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פרק  :1חשיבה כמותית
 .1התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
ידוע לנו ממוצע חמשת המספרים .עפ" נוסחאת הממוצע ,ממוצע מחושב מסכום האברים חלקי מספר האברים לכן מתקבל:

abcde
 5z
5
a  b  c  d  e  5 5z  25z
 .2התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נעזר בנוסחאות לחישוב נפח ושטח פנים ,נפח קובייה מחושב ע"פ מקצוע הקובייה בחזקת  3ושטח הפנים מחושב ע"פ  6שטחי
הפאות של הקובייה .משום שמדובר בקובייה כל פאה זהה לאחרת ,ומהווה ריבוע.

a
נרשום את השבר על פי הדרישה בשאלה:
6

a3 2
6

a3
6a 2

 .3התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
הזוויות במשולש האמצעי הן זוויות חיצונית למשולשים הצדדיים ולכן ניתן לחשב אותן .נקבל שזוויות המשולש האמצעי הן:

 ,   ,   
מכיוון שסכום זוויות במשולש הוא  ,180אנחנו יכולים לבנות משוואה ולמצוא את : 

             180
2  2    180

  180  2  2
 .4התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
כדי לנצח כמה שיותר מהר ,על המשתתף לקבל ניקוד מירבי בכל הטלה .הניקוד המקסימאלי בהטלת קובייה הוא כמובן  3 .6הטלות
עם תוצאה  6יתנו למשתתף  -18כלומר עוד לא מספיק כדי לנצח .תידרש לו הטלה רביעית שבה עליו לקבל לפחות  3כדי להגיע ל.21
לכן ,מספר ההטלות המינימלי כדי לנצח במשחק הוא  4הטלות.
 .5התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נספור את מספר הפרחים בחלקות השונות ונראה שבחלקה  Cיש הכי הרבה פרחים .על פי ההסבר לתרשים ,בחלקה  Cיש אדמה
מסוג "דיטוקס" והפרחים בה מושקים פעם בשבוע.
 .6התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נבדוק את ההפרש בין כמות הכלניות והסיגליות בכל חלקה:
חלקה  -Aהפרש של פרח ,חלקה  -Bאין כלל הפרש ,חלקה  -Cהפרש של  3פרחיםוחלקה -Dהפרש של  2פרחים.
ההפרש הגדול ביותר הוא  3פרחים ,בחלקה .C
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 .7התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
לא חייבים לחשב באחוזים "אמיתיים" ,אלא ניתן לרשום את השברים.השבר הגדול ביותר יהווה את האחוז הגדול ביותר.

4
6
5
4
חלקה-D
חלקה -C
 ,חלקה -B
חלקה -A
10
.8
, 14
, 11
1
כעת נותר לקבוע מי מהשברים יותר גדול .כל השברים קטנים מ
2

 .זה של חלקה  Dשווה לחצי ולכן הוא הגדול ביותר.

 .8התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
אדמת "דיטוקס" קיימת רק בחלקות  Aו .Cנבדוק מי מהפרחים לא שינה את מספרו בערוגות האלה ונראה שבכל אחת מהחלקות
ישנן  3כלניות.
 .9התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
על לדעת מהו הפרח אשר מושפע במידה הקטנה ביותר מסוג האדמה וכמות המיםנבדוק למי מהפרחים יש הפרש קטן ביותר בין
הערוגות השונות .כלניות -הכי מעט ;2 :הכי הרבה ;5 :הפרש3 -
סיגליות -הכי מעט ;4 :הכי הרבה ;6 :הפרש2-
אירוסים -הכי מעט ;1 :הכי הרבה ;5:הפרש4-
הפרח שהושפע הכי פחות הוא סיגליות.
 .10התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
אנחנו נשאלים מה נכון בהכרח לגבי מכפלה של מספר המתחלק ב 3עם שארית  1ומספר גדול ממנו המתחלק ב 7עם שארית .1
נענה על שאלה זו בעזרת הצבת מספרים שיפסלו עבורנו תשובות.
נציב  4ו .8מכפלתם היא  .32מספר זה אינו אי-זוגי ולכן תשובה מספר ( )1נפסלת; כמו כן ,המספר אינו מתחלק ב 6או ב 9ללא
שארית ולכן גם תשובות ( )2ו( )3נפסלות ואנחנו נשארים עם תשובה מספר (.)4
 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נתון לנו ש  xמהווה 60%מ  .yכלומר:
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נחלק ב
5

ונקבל ש:

5
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נבטא את
3
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באחוזים ע"י הרחבת המכנה ל 100ונקבל:
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 .12התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
בביטוי מופיעים  a , bשהם כמובן חיוביים .כדי לשמור על הביטוי חיובי ,אנחנו נדרוש כי  ,aהמופיע גם ללא ערך מוחלט יהיה
חיובי גם כן ולכן תשובה ( )2היא הנכונה.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נסמן את רגב ב ,rאת שמאי ב sואת חלי ב hונבנה  3משוואת על פי נתוני השאלה:

לרגב ולשמאי r  s  22 :22
לחלי ולשמאי h  s  18 :18
לרגב ולחלי r  h  12 :12
נפתור את מערכת המשוואות ונקבל:

r  18  12  r   22
2r  6  22
r 8
כלומר לרגב  8צדפות .מכאן שלחלי  4צדפות ולשמאי  .14כלומר -לשמאי באמת מספר הצדפות הגדול ביותר ,והתשובה הנכונה היא
תשובה מספר (.)2
 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
ידוע ששטח קשת במעגל מתייחס לשטח כל המעגל כפי שמתייחסת הזווית המרכזית בקשת ל .360°לכן ,מיחס השטחים נוכל לחשב
את יחס הזוויות המרכזיות ולמצוא את .x

x
השטח האפור גדול פי  2מהשטח המקווקו ולכן זווית הראש של שטח זה היא
2

.

3x
השטח הלבן גדול פי שלוש מהשטח המקווקו ולכן הזווית המרכזית שלו היא
2

.

ידוע לנו שסכום הזוויות המרכזיות הוא  ,360°לכן המשוואה שלנו תראה כך:

x 3x

 360
2 2
3x  360
x  120
x
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 .15התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נפשט את הביטוי הנתון:

 y4

1
4



1
 
 x
1

x 4  y4
1

מכיוון ש  y 2  y

1
4 8

 

 yנפעיל את אותה פעולה גם על האגף השני במשוואה ונקבל:

1

1
 1 8
.  x 4   x 32
 

 .16התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:

שטח הריבוע הוא  32ומכאן שצלעו היא 32

.

על פי הנתונים נוצר מלבן שצלעו הארוכה היא  32  1וצלעו הקצרה היא 32  1

 .כעת נחשב את שטח המלבן ונשווה בינו לבין

שטח הריבוע:



שטח המלבן32  1  32  1  31 -



32  1



ולכן היחס בין שטח המלבן לשטח הריבוע הוא31:32 :
 .17התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
על פי הנתונים נעם טעה בשאלה אחת מתוך  5השאלות הראשונות וב 3שאלות נוספות ביתר המבחן ,כלומר סכום הטעויות של נעם
במבחן כולו הוא  4טעויות .נתון נוסף מציין כי נעם צדק ב 75%מכלל השאלות במבחן ,מכאן ניתן להסיק כי האחוז המשלים 25%
מייצג את אחוז השאלות בהן נעם טעה .ניצור משוואה המשווה בין אחוז הטעויות במבחן לכמות הטעויות:

25
x4
100
1
x4
4
x  16
היו במבחן  16שאלות.
 .18התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
אם היחס בין השטח האפור ללבן הוא  1:4הרי שהיחס בין שטח הריבוע הקטן לשטח הריבוע הגדול הוא  .1:5כדי למצוא את יחס

הצלעות נוציא שורש מיחס השטחים ונקבל שהיחס בין הצלעות הוא5 -

. 1:

 .19התשובה התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
ננסה להבין כמה שעות שמירה צריך למלא במהלך יממה אחת בסך הכל .שומר לא יכול לעבוד יותר מ  6שעות ,לכן מספר השומרים
המינמלי יהיה אם נסדר לפי משמרות של  6שעות (המקסימום).
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בעמדה א' – יש שומר אחד למשך  12שעות -כלומר דרושים בעמדה זה  2שומרים.
בעמדה ב' – יש שני שומרים למשך  24שעות .ננסה לסדר לפי משמרות :משמרת ראשונה -שני שומרים העובדים במשך  6שעות,
משמרת שניה -שני שומרים אחרים העובדים במשך  6שעות .משמרת שלישית -צמד השומרים מהמשמרת הראשונה ישוב וישמור 6
שעות נוספות .משמרת רביעית -צמד השומרים מהמשמרת השניה ישוב וישמור  6שעות נוספות -.כלומר דרושים  4שומרים שונים.
בעמדה ג' – שומר אחד למשך  24שעות . .ננסה לסדר לפי משמרות :משמרת ראשונה -שומר העובד במשך  6שעות ,משמרת שניה-
שומר אחר העובד במשך  6שעות .משמרת שלישית -השומר מהמשמרת הראשונה ישוב וישמור  6שעות נוספות .משמרת רביעית-
השומר מהמשמרת השניה ישוב וישמור  6שעות נוספות -.כלומר דרושים  2שומרים שונים.
סה"כ שומרים.8=2+4+2 :

 .20התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נפרוט מקרים עבור סכום של שני מספרים שלמים השווה ל  11ונחשב את מכפלתם .משום שבתשובות יש ערכים שליליים נבדוק
גם מספרים שלילייים.

!

מספר א'

מספר ב'

המכפלה
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פרק  :2אנגלית
 .1האיש חבש פאה נוכרית מכיוון שהיה קירח לחלוטין.
התשובה היא (.)4
 -deafחירש
 -carelessאדיש ,רשלני
 .2זה היה יותר מצירוף מקרים; זה היה גורל.
התשובה הנכונה היא (.)3
 -mateבן זוג ,חבר
 -baitפתיון
 .3התנ"ר הוא אוסף של ספרים רבים שנכתבו על ידי מספר לא ידוע של מחברים.
התשובה הנכונה היא ()2
–Disclosedנחשף
 .4במקום קבורה נורמלית ,המלך ארתור הונח על מיטה מעץ אחרי מותו ונשרף בים ע"י רעיו האבירים.
התשובה הנכונה היא (.)4
 -routineשגרה
 -roastingצלייה
 -memoryזכרון.
 .5יש הרבה רכיבים תזונתיים בשר החיוניים לגוף האנושי.
התשובה הנכונה היא (.)4
–Vaccinesחיסונים
 .6ארכיטקטורה היא עיצוב בניינים היוצא לפועל על ידי בנאים.
התשובה הנכונה היא (.)3
 -Cherishedלהוקיר
–Enhancedלהגביר
 .7להאיץ בעצמך כשעליך לסיים מבחן סטנדרטי בזמן קצוב ,חיוני להצלחתך.
התשובה הנכונה היא (.)1
 -cooperativeמשתף ,שיתופי
 -correspondentדומה ,אנלוגי וגם כתב בעיתון
 -compliantנכנע ,צייתן
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 .8נאמר כי הפצע הוא קטלני עקב כך שהכדור הצליח לחדור את הגולגולת.
התשובה הנכונה היא (.)2
 -procreateלהתרבות
 -permeateהתפשט
 -palateחך
 .9אפריקה היתה בכותרות לאחרונה ,ולא רק בשל אותן הסיבות הישנות כמו עוני ומחלות .התשובה הנכונה היא ()3
 .10לעיתים הנזק שנגרם מהפצת שמועות ,בלתי ניתן לתיקון .התשובה הנכונה היא (.)4
 .11בדיבור יומיומי ,מהירות הקול מתייחסת למהירות גלי הקול באוויר .ואולם ,מהירות הקול משתנה בין חומר לחומר .התשובה
הנכונה היא (.)1
 .12לתשומת לב ציבורית יכולים להיות חסרונות; בעוד שלכוכבים הוליוודים יש חיים נוצצים הם סובלים לעיתים קרובות
ממצוקה וקושי לשמור על ענייניהם הפרטיים ,פרטיים .התשובה הנכונה היא (.)1
 .13משמעות המילה נשלפה בקטע ,היא נמשכה -נמשכה מתוך האבן .התשובה הנכונה היא (.)1
 .14האישה מהאגם היא מעין יצור קסום שמתגוררת באגם .התשובה הנכונה היא (.)3
 .15על פי הפסקה הרביעית אפשר להבין שארתור ידע כי בדיבר שיקר לגבי החזרת החרב לאגם .התשובה הנכונה היא (.)2
 .16הנדן של אקסקליבר נגנב והושלך לתוך אגם .התשובה הנכונה היא (.)1
 .17המספר מציג את שתי האגדות על המקור של אקסקליבר וכך הוא מוסיף מימד נוסף ע"י הצגת שתי גרסאות ייחודיות התשובה
הנכונה היא (.)2
 .18ניתן להסיק מן הקטע כי בארוק הוא סוג של מוזיקה .התשובה הנכונה היא (.)2
 .19הפסקה השנייה מראה לנו מה מאפיין את הסגנון והכלים של מוזיקת האבימטאל .התשובה הנכונה היא (.)3
 .20מי שלא מכיר את המונח המוזיקלי טריטון ,יכול להסיק מהקטע שמדובר ביצירה מוזיקלית בעלת רבדים אפלים .התשובה
הנכונה היא (.)4
 .21האבימטאל אינו היורש המודרני של המוזיקה הקלאסית מכיוון ,שכפי שנראה בקטע ,הוא שואל מהמוזיקה הקלאסית
מאפיינים שטחיים בלבד .התשובה הנכונה היא (.)2
 .22המחבר משווה אלמנטים של הז'אנרים -האבימטאל ומוזיקה קלאסית ומסביר מהם האלמנטים הקלאסיים שנמצאים
במוזיקת ההאבימטאל .התשובה הנכונה היא (.)1
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פרק  :3חשיבה מילולית
 .1התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר :המאוורר מפיק רוח באופן ישיר.

()1

שריפת פחם מובילה באופן עקיף להפקת חשמל.

()2

הנורה מפיקה אור באופן ישיר.

()3

רכב נוסע בדרך.

()4

בעזרת המחשב ניתן למצוא מידע רב.

 .2התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר :לרדות פירושו להוציא דבש מתוך הכוורת.
( )1למרוח פירושו לשים ריבה על הלחם.
( )2לחלוב פירושו להפיק חלב מהפרה.
( )3לכרות פירושו להוציא פחם מתוך המכרה.
( )4לבצור פירושו לקטוף את הענבים ,מהענבים מכינים יין.
 .3התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר :הסייס מטפל בסוס ,הסוס נמצא באורווה.
( )1הטייס מטיס (ולא מטפל) במטוס ,המטוס נמצא בשדה התעופה.
( )2המכונאי מטפל במכונית ,המכונית נמצאת במוסך.
( )3הנגר משתמש בפטיש לעבודתו.
( )4הרופא רושם תרופה לחולה בכדי שיבריא.
 .4התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר :מי שגבה ההר ביניהם כבר אינם ידידים.
( )1השלימו פירושו הפכו שוב לרעים.
( )2מי שהחלימו כבר אינם פצועים.
( )3מי שאטמו אוזניים כבר אינם מסוגלים לשמוע .שימו לב ש"שומעים" הינה פעולה ,אך "ידידים" אינה פעולה.
( )4מי שקפצו פיהם כעת שותקים.
 .5התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר :ללמד פירושו להעניק ידע לאדם אחר.
( )1להדריך פירושו להעניק הדרכה ,הכוונה לאדם אחר ,אין זה אומר בהכרח שמעניקים חוכמה.
( )2לזרז פירושו לדחוק באדם אחר לנהוג במהירות.
( )3לפהק הינה פעולה המעידה על עייפות.
( )4לעודד פירושו להעניק עידוד לאדם אחר.
 .6התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר :בעזרת המערוך הופכים דבר מה למרודד.
( )1בעזרת הכברה (=מסננת) הופכים דבר מה למסונן.
( )2חומר מזכוכית שעבר ליטוש הינו כעת מלוטש.
( )3שימוש בכפית יכול להפוך דבר מה למעורבב ,אך זוהי לא הפעולה המרכזית שמבצעים עם כלי זה.
( )4מקלחת הופכת אדם לרטוב ,רטוב הינו מקרה קיצוני יותר של לח.
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 .7התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
תשובה  :1השר נימק את ההחלטה שלא להגיב לפרובוקציה בשיקול הבא" :אינני סבור שהניסיון למשוך תשומת לב ראוי
להתייחסות ,אף על פי כן למדתי מניסיונות עבר כי לעיתים תגובה לפנים משורת הדין יוצרת גשר ראשוני להידברות".
השר מאמין שאין צורך להגיב לפרובוקציה ,ולכן אין זה הגיוני שהוא למד שתגובה לפרובוקציה יכולה להוביל להידברות
ולתוצאה חיובית .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :2השר נימק את ההחלטה להגיב לפרובוקציה בשיקול הבא" :אמנם אני סבור שהניסיון למשוך תשומת לב ראוי
להתעלמות ,אף על פי כן למדתי מניסיונות עבר כי לעיתים תגובה לפנים משורת הדין עלולה ליצור תקדים בעייתי".
לפי דברי השר יש להתעלם מהתגובה הפרובוקטיבית ,ובהתאם לכך הוא חושב שהתייחסות לתגובה זו עלולה ליצור תקדים
בעייתי .השימוש במילות הקישור "אף על פי כן" מביע ניגוד במקום התאמה .הקשר הלוגי נפגע והתשובה נפסלת.
תשובה  :3השר נימק את ההחלטה להגיב לפרובוקציה בשיקול הבא" :אינני סבור שהניסיון למשוך תשומת לב ראוי
להתייחסות ,אף על פי כן למדתי מניסיונות עבר כי לעיתים תגובה לפנים משורת הדין עלולה ליצור תקדים בעייתי".
לפי תחילת המשפט אנו יודעם שהשר כן הגיב לפרובוקציה ,אך בהמשך הוא מסביר מדוע יש להתעלם מהפרובוקציה ,אין
התאמה בין מעשה השר לבין מילותיו .הקשר הלוגי נפגע ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :4השר נימק את ההחלטה שלא להגיב לפרובוקציה בשיקול הבא" :אינני סבור שהניסיון למשוך תשומת לב ראוי
להתעלמות ,אף על פי כן למדתי מניסיונות עבר כי לעיתים תגובה לפנים משורת הדין גוררת תוצאות הקשות לצפייה".
לפי דברי השר ,הוא מאמין כי אין להתעלם מן התגובה הפרובוקטיבית ,אולם ניסיונו מלמד אותו שתגובה שכזו עלולה להוליד
תוצאות שליליות .השימוש במילות הקישור "אף על פי כן" המביעות ניגוד אכן מתאים במקרה זה ,הקשר הלוגי נשמר וזוהי
התשובה הנכונה.

 .8התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  :1לאורך שנים רבות תכנן ראש הממשלה לחזור בו מהחלטתו לדבר עם אויביו .ואולם ,במחקר שערך הגיע למסקנה כי עם
אויבים אסור לדבר.
רה"מ תכנן לא לדבר עם אויביו ,ולפיכך אין זה הגיוני להשתמש במילת קישור המביעה ניגוד כ"אולם" להמשך המשפט המעיד
שאכן אסור לדבר עם אויבים .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה :2לאורך שנים רבות סרב ראש הממשלה לוותר על החלטתו לדבר עם אויביו .ואכן ,במחקר שערך הגיע למסקנה כי עם
אויבים שכאלה -אין טעם לדבר.
רה"מ תכנן לדבר עם אויביו ולפיכך אין זה הגיוני להשתמש במילת קישור "אכן" המביעה תמיכה להמשך המשפט שאין טעם לדבר
עם אויבים .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3לאורך שנים רבות סרב ראש הממשלה לחזור בו מהחלטתו שלא לדבר עם אויביו .ואולם ,במחקר שערך הגיע למסקנה כי
עם אויבים יש לדבר.
לפי משפט זה ,תחילה ראש הממשלה סרב לדבר עם אויביו ,אך בהמשך הוא הגיע למסקנה שיש לדבר איתם .במקרה זה ישנו
שימוש במילת הקישור "אולם" ,מילה המביעה ניגוד ואכן מתאימה למשפט .הקשר הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה :4לאורך שנים רבות תכנן ראש הממשלה לחזור בו מהחלטתו לדבר עם אויביו .ואכן ,במחקר שערך הגיע למסקנה כי עם
אויבים יש לדבר.
רה"מ תכנן לא לדבר עם אויביו ,לפיכך אין זה הגיוני להשתמש במילת קישור "אכן" המביעה תמיכה להמשך המשפט שיש לדבר
עם אויבים .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
 .9התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  :1אלמלא הייתי מסכים להצעתו של חברי הטוב לדחות את העסקה שהציע לי מנהל החברה ,בוודאי לא הייתי היום אדם
עשיר ביותר .אך מכיוון שהשכלתי לסרב להצעה זו ,היום ביכולתי לקנות מה שרק ארצה.
החלק הראשון של המשפט אומר שאם הייתי מסכים לקבל את העסקה ,לא הייתי עשיר .החלק השני מציין שסירוב הוביל להיותי
עשיר .לפיכך מילת הקישור "אך" המציינת ניגוד אינה מתאימה .התשובה נפסלת.
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תשובה  :2אילו הייתי מסרב להצעתו של חברי הטוב לדחות את העסקה שהציע לי מנהל החברה ,בוודאי הייתי היום אדם עשיר
ביותר .אך מכיוון שהשכלתי לקבל את הצעתו זו ,היום ביכולתי לקנות מה שרק ארצה.
החלק הראשון של המשפט אומר שאם הייתי מקבל את העסקה ,הייתי עשיר .החלק השני מציין שקיבלתי את העסקה ,לפיכך מילת
הקישור "אך" המציינת ניגוד אינה מתאימה .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה :3אילולא הייתי מסרב להצעתו של חברי הטוב לדחות את העסקה שהציע לי מנהל החברה ,בוודאי הייתי היום אדם עשיר
ביותר .אך מכיוון שהשכלתי להסכים להצעה זו ,היום ביכולתי לקנות מה שרק ארצה.
החלק הראשון של המשפט אומר שאם הייתי דוחה את העסקה ,הייתי עשיר .החלק השני מציין שקבלת ההעסקה הובילה אותי
להיותי עשיר .לפיכך מילת הקישור "אך" המציינת ניגוד אינה מתאימה .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4לו הייתי מסכים להצעתו של חברי הטוב לדחות את העסקה שהציע לי מנהל החברה ,בוודאי לא הייתי היום אדם עשיר
ביותר .אך מכיוון שהשכלתי לסרב להצעה זו ,היום ביכולתי לקנות מה שרק ארצה.
לפי חלקו הראשון במשפט ,אם הייתי מסכים להצעה וודאי לא הייתי אדם עשיר .לפי חלקו השני של המשפט ,היות ואכן סרבתי
להצעה ,היום אני אדם עשיר .הקשר הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.

 .10התשובה הנכונה היא תשובה ( .)3הסבר:
תשובה  :1חקר של שפה חדשה מתאים לבלשנות דיאכרונית מאחר והיא מתייחסת לחקר היסטוריה של שפות והדרך בה הן נוצרו.
התשובה נפסלת.
תשובה  :2מילה חדשה בשפה כלשהי מתאימה לבלשנות דיאכרונית מאחר ורשום שהיא מתמקדת בחקר היסטוריה של מילים
מסוימות בשפות שונות .התשובה נפסלת.
תשובה  :3הדרך בה נרכשת שפה מתאימה לבלשנות סינכרונית מאחר ומדובר על שפה בנקודת זמן מסוימת ,שהרי הפעוט שלומד
את השפה לא עוסק בהיסטוריה שלה או בהיבטים של החיבור שלה לשפות אחרות אלא לומד אותה כמות שהיא בנקודת זמן
מסוימת .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4הקשר בין שתי שפות שייך לחקר של הבלשנות הדיאכרונית מאחר שהיא מחפשת "קשרים משפחתיים" בין שפות שונות.
התשובה נפסלת.

 .11התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
תשובה  :1העובדה שיום המסיבה היה יום חם במיוחד ,מחזקת את החשד כי מדוברת בהתייבשות קשה ,שכן ככל שחם יותר כך
הסיכוי להתייבשות גובר .התשובה נפסלת.

תשובה  :2העובדה כי המסיבה התקיימה לפי תקנון בית ספר הכולל נהלים אשר מונעים התייבשות ,מחלישה את החשד של
המורה נחמה .אם הנהלים התקיימו אז קיים סיכוי נמוך יותר שהסיבה לתסמינים הינה התייבשות ,וכנראה ישנה סיבה
אחרת .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3גם אם אנו יודעים שהמורה נחמה לקתה באותם התסמינים כשאר הילדים ,אין אנו יודעים מהו המקור לתסמינים אלו,
ואנו לא יכולים לקבוע אם הם נובעים או אינם נובעים מהתייבשות קשה .התשובה אינה רלוונטית ולכן נפסלת.
תשובה  :4העובדה שהורי הילדים החליטו להגיש תביעה כנגד בית הספר אינה מעידה בהכרח שההתייבשות הינה המקור
לתסמינים ,אך גם אינה מחלישה קביעה זו .התשובה אינה רלוונטית ולכן נפסלת.
 .12התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
תשובה  :1לפי תשובה זו ישנם במטע תפוחים ורדרדים ,הטענה אינה מתיישבת עם תשובה מספר  ,2לפיה יש במטע רק תפוחים
ירוקים או צהובים .התשובה נפסלת.
תשובה  :2כאמור ,תשובה זו אינה מתיישבת עם תשובה מספר  ,1ולכן נפסלת.
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תשובה  :3לפי תשובה זו ישנם במטע תפוחים אדומים ,הטענה אינה מתיישבת עם תשובה מספר  ,2לפיה יש במטע רק תפוחים ירוקים
או צהובים .התשובה נפסלת.
תשובה  :4מתייחסת לזן ספציפי הקיים במטע ,אשר מציב תנאי התקף לגביו בלבד .ובנוסף מתיישבת עם תשובה  2-הבעייתית .זוהי
התשובה הנכונה.
 .13אסתר מבינה מדבריה של שלומית שהיא אינה תומכת במדיניות שר האוצר ושהיא עלולה להיפגע באופן אישי ממדיניות זו .אנחנו גם
יודעים שאי תמיכתה של שלומית במדיניות שר האוצר לא הייתה קיימת מאז ומתמיד ,אלא מהווה שינוי בעמדותיה .המשפט
שמבטא זאת הוא תשובה מס' (" :)3עקב מדיניותו המבורכת של שר האוצר ,המשק צמח בשלושה אחוזים ,אך לצערי עלולים לפטר
את בעלי מעבודתו".
התשובה הנכונה היא (.)3
 .14מסקנת המנהל היא שלימודי מתמטיקה גורמים לתלמידים להיות מאושרים .נבחן את התשובות ונראה מה מחליש מסקנה זו:
תשובה  :1מספקת הסבר אלטרנטיבי לאושרם של התלמידים ולכן מחלישה את מסקנת המנהל .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2אם הלימודים לא מצריכים שעות רבות אזי שהגיוני בהחלט שהם גורמים אושר לתלמידים .התשובה נפסלת.
תשובה  :3טענה זו אינה רלוונטית למסקנתו של המנהל .התשובה נפסלת.
תשובה  :4טענה זו אינה נוגעת ללימודי המתמטיקה או לתלמידי "מעלה השומר" ,ולכן אינה רלוונטית למסקנתו של המנהל.
התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא (.)1
 15.נבדוק כל אחת מהתשובות אל מול כל אחת מההודעות:
תשובה  :1מצב זה ייתכן אם עובד מסוים שמע את ההודעה של דניאל.
תשובה  :2מצב זה ייתכן אם עובד מסוים שמע את ההודעה של נועה.
תשובה  :3מצב זה ייתכן אם עובד מסוים שמע את ההודעה של דניאל .העובדה כי הוא הביא בגדים המתאימים למדבר לאו דווקא
אומרת ששמע על איזור הטיול מנועה – גם נועה וגם דניאל ,לא מגבילים בנושא הצטיידות בבגדי מדבר.
תשובה  :4אם העובד שמע את ההודעה של נועה ,לא ייתכן שהביא רק שני ליטר מים .אם העובד שמע את ההודעה של דניאל לא
ייתכן שהגיע עם בגדים לטיול בצפון .מקרה זה לא ייתכן.
התשובה הנכונה היא (.)4
 .16נבדוק כל אחת מהתשובות אל מול הנאמר בקטע:
תשובה  :1מהשורה השלישית בקטע ניתן להסיק כי ליהודים לא הותר להיות בעלי נדל"ן ולכן תשובה זו נפסלת.
תשובה  :2מהשורה הרביעית בקטע ניתן להסיק כי ליהודים לא הותר לעסוק בפוליטיקה ולכן תשובה זו נפסלת.
תשובה  :3לא הוזכר בקטע איסור על חבישת כיפה או על לימודים אקדמאיים ולכן תשובה זו נכונה.
תשובה  :4מהשורה השלישית בקטע ניתן להסיק כי ליהודים לא הותר לעסוק ברפואה ולכן תשובה זו נפסלת.
התשובה הנכונה היא (.)3
.17התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
נבדוק כל אחת מהתשובות אל מול הנאמר בקטע:
תשובה  :1מהשורה הראשונה ניתן להסיק כי אם במרבית חלקי הגוף התאים המרפדים אינם צמודים ,אזי במיעוט הנותר התאים
המרפדים את נימי הדם צמודים .תשובה זו נפסלת משום שהינה משתמעת מהטקסט.
תשובה  :2מהשורה השנייה בקטע ניתן להסיק כי יש מעבר חופשי בין הדם לבין כלי הדם המקיפים את התאים ולכן מתאפשר
מעבר חומרים מהדם אליו .תשובה זו נפסלת משום שהינה משתמעת מהטקסט.

!

המשך לעמוד
הבא

!

!

!
תשובה  :3מהשורה הרביעית ניתן להסיק כי במערכת העצבים המרכזית נמצאות יחידות של העברת ועיבוד מידע היוצרות תקשורת
בין חלקי הגוף .תשובה זו נפסלת משום שהינה משתמעת מהטקסט.
תשובה  :4ניתן להסיק מן הטקסט כי במערכת העצבים ישנם תאים המרפדים את נימי הדם ,אך אין פערים בין תאים אלו .זוהי
התשובה הנכונה.

 .18לפי שורות " :2-3בשונה משיטות מחקר אחרות אשר מתמקדות בתיאוריה גרידה ,הפסיכואנליזה פותחה מלכתחילה הן כתיאוריה
מחקרית והן כשיטת טיפול" .כלומר הפסיכואנליזה משלבת בין השדה הטיפולי והמחקרי ,תשובה מספר  4היא הנכונה.
.19לפי שורות  ,9-10תכנים שיעברו הדחקה הינם תכנים העשויים להיות בעלי אופי טראומטי ,מאווים אשר מדוכאים ע"י הסביבה או על
ידי האדם עצמו ועוד .תשובה מספר  3מתארת התקלות ראשונית עם מוות בגיל צעיר ,הדבר כמובן יכול להוות אירוע טראומטי,
ולכן סביר להניח שמקרה שכזה יעבור הדחקה .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  – 1געגוע לצעצוע אהוב אמנם יכול להיות כואב אך אין מדובר באירוע טראומתי .במקרה קיצון  -יכול להיות שמדובר
בביטוי מאוחר יותר לטראומת ילדות אך לא טראומה בפני עצמה .התשובה נפסלת.
תשובה  – 2מחשבות על ערש דווי הן מחשבות אדם ,רגעים ספורים לפני מותו .יכול להית שמדובר בנושא כואב ומדכא אך אין הוא
בעל אופי טראומתי ואין הפעולה מדוכאת על ידי הסביבה .התשובה נפסלת.
תשובה  – 4מדובר באירוע מרגש בעל פוטנצאל להמשך חיובי או שלילי .לאו דווקא מדובר בטראומה .התשובה נפסלת.
 .20על פי הפסקה השניה ,הבסיס הסמלי הוא עולם האסוציאציות של המטופל שבהסתמך עליו ,פירש פרויד את החלומות .התשובה
הנכונה היא (.)4
 .21שאלה זו מתייחסת לשורות  ,21-24המפרטות את המורכבות שבניתוח חלום .נבדוק את התשובות:
( )1לפי שורה  ..." :22-23לעיתים רצף אסוציאציות עשוי להימשך על פני מספר פגישות ,או אף חודשים ,תלוי במורכבות החלום
ומורכבות זיכרונותיו המודחקים של המטופל" ,כלומר אם למטופל ישנם זכרונות מודחקים רבים ,ייתכן וייקח זמן רב ועבודה
קשה עד שניתן יהיה להעלותם לפני השטח ולהצליח לפרש נכונה את החלום.
( )2הקטע לא הזכיר כלל את מידת הניסיון של המטפל ,הדבר אינו מהווה בהכרח קושי לניתוח חלום ,ואינו מתבסס על הקטע .זוהי
התשובה הנכונה.
( )3לפי שורה  ..." :24כל חלום עשוי לסמל מספר אירועים מודחקים" .במילים אחרות -אצל מטופלים מסוימים חלום בודד עלול
להוות ביטוי למספר זיכרונות מודחקים .התשובה נפסלת.
( )4לפי שורה ..." :23כל חלום ניתן לפרש במספר אופנים" .במילים אחרות -במקרים מסוימים ניתן לתת לחלום מספר פרשנויות
שונות .התשובה נפסלת.
תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .22לפי שורה " :28החלום בא לשרת את צרכי הלא-מודע של החולם אותו" ,כלומר אנו נותנים ביטוי בחלום לצרכים הלא מודעים
שלנו .במידה וילד שונא ילד אחר ,אך יודע שאסור להכות אותו .הוא יכול לחלום על הכאת הילד ובכך לתת ביטוי לרצון הלא מודע
שלו (שנאת הילד והרצון להכות אותו) מבלי לעשות זאת בפועל .תשובה מספר  2היא הנכונה.
תשובה  – 1האתלטים זקוקים למנוחה גופנית .אין החלום ,שמשרת על פי הקטע את התת מודע ,עונה על צרכיהם במקרה זה.
התשובה נפסלת.
תשובה  – 3נאימה מול קהל יכולה לשרת צורך לא מודע להיות בעל השפעה או מפורסם ,אך משום שלא נתון לנו פרטים נוספים על
מצבו הנפשי של החולם איננו יכולים לדעת האם החלום משרת את מאוויו או שמא מדובר בביטוי של דבר מה אחר כמו התגלמות
של "פחד במה" למשל .התשובה נפסלת.
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תשובה  – 4מדובר בחוויה מחדש של אירוע טראומתי .במידה והחלום אכן היה משרת את הצרכים הלא מודעים לא היה אותו אדם
חולם שוב ושוב על אירוע קשה זה .התשובה נפסלת.

.23בהתבסס על הקטע כולו ,ובעיקר על הפסקה האחרונה ,ניתן להבין שהכותב מעריך ומעניק חשיבות לתורתו של פרויד ("לפרויד שור
מקום של כבוד בפנתיאון מדע הפסיכולוגיה" שורה  .)32עם זאת ,לפי שורות  32-33דבריו אינם מתבססים על מחקרים התואמים
את תנאי העולם המודרני ,ולכן אינם מגובים ע"י עולם זה .כלומר הכותב מאמין שתורתו של פרויד עודנה בעלת ערך ,אך כבר אינה
מגובה ע"י המדע המודרני .תשובה מספר  3היא הנכונה.
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פרק  :4חשיבה כמותית
 .1התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נתון לנו יחס קווי בין שני המרובעים וממנו נוכל להסיק על יחס השטחים שכן יחס השטחים הוא היחס הקווי בריבוע:
2

 6  36 9

  
 8  64 16
 .2התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
מהנתונים עולה:
xy
2
6 xy

3

וגם

xyz
3
3
xyz9

אם  Xועוד  Yגדולים מ  ,6אז לא ייתכן ש  Zיהיה  3משום שאז הסכום  X+Y+Zיהיה מעל .9

 .3התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:

30  5

120  10
30  5

4 30  10
30  5

4 30  2 5

.

30  5

2 30  2 5
30  5
1

2( 30  5) 2
 .4התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר :נפרוט את המקרים עבור כל אחת מהתשובות .נניח שהחומרים הם Z,Y,X
תשובה  XYXYXYXYXYXYZ– 1מכיוון ששתי החוליות בקצוות נסגרות זו על זו אין ברירה אלא להשתמש ב  3סוגי חומרים.
תשובה  XYXYXYXYXYXYXYZ– 2גם כאן שלושה חומרים דרושים להשלמת השרשרת.
תשובה  XYXYXYXYXYXYXYXY– 3כן נסתפק בשני חומרים .בגלל שמספר החוליות זוגי ,אנו מתחילים ב  Xומסיימים ב Y
ולכן אין צורך בחוליה מחומר נוסף .אין צורך לבדוק את תשובה .4
 .5התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
על פי הנתונים  . b2  5  a 2  6אנחנו נשאלים לכמה שווה   a  b  a  b כלומר לכמה שווה : a 2  b2
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b2  5  a 2  6
11  a 2  b 2
 .6התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
במרובע החוסם מעגל חייב להתקיים כי סכום האורכים של הצלעות הנגדיות שווה .לכן ,במלבן שאינו ריבוע לא ניתן לחסום מעגל.
 .7התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
בלוח בצורת ריבוע המחולק ל 64משבצות זהות בכל צלע יש  8משבצות .ארבע מהן לבנות וארבע מהן שחורות .סה"כ על הלוח יש 32
משבצות לבנות ו 32משבצות שחורות -כלומר מספרן שווה וההפרש ביניהן הוא .0
 .8התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:

45
אם נפח הגליל  45וגובהו  5הרי ששטח הבסיס שלו הוא  9
5

ורדיוסו הוא  .3כעת נחשב את היקף בסיסו ונכפול אותו

בגובה כדי לחשב את שטח המעטפת . (2 3 ) 5  30 :אליו נחבר את שטח "הרצפה" ו"הגג"  9  9ובסך הכל נקבל 48

 .9התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
הדרישה עבור הנעלמים  x, yהיא שהם יהיו מספרים שלמים .נבודד כל אחד מהם וננסה להבין מה
יגרום להיות מספרים שלמים.

)5( x  6)  6( y  5
5 x  30  6 y  30
5x  6 y

על מנת ש  Xיהיה שלם צריך ש  Yיתחלק ב  .5על מנת ש  Yיהיה שלם ,צריך ש  Xיתחלק ב .6
כלומר אנחנו מחפשים מספר שיתחקל גם ב  6וגם ב .5
 60הוא המספר היחיד מבין התשובות שמתחלק ב  5וב .6

6y
5
5x
y
6

x

.
 .10התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
חיבור של ספרות האחדות מניב את אותה ספרת אחדות ,ומכאן ניתן להסיק  . C  0כמו כן ,מכיוון שחיבור של שני מספרים תלת
ספרתיים הניב תוצאה בעלת ארבע ספרות ניתן להסיק ש ,Bספרת האלפים שווה ל .1נציב את מה שידוע לנו עד כה:
 A10  10 A  101Aניתן להסיק ש  A  9ולכן:

A  B  C  9  1  0  10
 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
ביום ה 15המטפס ירד  2500מטרים וזהו ההפרש הגדול ביותר לעומת יום קודם.
 .12התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
המטפס עשה סה"כ גובה של  1500  1500  3000ומרחק של  4000כלומר קיבלנו משולש ישר זווית שניצביו הם  3000ו.4000
מכאן שהדרך שעבר ,כלומר היתר של המשולש שווה .5000

!

המשך לעמוד
הבא

!

!

!

 .13התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נחשב:

0  1500  1500  500  0  500  1000  0  1000  500  0  0  0  6500
 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
מכיוון ששינוי הגובה הינו בערך מוחלט נחפש גרף עם ערכים חיוביים בלבד בציר ה xולכן תשובות ( )1ו( )2נפסלות .מכיוון שציר הy
מסמל את השינוי במרחק והמטפס ממשיך לטפס ,נחפש גרף שבו ערכי ה yהולכים וגדלים או לא משתנים מכיוון שהמרחק לא קטן
לא יכול להיות שערכי ה  yיקטנו ולכן גם גרף מס' ( )3נפסל.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:

4
הספקו של הראל הוא  2
2
8
הספקו של חגי הוא
3

 .הוא מאביס  2פרות בשעה.

 .הוא מאביס  8פרות ב 3שעות.

8 4 16 12 28 14
  

נחבר את ההספקים שלהם ונקבל:
3 2 6 6
6
3

 . כלומר הם מאביסים  14פרות ב 3שעות.

14 42

לכן ,יקח להם להאביס  42פרות ב 9שעות:
3
9
 .16התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נסמן את מהירותה של הסנונית כ mולכן מהירותו של הנשר תהיה  .xmנסמן את המרחק שעבר הנשר ב nולכן המרחק שעברה
הסנונית יהיה  .ynנחשב את הזמן שעף כל אחד מבעלי הכנף.

1
n
yn
n
 .נחלק את שניהם ב ונקבל יחס של : y
; נשר:
סנונית:
x
xm
m
m

.

 .17התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נתון לנו השטח של הטרפז .ננסה ליצור אותו בעצמנו וליצור משוואה בין הנתון לביטוי שלנו של השטח
שטח הטרפז לפי השאלה שווה ל – B2  AB
( A  B  A  B) A
לפי נוסחת שטח טרפז ונתוני השרטוט .שטח הטרפז שווה ל
2

A
A

נשווה בין שני הביטויים המתארים את שטח הטרפז –

( A  B  A  B) A
 AB  B 2
2
(2 A  2B) A
2( A  B ) A
 AB  B 2 
 AB  B 2
2
2
) ( A  B ) A  B( A  B

B

A

B

AB
A B  0
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 .18התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
לפנינו שני משולשים ישרי זווית שהיתר של משולש אחד והיתר של משולש שני הם הקו המחבר את ביתו של מוטי עם ביתו של אבי.
עלינו לחשב את אורך הקו כולו כלומר את סכום שני היתרים .לשם כך נחשב את סכום הניצבים הקטנים של המשולשים 5:ואת
סכום הניצבים הגדולים שלהם שהוא  .12מכאן כבר ברור שיש לנו שלשה פיתגורית  5,12,13והדרך הקצרה בין הבתים ,אורכה 13
מטר.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:

השאלה נפתרת באמצעות הצבת תשובות .רק תשובה  2מקיימת את המשוואה2  2  2 :

2

 .20התשובה הנכונה היא (:)3
יש לסכום את מספר החליפות של החייט ושל כל אחד מארבעת עוזריו:
חייט -לאור הנתונים ,החייט תופר ביום  6חליפות.
עוזר ראשון -תופר  2חליפות יותר מהחייט ולכן יתפור  8חליפות.
עוזר שני -תופר  2חליפות יותר מהעוזר הראשון ולכן יתפור  10חליפות.
עוזר שלישי -תופר  2חליפות יותר מהעוזר השני ולכן יתפור  12חליפות.
עוזר רביעי -תופר  2חליפות יותר מהעוזר השלישי ולכן יתפור  14חליפות.

6  8  10  12  14  50
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פרק  :5חשיבה כמותית
 .1התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נביט בגרף ונראה שבשנה השישית ,המדינה בעלת הרווחים הגדולים ביותר היא פרוסיה.
 .2התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
ממלכת יהודה ,ישראל והאימפריה העותמנית לא שמרו על שום שיא -הן הגיעו אליו ומיד ירדו רווחיהן .לעומת זאת פרוסיה הגיעה
לשיא של  tושמרה עליו במשך  5שנים.
 .3התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
הגרף שמייצג את רווחי האימפריה העותמנית נמצא הרבה מתחת לגרפים האחרים ולכן ברור שהאימפריה העותמנית היא המדינה
בעלת הרווחים הקטנים ביותר.
 .4התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
בישראל נמשכה התקופה הטובה  5שנים והתקופה הרעה  ;7באימפריה העותמנית נמשכה התקופה הטובה  7שנים והתקופה הרעה
 6שנים.
 .5התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
מכיוון שזהו למעשה שבר ,ככל שהמונה יגדל והמכנה יקטן כך ערכו של השבר יגדל .שבר זה מתאר בעצם את השיפוע של גרף
הרווחים .נחפש בתרשים את הקו בעל השיפוע החד ביותר כלפי מעלה ונמצא אותו בפרוסיה.
 .6התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
לפנינו  2משוואות בשני נעלמים .נפתור ונראה מה נכון בהכרח:

x y 3
 
7 14 2
2 x  y  21
y  21  2 x
כעת נציב את מה שקיבלנו במשוואה השנייה ונמצא את :x

3x  7  21  2 x   70
3x  147  14 x  70
11x  77
x7
כעת נמצא את ערכו של :y

3 7  7 y  70
3  y  10
y7
קיבלנו  7  x  yכלומר שתשובה מס' ( )2היא התשובה הנכונה.
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 .7התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לנטאשה נשארו  11שקיות ,כלומר היא חילקה   x  11שקיות הפתעה .כמו כן נאמר לנו שכל ילד קיבל  3שקיות כך שאפשר
להסיק ש   x  11מתחלק ב 3ללא שארית .נעבור על התשובות ונראה:
תשובה מס' (:)1

 33  11  22  7 1

לא קיבלנו מספר שלם ולכן התשובה נפסלת.

תשובה מס' (:)2

 34  11  23  7 2

לא קיבלנו מספר שלם ולכן התשובה נפסלת.

תשובה מס' (:)3

 35  11  24  8

תשובה מס' (:)4

 37  11  26  8 2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

קיבלנו מספר שלם וזו התשובה הנכונה.

לא קיבלנו מספר שלם ולכן התשובה נפסלת.

 .8התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
ניתן להציב את התשובות ולראות כי אף תשובה אינה יוצרת משוואה נכונה.
אפשרות נוספת היא דרך פתרון אלגברית:
נפתח את הערך המוחלט לשתי משוואות ונפתור אותן .משוואה ראשונה:

x  15  x  1
0  14
זה משפט שקר לכן לא מצאנו פה פתרון ל .xנפתור את המשוואה השנייה כשהפעם האגף הימני יהיה בסימן שלילי:

x  15    x  1
x  15   x  1
2 x  16
x  8
מצאנו פתרון אפשרי ל xאך עלינו לחזור ולהציב אותו במשוואה המקורית!

8  15  8  1
7  7
ערך מוחלט לעולם לא יהיה שווה למשהו שלילי ולכן הפתרון הזה נפסל והתשובה הנכונה היא (.)4
 .9התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
משולש שבו יחס הזוויות הוא  1:2:3הוא משולש יר זוית שבו הזוויות שוות  .90 ,60 ,30במשולש כזה היחס בין הצלעות הוא

3:2

 1:וניתן לראות כי היתר ,הצלע הגדולה ביותר במשולש גדולה פי  2מהניצב הקטן.

 .10התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
סכום המשכורות המקסימלי שווה למספר הסניפים כפול מספר העובדים הגדול ביותר האפשרי כפול המשכורת הגדולה ביותר
האפשרית.
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סכום המשכורות המינימלי שווה למספר הסניפים כפול מספר העובדים הקטן ביותר האפשרי כפול המשכורת הקטנה ביותר
האפשרית.
סכום מקסימלי x  y  z -
סכום מינימלי x  x  y -

xy z
z
חלוקת הסכום המקסימלי במינימלי תיתן  -
xxy
x

 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
מכיוון ש  x  yהרי שהביטוי   x  y הוא שלילי .נבחן כעת את הביטוי  .  x  y בגלל התחום שבו מוגדרים המספרים ,סכומם
הוא בוודאות חיובי (גם אם  xשלילי -שהרי הוא שבר ו yגדול מ .)1מכפלה של חיובי   x  y בשלילי   x  y לעולם תיתן תוצאה
שלילית.
 .12התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:

18 3
ניתן לחלק את המשושה לשישה משולשים שווי צלעות ששטחם  3 3
6

 .כעת נוכל למצוא את צלע המשולש שהיא גם צלע

המשושה ולחשב את היקף המשושה .נסמן את הצלע ב:a

a2 3
3 3
4
a 2 3  12 3
a 2  12
a  12
מצאנו את אורך הצלע ,כעת נכפול ב 6ונמצא את היקף המשושה6 12 :
 .13התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נסמן את מספר הסועדים במסעדת "היונים" ב  xונקבל:

יוניםx -
תרנגוליםx  8 -
טווסים3x -
ידוע שמספר הסועדים במסעדת הטווסים גדול ב 32מזה שבמסעדת התרנגולים .נבנה את המשוואה:

3x  32  x  8
2 x  40
x  20

כעת נחשב את מספר הסועדים בשלוש המסעדות20   20  8  3 20  108 :
 .14התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
כדי לקבל סכום  11צריך לקבל  5,6או  .6,5נחשב את כל אחת מההסתברויות ובגלל שיש קשר 'או' ביניהן ,נחבר.

!

המשך לעמוד
הבא

!

!

!
1 1 1
1
1

ובהטלה השנייה  . :6נכפול אותן ונקבל:
ההסתברות לקבל  5בהטלה הראשונה:
6 2 12
2
6

1 1 1
1
1

ובהטלה השנייה  . :5נכפול אותן ונקבל:
ההסתברות לקבל  6בהטלה הראשונה:
2 6 12
2
2
1 1
2 1
כעת נחבר את שתי ההסתברויות לקבל סכום  11ונקבל   :
12 12 12 6
 .15התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
נתייחס לאפרת ואיציק כגוש אחד שיש להושיבו ונקבל שיש לנו ארבעה גופים להושיב בשורה .מספר האפשרויות במקרה כזה הוא
 . 4!  1 2 3 4  24כעת נכפול את המספר שקיבלנו במספר הסידורים האפשריים בתוך הגוש אפרת-איציק שהוא .2

לכן סה"כ האפשרויות לסידור חמשת הילדים בשורה כשאיציק מוכרח לשבת ליד אפרת הוא 24  2  48
 .16התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:

הוצאנו את  .Bחשפנו
ארבע פיאות והחסרנו
שתי פיאות

הוצאנו את  .Cחשפנו
ארבע פיאות והחסרנו
פאה אחת

הוצאנו את  .Aחשפנו
שלוש פיאות והחסרנו
שלוש פאות

 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:

 48בצלים שווים ל 100%   25%  15%  60%
48
מכאן ש  10%מהירקות בארגז הם  8
6

ולכן  15%יהיו שווים ל . 8 1.5  12

 .18התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
המספרים הזוגיים בין  1ל  10הם .2,4,6,8,10:נבדוק מי מהם שווה לסכום גורמיו הראשוניים

222
4 22  4
 6  3  2  5כלומר יש שני מספרים  2ו  4שעומדים בתנאי.

8 222  6
10  2  5  7
המספרים האי זוגיים בין  1ל  10הם .1,3,5,7,9:נבדוק מי מהם שונה מסכום גורמיו הראשוניים
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333
555
כלומר רק מספר אחד –  9שונה מסכום גורמיו הראשוניים.
777
9  33  6
ניתן לומר כי B<A

 .19התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נתון לנו ההספק של גיא וההספק המשותף שלו עם דורון ועם שי .נחשב את ההספקים של כל אחד מהקוצרים ונראה הספקו של מי
הוא הגדול ביותר.

4
גיא:
15

3 4 9 4 5
   
דורון:
5 15 15 15 15
5 4 25 12 13
   
שי:
9 15 45 45 45
5 13 4


נשווה בין ההספקים:
15 45 15
הספקם של גיא ושי קטן מהספקו של דורון ולכן דורון הוא הקוצר היעיל ביותר.
.20התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
קבוצה  Bמכילה כמות קטנה יותר של מספרים מקבוצה  Aולכן נתחיל ולמנות את המספרים הנמצאים בה ,ונבדוק האם הם
נמצאים גם כן בקבוצה .A
קבוצה  :Bריבועי המספרים האי -זוגיים עד  – 1) 12 (, 9 ) 32 ( ,25 ) 52 (, 49 ) 7 2 ( :50בסה"כ  4מספרים.
מעבר לכך ,נקבל מספרים אי זוגיים גדולים מ.50
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פרק  :6אנגלית
 .1אימה של ג'ודי נזפה בה על שקנתה את השרשרת שהרי יש לה מספיק תכשיטים; זו הייתההוצאה מיותרת.
התשובה היא (.)2
 -pensionפנסיה ,קצבה
 -fortuneמזל ,הון.

 .2הפרחים על צלע ההר פרחו.
התשובה הנכונה היא (.)4
 -broomמטאטא
 .3זה היה תלוי בג'ייקוב ,המנכ"ל לקבל את ההחלטה האם החברה תיקח את הסיכון או לא.
התשובה הנכונה היא (.)2
 .4יש מחלות סופניות רבות אשר לא נמצאה להן תרופה אלא רק טיפול נסיוני.
התשובה הנכונה היא (.)2
 -pureטהור
 -sureבטוח ,וודאי
 -lureפיתוי

 .5הגשם ירד במבול.
התשובה הנכונה היא ()1
 .6זה היה לא סביר שהעצומה של סטיבן תצליח שכן היא ייצגה רק מיעוט מהבוחרים.
התשובה הנכונה היא (.)1
 -conformityקונפורמיות ,שמרנות

 .7במפקדת המשטרה היה מעקב של  24שעות ומערכת לגילוי מתכות מתוחכמת מאד.
התשובה הנכונה היא (.)3
 -heresyכפירה
 -henchmenאוהד ,תומך
 .8השלווה שבאתר הנופש שעל שפת האגם הוחמאה על ידי האגם הרוגע והשלו ,ללא שום דבר שיפריע ליופיו.
התשובה הנכונה היא (.)4
-tranquilשלו ,רגוע
 –coalesceהתמזג ,התערבב
 –drenchedספוג ,טבול
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 - cordialלבבי ,נעים
 .9כל המלכים ,גם בימי קדם ,נועצו ביועצים לפני קבלת החלטות מכריעות .התשובה הנכונה היא (.)2
 .10ואן גוך נחשב לאחד מהאמנים המשפיעים ביותר בכל הזמנים .התשובה הנכונה היא (.)1
 .11עם צמיחתה יוצאת הדופן במחצית השנייה של המאה ה ,20-סיאול הפכה לסמל של עיר דינאמית שהשיגה נס כלכלי לאחר
התבוסה במלחמת קוריאה של שנות ה .50-התשובה הנכונה היא (.)1
 .12אפילה פסיכולוגית ואווירה על טבעית אמיתית מאפיינים את כתביו של אדגר אלן פו .התשובה הנכונה היא (.)3
 .13הטקסט מתאר את העם הסיני בתקופות שונות בהיסטוריה שלו .התשובה הנכונה היא (.)1
 .14לפי הכתוב בשורות  ,1-2בסביבות שנת  2000לפנה"ס ,למדו הסינים להפיק ברונזה .התשובה הנכונה היא (.)3
 -Fortunes .15מזל ,גורל  .התשובה הנכונה היא (.)1
 .16לפי הכתוב בשורות  ,8-9שושלת שאנג הייתה הראשונה שאיחדה חלק גדול מסין תחת מלך אחד .התשובה הנכונה היא (.)1
 .17לפי הכתוב בשורה  17שושלת שאנג שלטה במשך  700שנה ,קרי  7מאות שנים .התשובה הנכונה היא (.)4
 .18התייחסות לכספית כדבר מעניין ומסקרן היא כמובן ,דעתו של כותב הקטע .התשובה הנכונה היא (.)3
 .19הקיסר הסיני לא היה מודע למאפיינים הרעילים של כספית .התשובה הנכונה היא (.)1
 .20דוגמה למתכת בסיס היא אלומיניום (שורות  .)14-17התשובה הנכונה היא (.)4
 .21מקריאת הקטע אפשר להבין שמטרתם של האלכימאים הייתה להפוך מתכות שונות לזהב .התשובה הנכונה היא (.)1
 .22הכותרת המתאימה -כספית :מאפיינים ופילוסופיות בעבר ובהווה .התשובה הנכונה היא (.)3
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פרק  :7חשיבה מילולית
.1

התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר :להרתיח פירושו להפוך משהו לרותח.
( )1להאט פירושו להוריד מהירות ,בעקבות זאת אדם עלול להיות מאחר.
( )2להגביה פירושו להפוך משהו לגבוה.
( )3לשרש פירושו להכות שורש באדמה ,מי שמכה שורש נהיה שקוע.
( )4לשקר פירושו להגיד משהו שאינו אמיתי.

 .2התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר :משחזת הינה כלי המשפר את תכליתה של הסכין ,הסכין נועדה לחיתוך.
( )1מקטרת נועדה לעישון.
( )2שמן משמש לסיכוך.
( )3מחבת משמשת לבישול.
( )4מחדד הינו כלי המשפר את תכליתו של העיפרון ,העיפרון משמש לכתיבה.
.3

התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר :לעצבן פירושו לגרום לאדם אחר להיות לא שלו.
( )1לרגש מישהו אחר יכול לגרום לו להיות בוכה ,אך לא בהכרח.
( )2ללמד פירושו להקנות לאדם אחר ידע ,בשאיפה שאדם זה יהפוך לנאור אך הדבר אינו בהכרח מתקיים.
( )3אדם סמכותי יכול להאציל סמכויות על מישהו אחר.
( )4ללכלך פירושו לגרום למשהו אחר להיות לא נקי.

.4

התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר :ענב הוא צורת היחיד של ענבים ,ענבים רבים מרכיבים אשכול.
( )1תפוז הינו סוג של פרי הדר.
( )2חייל הוא צורת היחיד של חיילים ,חיילים רבים מרכיבים פלוגה.
( )3ספר יכול להכיל בתוכו תמונה אחת או יותר.
( )4גבעול הינו חלק מהפרח ,פרחים רבים מריבים זר.

 .5התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר :בעזרת האטב נהפוך משהו למהודק.
( )1אזמל צריך להיות מחודד בעצמו בכדי לבצע את פעולתו.
( )2משוף הופך משהו ללא מחוספס.
( )3גוויל הינו קלף ,קלף זה יכול להיות מגולגל.
( )4בעזרת המטאטא נהפוך משהו למכובד (לכבד=לטאטא ,מכובד=מטוטא).
 .6התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר :אות קין מסמלת משהו הופכי לכבוד.
( )1בבת עינו פירושו משהו יקר עבור מישהו.
( )2תעודת עניות מסמלת משהו הופכי ליכולת.
( )3חיבוטי קבר פירושו אי יכולת להגיע להחלטה.
( )4אדם המביע נמיכות רוח אינו מעניק עזרה ,אין פה אלמנט של סימליות.
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. .7התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
תשובה  :1חברי הכנסת מצדדים במתן עזרה למדינות במשבר ,משום שלטענתם עזרה כזו יכולה להציל את כלכלתן של מדינות
אלו .לפיכך ,אין זה פלא כי חברי הכנסת תמכו בהצעתו של שר האוצר שלא לעזור למדינות אפריקה.
לפי תחילת המשפט נאמר שחברי הכנסת תומכים במתן עזרה למדינות במשבר ,לפי חלקו השני של המשפט נאמר שהם תמכו
בהצעה שלא לעזור .ישנה סתירה בין שני חלקי המשפט ,התשובה נפסלת.
תשובה  :2חברי הכנסת מתנגדים למתן עזרה למדינות במשבר ,משום שלטענתם עזרה כזו אינה משפיעה על מצבן של מדינות
אלו .לפיכך ,מפליא כי חברי הכנסת תמכו בהצעתו של שר האוצר שלא לעזור למדינות באפריקה.
לפי תחילת המשפט אנו מבינים שחברי הכנסת אינם תומכים במתן עזרה למדינות במשבר ,ולכן אין זה מפליא שהם תמכו
בהצעה לא לסייע למדינות אפריקה .ישנה סתירה בין שני חלקי המשפט ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3חברי הכנסת מתנגדים למתן עזרה למדינות במשבר ,משום שלטענתם עזרה כזו רק מנציחה את מצבן הרע של
מדינות אלו .לפיכך ,איןזה פלא כי חברי הכנסת תמכו בהצעתו של שר האוצר שלא לעזור למדינות אפריקה.
חברי הכנסת מאמינים שאין לעזור למדינות במשבר ,ובהתאם לכך הם תמכו בהצעה שלא לסייע למדינות אפריקה .השקול
הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4חברי הכנסת מצדדים במתן עזרה למדינות במשבר ,משום שלטענתם עזרה כזו יכולה להטיב את מצבן של מדינות
אלו .לפיכך ,מפליא כי חברי הכנסת לא תמכו בהצעתו של שר האוצר שלא לעזור למדינות אפריקה.
אם חברי הכנסת תומכים בעזרה למדינות במשבר אין זה מפליא שהם התנגדו להצעת השר שלא לעזור למדינות אפריקה.
השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
 .8התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
תשובה  :1תמיד נטיתי לעצום את עיני למראה מעשים לא כשרים ,ולכן גם הפעם הקשבתי למצפוני ודיווחתי על המעילה,
למרות שהפושע היה מבני מביתי.
אם הדובר מכריז שהוא עוצם את עיניו למראה מעשים לא כשרים ,ולאחר מכן הוא דיווח על מעילה ,נצפה שמילת הקישור בין
חלקי המשפט תביע ניגוד .היות והשתמשו במילת הקישור "לכן" המביעה התאמה ,השקול הלוגי נפגע והתשובה נפסלת.
תשובה  :2אין ברצוני לעצום את עיני למראה מעשים לא כשרים ,למרות זאת הפעם דיווחתי למשטרה על הפשע ,בגלל שהקורבן
היה מבני ביתי.
מילת הקישור "למרות זאת" מביעה ניגוד ,אולם בין שני חלקי המשפט ישנה התאמה ,שניהם מעידים כי יש לדווח על מעשים
לא כשרים .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3אני נוהג לעצום את עיני למראה מעשים לא כשרים ,וגם הפעם דיווחתי למנהל על המעילה ,אפילו שהקורבן היה
מבני מביתי.
מילת הקישור "וגם" מעידה על האתמה ,אולם בין שני חלקי המשפט ישנו ניגוד ,הראשון טוען כי אין לדווח על מעשים לא
כשרים והשני מעיד על דיווח .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4אינני נוהג לעצום את עיני למראה מעשים לא כשרים ,אך אשקר אם אומר שהפעם לא שיניתי ממנהגי ,בגלל
שהעבריין היה מבני ביתי.
לפי משפט זה ,הדובר לרוב מדווח על מעשים לא כשרים ,אך הפעם הוא שינה ממנהגו היות שהעבריין היה מבני ביתו .השקול
הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
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 .9התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  :1מבקרי הקולנוע האמריקניים טוענים כי השחקנית יכולה הייתה להיות כוכבת ענקית אילולא שיפרה פלאים את
סיכוייה במו ידיה על ידי כיתות רגליה בין הפקות ובמאים .כיום ,בפרספקטיבה היסטורית ,היא מוכרת לכל כהצלחה הגדולה
של העשור.
לפי תחילת המשפט ,הטוען כי השחקנית הייתה יכולה להיות כוכבת ענקית ,נצפה כי בסוף המשפט נגלה שהיא אינה כוכבת
ענקית .בסיומו של המשפט אנו רואים שהוא מוגדרת כהצלחה הגדולה של העשור ,ישנה סתירה בין שני חלקי המשפט ולכן
התשובה נפסלת.
תשובה  :2מבקרי הקולנוע האמריקניים טוענים כי השחקנית יכולה הייתה להיות כשרון מוחמץ אילולא הרסה את סיכוייה
במו ידיה על ידי התמכרות לאלכוהול .כיום ,בפרספקטיבה היסטורית ,היא מוכרת לכל כפספוס הגדול של העשור.
מבקרי הקולנוע האמריקניים טוענים כי השחקנית יכולה הייתה להיות כשרון מוחמץ (כלומר כרגע היא מוצלחת ואינה כשרון
מוחמץ),אילולא הרסה את סיכוייה במו ידיה .אם השחקנית אכן הרסה את סיכוייה במו ידיה ,היינו מצפים כי כעת היא תהיה
כשרון מוחמץ .ישנה סתירה בין חלקי המשפט ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3מבקרי הקולנוע האמריקניים טוענים כי השחקנית יכולה הייתה להיות אנונימית לחלוטין אילולא קידמה את
סיכוייה במו ידיה על ידי עבודה מאומצת והתמדה חסרת פשרות .כיום ,בפרספקטיבה היסטורית ,היא מוכרת לכל ככוכבת של
העשור.
ההתמדה והעבודה המאומצת של השחקנית מנעו ממנה להיות אנונימית ולכן היום היא מוכרת ככוכבת .השקול הלוגי נשמר,
זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4מבקרי הקולנוע האמריקניים טוענים כי השחקנית יכולה הייתה להיות אכזבה גדולה אילולא הרסה את סיכוייה
במו ידיה על ידי התמכרות מסוכנת לסם .כיום ,בפרספקטיבה היסטורית ,היא מוכרת לכל ככשלון של העשור.
מבקרי הקולנוע האמריקניים טוענים כי השחקנית יכולה הייתה להיות אכזבה גדולה (כלומר כרגע היא לא אכזבה
גדולה),אילולא הרסה את סיכוייה .אם השחקנית אכן הרבה את סיכוייה ,היינו מצפים שהיא כן תהיה אכזבה גדולה .ישנה
סתירה בין חלקי המשפט ,התשובה נפסלת
 .10התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
שירה אמרה ליעל שצריך להשקות גם את זר הפרחים היפה ביותר על מנת שימשיך לפרוח ,כלומר צריך לטפח משהו טוב על
מנת שימשיך להתקיים .בדומה לכך ,אם יעל מרוצה ממערכת היחסית שלה ושל אלעד ,עליה להשקיע במערכת יחסים זו ,למשל
לקנות לאלעד מתנה ליום הולדתו ,על מנת שהקשר ביניהם יישאר מוצלח ויוכל להמשיך להתקיים .תשובה מספר  2היא
הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
תשובות ( )1ו( )4מחלישות את מסקנתו של יניב מכיוון שהן מספקות הסבר אלטרנטיבי לכך שהאקונומיקה לא הצליחה להסיר את
הכתם .התשובות נפסלות .תשובה מס' ( )2מתארת ניסוי נוסף של הסרת לכלוך באקונומיקה שהצליח ולכן גם היא מחלישה את
מסקנתו ונפסלת .תשובה מס' ( )3אינה רלוונטית למסקנתו ולכן לא מחלישה אותה .התשובה הנכונה היא (.)3
 .12התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
בהתבסס על הנתונים ,אנחנו יודעים שרזיאל דובר אמת והוא חכם .רזיאל טוען שיש לו רמת אינטליגנציה זהה לזו של רפיאל,
כלומר גם רפיאל חכם וגם הוא דובר אמת .מכאן שהשקרן הוא אביאל או אוליאל (אשר טוענים טענות סותרות ,ולכן רק אחד
מהם יכול להיות דובר אמת) .אוליאל טוען שהוא בעל אינטליגנציה שווה לזו של רפיאל ,ושהוא חכם מאביאל ,הדבר יוצר מצב
בו אביאל הכי פחות חכם ,וכל שלושת האחרים הם החכמים ביותר ,וחכמים במידה שווה .מצב כזה סותר את דברי רפיאל
(אשר דובר אמת) וטוען שהוא אינו הכי חכם .לכן המצב אינו יכול להתקיים.
נוצר מצב בו אביאל דובר האמת והוא החכם ביותר ,אחריו רזיאל ורפיאל ,ולבסוף אוליאל .סידור זה מתיישב עם כל הנתונים,
ומכאן שזהו הסידור המתאים .אביאל הוא החכם ביותר ,תשובה מספר  3היא הנכונה.
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 .13התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
תשובה  :1ע"פ הקטע ,יצירת היש מאין ,כלומר יצירת דברים חדשים שאינם קיימים ביקום ,היא יכולת מובהקת של בני האדם
בלבד ,לכן אין זה הדמיון בין שתי הקבוצות .התשובה נפסלת.
תשובה :2המושג "גוף אחד" מקושר אך ורק לנמלים ולדבורים .הוא אמנם עובר הקבלה בצורה מוגבלת לקהילה האנושית
"המוח הקולקטיבי" ,אך המשך הקטע פוסל את השתת רעיון ה"גוף אחד" על בני האדם ,משום שבניגוד לנמלים-דבורים,
שבעיני הכותב הם חסרי רצון כחלקי הגוף כעצמאיים ,לכל אחד מהם רצון חופשי .לכן זו לא תשובה נכונה.
תשובה  :3הנמלים מסוגלות להגיע לרמת שיתוף פעולה של "גוף אחד" בזכות הפרשות הורמונאליות-ביולוגיות .בני האדם
מסוגלים להגיע לרמה מקבילה אנושית המתוארת כ"מוח גדול" בזכות השפה האנושית – מנגנון הדורש יכולת קוגנטיבית .על
כן זו התשובה הנכונה.
תשובה  :4המילה אלגוריתם מקושרת ל"גנזך ערכיה" של "הקהילה האנושית" בלבד ,אין היא מתארת את יכולתן של הנמלים-
דבורים להגיע לכדי רמת שיתוף פעולה גבוהה אשר נובעת מגירויים הורמונאליים .לכן זו לא התשובה הנכונה.
 .14התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
נבדוק כל אחת מהתשובות מול הנאמר בקטע:
תשובה  :1בשורה הראשונה מצוין כי תכנון אסטרטגי עוסק בפיתוח היעדים של חברה .בנוסף ,בשורה השנייה מצוין כי תכנון
אסטרטגי מגדיר ומעצב את עסקי החברה .מכאן ניתן להסיק כי באחריות התכנון האסטרטגי להגדיר את משימות החברה.
תשובה זו נפסלת משום שהינה משתמעת מהטקסט.
תשובה  :2מהשורה השנייה והשלישית בקטע ניתן להסיק כי התכנון האסטרטגי מעצב את מוצרי החברה ולכן דואג גם
לשינויים בו .תשובה זו נפסלת משום שהינה משתמעת מהטקסט.
תשובה  :3לא ניתן להסיק מהטקסט כי תכנון אסטרטגי עוסק בשיווק המוצרים .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4מהשורה הרביעית והחמישית ניתן להסיק כי תכנון אסטרטגי מסייע לחברה להתנהל גם כאשר אירועים לא צפויים
יתרחשו ,כלומר הוא מתחשב בשינויים עתידיים בשוק .תשובה זו נפסלת משום שהינה משתמעת מהטקסט.
. 15התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
תשובה ' :1ריפרש' -האות ר' מופיעה לאחר האות י' לפי סדר האלף -בית ולכן המילה צריכה להחיל יותר מארבע אותיות.
כלומר שם זה מתאים לקריטריון הראשון ,אך הוא אינו מתחרז עם שם החברה ואינו מסתיים באות ס' ולכן אינו מתאים
לקריטריון השני .התשובה נפסלת.
תשובה ' :2טעים' -שם זה עומד בשלושת הקריטריונים -מתחיל באות המופיעה לפני האות י' ולכן בן ארבע אותיות ,מתחרז עם
שם החברה ,ולא מכיל את אותיות שמו של היו"ר .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה ' :3תוסס' -שם אינו עומד בקריטריון הראשון -הוא מתחיל באות המופיעה לאחר האות י' לפי סדר האלף בית ,ולכן
צריך להיות בין יותר מארבע אותיות .הוא מתאים לשני הקריטריונים האחרים -מסתיים באות ס' ולא מכיל יותר משתי
אותיות משמו של יו"ר החברה .התשובה נפסלת היות ואחד הקריטריונים אינו מתקיים.
תשובה ' :4נעים' -שם זה אינו עומד בקריטריון הראשון -הוא מתחיל באות המופיעה לאחר האות י' לפי סדר האלף בית ,ולכן
צריך להיות בן יותר מארבע אותיות .השם מתחרז עם שמה של החברה ולכן עומד בקריטריון השני ,הוא כולל שלוש אותיות
מתוך שמו של יו"ר החברה ולכן אינו עומד בקריטריון השלישי .התשובה נפסלת.
 .16התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
התיאוריה אומרת כי חיות בעלות תכונות המגבירות סיכוי לשרוד יתרבו בעוד השאר לא .יש לבדוק כל דוגמא מול אמירה זו:
תשובה  :1יכולת הסוואה מגבירה סיכוי לשרוד ולכן ניתן להסיק שהזיקית תתקיים עוד אלף שנה .תשובה זו נפסלת .
תשובה  :2זנב ארוך וכבד מקשה על יכולת התעופה של ציפור ולכן יקטין את הסיכוי שלה לשרוד .ניתן להסיק שחיה זו לא
אמורה להתקיים בעוד כאלף שנה ע"פ התיאוריה זו התשובה הנכונה.
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תשובה  :3תכונות הצמח לא מפורטות ולכן לא ניתן להסיק האם יתקיים בעתיד או לא .תשובה זו נפסלת .
תשובה  :4פירוק מזון לאורך זמן מגביר את הסיכוי לשרוד ולכן ניתן להסיק שחיה זו תתקיים עוד אלף שנה .תשובה זו נפסלת
התשובה הנכונה היא (.)2
 .17התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
נבחן את המקרים האפשריים בהתבסס על טענה ב'-
אם הדולפינים יכולים לצלול עד  1000מטר אז הרי שטענה ב' נובעת מטענה א' שכן טענה א' עוסקת ביונקים ימיים ודולפינים
הם יונקים ימיים.
אם הדולפינים יכולים לצלול ליותר מ  1000מטר ,הרי שהטענות סותרות זו את זו.
מכיוון שנאמר בטענה ב' שדולפינים יכולים לצלול לעומק של  400מטר לפחות ,לא ניתן לדעת אם הם מסוגלים לעבור עומק של
 1000מטר או לא ולכן לא ניתן לקבוע האם הטענות נובעות זו מזו ,או סותרות זו את זו.
התשובה הנכונה היא (.)4
 .18התשובה הנגונה היא ( ,)4הסבר:
תשובה  :1רק הפסקה השנייה עוסקת בתיאור חייו של בודהה ,ולכן הכותרת "חיי בודהה -הנסיך שהתעורר והיא ליצירת
הבודהיזם" אינה מתאימה ,היא אינה מכילה בתוכה את כלל הטקסט אלא רק חלק קטן ממנו .התשובה נפסלת.
תשובה  :2אומנם הפסקה האחרונה אכן עוסקת בשאלה "האם ניתן להתייחס לבודהיזם כאל דת?" ,אך שאלה זו מתעוררת
בפסקה האחרונה בלבד ,ואינה נשזרת לכל אורך הטקסט ,לכן זו אינה מתאימה לכותרת .התשובה נפסלת.
תשובה  :3עיקר הקטע מתמקד בבודהיזם כדת בפני עצמה ,ואינו משווה באופן חוזר ונשנה בין דת זו לדתות המערביות .ישנה
השואוה קלה בפסקה הראשונה ,והשוואה בפסקה האחרונה ,אך בשלושת הפסקאות האחרות הדבר אינו מצוין .התשובה
נפסלת.
תשובה  :4כלל הטקסט אכן מתאר את מקור הבודהיזם ,ההגעה להארה ,העקרונות המנחים ,וההבנה שמדובר באל פנימי
בדומה לאל חיצוני .כלומר ניתן לקבוע שהקטע עווסק במקור דת הבודהיזם ותורתה ,זוהי התשובה הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
לפי שורה ":4קיימת דת אחת ייחודית אשר מספקת נקודת מבט שונה על החיים והבריאה ,בודהיזם" ,כלומר לבודהיזם תפיסה
שונה לגבי יצירת העולם והחים בו.
 .20התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר:
הכוונה ל"סבלות הארץ" (שורה  ,)8שהרי הנסיך ההודי יצא מארמונו ומחיי התפנוקים שלו אל העולם האמיתי ונתקל באדם
חולה ,באדם זקן ובאדם מת ,כחומר נחשף לעולם האמיתי ,סבלותיו וסכנותיו .התשובה הנכונה היא .1
תשובה  – 2התרסקת סדרי עולם היא תוצאת המגש עם סבלות הארץ .התשובה נפסלת.
תשובה  – 3חיי המותרת מומשלות כלוב הזהב .התשובה נפסלת.
תשובה  – 4בודהה הקדיש את חייו ללימוד אחרים לאחר שהכיר את סכנות העולם האמיתי .התשובה נפסלת.
 .21התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
לפי הפסקה השנייה ,הדהרמקאיה היא אמת אמיתית -רמת התודעה שבו האדם הוא אחד עם היקום והבריאה .התשובה
הנכונה היא .3
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 .22התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
לפי שורות  ..." :24-25השניים הראשונים נחשבים ל"אבני החן" היוקרתיות ביותר הקיימות ,מאחר והן אינן גשמיות ולא ניתן
להשמידן" .כלומר ,לו היה ניתן להשמיד את שתי אבני החן הראשונות הן לא היו נחשבות יוקרתיות יותר ,העמידות שלהן היא
הגורם ליוקרתן .התשובה הנכונה היא .2
 .23התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר:
כלל הפסקה האחרונה מנסה להבהיר את עמדת המחבר ,לפיו הבידהיזם הינה דת ככל הדתות הכוללת אל פנימי במקום חיצוני,
מטרות הדת זהות למטרותיהן של דתות שונות ("אותם חוקי מוסר אוניברסאליים ,דגילה בשלמות של הפרט הבודד עם
סביבתו החיצונית") .תשובה מספר  1תואמת את דברים אלו ,זוהי התשובה הנכונה.
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פרק  :8פרק חשיבה מילולית
 .1התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר :מי שהאכיל גרם לאדם אחר לשבוע.
( )1מי שהטריד מנע או לא איפשר לאדם אחר לנוח.
( )2מי שהחמיא גרם לארם אחר להיות מוחמא ,ההסמקה הינה תוצאת לוואי של ההחמאה ,זוהי לא המטרה של פעולת מתן
המחמאה.
( )3מי שהיסה גרם לאדם אחר לשתוק.
( )4להפריז פירושו להכביר.
.2

התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר :מכחול הינו כלי המשמש לציור.
( )1סיר הינו כלי המשמש לבישול.
( )2המתג מדליק את הנורה ,אשר תלוי בחשמל.
( )3הנהג מבצע פעולת נהיגה (הוא אינו משמש לנהיגה).
( )4פרח יכול לפרוח באחו.

.3

התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר :סוכריה היא סוג של מגדן (=ממתק).
( )1כדורת (=באולינג) הינו סוג של משחק בו משתמשים בכדור.
( )2רוזן הוא סוג של אריסטוקרט.
( )3הסנדל נסגר בעזרת רצועה.
( )4עופל הינה מילה נרדפת למבצר.

.4

התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר :הטליא היא פעולה שעושים על משהו שמישהו ארג אותו.
( )1כיבן פירושו חיבר בסיכה או בכפתור ,כלומר רכס.
( )2שיפץ היא פעולה שעושים על משהו שבנו אותו.
( )3מרד פירושו יצא כנגד מישהו אחר ששלט.
( )4זייף פירושו זימר באופן לא טוב.

.5

התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר :הוספת מים גורמת למשהו להיות מהול.
( )1הוספת תבלין גורמת למשהו להיות מתובל.
( )2מעצור יכול לגרום למנוע להפסיק לפעול.
( )3מעורפל פירושו מאופיין בערפל או חוסר בהירות (אין פעולת הוספה)
( )4מחק פירושו גרם למשהו להיות מחוק.

 .6התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר :הצגה אינה יכולה להתקיים ללא שחקן.
( )1הגוזל נמצא בתוך הקן.
( )2אמן יכול להיות חבר בגילדה.
( )3מלחמה אינה יכולה להתקיים ללא חייל.
( )4אדריכל מתכנן את הבניין.
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התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר:
תשובה  :1למרות שהתקשתי להתנגד לדברי הביקורת הנחרצים שעלו בעת סקירתך את פינת הציור השבוע לילד ,לדעתי אין
ביכולותיך להעריך נכונה את ג'קי :לא זו בלבד שציוריו משובצים בבדיחות שנונות על המציאות ,אני מוצא אתגר בעובדה שהוא
מצייר רק ראשו של הכלב שהלך לאיבוד.
הדובר מתקשה להתנגד לדברי הביקורת שעלו בעת סקירת פינת הציור השבועי ,ולמרות זאת הוא מאמין שאין ביכולתו של
הכותב להעריך נכונה את ג'קי בשל המעלות שצוינו בהמשך הקטע .מילת הקישור משובצת כראוי ,השקול הלוגי נשמר ולכן
זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2למרות שהתקשתי להתנגד לדברי הביקורת הנחרצים שעלו בעת סקירתך את פינת הציור השבועי לילד ,לדעתי אין
מתפקידך לשפוט את ג'קי :לא זו בלבד שחוקי העיתון מתירים לו לחרוג מהמציאות ,אינני מוצא זאת הוגן שהוא מצייר רק
ראשו של הכלב שהלך לאיבוד.
בחלקו השני של המשפט ,נצפה שהדובר ישבח את עבודתו של ג'קי ,עם זאת אנו רואים שהוא דווקא אינו מוצא זאת הוגן שהוא
מצייר רק את ראש הכלב ,כלומר הוא מדבר לרעתו של ג'קי .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3למרות שהתקשתי להתנגד לדברי הביקורת הנחרצים שעלו בעת סקירתך את פינת הציור השבועי לילד ,לדעתי אין
לדון לידי כף חובה את ג'קי :אמנם על פי חוקי העיתון עליו לצייר העתק נאמן של המציאות ,אך זו היא מלכתחילה הסיבה
מדוע הוא מצייר רק ראשו של הכלב שהלך לאיבוד.
אם ג'קי אמור לצייר העתק נאמן למציאות ,אין זה הגיוני שהוא מצייר רק את ראשו של הכלב שהלך לאיבוד ,היינו מצפים
שהוא ייצר כלב שלם שאבד .השקול הלוגי נפגע ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :4למרות שהתקשתי להתנגד לדברי הביקורת הנלהבים שעלו בעת סקירתך את פינת הציור השבועי לילד ,לדעתי אין
לדון לידי כף זכות את ג'קי :לא זו בלבד שחוקי העיתון מתירים לצייר לחרוג מהמציאות ,אני מוצא אתגר בעבודה שהוא מצייר
רק ראשו של הכלב שהלך לאיבוד.
היות והדובר טוען כי אין לדון את ג'קי לידי כף זכות ,היינו מצפים כי המשך המשפט יכיל נקודות שליליות בנוגע לג'קי .עם
זאת ,המשך המשפט מכיל נקודות חיוביות ,השקול הלוגי נפגע והתשובה נפסלת.

 .8התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
תשובה  :1המשטרה העריכה כי ישנם סיכויים קלושים כי המצעד לא ילווה באלימות ובצעד מתבקש הציבה באיזור כוחות
מצומצמים .אם ישנם סיכויים קלושים כי המצעד לא ילווה באלימות ,הכוונה היא שסביר שתהיה אלימות ,ולכן מתבקש
שהמשטרה תציב כוחות רבים ולא מצומצמים .ההיגיון נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :2המשטרה העריכה כי ישנם סיכויים די טובים כי המצעד יתנהל על מי מנוחות ,ובצעד צפוי הציבה באיזור כוחות
משטרה גדולים .אם המצעד צפוי להתנהל על מי מנוחות ,כלומר צפוי להיות שקט ורגוע ,אין צורך שהמשטרה תציב כוחות רבים.
ההיגיון נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3המשטרה העריכה כי ישנם סיכויים גבוהים למדי כי המצעד יגרור התפרעויות אלימות ,ובצעד הגיוני הציבה באיזור
שוטרים בודדים .אם סביר שהמצעד יגרור התפרעויות אלימות נצפה שהמשטרה תציב כוחות רבים ולא בודדים .ההיגיון נפגע,
התשובה נפסלת.
תשובה  :4המשטרה העריכה כי ישנם סיכויים משמעותיים כי המצעד יעבור בשקט ,ובצעד שעורר הרמות גבה הציבה באיזור את
כוחות העילית שלה .אם המשטרה מאמינה שהמצעד יעבור בשקט ,אכן מפתיע (הרמות גבה מעידות על הפתעה) שהמשטרה
החליטה להציב את כוחות העילית שלה במקום להציב מספר שוטרים פשוטים .התשובה הגיונית ,זוהי התשובה הנכונה.
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 .9התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1על פי דקארט ,הפילוסוף הצרפתי המפורסם ,אנו יכולים לדעת דברים בוודאות דרך חושינו בלבד ולכן עלינו להוכיח
באופן לוגי את קיום העולם הסובב לנו .לכן ,אם ברצוננו לדעת בוודאות כי השמש זורחת כרגע בשמיים ,אין זה מספיק
להסתכל על השמש ולראות שהיא שם ,במקום זאת עלינו לספק הסבר רציונלי שמוכיח כי קיימת עוד אפשרות מלבד זו
האומרת כי השמש כרגע בשמיים.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,דקרט טוען כי אנו יכולים לדעת דברים בוודאות בהתבסס על חושינו בלבד ,ולכן נצפה שלא
יהיה צורך להוכיח באופן לוגי את קיום העולם סביבנו .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :2על פי דקארט ,הפילוסוף הצרפתי המפורסם ,אין אנו יכולים לדעת דברים בוודאות דרך חושינו בלבד ולכן עלינו
להוכיח באופן לוגי את קיום העולם הסובב לנו .לכן ,אם ברצוננו לדעת בוודאות כי השמש זורחת כרגע בשמיים ,אין זה מספיק
להסתכל על השמש ולראות שהיא שם אלא עלינו לספק הסבר רציונלי שמוכיח כי אין אפשרות אחרת מלבד זו האומרת כי
השמש כרגע בשמיים.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,דקרט טוען כי אין זה מספיק להתבסס על חושינו בלבד ,ועלנו להוכיח באופן לוגי את קיום
העולם סביבנו .בהתאם לכך ,בהמשך המשפט ,אם אנו רואים את השמש זורחת בשמיים אנו לא יכולים להתבסס על ראייתנו
(חוש) ועלינו לספק הסבר רציונלי ,לוגי ,לקיומה שם .השקול הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3על פי דקארט ,הפילוסוף הצרפתי המפורסם ,אין אנו יכולים לדעת דברים בוודאות דרך חושינו בלבד ולכן עלינו
להוכיח באופן לוגי את קיום העולם הסובב לנו .לכן ,אם ברצוננו לדעת בוודאות כי השמש זורחת כרגע בשמיים,יהיה זה מספיק
להסתכל על השמש ולראות שהיא שם ,ולכן עלינו לספק הסבר רציונלי שמוכיח כי אין אפשרות אחרת מלבד זו האומרת כי
השמש כרגע בשמיים.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,דקרט טוען כי אין זה מספיק להתבסס על חושינו בלבד .בחלקו השני של המשפט נטען כי יהיה
זה מספיק להסתכל על השמש ולראות שהיא שם ,כלומר מספיק להתבסס על חושינו בלבד .ישנה סתירה בין שני חלקי המשפט,
התשובה נפסלת.
תשובה  :4על פי דקארט ,הפילוסוף הצרפתי המפורסם ,אנו יכולים לדעת דברים בוודאות דרך חושינו בלבד ולכן עלינו להוכיח
באופן לוגי את קיום העולם הסובב לנו .לכן ,אם ברצוננו לדעת בוודאות כי השמש זורחת כרגע בשמיים ,יהיה זה מספיק
להסתכל על השמש ולראות שהיא שם ולכן עלינו לספק הסבר רציונלי שמוכיח כי לא יכולה להיות אפשרות אחרת מלבד זו
האומרת כי השמש כרגע בשמיים.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,דקרט טוען כי אנו יכולים לדעת דברים בוודאות דרך חושינו בלבד ,בעקבות זאת נצפה כי לא
יהיה עלינו להוכיח באופן לוגי את קיום העולם סביבנו .ישנה סתירה בין חלקי המשפט ,התשובה נפסלת.
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התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
תשובה  :1הקטע אומנם ציין את מהפכת חופש המידע ,אך אין הכוונה למהפכה שלטונית .אין שום ציון להפיכה שהובילה
לנפילת שלטון העריצים הנאורים .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2אכן נקבע כי מגמת החינוך ההמוני ותהליך העיור ,אשר התרחש בעקבות נישול מרבית האיכרים מאדמותיהם ,הובילו
בעקיפין למהפכת חופש המידע .אולם השאלה מתייחסת לטענה המרכזית בפסקה ,ואילו תשובה זו מתייחסת לנישול האיכרים
באופן ספציפי ,זהו אינו הגורם העיקרי שהוביל למהפכת המידע ,וודאי לא מהווה את הטענה המרכזית של הפסקה .התשובה
נפסלת.
תשובה  :3הקטע לא הזכיר את אופי היחס של השליטים לאיכרים ,לא אוזכר יחס משפיל .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4סופה של הפסקה מסכם את כולה ,הוא מתאר את התהליכים (עיור וחינוך המוני) אשר נוצרו בשל שיקולים מדיניים-
תועלתניים ,אולם הובילו בסופו של דבר להתפתחות מהפכת חופש המידע ,ומשם להתחזקות האינדיווידואל כלומר היחיד .זוהי
התשובה הנכונה.
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התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר:
בקטע נאמר" :כמובן שלא ציפיתי להיתקל בבעיות מורכבות במחלקת השיווק " ומכאן משתמע שבמחלקת השיווק לא סביר
להיתקל בסוגייה המורכבת המדוברת .תשובה מספר  1היא הנכונה.

.12

התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
אין זה הגיוני לרצות ללמד ולהדריך דבר מה עוד לפני שניגשת לבחינה אפילו פעם אחת ,הדבר אף יכול להיחשב ליהיר והקדים
את הזמן המתאים (ראשית ניגשים לבחינה ,מקבלים ציון ,ולאחר מכן בודקים האם אני יכול ללמד) .בדומה לכך ,סביר שדנה
אמרה למוש דבר מה יהיר שמעיד על שאיפות מוגזמות טרם זמנן .תשובה  2אינה יהירה אלא מציגה חשיבה הגיונית וסבירה-
בדיקת כלל האפשרויות לפני הגעה להחלטה מושכלת .הדבר אינו תואם את דבריו של מוש ,ולכן לא סביר שאלו היו דבריה של
דנה .תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .13התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:
על -מנת להוכיח כי הסלידה ממקצועות המדע היא שגורמת לחדוות הכתיבה יש להשוות בין קבוצה הסולדת ממדע ובין קבוצה
החובבת מדע ,לכן תשובה מספר  1נפסלת .בנוסף ,יש להשוות בין שתי קבוצות מאותו המין ,כדי לפסול אפשרות שמא מין
הנבדקים ייטה את תוצאות הניסוי ,שכן ,מתוך קבוצת בנים סולדי מדע סביר כי נמצא פחות כותבי שירה וקבוצה נשית
מקבילה .תשובה מספר  2היא היחידה המשווה בין שתי קבוצות מאותו המין ,ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובות  – 3,4התשובות מערבות גורם נוסף העלול לשנות את תוצאות הניסוי – מין הנבדק ולכן נפסלות.
 .14התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
תשובה  :1העובדה שסלוסמארט נחשבת החברה המובילה בשוק אינה רלוונטית .התשובה נפסלת.
תשובה  :2אם ההטבות טרם נכנסו לתוקף ,עדיין קיימת האפשרות שהלקוחות העסקיים כן ייהנו מהן מרגע שיופעלו ,וכך ייטו
את תוצאות הסקר .תשובה זו מחלישה את המסקנה ,היות ואנחנו עדיין לא יודעים האם ההטבות נחוצות או לא ,ולכן לא
מעוניינים לבטלם .התשובה נפסלת.
תשובה  :3העובדה כי מרבית מלקוחותיה העסקיים לא עושים שימוש בהטבות ,אכן מחזקת את העובדה שאין בכך נחיצות
להמשך שביעות הרצון ,ההטבות אינן מגבירות את שביעות רצון הלקוחות ולכן מיותרות .התשובה מחזקת את המסקנה ולכן
זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4ניתן להתבלבל מכך שהסקר לא התבצע על כלל לקוחותיה של סלוסמארט ולראות בו לא מייצג ,אולם אנו לא יודעים
מי הם הלקוחות שכן השתתפו בסקר ומי הושארו מחוץ לסקר ,ולכן לא יכולים לבסס קביעה לפי טענה זו .התשובה אינה
רלוונטית ולכן נפסלת.
.15התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
המילה כביכול מרמזת שהמצב המתואר לא תואם את האמת לחלוטין .כלומר הצירוף "כביכול משרתים" מציין שלמרות שהם
אמורים לשרת ,הם אינם עושים זאת.
תשובה " – 1מיתממים" רומז על העמדת פנים בכל הקשור להבעת דעה ולא לאיכות עבודתם .התשובה נפסלת.
תשובה " – 2מנותקים" משמעו שהפקידים אינם מבינים את צרכי העם ,אך אין זה אומר שהם פועלים שלא על פי צו עבודתם.
תשובה " – 4יאזינו" היא קריאתו של דר" אלימלך אל הפקידים להפסיק להיות מנותקים.
 .16התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
ניתן להסיק מהשורה הראשונה כי בני אדם מושפעים משדות הכח ,קרי הסביבה בה הם נמצאים .רעיון זה מתפתח בשורה
השנייה ואומר כי הסיטואציה בה אדם נמצא יוצרת את התנהגותו של אותו האדם .רעיון זה בא לידי ביטוי בתשובה  ,4זוהי
התשובה הנכונה.
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תשובה  – 1בין בני האדם והאובייקטים נמתחים קווי דמיון – ההשפעה הסביבתית .אך אין הם מושפעים באופן זהה .התשובה
נפסלת.
תשובה  – 2הסיטואציה היא זו שמשפיעה על התנהגותינו והיא נוצרת בעיקר על ידי פעולות ונוכחות של אחרים .מאפייניו
האישיים של כל אינדיוידואל אינן מוזכרות בקטע כמשפיעות על הסיטואציה וההתנהגות.
תשובה  – 3נוכחות אובייקטים לא מוזכרת בקטע כמשפיעה על סיטואציה.
 .17התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר:
בשאלה משפט המכיל מילות שלילה וכן מילים המעניקות משמעות מיוחדת שדורשת הבנה .נפרק את המשפט לחלקים – "אף
פעם לא חשב" = תמיד חושב" .אלא אם לא יתאמץ" = הצירוף "אלא אם" מציין שאם דבר מסוים יקרה דבר אחר לא יקרה.
מה שמגיע אחרי ה"אלא אם" הוא התנאי ומה שמגיע לפניו הוא העניין המדובר – שעליו אפשר להגיד אם יקרה או לא יקרה.
ניתן כעת לקרוא את המשפט כך" :נועם תמיד חושב שיכול לעשות דבר מה אלא אם לא יתאמץ" .כלומר נועם חושב שהוא יכול
לעשות הכל ,כל עוד הוא מתאמץ .בשלב הזה נבדוק את התשובות ונחפש תשובה בעלת אותה משמעות.תשובה מספר  3היא
התואמת את הדברים ,זוהי התשובה הנכונה.
 .18התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
לפי שורות " :4-5האם ייתכן כי במציאות מוסיקלית השטחית של ימינו עוד קיימים יסודות איכותיים ,איתנים ,על זמניים"?...
כלומר הפסקה הראשונה תוהה על קנקנה של המוסיקה בימינו.
 .19התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
לפי שורות  ,19-23אנו רואים ששימוש בכלי נשק בעלי שם מסויים מאפיין תקופה כזו או אחרת ,כך גם תיאורו של סיפור אשר
גיבורו הראשי הינו שודד דרכים .אלו התרחשויות תרבותיות המשקפות את הלכי הרוח בדור מסוים ,וכך התרחשויות אלה
מסייעות בקביעת מועד כתיבתו של השיר .התשובה הנכונה היא .4

 .20התשובה הנכונה היא ( ,)3הסבר :נבדוק את התשובות:
תשובה  :1לפי שורות  ,24-25השיר יצא מבתי המרזח לאצטדיונים כבר בשנות ה 70-של המאה הקודמת ,ולכן לא ניתן לקבוע
שהדבר התרחש בשנים האחרונות .התשובה נפסלת.
תשובה  :2ראשית ,אנו אינו יודעים מהו שמו של שודד הדרכים ,ובנוסף בשורה  10נאמר כי שמו של השיר איננו קשור לעלילתו.
התשובה נפסלת.
תשובה  :3לפי שורה " :13השיר...התפשט השיר ברחבי העולם באמצעות גלי ההגירה מאירלנד" .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4לפי שורה  ,30השיר המינימליסטי שונה מאוד ודומה מאוד לגרסתו הרוקנרולית ,לכן לא ניתן לקבוע ששתי הגרסאות
שונות לחלוטין .התשובה נפסלת.
 .21התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר:
לאורך כל הקטע מצוינת העובדה שהשיר "וויסקי בצנצנת" מקורו מאירלנד ,ומכאן שלא ניתן לקבוע כי לא ידוע מאיזו ארץ הגיעה
הגרסה המקורית לשיר .תשובה מספר  1היא הנכונה.
.22התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
כלל הפסקה האחרונה מציעה תקווה וטוענת כי "עדיין קיים בסיס מוסיקלי איכותי המהווה השראה ליוצרים צעירים לכתיבת
מוסיקה איכותית" ,כלומר חובבי מוסיקה צריכים להתנחם בכך שיצירות כ"וויסקי בצנצנת" ודומות לה עדיין מהוות השראה
ליוצרים בימינו .תשובה  4היא הנכונה.
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 .23התשובה הנכונה היא ( ,)4הסבר:
לפי שורה '" :34וויסקי בצנצנת' הוא רק דוגמה אחת לבסיס איכותי חוצה גבולות וזמנים" ,כלומר מבחינת המחבר מוסיקה
איכותית אינה תלויה בתרבות או בזמן ,וודאי לא חלפה כליל מן העולם .התשובה הנכונה היא .4
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