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

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
המרבד (שטיח) מונח על גבי הרצפה.
תשובה  :1כסיה פירושה כפפה.
תשובה  :2המגף מאפשר לדרוך בשלולית.
תשובה  :3המצנפת מונחת על גבי הפדחת.
תשובה  :4הגב נשען על גבי המשענת.

.1

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
בלתי הפיך הוא משהו שלא ניתן להחזיר אותו לקדמותו.
תשובה  :1אדם מחוסן עושה זאת על מנת לא לחלות.
תשובה  :2להכתים פירושו להפוך משהו ל-לא נקי.
תשובה  :3זניח הינו משהו שאין צורך להתייחס אליו.
תשובה  :4אקראי הוא משהו שלא ניתן לחזות אותו.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נכשל פירושו הוכשל על ידי אדם אחר.
תשובה  :1לא כל דבר שנקרא בהכרח הוקרא על ידי מישהו.
תשובה  :2המזון עצמו נאכל ,ואילו הואכל פירושו אדם שקיבל אוכל מאדם אחר .הפעולה אינה מתייחסת לאותו המושא.
תשובה  :3נעלם פירושו הועלם על ידי אדם אחר.
תשובה  :4הבגד נלבש ,ואילו הולבש פירושו אדם שקיבל בגדים מאדם אחר .הפעולה אינה מתייחסת לאותו המושא.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
אדם הנמצא בדימוס הינו אדם שפרש או עזב.
תשובה  :1אדם שנמצא בגפו לא התלווה לאדם אחר.
תשובה  :2פרסם פירושו הפך משהו אחר לפומבי.
תשובה  :3מה שנמצא בעיצומו עדיין לא הסתיים.
תשובה  :4אדם הנמצא בגילופין הינו אדם שהתבסם או השתכר.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
מחיקה הינה פעולה המבטלת את תוצאת הכתיבה.
( )1סירוב הינה פעולה הנעשית אפשרית הנעשית בתגובה לבקשה.
( )2לשער פירושו לא לדעת בוודאות.
( )3מציאה הינה פעולה המבטלת את תוצאה האיבוד.
( )4לקבל הינה פעולה הפוכה ל-לתת ,היא אינה מבטלת את פעולת הנתינה.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
נמכר פירושו הועבר לבעלים אחרים.
( )1נודה פירושו הורחק מן החברה.
( )2נרתם פירושו ניסה לסייע לעולו של מישהו אחר.
( )3פורק פירושו חולק למספר חלקים.
( )4נדחה פירושו הועבר למועד אחר.

הבנה והסקה
השלמת משפטים
.7

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
לפי הקטע ,הסוציולוגיות טוענות שהתקשורת נוטה לתאר באופן שלילי מיעוט החי בחברה מסוימת ,מתוך תפיסה שמיעוט זה
עלול לסכן את הסדר החברתי הקיים באותה החברה .מכאן שהמיעוט הקוריאני החי בחברה היפנית מיוצג באופן שלילי
בתקשורת היפנית .תשובה מספר  4היא הנכונה.

.8

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
זוהי שאלה מסוג כללים ,ניצור סדר בכללים הקיימים:
מדריך לטיולי משפחות:
 .1טיול עד  5ק"מ ברמת קושי קלה או בינונית.
 .2טיול באורך  7ק"מ ברמת קושי קלה.
"לטייל בנחלי הצפון":
 .3טיולים בצפון הארץ הכוללים הליכה במים.
כעת נחפש תשובה המתאימה הן לכלל מספר  3והן לכלל  1או :2
תשובה  :1תשובה זו מתייחסת לטיול שאינו כולל הליכה במים ,כלומר הוא לא עומד בתנאי השלישי המחייב הליכה במים.
התשובה נפסלת.
תשובה  :2טיול שאורכו  3ק"מ ברמת קושי בינונית -מתאים לכלל הראשון ,טיול הכולל הליכה במים -מתאים לכלל השלישי.
זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3טיול ברמת קושי בינונית שאורכו שישה קילומטרים -לא מתאים לכלל  1או  ,2לפי כללים אלה ,טיול מעל  5ק"מ
חייב להיות ברמת קושי קלה ,ואילו פה מפרט על רמת קושי בינונית .התשובה נפסלת.

תשובה  :4טיול באורך  8ק"מ -לא מתאים לכלל  1או  ,2כללים אלה מתייחסים לטיולים באורך של עד  5ק"מ או  7ק"מ ,אך לא
יותר .התשובה נפסלת.

.9

התשובה הנכונה היא (.)3
מורה הבחין כי תלמידים שהשתתפו בשיעור חזרה שערך לקראת הבחינה ,לא הצליחו בבחינה יותר מתלמידים שלא השתתפו
בו .הוא הסיק מכך ששיעור החזרה לא סייע להצלחה בבחינה .נחפש תשובה המחלישה מסקנה זו ,כלומר שתגרום למורה
לחזור בו ממסקנתו:
תשובה  :1משיעור החזרה נעדרו רק תלמידים ששהו במקרה מחוץ לעיר -התשובה אינה רלוונטית למסקנה ,אינה מחזקת או
מחלישה אותה ,ולכן נפסלת.
תשובה  :2התלמידים שהשתתפו בשיעור החזרה היו חרוצים ובעלי מוטיווציה יותר מחבריהם -תשובה זו אף מחזקת את
מסקנתו של המרצה .למרות שהתלמידים שהשתתפו בשיעור החזרה היו חרוצים ובעלי מוטיווציה מוגברת ,הם עדיין לא
הצליחו בבחינה יותר מתלמידים שלא השתתפו בו ,כנראה ששיעורו של המרצה ממש לא עזר ללימוד לבחינה ואולי אף פגע
בהצלחה בבחינה .תשובה זו אינה נכונה.
תשובה  :3תלמידים ששלטו היטב בחומר הבחינה העדיפו ללמוד לקראתה בבית ,בכוחות עצמם -לפי תשובה זו ,הסיבה
שתלמידים שלא הגיעו לשיעור החזרה הצליחו יותר בבחינה הינה שתלמידים אלה היו חזקים יותר מלכתחילה בחומר ולכן הם
לא נזקקו לשיעור החזרה ובנוסף הצליחו יותר בבחינה ,בהשוואה לתלמידים החלשים יותר אשר הגיעו לשיעור החזרה .תשובה
זו מספקת הסבר אלטרנטיבי לנתונים המוצגים בשאלה ,היא מחלישה את מסקנתו של המורה ולכן נפסלת.
תשובה  :4תלמידים שהשתתפו בשיעור חזרה שערכה מורה אחרת לקראת אותה הבחינה ,הצליחו בממוצע פחות מתלמידים
שלא השתתפו בו -תשובה זו אינה רלוונטית לשאלה ,היא עוסקת בשיעור חזרה אחר ובהשוואה בין קבוצות אחרות של
תלמידים .התשובה נפסלת.

 .11התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  :1למרות דעתו החיובית של רוזנשטיין על האידיאולוגיה של חברי המפלגה ,הוא הגיב באי-נוחות כאשר הם הביעו את
דעתם בדבר שיטת המיסוי ,וזאת משום שעמדתם זו לא עלתה בקנה אחד עם עמדת הממשלה .השקול הלוגי נשמר ,זוהי
התשובה הנכונה.
תשובה  :2בשל דעתו החיובית של רוזנשטיין על האידיאולוגיה של חברי המפלגה ,הוא הגיב בזעם כאשר הם הביעו את דעתם
בדבר שיטת המיסוי ,וזאת משום שעמדתם זו הייתה אופיינית להשקפת עולם.
אם רוזנשטיין הינו בעל דעה חיובית על אידיאולוגיית המפלגה ,אין זה הגיוני שהוא יחוש בזעם בעת ביטוי עמדה האופיינית
להשקפת עולמה .השימוש במילת הקישור "בשל" המבטאת התאמה אינו נכון ,השקול הלוגי נפגע והתשובה נפסלת.
תשובה  :3למרות דעתו השלילית של רוזנשטיין על האידיאולוגיה של חברי המפלגה ,הוא הסכים עם דבריהם כאשר הם הביעו
את דעתם בדבר שיטת המיסוי ,וזאת משום שעמדתם זו הייתה מנוגדת לחלוטין להשקפותיו שלו.
אין זה הגיוני שאדם יסכים עם דברי מישהו שמביע עמדה המנוגדת לחלוטין להשקפת עולמו .השקול הלוגי נפגע ,התשובה
נפסלת.
תשובה  :4בשל דעתו הנחרצת של רוזנשטיין על האידיאולוגיה של חברי המפלגה ,הוא הגיב באדישות כאשר הם הביע את
דעתם בדבר שיטת המיסוי ,וזאת משום שעמדתם זו קוממה והכעיסה אותו.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  :1עד לא מזמן נראה כי שערי "גן העדן הקפיטליסטי" יישארו סגורים לעד בפני תושבי מזרח אירופה ,בשל העצות
הגרועות של יועצים מערביים שנועדו לסייע להם .אולם כיום ברור כי יועצים אלה לא נתנו תמורה הולמת לשכר הטרחה שגבו,
והמפתחות הנחשקים נראים משום כך רחוקים מתמיד.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,עתידם הקפיטליסטי של תושבי מזרח אירופה אינו צפוי להיות מזהיר בשל עצות גרועות של
המערביים ,ובחלקו השני של המשפט עדיין מצוין שיועצים אלה לא נתנו תמורה הולמת לשכרם ,כלומר הם אכן נתנו עצות
גרועות .שני חלקי המשפט מחוברים בעזרת מילת הקישור "אולם" אשר מביעה ניגוד ,זאת למרות ששני חלקי המשפט דווקא
תואמים זה לזה .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :2עד לא מזמן נראה כי שערי "גן העדן הקפיטליסטי" הולכים ונפתחים לפני תושבי מזרח אירופה ,למרות מאמציהם
הכנים של יועצים מערביים שנשלחו לסייע להם .אולם כיום ברור כי יועצים אלה לא נתנו תמורה הולמת לשכר הטרחה שגבו,
והמפתחות הנחשקים נשארו בידיהם.
לפי תחילת המשפט ,עד לא מזמן נראה כי שערי גן העדן הקפיטליסטי הולכים ונפתחים לפני תושבי מזרח אירופה ,נצפה
שהדבר יהיה בעקבות מאמצי היועצים (מילת קישור המביעה התאמה) המערביים ולא למרות מאמצים אלו (מילת קישור
המביעה ניגוד)  .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3עד לא מזמן נראה כי שערי "גן העדן הקפיטליסטי" הולכים ונתחים לפני תושבי מזרח אירופה ,בעזרתם של יועצים
מערביים שנשלחו לסייע להם .אולם כיום ברור כי יועצים אלה לא התעניינו אלא בשכר הטרחה שגבו ,והמפתחות הנחשקים
נראים משום כך רחוקים מתמיד .השקול הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4עד לא מזמן נראה כי שערי "גן העדן הקפיטליסטי" יישארו סגורים לעד בפני תושבי מזרח אירופה ,למרות
פעולותיהם הנמרצות של יועצים מערביים שנשלחו לסייע להם .אולם כיום ברור כי יועצים אלה עשו עבודה נאמנה בעבור שכר
הטרחה שגבו ,והמפתחות הנחשקים נותרו בחזקת חלום שלא התגשם.
אם היועצים המערביים אכן עשו את עבודתם כהלכה ,נצפה שהמפתחות הנחשקים לשערי גן העדן הקפיליסטי יוענקו לתושבי
מזרח אירופה ,כלומר הם אכן יזכו לעתיד כלכלי מבוסס ,אולם בתשובה זו המפתחות נותרו בגדר חלום ,כלומר היועצים לא
עשו עבודה נאמנה בעבור שכר הטרחה שגבו .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1מטרתם העיקרית של שירי הערש היא להרגיע ילדים ולהרדימם .נראה כי שיר הערש "נומה" היה מחטיא מטרה זו
לולא נוסח בלשון גבוהה\ שהיא מעבר להשגתם של ילדים ,שכן תוכנו של השיר עצוב ומפחיד .השקול הלוגי נשמר ,זוהי
התשובה הנכונה.
תשובה  :2מטרתם העיקרית של שירי הערש היא להרגיע ילדים ולהרדימם .נראה כי שיר הערש "נומה" לא היה מחטיא מטרה
זו אילו נוסח בלשון פשוטה ,המובנת לילדים ,שכן תוכנו של השיר עצוב ומפחיד.
לפי משפט זה ,אם השיר "נומה" ,שתוכנו עצוב ומפחיד ,היה מנוסח בלשון פשוטה ,אז הוא היה משיג את מטרתו כלומר מצליח
להרגיע ולהרדים ילדים .אין זה הגיוני ששיר עצוב ומפחיד ,המנוסח בשפה שילדים מבינים ,יצליח להרגיע ולהרדים ילדים.
השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3מטרתם העיקרית של שירי הערש היא להרגיע ילדים ולהרדימם .נראה כי שיר הערש "נומה" היה משיג מטרה זו
אילו נוסח בלשון גבוהה ,שהיא מעבר להשגתם של ילדים ,שכן תוכנו של השיר אופטימי ונוסך שלווה.
אין זה הגיוני לקבוע ששיר שמנוסח בלשון גבוהה אותם הילדים לא יכולים להבין ,היה מצליח להרגיע ולהרדים ילדים בשל
תוכנו ,הם לא מצליחים להבין את התוכן כך שלא ייתכן שהם יירגעו ממילות השיר .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.

תשובה  :4מטרתם העיקרית של שירי הערש היה להרגיע ילדים ולהרדימם .נראה כי שיר הערש "נומה" היה משיג מטרה זו
לולא נוסח בלשון פשוטה ,המובנת לילדים ,שכן תוכנו של השיר חיובי ונוסך שלווה.
משמעות מילת הקישור "לולא" הינה "אם לא" .לפי משפט זה ,השיר "נומה" היה משיג את מטרתו אם לא היה מנוסח ברמה
פשוטה ,כלומר היה מנוסח בלשון גבוהה שאינה מובנת לילדים ,שכן תוכנו הינו חיובי ונוסך שלווה .הדבר אינו הגיוני ,אין זה
הגיוני ששיר שמילותיו אינן מובנות לילדים יצליח להרגיע אותם בעזרת תוכנו המילולי .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
 .13התשובה הנכונה היא (.)3
עומר צריך לנסוע בדחיפות לצרפת ,והוא מתלבט האם לשכור מתורגמן או לנסות ללמוד צרפתית לפני הנסיעה .גדי אמר:
"מוטב לאדם לחפור לעצמו באר מלקנות בקבוק מים" ,כלומר במידה ואדם זקוק למשהו (מים או למידת צרפתית) עדיף שהוא
ייצור את המקור בעצמו (חפירת באר או למידת צרפתית באופן עצמאי) מאשר שהוא יהיה תלוי במישהו אחר שיעזור לו באופן
זמני בלבד (בקבוק מים או מתורגמן שעוזר לזמן מוגבל בלבד) .בדבריו מדמה גדי את לימוד הצרפתית לחפירת באר ,וטוען גדי
כי שכירת מתורגמן תהיה פתרון זמני או חד-פעמי בלבד לבעייתו של עומר .לעומתו אמרה אסתר" :עם זאת ,כשאתה צמא ,אין
זה הזמן המתאים להתחיל לחפור באר" ,כלומר כשם שאתה צמא וזקוק למים בדחיפות ואין לך זמן להתחיל לחפור באר ,כך
במקרה זה עומר צריך לנסוע לצרפת בדחיפות ואין לו זמן להתחיל ללמוד צרפתית .בדבריה מדמה אסתר את לימוד הצרפתית
לחפירת באר ,וטוענת כי שכירת המתורגמן תהיה פתרון מידי לבעייתו של עומר .תשובה מספר  3אינה מופיע בתוכן זה ,זוהי
התשובה הנכונה.
 .14התשובה הנכונה היא (.)1
יוסי טוען שבנים ובנות קובעים את נטיותיהם בשל לחץ ועידוד מכיוון המבוגרים להתנהגות המוגדרת כ"גברית" או "נשית",
כלומר המבוגרים משפיעים על הילדים ויוצרים אצלם נטיות מותאמות חברתית .טלי טוענת לעומתו שהמבוגרים רק נענים
לרצונות הטבעיים של בנים ובנות ,ושהנטיות להתנהגות "גברית" ו"-נשית" הינן מולדות ולא מושפעות ע"י המבוגרים .אנו
מחפשים מחקר שיראה מה גורם למבוגרים לעודד אצל ילדים התנהגות "גברית" או "נשית" ,האם זו נטייתו המולדת והטבעית
של הילד להתנהגות המתאימה לבין מינו ,או קביעה של המבוגר מראש מהי ההתנהגות הראויה בשל מין הילד.
תשובה מספר  1תסייע לנו לקבוע זאת ,עריכת תצפית במבוגרים המשחקים עם פעוט שהם לא יודעים מה מינו תאפשר לנו
לראות האם הפעוט ייטה "באופן מולד" לשחק עם המבוגר במשחקים "גבריים" או "נשיים" ,והשוואה להתנהגות מבוגרים
שנאמר להם כי מדובר בבן ובין מבוגרים שנאמר להם כי מדובר בבת תראה לנו האם בעקבות מידע זה המבוגרים ישנו את אופי
המשחק במידה והם יאמינו שהמשחק אינו תואם את הנורמה החברתית "הגברית" או "הנשית" המתאימה לילד ,ובזאת הם
ייקבעו את אופי המשחק לפי נטיות חברתיות ולא לפי נטייתו של הילד .תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .15התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  :1תשובה זו מתאימה לפסקה המוצגת ,תואמת בעיקר את שורות ..." :3-4מטענה זו גזה האטון את הרעיון שתצורות
גאולוגיות אדירות כגון הרים ,עמקים ושכבות סלע נוצרו בתהליך איטי וממושך לאורך מיליונים רבים של שנים" ,התשובה
מציגה את רעיונו של האטון באופן הטוב ביותר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2תשובה זו אכן מייצגת אמירה נכונה ,אך היא אינה עונה על השאלה .אנו נשאלנו מה מתמצת את רעיונו של האטון
באופן הטוב ביותר ,ולא מה נכון לפי הפסקה .האטון עצמו לא התייחס לסתירה בין התפיסה שלו לבין התפיסה הרווחת
בתקופתו .התשובה נפסלת.
תשובה  :3לפי רעיונו של האטון ,צורתה של היבשה מתגבשת לאורך מיליוני שנים ,ולא לפני מיליוני שנים .התשובה אינה נכונה.

תשובה  :4האטון מתבסס על הרעיון ששקיעת סחף ופעילות געשית מתרחשים מאז ומעולם ,ולפי רעיון זה הוא קובע שהרים,
עמקים ושכבות סלע נוצרו לאורך מיליוני שנים ,לא נאמר שהם נוצרים באופן ישיר מפעילות געשית או שקיעת הסחף .התשובה
אינה נכונה.
 .16התשובה הנכונה היא (.)1
המשפט הראשון מציין כי עקבות עליית מחירי הדלק הגיבו נהגי ארה"ב בצמצום השימוש בכלי הרכב הפרטיים .במשפט
השלישי והאחרון מצוין כי כל עוד לא יימצא תחליף זול לדלק ,הוא ימשיך להתייקר .כעת נבדוק איזה משפט יכול להופיע בין
שני משפטים אלו:
תשובה  :1עם זאת טעות היא לקוות שתגובה זו תרסן ריסון של ממש את מחירי הנפט העולמיים ,שכן התרחבות הנהיגה בסין,
בהודו ובעוד מדינות מתפתחות עולה על הצטמצמות זו בהרבה .זוהי התשובה הנכונה .המשפט מתאים לשני המשפטים
האחרים ויוצר לנו פסקה שלמה לפי הצמצום בנהיגה בכל הרכב הפרטיים בארה"ב אינו מספיק להורדת מחירי הדלק
העולמיים ,היות וישנן מדינות מתפתחות רבות בהן מספר הנהגים הולך וגדל ,וכי עד שלא יימצא פתרון חלופי לדלק הוא ימשיך
להתייקר .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2תשובה זו עוסקת בפתרון חלופי לדלק ,ולכן לא ניתן לקבוע לאחריה ש"עד שלא יימצא פתרון חלופי לדלק ,מחירו
ימשיך לעלות" .התשובה נפסלת.
תשובה  :3תשובה זו מעודדת את המגמה לצמצום השימוש ברכבים הפרטיים וצריכת הדלק ,משפט זה מתאים למשפט
הראשון אך לא לשלישי ,לא ניתן לקבוע לאחר משפט זה כי כל עוד לא יימצא תחליף זול לדלק מחירו ימשיך לעלות .התשובה
אינה נכונה ולכן נפסלת.
תשובה  :4תשובה זו עוסקת בצמצום הנהיגה בכלי הרכב הפרטיים אך לא בנושא צריכת הדלק ומחירו ,היא קשורה למשפט
הראשון אך לא למשפט השלישי ,שילובה יוצר פסקה לא נכונה ללא רעיון מרכזי מובהק .התשובה נפסלת.
 .17התשובה הנכונה היא (.)2
לפי הקטע ,המצרים הקדמונים האמינו באל פתח ,והתייחסו ל"קולו" או "לשונו" .כעת ישנה התייחסות לשאלה למה התכוונו
המצרים הקדמונים כשהזכירו את "קולו" או "לשונו" של אותו האל? החוקרים הראשונים המוזכרים סבורים שהכוונה הינה
לאיתני הטבע שנוצרו מדיבורו של פתח ,ואילו ג'יינס מאמין שמדובר בקולות שהמצרים ייחסו לאל פתח ,קולות מדומיינים,
הזיות של בני אדם .השאלה סביבה מתעוררת המחלוקת הינה "למה התכוונו המצרים הקדמונים ב"קולו" או "לשונו" של פתח,
ומוצאות בפסקה שתי תשובות לשאלה זו .תשובה מספר  2היא הנכונה.

הבנת הנקרא
 .18התשובה הנכונה היא (.)1
שורות " :7-8מה שהופך את השיער ל"גלאי" מוצלח במיוחד הוא העובדה שבניגוד לחלבונים אחרים בגוף ,אשר היקשרותם
למתכות מוציאה אותם מכלל פעולה ,חלבון השיער אינו ניזוק כלל מהיקשרות כזו" .לפי שורות אלה ,העובדה שהשיער אינו
נפגע ונהר בזמן שהוא נקשר למתכת היא שהופעת אותו ל"גלאי" מוצלח לזיהום סביבתי .תשובה מספר אחד היא הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא (.)4
לפי שורות  ,11-11השיער יכול ללמד על נוכחותו של ללמד על קיומו של זיהום ממושך ,או על זיהום שהיה וחלף .שורות אלה
מספקות מענה לשתי השאלות הראשונות המוצגות בתשובות 'האם זיהום מתכתי הוא תופעה חולפת או תופעה הנמשכת זמן
מה?' 'האם זיהום מתכתי שהיה קיים בגוף חלף' ,ולכן תשובות אלה נפסלות .בפסקה האחרונה מתארים כיצד ניסו לבדוק את

ההשערה שנפוליאון הורעל ממתכת הארסן ,עשו זאת בעזרת בדיקת שערו של נפוליאון ומבחינה האם ריכוז מתכת הארסן
אליה נחשף עלה בשלב מסוים ,מה שיכול להעיד על ניסיון הרעלה .מכאן שהשיער יכול לתת מידע על השאלה 'האם ריכוז של
מתכת מסוימת בגוף מצוין במגמת עלייה' ,נמצאה תשובה לשאלה המוצגת בתשובה מספר שלוש וגם היא נפסלת .לא מצאנו
תשובה לשאלה הרביעית ,זוהי התשובה הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא (.)1
הקטע לא התייחס למצבים של צביעת שיער ,נשירת שיער או קצב גדילת השער ,והאם מקרים אלה משפיעים על אבחונים
שונים הנעשים מבדיקת שערה .עם זאת ,כן מתואר תהליך בחינת שערו של נפוליאון בשאלה האם נחשף לארסן ,בדיקה זו
נעשית על ידי חיתוך שערה בודדת וארוכה לחתיכות רבות בגודל מילימטר ובחינת כל חתיכה וחתיכה .אנו מסיקים מכך ששיער
קצר מדי לא היה מתחלק למספיק חתיכות קטנות ולא היה מאפשר את בדיקתו .מכאן שאם השיער של ציפי קצר מדי ,קשה
לנסות לאבחן את הסיבה לכאביה .תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא (.)2
שורות " :11-12שלא כמו דגימה של חומרים ביולוגיים אחרים ,השיער הוא חומר עמיד במיוחד הנשמר ללא שינוי במשך שנים
ארוכות" .מכאן שאחד מיתרונותיו של שיער על פני דם ,חומר ביולוגי המושווה לשיער בתחילת שורה  ,11הינו העובדה שהשיער
הוא חומר עמיד יותר .תשובה מס]ר  2היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא (.)3
לפי שורות " :25-22שלא כמו בימינו ,שבהם יש מודעות לטיבן הרעלי של תרופות שונות ולצורף במעקב אחר הנזק המצטבר
עקב שימוש ממושך בהן ,בורותם של הרופאים באותם הימים הביאה לידי כך שהתרופה נהפכה לרעל קטלני" .רופאי העבר לא
היו מודעים לנוכחות הרעל בתקופות ולכן לא ביצעו מעקב מסודר אחר השפעת תרופות אלה ,זאת בניגוד לרופאים של היום.
מהפסקה האחרונה משתמע כי הרופאים בתחילת המאה ה 11-לא היו ערים לסכנות הטמונות בבליעה של ארסן ,ולכן הם לא
ערכו מעקב אחר השפעתו של חומר זה .תשובה מספר  3היא הנכונה.
 .13התשובה הנכונה היא (.)1
לפי הפסקה האחרונה ,דגימת השיער האחרונה כן העידה על הטיפול במחלתו (אנו מבינים שהוא נטל תרופה המכילה ארסן,
ושמכאן חשיפתו לכמויות הרבות של רעל זה) ,כן העידה על סיבת מותו (חשיפה לרעל ארסן) ,וכן העידה על משך הטיפול
התרופתי שקיבל (הוא טופל במשך זמן רב היות ומרבית שערו היה נגוע בארסן לכל אורכו) .אין מידה בנוגע לטיב מחלתו של
נפוליאון ,תשובה מספר  1היא הנכונה.
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אנלוגיות
.1

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
אינסופי הוא משהו חסר גבול.
תשובה  :1סוד הוא משהו שאינו ידוע לכל.
תשובה  :2מכווץ הוא משהו שקטן בנפח שלו.
תשובה  :3מושלם הוא משהו חסר פגם.
תשובה  :4לוהט הוא משהו בעל טמפרטורה גבוהה מאוד.

.1

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
פענח פירושו מצא את הפתרון לתעלומה.
תשובה  :1ניחש פירושו ניסה למצוא את התשובה.
תשובה  :2שאל פירושו הציג קושיה בפני מישהו.
תשובה  :3יישב פירושו מצא את הפתרון למחלוקת.
תשובה  :4החביא פירושו שם משהו במקום מסתור.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
ניקוד מקל על הקריאה.
תשובה  :1קנייה נעשית בעזרת תשלום.
תשובה  :2תיבול משפר את האוכל ,תוצאה של פעולת הבישול.
תשובה  :3תדלוק מאפשר נסיעה (לא ניתן לנסוע ללא תדלוק הרכב ,אך ניתן לקרוא ללא ניקוד).
תשובה  :4שילוט מקל על ההתמצאות.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
מקומם פירושו מעורר התנגדות.
תשובה  :1דומה פירושו בעל דמיון למשהו אחר.
תשובה  :2מי שדרוך נמצא במצב של דריכות.
תשובה  :3תמוה פירושו מעורר תהיה.
תשובה  :4אדם יכול לנקוט בהכחשה כאשר אדם אחר מאשים אותו.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
ניחם פירושו חש חרטה.
תשובה  :1חשק פירושו חש תאווה.
תשובה  :2שימח פירושו גרם למישהו אחר לחוש בגיל (שמחה).
תשובה  :3פירש פירושו נתן הבהיר מה המשמעות.
תשובה  :4חפץ פירושו רצה במשהו ,הוא עלול לחוש באכזבה.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
להתכלות הינו תהליך הדרגתי שמבצע גורם בעצמו ,ובסופו גורם זה כבר אינו קיים.
תשובה  :1ליישב הינו תהליך הדרגתי שבסופו המקום אותו יישבת כבר אינו שומם (ולא מי שביצע את ההתיישבות בעצמו).
תשובה  :2מי שפוגע גורם לאדם אחר להיעלב.
תשובה  :3להיטמע הינו תהליך הדרגתי שמבצע גורם בעצמו ,ובסופו גורם זה כבר אינו חריג.
תשובה  :4להתמקצע הינו תהליך הדרגתי שמבצע גורם בעצמו ,ובסופו גורם זה הינו מומחה.

הבנה והסקה
השלמת משפטים
.7

התשובה הנכונה היא (.)1
בסיטואציה המתוארת ,הרופא מבשר לחולה שהוא סובל מדלקת גרון ,והחולה מתרעם ואומר "אבל יש לי גם חולשה בכל הגוף.
בתגובה לכך הרופא מסביר שינוי כלשהו בתחום מסוים (שער השקל בירושלים) יכול להשפיע על תחום נוסף הנראה לכאורה
שאינו קשור (שער השקל באילת) .החולה האמין שההגדרה "דלקת גרון" מתייחסת לגרון בלבד ,והוא התרעם היות והוא מרגיש
חולשה גם בשאר גופו ולא רק בגרון .הרופא מסביר שאין להתייחס למה שמשתמע משם המחלה "דלקת גרון" (נניח שכואב רק
בגרון) ושצריך להבין שדלקת זו בתחום מסוים יכולה להשפיע על תחום נוסף הנראה לכאורה שאינו קשור -חולשה בכל הגוף.
הוא מגשר על הפער בין שם המחלה לבין טווח השפעתה במציאות .תשובה מספר  1היא הנכונה.

.8

התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  :1גם אם מפתחי הגלולה אינם יודעים מהו המנגנון הביו-כימי שעומד בבסיס פעולתה של הגלולה ,אין הדבר סותר את
המסקנה שהגלולה מעלה את יעילות הדיאטה ,הם פשוט לא יודעים איך היא עושה זאת אך הדבר עדיין נכון .התשובה אינה
מחלישה את מסקנת החברה ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  : 2אם הקבוצה שנטלה את הגלולה ביצעה במקביל פעילות גופנית ,אי אפשר לייחס את הירידה במשקל לגלולה בהכרח,
ייתכן והירידה במשקל הייתה תוצאה של הפעילות הגופנית ולמעשה לא ניתן להגיע למסקנה שנטילת הגלולה מעלה את יעילות
הדיאטה .התשובה מחלישה את המסקנה ולכן נפסלת.
תשובה  :3לפי תשובה זו ,ככל שעודף המשקל גדול יותר כך קל יותר לרדת במשקל ,ומשקלם של הקבוצה שנטלה את הגלולה
היה גדול יותר בהשוואה לקבוצה השנייה .מכאן שייתכן וההסבר לירידה היעילה יותר במשקל הינו ממוצע המשקל הגבוה
ההתחלתי ,ולא גלולת ההרזיה .התשובה מחלישה את המסקנה ולכן נפסלת.
תשובה  :4אם ישנם נבדקים שלא ירדו במשקלם ולכן פרשו ,פרישתם עלולה להשפיע על תוצאות הניסוי ,ייתכן ואם היו
נשארים הניסוי היה מראה תוצאות אחרות וקבוצת הניסוי לא הייתה יורדת במשקל יותר מאשר קבוצת הביקורת .פרישת
נבדקים אלה ככל הנראה השפיעה על תוצאות הניסוי ולכן מחלישה את המסקנה .התשובה נפסלת.

.9

התשובה הנכונה היא (.)1
לפי דימויו של לוי-שטראוס ,התבנית הקבוע כוללת שני קטבים א' ו-ב' ,פתרון הקונפליקט בעזרת גורם מתווך ג' ,ובהמשך ניגוד
חדש בין המתווך ג' לבין אחד הקטבים א' או ב' .בתשובה מספר  1מוצגים שני אחים א' ו-ב' הנמצאים בעימות ,האחות (צד ג')
משכנעת את האח הצעיר לסגת ,ולבסוף האחות ג' והאח הבכור א' מתעמתים זה עם זה .התשובה מתאימה בדיוק למודל לוי-
שטראוס ,זוהי התשובה הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לפי הפסקה ,אהבה אינה סימטרית משום במצב בו "א' אוהב את ב'" אינו מחייב ש"ב' אוהב את א'" .מכאן שיחס סימטרי הינו
מצב בו אם א' מקיים יחס מסוים עם ב' ,ב' יקיים את אותו היחס בדיוק עם א' .בנוסף ,אהבה אינה רפלקסיבית מכיוון שאדם
יכול לאהוב את עצמו אבל לא כולם אוהבים את עצמם .מכאן שיחס רפלקסיבי הינו משהו שמתקיים תמיד אצל כולם על
עצמם ,ולא רק בחלק מהמקרים .כעת נחפש יחס שהינו סימטרי ורפלקסיבי:
( )1נשוי ל,-מקיים יחס סימטרי משום שאם א' נשוי ל-ב' ,גם ב' נשוי לא' .אינו מקיים יחס רפלקסיבי משום שאין אפשרות
שאדם יהיה נשוי לעצמו .התשובה נפסלת.
( )2אביו של ,אינו מקיים יחס סימטרי משום שאם א' הינו אביו של ב' ,אין זה אומר ש-ב' הינו אביו של א' .התשובה נפסלת.
( )3זהה בגובהו ל ,-מקום יחס סימטרי משום שאם א' זהה בגובהו ל-ב' ,אזי ש-ב' שווה בגובהו ל-א' .מקיים יחס רפלקסיבי
משום שכל אדם יהיה תמיד זהה לגובה של עצמו ,אי אפשר שאדם לא יהיה זהה לגובה של עצמו .זוהי התשובה הנכונה.
( )4אינו צעיר מ ,אינו מקיים יחס סימטרי משום שאם א' אינו צעיר מ-ב' (כלומר א' מבוגר מ-ב' או ששניהם בעלי גילאים
שווים) אין זה אומר ש-ב' אינו צעיר מ-א' ,ב יכול להיות צעיר מ-א' ואז א' לא יהיה צעיר מ-ב' .התשובה נפסלת.
 .11התשובה הנכונה היא (.)3
לפי חלקו הראשון של הקטע ,אנשי ציבור מתלוננים שהתקשורת יוצרת בפני הציבור תמונת מציאות שאינה תואמת את
המציאות עצמה .בשורה האחרונה מצוין כי למרבה האירוניה ,תלונות אלה של אנשי הציבור נעלמות כאשר העיתונות יוצרת
מציאות שאומנם אינה תואמת את המציאות האמיתית ,אך היא מתאימה לאינטרסים של אותם אנשי הציבור .תשובה מספר 3
תואמת דברים אלו ,זוהי התשובה הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
לפי הפסקה ,החוקרים הציגו סיפור הכולל פרטים רבים לשתי קבוצות ,בפני הקבוצה השנייה הודגש שהאדם אשם יותר מאשר
בפני הקבוצה הראשונה .החוקרים משערים שככל שאם נתפש כפחות אשם ,כך ישנה נטייה לזכור את העובדות באופן יותר
שגוי .נחפש תשובה שתתמוך בהשערת החוקרים:
תשובה  :1לפי השערת החוקרים ,דווקא הנבדקים מקבוצה ב' צריכים לזכור את שם המסעדה טוב יותר ,היות וזוהי הקבוצה
שהאמינה יותר שהנבדק אשם .התשובה אינה תומכת בהשערת החוקרים ולכן נפסלת.
תשובה  :2השערת החוקרים עוסקת בזיכרון הפרטים הקטנים שהופיעו בסיפור ,ולא בקביעה האם מחיר הארוחה היה הוגן או
לא .תשובה זו אינה רלוונטית להשערת החוקרים ,היא תומכת או מנוגדת לטענתם ולכן נפסלת.
תשובה  :3הסיפור אינו מפרט האם העובדה המוצגת נכונה ,האם שיחת הטלפון אכן הייתה מאמו של הסועד או לא ,אם כן אנו
לא יכולים לקבוע האם תשובתם של המשיבים בחיוב הייתה נכונה והם שמו לב לפרטי הסיפור ,או לא .התשובה אינה תומכת
או מנוגדת להעשרת החוקרים ולכן נפסלת.
תשובה  :4החשבון אכן עלה  17שקלים ,חברי קבוצה א' שפחות האמינו שהסועד אשם ,פחות שמו לב לפרטי הסיפור ולכן נקבו
בממוצע נמוך יותר מאשר חברי קבוצה ב' ,הדבר מתאים להשערת החוקרים .זוהי התשובה הנכונה.

 .13התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1לפי השורה האחרונה בפסקה ,הפערים בין הטמפרטורות בסוף שנות החמישים לתחילת שנות התשעים באזורינו היו
נמוכים יותר מן הפערים בין הטמפרטורות בשנים אלו בכלל העולם .לא ניתן לקבוע מכך מה הייתה הטמפרטורה הממוצעת
באזורנו וזו העולמית ,ומי מן השתיים הייתה גבוהה מן השנייה .התשובה נפסלת.
תשובה  :2לפי הקטע ,בסוף שנות התשעים הייתה עלייה חדשה בטמפרטורה שהגיעה בסופה לרמה גבוהה מזו שהייתה בשנות
החמישים .בהמשך נאמר שישנה התאמה כללית בין השתנות הטמפרטורה באזורנו להשתנות הטמפרטורה העולמית ,ומכאן
ניתן להסיק שגם הטמפרטורה העולמית בסוף שנות ה 11-הייתה גבוהה מהטמפרטורה העולמית בשנות החמישים .זוהי
התשובה הנכונה.
תשובה  :3לפי שורה  ,3בשנות התשעים הייתה עלייה חדה בטמפרטורה ,ובסוף העלייה הזו נתקבלה רמה גבוהה מזו שהייתה
בשנות החמישים .כלומר הטמפרטורה בשנות התשעים לא הייתה גבוהה מזו של שנות החמישית לכל אורך עשור זה ,אלא רק
בסופו של העשור .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4לא נעשתה השוואה בין הפער בין הטמפרטורה בסוף שנות החמישים לעומת סוף שנות ה ,71-לבין הפער בין
הטמפרטורה בסוף שנות החמישים לעומת סוף שנות ה .11-לא ניתן להסיק מסקנה זו מן הנתונים ,התשובה נפסלת.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה " :2ג'וה""+ג'נג" מתועתקת "גוא-ג'נג" .המילה "ג'וה" כוללת קמץ מתחת ל-ו' ,האות המופיעה לפני האות ה' .נצפה אם
כן שהמילה תתאים לכלל השני שהוצג לנו ,מילה המנוקדת בקמץ לפני האות א' תוביל להצמדת שני הסימנים והחלפת ה-ה' ב-
א' .במקרה זה ה-ה' אכן הוחלפה בא' ,אולם שני הסימנים לא הוצמדו זה לזה אלא הופרדו במקף .התשובה אינה מתאימה
לכלל השני ולכן זוהי התשובה הנכונה.
 .15התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה " :1אני עוד אשוב" הצהיר דני כשעזב את מקום עבודתו .אף שלא היה ידוע בתור אדם המפזר הצהרות שווא ,לא ציפו
עמיתיו שהוא יחליט לדחות הצעה לשוב למשרתו.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,דני הצהיר שהוא עוד ישוב למקום עבודתו ,והוא אינו ידוע בתור אדם המפזר הצהרות שווא
כלומר לרוב הוא עומד במילתו .בהתאם לכך ,העמיתים אמורים לא לצפות שהוא יחליט לדחות את ההצעה לחזור לעבודתו,
אבל ישנו שימוש במילת הקישור "אף" המביע ניגוד ואינו מתאים לחלקי המשפט .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה " :2אני עוד אשוב" הצהיר דני כשעזב את מקום עבודתו .מכיוון שהיה ידוע בתור אדם העומד בדיבורו ,לא ציפו עמיתיו
שהוא יחליט להיענות להצעה לשוב לעבודתו.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,דני הצהיר שהוא עוד ישוב לעבודתו ,והוא ידוע בתור אדם העומד בדיבורו .אם כן ,החברים
אמורים לצפות שהוא אכן יחליט להיענות להצעה לשוב לעבודה ,אך בהמשך המשפט נאמר שהוא לא ציפו לכך .השקול הלוגי
נפגע בגלל המילים "לא ציפו" במקום "ציפו" ,התשובה נפסלת.
תשובה " :3כף רגלי לא תדרוך פה שוב" הצהיר דני כשעזב את מקום עבודתו .מכיוון שלא היה ידוע בתור אדם המפזר הצהרות
שווא ,לא ציפו עמיתיו שהוא יחליט לדחות הצעה לשוב למשרתו.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,דני הצהיר שהוא לא יחזור למקום עבודתו והוא אינו ידוע בתור אדם המפזר הצהרות שווא,
כלומר הוא ידוע כאדם העומד בדיבורו .אם כן ,העמיתים אמורים לצפות שהוא יחליט לדחות את ההצעה לשוב למשרתו ,אך
בהמשך המשפט נאמר שהם לא ציפו לכך .השקול הלוגי נפגע בגלל המילים "לא ציפו" במקום "ציפו" ,התשובה נפסלת.
תשובה " :4כף רגלי לא תדרוך פה שוב" ,הצהיר דני כשעזב את מקום עבודתו .אף שלא היה ידוע בתור אדם העומד בדיבורו ,לא
ציפו עמיתיו שכבר בחלוף החודש הוא יחליט להיענות להצעתו לשוב למשרתו .השקול הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.

 .16התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1סילוויה מצדדת בטענה שיש טעם לפגם במינויו של ניצב לוי ,בן דודו של מפכ"ל המשטרה ,לתפקיד מפקד מחוז
המרכז .יחד עם זאת ,היא מצהירה שלא הייתה מתנגדת למינויו של לוי לולא היו לו הכישורים הדרושים לתפקיד.
לפי חלקו השני של המשפט ,סילוויה לא הייתה מתנגדת למינויו של לוי אם לא היו לו הכישורים הדרושים לתפקיד ,כלומר היא
הייתה מסכימה למינויו אם לא היו לו כישורים מתאימים .נצפה יהיה" :לא הייתה מתנגדת למינויו לו היו לו הכישורים
הדרושים לתפקיד" .הדבר אינו הגיוני ,התשובה נפסלת.
תשובה  :2סילוויה חולקת על הטענה שיש טעם לפגם במינויו של ניצב לוי ,בן דודו של מפכ"ל המשטרה ,לתפקיד מפקד מחוז
המרכז .יתרה מכך ,היא מצהירה שלא הייתה מתנגדת למינויו של לוי גם אילו היה אחיו של מפכ"ל המשטרה .השקול הלוגי
נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3סילוויה מסכימה עם הטענה שאין טעם לפגם במינויו של ניצב לוי ,בן דודו של מפכ"ל המשטרה ,לתפקיד מפקד מחוז
המרכז .זאת ועוד ,היא מצהירה כי הייתה מתנגדת למינויו של לוי גם אילו היו לו הכישורים הדרושים לתפקיד.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,סילוויה אינה חושבת שישנו טעם לפגם במינוי לוי ,בן הדוד של מפכ"ל המשטרה .בהמשך היא
מצהירה שהייתה מתנגדת למינוי זה גם אם היו לו הכישורים הדרושים לתפקיד .שני חלקי המשפט מנוגדים זה לזה ,אך הם
מקושרים ביניהם במילות הקישור "זאת ועוד" ,מילות קישור שנועדו להביע הוספה במקום ניגוד .השקול הלוגי נפגע ,התשובה
נפסלת.
תשובה  :4סילוויה מתנגדת נחרצות לטענה שאין טעם לפגם במינויו של ניצב לוי ,בן דודו של מפכ"ל המשטרה ,לתפקיד מפקד
מחוז המרכז .בהתאם לכך ,היא מצהירה כי הייתה מתנגדת למינויו של לוי רק לולא היו לו הכישורים הדרושים לתפקיד.
בחלקו הראשון של המשפט מצהירה סילוויה כי היא מתנגדת לטענה כי אין טעם לפגם במינויו של לוי ,כלומר היא מאמינה
שהדבר פגום ואינו מתאים .בהמשך ,נאמר שהיא הייתה מתנגדת רק במידה ולא היו לו הכישורים המתאימים .שני חלקי
המשפט אינם מתאימים זה לזה (בחלק הראשון היא טוענת שהיא מתנגדת ,בחלק השני היא אומרת שהייתה מתנגדת רק
בתנאי מסוים ,כלומר כעת היא לא מתנגדת) אך הם קשורים זה בזה במילות הקישור "בהתאם לכך" המביעות התאמה במקום
ניגוד .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
 .17התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  :1נושאים רבים מעסיקים כיום את הציבור בטולנד פחות מפרשת "התפוזים המורעלים" .אף על פי כן במהדורות
החדשות ובעיתונים של השבועות האחרונים לא נפקד מקומה של הפרשה אפילו פעם אחת.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,ישנם נושאים רבים המעסיקים את הציבור פחות מ"התפוזים המורעלים" כלומר פרשה זו היא
הפרשה העיקרית המעסיקה את הציבור .בהתאם לכך ,מקומה של הפרשה לא נפקד כלל (כלומר הפרשה הופיעה רבות) בחדשות
ובעיתונים .שני חלקי המשפט מתאימים זה לזה ,אולם מילות הקישור המופיעה ביניהן הינן "אף על פי כן" המביעות ניגוד
במקום התאמה .התשובה נפסלת.
תשובה  :2נושאים מעטים בלבד מעסיקים כיום את הציבור בטולנד פחות מפרשת "התפוזים המורעלים" .עדות לכך היא
העובדה שבמהדורות החדשות ובעיתונים של השבועות האחרונים לא נפקד מקומה של הפרשה אפילו פעם אחת.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,ישנם נושאים מעטים בלבד המעסיקים את הציבור פחות מ"התפוזים המורעלים" ,כלומר פרשה
זו כמעט ואינה מעסיקה את הציבור .לאחר מכן נאמר שהעדות לכך הינה העובדה שהפרשה מופיעה רבות בחדשות ובעיתונים.
שני חלקי המשפט אינם מתאימים זה לזה ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3נושאים רבים מעסיקים כיום את הציבור בטולנד יותר מפרשת "התפוזים המורעלים" .הדבר בא לידי ביטוי בכך
שבמהדורות החדשות ובעיתונים של השבועות האחרונים לא נפקד מקומה של הפרשה אפילו פעם אחת.

לפי חלקו הראשון של המשפט ,נושאים רבים מעסיקים את הציבור יותר מ"התפוזים המורעלים" ,כלומר פרשה זו כמעט ואינה
מעסיקה את הציבור .בהמשך נאמר שהפרשה כמעט ולא הוזכרה בחדשות ובעיתונים ,מילות הקישור המקשרות בין שני חלקים
אלה הן "אף על פי כן" המביעות ניגוד במקום מילות קישור המביעות התאמה .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4נושאים מעטים בלבד מעסיקים כיום את הציבור יותר מפרשת "התפוזים המורעלים" .הדבר בא לידי ביטוי בכך
שבמהדורות החדשות ובעיתונים של השבועות האחרונים לא נפקד מקומה של הפרשה אפילו פעם אחת .השקול הלוגי נשמר,
זוהי התשובה הנכונה.

הבנת הנקרא
 .18התשובה הנכונה היא (.)4
לפי שורות  ,1-2הבעיה הפסיכופיזית עוררה עניין רב במשך שנים רבות ,עם זאת היא החלה להיחקר רק במאה ה .11-הביטוי
"עם זאת" נועד להצביע על הפער בין התקופה בה התחילו להתעניין בבעיה הפסיכופיזית לתקופה בה החלו לעסוק במחקר
מדעי סביב בעיה זו .תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא (.)2
לפי הפסקה הראשונה ,בעבר נטען שאי אפשר ליצור "סרגל תחושתי" משום שתחושות נבדלות זו מזו באיכותן ולא בעוצמתן
(שורה  ,)7כלומר התחושה המתעוררת מהצבע חום אינה חזקה או חלשה יותר מהתחושה המתעוררת מהצבע הצהוב ,אלא
פשוט שונה באיכותה .כלומר אי אפשר ליצור "סרגל תחושות" משום שההשוואה בין התחושות השונות אינה אפשרית ,כל אחת
שונה באיכותה מהשנייה .תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא (.)4
לפי שורה  ,15ההבחנה בין המשקלים אינה תלויה בהפרש קבוע ומוחלט בין משקלים אלא ביחס ביניהם ,כלומר הגודל המוחלט
(מספר המטבעות האבסולוטי) של ההפרש משתנה ואינו קבוע ,אך היחס בין ההפרש לבין משקל המשקולות הוא הקבוע.
תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא (.)1
לפי שורה " ,23מנת וובר" מגדירה את היחס בין גודל התוספת לגודל הגירוי ההתחלתי ,מדובר ביחס קבוע וייחודי לכל תחושה.
העובדה שאורם של כוכבים אינו נראה ביום מבהירה לנו שהיחס בין כמות האור שהכוכבים מפיצים לבין כמות האור בשעות
היום הינו נמוך ממנת וובר בעבור ראייה ,כלומר יחס זה אינו גדול מספר ולכן אנחנו לא יכולים לראות את הכוכבים באור
היום ,אלא רק בלילה כאשר היחס גדל ועולה על מנת וובר .תשובה מספר  1היא הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא (.)1
לפי שורות  ,31-31ככל שאחוז השינוי נמוך יותר כך המימד החושי רגיש יותר .האחוזים המוצגים בקטע הינם כובד ,3%-טעם-
 ,14%ריח ,24% -מימד הכובד הינו בעל האחוז הנמוך ביותר ולכן הוא הרגיש ביותר .תשובה מספר  1היא הנכונה.

 .13התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לפי הפסקה השלישית ,כוכבים הנראים בלילה אינם נראים במשך היום היות והתוספת היחסית של אור הכוכבים אינה גדולה
דיה בהשוואה לאור החזק של היום ,אבל תוספת זו כן גדולה דיה בהשוואה לעת לילה בו ישנה כמות אור מועטה .הסבר זה
מביע את היחסיות של המערכת התפיסתית ,אור הכוכב ביחס לאור היום אינו מאפשר לנו לראות אותו ,אך אורו של אותו
הכוכב ביחס לאור הלילה כן מאפשר לנו לראות אותו .תשובה מספר  1היא הנכונה.
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התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי.
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 , x תשובה מספר  1היא הנכונה.

דרך פתרון ב' :הצבת התשובות.
נציב את התשובות במקום  xונראה איזו תשובה יוצרת שני אגפים השווים זה לזה.

1
1
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14
2
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14
 . 7  7 תשובה זו יוצרת משוואה נכונה ,אין צורך לבדוק את
7  1 7 
2
2
1

התשובות האחרות .תשובה מספר  1היא הנכונה.

.1

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -הצבת מספר.
נניח ואורך הקטע  FCשווה ל ,1-הקטע  BFגדול פי  2מהקטע  FCולכן אורכו .אם אורך קטן  BFהינו  ,2וקטע זה מהווה צלע
בריבוע ,אז שהיקף כלל הריבוע הוא  .8=4*2הקטע  BCמורכב מסכום הקטעים  BFו ,FC-ולכן אורכו  .3=2+1המשולש ABC
הינו משולש שווה צלעות ,הצלע  BCהינה צלע במשולש זה ואורכה  ,3ולכן היקף כלל המשולש הינו .1=3*3

8
היחס בין היקף המשולש להיקף הריבוע הוא:
9

 ,תשובה מספר  4היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -עבודה בעזרת יחסים.
ניתן לפתור את השאלה בעזרת יחסים .שימו לב ,המשולש והריבוע אינם צורות דומות ולכן לא נוכל לפתור בעזרת דימיון.

BC 3
הקטע  BFגדול פי  2מהקטע  ,FCמכאן שהיחס בין צלע  BCל BF-הינו :
BF 2

 BC .מהווה צלע במשולש שווה צלעות,

3*3 9
 BFמהווה צלע בריבוע .נחשב את יחס ההיקפים לפי יחס הצלעות הנתון שלנו :
2* 4 8

.3

 ,תשובה מספר  4היא הנכונה.

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' -בניית משוואה.
שלושת האחים נולדו בהפרשים של שנה בדיוק זה מזה ,כלומר גילאי האחים מורכבים ממספרים עוקבים .נציב :גיל הא
הקטן ביותר ,x-גיל האח הבינוני ,x+1 -גיל האח הבכור .x+2 -נתון כי מכפלת הגילים של שני האחים הצעירים קטנה ב8-
ממכפלת הגילים של שני האחים הבוגרים ,ניצור משוואה מנתון זה:

)x *( x  1)  8  ( x  1)( x  2
x2  x  8  x2  2x  x  2
x 2  x  8  x 2  3x  2
6  2x
x3
 Xמייצג את גילו של האח הצעיר ,עליו נשאלנו ,לכן תשובה מספר  3היא הנכונה.
דרך פתרון ב'-הצבת התשובות.
שלושת האחים נולדו בהפרשים של שנה בדיוק זה מזה ,כלומר גילאי האחים מורכבים ממספרים עוקבים .נציב את התשובות
עבור גיל האח הקטן ,נגלה מכן את גילאי האחים האחרים ,ונחפש את התשובה המקיימת את תנאי השאלה -מכפלת הגילים
של שני האחים הצעירים קטנה ב 8-ממכפלת הגילים של שני האחים המבוגרים.
(  5 )1אם האח הקטן בן  ,5אז גיל האח הבינוני הינו  2והאח הבכור .7-מכפלת גילאי האחים הקטנים ,31=2*5 :מכפלת
גילאי האחים הבוגרים ,42=7*2 :ההפרש בין מכפלות אלו הוא  42-31=12ולא  ,8התשובה נפסלת.
(  2 )2אם האח הקטן בן  ,2אז גיל האח הבינוני הינו  7והאח הבכור .8-מכפלת גילאי האחים הקטנים ,42=7*2 :מכפלת
גילאי האחים הבוגרים .52=8*7 :ההפרש בין מכפלות אלו הוא  52-42=14ולא  ,8התשובה נפסלת.
(  3 )3אם האח הקטן בן  ,3אז גיל האח הבינוני הינו  4והאח הבכור .5-מכפלת גילאי האחים הקטנים ,12=4*3 :מכפלת
גילאי האחים הבוגרים ,21=5*4 :ההפרש בין מכפלות אלו הוא  ,21-12=8זוהי התשובה הנכונה.

(  4 )4אם האם הקטן בן  ,4אז גיל האח הבינוני הינו  5והאח הבכור .2-מכפלת גילאי האחים הקטנים ,21=5*4 :מכפלת
גילאי האחים הבוגרים  .31=2*5ההפרש בין מכפלות אלו הוא  31-21=11ולא  ,8התשובה נפסלת.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
לשם נוחות ההסבר נוסיף את האותיות  ABCDEלשרטוט .השטח הכהה מורכב ממכפלת
הקטע  AEבקטע  ,ECיש למצוא את אורכי קטעים אלו.
השטח הכהה הינו מלבן בו כלו הזווית שוות ל ,11-מכאן שזווית  CEDשווה גם היא ל.11-
במעוין הזוויות הנגדיות שוות זו לזו ,ולכן זווית  CDEשווה לזווית  ABCהשווה ל.21-
מכאן שמשולש  CEDהינו משולש "זהב" בעל זוויות  31-21-11המקיים יחס קבוע

a
 . 1: 3 : 2לפי יחס זה ,אורך היתר במשולש  CDEהינו  ,aמכאן שאורך הצלע  EDשווה ל-
2

a
a 3
* 3
2
2

 ,ואורך הצלע  ECשווה ל-

.

a a
כל הצלעות במעוין שוות באורכן ,ולכן גם אורך הצלע  ADשווה ל ,a-אורך הצלע  AEשווה ל :
2 2

. AD  ED  a 

מצאנו את אורכי הקטעים  AEו ,EC-כל שנותר הוא להכפיל ביניהם בכדי למצוא את השטח הכהה:

a a 3 a2 3
*

2 2
4

.5

 , AD * EC תשובה מספר  4היא הנכונה.

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
שאלה זו דורשת למצוא את הסכום המינימלי ששלמו החברים וכן את המצב המקסימלי.
מצב מינימלי 8 :חברים אכלו במסעדה 4 ,מהם שילמו בין  51ל 71-שקלים ,אנו רוצים את המצב המינימלי ולכן נניח שכל
הארבעה הללו שילמו  51שקלים בלבד ,סה"כ  .51*4=211נותרו לנו  8-4=4ארבעה חברים נוספים ,כל אחד מהם שילם בין 111
ל 131-שקלים ,אנו רוצים מצב מינימלי ולכן נניח שכל הארבעה הללו שילמו  111שקלים.111*4=411 ,
סה"כ במקרה המינימלי שילמו החברים  211=211+411שקלים ,אפשר לפסול את תשובות  ,1+4תשובות  2+3עדיין יכולות
להתאים.
מצב מקסימלי 8 : :חברים אכלו במסעדה 4 ,מהם שילמו בין  51ל 71-שקלים ,אנו רוצים את המצב המקסימלי ולכן נניח שכל
הארבעה הללו שילמו  71שקלים בלבד ,סה"כ  .71*4=281נותרו לנו  8-4=4ארבעה חברים נוספים ,כל אחד מהם שילם בין 111
ל 131-שקלים ,אנו רוצים מצב מקסימלי ולכן נניח שכל הארבעה הללו שילמו  131שקלים.131*4=521 ,
סה"כ במקרה המינימלי שילמו החברים  521+281=811שקלים .תשובה מספר  3היא הנכונה.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א-דימיון בצורות משוכללות.
כל הצורות המשוכללות דומות זו לזו ,ולכן גם זוג משושים משוכללים דומים זה לזה .אורך צלע המשושה הראשון הינו  ,aאורך

a 1
צלע המשושה השני הינו  .3aהיחס הקווי בין המשושים שווה ל -
3a 3

1
9

 ,ומכאן שיחס השטחים של המשושים שווה ל-

1
3

 , ( ) 2 תשובה מספר  1היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -חישוב שטחי המשושים.
שטח משושה משוכלל מורכב מסכום שטחי שישה משולשים שווי צלעות ,שאורך צלעם שווה לאורך צלע המשושה.

a2 3
במשושה הראשון :אורך צלע המשושה ,a -אורך צלע המשולש שווה הצלעות ,a -שטח המשולש שווה הצלעות-
4
a 2 3 6* a 2 3 3a 2 3
המשושה-


4
4
2

 ,שטח

*. 6

במשושה השני :אורך צלע המשושה ,3a -אורך צלע המשולש שווה הצלעות ,3a -שטח המשולש שווה הצלעות-

9a 2 3 6*9a 2 3 3*9a 2 3 27a 2 3
(3a) 2 3 9a 2 3
 ,שטח המשושה-




4
4
2
2
4
4

*. 6

בכדי לחשב את היחס בין שטחי המשושים ,נחלק את שטח המשושה הגדול בשטח המשושה הקטן:

27a 2 3
27a 2 3 27 9
2
 ,יחס שטחי המשושים הינו  ,1:1תשובה מספר  1היא הנכונה.



3 1
3a 2 3
3a 2 3
2

.7

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' -בניית שתי משוואות בשני נעלמים.
נציב  -xמספר הבנים בכיתה -y ,מספר הבנות בכיתה .סה"כ יש  32בנים ובנות בכיתה כלומר המשוואה הראשונה שלנו היא:
 .x+y=36ידוע כי אם יוסיפו  5נקודות לציון של כל בן בכיתה ,יגדל ממוצע הציונים של הכיתה באותו מספר הנקודות שהיה
גדל אילו הוסיפו  4נקודות לציון של כל בת בכיתה .כלומר ,אם נוסיף  5נקודות על כל בן נוסיף סה"כ  5xנקודות ,ואם נוסיף 4
נקודות על כל בת נוסיף סה"כ  4yנקודות ,ושני סכומים אלה שווים אחד לשני (היות וממוצע הציונים היה גדל באותו מספר
הנקודות אם היו מוסיפים  5נקודות לכל הבנים או  4נקודות לכל הבנות) ומכאן המשוואה השנייה שלנו.5x=4y :
קיבלנו שתי משוואות בשני נעלמים ,כעת נותר לפתור:

x  y  36
5x  4 y
y  36  x
5x
y
4
5x
 36  x
4
5 x  36* 4  4 x
9 x  36* 4
36* 4 4* 4

 16
9
1

נבודד את  yבשתי המשוואות ,ונבנה משוואה חדשה לפי ( xנזכור שאם אנחנו נשאלים על נעלם

x

אחד בלבד ,מומלץ לבודד את הנעלם שלא שואלים עליו).
 ,X=16תשובה מספר  3היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -בדיקת התשובות.
נבדוק כל אחת מהתשובות ונראה האם היא מקיימת את נתוני השאלה.
(  11 )1אם מספר הבנים בכיתה הוא  ,11אז מספר הבנות בכיתה שווה ל .32-11=17-אם מוסיפים  5נקודות לכל בן בכיתה
מתווספות סה"כ  15 5*19=95נקודות ,אם מוסיפים  4נקודות לכל בת בכיתה מתווספות סה"כ  28 17*4=68נקודות .מספר
הנקודות שמתווסף אינו שווה זה לזה ,התשובה נפסלת.
(  17 )2אם מספר הבנים בכיתה הוא  ,17אז מספר הבנות בכיתה שווה ל .32-17=11-אם מוסיפים  5נקודות לכל בן בכיתה
מתווספות סה"כ  85 5*17=85נקודות ,אם מוסיפים  4נקודות לכל בת בכיתה מתווספות סה"כ  72 19*4=76נקודות .מספר
הנקודות שמתווסף אינו שווה זה לזה ,התשובה נפסלת.
(  12 )3אם מספר הבנים בכיתה הוא  ,12אז מספר הבנות בכיתה שווה ל .36-16=20-אם מוסיפים  5נקודות לכל בן בכיתה
מתווספות  81 5*16=80נקודות ,אם מוסיפים  4נקודות לכל בת בכיתה מתווספות סה"כ  81 4*20=80נקודות .מספר
הנקודות שמתווסף שווה בשני המקרים ,זוהי התשובה הנכונה.
(  14 )4אם מספר הבנים בכיתה הוא  ,14אז מספר הבנות בכיתה שווה ל .36-14=22 -אם מוסיפים  5נקודות לכל בן בכיתה
מתווספות סה"כ  71 5*14=70נקודות ,אם מוסיפים  4נקודות לכל בת בכיתה מתווספות סה"כ  88 22*4=88נקודות .מספר
הנקודות שמתווסף אינו שווה זה לזה ,התשובה נפסלת.

.8

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נחפש את התשובה בה אחוז ה"לומדים" באותו השנה גדול פי  2מאחוז ה"לא לומדים" באותה השנה .שימו לב ,היות וכל מלבן
בשרטוט מייצג  ,11%ניתן פשוט לספר את מספר המלבנים המייצגים כל קבוצה ,ולא לחשב את האחוזים המדויקים.
(  2111 )1מספר ה"לא לומדים" 2 -מלבנים ,מספר ה"לומדים" 8 -מלבנים ,מספר הלומדים גדול פי  4ממספר ה"לא
לומדים" התשובה נפסלת.
(  2112 )2מספר ה"לא לומדים" 3 -מלבנים ,מספר ה"לומדים" 2 -מלבנים ,מספר הלומדים גדול פי  2ממספר ה"לא
לומדים" ,זוהי התשובה הנכונה.

(  2113 )3מספר ה"לא לומדים 3 -מלבנים ,מספר ה"לומדים" 3.5 -מלבנים ,מספר הלומדים אינו גדול פי  2ממספר ה"לא
לומדים ,התשובה נפסלת.
(  2112 )4מספר ה"לא לומדים" 4 -מלבנים ,מספר ה"לומדים" -חצי מלבן ,מהספר הלומדים אינו גדול פי  2ממספר ה"לא
לומדים" ,התשובה נפסלת.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
כשבודקים את הגרף ,ניתן לראות שהן בשנת  2111והן בשנת  2111לא היו בוגרים כלל במכללה ,כלומר אחוז הלומדים בשנים
אלה מתוך קבוצת לומדים+בוגרים (לא כולל קבוצת "לא לומדים") היה  111%ב 2111-וב ,2111-התשובה היחידה המציגה
 111%תלמידים לומדים בשנים אלה היא תשובה מספר  ,2זוהי התשובה הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
בשנת  41% 2114מהתלמידים הפכו לבוגרים ( 4מלבנים) ורק  15%מהתלמידים נחשבו ל"לומדים" (במלבן וחצי) ,זוהי השנה
הראשונה בה היו יותר בוגרים מאשר לומדים .תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
בשנת  11% 2112מתלמידי המחזור היו בוגרים ,בשנת  2113אחוז הבוגרים עלה ל 35%-כלומר התווספו  25%לעומת .2112
בשנת  2114אחוז הבוגרים עלה ל 41%-כלומר התווספו  5%לעומת שנת  .2113בשנת  2115אחוז הבוגרים עלה ל 45%-כלומר
התווספו  5%לעומת  .2114בשנת  2112אחוז הבוגרים עלה ל 55%-כלומר התווספו  11%לעומת .2115
השנה בה התווספו האחוז הגבוה ביותר של בוגרים .2113 -היות והשלם שלנו נותר קבוע לכל אורך הנתונים הללו (השלם מייצג
את מספר כלל התלמידים במחזור  )2111ניתן לקבוע שהאחוז הגבוה ביותר של המצטרפים לקבוצת הבוגרים מייצג גם את
המספר הגבוה ביותר של המצטרפים לקבוצת הבוגרים .תשובה מספר  3היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:

1
ברז א' ממלא בריכה אחת ב 5-שעות ,נכתוב את הספקו של הברז כשבר:
5

(המונה -בריכה אחת ,המכנה 5 -שעות).

1
ברז ב' ממלא בריכה אחת ב 11-שעות ,נכתוב את הספקו של הברז כשבר:
10

(המונה -בריכה אחת ,המכנה 11 -שעות).

נרצה לדעת כמה זמן ייקח לשני הברזים למלא בריכה אחת יחד ,המטרה הינה משותפת ולכן נחבר את הספקי הברזים:

1 1
2 1
3
   
5 10 10 10 10

שני הברזים ממלאים יחד  3בריכות ב 11-שעות .אנו מעוניינים לדעת כמה זמן ייקח למלא בריכה

3
1
אחת ,ולכן נצמצם את השבר ב:3-

10 10
3
10
1
3
3
3

 ,המכנה מייצג את הזמן שייקח לשני הברזים למלא בריכה אחת ,נחשב אותו:

 ,שני הברזים ימלאו יחד בריכה אחת ב 3-שעות ושליש (עשרים דקות) ,תשובה מספר  4היא הנכונה.

 .13התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -הצבת מספר מהראש.
 aהינו מספר שלם וחיובי ,אנו מעוניינים לעדת בהמשך באיזה מספר מתחלק הסכום  a+b+c+dבהכרח ולכן נציב את המספר
הקטן ביותר האפשרי עבור  aכדי לקבל את התוצאה הנמוכה ביותר האפשרית עבור סכום המספרים:
נציב  b ,a=1גדול פי  2מ a-ולכן  C .b=2גדול פי  2מ b-ולכן  D .b=2*2=4גדול פי  2מ c-ולכן .d=2*4=8
הסכום  a+b+c+dשווה ל ,15=1+2+4+8 :-סכום זה מתחלק בהכרח ב ,15-ואינו מתחלק באף אחת מהתשובות האחרות.
תשובה מספר  4היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -פתרון בעזרת נעלמים.
 aהינו מספר שלם וחיובי B .גדול פי  2מ a-ולכן  C .b=2aגדול פי  2מ b-ולכן  D .c=2*2a=4aגדול פי  2מ c-ולכן
.d=2*4a=8a
הסכום  a+b+c+dשווה ל ,a+2a+4a+8a=15a :סכום זה מתחלק בהכרח ב ,15-ואינו מתחלק באף אחת מהתשובות
האחרות .תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:

2
2
1
ראשית ננסה לצמצם את היחס המוצג לנו בשאלה באופן המלא ביותר:


2
2* 2
2

.

כעת נצמצם את התשובות כמה שאפשר בעזרת חוקי שברים ,חזקות ושורשים ,ונראה איזו תשובה אינה מגיעה בסופו של דבר

1
ליחס:
2
1
()1
2

.
 תשובה זו מייצגת את היחס הרצוי מבלי לצמצם כלל ,התשובה מתאימה ליחס המוצג בשאלה ולכן נפסלת.

2
2
2
2
1
2

()2




8
4*2
4* 2 2 2
2
8

 ,התשובה מתאימה ליחס המוצג בשאלה ולכן נפסלת.

8
4*2
4 * 2 2* 2
2
2
1
8

()3






4
2*2
2*2
2*2
2
4
2* 2
2

 ,התשובה מתאימה ליחס המוצג בשאלה

ולכן נפסלת.

16
4
1
16
()4

 
16
4* 4 4
16

 ,התשובה אינה מתאימה ליחס המוצג בשאלה ,זוהי התשובה הנכונה.

 .15התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -הצבת מספר.
מספר השמלות של ענת הוא בדיוק  81%ממספר השמלות של דינה .נציב  -111מספר השמלות של דינה ,ומכאן שלענת יש 81
שמלות (המהוות  81%ממספר השמלות של דינה) .ההפרש בין מספר השמלות של דינה למספר השמלות של ענת הוא
 ,111-81 =21אם נחלק הפרש זה ב 2-נדע כמה שמלות צריכה לתת דינה לענת כדי שמספר השמלות שלהן יהיה שווה:

20
 10
2

 ,אם דינה נותנת  11שמלות לענת ,אז לכל אחת מהן יהיו  11שמלות 11 .מהווה  11%מ ,111-ולכן  ,x=10תשובה

מספר  2היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -הצבת נעלם.

8y
מספר השמלות של ענת הוא בדיוק  81%ממספר השמלות של דינה .נציב  -yמספר השמלות של דינה ,ומכאן שלענת יש
10
שמלות ( 81%ממספר השמלות של דינה) .ההפרש בין מספר השמלות של דינה למספר השמלות של ענת הוא:

8 y 10 y 8 y 10 y  8 y 2 y




10 10 10
10
10

. y

אם דינה תיתן בדיוק חצי מהפרש זה לענת ,אזי מספר השמלות של שתי הבנות יהיה זהה ,נחלק את ההפרש ב:2-

2y
y 10 2 y y
מהווה עשירית מ ,y-מספר השמלות של דינה ,כלומר  11%ממספר השמלות של דינה .ה x-שלנו
.


20 10
10 2
במקרה זה שווה ל ,11-תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:

(a3  a 2b)(a  b)2

a 2  b2

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

)(a  b)(a  b

נוציא  a 2כגורם משותף מהסוגריים הימניים במונה ,נפתח את המכנה לפי נוסחת הכפל המקוצר.

כעת נצמצם את הסוגריים ,נותרנו עם:

)a 2 ( a  b
 a 2 ( a  b )  a 3  a 2b
 ,תשובה מספר  1היא הנכונה.
1
 .17התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
אם נסתכל על המעגלים ,נוכל לראות שהזווית הנוצרת בין הרדיוסים המהווים את צלעות המלבנים שווה ל 121-מעלות ,זווית

120 1
זו מהווה 
360 3

מהזווית המרכזית במעגל .בהתסכלות דו -מימדית על המעגלים בלבד ,החלק הכהה מהווה שליש משטח

המעגל ,ומכאן שבהתסכלות תלת-מימדית ,החלק הכהה מהווה גם הוא שליש מנפח כלל הגליל .יש לחשב את נפח הגליל ולחלק
אותו ב.3-
רדיוס מעגל הגליל ,2 -גובה הגליל .3 -נפח הגליל.  r 2 * h   *22 *3   *4*3  12 :

12
אנו מעוניינים לדעת מהו נפח הגוף הכהה ,המהווה שליש מנפח כלל הגליל ,ולכן נחלק את נפח הגליל ב 4 :3-
3

 ,תשובה מספר 4

היא הנכונה.
 .18התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
שאלה זו אינה מבקשת למצוא את מספר האפשרויות לשליפת המטבעות ,אלא את מספר האפשרויות לסכום הכסף ,לא ניתן
לחשב זאת בעזרת "צירופים" ,יש לחשב באופן ידני את כלל האפשרויות ,ולבדוק מהו הסכום המתקבל בכל אחת מאפשרויות
אלו .נזכור שישנם ארבעה מטבעות של שקל אחד ,ו 4-מטבעות של חצי שקל ,ושיוסי מוציא מהמגירה חמישה מטבעות .נבדוק
את האפשרויות השונות באופן מסודר ,נתחיל מהמספר הרב ביותר של מטבעות של שקל אחד היכולות להישלף ,ונרד במספר
מטבעות השקל האפשריות ,ככל שנרד במספר מטבעות השקל כך נשתמש יותר במטבעות של חצי שקל.
אם כן ,האפשרויות השונות לשליפת מטבע הן:
אפשרות א' ,1+1+1+1+1.5 :הסכום.4.5 -
אפשרות ב' ,1+1+1+1.5+1.5 :הסכום.4 -
אפשרות ג' ,1+1+1.5+1.5+1.5 :הסכום.3.5 -
אפשרות ד' ,1+1.5+1.5+1.5+1.5 :הסכום.3 -
אלו כלל האפשרויות ,הסכום אינו חוזר על עצמו פעמיים באף אחת מן האפשרויות ,ועל כן יש לנו ארבע אפשרויות סה"כ
לסכום הכסף שיהיה בידי יוסי .תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
נשרטט את הרדיוסים  COו ,BO-רדיוסים העוברים ממרכז המעגל לנקודות ההשקה של
הקווים  ABו .AC-ידוע שהזווית בין המשיק לרדיוס שווה תמיד ל ,11-וכן ששני משיקים
היוצאים מאותה הנקודה החיצונית למעגל שווים זה לזה ,ומכאן שהמרובע  ABCOהינו ריבוע
בו כל הצלעות שוות ,והצלע  BCמהווה אלכסון בריבוע זה המחלק אותו לשני משולשי "כסף"-
משולשים ישרי זווית ושווי שוקיים המקיימים ביניהם יחס . 1:1: 2

אורך האלכסון הינו  , 8לפי היחס הקבוע במשולש ישר זווית ושווה שוקיים ,אלכסון זה גדול פי 2
8
8

נוכל לחשב את אורך צלע הריבוע 4  2 :
2
2

מצלע הריבוע ,וכך

 ,אורך צלע הריבוע שווה ל ,2-זהו גם אורך רדיוס המעגל.

בכדי לחשב את השטח האפור ,יש לחשב את שטח הריבוע  ABOCולהחסיר ממנו את שטח הגזרה .COB
שטח הריבוע . 22  4 :ABOC
שטח הגזרה  :COBהזווית המגדירה את הגזרה הינה זווית הריבוע  COBהשווה ל ,11-ומכאן ששטח הגזרה שווה ל-
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.

השטח האפור שווה לשטח הריבוע  ABOCפחות שטח הגזרה  ,COBכלומר שווה ל , 4   :תשובה מספר  4היא הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' -הבנה אלגברית.
בעת התבוננות באי השוויון שלפנינו ,אנו רואים שכאשר מכפילים את  cבמכפלה  a*bמקבלים תוצאה הקטנה בערך המוחלט
שלה מ c-לבדו .ראשית אנו מבינים מכך שלשליליות של  aו b-אין תפקיד בחלק זה היות ומכניסים את המכפלה הזו לערך
מוחלט .שנית ,ניתן להסיק כי רק במקרה בו המכפלה  a*bבערכה המוחלט תהיה חיובית וקטנה מ ,1-נוכל לקבל את המצב
 , a * b * c  cאם המכפלה  a*bגדולה מ ,1-אזי כשנכפול מספרים אלה ב c-נקבל תוצאה הגדולה מ ,c-הדבר אינו מתאים
לנתונים .מכאן שהתשובה הנכונה היא . a * b  1 ,1
דרך פתרון ב' -הצבת מספרים מהראש.

1
3

נחפש מספרים המקיימים את אי השוויון המוצג לפנינו ,למשל , a  2, b   , c  1 :כך שאי השוויון המתקבל הינו:

1
1
2    (2)*( )*1  1
3
3
1 2
 1
3 3

 , 2  המספרים מתאימים לאי השוויון הנתון ,כעת ננסה לפסול תשובות שאינן מתאימות להצבה שלנו:

2
1
( 1  (2)*( )  1  a * b  1 )1
3
3

 ,מתאים לנתונים שהצבנו ,אי אפשר לפסול את התשובה.

(  1  c )2במספרים שהצבנו  cשווה ל 1-ולא קטן מ ,1-התשובה אינה מתאימה להצבה ולכן נפסלת.
()3

  a  cבמספרים שהצבנו ,הערך המוחלט של  aשווה ל ,2-ואילו הערך המוחלט של  cשווה ל ,1-כלומר הערך
המוחלט של  cאינו גדול מזה של  ,aהתשובה אינה מתאימה להצבה ולכן נפסלת.

(  a  0 )4במספרים שהצבנו a ,שווה ל ,)-2( -כלומר תשובה זו מתאימה לנתונים שהצבנו ואי אפשר לפסול אותה.

1
נציב כעת מספרים נוספים כדי לנסות לפסול את אחת התשובות  1או  .4נציב, c  4 :
2

1
3

 , a  , b אך שאי השוויון

המתקבל הינו:

1 1 1 1
  * *4  4
3 2 3 2
1 1 2
  4
3 2 3

 ,המספרים מתאימים לאי השוויון הנתון ,כעת ננסה לפסול את תשובה  1או :4

1
1 1
( 1  *  1  a * b  1 )1
6
3 2

 ,אי השוויון מתאים לנתונים ,לא ניתן לפסול.

(  a<0)4במספרים שהצבנו a ,הינו מספר חיובי כלומר תשובה זו אינה מתאימה לנתונים והתשובה נפסלת.
פסלנו שלוש תשובות ,תשובה מספר  1היא הנכונה.

פרק חשיבה כמותית :1
מפתח תשובות נכונות:

.1

.1

3

.6

3

.11

1

.16

1

.1

3

.7

4

.11

1

.17

4

.3

4

.8

1

13

3

.18

3

.4

3

.9

3

.14

1

.19

4

.5

4

.11

1

.15

1

.11

4

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נחפש מספר המופיע בתשובות ,שכאשר נחלק אותו ב 4-נקבל שארית  ,3וכאשר נחלק אותו ב 5-נקבל גם כן שארית  .3נבדוק את
התשובות:
(  28 )1מתחלק ב 4-ללא שארית ,התשובה נפסלת.
(  25 )2מתחלק ב 5-ללא שארית ,התשובה נפסלת.
(  23 )3כאשר נחלק מספר זה ב 5-נקבל  4ושארית  ,3כאשר נחלק מספר זה ב 4-נקבל  5ושארית  .3זוהי התשובה הנכונה.
(  21 )4כאשר נחלק מספר זה ב 5-נקבל  4ושארית  ,1אנו רוצים שארית  3ולכן התשובה נפסלת.

.1

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
שטח ריבוע שאורך צלעו  2שווה ל . 22  4 -נבדוק באיזו מהתשובות השטח שווה גם הוא ל:4-
( )1משולש ישר זווית ושווה שוקיים שאורך היתר שלו שווה ל ,2-מקיים יחס קבוע  . 1:1: 2בכדי לחשב את שטח המשולש

2
נחשב תחילה את אורך הניצבים לפי היחס הקבוע:
2

 .אנו יודעים ששטח משולש ישר זווית ושווה שוקיים מורכב

2
2
4
*
2
ממכפלת הניצבים חלקי  ,2ולכן שטח משולש זה שווה ל2  2  4  1 :
 ,השטח אינו שווה ל ,4-התשובה
2
2 4
נפסלת.


( )2מעגל שרדיוסו שווה ל-
4

 ,שטח המעגל:

3
16



2
16



*  ,  r   *( )  השטח שונה מ ,4-התשובה נפסלת.
2

2

4

( )3מלבן בעל אורכי צלעות  4ו ,1-שטח המלבן מורכב ממכפלת הצלעות ,ולכן שטח מלבן זה ,4=4*1 :זוהי התשובה הנכונה.
( )4שטח משולש ישר זווית ושווה שוקיים שאורך ניצביו שווה ל ,4-שטח המשולש שווה למכפלת הניצבים חלקי  ,2כלומר:

4* 4 16

8
2
2

 ,השטח שונה מ 4-ולכן התשובה נפסלת.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
נתון כי שטח המעגל שווה ל -ס  , 9ניתן למצוא מנתון זה את רדיוס המעגל בעזרת הנוסחה לשטח:

 r 2  9
r2  9
r 3
רדיוס המעגל שווה ל .3-המיתר  ACאורכו  2ס"מ ,כלומר הוא גדול פי  2מהרדיוס .מיתר הגדול פי שתיים מהרדיוס הינו קוטר
במעגל AC .הינו קוטר במעגל ,זווית  ABCהינה זווית היקפית הנשענת על הקוטר ולכן גודלה  11מעלות ,תשובה מספר  4היא
הנכונה

.4

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון לפי יצירת קומבינציות מתאימות.
אנו רוצים לדעת באיזה מהסכומים הבאים לא ניתן לקנות ארוחה המורכבת מכריך ,מרק ומשקה ,ננסה למצוא קומבינציה
שתתאים לכל אחת מהתשובות ,תשובה שלא נמצא לה קומבינציה היא התשובה הנכונה.
(  47 )1אם קונים כריך ב 15-שקלים ,מרק ב 22-שקלים ומשקה ב 11-שקלים ניתן לקבל ארוחה ב 47-שקלים סה"כ.
התשובה אפשרית ולכן נפסלת.
(  51 )2אם קונים כריך ב 15-שקלים ,מרק ב 25-שקלים ומשקה ב 11-שקלים ניתן לקבל ארוחה ב 51-שקלים סה"כ.
התשובה אפשרית ולכן נפסלת.
(  52 )3לא נצליח למצוא קומבינציה של כריך ,מרק ומשקה שעולים יחד סה"כ  52שקלים ,זוהי התשובה הנכונה.
(  58 )4אם קונים כריך ב 18-שקלים ,מרק ב 25-שקלים ומשקה ב 15-שקלים ניתן לקבל ארוחה ב 58-שקלים סה"כ.
התשובה אפשרית ולכן נפסלת.
דרך פתרון ב' -פתרון לפי ספרת אחדות.
נסתכל על ספרת האחדות של כל תשובה וננסה לראות האם ניתן להגיע לקומבינציית מספרי אחדות שתוכל ליצור את ספרת
האחדות המתאימה .מבט על ספרת האחדות  2בתשובה  3יראה לנו שלא ניתן למצוא שלושה מספרים מהמספרים שהוצעו לנו
שיוכלו ליצור ,בעת חיבורם ,את ספרת האחדות  .2תשובה מספר  3היא הנכונה.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' :חוקי תכונות מספרים.
 xו y-הם מספרים שלמים ,סכום מספרים אלה הוא מספר זוגי ,כלומר ייתכן ו x-ו y-שניהם זוגיים ,או ש x-ו y-שניהם אי-
זוגיים .לא יכול להיות בו  xזוגי ו y-אי זוגי או להיפך ,מצב זה ייצור סכום אי זוגי .כעת נבדוק את התשובות ונחפש תשובה
הנכונה בהכרח:
( X*y )1הוא מספר אי זוגי -במידה ו x-ו y-הינם מספרים זוגיים ,אזי מכפלתם יוצרת מספר זוגי ולא אי-זוגי .התשובה אינה
נכונה בהכרח ולכן נפסלת.
( X*y )2הוא מספר זוגי -במידה ו x-ו y-הינם מספרים אי-זוגיים ,אזי מכפלתם יוצרת מספר אי-זוגי ולא זוגי .התשובה אינה
נכונה בהכרח ולכן נפסלת.

( X-y )3הוא מספר אי-זוגי -במידה ו x-ו y-הינם מספרים זוגיים ,אזי הפרשם הינו מספר זוגי ולא אי-זוגי ,התשובה אינה
נכונה בהכרח ולכן נפסלת.
( X-y )4הוא מספר זוגי -במידה ו x-ו y-הינם מספרים זוגיים ,אזי הפרשם הינו מספר זוגי .במידה ו x-ו y-הינם מספרים אי
זוגיים ,אזי הפרשם הוא זוגי .תשובה זו נכונה בהכרח ,זוהי התשובה הנכונה.
דרך פתרון ב' :הצבת מספרים מהראש.
נתון  xו y-מספרים שלמים x+y ,הוא מספר זוגי .נציב  .2+4=6 ,y=2 ,x=4כעת נבדוק את התשובות ונפסול תשובות שאינן
מתאימות למספרים שהצבנו:
( X*y )1הוא מספר אי-זוגי  8 ,4*2=8 הוא מספר זוגי .התשובה אינה מתאימה למספרים שהצבנו ולכן נפסלת.
( X*y )2הוא מספר זוגי  8 ,4*2=8 הוא מספר זוגי .התשובה מתאימה למספרים שהצבנו ,עדיין לא ניתן לפסול את
התשובה והיא נשארת.
( X-y )3הוא מספר אי זוגי  2 ,4-2=2 הוא מספר זוגי .התשובה אינה מתאימה למספרים שהצבנו ולכן נפסלת.
( X-y )4הוא מספר זוגי  2 ,4-2=2 הוא מספר זוגי .התשובה מתאימה למספרים שהצבנו ,עדיין לא ניתן לפסול את התשובה
והיא נשארת.
פסלנו שתי תשובות ונותרנו עם שתיים נוספות ,נבחר הצבה נוספת .נציב  .5+3=8 ,y=3 ,x=5כעת נבדוק את תשובות  2ו:4-
( X*y )2הוא מספר זוגי  15 ,5*3=15 הינו מספר אי זוגי ,התשובה אינה מתאימה למספרים שהצבנו ולכן נפסלת.
( x-y)4הוא מספר זוגי  2 ,5-3=2 הוא מספר זוגי ,התשובה מתאימה למספרים שהצבנו .פסלנו שלוש תשובות ולכן זוהי
התשובה הנכונה.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
סכום זוויות במשולש שווה ל— 181מעלות .נסתכל על משולש  ,AODזווית  AODשווה ל . 180  50    130   -זווית

 COBהינה זווית קודקודית השווה לזווית  AODולכן גם היא שווה ל . 130   -לפי סכום זווית במשולש  ,COBזווית 
שווה ל ,   180  OCB  COB  180  70  (130   )  110  130      20 -תשובה מספר  3היא הנכונה.

.7

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דך פתרון א' :פתרון אלגברי.

a
2

a2

נכפול ב.2-

2a  4  a

4  a
4  a

נכפול במינוס ,נוודא שאנחנו הופכים את הסימן בשל פעולה זו.
תשובה מספר  4היא הנכונה.

דרך פתרון ב' :הצבת מספרים.
נציב מספרים לפי התשובות ונראה האם מספרים אלה מקיימים את אי השוויון המופיע לפנינו:
()1

  0  a  2מספר הקיים בטווח זה .1 :נציב  a=1באי השוויון ונראה אם נקבל אי שוויון נכון:

1
2

1 2 
1
2

 3 ,אינו קטן מחצי ,אי השוויון אינו נכון והתשובה נפסלת.

3

(  2  a )2מספר הקיים בטווח זה .3 :נציב  a=3באי השוויון ונראה אם נקבל אי שוויון נכון:

3
2

3 2 
1
2

()3

 ,חמש אינו קטן מאחד וחצי ,אי השוויון אינו נכון והתשובה נפסלת.

5 1

  4  a  0מספר הקיים בטווח זה .-1 :נציב ) a=(-1באי השוויון ונראה אם נקבל אי שוויון נכון:

)(1
2

1  2 
1
2

()4

 ,אחד אינו קטן ממינוס חצי ,אי השוויון אינו נכון והתשובה נפסלת.

1 

  a  4מספר הקיים בטווח זה .-5 :נציב ) a=(-5באי השוויון ונראה אם נקבל אי שוויון נכון:

5
2
 ,מינוס חמש אכן קטן ממינוס שתיים וחצי ,אי השוויון נכון ,זוהי התשובה הנכונה.
1
3  2
2
5  2 

.8

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתון א' :בניית משוואה.
קובי שיחק במשחק בו  21סיבובים ,הוא התחיל מ 1-נקודות אם הוא מצליח במשחק הוא מקבל  2נקודות ,ואם הוא מפסיד
הוא מקבל נקודה אחת .בסוף המשחק הוא קיבל  11נקודות .נציב -x :מספר הסיבובים שהצליח קובי ,על כל סיבוב כזה מקבל
קובי  2נקודות ולכן מספר הנקודות שקובי צבר מהצלחות במשחק שווה ל 60-x .2x-שווה למספר הסיבובים בהם הפסיד קובי
(כי יש  21סיבובים סה"כ ,וב x-מהם הוא הצליח) ,על כל סיבוב הפסד קובי מפסיד נקודה אחת ,ולכן מספר הנקודות שקובי
צבר מהפסדים שווה ל .1(60-x)=60-x-סה"כ צבר קובי  11נקודות ,נבנה זאת במשוואה:

2 x  (60  x)  90
2 x  60  x  90
3x  150
x  50
 xמייצג את מספר סיבובי ההצלחה של קובי ,תשובה מספר  2היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :הצבת התשובות.
נציב את התשובות במקום מספר הסיבובים בהם הצליח קובי ,ונראה איזו תשובה מובילה אותנו ל 11-נקודות .נזכור שעל כל
ניצחון הוא מרוויח  2נקודות ועל כל הפסד הוא מפסיד נקודה.

(  45 )1אם קובי ניצח ב 45-סיבובים ,אז הוא הפסיד ב 60-45=15-סיבובים .מספר הנקודות שצבר:
 ,45*2-15=90-15=75במקרה זה קובי צבר פחות מ 11-נקודות ,התשובה אינה מתאימה ולכן נפסלת.
(  51 )2אם קובי ניצח ב 51-סיבובים ,אז הוא הפסיד ב 60-50=10-סיבובים .מספר הנקודות שצבר:
 ,50*2-10=100-10=90במקרה זה קובי צבר  11נקודות בדיוק ,זוהי התשובה הנכונה.
(  31 )3אם קובי ניצח ב 31-סיבובים ,אז הוא הפסיד ב 60-30=30-סיבובים .מספר הנקודות שצבר:
 ,30*2-30=30במקרה זה קובי צבר פחות מ 11-נקודות ,התשובה אינה מתאימה ולכן נפסלת.
(  41 )4אם קובי ניצח ב 41-סיבובים ,אז הוא הפסיד ב 60-40=20-סיבובים .מספר הנקודות שצבר:
 ,40*2-20=60במקרה זה קובי צבר פחות מ 11-נקודות ,התשובה אינה מתאימה ולכן נפסלת.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
טמפרטורת האוויר הגבוהה ביותר שנמדדה -המקום בו הקווים המודגשים מגיעים לנקודה הגבוהה ביותר ,בשעה  12:11בה
טמפרטורת האוויר הייתה  7מעלות .טמפרטורת האוויר הנמוכה ביותר שנמדדה -המקום בו הקווים המודגשים מגיעים לנקובה
הנמוכה ביותר ,בשעה  2:11טמפרטורת האוויר הייתה ) (-10מעלות .ההפרש בין טמפרטורות אלה:
 , 7  (10)  7  10  17תשובה מספר  3היא הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נחפש את הגרף המשופע ביותר בין השעות  4:11ל ,11:11-ככל שהשיפוע גדול יותר כך שינוי הטמפרטורה היה רב יותר .הגרף
המשופע ביותר בין שעות אלה -הקו הישר (שאינו מקוטע) ,קו המייצג את עומק  1מטרים ,תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נחפש את הפער הגדול ביותר בין הפעם הראשונה בה הגרף עבר דרך ציר ה 1-לבין הפעם השנייה בה הגרף עבר דרך ציר ה ,1-אין
צורך למדוד במדויק במקרה זה היות ומבט על הגרף מאפשר לנו לראות שפער זה הינו הגדול ביותר עבור הגרף המייצג את
עומק  1מטרים ,העובר דרך ציר ה 1-לראשונה בערך בשעה  ,18:31ועובר אותו בפעם השנייה בערך בשעה  .12:31תשובה מספר
 1היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נבדוק בין אילו שעות עלתה טמפרטורת הקרקע בעומק  4מטרים (גרף של  4מטרים יורד מטה) אף על פי שטמפרטורת האוויר
ירדה (קווים מקווקווים של טמפרטורת האוויר הולכים ונעשים נמוכים יותר).
( )1בין  14:11ל  12:11-בין השעות הללו ניתן לראות שטמפרטורת הקרקע בעומק  4מטרים עולה מ 3-מעלות ל 4-מעלות,
ואילו טמפרטורת האוויר יורדת מ 2-מעלות ל 5-מעלות .תשובה זו מתאימה לשאלה ,זוהי התשובה הנכונה.
( )2בין  21:11ל  12:11-בין השעות הללו ניתן לראות שטמפרטורת הקרקע בעומק  4מטרים יורדת מ 3-מעלות ל(-5.5)-
מעלות ,אנו רוצים מצב בו טמפרטורה זו עולה ולא יורדת ,התשובה נפסלת.
( )3בין  14:11ל  18:11-בין השעות הללו ניתן לראות שטמפרטורת האוויר עולה מ (-4) -ל ,3-אנו רוצים מצב בו טמפרטורה
זו יורדת ולא עולה ,התשובה נפסלת.
( )4בין  18:11ל  12:11-בין השעות הללו ניתן לראות שטמפרטורת האוויר עולה מ 3-מעלות ל 7-מעלות ,אנו רוצים מצב בו
טמפרטורה זו יורדת ולא עולה ,התשובה נפסלת.

 .13התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' :בניית משוואה.

60 x 3x
נציב  -xכל הילדים בגן .ל 21%-מהילדים בגן יש אחים ,ולכן מספר הילדים בגן עם האחים הינו

100 5

 .אם ל21%-

40 x 2 x
מהילדים בגן יש אחים ,אז ל 41%-מהילדים בגן אין אחים כלל (אחוז משלים) ,נבטא זאת בנעלמים-

100
5

 -מספר

הילדים בגן ללא אחים.
ל 7-מהילדים שיש להם אחים יש רק אחים קטנים ,ולכל האחים יש רק אחים גדולים ,כלומר מספר הילדים עם אחים קטנים

3x
בלבד ,7 -מספר הילדים עם אחים גדולים בלבד 7 -
5

 .נתון כי מספר הילדים בגן שיש להם אחים גדולים שווה למספר

הילדים שאין להם אחים כלל ,נבנה משוואה מנתון זה:

3x
2x
7 
5
5
3 x  35  2 x
x  35

תשובה מספר  3היא הנכונה.

דרך פתרון ב' :בדיקת התשובות.
נציב כל אחת מהתשובות כ"מספר בילדים בגן סה"כ" ונבדוק איזו מהתשובות מתאימה לנתונים.
(  17 )1נניח וישנם  17ילדים בגן בסה"כ .ל 21%-מתוכם יש אחים קטנים בלבד ,כלומר מספר הילדים עם האחים הקטנים

60*17 3*17 51
1

בלבד הוא  5 :
100
5
5
5

 ,לא ייתכן מספר לא שלם של ילדים ,תשובה זו נפסלת.

(  21 )2נניח וישנם  21ילדים בגן בסה"כ .ל 21%-מתוכן יש אחים קטנים בלבד ,כלומר מספר הילדים עם אחים קטנים בלבד

60*20 1200

הוא 12 :
100
100

 ,ומספר הילדים ללא אחים הוא המספר המשלים ,כלומר ישנם  8 20-12=8ילדים ללא

אחים כלל .בהמשך נתון כי ל 7-מהילדים שיש להם אחים יש רק אחים קטנים ,ולכל האחרים יש רק אחים גדולים ,כלומר
ישנם  12-7=5חמישה ילדים עם אחים גדולים בלבד .מספר הילדים עם אחים גדולים בלבד אינו שווה למספר הילדים ללא
אחים ,התשובה נפסלת.
(  35 )3נניח וישנם  35ילדים בגן בסה"כ .ל 21%-מתוכם יש אחים קטנים בלבד ,כלומר מספר הילדים עם אחים קטנים

60*35 3*35 3*7


בלבד הוא 21 :
100
5
1

 ,ומספר הילדים ללא אחים הוא המספר השלמים ,כלומר ישנם 35-21=14

 14ילדים ללא אחים כלל .בהמשך נתון כי ל 7-מהילדים שיש להם אחים יש רק אחים קטנים ,ולכל האחרים יש רק אחים
גדולים ,כלומר ישנם  14 21-7=14ילדים עם אחים גדולים בלבד .מספר הילדים עם אחים גדולים בלבד שווה למספר
הילדים ללא אחים ,זוהי התשובה הנכונה.
( 45 )4נניח וישנם  45ילדים בגן בסה"כ .ל 21%-מתוכן יש אחים קטנים בלבד ,כלומר מספר הילדים עם אחים קטנים בלבד

60*45 3*45 3*9


הוא 27 :
100
5
1

 ,ומספר הילדים ללא אחים הוא המספר המשלים ,כלומר ישנם 18 45-27=18

ילדים ללא אחים כלל .בהמשך נתון כי ל 7-מהילדים שיש להם אחים יש רק אחים קטנים ,ולכל האחרים יש רק אחים

גדולים ,כלומר ישנם  27-7=15חמישה-עשר ילדים עם אחים גדולים בלבד .מספר הילדים עם אחים גדולים בלבד אינו
שווה למספר הילדים ללא אחים ,התשובה נפסלת.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
המצב היחיד בו נקבל חזקה שתוצאתה שלילית הוא מצב של בסיס שלילי וחזקה אי זוגית .כמו כן ,המצב היחיד בו נקבל חזקה
שתוצאתה היא ( )-1הוא מצב בו הבסיס  aשווה ל (-1)-והחזקה הינה אי זוגית ,כך או כך  aחייב להיות שווה ל .(-1)-תשובה
מספר  1היא הנכונה.
 .15התשובה הנכונה היא  .)2הסבר:
נציב את המספרים בפעולה המומצאת המוצגת לפנינו ,שימו לב למינוס המופיע לפני הפעולה המומצאת השנייה:

$( x)  x4  7 x 2  10 x  8
$(5)  $(5)  54  7*52  10*5  8  [(5)4  7*(5) 2  10*(5)  8] 

54  7 *52  50  8  (54  7 *52  50  8) 
54  7 *52  42  54  7 *52  50  8 
42  50  8  100
תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' :הבנה גיאומטרית.
נתון כי סכום היקפי המלבנים  AEFDו BEFC-גדול ב 2-ס"מ מהיקף המלבן  .ABCDבמה היקפי שני המלבנים שונים או
גדולים מ ?ABCD-בקטע  EFהחוזר על עצמו פעמיים בעת חישוב ההיקף של המלבנים הקטנים אך אינו מופיע בעת חישוב
ההיקף של המלבן הגדול .מכאן ש.EF=3 ,2EF=6 :
 EFמהווה גובה במשולש  ,DCEו DC-מהווה בסיס במשולש זה .נחשב את שטח המשולש:

a * h 8*3 24


 12
2
2
2

 ,תשובה מספר  1היא הנכונה.

דרך פתרון ב' :סידור נתונים ארוך.
נתון כי סכום היקפי המלבנים  AEFDו BEFC-גדול ב 2-ס"מ מהיקף המלבן  .ABCDנכניס נתונים אלה למשוואה ,לפי צלעות
המלבנים:

AB  BC  CD  DA  6  AE  EF  FD  DA  EB  BC  CF  EF
מהתבוננות בשרטוט ניתן לראות ש ,CF+FD=CD ,AE+EB=AB :כך ניתן לצמצם חלקים שונים מהמשוואה מעלה:

6  EF  EF
2 EF  6
EF  3
 EFמהווה גובה במשולש  ,DCEו DC-מהווה בסיס במשולש זה .נחשב את שטח המשולש:

a * h 8*3 24


 12
2
2
2

 ,תשובה מספר  1היא הנכונה.

 .17התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' :פתרון לפי זוג זוויות היקפיות.
נעביר כבניית עזר את הרדיוס  .AOידוע כי המיתר  ABשווה ל ,r-ולכן קיבלנו משולש שווה
צלעות  AOBבו שלושת הצלעות שוות ל ,r-במשולש זה כל הזוויות שוות ל 21-מעלות .זווית
 OBAהינה זווית במשולש שווה הצלעות השווה ל 21-מעלות .זווית  OBAנשענת על הקשת
 ,ADוגם זווית אלפא נשענת על הקשת  .ADזוג זוויות היקפיות הנשענות על אותה הקשת
שוות זו לזו ,מכאן ש , OBA  60   :תשובה מספר  4היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :פתרון לפי זווית מרכזית וזווית היקפית.
נעביר כבניית עזר את הרדיוס  .AOידוע כי המיתר  ABשווה ל ,r-ולכן קיבלנו משולש שווה צלעות  AOBבו שלושת הצלעות
שוות ל ,r-במשולש זה כל הזוויות שוות ל 21-מעלות .הזווית  AOBשווה ל 21-מעלות ולכן הזווית  AODאשר משלימה את
 AOBל 181-שווה ל . AOD  180  AOB  180  60  120 :זווית  AODהינה זווית מרכזית הנשענת על הקשת .AD
זווית אלפא הינה זווית היקפית הנשענת גם היא על הקשת  .ADלמעשה נתונות לנו זווית מרכזית וזווית היקפית הנשענות על
אותה הקשת  ,ADאנו יודעים שזווית מרכזית גדולה פי  2מהזווית ההיקפית הנשענת על אותה הקשת ,ולכן אם זווית AOD

AOD 120

שווה ל ,121-אז זווית אלפא שווה ל 60 :
2
2

 ,  תשובה מספר  4היא הנכונה.

 .18התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' :בניית משוואה.
ממוצע המספרים  a,bו 12-גדול ב 2-ממוצע המספרים  b,cו .15-נציב נתונים אלו במשוואה:

a  b  12 b  c  15

2
3
3
a  b  12  b  c  15  6

נכפיל את המשוואה ב.3-

a  12  c  21
a  c  21  12
ac  9
תשובה מספר  3היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :הצבת התשובות.

a  b  12 b  c  15

נציב את התשובות בנתוני השאלה ונבדוק איזו תשובה יוצרת משוואה נכונה 2 :
3
3
( .a=5+c  A-c=5 )1נציב נתון זה במשוואה:

c  5  b  12 b  c  15

2
3
3
c  b  17  b  c  15  6
b  c  17  b  c  21
17  21

שני צדדי המשוואה אינם שווים זה לזה ,התשובה נפסלת.
( ,a=c+2  A-c=2 )2נציב נתון זה במשוואה:

c  2  b  12 b  c  15

2
3
3
c  b  14  b  c  15  6
b  c  14  b  c  21
14  21
שני צדדי המשוואה אינם שווים זה לזה ,התשובה נפסלת.
( ,a=c+9  A-c=9 )3נציב נתון זה במשוואה:

c  9  b  12 b  c  15

2
3
3
c  b  21  b  c  15  6
b  c  21  b  c  21
21  21
שני צדדי המשוואה שווים זה לזה ,זוהי התשובה הנכונה (ניתן לפסול את תשובה מספר .)4
 .19התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' :הבנה אלגברית.
 Aו B-הן אותיות המייצגות ספרות בין  1ל ,1-המספר  ABהוא מספר דו-ספרתי ראשוני .סכום הספרות של  ABגדול פי 5
מספרת האחדות שלו .ספרות האחדות היחידות האפשריות במספר דו-ספרתי ראשוני הן  .1,3,5,7,1סכום הספרות הגדול
ביותר האפשרי של זוג ספרות הוא  )1+1( 18ולא יותר מכך .אם ידוע כי סכום הספרות  ABגדול פי  5מספרת האחדות ,סימן
שספרת האחדות הינה  1או  ,3היות ואם ספרת האחדות היא ,5,7או  ,1לא נוכל ליצור סכום ספרות מ A+B-שגדול פי 5
מספרות אלה .אם ספרת האחדות היא  ,3עדיין לא נוכל להוסיף ספרת עשרות נוספת שתיצור סכום ספרות מ( 15פי  5מ,3-
ספרת האחדות) .מכאן שהמצב היחיד האפשרי הוא ספרת אחדות  !1אנו רוצים שסכום הספרות יהיה גדול פי  5מ ,1-כלומר
שהוא יהיה שווה ל .5-האפשרות היחידה העומדת בידינו היא המספר  ,41מספר ראשוני בו ספרת האחדות היא  1וסכום
הספרות גדול פי  )4+1=5( 5מספרת האחדות .סכום הספרות שווה ל ,5-תשובה מספר  4היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :הצבת מספרים לפי התשובות.
נבדוק את התשובות ונחפש זוג ספרות היוצרות את הסכום המופיע בתשובות ,היוצרות מספר ראשוני ,ושהסכום יהיה גדול פי 5
מספרת האחדות .חובה להתחיל מהתשובה הנמוכה ביותר שכן במקרה זה יש פחות אפשרויות ליצור חיבור של זוג ספרות.
נתחיל מתשובה מספר :4
(  5 )4נחפש מספר דו-ספרתי ראשוני בו סכום הספרות שווה ל ,5-וכן הוא גדול פי  5מספרת האחדות .שימו לב שספרת
האחדות חייבת להיות אי זוגית ,ולכן האפשרויות היחידות הקיימות לנו הן:

 -23מספר ראשוני בו סכום הספרות שווה ל ,5-אולם סכום הספרות אינו גדול פי  5מספרת האחדות .אפשרות זו אינה
מתאימה.
 -41מספר ראשוני בו סכום הספרות שווה ל ,5-וכן סכום הספרות גדול בדיוק פי  5מספרת האחדות  .1מצאנו תשובה
המתאימה לכלל נתוני השאלה ,זוהי התשובה הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' :פתרון אלגברי.
לדני יש  pשקים ,בתוך כל אחד מהשקים יש  nקלפים הממוספרים במספרים מ 1-עד  ,nוהוא מוציא באקראי קלף אחד מכל

1
אחד מהשקים .הסיכויים של דני לשלוף מספר ספציפי (במקרה הזה את המספר  )1בכל אחת מהשליפות הינו
n

(כלומר הוא

מעוניין לשלוף קלף אחד ספציפי מתוך  nקלפים שונים) .ישנם  pשקים ,כלומר הוא חוזר על הפעולה הזו שוב ושוב במשך p
פעמים עד שהוא עובר על כלל השקים .אנחנו מעוניינים בפעולת כפל בין כל אחת מהשליפות ,היות ואנחנו רוצים שכל הקלפים

1
שהוציא דני יהיו אותו הדבר ,כלומר גם בפעם הראשונה ,גם בשנייה ,גם בשלישית וכו' ...מכאן שצריך להכפיל את
n

בעצמו

1 p 1p
1
במשך  pפעמים ,או בחזקת  .pנתרגם זאת לתרגיל , ( )  p  p :תשובה מספר  4היא הנכונה.
n
n
n
דרך פתרון ב' :הצבת מספרים.
נציב  .n=4 ,p=3לדני יש שלושה שקים ,בתוך כל אחד מהם יש ארבעה קלפים הממוספרים מ 1-עד  ,4מה הסיכוי שעל כל

1
הקלפים שישלוף דני רשום המספר  ?1הסיכוי לשלוף את המספר  1בכל אחת מהשליפות הוא
4

 ,הוא צריך לשלוף משלושה

שקים ולכן הוא חוזר על פעולה זו שלוש פעמים .אנחנו מעוניינים בפעולת כפל היות וכל הקלפים שהוא מוציא צריכים להיות

1 1 1 1
שווים ל"( 1-גם" ולא "או") .הסיכויים לכך שווים ל-
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* *  .כעת נציב את אותם המספרים בתשובות ונראה איזו

תשובה מובילה אותי לאותה התוצאה:

1
1
( 4 )1
n
p
3
p 3
()2

n 4

 ,אינו זהה לתוצאה שקיבלנו ,התשובה נפסלת.

 ,אינו זהה לתוצאה שקיבלנו ,התשובה נפסלת.

1
1
1
()3


np 4*3 12
1
1
( 3 )4
p
n
4

 ,אינו זהה לתוצאה שקיבלנו ,התשובה נפסלת.

ף זהה לתוצאה שקיבלנו ,זוהי התשובה הנכונה.

פרק אנגלית :1
מפתח תשובות נכונות:
.1

1

.6

1

.11

1

.16

1

.11

1

.1

1

.7

4

.11

1

.17

1

.11

1

.3

4

.8

3

13

3

.18

4

.4

4

.9

3

.14

4

.19

1

.5

3

.11

1

.15

3

.11

1

השלמת משפטים
.1

בעוד תזונה טובה הינה חיונית לילדים בכל הגילאים ,היא חשובה במיוחד במהלך השנה הראשונה לחיים.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -personally :1באופן אישי.
תשובה  -particularly :2במיוחד ,בפרט.
תשובה  -mutually :3באופן הדדי.
תשובה  -mercifully :4ברחמים.

.1

בני נוער עובדים לרוב מרוויחים רק חצי ממשכורתם של מבוגרים.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -earn :1מרוויח ,להרוויח.
תשובה  -omit :2השמיט ,זנח.
תשובה  -wrap :3עטף ,כרך.
תשובה  -leak :4נזילה ,דליפה.

.3

בעוד מרבית הכדורים הינם עגולים ,כדור פוטבול אמריקני הינו בעל צורה אובלית.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  -smell :1ריח.
תשובה  -sense :2חוש.
תשובה  -score :3תוצאה.
תשובה  -shape :4צורה.

.4

המונח "חירשות" מתייחס לטווח מגבלות ,מקושי בשמיעת קולות מסוימים עד כדי היעדר שמיעה מלא.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  -solution :1פתרון.
תשובה  -principle :2עקרון.
תשובה  -interest :3עניין ,התעניינות.
תשובה  -absence :4היעדר ,היעדרות.

.5

במהלך המאה ה ,16-בריטניה וספרד היו יריבות מרות; מאבק הכוחות ביניהן הוביל בסופו של דבר למלחמה.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  -foreigners :1זרים ,נוכרים.
תשובה  -spectacles :2מחזה ,מפגן.
תשובה  -rivals :3יריבים.
תשובה  -reminders :4תזכורות.

.6

למרות נופה השופע ,גינאה החדשה בקושי מהווה גן עדן טרופי.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -whether :1אם ,במידה ו...
תשובה  -despite :2למרות.
תשובה  -before :3לפני.
תשובה  -since :4מאז.

.7

פיזיקאים סוף סוף עונים על החידה שהפליאה אותם מאז גילוי החלקיק התת אטומי לפני כמעט ארבעים שנה.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  -arranged :1סידר.
תשובה  -defined :2הגדיר.
תשובה  -measured :3נמדד.
תשובה  -puzzled :4הפליא ,התמיה.

.8

פרנץ שוברט היה מלחין רב-גוני אשר כתב סימפוניות ,אופרות ,יצירות לרביעיית כלי מיתר ,שירים ויצירות עבור הפסנתר.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  -malicious :1מרושע ,זדוני.
תשובה  -hilarious :2משעשע ,מעורר צחוק.
תשובה  -versatile :3רב גוני ,מגוון.
תשובה  -maternal :4אימהי.

ניסוח מחדש
.9

ב ,1815-כתב ג'ון אדאמס" :אני בספק אם ישנו אדם בעולם שהיה בעל השפעה על יושבי העולם או ענייניו בשלושים השנים
האחרונות שהייתה מרובה יותר מזו של תום פיין".
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  :1ג'ון אדאמס כתב ב 1815-שבמשך שלושים שנה הוא הושפע מתום פיין וכן מאנשים שונים.
המשפט המקורי מתייחס להשפעה של תום פיין על העולם ולא להשפעתו על ג'ון אדאמס .התשובה נפסלת.
תשובה  :2למרות שהוא פקפק ביכולתו של תום פיין להשפיע על אנשים ,ג'ון אדאמס הודע שפיין היה דמות חשובה בעולם בין
השנים .1775-1815
לא נאמר במשפט המקורי שאדאמס פקפק ביכולותיו של תום פיין ,להיפך ,הוא מאמין שתום פיין היה אדם בעל השפעה רבה
על העולם .התשובה נפסלת.
תשובה  :3לפי ג'ון אדאמס ,תום פיין וודאי השפיע על אנשי העולם וענייניו יותר מכל אדם אחר בין השנים  1775ל.1815-
התשובה תואמת את המשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4רק ב 1775-ג'ון אדאמס הבין כמה השפעה הייתה לתום פיין על כל הדברים הסובבים אותו.
לא נאמר מתי אדאמס הבין מהי רמת השפעתו של תום פיין ,התשובה נפסלת.

 .11ישנם היסטוריוני אומנות הטוענים שהביקורות על התערוכה האחרונה של פיקאסו בניו-יורק היו לחלוטין בלתי מוצדקות.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  :1הביקורת על התערוכה האחרונה של פיקאסו בניו-יורק הייתה לחלוטין בלתי מוצדקת ,לפי היסטוריוני אומנות
מסוימים .תשובה זו תואמת במדויק את המשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2התערוכה האחרונה של פיקאסו בניו-יורק קיבלה ביקורות ממרבית היסטוריוני האומנות ,אך שובחה באופן גורם
בידי אחרים.
לפי המשפט המקורי ,היסטוריוני האומנות לא היו אלה שביקרו את תערוכתו של פיקאסו אלא האמינו שהביקורת שאותה
התערוכה קיבלה (בידי אנשים אחרים) ביקורת בלתי מוצדקת .בנוסף ,לא צוין מי שיבח או פסל את התערוכה .התשובה אינה
תואם את המשפט המקורי ולכן נפסלת.
תשובה  :3ישנם היסטוריוני אומנות אשר התלוננו שתערוכתו העדכנית של פיקאסו בניו-יורק לא תוכננה כראוי.
שוב ,לפי המשפט המקורי היסטוריוני האומנות לא היו אלה שביקרו את תערוכתו של פיקאסו אלא האמינו שאותה התערוכה
קיבלה (בידי אנשים אחרים) ביקורת בלתי צודקת .לא צוין דבר בדבר תכנון התערוכה .התשובה אינה תואמת את המשפט
המקורי ולכן נפסלת.

תשובה  :4בניגוד למרבית המבקרים ,היסטוריוני אומנות כתבו ביקורות אוהדות על תערוכתו האחרונה של פיקאסו בניו-יורק.
שוב ,לפי המשפט המקורי היסטוריוני האומנות לא היו אלה שביקרו את תערוכתו של פיקאסו אלא האמינו שאותה התערוכה
קיבלה (בידי אנשים אחרים) ביקורת בלתי צודקת .התשובה אינה תואמת את המשפט המקורי ולכן נפסלת.
 .11כיצד יכול אדם לסכם את התרשמותו מספרו המוזר ביותר של ג'ון ארווינג?
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1כיצד ג'ון אירווינג כלל תיאורים בלתי-שגרתיים כה רבים בספר אחד?
תשובה זו אינה עוסקת בהתרשמות של אדם מספרו של ג'ון אלא מתוכנו של הספר ,ולכן אינה תואמת את המשפט המקורי,
התשובה נפסלת.
תשובה :2קשה לסכם את מחשבותיך על ספרו המוזר של ג'ון אירווינג .התשובה תואמת את המשפט המקורי ,זוהי התשובה
הנכונה.
תשובה  :3מה ישנו בספרו של ג'ון אירווינג שהופך אתו לספר כה מוזר?
תשובה זו אינה מתמקדת בהתרשמויות של אדם מספרו של ג'ון אלא בתוכנו המוזר ,התשובה אינה מתאימה למשפט המקורי
ולכן נפסלת.
תשובה  :4כל מי שקורא את ספרו הביזארי של ג'ון אירווינג מתרשמים ממנו.
לפי המשפט המקורי ,קשה לסכם את ההתרשמות מספרו המוזר של ג'ון אירווינג ,אין הדבר אומר שהקורא התרשם מספר זה.
התשובה אינה תואמת את המשפט המקורי ולכן נפסלת.
 .11פורצלן ,הן תערובת קשה והן רכה ,הינו בעל מאפיינים מסוימים כגון שקיפות חלקית וגימור חלק ,מה שהופך אותו לחומר
עדיף על פני כלי חרס.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1פורצלן מתערובת קשה ורכה ,שלא בשונה מכלי חרס ,מאופיין בגימור חלק ובשקיפות חלקית.
לפי המשפט המקורי ,פורצלן עדיף על פני כלי חרס היות ודווקא לפורצלן (ולא לכלי חרס) ישנן תכונות כגון שקיפות חלקית
וגימור חלק .לפי תשובה זו גם כלי חרס מקיימים תכונות אלו .התשובה אינה תואמת את המשפט המקורי ולכן נפסלת.
תשובה  :2שקיפות חלקית וגימור חלק הינן חלק מהתכונות שהופכות פורצלן מתערובת רכה וקשה לעדיף על פני כלי חרס.
התשובה תואמת את המשפט המקורי ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3ישנו ביקוש רב לכלי חרס היות והגימור החלק והשקיפות החלקית שלהם זהה לזו של הפורצלן בעל התערובת הרכה
והקשה.
המשפט המקורי לא התייחס לביקוש ,בנוסף ,נאמר שתכונות השקיפות החלקית והגימור החלק מתקיימות דווקא בפורצלן ולא
בכלי החרס ,מה שהופך את הפורצלן לעדיף על פני כלי החרס .תשובה זו אינה תואמת את המשפט המקורי ולכן נפסלת.
תשובה  :4המאפיינים העיקריים והנפוצים בפורצלן מתערובת קשה ורכה ,וחלק מתת הסוגים של כלי החרס ,הינם שקיפות
חלקית וגימור חלק.
לפי המשפט המקורי ,התכונות שקיפות חלקית וגימור חלק מתקיימות אצל הפורצלן אך לא בכלי החרס ,לא הייתה התייחסות
לתת סוגי כלי חרס .התשובה אינה תואמת את המשפט המקורי ולכן נפסלת.

קטע קריאה 1
 .13התשובה הנכונה היא (.)3
בשורה  4נאמר שהורים צריכים לעקוב אחר מספר הנחיות בכדי להקל על בחירת שם לילדם ,לאחר מכן שורה  5נפתחת במילה
"( "firstראשית) ,מילה זו מתייחסת לאותן ההנחיות ,תשובה מספר  3היא הנכונה.
 .14התשובה הנכונה היא (.)4
לפי שורות  ,7-12מישל בריידי מספרת כיצד היא ובעלה התקשו להגיע להסכמה בנוגע לשמם שיינתן לבתם ,היא הציעה את
השמות 'קיסר'' ,אלכסנדר' ו'-ויקטוריה סומר' ואילו בעלה האמין ששמות אלה מוזרים מדי ותמך בשמות דוד ,מרי וקווין,
מישל האמינה ששמות אלה משעממים מדי .מכאן שמישל ,בניגוד לבעלה ,רצתה לתת לבתה שם יוצא דופן .תשובה מספר 4
היא הנכונה.

 .15התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  :1הפסקה אינה מסבירה מה הופך ילדים לפופולריים ,אלא מתמקדת במציאת שם אופנתי ופופולרי לילד .התשובה
נפסלת .
תשובה  :2הפסקה מציינת ששמות מסוימים הינם פופולריים יותר מאחרים ,אך אינה מסבירה מדוע שם אחד הינו פופולרי
יותר מהאחר .התשובה נפסלת.
תשובה  :3מציאת שמות ילדים אופנתיים -הפסקה אכן עוסקת בנושא זה ,היא מבהירה שהורים רבים רוצים לתת לילדם שם
אופנתי ,שיהיה ייחודי ופופולרי ,ומסבירה היכן ניתן למצוא שמות כאלו .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4הפסקה אינה מפרטת מהם שמות שילדים אוהבים ואינם אוהבים ,התשובה אינה נכונה.
 .16התשובה הנכונה היא (.)1
הפסקה האחרונה מצביעה על הבעייתיות בבחירת איות שגוי מראש של שם מסוים .לפי פסקה זו ילדים עם שם שאינו מאוית
כראוי תמיד יצטרכו לתקן את האיות וההגייה של שמם ,ובנוסף מוזכר מחקר שהראה שאנשים בעלי איות מסורתי ותקין של
שמם הינם מצליחים ,פופולריים ושמחים יותר מאשר אנשים בעלי איות שגוי .לפי כל אלה ניתן לקבוע שהסופר אינו מאמין
שצריך למצוא שם בעל איות יוצא דופן עבור שמות הילדים .תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .17התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1לעזור לילדך להפוך לפופולרי -רק הפסקה השלישית עוסקת בפופולריות הילדים ,תשובה זו אינה רלוונטית לכלל
הטקסט ולכן נפסלת.
תשובה  :2מציאת שם עבור ילדך -תשובה זו אכן רלוונטית לכלל הטקסט .הפסקה הראשונה מסבירה את הקושי במציאת שם
לילד ,הפסקה השנייה מצביעה על חוסר הסכמה אפשרית בין הורים בעת בחירת שם והחשיבות של בחירת שם יחד ומראש,
הפסקה השלישית מצינת שהורים מעוניינים לתת לילדם שם אופנתי ואילו האחרונה עוסקת במתן שם באיות יוצא דופן .זוהי
התשובה הנכונה.

תשובה  :3הנחיות להורים שלרוב אינם מסכימים -תשובה זו יכולה אולי להיות רלוונטית לפסקה השנייה בלבד ,וגם בפסקה זו
ההורים לרוב מסכימים על דברים רבים ודעותיהם מנוגדות רק בנוגע למתן השם לבתם .התשובה אינה רלוונטית לכלל הטקסט
ולכן נפסלת.
תשובה  :4השוואה בין שמות הורים וילדים -לאורך כלל הטקסט לא נעשתה כלל השוואה בין שמות ההורים לשמות ילדיהם,
התשובה נפסלת.

קטע קריאה 1
 .18התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  :1הקטע אינו סוקר מחקר אחרון של זאולוגיים ימיים כלל ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2הקטע אכן מתאר בפירוט את הדיונון הענק ,אך הוא אינו יוצר השוואה בין חיה זו לחיות ימיות אחרות .התשובה
אינה נכונה.
תשובה  :3רק הפסקה השנייה ,ומעט מהשלישית ,עוסקת בעבודתו של ריצ'רד אליס .תשובה זו הינה חלקית ,היא לא מתייחסת
לדיונון ואינה מבטאת הרעיון המרכזי של הקטע .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4כלל הקטע אכן דן ביצור הימי המסתורי ,הדיונון הענק ,ובספרו של אליס העוסק בדיונון זה .זוהי התשובה הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא (.)1
לפי שורות  ,5-2הדיונון הענק משתמש בזרועות הציד שלו בעדי לגרור מלחים ואף ספינות שלמות לתוך מעמקי הים ,ניתן
להסיק מכך שמלחים אלה מומתים על ידי הדיונון .תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא (.)2
הפסקה השנייה מספקת רקע ומידע בנוגע לאליס ולספרו החדש "מפלצות הים" .פסקה זו אינה מסבירה מדוע אליס התעניין
דווקא בדיונון ,כיצד הוא נעשה קריפטוזואולוג וודאי לא יוצרת השוואה בין ספרו של אליס לספרים אחרים בנושא .תשובה
מספר  2היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא (.)2
פירוש המילה  subsequentlyהינו 'כתוצאה מכך או בעקבות' ,מכאן שהשימוש במילה זו בשורה  12משמעותו 'בעקבות
עבודתו על הספר מפלצות הים פיתח אליס אובססיה בנוגע לדיונון' .תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא (.)1
בשורות  21-24מתואר כי מדענים מצאו שלוויתני זרע נהגו לאכול כמויות אדירות של דיונוני ענק ,דבר זה תומך בהנחה שישנו
מאבק בין דיונוני הענק (שלא רוצים להיאכל) לבין הלווייתנים (שרוצים לאכול את הדיונונים) ,תשובה מספר  1היא הנכונה.

פרק אנגלית :1
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השלמת משפטים

.1

ממוקמת  114מטרים מתחת לגובה פני הים ,יריחו הינה אחת הערים הנמוכות בעולם.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -lowest :1הנמוך ביותר.
תשובה  -flattest :2השטוח ביותר.
תשובה  -heaviest :3הכבד ביותר.
תשובה  -smallest :4הקטן ביותר.

.1

שלושת הצבעים המופיעים בדגל ההודי מייצגים את שלושת קבוצות הדת הראשיות של המדינה.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -construct :1בנה ,הרכיב ,הקים.
תשובה  -represent :2לייצג.
תשובה  -surround :3הקיף ,כיתר.
תשובה  -determine :4לקבוע ,להכריע.

.3

בעוד שניתן להכין וודקה כמעט מכל חומר המסוגל לתסוס ,דגן מפיק את האיכות הטהורה והחלקה ביותר.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -amount :1כמות.
תשובה  -quality :2איכות.
תשובה  -space :3חלל.
תשובה  -route :4מסלול.

.4

יערות מספקים מגוון חומרים חשובים מלבד עץ ,כמו שמנים ,שעוות ולטקס.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -besides :1מלבד ,חוץ מ...
תשובה  -without :2ללא.

תשובה  -inside :3בתוך.
תשובה  -around :4סביב.

.5

הגנים בג'יוורני ,היכן שקלוד מונה חי בין השנים  1883ל ,1916-היוו השראה למרבית מציוריו הטובים ביותר.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -inspired :1היווה השראה.
תשובה  -resented :2התרעם ,התמרמר.
תשובה  -defied :3התנגד ,התחמק ,המרה.
תשובה  -excluded :4דחה ,שלל ,מנע.

.6

בספר ההמשך של ספרו של ג'ון דוס פאסון  ,the forty second parallelחלק מהדמויות מופיעות מחדש וחלק מהדמויות
החדשות מוצגות לראשונה.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -insulted :1העליב.
תשובה  -introduced :2הוצג לראשונה ,הוצג.
תשובה  -instructed :3הנחה ,הדריך.
תשובה  -informed :4יידע ,עדכן.

.7

דו"ח עדכני של משרד החינוך של ארצות הברית בנושא אנאלפבתיות חושף כי מיליוני אמריקנים אינם יודעים כיצד לקרוא.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  -administration :1הנהלה.
תשובה  -persuasion :2שכנוע.
תשובה  -illiteracy :3אנאלפתיות ,בערות.
תשובה  -generosity:4נדיבות.

.8

היות וחלק כה גדול מתקציבה השנתי של ברית המועצות הוקצה לתעשיות צבאיות ,כמות בלתי מספקת של תקציבים היו
זמינים עבור מחקר ופיתוח אזרחי.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  -inevitable :1בלתי נמנע.
תשובה  -intolerable :2בלתי נסבל.
תשובה  -indifferent :3אדיש ,שווה נפש.
תשובה  -insufficient :4בלתי מספק.

ניסוח מחדש
.9

בימי הביניים ,יכולותיהן של המיילדות לעזור לנשים הרות הייתה גדולה יותר מיכולותיהם של רופאים.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  :1בימי הביניים ,רופאים למדו רבות מהמיילדות ,שהיו בעלות ניסיון רב יותר בסיוע לנשים הרות.
המשפט המקורי רק ציין שמיילדות יכול לעזור לנשים הרות יותר מאשר רופאים ,אך לא ציין שרופאים למדו ממיילדות.
התשובה הנפסלת.
תשובה  :2בימי הביניים ,רופאים ,ולא נשים מיילדות ,היו אחראים לעזור לנשים הרות.
לפי המשפט המקורי ,מיילדות יכלו לסייע לנשים הרות יותר מאשר רופאים ,לא ציינו מי היה אחראי על מתן העזרה .התשובה
נפסלת.
תשובה  :3בימי הביניים ,רופאים פחות יכלו לעזור לנשים הרות בהשוואה למיילדות .תשובה זו תואמת את המשפט המקורי,
זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4במהלך ימי הביניים ,הן רופאים והן מיילדות התקשו לסייע לנשים הרות.
המשפט המקורי לא התייחס לקשיים של הרופאים או המיילדות ,התשובה אינה תואמת את המשפט המקורי ולכן נפסלת.

 .11הוואנה הייתה יעד פופולרי עבור תיירים במחצית הראשונה של המאה ה ,11-אך התיירות שם הידרדרה לאחר שפידל
קסטרו השתלט על קובה ב.1959-
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  :1תיירות בהוואנה ,אשר הידרדרה במחצית הראשונה של המאה ה ,21-הידרדרה אף יותר לאחר  ,1151כאשר פידל
קסטרו השתלט על קובה.
לפי המשפט המקורי ,הוואנה הייתה יעד פופולרי לתיירות במחצית הראשונה של המאה ה ,21-כלומר התיירות פרחה בתקופה
זו ולא הידרדרה .התשובה אינה תואמת את המשפט המקורי ולכן נפסלת.
תשובה  :2פידל קסטרו ,אשר השתלט על קובה ב ,1151-עודד אנשים לנפוש בהוואנה ,אך הם נפשו שם באופן פחות תדיר
בהשוואה לתחילת המאה ה.21-
במשפט המקורי לא צוין שפידל קסטרו עודד אנשים לנפוש בהוואנה ,התשובה אינה תואמת את המשפט המקורי ולכן נפסלת.
תשובה  :3לאחר שפידל קסטרו השתלט על קובה ב ,1151-פחות אנשים נפשו בהוואנה בהשוואה למספר האנשים שנפשו
במחצית הראשונה של המאה ה ,21-תקופה בה אנשים רבים ביקרו בעיר .התשובה תואמת את המשפט המקורי ,זוהי התשובה
הנכונה.
תשובה  :4אף לפני שפידל קסטרו השתלט על קובה ב ,1151-הייתה ירידה במספר התיירים שביקרו בהוואנה ,אתר פופולרי
לתיירות בתחילת המאה ה.21-
לפי המשפט המקורי ,לפני עלייתו של פידל קסטרו הייתה הוואנה אתר פופולרי לתיירות ,והירידה הייתה בעקבות השתלטותו
ולא לפניה .התשובה אינה תואמת את המשפט המקורי ולכן נפסלת.

 .11מנהיגי המושבות האמריקניות זיהו בשלב מאוחר שפעריהם עם הפרלמנט הבריטי אינם ניתנים לפיוס וגישור.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1מנהיגי המושבות האמריקניות הבינו בהדרגה שהם צריכים ליצור ממשלה השונה מהפרלמנט הבריטי.
המשפט המקורי עוסק בפערים בין מנהיגי המושבות האמריקניות לבין הפרלמנט הבריטי ,ולא מצין כלל הקמת ממשלה
אמריקנית .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2מנהיגי המושבות האמריקניות לא הבינו תחלה שהקונפליקט בינם לבין הפרלמנט הבריטי אינו ניתן לפתרון .תשובה
זו תואמת את המשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3מנהיגי הפרלמנט הבריטי זיהוי בשלב מאוחר בלבד את המושבות האמריקניות כאומה עצמאית.
המשפט המקורי עוסק בהבנה והזיהוי של המנהיגים האמריקנים ולא הבריטים ,וכן אינו מתייחס לאמריקנים כאומה עצמאית.
התשובה אינה תואמת את המשפט המקורי ולכן נפסלת.
תשובה  :4מנהיגי הפרלמנט הבריטי החלו להבין אט-אט שהפערים ביניהם לבין המושבות האמריקניות אינם ניתנים לפיוס
וגישור.
לפי המשפט המקורי ,תהליך ההבנה הינו של מנהיגי המושבות האמריקניות ולא של מנהיגי הפרלמנט הבריטי ,התשובה אינה
תואמת את המשפט המקורי ולכן נפסלת.
 .11בשנים האחרונות ,השימוש ללא הבחנה במונח "מעצב פנים" הפך אותו כמעט לחסר משמעות.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  :1המונח "מעצב פנים" כמעט ואיבד ממשמעותו בשנים האחרונות היות ונעשה בו שימוש בקלות כה רבה .זוהי
התשובה הנכונה.
תשובה  :2אנשים רבים כיום משתמשים במונח "מעצב פנים" ,אך רק מעטים מהם יודעים מהי משמעותו האמיתית של מונח
זה .המשפט המקורי אינו מציין שמעטים יודעים מהיו משמעותו של המונח ,אלה שמשמעותו הולכת ואובדת .התשובה נפסלת.
תשובה  :3לאחרונה ,אפילו אלו הקוראים לעצמם "מעצבי פנים" החלו להרגיש שהמקצוע שלהם אינו משמעותי .המשפט
המקורי מתייחס לפגיעה במשמעות המונח "מעצב פנים" ולא במשמעות המקצוע עצמו .התשובה אינה נכונה ולכן נפסלת.
תשובה  :4אנשים רבים נעשו לאחרונה מעצבי פנים כביכול עד שהמקצוע איבד את משיכתו.
לפי המשפט המקורי ,משמעות מונח "מעצב פנים" איבד ממשמעותו ,ולא משמעות המקצוע עצמו .התשובה אינה נכונה.

קטע קריאה 1
 .13התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1הסיפור "תג האומץ האדום" אכן מוזכר בפסקה הראשונה ,איך פרטי הסיפור אינם מגוללים בטקסט זה ,כי אם
סיפור חייו של הסופר .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2כלל הקטע מתאר את חייו של הסופר סטפן קריין .פסקת הפתיחה מציינת את סיפורו הידוע ביותר ,הפסקה השנייה
מגוללת את סיפור חייו בקצרה עד למותו ,הפסקה השלישית מתארת כיצד הוא השתדל לחוות חוויות מתוך הסיפורים אותם
כתב ,הרביעית מפרטת מעט על משפחתו והפסקה החמישית מתארת את התמרדותו ומסכמת במשפט קצר את דמותו .זוהי
התשובה הנכונה.
תשובה  :3לא נעשתה השוואה כלל בין עבודותיו של קריין לעבודות אחרות ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4רק הפסקה הרביעית מציינת איך חייו של קריין היו טרגיים ,לא נכון לקבוע שזוהי מטרתו העיקרית של הקטע.
התשובה נפסלת.

 .14התשובה הנכונה היא (.)2
הפסקה השנייה מתארת את חייו של הסופר המפורסם סטפן קריין .היא מתחילה מהסבר על המקום בו הוא גר ,ההתחברות
לסופרים מפורסמים ,הגעה לגדולה ומשם הצטברות חובות ,פירוט קטן על כמות החומר שהוא כתב ולבסוף הסיבה למותו.
הפסקה למעשה מסכמת את סיפור חייו בקצרה ,תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .15התשובה הנכונה היא (.)2
לפי שורות  ,11-12מרבית הסופרים כותבים על חוויותיהם ,ואילו קריין השתדל לעשות את ההפך -לחוות את הדברים עליהם
כתב .המשך הפסקה מביא לכך דוגמאות ,כיצד כתב על המלחמה ובעקבות זאת נעשה חייל ,כיצד כתב על פרוצה ובהמשך
התאהב בפרוצה .מכאן שהפסקה למעשה מציגה את מערכת היחסים יוצאת הדופן בין חיי קריין לבין כתיבתו ,השונה ממערכת
היחסים המקבילה בקרב מרבית הסופרים .תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא (.)1
לפי שורות  ,11-21אגנס ,אחותו של קריין ,עודדה את התעניינותו הספרותית המוקדמת .היות וקריין נעשה סופר בסופו של
דבר ,ניתן להסיק שאגנס הייתה חשובה לקריין ושהיא השפיעה עליו .תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .17התשובה הנכונה היא (.)3
בשורות  21-22נכתב כי קריין התמרד כנגד חוקיה הקפדניים של משפחתו ,והדוגמה לכך הינה שתיית הבירה בגיל  .12מכאן
ניתן להסיק שמשפחתו של קריין התנגדה לשתיית הבירה בגיל זה .תשובה מספר  3היא הנכונה.

קטע קריאה 1
 .18התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  :1הקטע אינו יוצר השוואה בין כוחן של חברות סיגריות אמריקניות לבין זה של ממשלת ארצות הברית ,וודאי לא
קובע שכוחה של האחת גובר על האחרת .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2הקטע מזכיר שוב ושוב את פופולריות הסיגריות האמריקניות במזרח הרחוק אך לא בעולם כולו .התשובה אינה
נכונה.
תשובה  :3רק הפסקה השלישית מתייחסת למאמצי פעילים אמריקנים הפועלים כנגד עישון ,לא ניתן לקבוע שזהו החלק
המרכזי של הטקסט .התשובה נפסלת.
תשובה  :4כלל הקטע כולו עוסק בעובדה שממשל ארצות הברית וחברות סיגריות אמריקניות מעודדים זרים לעשן סיגריות
אמריקניות .זוהי התשובה הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא (.)3
לפי שורות  ,1-4ב 15-השנים האחרונות צריכת הסיגריות בארצות הברית ירדה באופן משמעותי .אם כן ,ניתן לשער כי חברות
ייצור הסיגריות סבלו בהתאם מהפסד כלכלי ,אולם הדבר אינו כך וחברות אלו לא נפגעו כלכלית ,זוהי העובדה המפתיעה
בפסקה הראשונה .תשובה מספר  3היא הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1כלל הפסקה השנייה מסבירה כיצד חברות הסיגריות האמריקניות ,בעידודו של הממשל האמריקאי ,מרחיבות את
שוק המכירות שלהן וגורמות ליותר תושבי אסיה לעשן את הסיגריות הללו ,ועל כן לא ניתן לקבוע שהממשל האמריקני מנסה
להפחית את כמות המעשנים במדינות הזרות .התשובה נפסלת.
תשובה  :2לפי שורות  ,12-13חברות הסיגריות האמריקניות "מפעילות לחץ" על מדינות כמו סין ,יפן וטייוואן לקנות סיגריות
אלה בעזרת תעריפי הייבוא והורדת מחירי המיסים ,מכאן ניתן להסיק שבעבר תעריפים ומיסים אלה לא אפשרו לאנשים
ממזרח אסיה לקנות את הסיגריות אולם כיום הם יכולים לעשות זאת (הרי שסיגריות אלה אכן נעשו כה פופולריות) .זוהי
התשובה הנכונה.
תשובה  :3לא הייתה התייחסות לערכם של מיסי הסיגריות בארצות הברית ,וודאי לא של מיסי הייבוא היות וסיגריות אלה
מיוצרות בארצות הברית .תשובה זו אינה נכונה.
תשובה  :4לא הייתה התייחסות לתעריף ומיסי סיגריות בארצות הברית עצמה ,ולכן לא ניתן לקבוע שהם בוטלו בשל לחצים.
התשובה אינה נכונה.
 .11התשובה הנכונה היא (.)2
לפי שורות  ,13-12נוצר מצב אבסורדי בו אחד ממשרדי הממשלה מתריע ומזהיר בפני סיגריות ,בעוד האחר מעודד עישון מחוץ
למדינה .המילה "האחר" מתייחסת למשרד ממשלתי אחר ,ל agency-אחר ,תשובה מספר  2היא הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא (.)4
הפסקה השלישית מציגה ביקורת על הממשל האמריקני המעודד ייצוא ומכירת סיגריות הפוגעות באופן כה קשה בבריאות .לא
מפורט דיון בנוגע למאמציו של  ,C. koopצוין שישנם קמפיינים נגד חברות סיגריות אמריקניות אך לא פורט על קמפיינים
אלה ,וודאי שלא נאמר שממשל ארצות הברית מזהיר זרים מפני עישון (ההפך ,הוא מעודד אותם לעשן) .תשובה מספר  4היא
הנכונה.

