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 פתרונות - 4 מעורב הבנה והסקה
 

 תשובה שאלה

1. (3 ) 

2. (2) 

3. (1) 

4. (1) 

5. (3) 

6. (1) 

7. (2) 

8. (2) 

9. (4) 

10. (3) 

11. (3) 

 הסברים

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .1

מדבריו של נאור ניתן להבין שדביר ביקש ממנו לנהוג לפי כללים / תנאים מסוימים. נבדוק את 

נאמר שדביר ביקש מנאור ללבוש עניבה. זהו מצב המתאים לדבריו של  3התשובות. בתושבה 

 נאור.

 (. הסבר:2) התשובה הנכונה היא .2

 נבחן את התשובות:

בשורה הראשונה והשנייה נאמר כי מחיר ורמת הבטיחות של המכונית גבוהים, אך עם זאת היא  (1)

המכונית הנמכרת ביותר בישראל. מכאן ניתן להסיק כי המחיר הגבוה לא הרתיע לקוחות 

ולכן מלרכוש את המכונית וכי בטיחות חשובה יותר ממחיר. תשובה זו משתמעת מהפסקה 

 נפסלת.

בשורה הראשונה והשנייה נאמר כי מחיר ורמת הבטיחות של המכונית גבוהים, אך עם זאת היא  (2)

המכונית הנמכרת ביותר בישראל. לא ניתן להסיק מה משפיע על מחיר המכונית או על רמת 

 הבטיחות. תשובה זו אינה משתמעת מהפסקה ולכן זו התשובה הנכונה.

הדלק הגבוהה אינה מכפרת על תא המטען הקטן. מילת המפתח במשפט השני נאמר כי צריכת  (3)

היא "מכפרת" אשר ממנה ניתן להסיק כי גדול המטען חשוב ביותר. תשובה זו משתמעת 

 מהפסקה ולכן נפסלת.

בשורה השלישית נאמר "ואין בו די כדי להכריע לטובתה" מילות המפתח הן "להכריע לטובה"  (4)

בחרה במכונית. תשובה זו משתמעת מהפסקה ולכן  אשר מהן ניתן להסיק כי הדוברת לא

 נפסלת.

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .3

 תחליש את המסקנה. נבדוק את כל התשובות:  שלאאנו מחפשים תשובה 
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אין לנו מידע על צמחי הבונגוויליה בירושלים, לכן הנתון לא מחזק ולא מחליש את המסקנה. זו  (1)

 התשובה הנכונה. 

 וגע בצמח, הרי שהוא אינו עוזר לו. זה מחליש את המסקנה. אם דשן אורגני פ (2)

אם צמחי פיקוס מושקים באופן התדיר ביותר, יכול להיות שההשקיה היא שעוזרת להתפתחות  (3)

 הצמח ולא הדישון. זהו הסבר אלטרנטיבי ולכן מחליש את המסקנה.

הגורם להתפתחות אם צמח הפיקוס בריא יחסית לצמחים אחרים ללא דישון, הרי שהדישון הוא  (4)

 הצמח, ולכן מחליש את המסקנה.

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .4

 נבחן את התשובות:

כל מה שנאמר עליו  -בהתבסס על הקטע, חשיבה מתמטית מבוססת על כך שאם משהו אינו קיים

 נכון בהכרח.

ו נכון אין מספר אשר שונה מעצמו, הדבר אינו קיים, ולכן כל דבר שיאמר על מספרים אלו הינ (1)

בהכרח, ולכן גם העובדה שמספרים אלה הינם שחקנים במכבי תל אביב נכונה בהכרח. זוהי 

 התשובה הנכונה.

קיימים בעולמנו פרחים אדומים, ולכן לא ניתן להגיד עליהם שהם ימניים בדעותיהם הפוליטיות.  (2)

 הדבר לא תואם את המשפט המופיע בפסקה, התשובה אינה נכונה.

ניינים בעלי שלוש קומות, ולכן לא ניתן להגיד על בניינים אלו שהם בטעם קיימים בעולמנו ב (3)

 שוקולד. הדבר לא תואם את המשפט המופיע בפסקה, התשובה אינה נכונה. 

קיימים שירים בשפה העברית, ואין זה נכון שכולם מוגדרים כשירי פופ. ראשית הדבר אינו נכון  (4)

 ט המופיע בפסקה, התשובה אינה נכונה. הוא אינו תואם את המשפ -באופן כללי, ושנית

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .5

 נבחן את התשובות: 

על פי ביטוי ההשלמה הראשון ישראל "ערוכה" להתמודדות עם רעידות אדמה, אולם על פי שאר  (1)

 הביטויים רמת הבניה נמוכה ולא ברור כיצד תעמוד זו בפני רעידות חמורות.

הראשונים ישראל "ערוכה" להתמודדות עם רעש אדמה תודות לרמת על פי שני ביטויי ההשלמה  (2)

בניה גבוהה. בסתירה לכך, הביטויים הבאים מציגים מצב בו אמנם הבניה עומדת ברעידות קלות 

 אך לא ברור כיצד תעמוד ברעידות קשות.

רמת בניה  –בתשובה זו מוצגת טענת המומחים )חוסר הערכות המדינה( והנימוק לטענתם  (3)

אשר בניגוד לעמידתה ברעידות קלות, לא ברור כיצד תעמוד ברעידות קשות. זוהי  נמוכה

 התשובה הנכונה.

מאחר ובישראל רמת בניה גבוהה העומדת ברעידות קלות וקשות )ביטויים שני, שלישי ורביעי(  (4)

 אין זה הגיוני כי לדעת המומחים ישראל "איננה ערוכה" )ביטוי ראשון( להתמודדות עם רעידות.

 (. הסבר:1שובה הנכונה היא )הת .6

 נבחן את התשובות:

תשובה זו מתארת את ההיסטוריה כנבואה עקב מחזוריותה. כדוגמא לכך מתואר מעגל של  (1)

המלצת הבוגרים לנערים להשקיע בבגרויות, המלצה אשר לא תתקבל אך תושמע לימים מפי 

 הנערים כאשר אלו יתבגרו בעצמם. זוהי התשובה הנכונה.

יטויי ההשלמה הראשונים ההיסטוריה לא תחזור על עצמה. דעה זו לא מתיישבת עם על פי שני ב (2)

שני הביטויים האחרונים אשר מציגים מצב של מחזוריות לאחר שלא שמעו לעצת הבוגרים 

 ולימים ימליצו את אותה ההמלצה כאשר יתבגרו בעצמם.
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שון, השלישי והרביעי על פי ביטוי ההשלמה השני ההיסטוריה לא חוזרת, אולם הביטויים הרא (3)

 מציגים את ההיסטוריה כנבואה אשר חוזרת על עצמה שוב ושוב.

על פי ביטוי ההשלמה השני ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אולם הביטויים הראשון, השלישי  (4)

 והרביעי מציגים את ההיסטוריה כנחלת העבר ואירוע אשר התקיים פעם אחת לא יחזור.

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .7

 נבחן את התשובות:

"המועמד בעד ניסויים". בחלק השני  –ננסה לנסח בפשטות ובתמצות את תחילת המשפט  (1)

מתואר כי הוא מתנדב בעמותות המקדמות ניסויים אלו, ולכן המילה "הפתעה", אינה מתאימה, 

 יוצרת חוסר התאמה לוגית, והתשובה נפסלת.

חד, כיוון שהוא מתנדב בכל שבוע בעמותות עובדה שלא הפתיעה אף א –"המועמד נגד ניסויים"  (2)

 אשר תומכות בעמדתו. זו התשובה הנכונה.

"המועמד נגד ניסויים". בחלק השני מתואר כי הוא מתנדב בעמותות התומכות בזכויות בע"ח,  (3)

  ולכן המילה "הפתעה", אינה מתאימה, יוצרת חוסר התאמה לוגית, והתשובה נפסלת.

שבהמשך הוא מתואר כי שעושה בדיוק את ההפך, ההשלמה "לא  "המועמד בעד ניסויים". כיוון (4)

 איננה מתאימה, והתשובה נפסלת. –הפתיע" 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .8

 נבחן את התשובות:

דתי החל על הארץ. מכאן ניתן –בשורה השלישית נאמר כי המצוות מכילות את התנאי המוסרי  (1)

 נפסלת.להסיק כי למצוות מאפיין מוסרי ותשובה זו 

בפסקה לא נאמר דבר על סיוע לנזקקים. מאפיין זה אינו מוזכר בפסקה ולכן זוהי התשובה  (2)

 הנכונה. 

בשורה הראשונה נאמר כי ניתן לקיים את המצוות רק בארץ ישראל, דבר זה מעיד כי ניתן לקיימן  (3)

 רק באזור מסוים וכי המצוות מוגבלות גיאוגרפית. תשובה זו נפסלת.

השנייה נאמר כי המצוות קשורות לעבודת האדמה ויבוליה. מכאן ניתן להסיק בשורה הראשונה ו (4)

 כי למצוות אופי חקלאי. תשובה זו נפסלת.

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .9

 נבחן את התשובות:

 נו,ינגוקרן י ש. מכאן ניתן להסיק כי שובה זו, מנשה מקבל את קטע הסולובמידה ונשמיט את ת (1)

 המופע יתקיים ולכן תשובה זו אינה נכונה.  .שי ינגןהיה מרוצה ולכן קרן ת

  נו,ינגוקרן י שמכאן ניתן להסיק כי קבל את קטע הסולו, מבמידה ונשמיט את תשובה זו, מנשה  (2)

 המופע יכול להתקיים ולכן תשובה זו אינה נכונה. 

  נו,ינג וקרןי שקבל את קטע הסולו, מכאן ניתן להסיק כי מבמידה ונשמיט את תשובה זו, מנשה  (3)

 המופע יכול להתקיים ולכן תשובה זו אינה נכונה. 

. מכאן ניתן ולכן קרן ושי לא ינגנובמידה ונשמיט את תשובה זו מנשה לא יקבל את קטע הסולו  (4)

 יים ולכן זו התשובה הנכונה.לא יתק להסיק כי המופע
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 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .10

 נבחן את התשובות:

מציין כי הרייקי מרפא מחלות וכאבים גופניים מכאן ניתן להסיק כי המשפט הראשון בפסקה  (1)

 מטופל יחוש בהקלה בכאב. תשובה זו נפסלת.

המשפט השלישי מציין כי יכולת הרייקי הבסיסית הינה הנחת יד על פצע או מכה. מכאן ניתן  (2)

 להסיק כי זהו אמצעי הטיפול ברייקי ושיטת טיפולו. תשובה זו נפסלת.

של הפסקה מציינים כי המורה מכוונן את התלמיד והופך אותו למעין צינור  השני המשפטים (3)

המחבר בין האנרגיה למטופל. לא ניתן להסיק, עם זאת כי המטופל יהפוך בעצמו לצינור ללא 

 עזרת המדריך.  זוהי התשובה הנכונה.

 סלת.המשפט הראשון בפסקה מציין כי הרייקי מרפא חסכים רגשיים ורוחניים. תשובה זו נפ (4)

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .11

 נבחן את התשובות:

ע"פ הקטע, הנצרות הייתה נפוצה בעיקר באזורים עירוניים ולא כפריים, ולכן לא סביר שהנצרות  (1)

 הייתה נפוצה בעיקר אצל החקלאים החיים בכפר. התשובה אינה נכונה.

האנשים העירוניים היו "קהל כיוון שהנצרות הייתה נפוצה בעיקר באזורים עירוניים, לא סביר ש (2)

הצרכנים החדש". כמו כן לא נאמר דבר בהקשר של קירוב העירוניים לקדושת עבודת האדמה, 

 התשובה אינה נכונה.

כאמור, הנצרות הייתה נפוצה בעיקר באזורים העירוניים, ולכן החקלאים היו "קהל הצרכנים  (3)

תחייה מחדש וזריעה.  -ור לעולמםהחדש" אליו ניסתה הנצרות לפנות בעזרת יצירת מיתוס הקש

 זוהי התשובה הנכונה. 

אצל החקלאים הנצרות אכן הייתה פחות נפוצה, אך לא נעשה ניסיון לשכנע אותם לזנוח את  (4)

עבודת האדמה ולעסוק בדת, אלא ניסיון לקרב אותם לדת הנצרות במקביל לעיסוקם כחקלאים. 

 התשובה אינה נכונה.  

  


