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פרק  : 1חשיבה כמותית
.1

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
בקרב  40הלוחמים יש  28חובשי כיפה ,כלומר  12שאינם חובשי כיפה.

28
היחס בין חובשי כיפה לאלו שאינם חובשי כיפה הוא אם כן
12

.

נצמצם ב 4-ונקבל  . 7:3תשובה מספר (.)2

.2

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:

8
64
64


 2
32
32
32

.3

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
על פי זוויות קודקודיות ומשלימות של  x, yובגלל שזוויות נגדיות במקבילית שוות,
נקבל ש  x  yונוכל למצוא את ארבעת הזויות במקבילית .לפי סכום זוויות במקבילית נקבל
ש  . x  70  (180  x)  x  x  110  360מכיוון ש  x  yנקבל ש . x  y  140

.4

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:

)( x  y

 ( x  y) 2
)( x  y
1
 x y
x y
) 1  ( x  y )( x  y
1
 x y
x y

.5

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
 -   120זווית פנימית במשושה משוכלל.
 -   60כי האלכסון חוצה את הזוית הפנימית.
 -   120משלימה לזווית החצויה בתוך המשושה.

      60  120  120  300

.6

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
זוהי שאלת ממוצע משוקלל.

1 500  4  800 3700

 740
5
5
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.7

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
המאורע המדובר – ארנבון שחור וגם ארנבון לבן יכול להתפרק לשני מאורעות "או" באופן הבא:

3
7
ולאחר מכן ארנבון לבן ,הסיכוי לכך הוא
ראשית יוצא מהמחילה ארנבון שחור – הסיכוי לכך הוא
9
10

.

שנית ,ייתכן שהסדר היה הפוך – כלומר ,קודם כל לבן ואז שחור.

7 3 3 7
7
בסיכומו של דבר ,החישוב הוא שחור וגם לבן או לבן וגם שחור -
    .... 
10 9 10 9
15

.8

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:

) 9 x 2  25 y (3x  5 y )(3x  5 y

3x  5 y
3x  5 y

לפי נוסחת כפל מקוצר במונה.

לאחר צמצום נישאר עם . 3x  5 y

.9

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
מכיוון שאין מספרים בשאלה נציב .100
 20מהספרים הם רומנים ומתוכם  60%מכילים תמונות .כלומר  48מכילים תמונות.
 20מהספרים אינם רומנים ומתוכם  25%גם הם בעלי תמונות .כלומר  5ספרים נוספים.
סה"כ ספרים בעלי תמונות . 48  5  53

.10

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
 xנמצא בצד ימין במונה ואילו  zנמצא בצד שמאל במכנה.
כלומר ,מתקיים ביניהם יחס הפוך .לכן אם נכפול אחד מהם ב 7-נצטרך לכפול את השני

1
ב-
7

(כלומר לחלק ב )7-כדי לשמור על סימן השוויון.

הכפלה של איבר שנמצא במכנה היא למעשה חלוקה לכן נצטרך לחלק גם את אגף ימין.

.11

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נקודות לקבוצת המלכים 3 :חיצים לעבר עיגול לבן = 15
 3חיצים לעבר עיגול אפור = 6
עבירה אחת (של המלכות) = 8
סה"כ 29 :נקודות.
נקודות לקבוצת המלכות 2 :חיצים לעבר עיגול לבן= 10
 2חיצים לעבר עיגול אפור = 4
שתי עבירות (של המלכים) = 16
סה"כ 30 :נקודות.
קבוצת המלכות קיבלה יותר נקודות.
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 .12התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לקבוצת המלכים  3עיגולים ריקים לכן יופחתו לה  12נקודות .כעת יש לה .17
לקבוצת המלכות  6עיגולים ריקים לכן יופחתו לה  24נקודות .כעת יש לה .6
המנצחת החדשה היא קבוצת המלכים.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
בקבוצת המלכות יש יחס של  2:2:1בין קבלת  5נקודות ,קבלת  2נקודות ועברות.
בקבוצת המלכים יש יחס של  3:3:2בין קבלת  5נקודות ,קבלת  2נקודות ועברות.
ניתן לראות שהגורם אשר אינו נמצא באותו יחס בשתי הקבוצות הוא מספר העברות של הקבוצות.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
בשני הסרטוטים יש  8עיגולים שאינם מסומנים בסך הכול.
הקבוצה המפסידה (המלכים) זקוקה לאחד מהשניים הנמצאים בשטחה .מכיוון שהשופט מסמן עיגול מסוים בצורה מקרית,

2 1
הסיכוי שיסמן את אחד מהשניים שיעניק ניצחון למלכים הוא 
8 4

.15

B

A

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:

30



2 

זווית אלפא היא זווית היקפית .אחת הדרכים לחשב זווית היקפית היא דרך
זווית מרכזית .נבנה את הזווית ( BOCהקהה) על ידי העברת רדיוסים

C

ממרכז המעגל אל נקודות ההשקה  Bו  .Cהמפגש בנקודת ההשקה יוצר
זווית של  90מעלות .ניתן לחשב כעת את זווית  BOCהקטנה (שהיא חלק מהמרובע) לפי סכום זוויות
במרובע :ABOC

BOC  90  90  30  360
BOC  150

כעת נחשב את 2

לפי  . 360 150  210הזווית  היא זווית היקפית הנשענת על אותה קשת של  2ולכן שווה למחציתה .כלומר   105
 .16התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נתחיל להפחית מהסה"כ ( 6 )28שכיבות שמיכה עד שנגיע למספר המתחלק ב.5-
לאחר הפחתה של  – 18כלומר רועי פוגש שלושה עצים – מגלים כי נשארו  2שיחים כדי להצדיק  10שכיבות שמיכה.
כלומר הפתרון הסופי שלנו הוא  2שיחים ו 3-עצים.

שום קומבינציה אחרת מבין אלה המוצעות לנו לא תפתור את המשוואה 5a  6b  28

.17

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
המכונית המהירה יצאה רבע שעה לפני האיטית והגיעה שלושת רבעי שעה לפניה.
כלומר סה"כ נסעה המכונית המהירה שעה שלמה פחות מהאיטית.
המרחק שעברו המכוניות זהה .נסמן ב T-את מספר השעות שנסעה המכונית האיטית.
נשווה בין המרחקים ונקבל . T  4.5  90(T  1)  70T
המרחק שעברה המכונית האיטית (וגם המהירה) הוא . 70  4.5  315
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.18

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:

1
1
והספקו של יעקב הוא
הספקו של גלעד הוא
x
2y

1 1 2y  x
הספקם המשותף הוא


x 2y
2 yx

.

.

2 xy
כלומר ,מאמר אחד הם יתרגמו ב -
2y  x

שעות.

 .19התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
אורכו של הקו שהועבר בין אמצעי הצלעות זהה לאורך אלכסון באחת הפאות.
(זהו למעשה אלכסון ש"הזיזו" ,ניתן להוכיח זאת על ידי משולשים חופפים אבל לא חייבים)...
שטח פאה אחת הוא  4לכן כל צלע בפאה היא .2

על פי פיתגורס ,אורך האלכסון הוא 8

או במילים אחרות . 2 2

 .20התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:

( x  3) 2  ( x  2) 2
 1
x
)x 2  6 x  9  ( x 2  4 x  4
 1
x
x2  6x  9  x2  4 x  4
 1
x
2 x  5
 1
x
2 x  5   x
5 x
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פרק  : 2חשיבה מילולית
.1

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר :מספריים הם כלי העבודה של הגלב (=ספר).
( )1מתכת הינה חומר ולא כלי עבודה.
( )2החייט תופר ויוצר בגד.
( )3מרצע הינו כלי העבודה של הרצען.
( )4המורה משתמש בהסברים על מנת ללמד את התלמיד ,לא מדובר בכלי עבודה.

.2

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר :דחפור עושה את עבודת האת ,אך בכוח וכמות רבים יותר.
( )1זרקור עושה את פעולת העששית אך בעוצמה רבה יותר.
( )2המחרשה מעבדת את האדמה בה יגדלו גידולים ,המגל יקצור גידולים אלו.
( )3קולמוס ועט מבצעים את אותה העבודה ,אך אין פה אלמנט של כמות או כוח רב יותר.
( )4המקרר מקרר את מה שבתוכו ואילו התרמוס שומר על הטמפרטורה של מה שיש בתוכו ,כך שהם עושים עבודה שונה .

.3

התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר :להתמסר פירושו למסור משהו לאדם באופן רציף \ ממושך או שחוזר על עצמו.
( )1להתלבש פירושו ללבוש משהו בעצמך.
( )2להסתמך פירושו לסמוך על אדם אחר.
( )3להתחבט פירושו להתלבט ,אין קשר למילה "לחבוט".
( )4להתכתב פירושו לכתוב לאדם אחר הלוך ושוב.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :המחט משמשת ליצירת שמלה.
( )1הסיר משמש להכנת הארוחה .שימו לב להיפוך סדר המילים.
( )2ברפת מגדלים פרות ,תפוקת הפרות הינה חלב.
( )3הסופר משתמש בקולמוס על מנת ליצור את התוצר שלו (ספרים).
( )4המכחול משמש ליצירת הציור.

.5

תשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר :לסגור פירושו להפוך משהו ללא פתוח.
( )1להסביר פירושו להפוך משהו למובן.
( )2לנקות פירושו להפוך משהו ללא מלוכלך.
( )3להחמיא למישהו עלול לגרום לו להיות מובך.
( )4להפשיר פירושו להפוך משהו קר לפושר ,אין הדבר מצביע על מצב הצבירה שלו.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :להקשיב פירושו לשמוע תוך תשומת לב וכוונה.
( )1להבריק פירושו פעולה ספציפית של ניקיון ,או לנקות ביסודיות ,שתיהן פעולות המצריכות כוונה .
( )2להביט פירושו לראות תוך תשומת לב וכוונה ,שימו לב להיפוך סדר המילים.
( )3אם נסביר לאדם אחר ,נסייע לו להבין.
( )4לשרטט פירושו לשרבט תוך תשומת לב וכוונה.

!

!

!

!
.7

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  : 1ידוע כי מתן אוהב את כל מי שחגי אוהב .מכאן הסיק יואל ,כי מתן שונא את נורית ,לאחר שראה כי חגי קנה לה
מתנה יקרה ליום הולדתה.
הכשל הלוגי  -לפי תחילת המשפט מתן אוהב את מי שחגי אוהב ,לכן נצפה שמתן יאהב את נורית אם חגי קנה לה מתנה.
ההיגיון נפגע ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  : 2ידוע כי מתן מחבב את כל מי שחגי לא מחבב .מכאן הסיק יואל ,כי מתן מחבב את נורית ,לאחר שראה כי חגי סיפר
לכל הילדים בכיתה שנורית היא חברתו הטובה ביותר.
הכשל הלוגי  -חלקו הראשון של המשפט מסביר לנו שמתן אוהב את כל מי שחגי אינו מחבב ,אך הוא אינו מסביר מה יחסו של
מתן למי שחגי כן מחבב ,ולכן לא ברור כיצד הגיע יואל למסקנתו .התשובה אינה נכונה.
תשובה  : 3ידוע כי מתן לא אוהב את כל מי שחגי אוהב .מכאן הסיק יואל ,כי מתן לא אוהב את נורית ,לאחר שראה כי חגי שלח
לה מכתב אהבה.
ההיגיון נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  : 4ידוע כי מתן שונא את כל מי שחגי אוהב .מכאן הסיק יואל ,כי מתן אוהב את נורית לאחר שראה שחגי אוהב את
נורית .ל
הכשל הלוגי  -פי תחילת המשפט מתן שונא את כל מי שחגי אוהב ,ולכן נצפה שמתן ישנא את נורית אם חגי אוהב את נורית.
ההיגיון נפגע ולכן התשובה נפסלת.

.8

התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
החלק הראשון של השאלה מציג את רונן ואת דעתו על המשחק .לעיתים הוא מסופק בחלקו ולעיתים לא ,וזאת בתגובה
לתוצאות המשתנות.
בחלק השני מופיעים חבריו ,והם מתפלאים (בהתאם לזכרונם הארוך או קצר הטווח) כשהם משווים את הרונן המשתקף
מהאמרה החדשה לרונן אותו הם מכירים מן העבר.
למילת הקישור "אשר" תפקיד חשוב – היא מרמזת שלפעולת השכחה/זיכרון נגיעה ישירה לפליאה.
תשובה  :1רונן מוצא סיבות אחרות ליהנות מהמשחק ,חבריו מתפלאים ,הם זוכרים שבעבר התבטא באופן דומה
הכשל הלוגי – חבריו של רונן לא אמורים להיות מופתעים.
תשובה  :2רונן לא אוהב ניצחונות של הרגע האחרון ,חבריו מתפלאים ,הם שכחו שבעבר התבטא הפוך
הכשל הלוגי – לפעולת השכחה אין השפעה על הפתעתם/אי הפתעתם של החברים.
תשובה  :3רונן לא אוהב ניצחונות של הרגע האחרון ,חבריו מתפלאים ,הם זוכרים שבעבר התבטא באופן דומה
הכשל הלוגי – חבריו של רונן לא אמורים להיות מופתעים.
תשובה  :4רונן מוצא סיבות אחרות ליהנות מהמשחק ,חבריו מתפלאים ,הם שכחו שבעבר התבטא באופן דומה.
אין כשל לוגי ולכן זוהי התשובה הנכונה.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  :1במצב הנוכחי של שוק המניות ,ספק אם ההשקעה הטובה ביותר היא בחברות הטכנולוגיות ,אשר ישמרו על הונן ואף
יציגו רווחים גם בטווח הרחוק .אם החברות ישמרו על הונן ואף יציגו רווחים.
הכשל הלוגי  -אין ספק כי השקעה בהן תהיה השקעה טובה .ההיגיון נפגע ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2במצב הנוכחי של שוק המניות ,אין ספק כי ההשקעה הגרועה ביותר היא בחברות הטכנולוגיות ,אשר ישמרו על הונן.
כאן כבר ניתן לפסול את התשובה.
הכשל הלוגי  -אם החברות הטכנולוגיות ישמרו על הונן ,נצפה שזו תהיה השקעה טובה ולא גרועה .התשובה נפסלת.

!
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תשובה  :3במצב הנוכחי של שוק המניות ,אין ספק כי ההשקעה הטובה ביותר היא בחברות הטכנולוגיות ,אשר ישמרו על הונן

ואף יציגו רווחים גם בטווח הרחוק.
ההיגיון נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4במצב הנוכחי של שוק המניות ,ספק אם ההשקעה הגרועה ביותר היא בחברות הטכנולוגיות ,אשר לא ישמרו על הונן
ואף יציגו הפסדים גם בטווח הרחוק .אם החברות לא ישמרו על הונן ואף יציגו הפסדים.
הכשל הלוגי  -אין ספק כי השקעה בהן תהיה השקעה גרועה .ההיגיון נפגע ולכן התשובה נפסלת.
 .10תשובה נכונה ( ,)2הסבר:
הפעלת כוח תתרחש כאשר ישנה פעולה דחיפה או משיכה בין שני חפצים ויותר ,כמו כן ,כוח המופעל רק במגע בין שני גופים
נקרא כוח מגע .כוח מוגדר רק כאשר יש לו כיוון וגודל.
תשובה  :1כדוה"א מושך את הירח לכיוון מסוים  ,ומכאן שהוא מפעיל כוח .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2אמנם לטיל מהירות מסויימת לכיוון מסויים ,אך מכייון שלא קיימת שום אינטרקציה בין לבין חפץ אחר ,לא מדובר
בהפעלת כוח .התשובה נכונה.
תשובה  :3קפיץ דוחף קובייה לכיוון מסויים .בהתאם לדוגמה בקטע,מדובר בכוח מגע .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4כאשר ילד גורר ארגז מתכת בעזרת חבל ,הוא מבצע פעולת משיכה – אינטרקציה בין שני גופים בעלת כיוון ,ומכאן
שהוא מפעיל כוח .התשובה אינה נכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
משל הדלי מספר על פעולה שהיא חסרת ערך ,שלא תמלא שום מטרה – מילוי דלי ובו חור במים .נחפש מקרה דומה:
תשובה  :1למידת ספרדית לקראת טיול בספרד היא פעולה בעלת ערך שתשיג את המטרה הרצויה ,ועל כן אין זו התשובה
הנכונה.
תשובה  :2כאשר טל מפעיל את המזגן בעוד החלון בחדרו פתוח ,הוא בעצם מפעיל את המזגן לחינם  -המזגן אינו יכול לקרר
את חדרו של טל ,ממש כשם שהדלי עם החור לא יכול להתמלא במים .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3טל נמנע מלעשות פעולה כלשהי משום שאין לו ידע\ניסיון\כישרון .לא מדובר בעשייה שלא לצורך – אלא המנעות
מעשייה .אין זו התשובה הנכונה .במידה וטל לא ידע לשחק כדורגל ,ובכל זאת היה הולך למגרש המשחקים ,הייתה זו
התשובה הנכונה.
תשובה  :4העתקה במבחן משיגה את המטרה (הוצאת ציון גבוה) למרות שאיננה מוסרית .אין זו התשובה הנכונה.

.12

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נתונים לפנינו הנחיות לגבי הסדר בו מונחים כלובי הציפורים .עלינו לפסול סידור אחד מהתשובות שאינו מתיישב עם הכללים.
על פי הכללים שניתנו מתחייב כי – רוזיטה היא הציפור הימנית ביותר ,הציפור השמאלית ביותר היא צהובה .ובמידה ונרצה
לשבץ את שתי הציפורים הנותרות ישנן שתי אפשרויות בלבד:
מצב ב'
מצב א'
רוזיטה

חדווה

לולה

רוזיטה

לולה

חדווה

כחול

ירוק

צהוב

ירוק

כחול

צהוב

נבחן את התשובות:
 -1חדווה נמצאת משמאל ללולה (מצב ב') ,שחייבת להיות משמאל לציפור הירוקה ,מכאן הציפור הירוקה חייבת להיות מי
שנותרה -רוזיטה.
 -2אם רוזיטה היא הציפור הירוקה (מצב ב') ,מכאן שלולה חייבת להיות דווקא הציפור הכחולה ולא הצהובה ,שכן חדווה היא
בוודאות לא הציפור הכחולה כיוון שהיא עומדת לצידה .זהו סידור לא הגיוני ולכן זוהי התשובה הנכונה.
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 -3אם חדווה היא הירוקה (מצב א') ,לולה חייבת להיות משמאלה .לולה אינה יכולה להיות הציפור הכחולה כיוון שזו נמצאת
משמאל לחדווה ,ולכן לולה היא הציפור הצהובה.
 -4אם לולה משמאל לחדווה (מצב א') ,היא אינה יכולה להיות כחולה כיוון שזו נמצאת לימינה של חדווה על פי הכללים.
מכאן ,שרוזיטה נמצאת מימין לחדווה ולכן היא הציפור הכחולה.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
נחלק לשלוש נקודות:
א .המתנגד טוען שהאמת הדתית גלויה לכל.
ב .מופיעים יחידי סגולה בעלי סמכות פירוש ומשנים אמת זו.
ג .השינוי הופך למנגנון דיכוי המאפשר שליטה פוליטית ויוצר עימותים.
אחד מתפקידי הגרשיים הוא שימוש בביטוי שלא במשמעות הישירה שלו .הגרשיים התוחמים את "טובת הכלל" מציינים כי
התבטאות זו איננה משקפת את דעתו של הדובר פשוטו כמשמעו ,או במילים אחרות – מבטאת משמעות הפוכה.
תשובה  – 1על פי הדובר ,יחדי הסגולה אכן משנים את האמת הגלויה ,אך לא מצוין כי רצון האל הוא שמנחה אותם .זוהי לא
התשובה הנכונה.
תשובה  – 2הקטע לא מציין כי שינוי האמת הגלויה היא אינטרס של הם .זוהי לא התשובה הנכונה.
תשובה  – 3אמנם תשובה זו מתייחסת לביטוי בגרשיים במשמעות הפוכה כפי שאמור להיות ,אך הקטע אינו מציין כי יחיסי
הסגולה משנים את האמת הגלויה לשם טובתם האישית .מדובר בהשלמה לוגית אישית .אין זו התשובה הנכונה.
תשובה  – 4התשובה מתייחסת לביטוי בגרשים במשמעות הפוכה כפי שאמור להיות ,ואיננה מוסיפה מידע נוסף .זוהי התשובה
הנכונה.

 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
בהתאם לקטע ,ככל שהמשתתפים בדיון מבינים יותר בנושא עליו הם דנים ,כך יתארך הדיון.
תשובה  :1כלכלנים הם בעלי ידע רב בהשקעות ולכן דיונם צפוי להימשך זמן רב.
תשובה  :2סביר שהדיירים אינם בעלי ידע מספק בנושא השיפוץ  ,לכן ישיבה זו צפויה להימשך זמן קצר בלבד.
תשובה  :3ניתן להניח בוודאות כי לתלמידי בית ספר יסודי אין די ידע בנושאים הקשורים לפוליטיקה עולמית ,ולכן דיון
בנושא זה ימשך זמן קצר.
תשובה  :4למכונאים ידע בתיקון תקלות בכלי רכב ,לכן דיון זה ימשך זמן רב ,זוהי התשובה הנכונה.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
אנו מחפשים מצב בו לאחר שהתעלמנו מתשובה מסוימת ,תישאר סתירה בין הנתונים .נפתור את השאלה על ידי השמטת אחת
התשובות ובדיקת המצב המתקבל משאר התשובות.
תשובה  – 1נורית>עידית>סיוון>נועה .אין כשל לוגי .אין זו התשובה הנכונה.
תשובה  – 2עידית\סיוון>נורית\נועה .אין כשל לוגי .אין זו התשובה הנכונה.
תשובה  – 3עידית>סיוון>נורית ; נורית>עידית .יש כשל לוגי .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  – 4עידית>סיוון>נועה\נורית .אין כשל לוגי .אין זו התשובה הנכונה
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התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לפי ההגדרה המופיעה בקטע ,משפט מנהגי הינו משפט המתגבש בפרקטיקה ולא בצווים של הריבון ,כלומר האזרחים יצרו
מנהג לקיים כללים אלו ואחרים ללא צווי בית משפט וחוקים מסודרים.
תשובה  :1לפי תשובה זו האזרחים פיתחו מנהג או כלל ודוגלים בו ,גם ללא קביעת חוק או צו בית משפט .לכן זוהי התשובה
הנכונה.
תשובה  :2לפי תשובה זו" ,הריבון" כלומר המדינה ובית המשפט כן לוקחים חלק בקיומו של החוק ובענישה במידה והוא לא
מתקיים .זוהי שיטת המשפט הרגילה ולא שיטת המשפט המנהגי ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3במקרה זה הריבון הם הכהנים אשר קובעים מנהג עליו אסור לעבור .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4תשובה זו מתארת חוק שנקבע על ידי הכנסת ,כלומר הריבון ,ולכן אינה מתאימה להגדרת המשפט המנהגי.
התשובה נפסלת.

 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה  :1ניתן ניתן טיפול לקובנים המתגוררים בצפון ,בו האגמים והנהרות מזוהמים ובכל זאת נספרו באזורים אלו מספר
גדול יותר של חולים מאשר במקומות נקיים .מכאן מתבקש להבין כי מצב החולים בצפון הוא קשב ביותר  -הנתון מחזק את
המסקנה של דוקטור בללי.
תשובה  :2אנו למדים כי הקשר שבין תחלואה גבוהה ובין מקורות מים מזוהמים קיים ולו בזכות הנגישות של מרכזי האבחון
שנמצאים באיזורים עירוניים .יכול להיות כי יש תחלואה גבוהה באיזור לא עירוני ,ולא מזוהם ,אך בשל חוסר הנגיות לא קיים
מידע לגביו .תשובה זו מחלישה את המסקנה ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3נניח כי שיעור התחלואה באזורים בהם אין אגמים ונהרות ,זהה לשיעור התחלואה באזורים בהם ישנם מקורות מים
לא מזוהמים .הנתון מצביע כי לא קיומם של מקורות מים אלו הוא שגורם למחלה ,אלא גורם אחר .התשובה פוסלת הסבר
חלופי ולכן מחזקת את המסקנה – זוהי אינה התשובה הנכונה.
תשובה  :4אנו למדים שבאזורים בהם האוויר מזוהם אין מקורות מים מזוהמים אך עדיין ישנו שיעור גבוה של חולים ,כלומר
לא מקור המים (ספציפית) גורם למחלה ,אלא כל זיהום סביבתי שהוא ,ולכן התשובה מחזקת את המסקנה .זוהי אינה התשובה
הנכונה.
 .18התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לפי שורה " :7איברי החישה הרגישים לאור התפתחו בשלבים מוקדמים מאוד של האבולוציה" ,תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לפי שורות " :11-12הקורניאה הינה שכבה דקה ושקופה אשר קולטת ושוברת את קרני האור המגיעות אל העין" .בדומה לכך
פועל הפריזמה ,מכשיר המקבל ושובר קרני אור .זוהי התשובה הנכונה.
 .20התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
הפסקה השנייה מציגה את הקורניאה ,האיריס והאישון ומפרטת את מטרתם ותפקידיהם .תחילתה של הפסקה השלישית
מתייחסת לאיברים שפורטו בפסקה שקדמה לה .ריסי העין ,עצב הראייה והרטינה אינם רלוונטיים לחלק זה.
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 .21התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
פעולת האישון תלויה בתפקוד תקין של המוח ,על-פי הנאמר בשורות " :14-16כל עוד המוח פעיל באופן תקין ורפלקסיבי-
כאשר כמות האור גדולה הוא יתכווץ" .מכאן אנו מסיקים שאדם בהכרה ,יתכווצו אישוניו בתגובה להארה ממוקדת של העין,
וכי אצל אדם שמוחו אינו מתפקד ,לא נראה תגובה של האישון .תשובה מספר  4היא התשובה הנכונה.
 .22התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
שורות " :18-19בצפייה באובייקט מרוחק תעשה מרבית שבירת האור בקורניאה ולכן תהיה העדשה שטוחה ,אולם בצפייה
באובייקט קרוב תבצע העדשה שבירה ומיקוד נוספים על ידי התעבותה" .במצב טבעי מותאמת עדשה שטוחה לראיית עצמים

מרוחקים ,ולכן הארנבים יטיבו לראות עצמים מרוחקים ולא עצמים קרובים .אין התייחסות למהירות תנועת העצמים .תשובה
מספר  4היא הנכונה.
 .23התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
לפי פסקאות  :2-3הקורניאה קולטת את קרני האור ושוברת אותם .משם עובר האור אל האישון דרך האיריס ,ולבסוף מגיע אל
הרטינה לשם המרת הנתונים שנקלטו לאותות חשמליים ,האותות החשמליים נשלחים לעצב הראייה המוביל למוח .תשובה
מספר  2היא התשובה הנכונה.
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פרק  : 3אנגלית
.1

היה קשה ביותר לנווט את הספינה בסערה.
התשובה הנכונה היא (.)1
-Operateלתפעל ,לנתח
 -Weatherמזג-אוויר

.2

רק למנכ"ל הייתה הסמכות להעניק גישה למחסני החברה.
התשובה הנכונה היא (.)2
 -prestigeיוקרה
-Permissionרשות

.3

כיוון שהייתה עובדת החנות ,מימי הייתה זכאית להנחה.
התשובה הנכונה היא (.)2
 -raiseהעלאה
-Discountהנחה
-Salaryמשכורת

.4

המונח אריסטוקרטיה מתייחס לצורת שלטון בה הסמכות עוברת בירושה.
התשובה הנכונה היא (.)4
 -bureaucracyבירוקרטיה
 -parliamentפרלמנט

.5

קרלי היה שמה של האישה הרעה בסרט; היא כל הזמן ניסתה להרוג את הגיבור.
התשובה הנכונה היא (.)2
 -playerשחקן (לא בתיאטרון וכו')
-Villainנבל ,האיש הרע
 -Mischievousשובב
 -Worrisomeמדאיג ,מטריד

.6

המתמטיקאי הנורווגי נילס הנריק אבל ביצע סדרת תרומות [מדעיות ,לא כספיות] יוצאות דופן שלא לגמרי הוכרו בזמנו.
התשובה הנכונה היא (.)2
-Institutionsמוסדות
-Hallucinationsהזיות

.7

המנהל היה כל כך נזעם עקב התקרית שפיטר את העובד בו במקום.
התשובה הנכונה היא (.)4
 -uncomfortableחש שלא בנוח
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 -Meddledמעורב
 -wearyעייף
 -Enragedנזעם

.8

מחיבוריה המרשימים ,ברור היה שאמה היא כותבת מיומנת.
התשובה הנכונה היא (.)1
 -proficientמיומן ,בקי
 -linguisticלשוני ,בלשני
 -professedמושבע
 -rewardedזוכה להערכה

.9

מוחמד עלי היה אחד מאלופי המתאגרפים במשקל כבד של ארה"ב .התשובה הנכונה היא (.)2

.10

גימור המהגוני הדגיש את הברק הטבעי של העץ .התשובה הנכונה היא (.)3

 .11חדי-קרן ,יחד עם שדונים ופיות ,נחשבו כמייצגים של יצורים דמיוניים .התשובה הנכונה היא (.)1
 .12התפתחות המוח האנושי עשתה זאת יותר ויותר אפשרי לתפוש רעיונות המתפתחים בהתמדה .התשובה הנכונה היא (.)2
 .13קינג קונג הוא קוף ,ולכן הוא משתייך למשפחת היונקים התשובה הנכונה היא (.)3
 .14הפסקה השנייה מתארת בקצרה את עלילת הסרט ,ולכן התשובה הנכונה היא (.)2
 .15בפסקה השלישית כתוב כי ההפקה הפסידה מיליונים בעקבות העוני הנגזר מהשפל ,מכאן שהשפל מתייחס למצב כלכלי.
התשובה הנכונה היא (.)3
 .16הפסקה האחרונה אומרת כי למרות התחרות הרבה הסרט קינג קונג הוא עדיין הפופולארי ביותר ,וכי סרטים וגיבורים
מצליחים רבים אחרים שדמו לו לא הצליחו לשוות לו .זה תואם את הרעיון המובא בתחילת המאמר ,כי הסרט ,למרות שנוצר
לפני זמן רב מאוד ,עדיין פופולארי ומצליח .התשובה הנכונה היא (.)4
 .17כותרת מתאימה לקטע היא' :מעולם לא נעלם :הפופולאריות הנצחית של קינג קונג' .הקטע דן בפופולאריות חסרת התקדים
של הסרט קינג קונג ,שלמרות השנים הרבות שעברו מאז צאתו לאקרנים ממשיך להיות אהוב ונצפה .התשובה הנכונה היא (.)3
 .18לבת הים יש גוף של אישה עם וזנב כשל דג .התשובה הנכונה היא (.)2
 .19בטקסט דן בדמיון הרב שבין סירונית לבת-ים ,שתיהן יצורים מיתולוגיים ושתיהן ,על-פי האגדה ,נהגו לכשף מלחים על ידי
שירתן .בתרבויות מסוימות אין הבדל בין השתיים ,והן מתוארות בתרבויות אחרות כדומות זו לזו .פסקאות  3ו .4-התשובה
הנכונה היא (.)1
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 .20הפסקה הרביעית מתארת את הגישות ליצורי הים השונים וההתייחסויות אליהם בתרבויות שונות .התשובה הנכונה היא (.)1

 .21הסופרת מביאה גישה נוספת ומעמיקה יותר לתפיסתנו את היצורים הימיים ביחס אלינו ואל מקומנו על כדור הארץ כבני אדם.
התשובה הנכונה היא (.)3
 .22המאמר מציג את נושא היצורים הימיים המיתיים ,ודן בו מהיבטים שונים ותרבויות שונות .התשובה הנכונה היא (.)3
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