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 פתרונות - 3 מעורב בנה והסקהה
 

 תשובה שאלה

1. (2) 

2. (2) 

3. (2) 

4. (2) 

5. (4) 

6. (1) 

7. (4) 

8. (2) 

9. (4) 

10. (2) 

11. (1) 

 הסברים

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .1

-מאוד להבין את מסקנת החוקרים. מסקנתם היא שהמשחה "שןלפני שניגשים לתשובות חשוב 

 חור" טובה עבור מניעה של עששת. -קלין" טובה עבור טיפול בעששת והמשחה "אין

 כעת נעבור לתשובות:

קלין" חולים בעששת, אינה מתיישבת עם מסקנת -הקביעה כי רוב המשתמשים ב"שן .1

העששת. הקביעה כי רוב  החוקרים שטענו בעצמם שמשחה זו טובה לטיפול במחלת

חור" חולים בעששת, מעידה כי המשחה אינה מונעת עששת ולכן אינה -המשתמשים ב"אין 

 מתיישבת עם טענה החוקרים. תשובה זו אינה נכונה.

קלין" אינם חולים בעששת, מעידה כי משחה זו יעילה -הקביעה כי רוב המשתמשים ב"שן .2

-קרים. הקביעה כי רוב המשתמשים ב"אין בטיפול בעששת ולכן מתיישבת עם מסקנת החו

חור" אינם חולים בעששת, מעידה כי המשחה מונעת עששת ולכן מתיישבת עם טענה 

 החוקרים. תשובה זו נכונה.

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .2

בשאלות מסוג זה נתעלם מאחת התשובות האפשריות ונבדוק האם בין שאר הנתונים עדיין 

( סמי אינו מוכן שצבע המכונית יתחיל באות ס', אושרת 2מתשובה ) מתקיימת סתירה. נתעלם

מוכנה שצבע המכונית יהיה סגול  )אך אין זה מצב שמקובל על סמי( או שצבע המכונית יהיה 

( 2אדום, אושרת רוצה שהרכב ייוצר ביפן. בין שלושת הנתונים האלה אין סתירה ולכן תשובה )

 היא הנכונה.

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .3

 נבחן את התשובות:

לפי משפט זה, מי שחי בתאילנד ונהנה לאכול חרקים מסוכרים, לא אוכל אותם. לכן העובדה   (1)

שנטע ראתה אדם בתאילנד שאוכל חרקים מסוכרים ונהנה מכך סותרת את דבריו של רן. 

 תשובה זו אינה נכונה.

. כלומר אם הוא נהנה מכך, לא אוכל חרקים מסוכרים אלא אם הוא נהנה מכך בתאילנד  חי (2)

בתאילנד יכול לאכול חרקים מסוכרים. לכן העובדה שנטע ראתה אדם בתאילנד  מי שחי
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תשובה  שאוכל חרקים מסוכרים לא מאפשרת לומר שרן טעה, משום שאותו אדם נהנה מכך.

 זו נכונה. 

בדה לפי משפט זה, מי שחי בתאילנד נהנה מאכילת חרקים לא מסוכרים בלבד. לכן, העו (3)

שנטע ראתה אדם בתאילנד שאוכל חרקים מסוכרים ונהנה מכך סותרת את דבריו של רן. 

 תשובה זו אינה נכונה. 

 ( נכונה, ולכן תשובה זו אינה נכונה.2תשובה ) (4)

 (. הסבר:            2התשובה הנכונה היא ) .4

 נבחן את התשובות:

ששירה קנתה. הכרטיס אם הכרטיס היקר ביותר בפסטיבל הוא להופעת רוק, זה הכרטיס  (1)

היקר ביותר שעוזי קנה היה להופעת הג'אז, שהיה זול יותר מהכרטיס להופעת הרוק, הרי 

 שהוא לא קנה את הכרטיס היקר ביותר. התשובה אינה נכונה. 

שירה קנתה את הכרטיס היקר ביותר בפסטיבל. לכן, אם הכרטיס היקר ביותר שקנתה שירה  (2)

הכרטיס היקר ביותר בפסטיבל. אם כך, הרי שעוזי, שקנה הוא לפסטיבל הג'אז, הרי שזהו 

 את הכרטיס להופעת הג'אז, קנה את הכרטיס היקר ביותר בפסטיבל. זו התשובה הנכונה.

אם שירה לא קנתה כרטיס להופעת רוק, אין לנו דרך לדעת כרטיס לאיזו הופעה היה היקר  (3)

 ה.ביותר ואנו לא יכולים להסיק על עוזי. התשובה אינה נכונ

אם שירה ועוזי לא היו באותה הופעה במהלך הפסטיבל, אז עוזי בהכרח לא קנה את הכרטיס  (4)

 היקר ביותר, כי שירה קנתה אותו. התשובה אינה נכונה.

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .5

המצב שיצרה נפילת האימפריה הרומית  מתואר כחוסר סדר ויד מכוונת אשר נגרמו כתוצאה 

רכת ניהול מרכזיים. העלמות שלטון אחד מותיר חלל ריק אותו יכול שלטון מהעלמות שלטון ומע

 . וואקום –אחר למלא 

 :(. הסבר1תשובה הנכונה היא )ה .6

 נבחן את התשובות:

לאור הפסקה, בעבר הדת הייתה בעלת השפעה משמעותית יותר, וממנה נגזרו זהותו של  (1)

ווק את עצמה כאחת מבין האדם וזהותה של החברה. כיום לעומת זאת, הדת נאלצת לש

השקפות עולם אחרות שלעיתים עומדות במקביל או מערערות את הדת. תשובה זו תואמת 

 את הפסקה המקורית, זוהי התשובה הנכונה.  

אם הדת היוותה מקור מרכזי לגיבוש זהות האדם והחברה, סימן שהדגש היה על היחסים בין  (2)

מימוש עצמי, אשר עלולים לעיתים להתנגש האדם לבין האל, ולא דגש על הזכות לחירות ול

 עם הדת עצמה. תשובה זו אינה נכונה.

לאור הפסקה, לדת היה בעבר מעמד מרכזי, משמעותי יותר מהשקפות עולם רבות אחרות,  (3)

 ולכן תשובה זו אינה נכונה.

לאור הפסקה, הדת אומנם הייתה בעבר ההשקפה המרכזית, אך כיום היא אחת מבין  (4)

 ות אחרות, ולכן תשובה זו אינה נכונה.השקפות עולם רב

 (. הסבר:4תשובה הנכונה היא )ה .7

 נבחן את התשובות:

לאור הפסקה, ניתן להבין כי הפרשן מאמין שזיכוי מנהיג פוליטי בפרשה גבולית מזיק למאבק  (1)

ים בתביעות. יבשחיתות השלטונית, ולכן לא סביר כי עמדתו הינה לזכות מנהיגים פוליט

   תשובה לא נכונה.

התשובה מייצגת את עמדתם של בתי המשפט ולא את עמדתו של הפרשן הפוליטי, עליה  (2)

 נשאלת השאלה. תשובה לא נכונה.
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הפרשן טוען כי נאשם אשר זוכה שולף את זיכויו כתעודת יושר, כלומר הוא מדגיש את צדקתו  (3)

 . הוא יתאדר ב~^^~נצחונו~^^~. התשובה נפסלת -ואינו מתבייש בהבאתו לדין להיפך

הפרשן קורא לא לזכות מנהיג פוליטי בפרשה גבולית, כיוון שהדבר פוגע במאבק בשחיתות  (4)

השלטונית ויוצר הכשרה ואישור של נורמה פסולה. התשובה תואמת את הפסקה המקורית 

 ולכן זוהי התשובה הנכונה. 

 (. הסבר:2תשובה הנכונה היא )ה .8

 נבחן את התשובות:

רגילים אסור לסתור חוקי יסוד, אלא אם צוינו כחריגים  לחוקים"השאלה מתבססת על המשפט 

 . "בתוך חוקי היסוד

פ חוק היסוד השני, רק למי שלובש חולצת פסים מותר ללבוש מכנסיים שאינם כהים, "ע (1)

 נכונה.  זו אינהכלומר בהירים. מי שלובש חולצה מנוקדת לא יכול לעשות זאת. תשובה 

ולצת פסים מותר ללבוש מכנסיים שאינם כהים, פ חוק היסוד השני, רק למי שלובש ח"ע (2)

 כלומר בהירים. זוהי התשובה הנכונה. 

פ חוק היסוד הראשון, על כל אדם ללבוש חולצה אדומה תמיד, לא צוינו מקרים יוצאים מן "ע (3)

 נכונה.  זו אינההכלל, ולכן אסור לאף אדם ללבוש חולצה לבנה. תשובה 

וש חולצה אדומה תמיד, לא צוינו מקרים יוצאים מן פ חוק היסוד הראשון, על כל אדם ללב"ע (4)

 נכונה. זו אינההכלל, ולכן אסור לאף אדם ללבוש חולצה לבנה. תשובה 

 (. הסבר:4היא ) התשובה הנכונה .9

מאחר ו"רובו" של הקהל התקבץ בקתדרה )ביטוי ראשון ושני(, אין זה הגיוני כי "הרוב"  (1)

 עי(.התקבץ גם באזור האכסדרה )ביטוי שלישי ורבי

אין זה הגיוני כי האפיפיור עומד "על" האכסדרה )ע"פ משפט וביטוי שני( ולא על הקתדרה  (2)

 אשר על פי המשפט ממוקמת מחוץ לכנסייה. 

אין זה הגיוני כי האפיפיור עומד "על" האכסדרה )ע"פ משפט וביטוי שני( ולא על הקתדרה  (3)

 אשר על פי המשפט ממוקמת מחוץ לכנסייה. 

מצב בו רק מיעוט מהנוכחים גם ראו וגם שמעו את האפיפיור מאחר והיו תשובה זו מציגה  (4)

 בתוך הכנסייה, ואילו הרוב רק שמעו מאחר והתגודדו ברחבה. זוהי התשובה הנכונה.

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .10

חסידי אומות העולם הם אנשים אשר סייעו לאחרים תוך כדי סיכון חייהם, לפיכך אין זה הגיוני  (1)

 אנשים אלו כאגואיסטים )ביטוי שני(.לתאר 

תשובה זו מציגה מצב בו בניגוד לכך שחסידי אומות עולם מסוימים דאגו לזולת וזכו להוקרה,  (2)

 במהלך חייהם היו בודדים וגלמודים. זוהי התשובה הנכונה.

חסידי אומות העולם הם אנשים אשר סייעו לאחרים תוך כדי סיכון חייהם, לפיכך אין זה הגיוני  (3)

 תאר אנשים אלו כאגואיסטים )ביטוי שני(. ל

ביטוי ההשלמה הראשון )"נשכחו"( והמשפט )"למרות"( מסתייגים מההוקרה החולפת לה זכו  (4)

 חסידי אומות העולם. לפיכך אין זה הגיוני כי על פי הביטוי הרביעי הם חיו "באושר ועושר".
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 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .11

פתעה מכך שלמרות שה"סופר בשלן" הוא הטוב ביותר וגם הזול ביותר בתשובה זו ניכרת ה (1)

 מכירותיו אינן הכי טובות בשוק. זוהי התשובה הנכונה.

ה"סופר בשלן" הוא הגרוע ביותר )ביטויים ראשון ושני( והיקר ביותר. בניגוד לפליאה המובעת  (2)

 טוי שלישי(.במשפט )"עובדה זו משונה..."(, אין זה פלא כי מכירותיו נמוכות )בי

ביטוי ההשלמה הראשון )"למרות"( מרמז על כך שלמרות שה"סופר בשלן" גרוע מכירותיו  (3)

 גבוהות. אף על פי כן, על פי הביטוי השני מכירותיו נמוכות ביותר.

"הסופר בשלן" הוא גרוע ונכשל במכירות )ביטויים ראשון ושני. לפיכך, בניגוד לפליאה  (4)

 ..."(, אין זה פלא כי מכירותיו נמוכות, למרות שהוא זול.המובעת במשפט )עובדה זו משונה

  


