פרק חשיבה מילולית :1
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אנלוגיות
.1

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר :מיילדת תפקידה לסייע לאישה אחרת ללדת.
( )1מבשלת תפקידה להכין אוכל על מנת שאדם אחר יאכל אותו.
( )2להתייעץ פירושו לפנות למייעצת.
( )3מסבירה תפקידה לסייע לאדם אחר להבין.
( )4להאזין פירושו לשמוע מישהי אחרת מנגנת.

.1

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר :להזמין פירושו לקרוא לאדם אחר ,כתוצאה מכך האדם האחר בא.
( )1אם משהו נשבר יש לאחות אותו.
( )2להסמיק הינו תוצאה של תחושת אדם נבוך.
( )3לאסור פירושו לא להותיר משהו אחר ,כתוצאה מכך אותו הדבר נמנע.
( )4כפר פירושו להודות באשמה.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר :להקשות (לשאול) פירושו להציג קושיה (שאלה).
( )1להתלונן פירושו להציג קובלנה (תלונה).
( )2לרמוז פירושו לסייע לאדם אחר להגיע לפתרון.
( )3הבלגה פירושה ניסיון להתעלם מהקנטה.
( )4לשעות פירושו לשים לב ,להתייחס .הכוונה אינה להצגת בקשה.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר :מהוה הינו משהו שעבר שחיקה.
( )1אדם עיקש מביע התעקשות באופן קבוע.
( )2מודח הינו מישהו שעבר הדחה.
( )3הרוויה פירושה מתן מים ,פעולה שמבצעים עבור מישהו צמא.
( )4הרשעה פירושה למצוא את הנאשם אשם.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר :מסננת מאפשרת מעבר של נוזל בלבד.
( )1תנור מייצר חום.
( )2שמשה מאפשרת מעבר של אור בלבד.
( )3שבשבת מונעת על ידי הרוח.
( )4מעיל נועד למנוע תחושת קור.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר :אצעדה (צמיד) הינו סוג של תכשיט.
( )1הספד קריאת תכנים על מות אדם ,לרוב מדובר בשבחים אך לא בהכרח.
( )2מאסף נמצא בסוף הטור.
( )3קריצה הינה סוג של מחווה.
( )4יציע הינו אולם פתוח.

הבנה והסקה
.7

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
הניסוח "איזו מהעוברות הבאות מעוררת חשש שצעד זה לא יביא לתוצאות הרצויות" שווה ערך לניסוח "איזו מהעובדות
הבאות מחלישה את מסקנת המועצה" .אנו מחפשים תשובה שתפגע ,או תחליש ,את ההחלטה להעביר את תחנות הרדיו
לשידור בטווח התדרים  90GMל.100GM-
( )1מועצת הרדיו מעוניינת להעביר את כל תחנות הרדיו לשידור בטווח התדרים המדובר .אם העובדה שתחנות המשדרות
בתדרים סמוכים משבשות זו את זו הינה נכונה ,הדבר יחליש ,או לא יתאים להחלטת המועצה .זוהי התשובה הנכונה.
( )2אם ביום השלג שובשו כל התחנות ,הדבר משפיע באופן שווה על כלל תחנות הרדיו ואינו מעלה או מוריד מההחלטה
להעביר את התחנות לטווח התדרים המדובר .התשובה נפסלת.
( )3לפי תשובה זו ,החלפת המשדרים הישנים בחדשים לא שיפרה את איכות קליטת התחנות .הדבר אינו מוריד ,ואף מעלה את
הסבירות שהגורם לבעיה אינו המשדרים ,וכי ייתכן והגורם הינו טווח התדרים .לכן הדבר מחזק את האפשרות ששינוי
טווח התדרים ישפר את איכות הקליטה .התשובה נפסלת.
( )4העובדה שתחנות רדיו פיראטיות רבות משדרות בתדרים גבוהים מ 100GM-אינה מעלה או מורידה את הסיכויים
שהחלטת המועצה תוביל לתוצאה הרצויה ,זאת היות ואנו לא יודעים דבר על איכות שידור תחנות הרדיו הללו .התשובה
נפסלת.

.8

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
הניסוח "איזו מהעובדות הבאות מערערת את מסקנתו של יוני" שווה ערך לניסוח "איזו מהעובדות הבאות מחלישה את
מסקנתו של יוני".
( )1אם צבעה של לטאה בורמזית שהתעוורה אינו תמיד כצבע סביבתה ,הדבר עשוי לחזק את מסקנתו של יוני ,היות ולטאה
עיוורת אינה מצליחה ,כביכול ,להתאים את צבעה לצבע סביבתה (ואילו לטאה שאינה עיוורת כן מצליחה להתאים את
צבעה לצבע סביבתה) .התשובה אינה מחלישה את המסקנה ולכן נפסלת.
( )2מסקנתו של יוני לא התייחסה לזיהוי טרף או לחושי הלטאה ,ולכן תשובה זו אינה נכונה.

( )3אם אכן בתהליך הפיכתה של הלטאה הבורמזית מלטאה צעירה לבוגרת צבעה משתנה ,זוהי הסיבה לכך שיוני ראה זוג
לטאות בורמזיות בעלות צבע שונה .ייתכן ויוני ראה לטאה צעירה ולטאה בוגרת בעלות צבעים שונים ,והדבר אינו קשור
כלל לצבע סביבתן אלא מקרי בלבד .התשובה אכן מחלישה את מסקנתו של יוני ולכן זוהי התשובה הנכונה.
( )4העובדה שרוב הלטאות הבורמזיות נטרפות בשעות הלילה יכולה לרמז על כך שהלטאות יודעות להסוות את עצמן כראוי
ביום .הדבר אינו מעיד בהכרח על יכולת התאמת צבען לסביבה ,אך יכול לרמז על כך בעקיפין .התשובה אינה מחלישה את
מסקנתו של יוני ולכן נפסלת.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
( )1בשורות  3-4נכתב" :מה שעשה את 'מרטין עדן' קשה לעיכול הוא שדווקא הצלחתו המסחררת של הגיבור היא שמובילה
להתאבדותו" ,כלומר ,קהל הקוראים האמריקני התקשה לקבל עלילה בה עלייתו לגדולה או הצלחתו של הגיבור היא
הגורמת להתאבדותו .זוהי התשובה הנכונה.
( )2ההצלחה המסחררת המצוינת בפסקה היא הצלחתו של גיבור הספר של ג'ק לונדון ,ולא הצלחתו של ג'ק לונדון עצמו .טענה
זו אינה עולה מן הפסקה ,התשובה נפסלת.
( )3לפי תחילת הפסקה ,נאמר שקוראים רבים חשו אי נוחות לנוכח סיום הספר ,ולא צוין אם הספר הצליח למרות תחושות
אלה .למעשה ,לא צוין האם הספר הקנה הצלחה או כשלון לסופר .התשובה אינה עולה מן הפסקה ולכן נפסלת.
( )4אומנם נכתב שג'ק לונדון "הציב במרכז הבמה את מיתוס ההצלחה האמריקני" ,כלומר הסב תשומת לב רבה לנושא ,אך
הדבר אינו מעיד על כך שהוא היה אחד הסופרים הראשונים שעסקו בנושא .הטענה אינה עולה מן הפסקה ,התשובה
נפסלת.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נגה נדהמת מהצלחתה של חני שמש ,אשר שירה מושמע ברדיו בלי הפסקה ,זאת למרות שאין לה השכלה מוסיקלית .בתגובה
לכך שלומית מאמינה שנגה מגזימה ,ומכאן שהמשך דבריה אמור להחליש את דברי נגה .אנו מחפשים תשובה שאינה משלימה
באופן הגיוני את דברי שלומית ,כלומר תשובה שאינה מחלישה את דברי נגה.
( )1השיר הושמע רק בתחנה מקומית ,ולתחנה קהל מאזינים מצומצם .כלומר השמעת שירה של חני בתחנה המקומית אינו
מעיד כלל על הצלחתה או כשרונה של חני ,היות והתחנה אינה מהווה "גושפנקה" להצלחת השיר .התשובה אכן מחלישה
את דבריה של נגה ולכן נפסלת.
( )2היא למדה מוסיקה רק שנה אחת ,בבית הספר היסודי .הכשרה מוסיקלית שכזו אינה משמעותית כלל ,כלומר הדבר
מתאים לקביעתה של נגה שלחני אין כל השכלה מוסיקלית .התשובה אינה מחלישה את דבריה של נגה ,כי אם מחזקת
אותם ,ולכן זוהי התשובה הנכונה.
( )3השיר חייב את הצלחתו למילים וללחן שחיברה נטע דדון ,חני רק שרה אותו .כלומר הסיבה להצלחת השיר אינו כשרונה
של חני שמש אלא כשרונה של נטע דדון ,אשר כתבה והלחינה את השיר .הדבר מחליש את דבריה של נגה ,שמאמינה שחני
מאוד מוכשרת .התשובה נפסלת.
( )4השיר הושמע רק שלוש פעמים ,בשעת לילה מאוחרת .כלומר אין זה נכון לקבוע שהשיר מושמע ברדיו ללא הרף .תשובה זו
מחלישה את דבריה של נגה ולכן התשובה נפסלת.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לפי דברי פזית ,כפתורים נמצאים בשולי שרוולי חולצות מזה שנים רבות וגם היום .בעבר הדבר היה נחוץ היות והשרוולים היו
צרים מאוד ,אך כיום הדבר שונה ,כלומר השרוולים כבר אינם צרים והכפתורים כבר אינם נחוצים .דוגמה זו נועדה להמחיש

את הטענה שדברים שנראים כיום כחסרי תכלית ,כדוגמת כפתורים בשולי שרוולי חולצות ,היו בעלי שימוש בעבר .תשובה
מספר  3היא הנכונה.
*שימו לב ,אם הדוגמה של פזית עסקה בביגוד ואופנה ,סביר להניח שזהו רק משל וכי הנושא המרכזי אותו פזית מנסה להמחיש
אינו עוסק כלל באופנה או בביגוד .הדבר מסייע לפסול את תשובות .122

 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נפשט את הפסקה לשלוש נקודות עיקריות:


במוסד החדש נדרשת למידה עצמית ,אך מערכת החינוך צריכה להבין שללומדים מוטיבציות שונות ללמידה.



שינוי בתפיסת מערכת החינוך יוביל להיענות לצורכיהם של יותר תלמידים.



כך המוסדות יהפכו להיות מוסדות לכול במובן האמיתי של המילה.

או במילים אחרות -כשמערכת החיסון תכיר בכך שללומדים ישנן מוטיווציות שונות ללמידה ,היא תוביל להיענות רבה עבור
יותר תלמידים וכך יהפכו המוסדות ל"מוסדות לכול" כלומר מוסדות עם היענות למגוון רחב של תלמידים.
התשובה הנכונה צריכה להדגיש את ההכרה של מערכת החינוך במגוון המוטיווציות של התלמידים ,התשובה המתאימה היא
תשובה מספר .2

 .13התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נפשט את הפסקה לשלוש נקודות עיקריות:


האם טלפורטציה (העתקת הגוף ממקום אחד לאחר) הינו רעיון בדיוני או רעיון שראוי למחקר מדעי?



בפרסום מאמר ב '33-נקבע כי שישים שנה לאחר שנהגה הטלפורטציה -הרעיון עובר מהתרבות הפופולארית לאקדמיה.



האקדמיה לא זכתה באמונו של צ'רלס פורט ,כלומר צ'רלס לא האמין באקדמיה.

כעת נפנה לתשובות וננסה לראות איזו טענה משתמעת מן הנקודות שכתבנו:
( )1לפי הנקודה השלישית ,צ'רלס פורט לא האמין באקדמיה ,ולכן לא סביר שהוא קיווה שרעיון הטלפורטציה יזכה
להתייחסות רצינית מצד האקדמיה .הדבר לא צוין בפסקה המקורית ,התשובה נפסלת.
( )2לפי הנקודה השנייה ,הרעיון עובר מהתרבות הפופולארית לאקדמיה ,כלומר רעיון העתקת הגוף ממקום למקום כבר לא
קיים רק בספרים ובסרטים אלא ראוי להכרה ולמחקר אקדמי .מכאן אנו מסיקים שרעיון הטלפורטציה אינו משויך רק
לספרות בדיונית ולקולנוע בלבד .זוהי התשובה הנכונה.
( )3לפי הנקודה השנייה ,המאמר שפורסם ב '33-קובע כי רעיון הטלפורטציה ,שנהגה לפני שישים שנה ,עובר כעת מהתרבות
הפופולארית לאקדמיה .כלומר המחקר האקדמי מתחיל רק ב ,'33-וודאי לא היה עיסוק אקדמי בנושא מזה שישים שנה.
התשובה נפסלת.
( )4אף אחת מהנקודות אינה עוסקת ב"דעיכת" רעיון הטלפורטציה ,לא נאמר מדוע דווקא ב '33-החלו אנשי האקדמיה
להתעניין ברעיון זה ,אך לא ניתן להסיק שהסיבה לכך היא דעיכת הרעיון .התשובה אינה משתמעת מן הפסקה ולכן
נפסלת.

 .14התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נפשט את ארבעת המשפטים,ונחפש לאילו שני משפטים ישנה משמעות דומה:
א .לאדם חופשי ולאדם משועבד ישנו גורל או עתיד דומה.

ב .אנו נאלצים לבחור בין אפשרויות לא טובות ,ולכן לרוב לא יהיה טעם לבחור.
ג.

אין טעם לבחור בין תפוחים רקובים ,היות וכל אחת מהאפשרויות (התפוחים הרקובים השונים) אינה טובה.

ד .ההכרח מאפשר לנו לא לבחור בעצמנו.
לאחר פישוט המשפטים אנו רואים שהמשפט השני והשלישי בעלי משמעות דומה .תשובה מספר  2היא הנכונה.

השלמת משפטים
 .15התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
( )1סרטו החדש של טופולב הוא סרט ראוותני .מורגשת בו העובד שיועד למסך הגדול של הקולנוע והוא סובל לפיכך מגודש של
פרטים .אבל דווקא הסתפקות במועט זו שלו מאפשרת לבמאי להתרכז בדמויות ולחדד את היחסים ביניהן.
לפי משפט זה הסרט ראוותני וכולל פרטים מרובים ,ולכן אין זה הגיוני לקבוע שהסרט מסתפק במועט .השקול הלוגי נפגע
ולכן התשובה נפסלת.
( )2סרטו החדש של טופולב הוא סרט חסר יומרות .מורגשת בו העובדה שיועד למסך הקטן של הטלוויזיה והוא סובל לפיכך
מדלות חזותית מסוימת .אבל דווקא צניעות זו שלו מאפשרת לבמאי להתרכז בדמויות ולחדד את היחסים ביניהן .ההיגיון
נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
( )3סרטו החדש של טופולב הוא סרט שמרני .מורגשת בו העובדה שיועד לפרוץ מוסכמות קולנועיות ...ניתן לפסול את
התשובה כבר בנקודה זו .אם הסרט נחשב לשמרני ,הדבר אינו מתאים לקביעה שהוא נועד לפרוץ מוסכמות קולנועיות.
התשובה נפסלת.
( )4סרטו החדש של טופולב הוא סרט אליטיסטי .מורגשת בו העובדה שיועד להפצה לקהל הרחב ..ניתן לפסול את התשובה
כבר בנקודה זו .הקביעה שהסרט אליטיסטי כוונתה שהוא מיועד לציבור מצומצם ומיוחס ,כלומר הסרט אינו מיועד
להפצה לציבור הרחב .התשובה נפסלת.

 .16התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
( )1כשמונתה הוועדה לבדיקת הכדאיות של הפרויקט ,התחייב השר שמשרדו יממן את הפרויקט אם יתברר שאינו מיותר.
ואמנם ,לאחר שהוועדה קבעה כי הפרויקט מיותר ,הורה השר להזרים כספים למימונו.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,השר התחייב לממן את הפרויקט במידה ויתברר שהוא נחוץ ,ובחלקו השני של המשפט
השר מחליט להזרים כספים למרות שהפרויקט מיותר .מילת הקישור "ואומנם" אמורה להצביע על התאמה בין שני חלקי
המשפט ,אך במקרה זה שני החלקים אינם מתיישבים זה עם זה .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
( )2כשמונתה הוועדה לבדיקת הכדאיות של הפרויקט ,התחייב השר שמשרדו יבטל את תמיכתו בפרויקט גם אם יתברר שאינו
מיותר .אף על פי כן ,לאחר שהוועדה קבעה כי הפרויקט מיותר ,הורה השר להסיר את תמיכת המשרד בו.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,השר התחייב לבטל את תמיכתו בפרויקט ,ולפי חלקו השני של המשפט השר אכן הורה
להסיר את התמיכה .מילות הקישור "אף על פי כן" אמורות להצביע על ניגוד בין שני חלקי המשפט ,אך במקרה זה שני
החלקים מתאימים זה לזה .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
( )3כשמונתה הוועדה לבדיקת הכדאיות של הפרויקט ,התחייב השר שמשרדו לא יאשר את הפרויקט אם יתברר שאינו נחוץ.
למרות זאת ,לאחר שהוועדה קבעה כי הפרויקט מיותר ,הורה השר על ביצועו .השקול הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
( )4כשמונתה הוועדה לבדיקת הכדאיות של הפרויקט ,התחייב השר שמשרדו יבטל את הפרויקט אם יתברר שאינו חיוני.
ואכן ,לאחר שהוועדה קבעה כי הפרויקט מיותר ,הורה השר לבצעו בכל זאת.

לפי חלקו הראשון של המשפט ,השר התחייב לבטל את הפרויקט במידה ויתברר כמיותר ,ואילו לפי חלקו השני של המשפט
השר החליט לממן את הפרויקט למרות שהתברר שהוא מיותר .מילת הקישור "ואכן" אמורה להצביע על התאמה ,אך
במקרה זה שני חלקי המשפט אינם מתאימים זה לזה אלא מנוגדים זה לזה .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.

 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
( )1מכיוון שספר לימוד זה דק למדי ,אפשר בהחלט לומר כי מדובר במעט המחזיק את המרובה ,שהרי היקפו של התחום אשר
נסקר בו סקירה ממצה מצומצם ביותר.
לפי הקביעה "מדובר במעט המחזיק את המרובה" ניתן להסיק כי הספר אומנם קצר ,אך הוא מכיל תוכן מהותי ורחב
היקף .הדבר אינו מתיישב עם הקביעה כי בספר ישנה סקירה מצומצמת ביותר של התחום המדובר .השקול הלוגי נפגע,
התשובה נפסלת.
( )2אף שספר לימוד זה עבה למדי ,אפשר בהחלט לומר כי מדובר במעט המחזיק את המרובה ,שהרי היקפו של התחום אשר
נסקר בו סקירה ממצה עצום ממש .השקול הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
( )3מכיוון שספר לימוד זה דק למדי ,קשה לומר כי מדובר במעט המחזיק הרבה ,שהרי היקפו של התחום אשר נסקר בו
סקירה ממצה עצום ממש.
הקביעה "מדובר במעט המחזיק את המרובה" דווקא מתאימה למקרה זה ,הרי מדובר בספר דק אשר מכיל היקף סקירה
עצום של התחום המדובר .בעקבות זאת ,השימוש במילים "קשה לומר כי מדובר במעט המחזיק בהרבה" אינו מתאים
לשאר המשפט ,התשובה נפסלת.
( )4אף שספר לימוד זה דק למדי ,קשה לומר כי מדובר במעט המחזיק את המרובה ,שהרי היקפו של התחום אשר נסקר בו
סקירה ממצה עצום ממש.
הקביעה "מדובר במעט המחזיק את המרובה" דווקא מתאימה למקרה זה ,הרי מדובר בספר דק אשר מכיל היקף סקירה
עצום של התחום המדובר .בעקבות זאת ,השימוש במילים "קשה לומר כי מדובר במעט המחזיק בהרבה" אינו מתאים
לשאר המשפט ,התשובה נפסלת.

הבנת הנקרא
 .18התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
המשפט "החלטתי משהו ולכן עשיתי אותו" הינו דוגמה ל"חוויה הסובייקטיבית שלנו בדבר הסיבתיות" .ראשית מכיוון ששני
חלקים אלה מופיעים זה בצמוד לזה בשורות  ,14-11ושני מכיוון שהחוויה הסובייקטיבית היא ההחלטה שלנו לבצע משהו.
התשובה הנכונה היא .3
 .19התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
הנחת היסוד שלנו היא שהבחירה המודעת היא המביאה לידי ביצוע פעולה מסוימת ,זהו הבסיס למשפט "החלטתי משהו ולכן
עשיתי אותו" -עשיתי בחירה מודעת לבצע פעולה מסוימת .התשובה הנכונה היא .2
 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נבחן את המשפט בשורות " :11-13ההשלכות הרחבות יותר של הניסוי הזה ושל ניסויים דומים לו הן נושא לדיון פורה המתנהל
היום בין מדעני מוח ,פסיכולוגים ופילוסופים ,ועוסק בשאלה אם קיים רצון חופשי אנושי" .כלומר הדיון מתקיים בין אנשי

המקצוע השונים המוזכרים במשפט ,ואותו הדיון הוא שעוסק בשאלה אם קיים רצון חופשי אנושי .המילה "עוסק" מתייחסת
למילה "דיון" ,תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לפי שורות  ,22-23ראשית מתעורר בנו רצון צפוי מראש לבצע פעולה כלשהי ,רצון זה הינו הפוטנציאל למוכנות (לפי הפסקה
הראשונה) ,אך בהמשך קיים חלון זמנים קצר של כעשירית שנייה בו אנו יכולים להחליט לא לבצע את הפעולה .כלומר חלון
ההזדמנויות המתואר נפתח מיד לאחר התרחשות "פוטנציאל המוכנות" .תשובה מספר  3היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
אם היו מוצאים ראיות לפעילות חשמלית המנבאת מראש את החלטת הוטו ,הניבוי הראשוני היה מעיד על כך שלא מתקיים
רצון חופשי בקביעת החלטת הוטו .כלומר ,הפעילות החשמלית היה מעידה כל דך שהימנעות מביצוע פעולה ,החלטת הווטו,
אינה נובעת מרצון חופשי .התשובה הנכונה היא .4
 .13התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לפי השורות האחרונות בקטע ,אנו מבינים שהחלטת הווטו הינה החלטה הנובעת מרצון חופשי .לדבריו של ליבט בשורות 24-
" :21ההחלטה על הווטו מתקבלת בפועל רק ברגע שבו היא עולה במודעות" ,כלומר הרצון החופשי מתקיים רק אם ישנה
מודעות להיווצרותו ,או במילים אחרות -אי אפשר לומר שרצון הוא "חופשי" אם איננו מודעים להיווצרותו .התשובה
המתאימה היא .1

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

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :צרה צרורה פירושה צרה משמעותית.
( )1דמעות תנין הינן דמעות מלאכותיות ,דמעות שאינן מביעות צער אמיתי.
( )2נחמה פורתא הינה נחמה פחותה ,מוקלת.
( )3שמחה לאיד הינה שמחה בעקבות דבר מה רע שקרה לאדם אחר.
( )4בכי תמרורים פירושו בכי משמעותי ,בכי רב.

.1

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר :אדם ראשון אמר "הס!" וכתוצאה מכך האדם השני כעת שותק.
( )1מתריע פירושו הזהיר אדם אחר ,אמר לאדם אחר "היזהר!".
( )2אדם ראשון אמר "האט!" היות והאדם השני נוהג מהר מדי.
( )3אדם ראשון אמר "היכון!" וכתוצאה מכך האדם השני כעת דרוך.
( )4אדם ראשון אמר "הרפה!" וכתוצאה מכך האדם השני כבר לא לופת.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר :אדם ששנתו נודדת -קשה לו להירדם.
( )1אדם אשר תקוע -קשה לו להיחלץ.
( )2חסין הינו מישהו שלא ניתן לפגוע בו.
( )3סודי פירושו משהו שלא צריך להתגלות.
( )4אין צורך להאכיל את מי שכבר שבע.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר :התעמעם פירושו הפחית ברמת הבהירות.
( )1התנער מאחריות הינו ביטוי ,אין קשר הכרחי בין שתי מילים אלו.
( )2התמתן פירושו הפחית ברמת הקיצוניות.
( )3התחזה פירושו העתיק את זהותו של אדם אחר.
( )4הסתכן פירושו בחר להיות במצב מסוכן ,בחר להיות בסכנה.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר :ניתן להשביח צמחים בעזרת דשן.
( )1ניתן לתבל את המזון בעזרת תבלינים.
( )2ניתן לדלל נוזלים בעזרת מים.
( )3יש לכבס על מנת לנקות את הכתם.
( )4בושם הינו חומר שניתן להריח אותו.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר :שכתוב פירושו כתב מחדש.
( )1החזיר פירושו השיב משהו למקומו/לבעליו ,שחזור פירושו יצירה מחדש.
( )2שערוך פירושו העריך מחדש.
( )3אדם שביצע שלהוב פירושו אדם שהלהיב אדם אחר.
( )4שעבוד פירושו העביד מישהו אחר.

הבנה והסקה
.7

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
את המשפט "הכניסה לתערוכה מותרת רק לבעלי כלבים וחתולים ג'ינג'ים" ניתן לפרש במספר דרכים:


הכניסה מותרת רק למי שיש לו גם כלבים ג'ינג'ים וגם חתולים ג'ינג'ים ,המילה "ג'ינג'י" מתייחסת לכלבים ולחתולים.



הכניסה מותרת רק למי שיש לו גם כלבים ,וגם חתולים ג'ינג'ים (כלב בכל צבע ,חתול ג'ינג'י) .המילה "ג'ינג'י" מתייחסת
לחתולים בלבד.



הכניסה מותרת רק לבעלים ג'ינג'ים (איש ג'ינג'י) שיש לו גם כלבים וחתולים (בכל צבע) .המילה "ג'ינג'י" מתייחסת לבעלים
בלבד.

כעת נעבור על התשובות ,נחפש את התשובה שאינה מתאימה לאף אחת מהאפשרויות שמצאנו:
( )1אדם שחור שיער שבבעלותו חתול לבן ואין לו כלב  תשובה זו אינה מתאימה לאף אחת מהאפשרויות שהצענו ,זוהי
התשובה הנכונה.
( )2אדם ששערו חום ובבעלותו כלב שחור וחתול ג'ינג'י  תשובה זו מתאימה לאפשרות השנייה שהצענו ולכן נפסלת.
( )3אדם ג'ינג'י שבבעלותו חתול שחור וכלב שחור  תשובה זו מתאימה לאפשרות השלישית שהצענו ולכן נפסלת.
( )4אדם שבבעלותו חתול ג'ינג'י וכלב ג'ינג'י  תשובה זו מתאימה לאפשרות הראשונה שהצענו ולכן נפסלת.

.8

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
מתואר ניסוי שמטרתו למדוד את מידת התחממות האוקיינוסים באמצעות שליחת גל קול תת-ימי בעוצמה רבה ומדידת
עוצמתו .הניסוי מתבסס על ההנחה שטמפרטורת המים משפיעה על עוצמתו של גל הקול העובר בהם .נחפש תשובה שתעיד על
בעייתיות בניסוי:

( )1העובדה שלכל אוקיינוס ישנה טמפרטורה שונה אינה פוגעת בשיטת המחקר המוצעת ,ייתכן וכל אוקיינוס יניב תוצאות
שונות ,אך הדבר יתאים לטבע הדברים -כל אוקיינוס הינו בעל טמפרטורה שונה ולכן ישפיע על עוצמת גל הקול באופן
שונה .התשובה נפסלת.
( )2אם תחנות המדידה נמצאות במעמקי האוקיינוס ,סביר כי להקות דגים רבות ישחו סביב תחנות אלו .העובדה כי מעבר של
להקות דגים בסמוך לתחנות המדידה משבשת את מדידת עוצמת גלי הקול פוגעת בתקינות המחקר ,ייתכן ונקבל עוצמת
קול חזקה מדי או חלשה מדי ,לא בשל טמפרטורת האוקיינוס אלא בשל להקות הדגים הסמוכות לתחנת המדידה .זוהי
התשובה הנכונה.
( )3הקביעה כי ככל שטמפרטורת המים גבוהה יותר ,כך גדלה עוצמת גלי הקול התת-ימיים העוברים דרכם מתאימה להנחת
הניסוי ,לפיה טמפרטורת המים משפיעה על עוצמתו של גל הקול העובר בהם .הדבר אינו סותר את הניסוי ואינו מצביע על
בעייתיות ,כי אם מחזק את הנחותיו .התשובה נפסלת.
( )4בדיקת תקינות תחנות המדידה אחת לשבוע מגבירה את הסיכויים שהמחקר יניב תוצאות מהימנות ומדויקות ,היות וסביר
שתחנות המדידה יהיו תקינות .התשובה נפסלת.

השלמת משפטים
.9

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
( )1הציפייה כי תושבי דולמניה יסתייגו מהשינויים שעשה השלטון החדש בהשראת המערב לא התבדתה; התברר כי התושבים
מברכים על ההתמערבות במחוזותיהם ואינם ששים לשוב לסדר הישן והמוכר להם.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,תושבי דולמניה מסתייגים מהשינויים שעשה השלטון החדש בהשראת המערב ,ולכן אין זה
הגיוני לקבוע שהם מברכים על ההתמערבות במחוזותיהם .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
( )2הציפייה כי תושבי דולמניה יאמצו אל חיקם את השינויים שעשה השלטון החדש בהשראת המערב לא התממשה; התברר
כי התושבים מרוצים מההתמערבות המהירה במחוזותיהם ואינם מתגעגעים לסדר הישן והמוכר להם.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,תושבי דולמניה לא מעוניינים לאמץ את השינויים מערביים ,ואילו לפי חלקו השני של
המשפט התושבים מרוצים מההתמערבות המהירה ואינם מתגעגעים לסדר הישן .שני חלקי המשפט אינם מתיישבים זה
עם זה ,השקול הלוגי נפגע והתשובה נפסלת.
( )3הציפייה כי תושבי דולמניה יסתייגו מהשינויים שעשה השלטון החדש בהשראת המערב לא התממשה; התברר כי
התושבים חוששים מההתמערבות המהירה במחוזותיהם וכמהים לשוב לסדר הישן והמוכר להם.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,ציפו כי תושבי דולמניה לא יהיו מרוצים מהשינויים המערביים ,אך ציפייה זו לא
התממשה ,כלומר תושבי דולומניה כי היו מרוצים מאותם השינויים .לפי חלקו השני של המשפט ,אנו מבינים שאותם
התושבים אינם מרוצים מהשינויים המערביים .שני חלקי המשפט אינם מתיישבים זה עם זה ,השקול הלוגי נפגע והתשובה
נפסלת.
( )4הציפייה כי תושבי דולמניה יקבלו בהתלהבות את השינויים שעשה השלטון החדש בהשראת המערב לא התממשה; התברר
כי התושבים חוששים מההתמערבות המהירה במחוזותיהם וכמהים לשוב לסדר הישן המוכר להם .השקול הלוגי נשמר,
זוהי התשובה הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
( )1עקב ריבוי הנרשמים לחוג למתמטיקה ,התלבט ראש החוג אם להקל את דרישות הקבלה ...ניתן לפסול את התשובה כבר
בנקודה זו .אם ישנו ריבוי נרשמים לחוג ,נצפה דווקא שראש החוג ינסה להקשות את דרישות הקבלה על מנת לצמצם את
מספר הנרשמים ,ולא ינסה להקל את דרישות אלו .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.

( )2עקב מיעוט הנרשמים לחוג למתמטיקה ,התלבט ראש החוג אם להקל את דרישות הקבלה .לחלופין הוא שקל לצמצם את
מספר הכיתות ,מה שיאפשר להשאיר בעינו את סף הקבלה הגבוה לחוג .השקול הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
( )3עקב ריבוי הנרשמים לחוג למתמטיקה ,התלבט ראש החוג אם להעלות את דרישות הקבלה .לחלופין הוא שקל להגדיל את
מספר הכיתות ,מה שיקטין את מספר התלמידים בחוג.
הגדלת מספר הכיתות לא תפחית את מספר התלמידים בחוג אלא תגדיל אותן ,הדבר אינו מתיישב עם חלקו האחרון של
המשפט ,וכן אינו יכול להוות פתרון חלופי לרעיון העלאת דרישות הקבלה (אשר תפחית גם היא את מספר התלמידים
בחוג) .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
( )4עקב מיעוט הנרשמים לחוג למתמטיקה ,התלבט ראש החוג אם להקל את דרישות הקבלה .לחלופין הוא שקל להגדיל את
מספר הכיתות ,מה שיגדיל את מספר התלמידים בחוג.
במידה וישנו מיעוט של נרשמים לחוג למתמטיקה ,אין זה הגיוני להגדיל את מספר הכיתות היות ואין מספיק נרשמים.
התשובה נפסלת.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
( )1אף שאני חושב שבמוזיקת רוק המילים חשובות פחות מהלחן ,קשה לי ליהנות משירי הרוק של סוקיני .זאת מכיוון שאיני
מבין את שפתו .השקול הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
( )2אף שאני חושב שבמוסיקת רוק המילים חשובות יותר מהלחן ,קשה לי ליהנות משירי הרוק של סוקיני .זאת אף שאיני
מבין את שפתו.
הדובר חושב שלמילים ישנה חשיבות רבה במוסיקת רוק ,וכן הוא אינו דובר את שפת שיריו של סוקיני ,מכאן נצפה שיהיה
לדובר קושי ליהנות משיריו של סוקיני .השימוש במילת הקישור "אף" המביעה ניגוד אינה מתאימה במקרה זה .השקול
הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
( )3מכיוון שאני חושב שבמוזיקת רוק המילים חשובות ,אך פחות חשובות מהלחן ,אין לי כל קושי ליהנות משירי הרוק של
סוקיני .זאת מכיוון שאיני מבין את שפתו.
לפי חלקו הראשון במשפט ,הדובר מאמין שלמילים ישנה חשיבות כלשהי במוזיקת רוק ,ולכן נצפה שיהיה לו קושי כלשהו
ליהנות ממוסיקת רוק בשפה זרה .המילה "מכיוון" המופיעה בתחילת המשפט מציגה התאמה ,אך שני חלקי המשפט אינם
מתאימים זה לזה .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
( )4מכיוון שאני חושב שבמוסיקת רוק המילים חשובות יותר מהלחן ,אין לי כל קושי ליהנות משירי הרוק של סוקיני .זאת אף
שאני מבין את שפתו.
הדובר מאמין שלמילים ישנה חשיבות גדולה במוסיקת רוק ,וכן הוא דובר את שפת שיריו של סוקיני ,לכן הוא יכול להנות
משיריו .מילת הקישור "אף" מצביעה על ניגוד ,אך במשפט זה ישנה התאמה בין חלקי המשפט .השקול הלוגי נפגע,
התשובה נפסלת.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
נפשט את דבריו של ובר לשלוש נקודות:


מהות המדע -אין כוחות מסתוריים ,האדם יכיר הכל בעזרת אמצעים טכניים.



הקסם מוסר מן העולם ,האדם כבר לא זקוק לאמצעים מאגיים.



בעבר" ,לפראים" ,האדם נהג להתחנן או להשתמש באמצעים מאגיים אל מול הכוחות המסתוריים.

מכאן שבעבר האדם נהג לייחס לתופעות טבע שונות מסתוריות ואף קסם ,ולכן ניסה להתמודד איתן בעזרת אמצעים מאגיים
ואף תחנונים .כיום ,בהתבסס על המדע ,אנו יודעים שאין כוחות מסתוריים וניתן להסביר הכל בעזרת המדע .זוהי מהות הטענה
"הקסם מוסר מן העולם"-תופעות שיוחסו בעבר לכוחות מסתוריים מקבלות כיום הסבר מדעי .תשובה מספר  4היא הנכונה.

 .13התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נפשט את הקטע לשלוש נקודות:


ניסויים בבעלי חיים מוצדקים היות והמדע מסייע למאבק ההישרדותי של האדם.



יכולת להתמודד עם מחלות בהווה ובעתיד תלויה בפיתוח הידע שלנו ומאפשרת הישרדות.



עיכוב תהליך התקדמות המדע -פגיעה במנגנון ההישרדות המובנה בנו.

כעת נפנה לתשובות:
( )1תשובה זו עוסקת במאבק ההישרדותי המשותף לאדם ולבעלי החיים ,וטוענת שזו הסיבה שאנחנו יכולים ללמוד מניסויים
בבעלי חיים .הדבר לא צוין בפסקה המקורית ,התשובה נפסלת.
( )2תשובה זו מתמקדת בעיקר במאבק במחלות ,אך לא עוסקת או מציינת את המאבק ההישרדותי של האדם ,שהוא מהות
הנימוק לניסויים בבעלי חיים לפי הפסקה המקורית .התשובה נפסלת.
( )3אם לא נבצע ניסויים בבעלי חיים נגביל את ההתקדמות המדעית ,אחת הדרכים בהן מבטא האדם את מנגנון ההישרדות,
ולכן מניעת הניסויים תפגע ביכולת האדם לשרוד .תשובה זו מתמצתת באופן מספק את עיקרי הפסקה המקורית ולכן זוהי
התשובה הנכונה.
( )4בתשובה זו מצוין שלאדם ולבעלי החיים ישנם דברים רבים במשותף ,אך הדבר לא צוין בקטע המקורי .התשובה נפסלת.

 .14התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נחלק את הקטע לשלוש נקודות עיקריות:


בעיה בכלכלה -קבוצות נהנות ממוצר או שירות מבלי לשלם.



אופייני בעיקר בשירותים לציבור ,למשל גינות עירוניות.



פירוט הדוגמה -עירייה מממנת הקמת גינה ממיסים ,אך ישנם אנשים הנהנים מהגינה גם מבלי לשלם את המיסים.

כעת נחפש דוגמה נוספת המבטאת את אותו הרעיון -ישנם אנשים הנהנים ממוצר כלשהו גם מבלי לשלם עליו או לתרום
ליצירתו:
( )1רבים נעזרים באתר המתכונים באינטרנט ,אך חלקם אינם מפרסים בעצמם אף מתכון .לפי תשובה זו ,ישנם אנשים
הנהנים מהמוצר ,מתכונים באתר האינטרנט ,וזאת מבלי לתרום ליצירת המוצר -פרסום מתכונים נוספים .תשובה זו
מתאימה לדוגמה המוצעת בפסקה ,זוהי התשובה הנכונה.
( )2מימון רפורמה בתחבורה הציבורית ע"י משרד התחבורה ,מימון המגיע ממשלמי המיסים ,אך שאנשים הנוסעים ברכב
פרטי (שכנראה גם משלמים מיסים) לא ייהנו ממנו .מקרה זה מתאר מצב הפוך מהדוגמה שהוצגה בקטע ,כאן ישנם אנשים
המשלמים אך אינם נהנים מהמוצר המוצע -הרפורמה בתחבורה הציבורית .התשובה נפסלת.
( )3חופי רחצה ,שרק תושבי הרשות המקומית של אותם החופים יכולים ליהנות מהנחה בדמי הכניסה ,ואילו אנשים שאינם
תושבי הרשות המקומית אינם זכאים להנחה .ההנחה וודאי נובעת מתשלומים נוספים שמשלמים תושבי הרשות המקומית
של החופים ,כלומר מי שמשלם נהנה מהמוצר -הנחה בכניסה לחוף ,ואילו מי שאינו משלם (אינו חלק מהרשות המקומית)
אינו נהנה מהמוצר -אינו מקבל הנחה בכניסה לחוף .הדבר אינו מקביל לדוגמה שהוצגה בקטע ולכן התשובה אינה נכונה.

( )4הגרלת לוטו בה כל המשתתפים משלמים עבור ההשתתפות אך רק מעטים זוכים בפרסים .גם דוגמה זו מציגה הפוך
לדוגמה שהוצעה בקטע ,בדוגמה זו ישנם אנשים רבים המשלמים על המוצר ,אך אינם נהנים מהתוצר הסופי -פרס הלוטו.
התשובה נפסלת.

 .15התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נחלק את הפסקה לשלוש נקודות עיקריות:


בסיפורי עגנון ישנם מפגשים רבים בין דמויות ,המפגשים אינם נחוצים לעלילה.



הדבר יוצר תחושה שהמקריות והגורל שולטים בחיים.



אותה המקריות או הגורל עלולים לפגוע ולהפוך לגמרי את חייו של אדם המנסה להגיע לחיים מלאי היגיון וטעם.

שימו לב שעיקר דבריו של שקד נמצאים בנקודה השנייה והשלישית ,הנקודה הראשונה הינה רק נתון המופיע בסיפורי עגנון
ואילו שתי הנקודות האחרות מציגות את פרשנותו של שקד לנושא .עיקר דבריו של שקד קובעים כי בסיפוריו של עגנון חוזר
נושא המקריות והגורל ,אשר שולטים בחיי אדם ועלולים לשנות אותם לגמרי .דברים אלו מתאימים במדויק לתשובה מספר ,1
זוהי התשובה הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
הפרופסור השווה בין תיאור אדם מסוים על ידי חבר קרוב ותיאור של אותו האדם על ידי אדם זר .היות והוא מצא הבדלים
משמעותיים ,הוא מניח שהרושם הראשוני שאנו מגבשים הינו רושם מוטעה ,כלומר שראשית נחשוב דבר מה על אדם מסוים,
דבר מה שאינו נכון ,אולם לאחר שנכיר אותו לעומק נחשוב דבר מה אחר ,שהוא האמת .נחפש תשובה שמחלישה את מסקנתו:
( )1העובדה שאנשים משנים לרוב את דעתם על אנשים אחרים לאחר היכרות מעמיקה רק מחזקת את דבריו של הפרופסור,
תשובה זו תואמת בדיוק את השערתו של הפרופסור ,מחזקת את השערתו ,ולכן נפסלת.
( )2הפרופסור לא התייחס לכיוון התיאור של האדם ,כלומר לא קבע אם אדם זר יהיה דווקא עם דעה חיובית או שלילית על
האדם המתואר ,וכך גם לגבי החבר הקרוב .לכן תשובה זו אינה מחלישה אות מחזקת את מסקנתו של הפרופסור ,התשובה
נפסלת.
( )3הנתון בתשובה זו אינו רלוונטי .עצם העובדה שאנשים שונים מתרשמים באופן שונה מאדם כלשהו בהיכרות ראשונית,
אינה מעידה בהכרח על כך שהתרשמות זו היא מוטעית או נכונה .כיוון שכך ,נתון זה לא יכול להחליש את מסקנתו של
הפרופסור ,ולכן תשובה זו נפסלת.
( )4תשובה זו טוענת כי דעתם של אנשים על חבריהם היא מוטה .מוטה ,כלומר ,סוטה מן האמת .על פי הנתון בתשובה זו,
העיוות בתפיסה של אדם את האדם האחר מתרחש דווקא לאחר הידוק הקשר החברי והעמקת ההיכרות .נתון זה מנוגד
לטענתו העיקרית של הפרופסור ,הגורסת כי העיוות חל לפני ההיכרות .נתון זה מהווה הסבר חלופי מזה שנתן הפרופסור
לקיום התוצאות כפי שהן.

 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
ראשית נפשט את המשפט המקורי :כל הרופאים שהחלו לעבוד בבית החולים בחצי השנה האחרונה אינם מומחים לרפואת
עיניים.
כעת נחפש תשובה שתתאים לקביעה זו ,כלומר שתעיד לנו בוודאות שאף אחד מהרופאים החדשים אינו רופא עיניים .התשובות
מופיעות בצורת שאלה ,והתשובה לשאלה זו חייבת להיות שלילית .נעבור על השאלות ונענה על כולן "לא" ,ומשם ננסה לראות
איזו תשובה קובעת בהכרח שאף אחד מהרופאים החדשים אינו רופא עיניים:

(" )1האם כל הרופאים שהחלו לעבוד בבית החולים במחצית השנה האחרונה הם מומחים ברופאת עיניים"? לא ,לא כל
הרופאים החדשים הם מומחים ברפואת עיניים ,כלומר ייתכן ורק חלק מהרופאים הם מומחים לרפואת עיניים ,וחלק
מומחים בתחומים אחרים .הדבר אינו קובע בהכרח שאין רופאי עיניים חדשים ולכן התשובה נפסלת.
(" )2האם יש רופא שהחל לעבוד בבית החולים במחצית השנה האחרונה והוא לא רק מומחה בכירוגיה"? לא ,אין רופא חדש
שאינו רק מומחה בכירוגיה ,כלומר כל הרופאים החדשים הינם מומחים בכירוגיה .אם כל הרופאים החדשים הינם
מומחים כירוגיה ,אז לא ייתכן שיש רופא חדש שהוא מומחה ברפואת עיניים .הדבר מתאים לקביעה שאין רופאים חדשים
המתמחים ברפואת עיניים ,זוהי התשובה הנכונה.
(" )3האם נכון שרק אחד מן הרופאים שהחלו לעבוד בבית החולים "ברקת" במחצית השנה האחרונה אינו מומחה ברפואת
עיניים"? לא ,לא נכון שרק אחד מן הרופאים החדשים אינו מומחה ברפואת עיניים .ייתכן ושניים או יותר מהרופאים
החדשים אינם מומחים ברפואת עיניים ,אך כל שאר הרופאים החדשים דווקא כן מומחים ברפואת עיניים .הדבר אינו
קובע בהכרח שאין רופאי עיניים חדשים ולכן התשובה נפסלת.
(" )4האם כל הרופאים שהחלו לעבוד בבית החולים "ברקת" במחצית השנה האחרונה הם מומחים ברפואת ילדים"? לא ,לא
כל הרופאים החדשים הם מומחים ברפואת ילדים ,כלומר ישנם רופאים חדשים המומחים בכל תחום רפואי אחר ,ייתכן
גם בתחום רפואת העיניים .הדבר אינו קובע בהכרח שאין רופאי עיניים חדשים ולכן התשובה נפסלת.

הבנת הנקרא
 .18התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
הפסקה הראשונה מתארת כיצד בשנות השישים של המאה ה 13-התעוררה ביקרות כנגד סגנון עיצוב מוצרים שונים ,וכן
מתארת את הקמת "התנועה לאמנויות ואומנויות" שקמה בעקבות הייצור התעשייתי וההמוני שהיה עד לאותה התקופה.
התנועה החדשה הדגישה את שילוב האמנויות היפות וסגנון ימי הביניים בעיצוב המוצרים ,ומכאן שלפני הקמת התנועה מימד
אומנותי זה היה חסר למוצרים .התשובה הנכונה היא .4
 .19התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
( )1לפי שורות  ,7-1בסדנאות הרב תחומיות יוצרו מוצרים שעיצובם שימושיים שעיצובם מורכב ועיקר בפרטים ,העיצוב נועד
לבטל את ההבחנה בין אמנות טהורה לאמנות שימושית ,כלומר לתת ביטוי לצד האומנותי גם ביצירת מוצרים שימושיים.
תשובה  1מתאימה לנאמר בפסקה השנייה ולכן נפסלת.
( )2לפי הפסקה השנייה ,הסדנאות שהוקמו התמקדו דווקא בייצור אומנותי ומסוגנן ,ויצאו כנגד הייצור החסכוני והתעשייתי
אשר נשלט בעיקר ע"י אנשי השיווק והמכירות .התשובה אינה משתמעת מהפסקה ולכן זוהי התשובה הנכונה.
( )3לפי שורות " :11-11הביקורת שעימה נאלצו יוצרים אלה (שהיו בסדנאות הרב תחומיות) להתמודד גרסה שגישתם אינה
מעשית" .התשובה משתמעת מן הפסקה ולכן נפסלת.
( )4לפי שורה  ,1יוצרי הסדנאות "שאפו לצאת נגד ייצור תעשייתי בכמויות גדולות" ,כלומר הסדנאות הוקמו בתגובה לשינויים
שחלו בעקבות המהפכה התעשייתית והשינויים בתעשיית עיצוב המוצרים .התשובה משתמעת מן הפסקה ולכן נפסלת.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
המבקר האנגלית אמר" :זוהי עבודתם של מעטים בשביל מעטים" ,הכוונה בדבר היא שמעטים מסוגלים ליצור את המוצרים
המעוצבים בסגנון האומנותי ,וכן רק מעטים יכולים לרכוש את המוצרים הללו (זאת בניגוד למוצרים המתועשים יותר אשר
מתאפיינים בחסכוניות ,ייצור המוני ,והתאמה לקהל הרחב) .הדבר מתאים לתשובה מספר  ,2הטוענת כי רק מעטים נהנים
מהמוצרים המוזכרים בשורה " :1מוצרים שעיצובם מורכב ועשיר בפרטים" ,מוצרי הסדנאות האומנותיות.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לפי שורה " :13עבודותיהם של אנשי ה'באוהאוס' היו שימושיות ,אסתטיות ופשוטות קו בעת ובעונה אחת' ,ומכאן שהמאפיין
העיקרי של הבאוהאוס הינו שילוב של שימושיות ואסתטיות .תשובה מספר  3היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נבדוק את התשובות:
( )1לפי שורות " :11-11גם גרופיוס ,כמוריס לפניו ,האמין שאין בסיס להבחנה בין יצירתו של האמן לבין זו של האומן" ,כלומר
גרופיוס לא הגדיר הבדלים בין אמנות לאומנות .התשובה נפסלת.
( )2לפי שורה " :17גרופיוס הבין שהאפשרות לייצור מתועש חייבת להיות תנאי מוקדם לעיצוב" ,ומכאן שגרופיוס ,בניגוד
למוריס ,הכיר בחשיבות הייצור התעשייתי אפילו על פני עיצוב אומנותי .זוהי התשובה הנכונה.
( )3לפי שורה  ,21השם באוהאוס נקשר במהלך השנים בעיקר עם יצירות אדריכלות ,אך לא נכתב שגרופיוס התמקד דווקא
בתחום האדריכלות .התשובה אינה נכונה.
( )4לפי שורות  ,13-11רעיונות תנועתו של מוריס נפוצו במקומות רבים ,רעיונות אלה עמדו בבסיס ייסוד בית הספר 'באוהאוס'
ע"י גרופיוס .שימו לב ,השאלה דורשת למצוא את החידוש של גרופיוס ביחס להשקפותיו של מוריס ואילו תשובה זו מציגה
את הפצת רעיונותיו של מוריס דרך הקמת בית הספר של גרופיוס ,אין חידוש בתשובה זו אלא המשך של אותם הדברים.
התשובה נפסלת.

 .13התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לפי שורות  ,24-21הסדנאות הונחו על ידי שני מורים במקביל ,האחד אמן שהדגיש את הצד האומנותי של היצירה ,והשני אומן
שהכשיר עבודה בחומרים ובכלים המשמשים לייצור .נבדוק את התשובות ונחפש את התשובה שאינה מתאימה למודל:
( )1בנאי וצבע -הבנאי הינו אומן העובד עם לבנים וחומרי בניין ,הצבע הינו אומן הצובע את הקירות .היות ומדובר בשני
אומנים ,במקום באומן ואמן ,התשובה אינה מתאימה למודל .זוהי התשובה הנכונה.
( )2צבע וצייר -הצבע הינו אומן הצובע את הקירות ,הצייר הינו אמן המצייר על בדים וכ'ו .התשובה מתאימה למודל ולכן
נפסלת.
( )3צייר וסנדלר -הצייר הינו אמן ,הסנדלר הינו אומן .התשובה מתאימה למודל ולכן נפסלת.
( )4סנדלר ופסל -הסנדלר הינו אומן ,הפסל הינו אמן .התשובה מתאימה למודל ולכן נפסלת.

פרק חשיבה כמותית :1
מפתח תשובות נכונות:
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התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי.
נתון כי הממוצע של  aו b-שווה להפרש בין  aל .b-נציב נתון זה במשוואה:

ab
 a b
2

a  b  2a  2b
3b  a
כלומר  aגדול פי  3מ .b-התשובה היחידה המתאימה לתנאי זה הינה תשובה מספר  ,3זוהי התשובה הנכונה.
דרך פתרון ב' -בדיקת התשובות.
נעבור על התשובות ונבדוק עבור אילו זוג מספרים הממוצע שווה להפרש ביניהם:

1 2 3
1
(  1;2 )1הממוצע שלהם הינו  1 :
2
2
2

 ,ההפרש שלהם הינו  . 2  1  1המספרים אינם שווים זה לזה ולכן

התשובה נפסלת.

25 7
1
(  2;1 )2הממוצע שלהם הינו   3
2
2
2

 ,ההפרש שלהם הינו  . 5  1  3המספרים אינם שווים זה לזה ולכן

התשובה נפסלת.

9  3 12

(  3;3 )3הממוצע שלהם הינו  6
2
2

 ,ההפרש שלהם הינו  . 9  3  6המספרים שווים ,זוהי התשובה הנכונה.

16  4 20

(  4;11 )4הממוצע שלהם הינו  10
2
2
ולכן התשובה נפסלת.

.1

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:

 ,ההפרש שלהם הינו  . 16  4  12המספרים אינם שווים זה לזה

דרך פתרון א' -פתרון לפי תכונות מספרים.
לענבר היו  nתפוחים ,היא אכלה  3תפוחים ולכן נותרו לה  n-3תפוחים .לאחר מכן היא נתנה לעודד חצי ממספר התפוחים

n3
שנשארו לה ,כלומר היא נתנה לו
2

תפוחים ,כאשר מספר זה חייב להיות מספר שלם .על מנת שמספר זה יהיה שלם,

אנחנו חייבים ש n-3-יהיה מספר זוגי ,ובכדי ש n-3 -יהיה מספר זוגי ה n -חייב להיות מספר אי-זוגי (אי זוגי פחות  3נותן
מספר זוגי) .ניתן לפסול בשלב זה את תשובות  2ו 3-היות וה n-שלהן הינו זוגי .נשארנו עם תשובות  1ו.4-

n3
לאחר שהיא נתנה לעודד חצי מכמות התפוחים ,נותרו לה
2

n3
2

תפוחים ,ומשני תפוחים שנותרו היא הכינה רסק ,כלומר

חייב להיות גדול או שווה ל .2-נציב זאת באי שוויון:

n3
2
2

n 3 4
n7
היות ו n-חייב להיות שווה או גדול מ ,7-תשובה מספר  1נפסלת גם היא וכך נותרנו עם תשובה מספר  .n=9 :4זוהי התשובה
הנכונה.
דרך פתרון ב' -הצבת תשובות:
נציב כל אחת מהתשובות כמספר התפוחים ההתחלתי של ענבר ונבדוק איזו תשובה מתאימה לכלל הנתונים:
( :n=5 )1לענבר היו  1תפוחים ,היא אכלה  3תפוחים וכעת נותרו לה  2תפוחים .לאחר מכן היא נתנה לעודד חצי ממספר
התפוחים שנותרו לה ,כלומר היא נתנה לעודד תפוח אחד ונשאר לה תפוח אחד .לפי הנתונים ,היא הכינה בסוף רסק משני
תפוחים שלמים ,אולם לפי תשובה זו נותר לה רק תפוח אחד .התשובה אינה מתיישבת עם הנתונים ולכן נפסלת.
( :n=6 )2לענבר היו  1תפוחים ,היא אכלה  3תפוחים וכעת נותרו לה  3תפוחים .לאחר מכן היא נתנה לעודד חצי ממספר

3
1
התפוחים שנותרו לה ,כלומר  1
2
2

תפוחים ,אולם לפי הנתונים ענבר נתנה לעודד מספר שלם של תפוחים .התשובה

אינה מתיישבת עם הנתונים ולכן נפסלת.
( :n=8 )3לענבר היו  1תפוחים ,היא אכלה  3תפוחים וכעת נותרו לה  1תפוחים .לאחר מכן היא נתנה לעודד חצי ממספר

5
1
התפוחים שנותרו לה ,כלומר  2
2
2

תפוחים ,אולם לפי הנתונים ענבר נתנה לעודד מספר שלם של תפוחים .התשובה

אינה מתיישבת עם הנתונים ולכן נפסלת.
( :n=9 )4לענבר היו  3תפוחים ,היא אכלה  3תפוחים וכעת נותרו לה  1תפוחים .לאחר מכן היא נתנה לעודד חצי ממספר

6
התפוחים שנותרו לה ,כלומר  3
2

תפוחים ונותרו לה  3תפוחים .לבסוף היא הכינה רסק משני תפוחים שלמים.

התשובה מתאימה לכלל הנתונים ולכן זוהי התשובה הנכונה.

.3

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

מחיר ליטר דלק היה  4.11שקלים .בעל התחנה הוזיל את המחיר ב 41-אגורות ,כלומר כעת המחיר הינו 4.00  0.4  3.6
שקלים .לאחר מכן הוא העלה את המחיר החדש ב 11% .11%-מתוך  3.1הם ( 1.31מזיזים את הנקודה העשרונית ספרה אחת '
שמאלה) .על מנת לחשב את המחיר החדש ,נחבר את תוספת המחיר למחיר המקורי:
 , 3.60  0.36  3.96תשובה מספר  2היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -פתרון לפי אחוזים.
מחיר ליטר דלק היה  4שקלים .בעל התחנה הוזיל ב 41-אגורות את המחיר לליטר דלק ,כלומר הוא הוזיל את המחיר ב,11%-
וכעת התקבל מחיר חדש= שלם חדש הקטן מהשלם המקורי ,קטן מ .4-לאחר מכן הוא העלה את המחיר החדש ב ,11%-שימו
לב שאלו  11%מהשלם החדש אשר קטן מהשלם המקורי ,ולכן ,לאחר העלאה חזרה ב 11%-המספר עדיין יישאר קטן מ4-
בהכרח .בעקבות זאת ניתן לפסול את תשובות  .324תשובה מספר  1קטנה מדי ,היא קטנה יותר מהשלם החדש לפני תוספת ה-
 11%ולכן גם היא נפסלת .נותרנו עם תשובה מספר  ,2זוהי התשובה הנכונה.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א'-קווים מקבילים.
על מנת להקל על ההסבר ,נכנה את הזוויות לפי האותיות שהתווספו לשרטוט משמאל .היות וזווית  Bוזווית  Cהינן ישרות,
ניתן להניח שהישרים  ABו CD-הינם מקבילים .לפי נתון זה ,זווית  BACוזווית  ACDשוות זו לזו ולכן זווית  ACDשווה גם
היא ל 21-מעלות.
זווית  EFCשווה ל ,31-זווית  CFDמשלימה אותה ל 111-מעלות ולכן גם זווית  CFDשווה ל.31-
סכום הזוויות במשולש  DFCשווה ל 111-מעלות ,נציב זאת במשוואה:

FDC  FCD  DFC  180

  25  90  180
  115  180
 ,   180 115  65תשובה מספר  3היא הנכונה.
דרך פתרון ב'-השלמת זוויות.
על מנת להקל על ההסבר ,נכנה את הזוויות לפי האותיות שהתווספו לשרטוט משמאל .משולש  ABCהינו משולש ישר זווית
בעל זווית חדה בגודל  21מעלות ,הזווית  ACBמשלימה את סכום זווית המשולש ל 111-ולכן:
. ACB  180  90  25  65
זווית  Cשווה ל 31-מעלות ,ולכן זווית  ACDשווה ל:
. ACD  90  65  25
זווית  EFCשווה ל ,31-זווית  CFDמשלימה אותה ל 111-מעלות ולכן גם זווית
 CFDשווה ל.31-
סכום הזוויות במשולש  DFCשווה ל 111-מעלות ,נציב זאת במשוואה:

FDC  DCF  DFC  180

  25  90  180

  115  180
   180 115  65תשובה מספר  3היא הנכונה.
דרך פתרון ג' -דמיון משולשים.

על מנת להקל על ההסבר ,נכנה את הזוויות לפי האותיות שהתווספו לשרטוט משמאל .משולש  ABCהינו משולש ישר זווית
בעל זווית חדה בגודל  21מעלות ,הזווית  ACBמשלימה את סכום זווית המשולש ל 111-ולכן:
. ACB  180  90  25  65
זווית  Cשווה ל 31-מעלות ,ולכן זווית  ACDשווה ל:
. ACD  90  65  25
המשולשים  AFE ,ABCו DFC-שלושתם משולשים ישרי זווית ובעלי זווית חדה
בגודל  21מעלות .היות ולמשולשים אלו ישנן שתי זוויות שוות ניתן לקבוע כי הם
דומים ,ולכן גם הזווית השלישית שלהם שווה ,כלומר שווה לזווית .11=ACB
מכאן ש ,   65 -תשובה מספר  3היא הנכונה.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
ידוע כי ) . $( x)  x( x  1כעת נפתור את התרגיל ,חשוב לשים לב ולהתחיל מהסוגריים הפנימיים:

)$($(2))  $(2(2 1))  $(2(1))  $(2*1)  $(2

$(2)  2(2 1)  2(1)  2*1  2
התשובה הנכונה היא .2

.6

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
על מנת לחשב את שטח הטרפז אנו צריכים לדעת את אורך בסיסיו (נתון) ואת גובהו=.AB
על מנת לחשב את שטח משולש  ADCאנו צריכים לדעת את אורך בסיסו=  3=ADואת גובהו .נוריד גובה חיצוני למשולש.CE -
לפי הנתונים ,זווית  ABCשווה ל 31-מעלות ולכן גם זווית  BADשווה ל 31-מעלות (סכום זוויות צמודות בטרפז שווה ל111-
מעלות).
נוריד
היות וזווית  BADשווה ל 31-מעלות ,ניתן לראות שצלע  ABוצלע  CEמקבילות זו לזו ושוות זו לזו .כלומר גובהו של הטרפז-
, ABשווה לגובהו של המשולש .CE-כעת נציב .AB=CD=X
ידוע ששטחו של המשולש  ADCשווה ל ,1-נציב זאת במשוואה:

AD * CE
6
2
3* x
6
2

3x  12
 , x  4מצאנו את  ,Xזהו גם גובהו של הטרפז .כעת ניתן לחשב את שטחו של הטרפז:

( AD  BC )* AB (3  5)*4 8*4
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.7

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:

 , S התשובה הנכונה היא .3

ידוע כי בכל מרובע החסום במעגל סכום זוג הזוויות הנגדיות שווה ל 111-מעלות .זווית  BADוזווית  BCDהינן זוויות נגדיות
במרובע ,ולכן:

BAD  BCD  180
2  2  180

    90
נתבונן במשולש  ,ADCאם סכום הזוויות  ,     90מכאן שזווית  ,ADCהזווית הנותרת במשולש ,שווה גם היא ל( 31-לפי
סכום זוויות במשולש שווה ל .)111-הדבר נוגע גם לזווית  .ABCהיות ומדובר בזווית היקפית השווה ל 31-ונשענת על מיתר ,אנו
מסיקים שהמיתר  ACהוא קוטר במעגל .כעת נותר לנו למצוא את גודלו.
שטח המעגל שווה ל .  -על מנת לחשב את הרדיוס נשתמש בנוסחה לשטח מעגל:

 r2  

נחלק ב  -את שני האגפים:

r2  1
. r 1
הקטע  ACהינו קוטר במעגל ,לכן אם הרדיוס שווה ל ,1-הקוטר שווה ל .2-תשובה מספר  2היא הנכונה.

.8

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' :פתרון לפי השלמת החלק החסר.
בעת השוואת שברים ,אחת הדרכים לגלות מהו השבר הגדול ביותר הינה לבדוק "כמה חסר לשבר על מנת להגיע לשלם?",
השבר שחסר לו הכי מעט על מנת להגיע לשלם יהיה השבר הגדול ביותר (ככל שחסר לשבר פחות כך הוא גדול יותר) .נבדוק את
התשובות:

1
5
 על מנת להגיע ל 1-חסר לשבר זה
()1
6
6

.

1
6
 על מנת להגיע ל 1-חסר לשבר זה
()2
7
7

.

1
7
 על מנת להגיע ל 1-חסר לשבר זה
()3
8
8

.

1
8
 על מנת להגיע ל 1-חסר לשבר זה
()4
9
9
8
ל-
9

.

חסר החלק הקטן ביותר ולכן זהו השבר הגדול ביותר ,תשובה מספר  4היא הנכונה.

דרך פתרון ב' :השוואת שברים.

6
5
לעומת
על מנת לגלות מהו השבר הגדול ביותר נתחיל להשוות בין השברים עד שנגיע לתשובה .נתחיל מהשוואת תשובות  1ו:2-
7
6

.

בכדי להשוות בין שני שברים אלו אנו צריכים למצוא מכנה המשותף לשניהם ,ולהרחיב כל אחד מהשברים עד למכנה המבוקש .המכנה

5 35
המשותף במקרה זה הוא  ,42על מנת להגיע בשבר הראשון למכנה  42נרחיב את השבר פי :7

6 42

 ,על מנת להגיע בשבר השני למכנה

6 36
 42נרחיב את השבר פי :1

7 42

 .התקבלו לנו שני שברים בעלי מכנה זהה אך מונה שונה ,השבר בעל המונה הגדול ביותר הינו השבר

הגדול יותר ,לכן תשובה מספר  2גדולה מתשובה מספר  1ותשובה מספר  1נפסלת.

6 48
7
6
 .המכנה השותף במקרה זה הוא  ,11נרחיב את השבר הראשון פי :1
לעומת
כעת נשווה בין תשובות  2ו:3-

7 56
8
7
7 49
השבר השני פי :7

8 56

 ,נרחיב את

 .שוב קיבלנו שני שברים בעלי מכנה זהה ,ומונה שונה ,השבר בעל המונה הגדול יותר הינו השבר הגדול יותר,

תשובה  3גדולה מתשובה  2ולכן תשובה  2נפסלת.

7 63
8
7
לעומת  .המכנה המשותף במקרה זה הוא  ,72נרחיב את השבר הראשון פי :3
נותר לנו להשוות בין תשובות  3ו:4-

8 72
9
8
8 64
נרחיב את השבר השני פי :1

9 72

,

 .שוב קיבלנו שני שברים בעלי מכנה זהה ,ומונה שונה ,השבר בעל המונה הגדול יותר הינו השבר

הגדול יותר ,תשובה  4גדולה מתשובה  ,3תשובה  4היא התשובה הנכונה.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
ריצתו של בני ארכה  11דקות ,נניח והוא התחיל לרוץ ב 11:11-וסיים לרוץ ב .11:11-אורית החלה לרוץ  1דקות אחרי בני,
כלומר ב ,11:11 -וסיימה את ריצתה  2דקות אחרי בני ,כלומר ב ,11:17-ומכאן שאורית רצה במשך  17  5  12דקות.
במהלך  12הדקות הללו היא רצה מרחק של  2ק"מ ,ומכאן שבמחצית מהזמן היא רצה מרחק של ק"מ  1בממוצע ,מחצית הזמן

12
שאורית רצה 6 :
2

 ,כלומר אורית רצה ק"מ אחד ב 1-דקות בממוצע ,תשובה מספר  2היא הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
לפי הנתונים ,מספר סרטי הדרמה הקיימים בספרייה הינו  .111אנו מעוניינים לדעת בכמה ימים היה מספר סרטי הדרמה
שנותרו בספרייה בסוף היום שווה למספר סרטי הדרמה שהושאלו ,כלומר מתי מחצית מסרטי הדרמה הושאלו (ומחצית
נותרו) .מחצית מ 111-הם  ,11ומכאן שאנו מעוניינים לדעת בכמה ימים נותרו  11ספרי דרמה בסוף היום בספרייה .הדבר
מתרחש ביום ה ,1-ה ,3-ה 11-וה ,11-כלומר ב 4-ימים בדיוק .תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
שלמה שואל תמיד את הסרט מהסוג אשר נותרו הכי הרבה סרטים שלו בספרייה ,כלומר הוא שואל את הסרט "הנפוץ ביותר"
באותו היום ,או זה שיוצג הכי גבוה בגרף (שימו לב שהטבלה מציגה את מספר הסרטים בסוף היום ,ואילו שלמה שואל את
הסרט בבוקר היום למחרת) .הימים בהם לסוג סרטי המתח היה מספר הסרטים הרב ביותר הם :היום ה ,4,1,1,7,1,3 ,1-כלומר
היו שבעה ימים ,התשובה הנכונה היא .3
 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
מספר סרטי הדרמה בספרייה הינו  ,111מספר סרטי הקומדיה בספרייה הינו .71
בסוף היום ה 12-נותרו  71סרטי דרמה ,ומכאן ש 100  70  30 -סרטי דרמה הושאלו.
בסוף היום ה 12-נותרו  31סרטי קומדיה ,ומכאן ש 75  35  40 -סרטי קומדיה הושאלו.

30 3
היחס בין מספר סרטי הדרמה שהושאלו למספר סרטי הקומדיה שהושאלו הינו :
40 4

 ,תשובה מספר  3היא הנכונה.

 .13התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' :התבוננות בגרף ללא חישוב.
אנו מעוניינים לדעת כמה סרטים ,לכל הפחות ,הוחזרו לספרייה ביום ה .7-לשם כך עלינו לבדוק כמה סרטים היו בספרייה
בסוף היום ה 1-וכמה סרטים היו בספרייה בסוף היום ה .7-אם בסוף היום ה 7-היו יותר סרטים מאשר בסוף היום ה ,1-סימן
שחלק מהסרטים הוחזרו ,ושההפרש בין המספרים שנקבל יהיה המספר המינימלי של סרטים שהוחזרו.
ממבט על הגרף בלבד ניתן לראות שמספר סרטי המתח לא השתנה בסוף היום ה 7-לעומת ה( 1-כלומר ,באופן תיאורטי ,ייתכן
שאף סרט מתח לא הוחזר או נלקח) .כמו כן ניתן לראות שמספר סרטי הקומדיה והדרמה היה נמוך יותר בסוף היום ה7-
לעומת ה( 1-כלומר ,באופן תיאורטי ,ייתכן שרק הושאלו סרטים נוספים ואף סרט לא הוחזר) .לכן המספר המינימלי של סרטים
שהוחזרו הינו  .1תשובה מספר  4היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :פתרון אלגברי.
אנו מעוניינים לדעת כמה סרטים ,לכל הפחות ,הוחזרו לספרייה ביום ה .7-לשם כך עלינו לבדוק כמה סרטים היו בספרייה
בסוף היום ה 1-וכמה סרטים היו בספרייה בסוף היום ה .7-אם בסוף היום ה 7-היו יותר סרטים מאשר בסוף היום ה ,1-סימן
שחלק מהסרטים הוחזרו ,ושההפרש בין המספרים שנקבל יהיה המספר המינימלי של סרטים שהוחזרו.
בסוף היום ה 1-היו בספרייה  41סרטי קומדיה 41 ,סרטי דרמה ו 71-סרטי מתח ,כלומר סה"כ 40  45  70  155 :סרטים.
בסוף היום ה 7-היו בספרייה  31סרטי קומדיה 41 ,סרטי דרמה ו 71-סרטי מתח ,כלומר סה"כ 30  40  70  140 :סרטים.
היות וביום ה 7-היו פחות סרטים בהשוואה ליום ה ,1-ניתן להניח ,באופן תיאורטי ,שלא הוחזרו כלל סרטים ביום זה אלא רק
הושאלו סרטים נוספים .כלומר המספר המינימלי של סרטים שהושאלו ביום זה הינו אפס .תשובה מספר  4היא הנכונה.

 .14התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
מספר סרטי הדרמה בספרייה הינו  ,111מספר סרטי הקומדיה בספרייה הינו  ,71מספר סרטי המתח בספרייה הינו .31
בסוף היום הראשון נותרו  11סרטי קומדיה ,ומכאן ש 75  10  65 -סרטי קומדיה הושאלו.
בסוף היום הראשון נותרו  41סרטי דרמה ,ומכאן ש 100  40  60 -סרטי דרמה הושאלו.
בסוף היום הראשון נותרו  11סרטי מתח ,ומכאן ש 90  55  35 -סרטי מתח הושאלו.
סך כל מספר הסרטים שהושאלו ביום הראשון הינו. 65  60  35  160 :
אם כל לקוח רשאי לשאול מהספרייה לכל היותר שלושה סרטים ביום ,ואנו מעוניינים לדעת מהו המספר המינימלי של לקוחות
ששאלו סרטים ביום הראשון -נחלק את סך כל הסרטים שהושאלו באותו היום ב:3-

)160 (150  10
1

 53
3
3
3

 ,כלומר  13אנשים שאלו שלושה סרטים כל אחד ,ואילו אדם נוסף השאיל סרט אחד בלבד .סה"כ

המספר המשאילים המינימלי הוא  ,14תשובה מספר  1היא הנכונה.

 .15התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' :פתרון לפי תכונות מספרים.
ידוע כי  kו m-הינם מספרים שלמים .בצד שמאל של המשוואה מופיע הביטוי  , 2m  1היות ו m-הינו מספר שלם 2m ,חייב להיות
מספר זוגי ,ולכן  2m+1חייב להיות מספר אי זוגי .צד שמאל של המשוואה שווה לצד ימין של המשוואה ,ולכן אנו מעוניינים שגם
צד ימין יהיה אי זוגי.

בצד ימין של המשוואה מופיע הביטוי ) 2k+1 ,k(2k+1הינו אי זוגי מאותה הסיבה שצד שמאל של המשוואה אי זוגי (ביטויים
שווים פרט ל .)m/k-אותו הביטוי מוכפל ב ,k-על מנת שמכפלת מספר אי זוגי במספר נוסף תיתן תוצאה אי-זוגית k ,חייב להיות
מספר אי זוגי .תשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :הצבת מספרים מהראש.
נתון ש k-ו m-הינם מספרים שלמים ,ננסה להציב מספרים עבור  ,kנראה האם ההצבה מסתדרת עם הקביעה שגם  mהינו מספר
שלם ,ונפסול תשובות בהתאם להצבה שלנו:
נציב :k=1

)2m  1  k (2k  1
)2m  1  1(2*1  1

2m  1  3
2m  2
 , m  1כלומר בהצבת  k=1קיבלנו גם  mשלם ,ולכן הצבה זו מסתדרת עם הנתונים .כעת נפנה לפסילת תשובות :תשובה
מספר  1תיתכן ,תשובה מספר  2לא תיתכן היות ובחרנו מספר אי זוגי ולכן נפסלת ,תשובה מספר  3לא תיתכן גם היא היות
ובחרנו מספר שאינו מתחלק ב 3-ללא שארית ,ותשובה מספר  4תיתכן גם היא .כלומר נשארנו עם תשובות  124בלבד .כעת ,על
מנת להצליח לפסול את אחת התשובות הנוספות ,נבחר מספר אי-זוגי אשר כן מתחלק ב 3-ללא שארית ונציב בשנית.
נציב :k=3

)2m  1  3(2*3  1
)2m  1  3(6  1

2m  1  21
2m  20
 , m  10כלומר בהצבת  k=3קיבלנו גם  mשלם ,ולכן הצבה זו מסתדרת עם הנתונים .המספר שבחרנו מתאים לתשובה
מספר  ,1אך אינו מתאים לתשובה מספר  4הטוענת כי  kאינו מתחלק ב 3-ללא שארית ,לכן
תשובה  4נפסלת ותשובה מספר  1היא התשובה הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
הזווית העגולה במרכז המתומן המשוכלל מתחלקת לשמונה זוויות שוות ,נכנה את אחת מזוויות
אלה זווית  .bגודל זווית עגולה הינו  311מעלות ,ולכן גודל זווית  bהוא:

360 36*10 9*10


 45
8
8
2

 41 ,מעלות.

זווית  bהינה זווית הראש של המשולש שווה השוקיים ,אשר ,בהתבסס על הנתונים ,שווה לשאר המשולשים שווי השוקיים
בשרטוט .נכנה את אחת מזוויות הבסיס של המשולש שווה השוקיים  ,xונחשב את גודלה בהתבסס על החוק הקובע שסכום
הזוויות במשולש שווה ל 111-מעלות:

2 x  b  180
180  b 180  45 135


 67.5
2
2
2

. x

בהתבסס על השרטוט ,חיבור של הזווית  עם שלוש זוויות בסיס של המשולשים שווי השוקיים ייתכן סכום של  311מעלות.
ניתן להציב זאת במשוואה:

  3*67.5  360
  202.5  360
  360  202.5
 ,   157.5תשובה מספר  2היא התשובה הנכונה.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
על מנת למצוא את הזמן המרבי עד שאחד השחקנים יצבור שלושה ניצחונות ,נרצה לבדוק סיטואציה בה בכל משחק מנצח
שחקן אחר ,עד שנאלצים לחזור על סבב המנצחים בשנית ובשלישית:
נניח וראשית החל סיבוב משחק בו ניצח יואל ,בסבב הבא ניצח מיכה ובסבב לאחריו ניצח נחום .בינתיים עברו שלושה סבבים,
כלומר  6*3  18דקות .בסבב הבא שוב ינצח יואל ,בסבב אחריו מיכה ובסבב לאחריו שוב נחום .כך צבר בינתיים כל שחקן
שני ניצחונות ,ועברו עד כה שישה סבבים 6*6  36 -דקות .בסבב הבא שישחקו ,המנצח ,ואין זה משנה מי מהשחקנים ינצח,
יצבור את ניצחונו השלישי בהכרח .למשחק התווסף עוד סבב אחד ,כלומר  1דקות ,וסה"כ שבעה משחקים 6*7  42 -דקות.
תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .18התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נפתור בעזרת הצבה:
נבחר את שלושת המספרים  2,3,4שלושה מספרים עוקבים בהם יותר מספרים זוגיים מאשר אי זוגיים ,בחרנו בשלושה
מספרים ולכן  n=3בהצבה זו .מבין שלושת המספרים שבחרנו ישנם שני מספרים זוגיים ,כלומר ההסתברות לבחור באקראי

2
2
 .כעת נציב את אותו ה n-בתשובות ,ונבדוק איזו תשובה מובילה לתוצאה
מספר זוגי מתוך המספרים הנתונים היא
3
3
2
3 1 4 2
n 1
 ,הצבת  n=3אכן מובילה ל-
()1
  
3
2*3 6 3
2n
2
1
 התשובה שונה מ-
()2
3
2

:

 ,התשובה אפשרית.

ולכן נפסלת.

2
2 1
2
 , 1    1 התשובה מובילה לתוצאה שונה מ-
()3
3
3 3
n

2
3 1 2
n 1
 ,הצבת  n=3אכן מובילה ל-
()4
 
3
3
3
n

ולכן נפסלת.

 ,התשובה אפשרית.

הצלחנו לפסול את תשובות  223ונותרנו עם תשובות  ,124לכן אנו זקוקים להצבה נוספת.
הפעם נבחר את המספרים 2,3,4,1,1 :חמישה מספרים עוקבים בהם יותר מספרים זוגיים מאשר אי-זוגיים ,בחרנו בחמישה
מספרים ולכן  n=5בהצבה זו .מבין חמשת המספרים שבחרנו ישנם שלושה מספרים זוגיים ,כלומר ההסתברות לבחור באקראי

3
מספר זוגי מתוך המספרים הנתונים היא
5
3
לתוצאה
5

:

 .בעת נציב את אותו ה n-בשתי התשובות שנותרו ,ונבדוק איזו תשובה מובילה

3
5 1 6 3
n 1
 ,הצבת  n=5אכן מובילה ל-
()1

 
5
2*5 10 5
2n
3
5 1 4
n 1
 ,התשובה שונה מ-
()4
 
5
5
5
n

 ,התשובה אפשרית.

ולכן נפסלת.

פסלנו שלוש תשובות ,תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' :הצבת מספרים מהראש.
נתון , 2a  x  a :על מנת ש 2a-יהיה קטן מ a ,a-חייב להיות מספר שלילי ,ומכאן
שגם  xהינו מספר שלילי.
נציב ,x=(-3) ,a=(-2) :חשוב לוודא שהמספרים שהצבנו מתאימים לנתונים.
כעת נציב את המספרים בתשובות ונבדוק איזה מהביטויים הוא הגדול ביותר:

(a 2  (2)2  4 )1
(x 2  (3)2  9 )2
(( x  a)3  (3  2)3  (1)3  1 )3
(a3  (2)3  8 )4
הביטוי הגדול ביותר מופיע בתשובה מספר  ,2זוהי התשובה הנכונה.
דרך פתרון ב' :פתרון לפי תכונות מספרים.
נתון , 2a  x  a :על מנת ש 2a-יהיה קטן מ a ,a-חייב להיות מספר שלילי ,ומכאן שגם  xהינו מספר שלילי.
אנו יודעים ש x-קטן מ ,a-כלומר "הוא ממוקם שמאלית ל a-על גבי ציר המספרים" ,ומכאן שהערך המוחלט שלו גדול יותר מ-
[ aאם  aשווה ל )-1(-למשל ,אז  xיכול להיות (.]...)-3( ,)-1( ,)-7
כת נפנה לתשובות ונחפש את המספר הגדול ביותר:
(  a 2 )1מספר שלילי בריבוע יניב בהכרח תוצאה חיובית.
(  x 2 )2גם במקרה זה נקבל תוצאה חיובית .היות וכבר הוכחנו שהערך המוחלט של  xגדול מהערך המוחלט של  ,aאנחנו
יודעים ש x 2 -גדול בהכרח מ a 2 -ולכן תשובה מספר  1נפסלת.
(  ( x  a)3 )3היות ו x-קטן מ a-ההפרש בין זוג מספרים אלה חייב להיות שלילי ,כאשר נעלה מספר שלילי בחזקת  3נקבל
תוצאה שלילית .תוצאה שלילית תהיה קטנה בהכרח מהתוצאה החיובית שבתשובה  2ולכן תשובה מספר  3נפסלת.
(  a 3 )4מספר שלילי בחזקת  3יניב תוצאה שלילית בוודאות ,תוצאה זו תהיה קטנה בהכרח מהתוצאה החיובית של תשובה
מספר  ,2ולכן תשובה מספר  4נפסלת.
פסלנו שלוש תשובות ,תשובה מספר  2היא הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
אנו מעוניינים למצוא את היקף הטרפז  AD .ABCDהינו רדיוס במעגל הגדול ואורכו  4ס"מ BC ,הינו רדיוס במעגל הקטן
ואורכו  1ס"מ .לפי השרטוט ,הקטע  ABמורכב מסכום רדיוס המעגל הקטן ורדיוס המעגל הגדול ,ולכן אורכו  1ס"מ .כל שנותר

לנו למצוא הוא את הקטע  .ABנשתמש בבניית עזר ליצירת קו  EBהמחבר בין שני רדיוסי המעגלים ומקביל לישר  .DCמכיוון
שהישר  Kמשיק למעגלים ,הזווית בין ישר זה לרדיוסי המעגלים שווה בהכרח ל .31-נוצר לנו מלבן בו  EB=DCו.ED=BC=1-
רדיוס המעגל הגדול  ADמורכב מחיבור של הישר  AEוהישר  .EDאורכו של  ADהינו  ,4אורכו של  EDהינו  1ולכן אורך הקטע
. AD  ED  4  1  3 :AE
הזווית  DEBהינה זווית במלבן ולכן ישרה ,ומכאן שהזווית המשלימה שלה ,זווית  AEBישרה גם היא.
התקבל משולש ישר זווית  AEBבעל ניצב  AE=3ויתר  .AB=5היות והמשולש הינו ישר זווית ,הוא מקיים את השלשה
הפתגורית ,3:4:1 :כלומר אורך הניצב  EBהינו  .4כבר קבענו ש EB-שווה ל ,DC-ומכאן שאורך  DCהינו .4
היקף הטרפז , BC  AB  AD  DC  1  5  4  4  14 :תשובה מספר  4היא הנכונה.

פרק חשיבה כמותית :1
מפתח תשובות נכונות:
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1

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' :פתרון לפי תכונות מספרים.
מספרים ראשוניים הינם ,ברובם ,מספרים אי-זוגיים .כאשר נחבר שלושה מספרים אי זוגיים נקבל תוצאה אי-זוגית בהכרח.
אולם ,בשאלה זו נתון כי סכום שלושת המספרים הראשוניים נותן תוצאה זוגית ,ולכן המספר הראשוני הקטן ( )xחייב להיות
המספר הראשוני הזוגי היחיד .2 -כך נקבל מספר זוגי ושני מספרים אי-זוגיים ,חיבור של שלושת אלו נותן בהכרח תוצאה
זוגית .תשובה מספר  2היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :הצבת מספרים מהראש.
נציב שלושה מספרים ראשוניים במקום הנעלמים .z=7 ,y=5 ,x=3 :סכום שלושת מספרים אלה הוא , 3  5  7  15 :אי
זוגי ולכן המספרים אינם מתאימים .ננסה מספרים אחרים .z=5 ,y=3 ,x=2 :סכום שלושת מספרים אלה הוא:
 , 2  3  5  10זוגי ולכן הצבה זו מתאימה .מכאן ש x-שווה בהכרח ל ,2-תשובה מספר  2היא הנכונה.

.1

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון בעזרת משוואה.
נכנה את כיתה א' ,x -כיתה ב' .y -כעת ניצור שתי משוואות מהנתונים .ידוע שבשתי הכיתות יחד ישנם  32תלמידים ,כלומר:
 . x  y  32בנוסף ,אם יעבירו  1תלמידים מכיתה א' לכיתה ב' יהיו בשתי הכיתות אותו מספר של תלמידים ,כלומר אם
נוריד מכיתה א'  ,1ונוסיף לכיתה ב'  1נקבל מספר שווה:
 . x  8  y  8קיבלנו שתי משוואות בשני נעלמים ,כעת נותר למצוא את ( yמספר תלמידי כיתה ב'):

x  y  32
x  32  y

נבודד את  xונציב אותו במשוואה השנייה.

32  y  8  y  8
32  16  2y
16  2y
 , y  8זהו מספר התלמידים בכיתה ב' ,התשובה הנכונה היא .4

דרך פתרון ב' -פתרון אלגברי לפי הפרש.
בכיתות א' ו-ב' יחד ישנם  32תלמידים .העברה של  1תלמידים מכיתה א' ל-ב' תיצור מספר שווה של תלמידים ,כלומר ההפרש
בין כיתה א' לכיתה ב' הינו ( 11פעמיים  ,)1או במילים אחרות -בכיתה ב' ישנם  xתלמידים ואילו בכיתה א' ישנם x+16
תלמידים ,וסה"כ ישנם  32תלמידים .ניצור משוואה מהנתונים ,כאשר  xהינו מספר התלמידים בכיתה ב':

x  x  16  32
2 x  16
 , x  8תשובה מספר  4היא הנכונה.
דרך פתרון ג' -פתרון לפי התשובות.
נציב כל אחת מהתשובות כמספר התלמידים בכיתה ב' ,ונבדוק האם הדבר מסתדר עם הנתונים.
(  11 )1אם בכיתה ב' ישנם  11תלמידים ,אז בכיתה א' ישנם  32  18  14תלמידים .אם נעביר  1תלמידים מכיתה א'
לכיתה ב' ,יהיו בכיתה א'  1תלמידים ואילו בכיתה ב'  21תלמידים .המספרים אינם שווים ולכן התשובה נפסלת.
(  11 )2אם בכיתה ב' ישנם  11תלמידים ,אז בכיתה א' ישנם  32  16  16תלמידים .אם נעביר  1תלמידים מכיתה א'
לכיתה ב' ,יהיו בכיתה א'  1תלמידים ואילו בכיתה ב'  24תלמידים .המספרים אינם שווים ולכן התשובה נפסלת.
(  11 )3אם בכיתה ב' ישנם  11תלמידים ,אז בכיתה א' ישנם  32  10  22תלמידים .אם נעביר  1תלמידים מכיתה א'
לכיתה ב' ,יהיו בכיתה א'  14תלמידים ואילו בכיתה ב'  11תלמידים .המספרים אינם שווים ולכן התשובה נפסלת.
(  1 )4אם בכיתה ב' ישנם  1תלמידים ,אז בכיתה א' ישנם  32  8  24תלמידים .אם נעביר  1תלמידים מכיתה א' לכיתה
ב' ,יהיו בכיתה א'  11תלמידים ,ואילו בכיתה ב'  11תלמידים .המספרים שווים ולכן זוהי התשובה הנכונה.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
ידוע כי הזווית בין ציר  xלציר  ,yראשית הצירים ,הינה ישרה תמיד .המעגל בשרטוט עובר דרך ראשית הצירים ,כך שנוצרת לנו
זווית היקפית  ABCהנשענת על מיתר מסוים .היות ומדובר בזווית ישרה ,נשתמש בחוק "זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה
ל 31-מעלות" ,במקרה זה אנחנו צריכים ליצור חשיבה הפוכה :הזווית ההיקפית שווה ל 31-מעלות ,ומכאן שמיתר  ACהינו
למעשה קוטר .היות ומדובר בקוטר ,הוא מחלק את המעגל לשני חלקים שווי שטח ,ומכאן שהשטח הכהה במעגל שווה לשטח
הבהיר במעגל ,היחס בין השניים הינו  .1:1התשובה הנכונה היא .1

.4

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי.
היקפו של מלבן מורכב מסכום של פעמיים הצלע הארוכה ופעמיים הצלע הקצרה .למלבן ישנה צלע שאורכה  2ס"מ וצלע
נוספת שאורכה  xס"מ .כלל היקף המלבן הינו  1ס"מ .נציב את הנתונים במשוואה:

2*2  2* x  5
4  2x  5
2x  1
1
2

. x

1 2
זהו אורך הצלע השנייה .נתבקשנו למצוא את שטח המלבן ולכן נכפיל את הצלע הארוכה בצלע הקצרה  1 :
2 2

* , 2שטח

המלבן היא  ,1תשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -פתרון בעזרת שרטוט.
ידוע כי היקף המלבן הינו  ,1וכי אורך אחת הצלעות הינו  .2נשרטט מלבן המתאים לנתונים .סכום שתי הצלעות הנתונות יחד
שווה ל ,4-כלומר חסר לנו  1ס"מ על מנת להגיע להיקף המלבן המלא .ה 1-ס"מ צריך להתחלק שווה בשווה בין שתי הצלעות

1
החסרות ,כלומר אורך כל צלע חסרה הינו
2

.

1 2
על מנת לחשב את שטח המלבן נכפיל את שתי הצלעות השונות זו בזו  1 :
2 2

*, 2

שטח המלבן הוא  ,1תשובה מספר  1היא הנכונה.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
ברבעון השלישי חברת אור גובה  11אגורות עבור דקת שיחה ו 11-אגורות עבור שליחת הודעת טקסט .אור דיבר  121דקות
בטלפון הסלולארי ולכן שילם  120*50  6000אגורות השוות ל 11-שקלים ,וכן שלח  31הודעות טקסט ולכן שילם
 90*50  4500אגורות השוות ל 41-שקלים .הסכום ששילם אפי סה"כ היה  , 60  45  105תשובה מספר  3היא הנכונה.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
אנו מעוניינים לדעת באיזה רבעון היה הפרש תעריפי דקת שיחה בכל החברות שווה או קטן מ.11-
( )1תעריפי דקת שיחה ברבעון  :1אור ,71-בל ,11-גלוב ,71-טוק .11-ההפרש בין אור וגלוב לבל וטוק הוא  11בדיוק ,ואין הפרש
גדול מכך .מכאן שהיה "תיאום תעריפים" ,זוהי התשובה הנכונה.
( )2תעריפי דקת שיחה ברבעון  :2אור ,11-בל ,11-גלוב ,71-טוק .71-ההפרש בין אור לבל הוא  ,21כלומר גבוה מ .11-התשובה
נפסלת.
( )3תעריפי דקת שיחה ברבעון  :3אור ,11-בל ,71-גלוב ,11-טוק .11-ההפרש בין אור לבל הוא  ,21בין גלוב לטוק ההפרש הינו
 ,21ועוד .כלומר ישנו הפרש הגדול מ ,11-התשובה נפסלת.
( )4תעריפי דקת שיחה ברבעון  :4אור ,11 -בל ,11-גלוב ,11-טוק .11-ההפרש בין אור ובל לטוק הינו  ,21וההפרש בין גלוב לטוק
הינו  ,31כלומר ישנו הפרש הגדול מ ,11-התשובה נפסלת.

.7

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
במהלך השנה שילמה מירי בממוצע  11אגורות עבור משלוח הודעת טקסט .המחיר הנמוך ביותר עבור משלוח הודעת טקסט
בחברת אור הוא  ,31ואילו המחיר הגבוה ביותר הוא  ,11ולכן ממוצע מחיר משלוח הודעת טקסט בחברה זו חייב להיות בין 31
ל ,11-ואינו יכול להיות  11אגורות ,זוהי התשובה הנכונה.
בחברת בל למשל ,המחיר הנמוך ביותר עבור משלוח הודעת טקסט הינו  1אגורות ,והגבוה ביותר הינו  ,41לכן הממוצע יכול
לנוע בין  1ל 21-ויכול להיות  11אגורות .בחברות גלוב ו-טוק הממוצע ינוע בין  11ל ,41-ולכן יכול להיות  11אגורות.

.8

תשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר:
דרך פתרון א' :חישוב מקוצר.

תעריף דקות השיחה ברבעון  1וברבעון  4זהה .מספר דקות השיחה הכולל שדיברו לקוחות חברת בל גדל פי  2מרבעון לרבעון.
כלומר היחס בין הכסף שהרוויחה חברת בל מדקות שיחה ברבעון  4לעומת רבעון  1תלוי רק בגדילת מספר דקות השיחה ,ולכן
בשינוי בתעריף (כיוון שהתעריף זהה).
אם עברו שלושה רבעונים בין הרבעון ה 1-ל ,4-ובכל פעם גדל מספר דקות השיחה פי  ,2הרי שסה"כ מספר דקות השיחה גדל פי
 23פעמים ,כלומר פי  .1היות וזהו הגורם היחיד שמשפיע ,ניתן לקבוע שההכנסה של חברת בל משיחות ברבעון  4הייתה גדולה
פי  23  8מההכנסה שלה ברבעון  ,1תשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :ספירה ידנית.
מספר דקות השיחה הכולל שדיברו לקוחות חברת בל גדל פי  2מרבעון לרבעון.
נניח וברבעון  1דיברו לקוחות חברת בל  xדקות שיחה ,התעריף לדקת שיחה ברבעון זה הינו  ,11ולכן החברה הרוויחה 60x
ברבעון  .1ברבעון השני דיברו לקוחות בל פי  2בהשוואה לרבעון הקודם ,כלומר הם דיברו במשך  2xדקות שיחה .ברבעון
השלישי דיברו לקוחות בל פי  2שהשוואה לרבעון הקודם ,כלומר הם דיברו במשך  4xדקות שיחה .ברבעון הרביעי דיברו
לקוחות בל פי  2בהשוואה לרבעון הקודם ,כלומר הם דיברו במשך  8xדקות שיחה ,התעריף ברבעון זה הינו  ,11ולכן החברה
הרוויחה  60*8x  480 xברבעון הרביעי .אנו מעוניינים לדעת פי כמה הייתה ההכנסה ברבעון  4גדולה מזו שברבעון  1ולכן
נחלק את ההכנסות זו בזו:

480 x
8
60 x

.9

 ,תשובה מספר  1היא הנכונה.

דרך פתרון א' :חישוב מדויק.
גיא שולח הודעת טקסט על כל  1דקות שיחת טלפון .נבדוק את התשובות השונות ונחפש היכן הוא משלם את הסכום הכולל
הנמוך ביותר ברבעון :4
( )1אור  עבור דקת שיחה משלם גיא  11אגורות ,ועבור הודעת טקסט משלם גיא  41אגורות .אם גיא שלח הודעת טקסט
אחת ודיבר במשך  1דקות בטלפון ,הוא שילם 40  60*5  40  300  340 :אגורות.
( )2בל  עבור דקת שיחה משלם גיא  11אגורות ,ועבור הודעת טקסט משלם גיא  21אגורות .אם גיא שלח הודעת טקסט אחת
ודיבר במשך  1דקות בטלפון ,הוא שילם. 20  5*60  20  300  320 :
( )3גלוב  עבור דקת שיחה משלם גיא  41אגורות ,ועבור הודעת טקסט משלם גיא  21אגורות .אם גיא שלח הודעת טקסט
אחת ודיבר במשך  1דקות בטלפון ,הוא שילם. 40  5*50  40  250  290 :
( )4טוק עבור דקת שיחה משלם גיא  11אגורות ,ועבור הודעת טקסט משלם גיא  11אגורות .אם גיא שלח הודעת טקסט
אחת ודיבר במשך  1דקות בטלפון ,הוא שילם:
. 10  5*80  10  400  410
התוצאה הנמוכה ביותר הינה בתשובה מספר  ,3זוהי התשובה הנכונה.
דרך פתרון ב' :השוואה והערכה.
אנו מעוניינים להשוות בין עלות דקת שיחה והודעת טקסט ברבעון  4בכל אחת מהחברות.
בחברת אור משלמים  11אגורות עבור דקת שיחה ו 41-אגורות עבור הודעת טקסט .בחברת טוק משלמים  11אגורו עבור דקת
שיחה ו 11-אגורות עבור הודעת טקסט ,כלומר  11אגורות פחות עבור הודעת טקסט בהשוואה לחברת אור ,אך  21אגורות יותר
עבור דקת שיחה בהשוואה לחברת אור ,ומכאן שבחברת טוק משלמים בהכרח יותר .תשובה  4נפסלת.

בחברת בל משלמים  11אגורות עבור דקת שיחה (בדומה לחברת אור) אך רק  21אגורות עבור הודעת טקסט .כלומר הפער בין
המחיר שישלם גיא יהיה של  21אגורות ,היות והמחיר לדקת שיחה זהה ,ואילו המחיר לשליחת הודעה זול ב 21-אגורות בבל,
והוא שולח רק הודעה אחת.
בחברת גלוב משלמים  11אגורות עבור דקת שיחה ו 41-אגורות עבור הודעת טקסט (בדומה לחברת אור) .כלומר הפער בין
המחיר שישלם גיא יהיה  11=1*11אגורות פחות אם הוא ישתמש בחברת גלוב ,היות ומחיר שליחת ההודעה הינו זהה ,ואילו
המחיר לדקת שיחה זול ב 11-אגורות בחברת גלוב בהשוואה לאור ,והוא מדבר במשך  1דקות שיחה.
תשובה מספר  3תוביל לתוצאה הנמוכה ביותר ,זוהי התשובה הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' :פתרון לפי זווית חיצונית.
זווית  ACDהינה זווית חיצונית למשולש  ,ABCחוק זווית חיצונית קובע" :גודל זווית חיצונית שווה לסכום שתי הזוויות
שאינן צמודות לה" .מכאן שגדול זווית  ACDשווה לסכום זוויות  ABCו .BAC-נתון כי גודל זווית ABCהינו  ,31ושזווית
 BACגדולה מ ,41-כלומר הסכום שלהן חייב להיות גדול מ ,)31241( 71-וכך גם זווית  ACDחייבת להיות גדולה מ.71-
התשובה היחידה שאינה גדולה מ 71-הינה תשובה מספר  ,4זוהי התשובה הנכונה.
דרך פתרון ב' :סכום זוויות במשולש.
גודל זווית  ABCהינו  31מעלות ,גודל זווית  BACגדול מ ,41-כלומר הסכום שלהן גדול מ .71-סכום שלושת זוויות המשולש
 ABCשווה ל .111-נניח וסכום זוויות  ABC2BACהיה שווה בדיוק ל ,71-במקרה כזה גודל זווית  ACBהיה שווה בדיוק ל-
 , 180  70  110וגודל זווית  ACDהצמודה לה ומשלימה אותה ל 111-היה שווה ל .71-אך סכום זוויות  ABC2BACגדול
מ ,71-ולכן גודל זווית  ACBחייב להיות קטן מ ,111-ומכאן שגודל זווית  ACDהמשלימה ל 111-חייב להיות גדול מ.71-
התשובה היחידה שאינה גדולה מ 71-הינה תשובה מספר  ,4זוהי התשובה הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א':הצבת מספרים מהראש.
נתון x  1 :ולכן נציב ) .x=(-2הערך המוחלט של  xשווה ל ,2-וכמו כן הוא שווה לערך המוחלט של  ,yולכן נוכל להציב
 .y=2כעת נציב את אותם המספרים בתשובות וננסה לפסול אותן:
( , 1  22  1  y 2 )1מתאים ולכן לא ניתן לפסול.
( , 1  2  1  y )2מתאים ולכן לא ניתן לפסול.
( , 2  2  0  x  y  0 )3מתאים ולכן לא ניתן לפסול.

x
2
( 1   1 )4
2
y

 ,אינו מתאים ולכן התשובה נפסלת.

הצלחנו לפסול תשובה אחת בלבד ,ולכן כעת ננסה להציב מספר אחר עבור  .yערכו המוחלט של  xבמקרה זה הינו  ,2ולכן גם y
יכול להיות שווה ל ,(-2)-הדבר אינו סותר את הנתונים ולכן אפשרי .כעת ננסה להציב את המספר החדש בתשובות שטרם
פסלנו ולפסול תשובות נוספות:
( 1  y 2 )1

1  (2) 2
1 4

מתאים ולכן לא ניתן לפסול.

( , 1  2  1  y )2אינו מתאים ולכן התשובה נפסלת.
( , 2  (2)  4  x  y  0 )3אינו מתאים ולכן התשובה נפסלת.
הצלחנו לפסול שלוש תשובות ולכן תשובה מספר  1היא הנכונה.

דרך פתרון ב' :פתרון לפי תכונות מספרים.
נתון , x  1 :ושהערך המוחלט של  xושל  yשווים .כלומר  xחייב להיות שלילי ,ו y -יכול להיות שלילי או חיובי ,אך בעל
אותו המרחק מהאפס .כלומר  yשווה בגודלו ל ,x-אך יכול להיות חיובי או שלילי (אם  x  6אז  , y  6אם

x  17

 ,אז  y  17וכן הלאה) .כעת נפנה לתשובות וננסה להבין איזו מהתשובות נכונה בהכרח:

( x  1  y 2 )1קטן מ ,(-1)-ולכן ערכו המוחלט גדול מ ,1-ושווה לערכו המוחלט של Y .yיכול להיות שלילי או חיובי ,אך
כשנעלה אותו בריבוע הוא בטוח יהיה חיובי ,וערכו המוחלט ,כאמור ,בטוח יהיה גדול מ ,1-ולכן תשובה זו נכונה
בהכרח.
(  1  y )2כבר קבענו ש y-עשוי להיות חיובי או שלילי ,אם  yשלילי הוא יכול להיות קטן מ )-1(-ולכן תשובה זו אינה
נכונה בהכרח ,התשובה נפסלת.
(  x  y  0 )3כבר קבענו שייתכן ש x-ו y-שווים זה לזה,כלומר שניהם באותו הגודל ושניהם שליליים .סכום של שני
מספרים שליליים לא יהיה שווה ל ,0-ולכן תשובה זו אינה נכונה בהכרח .התשובה נפסלת.

x
( 1 )4
y

 כבר קבענו שייתכן ש x-ו y-יהיו שווי גודל אך בעלי סימן שונה ,כלומר ש x-יהיה שלילי ואילו  yיהיה חיובי,

x 7

במקרה כזה תוצאת חלוקת  xב y-תהיה ( )-1ולא  [ 1למשל 1 :
y 7

] .התשובה אינה נכונה בהכרח ולכן

נפסלת.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
מחיר  1ק"ג אגסים הוא  xשקלים ,מחיר  1ק"ג בננות הוא  yשקלים.
סכום מחירם של  1ק"ג אגסים ו 1-ק"ג בננות הוא  13שקלים ,ניצור משוואה. x  y  13 :
מחירו של  1ק"ג אגסים גבוה ב 3-שקלים ממחירו של  1ק"ג בננות ,ניצור משוואה. y  3  x :
קיבלנו שתי משוואות פשוטות בשני נעלמים ,ניתן למצוא אותם ,נציב את המשוואה השנייה בראשונה:

y  3  y  13
2 y  10
y 5

53  x
x 8
מצאנו את שני הנעלמים.

משה מוכר  xק"ג אגסים אשר עולים  xשקלים לק"ג ,כלומר הוא מוכר  1ק"ג אגסים שעולים  8שקלים לק"ג ומרוויח 14=1*1
שקלים .כמו כן הוא קונה  yק"ג אגסים אשר עולים  yשקלים לק"ג ,כלומר הוא מוכר  1ק"ג אגסים שעולים  1שקלים לק"ג
ומפסיד  21=1*1שקלים.
רווחו של משה מורכב מהכסף שהרוויח מהמכירה פחות הכסף שהפסיד מהקנייה ,או בחישוב . 64  25  39 :תשובה מספר
 3היא התשובה הנכונה.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:

7
4
מתושבי קנדה מדברים אנגלית ,ו-
10
5

מתושבי קנדה מדברים צרפתית .על מנת לדעת איזה חלק מתושבי קנדה מדברים גם

אנגלית וגם צרפתית ,נחבר את מספר התושבים המדברים אנגלית ואת מספר התושבים המדברים צרפתית ,ונחסיר את מספר
כלל התושבים (במקרה זה ,היות ואנו עוסקים בשברים ,מספר כלל התושבים הינו השלם:)1 ,

4 7
8 7 10 8  7  10 15  10 5 1
 1    



5 10
10 10 10
10
10
10 2

 ,תשובה מספר  2היא הנכונה.

דרך פתרון ב' :הצבת מספר מהראש.
על מנת להימנע מהפתרון בעזרת שברים ,ניתן להציב מספר עבור כלל תושבי קנדה ,אנו מעוניינים במספר המתחלק גם ב 1-וגם

4
ב 11-בכדי שנוכל להשתמש במספרים שלמים ,נציב את המספר  .11נניח ובקנדה ישנם  11אנשים,
5
7
אנגלית ,כלומר  1אנשים מדברים אנגלית ,ו-
10

מתושבי קנדה מדברים

מתושבי קנדה מדברים צרפתית ,כלומר  7אנשים מדברים צרפתית .על מנת

לדעת איזה חלק מתושבי קנדה מדברים גם אנגלית וגם צרפתית ,נחבר את מספר התושבים המדברים אנגלית ואת מספר
התושבים המדברים צרפתית ,ונחסיר את מספר כלל התושבים , 8  7 10  15 10  5 :כלומר  1אנשים מדברים אנגלית

5 1
וצרפתית ,זאת מתוך  11תושבי קנדה ,החלק היחסי :
10 2

 ,תשובה מספר  2היא הנכונה.

 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:

? ( 3  2)2  24 

נפתח סוגריים לפי נוסחאות הכפל המקוצר

2

2

? 3  2 3 2  2  6*4 
? 3 2 6  2  4 * 6 
 , 5  2 6  2 6  5תשובה מספר  4היא הנכונה.

 .15התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
לפנינו מלבן בעל ארבע זוויות ישרות ,מכאן משולש  ACDהינו משולש ישר זווית במקיים את משפט פיתגורס .נציב את נתוני
השרטוט לפי נוסחת משפט פיתגורס וכך נוכל למצוא את :x

AD2  CD2  AC 2

4 2  x 2  ( 5 * x) 2
2

16  x 2  5 * x 2
16  x2  5x2
16  4x 2

נחלק ב.4-

4  x2
 , x  2תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
למסיבה הגיעו מספר מסוים של אנשים ,כל אחד מהם לחץ פעם אחת את ידו של כל אחד מהאנשים האחרים ,וסה"כ היו 31
לחיצות ידיים .לפני שנתחיל לפתור חשוב להבין עקרון משמעותי :נניח והיו במסיבה ארבעה אורחים :א,ב,ג,ד .אורח א' אינו
יכול ללחוץ את היד של עצמו ,ולכן הוא לחץ יד שלוש פעמים :א2ב ,א2ג ,א2ד .אורח ב' גם אינו יכול ללחוץ את היד לעצמו,
ולכן גם הוא לחץ יד שלוש פעמים :ב2א ,ב2ג ,ב2ד .שימו לב ,במקרה המתואר ספרנו את לחיצת היד של א2ב פעמיים! לכן
נתייחס לכך כאילו אורח ב' לחץ את היד רק שתי פעמים :ב2ג ,ב2ד (היות ואת הלחיצה של א2ב כבר ספרנו לפי אורח א') ,וכך
נמשיך לרדת במספר הלחיצות בכל פעם שנעבור אורח .אנו שואפים להגיע ל 31-לחיצות בסה"כ .נבדוק את התשובות:
(  1 )1נניח והיו במסיבה חמישה אורחים ,האורח הראשון לחץ את היד ל 4-אנשים ,האורח השני לחץ עוד  3לחיצות (כי כבר
ספרנו את הלחיצה של האורח הראשון והשני) ,האורח השלישי לחץ עוד  2לחיצות והאורח האחרון לחץ עוד לחיצה אחת.
סה"כ ,11=4232221 :לא הגענו ל 31-לחיצות ידיים ולכן התשובה נפסלת.
( 1 )2נניח והיו במסיבה שישה אורחים ,האורח הראשון לחץ את היד ל 1-אנשים ,האורח השני לחץ עוד  4לחיצות וכן
הלאה .מספר הלחיצות סה"כ ,11=124232221 :לא הגענו ל 31-לחיצות ולכן התשובה נפסלת.
(  3 )3נניח והיו במסיבה תשעה אורחים ,האורח הראשון לחץ את היד ל 1-אנשים ,האורח השני לחץ עוד  7לחיצות וכן
הלאה .מספר הלחיצות סה"כ ,31=127212124232221 :זוהי התשובה הנכונה.
( 11 )4נניח והיו במסיבה אחד-עשר אורחים ,האורח הראשון לחץ את היד ל 11-אנשים ,האורח השני לחץ עוד  3לחיצות וכן
הלאה .מספר הלחיצות סה"כ ,11=11232127212124232221 :במקרה זה היו יותר מ 31-לחיצות ולכן התשובה נפסלת.

 .17התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
מדובר בשאלת אחוזים שאינה כוללת נתונים ממשיים ולכן נפתור אותה בהצבת  ,111את ה 111-נציב לשלם בשורת השאלה,
כלומר ל .B -אם  B=100אז  11%מ B-הם  .11לפי הנתונים 11% ,מ A-שווים ל 11%-מ ,B-כלומר  11%מ A-שווים ל .11-אם
 11%מ A-שווים ל ,11-אז  111%מ A-שווה לפעמיים  ,11כלומר ל .111-לסיכום.A=160 ,B=100 :
כאשר שואלים כמה אחוזים הם  Aמ ,B-אנחנו יודעים שהשלם שלנו הוא  )B( 111ולכן המספרים משתווים לאחוזים ,כלומר A
מהווה  111%מ .B-תשובה מספר  4היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :פתרון בעזרת שברים.

4B
4
A
 11% .מ A-הם כמו חצי מ A-או
מ B-או
 11%מ B-הם כמו
5
5
2

.

נתון כי  11%מ B-שווים ל 11%-מ ,A-ניצור משוואה בעזרת נעלמים ונבודד את :A

4B A

5
2

8B
A
5

.

נרחיב את  Aפי  21בכדי לקבל מכנה  ,111כך נדע לפי המונה כמה אחוזים מהווה  Aמ:B-

8B 160 B

5
100

 A , A מהווה  111%מ ,B-תשובה מספר  4היא הנכונה.

 .18התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' :פתרון לפי מציאת המספר הראשוני.
אנו מחפשים את המספר הדו ספרתי הגדול ביותר שכאשר מחלקים אותו ב 4-מתקבל מספר ראשוני .על מנת לפתור שאלה זו ,יש
לבדוק מהו המספר הראשוני הגדול ביותר ,שכאשר מכפילים אותו בארבע עדיין נותרת תוצאה דו-ספרתית ולא תלת ספרתית .אנו
יודעים ש , 25*4  100 -כלומר המכפלה של  4ב 21-מניבה תוצאה תלת ספרתית ,ומכאן שאנו מחפשים את המספר הראשוני
הנמוך והקרוב ביותר ל 23 .21-הוא המספר הראשוני הגדול ביותר ,שכאשר נכפיל אותו ב 4-עדיין נקבל תוצאה דו ספרתית:
 , 23*4  92ומכאן ש 32-הוא המספר הדו ספרתי הגדול ביותר המקיים את תנאי השאלה .סכום הספרות של , 9  2  11 :32
תשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :פריטת המקרים.
אנו מחפשים את המספר הדו ספרתי הגדול ביותר שכאשר מחלקים אותו ב 4-מתקבל מספר ראשוני .נתחיל מהמספר הדו ספרתי
הגדול ביותר ונבדוק בהדרגה גם מספרים נמוכים יותר עד אשר נמצא את המספר המבוקש.
 -111מספר תלת ספרתי המתחלק ב ,4-לא מתאים.

96
 -31המספר הדו ספרתי הגדול ביותר המתחלק ב 4-ללא שארית (מתאים לתנאי הראשון) .כאשר נחלק את  31ב 4-נקבל 24 :
4
 24אינו מספר ראשוני ,כלומר המספר אינו מקיים את הכלל השני ולכן אינו מתאים.
 -32המספר הדו ספרתי השני בגודלו אשר מתחלק ב 4-ללא שארית (מתאים לתנאי הראשון) .כאשר נחלק את  32ב 4-נקבל:

92
 23
4

,

 23הינו מספר ראשוני ,ומכאן שהמספר  32מקיים את שני תנאי השאלה ,זהו .X
סכום הספרות של  32הוא , 9  2  11 :תשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ג' :עבודה עם התשובות.
אנו מחפשים את המספר הדו ספרתי הגדול ביותר שכאשר מחלקים אותו ב 4-מתקבל מספר ראשוני .התשובות מציגות לנו את סכום
הספרות של המספר .ננסה לבנות את המספרים לפי סכום הספרות המוצג בתשובות ,ולראות האם המספר המתקבל מתאים לתנאי
השאלה .נזכור שאנו מעוניינים במספר הדו ספרתי הגדול ביותר ,ולכן נשתדל שכל המספרים יהיו מעל .31
(  11 )1מספר דו ספרתי ,מעל  ,31שסכום ספרותיו הינו  32 .32 :11אכן מתחלק ב 4-ללא שארית (מקיים את הכלל הראשון),
כאשר נחלק את  32ב 4-נקבל  ,23מספר ראשוני (מקיים את הכלל השני) .כלומר תשובה מספר  1מתאימה ,אלא אם נמצא
מספר גבוה יותר אשר מקיים את אותם התנאים.
(  13 )2מספר דו ספרתי ,מעל  ,31שסכום ספרותיו הינו  34 .34 :11אינו מתחלק ב 4-ללא שארית ,כלומר הוא לא מקיים את
התנאי הראשון ולכן התשובה נפסלת.

,

(  11 )3מספר דו ספרתי ,מעל  ,31שסכום ספרותיו הינו  31 .31 :11אכן מתחלק ב 4-ללא שארית (מקיים את הכלל הראשון),
כאשר נחלק את  31ב 4-נקבל  24 ,24אינו מספר ראשוני ולכן תשובה זו אינה מקיימת את התנאי השני של השאלה .התשובה
נפסלת.
(  17 )4מספר דו ספרתי ,מעל  ,31שסכום ספרותיו הינו  31 .31 :17אינו מתחלק ב 4-ללא שארית ,כלומר לא מקיים את התנאי
הראשון ולכן התשובה נפסלת.
תשובה מספר  1היא התשובה הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' :הצבת נעלם.

1
נניח וחקלאי ב' חורש שדה אחד ב y-ימים ,כלומר ההספק שלו הינו:
y

.

2
חקלאי א' עובד פי  2יותר מהר מחקלאי ב' ,ומכאן שהוא יכול לחרוש שני שדות ב y-ימים ,ההספק שלו הינו:
y
1
נתון ששני החקלאים חודשים יחד שדה אחד ב x-ימים ,כלומר ההספק המשותף שלהם הוא:
x
1
ניתן לבנות משוואה ,בה נשווה את סכום ההספקים של שני החקלאים ל-
x

.

.

 .אנו מעוניינים לדעת בכמה ימים יחרוש חקלאי ב'

לבדו את השדה ,כלומר לדעת מהו  .yנבנה את המשוואה ונבודד את  ,yזו תהיה התשובה שלנו:

1 2 1
 
y y x

x 2x y


xy xy xy
x  2x  y
 , y  3xתשובה מספר  3היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :הצבת מספר מהראש.
נניח ושני החקלאים העובדים יחד חורשים שדה ב 4-ימים ,כלומר הצבנו .x=4

1
חקלאי ב' חורש שדה אחד ב y-ימים ,כלומר ההספק שלו הינו:
y

.

2
חקלאי א' עובד פי  2יותר מהר מחקלאי ב' ,ומכאן שהוא יכול לחרוש שני שדות ב y-ימים ,ההספק שלו הינו:
y
אם שני החקלאים העובדים יחד חורשים שדה ב 4-ימים ,ניתן לבנות משוואה בנעלם אחד ולמצוא מה ערכו של  ,yמספר הימים
שלוקח לחקלאי ב' לחרוש את השדה.

1 2 1
 
y y 4

4
8
y


4y 4y 4y
48  y
. y  12
כעת נציב את אותו המספר  x=4בתשובות ,ונראה איזו תשובה שווה ל:12-

x 4
(  2 )1
2 2

 ,התשובה אינה שווה ל 12-ולכן נפסלת.

( , 2 x  2*4  8 )2התשובה אינה שווה ל 12-ולכן נפסלת.
( , 3x  3*4  12 )3התשובה שווה ל ,12-זוהי התשובה הנכונה.

2 x 2*4 8
()4


3
3
3

 ,התשובה אינה שווה ל 12-ולכן נפסלת.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' :פתרון לפי נפח הקובייה.
אורך מקצוע הקובייה הוא  ,xולכן נפח הקובייה הוא . x 3
אם בסיס הפירמידה היה מורכב מאחת מהפיאות השלמות של הקובייה ,היינו מקבלים את "הפירמידה המתאימה" לקובייה ,כלומר

x3
פירמידה עם אותו הנפח ואותו הבסיס כשל הקובייה ,ולכן נפחה היה שליש מנפח הקובייה-
3

 .אולם במקרה זה ,בסיס הפירמידה

הינו מחצית מפיאת הקובייה ,והגובה נותר אותו הדבר ,כלומר יש לחלק את אותו הנפח בדיוק ב( 2-כשם שהבסיס חולק ב:)2-

x3
x3
 . 3 תשובה מספר  1היא הנכונה.
2
6
דרך פתרון ב' :פתרון לפי שטח הבסיס.
בסיס הפירמידה הינו חצי מפיאת הקובייה ,כלומר חצי ריבוע שאורך צלעו  .xהבסיס הינו למעשה משולש ישר זווית ושווה שוקיים,

x2
שאורך כל ניצב הינו  ,xומכאן ששטח המשולש הינו:
2

 .גובה הפירמידה שווה לאחת ממקצועות הקובייה ,ואורכו .x

על מנת לחשב את נפח הפירמידה נכפיל את בסיס הפירמידה בגובה ,ונחלק ב:3-

x2
x3
*x
x3
 . 2תשובה מספר  1היא הנכונה.
 2 
3
3
6

פרק אנגלית :1
מפתח תשובות נכונות:
.1

3

.6

3

.11

1

.16

1

.11

4

.1

1

.7

1

.11

1

.17

1

.11

4

.3

1

.8

1

13

3

.18

4

.4

4

.9

4

.14

4

.19

3

.5

1

.11

3

.15

1

.11

1

השלמת משפטים
.1

משחק הפינג פונג מכונה גם טניס שולחן.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  -tail :1זנב.
תשובה  -seat :2מושב.
תשובה  -game :3משחק.
תשובה  -rain:4גשם.

.1

בבלגיה ישנן שתי שפות רשמות ,ומרבית הבלגים דוברים את שתיהן.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -both :1שתיהן.
תשובה  -that :2זה ,הזה.
תשובה  -any :3כל ,איזה.
תשובה  -few :4מעט.

.3

אם העולם נעשה חם יותר ,מדוע האוקיינוס הצפון-אטלנטי התקרר בעשורים האחרונים?
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -warmer :1חם יותר.
תשובה  -larger :2גדול יותר.
תשובה  -softer :3רך יותר.
תשובה  -brighter :4בוהק יותר.

.4

תיפוף על תוף בעזרת האצבעות מפיק צליל שונה מאשר להכות בו בעזרת כף היד.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  -grade :1ציון ,דרגה.
תשובה  -path :2דרך.

תשובה  -knot :3קשר.
תשובה  -sound :4צליל.

.5

לאחר שהם מאבדים את עליהם בסתיו ,עצים מנשירים נותרים חשופים לכל אורך החורף ,ומגדלים עלים חדשים רק בבוא
האביב.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -bare :1חשוף ,עירום.
תשובה  -ripe :2בשל.
תשובה  -cruel :3אכזר.
תשבה  -shy :4ביישן.

.6

ק"מ הינו קיצור למילה קילומטר.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  -alliance :1ברית.
תשובה  -innovation :2חדשנות.
תשובה  -abbreviation :3קיצור.
תשובה  -incentive :4תמריץ ,עידוד.

.7

במכירה פומבית שנערכה לאחרונה ,פסל יווני עתיק נמכר ב 11-מיליון דולר ,סכום שעלה על ההערכות הגבוהות ביותר
שהוצעו לפני המכירה.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -submerged :1השקיע או דיכא ,הצניע.
תשובה  -surpassed :2עלה על.
תשובה  -sustained :3החזיק ,תמך
תשובה  -suppressed :4דוכא.

.8

בצוואתו ,ג'יימס סימת'סון הוריש את הונו לארצות הברית ; כסף זה שימש בהמשך לייסוד מכון הסמית'סוניאן.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -bequeathed :1הוריש ,הנחיל
תשובה  -confiscated :2החרים
תשובה  -embellished :3ייפה ,קישט
תשובה  -fluctuated :4התנדנד ,הטלטל

ניסוח מחדש
.9

שעוני שמש היו המכשירים הנפוצים ביותר לקביעת השעה עד להצגת השעונים המדויקים במאה השמונה-עשרה.

התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  :1שימוש בשעונים או בשעוני שמש היה האופן הנפוץ ביותר לקביעת השעה עד למאה השמונה-עשרה .לפי המשפט
המקורי ,השעונים הרגילים הוצגו רק במאה השמונה-עשרה ,כלומר לא נעשה בהם שימוש לפני כן .התשובה נפסלת.
תשובה  :2במאה השמונה-עשרה ,שעונים נחשבו באופן כללי לפחות מדויקים מבחינת קביעת שעה בהשוואה לשעוני שמש.
המשפט המקורי לא התייחס כלל לרמת הדיוק של השעונים הרגילים או של שעוני השמש ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3למרות ששעונים מדויקים הומצאו במאה השמונה-עשרה ,שימוש בשעוני שמש עדיין נותר נפוץ כאמצעי לקביעת
השעה .לפי המשפט המקורי ,אנשים נהגו להשתמש בשעוני שמש עד למאה השמונה-עשרה ,ולאחר מכן החלו להשתמש
בשעונים רגילים .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4לפני המאה השמונה-עשרה ,אז הומצאו שעונים מדויקים ,שעוני שמש היוו את הכלי הנפוץ ביותר לקביעת השעה.
התשובה תואמת את המשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
 .11ארצות הברית מעולם לא הייתה כה משגשגת כמו בשנות ה 51-וה.61-
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  :1בארצות הברית ,שנות ה 11-וה 11-היוו תקופה של אופטימיות בלתי רגילה .המשפט המקורי לא התייחס כלל
לאופטימיות ,אלא לשגשוג .התשובה נפסלת.
תשובה  :2בשנות ה 11-וה ,11-היו בארצות הברית יותר אנשים אמידים מאשר בכל מקום אחר .המשפט המקורי התייחס
לארצות הברית בלבד ולא השווה אותה למקומות אחרים .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3הכלכלה בארצות הברית בשנות ה 11-וה 11-הייתה חזקה יותר מאשר בכל תקופה אחרת .התשובה תואמת את
המשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4האוכלוסייה בארצות הברית מעולם לא גדלה מהר כפי שהיא גדלה בשנות ה 11-וה .11-המשפט המקורי התייחס
לשגשוג ולא לגדילת האוכלוסייה .התשובה נפסלת.
 .11עדיין ישנה מחלוקת בנוגע לסדר הכרונולוגי של שיריו האחרונים של ט.ס .אליוט.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  :1עדיין ישנו דיון בנוגע לסדר לפיו ט.ס .אליוט חיבר את שיריו האחרונים .התשובה תואמת את המשפט המקורי ,זוהי
התשובה הנכונה.
תשובה  :2מבין כלל השירים שכתב ט.ס.אליוט ,השיר האחרון שכתב נותר הכי שנוי במחלוקת .לפי המשפט המקורי ,המחלוקת
נוגעת לסדר כתיבת שיריו האחרונים של אליוט ,ולא לשיר ספציפי שכתב .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3ישנן עדיין שאלות בנוגע לפרשנות של שיריו האחרונים של ט.ס.אליוט .המשפט המקורי לא התייחס לפרשנות
השירים ,אלא לסדר כתיבתם .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4ט.ס .אליוט דאג ששיריו האחרונים ייחשבו לשנויים במחלוקת ביתר על המידה .המשפט המקורי ציין כלל את
הרגשותיו או חששותיו של אליוט .התשובה אינה נכונה.
 .11ציירים נורווגים של המאה העשרים הצטיינו בציורי קיר ברמה המתחרה רק עם עמיתיהם המקסיקנים.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1במאה העשרים ,הייתה יריבות גדולה בין ציירי קיר נורווגים למקסיקנים .המשפט המקורי לא התייחס ליריבות כיא
אם לתחרות מבחינת רמת ציור .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2במאה העשרים ,האמנים היחידים שציורי הקיר שלהם יכלו להשתוות לאלו של הציירים המקסיקנים היו האמנים
הנורווגים .התשובה תואמת את המשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3רק במאה העשרים ציורי קיר נעשו פופולאריים בנורווגיה כפי שהיו פופולאריים במקסיקו .המשפט המקורי לא
התייחס לפופולאריות ציורי הקיר אלא לרמת הציור ,התשובה אינה נכונה.

תשובה  :4האמן הנורווגי הטוב ביותר במאה העשרים למד את אומנות ציורי הקיר מעמיתיו המקסיקנים .המשפט המקורי לא
התייחס לאמן ספציפי ,אלא לכלל אמני הקיר הנורווגים והמקסיקנים .התשובה נפסלת.

קטע קריאה 1
 .13התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  :1השוואה בין כלבי נחייה לסוסי נחייה נעשית בפסקה השלישית בלבד ,ולכן לא ניתן לקבוע שזו מטרתו העיקרית של
הטקסט .התשובה נפסלת.
תשובה  :2הטקסט אינו מפרט מהו האופן בו מאמנים את סוסי הנחייה ,אלא רק מתאר בקצרה את חוות בורלסון ומטרותיה.
התשובה נפסלת.
תשובה  :3הטקסט כולו מציג את נושא סוסי הנחייה ,מסביר היכן מגדלים אותם ומהן מטרות השימוש בהם ,משווה בינם לבין
כלבי נחייה ,וכן מתאר קשיים לאורך אילופם .מכאן שהטקסט דן בפתרון חלופי לכלבי נחייה -סוסי נחייה .זוהי התשובה
הנכונה.
תשובה  :4מטרותיה של הקרן לסוסי נחייה מתוארות רק בפסקה השנייה ,ולכן לא ניתן לקבוע שזו מטרתו העיקרית של
הטקסט .התשובה נפסלת.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1הפסקה הראשונה אומנם מציינת שהסוסה טווינקי נועלת נעלי ספורט ,אך אינה מספקת הדבר מדוע היא נועלת את
הנעליים הללו .התשובה נפסלת.
תשובה  :2לפי שורות  ,2-3המראה שנראה בקניון אינו מראה רגיל ,ומכאן שהתנהגות הקונים אינה רגילה ואינה מאפיינת
קונים טיפוסיים בקניון .התשובה נפסלת.
תשובה  :3לא ניתן הסבר כלל לאופי אימוניה של טווינקי .התשובה נפסלת.
תשובה  :4הפסקה הראשונה מתארת מקרה בו נכנסת סוסה מיניאטורית לבושה בנעלי ספורט וחיתול לקניון .האנשים
המסתובבים בקניון עוצרים במקומם ובוהים בסוסה פעורי פה ,הדבר מרמז על כך שמדובר במראה בלתי רגיל באותו הקניון.
זוהי התשובה הנכונה.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לפי שורה  ,14בסופו של דבר מקווים אנשי חוות בורלסון להעניק את סוסי הנחייה לנמעניהם (כלומר לעיוורים) בחינם ,ללא
תשלום .הדבר תואם במדויק את תשובה מספר  ,1זוהי התשובה הנכונה.

 .16התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1בשורות  13-21מפורט כי זול יותר לתחזק סוסים בהשוואה לכלבים ,והדוגמה הניתנת בהמשך מתייחסת למזון
הניתן לסוסים .מכאן ניתן להסיק כי כלבים אוכלים אוכל יקר יותר בהשוואה לסוסים .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2בשורות  11-17צוין כי אורך חיי סוסים מיניאטורים הינו כ 31-41-שנה ואילו אורך חיי כלב הינו כ 11-12-שנה,
כלומר אורך חיי כלב קצרים יותר בהשוואה לאלו של סוס .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3בפסקה השלישית לא הייתה התייחסות לאופי אילוף כלבים לעומת סוסים ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4בשורה מספר  11צוין שלסוסים ישנו זיכרון יוצא דופן ,אך הדבר לא הושווה ליכולת זיכרונם של כלבים .התשובה
אינה נכונה.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:

בשורות  24-21מצוין כי בפעם הראשונה שטווינקי נכנסה למכולת היא אכלה חטיף שוקולד ,ומכאן שאילופה לא "הולך חלק"
ללא בעיות .תשובה מספר  2היא הנכונה.

קטע קריאה 1
 .18התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר.
השורות הראשונות מתארות את אחד ממוזיאוני לנין הגדולים ביותר ברוסיה ,מוזיאון בגובה חמש קומות .ניתן להניח
שמוזיאון שכזה ימוקם באחת מערי הגדולות של רוסיה ,כמו מוסקבה או סנט פטרסבורג ,אך באופן מפתיע המוזיאון ממוקם
דווקא בקרסניורסק הנמצאת בסיביר הרחוקה והנידחת .תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר.
לפי שורות  3-11ניתן להבין שהמוזיאון הוכתר או נבחר להיות מוזיאון הטוב ביותר באירופה לשנת  ,1331ומכאן שהמילה
 designatedיכולה להיות מוחלפת במילה ( choseלבחור) .תשובה מספר  3היא הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר.
לפי שורות " ,11-11שובסקי מאמין שמטרתו של מוזיאון אינה רק לשמר את הישן והעתיק ,אלא גם לטפח את החדש".כלומר,
שובסקי מאמין שתפקידו של מוזיאון הינו להסב תשומת לב להווה ולעתיד במקביל לעבר .תשובה מספר  2היא הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר.
בשורות  21-23צוין כי בכניסה למוזיאון ישנו פסל גדול וכבד של לנין ואחיו לקרב ,וכי בשאר המוזיאון ניתן למצוא ציורים
ופריטי זיכרון של לנין .כלומר ,ניתן למצוא במוזיאון פריטים רבים הקשורים בלנין ,תשובה מספר  4היא הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר.
לפי שורות " :24-21במוזיאון ישנם פגעים המאפיינים את הסגנון הסובייטי .הגג דולף והקירות אינם מותאמים לתליית יצירות
אומנות" .מכאן ניתן להסיק שבתקופת ברית המועצות למוסדות רבים היו גגות דולפים .תשובה מספר  4היא הנכונה.

פרק אנגלית :1
מפתח תשובות נכונות:
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השלמת משפטים
.1

בשונה מאריות ,אשר צדים בקבוצות ,נמרים צדים לבד.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -alone :1לבד.
תשובה  -less :2פחות.
תשובה  -best :3הטוב ביותר.
תשובה -often:4לעיתים קרובות.

.1

בממוצע ,קופי בבון זכרים גדולים יותר מקופי בבון נקבות.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  -adult :1מבוגר.
תשובה  -human :2בן אדם.
תשובה  -male :3זכר.
תשובה  -ordinary :4רגיל ,פשוט.

.3

חלק מחומרי ההדברה המשמשים להרג יתושים אינם רעילים רק לחרקים ,אלא גם לחיות אחרות.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -not only :1לא רק.
תשובה  -or else :2או ש...
תשובה  -instead of :3במקום.
תשובה  -in case :4במקרה ו...

.4

בתקופה הפלאוליתית המרכזית (תקופת האבן הקדומה) ,אסיה התיכונה הייתה מבודדת משאר העולם היות והיא הייתה
מוקפת בימות ,ביצות ושכבות קרח.

התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -postponed :1נדחה.
תשובה  -isolated :2מבודד.
תשובה  -borrowed :3הושאל.
תשובה  -excused :4נסלח.

.5

טירת וינדזור שימשה לראשונה כמגורים מלכותיים עבור המלך הנרי הראשון ,אשר גר שם במאה ה.11-
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -residence :1מגורים.
תשובה  -garment :2לבוש ,בגד.
תשובה  -intrigue :3עניין ,סקרן.
תשובה  -accomplice :4שותף לדבר עבירה.

.6

למרות שבמרבית המדינות המערביות ישנם חוקים האוסרים אפליה בתעסוקה ,גברים ונשים אינם תמיד מקבלים יחס שווה
במקום העבודה.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  -supervision :1פיקוח.
תשובה  -curriculum :2תוכנית לימודים.
תשובה  -equilibrium :3שיווי משקל.
תשובה  -discrimination :4אפליה.

.7

הארטישוק הירושלמי אינו קרוב לארטישוק ,ולמעשה מגיע במקור מצפון אמריקה ולא מהמזרח התיכון.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  -tender :1רך.
תשובה  -casual :2יום-יומי.
תשובה  -native :3במקור מ ,...מיוחס ל ,...קשור ב...
תשובה  -minor :4שולי ,משני.

.8

כאשר הר געש מתפרץ ,גזים רבים ,וביניהם דו תחמוצת הפחמן ,נפלטים.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -loathed :1מתועב.
תשובה  -emmited :2נפלט.
תשובה  -thawed :3הופשר.
תשובה  -pledged :4התחייב ,הבטיח.

ניסוח מחדש

.9

צורתה הכפופה של מולקולת המים אחראית לתכונות רבות של המים.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1בין תכונותיה של מולקולת המים ישנה צורתה הכפופה של המולקולה .לפי המשפט המקורי ,הצורה הכפופה של
המולקולה אחראית בעצמה לתכונות שונות של המים ,הצורה אינה מסווגת כתכונה בפני עצמה .התשובה נפסלת.
תשובה  :2חלק גדול מתכונות המים נקבעות לפי צורתה הכפופה של מולקולת המים .התשובה תואמת את המשפט המקורי,
זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3מאפיין חשוב של מולקולת המים הינה היכולת של המולקולה להתכופף בקלות .המשפט המקורי אינו מתייחס
ליכולת הכיפוף של המולקולה בקלות ,אלא מציג כנתון את היותה כפופה .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4על מנת לשנות את תכונות המים ,מולקולות המים חייבות לעבור כיפוף .המשפט המקורי לא הזכיר שינוי של תכונות
המים כלל ,התשובה אינה נכונה.

 .11אומנם היא הייתה פשוטה מבחינה צבאית ,אך מלחמת המפרץ הייתה מורכבת באופן בלתי רגיל מבחינה פוליטית.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  :1מלחמת המפרץ הייתה פשוטה בהרבה מבחינה פוליטית אם היא לא הייתה כה מורכבת מבחינה צבאית .לפי המשפט
המקורי ,מלחמת המפרץ הייתה דווקא פשוטה מבחינה צבאית ולא מורכבת .התשובה נפסלת.
תשובה  :2מלחמת המפרץ הייתה יוצאת דופן ,לא בגלל מורכבותה הפוליטית אלא בשל האסטרטגיות הצבאיות שנכללו בה.
המשפט המקורי לא התייחס כלל לאסטרטגיות צבאיות ,וכן ציין שהמלחמה בייתה מורכבת באופן יוצא דופן דווקא מבחינה
פוליטית ולא צבאית .התשובה נפסלת.
תשובה  :3לא היה פשוט להבין את מלחמת המפרץ מבחינה צבאית ,וסיבותיה הפוליטיות היו אף יותר מורכבות .לפי המשפט
המקורי ,מלחמת המפרץ הייתה פשוטה מבחינה צבאית ולכן לא ניתן לקבוע כי "לא היה פשוט להבין את מלחמת המפרץ
מבחינה צבאית" .התשובה נפסלת.
תשובה  :4מלחמת המפרץ הייתה מורכבת במיוחד מבחינה פוליטית אך לא מסובכת כלל מבחינה צבאית .זוהי התשובה
הנכונה.
 .11ציבור משכיל נחוץ לכל אומה השואפת לנצל את הפוטנציאל להתפתחות הכלכלית המוצע על ידי טכנולוגיה מודרנית.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  :1בכל אומה נתונה ,הציבור שיוכל להרוויח הכי הרבה מבחינה כלכלית מהתפתחות טכנולוגית ,הינו הציבור המשכיל
ביותר .התשובה המקורית לא פירטה על חלוקה לקבוצות ציבור שונות בתוך אומה ,ולא על הציבור שירוויח הכי הרבה.
התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2מדינות רבות משתמשות בטכנולוגיות מתקדמות בכדי לחזק את כלכלתן ולספק חינוך טוב יותר לאנשיהן .לפי
המשפט המקורי ,ציבור משכיל הוא שיחזק את הכלכלה בעזרת שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ,ואילו במשפט זה הטכנולוגיות
המתקדמות הן שיחזקו את הכלכלה ואת השכלת הציבור .ישנו היפוך של הגורמים במשפט ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3מדינה שמעוניינת שכלכלתה תתפתח בעזרת הטכנולוגיה המודרנית חייבת אזרחים שיודעים לקרוא ולכתוב.
התשובה תואמת את המשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4המדינות שכלכלתן התפתחה הכי הרבה כתוצאה מטכנולוגיה מודרנית הן אלו שכוללות ציבור משכיל .המשפט
המקורי פירט על השאיפה להתפתחות כלכלית כתוצאה מניצול של הטכנולוגיה המודרנית והציבור המשכיל ,ולא פירט על מצב
קיים ועל מדינות שהצליחו או לא הצליחו לפתח את כלכלתן כתוצאה משימוש בגורמים אלו .התשובה נפסלת.
 .11הביולוג ההתפתחותי פול אוולד טוען כי זיהום עלול להיות זרז המוביל לתחילת מצב כרוני כמו מחלת אלצהיימר
ואת'רוסקלרוזיס ,אשר לרוב משויכים לגנטיקה או תהליך בלתי נמנע של הזדקנות.

התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  :1פול אוולד גילה כי מחלת אלצהיימר ואת'רוסקלרוזיס ,שני מצבים כרונים ,נגרמים כתוצאה משילוב של זיהום,
גנטיקה והזדקנות .לפי המשפט המקורי ,פול אוולד טוען (ולא הוכיח) שזיהום יכול להיות זרז למצבים הכרוניים המתוארים,
וכמו כן הוא עצמו לא התייחס לגנטיקה והזדקנות .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2פול אוולד משייך מצבים כרונים כמו מחלת האלצהיימר ואת'רוסקלרוזיס לא לזיהום ,כי אם לגנטיקה ולתהליך
הבלתי נמנע של הזדקנות .משפט זה הפוך מהמשפט המקורי ,לפי אוולד זיהום יכול להיות מקור למצבים הכרוניים
המתוארים ,ולא גנטיקה או הזדקנות .התשובה אינה נכונה ולכן נפסלת.
תשובה  :3למרות שמצבים כרוניים כמו מחלת האלצהיימר ואת'רוסקלרוזיס לרוב מזורזים ע"י הזדקנות ,גנטיקה וזיהומים
יכולים גם הם להוות תפקיד חשוב בעניין ,זאת לפי פול אוולד .לפי המשפט המקורי ,אוולד התייחס רק לזיהום כזרז למצבים
הכרוניים המתוארים ,ולא לגנטיקה .התשובה אינה נכונה ולכן נפסלת.
תשובה  :4למרות שמצבים כרוניים כמו מחלת האלצהיימר ואת'רוסקלרוזיס לרוב נחשבים כתוצאה של גנטיקה או תהליך
ההזדקנות ,פול אוולד מאמין שאותם המצבים יכולים להתעורר בעקבות זיהום .התשובה תואמת את המשפט המקורי ,זוהי
התשובה הנכונה.

קטע קריאה 1
 .13התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1לפי הפסקה השלישית ,נתון כי אכן מכירים בהימורים כפייתיים כהתמכרות ,ולכן לא סביר כי מטרתו העיקרית של
הטקסט הינה לטעון שיש להכיר בהימורים כפייתיים כהתמכרות .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2בפסקה השנייה אכן צוין שישנה עלייה בנשים מהמרות ובבני נוער העוסקים בהימורים ,אך לא ניתן הסבר לתופעה.
התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3הטקסט לא פירט כלל כיצד יש לטפל בהתמכרויות שונות ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4כלל הטקסט עוסק בהתמכרות להימורים ,בהתפתחות התופעה ,בהגדרתה כהתמכרות ובמחסור במטפלים .בשורה
האחרונה צוין שמספר המהמרים הולך וגודל בהדרגה .מכאן ניתן לקבוע שהטקסט עוסק בפתולוגיה חמורה המשפיעה על
מספר הולך ועולה של אנשים .זוהי התשובה הנכונה.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
לפי הפסקה הראשונה ,חלק מהאנשים (" )"someמהמרים באופן בלתי מזיק ,המילה " "someמתייחסת לקבוצת אנשים זו ,אשר
מהמרת על אירועי ספורט עונתיים ,קונה כרטיסי לוטו ועלולה להפסיד סכומים של כסף בלבד .המילה " "someאינה מתייחסת
לקבוצת האנשים אשר מדרדרת להימורים כבדים ומכאן להרס כלכלי .תשובה מספר  4היא הנכונה.

 .15התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לפי שורות " :3-11בשנה שעברה ,אמריקאים בזבזו יותר מ 111-מיליארד דולר על הימורים ,פי שניים מהסכום שבזבזו לפני
כעשור" .כלומר ,לפני עשר שנים אמריקאים בזבזו חצי מהסכום אשר הוצא על הימורים בשנה שעברה .תשובה מספר  3היא
הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה  :1הפסקה השלישית אינה מפרטת כלל על שיטות טיפול במהמרים כפייתיים ,התשובה אינה נכונה.

תשובה  :2הפסקה השלישית משווה בין התמכרות להימורים להתמכרות לאלכוהול או לסמים ,ומפרטת את המאפיינים
השונים לכלל דפוסי ההתמכרויות .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3הפסקה השלישית מצביעה דווקא על הדימיון בין התמכרות להימורים להתמכרויות אחרות ,ואינה מצביעה על
נקודות השוני .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4הפסקה השלישית אינה מפרטת על תהליך האבחון אלא על מאפייני ההתמכרות ,התשובה נפסלת.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
המילה " "itמתייחסת להתנהגות הגורמת להתמכרות ,כלומר לשימוש באלכוהול ,סמים או הימורים .מכאן שהמילה יכולה
להיות מוחלפת במילים "שימוש בסמים" (באותה מידה ניתן היה להחליף את המילה  itבמילים "שימוש באלכוהול" או
"התמכרות להימורים") .תשובה מספר  2היא הנכונה.

קטע קריאה 1
 .18התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר.
לפי שורות  ,3-4יצירה ספונטנית פירושה היווצרות של גורם חי מחומר שאינו חי ,למשל היווצרות של תולעים (גורם חי) מבוץ
(גורם שאינו חי) .תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר.
תשובה  :1ניסויו של רדי מראה כי לא ניתן לגדל יצור חי מחומר שאינו חי ,וכך גם ניסויו של ספלנזני .מכאן שמסקנות שני
הניסויים זהות ,והפסקה השנייה אינה עוסקת בהבדלים בין מסקנותיהן .התשובה נפסלת.
תשובה  :2שורות  12-13מתארות כיצד הרתיח ספלנזיני את המים על מנת להרוג את המיקרובים הנמצאים בתוכם ,אך הן אינן
מפורטות כיצד גילו מדענים כי הרתחת המים גורמת להרג המיקרובים .הפסקה משתמשת בהרתחת המים כנתון שאין צורך
להסבירו ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3שני הניסויים המתוארים בפסקה השנייה מראים תוצאות המנוגדות לרעיון של היווצרות ספונטנית ,אך עם זאת
נתון כי מדענים עדיין האמינו בתיאוריה זו .לא פורט מדוע ,או בהתבסס על אילו פרטים ,מדענים המשיכו לקבל את הרעיון של
היווצרות ספונטנית .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4הפסקה השנייה מתארת שני ניסויים מוקדמים יחסית אשר עסקו בהיווצרות ספונטנית ,האחד הינו ניסויו של רדי
בשנת  ,1111והשני הינו ניסויו של ספלנזיני בשנת  .1771זוהי התשובה הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר.
לפי הפסקה השנייה ,רדי וספלנזני ערכו ניסויים והגיעו שניהם למסקנה שלא ניתן ליצור חיים מגורם שאינו חי ,כלומר
היווצרות ספונטנית אינה אפשרית .ולמרות ממצאים ומסקנות אלו ,מדענים עדיין המשיכו להאמין בתיאורית ההיווצרות
הספונטנית .תשובה מספר  4היא הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר.

תשובה  :1הפסקה האחרונה מתארת את ניסויו של פסטר ,אשר הוכיח באופן רשמי כי תיאורית ההיווצרות הספונטנית אינה
נכונה .בעזרת ניסוי זה הצליחו להפריך את התיאוריה ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2לא תואר הדיון עצמו באקדמיה הצרפתית ,אלא רק הצורך בפתירת השאלה .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3הפסקה אומנם מתארת בקצרה את אופי הניסוי של פסטר ,אך תכליתה אינה לתאר את פרטי הניסוי עצמו ,אלא רק
להדגיש כי פסטר הצליח ,בעזרת אותו ניסוי ,לפתור את סוגיית ההיווצרות הספונטנית .התשובה נפסלת.
תשובה  :4לא צוינו הטיעונים כנגד ההיווצרות הספונטנית ,אלא רק הניסוי של פסטר אשר מוכיח כי התיאוריה שגויה .התשובה
נפסלת.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר.
תשובה  :1הקטע מתחיל מתיאור של תיאוריית ההיווצרות הספונטנית ,ומסביר כי תחילה מדענים רבים קיבלו תיאוריה זו.
בפסקה השנייה מתוארים שני ניסויים אשר אינם מתיישבים עם התיאוריה ,אך בסופה מצוין כי מדענים רבים המשיכו להאמין
בתיאוריה זו .בפסקה האחרונה תואר ניסויו של פסטר אשר הצליח לבסוף להפריך את השערת ההיווצרות הספונטנית .לכן
כותרת מתאימה לקטע יכולה להיות "מקבלה עד דחייה :ההיסטוריה של תיאוריה מדעית" .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2כבר בתחילת הקטע ,ובעיקר בסופו ,צוין כי תיאוריית ההיווצרות הספונטנית אינה נכונה וכי יצור חי אינו יכול
להיווצר מגורם שאינו חי .לכן אין זה ייתכן שכותרת הקטע תזכיר היווצרות של עכבר (גורם חי) מבוץ (גורם שאינו חי).
התשובה נפסלת.
תשובה  :3תיאוריית ההיווצרות הספונטנית הוכחה כאינה נכונה ,ולכן לא ניתן לקבוע שההיווצרות הספונטנית מתארת את
מקור החיים .כמו כן ,הקטע עוסק בעיקר בניסיונות להוכיח או לסתור את התיאוריה ,ופחות בפרטי התיאוריה עצמה .התשובה
אינה נכונה.
תשובה  :4הקטע אינו מתרכז דווקא בניסוי של רדי או של פסטר ,אלא בכלל הרעיון של הצגת תיאוריה מדעית והניסיון לאמת
או להפריך אותה .התשובה אינה נכונה.

