
 

163 

 ניתוח פסקה

 פתרונות - 2ניתוח פסקה יחידה 

 תשובה שאלה תשובה שאלה תשובה שאלה תשובה שאלה

1. (4) 6. (3) 11.  (3)  16. 2) ) 

2. (1) 7. (1) 12.  (3)  17. 2) ) 

3. (1) 8. (3) 13.  (3)  18.  (3)  

4. (3) 9. (1) 14.  (4)  19.  2) ) 

5. (4) 10. (3) 15.  2) ) 20.  (4)  

 :הסברים

 .הסבר:)4(היא תשובה התשובה הנכונה  .1

מן התוצר הלאומי הגולמי, זה אינו הרב ולכן זו אינה  16%נאמר כי החקלאות תורמת  (1)

 התשובה הנכונה.

נאמר כי ישנם מרבצי חומרים אשר תורמים לכלכלה אולם לא נאמר עד כמה ולכן זו  (2)

 אינה התשובה הנכונה.

וינים גורמים חשובים נאמר כי הכללה מבוססת על תעשייה, חקלאות ותיירות אולם מצ (3)

 נוספים ולכן זו אינה התשובה הנכונה.

מכוח העבודה במשק, כלומר כמעט חצי  40%-נאמר כי החקלאות  מעסיקה קצת יותר מ (4)

 ולכן זו התשובה הנכונה.

 .הסבר:)1(התשובה הנכונה היא תשובה  .2

עיקר דבריה של רות אלמוג עוסק במשבר אבדן הזהות של המומר ולכן זו התשובה  (1)

 כונה.הנ

בדבריה של רות אלמוג נאמר כי ישנו בהמרת הדת אבדן זהות ולא רק החלפת זהות,  (2)

 ותהליך זה הוא שטראומטי, ולכן זו אינה התשובה הנכונה.

נאמר אמנם כי המרת הדת יכולה להתבצע מאונס ומבחירה אולם זו אינה הטענה  (3)

 המרכזים בפסקה, ולכן זו אינה התשובה הנכונה.

רות אלמוג כי המרת דת משמעותה אבדן זהות ולא החלפת זהות, ולכן בדבריה מדגישה   (4)

 זו אינה התשובה הנכונה.

 .הסבר:)1(התשובה הנכונה היא  .3

מתואר בפסקה שיתוף פעולה בין אברי החישה לתרגום במוח שיוצר את חוויית החושים  (1)

 ולכן זו התשובה הנכונה.

ה לאחר פגיעה מוחית תהיה היות והמוח הוא שאחראי על תרגום המידע, על פי הפסק (2)

 פגיעה בתהליך החישה כולו ללא הבדל בין החושים ולכן זו אינה התשובה הנכונה.

ללא החלק במוח שאחראי על התרגום לא תהיה חוויית חישה על פי הפסקה, ולכן זו  (3)

 אינה התשובה הנכונה.

 .לא נאמר בפסקה דבר על פיצוי במקרה של פגיעה ולכן זו אינה התשובה הנכונה (4)

 .הסבר:)3(התשובה הנכונה היא תשובה  .4

לא נאמר בפסקה כי הרפואה הקהילתית אינה סובלת ממצוקות, להיפך, ולכן זו אינה  (1)

 התשובה הנכונה.

העיסוק הינו מפתיע,  -נאמר אמנם כי קיימים הבדלי שכר אך לא ניתן להסיק כי לכן אי (2)

 ולכן זו אינה התשובה הנכונה.



 

164 

 ניתוח פסקה

לגבי פגיעה אפשרית ברפואה הקהילתית, ניתן להבין כי היות ורק לאחרונה עלו טענות  (3)

 העיסוק בכך הינו מפתיע ולכן זו התשובה הנכונה. -אי

לא נאמר דבר על כך שמצוקות הרפואה הקהילתית מטופלות ולכן זו אינה התשובה  (4)

 הנכונה.

 .הסבר:)4(התשובה הנכונה היא תשובה  .5

עט שנים שנים ובסופה כי נאמר בתחילת הפסקה כי המקצוע נדחק לצד במשך לא מ (1)

השנה ההישגים מגיעים לפסגות חדשות, נשאלנו מה אינו נכון ולכן זו אינה התשובה 

 הנכונה.

נאמר כי ההישגים המשמעותיים האחרונות הושגו בתחילת שנות האלפיים ולכן זו אינה  (2)

 התשובה הנכונה.  

 צוינו שלושה זוכים במדליית ארד ולכן זו אינה התשובה הנכונה. (3)

 אמר כי המקצוע זוכה השנה לפגות חדשות ולכן זו התשובה הנכונה.נ (4)

 .הסבר:)3(התשובה הנכונה היא תשובה  .6

נאמר כי בשנים האחרונות התנועה נעה אל המיינסטרים, נשאלנו מה לא ניתן לומר ולכן  (1)

 זו אינה התשובה הנכונה.

ולכן זו אינה נאמר כי התנועה מתבססת על טיעונים אקולוגיים, בריאותיים ומוסריים  (2)

 התשובה הנכונה.

אולם לא דובר על  70-נאמר כי התנועה הוסיפה לאג'נדה שלה עקרונות בשנות ה (3)

 פופולריות, ולכן זו התשובה הנכונה.

 ולכן זו אינה התשובה הנכונה. 1944נאמר כי המונח נטבע בבריטניה בשנת  (4)

 .הסבר:)1(התשובה הנכונה היא תשובה  .7

לבנים ואף צוינו דרכים להתמודד עמה ולכן זו התשובה  נאמר כי התופעה נפוצה בקרב (1)

 הנכונה.

 נאמר כי התופעה נפוצה בקרב אוכלוסיות לבנות בלבד, לכן זו אינה התשובה הנכונה (2)

 נאמר כי התופעה נפוצה בקרב גברים ונשים כאחד, לכן זו אינה התשובה הנכונה. (3)

 כונה.צוינו דרכים להתמודד עם התופעה, ולכן זו אינה התשובה הנ (4)

 .הסבר:)3(התשובה הנכונה היא תשובה  .8

נאמר כי הנגיף יכול לעבור מאדם לאדם וכן כי יש נו חשש של השלטונות מפני טרור  (1)

 ביולוגי אולם אין קונפליקט ישיר ביניהם ולכן זו אינה התשובה הנכונה.

שיר נאמר כי ישנם ניסיונות וכן כי ישנו חשש להדלפות אולם אין בין השניים קונפליקט י (2)

 ולכן זו אינה התשובה הנכונה.

קיים בבירור ניגוד אינטרסים ישיר בין שלטונות ארה"ב החוששים מטרור ביולוגי לבין  (3)

 הצורך להבין כיצד פועל נגיף שפעת העופות ולכן זוהי התשובה הנכונה.

 לא נאמר כלל כי אין צורך לברר כיצד פועל הנגיף ולכן זו אינה התשובה הנכונה. (4)

 הסבר: (.1ונה היא )התשובה הנכ .9

ע"פ אנדרסון, שפה חדשה נוצרת על חשבון שפה שלטת קודמת והיא זו שתביא ליצירת  (1)

 קהילות חשדות ולכן זו התשובה הנכונה.

התודעה ודימוי השייכות לקהילה אינם יוצרים שפה, אלא באים לידי ביטוי בשפה  (2)

 ה זו אינה נכונה.משותפת. ערעור השפה יביא לכדי יצירת קהילות חדשות ולכן תשוב

המציאות הוירטואלית מובאת בקטע כדוגמא ליצירת קהילה חדשה. קיום טכנולוגיה  (3)

המאפשרת כרסום בקהילות הקיימות הוא שיוביל בהכרח ליצירת קבילה חדשה, אך אין 

בין השניים ובנוסף, מדובר במקרה ספציפי ולא בתמצות התהליך ולכן  ישירקשר 

 תשובה זו אינה נכונה.
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ה זו על פניה נכונה אך אין היא ממצה את התהליך המתואר ולכן זו אינה התשובה תשוב (4)

 הנכונה.

 הסבר: (.3התשובה הנכונה היא ) .10

הסדרה, כתוכנית ישנה, חסרה את התחכום המתאפיין בריבוי "רפרנסים" ולכן תשובה זו  (1)

 אינה נכונה.

 ו אינה נכונה.הסדרה אכן מוצגת כשנונה, אך לא כמתוחכמת עלילתית ולכן תשובה ז (2)

הסדרה מוצגת בראי הזמן, התשובה מציגה את תגובותיו של הצופה המודרני לסדרה  (3)

 המתאפיינת באופן שונה ממקבילותיה בהווה ולכן זו התשובה הנכונה.

על פי הפסקה לא ההומור בתוכנית הוא מיושן, אלא רמת התחכום העלילתי ולכן תשובה  (4)

 זו אינה נכונה.

 הסבר: (.3התשובה הנכונה היא ) .11

לפי הפסקה, משתמע כי רפרנט היא מילה לועזית שפירושה דבר אשר אליו מתייחסים  (1)

 באמצעות ביטוי לשוני כלשהו ולכן תשובה זו אינה נכונה.

לפי הפסקה, רפרנס הינו קשר בין שני מושגים או גופים נפרדים, ולכן תשובה זו אינה  (2)

 נכונה.

מי וגם אבסטרקט. תשובה זו איננה נאמר בפסקה כי האובייקט יכול להיות גם גש (3)

 משתמעת מן הפסקה ולכן היא התשובה הנכונה.

 " ולכן תשובה זו אינה נכונה.-"מקורו מ –המילה "נגזר" משמעותה  (4)

 הסבר: (.3התשובה הנכונה היא ) .12

כמו לבין המתכנת...  המחשב....לפי הפסקה, שפת התכנות "במהותה נועדה לגשר בין  (1)

טובה בין המתכנתים" התשובה יכולה להשתמע ולכן אינה  תקשורת גם לאפשר

 התשובה הנכונה.

המשמשים להפשטה... כגון מבני  כלים לפי הפסקה, שפות התכנות מציעות "מבחר (2)

בקרה... זאת במטרה להקל... הקריאה." התשובה יכולה להשתמע ולכן אינה התשובה 

 הנכונה.

"עיצוב הקוד" מובא כדוגמא לתהליך המתאפשר הודות לכלים המוצאים למתכנת ולא  (3)

 ונה.ככלי בפני עצמו . התשובה לא יכולה להשתמע מן הפסקה ולכן זו התשובה הנכ

המשמשים להפשטה..." המילה משמשים מעידה  כלים על פי הפסקה, מוצעים "מבחר (4)

 על מטרתם, תשובה זו יכולה להשתמע ולכן אינה נכונה.

 הסבר: (.3התשובה הנכונה היא ) .13

ידע עליו ניתן להתבסס בתהליך היצירה ולא המילה "עשיר" מתייחסת לעושר של מ (1)

 , ולכן תשובה זו אינה נכונה.לעושר כספי המאפשר יצירתיות

התרבות אכן מתוארת כמתפתחת בשלבים, ובהתבססות  היוצרים על קודמיהם, אך לא  (2)

כתוב דבר על חניכת היוצרים על ידי קודמיהם. כמו כן, החניקה היא תופעה שמונעת 

 תשובה זו אינה נכונה., והתפתחות תרבותית

הגנת היתר מונעת התפתחות משום שהיא לא מאפשרת התבססות על מקורות מהעבר  (3)

 מן הפסקה ולכן זו התשובה הנכונה. אכן משתמע –

הגנת היתר אכן מוצגת באופן שלילי, אך אין הדבר נכון לגבי "ההסתפחות" המוצגת  (4)

 ה. כדרך טבעית של החברה להתפתח ולכן תשובה זו אינה נכונ

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא תשובה ) .14

 לצורך תחושה ולא חיונית לתחושה, לכן תשובה זו אינה נכונה. חשובהנאמר כי הציפורן  (1)

לא הוזכר תהליך אבולוציוני, נאמר רק כי השערות וקרני החיות עשויות מחומר קרני  (2)

 זהה לזה שממנו עשויות הציפורניים, ולכן תשובה זו אינה נכונה.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%99
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כי הציפורן באופן כללי נועדה לשמור על קצות האצבעות מפני פגיעה ולא רק נאמר  (3)

 ברגליים, לכן תשובה זו אינה נכונה.

נאמר כי הציפורן מקבלת עצבוב רב שכן היא חשובה לצורך תחושה לכן יגיעו אליה  (4)

 עצבים רבים וזו התשובה הנכונה.

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא תשובה ) .15

קסילריות מהוות את הלסת העליונה ומתחברות על קו האמצע, נאמר כי העצמות המ (1)

כלומר באמצע הפנים. זה משתמע מן הפסקה ולכן זו אינה  -בחך העליון ומתחת לאף

 התשובה הנכונה. 

נאמר כי העצם המקסילרית מהווה את רצפת ארובת העין וכי היא משתתפת בבניית  (2)

י היא בונה את מרבית היקף ארובת החלק המרכזי של ארובת העין, לא ניתן למוד מכך כ

 העין ולכן זו התשובה הנכונה.

מתואר חיבור רב כיווני של העצמות המקסילריות למגוון עצמות אחרות בפנים, זה  (3)

 משתמע ולכן זו אינה התשובה הנכונה.

נאמר כי העצמות המקסילריות מרכיבות את הלסת העליוני ומתחברות בקו האמצע של  (4)

סיק מכך כי הן בונות את החך העליון ולכן זו אינה התשובה החך העליון, ניתן לה

 הנכונה.

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא תשובה ) .16

נאמר בפסקה כי הסרטים מציגים אבחנות לגבי הנוער האמריקני של היום, נשאלנו מה  (1)

 לא יכול להיות נושא בו יעסקו הסרטים ולכן זו אינה התשובה הנכונה.

וסקים בנוער האמריקני אולם לא בנוער בכל העולם נאמר בפסקה כי הסרטים ע (2)

 המערבי, ולכן זו התשובה הנכונה.

נאמר בפסקה כי הסרטים עוסקים בקו המיטשטש בין טוב לרע וכן כי הם עוסקים בנוער  (3)

 האמריקני של היום. ניתן להסיק תשובה זו מן הפסקה ולכן היא אינה התשובה הנכונה.

שאלה מי הם גיבורי התרבות של הנוער האמריקני נאמר בפסקה כי הסרטים עוסקים ב (4)

 העכשווי, ולכן זו אינה התשובה הנכונה.

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא תשובה ) .17

נאמר כי מדובר בתופעה תרבותית בולטת וכן כי מבקרי התרבות מעניקים לה ביקורות  (1)

 ובה הנכונה.שליליות, אולם לא הוזכר קונפליקט בין שתי עובדות אלו ולכן זו אינה התש

 -נאמר כי דעת המבקרים וחוקרי התרבית היא שלילית אולם ישנה הערצה מצד הקהל (2)

זהו הקונפליקט המוזכר בשאלה וההסבר לשאלה מדוע תופעת "האח הגדול" מעניינת, 

 ולכן זו התשובה הנכונה. 

העובדה כי הן המבקרים והן חוקרי התרבות מעניקים לתכנית ביקורות שליליות אינה  (3)

 וה קונפליקט ולכן זו אינה התשובה הנכונה.מהו

העובדה כי לפי התשובה מדובר בתופעה המעניינת ביותר בהיסטוריה של הטלויזיה  (4)

 המקומית אינה מהווה קונפליקט כלל ולכן זו אינה התשובה הנכונה.

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא תשובה ) .18

כזה ולכן זו אינה התשובה לא נאמר דבר בפסקה על הומניות ולא יכול להשתמע דבר ש (1)

 הנכונה.

לא הופיעה בפסקה התייחסות לשאלת העלויות הכלכליות של הפינוי ולכן זו אינה  (2)

 התשובה הנכונה.

הטוענים כי הפתרון אינו מציאותי מבססים זאת, על פי הפסקה, על כך כי ישנו מספר  (3)

ו התשובה גדול מדי של אנשים בגדה המערבית ואין דרך מציאותית לפנותם, ולכן ז

 הנכונה.
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נאמר בפסקה כי יש הטוענים כי הפתרון איננו מציאותי בימינו, מבלי להתייחס לזמנים  (4)

 אחרים ולכן זו אינה התשובה הנכונה.

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא תשובה ) .19

נאמר כי פרונציה היא סיבוב מדיאלי בו האגודל פונה לכיוון הגוף ולכן זו אינה התשובה  (1)

 הנכונה.

כי פרונציה היא סיבוב מדיאלי בו האגודל פונה לכיוון הגוף ולכן זו התשובה נאמר  (2)

 הנכונה.

נאמר כי סופינציה היא סיבוב לטראלי בו האגודל פונה החוצה מן הגוף ולכן זו אינה  (3)

 התשובה הנכונה.

ולכן זו אינה  -נאמר כי שתי התנועות הינן תנועות באמה, המערבות גם את כף היד (4)

 התשובה הנכונה.

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא תשובה ) .20

לא נאמר בפסקה כי עורקי הלב והמוח מועדים יותר להצטברות כולסטרול והתפתחות  (1)

 טרשת עורקים אחרים ולכן זו אינה התשובה הנכונה.

לא נאמר בפסקה כי ישנן מסות קשות יותר מאחרות כלל, לא כל שכן בהתייחסות  (2)

 ובה הנכונה.לעורקי הלב והמוח ולכן זו אינה התש

לא נאמר בפסקה כי העורקים המובילים את הלב והמוח הם צרים ומעדים לחסימות ולכן  (3)

 זו אינה התשובה הנכונה.

בפסקה מדובר על טרשת כמחלה היוצרת היצרות ומגדילה את הסיכון לחסימה. חסימה  (4)

זאת ניתן להסיק  -תוביל לסכנת חיים כאשר העורק מוביל לאיבר חיוני כמו הלב או המוח

 על פי הפסקה ולכן זו התשובה הנכונה.

  


