של הטקסט ,ודעתו אף נדחית בפסקה
האחרונה .התשובה אינה נוכנה.
( )3התערוכה מתוארת בפסקה האחרונה בלבד ,ולכן כותרת זו אינה מכילה את כלל הטקסט ,התשובה אינה נכונה.
( )4ישנו משפט אחד המציין שסגנון ה בארוק רלוונטי למוזיקה ,אמנות וארכיטקטורה ,אך אין פירוט רב מעבר לכך ,התשובה
אינה נכונה.
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השלמת משפטים
.1

הוריקן לואיס גרם לנזק נרחב בקריביים המזרחיים ,והרס מאות בתים.
התשובה הנכונה היא (.)4

תשובה  -opposition :1התנגדות
תשובה  -emotion :2רגש
תשובה  -weather :3מזג אוויר
תשובה  -damage :4נזק

.2

השטח החקלאי בסין מנוהל באופן ירוד; כשני שליש משטח זה אינו מנוצל באופן מספיק.
התשובה הנכונה היא (.)3

תשובה  -loudly :1באופן רועש ,בקול רם
תשובה  -quickly :2במהירות
תשובה  -poorly :3באופן ירוד
תשובה  -softly :4בעדינות

.3

ממשלות רבות הכירו בסיכונים הכרוכים בהסתמכות על דלק מאובנים בלבד להפקת אנרגיה ,ושינו את מדיניותם בהתאם
לכך.
התשובה הנכונה היא (.)2

תשובה  -faultlessly :1ללא דופי
תשובה  -accordingly :2בהתאם ל...
תשובה  -peculiarly :3באופן מיוחד ,באופן מוזר
תשובה  -supposedly :4לכאורה ,כביכול

.4

בעבר ,אנשים התייחסו לספרות כמקור חשוב להוראה מוסרית והדרכה רוחנית.
התשובה הנכונה היא (.)2

תשובה  -prejudice :1דעה קדומה
תשובה  -guidance :2הנחייה ,הדרכה
תשובה  -exhaustion :3תשישות ,אפיסת כוחות
תשובה  -ambition :4שאיפה

.5

אין זה נדיר שאירופאים יודעים לדבר באופן שוטף במספר שפות ,אך אמריקאים לרוב יכולים לדבר בשפה אחת בלבד.
התשובה הנכונה היא (.)3

תשובה  -generous :1נדיב
תשובה  – vague :2מטושטש ,מעורפל
תשובה  -fluent :3באופן שוטף
תשובה  -devoted :4מוקדש ל...

.6

בעוד שהיוונים הקדמונים מיקדו את ריכוזם בלימוד פילוסופיה ,החינוך הרומאי הדגיש את לימודי המלחמה ,הפוליטיקה
והניהול האזרחי.
התשובה הנכונה היא (.)2

תשובה  -enrolled :1נרשם
תשובה  -emphasized :2הדגיש ,הבליט
תשובה  -excluded :3דחה ,לא כלל ,הרחיק
תשובה  -estimated :4העריך

.7

עבודותיו של הסופר ק.ס .לואיס נעות בטווח בין ספרי ילדים למאמרים נערצים מאוד בנושא ספרות המאה ה.16-
התשובה הנכונה היא (.)2

תשובה  -delights in :1תענוג ,השראה
תשובה  -ranges from :2נע בטווח
תשובה  -gossips with :3רכילות
תשובה  -provides for :4מספק עבור

.8

האי סייבל בנובה סקוטיה ,קנדה ,הינו ביתם של עדר פוני בר.
התשובה הנכונה היא (.)2

תשובה  -yarn :1חוט
תשובה  -herd :2עדר
תשובה  -maze :4מבוך

תשובה  -stem :4גזע

ניסוח מחדש
.9

מדענים אינם מצליחים להסביר מדוע היארעות אסטמה במדינות מערביות רבות עלתה באופן כה דרמתי בשנים האחרונות.
התשובה הנכונה היא (.)4

תשובה  :1מדענים אינם מסכימים בנוגע לשאלה מדוע מרבית המקרים הקשים של אסטמה בשנים האחרונות
מתרחשים במדינות מערביות .ראשית לא נאמר במשפט המקורי כי המדענים אינם מסכימים זה עם זה ,כמו כן צוין
שהאסטמה נעשתה קשה יותר במדינות מערביות ,אך לא כתוב במפורש שהמקרים הקשים ביותר מתרחשים במדינות אלה.
תשובה לא נכונה.
תשובה  :2מדע נים במדינות מערביות לא הביעו עניין בחקירת השאלה מדוע מספר מקרי האסטמה גדל באופן כה דרמתי בשנים
האחרונות .לא נאמר שהמדענים הינם בהכרח מהמדינות המערביות ,כמו כן כתוב שהם לא הצליחו לתת הסבר ,אך לא צוין
שהם לא הביעו עניין בדבר .תשובה לא נכונה.
תשובה  :3מדענים הראו לאחרונה שהיארעות אסטמה במדינות מערביות אינה כה גבוהה כשם שהם דיווחו בעבר .לפי המשפט
המקורי היארעות האסטמה רק הלכה וגדלה ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 4מדענים לא הצליחו לתת הסבר לעלייה החדה לאחרונה של מספר האנשים החולים באסטמה במדינות מערביות
רבות .המשפ ט תואם במדויק את המשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
 .11קפיצה פתאומית בצמיחה אינה תמיד מועילה לעיר.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  :1ערים שהפסידו כסף רב אינן בהכרח סובלות מבחינה כלכלית .המשפט המקורי פירט על רווח כלכלי ולא הפסד
כלכלי ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 2העובדה שבעלי הון רבים גרים בעיר אינה אומרת שהעיר הינה משגשגת .המשפט המקורי כן דיבר על שגשוג ,ולא
עסק בתושבים עשירים .התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 3עבור עיר ,אין זה טוב בהכרח שהיא תהפוך באופן פתאומי לעשירה בהרבה בהשוואה לעבר .המשפט תואם את
המשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  : 4יכול להיות שלגור בעיר עשירה נראה מועיל בהרבה בהשוואה לפועל .המשפט המקורי לא ציין דבר בנוגע למגורים
עבור תושבי העיר ,או לתועלת שהם מקבלים מכך .התשובה אינה נכונה.
 .11חוקרים רפואיים גילו כי בני אדם יכולים לגדל תאי מוח חדשים לא ורך חייהם ,גם בגיל מבוגר ,ובזאת סתרו את ההנחה
שרווחה לאורך זמן רב.
התשובה הנכונה היא (.)1

תשובה  :1במשך שנים רבות ,האמינו כי בני אדם אינם יכולים לגדל תאי מוח חדשים ,אך מדענים הצליחו להפריך
הנחה זו כיום .משפט זה מתאים למשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  : 2מחקר אישש את מה שהמדע הרפואי תמיד טען :המוח האנושי אינו יכול לייצר תאים חדשים .לפי המשפט המקורי,
החוקרים הוכיחו כי המוח האנושי כן יכול לייצר תאים חדשים ,ובזאת סתרו את הדעה הרווחת בעבר .התשובה סותרת את
המשפט המקורי ולכן נפסלת.

תשובה  :3אנשים בכל הג לאים מכילים את אותו מספר תאי מוח ,עובדה זו הוכחה על ידי בדיקה מדעית .לפי המשפט המקורי
החוקרים הוכיחו כי יש יכולת לייצר תאים חדשים ,ולכן לא ניתן להניח כי לאנשים יש את אותו מספר תאי מוח .תשובה זו
סותרת את המשפט המקורי ולכן נפסלת.
תשובה  :4מדענים כיום טוענים כי עד שאדם מגיע לגיל מבוגר ,הוא ממשיך לגדל תאי מוח חדשים .לפי המשפט המקורי ,גם
בגיל מבוגר ניתן לגדל תאי מוח חדשים .התשובה אינה נכונה ולכן נפסלת.
 .12במערב אירופה ,שם מעולם לא הסתמכו על מכוניות באותו שיעור כשל אנשים בצפון אמריקה ,שירותי הרכבת חוזקו באופן
דרמטי בעזרת פיתוח מערכות וטכנולוגיות מיוחדות.
התשובה הנכונה היא (.)2

תשובה  :1במדינות מערב אירופה שירותי הרכבת הינם חשובים יותר מאשר במדינות אחרות ,אך למרות זאת
מערכות וטכנולוגיות הקשורות ברכבת פותחו בעיקר בצפון אמריקה ,שם אנשים מסתמכים כמעט באופן בלעדי על
מכוניות .לפי המשפט המקורי ,המערכות והטכנולוגיות המפותחות נוצרו במערב אירופה ולא בצפון אמריקה ,התשובה
סותרת את המשפט המקורי ולכן נפסלת.
תשובה  : 2הודות לפיתוח מערכות וטכנולוגיות מיוחדות ,נעשה שיפור משמעותי בשירותי הרכבת במערב אירופה ,שם תלות
האנשים במכוני ות תמיד הייתה פחות רחבה בהשוואה לזו שבצפון אמריקה .משפט זה תואם את המשפט המקורי ,זוהי
התשובה הנכונה.
תשובה  : 3רק לאחרונה ניכר כי בכדי לפתור את בעיות התחבורה בצפון אמריקה ,שם מרבית האנשים נוסעים בעיקר בעזרת
מכוניות ,יש לייבא מערכות וטכנולוגיות מיוחדות ממער ב אירופה ,שם שירותי הרכבת הינם מפותחים ביותר .במשפט המקורי
לא נאמר כי ישנן בעיות תחבורה בצפון אמריקה ,או כי ישנו צורך לייבא טכנולוגיות מאירופה לאמריקה ,התשובה מוסיפה
מידע למשפט המקורי ולכן נפסלת.
תשובה  : 4תחבורה במדינות מערב אירופה ,שם אנשים מסתמכים יותר על שירותי הרכבת מאשר על מכוניות ,הינה שונה מזו
שבצפון אמריקה ,שם ישנן מערכות וטכנולוגיות ייחודיות עבור שירותי הרכבת הקיימים ,אך לא משתמשים בהם באופן נרחב.
לפי המשפט המקורי ,המערכות והטכנולוגיות המיוחדות הינן במערב אירופה ולא בצפון אמריקה .התשובה אינה נכונה.

קטע קריאה 1
 .13התשובה הנכונה היא (.)2
לפי שורות  , 3-9לורנס רצה לאמן את עצמו בכדי להפוך לאביר .בהתאם לכך הוא ישן ואכל מעט ,וניסה להעמיד את עצמו
במבחני סיבולת שונים .תשובה  2היא התשובה הנכונה.
 .14התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1הפסקה רק מציינת שלורנס פיתח תיאוריה ארכיאולוגית ,אך אינה מפרטת מהי תיאוריה זו .התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 2הפסקה אכן מתארת את ההרפתקה הראשונה של לורנס ,אשר נסע לחקור את מצודות האימפריה העות'מאנית.
הפסקה מתארת את הסכנות שעברו עליו במסע זה ,את המרחק שעבר ותוצאותיו .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  : 3הפסקה אינה מתארת כלל את טירות ימי הביניים במזרח התיכון ,אלא את מסעו של לורנס .התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 4הפסקה אומנם מספרת על הסכנות שעבר לורנס ,אך אין זה נכון לטעון כי כלל הפסקה עוסקת בכך .התשובה
ממוקדת מידי ולא עונה על השאלה באופן מדויק ,ולכן נפסלת.

 .15התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  : 1במסגרת היותו סטודנט לארכיאולוגיה ,לורנס החליט ללמוד על טירות ימי הביניים במזרח התיכון (שורה  ,)11אין
זה אומר שהוא נסע לשטחי האימפריה העות'מאנית במסגרת לימודיו .תשובה לא נכונה.
תשובה  :2לא צוין האם הייתה זו הפעם הראשונה של לורנס במזרח התיכון .התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 3הפסקה מתארת את מסעו לאורך מאות קילומטרים ,בעיקר במדבר ,בה הוא חלה מספר פעמים במלריה ,הוכה
ונורה .אפשר להניח מכך כי המסע היה קשה מאוד מבחינה פיזית .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4לפי הפסקה השליש ית ,לורנס פיתח את התזה שלו בהתבסס על מסעו ,תזה זו זכתה לכבוד גדול ,ולכן לא ניתן להניח
כי מסעו לא היה מוצלח .התשובה נפסלת.
 .16התשובה הנכונה היא (.)3
בשורה  19צוין כי לורנס סייע לערבים בהתקוממותם כנגד האימפריה העות'מאנית ,מכך ניתן להסיק כי במהלך מלחמת
העול ם הראשונה הערבים נלחמו כנגד האימפריה העות'מאנית .תשובה מספר  3היא הנכונה.
 .17התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  :1בשורות  21-22מתוארים הכתבים שהגיעו למזרח התיכון ושבו לאירופה עם תמונות של לורנס בסיטואציות שונות.
תמונות אלו הן שהפכו אותו לגיבור לאומי (שורה  )22כלומר אלו הביאו לפרסומו .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2בשורה  21צוין כי הכתבים שבו לאירופה ולכן לא ניתן להגיע שהם הגיעו מהמזרח התיכון .תשובה לא נכונה.
תשובה  : 3הכתבים ידעו כמובן שלורנס היה אנגלי ,ולכן צילמו אותו ופרסמו כתבות לגביו ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 4לא צוין כלל כי הכתבים רצו שלורנס ישוב לאירופה .התשובה אינה נכונה.

קטע קריאה 2
 .18התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  : 1ההגדרה וההסבר המדויק של קמפבל ל"אפקט מוצרט" אינם מתוארים בטקסט ,וודאי לא לכל אורכו ,לכן זוהי אינה
התשובה הנכונה.
תשובה  :2הטקסט עוסק במ וסיקה של מוצרט בלבד ,ולא במוסיקה בכללותה ,ולכן תשובה זו אינה נכונה.
תשובה  : 3בפסקה הראשונה מסבירים מהו "אפקט מוצרט" ,לאחר מכן מציגים מחקר התומך בתיאוריה זו ,בהמשך מתארים
את הביקורת על התיאוריה וניסוי שנערך ולא הצליח לאשש את התיאוריה .כלומר כלל הטקסט עוסק בשאלה האם קיים
"אפקט מוצרט" .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  : 4בקטע מוצגים שני מחקרים זהים לחלוטין ,כלומר אין פה השוואה בין מחקרים שונים .התשובה אינה נכונה.
 .19התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  : 1דון קמפבל ערך מחקר בנוגע להשפעת המוסיקה של מוצרט ,אין זה אומר שהוא הקשיב למוסיקה זו בלבד .התשובה
נפסלת.
תשובה  :2לפי המחקר המתואר בפסקה  ,2אנשים שהקשיבו למוצרט הצליחו טוב יותר בבחינות לאחר מכן ,בהשוואה לאנשים
שלא הקשיבו למוצרט .כלומר הפסקה מציעה הנחה כי האזנה למוסיקה של מוצרט יכולה להפוך אנשים לחכמים יותר .זוהי
התשובה הנכונה.

תשובה  : 3התשובה אינה מייצגת כלל את הנאמר בפסקה השנייה ,ולכן נפסלת.
תשובה  : 4לפי תוצאות המחקר המתואר בפסקה השנייה ,גם תוצאות האנשים שהאזינו לקלטות הרגעה ,וגם תוצאות אנשים
שישבו בשקט -לא השתנו .ולכן לא ניתן להניח כי קלטות הרגעה הינן יעילות יותר מאשר ישיבה בשקט .התשובה אינה נכונה.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר.
לפי שורה  , 13מבקריו של קמפבל טוענים שהמחקר הנערך ע"י רוצ'ר אינו מספק הוכחה לטענותיו של קמפבל ,תשובה מספר  4היא
הנכונה.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר.
תשובה  :1לפי שורה  ,13באוניברסיטת אוקלנד ני סו לשחזר במדויק את תוצאות המחקר ,על מנת לשחזר במדויק יש להניח כי
הם ערכו את אותו הניסוי בדיוק .בניסוי המקורי נתנו לנבדקים להיבחן לפני ולאחר האזנה למוצרט ,ולכן יש להניח כי
אוניברסיטת אוקלנד עשתה את אותו הדבר בדיוק .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2כשם שנאמר בת שובה הקודמת ,באוניברסיטת אוקלנד ניסו לשחזר במדויק את הניסוי הקודם ,ולכן סביר להניח כי
הם השתמשו באותה המוסיקה כמו בניסוי המקורי .התשובה נפסלת.
תשובה  :3בשורה  19נכתב כי הניסוי באוקלנד לא הצליח להביא להוכחה כי האזנה למוצרט משפרת את האינטליגנציה ,זאת
בשונה מהניסוי המקורי .כלומר מסקנות שני הניסויים היו שונות .התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 4באוניברסיטת אוקלנד ניסו לשחזר במדויק את הניסוי המקורי ,ולכן יש להניח כי בשני הניסויים השתמשו בקלטות
ההרגעה .התשובה אינה נכונה.

 .22התשובה הנכונה היא (.)1
השורה האחרונה בטקסט מצהירה כי האזנה ליצירותיו של מוצרט מהווה הנאה גדולה ,אך אין זה אומר שהיא משפרת את
האינטליגנציה .שורה זו מייצגת את עמדתו של המחבר ,תשובה מספר  1היא הנכונה.

