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פרק  : 1אנגלית
.1האפקטים המיוחדים בסרט גרמו למפלצת להיראות מציאותית.
התשובה הנכונה היא (.)4
.2הוא יכול היה לחוש את הבלבול באוויר; אף אחד לא ידע לאן ללכת או מה הם אמורים לעשות.
התשובה הנכונה היא (.)3
.3הם ניסו לשנות את דעתו של המנהל ,אך היה ברור כי הוא לא הולך לשנות אותה.
התשובה הנכונה היא (.)1
.4החום בחוץ היה באמת בלתי נסבל ,מה שמסביר למה אף אחד לא יצא החוצה אלא אם זה היה הכרחי בהחלט.
התשובה הנכונה היא (.)2
(ניתן להתגבר על אי היכרות עם המלה ע"י פירוקה לתחילית וסופית -un :תחילית המציינת שלילה;
 -ableסופית שהופכת פועל לתכונה של משהו -bear ,הפועל "לשאת"" .לא ניתן לשאת" = בלתי נסבל)
.5אהרון היה לגמרי לא החלטי ,הוא לא היה יכול להחליט מה דעתו אפילו בדברים הכי טריוויאליים.
התשובה הנכונה היא (.)3
.6המרחב ללא גבולות של המדבר התפרש על פני מיילים רבים.
התשובה הנכונה היא (.)3
.7זה היה מוטל בספק אם הספינה תוכל לעמוד בעוד מסע לפני שתזדקק לתיקון.
התשובה הנכונה היא (.)4
 .8למרות שהיא לא הייתה מזיקה מאד אם הייתה מתפשטת ,המחלה הייתה מדבקת בקלות.
התשובה הנכונה היא (.)1
.9פרעה המפורסם ,ששמו אח'נתון ,היה נשוי לנפרטיטי היפה.
תשובה  :4נפרטיטי הנאה נישאה למלך המפורסם אח'נתון.
 .10הומונים ,שהן מילים המאויתות באותה צורה עם משמעות שונה ,יכולות להיות מבלבלות.
תשובה  :4הומונים יכולים להיות מבלבלים ,מכיוון שלמילים אלה משמעות שונה אך הן מאויתות באותה צורה.
 .11אדמוניות ,שהן חלק מהפרחים הכי שבריריים בטבע ,דורשות תנאי גידול מאד מסוימים כדי ללבלב כראוי.
תשובה  :1טבען השברירי של האדמוניות מכתיב כי הן חייבות לגדול תחת תנאים מאד מסוימים כדי ללבלב כראוי.
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 .12ג'ורג' אורוול נותן את ההצהרה המעניינת שזו תכונה טבעית ,ולמרבה הצער בלתי נמנעת ,ששפה מאפשרת לדובר או לכותב
להשתמש במילים מליציות ונעימות לאוזן כדי למסך את מה שבאמת אמור להיאמר.
תשובה  :1לפי ג'ורג' אורוול ,התכונות הפנימיות והבלתי נמנעות של שפה מאפשרות לכסות את מה שאמור להיאמר על ידי
קישוטו במילים.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
שורות  16-17מתארות כי חלקו התחתון של הציור ניזוק ונעשתה עליו עבודת שחזור.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
- Consideredנחשב ,מזוהה.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
שורות  3-4מתארות כי המלך פרנסיס ה 1-הצרפתי רכש את הפורטרט.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
בשורה  9מצויין כי הציור נפלא  ,מכאן ניתן ללמוד שהמחבר מעריך את הציור.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
שורה  17מציינת כי השחזור לקח מספר שנים ,כלומר כי הוא הסתיים.
 .18התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
על פי שורות  ,7-9החרם ניתן כעונש פוליטי על מדיניות שננקטה או מעשה שנעשה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
בשורות  11-12כתוב במפורש שה Continental System -הוקם כדי לפגוע כלכלית באנגליה.
 .20התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
על פי הקטע ,חרם משני הוא מצב בו מדינה לוחצת על מדינה שנייה שלא לסחור עם מדינה שלישית ,וזה בגלל עניינים
פוליטיים בין המדינה הראשונה והשלישית ,שאינם קשורים ישירות למסחר עצמו .מצב בו איראן מנסה למנוע מיצרן
אמריקני לסחור עם ישראל הוא בדיוק מצב כזה.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
במשפט האחרון בקטע נאמר שאוטרקיות נאלצות להידחף למסחר עם מדינות אחרות משום שאזרחיהן מעוניינים במוצרים
מודרניים .לכן ניתן לומר שאזרחים אלה דוחפים את האוטרקיה למסחר.
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 .22התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה ( )1אינה נכונה משום שכתוב במפורש שהאזרחים מעוניינים במוצרים מודרניים .בנוסף ,קיום אוטרקי במדינה
מתואר כתגובה לחרם ולא כהתנגדות אליו ,ולכן גם תשובה ( )2נפסלת .לא מוזכר מהי תגובה טיפוסית לחרם ,ולכן תשובה ()3
נפסלת .פירוש הביטוי משק אוטרקי הוא משק שמתקיים על משאביו שלו ,ללא סחר על מנת לקבל משאבים מבחוץ ,כפי
שמוסבר בפסקה האחרונה .מכאן ,שהתשובה הנכונה היא (.)4
טבלת מילים קשות מהפרק

!

לא החלטי

Indecisive

מדבק

Contagious

רגיש ,פגיע (למחלה בדר"כ)

Susceptible

מושך ,מעניין

Intriguing

מליצי

Flowery

עמדה

Stance

איסור

Prohibition

מסחר

Commerce
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פרק  : 2חשיבה כמותית
 .1התשובה הנכונה היא ().3
הסבר:
על מנת להפריך טענה עלינו לתת דוגמה המקיימת את התנאים המוזכרים אך אינה מקיימת את התוצאה .כלומר ,רויטל
מספרת לירון על הפרש של שני מספרים ראשוניים שאינו נותן מספר ראשוני.
תשובה ( 2 – )1הוא מספר ראשוני ולכן התשובה אינה נכונה כי התוצאה מתקיימת.
תשובה ( – )2בדיוק כמו בתשובה ( – )1התוצאה דווקא מחזקת את הטענה של ירון.
תשובה ( – )3בדיוק מה שאנו מחפשים – הפרש של שני מספרים ראשוניים שנותן לא ראשוני – התשובה הנכונה.
תשובה ( 15 – )4אינו מספר ראשוני ולכן התרגיל עצמו אינו עונה לתנאי ולא יכול לשמש כהפרכה.
 .2התשובה הנכונה היא (.)4
הסבר:
בשאלה זו אנו נדרשים לתרגם יחידות מרחק של אינטשים לסנטימטרים.
מרחקו של יוני מהקיר הוא  25אינטשים שהם בעצם  25 ∙ 2.5 = 62.5סנטימטרים.
הוא מתרחק עוד  50סנטימטרים מהקיר ולכן בסך הכל נקבל 62.5 + 50 = 112.5
 .3התשובה הנכונה היא (.)2
הסבר:

2 3
4


 29
a 2a 3a
12  9  8
 29
6a
29
 29
6a
1
1
6a
1
a
6
 .4התשובה הנכונה היא (.)4
הסבר:
משאלה מסוג זה ("יכול להיות )"...נמצא את עצמנו פעמים רבות מציבים ומנסים לפסול תשובות.
אנו מחפשים מספר העונה על הדרישות בשאלה לכן נעבור תשובה ונבדוק אותה אל מול הדרישות.
תשובה ( 27 – )1מתחלק ב 3-ללא שארית – התשובה אינה נכונה.
תשובה ( 9 - )2מתחלק ב 3-ללא שארית – התשובה אינה נכונה.
תשובה ( 13 – )3נותן שארית של  1בחלוקתו בשלוש ולכן התשובה אינה נכונה.
תשובה ( – )4כל הדרישות מתקיימות – התשובה נכונה.
 .5התשובה הנכונה היא (.)1
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הסבר:

המשוואה הנתונה בשאלה ניתנת להצגה גם כךb  15  3a :
כלומר ,הנעלם  bתחום מלמעלה על ידי  15ו.3a -
ככל ש a -יהיה קטן יותר b ,יוכל להיות גדול יותר.
אנו צריכים לדעת מהו הגבול התחתון של הנעלם .a
נתבונן במשוואה  a  5ונסיק ממנה שערכו הקטן ביותר של  aהוא .5
נציב זאת במשוואה הקודמת ונקבל . b  0
כלומר ערכו הגדול ביותר של  bהוא .0
תשובה ( )1היא הנכונה.
 .6התשובה הנכונה היא (.)3
הסבר:
נבדוק את היקפה של כל אחת מהצורות המוזכרות בתשובות ונחפש את ההיקף הגדול ביותר.
תשובה ( – )1ריבוע בעל צלע באורך  – aהיקפו .4a

תשובה ( – )2משולש שווה צלעות בעל צלע באורך  – 1.5aהיקפו 3 1.5a  4.5a

 3  3 a
3
2    a  
תשובה ( – )3מעגל בעל רדיוס באורך  - aהיקפו
2
4
4 
1
2
תשובה ( – )4מלבן בעל זוג צלעות באורך  aוזוג צלעות באורך a
3
3

1 
2 
היקפו 2   a   2   a   2a
3 
3 
אם כך ,תשובה ( )3היא הנכונה כי 3



 .7התשובה הנכונה היא (.)3
הסבר:
המשולש הכהה דומה לכל אחד מהמשולשים הגדולים .יחס הצלעות ביניהם הוא  1:2ולכן ניתן לומר כי יחס השטחים בין
המשולש הכהה למשולש גדול הוא  1:4 .אם כך ,אם נסמן את השטח הכהה כיחידת יחס אחת הרי ששטחו של משולש גדול
אחד המורכב משטח בהיר וכהה הוא  4יחידות יחס .אם כך ,בכל משולש גדול יש שטח בהיר השווה בגודלו ל  3-יחידות יחס .
בסך הכול נקבל כי השטח הכהה הוא שישית מהשטח הבהיר התשובה הנכונה היא (.)3
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 .8התשובה הנכונה היא (.)4
הסבר :נעזר בסימני חלוקה:
תשובה  -1על מנת שמספר יתחלק ב ,5ספרת האחדות של המספר צריכה להיות  5או  245,910 .0מסתיים ב 0ולכן מתחלק ב.5
תשובה  -2סימן החלוקה ב 7מעט מסורבל ולכן נדלג על תשובה זו ונעבור לקלות ממנה.
תשובה  -3על מנת שמספר יתחלק ב ,3סכום הספרות צריך להתחלק ב 21 , 21=2+4+5+9+1+0 .3מתחלק ב 3ולכן 245,910
מתחלק ב.3

תשובה  -4על מנת שמספר יתחלק ב ,4שתי הספרות האחרונות צריכות ליצור מספר שמתחלק ב  10 .4אינו מתחלק ב 4ולכן
 245,910אינו מתחלק ב.10
 .9התשובה הנכונה היא (.)3
הסבר:
נפתור את המשוואה -

.............. b  2a  2b  a ....................
................ ................ ........................
) b  2a  2b  a................b  2a  (2b  a
a  b..................................b  2a  2b  a
a  b..................................3b  3a
a  b...................................b  a
קיבלנו שתי תוצאות אפשרויות .האחת ש  aשווה ל  .bהשנייה ש  bשווה למינוס  .aניתן לומר זאת גם כך – או שהנעלמים שווי
סימן או שהם שוני סימן .נבדוק את התשובות ונזכור שאנחנו מחפשים מה נכון בהכרח! .תשובה אחת אומרת שהנעלמים שווים.
זה מצב ייתכן ,הוא לא חייב להיות (הרי יש פתרון בו הנעלמים שוני סימן ,כלומר לא שווים) .אותו הסבר תקף גם לתשובה  ,2זאת
תשובה אפשרית אבל אינה הכרחית .תשובה  3מכילה את שני המצבים ,היא אומרת שאם ניקח את שני הנעלמים ונשים אותם
בתוך ערך מוחלט אז הם יהיו שווים זה לזה .זה אכן יקרה גם אם הם שווי סימן וגם אם הם שוני סימן.
 .10התשובה הנכונה היא (.)1
הסבר:
על מנת לחשב את סכום הזוויות המבוקשות נוכל להשתמש במשפט לפיו סכום הזוויות במרובע כלשהו הוא תמיד .360
זווית  Fשווה בערכה לזווית  Hמכיוון שמדובר על זוויות נגדיות במעוין ולכן שווה ל 100 -מעלות.
זווית  Aשווה ל 90 -מעלות מכיוון שזהו מלבן.

בסך הכל נקבל    360  100  90  170 :
 .11התשובה הנכונה היא (.)1
הסבר:
מכיוון ששואלים אותנו על השעה  10:25ומכיוון שהמרווח בין כל כוכבית לשכנתה מציין פרק זמן של  5דקות מדובר בעצם על
הכוכבית השישית של כל מתחרה.
הדוגית הייתה במרחק  500מטר מהגדה המערבית – כלומר 200 ,מטר מהמזרחית.
השחיין היה במרחק  425מטר מהמערבית והוא רחוק יותר מהגדה המזרחית מאשר השחיין והדוגית.
הצפרדע הייתה במרחק  400מטר מהגדה המערבית ולכן רחוקה אף יותר מהגדה המזרחית מאשר השחיין והדוגית.
סירת המפרש נמצאת בדיוק באותו מקום כמו הצפרדע ולכן המתחרה שהיה הקרוב יותר לגדה המזרחית הוא הדוגית.
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 .12התשובה הנכונה היא (.)4
הסבר:
מכיוון שכל כוכבית בתרשים מייצגת זמן של  5דקות ניתן לומר כי המתחרה שעבורו סומנו המספר הגדול ביותר של כוכביות
הוא זה שצלח את הנהר בזמן הארוך ביותר.
עבור הדוגית סומנו  8כוכביות .כלומר היא צולחת את הנהר ב 35-דקות (הכוכבית הראשונה לא נספרת כי היא מייצגת זמן
אפס) .עבור השחיין סומנו  7כוכביות והוא אף מהיר מהדוגית.
עבור הצפרדע סומנו  9כוכביות והיא צולחת את הנהר ב 40 -דקות.
עבור סירת המפרש סומנו  10כוכביות ולכן היא האיטית ביותר.
 .13התשובה הנכונה היא (.)1
הסבר:
מהירות ממוצעת מוגדרת כחלוקת סך הכל הדרך בסך כל הזמן.
300
בין השעות  10:20 – 10:00עברה הצפרדע  300מטר על פי התרשים ולכן תוצאת התרגיל היא  15
20

מטר לדקה.

 .14התשובה הנכונה היא (.)2
הסבר:
שני מתחרים הנמצאים באותו מרחק מהגדה המערבית ובאותו זמן יראו בתרשים כוכבית מאותו מספר הנמצאת באותו
מרחק.
נעבור על הכוכביות בתרשים שמתייחסות למיקומיהם של הצפרדע וסירת המפרש ונספור כמה כוכביות כאלה ישנן.
נשים לב כי הכוכבית השלישית של שני המתחרים נמצאת באותו מרחק מהגדה המערבית והיא סומנה בשעה .10:10
גם הכוכבית השישית עונה לדרישות ולכן בסך הכל היו המתחרים באותו מרחק ובאותו זמן פעמיים.
 .15התשובה הנכונה היא (.)4
הסבר:
נתאר את היקף הצורה כולה ע"י נעלמים ונשווה ל .60

x

y

y

2 x  2 y  2 z  60/ : 2
x  y  z  30

z

x

z

צלעות משולש אחד הן  y ,xו  .zלכן היקפו שווה .30
 .16התשובה הנכונה היא (.)4
הסבר:
אנו מחפשים את קבוצת הדגים שאינם רעילים ושוקלים מעל  5ק"ג.
ידוע לנו שמספר הדגים מעל  5ק"ג הוא .165
מספר הדגים שאינם רעילים הוא ( 210על פי הנתון כי  40רעילים מתוך .)250
כלומר ,החפיפה המקסימלית בין  2הקבוצות היא כגודל הקבוצה הקטנה מבין השתיים.
 165דגים הם המספר המקסימלי של דגים הנמצאים בשתי הקבוצות.
התשובה הנכונה היא (.)4
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 .17התשובה הנכונה היא (.)4
הסבר:
יש שתי אפשרויות לגשת לשאלה כזאת .אפשרות ראשונה – לנסות ולהגדיר מה הדרישה לגבי המספר .T
הוא מורכב מ  3מספרים ראשוניים שונים בסך הכל ,וכל אחד מהראשוניים שלו מופיע מספר שונה של פעמים אבל מספר
ההופעות של שלושת המספרים הם שלושה מספרים עוקבים .כעת נפרק לגורמים ראשוניים את התשובות ונחפש מספר שעומד
בתנאים הנ"ל.
אפשרות שנייה ובמידה מסוימת סבירה יותר ,היא לפרק מראש את התשובות ואז להבין מי מהן עומדת בדרישות המספר .T
הגיוני מאוד שנבין את הדרישות לגבי  Tרק לאחר הפירוק.
תשובה מס' 180  2  2  3  3  5  223251 - 1זאת לא התשובה משום שהחזקות אינן יוצרות סדרת מספרים עוקבים.
תשובה מס'  240  2  2  2  2  3  5  243251 - 2זאת לא התשובה משום שהחזקות אינן יוצרות סדרת מספרים עוקבים.
תשובה מס'  270  2  3  3  3  5  213451 - 3זאת לא התשובה משום שהחזקות אינן יוצרות סדרת מספרים עוקבים.
תשובה מס'  360  2  2  2  3  3  5  233251 - 4זאת התשובה .יש ב  360שלושה מספרים ראשוניים ומספר הפעמים שהם
מופיעים מייצרים סדרה של מספרים עוקבים.
התשובה הנכונה היא (.)4
 .18התשובה הנכונה היא (.)1
הסבר:
אם נחבר את כל מרכז מעגל לשני אלו הצמודים לו נקבל ריבוע.
ניתן לראות כי השטח האפור הוא בעצם שטח המוגדר על ידי שטחו של ריבוע פחות שטחם של  4רבעי
מעגלים.
 4רבעי מעגלים שווים בעצם למעגל אחד ולכן התרגיל האמיתי הוא שטחו של הריבוע פחות שטח של מעגל
יחיד.
אורך צלע בריבוע היא בדיוק  2רדיוסים ולכן שווה באורכה ל. 2r -

שטחו של מעגל הוא  r 2

בסך הכל נקבל 4r 2   r 2  r 2  4    -
 .19התשובה הנכונה היא (.)3
הסבר:
ניתן לתאר את הנתונים בטבלה (ממש לא חייבים ,השיקול הוא נוחות)

!

מהירות

זמן

דרך

נאור

A

B

AB

דביר

A B

B A

2

 A  B
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AB  3 AB  ( A  B) 2
ידוע שדרכו של נאור נמוכה ב  3ABמזו של דביר .נבנה את המשוואה הבאה -

4 AB  A2  2 AB  B 2
0  A2  2 AB  B 2
0  ( A  B) 2

השאלה מאוד קשה מבחינת תכנון הפתרון .קשה לומר מראש מה הם השלבים שיאפשרו לי לענות מה ההפרש בין  Aל .B
ההבנה חייבת להיעשות במקביל לפריסת הנתונים ותיאורם האלגברי או ע"י הצבת מספרים .במידה והפתרון נעשה בהצבה של
מספרים "מהבית" חשוב לזכור שחייבים לפסול  3תשובות ורק אז לסמן.

 .20התשובה הנכונה היא (.)3
הסבר:
נבצע את הפעולה כפי שהוגדרה

) ( x, y, z )  ( y, x, z

)  ( x , y , z )   ( y , x, z
x yz yxz

xz
yz

)  x  y  z  ( y  z )  ( y  x  z )( x  z
yz  xz
yx
מותר לנו לצמצם את המשוואה ב  x  y  zמשום שנתון שסכום שלושת הנעלמים שונים מאפס ,כלומר הצמצום לא יגרום לנו
"לאבד" פתרונות.

!
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פרק  : 3חשיבה מילולית
 .1התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר :אמבר נועד לאחסון תבואה.
( )1בית הדפוס משמש להדפסת העיתון.
( )2הברדלס מכוסה בחברבורות רבות.
( )3הכספת נועד לאחסון דבר ערך.
( )4הטייס יושב בתוך תא הטייס בעת טיסה ,לא מדובר באחסון.
 .2התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר :את הזהב כורים (מוציאים) מתוך המכרה.
( )1תנור נועד לאפיית עוגה ,מדובר בכלי ולא במקום.
( )2הכר משמש להנחת הראש.
( )3את הדבש רודים (מוציאים) מתוך הכוורת.
( )4האחו לרוב כולל דשא.
 .3התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר :טרק פירושו סגר בעוצמה.
( )1הניף פירושו הרים בעוצמה.
( )2הגיף פירושו סגר ,סגר הינו ההיפך מפתח.
( )3שינן פירושו לא שכח.
( )4יגע פירושו עייף ,שכיבה נועדה למנוע עייפות.
 .4התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :נאסף אל אבותיו הינו ביטוי שפירושו בר מינן (=מת).
( )1גבה מצח הינו ביטוי שפירושו לא אוויל אלא חכם.
( )2אוחז בקרנות המזבח הינו ביטוי שפירושו מתחבא בעצמו.
( )3אבד עליו הכלח הינו ביטוי שפירושו התיישן ,לא עכשווי.
( )4הכה בברזל החם הינו ביטוי שפירושו ניצל הזדמנות.
 .5התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר :מתנשם הוא מי שמתקשה או מתאמץ לנשום כראוי.
( )1ממצמץ פירושו פותח וסוגר את עיניו ,הדבר אינו משפיע על יכולת הראייה.
( )2מצפין פירושו יוצר צופן ,הדבר מקשה על אדם אחר לקרוא.
( )3צולע הוא מי שמתקשה ללכת כראוי.
( )4לרצות פירושו לגרום לאדם אחר להיות מתרצה.
 .6התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :להסתכל פירושו לראות לעומק ,להתמקד.
( )1להסביר פירושו לנסות לגרום לאדם אחר להבין.
( )2להרפות הינה פעולה הפוכה מלהחזיק.
( )3לשכוח הינה פעולה הפוכה מלזכור.
( )4להקשיב פירושו לשמוע לעומק ,להתמקד.
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 .7התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1שבוע ימים לקח לד"ר אשכנזי לחבר את מחקרו בנושא התרבות תאים .תוצאות המחקר לא הפתיעו אותו ,מאחר
ובתום היום הראשון התאים הכפילו את עצמם ובתום היום השביעי נותרו כשם שהיו בתום היום הראשון .זאת בניגוד לתחזיותיו
אשר צפו התרבות מתמדת.
אם ביום השביעי התאים נשארו כמו שהיו בסוף היום הראשון ,הרי שהתחזית של ד"ר אשכנזי לגבי התרבות מתמדת לא התקיימה,
ותוצאות אלה היו אמורות להפתיע אותו .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :2שבוע ימים לקח לד"ר אשכנזי לחבר את מחקרו בנושא התרבות תאים .תוצאות המחקר הדהימו אותו ,מאחר ובתום
היום הראשון התאים הכפילו את עצמם ובתום היום השביעי הם לא חדלו מלהתרבות .זאת בניגוד לתחזיותיו ,אשר צפו התרבות
מתמדת.
אם ד"ר אשכנזי ניבא התרבות מתמדת ,העובדה שהתאים לא פסקו מלהתחלק ביום הראשון וגם ביום השביעי לא אמורה להדהים
אותו .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3שבוע ימים לקח לד"ר אשכנזי לחבר את מחקרו בנושא התרבות תאים .תוצאות המחקר לא הפתיעו אותו ,מאחר
ובתום היום הראשון התאים הכפילו את עצמם ובתום היום השביעי הם לא חדלו מלהתרבות .זאת בניגוד לתחזיותיו ,אשר צפו
התרבות מתמדת.
התאים לא הפסיקו להתרבות גם ביום הראשון וגם בשביעי .דבר זה עולה בקנה אחד עם תחזיותיו של ד"ר אשכנזי ,ולא מנוגד להן.
השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4שבוע ימים לקח לד"ר אשכנזי לקיים את מחקרו בנושא התרבות תאים .תוצאות המחקר הדהימו אותו ,מאחר ובתום
היום הראשון התאים הכפילו את עצמם ובתום היום השביעי נותרו כשם שהיו בתום היום הראשון .זאת בניגוד לתחזיותיו ,אשר
צפו התרבות מתמדת.
ד"ר אשכנזי ציפה שהתאים יתחלקו כל הזמן ,אך בפועל הם התרבו רק ביום הראשון ולא ביום השביעי ,ולכן תוצאות אלה הדהימו
אותו .השקול הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
.8התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1בהתאם למוניטין השלילי שיצא לו ,יששכר ,כותב בחינות הפסיכומטרי הנודע ,מעוניין להכשיל תלמידים רבים ככל
האפשר .למרות זאת ,מתעקש יששכר כי הוא איננו טלית שכולה תכלת ,אולם העדויות אודות מעשיו הנלוזים מפריכות טענה זו מכל
וכל.
אם יששכר מנסה להכשיל ,ויודע שאינו טלית שכולה תכלת ,העדויות אודות מעשיו הנלוזים תואמות לכך .מילת הקישור "אולם"
שיוצרת ציפייה לניגוד אינה מתאימה לוגית למשפט .התשובה נפסלת.
תשובה  :2בהתאם למוניטין השלילי שיצא לו ,יששכר ,כותב בחינות הפסיכומטרי הנודע ,עוסק בשלל פעילויות וולנטריות
והומניטאריות .למרות זאת מתעקש יששכר כי קיימים בו רבדים רבים ,אולם העדויות אודות נהיגתו חסרת האחריות מפריכות
טענה זו מכל וכל.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,ליששכר ישנו מוניטין שלילי ,וזאת למרות שהוא עוסק בשלל פיעלויות וולנטריות והומינטריות.
השימוש במילת הקישור "בהתאם" המביעה התאמה אינה מתאימה .התשובה נפסלת.
תשובה  :3בניגוד למוניטין השלילי שיצא לו ,יששכר ,כותב בחינות הפסיכומטרי הנודע ,איננו מכשיל תלמידים בכוונה .למרות
זאת ,מתעקש יששכר כי קיים בו צד אפל ,אולם העדויות המוצקות אודות העוולות אשר יצר מפריכות טענה זו מכל וכל.
אם קיים ביששכר צד אפל ,עדויות על עוולות מחזקות זאת ,ולא עומדות בסתירה לכך .מילת הקישור "ואולם" המביעה ניגוד אינה
מתאימה ,השקול הלוגי נפגע והתשובה נפסלת.
תשובה  -4בניגוד למוניטין השלילי שיצא לו ,יששכר ,כותב בחינות הפסיכומטרי הנודע ,נוהג להתנדב בבית חולים לילדים .למרות
זאת ,מתעקש יששכר כי קיים בו צד אפל ,אולם העדויות הרבות על אופיו הנעים מפריכות טענה זו מכל וכל.
השימוש במילת הקישור "בניגוד" אכן מתאימה לחלקו הראשון במשפט ,בו ישנו ניגוד בין המוניטין השלילי של יששכר לבין
התנדבויותיו בבית החולים .כמו כן העדויות על אופיו הנעים אכן מפריכות את הטענה כי קיים ביששכר צד אפל .השקול הלוגי
נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
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 .9התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1ממילות שיר העם הקנדי "געגועי להוריי אשר בבית" ניתן להסיק כי הקנדים קשורים להוריהם .בפועל ,מרבית
הצעירים הקנדים עוזבים את ביתם כבר לפני סיום התיכון ,זאת בדומה לדרום אמריקנים ,אשר מתייחסים לבית הוריהם
בהתאם לשיר העם הלטיני "בית אבי אותו עזבתי בנערותי".
בהתאם לשיר "געגועי להורי אשר בבית" נראה כי הקנדים קשורים לבית הוריהם ,אך בפועל עוזבים אותו מוקדם .זאת כשם
שהדרום אמריקאים עושים ע"פ השיר "בית אבי אותו עזבתי בנערותי" .ההיגיון הלוגי נשמר ,לכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2ממילות שיר העם הקנדי "לבית הורי מכיסופים נחסכתי" ניתן להסיק כי הקנדים קשורים להוריהם .בפועל ,מרבית
הצעירים הקנדיים עוזבים את ביתם כבר בכיתה י"ב ,זאת בדומה לצעירים דרום אמריקנים ,אשר מתייחסים לבית הוריהם בהתאם
לשם שיר העם הלטיני "היש בישול טוב יותר מאמא".
מהביטוי "מכיסופים נחסכתי" דווקא נראה שהקנדים לא קשורים להוריהם ,אם הם דומים לדרום אמריקאים ,הרי
שגם הדרום אמריקאים לא קשורים להוריהם ,הדבר אינו תואם את השיר "היש בישול יותר טוב משל אמא" .השקול הלוגי נפגע,
התשובה נפסלת.
תשובה  :3ממילות שיר העם הקנדי "ההר ,הנחל והורי להם כמהתי" ניתן להסיק כי הקנדים קשורים להוריהם .בפועל ,מרבית
הצעירים הקנדיים עוזבים את ביתם לא לפני נישואיהם ,זאת בניגוד לצעירים דרום אמריקניים ,אשר מתייחסים לבית הוריהם
בהתאם לשם שיר העם הלטיני "גם גדוד אותי מבית אבי לא יזיז.
לפי חלקו הראשון של המשפט ,הקנדים עוזבים את בית הוריהם בגיל מאוחר ,זאת בהתאם לצעירים הדרום אמריקנים שעוזבים גם
הם את בית הוריהם בגיל מאוחר .מילת הקישור "בניגוד" אינה מתאימה ,השקול הלוגי נפגע והתשובה נפסלת.
תשובה  :4ממילות שיר העם הקנדי "אבי הוא חברי הטוב ביותר" ניתן להסיק כי הקנדיים קשורים להוריהם .בפועל ,מרבית
הצעירים הקנדים עוזבים את ביתם שנים רבות לאחר סיום חוק לימודם ,וזאת בדומה לצעירים דרום אמריקנים ,אשר מתייחסים
לבית הוריהם בהתאם לשיר העם הלטיני "את חיי אשאף לבלות בבית משלי".
לפי חלקו הראשון של המשפט ,הקנדים מעדיפים להישאר בבית הוריהם עד גיל מאוחר ,בניגוד לכך ,בחלקו השני של המשפט אנו
מסיקים שצעירים דרום אמריקניים מעדיפים לעזוב את בית הוריהם מוקדם ולעבור מבית משל עצמם .מילות הקישור "זאת
בדומה" אינן מתאימות למשפט ,הקשר הלוגי נפגע והתשובה נפסלת.

.10התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
אמיר מעוניין שהשם יתחיל באות השלישית לאחר האות ה' ,כלומר באות ח' .גלית מעוניינת שהשם יהיה בן ארבע אותיות ואילו
הסבתא מעוניינת שהשם יכלול אות אהו"י .נחפש שם שעונה על כלל שלושת התנאים:
תשובה ' :1חנבץ' –השם עונה על דרישותיהם של אמיר וגלית ,אך לא על דרישתה של סבתא דורה כי אין בו אותיות אהו"י .התשובה
נפסלת.
תשובה " :2זוהר' -מספירה לא נכונה של האותיות ניתן להחשיב את האות ז' כאות השלישית אחרי האות ה' .אם האות התחילית הייתה
ח' התשובה הייתה יכולה להיות נכונה.
תשובה ' :3חיים' -שם המתחיל באות ח' ,בן ארבע אותיות וכולל אותיות אהו"י ,השם מתאים לכל שלושת התנאים ולכן זוהי התשובה
הנכונה.
תשובה ' :4חזי' -שם המתחיל באות ח' ,כולל אות אהו"י אך בעל שלוש אותיות במקום ארבע ולכן אינו מקיים את אחד התנאים.
התשובה נפסלת.
.11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1האינסטרומנטליזם מודד רעיון על פי ערכו המעשי בחיים והריאליזם קובע אמיתות של רעיון לאור מה שקיים בעולם ,לכן
המשותף לשני הזרמים כי הם קובעים את ערכה של תיאוריה בהתאם לקיים במציאות .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2ריאליזם מטאפיזי הוא זרם בפילוסופיה של המדע הגורס כי תאוריה נמדדת על ידי בדיקה האם טענותיה על העולם
הן או אמיתיות או שקריות  ,אך לא מצויין כי הוא מאפשר לנו לגלות את האמת על העולם.
תשובה  :3בפסקה רשום כי על פי האינסטרומנמטליזם ,התיאוריות מאפשרות לאנשי המדע לנבא תופעות ,אך לא רשום זאת

!

81

!

!

!
לגבי הריאליזם.
תשובה  :4בפסקה רשום כי על פי האינסטרומנטליזם ,רעיון נמדד על פי היכולת להשתמש בו ככלי לפתרון בעיות , ,אך לא רשום
זאת לגבי הריאליזם.
.12התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  -1אם קיימים מחשבים בעלי מודעות עצמית בעולמנו זה מעלה את הסיכוי שמחשבו של איתן בעל מודעות עצמית ,ולכן
מחזק את הנחתו.
תשובה  -2העובדה שמחשב בעל מודעות עצמית הוא בעל חוש הומור אינה מחזקת ואינה מחלישה את הנחתו של איתן ,מכיוון
שלא תוארה התנהגות הומוריסטית של מחשבו.
תשובה  -3הטענה מחלישה את הנחתו של איתן .אם אובייקטים בעלי מודעות עצמית שונאים תכניות חדשות ואקטואליה ,לא
סביר שמחשב בעל מודעות עצמית יפתח ספונטאנית בהקרנת מבט לחדשות.
תשובה  -4טענה זו מחזקת את הנחתו של איתן -אם מחשבים בעלי מודעות עצמית ידועים כצרכני חדשות ואקטואליה ,אז
הקרנת מבט לחדשות על ידי המחשב אכן יכולה להעיד על כך שהוא בעל מודעות עצמית.
.13התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה  :1תשובה לא נכונה .העובדה שבקבוצות הנבדקות ירדה הנכונות לסייר בשמורת הטבע מובנת ,אך גם לא רלוונטית להסקה
מתוצאות הניסוי.
תשובה  :2תשובה נכונה .אכן ניכר כי באם אנשים מעוניינים להושיט יד לעזרה ,משמע שהדבר השפיע עליהם במידה ניכרת ,ולכן ניתן
להסיק מכך שהתרומות היו גבוהות יותר לגור הקנגורו -שלו הייתה השפעה גדולה יותר על האנשים הנבדקים.
תשובה  :3תשובה לא נכונה .ניכר כי בתשובה זו דווקא מדובר על השפעה רגשית גדולה יותר על הקבוצה שסופר לה על הקנגורו הבוגר,
והדבר לא עולה בקנה אחד עם מסקנות הניסוי.
תשובה  :4תשובה לא נכונה .העובדה שהקבוצה אשר סופר לה על גור הקנגורו הייתה מורכבת ברובה מנשים איננה רלוונטית כלל
למסקנת החוקרים.
.14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  -1בן הנעדר מחזק את טענת המנהל שציוני בנים נמוכים משל בנות בשל היעדרותם .התשובה נפסלת
תשובה  -2בת שנעדרה משיעור וקיבלה ציון נמוך מחזקת עוד יותר את טענת המנהל ,משום שאם בנות מקבלות ציון גבוה ,ובת זו
קיבלה ציון נמוך ונעדרה ,הרי שהסיבה לציון היא היעדרותה ולא עצם היותה בת .התשובה נפסלת.
תשובה  -3גם תלמידה שנכחה בכל השיעורים וקיבלה ציון טוב מחזקת את טענת המנהל במידת מה ,משום שהיא מראה דוגמה
לכך שמישהו נכח בשיעורים ובאמת קיבל ציון גבוה.
תשובה  -4בן שהיה נוכח ועדיין קיבל ציון נמוך מחליש את טענת המנהל ,משום שזו דוגמה לכך שהנוכחות לא השפיעה על הציון,
ולכן יש יותר סיכוי שעובדת היותו בן היא שהשפיעה .זוהי התשובה נכונה.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
מוצג לנו מצב בו יריב מדבר רק במידה ויונתן שותק וגם מיכאל מדבר .כעת נעבור על התשובות ונחפש איזו תשובה אינה
נסתרת ע"י הכלל המוצג.
תשובה  :1יריב היחיד מבין השלושה שמדבר -לא ייתכן .על מנת שיריב ידבר גם מיכאל חייב לדבר .התשובה נפסלת.
תשובה  :2יונתן היחיד מבין השלושה שמדבר-אנו יודעים שיריב מדבר אם יונתן שותק ,ומכאן שאם יונתן מדבר יריב בהכרח
ישתוק .לא מופיע כלל המגדיר מה קורה למיכאל במידה ויונתן מדבר ,ולכן ייתכן ומיכאל שותק בזמן שיונתן מדבר .כלומר
ייתכן מצב בו יונתן מדבר ושני האחרים שותקים .התשובה אפשרית ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3מיכאל היחיד מבין השלושה ששותק -אנו יודעים שיריב מדבר רק אם גם מיכאל מדבר ,ולכן אם מיכאל שותק אז גם
יריב בהכרח שותק ,כלומר לא ייתכן שמיכאל הוא היחיד מבין השלושה ששותק .התשובה לא תיתכן ולכן נפסלת.
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תשובה  :4שלושתם מדברים -אנו יודעים שיריב מדבר רק אם יונתן שותק ,ולכן לא ייתכן שהשניים ידברו בו זמנית .התשובה
לא תיתכן ולכן נפסלת.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  :1בניגוד להיגיון ,פינוי הפסולת תפגע בחיים הימיים" .כל ניסיון לפינוי מכני של פסולת הפלסטיק יפגע גם באוכלוסיית
הפלנקטון שבים ותחמיר את האיזון האקולוגי המעורער במילא".
מכאן שפינוי הפסולת עלול להזיק לאוכלוסיית הפלנקטון ,כלומר לפגוע בחיים הימיים .התשובה משתמעת מן הקטע ולכן נפסלת.
תשובה  :2הפתרונות המוסכמים לטיפול רק מונעים התדרדרות " .ואולם ,לצד פעולות המוסכמות על כלל האקולוגים כגון ניהול יעיל
יותר של הפסולת על היבשה וצמצום השימוש במוצרי פלסטיק – לא נראה באופק שום פתרון אחר שיתקן את הנזק שנגרם" .התשובה
משתמעת מן הקטע ולכן נפסלת.
תשובה :3באופן מפתיע ,אוכלוסיית הפלנקטון פיתחה תלות בפסולת הפלסטיק ומשגשגת בנוכחותה" .כל ניסיון לפינוי מכני של פסולת
הפלסטיק יפגע גם באוכלוסיית הפלנקטון" כתוב שפינוי יגרום לנזק לאוכלוסיית הפלנקטון ,אולם לא כתוב מדוע זה כך ,ובוודאי לא
כתוב שהפלנקטון פיתחו תלות או שהם משגשגים .מדובר השלמה לוגית מוטעית .התשובה אינה משתמעת בהכרח מן הקטע ולכן זוהי
התשובה הנכונה.
תשובה  :4המאזן האקולוגי שבאוקיינוס השקט יפגע לא משנה באילו צעדים ינקטו האקולוגים .במידה ויפעלו – יפגעו בפלנקטון
החיוני למאזן האקולוגי .במידה ולא ינקטו פעולה – הפסולת תיוותר ותמשיך לזהם את הים .טענה זו אכן משתמעת מן הקטע ולכן
התשובה נפסלת.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
לפי השורה הראשונה ניתן להסיק כי יש נטיות אוניברסליות אך הדרך בהן הן באות לידי ביטוי שונה בין בני האדם .השורה
השנייה מפרטת את ההסבר לשוני -יכולת ההסתגלות לתנאים שונים ואילו השורה השלישית מחזקת ואומרת כי התרבות היא
הגורמת לשוני.
כעת נבדוק את התשובות:
תשובה  :1מדובר בקטע על נטיות אוניברסליות בלבד ולכן תשובה זו נפסלת.
תשובה  :2תרבות ויכולת ההסתגלות מופיעות כהסברים לשוני באופן הביטוי של הנטיות האוניברסליות ,אך לא מצוין כי הן
משפיעות זו על זו .תשובה זו נפסלת.
תשובה  :3השורה הראשונה מציינת כי קיימת שונות באופן הביטוי של הנטיות האוניברסליות ולכן תשובה זו נפסלת.
תשובה  :4השורה השנייה אומרת כי ההסבר לשוני הוא יכולת ההסתגלות לתנאים שונים -תשובה זו נכונה.
.18התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
"קשה להגדיר את תרבות העידן החדש מאחר וזו משתנה ממקום למקום ומאדם לאדם".
תשובה  - 1יש התייחסות לקושי בהגדרת ה"עידן החדש" ,שנובע משינויים בין האנשים והמקומות .לכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  – 2המשפט אומר שקיים קושי ,לא שלא ניתן לקיים טרמינולוגיה שכזו .בנוסף העידן החדש מתמבטאבאופן שונה ממוקם
למקום ולא באופן שווה .התשובה נפסלת.
תשובה  – 3המגוון הגיאוגרפי והאינדיוידואלי הוא זה שמקשה על יצירת הגדרה ברורה ,אין הוא הגורם המאזן (לשון המאזניים).
התשובה נפסלת.
תשובה  – 4בקטע נאמר כי הטרמינולוגיה של "העידן החדש" משתנה ממקום למקום .היא לא סטטית (=קבועה) ודומה בין
במחוזות והאינדיוידואלים השונים .התשובה נפסלת.
.19התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
בשורה  10נכתב" -המדיטציה המזוהה עם כלל תרבויות המזרח" ,ולכן לא ניתן לקבוע מאיזו ארץ מגיעה המדיטציה .תשובה מספר
 4היא הנכונה.
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.20התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
אם קיים קשר ישיר בין גוף לנפש ,סביר להניח שגוף בריא מעיד על נפש בריאה ולהיפך .תשובות ( )2ו( )3מעידות על קשר הפוך,
ולתשובה ( )4אין שום ביסוס בקטע .תשובה מספר  1היא הנכונה.

.21התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
לפי תחילת הפסקה ,אנשי העידן החדש לומדים ועוסקים בתורות מזרחיות שונות ,תורות אלה מייחסות קשר ישיר בין בריאות הגוף
לבריאות הנפש ,ומטרתן הינו פיתוח שניהם לאחד .המילה "מטרתן" מתייחסת לתורות המזרחיות ,תשובה מספר  2היא הנכונה.
.22התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
בפסקה הרביעית מוסבר שרבים מאנשי העידן החדש מאמצים אלמנטים שונים מדתות שונות ,ואינם מוכנים לזהות את עצמם עם
דת מסוימת ,משום שלטענתם יש אמת אחת המתגלה בזמנים ומקומות שונים ולכן השתייכות לדת מסוימת בלבד מגבילה את
יכולתם להתקרב לאל ולבריאה  .מכאן שאימוץ אלמנטים מדתות שונות מקרב לאל ולבריאה ,תשובה מספר  3היא הנכונה.
תשובה  – 1אנשי העידן החדש מחפשים להתקרב אל האלוהי ,אי הם מחפשים ליצור קוד מוסרי שיתאים לחייהם .התשובה נפסלת.
תשובה  – 2יכולה להיות נכונה במקרה פרטני ,אך אינה מדוייקת ופשטנית .תשובה  3מתאימה יותר.
תשובה  – 4אנשי העידן החדש מתנערים מהשתייכות לדת ספציפית מסויימת ,אין הכוונה שהם מתנערים מדת באופן כללי.
.23התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נבדוק את כלל התשובות:
תשובה  :1לא צוין כלל כי לאנשי העידן החדש ישנה שאיפה להפיץ את התורה ולהפוך אותה לתורה הדתית היחידה ,התשובה
נפסלת.
תשובה  :2אנשי העידן החדש אכן מאמינים ששילוב של מספר רעיונות של תרבויות ודתות שונות יכול להניב תוצאה טובה ומוצלחת
יותר ,המאפשרת לקרב לאל ולבריאה .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3תשובה זו סותרת את הנאמר בתשובה השנייה ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4לפי שורות  ,20-21ניתן להסיק כי אנשי העידן החדש מאמינים שניתן לשלב בין תרבויות שונות לחלוטין הרחוקות אלפי
קילומטרים זו מזו ,ומכאן שהמיקום הגיאוגרפי רלוונטי בקביעת כללי מוסר והתנהגות אוניברסאליים .התשובה נפסלת.
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פרק  : 4אנגלית
 .1המילה "גיאוגרפיה" מגיעה ממקור יווני.
התשובה הנכונה היא (.)3
 .2השמועה על הציור הייתה שהוא אותנטי ,אך למעשה הוא היה זיוף.
התשובה הנכונה היא (.)4
 .3מתומחר בעשרה דולר בלבד ,הארנק היה מציאה אמיתית.
התשובה הנכונה היא ( .)2יש לשים לב שהביטוי “ ”a real bargainפירושו המילולי "עסקה אמיתית" אך משמעותו "מציאה".
 .4היא סידרה את מסגרת התמונה כך שלא תיטה יותר שמאלה.
התשובה הנכונה היא (.)4
 .5הילדים לא הורשו ללכת למסיבה אלא אם היה עליה פיקוח.
התשובה הנכונה היא (.)1
 .6המנהלת לא הייתה תומכת כפי שהייתה אמורה להיות; תחת זאת הייתה לה גישה מתנשאת לאלה שתחתיה.
התשובה הנכונה היא (.)4
 .7כשמדווחים על פוליטיקה לקהל משני הצדדים ,חשוב שתחנות החדשות יהיו הוגנות ככל האפשר.
התשובה הנכונה היא (.)2

 =Impartialהוגן ,לא מצדד באף צד.

 .8המראה היפה של האמן הייתה מקושטת בחרוזי בדולח ,פסלוני קרמיקה ועוד קישוטים.
התשובה הנכונה היא (.)1
 .9אויר הוא אחד הגורמים העיקריים שהופכים את החיים על פני כדור הארץ לאפשריים.
תשובה  :1החיים על פני כדור הארץ אפשריים ברובם הודות לאויר.
 .10אופרה הוצגה באיטליה בסוף המאה ה 16ועכשיו היא חלק ממסורת המוזיקה הקלאסית המערבית.
תשובה  :3בסוף המאה ה 16האופרה התפשטה באיטליה והיום היא נכללת במסורת המוזיקלית המערבית.
 .11בשל התפתחויות המדיניות הסביבתית האחרונות ,מפעלים נדרשים כעת לפקח על הפסולת שלהם.
תשובה  :2מפעלים עכשיו חייבים לפקח על הזיהום שהם פולטים בגלל מדיניות סביבתית חדשה.
 .12העירוב של כמה ענפי מדע אפשר שמשאבים של הרבה תחומים יהיו מנוצלים הרבה יותר בהרחבה; במקביל ,נעשו הרבה
התקדמויות עם ממצאים מתחום אחד שעוזרים ישירות במחקרים מתחומים אחרים.
תשובה  :1המדע הפיק תועלת משילוב תחומים מרובים; משאבים מתחומים אלה יכולים להיות משותפים ומורחבים,
וממצאים במחלקה אחת עוזרים ישירות באחרות.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
לפי הפסקה הראשונה ,עננים נוצרים כאשר אויר חם שיש בו טיפות מים קל יותר מהאוויר שסביבו.

!

85

!

!

!
 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תמיד כשמופיעה מלת ייחוס כמו “ ( ”thisאו “ ”she”, “ïtוכו') נחפש במשפט שלפני למה היא מתייחסת .במקרה זה,
ההתייחסות היא לתהליך ההתבגרות של הענן ,בו טיפות מתאחדות ויוצרות טיפות גדולות יותר ,עד שהטיפות כבדות מספיק
כדי ליפול כגשם.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
על פי שורות  ,8-7ככל שהמרחק בין הטיפות גדל ,האור יכול לחדור יותר רחוק בענן.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
על פי שורות  ,16-15קרניים קצרות בד"כ מתפזרות על ידי טיפות המים ,וקרניים ארוכות בד"כ נספגות על ידן.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
על פי שורה  ,20ענן  cumulonimbusמבשר על גשם כבד.
 .18התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
על פי דילמת האסיר ,אם אסיר א' יודע שאסיר ב' יישאר שקט (לא יבגוד) ,הכי כדאי לו בעצמו לבגוד ,משום שאז הוא
ישתחרר .אם גם אסיר א' לא היה בוגד ,שניהם היו נכלאים ל 6-חודשים.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
ניתן להבין באמצעות תרשים המתאר את התוצאות האפשריות לשחקן:
אתה בוחר לשתוק

אתה בוחר לבגוד

האסיר השני שתק

קיבלת  6חודשי מאסר

השתחררת

האסיר השני בגד

קיבלת  10שנות מאסר

קיבלת  5שנות מאסר

ניתן לראות שאם אסיר בוגד ,בכל מקרה ההשלכות יהיו יותר קלות עבורו ,לא משנה מה בחר האסיר השני.
 .20התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
על פי הפסקה האחרונה ,דילמת האסיר מיושמת על הרבה תחומים ,ונראית גם בדוגמאות במציאות.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
על פי הפסקה האחרונה ,אם שני הצדדים יבגדו זו תהיה בחירה רציונלית משום שכל צד יפסיד פחות בלי קשר לבחירת הצד
השני .אם מדינה אחת תתחמש והשנייה לא ,המדינה הראשונה תהיה ביתרון .אם מדינה אחת תתחמש וגם השנייה ,בכל
מקרה המדינה הראשונה תשתווה לשנייה ,ולפחות לא תהיה בעמדה נמוכה יותר כמו אם לא הייתה מתחמשת .אך מצד שני,
התוצאה שתושג תהיה לא רציונלית ,כי בהסתכלות רחבה על  2הצדדים יחד ,שניהם יפסידו יותר מאשר היו מפסידים אם
שניהם לא היו בוגדים .בסופו של דבר ,שתי המדינות בזבזו משאבים על התחמשות ובסופו של דבר עדיין הן שוות כוח כמו
שהיו אם שתיהן לא היו מתחמשות.
 .22התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
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החוקר משווה מדינה המתחמשת לאסיר שבוגד.
טבלת מילים קשות מהפרק

!

טקס ,תהלוכה

Pageant

עסקה

Bargain

להטות

Tilt

ארכאי ,ישן

Archaic

להוסיף דבר על דבר

Superimposed

דמוניזציה ,לייחס למשהו שטניות

Demonizing

הוגן

Impartial

חמדני

Greedy

מעוות

Distorted

לשאוף  /לנשוף

Whiff

לטעום ממושכות ,להתענג

Savor

מקושט

Adorned

מחרוזת

Beads

פסלון

Figurine

קישוט

Ornament

משל

Parable

שבר

Fraction

שלפני הלידה

prenatal

הרגשה מראש ,אזהרה

Premonition

מוסמך

Certified

מתנשא  /מרכין ראש

Condescending

פליטה ,הוצאה

Emission

החלטי ,הוחלט

Determined

מקופח

Underprivileged

קבוע

Constant

עירבון

Collateral

רכש ,נכס

Possession

בעל ערך

Valuable

מגוון

Assorted

תכשיט זול

Trinkets

להשתמש ,לנצל

Utilize

בהרחבה

Expansively

במקביל

Correspondingly
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Scattered

מפוזר

imminent

ממשמש ובא
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פרק  : 5חשיבה כמותית
 .1התשובה הנכונה היא (.)2
הסבר:
נציב  xעבור משכורתו המקורית של יונתן ונקבל:

1
5
x x  x
6
6
5
x  100
6
5 x  100  6
100  6
x
 120
5
 .2התשובה הנכונה היא (.)1
הסבר:

מכיוון ש x -חיובי ניתן לומר כיx  x :
מכיוון ש y -שלילי ניתן לומר כיy   y :
כלומר ,הביטוי

 יכול להצטמצם באופן הבא  y   1 :

y x

y

y x



y
y



yx
yx



השאלה ניתנת גם לפתרון מהיר על ידי הצבת ערכים מספריים כלשהם עבור הנעלמים.

 .3התשובה הנכונה היא (.)1
הסבר:
על מנת לפתור את השאלה חובה להבין כי ההסתברות לבחירת פריט מאוכלוסייה היא בעצם כמותו היחסית באוכלוסייה.
1
כלומר:
a

p

1
במילים אחרות:
p

a

ניתן להבין זאת במהירות אם נחשוב על כד ובו  4כדורים שאחד מהם לבן.
1
במקרה זה נקבל:
4

1
ואכן
1
 
4

!

p

a4
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 .4התשובה הנכונה היא (.)2
הסבר:
אם היקף המשושה המשוכלל שווה  ,24ניתן לחלק ב  6ולדעת שכל אחת מצלעותיו שווה  .4אלכסון  ADעובר דרך מרכז
המשושה ולכן שווה  .8משולש  ABDהוא משולש ישר זווית  30,60,90בו היתר שווה לפעמיים הניצב הקטן ,מכאן שניתן

לחשב את הצלע  BDששווה ל 3

B

.4

A

נחשב את שטח המשולש -

44 3
8 3
2

C

F

D

E

 .5התשובה הנכונה היא (.)4
הסבר:
נקרא למשכורת הפועל  Pולמשכורת המנהל  .Mנתאר את הקשר ביניהם כפי שהוצג בשאלה ע"י נוסחת האחוז

80
120
M 
P
100
100
80 M  120 P  8M  12 P
12 P
80
20
 .נפתור את המשוואה
M 
P
100
100
M
12 P
8
8 12 P 1
 M  

12 12
12 M 12
2 P

3 M

8

 .6התשובה הנכונה היא (.)1
הסבר:
אנו מחפשים את החץ שראשו נמצא בנקודה הנמוכה ביותר מבין כל החצים בתרשים כי ראש החץ מציין את ההעמסה של
האנייה בצאתה מהרציף.
אנייה  Dעונה לדרישה כי היא עוזבת את הרציף ריקה בשעה .15:00

 .7התשובה הנכונה היא (.)2
הסבר:
אירוע של "החלפה" יראה בתרשים כראש חץ הנמצא בדיוק באותו קו זמן כזנבו של חץ אחר .האירוע מתרחש פעמיים
בתרשים בין אוניות  Aו B -ובין אניות  Dו.E -

!
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 .8התשובה הנכונה היא (.)2
הסבר:
על מנת להפריך את טענת מנהל הרציף עלינו למצוא בתרשים שני חצים אשר מתקיימת ביניהם חפיפה מבחינת זמני
העגינה .שני החצים הרלוונטיים לנו הם החצים המתארים את אניות  Cו D -אשר עגנו ליד הרציף באותן שעות.
 .9התשובה הנכונה היא (.)4
הסבר:
היחס בין המשקל לבין זמן ההעמסה יראה לעין בתרשים כשיפועו של החץ.
אנו מחפשים שתי אניות אשר החץ המתאר אותן הוא בשיפוע זהה.
מי שמסוגל לראות זאת ויזואלית מהתרשים יכול לראות שמדובר באניות  Bו .F -מי שלא ,יכול להציב נתונים ולראות
שבשני המקרים העמיסו על האנייה  800טון משקל בפרק זמן של שעה אחת.
 .10התשובה הנכונה היא (.)2
הסבר:
זמן העגינה של אנייה נראה לעין כמרווח בין ראש החץ וזנבו על פני ציר הזמן.
נסכם את זמני העגינה ונחלק במספר האניות כדי לקבל את זמן העגינה הממוצע.
11
יש  11שעות של עגינה בסך הכל ו 6 -אניות ולכן 2 :
6
זמן העגינה הממוצע קטן במעט מ.2 -

 .11התשובה הנכונה היא (.)3
הסבר:
יחס הנפחים בין הקובייה הקטנה לבין הקובייה שהוגדלה הוא .1:2
יחס הצלעות צריך להיות שורש שלישי של יחס הנפחים ולכן 1: 3 2

 .12התשובה הנכונה היא (.)2
הסבר:
המשולש המוזכר בשאלה הוא בעצם משולש  30-60-90שזוויותיו שונו במקצת.
הניצב מול ה  ,30°נמצאת כעת מול זוית  25°ולכן על פי הכלל שמול זוית גדולה נמצאת הצלע הגדולה וכיוצא בזה ,ניתן
BC
להסיק כי אורך הניצב נהיה קטן יותר .במקור היחס
AC
נקבל יחס חדש הגדול מ.2-

הוא בדיוק  2אך מכיוון שהניצב קטן יותר בגלל שינוי הזוויות

 .13התשובה הנכונה היא (.)2
הסבר:
נבין את משמעות הגדרת  Aו  Bע"י הצבה .אם  .2 = Aאז  Aשווה למספר האפשרויות להרכבת מספר בעל  2ספרות.
ישנן  9אפשרויות עבור הספרה הראשונה ( לא כולל  )0ו  10אפשרויות עבור השנייה ,בסך הכל  90אפשרויות.
 Bגדול מ  Aב  ,1לכן  ,3 = Bנחשב את מספר האפשרויות להרכבת מספר בעל  3ספרות.
ישנן  9אפשרויות עבור הספרה הראשונה ( לא כולל  10 , )0אפשרויות עבור השנייה ,ו 10אפשרויות עבור השלישית .בסך
הכל  900אפשרויות .כעת נחלק את מספר האפשרויות  Bבמספר האפשרויות  Aונקבל את התשובה .מכיוון שהמספרים
שהצבנו הם מהראש לפני שנסמן תשובה נוודא שפסלנו את  3האחרות.
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 .14התשובה הנכונה היא (.)2
הסבר:
נציב את היחסים הנתונים בשאלה על ידי שימוש בנעלמים ונקבל את הטבלה הבאה:

מהירות

זמן

דרך

לפני שבוע

X
T

T

X

בסוף השבוע

?

1
T
3

2X

2X
6X

את המהירות בסוף השבוע נקבל מחלוקת הדרך בזמן:
1  T
 T
3 
כלומר ,המהירות בסוף השבוע גדלה פי  6לעומת תחילת השבוע והתשובה שנסמן היא תשובה (.)2
 .15התשובה הנכונה היא תשובה (.)2
הסבר:
היחס בין שטח המעגל האפור לבין שטח המעגל הגדול (השטח האפור והלבן יחד) הוא .1:2
כיוון שמעגלים הם צורות משוכללות מתקיימים ביניהם חוקי דימיון ,ולכן יחס השטחים = יחס הצלעות בריבוע.
מכאן שהיחס בין הרדיוסים הוא √2 :1
 .16התשובה הנכונה היא (.)3
הסבר:
10
בשאלה מוגדר
x

כשבר שניתן לצמצמו .שבר שניתן לצמצמו הוא שבר שניתן לחלק את המונה והמכנה שלו באותו הערך

כאשר המונה והמכנה נשארים מספרים שלמים .הטווח של  Xהוא בין  0ל  ,16נפרוט את כל המקרים האפשריים ונפסול
שברים שלא ניתן לצמצם אותם:
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 , , , , , , , , , , , , , ,
x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 , , , , , , , ,
השברים שניתן לצמצם אותם הם -
x
2 4 5 6 8 10 12 14 15

!
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 .17התשובה הנכונה היא (.)2
הסבר:
שאלה זו מצריכה שליטה מהירה ביסודות האלגברה.
השאלה יכול להיות ארוכה ומסובכת מאד אם ננסה פשוט לפתוח את כל הסוגריים ואז לכנס את כל האיברים תוך תקווה
שנקבל את אחת התשובות בדרך.
אפשר גם אחרת – היות ואחת התשובות חייבת להיות נכונה נעיף מבט לתשובות ונראה כי כמעט בכולן מופיע האלמנט
( )a-xבצורה זו או אחרת.
ננסה לשמור על צורה זו גם בביטוי המקורי ונכתוב את הביטוי המקורי בצורה שונה במקצת:
2

  a  b  x    a  x   b    a  x   b 
2

2

2

a  b  x

עתה נפתח את הסוגריים תוך שמירה על אלמנט ( )a-xבצורתו המקורית ממש כמו נעלם אחד.







  a  x   2b  a  x   b2   a  x   2b  a  x   b 2
2

2

2

 a  x   b   a  x   b 
2

נחבר את כל הביטויים ונקבל:

 a  x  2b  a  x  b    a  x  2b a  x  b   2  a  x  2b

2

2

2

2

2

2

כלומר ,תשובה ( )2נכונה.
 .18התשובה הנכונה היא (.)2
הסבר:
צלעו האופקית של המלבן (המקבילה לציר ה  )xשווה למרחק בין ראשית הצירים עד לקצה הצלע ,כלומר ל  .aצלעו
האנכית שווה למרחק בין ראשית הצירים עד לקצה הצלע ,כלומר ל  .bשטח המלבן שווה למכפלת צלעותיו .שטח משולש
שווה צלעות ניתן לחשב לפי הנוסחה .צלעו של המשולש שווה ל  .bנשווה בין השטחים –
b2 3
4
b 3
a
 4a  b 3
4
a b 

בנקודה זאת של הפתרון אפשר לראות שכדי להגיע למצב בו  aשווה ל  bצריך להכפיל את  aב  4ואילו את  bבשורש שלוש
שהוא בערך  .1.7כלומר ל " aעזרנו" יותר ולכן הוא קטן יותר מ .b
 .19התשובה הנכונה היא (.)2
הסבר:
התוצאה בעלת הסיכוי הגדול ביותר להתקבל היא התוצאה שמספר האפשרויות השונות "לייצר" אותה מפעולות
המחשבון הוא הגדול ביותר .נבדוק עבור כל אחת מהתשובות:
תשובה  6  1  5 / 5  1/ 2  4 / 4  2 / 3  3 /1 6 / 6 1/ 2  3 / 3  2 - 1בסך הכל  9אפשרויות שונות
תשובה  12  3  9 / 9  3 / 4  8 / 8  4 / 5  7 / 6  6 / 7  5 / 2  6 / 6  2 / 3  4 / 4  3 - 2בסך הכל  11אפשרויות
שונות.
תשובה  18  9  9 / 2  9 / 9  2 / 3  6 / 6  3 - 3בסך הכל  5אפשרויות שונות.
תשובה  30  5  6 / 6  5 - 4בסך הכל  2אפשרויות.
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 .20התשובה הנכונה היא (.)3
הסבר:
נעבוד דרך התשובות.
תשובה  – 1אם המשאבה בעלת קצב של  2ליטר לדקה .אז הוספה של משאבה נוספת תביא אותה להספק של  4ליטר
בדקה .המשאבה "הראשונה" תביא את המשאבה "החדשה" (בעלת הספק מקורי של  )2גם כן להספק של  4משום שהן
משפיעות אחת על השנייה .נקבל שכל משאה פועלת בקצב של  ,4ולכן ביחד  .8בשאלה כתוב שהספקן  .16לכן זאת לא
התשובה.
תשובה  – 3אם המשאבה בעלת קצב של  6ליטר בדקה ,אז הוספה של משאבה נוספת תביא אותה ל  .8גם כאן המשאבה
הנוספת תושפע מהמשאבה הראשונה ולכן שתי המשאבות יפעלו בקצב של  ,8וביחד  16ליטר בדקה.
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פרק  : 6חשיבה מילולית
 .1התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :גוזמאי הוא אדם חסר אמינות.
( )1חלמאי הוא טיפש ,אדם בעל טיפשות.
( )2נכלולי הוא אדם המאופיין בערמומיות.
( )3חכלילי פירושו בעל גוון אדמדם ,בעל אדמומיות.
( )4צייקן הוא אדם חסר נדיבות.
 .2התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :משוחח פירושו מחליף מילים עם מישהו אחר הלוך ושוב.
( )1מתהולל פירושו מרבה בשתייה.
( )2מתפלש פירושו מתעטף בבוץ.
( )3נשען פירושו מעביר את משקלו ,אדם יכול להישען על מקל.
( )4מתמסר פירושו מחליף כדור עם מישהו אחר הלוך ושוב.
 .3התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר :הלידה היא תהליך המסתיים בלידה.
( )1הטיסה היא תהליך המסתיים בנחיתה..
( )2הגלייה פירושה לגרום לאדם אחר להיות בגלות.
( )3מאסר פירושו לגרום לאדם אחר "לשבת" בכלא.
( )4מי שחש התלבטות מתקשה להגיע להחלטה.
 .4התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר :שתול הוא מצב הנוצר כתוצאה מפעולה ספציפית שמישהו עשה על עציץ.
( )1טמונה זה מצב הנוצר כתוצאה מפעולה ספציפית שמיהו עשה על המלכודת.
( )2מישהו שם כסף בכספת ,ולכן כעת הכסף שמור( .הפעולה איננה מבוצעת על הכספת ,אלא על הכסף)
( )3הוילון מסתיר משהו ,ולכן מונע ממנו להיות גלוי.
( )4בתוך הסיר מתבשל אוכל ,לאחר שאוכלים אותו האוכל הופך לאכול.
 .5התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר :להרכין פירושו להפחית גובה.
( )1להמיס פירושו להפוך משהו למומס.
( )2להרשים פירושו להותיר רושם על מישהו אחר.
( )3להסמיך פירושו להפחית דלילות.
( )4להגדיל אין פירושו להפחית איכות בהכרח.
 .6התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר :קופא על שמריו הוא מי שאינו מסוגל לעבור שינוי.
( )1אמביוולנטי הוא אדם בעל יותר מרצון אחד ,אדם המתקשה להחליט.
( )2הססן הוא מי שאינו מסוגל לנקוט עמדה.
( )3נחרץ הוא אדם הבטוח בהחלטה מסוימת.
( )4פזור דעת הוא אדם הסובל מבלבול רב.
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 .7התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1הפסיכולוגית הנודעת רזדה וז'יאל רקונט ידועה כאישה פאסיבית וכנועה אשר רואה בכפיפות נשים לגברים בימינו כורח
המציאות .לפיכך ,לא הופתעו רבים ממאזיניה כאשר יעצה לאישה אשר נבגדה על ידי בעלה" :הניפי את נס המרד ועזבי אותו".
אם הפסיכולוגית חושבת שכפיפות נשים לגברים היא כורח המציאות ,אין הגיון בכך שתייעץ לאישה למרוד ולעזוב את בעלה.
השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :2הפסיכולוגית הנודעת רזדה וז'יאל רקונט ידועה כאישה צייתנית וכנועה אשר רואה בכפיפות נשים לגברים בימינו רעה
חולה בה יש להילחם בכל הכוח .לפיכך ,לא הופתעו רבים ממאזיניה כאשר יעצה לאישה אשר נבגדה על ידי בעלה" :משלי ברוחך
ודבקי בגברך".
ישנה סתירה בין היותה של הפסיכולוגית כנועה לבין ראייתה את כפיפות הנשים לגברים כרעה חולה בה יש להלחם .השימוש
במילות הקישור "אשר" ו"-לפיכך" המביעות התאמה אינו נכון ,יש להשתמש במילות ניגוד .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3הפסיכולוגית הנודעת רזדה וז'יאל רקונט ידועה כאישה תוססת וחסרת פשרות אשר רואה בכפיפות נשים לגברים בימינו
אבסורד אשר פס זמנו ויש להילחם על מנת למחוק כל זכר אשר נותר ממנו .לפיכך ,הופתעו רבים כאשר יעצה לאישה אשר נבגדה על
ידי בעלה" :את הגבר הזד והבוגד הותירי ולאחר אל תביטי".
אם הפסיכולוגית מתנגדת לכפיפות נשים לגברים ,עצתה לאישה לעזוב את בעלה לא אמורה להפתיע .השקול הלוגי נפגע ,התשובה
נפסלת.
תשובה  :4הפסיכולוגית הנודעת רזדה וז'יאל רקונט ידועה כאישה נחושה ולוחמנית אשר רואה בכפיפות נשים לגברים בימינו חולי
אותו יש למגר ויפה שעה אחת קודם .לפיכך ,הופתעו רבים ממאזיניה כאשר יעצה לאישה אשר נבגדה על ידי בעלה "משלי ברוחך
ודבקי בגברך".
הפסיכולוגית ידוע כאישה נחושה ולוחמנית ,ולכן הדבר הפתיע את מאזיניה כאשר יעצה לאישה להישאר עם בעלה הבוגד במקום
לעזוב אותו .השקול הלוגי נשמר זוהי התשובה הנכונה.
 .8התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  :1הספר "שפר את חייך" נחשב לשגרתי בנוף ספרי ההדרכה לחיים טובים .בספר נטען כי מחשבות שליליות מביאות
להתרחשויות חיובית ,וזאת בניגוד למרבית הספרים שבז'אנר אשר טוענים כי מחשבות חיובית מביאות להתרחשויות חיוביות.
הכשל הלוגי :הספר מנוגד לספרים האחרים בז'אנר ,ומכאן שאינו שגרתי .השיקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :2הספר "שפר את חייך" נחשב לחריג בנוף ספרי ההדרכה לחיים טובים .בספר נטען כי מחשבות חיובית מביאות
להתרחשויות חיוביות ,וזאת בהתאם למרבית הספרים שבז'אנר אשר טוענים כי מחשבות חיוביות מביאות להתרחשויות חיוביות.
הכשל הלוגי :הספר טוען מה שגם ספרים אחרים בתחום טוענים ,ולכן אינו חריג .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3הספר "שפר את חייך" נחשב חריג בנוף ספרי ההדרכה לחיים טובים -בספר נטען כי מחשבות שליליות מביאות
להתרחשויות חיוביות וזאת בניגוד למרבית הספרים שבז'אנר אשר טוענים כי מחשבות חיוביות מביאות להתרחשויות חיוביות.
הספר אכן נחשב לחריג היות ורעיונו המרכזי מנוגד למסר המרכזי של מרבית הספרים בז'אנר זה ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4הספר "ספר את חייך" נחשב לשגרתי בנוף ספרי ההדרכה לחיים טובים .בספר נטען כי מחשבות שליליות מביאות
להתרחשויות שליליות ,וזאת בהתאם למרבית הספרים שבז'אנר אשר טוענים כי מחשבות שליליות מביאות להתרחשויות חיוביות.
הכשל הלוגי :הספר טוען טענה שונה מספרים אחרים בתחום ואינו תואם להם ,לכן אינו שגרתי .השקול הלוגי נפגע ,התשובה
נפסלת.
 .9התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1למרות שבנק הפולנים הוא בנק ותיק ,מספק לקוחותיו הוא הגדול במדינה .לפיכך ,החליטה הנהלת הבנק לרכוש מכונת
סגירת מעטפות ממוכנת ויוקרתית במקום להעסיק סוגר מעטפות במשרה מלאה ,אשר לא עמד בקצב המכתבים הנשלחים מדי יום.
בנק ותיק סביר שיהיה בעל מספר לקוחות רב ,השימוש במילת הקישור "למרות" המביע ניגוד אינו מתאים .השקול הלוגי נפגע,
התשובה נפסלת.
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תשובה  :2למרות שבנק הפועל הוא בנק חדש ,מספר לקוחותיו עולה בהתמדה ונחישות .לפיכך ,החליטה הנהלת הבנק לרכוש אדם
אשר יסגור מעטפות בחצי משרה במקום לרכוש מכונת סגירת מעטפות ממוכנת ויוקרתית.
אם מספר לקוחות הבנק עולה בהתמדה ,הגיוני כי גם מצבו הכלכלי של הבנק הינו טוב וגם יש לו עבודה רבה ,לכן נצפה שהוא ירכוש
מכונה יוקרתית ויעילה לסגירת מעטפות במקום אדם שיעבוד בחי משרה .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3למרות שבנק הפולנים הוא בנק ותיק ,מספק לקוחותיו שואף לאפס .לפיכך ,החליטה הנהלת הבנק לרכוש מכונת סגירת
מעטפות ממוכנת ויוקרתית במקום להעסיק סוגר מעטפות בחצי משרה.
אם מספר לקוחות הבנק הינו אפסי ,כלומר מועט מאוד ,סביר שלא יהיה צורך במכונה יעילה ויקרה לסגירת המעטפות ,והבנק
יסתפק באדם שיסגור מעטפות בחצי משרה .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  -4למרות שבנק הפולנים הוא בנק חדש ,מספר לקוחותיו מרקיע שחקים .לפיכך ,החליטה הנהלת הבנק לרכוש מכונת סגירת
מעטפות ממוכנת ויוקרתית במקום להעסיק סוגר מעטפות במשרה מלאה ,אשר לא עמד בקצב המכתבים הנשלחים מדי יום.
היות והבנק מאוד מצליח ומספר לקוחותיו גבוה ,הגיוני כי הוא יחליט לרכוש מכונה יקרה ויעילה לסגירת מעטפות במקום להעסיק
אדם בחצי משרה .ההיגיון נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
 .10התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  :1בהתאם לתנאי המבצע –כל לקוח הקונה שני אבטיחים ומעלה מקבל מלון במתנה .לא נאמר דבר על קניית ארבעה
אבטיחים ולכן הדבר ייתכן
תשובה  :2המבצעים לא תקפים בימי שישי ולכן המצב ייתכן
תשובה  :3כל הרוכש שק תפוחי אדמה ביום חול מקבל קולפן ולכן המקרה לא ייתכן.
תשובה  :4מי שקונה  2אבטיחים ומעלה מקבל מלון ,ולכן המצב ייתכן.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
המשל מתאר את אותה המנה (כפית סוכר) הניתנת בכלי שהקיבולת שלו קטנה מדי עבורה ,ולכן התוצאה לא חיובית .במלים
אחרות :אלמנט חיובי ההופך לאלמנט שלילי לאחר שהוחל על במקרה מקביל (קטן יותר) .האפשרות המתאימה ביותר היא ילדה
קטנה שלא זקוקה באמת למחשב יוקרתי.
תשובה( )2כניסתה של טובה אל הקורס לא הופכת אותה לאלמנט שלילי.
תשובה ( )3האפקט השלילי מגיע מהסביבה עצמה שפוגעת בטובה ,ולא בחברה שהפכה לאלמנט שלילי בתנאים החדשים.
תשובה ( )4מתארת רצון לעבור לכלי יותר גדול מכלי קטן ולא להיפך.
.12התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:

תשובה  :1הטכנולוגיה כיום איננה מספיק מתקדמת כדי לאפשר למדע האווירונאוטיקה להתפתח – בעבר ,הייתה זו הטכנולוגיה שמנעה
את ההתקדמות בענף .כיום זהו חוסר מעוף מחשבתי .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2חשיבה יצירתית ומדויקת היא תנאי להיות מהנדס מוצלח בתחומו – .מדובר בהסקה נקודתית שעולה מתוך חלק מן הקטע,
ואינה מתייחסת לכולו ,זהו אינו הנושא העיקרי של הפסקה .התשובה נפסלת.
תשובה " :3מקדם עילוי" היא דרך מוגבלת אך יעילה לחזות התנהגות אווירודינמית של חומר מסוים .מדובר בהסקה נקודתית שעולה
ממשפט אחד בלבד בקטע ,התשובה אינה מביעה את הרעיון המרכזי של הפסקה ולכן נפסלת.
תשובה  :4תחום האווירונאוטיקה ,העוסק באינטראקציה שבין חפצים לזרמי האוויר ,סובל כיום מקיפאון .משפט זה מקיף ומתייחס
לכלל חלקי הפסקה ,זוהי התשובה הנכונה.
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 .13התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה  :1לא קיים כלל המגביל רכיבה על אופניים .לכן זו לא תשובה נכונה
תשובה  :2על פי הכלל הראשון ,במידה וירכב על אופניים ,ימנע איתי מטיפוס צוקים .סנפלינג מתאפשר רק בזכות טיפוס צוקים
ולכן לא יכול להיות שהשניים יהיו יחד .זו התשובה הנכונה.
תשובה  :3סנפלינג עם טיפוס מצוקים מתיישב עם הכלל השני .לכן זו לא תשובה נכונה.
תשובה  :4לא קיים כלל המגביל רכיבה על אופניים ,התשובה אינה נכונה.

. .14התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
משמעות האמרה" :לכבות שריפה עם שמן" הינה להחמיר את הבעיה .בתשובה  3מתואר מצב כזה בדיוק :למרות תלונות על בזבוז
כספי ציבור ,גורמת העיריה להחמרת הבעיה באמצעות השקת סרט יקר .זוהי התשובה הנכונה.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
טענתו של שגב היא שמזג האוויר גורם לתושבי האזור לבשל מנות שיתנו מענה לקושי שמזג האוויר יוצר .לפי יובל ,מזג האוויר
משפיע גם על בחירת מקצוע המלאכה.
נבדוק את התשובות :
 – 1בניית הסירות אינה קשורה במזג האוויר .היא נותנת מענה לחיים על אי ולא לקושי הנוצר בעקבות מזג אוויר חם.
 – 2הבחירה במקצוע הדייג אינה נותנת מענה לבעיית הקור הקיימת באזור הקוטב.
 – 3הבחירה במקצוע של ייצור מעילי פרוות ,קשורה בקושי שיוצר מזג האוויר הקר שבקוטב הצפוני .זוהי התשובה הנכונה.
 – 4רופאי האליל אינם עוזרים להתמודד עם קושי הקשור במזג אוויר.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
לפני שנתחיל לפתור יש להבין מה הבעיה שנוצרה בעקבות הנתונים .נאמר שמצב כלכלי טוב תורם לתחושת אושר .לכן לא סביר
שבאפריקה ,בה יש אבטלה רבה ,יהיו יותר אנשים מאושרים מאשר באירופה בה שיעורי אבטלה נמוכים יותר .נפתור את השאלה על
ידי התעלמות מאחד הנתונים ובדיקת המצב המתקבל .אם נתעלם מתשובה :2
 – 1באירופה יום העבודה ארוך יותר
 – 3אנשים מנצלים זמן פנוי לבילוי חברתי או משפחתי
 – 4מחסור בזמן פנוי מביא לירידה בתחושת האושר
ההסבר לכך שתושבי אפריקה מאושרים יותר על אף האבטלה הרבה קשור בכך שיש להם יותר זמן פנוי מאשר לאירופאים המאפשר
להם "להעלות" את רמת האושר על פני האירופאים החסרים בזמן פנוי לבילוי חברתי או משפחתי
 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נבדוק כל אחת מהתשובות מול הנאמר בקטע:
תשובה  :1מהמשפט האחרון ניתן להבין כי האורגניזם לומד מה הגורם המוביל לאירוע להתרחש -בהתניה קלאסית זהו אירוע אחר
ואילו בהתניה אופרנטית זוהי תגובתו שלו .התשובה משתמעת מן הטקסט ולכן נפסלת.
תשובה  :2מהשורה השנייה בקטע ניתן להסיק כי בלמידה מבינים על זמנם של מאורעות מסוימים ,אולם אין זה אומר שניתן לקבוע את
התזמון המדויק של מאורעות אלה .התשובה אינה משתמעת מן הקטע ולכן זו התשובה הנכונה.
תשובה  :3בדומה לתשובה הראשונה ,מהמשפט האחרון ניתן להסיק כי בהתניה אופרנטית לומדים שתגובה כלשהי תגרום לתוצאה
מסוימת ,אשר ניתן לחזותה מראש .התשובה משתמעת מן הקטע ולכן נפסלת.
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תשובה  :4לפי השורה הראשונה ,למידה מוגדרת כשינוי קבוע יחסית בהתנהגות ,ומכאן שאחד ממאפייני הלמידה הינו שינוי מתמשך
(=קבוע יחסית) בהתנהגות .התשובה משתמעת מן הקטע ולכן נפסלת.
.18התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
במשל זה ,הנמרה אשר מנסה מחליטה שלא לטרוף את הקופיף ממשולה לזאב ,ואילו הקופיף הקטן משול לכבש .התשובה הנכונה
היא .2

.19התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
בשורות  11-12נכתב כי ראשו של התינוק גדול באופן לא פרופורציונאלי לגופו ,תשובה מספר  2היא הנכונה.
.20התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
על פי הקטע (שורות  ,)18-20מראה חמוד מעורר התנהגות מגוננת בקרב מבוגרים .יש לשים לב שתשובה ( )1היא פרטנית מדי,
הדוגמא שניתנה לאימוץ צאצא חמוד על ידי הורה מזדמן היא נדירה ומפתיעה ,ואינה מתארת את יעילות המראה החמוד בכללותה.
תשובה מספר  2היא הנכונה.
.21התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
סממני החומד של דב הקואלה דומים לאלו של תינוקות ,ואכן בני אדם רוכשים חיבה לדובי קואלה .מכאן שאותם סממני חומד
אינם קשורים רק למקום או מין ספציפי ,ולכן עובדה זו מחזקת את טענתו של לורנץ.
תשובה ( )1אינה נכונה משום שאין בדוגמא זו בכדי להוכיח שבני אדם נמשכים לדברים חמודים .דוגמה לטענה יכולה לחזק אך לא
להוכיח.
.22התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
אלמנטים חמודים מעידים על תמימות ,שעל פי הקטע גורמת למבוגרים לחוש חיבה .אלמנטים מוחצנים מרמזים על מיניות ,ולכן
גורמים למשיכה .תשובה ( )1אינה נכונה ,משום שלא הוזכר כלל ידע בהתאמת סגנונות לבוש ..תשובה ( )3גם אינה נכונה .מטרתה של
הלובשת להיות מושכת ,ולאו דווקא להידמות לדמות מנגה .תשובה ( )4אינה נכונה משום שרצון לחזור לילדות כלל לא הוזכר.
.23התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה  :1המשפט זה לא מסייג את הקטע בשום אופן ,אין רמיזה שהצאצא מודע להשפעתו על הסביבה ,זהו מנגנון הגנתי שפותח
ע"י הטבע .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2לפי המשפט ,חמידות התינוק מופנית לרוב כלפי הוריו ,אך היא יכולה להשפיע על כלל הסביבה הבוגרת ולגרום למבוגרים
נוספים לחוש אמפתיה כלפיו (כמו מקרה הנמרה והקופיף בתחילת הקטע) ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3תשובה זו סותרת את כוונת המשפט המקורי ,המשפט מספק הסבר מדוע הנמרה לא קטלה גם את הקופיף הצעיר.
התשובה נפסלת.
תשובה  :4לא נאמר כלל שתכונת החמידות קיימת בעיקר בקופים ובבני אדם ,התשובה אינה נכונה.
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פרק  - 7אנגלית
 .1הוא ניסה לדבר ,אך לא הצליח לבטא מלה .התשובה הנכונה היא (.)2
 .2הם לא צריכים לראות רופא רגיל; זה הכרחי שילכו למומחה .התשובה הנכונה היא (.)3
 .3מארק החזיק את קרש העץ יציב כאשר נוח דפק את המסמר פנימה .התשובה היא (.)4
 .4היה ברור שהוא מסוגל לבצע את המטלה; זו הייתה שאלה של מוטיבציה .התשובה הנכונה היא (.)2
 .5הרעיון של להפוך את הטלפון לנייד היה הרעיון שהתחיל את הטלפון הסלולארי .התשובה הנכונה היא (.)2
 .6הנס וגרטל לא היו מסוגלים למצוא את דרכם חזרה הביתה על ידי שביל הפירורים מכיוון שאלה פוזרו על ידי הרוח.
התשובה הנכונה היא (.)2
 .7פול רצה להיות רומנטי ,אז הוא לקח את ליה לנקודה יפה ומבודדת ליד האגם .התשובה הנכונה היא (.)3
 .8שני הצדדים במלחמה סבלו ,אך הצד המפסיד ללא ספק ספג הרבה יותר אבדות בנפש מאשר הצד המנצח.
התשובה הנכונה היא (.)2
 .9היה חיוני להישאר מפוקסים כאשר הקבוצה התקרבה לשלבי הסיום של ניסוי המעבדה.
תשובה  :4הישארות בפוקוס לאורך סוף הניסוי הייתה בעלת חשיבות עליונה.
 .10ענף המתמטיקה העתיק ,הידוע כגיאומטריה ,עוסק בנקודות ,קווים ,שטחים וזויות ובמערכות היחסים ביניהם.
תשובה  :2גיאומטריה מטפלת באספקטים ספציפיים ובדרך בה הם מתחברים ,ונחשבת לענף עתיק במתמטיקה.
 .11בעוד שמומחיויות שונות נדרשות למשחקי ספורט שונים ,ידוע שסוגי ספורט שונים בדרך כלל דורשים גם הרבה סיבולת
פיסית וגם הרבה מסירות מנטאלית.
תשובה  :2בלי קשר למגוון ,ידוע כי כל ספורט דורש כמות עצומה של סיבולת פיזית ומסירות מנטאלית.
 .12אטלנטיס ,הציוויליזציה האוטופית האבודה והאגדית ,הוטמעה כסיפור בהרבה מהדיאלוגים של אפלטון ,ומכיוון שכך
נתפסת באופן כללי על ידי אסכולות רבות כמיתוס שנוצר על ידי אפלטון כדי להדגים את התיאוריות הפוליטיות שלו.
תשובה  :1כסיפור המוטמע בכתביו של אפלטון ,אטלנטיס אינה נתפסת כציוויליזציה אלא כמיתוס סימבולי המייצג את
התיאוריות שלו על פוליטיקה.
 .13התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
על פי הקטע ,רכבת ההרים המקורית הוקמה ליד מנהטן ,והועתקה אחר כך ללונה פארק ביוסטון.
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 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
משמעות המלה היא מצב רע ,מצב הדורש תיקון .המקבילה הקרובה ביותר היא תשובה (" ,)4לגמרי הרוס" .יש לשים לב כי
גם אם לא יודעים מה פירוש המלה עצמה ,ניתן היה להבין זאת מן ההקשר כולו.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
בקטע נאמר שבפארק ביוסטון לא הייתה רכבת הרים מעץ ,ולכן שקלו לקנות את הרכבת של קוני איילנד (שורות  .)9-8מכאן
שניתן להניח שהציקלון המקורי היה עשוי עץ.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לפי הטקסט ,הציקלון של טקסס היה גדול יותר ומהיר יותר (שורה .)12
 .17התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
בשורות  6-7נכתב כי הציקלון המקורי היה בסכנת הריסה לטובת הרחבת האקווריום של קוני איילנד.
 .18התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
על פי הקטע ,העובדה שהנסיך כמעט ירה בברבור אינה חשובה במיוחד בעלילת הסיפור.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
בקטע כתוב במפורש שאודיל היא בתו של המכשף הרשע..
 .20התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
בסוף הסיפור אודט מתה עם אהובה זיגפריד ונשמותיהם עולות לגן העדן שמעל לאגם הברבורים.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
היצירה המוזיקלית של אגם הברבורים נכתבה לפני הבלט עצמו.
 .22התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
פירוש המלה  Flawlesslyהוא באופן מושלם ,ללא רבב.

!

101

!

!

!
טבלת מילים קשות מהפרק
ראשוני
 לוח,קרש
 מוכשר,מסוגל
יסודי
שנאה
להתקהל
שניתן לעצב אותו
מתקפל
הכרחי
 רץ,שליח
 גדול,ניכר
רמיזה
הפעלה
עמלה
לבלוט
מופרע
להוט
ניצול מספינה טובעת
איש פשוט
 משהו שקדם למשהו,קודם
אחר
חלוץ

Initial
Plank
Capable
Tthorough
Loathing
Throng
Malleable
Collapsible
Imperative
Courier
Sizable
Allusion
Exertion
Commission
Protruded
Disturbed
Eager
Castaway
Commoner
Predecessor
Pioneer
Specialty
Abundance
Endurance
Exorbitant
Dedication
Diminutive
Miniscule
Legendary
Embedded
Tide
Enclosed
Current
Innate
Discipline
Imperative
Revitalize
Sorcerer
ascend

!

מומחיות
שפע
 כוח סבל,סיבולת
מופרז
 התמסרות,הקדשה
זעיר
זעיר
אגדי
 מוטמע,טבוע
גאות ושפל
 מוקף,סגור
 עכשווי, מגמה,זרם
מולד
 תחום לימוד,משמעת
הכרחי
להחיות
מכשף
 להתרומם,לטפס
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פרק  : 8חשיבה מילולית
 .1התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר :לפחד פירושו להפגין את ההפך מאומץ.
( )1לרגש פירושו לגרום לאדם אחר להיות מתרגש.
( )2לשוש (=לשמוח) פירושו להפגין את ההפך מעצב.
( )3לשעוט פירושו ללכת בהליכה מהירה ועוצמתית.
( )4סקרנות יכולה לעורר אדם מסוים ולהוביל אותו לחקור.
 .2התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר :רסיטל בנוי מיצירות מוסיקליות ,יצירה מוסיקלית בנויה מצירוף תווים ,צורת הרבים של תו.
( )1שלט יכול להורות על הדרך.
( )2נאום בנוי מהרבה מילים ,מילה בנויה מצירוף של אותיות ,צורת הרבים של אות..
( )3הרמזור תמיד נמצא בצומת.
( )4חשבון כולל שימוש בספרות.
 .3התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :מטולא הוא דבר מה מלא בטלאים.
( )1סוגר פירושו הופך דבר מה לאטום.
( )2עוגן מקבע את הספינה למקום מסוים ,העוגן קשור לספינה.
( )3סימן פיסוק מסייע לקטע להיות קריא.
( )4ברוד הוא דבר מה מלא בחברבורות.
 .4התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :לדעת היא פעולה שאיננה מאפיינת בור.
( )1מי ששתקן מסוגל לשמוע ,אין סתירה בין הדברים.
( )2מי שמעוניין לדאות צריך להיות באיזור גבוה.
( )3לראות היא פעולה שלא אפשרת לעיוור.
( )4שתיקה היא פעולה שלא מאפיינת דברן.
 .5התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר :תפקידו העיקרי של פקיד השומה הינו לאמוד.
( )1מכונאי עוסק בתיקון מכוניות ,הלקוח נוהג בהם.
( )2טבח תפקידו לבשל ,אדם אחר יכול לטעום מאותו האוכל.
( )3תפקידו העיקרי של המורה הינו ללמד.
( )4תפקידו של הקבלן הינו לפקח על הבנייה ,הוא אינו בונה בעצמו.
.6התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר :נסמך הינה פעולה המחייבת משהו אחר התומך בו.
( )1אדם ראשון פוגע באדם שני ,וכתוצאה מכך האדם השני נפגע ,אך אינו בהכרח מתרעם.
( )2מסתייע פירושו נעזר במישהו אחר.
()3מתחנן פירושו מבקש מאוד.
( )4מתפלא הינה פעולה המחייבת משהו אחר המפליא אותך.
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 .7התשובה הנכונה היא ( ,)2הסבר:

תשובה " :1בשל הפגנת חוסר טעם משווע ,גרסתו האינפנטילית של הבמאי לאירועים שהותירו צלקת בנפש האנושות ,הותירה אותי
המום" ,הביקורת מתבססת על ההנחה שבמאי הקולנוע הפופולרי ולנטינו עושה שימוש המבזה את המציאות ההיסטורית .אפשר לטעון
כנגד כי לא פעם הוכח שפרובוקציות מכבידות על יצירת שיח ציבורי פורה העוזר לחברה להתמודד עם אירועים טראומתיים ,במיוחד
כאשר מדובר בסרטי קולנוע.
הסרט אינו מכבד ,במאי הקולנוע מבזה את ההיסטוריה .הנימוק התומך  -פרובוקציות מכבידות ואינן עוזרות במיוחד בסרטי קולנוע.
כשל לוגי – נימוק התמיכה בבמאי גם הוא שלילי .התשובה נפסלת.
תשובה " :2בכוונו אל המכנה המשותף הגס ביותר ,גרסתו הסנסציונית של הבמאי לאירועים שהותירו צלקת בנפש האנושות ,הותירה
אותי המום" ,הביקורת מתבססת על ההנחה שבמאי הקולנוע הפופולרי ולנטינו עושה שימוש המבזה את המציאות ההיסטורית .אפשר
לטעון כנגד כי לא פעם הוכח שפרובוקציה מעודדת שיח ציבורי שעוזר לחברה להתמודד עם אירועים טראומתיים ,במיוחד כאשר מדובר
בסרטי קולנוע.
הסרט גס ,הבמאי מבזה את ההיסטוריה .הנימוק התומך  -פרובוקציות עוזרות ,במיוחד כאשר מדובר בסרטי קולנוע .אין כשל לוגי ולכן
זוהי התשובה הנכונה.
תשובה " :3תוך הפרה בוטה של המורשת ההיסטורית ,גרסתו השטחית של הבמאי לאירועים שהותירו צלקת בנפש האנושות ,הותירה
אותי המום" ,הביקורת מתבססת על ההנחה שבמאי הקולנוע הפופולרי ולנטינו עושה שימוש בעובדות המנותקות מן המציאות
ההיסטורית .אפשר לטעון כנגד כי לא פעם הוכח שבידור ודימיון יחדיו עוזרים לחברה להתמודד עם אירועים טראומתיים ,אלא אם
מדובר בסרטי קולנוע.
הסרט הוא הפרה בוטה ,הבמאי מנותק מהמציאות .הנימוק התומך  -בידור ודמיון עוזרים ,אלא עם מדובר בסרטי קולנוע
כשל לוגי – נימוק התמיכה בבמאי אינו תומך .אמנם לבמאי היכולת לעזור לחברה אך לצערו סרטיו נופלים לקטגוריה היחידה בה זה לא
מועיל .התשובה נפסלת.
תשובה " :4השל שילוב הקטעים הארכיוניים ,גרסתו הריאליסטית של הבמאי לאירועים שהותירו צלקת בנפש האנושות ,הותירה אותי
המום" ,הביקורת מתבססת על ההנחה שבמאי הקולנוע הפופולרי ולנטינו עושה שימוש חסר רגישות בחומר התיעודי שהנציח את
המציאות ההיסטורית .אפשר לטעון כנגד כי לא פעם הוכח שצנזורה עוזרת לחברה להתמודד עם אירועים טראומתיים ,ובמיוחד כאשר
מדובר בסרטי קולנוע.
הסרט משלב קטעים ארכיונים ,הבמאי לא רגיש .הנימוק התומך – צנזורה לא עוזרת ,אלא אם מדובר בסרטי קולנוע.
כשל לוגי – נימוק התמיכה בבמאי אינו תומך .אמנם טוב עשה הבמאי כששילב את החומר הארכיוני ,אך אסור שזה יהיה כך בסרטי
קולנוע .התשובה נפסלת.
.8התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1למרות שבנאומו השנתי שר האוצר הכריז על שורת גזרות כלכליות ,הנאום לא הטריד רבים ,זאת מאחר והגזרות אינן
מתיישבות עם החלטת ראש הממשלה לפתח את מדיניות הרווחה.
נאומו של שר האוצר הכולל הכרזה על גזרות כלכליות אינו מטריד רבים ,ולכן השימוש במילת הקישור "למרות" מתאים במקרה
זה .ההיגיון נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2מאחר שבנאומו השנתי הכריז שר האוצר על שורת גזרות כלכליות ,הנאום עורר חששות כבדים ,זאת מאחר והגזרות
מתיישבות עם החלטת ראש הממשלה לפתח את מדיניות הרווחה.
גזרות כלכליות אינן מתיישבות עם החלטת ראש הממשלה לפתח את מדיניות הרווחה ,השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3למרות שבנאומו השנתי הכריז שר האוצר על שורת גזרות כלכליות ,הנאום עורר חששות כבדים ,זאת מאחר והגזרות אינן
מתיישבות עם החלטת ראש הממשלה לגבות מיסים נוספים.
גזרות כלכליות כן מתיישבות עם החלטה לגבות מיסים .בנוסף ,המלה "למרות" מרמזת על ניגוד בין תוכן הנאום לתוצאותיו ,ניגוד
זה אינו מתקיים במשפט .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4מאחר שבנאומו השנתי הכריז שר האוצר על שורת גזרות כלכליות ,הנאום לא הטריד רבים ,זאת מאחר והגזרות
מתיישבות עם החלטת ראש הממשלה לגבות מיסים נוספים.
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גזרות ומיסים אמורים להטריד אנשים רבים ,השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
.9התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה  :1חשבתי שדעותיו הפוליטיות של עמיחי הן ימניות ולכן לא הופתעתי כאשר הוא הצביע עבור מתמודד ממחנה השמאל .הוא
אמר כי עמדותיו השתנו רדיקלית ולכן מבחינתו מתמודד זה הוא ברירת מחדל.
אם דעותיו הפוליטיות של עמיחי הן ימניות ,צפוי שהדובר יופתע מהצבעתו למתמודד ממחנה השמאל .השקול הלוגי נפגע ,התשובה
נפסלת.
תשובה :2חשבתי שדעותיו הפוליטיות של עמיחי הן ימניות ולכן הופתעתי כאשר הוא הצביע עבור מתמודד ממחנה השמאל .הוא
אמר כי עמדותיו נותרו כשהיו אולם מבחינתו מתמודד זה הוא מדינאי מוכשר המהווה את הרע במיעוטו.
אם דעותיו הפוליטיות של עמיחי הן ימניות ,הדבר אכן מפתיע כאשר הוא מחליט להצביע למתמודד השמאל ,נימוקו של עמיחי
הגיוני גם הוא .ההיגיון נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3חשבתי שדעותיו הפוליטיות של עמיחי הן ימניות ולכן הופתעתי כאשר הוא הצביע עבור מתמודד ממחנה השמאל .הוא
אמר כי עמדותיו השתנו רדיקלית ולכן מבחינתו מתמודד זה הוא אינו ראוי להיבחר.
אם עמדותיו של עמיחי הימני השתנו רדיקלית ,הרי שמועמד השמאלני אמור להיחשב עבורו כאחד שאמור להיבחר ,ולכן הוא גם
החליט להצביע לו .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4חשבתי שדעותיו הפוליטיות של עמיחי הן ימניות ולכן לא הופתעתי כאשר הוא הצביע עבור מתמודד ממחנה הימין .הוא
אמר כי עמדותיו השתנו רדיקלית ולכן מבחינתו מתמודד זה הוא מדינאי מוכשר ביותר.
אם דעותיו הפוליטיות של עמיחי היו במקור ימניות ,ובהמשך הוא מכריז כי הן השתנו באופן רדיקלי ,נצפה שכעת הוא יצביע דווקא
למתמודד ממחנה השמאל ולא הימין .השקול הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
.10התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
בביטוי מתואר גמל צעיר שמנסה להתנהג כמבוגר ונפגע כתוצאה מכך ,המקרה המקביל לכך הינו אורק'ה אשר מנסה לחקות את
הסב ונפגע בעצמו .סביו של אורק'ה התכוון להגיד שהקטנים אינם צריכים להתיימר ולעמוד במטלות הגדולים מהם פן יפגעו
בעצמם ,התשובה הנכונה היא .3
.11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
ניגש אל הקערה המתוייגת כ"מעורבת" ,אשר למעשה הינה קערת העוגיות של העצות הטובות או הטובות הרעות .נשלוף עוגייה ולאור
העצה שנקבל נדע איזו קערה זו .אם העצה שקיבלנו טובה ,הרי זאת קערת העוגיות של העצות הטובות .כעת ניגש לשאר  2הקערות
המתוייגות כ"טוב" וכ"רע" .משום שהפתקים שקריים ,קערת העצות הרעות אינה הקערה המתוייגת כ"רע" ולכן היא בוודאות הקערה
המעורבת ,נותרה לנו הקערה המתוייגת כ"טוב" אשר היא הקערה המעורבת.
אם העצה שקיבלנו רעה ,הרי הקערה המתוייגת כ"מעורבת" היא קערת העצות הרעות.
כעת ניגש לשאר  2הקערות המתוייגות כ"טוב" וכ"רע" .משום שהפתקים שקריים ,קערת העצות הרעות אינה הקערה המתוייגת כ"רע"
ולכן היא בוודאות הקערה המעורבת ,נותרה לנו הקערה המתוייגת כ"טוב" אשר היא הקערה המעורבת.
התשובה הנכונה היא  ,1אייל זקוק למספר מינימלי של נסיון בודד.

.12התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה  :1לא נאמר כי גודל הכלוב ומרחב תנועת המכרסם קשור בהכרח להשפעת הכימיקל ,הדבר אינו מתקשר ישירות לנושא הטענה-
השפעת אור יום .התשובה אינה רלוונטית ולכן נפסלת.
תשובה  :2העובדה שבניסוי מקביל אצל זן נוסף אשר היה חשוף לאור יום בעת נטילת הכימיקל ,צמח ב 100%זנב נוסף מחזקת את
ההשערה שאור היום מגביר את פעילות הכימיקל ,אנחנו מסיקים שאור היום הוא זה שזרז את צמיחת הזנב אצל המכרסמים .זוהי
התשובה הנכונה.

!

105

!

!

!
תשובה  :3טענה זו אינה מתיישבת עם תוצאות הניסוי ,היות ולא כל המכרסמים גידלו זנב לאחר שבוע מנטילת הכימיקל .הטענה אינה
מחזקת ואינה מחלישה את מסקנת החוקרים ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4השאלה דנה בהשפעת האור על הצמחת הזנב ,ולא בכמות המזון הניתן למכרסמים ,תשובה זו אינה מחזקת ואינה מחלישה
את המסקנה ולכן נפסלת.

.13התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1מופיעה במשפט השני בקטע "הרגישות והמודעות החברתית והמשפטית לנושאים של זכויות יוצרים לפני  60שנים היו
שונות" .תשובה זו אינה נכונה.
תשובה  :2מהמשפט השני בקטע "העברות אוספים לידי ארכיונים בישראל בוצעו בדרך כלל ללא חוזה מסודר" ,ניתן להסיק כי
דרוש חוזה כאשר מצרפים חומרים לארכיון  .תשובה זו אינה נכונה.
תשובה  :3מהמשפט השלישי בקטע " מצב העולם היהודי באותה תקופה היה ,בלשון המעטה ,רחוק מלעודד עבודה משפטית יסודית
ממושכת מדי"  .ניתן להסיק משפט זה מהפסקה .תשובה זו אינה נכונה.
תשובה :4לא רשום בקטע על המודעות החברתית למצב העולם היהודי אלא על המודעות החברתית לנושא זכויות האדם .זוהי
התשובה הנכונה.
.14התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נבדוק את התשובות:
תשובה  :1ע"פ הנאמר בקטע " אפילו בתוך חברה מסוימת ........לעתים רחוקות בלבד יש הסכמה כללית" .לכן ,אין זה נכון לומר
שלכל תרבות הגדרה מוסכמת למוזיקה .זוהי אינה התשובה הנכונה.
תשובה  :2ע"פ הנאמר בקטע " אפילו בתוך חברה מסוימת ,הגבול לא תמיד עובר באותו המקום " .לכן ,אין זה נכון לומר שישנו
גבול ברור בין מוזיקה ורעש.
תשובה  :3ע"פ הנאמר בקטע " אין רעיון כלל-עולמי יחיד המגשר בין תרבויות ,אשר מגדיר מהי מוזיקה " .לכן ניתן לומר שישנן
מספר הגדרות למוסיקה.
תשובה  :4ע"פ הנאמר בקטע " בתוך חברה מסוימת ,הגבול לא תמיד עובר באותו המקום ולעתים רחוקות בלבד יש הסכמה כללית".
לכן ,אין זה נכון לומר שבאותה התרבות לעולם לא תהיה הסכמה כללית למהי מוסיקה ,כי דבר זה יתכן .זוהי אינה התשובה הנכונה.
.15התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
זלצבורג שולל את מחקרו של אברבוך בשל המחקר עליו אברבוך מתבסס .משום שמחקר זה הוא מחקרו של זלצבורג עצמו – הוא
מטיל ספק באמינותו של מחקר זה .נצפה לשלילת נכנותו של המחקר .תשובה  1היא הנכונה.
.16התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1תשובה לא נכונה .מדובר בטענה שאיננה רלוונטית ,גם אם נכונה ,אין חשיבות להצבעת השרים בהקשר זה.
תשובה  :2תשובה לא נכונה .על אף שעולה ממנה החשד כי צמצום איננו המגמה הנכונה לשיפור ציוני התלמידים ,אין אנחנו מדברים על
צמצום זהה באופיו ולכן אין הוא מהווה הסבר רלוונטי מספיק.
תשובה  :3תשובה זו היא הנכונה .תשובה זו מציעה הסבר אלטרנטיבי לשאלה מדוע תלמידים במדינות אלו מצליחים יותר בבחינות
הבגרות ,לכן שומטת את הקרקע תחת ההשערה כי מדובר בלבד בצמצום מספר בחינות הבגרות כפי שמדובר.
תשובה  :4תשובה לא נכונה .תשובה זו מחזקת את המסקנה מן הקטע ,שכן מציעה הוכחה חייה לכך שהדבר מצליח במדינה אחרת.
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 .17התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לפי השורה השנייה תסביך אברהם נובע מיסודותיה היהודיים של הנצרות ומעצם היהודים העם הנבחר אשר להם בחר אלוהים
להעביר את התורה ,חוקים ומצוות .השורה השלישית מפרטת כי תסביך זה נוגע גם לאסלאם .ניתן להסיק אם כן ,כי תסביך
אברהם הוא בעיה הניצבת בפני הנצרות והאסלאם להתמודד עם קבלת התנ"ך ,אשר קובע בעצמו כי היהודים ,ולא הנוצרים או
המוסלמים ,הם "העם הנבחר" .תשובה מספר  3היא הנכונה.
.18התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
על פי הפסקה הראשונה ,עד גיל  6סבל מארק מטיקים מוטוריים פשוטים ,ושנתיים לאחר מכן התחילו גם טיקים ווקאליים
פשוטים .ההתנהגויות עצמן מתוארות בפסקה הראשונה ,וסיווגן לסוגי טיקים מתואר בפסקה השנייה .תשובה מספר  2היא הנכונה.
.19התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
בשורה  13מתוארים הטיקים הווקאליים הפשוטים בין השאר כנחירות ,כחכוחים ונביחות .לכן סביר שנעירות ,הדומות לנביחות,
גם הן נכנסות לקטגורית הטיקים הווקאליים הפשוטים ולא המורכבים .בנוסף ,גמגום הוא צורת חזרה על הברות המוזכר בקטע
כהפרעה ווקאלית מורכבת .תשובה מספר  4היא הנכונה.
.20התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
בפסקה השנייה מוסבר שלעיתים תסמונת טורט מלווה בתסמינים של הפרעות אחרות ,כמו אובססיות קומפולסיביות ,למשל ,סידור
וספירה כפייתית של אובייקטים .תשובה מספר  1היא הנכונה.
.21התשובה הנכונה היא ( ,)1הסבר:
על פי הפסקה השלישית ,בקרב התאומים הזהים קיים האחוז הגדול ביותר של הופעת התסמונת אצל שני בני המשפחה .תשובה
מספר  1היא הנכונה.
.22התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
על פי שורות  ,26-27החוקרים סוברים שהסיבה היא א-נורמאליות מוחית והמסובב הוא התסמונת .אם טיפול תרופתי ,המחזיר את
האיזון הנוירולוגי (זאת אומרת ,מעלים את הסיבה ,א-נורמאליות מוחית) אינו פותר את המחלה (המסובב לא השתנה) הרי שהא-
נורמאליות אינה הסיבה לתסמונת.
.23התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
בשורה  18נכתב כי הסימפטומים מתגברים בעת לחץ .בהמשך מתואר טיפול הרפייתי שמקל על הסימפטומים .מכך משתמע כי לחץ
מגביר את שכיחות הופעת הטיקים .תשובות  1,2ו 4-אינן משתמעות כלל מן הקטע .תשובה מספר  3היא הנכונה.
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