פרק חשיבה מילולית :1
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אנלוגיות
.1

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
לדובב פירושו לגרום לאדם אחר לדבר.
( )1ללמוד פירושו לדעת משהו בעצמך.
( )2אדם שמבטיח משהו ,בכוונתו לקיים אותו.
( )3לנקום פירושו לפגוע במישהו אחר.
( )4להאיץ פירושו לגרום לאדם אחר להזדרז.

.2

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
שזר פירושו יצר זר.
( )1גיבב פירושו יצר ערימה.
( )2גזז פירושו קיצץ והוריד את הצמר מהכבשה.
( )3פרס פירושו חתך למספר פרוסות.
( )4מיסמר פירושו קיבע בעזרת מסמר.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
אכיפת חוק נועדה למניעת עבריינות.
( )1זינוק מסמל את תחילת הריצה.
( )2אטימה נועדה למניעת חדירה.
( )3התמכרות הינה תלות בחומר מסוים.
( )4שתלטנות גורמת לאדם אחר לנהוג בצייתנות.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
אם משהו משוער ,הוא אינו לגמרי וודאי.
( )1אני מחפה על משהו על מנת שלא יהיה חשוף.
( )2אם משהו חלקי ,הוא אינו לגמרי ממצה.
( )3משהו שביר מנותץ בקלות.
( )4אם משהו מבואר ,הוא ברור.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
גינה היא המקבילה לאחו אשר נוצר על ידי האדם באופן מלאכותי.
( )1בריכה היא המקבילה לאגם אשר נוצרה על ידי האדם באופן מלאכותי.
( )2מדרגות נעות ומעלית ,שניהם מסייעים לנו לעלות קומות ושניהם תוצרת ידי אדם.
( )3משואה הינה לפיד.
( )4הדחפור עושה את פעולת המעדר ,אך באופן רחב בהרבה.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לא שזפתו עין פירושו – אף אחד לא ראה אותו.
( )1מי שחטא לא הלך בדרך הישר בעצמו.
( )2מי שחלה צריך ללכת לבית מרפא.
( )3שדה בור פירושו -אף אחד לא חרש אותו.
( )4עיר רפאים היא עיר שרבים נטשו אותה.

הבנה והסקה
.7

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
נתייחס למילת הקישור אף אשר אמורה להצביע על ניגוד.
( )1אם בעשרים השנים האחרונות לא גדל מספר הכורים במדינה ,נצפה שהתפוקה הגרעינית של ארה"ב תשאר זהה פחות או
יותר ,אך בניגוד (אף) למה שציפינו ,התפוקה הגרעינית של ארה"ב דווקא גדלה .זוהי התשובה הנכונה.
( )2אם התעשייה הגרעינית התפתחה עד מאוד בעשרים השנים האחרונות ,נצפה כי התפוקה הגרעינית תגדל משנה לשנה
בהתאם .אין ניגודיות במשפט זה ,המשפט לא מתיישב עם המילה אף ולכן נפסל.
( )3אם כורים גרעיניים נוספים אמורים להיכנס לשימוש בשנים הקרובות ,נצפה שהדבר ייעשה בעקבות גדילת התפוקה
הגרעינית משנה לשנה .אין ניגודיות במשפט זה ,המשפט לא מתיישב עם המילה אף ולכן נפסל.
( )4אם הדרישה לאנרגיה גרעינית הולכת וגדלה ,נצפה שהתפוקה הגרעינית תגדל משנה לשנה בהתאם .אין ניגודיות במשפט
זה ,המשפט לא מתיישב עם המילה אף ולכן נפסל.

.8

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
אם מישהו גר ליד נפחייה סביר שהוא יישמע כל הזמן את הלמות הפטישים  ,עד שהוא מתרגל לרעש זה וחושב שהוא מתקיים
באופן קבוע .כהקבלה לכך ,מי שגר בשכונת פאר משלם כנראה מחירים גבוהים כל הזמן ,עד שהוא מתרגל למחירים אלה
וחושב שאלו הם המחירים הסטנדרטים המתקיימים באופן קבוע ,לכן אדם כזה לא יידע לזהות מחיר מציאה .התשובה הנכונה
היא .2

.9

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
( )1לפי תחילת הפסקה ,אחד מתפקידיה של חומצת השומן אומגה  3בתקשורת הבין עצבית במוח הוא לבודד את סיבי העצב
מהסביבה המימית של המוח ,ובכך למנוע זליגה של האות החשמלי מהעצב .אומגה  6יכולה להחליף את אומגה  3במקרה
של מחסור ,אך במקרה כזה ישנה פעילות מוגברת של מערכת החיסון וכך בכל זאת נוצר שיבוש של התקשורת הבין עצבית.
מכאן שמחסור באומגה  3עלול להביא לידי פגיעה בבידוד סיבי העצב ומכאן לפגיעה בתקשורת הבין עצבית .זוהי התשובה
הנכונה.
( )2הפסקה אומנם מציינת שאומגה  6מהווה תחליף במקרה של מחסור באומגה  3מבחינה עצבית ,אך היא עלולה להגביר את
פעילות מערכת החיסון ומכאן לפגוע בתקשורת הבין עצבית ,ולכן אומגה  6אינה מהווה תחליף מתאים לאומגה  ,3עדיין
עלול להתרחש נזק לתקשורת הבין עצבית .התשובה אינה נכונה.
( )3לפי הפסקה ,רק אומגה  3חיונית לתפקוד התקין של התקשורת הבין עצבית ,אומגה  6יכולה להחליף את אומגה  3במקרה
של מחסור .התשובה אינה נכונה.
( )4לפי הפסקה ,אומגה  6אכן מגבירה מאוד את פעילותה של מערכת החיסון ,אך זוהי אינה הטענה המרכזית בפסקה .עיקר
הפסקה עוסקת באומגה  3ובמחסור בה .התשובה אינה נכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
( )1הכלל "אחרי בלדה יושמע שיר קצבי ,ולהיפך" יכול להיות הכלל שלפיו מושמעים השירים ,היות וסדר השירים שהוצג לנו
הוא :בלדה-שיר קצבי-בלדה .לא הצלחנו לסתור את התשובה ולכן התשובה נפסלת.
( )2הכלל "אחרי שיר באנגלית יושמע שיר בעברית ,ולהיפך" יכול להיות הכלל שלפיו מושמעים השירים ,היות וסדר השירים
שהוצג לנו הוא :שיר באנגלית-שיר בעברית-שיר באנגלית .לא הצלחנו לסתור את התשובה ולכן התשובה נפסלת.
( )3הכלל "אחרי שיר שאינו מן העשור האחרון יושמע שיר מן העשור האחרון ,ולהיפך" יכול להיות הכלל שלפיו מושמעים
השירים ,היות וסדר השירים שהוא לנו הוא :שיר משנות השמונים-שיר מהעשור האחרון-שיר משנות ה .09-לא הצלחנו
לסתור את התשובה ולכן התשובה נפסלת.
( )4הכלל "אחרי שיר שאורכו כארבע דקות יושמע שיר שאורכו כשתי דקות ,ולהיפך" אינו יכול להיות הכלל שלפיו מושמעים
השירים ,זאת מכיוון שהשיר השני ארך כשתי דקות ואילו השיר השלישי ארך גם הוא כשתי דקות ,ולא ארבע דקות
בהתאם לכלל .הצלחנו לסתור את התשובה ולכן זוהי התשובה הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
( )1לפי השורה השנייה ,המעבר לשיטת תקצוב לפי תלמיד ולא ולפי כיתה פתר את בעיית בזבוז המשאבים ,כלומר הביא
לחסכון במשאבים .התשובה אינה נכונה.

( )2לפי סוף הקטע ,המדינה מתקצבת בתי ספר לתלמידים עם צרכים מיוחדים לפי מספר הכיתות ,זאת בעוד בשאר בתי הספר
עברה המדינה לשיטת תקצוב לפי תלמיד ולא לפי כיתה ,ושיטה זו הובילה לחסכון במשאבים .מכאן ששיטת התקצוב לפי
התלמיד חסכונית יותר מהשיטה הקודמת .זוהי התשובה הנכונה.
( )3בתי הספר לתלמידים עם צרכים מיוחדים עדיין מתוקצבים לפי מספר כיתות ולא לפני מספר התלמידים ,לפיכך אין זה
הגיוני שבתי ספר אלו הם שגרמו למדינה לעבור משיטת תקצוב לפי כיתה לשיטת תקצוב חסכונית לפי תלמיד .התשובה
אינה נכונה.
( )4לפי הקטע ,אכן עלו חששות לגורל בתי הספר לתלמידים עם צרכים מיוחדים לאור המעבר לשיטת תקצוב לפי תלמיד ולא
לפי כיתה ,אך בסוף הקטע מצוין כי בתי ספר אלה עדיין ממשיכים בשיטה הישנה של תקצוב לפי מספר הכיתות ולא לפי
מספר התלמידים ולכן החששות לא התאמתו .התשובה אינה נכונה.

השלמת משפטים
 .12התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1הפרשנים הזרים המתמחים בענייני מולגוביה לא הופתעו כלל מכך שההמונים במדינה זו לא העזו לצאת להפגין
בכיכרות לאחר הטלת המס החדש ,שכן כל מי שמתמצא ולו במעט באקלימה הפוליטי של מולגוביה ,בוודאי יודע כי השלטונות
בה מפילים את חתתם על האזרחים.
"מפילים את חתתם" פירושו מפחידים או מאיימים .אם שלטונות המדינה מפחידים ומאיימים על האזרחים ,אין זה מפתיע
שההמונים לא יצאו להפגין להאחר הטלת המס החדש .הקשר הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2הפרשנים הזרים המתמחים בענייני מולגוביה הופתעו מכך שההמונים במדינה זו יצאו להפגין בכיכרות לאחר הטלת
המס החדש ,שכן רק מי שלחלוטין אינו בקיא באקלימה הפוליטי של מולגוביה ,עשוי לחשוב שהשלטונות בה מפילים את חתתם
על האזרחים.
אם רק מי שאינו מכיר את פוליטיקת מולגוביה חשוב שהשלטונות מה מטילים את חתתם על האזרחים ,סימן שמי שכן מכיר
את הפוליטיקה של מולגוביה ,כמו הפרשנים הזרים המתוארים במשפט ,יודע שהשלטונות אינם מטילים את חתתם ואינם
מאיימים על האזרחים .אם השלטונות אינם מאיימים על האזרחים אין זה מפתיע שההמונים יצאו להפגין בכיכרות .נצפה
שהפרשנים הזרים לא יופתעו .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3הפרשנים הזרים המתמחים בענייני מולגוביה לא הופתעו כלל מכך שההמונים במדינה זו לא העזו לצאת להפגין
בכיכרות לאחר הטלת המס החדש ,שכן רק מי לחלוטין אינו בקיא באקלימה הפוליטי של מולגוביה עשוי לחשוב שהשלטונות
בה מפילים את חתתם על האזרחים.
אם רק מי שאינו מכיר את פוליטיקת מולגוביה חשוב שהשלטונות מה מטילים את חתתם על האזרחים ,סימן שמי שכן מכיר
את הפוליטיקה של מולגוביה ,כמו הפרשנים הזרים המתוארים במשפט ,יודע שהשלטונות אינם מטילים את חתתם ואינם
מאיימים על האזרחים .אם השלטונות אינם מאיימים על האזרחים ,נצפה שהפרשנים יופתעו מכך שההמונים במדינה לא העזו
לצאת להפגין ברחובות .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4הפרשנים הזרים המתמחים בענייני מולגוביה הופתעו מכך שההמונים במדינה זו יצאו להפגין בכיכרות לאחר הטלת
המס החדש ,שכן כל מי שמתמצא ולו במעט באקלימה הפוליטי של מולגוביה יודע כי אין השלטונות בה מפילים חתתם על
האזרחים.
לפי משפט זה ,כל מי שמכיר את פוליטיקת מולגוביה ,וביניהם הפרשנים המתמחים בענייני מולגוביה ,יודע שהשלטונות אינם
מפילים את חתתם על האזרחים ,כלומר אינם מאיימים ומפחידים את האזרחים .לפיכך ,נצפה שהפרשנו לא יופתעו מכך
שההמונים יצאו להפגין ברחובות .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.

 .13התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה " :1טועה מי שחושב שבעיני הצרכנים מחיר אינו הגורם המכריע בהעדפת מוצר של חברה מסוימת על פני מוצר
מתחרה" ,אמר יהודה ,מנכ"ל חברה לייצור נעליים" .אף על פי כן החלטתי להפסיק להשקיע בפרסום של מוצרי החברה ,ולא
לחסוך במשאבים לפיתוח טכנולוגיה שתאפשר הורדת מחירים".
לפי משפט זה ,יהודה מאמין שהגורם המכריע בהעדפת מוצר של חברה הוא המחיר ,ובהתאם לכך הוא החליט להפסיק
להשקיע בפרסום ובמקום זאת להשקיע בפיתוח טכנולוגיה שתאפשר הורדת מחירים .מילות הקישור "אף על פי כן" מצביעות
על ניגוד ,אולם במקרה זה ישנה התאמה בין שני חלקי המשפט ולא ניגודיות ,התשובה נפסלת.
תשובה  " :2טועה מי שחושב שבעיני הצרכנים מחיר נמוך הוא הגורם המכריע בהעדפת מוצר של חברה מסוימת על פני מוצר
מתחרה" ,אמר יהודה ,מנכ"ל חברה לייצור נעליים" .על כן החלטתי להמשיך להשקיע בפרסום של מוצרי החברה ,ולא להפנות
את כל המשאבים רק לפיתוח טכנולוגיה שתאפשר הורדת מחירים.
לפי משפט זה ,יהודה מאמין שהגורם המכריע בהעדפת מוצר של חברה אינו המחיר ,ולכן הוא החליט להשקיע בפרסום מוצאי
החברה ולא בפיתוח טכנולוגיה להורדת מחירים .הקשר הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה " :3טועה מי שחושב שבעיני הצרכנים מחיר נמוך הוא הגורם המרכזי בהעדפת מוצר של חברה מסוימת על פני מוצר
מתחרה" ,אמר יהודה ,מנכ"ל חברה לייצור נעליים" .לכן החלטתי להמשיך להשקיע בפרסום של מוצרי החברה ,ולא להפנות
משאבים לשום דבר מלבד פיתוח טכנולוגיה שתאפשר הורדת מחירים.
לפי חלקו השני של המשפט ,אין זה הגיוני שיהודה יקבע שהוא אינה מפנה משאבים לשום דבר מלבד פיתוח טכנולוגיה להורדת
מחירים (כלומר הוא יפנה כסף רק לצורך פיתוח טכנולוגיה זו) ובמקביל להמשיך להשקיע כספים בפרסום מוצרי החברה.
התשובה נפסלת.
תשובה " :4טועה מי שחושב שבעיני הצרכנים מחיר נמוך אינו הגורם העיקרי בהעדפת מוצר של חברה מסוימת על פני מוצר
מתחרה" ,אמר יהודה ,מנכ"ל חברה לייצור נעלים" .לכן החלטתי להמשיך להשקיע בפרסום של מוצרי החברה ולא להפנות את
כל המשאבים לפיתוח טכנולוגיה שתאפשר הורדת מחירים".
לפי משפט זה ,יהודה מאמין שמחיר נמוך הוא הגורם העיקרי בהעדפת מוצר ,בהתאם לכך נצפה שהוא ישקיע בפיתוח
טכנולוגיה להורדת מחירים ולא בפרסום מוצרים .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1כששמעתי את תקליטה החדש של "הדס והחרישיים" לא האמנתי למשמע אוזניי :הלהקה ,שלמרות מה שהיה יכול
להשתמע משמה נודעה בתור חלוצת מוזיקת הרעש בארץ ,בחרה לשנות את סגנונה ולנגן את שמה.
שמה של הלהקה מצביע על מוסיקה חרישית ושקטה .למרות מה שהיינו מצפים משמה היא למעשה יוצרת מוסיקה רועשת,
אולם בתקליטה החדש היא מפתיעה את המאזין ומחליטה לנגן בהתאם לשמה ,כלומר בחרישיות .הקשר הלוגי נשמר ,זוהי
התשובה הנכונה.
תשובה  :2כששמעתי את תקליטה החדש של להקת "לירן והרעשניים" לא האמנתי למשמע אוזניי :הלהקה ,שכפי שמשתמע
משמה נודעה בתור חלוצת מוסיקת הרעש בארץ ,בחרה לסטות מסגנונה ולנגן מוסיקה ההולמת את שמה.
אם סגנון הלהקה הינו מוסיקת רעש ,סטייה מסגנונה יהיה נגינה שקטה ורגועה ,נגינה שכזו לא תהלום את שם הלהקה "לירן
והרעשניים" ממנה נצפה לנגן בעוצמה רבה .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3כששמעתי את תקליטה החדש של להקת "הדס והחרישיים" לא האמנתי למשמע אוזניי :הלהקה ,שכפי שמשתמע
משמה נודעת בתור מובילת המהפכה השקטה בארץ ,בחרה לסטות מסגנונה ולנגן מוסיקה ההולמת את שמה.
אם סגנון הלהקה הוא מוסיקה שקטה ,סטייה מסגנונה יהיה נגינה רועשת וחזקה ,נגינה שכזו לא תהלום את שם הלהקה "הדס
והחרישיים" ממנה נצפה לנגן בשקט .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.

תשובה  :4כששמעתי את תקליטה החדש של להקת "לירן והרעשניים" לא האמנתי למשמע אוזני :הלהקה ,שלמרות מה שהיה
אפשר להבין משמה נודעה בתור אחת מבשורות המהפכה הרועשת בארץ .כאן כבר אפשר לפסול את התשובה!
שמה של הלהקה מצביע על מוסיקה רועשת וחזקה ,בהתאם לכך אנו נצפה שהלהקה תהיה אחת מבשורות המהפכה הרועשת
בארץ .השימוש במילת הקישור "למרות" המביעה ניגוד אינו מתאים במשפט זה .התשובה נפסלת.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
המרצה מאמין כי מי שלקח קורס בחירה בנושא "יצירתו של שלום עליכם" מצליח יותר בהבנת החומר בקורס החובה ולכן
מקבל ציונים גבוהים יותר .אנחנו מעוניינים להחליש מסקנה זו:
תשובה  :1אם לקורס הבחירה מתקבלים רק תלמידים בעלי ציונים גבוהים ,סביר כי גם ציונם בקורס החובה יהיה גבוה,
כנראה בשל יכולת למידתם הטובה או חוכמתם ולא בשל הנוכחות בקורס הבחירה לפני קורס החובה .תשובה זו מציעה הסבר
חלופי לתופעה בה הבחין המרצה וכך מחלישה את מסקנתו .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2העובדה שכלל ממוצע הציונים בקורס החובה היה נמוך מאוד אינה מעידה דבר על התלמידים שלמדו גם בקורס
הבחירה .הנתון אינו מחזק ואינו מחליש את המסקנה ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :3העבודה שכמחצית מהתלמידים בקורס החובה לא השתתפו בקורס הבחירה אינה מספיקה ,לא צוין אם מחצית
תלמידים זו קיבלה ציון נמוך או גבוה ביחס לממוצע הציונים .הנתון אינו מחזק ואינו מחליש את המסקנה ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4העובדה שקורס הבחירה נחשב לקל יותר מקורס החובה מעידה שקל להצליח בקורס הבחירה .הדבר אינו מעיד דבר
על ההצלחה בקורס החובה ,הנתון אינו מחזק ואינו מחליש את המסקנה ,התשובה אינה נכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לפי חסידי אסכולת הביצוע האותנטי חשוב להשתמש בתווים ממקור מוקדם ככל האפשר על מנת להתאים את היצירה למקור,
לכוונותיו של מלחין היצירה .מתנגדי האסכולה טוענים שהעיקר ביצירה הוא ההבעה המוסיקלית האישית ,ולא הנאמנות
למקור .הפסקה דנה בחשיבות הנאמנות למקור היצירה ,ומכאן אנו מבינים ששאלת המחלוקת היא "האם הנאמנות למקור
היא קריטריון מרכזי בקביעת איכותו של ביצוע מוסיקלי?" .תשובה מספר  3היא הנכונה.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לפי מסקנת החוקרים ,קיום גבול ביננו לבין מוקד סכנה גורם לנו לחשוב שאנחנו יחסית מוגנים ממנה .בהתאם לכך נחפש
תשובה לפיה הנבדקים שהיו מעבר לגבול של רעידת האדמה ירגישו מוגנים ויתאכסנו במלון באיידהו למרות רעידת האדמה
באורגון ,ואילו נבדקים ששהו באותה מדינה בה הייתה רעידת אדמה לא ירגישו מוגנים ויהיו פחות נכונים להתאכסן במלון
באיידהו במידה והתרחשה רעידת אדמה במדינה זו .תשובה מספר  3מתארת זאת בדיוק ,זוהי התשובה הנכונה.

הבנת הנקרא
 .18התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
המשפט "האמנות המקומית החלה להטמיע מוטיבים זרים" (שורה  )0מעיד על כך שביצירותיהם של המילטים אפשר היה
לזהות רעיונות סגנונות הלקוחים מתרבויות אחרות .אין אנו יודעים מהו המקור לרעיונות אלו ,האם זה בשל ייבוא יצירות אמנות
מתרבויות אחרות או בשל אמנים שהיגרו למילטוס מארצות שכנות ,לא ניתן להסיק בוודאות את המסקנות הללו ולכן תשובות 122
נפסלות .התשובה הנכונה היא תשובה .4

 .19התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
לפי שורות  19-11בפסקה השנייה ,עולה השערה כי בתחום התרבות המילטית נוצר מפגש עם תרבויות אחרות אשר הוביל
להתהוות המחשבה המילטית .הפסקה השלישית מתארת את חוסר היציבות השלטונית ביוון אשר הוביל למפגש בין תרבויות
(שורה  )11ואפשר את צמיחת המחשבה המילטית .כך מציגה הפסקה השלישית הסבר משלים להשערה המועלית בפסקה
השנייה ,תשובה מספר  2היא הנכונה.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לפי שורה ":22המתמטיקה הבבלית והמתמטיקה המצרית כללו בעיקר פרוצדורות לפתרון בעיות חישוביות והנדסיות
מעשיות...היוונים קיבלו מן הבבלים והמצרים את הידע המתמטי המעשי ,אך גם פיתחו מתוכו תורות מופשטות
כגון..הגאומטריה האאוקלידית" .מכאן שהבבלים והמצרים פיתחו מתמטיקה לבעיות הנדסיות מעשיות ,למשל לצרכי
חקלאות ,והיוונים התבססו על פתרונות אלה ופיתחו משם מתמטיקה מופשטת ותיאורטית יותר ,כמו הוכחת משפט בהנדסה
הנוגע למצולעים .תשובה מספר  1היא הנכונה.
תשובה  :2הידע מתמטי שהגיע ליוון לא הגיע בזכות קשר מסחר אלא בזכות העברת מידע תיאורטי לפתרון בעיות מעשיות.
התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3לפי הפסקה השלישית ,תנאי יציבות שלטונית ומערכות כהונה חזקות אינן מאפשרות שיתוף תרבותי ,באופן כזה
היוונים לא היו לומדים את המתמטיקה המצרית או הבבלית ואולי לא היו יכולים להוכיח משפטים הנדסיים .התשובה אינה
נכונה.
תשובה  :4כאמור ,המצרים והבבלים השתמשו במתמטיקה לפיתוח בעיות מעשיות לצרכי חקלאות ,מסחר ,מיסוי וכ'ו ,ולא
עסקו בשאלות גיאומטריה תיאורטיות .התשובה אינה נכונה.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה  :1לפי שורה  ,24היוונים קיבלו מן הבבלים והמצרים את הידע המתמטי המעשי ,אך גם פיתחו מתוכו תורות מופשטות
שונות .מכאן שפיתוח התורות המופשטות הוביל לידע גדול יותר של היוונים לעומת המצרים והבבלים .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2לפי שורות  ,24-22היוונים השתמשו בידע המתמטי המעשי ופיתחו ממנו תורות מופשטות ,כגון תורת המספרים
והגיאומטריה האאוקלידית .מכאן שתורות אלה לא פותחו כמענה לבעיות מעשיות בלבד אלה לפיתוח חשיבה תיאורטית .זוהי
התשובה הנכונה.
תשובה  :3לפי שורה  ,22היוונים הם שהביאו לעולם את מושגי האקסיומה ,ההגדרה וההוכחה ,ולא המצרים והבבלים.
התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4לא צוין כלל שתורת המספרים והגאומטריה האאוקלידית הוחלפו במושגי האקסיומה ,ההגדרה וההוכחה .כלל
הגורמים המתוארים התפתחו והתקיימו במקביל אלה לאלה .התשובה אינה נכונה.
 .22התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לפי שורה " :26האסטרונומיה הבבלית והאסטרונומיה המצרית הסתכמו במאגר ידע עצום של תצפיות" ,כלומר התרבויות הלוו
תרמו להתפתחות המחשב במדעית במילטוס אמצעות ידע שמקורו בתצפיות .תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .23התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1חוסר היציבות השלטונית אינה מדגימה את "האופן שלא היה לו תקדים" ,וודאי היו ארצות רבות אחרות בהן
הייתה חוסר יציבות שלטונית .התשובה אינה נכונה.

תשובה  :2פתרון בעיות חישוביות והנדסיות מעשיות (שורות  )22-23היה בתרבות הבבלית והמצרית ,ולכן הוא אינו יכול
להדגים חשיבה באופן שלא היה לו תקדים בעיר היוונית מילטוס .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3יצירת מאגר ידע עצום של תצפיות וחיזויים (שורה  )26היה בתרבות הבבלית והמצרית ,ולכן הוא אינו יכול להדגים
חשיבה באופן שלא היה לו תקדים בעיר היוונית מילטוס .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4לפי השורות האחרונות ,האסטרונומים היוונים פעלו מתוך ניסיון להבין את מה שעומד מאחורי התצפיות הרבות של
הבבלים והמצרים ,חשיבה זו הייתה באופן שלא היה לו תקדים היות והמצרים והבבלים רק צפו ולא ניסו להבין מה עומד
מאחורי התצפיות הללו .זוהי התשובה הנכונה.

פרק חשיבה מילולית :2
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אנלוגיות
.1

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
כבוי הוא משהו שאף אחד לא הדליק אותו.
( )1מי שעילג מדבר באופן רעוע.
( )2לכוד הוא מישהו שאדם אחר כלא אותו.
( )3מישהו הילל משהו שאינו גרוע.
( )4מחוספס הוא משהו שאף אחד לא ליטש אותו.

.2

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
על מנת לסחוט יש להשתמש באיומים.
( )1לכפור פירושו לא להודות בהאשמות.
( )2להפר פירושו לא לקיים הבטחות.
( )3לשכנע פירושו לגרום לאדם אחר להאמין בדעות שלך או לשנות את הדעות שלו.
( )4על מנת להוכיח יש להשתמש בראיות.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
יש נטייה לבטוח במשהו אמין.
( )1אדם קנאי נוהג לקנא הרבה.
( )2יש נטייה להתעלם ממשהו זניח.
( )3אין צורך לרסן את מי שכבר מאופק.
( )4אין צורך לוודא את מה שכבר וודאי.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
פקו ברכיו היות ומישהו אחר הפחיד אותו.
( )1רפו ידיו היות ומישהו אחר ייאש אותו.
( )2מי שקפץ ידו לא תרם.
( )3מישהו חטא בעצמו ולכן נקפו ליבו.
( )4מי שלא מחל סימן שיש בליבו.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
טל מורכב מהרבה אגל.
( )1קרחון הינו קרח גדול.
( )2גשם מורכב מהרבה טיפות ,טיפות עשויות מים.
( )3עץ מכיל הרבה ענפים ,אך הוא מכיל גם גזע ,שורשים ועוד.
( )4נסורת מורכבת מהרבה שבב (ים).

.6

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
המילה "קורטוב" נועדה להביע כמות קטנה שאינה מדויקת.
( )1המילה "רגע" נועדה להביע זמן קצר (קטן) שאינו מדויק.
( )2חיריק הינו אחד מסימני הניקוד.
( )3מטר הינו יחידת מרחק מדוייקת.
( )4דממה הינה מצב בו אין קול כלל.

הבנה והסקה
.7

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
לפי דברי סטודרד" ,אנו לומדים לעשות על ידי החשיבה על מה שאנו עושים" ,מכאן שחשיבה על מעשה שאנו עושים היא
שתוביל ללמידה כיצד לבצע את המעשה .או במילים אחרות -הלמידה כיצד לעשות דבר מה היא תוצר של חשיבה על המעשה
שנעשה .תשובה מספר  2היא הנכונה.

.8

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
לפי תשובתה של האם אנחנו מחפשים אחד משני משפטים ,או :דורסי לילה  בעלי עיניי בקדמת ראשם ,או את המשפט
ההופכי :עיניים שלא בקדמת ראש (כלומר עיניים בצידי הראש)  לא דורסי לילה ,כלומר דורסי יום .נחפש את התשובה
שתתאים למשפטים שאנו מחפשים:
תשובה  :1עיניהם של כל דורסי הלילה מצויות בצידי ראשם ,דורסי לילה  עיניים בצידי ראשם .התשובה אינה מתאימה
למשפט אותו אנו מחפשים ולכן נפסלת.
תשובה  :2אין דורסי יום שעיניהם מצויות בקדמת ראשם ,דורסי יום  עיניהם לא בצידי ראשם .המשפט הופכי למשפט אותו
אנו מחפשים ,הוא אינו מעיד דבר על דורסי לילה או על מיקום העיניים שלהם ולכן התשובה נפסלת.

תשובה  :3כל העופות הדורסים שעיניהם מצויות בצידי ראשם אינם דורסי לילה ,עיניים בצידי הראש  לא דורסי לילה,
משפט זה מתאים בדיוק למשפט אותו אנו מחפשים ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4רק עופות דורסים שעיניהם מצויות בקדמת ראשם הם דורסי יום .דורסי יום  עיניים מצויות בקדמת הראש.
התשובה אינה מתאימה למשפט אותו אנו מחפשים ולכן התשובה נפסלת.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
לפי חלקה השני של הפסקה ,המאה העשרים ובאופן ספציפי אמצעי תקשורת ההמונים שהתפתחו בתקופה זו ,הדגישו את
חשיבות התקשורת בחיי החברה ,והביאו לידי הסתעפות של ענף התקשורת מתוך הסוציולוגיה .מכאן שאמצעי תקשורת
ההמונים הם שמשפיעים העיקריים על התפתחות מדע התקשורת כענף אקדמי נפרד .תשובה מספר  4היא הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
( )1בקטע נאמר שצלאח א-דין כבש את ירושלים מידי הצלבנים בשנת  ,1111ומכאן שירושלים נכבשה ע"י הצלבנים עוד לפני
שנה זו .הטענה עולה מן הטקסט ולכן התשובה נפסלת.
( )2הקטע עוסק במעמד היהודים והמוסלמים בעת כיבוש ירושלים על ידי הצלבנים ,ואינו מתייחס למעמדם לפני הכיבוש
הצלבני .הטענה אינה עולה מן הטקסט ולכן זוהי התשובה הנכונה.
( )3הקטע מתאר מה קרה ליהודים ולמוסלמים לאחר כיבוש ירושלים על ידי הצלבנים" -רובם נרצחו באכזריות ,יש מהם
שנמכרו לעבדות ונידונו להמרת דת ,וכל היתר גורשו" .בעקבות כל מעשים אלו ניתן להסיק שלא נותרו מוסלמים ויהודים
בירושלים לאחר הכיבוש ,מי שנותר גורש מירושלים .הטענה עולה מן הטקסט ולכן התשובה נפסלת.
( )4לפי הקטע ,הצלבנים שכבשו את ירושלים כילו זעמם בתושבי העיר ,ורבים מהיהודים והמוסלמים נרצחו באכזריות ,לפיכך
ניתן להסיק שכיבוש ירושלים ע"י הצלבנים לווה באלימות רבה .הטענה עולה מן הטקסט ולכן התשובה נפסלת.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
ווילס מתאר את התהליך הארוך והאיטי של למידת מיקום הרהיטים בחדר חשוך לאורך חודשים ,ולאחר מכן את הגילוי
המהיר שהגיע בסוף ,לפיו מוצאים את מתג החשמל ואז רואים את כל החדר המואר ואת הרהיטים שבו .בין שני מצבים אלו
(החדר החשוך לעומת החדר המואר) יש ניגודיות רבה ,בעיקר של הזמן שלוקח להכיר את מיקמם של הרהיטים .תאור זה
מדגיש את הניגוד בין תהליך החקירה הארוך והאיטי לרגע הגילוי המהיר בסופו .תשובה מספר  3היא הנכונה.

השלמת משפטים
 .12התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  :1שטיינבוק טוען שמתן עצות לאנשים הוא פעולה בעלת ערך רב .הוא כותב בספרו" :לעולם אל תהסס לתת עצה ,שכן
הבורים לא יכולים לתפקד בלעדיה ,אולם החכמים אינם מסוגלים לפעול בלעדיה".
לפי ספרו של שטיינבוק ,גם הבורים וגם החכמים אינם יכולים לתפקד ללא עצה .מילת הקישור "אולם" נועדה להביע ניגוד ,אך
במשפט זה אין ניגוד אלא התאמה .התשובה נפסלת.
תשובה  :2שטיינבוק טוען שמתן עצות לאנשים הוא פעולה חסרת תועלת .הוא כותב בספרו" :לעולם את תיתן עצה ,שכן
הבורים לא יכולים בלעדיה ואילו החכמים אינם זקוקים לה אך מעריכים אותה".
אם הבורים לא יכולים ללא עצה ,והחכמים מעריכים אותה ,נצפה ששטיינבוק כן יעודד מתן עצה היות והיא מביאה תועלת.
הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.

תשובה  :3שטיינבוק טוען שמתן עצות לאנשים הוא פעולה חסרת תועלת .הוא כותב בספרו" :לעולם אל תיתן עצה ,שכן
הבורים לא ישכילו להבינה ,ואילו החכמים אינם זקוקים לה".
לפי ספרו של שטיינבוק ,בורים לא יבינו עצה שתיתן וחכמים אינם זקוקים לעצה ,ולכן אין טעם לתת עצות .הקשר הלוגי נשמר,
זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4שייטנבוק טוען שמתן עצות לאנשים הוא פעולה בעלת ערך רב .הוא כותב בספרו":לעולם אל תיתן עצה ,שכן הבורים
לא זקוקים לה ,והחכמים אינם נוטים להקשיב לה".
בספרו של שטיינבוק מומלץ לא לתת עצה היות והבורים לא זקוקים לה והחכמים לא יקשיבו לה .הדבר אינו מתיישב עם
תחילת המשפט ,שם שטיינבוק טוען שכדאי לתת עצות ושזו פעולה פעלת ערך רב .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.

 .13התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה  :1פרופסור עפרון חולק על הטענה כי פרסום מהדורה מעודכנת של הספר "מבוא לפסיכולוגיה" מדי שנה בשנה הוא
מהלך מסחרי בלבד ,אלא צעד המתחייב מתכיפות החידושים במחקר הפסיכולוגי .לכן אין להתפלא שהוא יצא נגד הכוונה
להמשיך להוציא לאור מהדורות חדשות של הספר בתדירות שכזו.
לפי המשפט ,פרופסור עפרון מאמין שצריך להוציא מהדורה מחודשת של הספר בכל שנה מחדש היות והמחקר הפסיכולוגי
כולל חידושים רבים .לכן אנו כן נתפלא שהוא יוצא נגד הכוונה להמשיך להוציא לאור את הספר בתדירות זו .הקשר הלוגי נפגע,
התשובה נפסלת.
תשובה  :2פרופסור עפרון סבור כי פרסום מהדורה מעודכנת של הספר "מבוא לפסיכולוגיה" מדי שנה בשנה אינו מהלך מסחרי
בלבד ,אלא צעד המתחייב מתכיפות החידושים במחקר הפסיכולוגי .לכן אין להתפלא שהוא יצא נגד הכוונה להפסיק להוציא
לאור מהדורות חדשות של הספר בתדירות שכזו.
לפי המשפט ,פרופסור עפרון מאמין שצריך להוציא מהדורה מחודשת של הספר בכל שנה מחדש היות והמחקר הפסיכולוגי
כולל חידושים רבים .לכן אנחנו לא נתפלא שהוא מתנגד לכוונה להפסיק להוציא מהדורות מחודשות בתדירות גבוהה ,אלא
מעודד הוצאה בתדירות שכזו .הקשר הלוגי נשמר ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3פרופסור עפרון חולק על הטענה כי פרסום מהדורה מעודכנת של הספר "מבוא לפסיכולוגיה" מדי שנה בשנה אינו
מהלך מסחרי בלבד ,אלא צעד המתחייב מתכיפות החידושים במחקר הפסיכולוגי .לכן התפלאתי לשמוע שהוא יצא נגד הכוונה
להמשיך להוציא לאור מהדורות חדשות של הספר בתדירות שכזו.
פרופסור עפרון חולק על הטענה כי פרסות מהדורה מחודשת בכל שנה בשנה אינו מהלך מסחרי בלבד ,כלומר הוא חושב
שמדובר במהלך מסחרי בלבד .בהתאם לכך ,נצפה ולא נופתע ,שהוא יוצא נגד הכוונה להמשיך להוציא לאור מהדורות
מחודשות של הספר בתדירות שכזו .התשובה נפסלת.
תשובה  :4פרופסור עפרון תומך בטענה כי פרסום מהדורה מעודכנת של הספר "מבוא לפסיכולוגיה" מדי שנה בשנה הוא מהלך
מסחרי בלבד ,שאין לו הצדקה לנוכח כמות החידושים במחקר הפסיכולוגי .לכן לא התפלאתי לשמוע שהוא יצא נגד הכוונה
להפסיק להוציא לאור מהדורות חדשות של הספר בתדירות שכזו.
פרופסור עפרון מאמין שהוצאה מחודשת של הספר בכל שנה מחדש הינו מהלך מסחרי בלבד ,לכן כן נתפלא לשמוע שהוא
מתנגד להפסקת ההוצאה לאור של המהדורות המחודשות של הספר בתדירות שכזו .נצפה שהוא ירצה להפסיק להוציא את
הספר בתדירות כ"כ גבוהה .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.

 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
תשובה  :1בספרה אודות הגורמים המשפיעים על שביעות רצונם של עובדים במקום עבודתם ,ד"ר שלו טוענת כי רמת המרמור
בעבודה ורמת הסיפוק ממנה הן שני מדדים המתארים את אותו המצב מזוויות מנוגדות ,ולפיכך ירידה של אחת מהן כרוכה

בהכרח בעליית האחרת .לדוגמה ,שיפור תנאי העבודה של עובד מסוים לא יפחית את מידת המרמור שהוא חש ,אך יביא לידי
העלאת רמת הסיפוק שלו מן העבודה.
לפי ד"ר שלו ,רמת מרמור ורמת סיפוק הן שני מדדים המתארים את אותו המצב ,ולכן עלייה של האחת תוביל בהכרח לירידה
של האחרת .ההסבר בהמשך אמור להדגים תיאוריה זו ,אולם במקרה המתואר רמת הסיפוק של העובד עלתה ואילו רמת
המרמור של אותו העובד לא פחתה .הדוגמה לא באמת מדגימה את דבריה של ד"ר שלו ,התשובה נפסלת.
תשובה  :2בספרה אודות הגורמים המשפיעים על שביעות רצונם של עובדים במקום עבודתם ,ד"ר שלו טוענת כי רמת המרמור
בעבודה ורמת הסיפוק ממנה אינן שני מדדים המתארים את אותו המצב מזוויות מנוגדות ,ולפיכך ירידה של אחת מהן אינה
כרוכה בהכרח בעליית האחרת .לדוגמה ,שיפור תנאי העבודה של עובד מסוים יפחית את מידת המרמור שהוא חדש ,ואף יביא
לידי העלאת רמת הסיפוק שלו מן העבודה.
לפי ד"ר שלו ,רמת מרמור ורמת סיפוק הן שני מדדים המתארים מצבים שונים ,ולכן עלייה של האחת לא תוביל בהכרח לירידה
של האחרת .ההסבר בהמשך אמור להדגים תיאוריה זו ,אולם במקרה המתואר רמת הסיפוק של העובד עלתה ואילו רמת
המרמור של העובד ירדה .הדוגמה לא באמת מדגימה את דבריה של ד"ר שלו ,התשובה נפסלת.
תשובה  :3בספרה אודות הגורמים המשפיעים על שביעות רצונם של עובדים במקום עבודתם ,ד"ר שלו טוענת כי רמת המרמור
בעבודה ורמת הסיפוק ממנה הן שני מדדים המתארים את אותו המצב מזוויות מנוגדות ,ולפיכך עלייה של אחת מהן כרוכה
בהכרח בעלייה של האחרת .כאן כבר אפשר לפסול את התשובה!
לפי דברי ד"ר שלו ,רמת מרמור ורמת סיפוק הן שני מדדים המתארים את אותו המצב מזוויות מנוגדות ולכן נצפה שעלייה של
האחת תוביל לירידה של האחרת ולא לעלייה שלה .הקשר הלוגי נפגע ,התשובה נפסלת.
תשובה  :4בספרה אודות הגורמים המשפיעים על שביעות רצונם של עובדים במקום עבודתם ,ד"ר שלו טוענת כי רמת המרמור
בעבודה ורמת הסיפוק ממנה אינן שני מדדים המתארים את אותו מצב מזוויות מנוגדות ,ולפיכך ירידה של אחת מהן אינה
כרוכה בהכרח בעליית האחרת .לדוגמה ,שיפור תנאי העבודה של עובד מסוים יכולה להפחית את מידת המרמור שהוא חש ,אך
לא יביא לידי העלאת רמת הסיפוק שלו מן העבודה.
לפי ד"ר שלו ,רמת ומרמור ורמת סיפוק הן שני מדדים המתארים מצבים שונים ,ולכן ירידה של האחת לא תוביל בהכרח
לעלייה של האחרת .בהתאם לכך מובאת דוגמה לפיה ירידה ברמת המרמור לא הובילה לעלייה ברמת הסיפוק .הדוגמה אכן
מדגימה את דברי ד"ר שלו ,זוהי התשובה הנכונה.
 .15התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
לפי דברי מבקר האומנות ,אנו מבינים ששלכת ונדידת ציפורים הינם מאפיינים של הסתיו ,ושמאפיינים אלה יכולים להעיד על
עצבות בתרבויות מסוימות ,אך אינם קיימים בהכרח בתרבויות אחרות .לכן במדינה בה אין שלכת או נדידת ציפורים ,לא נוכל
להשתמש בסתיו כמוטיב המתאר עצבות .תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
תשובה  :1העובדה ששלומי נעדר משיעור החזרה לקראת המבחן ,ובכל זאת קיבל ציון גבוה מהציון שקיבל דני ,מחזקת את
טענתו של שלומי לפיה הוא מוכשר יותר מדני במתמטיקה .הטענה אינה מחלישה את שתי הטענות ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :2שלומי השקיע זמן רב יותר מדני בהכנה למבחן ,ולכן הוא קיבל ציון גבוה מהשני .ציונו הגבוה אינו מעיד שהוא
מוכשר יותר מדני במתמטיקה או שהוא התחנף למורה ,אלא רק מעיד של כך שהוא השקיע זמן רב בלימודיו .הטענה מחלישה
את שתי הטענות האחרות ולכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3אם חנופה משפיעה על תוצאת הבחינה במתמטיקה רק כאשר החנפן הוא אדם מוכשר ,אז ייתכן ששלומי מוכשר
במיוחד ובנוסף שהוא התחנף למורה ,ואלו הן הסיבות לציונו הגבוה .הטענה יכולה לחזק את שתי הטענות האחרות ,ולא
להחליש ,ולכן התשובה נפסלת.

תשובה  :4טענותיהן המקוריות של שלומי ודני נוגעות למבחן במתמטיקה ,ולחנפנותו או כשרונו של שלומי במקצוע
המתמטיקה ,ולכן המבחן בספרות אינו רלוונטי כלל לשאלה .הטענה אינה מחלישה את שתי הטענות ולכן התשובה נפסלת.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לפי תנאי השאלה ,לאחר שאחותו של יוסי החליפה בין הפתקים ,שום מגירה אינה מסומנת עוד בפתק הנכון .כאשר יוסי ניגש
למגרה המסומנת בפתק "כדורים ובובות" אנחנו יודעים שבמגרה זו לא יכולים להיות גם כדורים וגם בובות ,אלא רק כדורים או רק
בובות .הוא מוציא מהמגירה בובה ,ולכן אנו יודעים שמגירה זו מכילה בובות בלבד.
נותרו זוג מגירות ,מגירה עם פתק "כדורים" ומגירה עם פתק "בובות" .אם המגירה בה באמת יש כדורים ובובות יחד תהיה
בתוך המגירה עם הפתק "בובות" ,אז נישאר עם מגירה המכילה בתוכה רק כדורים ובעלת פתק "כדורים" .המצב אינו מתאים לתנאי
השאלה ,ולכן אנו מבינים שהמגירה בתוכה יש גם כדורים וגם בובות חייבת להיות מאחורי הפתק "כדורים" ואילו המגירה המכילה רק
כדורים נמצאת מאחורי הפתק "בובות" .תשובה מספר  1מתיישבת עם המקרה שתיארנו -יוסע יכול לדעת בוודאות שהמגירה המסומנת
בפתק "כדורים" היא המגירה המכילה גם כדורים וגם בובות .תשובה מספר  1היא הנכונה.

הבנת הנקרא
 .18התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  :1לא צוין שום מקרה בו שני המשתתפים מקבלים סכום הגדול פי ארבעה מהסכום המקורי ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2לפי שורה 3ף הטלת המטבע קובעת מי יציע כיצד לחלק את הכסף ,ולא קובעת כיצד הכסף עצמו מתחלק .התשובה
אינה נכונה.
תשובה  :3לפי שורות  ,4-2אם המשיב נענה להצעה -ההצעה מתקיימת וכך שני הצדדים מקבלים כסף ,ואם המשיב דוחה את
ההצעה -שני הצדדים לא מקבלים כסף .מכאן שהמציע מקבל כסף רק אם המשיב הסכים להצעתו .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4לפי שורה  ,2אם המשיב דוחה את ההצעה -שני הצדדים לא מקבלים כסף ,כך שאין זה נכון לקבוע שהמשיב מקבל
כסף בכל מקרה .התשובה אינה נכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לפי שורות  ,11-12המין האנושי מעדיף תגובות רגשיות ,לכאורה לא רציונליות ,להצעות הוגנות מצד הזולת ,שכן תגובות אלו
המריצו את הזולת לנהוג ביתר הגינות בעתיד .דוגמה לתגובה רגשית שאינה רציונלית היא הבעת זעם .שאר התשובות מתארות
חשיבה רציונלית המתקבלת בשלב שילוב של גורמים שונים .תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לפי הפסקה השנייה ,המין האנושי התפתח בקבוצות קטנות וכי מפגשים חד פעמיים היו נדירים (שורה  ,)13כלומר לרוב אנשים
הכירו אלה את אלה ופגשו אחד את השני שוב ושוב .מכאן שהתנאים שבהם התפתחה מערכת התחושות האנושית התאפיינו,
לדברי נובק ,במידה מועטה של זרות ובמגעים חוזרים ונשנים .תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לפי הפסקה השנייה ,ראשית עלינו להבין את הבדיחה ורק לאחר מכן נצחק ממנה .הבנה של בדיחה תתבצע בצידה השמאלי
תחתון של קליפת המוח ,ואילו תגובה רגשית לבדיחה תבוא ממבנה עמוק במוח המכונה "אמיגדלה".

תשובה  :1לא ייתכן שתהיה פעילות באמיגדלה ,המביעה תגובה רגשית לבדיחה ,מבלי שתקדים אותה פעילות בחלק השמאלי
התחתון של קליפת המוח ,שם תתרחש הבנת הבדיחה .אנחנו חייבים להבין בדיחה לפני שנגיב אליה באופן רגשי ונצחק ממנה.
זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2ייתכן מקרה בו ישנה פעילות בחלק השמאלי התחתון של קליפת המוח ללא פעילות באמגידלה ,מקרה כזה מתאר
למעשה מצב בו הבנו בדיחה אך לא צחקנו ממנה ,הדבר כמובן קורה בחיים האמיתיים ואף מתואר בהמשך הקטע .התשובה
נפסלת.
תשובה  :3במידה ולא הצלחנו להבין בדיחה מסוימת ,נראה היעדר פעילות בחלק השמאלי התחתון של קליפת המוח וכן היעדר
פעילות באמיגדלה .הדבר אפשרי ולכן התשובה נפסלת.
תשובה  :4המקרה הקלאסי המתואר הוא בדיחה אותה הבנו ,ומכאן שנראה פעילות בחלק השמאלי התחתון של קליפת המוח,
ולאחר מכן צחקנו מהבדיחה ,כלומר הבענו תגובה רגשית בעזרת האמיגדלה .הדבר אפשרי ולכן התשובה נפסלת.
 .22התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דבריו של וינוד גואל נאמרים ביחס לשאלה המחקרית "מדוע יש אנשים שבדיחות אינן מצחיקות אותם אף שהם בבירור
מבינים אותם (שורה  ,)12ומכאן שההבדלים הבין אישיים המתוארים הם הבדלים בין אנשים הצוחקים מבדיחות שהם מבינים
לבין אנשים שאינם צוחקים מבדיחות שהם מבינים .תשובה מספר  3היא הנכונה.
 .23התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  :1הקטע לא התייחס כלל ל"חוש הומור מפותח" ,לא הסביר מהו חוש הומור שכזה או מתי הוא מתקיים .התשובה
אינה נכונה.
תשובה :2הקטע התייחס לתגובות הנוירולוגיות לבדיחות ,ולא עסק בשאלה מה גורם לקומדיה טלוויזיונית להיות מצחיקה.
אומנם הוזכרו בקטע שתי קומדיות ,אך לא הוסבר מה גורם להן להיות מצחיקות .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3הקטע מתאר מחקר חדש העוסק בקשר בין תגובות נוירולוגיות לבדיחות והומור ,ולכן כותרת מתאימה תהיה
"חידושים בנוירולוגיה של ההומור .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4הקטע לא עוסק בליקויים מוחיים אלא במצבים תקינים .התשובה אינה נכונה.

פרק חשיבה כמותית :1
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התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' :שימוש בנוסחת אחוזים.
לפי הגרף השני ,עלות טיול בן  12יום לשוודיה עולה  699שקלים .שהייה בבת מלון הינה  42%ממחיר הטיול ,נציב בנוסחת
אחוזים:

45*600 45*6

 45*6  270
100
1

 ,תשובה מספר  3היא הנכונה.

דרך פתרון ב'" :שיטת המלצר".
לפי הגרף השני ,עלות טיול בן  12יום לשוודיה עולה  699שקלים .שהייה בבת מלון הינה  42%ממחיר הטיול .נחשב לפי
"תבניות" של .19%
 19%מתוך  699הינם .69
 49%הינם .249=49*69
 2%הינם .39=6922
 42%הינם  .219=249239תשובה מספר  3היא הנכונה.
דרך פתרון ג' :עבודה בעזרת .29%
לפי הגרף השני ,עלות טיול בן  12יום לשוודיה עולה  699שקלים .שהייה בבת מלון הינה  42%ממחיר הטיול.
 29%ממחיר הטיול הינם .399=69922
 19%ממחיר הטיול הינם .69
 2%ממחיר הטיול הינם .39
ולכן  42%הינם  , 50%  5%  300  30  270תשובה מספר  3היא הנכונה.

.2

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
על מנת לדעת כמה שילם ערן לכל הפחות נבדוק באיזו מן הסוכניות טיול בן  42יום לברזיל זול יותר ,וטיול בן  29יום לתאילנד
זול יותר ,נחבר בין שני הטיולים הזולים וכך נגיע לתוצאה:
טיול בין  42יום לברזיל עולה  1499בסוכנות "אביב" ו 1099-בסוכנות "גלובוס" ,לכן נבחר בטיול הראשון.
טיול בין  29יום לתאילנד עולה  1199בסוכנות "אביב" ו 1,199-בסוכנות "גלובוס" ,לכן שוב נבחר בראשון.

נחבר את מחיר שני הטיולים יחד , 1400  1700  3100 :תשובה מספר  1היא הנכונה.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' :בדיקת מחירי הטיול הכוללים.
על מנת לחשב את המחיר הממוצע ליום טיול יש לחלק את מחיר כלל הטיול במספר ימי הטיול .שימו לב שתשובות 122
בודקות שתיהן טיולים בני  29ימים ,ולכן לטיול הזול יותר מבין השניים יהיה גם מחיר ממוצע זול יותר ליום טיול .טיול בן 29
יום לשוודיה עולה  099דולרים וטיול בן  29יום לתאילנד עולה  1999דולרים ,ולכן הראשון זול יותר.
בנוסף יש לשים לב שתשובות  324בודקות שתיהן טיולים בני  39ימים ,ולכן לטיול הזול יותר מבין השניים יהיה גם מחיר
ממוצע זול יותר ליום טיול .טיול בן  39יום לשוודיה עולה  1299דולרים וטיול בן  39יום לתאילנד עולה  1299דולרים ,ולכן השני
זול יותר.
כעת נותר רק להשוות שתי התשובות שנותרו לנו:

900
מחיר ממוצע ליום טיול בטיול בין  29יום לשוודיה יהיה  45
20
1200
 40
30

 ,מחיר ממוצע ליום טיול בטיול בן  39יום לתאילנד יהיה

 ,תשובה  4קטנה מתשובה  1ולכן זוהי התשובה הנכונה.

דרך פתרון ב' :שימוש בנוסחת ממוצע לכל התשובות.
על מנת לחשב את המחיר הממוצע ליום טיול יש לחלק את מחיר כלל הטיול במספר ימי הטיול ,נחשב עבור על אחת מהתשובות
ונחפש את התשובה הנמוכה ביותר:

900
( )1טיול בן  29יום לשוודיה עולה  099דולרים ,ומכאן שהמחיר הממוצע ליום טיול הינו  45
20

.

1000
( )2טיול בן  29יום לתאילנד עולה  1999דולרים ,ומכאן שהמחיר הממוצע ליום טיול הינו  50
20

.

1500
( )3טיול בן  39יום לשוודיה עולה  1299דולרים ,ומכאן שהמחיר הממוצע ליום טיול הינו  50
30

.

1200
( )4טיול בן  39יום לשוודיה עולה  1299דולרים ,ומכאן שהמחיר הממוצע ליום טיול הינו  40
30

.

תשובה מספר  4היא הנמוכה ביותר ולכן זוהי התשובה הנכונה.

.4

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
על מנת לחשב את המחיר הממוצע ליום טיול יש לחלק את מחיר כלל הטיול במספר ימי הטיול .היות ושלושת המטיילים
יוצאים לטיול של  49יום ,אין צורך לחשב את הממוצע ,מספיק לחשב רק את מחיר כלל הטיול (על מנת לחשב את הממוצע
נצטרך לחלק כל אחת מהתשובות ב .49-היחס יישמר ומכאן שהמספר הגדול ביותר לפני החלוקה ב 49-יוותר המספר הגדול
ביותר גם לאחר החלוקה ב 49-ולכן חלוקה זו מיותרת ) .נבדוק עבור כל אחד מהנוסעים את המחיר הכולל לטיול לשוודיה דרך
סוכנות "אביב" ונבדוק מהי התוצאה הגבוהה ביותר:
( )1דנה -מחיר טיול אחד בן  49יום הינו  1699דולרים.
( )2משה -נרשם לשני טיולים בני  29יום כל אחד ,כל אחד מטיולים אלו עולה  099דולרים ,ולכן מחיר הטיול המלא יהיה
.1199=0992099

( )3רותי -נרשמה לטיול בן  22יום בעלות של  1299דולרים ,ולטיול בן  12יום בעלות של  199דולרים ,ולכן מחיר הטיול המלא
יהיה .1099=12992199
רותי שילמה את המחיר הגבוה ביותר ,תשובה מספר  3היא הנכונה.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' -סכום זוויות במשולש.
סכום זוויות במשולש שווה ל 119-מעלות .משולש זה מורכב מזווית של  09מעלות ,זווית בגודל  וזווית בגודל  , 4ניצור
משוואה:

  4  90  180
5  90  180
5  90
90
 18
5

 ,  תשובה מספר  3היא הנכונה.

דרך פתרון ב':יחס.
היות ומדובר במשולש ישר זווית ,אנו יודעים שסכום הזוויות החדות הינו  09מעלות .כמו כן ניתן לראות שזווית אחת גדולה פי
 4מהזווית השנייה ,כלומר היחס בין שתי הזוויות החדות הינו  ,1:4או  .x:4xנבנה משוואה:

x  4 x  90
5x  90
. x  18
הזווית הקטנה ,  ,שווה ל ,X-ולכן תשובה מספר  3היא הנכונה.
דרך פתרון ג' :הצבת התשובות.
נציב את התשובות השונות במקום  αונבדוק האם סכום זוויות המשולש שווה ל 119-מעלות .המשולש מורכב מחמש זוויות α
וזווית של  09מעלות.
(:   30 )1
 , 5*  90  5*30  90  150  90  240סכום הזוויות שונה מ 119-מעלות ,התשובה אינה נכונה.
(:   22.5 )2
 , 5*  90  5*22.5  90  112.5  90  202.5סכום הזוויות שונה מ 119-מעלות ,התשובה אינה נכונה.
(:   18 )3
 , 5*  90  5*18  90  90  90  180סכום הזוויות שווה ל 119-מעלות ,זוהי התשובה הנכונה.
( )4נמצאה תשובה נכונה ,התשובה נפסלת.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:

דרך פתרון א' :בדיקת התשובות.
היות ומדובר במספרים עוקבים ,ניתן להציב את התשובות במקום  ,bמכאן למצוא את  aו ,c-ולבדוק איזו תשובה מתאימה
לנתונים:
( ,b=6 )1מכאן ש.c=7 ,a=5-
 , c2  a2  72  52  49  25  24התוצאה אינה מתאימה לנתונים ולכן התשובה אינה נכונה.
( ,b=9 )2מכאן ש.c=10 ,a=8-
 , c2  a2  102  82  100  64  36זוהי התשובה הנכונה.
( ,b=12 )3מכאן ש.c=13 ,a=11-
 , c2  a2  132  112  169  121  48התוצאה אינה מתאימה לנתונים ולכן התשובה אינה נכונה.
( ,b=18 )4מכאן ש.c=19 ,a=17-
 , c2  a2  192  172  361  289  72התוצאה אינה מתאימה לנתונים ולכן התשובה אינה נכונה.
דרך פתרון ב' :בניית משוואה.
היות ומדובר במספרים עוקבים אנו מסיקים ש c-גדול מ b-ב ,1-ואילו  aקטן מ b-ב .1-לכן במקום  cנציב b+1 :ואילו
במקום  aנציב .b-1 :נפתח את המשוואה:

c2  a 2  36

(b  1)2  (b  1)2  36
b2  2b  1  (b2  2b  1)  36
b2  2b  1  b2  2b  1  36

4b  36
 b  9תשובה מספר  2היא הנכונה.

.7

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' :שימוש בחוקי מעגלים.
הזוויות   , נשענות על אותה הקשת .אנו יודעים שזווית היקפית הנשענת על קשת שווה לחצי מהזווית המרכזית הנשענת על
אותה הקשת ,כלומר

   0


2


2

 .  מכאן ש:

 ,  תשובה מספר  1היא הנכונה.

דרך פתרון ב' :הצבת מספרים.

נציב מספר מהראש ,למשל  .   100אנו יודעים שזווית מרכזית הנשענת על קשת גדולה פי  2מהזווית הההיקפית הנשענת

100
על אותה הקשת ,כלומר  50
2
100
 50  50  0
2

.8

 50 


2




2

 .  נציב את המספרים בביטוי:

 ,  תשובה מספר  1היא הנכונה.

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' -עבודה אלגברית:
נבודד את  aמהמשוואה:

a  21  b
כעת נציב זאת באי השוויון ונבודד את :b

b  21  b
2b  21
21
2
1
2

b

b  10

מכאן מתקיים בהכרח , b  11 :תשובה מספר  3היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :הצבת מספרים מהראש.
נציב מספרים מהראש וננסה לפסול שלוש תשובות בהתאם .למשל ,b=1 ,a=20 :הסכום שלהם אכן שווה ל 21-ו a-אכן גדול
מ .b-לפי הצבה זו תשובה מספר  2נפסלת היות ו a-אינו קטן מ ,29-גם תשובה  4נפסלת היות ו b-אינו גדול מ .1-תשובות 123
טרם נפסלו .ננסה הצבה נוספת ,b=10 ,a=11 :הסכום שלהם אכן שווה ל 21-ו a-אכן גדול יותר מ .b-לפי הצבה זו תשובה
מספר  1נפסלת היות ו a-אינו גדול מ .14-ההצבה עדיין מתאימה לתשובה מספר  ,3לא הצלחנו לפסול אותה ולכן זוהי התשובה
הנכונה.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' :הצבת מספרים.

1
1
נציב מספרים בהתאם לנתונים ונראה איזו מהתשובות גדולה מ .1-למשל , y  
2
2
1
1
( )2
1
 , 2  4  התשובה שלילית ,אינה גדולה מ 1-ולכן נפסלת.
()1
1
1
8


2
2

: x

1  1 1 1
 

2  2 2 2 1
 ,התשובה גדולה מ 1-ולכן לא נפסול אותה בינתיים ,ייתכן והיא נכונה.

(  2 )2
1
1
1
2
2
2

1
1
1 1
( ( )    0 )3
2
2
2 2

 ,התשובה אינה גדולה מ 1-ולכן נפסלת.

2

1  1 1 1 1
 , *     * התשובה אינה גדולה מ 1-ולכן נפסלת.
()4
2  2 2 4 8
הצלחנו לפסול שלוש תשובות ולכן תשובה מספר  2היא הנכונה ,אין צורך בהצבה נוספת.
דרך פתרון ב' :פתרון בעזרת חוקי אלגברה.
אנו יודעים לפי הנתונים ש x-הינו שבר חיובי ו y-הינו שבר שלילי ,נחפש תשובה הגדולה מ:1-
( )1המונה הינו חיובי בהכרח ,אך המכנה הינו שלילי בהכרח .כאשר נחלק מספר חיובי במספר שלילי נקבל תוצאה שלילית,
כלומר התשובה הזו תמיד תהיה שלילית ולכן לא יכולה להיות גדולה מ .1-התשובה נפסלת.
( )2שבר חיובי פחות שבר שלילי יוצר חיבור של השברים בערכם המוחלט (יש מינוס-מינוס) וישנה "תנועה ימינה" הציר
המספרים לכיוון מספר הגדול מ .x-המכנה הינו  xבלבד ,אנחנו מקבלים מונה אשר גדול מהמכנה בהכרח ,ובמקרה כזה
השבר חייב להיות גדול מ .1-זוהי התשובה הנכונה.
( )3כאשר ניקח שבר חיובי הקטן מאחד ונחבר אותו עם שבר שלילי ,אנחנו בהכרח "ננוע שמאלה" בציר המספרים ,כלומר
התשובה תקטן לכיוון שברים קטנים יותר 2אפס2מספר שלילי ,לכן התוצאה לא יכולה להיות גדולה מ .1-התשובה אינה
נכונה.
( )4כאשר מעלים שבר בחזקת  2אנחנו מקבלים מספר חיובי וקטן יותר ,מכאן שתשובה זו נותנת לנו מכפלה של שני שברים
חיוביים הקטנים מ .1-מכפלה כזו רק תקטין עוד יותר את השברים ולכן התוצאה לא יכולה להיות גדולה מ .1-התשובה
אינה נכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
הקטעים  BDו DC-שווים זה לזה .במשולש  ABCהיתר הינו  ,ABכלומר זוהי הצלע הגדולה ביותר במשולש והיא בהכרח
גדולה יותר מצלע ( ACניצב במשולש) .נשווה בין צלעות המשולש  ADCלצלעות משולש  ABDעל מנת לדעת למי ההיקף הגדול
יותר:
קטע  BDשווה לקטע  DCולכן הם לא משפיעים על ההיקף.
קטע  ADבמשולש  ADCשווה בהכרח לקטע  ADבמשולש  ABDוהיות ומדובר באותו הקטע ,ולכן קטע זה אינו משפיע על
ההיקף.
קטע  ABגדול מקטע  ,ACומכאן שהיקף משולש  ADCקטן מהיקף משולש .ABD
ניתן לפסול את תשובות  2ו ,4-כעת נתייחס לשטחי המשולשים:
על מנת לחשב את שטח המשולש נשתמש בבסיס המשולש ובגובה המשולש .הקטעים  BDו CD-מהווים בסיסים לשני
המשולשים ושווים זה לזה ,הקטע  ACמהווה גובה לשני המשולשים וכמובן שווה לעצמו .מכיוון שהבסיסים שווים והגובה
שווה -אנו מבינים שגם שטחי המשולשים שווים .תשובה מספר  1היא הנכונה.

 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' :חישוב פשוט.
אם יגאל אמור היה לשלם מחיר קבוע ליום עבור שלושה ימים ,ובמקום זאת הוא שילם את אותו המחיר ליום אך רק עבור
יומיים ,אנו מסיקים שהוא הוזיל את המחיר הסופי בדיוק בשליש (תשלום עבור יומיים במקום עבור שלושה) .אין ההבדל בין
ההנחה ללילה לבין ההנחה הכוללת של המחיר הסופי ,היות ואנו פורסים את כלל המחיר באופן שווה על כל שלושת הלילות,
ולכן אם המחיר הכולל הוזל בשליש ,גם המחיר עבור כל לילה בנפרד הוזל בשליש .שימו לב שלמחיר החדר ללילה המצוין
בשאלה אין חשיבות כלל בפתרון ,הסבר זה מתאים לכל מחיר שהוא .תשובה מספר  3היא הנכונה.
דרך פתרון ב' :חישוב אחוזים.
מחיר חדר במלון הינו  219שקלים ללילה .אם יגאל היה משלם מחיר מלא עבור שלושה לילות ,היה עליו לשלם
. 3*570  1710
בפועל שילם יגאל עבור שני לילות בלבד ,כלומר הוא שילם . 2*570  1140
על מנת לדעת כמה כסף הוא חסך בשקלים נחסיר את המחיר המוזל מהמחיר המלא. 1710 1140  570 :
נרצה לדעת כמה כסף הוא חסך באחוזים ,ביחס למחיר המלא ,לכן נציב את הנתונים בנוסחת אחוזים:

x *1710
 570
100
171x
 570
10

171x  5700
5700 57*100 100
1


 33
171
57*3
3
3

 , x תשובה מספר  3היא הנכונה.

 .12התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
ענת מבוגרת מהילה ב 4-שנים ,נציב :הילה ,x :ענת .x+4 :היחס בין הגילאים שלהם הינו ( 3:1לטובת ענת) .נציב נתונים אלו
במשוואה:

x
1

x4 3

3x  x  4
2x  4
. x2
כלומר הילה בת  ,x=2ואילו ענת בת.X+4=2+4=6 :

4 1
בעוד שנתיים תהיה הילה בת  4וענת בת  ,1היחס בין גילים אלו הינו :
8 2

 ,תשובה מספר  2היא הנכונה.

 .13התשובה הנכונה היא (.)1
לשם הנוחות נוסיף אותיות לשאר הקודקודים המופיעים בשרטוט.
משולש  COBהינו משולש ישר זווית ,לכן נוכל למצוא את אורך צלע OB
בעזרת משפט פתגורס:

OC 2  CB2  OB2
2

3  12  OB 2
3  1  OB2

4  OB 2
. OB  2
זווית  OCBוזווית  OADהינן זוויות ישרות ולכן שוות זו לזו .זווית  COBוזווית  AODהינן זוויות קודקודיות ולכן גם הן
שוות זו לזו .מרגע שהוכחנו ששתי זוויות שונות במשולשים שוות זו לזו ניתן להסיק כי המשולשים  OBCו ODA-דומים זה
לזה ,כלומר היחס בין צלעותיהם קבוע ,נוכל להשתמש ביחס זה על מנת למצוא את אורך :AO

CB OC

AD OA

1
3

3 OA
. AO  3 * 3  3
הקטע  ABהינו סכום של הקטעים  AOו:OB-
 AO  OB  2  3  5תשובה מספר  1היא הנכונה.

 .14התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' -בדיקת התשובות.
נבדוק מהי ההוצאה הכוללת של כל מכונית בהתאם לתשובות ,ונחפש את התשובה בה ההוצאה הכוללת שווה:
( -199 )1מכונית חדשה :במידה ועברו  199חודשים ,ועלות הטיפול בכל חודש הינה  199דולר ,כלל הוצאות הטיפולים הינן
 , 100*100  10,000עלות קניית המכונית הינה  29,999ולכן כלל ההוצאות הן . 50,000  10,000  60,000
מכונית משומשת :במידה ועברו  199חודשים ,ועלות הטיפול בכל חודש הינה  299דולר ,כלל הוצאות הטיפולים הינן
 . 500*100  50,000עלות קניית המכונית הינה  19,999ולכן כלל ההוצאות הן . 10,000  50,000  60,000
ההוצאות זהות ולכן זוהי התשובה הנכונה.
( -129 )2מכונית חדשה :במידה ועברו  129חודשים ,ועלות הטיפול בכל חודש הינה  199דולר ,כלל הוצאות הטיפולים הינן
 , 120*100  12,000עלות קניית מכונית הינה  29,999ולכן כלל ההוצאות הן . 50,000  12,000  62,000
מכונית משומשת :במידה ועברו  129חודשים ,ועלות הטיפול בכל חודש הינה  299דולר ,כלל הוצאות הטיפולים הינן
 , 500*120  60,000עלות קניית המכונית הינה  19,999ולכן כלל ההוצאות הן . 10,000  60,000  70,000
ההוצאות שונות ולכן זוהי אינה התשובה הנכונה.

( -29 )3מכונית חדשה :במידה ועברו  29חודשים ,ועלות הטיפול בכל חודש הינה  199דולר ,כלל הוצאות הטיפולים הינן
 , 120*50  6,000עלות קניית מכונית הינה  29,999ולכן כלל ההוצאות הן . 6,000  50,000  56,000
מכונית משומשת :במידה ועברו  29חודשים ,ועלות הטיפול בכל חודש הינה  299דולר ,כלל הוצאות הטיפולים הינן
 , 500*50  25,000עלות קניית המכונית הינה  19,999ולכן כלל ההוצאות הן . 25,000  10,000  35,000
ההוצאות שונות ולכן זוהי אינה התשובה הנכונה.
( -19 )4מכונית חדשה :במידה ועברו  19חודשים ,ועלות הטיפול בכל חודש הינה  199דולר ,כלל הוצאות הטיפולים הינן
 , 120*80  9,600עלות קניית מכונית הינה  29,999ולכן כלל ההוצאות הן . 9,600  50,00  59,600
מכונית משומשת :במידה ועברו  19חודשים ,ועלות הטיפול בכל חודש הינה  299דולר ,כלל הוצאות הטיפולים הינן
 , 500*80  40,000עלות קניית המכונית הינה  19,999ולכן כלל ההוצאות הן . 40,000  10,000  50,000
ההוצאות שונות ולכן זוהי אינה התשובה הנכונה.
דרך פתרון ב' -פתרון אלגברי -בניית משוואה.
ננסה לבנות משוואה עבור הנתונים .נציב  =Xמספר החודשים שעברו מיום קניית המכוניות:
 50,000  100 x  10,000  500 xצד שמאל של המשוואה -עלותה הראשונית של המכונית החדשה ועלות התיקון
החודשי כפול מספר החודשים ,צד ימין של המשוואה -עלותה הראשונה של המכונית המשומשת ועלות התיקון החודשי
כפול אותו מספר החודשים .נמצא מהוא :X

50,000  100 x  10,000  500 x
40,000  400x

40,000
 100
400

 . x מכיוון ש X-הוצב כמספר החודשים שעברו מיום הקנייה ,זוהי גם התשובה הנכונה .תשובה מספר

 1היא הנכונה.

 .15התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -הצבת מספרים.
ניתן להציב כל זוג מספרים שמכפלתם שונה מ ,9-ולכן נציב:Y=2 ,X=3 :

$( x, y)  $( x,  y) 
)a  b a  (b


)a * b a *(b
3  2 3  (2) 1 3  2 1 5
4
2

 
   
3*2 3*(2) 6 6
6 6
6
3

.

התשובה הסופית שונה באופן מובהק מתשובות  1ו 4-ולכן הן נפסלות מיד .כעת נציב במקום הנעלמים בתשובות  2ו 3 -את
אותם המספרים שהצבנו במקום הנעלמים בשאלה ,ונראה איזו תשובה תואמת את החישוב שעשינו:

2
2
(   )2
x
3

 מתאים לחישוב שעשינו ,זוהי התשובה הנכונה.

x
3
(   )3
y
2

 אינו מתאים לחישוב שעשינו ,התשובה נפסלת.

תשובה מספר  2היא התשובה הנכונה.
דרך פתרון ב' -פתרון אלגברי.
נפתח אלגברית את התרגיל עד שנגיע לאחת התשובות:

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








x * y x *( y) x * y  xy
xy
xy
xy
xy
x

 ,תשובה מספר  2היא הנכונה.

 .16התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -הצבת תשובות.
ישנו מסלול מעגלי באורך  2ק"מ ,נמרוד רץ במהירות  12קמ"ש ועמוס רץ במהירות  6קמ"ש .נציב את התשובות ונבדוק איזה
מרחק יעבור כל אחד מהרצים לאחר זמן זה ,נחפש מתי שני הרצים יפגשו:

12
( 12 :12 )1דקות הינן רבע שעה ,נמרוד רץ במהירות  12ק"מ בשעה ,ולכן ברבע שעה הוא יעבור
4

6 3
סיבוב וחצי של המסלול .עמוס רץ במהירות  6ק"מ בשעה ,ולכן ברבע שעה הוא יעבור 
4 2

 3 ק"מ 3 .ק"מ הינם
ק"מ ,זהו פחות מסיבוב

אחד .השניים טרם נפגשו והתשובה נפסלת.

12
( 29 -29 )2דקות הינן שליש שעה ,נמרוד רץ במהירות  12ק"מ בשעה ,ולכן בשליש שעה הוא יעבור
3

 4 ק"מ ,השווים לשני

סיבובים בדיוק ,לכן בתום  29דקות נמרוד יהיה בדיוק בנקודת סיום המסלול המעגלי .עמוס רץ במהירות  6ק"מ בשעה,

6
ולכן בשליש השעה הוא יעבור
3

 2 ק"מ ,השווים לסיבוב אחד בדיוק ,לכן בתום  29דקות עמוס יהיה בדיוק בנקודת

סיום המסלול המעגלי .שני הרצים נפגשים באותה הנקודה בתום עשרים הדקות ,זוהי התשובה הנכונה.
מצאנו מתי הפעם הראשונה שהשניים נפגשים ולכן אין צורך לבדוק את שאר התשובות. .

 .17התשובה הנכונה היא (.)1
בקובייה שאורך מקצועה הינו  ,1שטח כל אחת מהפאות הינו  . 12  1לכל קובייה ישנן שש פאות ,ולכן שטח הפנים של כל אחת
מהקוביות בנפרד הינו  ,6ויחד.12 -
התיבה מורכבת מאותן הפאות המרכיבות את הקוביות ,פרט לזוג פאות המוצמדות זו לזו ויוצרות את המרכז האופקי של
התיבה .איבדנו שתי פאות ומכאן שהתיבה מורכבת מ 19-פאות.

12 6
היחס בין סכום שטחי הפנים של שתי הקוביות לשטח הפנים של התיבה הינו :
10 5
 .18התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' ספירה ידנית:

 ,תשובה מספר  1היא הנכונה.

ביום הראשון ענדה רחל טבעת כחולה ,ביום הבא היא בוחרת באקראי את אחת משתי הטבעות שלא ענדה ביום הקודם ,כלומר
ביום השני היא יכולה לענוד את הטבעת האדומה או הטבעת הצהובה .ביום השלישי היא שוב בוחרת באקראי את אחת משתי
הטבעות שלא ענדה ביום קודם לכן ,נבדוק מהן כלל האפשרויות:


אפשרות  -1רחל ענדה ביום השני את הטבעת האדומה וביום השלישי את הטבעת הצהובה.



אפשרות  -2רחל ענדה ביום השני את הטבעת האדומה וביום השלישי את הטבעת הכחולה.



אפשרות  -3רחל ענדה ביום השני את הטבעת הצהובה וביום השלישי את הטבעת הכחולה.



אפשרות  -4רחל ענדה ביום השני את הטבעת הצהובה וביום השלישי את הטבעת האדומה.
אלו הן כלל האפשרויות לענידת הטבעת ביום השלישי .רק האפשרות הראשונה מתוך הארבע מציעה מקרה בו הטבעת

1
הצהובה נענדת ביום השלישי ,ולכן הסיכוי שמקרה זה יתרחש הינו
4

 ,תשובה מספר  4היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -חישוב הסתברות.
ביום הראשון ענדה רחל טבעת כחולה ,ביום הבא היא בוחרת באקראי את אחת משתי הטבעות שלא ענדה ביום הקודם,
כלומר ביום השני היא יכולה לענוד את הטבעת האדומה או הצהובה .אם היא בוחרת בטבעת הצהובה ביום השני -היא לא
תוכל לענוד ביום השלישי את הטבעת הזו בשנית ולכן לא נרצה לחשב אפשרות זו .ההסתברות שרחל תבחר לענוד את

1
הטבעת האדומה ביום השני הינה
2

(יש לה רק שתי אפשרויות ביום זה) ,ביום שלישי היא יכולה לענוד טבעת צהובה או

1
כחולה ,ולכן ההסתברות שהיא תבחר בטבעת הצהובה הינה
2

 .היות ואנו רוצים שהיא תבחר גם בטבעת האדומה ביום

1 1 1
השני וגם בטבעת הצהובה ביום השלישי -נכפיל בין הגורמים*  :
2 2 4

 ,תשובה מספר  4היא הנכונה.

 .19התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' -חישוב שטח משולש לפי גובהו.
נשרטט את המשולש החסום ונוסיף שלושה רדיוסים:
אנו יודעים שנקודת מפגש הגבהים במשולש שווה צלעות היא מרכז המעגל החוסם ,כך
שהגבהים של המשולש מהווים רדיוסים במעגל החוסם .כמו כן אנו יודעים שנקודת מפגש

1 2
הגבהים מחלקת את הגבהים ביחס של :
3 3

 ,כך שהרדיוס עצמו מהווה את שני שליש הגובה ,והחלק הנותר משאיר שליש

2
1
מהגובה .אנו מסיקים מכך שהחלק הנותר הינו בדיוק חצי מהרדיוס עצמו (היות ו -הינו חצי מ-
3
3
1
2

) ,כך שאורך כלל גובה

המשולש הינו  . 1 Rמשמצאנו את אורכו של גובה משולש שווה הצלעות ,ניתן לחשב את שטחו לפי הנוסחה לשטח משולש:

h2
S
3

1
3
9R2
(1 R)2 ( R)2
9 R 2 3* 3 * 3 * R 2 3 3 * R 2 3
 , S  2תשובה מספר  1היא הנכונה.
 2
 4 



3 * R2
4
4
3
3
3 4 3
4 3

דרך פתרון ב' -פתרון לפי הנוסחה הקלאסית לשטח משולש שווה צלעות.
אנו יודעים שרדיוסי המעגל עובר בדיוק בגבהים השונים של המשולש שווה הצלעות .כמו כן אנו

1 2
יודעים שנקודת מפגש הגבהים מחלקת את הגבהים ביחס של :
3 3

 ,כך שהרדיוס עצמו מהווה

את שני שליש הגובה ,והחלק הנותר משאיר שליש מהגובה .אנו מסיקים מכך שהחלק הנותר הינו

1
2
1
בדיוק חצי מהרדיוס עצמו (היות ו -הינו חצי מ ,) -כך שאורך כלל גובה המשולש הינו 1 R
2
3
3
 .משולש שווה צלעות מורכב משני משולשי  39:69:09בעלי היחס הקבוע ,ולכן אם אורך הגובה

1
3R
1 R
3R
3
1
 . 2  2 אורך צלע

הינו  , 1 Rאורך חצי מבסיס המשולש הינו R
2
2
3
3 2 3
3
2 3* R
R *2 
המשולש הינה 3 * R :
2
2

.

כעת נחשב את שטח המשולש שווה הצלעות לפי הנוסחה הקלאסית לשטח משולש זה:

a2 * 3
4

S

( 3R) 2 * 3 3 3 * R 2 3


3 * R2
4
4
4

 , S תשובה מספר  1היא הנכונה.

 .21התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -הצבת מהראש.
 Yהינו מספר שלם המתחלק ב 4-ללא שארית ,נציב :Y=4

2*x
3

4

12  2 * x
12 6*2 6* 2 * 2


6 2
2
2
2

x

היות והצבנו את  Yהקטן ביותר האפשרי ,נוכל לחשב את  x 2ולגלות מהו המספר הגדול ביותר ש x 2 -מתחלק בו בהכרח:
 , x 2  (6 2)2  36*2  72תשובה מספר  4היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -פתרון אלגברי.
נבודד את  Xונמצא את : x 2

2*x
3

y

3y  2 * x

3y
x
2
9 y2
 x2
2
היות ו y-הינו מספר שלם המתחלק ב 4-ללא שארית ,אנחנו יודעים שהוא כולל לפחות  ,2*2וכאשר נעלה אותו בריבוע הוא
יכלול  ,2*2*2*2נציב זאת:

9*2*2*2*2
 x2
2
9*2*2*2  x2
 , 72  x 2זהו המספר הגדול ביותר ש X-בריבוע מתחלק בו בהכרח .תשובה מספר  4היא הנכונה.

פרק חשיבה כמותית :2
מפתח תשובות נכונות:

.1

.1

4

.6

2

.11

3

.16

3

.2

1

.7

3

.12

3

.17

2

.3

2

.8

2

13

4

.18

3

.4

3

.9

1

.14

2

.19

1

.5

2

.11

1

.15

1

.21

4

התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
דרך פתרון א' -חישוב אחוזים.
בעיר  2,699תושבים 69% ,מתושבי העיר מחזיקים בחיות מחמד כלומר:

60*2600 60*26

 1560
100
1

.

 29%מחיות המחמד הללו הן כלבים ,כלומר מחצית מחיות המחמד הללו הם כלבים .מספר הכלבים הוא:

1560
 780
2

 ,תשובה מספר  4היא הנכונה.

דרך פתרון ב'-חישוב שברים.

60 3
בעיר  2,699תושבים 69% ,מחזיקים בחיות מחמד .נמיר את  69%לשבר :
100 5
1
כמו כן 29% ,מתוך חיות המחמד הן כלבים ,כלומר
2

.

 .מספר הכלבים הינו:

3 1 2600*3

 260*3  780
5 2
10

* * , 2600תשובה מספר  4היא הנכונה.

דרך פתרון ג'-בדיקת התשובות.
הכלבים יהוו  29%מתוך  69%האנשים בעלי חיות המחמד ,כלומר אחוז הכלבים הינו חצי מ.39%  69%-
נציב את התשובות בנוסחת האחוזים ,כאשר האחוז הינו  39%והחלק הינו התשובה -נבדוק איזו תשובה תוביל לשלם השווה ל-
:2,699

30* x
( 1300 1399 )1
100
30 x  130,000

130,000
1
 4333
30
3

 , x זוהי אינה התוצאה המבוקשת ולכן התשובה נפסלת.

30* x
( 1220 1229 )2
100
3x
 1220
10
12, 200
2
 4066
3
3

 , x זוהי אינה התוצאה המבוקשת ולכן התשובה נפסלת.

30* x
( 920  029 )3
100
3x
 920
10
9200
2
 3066
3
3

 , x זוהי אינה התוצאה המבוקשת ולכן התשובה נפסלת.

30* x
( 780  119 )4
100
3x
 780
10
7800
 2600
3

.2

 , x זוהי הוצאה המבוקשת ולכן זו התשובה הנכונה.

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א'  -חוקים גיאומטריים.
נוסיף אותיות לשרטוט .במקבילית זוג צלעות נגדיות הינן שוות ,ולכן צלע
 .1=CD=ABהנקודה  Cמקבילה בגובהה לנקודה  ,Bלכן ערך ה X-שלה הינו ,1
ומכאן שערך ה X-של הנקודה  Dהינו .16=121
בנוסף אנו יודעים שהאלכסונים במקבילית חוצים זה את זה במרכז ,ולכן אם
גובה מחצית האלכסון  CBהינו ( 3לפי השרטוט) הרי שגובה כלל האלכסון הינו
 .6=2*3גובה זה שווה לגובהה של הנקודה  ,Dולכן ערכי הנקודה  Dהינן:
) ,D(16,6תשובה מספר  1היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -משפט פיתגורס.
המשולש  ABOהינו משולש ישר זווית כבשרטוט ,ולכן נוכל לחשב את אורך חצי האלכסון  AOבעזרת משפט פתגורס:

AO2  82  32  64  9  73

. AO  73
האלכסונים במקבילית חוצים זה את זה ,ולכן אורך כלל האלכסון  ADהינו . 2* 73  4 * 73  292
הורדת אנך מהנקודה  Dלציר  Xיוצרת משולש ישר זווית נוסף בו ניצב אחד שווה
באורכו לערך  aוניצב שני שווה באורכו לערך  .bהיתר במשולש זה הוא האלכסון
 ADשאורכו  . 292כעת נציב את התשובות במשוואת פיתגורס ,ונראה אילו זוג
נקודות אכן יוביל אותנו ליצירת יתר באורך : 292

(AD2  162  62 -)16,6( )1

AD2  256  36
AD2  292
 AD  292הנקודות מתאימות ,זוהי התשובה הנכונה.

(AD2  162  82 -)16,1( )2
AD2  256  64
AD2  320
 , AD  320הנקודות אינן מתאימות ולכן התשובה נפסלת.

(AD2  182  82 -)11,1( )3
AD2  324  64  388
 AD  388הנקודות אינן מתאימות ולכן התשובה נפסלת.

(AD2  182  92 -)11,0( )4
AD2  324  81  405
 , AD  405הנקודות אינן מתאימות ולכן התשובה נפסלת.

.3

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -שימוש בצורות דומות.
נוסיף לשרטוט מספר נקודות .זווית  AOEהינה זווית במשולש שווה צלעות ולכן שווה
ל 69-מעלות ,זווית  BOFהינה זווית במשולש שווה צלעות ולכן שווה ל 69-מעלות .זווית
 EOFמשלימה את שתי זוויות אלו ל 119-ולכן שווה גם היא ל 69-מעלות .התקבל
משולש שווה שוקיים  ,EOFחצי מהמעוין ,בעל זווית ראש של  69מעלות ,ומכאן אנו
מסיקים שמדובר במשולש שווה צלעות (ולא רק משולש שווה שוקיים) השווה בדיוק
למשולשים האפורים .את אותו התהליך בדיוק ניתן לעשות עם המשולש התחתון של
המעוין .מכאן שהמעוין מורכב משני משולשים אפורים ,ולכן אם שטח משולש אפור הוא
 ,Xשטח המעיין הוא  ,2xתשובה מספר  2היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -שימוש בצורות דומות אחרות ,שימוש בבניית עזר.
היות ומדובר בארבעה משולשים שווי צלעות וחופפים ,ניתן להעביר ישר בדיוק במרכזם ולחלק כל
אחד מהם ל 2-משולשים קטנים חופפים ,כלומר =Xשטח שני משולשים קטנים.
מעוין ומשולש שווי צלעות הן צורות סימטריות ,ולכן העברת אלכסוני המעוין יוצרת עוד ארבעה
משולשים קטנים אשר חופפים לחלוטין למשולשים הקטנים במשולש שווה הצלעות .אם  -Xשטח
שני משולשים קטנים ,אז שטח ארבעה משולשים קטנים יהיה שווה ל .2x-תשובה מספר  2היא
הנכונה.
דרך פתרון ג' -שימוש בנוסחאות.
נסמן את גובה המשולש כ a-ובסיס המשולש כ.b-שטח משולש מחושב לפי מכפלת בסיס המשולש

a *b
בגובהו חלקי  ,2או במקרה זה x :
2

 .שטח מעוין מחושב לפי מכפלת שני אלכסוניו זה בזה

חלקי  .2מבט על השרטוט מראה לנו שהאלכסון הארוך במעוין שווה בדיוק לפעמיים גובה המשולש,
כלומר  ,2aואילו האלכסון הקצר במעוין שווה בדיוק לבסיס המשולש כלומר  .bנחשב את שטח

2a * b
המעוין a * b  2 x :
2

 ,תשובה מספר  2היא הנכונה.

 .4התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' :הצבת מספרים מהראש:
 Yהינו מספר שלם ואי זוגי שאינו מתחלק ב ,3-כמו כן  . 2  y  20נציב מספרים מהראש וננסה לפסול כמה שיותר תשובות.
אם נציב :y=5
( Y )1מתחלק ב  2-התשובה מתאימה ולכן עדיין לא נפסלת.
( Y )2מתחלק ב  1-התשובה אינה מתאימה להצבה שלנו ולכן נפסלת.
( Y )3הוא מספר ראשוני  התשובה מתאימה ולכן עדיין לא נפסלת.
( )4אין שום מספר  Yהמתאים לנתונים  מצאנו מספר המתאים לנתונים ולכן התשובה נפסלת.

נותרנו עם תשובות  1ו .3-ננסה הצבה נוספת  ,y=7עדיין מתאים לכלל תנאי השאלה .ההצבה זו אינה מתאימה לתשובה
מספר  1ולכן התשובה נפסלת ,ההצבה מתאימה לתשובה מספר  3ולכן זוהי התשובה הנכונה.
דרך פתרון ב' :בדיקת המספרים הקיימים.
הטווח בו  Yיכול להופיע הוא  , 2  y  20מדובר בטווח מצומצם יחסית ולכן אנחנו יכולים פשוט לבדוק אילו מספרים אי-זוגיים
קיימים בטווח זה ,להוריד מתוכם את המספרים אשר מתחלק ב ,3-לבדוק מה משותף למספרים הנותרים.
המספרים האי-זוגיים הקיימים בטווח זה הם ,3,2,1,0,11,13,12,11,10 :מתוכם אנחנו יכולים להוריד את  3,0ו 12-אשר מתחלקים
ב .3-כך אנו נותרים עם המספרים .2,1,11,13,11,10 :כעת נלך לתשובות ונחפש איזו תשובה נכונה בהכרח:
( Y )1מתחלק ב  2-פרט ל ,2-אף אחד מהמספרים שלנו אינו מתחלק ב 2-ולכן התשובה אינה נכונה בהכרח ונפסלת.
( Y )2מתחלק ב  1-פרט ל ,1-אף אחד מהמספרים שלנו אינו מתחלק ב 1-ולכן התשובה אינה נכונה בהכרח ונפסלת.
( Y )3הוא מספר ראשוני  אכן כל המספרים שנותרו לנו הם ראשוניים ,זוהי התשובה הנכונה.

( )4אין שום מספר  Yהמתאים לנתונים  מצאנו מספרים שמתאימים לנתונים ולכן התשובה נפסלת.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי:

a c c*a c
*
cd
 , b a  b * a  b תשובה מספר  2היא הנכונה.
b a b * a a ab
*
d b d *b d
דרך פתרון ב'-הצבת תשובות.
נשווה בין הביטוי לתשובות השונות ונבדוק איזו תשובה מובילה ל.9-

a c
*
(b a  cb )1
b a ad
*
d b
c
b  cb
a ad
d
cd cb

ab ad

()2

הצדדים אינם שווים ,התשובה נפסלת.

a c
*
b a  cd
b a ab
*
d b

c
b  cd
a ab
d
cd cd

ab ab

()3

צדדים שווים ,זוהי התשובה הנכונה.

a c
*
2
b a c
b a b2
*
d b
c
2
b c
a b2
d

cd c 2

ab b 2

d c

a b

הצדדים אינם שווים ,התשובה נפסלת.

a c
*
(b a  ab )4
b a cd
*
d b

c
b  ab
a cd
d
cd ab

ab cd
 , c2d 2  a 2b2הצדדים אינם שווים ,התשובה נפסלת.
דרך פתרון ג'-הצבת מספרים מהראש.
נציב .a=1, b=2, c=3, d=4

a c 1 3 3
*
*
12
6
. b a  2 1  2 
b a 2 1 1 2
*
*
d b 4 2 4
כעת נציב את אותם המספרים בתשובות ונבדוק איזו תשובה מובילה לתוצאה 6

cb 3*2 6 3
()1

 
ad 1*4 4 2

 ,התוצאה אינה מתאימה ולכן התשובה נפסלת.

cd 3*4 12

(  6 )2
ab 1*2 2

 ,התוצאה מתאימה ולכן נשאיר את התשובה.

c 2 32 9
()3


b 2 22 4

 ,התוצאה אינה מתאימה ולכן התשובה נפסלת.

ab 1*2 2 1



()4
cd 3*4 12 6

 ,התוצאה אינה מתאימה ולכן התשובה נפסלת.

פסלנו שלוש תשובות ולכן תשובה מספר  2היא הנכונה.

.6

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -פסילת תשובות.

נבדוק האם ניתן להגיע לתשובה בעזרת שימוש בארבעה מטבעות בלבד ,כאשר המטבעות הינן רק :1,2,19
( ,16=2222221  16 )1ניתן ליצור קומבינצייה מתאימה ולכן זוהי אינה התשובה.
(  11 )2לא ניתן ליצור קומבינציה מתאימה.
( ,21=19222221 21 )3ניתן ליצור קומבינצייה מתאימה ולכן זוהי אינה התשובה.
(  1921921921 31 )4ניתן ליצור קומבינצייה מתאימה ולכן זוהי אינה התשובה.

הצלחנו לפסול שלוש תשובות ולכן תשובה מספר  2היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -היגיון אלגברי.
יש בידנו מטבעות של  19,2,1בלבד ,אנו משתמשים בדיוק בארבעה מטבעות .שימו לב למספר  ,11על מנת להגיע
לספרה  1במטבעות שלנו נזקק ל ,2212121-זוהי הדרך היחידה להגיע לספרה  .1היות והשתמשנו בארבעה מטבעות
והגיענו רק ל 1-ולא ל -11-לא נוכל להגיע לתשובה זו לפי הנתונים המוצעים ,זוהי התשובה הנכונה.

.7

התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי.
נפתור באופן אלגברי בעזרת בניית משוואה המתבססת על נוסחת ממוצע:

abc
 38
3

 ,נזכור כי  a=44ולכן:

44  b  c
 38
3

44  b  c  114
b  c  70
bc
 35
2

 ,תשובה מספר  3היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -הצבת תשובות.
נציב את התשובות כממוצע של  b+cונבדוק האם הממוצע של שלושת המספרים אכן יוצא .31

bc
( 30 :39 )1
2
. b  c  60

a  b  c 44  60 104
2


 34
3
3
3
3

הממוצע אינו שווה ל 31-ולכן התשובה נפסלת.

bc
( 32 )2
2

b  c  64
a  b  c 44  64 108


 36
3
3
3

הממוצע אינו שווה ל 31-ולכן התשובה נפסלת.

bc
( 35 )3
2

b  c  70
a  b  c 44  70 114


 38
3
3
3

הממוצע שווה ל,31-זוהי התשובה הנכונה.

bc
( 38 )4
2

b  c  76
a  b  c 44  76 120


 40
3
3
3

הממוצע אינו שווה ל 31-ולכן התשובה נפסלת.

דרך פתרון ג' -פתרון בעזרת מרחקים:
הממוצע של  B ,Aו C-הוא  .31נשתמש בחוק המרחק מהממוצע הקובע כי "סכום המרחקים מעל הממוצע שווה לסכום
המרחקים מתחת לממוצע" A=44 .כלומר המרחק שלו הינו  6יחידות מעל הממוצע ,ומכאן שהמרחק של  Bו C-יחד צריך
להיות  6יחידות מתחת לממוצע ,כלומר כל אחד מהם נמצא במרחק  3יחידות מתחת לממוצע הכולל (מתחת ל )31-באופן
ממוצע .לכן ממוצע  Bו C-הינו  ,32כך שכל אחד מהם נמצא במרחק  3יחידות מתחת לממוצע הכולל .תשובה מספר  3היא
הנכונה.

.8

התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:

1
1
2
תמר צובעת  2קירות בשעה ,נכתוב זאת כשבר , :ירון צובע חצי קיר בשעה ,נכתוב זאת כשבר. 2  :
1 2
1
2 1 4 1 5
על מנת לחשב את ההספק המשותף שלהם נחבר את השברים    :
1 2 2 2 2
5
היות והתשובות מופיעות בדקות ,נמיר את המכנה לדקות:
120

השניים צובעים יחד  2קירות בשעתיים.

השניים צובעים יחד  2קירות ב 129-דקות .אנחנו מעוניינים

5
1
לדעת כמה זמן ייקח להם לצבוע קיר  ,1ולכן נצמצם ב:2-

120 24

 ,השניים צובעים יחד קיר אחד ב 24-דקות ,תשובה

מספר  2היא הנכונה.

.9

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
 109הינו בוודאות מספר זוגי (חזקה אינה משפיעה על תכונת הזוגיות של המספר .היות ו 19-הינו זוגי כל חזקה של  19תהיה
גם היא זוגית) המתחלק ב 910 .19-הינו בוודאות מספר אי זוגי (מאותה הסיבה המצוינת לעיל) המתחלק ב .0-הסכום של

מספר זוגי ומספר אי זוגי הינו בהכרח מספר אי זוגי ,ללא קשר לתכונת החלוקה שלו .החיבור אינו מעיד על חלוקה ב0-
או ב 19-ולכן תשובות  22324נפסלות ,התשובה הנכונה היא .1

 .11התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
אורך צלע הריבוע הינו  ,1ולכן אורך אלכסון הריבוע הינו  , 1* 2  2אלכסון זה מהווה את הצלע הקצרה במלבן ,ולכן צלע

 EFשווה לצלע  BDהשווה ל2 -

.אלכסון בריבוע חוצה את זוויותיו הישרות של הריבוע במרכז ,כך שזווית  DBCשווה ל.42-

לפי הנתונים אנו יודעים שגודל זווית  CBFהינו  .12זווית  DBEהינה זווית במלבן ולכן שווה בהכרח ל .09-על מנת לחשב את
גודל זווית  EBFנחסיר את הזוויות  DBCו CBF-מזווית :DBE

FBE  DBE  DBC  CBF  90  45 15  30
זווית  BEFגם היא זווית במלבן ולכן גם זו זווית ישרה .קיבלנו משולש ישר זווית  BEFבעל זוויות  .36:69:09אנו יודעים
שבמשולש זה ישנו יחס קבוע  , 1: 3 : 2כמו כן כבר מצאנו את גודל צלע  , EF  2בעזרתה נוכל למצוא את גודל
האלכסון :BF
 BF  EF *2  2 *2  2 2תשובה מספר  1היא הנכונה.
 .11התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
ביום ראשון נמכרו  139ק"ג עגבניות ,ביום שני נמכרו  149ק"ג עגבניות וביום שלישי נמכרו  119ק"ג עגבניות .חשוב לשים לב
שאנו מעוניינים בכמות המצטברת של העגבניות ,לכן נרצה לחבר בין הכמויות .נחפש את הגרף הבא :יום ראשון 139 -ק"ג ,יום
שני 219 -ק"ג ,יום שלישי 319 -ק"ג .תשובה מספר  3היא המתאימה.
 .12התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נחפש את הטענה הנכונה בהכרח -
( )1תשובה זו אינה נכונה בהכרח ,היות וביום חמישי נמכרו  129ק"ג מלפפונים ו 199-ק"ג עגבניות ,כלומר נמכרו יותר
מלפפונים מעגבניות .התשובה נפסלת.
( )2תשובה זו אינה נכונה בהכרח ,היות וביום רביעי ,למשל ,נמכרו  129ק"ג בצלים ו 09-ק"ג קישואים ,כלומר  219ק"ג יחדיו
(מכאן שסך כל הבצלים והקישואים שנמכרו היה גבוה מ 299-ק"ג) .התשובה נפסלת.
( )3בכל יום מימי השבוע ,מחיר הפלפל היה גבוה ממחיר החציל .לא מצאנו מקרה הסותר תשובה זו ,זוהי התשובה הנכונה.
( )4תשובה זו אינה נכונה בהכרח ,היום וביום שישי מחיר הגזר ומחיר הכרובית היה  3שקלים ,כלומר ממוצע המחירים היה
שווה לשלושה שקלים ולא נמוך משלושה שקלים .התשובה נפסלת.

 .13התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
על מנת לחשב את טווח המחירים של הירקות ,נחסיר את המחיר הנמוך ביותר של הירק מהמחיר הגבוה ביותר של הירק ,נחפש
למי טווח המחירים הגדול ביותר:
( )1בצל -מחירו הגבוה ביותר היה ביום ראשון  ,2.69-מחירו הנמוך ביותר היה ביום חמישי .1.19 -ההפרש ביניהם:
. 2.60 1.80  0.80
( )2כרובית -מחירה הגבוה ביותר היה ביום חמישי ,3.29 -מחירה הנמוך ביותר היה ביום שני .2.29-ההפרש ביניהם:
 , 3.20  2.50  0.70הפרש זה נמוך מההפרש בתשובה הראשונה ולכן התשובה נפסלת.
( )3מלפפון -מחירו הגבוה ביותר היה ביום ראשון ,3.29 -מחירו הנמוך ביותר היה ביום שישי .2.29-ההפרש ביניהם:

 , 3.50  2.50  1.00הפרש זה גבוה מההפרש בתשובה הראשונה ולכן ניתן לפסול את התשובה הראשונה.
( )4קישוא -מחירו הגבוה ביותר היה ביום רביעי ,2.19-מחירו הנמוך ביותר היה ביום שני או שישי.4.99 -ההפרש ביניהם:
 , 5.10  4.00  1.10זהו ההפרש הגדול היותר ולכן זוהי התשובה הנכונה.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
נחשב את הסכומים המתוארים בתשובות ונחפש את הסכום הנמוך ביותר .נזכור שהסכום הכולל ששולם עבור ירק ביום מסוים
הוא המחיר עבור ק"ג כפול הכמות שנמכרה בק"ג.
( )1הסכום הכולל ששולם בדוכן הירקות עבור בצל ביום שני הוא. 2.4*100  240 :
( )2הסכום הכולל ששולם בדוכן הירקות עבור קישואים ביום שני הוא. 4.00*55  220 :
( )3הסכום הכולל ששולם בדוכן הירקות עבור כרובית ביום שלישי הוא. 2.90*100  290 :
( )4הסכום הכולל ששולם בדוכן הירקות עבור מלפפונים ביום שלישי הוא. 3.00*80  240 :
הסכום הנמוך ביותר מופיע בתשובה מספר  ,2זוהי התשובה הנכונה.

 .15התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
השאלה מחברת בין חוקי משולש שווה צלעות לחוקי מעגלים .מעגל הינו אוסף של נקודות הממוקמות
במרחק שווה מנקודה כלשהי במרכז ,משולש שווה צלעות הוא צורה אשר כל צלעותיה שוות ,כלומר
באותו האורך .הנקודה  Cנשארת קבועה ,כך שגם כאשר הצלעות זזות לצדדים ,הנקודות  AוB-
(קצוות צלעות המשולש אשר כמובן שוות זו לזו) נשארות במרחק קבוע מהנקודה  .Cתנועתן יוצרת
מעין היקף של חצי מעגל ,שבמרכזו נמצא קודקוד  Cורדיוסו הוא אורך צלע המשולש ,כמודגם
בשרטוט משמאל .תשובה מספר  1היא הנכונה.

 .16התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
דרך פתרון א' -שימוש בנוסחאות מעגל.
שטח מעגל הינו   r 2והיקפו הינו  . 2 rאם נגדיל את שטחו פי  xיהיה שטחו החדש .  r 2 x :על מנת לדעת פי כמה גדל היקף
המעגל יש לחשב את גודל הרדיוס החדש ,ודרכו לחשב את ההיקף החדש של המעגל .נסמן -r :רדיוס המעגל לפני ההגדלה פי ,x
 -Rרדיוס המעגל החדש לאחר ההגדלה פי :x

 R2   r 2 x
R2  r 2 x
. Rr x
כעת נחשב את ההיקף החדש לפי :R
. 2 R  2 r x

ניתן לראות שהיקף המעגל גדל פי x

 ,תשובה מספר  3היא הנכונה.

דרך פתרון ב' -הצבת מספר מהראש.
נציב :x=3 ,r=2
שטח המעגל המקורי לפני ההגדלה הינו  ,  r 2   *22  4היקף המעגל המקורי לפני ההגדלה הינו
. 2 r  2*2*  4
לאחר מכן הגדילו את שטח המעגל פי  ,Xאו במקרה שלנו פי  ,3ולכן שטח המעגל החדש הינו . 4 *3  12 :על מנת לחשב
פי כמה גדל ההיקף החדש עלינו תחילה לחשב את גודל הרדיוס החדש:

12   R2

12  R2
. R  12
היקף המעגל החדש ,לאחר ההגדלה ,הינו. 2 R  2 * 12  2 * 4 * 3  2 *2* 3  4 3 :
בכדי לדעת פי כמה גדל ההיקף החדש בהשוואה להיקף הישן נחלק את השניים זה בזה:

4 3
 3
4

 ,ההיקף החדש גדל פי  , 3היות והצבנו  ,X=3ניתן להגיד כי ההיקף החדש גדל פי x

 .תשובה מספר 3

היא הנכונה.
דרך פתרון ג' :שימוש בדימיון מעגלים.
במידה וישנן זוג צורות דומות ,אנחנו יודעים שהן מקיימות יחס קווי קבוע ויחס שטחים קבוע ,כאשר
יחס השטחים= יחס קווי .
המעגל שלפני ההגדלה דומה למעגל שאחרי ההגדלה ,כי כל המעגלים דומים זה לזה.
יחס השטחים בין המעגל שהיה לפני ההגדלה לבין המעגל שהיה לאחר ההגדלה הוא  ,1:Xאם כן היחס הקווי הוא השורש
הריבוע של יחס השטחים ,כך שהיחס הקווי הוא :1

 ,ומכאן שכל הקווים גדול פי

וביניהם ההיקף .תשובה מספר  3היא

הנכונה.

 .17התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר:
דרך פתרון א' -בדיקת התשובות.
על מנת לדעת כמה דגים היו בבריכה בתחילת  ,1009נציב את התשובות כאילו זהו אכן מספר הדגים שהיה ב 1009-ונראה אם
נצליח להגיע ל 1,331-דגים בשנת  1003בעזרת חוקי השאלה .אנחנו לא מעוניינים להתחיל מהתשובה הראשונה כיוון שקשה
לחשב בעזרתה עליות ב ,19%-נתחיל מתשובה מספר  ,2זוהי התשובה הנוחה ביותר!
אם בשנת  1009היו  1999דגים ,בתחילת שנת  1001עלה מספר הדגים ב 19%-כלומר ב 199-דגים ,ומכאן שמספר הדגים בתחילת
 1001הוא . 1000  100  1100
אם בשנת  1001היו  1199דגים ,בתחילת שנת  1002עלה מספר הדגים ב 19%-כלומר ב 119-דגים ,ומכאן שמספר הדגים בתחילת
 1002הוא . 1100  110  1210
אם בשנת  1002היו  1219דגים ,בתחילת שנה  1003עלה מספר הדגים ב 19%-כלומר ב 121-דגים ,ומכאן שמספר הדגים בתחילת
 1002הוא  . 1210  121  1331התשובה מתאימה לתנאי השאלה ולכן זוהי התשובה הנכונה.
שימו לב ,מרגע שמצאנו את התשובה הנכונה במקרה זה אין צורך לבדוק את שאר התשובות! מספיק שנבדוק את תשובה 2
בלבד.

דרך פתרון ב' -הצבת נעלם.
נציב =X :מספר הדגים שהיו בבריכה בתחילת .1009

x
בתחילת  1001מספר הדגים בבריכה עלה ב 19%-ולכן מספר הדגים החדש הינו
10

. x

1
x
בתחילת  1002מספר הדגים בבריכה עלה ב 19%-ממספר הדגים הקודם ,כלומר עלה ב( x  ) -
10
10
x 1
x
החדש הוא ( x  ) :
10 10
10
x x
x
 
10 10 100
2x
x

10 100

 ,ולכן מספר הדגים

x

x

. x

1
2x
x
(x 

בתחילת  1003מספר הדגים בבריכה עלה ב 19%-מהשוואה למספר הדגים הקודם ,כלומר עלה ב) -
10
10 100
2x
x
1
2x
x

 (x 

מספר הדגים החדש הוא) :
10 100 10
10 100

 . x בנוסף ,אנו יודעים מן הנתונים שמספר הדגים בתחילת

 1003היה  ,1331ולכן נוכל ליצור משוואה מהנעלמים שיצרנו ,להשוות בין שני הצדדים:

2x
x
1
2x
x

 (x 

)  1331
10 100 10
10 100
2x
x
x 2x
x

 

 1331
10 100 10 100 1000
3x 3x
x


 1331
10 100 1000

x

x

x

נכפיל ב 1999-כדי להיפטר מהמכנה:

1000 x  300x  30x  x  1,331,000
1331x  1,331,000

נחלק ב1331-

 , x  1000תשובה מספר  2היא הנכונה.

 .18התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
נציב מספרים בהתאם לתשובות וננסה לסתור את אחת התשובות:
( A )1ו b-הם מספרים חיוביים ,למשל :a=2, b=3

2  3  23
 2  3  5השוויון מתקיים ,התשובה אינה נסתרת.
( A )2ו b-הם מספרים שליליים ,למשל ):b=(-3) ,a=(-2

2  3  2  3

 ,ולכן

2  3  5
 5  5השוויון מתקיים ,התשובה אינה נסתרת.
( A )3ו b-הם מספרים שלמים .היות וכבר הצבנו במקרה בו ישנם שני מספרים חיוביים או שני מספרים שליליים ,כעת ננסה
להציב במקרה בו אחד המספרים הינו חיובי והשני שלילי:b=3 ,a=(-2) :

2  3  2  3

2  3  1
 5  1השוויון אינו מתקיים ,זוהי התשובה הנכונה.
( A=0 )4או  ,b=0נציב:b=3 ,a=0 :

0  3  03
 3  3השוויון מתקיים ,התשובה אינה נסתרת.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
דרך פתרון א' -פתרון אלגברי.

2 x  43
43 (22 )3 26
x

 1  261  27
2
2
2

x  27
7 2
14
2 7
7
 , x  (2 )  2  (2 )  4תשובה מספר  1היא הנכונה.

דרך פתרון ב' הצבת תשובות.
אם ננסה להציב את התשובות ,נראה שרק תשובה מספר  1יוצרת שני צידי משוואה שווים:
()1

: x  47

2 47  43
 43

 43

7
2



7
2



21 *4

) 21 *(22

21 *27  (22 )3
26  26
זוהי התשובה הנכונה.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר:
אנו מעוניינים למצוא סיסמה בת  6ספרות המורכבת מ 2-ספרות שונות ,כשכל אחת מהן צריכה להופיע  3פעמים .במילים
אחרות -אנחנו מעוניינים למצוא סיסמה בת שתי ספרות אשר תחזור על עצמה שלוש פעמים .נרצה שסכום כל הספרות

בסיסמה יתחלק ב 19-ללא שארית ,ולשם כך אנו רוצים שסכום זוג הספרות יתחלק גם הוא ב 19-ללא שארית .ישנם בדיוק
ארבעה זוגות של ספרות שיכולים לקיים תנאים אלו .4-6 ,3-1 ,2-1 ,1-0 :הזוג  2-2נפסל היות ומדובר באותה הספרה .תשובה
מספר  4היא הנכונה.

פרק אנגלית :1
מפתח תשובות נכונות:
.1

2

.6

1

.11

4

.16

4

.21

4

.2

2

.7

3

.12

4

.17

2

.22

3

.3

1

.8

1

13

2

.18

4

.4

3

.9

1

.14

1

.19

1

.5

3

.11

3

.15

4

.21

1

השלמת משפטים
.1

אוסטריה הייתה בעבר מרכזה של אימפריה עצומה שנשלטה על ידי הבניין המלכותי בהפסבורג.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -debate :1דיון ,וויכוח.
תשובה  -empire :2אימפריה.
תשובה  -revolution:3מהפכה.
תשובה  -occupation :4כיבוש השתלטות  2מקצוע ,עיסוק.

.2

פטרולאום נקראת לעיתים קרובות "זהב שחור" בשל הערך הגבוה שלה.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -mystery :1תעלומה.
תשובה  -value :2ערך.
תשובה  -quantity :3כמות.
תשובה  -respect :4כבוד.

.3

אנשים נוטים לשכוח שיבשות כדור הארץ הינן לא יותר מאשר מסות אדמה מבודדות בכדור לכת שבעיקרו מכוסה מים.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -largely :1בעיקר ,במידה רבה.
תשובה  -mistakenly :2באופן מוטעה או שגוי.
תשובה  -frequently :3באופן תדיר ,לעיתים קרובות.
תשובה  -carefully :4בזהירות.

.4

למרות שישנה דרישה רבה לעופות ,גידול תרנגולות יכול להיות כה יקר עד שחוואים אינם מצליחים להרוויח מכך.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  -dangerous :1מסוכן.
תשובה  -boring :2משעמם.
תשובה  -costly :3יקר.
תשובה  -unhealthy :4לא בריא.

.5

תערוכה חדשה של ציוריו של מודליאני כוללת מספר עבודות שמעולם לא הוצגו בעבר.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  -embraced :1חיבק ,אימץ אל ליבו.
תשובה  -financed :2מומן.
תשובה  -displayed :3הוצג.
תשובה  -justified :4הוצדק.

.6

קרדיולוגיה הינו ענף ברפואה שעוסק בלב ובמחלותיו.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -branch :1ענף ,סניף
תשובה  -tongue :2לשון.
תשובה  -grade :3ציון.
תשובה  -cross :4צלב  2ערבוב ,תערובת

.7

בעוד "אוטופיה" פירושה מצב אידאלי דמיוני ,המונח "דיסטופיה" מתייחס להיפך ,מקום דימיוני בו החיים נוראיים
ומפחידים.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  -individual : 1אינדיווידואל ,יחיד.
תשובה  -static :2סטטי ,קבוע ,יציב ,עומד במקום.
תשובה  -reverse :3הפוך ,להיפך.
תשובה  -duplicate :4העתק ,עותק.

.8

רק המטפסים המנוסים ביותר צריכים לנסות לעלות על הר האוורסט ,ההר הגבוה ביותר בעולם.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -ascend :1עלה ,התרומם
תשובה  -affirm :2אישר ,טען ,הצהיר.
תשובה  -adore :3העריץ.

תשובה  -alter :4שינה ,השתנה.

ניסוח מחדש
.9

לפני שלושים שנה ,מעט אנשים התייחסו לנזק שתיירות עלולה לגרום לשמורות טבע.
התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
תשובה  :1לפני שלושים שנה ,לא היו אנשים רבים שחשבו על הנזק שעלול להיגרם לשמורות הטבע בעקבות תיירות .זוהי
התשובה הנכונה.
תשובה  :2כאשר תיירים התחילו לבקר בשמורות טבע לפני שלושים שנה ,היו אנשים שחשבו שהדבר עלול להיות בעייתי.
המשפט המקורי אינו קובע שתיירים התחילו להגיע לשמורות טבע רק לפני שלושים שנה .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3רק לפני שלושים שנה אנשים התחילו לשים לב לאפקט המזיק של תיירות על שמורות טבע .המשפט המקורי לא
מסביר מתי התחילו לשים לב לנזק זה ,אלא רק מציין שלפני שלושים שנה לא היו הרבה אנשים ששמו לב לכך .התשובה אינה
נכונה.
תשובה  :4בהתחשב בנזק שהתיירות גרמה לשמורות הטבע בשלושים השנים האחרונות ,זה מפתיע כמה מעט אנשים היו
מודעים לכך .המשפט המקורי לא ציין אם התיירות אכן גרמה או לא גרמה לנזק בשמורות הטבע ,אלא רק להתייחסות לכך
לפני שלושים שנה .התשובה אינה נכונה.

 .11אנטיוונין הינו סרום המנטרל את הרעלן בהכשת נחש.
התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר:
תשובה  :1בכדי לנטרל את הרעלן בהכשת נחש ,חייבים לתת אנטיוונין במהירות .המשפט המקורי לא התייחס למסגרת הזמן
בה צריך לתת את הסרום המנטרל ,התשובה מוסיפה מידע למשפט המקורי ולכן נפסלת.
תשובה  :2אנטיוונין הינו הסרום הרעיל הנמצא בהכשות נחש .לא נכון ,אנטיוונין הינו הסרום המנטרל את רעלני הכשת הנחש,
התשובה סותרת את המשפט המקורי ולכן נפסלת.
תשובה  :3התרופה עבור הכשת נחש רעילה נקראת אנטיוונין .המשפט תואם את המשפט המקורי ,זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4אנטיוונין הינו החומר היחיד שיכול להפחית את השפעות הכשת הנחש .המשפט המקורי התייחס לאנטיוונין בלבד,
אך לא ציין שזהו החומר היחיד המנטרל את הרעלן בהכשת נחש ,התשובה מוסיפה מידע למשפט המקורי ולכן נפסלת.
 .11במאה ה ,19-לורד אשלי עמל ללא הפסקה בפרלמנט הבריטי עבור רפורמות חקיקתיות שיבטיחו את רווחת הילדים.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  :1במאה ה ,10-לורד אשלי הפסיק את עבודתו בפרלמנט הבריטי בכדי להקדיש את עצמו ליוזמת רפורמות סוציאליות
ולשיפור רווחת ילדים .לפי המשפט המקורי ,הלורד אשלי עבד בפרלמנט הבריטי ולא הפסיק את עבודתו שם .התשובה סותרת
את המשפט המקורי ולכן אינה נכונה.
תשובה  :2הרפורמות החקיקתיות אותן מסר הלורד אשלי לפרלמנט הבריטי במהלך המאה ה 10-לא היו מספקות ולא הצליחו
להגן על זכויות הילדים .לפי המשפט המקורי הלורד עמל קשה עבור הרפורמות הללו ,אך לא צוין אם הרפורמות היו יעילות
ומספקות או לא .המשפט מוסיף מידע למשפט המקורי ולכן נפסל.

תשובה  : 3לורד אשלי האמין שלא צריך לכפות על ילדים לעבוד בעבודות פיזיות מאומצות ,ובמהלך המאה ה ,10-הוא ניסה,
ללא הצלחה ,להעביר חוקים בפרלמנט הבריטי שימנעו עבדות ילדים .המשפט המקורי לא התייחס לעבודות ילדים מאומצות או
לעבדות ילדים ,אלא רק לצורך ברווחתם .כמו כן לא נאמר האם הרפורמות הצליחו או לא .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4במהלך המאה ה ,10-לורד אשלי עבד ללא לאות על מנת לשכנע את הפרלמנט הבריטי לייסד רפורמות חקיקתיות
אשר יבטיחו את רווחתם של הילדים .זוהי התשובה הנכונה.
 .12מצופה כי בעשור הקרוב ,נורות המשתמשות במוליכים למחצה יתפסו את מקומן של הנורות הקונוונציונליות ,אשר הומצאו
על ידי תומס אדיסון ב.1878-
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  :1מצופה כי נורות קונוונציונליות יהיו בשימוש אפילו אחרי שיפתחו נורות המשתמשות במוליכים למחצה.המשפט
המקורי מתייחס לשינוי שיתרחש בעשור הקרוב ,וכן לפי משפט זה ניתן להסיק שהנורות המשתמשות במוליכים למחצה כבר
הומצאו .המשפט אינו מתיישב עם המשפט המקורי ולכן התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2כאשר אדיסון המציא את המורה ב ,1111-הוא לא יכול היה לדמיין שנורות המשתמשות במוליך למחצה יתפסו
בעתיד את מקומן של הנורות הקונוונציונליות .המשפט המקורי רק מזכיר שתומס אדיסון המציא את הנורות הקונוונציונליות,
ולא מתייחס כלל לדברים שהוא דמיין שיתרחשו בעתיד או לא .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3נורות המשתמשות במוליכים למחצה ,שפותחו לפני כעשור ,מתחילות להחליף את הנורות הקונוונציונליות שתומס
אדיסון המציא ב .1111-המשפט המקורי מתייחס לשינוי שיתרחש בעתיד ולא לשינוי שהיה בעבר ,התשובה הופכת את זמני
המשפט ולכן נפסלת.
תשובה  :4בעשר השנים הקרובות ,נורות המשתמשות במוליכים למחצה ככל הנראה יחליפו את הנורות הקונוונציונליות .זוהי
התשובה הנכונה.

קטע קריאה 1
 .13התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1תנועת " "la movidaמוזכרת במשפט אחד לאורך הטקסט ,אין כלל פירוט אודותיה ולכן היא אינה מהווה את מרכז
הטקסט .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2כלל הטקסט מספר את קורותיו של אלמודובר ,במאי ויוצר סרטים ספרדי .הקטע מתאר את תחילת חייו ,את הדרך
שעבר בניסיון להפוך לבמאי ואת הצלחתו הגדולה .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3משטרו הפשיטסטי של פרנקו הוזכר במשפט או שניים לאורך הטקסט ,אין פירוט אודות משטר זה או אודות פרנקו
עצמו .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4הסרט "הכל אודות אמא" הוזכר במשפט אחד לאורך הטקסט ,אין כלל פירוט אודותיו ולכן הוא אינו מהווה את
מרכז הטקסט .התשובה אינה נכונה.
 .14התשובה הנכונה היא (.)1
פירוש המילים " "films" ,"moviesו "motion pictures"-הינו סרטי קולנוע ,ואילו פירוש המילה " "artsהינו אומנויות.
זוהי המילה יוצאת הדופן ולכן זו התשובה.

 .15התשובה הנכונה היא (.)4
לפי הפסקה השנייה ,אלמודובר החל ליצור סרטים "מחתרתיים" אשר "הוציאו לו שם" כאדם אנטי-פשיסט (שורות .)11-12
כמו כן בשורה  0צוין שבאותה התקופה שלט פרנקו בספרד במשטר פשיסטי .מכאן אנו מבינים שלאלמודובר היו סרטים אני-
ממשלתיים ,כנגד המשטר הפשיסטי .תשובה  4היא הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא (.)4
לפי שורה  ,"after Franco’s death in 1975" :14אנו מסיקים שבשנה זו פרנקו נפטר .תשובה  4היא הנכונה.

 .17התשובה הנכונה היא (.)2
לפי שורות  "although his critic argue that his films are unnecessarily violent.." :10-29אנו מסיקים שישנם
מבקרים הטוענים שסרטיו של אלמודובר הינם אלימים שלא לצורך .תשובה  2היא הנכונה.

קטע קריאה 2
 .18התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  :1הפסקה אינה מתארת את הפרקורסור למשחק הטניס אלא רק דנה במקור המשחק .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2לפי השורה השלישית ,לא נמצאו תיאורים מצריים של משחק הטניס המקורי ,ולכן הפסקה וודאי לא עוסקת
בתיאורים אלו .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3ישנה הצעה למקור המילה "טניס" בפסקה הראשונה ,אך זהו לא הרעיון המרכזי של הפסקה ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4כלל הפסקה הראשונה מציגה רעיון לפיו מקור המשחק טניס הינו ממצרים העתיקה ,זוהי התשובה הנכונה.
 .19התשובה הנכונה היא (.)1
בסוף הפסקה הראשונה מציעים הסבר למקור המילה "טניס" (עיר מצרית בשם טיניס) ,ובתחילת הפסקה השנייה מופיעות
המילים " "etymology asideובהמשך לא מתייחסים למקור המילה עצמה .אנו מסיקים מכך שהמילים " etymology
 "asideמשמעותן – "אם נשים בצד את מקור המילה 'טניס' ."....תשובה מספר  1היא המתאימה ביותר.

 .21התשובה הנכונה היא (.)1
לפי שורה  ,"tennis flourished and many courts were build" :11מגרשי טניס רבים נבנו ,מה שמסייע לנו להבין
שהמילה  flourishedמשמעותה -פרח ,שגשג .מילה זו יכולה להיות מוחלפת במילה  =prosperedשגשג .תשובה מספר  1היא
הנכונה.
 .21התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  :1לפי שורה  1נזירים צרפתים כן שיחקו טניס במאה ה .12-התשובה נפסלת.
תשובה  :2בשורה  0נאמר שהנזירים שיחקו כנגד קיר או במגרש מסוים ,כלומר במקום פתוח .התשובה נפסלת.
תשובה  :3בשורה  12מצוין שהנזירים שיחקו בעזרת כדור .התשובה נפסלת.
תשובה  :4נותרנו עם תשובה זו בלבד ,אין התייחסות למחבטי טניס .כמו כן בפסקה הרביעית צוין שתחילה שיחקו טניס בעזרת
הידיים בלבד ,מכאן שלא השתמשו במחבטים .זוהי התשובה הנכונה.

 .22התשובה הנכונה היא ( .)3הסבר.
תשובה  :1לא צוין כלל בטקסט כי מקור המשחק הינו מאנגליה ,אלא ממצרים או מצרפת .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2נראה כי המחבר דווקא מסכים עם דברי "מרבית ההיסטוריונים" בשורה  ,1היות והוא מפרט לעומק את הצעתם
שהמקור למשחק הטניס הינו ממנזרים בצרפת ,ולא מציע בהמשך דעות סותרות .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3נראה כי המחבר מסכים עם ההצעה שהמקור למשחק הטניס הינו ממנזרים בצרפת ,היות והוא מפרט הצעה זו
לעומק ולא מציע בהמשך דעות סותרות .בתחילת הקטע ישנה הצעה שמקור המשחק הינו ממצרים ,אולם בתחילת הפסקה
השנייה מצוין כי לא ייתכן להוכיח שמקור משחקי הטניס הינו מתקופה עתיקה של לפני  1999לפנה"ס ,ובזאת הוא שולל הצעה
זו .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :4כמפורט בתשובה מספר  ,3המחבר אינו מסכים עם ההצעה של ההיסטוריונים בפסקה הראשונה ,לפיה מקור משחקי
הטניס הינו ממצרים העתיקה .התשובה נפסלת.

פרק אנגלית :2
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השלמת משפטים
.1

במשך מאות שנים ,המונגולים גרו באוהלים העשויים מעור חיות ומבדים.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  =dropped :1הפילו.
תשובה -lived :2גרו.
תשובה  -asked :3שאלו.
תשובה  -pushed :4דחפו.

.2

עיניים ירוקות הינן נדירות בקרב כלבים אך נפוצות בקרב חתולים.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -brief :1קצר ,מתומצת.
תשובה  -rare :2נדיר.
תשובה  -moist :3לח.
תשובה  -vague :4מעורפל ,מטושטש.

.3

במהלך הקריירה הארוכה שלה ,השחקנית שרה ברנהרדט הופיעה ביותר מ 125-הצגות שונות.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  -offered :1הציע.
תשובה  -guessed :2ניחש.
תשובה  -attended :3נכח ,השתתף  2טיפל ב..
תשובה  -preformed :4הופיע.

.4

עד שהומצא הפנצילין ,תרופות סולפה היוו את הטיפול הטוב ביותר עבור זיהומים בקטריאלים.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  -since :1מאז.
תשובה  -if :2אם.
תשובה  -until :3עד ש...
תשובה  -but :4אבל.

.5

היות ורבע מהולנד נמצאת מתחת לפני הים ,המדינה תלויה במערכת תעלות על מנת למנוע הצפות.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -prevent :1למנוע.
תשובה  -regret :2להתחרט.
תשובה  -indulge :3ריצה ,סיפק  2התמכר.
תשובה  -digest :4לעכל.

.6

לאחר שהורשע בבגידה ב ,1859-האבוליציוניסט (מי שדוגל בביטול העבדות) ג'ון בראון הוצא להורג בתלייה באותה השנה.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -frustrated :1מתוסכל.
תשובה  -convicted :2הורשע ,הרשיע.
תשובה  -distorted :3עיוות ,סילף.
תשובה  -sustained :4נשא ,סבל  2החזיק ,תמך

 .7האינדיאנים הפובליאנים של ניו מקסיקו ואריזונה הינם הצאצאים המודרניים של אנשים האנאסאזי ,אשר חיו באזור
זה בין השנים  311ל 1311-לספירה.
התשובה הנכונה היא (.)4

תשובה  -components :1מרכיבים ,רכיבים.
תשובה  -creatures :2יצורים.
תשובה -disguises :3תחפושת ,מסווה.
תשובה  -descendants :4צאצאים.

.8

לאחר שהם מתפתים מהסיכוי להרוויח בקלות ,אנשים רבים משוכנעים להשקיע את כספם בתוכניות מפוקפקות.
התשובה הנכונה היא (.)4

תשובה  -flung :1נזרק ,הועף.
תשובה  -traced :2שעקבו אחריו.
תשובה  -tainted : 3הוכתם.

תשובה  -lured :4התפתה ,שודל.

ניסוח מחדש
.9

שלא כמו דגים אחרים ,הכרישים חייבים לשחות ללא הפסקה אחרת הם ישקעו.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1כרישים לעולם לא ישקעו ,היות ובשונה מדגים אחרים ,הם שוחים כל הזמן .המשפט המקורי אינו קובע שכרישים
לא ישקעו לעולם ,אלא שהם חייבים לשחות על מנת לא לשקוע .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2הכריש הינו הדג היחיד ששוקע במידה והוא מפסיק לשחות .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3כרישים ,בשונה מדגים אחרים ,מתחילים לשקוע במידה והם שוחים רחוק מדי .לפי המשפט המקורי הכרישים
חייבים לשחות על מנת למנוע שקיעה ,כלומר השחייה לא תגרום להם לשקוע .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4בשונה מדגים אחרים ,כרישים אינם שוקעים אם הם מפסיקים לשחות .משפט זה הינו הפוך מהמשפט המקורי,
הכרישים כן שוקעים אם הם מפסיקים לשחות .התשובה אינה נכונה.

 .11התרבות ההיספנית הותירה בארצות הברית חותם שלא ניתן למחותו.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1התרבות האמריקנית תרמה רבות לתרבות ההיספנית .לפי המשפט המקורי התרבות ההיספנית היא זו שתרמה
לארצות הברית ולא להיפך ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2ארצות הברית הושפעה רבות מהתרבות ההיספנית .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3ארצות הברית עמדה בפני ,התנגדה ,להשפעות התרבות ההיספנית .לפי המשפט המקורי התרבות ההיספנית כן
השפיעה רבות על ארצות הברית ,מכאן שארצות הברית לא "עמדה בפני" תרבות זו .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4התרבות ההיספנית הינה אחת מהפקטורים הרבים אשר עיצבו את התרבות האמריקנית .המשפט המקורי מתייחס
רק לתרבות ההיספנית ולא לפקטורים נוספים ,התשובה מוסיפה מידע למשפט המקורי ולכן אינה נכונה.
 .11בגיל שש עשרה ,האמן הצרפתי הנרי מטיס המרה את פי אביו ונסע לפריס ללמוד אומנות.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1בגיל שש עשרה ,הנרי מטיס עבר לפריס לחיות עם אביו כדי שיוכל ללמוד אומנות .לפי המשפט המקורי הנרי מטיס
עבר לפריס בניגוד לרצון אביו ,אין זה אומר שהאב גר בפריס .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2למרות שאביו התנגד לכך ,הנרי מטיס נסע לפריס ללמוד אומנות כשהיה בן שש עשרה .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3כאשר הנרי מטיס היה בן שש עשרה ,הוא החליט לנסוע לפריס ולהיות אמן כמו אביו .המשפט המקורי אינו מציין
מהו עיסוקו של האב ,התשובה מוסיפה מידע למשפט המקורי ולכן אינה נכונה.
תשובה  :4כאשר הנרי מטיס הגיע לגיל שש עשרה ,אביו האיץ בו להיות סטודנט לאומנות בפריס .לפי המשפט המקורי ,מטיס
החליט ללמוד אומנות בניגוד לרצון אביו ,התשובה אינה סותרת את המשפט המקורי ולכן אינה נכונה.
 .12כותרת הביוגרפיה של ג'יימס בק ,שלושת העולמות של מיכאלנג'לו ,מרמזת על יחסיו של האמן עם שלושת הדמויות
המשפיעות ביותר בחייו :אביו ,לורנצו די מדיצ'י והאפיפיור יוליוס השני.

התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  :1העובדה ששלושת מערכות היחסים החשובות ביותר של מיכאלנג'לו היו עם אביו ,לורנצו די מדיצ'י והאפיפיור יוליוס
השני ,משתקפת משמה של הביוגרפיה שכתב ג'יימס בק על האמן .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2בביוגרפיה שלו העוסקת במיכאלנג'לו ,ג'יימס בק אינו מקדיש מספיק תשומת לב למערכות היחסים של האמן עם
אביו ,לורנצו די מדיצ'י והאפיפיור יוליוס השני .המשפט המקורי מתייחס לכותרת הביוגרפיה שכתב ג'יימס בק ולא לתוכן
הביוגרפיה עצמה ,התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3בספרו על מיכאלנג'לו ,ג'יימס בק דן במערכות היחסים של האמן עם שלושת הדמויות המשפיעות ביותר באותה
התקופה :אביו ,לורנצו די מדיצ'י והאפיפיור יוליוס השני .המשפט המקורי מתייחס רק לכותרת הביוגרפיה ולא לתוכן
הביוגרפיה עצמה ,כמו כן הדמויות המצוינות הינן דמויות משמעותיות בחייו של מיכאלנג'לו ולא דמויות אשר השפיעו על כלל
התקופה .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4כותרת הביוגרפיה של ג'יימס בק על מיכאלנג'לו מרמזת על ההשפעה האדירה של מיכאלנג'לו על שלושה גברים:
אביו ,לורנצו די מדיצ'י והאפיפיור יוליוס השני .המשפט המקורי קובע ששלושת האנשים המצוינים השפיעו רבות על
מיכאלנג'לו ולא להיפך ,התשובה אינה נכונה.

קטע קריאה 1
 .13התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  :1הטקסט עוסק באופן ספציפי בתופעת השמנת היתר שעלתה במלזיה בפרט ובמדינות אסיה בכלל בשנים האחרונות,
ורק הפסקה השנייה מתארת שינויים שהתרחשו במלזיה בשנים האחרונות ,גם שינויים אלו סובבים סביב השמנת היתר.
תשובה זו אינה נכונה.
תשובה  :2הטקסט מתחיל מתיאור העלייה בהיארעות תופעת השמנת היתר במלזיה וממשיך לפרט כיצד עלייה זו קיימת בכלל
אסיה .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :3רק הפסקה הראשונה מתארת את המחקרים שנעשו במלזיה בנוגע להשמנת יתר בבני נוער ,תשובה זו אינה מייצגת
את הרעיון המרכזי של כל הטקסט ולכן אינה נכונה.
תשובה  :4הטקסט מתייחס לבעיית השמנת היתר באופן ספציפי ,ואינו נוגע בבעיות אחרות שקיימות באסיה כיום ,התשובה
אינה נכונה.
 .14התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר.

תשובה  :1לפי שורה  2-3תוצאות המחקר הראשון היו ברורות למרבית האנשים ,ולא המחקר השני .התשובה נפסלת.
תשובה  :2לפי המחקר הראשון מספר התלמידים שסבלו מהשמנת יתר היה  1מכל  136תלמידים ,לעומת זאת לפי
המחקר השני מספר התלמידים שסבלו מהשמנת יתר היה  1מכל  11תלמידים ,מכאן שתוצאות המחקר היו שונות ולא
זהות .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3בפסקה הראשונה לא צוין כלל שרופאים שונים פקפקו בתוצאות המחקר השני (או הראשון) ,התשובה אינה
נכונה.
תשובה  :4לפי שורה  "he made a startling discovery" :2התוצאה הייתה מבהילה ,ניתן להסיק מכך שד"ר איסמעיל
לא ציפה לתוצאות אלו ,זוהי התשובה הנכונה.

 .15התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר.
הפסקה הראשונה מתארת שני מחקרים שמראים את העלייה באחוזי השמנת היתר בקרב ילדי מלזיה בשנים האחרונות.
הפסקה השנייה מנסה לספק לעלייה זו (המתוארת בפסקה הראשונה) הסברים -שיפור המצב הכלכלי ,הופעת מסעדות מזון
מהיר ,ילדים נשארים בבית במקום לשחק בחוץ ונוסעים באוטובוסים במקום ללכת ברגל לבית הספר .תשובה מספר  1היא
הנכונה.
 .16התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר.
הפסקה השנייה מספקת הסבר לממצאי המחקר השני ,שנערך ב .1001-לפי פסקה זו התפתחות מסעדות המזון המהיר במלזיה,
משחקי ווידאו ונסיעת ילדים באוטובוסים בבית ספר במקום הליכה ברגל -כל אלו תופעות של השנים האחרונות ,מכאן שבשנת
 1009כל אלה לא התרחשו ,ובין השאר ילדים הלכו לבית הספר ברגל .כמו כן ,לפי המחקר הראשון המוזכר בפסקה הראשונה
יחס השמנת היתר בקרב תלמידי מלזיה היה רק  ,1-136ולכן לא ניתן לקבוע שמרבית בני הנוער היו בעלי משקל רב מדי .תשובה
מספר  1היא הנכונה.
 .17התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר.
לפי שורות  12-12תופעת השמנת היתר הפכה לתופעה נרחבת באסיה רק בשנים האחרונות ,ואיתה עלתה ההיארעות במדינות
אלו של מחלות הקשורות בהשמנת יתר כמו סוכרת ומחלות לב .מכאן אנו מבינים שמחלות אלה לא היו נפוצות באסיה בעבר,
תשובה מספר  1היא הנכונה.

קטע קריאה 2
 .18התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר.
תשובה  :1כלל הטקסט עוסק בטכניקות למציאת כוכבי לכת חדשים ,ישנו תיאור של הטכניקות ,תיאור קבוצה שהשתמשה
בטכניקות אלו ,ואף תיאור של כוכב לכת שנתגלה בזכות הטכניקות המתוארות .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה  :2הקטע רק מזכיר שימוש בטלסקופים ,איך אינו מפרט כיצד טלסקופים משמשים למדידת גופים נעים .התשובה אינה
נכונה.
תשובה  :3אין שום השוואה בין כוח המשיכה של כוכבי לכת הנמצאים מחוץ למערכת השמש לבין כוחו של אלו הנמצאים בתוך
מערכת השמש .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4כלל האזכור של ה=( wobble-התנודדות ,התנענעות) הינו בפסקה הראשונה בלבד ,לא ניתן לקבוע שזהו הרעיון
המרכזי של הטקסט .התשובה אינה נכונה.
 .19התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר.
לפי שורות  ,6-1מדידת שיטת המהירות הרדיאלית כוללת מדידת "=( "wobbleהתנודדות ,התנענעות) ,חוסר שוויוניות בתנועת
כוכב כתוצאה מכוח משיכה המופעל ע"י גוף המסתובב סביבו .לפיכך ,כוכב יבצע " ,"wobbleתנועה שאינה שווה ,אם גוף
המסתובב סביבו יפעיל כוח שימשוך אותו .תשובה מספר  4היא הנכונה.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר.
לפי שורות  ,14-16האסטרונומים עוברים את התמונות שצולמו ע"י הטלסקופ ובודקים האם אורו של כוכב מתעמעם ולאחר
מכן חוזר לבהירותו המקורית .במידה והם מוצאים תופעה שכזו ,הם מסיקים שכוכב לכת מסתובב כנראה עבר מול הכוכב

המדובר וחסם את אורו באופן חלקי .לפיכך ,שינויים בבהירות כוכב מעידים על כך שמשהו נע לפניו וחוסם את אורו .תשובה
מספר  1היא הנכונה.
 .21התשובה הנכונה היא ( .)4הסבר.
תשובה  :1הפסקה האחרונה דווקא מתארת מאפיינים של כוכב הלכת החדש ,כלומר ניתן לחקור אותו .היא אינה מסבירה
האם ומדוע קשה לחקור כוכב זה .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :2כלל הפסקה האחרונה עוסקת בכוכב הלכת החדש שנתגלה ,ורק שורה או שתיים מתוכה עוסקות בהשוואת הכוכב
לכדור הארץ .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :3הפסקה האחרונה אכן מסבירה מדוע טמפרטורת כוכב הלכת החדש שנתגלה כה גבוהה ,אך זהו אינו הרעיון המרכזי
המועבר בפסקה אלא רק קטע קטן מתוכה .התשובה אינה נכונה.
תשובה  :4הפסקה האחרונה אכן מתארת את המאפיינים השונים של כוכב הלכת החדש שנתגלה ,ביניהם את מרחקו מהשמש,
את משך השנה שלו ,את הטמפרטורה שלו ואת האטמוספרה שלו .זוהי התשובה הנכונה.
 .22התשובה הנכונה היא ( .)2הסבר.
לפי שורות  ,24-22כוכב הלכת החדש שנתגלה קרוב יותר לכוכב שלו מאשר כל כוכב לכת אחר .כתוצאה מכך ,אורך השנה שלו,
כלומר הזמן הלוקח לכוכב הלכת להקיף את הכוכב ,הינו הקצר ביותר ,והטמפרטורה שלו הינה הגבוהה ביותר הידועה .את
המילים "כתוצאה מכך" ניתן להחליף במילים "מכיוון שכוכב הלכת כל כך קרוב לכוכב" .תשובה מספר  2היא הנכונה.

