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פרק  : 1אנגלית
 .1וויליאם היה מעוניין להקדיש את ספרו לאשתו ולילדיו.
התשובה היא (.)3
 -medicateריפא ,נתן תרופות למישהו
 -pirateשודד ים
 .2המורה רצתה לוודא שהסטודנטים הבינו בצורה בהירה.
התשובה הנכונה היא (.)4
 -barrierמחסום
 -suitחליפה
 .3נעילת נעליים עם עקבים גבוהים לטיול רגלי של שלוש שעות אינו דבר מעשי.
התשובה הנכונה היא (.)2
 -wearableלביש
 .4להשתמש במילים מספר של מישהו אחר ולהגיד שהן מילותיך שלך יפגע בזכויות היוצרים של הספר.
התשובה הנכונה היא (.)4
 -honorכבוד
 -valorגבורה ,אומץ
 .5תשוקתה הגדולה ביותר של פלישיה הייתה להיות שחקנית מוערכת בברודווי ולהופיע ברחבי העולם ככל שתוכל.
התשובה הנכונה היא (.)1
 -aspireשאף ,הביע תקווה
 -conspireזמם ,קשר
 .6אנשים רבים השתתפו בהפגנה עצומה מחוץ לבנייני גבעת הקפיטול.
התשובה הנכונה היא (.)2
 -massacreטבח
 -delegationמשלחת ,נציגות
 .7היה חשוב לאנדרו לעשות כל שביכולתו על מנת להעלות את רמת החיים של אנשים שחיים בעוני.
התשובה הנכונה היא (.)1
 -povertyעוני
 -ceaseהרף ,הפסיק
 -uniteאיחד ,ליכד
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 .8הפרופסור ביקש עבודת גמר מקיפה מאד ,כך שליסה ניסתה לשלב רעיונות רבים מהקורס ,לפי מיטב זיכרונה.
התשובה הנכונה היא (.)2
 -comprehensiveמקיף ,כולל
 -infiltrateחדר ,הסתנן
 -insinuateרמז
 -ingrateכפוי טובה
 .9העיר אנגקור שבצפון מערב קמבודיה היתה במשך יותר מ 500שנה עיר הבירה של אימפריית הקמר .התשובה הנכונה היא (.)1

 .10הכרזתו הבלתי צפויה של המועמד על התפטרותו עוררה סערה בדיון .התשובה הנכונה היא (.)2
 .11קוסמטיקה ,תחום המאפשר חופש אומנותי ויצירתיות ,משתמש בפנים ובגוף האנושיים בתור קנבס (בד ציור); לכן,
הקוסמטיקאי הוא הצייר ,והאיפור הוא הצבע .התשובה הנכונה היא (.)1
 .12זה הכרחי שאנשים יאפשרו לדעותיהם להיות גמישות והגיוניות; אחרת ,המרדף אחר דיונים ועימותים אינטליגנטיים יהיה
חסר טעם שכן אף אדם לא יהיה מוכן לשנות את דעתו .התשובה הנכונה היא (.)1
 .13גם מי שלא מכיר את עולמו של סופר מאריו יכול להסיק מהקטע (שורה  )7שבאוזר הוא המלך האויב .התשובה הנכונה היא (.)3
 .14מטרתה של הפסקה השנייה היא לספק לנו סיכום תמציתי של מטרות המשחק לפני שניכנס לחקר למשמעויות הפילוסופיות
הנלוות אליו .התשובה הנכונה היא (.)1
 .15הפסקה השלישית מרמזת שחלום אמריקאי כולל עושר והצלחה (שורה  .)12התשובה הנכונה היא (.)4
 .16דוגמה לכך שמאריו משתמש בעולם הפיזי ,ממשי ,במשחק לתועלתו (בהתאם לעקרונות המערביים המוצגים בקטע) תהיה
השלכה של צדף על אויב ואכילה של פטריה .התשובה הנכונה היא (.)4
 .17אפשר להסיק מההקשר שהמחבר מאמין שמגמות משתנות בפילוסופיה הן דבר מסקרן (שורות  .)24-25התשובה הנכונה היא
(.)2
 :The latter's fight .18מתייחס למהפכה של טקסס שבוצעה ע"י הכוחות המורדים של טקסס .התשובה הנכונה היא (.)3
 .19הפסקה השלישית מסבירה את המחלוקות והמוסכמות שרווחו בזמן המהפכה הטקסנית .התשובה הנכונה היא (.)1
 .20הקרב באלאמו ,הועיל למהפכה הטקסנית בכך שהוא נתן להם זמן נוסף לשנע לוחמים ואספקה ולהתכונן כראוי לקרב ב San
 .Jacintoהתשובה הנכונה היא (.)2
 .21השימוש בקריאה " "Remember the Alamoנועד להזכיר את האנשים שסבלו והקריבו את חייהם באלאמו למען המטרות
של טקסס ולסמל שמותם לא היה לשווא .התשובה הנכונה היא (.)4
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 .22הביטוי צייר קו בחול משמש כיום לציין שמישהו הביע עמדה נחושה ומוצקה ,ללא פשרות .התשובה הנכונה היא (.)3
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פרק  :2חשיבה כמותית
.1

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נפשט את הביטוי באגף השמאלי ונקבל:
1

3 4  9a
a

1

3 4   32 
1

3 4  32 a
1
 2a
4
1
1 1 1
a  :2   
4
4 2 8

.2

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:

נחשב את נפחו של הגליל  a 2  a3 :

a



כעת נמצא ,בהסתמך על הנפח ,את אורך צלע הקובייהa3  a :

.3

3

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:

a  b  c  200
b  a  40
b  c  50
ננסה להגיע למשוואה בנעלם אחד b .כבר מוגדר ע"י  .aכעת נציב זאת במשוואה השלישית ונביע גם את  cבאמצעות :a

a  40  c  50
a  90  c
כעת נציב במשוואה הראשונה ונקבל:

a  (a  40)  (a  90)  200
3a  130  200
3a  330
a  110
בנוסף ,דרך פתרון אפשרית נוספת היא הצבת תשובות .נציב בתור  aכל אחת מהתשובות ,ונבדוק האם המשוואות מובילות
לתוצאה נכונה.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נשרטט את המצב המתואר –
נספור נקודות חיתוך ,נראה שיש  6כאלו.
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התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:

נגדיר את היחס בין המכוניות למשאיות כ7 x :10 x -
לאחר שיצאו מהחניון  9מכוניות מספר המכוניות הוא 7 x  9
לאחר שנכנסו  50משאיות לחניון מספר המשאיות הוא 10 x  50
נשווה בין המספרים שקיבלנו ליחס החדש ונמצא למה שווה יחידת יחס אחת:

7x  9
1

10 x  50 3
3  7 x  9   10 x  50
21x-27=10x+50
11x=77
x=7
כעת נוכל לחשב את מספר המשאיות בתחילת היום7 10  70 :
בנוסף ,דרך פתרון אפשרית נוספת היא הצבת תשובות .נציב בתור מספר המשאיות בתחילת היום כל אחת מהתשובות ,ונבדוק האם
מתקבל היחס  1:3לאור הנתונים.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
בשנת  1993הונה של החברה היה  .$80,000בשנת  1994פחת הונה בעשרה אחוז והיה:

90
 80, 000  72, 000
100
בשנת  1995פחת ההון בעשרה אחוז ,מתוך הונה של החברה בשנת  1994והיה:

90
 72, 000  64,800
100
ולכן הונה של החברה ב 1995היה .64,800

.7

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
בין שנת  1993ל 1992הייתה עלייה של  40אחוזים ולאחר עלייה זו היה הונה של החברה  ,28,000כלומר נתייחס להונה של החברה
ב 1993כ .140%כעת נחשב את הונה של החברה בשנת :1992
140 x
 28, 000
100
14 x  280, 000
x  20, 000

.8

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
הסכום שהפסידה החברה ב 1994הוא  10%מתוך ההון שהיה לה ב .1993ההון קטן ומתוך שלם קטן יותר היא הפסידה ב.10% 1995
לכן הסכום שהפסידה החברה ב 1995קטן מזה שהפסידה בשנת .1994

!
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.9

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נציב  100עבור ההון בשנת  1993ונקבל כי ב 1994-יש  ,90ב 1995-יש  81ועל מנת לחזור ל 100-בשנת  1995נצטרך להוסיף  .19כעת יש
לברר כמה אחוזים הם  19מתוך  10% .81מ  81הם  8.1לכן  20%הם  .16.2כלומר  19הוא אחוז מסוים הגדול מ .20%

 .10התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
את שדה התותים חורשים  3פועלים במשך  4שעות .כל אחד מהפועלים עובד  4שעות ,לכן ניתן לומר שדרושות  12שעות עבודה על
מנת להשלים את חרישת שדה התותים ( .)4X3על מנת לחרוש את שדה תפוחי האדמה ,דרושות  24שעות ( .)6X4על מנת להשלים
את חרישת שני השדות ,דרושים  36 = 12+24שעות .על מנת לחשב כמה זמן יקח ל  12פעולים להשלים את העבודה ,נחלק את מספר
השעות ( )36במספר הפועלים ( )12ונקבל את התוצאה .3
 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נחפש שבר שיבטא את המשכורת כך שתגדל כש  Dגדל ותקטן כש Sגדל .כלומר נחפש  Dבמונה ו  Sבמכנה.
תשובה מס' ( )1נפסלת מיד .נביט בתשובה מס' ( )2ונראה שאמנם  Dמופיע במונה והמשכורת תגדל כשהוא גדל אך כאשר  Sגדל
המשכורת לא תקטן .בתשובה מס' ( )3ככל ש  Dגדל המשכורת גדלה וככל ש  Sגדל המשכורת קטנה וזו התשובה הנכונה .תשובה ,4
המונה גדל גם כש  Dגדל וגם כש  Sגדל ולכן זו אינה התשובה הנכנוה.

 .12התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
ניתן לראות שקיבלנו משולש  AEDומקבילית .ABCD
נסמן את  AEכ Yונסמן את בסיס המשולש  EDכ Xונקבל את שטח המשולש:

x y
 12.5
2
נראה שגם בסיסי המקבילית  ABו DCשווים ל( Xמכיוון ש ADתיכון  .)ECוכעת יש לנו את שני בסיסי הטרפז ואת גובהו וניתן
למצוא את שטחו:

3x  y
 3 12.5  37.5
2
 .13התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
כאשר המספר ההופכי של מספר גדול ממנו ,המספר יכול להיות שבר חיובי או שלם שלילי.
בתחומים המופיעים בתשובות ,מופיע שבר חיובי בתשובה מספר .2
בנוסף ,דרך פתרון אפשרית נוספת היא הצבת מספרים מתוך התתחומים המופיעים בתשובות ולבדוק אותן באי השיוויון הנתון.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:

ניתן לראות ש  x  ADC  BCDמכיוון שזווית  xמתחלפת עם ADC

וזוויות הבסיס בטרפז שווה שוקיים שוות זו לזו.

כעת ניתן לראות ש  , x  y  180אך גם  x  z  25  180ומכאן ש . y  z  25
בנוסף ,דרך פתרון אפשרית נוספת היא הצבת מספרים בתור זויות  xו.z -

!

המשך לעמוד הבא

!

!

!
 .15התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:

X Y  Z
 X Y
3
X  Y  Z  3 X  3Y
הדרישה בשאלה הייתה לממוצע של  Xו  .Yהממוצע שלהם שווה
נעביר את המלל למשוואה אלגברית -
Z  2 X  2Y
Z
 X Y
2

לסכום של שני המספרים חלקי  .2ניצור את המצב הזה מהמשוואה הראשונית

Z
 X Y / :2
2
Z
X Y
:2 
2
2
Z 1 X Y
 
2 2
2
Z X Y

4
2

 .16התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
המעגל מחולק לארבעה חלקים שאינם שווים .החלקים האפורים נשענים על זווית מרכזית של  75°כלומר -השטח קטן מהשטח
הצמוד לו ,הנשען על זווית מרכזית של .105°
 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
מהנתון   5  0אפשר להסיק ש aמספר אי זוגי ,שכן חזקה בעלת בסיס שלילי ומעריך אי זוגי תהיה שלילית.
a

a b

מהנתון

 1
 2

 0    ניתן להבין ש  a  bהוא זוגי ,שכן חזקה בעלת בסיס שלילי ומעריך זוגי תהיה חיובית.

לכן אם  aאי זוגי ,והביטוי  a  bזוגי b ,בוודאות מספר אי זוגי.

 .18התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר::
נפעיל את הפעולה עבור כל אחת מהתשובות.
תשובה מספר  – 1מספר המחלקים הראשוניים של  60הוא  )2,3,5( 3מספר המחלקים הראשונים של  30הוא גם  .)2,3,5( 3מספר

3 2
המחלקים הראשוניים של  12הוא  )2,3( 2מספר המלקים הראשונים של  18הוא  )2,3( 2
3 2

 . 60$30  12$18 קיבלנו

משוואה בה שני שברים ששווים ל –  .1המשוואה נכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
אם אורכה של הרכבת  250מטרים ואורך המנהרה  100מטרים ,ניתן לחשב את הדרך . 100  150  250 :הדרך 250 -מטרים.
הזמן שלקח לרכבת לעבור את המרחק היה  10שניות .כעת נחשב את המהירות:

250
 25
10

!

 .המהירות היא  25מטרים לשנייה.
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 .20התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
מוטקה צריך למעשה לבחור  3תרנגולות שיכנסו לכלוב אחד ובזה תסתיים בחירתו שכן שאר התרנגולות ייכנסו בוודאות לכלוב
השני .כלומר עליו לבחור  3תרנגולות מתוך  6 5 4 : 6כ אך מכיוון שסדר הבחירה אינו משנה נחלק ב ! 3ונקבל:

654
 4 5  20
3 21

!
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פרק  - 3חשיבה מילולית
 .1התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר :גג עומד בראש המבנה.
( )1נוף (=צמרת העץ) עומד בראש האילן.
( )2מסד הינו בסיס המבנה ,טפחות עומדות בראש המבנה.
( )3הגוף מכוסה כולו בעור.
( )4מצוק נמצא בקצה ההר (ולא בראשו ,הפסגה הינה ראש ההר).
 .2התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר :לשטוף היא פעולה המבצעים על משהו אחר בעזרת מים.
( )1לשרוף היא פעולה העושים על משהו אחר בעזרת אש.
( )2לנשוף היא פעולה של הוצאת אוויר.
( )3לחשוף פירושו להזיז את הווילון.
( )4לטרוף פירושו לערבב את הביצים.
 .3התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר :הטבח מבשל לפי הנחיות המתכון אשר לרוב נכתב על ידי אדם אחר.
( )1סופר כותב את הספר בעצמו.
( )2הנגן מנגן לפי הנחיות התווים אשר לרוב נכתבו על ידי אדם אחר.
( )3ההנדסאי שירטט בעצמו שרטוט.
( )4העיתונאי כותב בעצמו בפנקס.
 .4התשובה נכונה היא ( ,)1הסבר :משהו ניצת ע"י מישהו והחל במצב מתמשך עד שמישהו כיבה אותו.
( )1מישהו נכלא ע"י מישהו והחל במצב מתמשך עד שמישהו שחרר אותו.
( )2מישהו זרק משהו ,זה נהדף על ידי אדם אחר.
( )3נפסק הינו ההפך מהתחיל.
( )4מישהו שינן משהו ולאחר מכן הוא נשכח.

 .5התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר :גמלוני הינו אדם בעל גובה רב.
( )1אדם נמהר פועל בזמן קצר יחסית.
( )2לאדם נחוש אין בהכרח חוזק רב.
( )3נחשוני הינו אדם בעל אומץ רב.
( )4לאדם נדיב אין בהכרח נכסים רבים.
 .6התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר :הסופר יוצר משהו אשר נועד לקריאה על ידי מישהו אחר.
( )1הגנן מבצע בעצמו את פעולת ההשקיה.
( )2המלחין יוצר משהו אשר נועד להאזנה על ידי מישהו אחר.
( )3אדם שואל שאלה ,אדם אחר עונה לו בתגובה.
( )4המלצר מגיש (ולא יוצר בעצמו!) משהו שנועד לאכילה על ידי מישהו אחר.
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 .7התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:

תשובה  :1יש קשר בין לידה מוקדמת של תינוקות ובין בריאות רופפת של היילוד .נבדקו מאות פגים ונתגלה כי אך ורק אחדים מביניהם
אכן חלו.
הכשל הלוגי :סביר כי מרבית התינוקות שנולדו מוקדם יסבלו מבריאות רופפת .בהמשך המשפט מצוין כי רק אחדים אכן חלו לאחר
הלידה .ההיגיון נפגע ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :2אין אמת בדעה הנפוצה כי אין קשר בין לידה מוקדמת של תינוקות ובין בריאות רופפת של היילוד (זאת אומרת – שיש קשר).
נבדקו מאות פגים ונתגלה כי רובם אכן נבדקו בידי רופא לאחר הלידה.
הפגם הלוגי :העובדה כי ילדים רבים נבדקו על ידי רופא לאחר הלידה אינה מעידה בהכרח כי מרבית הפגים היו חולים או בריאים.
התשובה נפסלת.
תשובה  :3יש קשר הדוק בין לידה מוקדמת של תינוקות ובין בריאות רופפת של היילוד לאחר מכן .נבדקו מאות פגים ונתגלה כי מרביתם
לא היו זקוקים לטיפול רפואי.
הכשל הלוגי :לפי חלקו הראשון של המשפט ישנו קשר הדוק בין לידה מוקדמת לבין פגיעה בבריאות היילוד ,אך לפי חלקו השני של
המשפט מרבית הפגים לא היו זקוקים לטיפול רפואי מיוחד ,כלומר בריאותם הייתה תקינה .שני חלקי המשפט אינם מתיישבים זה עם
זה ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4אין אמת בדעה הנפוצה כי יש קשר הדוק בין לידה מוקדמת של תינוקות ובין בריאות רופפת של היילוד (זאת אומרת – אין
קשר) .נבדקו מאות פגים ונתגלה כי רק בודדים מביניהם אכן לקו במחלות.
הכשל הלוגי :לפי חלקו הראשון של המשפט אין קשר הדוק בין לידה מוקדמת לבריאות רופפת לאחר הלידה ,ואכן בהמשך המשפט אנו
רואים כי רק מעט מאוד פגים לקו במחלות לאחר הלידה .ההיגיון נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
 .8התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
תשובה  :1מכיוון שהספר לווה במסע יחסי ציבור וזכה לחשיפה רבה ,מכירות הספר לא היו מוצלחות ,והסופר חש כי קהלו קטן.
הכשל הלוגי :מילת הקישור "מכיוון" מייצגת התאמה ,אולם לפי חלקו הראשון של המשפט יציאת הספר לוותה ביחסי ציבור רבים ,ועם
זאת הספר לא הגיע לרף המכירות המצופה .יש ניגוד במשפט ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :2למרות לווה במסע יחסי ציבור וזכתה בפרסום מועט  ,מכירות הספר לא היו מוצלחות ,והסופר חש סיפוק רב.
הכשל הלוגי :מילת הקישור "למרות" מייצגת ניגוד ,אולם לפי חלקו הראשון של המשפט יציאת הספר לוותה ביחסי ציבור רבים
ובהתאם לכך מכירות הספר היו מועטות .כמו כן ,אם מכירות הספר היו מועטות ,אין זה הגיוני שהסופר יחוש סיפוק ושביעות רצון.
ההיגיון נפגע והתשובה נפסלת.
תשובה  :3לאחר שהספר לווה במסע יחסי ציבור וזכה בפרסום רב ,מכירות הספר לא היו מוצלחות ,והסופר חש כי מסע הפרסום השיג
את מטרתו.
הכשל הלוגי :היות ומכירות הספר לא היו גבוהות במיוחד ,אין זה הגיוני שהסופר יחוש שמסע הפרסום הנרחב השיג את המטרתו.
התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4על אף שהספר לווה לווה במסע יחסי ציבור וזכה בפרסום רב ,מכירות הספר לא היו מוצלחות והסופר חש אכזבה רבה.
ההיגיון נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
 .9התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
תשובה  :1לולא היה השופט מאשר את התביעה ,היה בכך משום הודאה בעובדה כי פרסום סמוי אכן משפיע על ילדים צעירים.
הכשל הלוגי :אם השופט לא היה מאשר את התביעה ,אלא דוחה אותה ,הייתה בכך הודאה .אך במידה והמשפט נדחה אין בכך הודאה.
ההיגיון נפגע והתשובה נפסלת.
תשובה  :2לולא היה השופט דוחה את התביעה ,היה בכך משום הודאה בעובדה כי פרסום סמוי אכן משפיע על ילדים צעירים.
כלומר ,אם השופט לא היה דוחה את התביעה ,אלא מקיימה ,היינו יכולים להסיק שהוא מודה בכך שפרסום סמוי משפיע .זוהי התשובה
הנכונה.
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תשובה  :3לולא היה השופט דוחה את התביעה ,היה בכך משום התנערות מהכרה בעובדה כי פרסום בכלל אכן משפיע על ילדים צעירים.
הכשל הלוגי :המקרה המתואר אינו נוגע לפרסום בכלל ,אלא לפרסום סמוי בלבד .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4לולא היה השופט מאשר את התביעה ,היה בכך משום הודאה בעובדה כי פרסום בכללותו אכן משפיע על ילדים צעירים .הכשל
הלוגי :המקרה המתואר אינו נוגע לפרסום בכלל ,אלא לפרסום סמוי בלבד .התשובה אינה נכונה.
 .10התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
מסקנת ההנהלה היא שגברים מעדיפים לשתות בירה ונשים מעדיפות לשתות יין.
תשובה  :1אם בערב אחד היו רק נשים בפאב והוזמנו בעיקר כוסות יין ,הדבר מחזק את המסקנה שנשים מעדיפות לשתות יין.
התשובה נפסלת.
תשובה  :2ההנהלה ביססה את מסקנתה לפי מספר המבלים בפאב ,להערכתה היות והיו יותר גברים מאשר נשים ,והוזמנו יותר
כוסות בירה מאשר יין -סימן שגברים מעדיפים לשתות בירה ונשים מעדיפות לשתות יין .אם נשים הזמינו יותר כוסות משקה
בהשוואה לגברים ,כלל מקור ההסתמכות של ההנהלה מתערער -ייתכן והנשים הן אלו שהזמינו את מרבית כוסות הבירה .תשובה זו
מחלישה את המסקנה ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3אם גברים שותים כוס יין לאחר שתיית ארבע כוסות בירה ,הדבר מחזק את הטענה שגברים מעדיפים לשתות בירה.
התשובה נפסלת.
תשובה  :4תשובה זו אינה רלוונטית למסקנה ,היא אמנם מספקת הסבר אפשרי מדוע נשים מעדיפות יין אך אין הדבר חשוב
למסקנת הניסוי .התשובה נפסלת.

.11

התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
תשובה  :1נאמר כי אבן הגיר היא סלע המכיל בעיקר סידן פחמתי ולכן ניתן להסיק כי אבן הגיר מכילה חומרים נוספים מלבד
סידן פחמתי ,ולכן תשובה זוהי נפסלת.
תשובה  :2נאמר בקטע שאבן הגיר היא ביוגנית -כלומר נוצרה משלדים של יצורים ימיים.
תשובה  :3בסוף הקטע נאמר כי הקרקעית נהפכה לאבן הגיר ולכן ניתן להסיק כי אבן הגיר היא קרקעית של ים שהתאדה.
תשובה  :4נאמר כי מערות הגיר הן שנוצרות בתהליך גיאולוגי הנקרא "קרסט" ולא אבן הגיר עצמה .לכן זוהי התשובה הנכונה.

 .12התשובה הנכונה היא תשובה (,)1הסבר:
נאמר בקטע שצבע הוא ביסודו גל בעל תדר מסוים .בנוסף ,מצוין כי נהוג לדבר על אורך הגל כי מושג זה נגזר ישירות מתדר הגל,
המושגים קשורים זה בזה אך אינם נרדפים .תשובה  1מפרטת זאת במדויק ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  – 2ישק קשר בין שני המושגים אך אין הם אותו הדבר .זו לא התשובה הנכונה.
תשובה  – 3אנשים נוטים לציין את אורך הגל במקום את תדר הגל ,אך לא מצויין כי יש בלבול בין השניים .זו לא התשובה הנכונה.
תשובה  – 4בני האדם רואים גלי אור ,אשר ניתנים למדידה גם על פי אורך גל וגם על פי תדר גל .זו לא התשובה הנכונה.
 .13התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
המשל :במידה ויופעל על המטוס חיכוך במידה הנכונה ,הלה יוכל לטוס וגם להגיע למהירות סבירה.
זאת אומרת:
נקביל בין הנושאים – המטוס וחיית המחמד מאולפת.
נקביל בין התהליכים – רצוי שיגיע למהירות אך הכרח כי יעוף ; בשאיפה לאילוף יעיל ומהיר אך הכרח כי יהיה ממושמע.
הנמשל :המטוס הוא בעל החיים המאולף ,החיכוך נמשל להטלת העונשים ,ומהירות המטוס לתפקוד מקסימלי רצוי של חיית
המחמד.
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 .14התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
תשובה  :1כל כלב שההוצאה החודשית עליו גדולה מ 40 -לירות ,משקל גופו קטן מ  30 -ק"ג.

התשובה מאפשרת לדני לאמץ כלב שההוצאה החודשית עליו היא  45לירות ומשקלו  27ק"ג למשל .לכן זו לא תשובה נכונה.
תשובה : 2התשובה מאפשרת לדני לאמץ כלב שההוצאה החודשית עליו היא  30לירות ומשקלו  27ק"ג למשל .לכן זו לא תשובה
נכונה.
תשובה  :3כלב שמשקל גופו גדול מ 25ק"ג ,ההוצאה החודשית עליו תהיה גדולה מ 60-לירות.
במידה ודני יתעקש על כלב השוקל יותר מ –  25ק"ג ,יאלץ לשלם  60לירות ומעלה .לא מתיישב עם הכלל השני.
לכן זו התשובה הנכונה.
תשובה  :4כל כלב שההוצאה החודשית עליו קטנה מ 40-לירות ,משקל גופו גדול מ 28-ק"ג.
התשובה מאפשרת לדני לאמץ כלב השוקל  30ק"ג ושההוצאה החודשית עליו תהיה  30לירות .לכן זו לא תשובה נכונה.
 .15התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר:
תשובה  :1היות והתווספו עוד ועוד סגנונות מחול אשר יצרו תנועות חדשות ומרובות ,נהיה קשה יותר לתעד את המחול באופן
מילולי כשם שתיעדו את הבלט .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2המילים "כל עוד הבלט הקלאסי היה סוג המחול היחיד בתרבות המערבית" מרמזות שהמשך המשפט צריך לתאר
סוגי מחול נוספים שהתווספו עם השנים ,ולא להמשיך לתאר את הבלט .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3לפי הקטע ,הסיבה שבגינה ניתן היה לתעד את המחול באופן מילולי הייתה שלבלט היו תנועות מאוד קבועות
ומוגדרות בקפדנות .במידה והופיעו סגנונות מחול נוספים הכוללים תנועות חופשיות ופחות מוגדרות ,בהכרח יהיה קשה
להגדירן באופן מילולי וליצור כינוי עבור כל תנועה .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4המילים "כל עוד הבלט הקלאסי היה סוג המחול היחיד בתרבות המערבית" מרמזות שהמשך המשפט צריך לתאר
סוגי מחול נוספים שהתווספו עם השנים ,ולא להמשיך לתאר את הבלט .התשובה אינה נכונה.
 .16התשובה הנכונה היא תשובה ( ,)1הסבר:
ברירה זוויגית מתייחסת לתכונות בעל החיים אשר יעזרו לו להשיג נקבה על מנת להזדווג עימה.
תשובה  :1אם הנקבה נמשכת ע"י נוצות הטווס הצבעוניות ,תכונה זו אכן תעזור לו ברבייה ולכן מדובר בתכונה המוסברת ע"י
ברירה זוויגית .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2תכונות המקור השונות של ההויה בזכר לעומת הנקבה אינן מסייעות לזכר למצוא בת זוג לרבייה ולכן זוהי אינה
תכונה המוסברת ע"י רבייה זוויגית .התשובה נפסלת.
תשובה  :3אייל אשר בעל קרניים גדולות ,יצליח לשמור היטב על הטריטוריה שלו ולכן יבטיח לעצמו חיים ארוכים יותר ,ולא
בהכרח מציאת בת זוג לרבייה .מדובר בעיקרון הברירה הטבעית כפי שהוסבר בקטע ולא עיקרון הברירה הזוויגית .בתשובה
נפסלת.
תשובה  :4בדומה לתשובה מספר ( ,)3זנב אשר יסייע להסוואה יגדיל את סיכויי ההישרדות של הפרט ולא את סיכויי מציאת
בת זוג לרבייה .לכן זה עיקרון הברירה הטבעית ולא עיקרון הברירה הרבייה הזוויגית .לכן תשובה זו נפסלת.
 .17התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
נחלק לשלוש נקודות:

!

א.

ביאליק יצר את הפועל "רשרש"

ב.

לאחר שבועיים החל להיות בשימוש סופרים אחרים הסוברים כי מדובר במילה עתיקה

ג.

ביאליק אומר כי הוא עוד עלול לחשוב שהוא באמת המציא אותה.
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תשובה  :1לפי השורה השנייה ,ביאליק בדה את הפועל "רשרש" מליבו ,כלומר המציא אותו בעצמו ,לכן אין זה הגיוני שהוא

נתקל בביטוי במדרש או בתלמוד .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2תשובה זו מייצגת במדויק את דברי ביאליק ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3לפי השורה השנייה ,ביאליק בדה את הפועל "רשרש" מליבו ,כלומר המציא אותו בעצמו ,לכן אין זה הגיוני שהוא
נתקל בביטוי בכתבי אחד הסופרים של זמנו .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4לפי השורה השנייה ,ביאליק בדה את הפועל "רשרש" מליבו ,כלומר המציא אותו בעצמו .בשורות האחרונות של
הקטע מתבדח ביאליק באומרו "עוד מעט אתחיל גם אני להאמין כי אכן המילה נמצאת באחד המדרשים" ,הציטוט הינו בנימה
של צחוק שכן ברור כי הוא יצר את הפועל .התשובה אינה נכונה.
 .18התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
תשובה  – 1בטקסט מוזכרות גם מערכות שאינן אורגניות .לכן תשובה זו נפסלת.
תשובה  – 2הטקסט אכן מדבר על סוגי משובים במערכות מורכבות ומספק מספר דוגמאות .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  – 3התשובה מגבילה את הטקסט למערכות מלאכותיות בלבד ,על כן נפסלת.
תשובה  – 4הטקסט מדבר על סוגי משובים ,שהם כלי לוויסות ושליטה במערכות מורכבות ,ולא הדרך כולה .על כן התשובה נפסלת.

 .19התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
בשורות  5 -4כתוב שמשוב שלילי פועל בניגוד לכיוון השינוי בפעולת המערכת ,כלומר ניתן להסיק שמשוב שלילי הוא פעולה שבה
תוצרי הפעולה של מערכת מסוימת שואפים להקטין את השינוי בפעולת המערכת .התשובה הנכונה היא (.)3
התשובה אינה ( )2מכיוון שכל סוג משוב המעודד באופן ישיר פעילות  -הוא משוב חיובי.
 .20התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר:
בהמשך להגדרת המשוב השלילי ,ניתן לראות שדוגמה למשוב שלילי יכולה להיות מורגשת כאשר מותחים רצועת גומי המפעילה כח
בניגוד לכיוון המתיחה ,כלומר תוצר הפעולה של המערכת (יצירת כוח מתיחה) שואף להקטין את השינוי בפעולת המערכת (להקטין
את מתיחת הגומי ולהשיבו לגודלו המקורי) .התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  – 2לא תוצר המדורה הוא שוגרם לכיבוייה אלא גורם חדש .על כן אין זו התשובה.
תשובה  – 3פתיתי הזהב המתגלים במסננת לא מעלים או מפחיתים את הסיכוי למצוא פתיתם נוספים .על כן אין זו התשובה
הנכונה.
תשובה  – 4נפילת העץ איננה מייצרת התנגדות הממזערת את הנפילה .תשובה זו נפסלת.
 .21התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר:
מכיוון שהאישון מתכווץ ככל שפוגע בו יותר אור (שורות  )17-18נחפש גרף שבו ככל שערכי הציר האופקי יגדלו (כלומר יותר אור
הפוגע ברשתית) כך ערכי הציר האנכי (גודלו של האישון) יקטנו .הגרף היחיד המתאר התרחשות זו הוא גרף מס' (.)1
 .22התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
הקטע מסביר את המנגנון של פצצת האטום בשורות " :28-31מתחילים להיפלט נייטרונים ....פוגעים באטומים אחרים ,שהיו
יציבים עד אותו רגע ,והופכים אותם לאטומים בלתי יציבים הפולטים נייטרונים בעצמם" .התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה " – 1עד אותו הרגע" ,משמע אטומים אלו היו יציבים עד לפגיעת הניוטרונים .תשובה זו נפסלת.
תשובה  - 2אטומים אחרים אלו לא היו חלק מהמסה הקריטית ,ולכן לא פלטו ניוטרונים עד שנפגעו בעצמם.
תשובה " – 3הופכים לאטומים בלתי יציבים" ,תשובה זו נפסלת.
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 .23התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:

תשובה  :1לפי שורות " 33-34משוב חיובי נדיר (שפעולתו מושפעת מאוקסיטוצין)...פועל בגופן של כל נקבות היונקים עלי האדמות".
מכאן ניתן להסיק כי ההורמון אינו מתאים לבני אדם בלבד ,התשובה נפסלת.
תשובה  :2ההורמון גורם להתכווצויות הרחם ושרירי הבטן ומשרה לידה ,אינו קשור בסיכויים להתעבר ולכן התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3שורות  36-38מפרטות על ההורמון אוקסיטוצין" :הורמון זה ...גורם להתכווצויות לא רצוניות של שרירי דופן הבטן".
לכן אם נזריק אותו לעכברה ,סביר להניח שההורמון יגרה את שרירי הבטן של העכברה להתכווץ .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4לפי שורות  36-38ההורמון אוקסיטוצין גורם להתכווצויות שרירי דופן הבטן ורצפת האגן ,כתוצאה מהשפעתו תדירות
הכיווצים ועוצמתם עולה בהתמדה עד ליציאת העובר ,כלומר אוקסיטוצין מגביר צירי לידה ולא מדכא אותם .התשובה אינה נכונה.
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פרק  : 4אנגלית
 .1היה ברור מתכשיטי היהלומים שלה וממכונית ה BMWשהיא מאד עשירה.
התשובה הנכונה היא (.)1
 -luxuryמותרות
 -gaudyצבעוני ,גס וצעקני
 .2שלא כמו אחותה שעמדה בחוסר נוחות ,לבד ,בפינה במסיבות וסירבה ליהנות ,פרנסין הייתה מאד חברותית.
התשובה הנכונה היא (.)4
 -feasibleישים
 -centralמרכזי

 .3מריו המתין כדי לראות האם הדג יתפוס את הפיתיון.
התשובה הנכונה היא (.)3
 .4הכוכב המרוחק לא נראה ללא שימוש בטלסקופ.
התשובה היא (.)4
 -touchableבר נגיעה ,מוחשי
 -horribleנורא
 -applicableישים
 .5אף אחד לא יכול היה להבין מדוע שרה מתנהגת באופן כה מוזר.
התשובה הנכונה היא (.)2
 -mannerאופן ,צורה
 -disapprovingלא לאשר ,להביע חוסר שביעות רצון
 -talkativeדברן ,פטפטן
 .6בובת החרסינה היפיפייה נשמרה גבוה על מדף מכיוון שהייתה מאד שבירה.
התשובה הנכונה היא (.)1
 -antisepticחומר מחטא
 -brickלְ בֵ נָה
 .7ככל שהתפרצויותיה של אניה נעשו תכופות יותר ,כך פחתה הסובלנות של אליזבת' כלפיהן.
התשובה הנכונה היא (.)3
 -frequentתכוף ,תדיר
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 .8בטיול סקי משפחתי בהרים ,סברינה הבחינה שנשימתה הייתה רדודה יותר מאשר בד"כ ,ככל הנראה כתוצאה מהגובה הרב.
התשובה הנכונה היא (.)4
 -tidesגאות ושפל
 -avalancheמפולת שלגים
 -exertionמאמץ ,שימוש
 .9מדענים מעריכים שיתכן וקיימים יותר מעשרה מיליון סוגים שונים של בעלי חיים על כדור הארץ כיום .התשובה הנכונה היא
(.)2

 .10הציפייה לשלמות מכל אחד מתלמידיו ,עוררה שמועה סביב הפרופסור לפיה הוא נתן ציון  Aרק פעם אחת בחייו .התשובה
הנכונה היא (.)4
 .11בתעשיית השירותים ,כמו למשל מסעדות ששוכרות מלצרים וברמנים ,בעיית התעסוקה אינה בגיוס עובדים כמו בשימורם.
התשובה הנכונה היא (.)4

 .12המלחינה ג'ולייט ואקלביק הייתה אחת הנשים המלחינות הראשונות שהביאה את סגנון המינימליזם לחזית התרבות
המוזיקלית .ידועה בכל העולם ,המוסיקה של ג'ולייט מדגישה את היסודות החיוניים למינימליזם .התשובה הנכונה היא (.)2
 .13בפסקה הראשונה ,המחבר מניח שקרלינג הוא ענף ספורט מוכר פחות ומעורפל יותר מענפי ספורט אחרים .התשובה הנכונה
היא (.)2
 .14על פי ההיסטוריה של קרלינג ,המתוארת בקטע סביר שבראשית ימי הקרלינג שיחקו בו איכרים הולנדים (שורות .)18-20
התשובה הנכונה היא (.)3
 .15על פי דבריו של מחבר הקטע אפשר להסיק שהוא כותב לקהל קוראים אשר יודע מעט מאד או פחות מכך בנוגע לקרלינג אך יש
לו ידע כללי בנוגע לספורט .התשובה הנכונה היא (.)1
 END .16פירושו חלק במשחק הקרלינג שבו שתי אבנים נזרקות (שורות  .)12-14התשובה הנכונה היא (.)4
" .17שח-מט על הקרח" היא מטאפורה המתייחסת לקרלינג ורומזת כי זהו ,בין היתר ,משחק חשיבה אסטרטגי .התשובה הנכונה
היא (.)1
 .18הביטוי  works of televisionמתייחס לאופרות הסבון .התשובה הנכונה היא (.)1
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 .19הפסקה השנייה מציגה את ראשית דרכן של אופרות הסבון ולכן היא תומכת בהצהרה שאופרות סבון שודרו בהתחלה ברדיו
ולא בטלוויזיה .התשובה הנכונה היא (.)4
 .20לאור ההבדל בין התכנים באופרות סבון בארה"ב ובאנגליה ,כפי שהם מוצגים בקטע ,באנגליה סביר שנמצא אופרת סבון
העוסקת בזוג צעיר העובר לגור יחד חרף התנגדות הוריהם .התשובה הנכונה היא (.)4
 .21טלנובלה (שורה  )20היא סדרה המשודרת בשעות היום באמריקה הלטינית .התשובה הנכונה היא (.)1
 .22כוונתו של מחבר הקטע היא להציע סקירה כללית על קווי העלילה והתרבות של אופרות הסבון .התשובה הנכונה היא (.)2
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פרק  :5חשיבה כמותית
.1

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:

4 2 x
 
x x 6

נכפול את שני האגפים ב  6xונקבל:

6  4  2  x2
 36  x 2נשים לב שלמשוואה יש שני פתרונות .נוציא שורש משני האגפים ונקבל:

6  x
דרך נוספת לפתור היא הצבת תשובות .ניתן להציב ב Xכל אחת מהתשובות ולבדוק איזו תשובה מובילה למשוואה נכונה.

.2

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
אם  xזוגי אז גם  x 3זוגי; למרות ש yאי זוגי הביטוי  2yזוגי; מספר זוגי פחות מספר זוגי ייתן מספר זוגי אך אם נוסיף לו 1
נקבל מספר אי זוגי.
דרך נוספת לפתור היא הצבת מספרים כדוגמאות ב  Xוב.y

.3

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נסמן את מספר האגוזים של יריב כ xולכן את מספר האגוזים של גאולה כ .4xלאחר הקטיף ליריב  x  60אגוזים ולגאולה
 . 4 x  30נתון כי מספר האגוזים שווה.
נבנה משוואה ונמצא את :x

x  60  4 x  30
30  3x
10  x
נשאלנו כמה אגוזים לגאולה אחרי הקטיף והתשובה היא4 10  30  70 :
דרך נוספת לפתור היא הצבת תשובות .ניתן להציב כמספר האגוזים של גאולה לאחר הקטיף ,כל אחת מהתשובות ולבדוק איזו
תשובה מובילה לתוצאה נכונה.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
היקף המשושה המשוכלל  36ס"מ ,ולכן כל צלע שווה  6ס"מ.
על צלע המשושה  AFיושבים שלושה משולשים חופפים ומכאן שכל צלע שלהם שווה ל 2והיקף כל אחד מהם הוא  6ס"מ.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נבנה בניית עזר -רדיוס  OCונקבל זווית מרכזית  AOCשנשענת על אותה הקשת כמו זווית  ולכן שווה ל.90°
כעת נביט במשולש  AOCזהו משולש ישר זוית ושווה שוקיים שבו  היא אחת מזוויות הבסיס ולכן שווה ל.45°
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.6

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
הדרישה בשאלה היא לגרום לביטוי  Mלהיות הגדול ביותר .הביטוי  Mהוא שבר.
הגישה הנכונה ,עוד לפני התשובות ,היא לחשוב מתי שבר יהיה גדול יותר .הדבר קשור במרכיבי השבר – מונה ומכנה .אנו
יודעים ש  aשלילי .על מנת להפוך את השבר לגדול ,ננסה לראות אם יש אפשרות לכך שהוא יהיה מספר חיובי .מספר חיובי
מתקבל אם המונה ומכנה הם "שווי סימן" (שניהם חיוביים או שניהם שליליים) .המכנה שלילי ( .)aלכן ננסה לגרום למונה
להיות שלילי גם כן .לפני  bקיים סימן מינוס .כלומר על מנת ש  bיהיה שלילי צריך דווקא ש  bיהיה קטן חיובי ,ואז בתוספת
סימן המינוס שלפניו הוא יהיה שלילי .כש  bחיובי נקבל שני מספרים שליליים במונה שמגדילים את הערך השלילי של המונה.
כעת יש לנו מונה ומכנה בעלי אותו סימן והמספר במונה גדול יותר – משום שהוספנו ל  aהשלילי מספר שלילי ובכך הרחקנו
את כל הערך של המונה עוד יותר מהאפס.
דרך נוספת לפתור היא הצבת מספרים מהתחומים הנתונים בתשובות ובדיקה איזה מספר גורם ל Mלהיות בעל הערך הגדול
ביותר.

.7

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
בהטלה הראשונה יכול להתקבל כל מספר חוץ מאחד (אם יצא  1לעולם לא יצא סכום  )8בהטלה השנייה צריך להתקבל מספר

5 1 5
ספציפי שישלים את תוצאת ההטלה הראשונה לשמונה .נכפול הסתברויות ונקבל:

6 6 36

. 

.8

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:

מכיוון שליעקב וליהושוע כוונה משותפת ,הם מצמצמים את המרחק ביניהם ,נחבר את המהירות של שניהם 20  40  60
ונראה בכמה זמן יצטמצם פער של  80ק"מ כשהמהירות היא  60קמ"ש:

80  60 x
80
x
60
כלומר -הפער יצטמצם לחלוטין והשניים יפגשו כעבור  80דקות.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
הריבוע הגדול מורכב מהריבוע הלבן ומהשטח האפור ,נתון כי שטח הריבוע הלבן שווה לשטח האפור ומכאן כי שטח הריבוע
הגדול כפול משטח הריבוע הקטן .יחס השטחים בין הצורות הוא .1:2
מכאן ניתן להגיע אל היחס הקווי בין הצורות  1: 2ולכן היחס בין ההיקפים הוא . 1: 2

 .10התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
בנקודת ההשקה ניתן להעביר קו אחד בלבד שישיק לשני המעגלים .כל קו אחר שנעביר יחתוך לפחות את אחד המעגלים או
ישיק רק לאחד מהם.

!
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!

!

!
 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:

b
היחס בין כמות הצבע הדרושה לצביעת מספר מסוים של מ"ר ניתן להצגה על ידי השבר
a

כאשר  bהוא מ"ר ו  aהוא כמות

צבע.
יעל השתמשה ב  bפחים .בכל פח יש  aליטר צבע ,לכן ניתן לומר שהיא השתמשה ב  abליטר צבע .הדרישה בשאלה היא למצוא

b x
כמה מ"ר צבעה יעל .נייצג את המ"ר שיעל צבעה על ידי  xונרשום את המשוואה הבאה -

a ba

 .במשוואה שני שברים

שמייצגים את אותו יחס (ולכן שווים) – היחס שבין כמות מ"ר לליטר צבע .נפתור את המשוואה ונקבל -

x
 bba  xa
ba
b2  x


b

. a

דרך נוספת לפתור היא הצבת מספרים במקום הנעלמים . a,b

 .12התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
מכיוון ש xו yשונים מהערך המוחלט שלהם ,ניתן להסיק ששניהם שליליים .נעבור על התשובות ונראה מתי התוצאה שלילית:
תשובה מס' ( -)1התוצאה חיובית ,המינוסים מתבטלים ,ל 2אין השפעה על סימן התוצאה.
תשובה מס' ( -)2התוצאה חיובית .מספרים שליליים בחזקות בעלות מעריך זוגי יהיו חיוביים.
תשובה מס' ( x 3 -)3שלילי וכך גם  .yהכפל ביניהם מבטל את המינוסים והתוצאה חיובית.
תשובה מס' ( x 2 -)4חיובי ו yשלילי .פעולת כפל ביניהם בוודאות תניב תוצאה שלילית.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
בשלב ההתחלתי יש בארנק  100%מהכסף .אחרי הביקור בקניון יקטן הסכום ב 60%ותישאר עם  40%מהסכום המקורי .אחרי
הביקור בקולנוע יקטן הסכום החדש 40,האחוזים שבארנק ,ב .80%נישאר עם  8%מהכסף כך שהסכום פחת בכ.92%
ניתן גם להציב  100כשלם ולראות כי אחרי הביקור בקניון יישארו בארנק  40שקלים .אחרי הביקור בקולנוע יישארו בארנק 8
שקלים כלומר סה"כ הוצאנו  92שקלים שהם  92%מתוך .100
 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
אין חוקים לעבודה בחיבור וחיסור של חזקות .במקרים אלו נכון לחשוב על גורם משותף .ניתן גם להביט בתשובות ולראות
שהמבנה שלהם מרמז על צמצום ואיחוד של הביטוי בשאלה .על מנת לצמצם שבר צריך ליצור במונה ובמכנה פעולת כפל וגם
זאת סיבה לחשוב לכיוון של גורם משותף.

a n 1  a n  2
) a n 1 (1  a
a n 1


a n  a n 1
) a n (1  a
an
a n 1
 a n 1 n  a
n
a
דרך נוספת לפתור היא הצבת מספרים במקום הנעלמים  a,nוחישוב התוצאה.
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 .15התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נציב  A  8מכיוון שכאשר מחלקים אותו ב 6מתקבלת שארית  .2כעת נציב  B  1ואכן  A  Bמתחלק ב 3ללא שארית.
כעת נחלק את  1ב 3ונקבל שארית .1

 .16התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
הדרישה בשאלה היא למצוא את בטא שהיא זווית היקפית .אחת הדרכים למצוא זווית היקפית היא על ידי הקשר בינה לבין
זווית מרכזית .נבנה לבטא זווית מרכזית ע"י בניית העזר  AOו  .COהזווית המרכזית היא הזווית  AOCהגדולה .משום שהיא
נשענת על הקשת של הזווית ההיקפית בטא .זהו מצב "מיוחד" בו הזווית המרכזית גדולה מ  .180נסמן את הזווית AOC
הגדולה ב :2β
במרובע  ABCOכל הצלעות שוות –  ABו  BCשוות לרדיוס המעגל AO ,ו  OCהן רדיוסים במעגל.
מרובע בו שני זוגות של צלעות נגדיות שוות הוא מקבילית .במקבילית זווית נגדיות שוות ולכן נסמן

B


A

C

זווית  AOCהקטנה כ β



מכאן ניתן ליצור את המשוואה הבאה:

O2



  2  360
3  360
  120
 .17התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
בימים בהם ירד גשם היו הטמפרטורות 26 ,22 :ו .30הממוצע של שלושת המספרים האלה הוא .26
 .18התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נדגמו רק שני ימים שמשיים בהם הטמפרטורה עלתה מעל ל 25מעלות .שני ימים מהווים  20%מתוך עשרה ימים.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נעבור על התשובות ונראה מה נכון:
תשובה מס' ( -)1רק  33.3%מהימים המעוננים והגשומים היו ימים נוחים.
תשובה מס' ( -)2רק  33.3%מהימים המעוננים שאינם גשומים היו ימים נוחים.
בשלב זה ניתן לפסול את תשובות ( )1ו(.)2

תשובה מס' ( -)3מתוך ארבעה ימים שמשיים שניים היו ימים נוחים כלומר  50%מהימים היו ימים נוחים וזהו האחוז הגבוה
ביותר של ימים נוחים .זו התשובה הנכונה.
תשובה מס' ( -)4רק  40%מהימים שנדגמו היו נוחים.
 .20התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נחפש בגרף אחר קבוצה שככל שמתקדמים בציר האופקי כך גם ערכי הציר האנכי עולים .הימים השמשיים מציגים מגמה
הפוכה והימים הגשומים מפוזרים בצורה שלא ניתן לזהות אצלם מגמה ברורה .הימים המעוננים שאינם גשומים מדגימים
בדיוק את מה שחיפשנו -ביום מעונן שאינו גשום ככל שהטמפרטורה עולה ,כך עולים גם אחוזי הלחות.

!

המשך לעמוד הבא

!

!

!

פרק  : 6אנגלית
 .1היא לא יכלה לסבול לראות את הכלבלב הפצוע סובל.
התשובה הנכונה היא (.)1
 -misbehaveהתנהג לא יפה
 -cheerעידוד
 .2איזה יום קודר :היה קר ,גשום וערפילי.
התשובה הנכונה היא (.)2
 -fogערפל
 -drizzleטפטוף
 .3התוכנה הייתה חינם רק למשך תקופת נסיון של  30יום.
התשובה הנכונה היא (.)3
 -experimentניסוי
 -sailingהפלגה
 .4פטריק ציין שסמנתה מסבירה למעשה רעיון אחד בלבד ,רק חוזרת עליו תוך שימוש במילים שונות.
התשובה הנכונה היא (.)4
 -producingמפיק ,מייצר
 -pollutingמזהם
 .5התוכן של דו"ח הקריאה היה נכון ,אך הצורה נזקקה להתאמה.
התשובה הנכונה היא (.)1
 -functionפונקציה ,יעד של משהו
 -verseבית של שיר
 .6המורה שאלה את השאלה בצורה שהייתה מאד מעורפלת והסטודנטים לא היו בטוחים למה היא התכוונה.
התשובה הנכונה היא (.)2
 -hazyמטושטש ,מבולבל
 -thoroughיסודי
 -cruelאכזרי

!
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 .7חבל שהציפיות שלה היו כה גבוהות ,מכיוון שהיא הייתה הרוסה כשגילתה שלא התקבלה לבתי הספר הטובים ביותר
למשחק .
התשובה הנכונה היא (.)3
 -dramatizationsהמחזות
 -qualificationsהכשרות ,יכולות
 -consolationתנחומים
 .8היה לה קשה להמחיש למה התכוונה בדרך אמנותית; במקום זה ,היא נתנה הדגמה פיזית של הרעיון שלה.
התשובה הנכונה היא (.)2
 -amendשיפר ,פיצה
 -categorizeמיין ,חילק לקטגוריות

 .9הראיות היו כתובות על פרצופה :זו בבירור לא הייתה תאונה .התשובה הנכונה היא (.)4
 .10עבור טיבטים בודהיסטים ,הדאלאי לאמה הוא התגלמות של אל החמלה ,אשר לובש צורה ארצית כדי לסייע לאנושות.
התשובה הנכונה היא (.)4

 .11הצלחת ההצעה תלויה במספר גורמים :כמה טוב היא תשתלב במסגרת התקציב ,מה תהיה הריבית הצפויה וכמה מקורי יהיה
המוצר .התשובה הנכונה היא (.)3
 .12כיום ,כמעט לכל מלח שולחני בעולם מתווסף רכיב של יוד .הסיבה לכך היא שיוד הוא רכיב חיוני אך נמצא בעיקר במאכלי ים
ומי שלא אוכלים מאכלי ים יכולים לסבול מבעיות רפואיות חמורות כתוצאה ממחסור ביוד .התשובה הנכונה היא (.)2

 .13הרעיון שהכינוי "ניתוח קיסר" מקורו בקיסר נותר שנוי במחלוקת מכיוון שהקטע מביא טיעונים לכאן ולכאן .התשובה הנכונה
היא (.)2
 .14על-פי הקביעה במשפט האחרון של הפסקה הראשונה כי יהיה מעניין לחקור את מקורות הניתוח הקיסרי ,ניתן להסיק שהקטע
אכן יעסוק בעיקר במקורות מאשר בהליך הרפואי של הניתוח עצמו .התשובה הנכונה היא (.)3
 .15הרעיון לפיו משמעותו של ניתוח קיסרי היא הקרבה של האם למען הילד הוא מיושן וכבר אינו רלוונטי הודות לקדמה רפואית.
התשובה הנכונה היא (.)2
 .16בעיות בשליה הן דוגמה למקרה בו יש צורך בניתוח קיסרי ,כפי שמפורט בקטע (שורות  .)25-26התשובה הנכונה היא (.)3
 .17אורלנדו רמירז הוא התינוק היחיד בעולם שאימו ביצעה ניתוח קיסרי על עצמה (שורה  .)30התשובה הנכונה היא (.)4
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 .18גיזת הזהב היא עורו של האיל המכונף שהוקרב עי" פריקסוס (שורות  .)13-16התשובה הנכונה היא (.)2

 .19משמעותה של המילה  antiquityהיא ימי קדם ולכן היא מתייחסת לדברים שהתרחשו בזמנים קדומים  .התשובה הנכונה היא
(.)1
 .20האורקל (שורה  )20גרמה לפליאס להאמין שעליו להיזהר מאדם בעל סנדל אחד .לכן מי שאינו יודע כי אורקל היא נביאה ,יכול
להבין מהקטע כי לאורקל כוחות שכנוע גדולים .התשובה הנכונה היא (.)3
 .21העובדה שיאסון סייע לאלה בתחפושת מתאימה לתפיסה המיתולוגית לפיה האלים מעורבים בחייהם של בני האדם ודבר אינו
נתון נשאר בידי המזל .התשובה הנכונה היא (.)3
 .22אין בקטע מספיק מידע כדי לדעת מה עשה יאסון אחרי שלכד את גיזת הזהב .התשובה הנכונה היא (.)4
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פרק  :7חשיבה כמותית
.1

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
הקו המקביל יוצר שני משולשים בעלי אותן זוויות כלומר משולשים דומים והוא מחלק את הצלעות ביחס קבוע כפי שמראה
תשובה מס' (.)4

.2

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נעבור על התשובות ונבדוק האם ניתן להרכיב משני מספרים ראשוניים את ההפרש בין התשובה ל .30נחפש מה אינו יכול להיות
מספר העוגיות:
תשובה מס' ( 13 . 30  17  13 -)1יכול להיות מורכב מ 2ומ .11התשובה נפסלת.
תשובה מס' ( 12 . 30  18  12 -)2יכול להיות מורכב מ 5ומ .7התשובה נפסלת.
תשובה מס' ( 11 . 30  19  11 -)3לא יכול להיות מורכב משני מספרים ראשוניים .זו התשובה הנכונה.
תשובה מס' ( 10 . 30  20  10 -)4יכול להיות מורכב מ 3ומ .7התשובה נפסלת.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נחבר בין מרכזי המעגלים ע"י בניית עזר .הישר  OPהוא רדיוס במעגל שמרכזו .P
הוא יוצא ממרכז המעגל  Pומגיע להיקפו .הישר  OPהוא גם רדיוס במעגל שמרכזו ,O



P



o

גם במעגל זה הקו יוצא מהמרכז  Oומגיע להיקף המעגל.
כלומר ,הישר  OPהוא הרדיוס של שני המעגלים ולכן רדיוס שני המעגלים שווה.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
נבדוק מה מספר העוגיות המינימאלי שיכול לאכול יעקב בשבוע מהו מספר העוגיות המקסימאלי:
מספר העוגיות המקסימאלי יהיה אם בכל יום מימות השבוע יאכל יעקב  8עוגיות -כלומר  56 , 8  7  56עוגיות.
מכאן כי יעקב לא יכול לאכול יותר מ 56עוגיות בשבוע ולכן תשובה מספר  61 -4אינה אפשרית ,וזו התשובה הנכונה.
מספר העוגיות המינימאלי יהיה אם בכל יום מימות השבוע יאכל יעקב  3עוגיות -כלומר  21 , 3  7  21עוגיות -תשובה מספר
 1אפשרית.
תשובה מספר  2אפשרית אם יעקב יאכל ב 3ימים  8עוגיות ובשאר  4הימים  3עוגיות. 3  8  4  3  24  12  36 :
תשובה מספר  3אפשרית אם יעקב יאכל ב 6ימים  8עוגיות וביום הנותר  3עוגיות. 6  8  1 3  48  3  51 :

.5

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
 Aו  Bמורכבים משני ראשוניים שונים –  Xו  .Yב  X ,Aמופיע פעמיים .ב  Y ,Bמופיע פעמיים .בשני המספרים יש  2מספרים
ראשוניים שונים  Xו  .Yהעלאה של אחד מהביטויים  Aאו  Bבריבוע לא מגדילה את מספר המספרים הראשוניים השונים של
הביטוי ,היא גורמת להם להופיע יותר פעמים .אבל עדיין מספר הראשונים השונים ישאר  ,2כי למרות העלאה בחזקה יהיו לנו
שני מספרים ראשונים שונים –  Xו .Y
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בתשובה  3משווים בין הראשונים השונים של  Aלבין אלו של  . Bהביטויים אומנם שונים זה מזה ,אבל שניהם מכילים רק
שני גורמים ראשוניים שונים  Xו  .Yלכן מספר הראשוניים השונים שמרכיבים את שני הביטויים שווה.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נעביר את  ACונקבל את משולש  ,ABCהשונה מהצורה  ABCשבה  ACהוא חלק מאליפסה.

5 12
שטח המשולש שווה ל  30
2

.7

ולכן שטח הצורה  ABCיהיה קטן מ.30

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:

?yx
00  0

z0

2 x  2 y  3 z  0  2( x  y )  3 z  0

zx0
0 x  0 x  0
2( x  y )  3z  0
x y 0
2(0)  3 z  0  3 z  0  z  0
x0
x y 0
0 y  0 y  0

.8

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
המשוואה יכולה להתקיים עבור כל אחת מהאפשרויות:
( 13  17 :)1כאשר המעריך אי זוגי ,התוצאה תהיה לעולם .-1

( :)2אם  xו yשווים נציב  xבמקום  yונקבלa x  a x :
( - 16  13 :)3כאשר הבסיס הינו  ,1התוצאה תהיה לעולם .1
ולכן כל האפשרויות יכולות לקיים את המשוואה.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
במחומש משוכלל  5אלכסונים השווים זה לזה באורכם אשר יוצרים ביניהם מחומש משוכלל.

 .10התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:

24
יאיר עושה דרך של  24ק"מ במהירות  12קמ"ש ולכן הזמן שייקח לו הוא 2 :
12

שעתיים.

22
2
12
חגי עושה דרך של  22ק"מ במהירות  10קמ"ש ולכן הזמן שייקח לו הוא:
2 2
10
10
60

כלומר חגי יתאמן במשך

שעתיים ו 12-דקות .כלומר יאיר יתאמן יסיים את האימון  12דקות לפני חגי.
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 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:

x

B

x

E

A
y

y
נעניק "שמות" לחלקים השונים של צלעות הצורה:

z

F

נרשום את "ההיקפים" שניתנו לנו בשאלה ע"י שימוש בנעלמים:

y

H

z

y

C

x

G

x

D

לאחר שמצאנו את  Zחשוב לזכור שהדרישה בשאלה הייתה
הסכום של  GFו  ,EHכלומר .10 = 5+5

ABCD :
x  x  y  y  x  x  y  y  28
4 x  4 y  28
2 x  2 y  14
EBFGDH :
x  y  z  x  y  z  24
2 x  2 y  2 z  24
14  2 z  24
2 z  10

 .12התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נביט בגרף ונחפש הפרש של לפחות  200,000בין ההכנסות להוצאות במשך חמש שנים .נראה שהחברה היחידה שעשתה זאת
הייתה קבוצה ג'.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נחפש בגרף את השנה בה היו לכל חברה את ההכנסות הגבוהות ביותר ואת ההכנסות הנמוכות ביות ונחשב את ההפרש ביניהן.

קבוצה א'850,000  50,000  800,000 -
קבוצה ב'1,000,000  550,000  450,000 -

קבוצה ג'800,000  300,000  500,000 -
קבוצה ד'950,000  350,000  600,000 -
המיזם הכי פחות יציב ,שיש לו את ההפרש הגדול ביותר בין ההכנסות הוא קבוצה א'.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נחפש בגרף ,בשנת  2002ההוצאות של איזו חברה היו גבוהות מהכנסותיה? נראה שיש רק חברה אחת כזו -חברת קבוצה ג'.
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 .15התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נחשב את ההוצאות בשנים  2001-2004ונראה למי יש הוצאות שגדולות מ 1.5מיליון .על פי הגרף נראה שרק לקבוצה א' וקבוצה
ג' יש סיכוי להיות פעילים גם ב.2011
 .16התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:

תשובה מס' ( )1אפשרית כש c  2, b  1, a  0
תשובה מס' ( )2איננה אפשרית מכיוון שאם אחד המספרים שלילי אז או שאחד אחר שווה לאפס או ששלושתם שליליים
ומכפלתם תהיה גם היא שלילית .זו התשובה הנכונה.
תשובה מס' ( )3אפשרית כשכל המספרים שליליים.
תשובה מס' ( )4אפשרית כאשר . a  0
 .17התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
 CBלפי הנתונים שווה  8ומתוך הנפח נוכל לגלות לכמה שווה :AB

72   r 2  8
9  r2
6  2r  AB
כעת ,באמצעות משפט פיתגורס נוכל לדעת ש ACשווה  10ס"מ ,אך מכיוון ש BEקטן מ BCגם  AEיהיה קטן מ ACכלומר
יהיה קטן מ 10ס"מ .רק תשובה ( )1מציעה פתרון שהוא קטן מ 10והיא התשובה הנכונה.
 .18התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
אם שמעון יגיע לבריכה פחות מ 40פעמים ,ישתלם לו לקנות  4כרטיסיות של  10כניסות ולשלם  400שקלים.
אם הוא יגיע בין  40ל 50פעמים המחיר של  5כרטיסיות של  10כניסות זהה למחיר מנוי בלתי מוגבל ובכל מקרה הוא ישלם .500
אם שמעון יגיע מעל ל 50פעמים המנוי הבלתי מוגבל הוא האופציה המשתלמת ביותר עבורו.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
השטח הלבן מורכב ש 2חלקי מעגל זהים השווים  ,כל אחד ,להפרש בין שטח מעגל שלם לבין השטח האפור.
מכאן ניתן לומר שאם היחס בין השטח האפור לשטח הלבן הוא  ,1:4הרי שהיחס בין השטח האפור למחצית השטח הלבן הוא
 .1:2כלומר ,יחידת היחס של שטח מעגל שלם מורכבת מסכום השטח האפור ומחצית השטח הלבן .3=1+2
היחס בין השטח האפור לשטח מעגל שלם אם כך ,הינה .1:3
 .20התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
סדר הכיתות קבוע .נחשב את מספר האפשרויות לסידור הילדים בכל אחת מהכיתות בנפרד .בכיתה א'  10ילדים .צריך לסדר
אותם בשורה כאשר יש משמעות לסדר ("משה ראשון ויוני שני" הוא מצב שונה מ"יוני ראשון ומשה שני") .לילד במיקום
הראשון יש  10אפשרויות ,לילד במיקום השני  9אפשרויות ,לילד במקום השלישי  8אפשרויות וכן הלאה .לפי התשובות ,צריך
להציג את החישוב על ידי עצרת .לכן !. 10  9  8  7  6  5  4  3  2 1  10
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באותו אופן נחשב את כיתה ב' ונקבל !,20
עבור כיתה ג' !.30
כל מצב של כיתה א' יכול להיות עם כל אחד מהמצבים של כיתה ב' ועם כל אחד מהמצבים של כיתה ג' .לכן סך הכל
האפשרויות הוא מכפלה של מספר האפשרויות של כל כיתה . 10!20!30! -

!

המשך לעמוד הבא

!

!

!

פרק  : 8חשיבה מילולית
 .1התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :קסדה נועדה להגן מפני פגיעה.
( )1שמים את האגד לאחר שכבר מופיע פצע.
( )2סוודר משמש כחולצה חורפית.
( )3אטמי אוזניים נועדו למנוע שמיעת שיר.
( )4מטריה נועדה להגן מפני הגשם.
 .2התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר :בכי הוא צורת ביטוי של צער.
( )1יופי הינה מילה נרדפת להדר.
( )2הסמקה היא צורת ביטוי של כלימה.
( )3מוסר כליות הינו ביטוי שמשמעותו מצפון.
( )4צחוק הוא תגובה אפשרית לבדיחה.
 .3התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר :הנץ פירושו התחיל לפרוח ,נבל פירושו הפסיק לפרוח.
( )1הבכיר פירושו החל להבשיל.
( )2התפתה פירושו האמין למישהו אחר.
( )3התבשם פירושו השתכר ,התפכח פירושו הפסיק להיות שיכור.
( )4התלבט פירושו לא הצליח להחליט.
 .4התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר :לטרוף פירושו לגרום למשהו להיות מעורבב.
( )1לשלות פירושו להוציא משהו רטוב מן המים.
( )2לשלוק פירושו לגרום למשהו להיות מבושל.
( )3להדיח פירושו לגרום למשהו להפסיק להיות מלוכלך.
( )4רצוי הוא משהו שרוצים בו.
 .5התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר :תרגום הינו העברה משפה אחת לשנייה.
( )1המרה הינה פעולה המחליפה מטבע אחד באחר ,שקל הינו סוג של מטבע.
( )2מי שמטפס עולה לגובה רב.
( )3הגירה הינה העברה ממדינה אחת לשנייה.
( )4ניעור הינו הזזה ונענוע בגד.
 .6התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר :חול עשוי מהרבה גרגרים.
( )1עלווה הינם העלים שעל העץ ,אמיר הינו ראש העץ.
( )2מים עשויים מהרבה טיפות.
( )3האורז מאוחסן בשקית.
( )4אני אוכל את התבשיל.
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 .7התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
תשובה  :1שביתת הנשק הארוכה בין שני העמים השכנים הגיעה לקיצה כאשר לאחר חושים ארוכים של משא ומתן הגיעו הצדדים
לעמק השווה ,מה שגרם למנהיגי שני העמים להכריז על המשך הסכסוך.
הכשל הלוגי :אם שני הצדדים הגיעו לעמק השווה ,כלומר הגיעו להסכמה ,אין סיבה ששביתת הנשק תגיע לקיצה ושמנהיגי העמים
יכריזו על המשך הסכסוך .ההיגיון נפגע ולכן התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2הסכסוך בין שני העמים השכנים הגיע לקיצו כאשר לאחר חודשים ארוכים של משא ומתן לא הגיעו הצדדים לעמק
השווה ,מה שגרם למנהיגי שני העמים להכריז על מלחמת חורמה.
הכשל הלוגי :אם הצדדים לא הגיעו לעמק השווה ,אין זה הגיוני שהסכסוך יגיע לקיצו .השקול הלוגי נפגע ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :3הסכסוך הארוך בין שני העמים השכנים הגיע לשיאו כאשר לאחר חודשים ארוכים של משא ומתן לא הגיע הצדדים לעמק
השווה ,מה שגרם למנהיגי שני העמים להכריז על מלחמת חורמה .ההיגיון נשמר ולכן זוהי התשובה הנכונה.

תשובה  :4הסכסוך הארוך בין שני העמים השכנים הגיע לשיאו כאשר לאחר חודשים ארוכים שלמשא ומתן הגיעו הצדדים לעמק השווה,
מה שגרם למנהיגי שני העמים להכריז על סיום הסכסוך.
הכשל הלוגי :אם שני הצדדים הגיעו לעמק השווה ,אין זה הגיוני שהדבר יוביל לשיא הסכסוך .השקול הלוגי נפגע ולכן התשובה נפסלת.

 .8התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
תשובה  :1הנהלת החברה לא חילקה השנה שי לעובדיה ,זאת בדומה למנהגה בשנים האחרונות ,לכן אין זה מתקבל על הדעת שהעובדים
הוותיקים לא ציפו למתנה.
הכשל הלוגי :אם הנהלת החברה אינה נוהגת לחלק שי לעובדיה בשנים האחרונות ,נצפה כי העובדים הוותיקים ידעו לא לצפות למתנה
גם בשנה זו .מילים "לכן אין זה מתקבל על הדעת" פוגעות ביצירת הקשר הגיוני ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :2הנהלת החברה חילקה השנה שי לחג לעובדיה ,זאת בדומה למנהגה בשנים האחרונות ,לכן אין זה פלא שהעובדים הוותיקים
התאכזבו השנה.
הכשל הלוגי :היות והנהלת החברה חילקה שי לעובדיה ,נצפה שהעובדים ישמחו ולא יתאכזבו .ההיגיון נפגע ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :3הנהלת החברה לא חילקה השנה שי לחג לעובדיה ,זאת בשונה ממנהגה בשנים האחרונות ,לכן אין זה פלא שהעובדים
הוותיקים התאכזבו השנה .לפי תשובה זו החברה נוהגת לחלק שי לחג ,אך השנה היא לא חילקה שי זה ,ולכן העובדים הוותיקים
התאכזבו .ההיגיון נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4הנהלת החברה חילקה השנה שי לחג לעובדיה ,זאת בשונה ממנהגה בשנים האחרונות ,לכן אין זה פלא שהעובדים הוותיקים
התאכזבו השנה.
הכשל הלוגי :לפי תשובה זו החברה חילקה השנה שי לחג ,ולכן נצפה שהעובדים יישמחו ולא יתאכזבו .ההיגיון נפגע ולכן התשובה אינה
נכונה.
.9התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
מדובר במנהל מתחשב\קשוח המציג סולם ציפיות מטכנאי חדש\ותיק.
המילים "למרות" "היות" ובשל" מעידות על מידת הקפדנות של המנהל בכל הקשור לשירות המהיר.
מילות הקישור "לעומת זאת"" ,יתרה מכך"" ,אף על פי כן" קובעות את ציפייתינו להחמרה או הקלה ביחס המנהל בכל הקשור לנושא
הידע.
תשובה  :1למרות שאתה חדש ,אני מצפה ממך להיות מהיר .לעומת זאת ידע הוא תנאי הכרחי.
כשל לוגי – מילות הקישור מרמזות על שונות ביחס המנהל אל שני הנושאים .לא כך קורה.
תשובה  :2אתה ותיק ,אני מצפה ממך להיות מהיר .יתרה מכך ,ידע הוא משני.
כשל לוגי – במשפט הראשון המנהל מגלה ציפייה גבוהה .מילת הקישור "יתרה מכך" מכינה אותנו לקראת החמרת ההקפדה .לא כך
קורה.
תשובה  :3אתה חדש ולכן אני לא מצפה שתהיה מהיר .אף על פי כן ידע הוא תנאי הכרחי.
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אין כשל לוגי ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4אתה ותיק ,למרות זאת אני לא מצפה שתהיה מהיר .יתרה מכך ,ידע הוא תנאי הכרחי.
כשל לוגי –תחילה המנהל מגלה גמישות" .המילה יתרה" מכך מכינה אותנו לקראת החמרת הקפדה .אין זה כך.
 .10התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
לפי הקטע אדם הוא בעל זכות משפטית לבעלות על דבר מה פיזי או למושג קניין רוחני אותו הגה ,אם קיבל אותם האדם מבעלות
קודמת או ביית משאב טבע לראשונה.
תשובה  :1אדם ביית לראשונה נביעה טבעית ולכן יש לו עליה זכות קניין.
תשובה  :2הרעיון אותו הגה האדם הינו קניינו הרוחני ולכן יש לו עליו זכות קניין.
תשובה  :3ספריית העץ ניתנה לאדם מבעליו הקודמים ולכן יש לו עליו זכות קניין.
תשובה  :4יומן הנמצא ברחוב אינו קניין רוחני ,אינו ניתן לאדם מבעלות קודמת ואינו משאב טבע אשר בוית על ידו לראשונה ולכן
אין לאדם זכות להשתמש בו כשלו .לכן זוהי התשובה הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא תשובה ( ,)3הסבר:
החוקרים בקבוצה השנייה סברו כי החוקרים בקבוצה הראשונה החליפו הין הסיבה והתוצאה ,כלומר ,עצם החזקת בעל החיים
אינה גורמת לתוחלת חיים ארוכה יותר כפי שסברו החוקרים בקבוצה הראשונה ,אלא מלכתחילה מי שבריא יותר הוא שיטפל
בחיית מחמד .תשובה ( )3אומרת זאת במדויק ולכן היא התשובה הנכונה.
תשובה  – 1,2המשפט מתאר ותומך במסקנת החוקרים מהקבוצה הראשונה .התשובה נפסלת.
תשובה  – 4המשפט שולל כל קשר ולכן לא הופך סובב ומסובב .התשובה נפסלת.
 .12התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
תשובה  – 1בקטע מצויין כי היוונים שמרו על סימטריה במידה פחותה מזו של הרומאים ,אין הדבר אומר שלא שמרו עליה כלל.
המקרה ייתכן ולכן התשובה נפסלת
תשובה  – 2בקטע מצויין שהיוונים שמו דגש על הרמוניה עם הטבע ולכן לא שמרו על סימטריה באופן קיצוני .המקרה ייתכן ולכן

התשובה נפסלת.
תשובה  – 3בקטע מצויין כי הרומאים בנו את התיאטראות במרכזי ערים ובאיזורים מישוריים .המקרה יתכן ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  - 4בשורה השלישית בקטע רשום "...תיאטרות יווניות ניצלו תמיד תוואי שטח קיים "..לכן אין זה ייתכן שיבנה תיאטרון
שלא ינצל תוואי השטח הקיים .התשובה הנכונה.
 .13התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
מסקנתו של איתי היא :נוסעים בכביש החוף  גרים בחיפה ועובדים בתל אביב.
תשובה  :1השוואה בין מספר הנתיבים בכיוון אחד של כביש החוף למספר הנתיבים בכיוון ההופכי אינה רלוונטית למסקנתו ל איתי,
התשובה נפסלת.
תשובה  :2ביסס את המסקנה כי רוב הנוסעים בכביש החוף גרים באזור חיפה ועובדים באזור תל אביב על סמך תצפיות בשעות הבוקר,
אולם אם אנו יודעים שמרבית האנשים במדינת ישראל עובדים במשמרות לילה -הדבר סותר את מסקנתו של איתי ,מרבית הנוסעים
כנראה לא נסעו למקום עבודתם במהלך היום .התשובה נפסלת.
תשובה  :3על אף שהנוסעים הופנו לדרכים חלופיות ,ביניהן כביש החוף ,כיוון הנסיעה מחיפה לתל אביב נותר זהה ולכן תשובה זו
מחזקת את מסקנתו של איתי .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4תשובה זו מספקת הסבר אלטרנטיבי למסקנתו של איתי ,המכוניות הרבות נסעו מחיפה לתל אביב בשל הירידים וההפעלות
בעיר ,ולא בשל עבודתם .תשובה זו מחלישה את המסקנה ולכן נפסלת.
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.14התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
"גם תרנגול עיוור תופס גרגיר" -כלומר גם לחסרי היכולת יכול להיות מזל לפעמים .אך אם חגי חסל היכולות יעזוב את ביתו ,לא
סביר שמיד יאיר לו המזל פנים בשנית והוא ימצא בית אחר בנקל .התשובה הנכונה היא תשובה מספר (.)3
תשובה  – 1,2המשל אינו עוסק באיכות הגרגר (הנמשל לבית) ולכן אין הנמשל עוסק ביופי הבית .התשובה נפסלת
תשובה  – 4התרנגול העיוור נמשל לחגי ,המשל אינו עוסר בחזי ,ולכן התשובה נפסלת.
 .15התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
תשובה  :1על פי המשפט הראשון בקטע " שחרור נוירואדרנלין ,הורמון בגוף האדם ,מושפע ממגוון רחב
של חומרים" .זוהי אינה התשובה הנכונה.
תשובה  :2על פי המשפט השני בקטע " סוגים רבים של קצות עצבים מהווים יעד להשפעה שכזו " .זוהי אינה התשובה הנכונה.

תשובה  :3על פי המשפט השלישי בקטע " השינויים הסינפטים המתרחשים בעקבות השפעות אלו מייצגים מנגנון שליטה פיזיולוגי
חשוב " .זוהי אינה התשובה הנכונה.
תשובה  :4בפסקה מצויין מה משפיע על שחרור נוירו אדרנלין ואילו השפעתו של נוירואדרנלין עצמו לא מתוארת .זוהי התשובה
הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
מסקנת המדענים היא :מוסיקה קלאסית←עיסוק במדע.
תשובה  :1נותנת דוגמה התואמת את הניסוי ולכן מחזקת אותו.
תשובה  :2לא רלוונטית לניסוי! משום שמונה לא הקשיבה לשום סוג מוסיקה ,אין זה משנה אם היא עוסקת במדע או לא .זוהי
התשובה הנכונה.
תשובה  :3דוגמה שאינה תואמת את הניסוי ולכן מחלישה אותו.
תשובה  :4משום שתשובה שתיים נכונה ,תשובה זו נפסלת.
 .17התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
תשובה  :1נאמר בשורה הראשונה כי עיוורון צבעים נגרם על פי רוב מפגיעה או ממחסור באחד משלושת התאים ולכן ניתן להסיק
שגם דברים אחרים יכולים לגרום לעיוורון צבעים.
תשובה  :2נאמר בקטע שהסיבה שנשים פחות נפגעות מסוג זה של עיוורון צבעים הוא כי יש להם "עותק גיבוי" ,לכן ניתן להסיק
שבמידה ועותק "הגיבוי" יפגע ,האישה תהיה עיוורת צבעים .לכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3לא ניתן להסיק מהקטע שלכל אישה יש שני עותקים מכל הכרומוזומים ולגבר עותק אחד .הדבר נאמר רק על כרומוזום
.X
תשובה  :4אכן נאמר בקטע כי עיוורון מסוג ירוק-צהוב פחות נפוץ מהסוג השני אך לא נאמר כי עובדה זו קשורה לכרומוזום .X
 .18התשובה הנכונה היא תשובה מספר ( ,)3הסבר:
תשובה  :1לפי שורה  ,6לאלים היו רגשות של בני תמותה כמו תשוקה ,קנאה ושנאה .משפט זה מדגים את "האנשת" האלים היוונים
ולכן התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2לפי שורות  ,6-7האלים יכלו לבצע מעשים לא מוסריים (בדומה לבני אדם) ,משפט זה מדגים את "האנשת" האלים היוונים
ולכן התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3לפי שורה  2היו תחומי עיסוק שזוהו עם אלים מסוימים ,אין זה אומר שהאלים עסקו בתחומים אלה או שנהגו בתכונות
אנושיות בהכרח .זוהי התשובה הנכונה.
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תשובה  :4לפי שורה  ,4האלים דמו בצורתם האנושית לבני האדם .משפט זה מדגים את "האנשת" האלים היוונים ולכן התשובה אינה
נכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
לפי שורות " :10-11האלים שמרו על חיי הנצח בעזרת מזון האלים -אמברוסיה ,ומשקה האלים -נקטר" .מכאן אנו מסיקים כי אם
האלים יפסיקו לצרוך מזונות אלה ,הם יפסיקו לחיות חיי נצח .אין הדבר מעיד על כוחותיהם או על שהותם על הר האולימפוס .תשובה
מספר  4היא הנכונה.

 .20התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר:
תשובה  :1לפי הפסקה האחרונה האמונה באלים נועדה להסביר כוחות טבע שונים ,ולכן היו יוונים שהאמינו ב"אל הלא ידוע" בכדי
להסביר כוחות טבע שטרם זוהו .תשובה מספר  1תואמת במדויק הרעיון המרכזי של פסקה זו ולכן זו התשובה הנכונה.
תשובה  :2לפי שורות  13-14תושבי אתונה שהאמינו ב"אל הלא ידוע" האמינו גם באלים אחרים ,ולכן לא סביר שהם יטענו שמדובר באל
אחד ויחיד ,וודאי לא שישו הוא בנו .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3אם מדובר ב"אל לא ידוע" ,אנו צריכים להבין שלא מדובר באל קיים (זאוס) אליו מייחסים תכונות וסגולות .התשובה אינה
נכונה.
תשובה  :4לפי שורות  13-14האמונה ב"אל לא ידוע" נועדה להסביר תופעות טבע שטרם זוהו ,לא ייתכן כי היוונים לא נחשפו ולא זיהו
את תופעות הגשם והרוח ,ולכן התשובה אינה נכונה.
 .21התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
לפי שורות " :3-4תופעה זו היא מקרה ספציפי של מחשבות שווא בעלות תוכן דתי-מיסטי ושל מחשבות גדלות ,המופיעות בדרך כלל."...
המילה "מופיעות" מתייחסת למחשבות השווא ולמחשבות הגדלות.
 .22התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
תשובה  :1לפי שורות " :6-7הלוקים מגיעים לאחר מסע ארוך ברחבי העולם" ,בתשובה זו מדובר על אדם המגיע מחיפה ,הדבר לא נחשב
למסע ארוך ברחבי העולם ולכן התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2המקרה המתואר אינו סותר אף אחד מהקריטריונים מתוארים בפסקה השנייה .מדובר באדם נוצרי ,אשר הגיע לאחר מסע
בעולם ,התנהגותו מושכת את תשומת לב הסובבים .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3לפי שורה " :11הלוקים בתסמונת זו הינה חולים יהודים או נוצרים בלבד" ,בתשובה זו מתואר אדם מוסלמי ולכן התשובה
אינה נכונה.
תשובה  :4לפי שורה " :9התיאטרליות המאפיינת את התנהגות החולים מושכת את תשומת לב הסובבים" .במקרה זה רייצ'ל רק כותבת
ביומנה ,היא לא מפגינה התנהגות תיאטרלית ולא מעוררת את תשומת לב הסובבים ולכן התשובה אינה נכונה.
.23התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
תשובה  :1הפסקה השלישית מתארת מקרה ספציפי של אדם הלקה בסינדרום ירושלים ,אך היא אינה מתארת מה חושב כל אדם הלוקה
בסינדרום (לפי הפסקה הראשונה ,החולים חושבים מחשבות שונות -שהם בעלי כוחות משיחיים ,שהם התגלמות של דמות משיחית וכ'ו)
ולכן התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2הפסקה השלישית אומנם מתארת מקרה שאומנם עורר זעם בקרב העולם המוסלמי ,אך לא צוין שנגרם סכסוך עקרוני בין
העולם המוסלמי למדינת ישראל .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3הפסקה הראשונה אינה מתארת מחלות פסיכוטיות שונות ,אלא מציגה את סינדרום ירושלים ומציינת כי מדובר בתת מקרה
של מחלות פסיכוטיות .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4תשובה זו אכן מייצגת את הרעיונות המרכזיים של כל פסקה ,זוהי התשובה הנכונה.
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