פרק חשיבה מילולית :1
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אנלוגיות
.1

התשובה הנכונה היא (.)3
סייח הוא הצאצא של החיה שבית גידולה המלאכותי שלה הוא אורווה.
תשובה  :1העגל הוא הצאצא של החיה שמחלבה משמשת להפקת תנובתה ,אך המחלבה היא לא בית הגידול של הפרה.
תשובה  :2שובך הוא בית הגידול המלאכותי של היונה ,אך חסר שמו של צאצא היונה.
תשובה  : 3אפרוח הוא הצאצא של החיה שבית הגידול המלאכותי שלה הוא לול.
תשובה  :4טלה הוא הצאצא של החיה שבית הגידול הטבעי שלה הוא האחו ,אך לנו נדרש בית גידול מלאכותי.

.2

התשובה הנכונה היא (.)4
משוט הוא כלי המאפשר לבצע פעולה הפוכה מזו שמבצעים בעזרת העוגן.
תשובה  :1מחדד משמש לפעולה שתאפשר להמשיך לעבוד עם העפרון ,הם לא כלים שמבצעים פעולה הפוכה.
תשובה  :2מזלג וסכין מסייעים לבצע את אותה פעולה ,אכילה ,הם לא מבצעים פעולה הפוכה.
תשובה  :3הבלם משמש לעצירת המכונית ,הם לא כלים שמבצעים פעולה הפוכה.
תשובה  :4ידית היא כלי המאפשר לבצע פעולה הפוכה מזו שמבצעים בעזרת מנעול.

.3

התשובה הנכונה היא (.)4
אטלס מאגד בתוכו מספר רב של מפות.
תשובה  : 1ברומן יש מספר רב של דמויות אך הוא אינו אוגדן של דמויות.
תשובה  :2יומן מציין את מועדי הפגישות אך הוא אינו אוגדן של פגישות.
תשובה  :3שיחון מאגד מספר רב של מילים בשפה מסוימת ולא מספר רב של שפות.
תשובה  :4לקסיקון מאגד בתוכו מספר רב של ערכים.

.4

התשובה הנכונה היא (.)1
דומם הוא ביצוע של פעולה בלי קול.
תשובה  :1לאלתר הוא ביצוע של פעולה בלי עיכוב.
תשובה  :2אליבא מציין הצגה של סימוכין לדבר מסוים ,אין קונפליקט בקשר.
תשובה  :3בדיעבד הוא ביצוע של פעולה בזמן מאוחר יותר ולא בלי זמן.
תשובה  :4בפרהסיה הוא ביצוע של פעולה בפומביות ,אין קונפליקט בקשר.

.5

התשובה הנכונה היא (.)4
נעור הוא הפך לער.
תשובה  :1הרגיז הוא הפך מישהו אחר לכועס ולא את עצמו.
תשובה  :2הבשיל הוא הפסיק להיות בוסר ולא הפך לבוסר.
תשובה  :3שימח הוא הפך מישהו אחר ללא עצוב ,יש קונפליקט בקשר זה.
תשובה  :4חלה הוא הפך לחולה.

.6

התשובה הנכונה היא (.)2
ניגף הוא תוצאת הפעולה של אדם אחר שמנצח אותו.
תשובה  :1מלביש הוא פעולה שבאה לבטל את תוצאות אדם אחר שמתפשט.
תשובה  :2מופתע הוא תוצאת הפעולה של אדם אחר שמפתיע אותו.
תשובה  :3מאזין הוא מבצע פעולה על משהו שמושמע.
תשובה  :4מי שנפסל הוא הפסול בעצמו ואין מולו אדם אחר.

הבנה והסקה
השלמת משפטים
.7

התשובה הנכונה היא (.)1
כתבים רבים בספרות הרוסית מתחילת המאה העשרים מתארים את אנטונוב כשליט קנאי ואכזר ,ואכן כיום ברור ששלטונו
היה מלווה במעשי רשע לא מעטים .ההיסטוריון גרליץ ,בניגוד לעמדה המובעת בכתבים אלו ,הציג גישה שלפיה אנטונוב נהג
בחסד כלפי נתיניו.
תשובה  :2כתבים רבים בספרות הרוסית מתחילת המאה העשרים מתארים את אנטונוב כשליט קנאי ואכזר ,אך כיום ברור ששלטונו היה
מלווה במעשי חסד רבים .ההיסטוריון גרליץ ,בהתאם לעמדה המובעת בכתבים אלו ,הציג גישה שלפיה אנטונוב נהג רק בחסד כלפי נתיניו.
הכתבים טענו כי אנטונוב היה אכזר ,ולכן אם גרליץ הסכים איתם עליו לומר שהוא אכזר ולא שנהג בחסד .התשובה נפסלת.
תשובה  : 3כתבים רבים בספרות הרוסית מתחילת המאה העשרים מתארים את אנטונוב כשליט עריץ ,אך כיום ברור ששלטונו היה מלווה
במעשים פילנתרופיים לא מעטים .ההיסטוריון גרליץ ,בניגוד לעמדה המובעת בכתבים אלו ,הציג גישה שלפיה אנטונוב נהג בעריצות כלפי
נתיניו .הכתבים טענו כי אנטונוב היה עריץ ,ולכן אם גרליץ התנגד להם עליו לומר שהוא היה פילנטרופ ולא שנהג בעריצות .התשובה נפסלת.
תשובה  : 4כתבים רבים בספרות הרוסית מתחילת המאה העשרים מתארים את אנטונוב כשליט רחום וחנון ,ואכן כיום ברור ששלטונו היה
מלווה במעשי חסד לא מעטים .ההיסטוריון גרליץ ,לעומת העמדה המובעת בכתבים אלו ,הציג גישה שלפיה אנטונוב מעולם לא נהג אלא
בחסד כלפי נתיניו .הכתבים טענו כי אנטונוב היה טוב ,ולכן אם גרליץ התנגד להם עליו לומר שהוא היה רע ולא שנהג בחסד .התשובה
נפסלת.

.8

התשובה הנכונה היא (.)2
המשותף לחוקרים לינג ,סי ודון ניכר לא רק בעובדה ששלושתם תרמו רבות להוכחת השערתו של לוסטיג ,אלא גם בעובדה
שהם עשו זאת לאחר מלאות להם ארבעים .בכך הופרכה תיאוריה מקובלת ,ולפיה חוקרים יכולים להגיע להישגים מדעיים רק
לפני גיל שלושים וחמש.
תשובה  : 1המשותף לחוקרים לינג ,סי ודון ניכר לא רק בעובדה ששלושתם נכשלו בהוכחת השערתו של לוסטיג ,אלא גם בעובדה שהם החלו
בניסיונותיהם רק לאחר גיל ארבעים .בכך אוששה תיאוריה מקובלת ,ולפיה חוקרים יכולים להגיע להישגים מדעיים רק לאחר גיל שלושים
וחמש .אם התיאוריה אומרת שמגיעים רק להישגים מדעיים רק לאחר גיל שלושים וחמש ,אז שלושתם היו אמורים להצליח בנסיונותיהם,
שכן החלו בנסיונות לאחר גיל ארבעים .התשובה נפסלת.
תשובה  : 3המשותף לחוקרים לינג ,סי ודון ניכר לא רק בעובדה ששלושתם תרמו רבות להוכחת השערתו של לוסטיג ,אלא גם בעובדה שהם
עשו זאת בטרם מלאו להם עשרים .בכך הופרכה תיאוריה מקובלת ,ולפיה חוקרים יכולים להגיע להישגים מדעיים רק לפני גיל שלושים
וחמש .הצלחתם לא מפריכה את התיאוריה המקובלת שכן הם אכן הגיעו להישגים לפני גיל שלושים וחמש .התשובה נפסלת.

תשובה  :4המשותף לחוקרים לינג ,סי ודון ניכר לא רק בעובדה ששלושתם נכשלו בהוכחת השערתו של לוסטיג ,אלא גם בעובדה שהם החלו
בנסיונותיהם כבר בגיל עשרים .בכך אוששה תיאוריה מקובלת ,ולפיה חוקרים יכולים להגיע להישגים מדעיים רק לפני גיל שלושים וחמש.
כישלונם של השלושה לפני גיל שלושים וחמש דווקא מפריך את התיאוריה המקובלת .התשובה נפסלת.

.9

התשובה הנכונה היא (.)3
מאחר שידוע לי כי עודד הוא מטפס הרים נלהב ,אני רואה בנושא שבחר לעבודת הדוקטורט שלו" ,הנוף ההררי בשירתו של
גילטון" ,הוכחה לכך שהוא אינו נמנה עם מי שמקפידים להפריד בין תחביביהם לבין עיסוקם האקדמי.
תשובה  : 1לולא ידעתי כי עודד הוא מטפס הרים נלהב ,הייתי רואה בנושא שבחר לעבודת הדוקטורט שלו" ,הנוף ההררי בשירתו של
גילטון" ,הוכחה לכך שהוא נמנה עם מי שמשלבים בין תחביביהם לבין עיסוקם האקדמי .גם עם הידיעה על תחביביו של עודד עדיין ניתן
לראות את הקשר שבין תחביביו לעיסוקו האקדמי .הידיעה אינה סותרת את הכרה זו .התשובה נפסלת.
תשובה  : 2מאחר שידוע לי כי עודד הוא מטפס הרים נלהב ,אינני רואה בנושא שבחר לעבודת הדוקטורט שלו" ,הנוף ההררי בשירתו של
גילטון" ,הוכחה לכך שהוא נמנה עם מי שמשלבים תמיד בין תחביביהם לבין עיסוקם האקדמי .אם אנו יודעים על תחביבו הרי שנדע כי הוא
כן משלב בין תחביביו לעיסוקו האקדמי .המילה "מאחר" לא יוצרת פה קשר הגיוני של סיבה ותוצאה .התשובה נפסלת.
תשובה  : 4לולא ידעתי כי עודד הוא מטפס הרים נלהב ,הייתי רואה בנושא שבחר לעבודת הדוקטורט שלו" ,הנוף ההררי בשירתו של
גילטון" ,הוכחה לכך שהוא אינו נמנה עם מי שמקפידים להפריד בין תחביביהם לבין עיסוקם האקדמי .אם לא ידוע על תחביבו הרי שאין
דרך לדעת האם הוא מפריד או לא בין תחביביו לבין עיסוקו האקדמי .התשובה נפסלת.

 .10התשובה הנכונה היא (.)4
זו שאלת כללים .ננסה להבין מה בכל מקרה נכון לגבי הצבעים שמצאה דינה -אם דינה מצאה ארבעה צבעים הרי שהיא מצאה
לפחות צבע אחד מכל סוג (יסוד ושאינו יסוד) ,זאת מכיוון שגם אם מצאה את כל השלושה מסוג מסוים הרביעי יהיה מהסוג
השני.
תשובה  :1יכול להיות ששלושה אינם צבעי יסוד והרביעי הוא יסוד .התשובה נפסלת.
תשובה  :2יכול להיות ששלושה אינם צבעי יסוד והרביעי כן .אין דרך לדעת בוודאות מה החלוקה ,היא לא חייבת להיות שניים ושניים.
התשובה נפסלת.
תשובה  :3יכול להיות ששלושה הם צבעי יסוד והרביעי אינו .התשובה נפסלת.
תושבה  :4יכול להיות ששלושה הם צבעי יסוד ,אבל לפחות אחד מהם אינו כזה בוודאות .תשובה זו נכונה.

 .11התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  : 1במשפט האחרון נאמר כי תעשיית הבשר היא שנייה לתחנות הכוח ולכן היא מזהמת פחות מהן .התשובה נפסלת.
תשובה  : 2במשפט האחרון נאמר כי תעשיית הבשר היא שנייה לתח נות הכוח ולכן הן הגורם היחיד שמזהם יותר ממנה .תשובה זו נכונה.
תשובה  :3הקטע לא מדבר כלל על המצב בעבר .התשובה נפסלת.
תשובה  : 4במשפט האחרון נאמר כי תעשיית הבשר היא שנייה לתחנות הכוח ,אך אין זה אומר כי שני אלו הם הגורמים היחידים וייתכן
שיש גורמים נוספים .התשובה נפסלת.

 .12התשובה הנכונה היא (.)2
אם הלקח של הסיפור הוא שאין לשפוט אדם על פי מראהו הרי שהסוף ,שבו הברבור נערץ בשל יופיו ,פוגע בלקח זה ויש למצוא
סוף אחד שיתאים ללקח .סוף מתאים ישים דגש על תכונות אחרות של הברווזון ,מלבד מראהו החיצוני.
תשובה  :1בתשובה זו עדיין יש דגש על מראה חיצוני .התשובה נפסלת.
תשובה  : 2בתשובה זו הברווזון מתברר כאמיץ וחבר נאמן ואין איזכור למראהו .תשובה זו נכונה.
תשובה  : 3בתשובה זו המראה החיצוני של הברווז הוא עדיין העיקר ,גם אם היה תחפושת .התשובה נפסלת.
תשובה  :4בתשובה זו הברווזון לא הופך ליפה ,אך עדיין ניצל בשל מראהו ולא בשל תכונה אחרת .התשובה נפסלת.

 .13התשובה הנכונה היא (.)2
הקטע מציין כי אדם הנתלה בגורמים חיצוניים משיל מעצמו את האחריות ואינו מממש את חירותו בהכרעותיו הוא אינו
אותנטי .ולכן אדם אותנטי הוא ההפוך מתיאור זה -כזה שאינו נתלה בגורמים חיצוניים ומממש את חירותו בהכרעותיו.
תשובה  : 1זו האמירה הבסיסית של סארטר ואינה קשורה לאותנטיות או חוסר אותנטיות .התשובה נפסלת.
תשובה  :2לפי הקטע מימוש החירות בהכרעותיו של אדם היא גורם שנחוץ בשביל להיות אדם אותנטי .תשובה זו נכונה.
תשובה  : 3אין נגיעה במאפיינים אלו בקטע .השימוש במילים "אידיאולוגיה" ו"שייכות" ,שהופיעו בקטע ,נועד לבלבל .התשובה נפסלת.
תשובה  : 4הקטע לא נוגע בעיסוק מוצהר או בהתנגדות לנורמות .התשובה נפסלת.

 .14התשובה הנכונה היא (.)3
המנהלת שיערה כי מורה אחד טוב יותר מהשני ולכן תלמידיו קיבלו ציונים טובים יותר .סגניתה שיערה כי התלמידים באחת
הכיתות חרוצים יותר מתלמידי הכיתה השנייה ולכן קיבלו ציונים טובים יותר .ננסה להחליש את שתי המסקנות יחד-
תשובה  : 1אם הכיתה השלישית למדה עם המורה הטוב פחות מבין השניי ם וקיבלה ציונים נמוכים אף יותר ,הרי שזה מחזק את השערת
המנהלת .התשובה נפסלת.
תשובה  : 2אם כאשר לשתי הכיתות מורה זהה למקצוע מסוים הכיתה השנייה דווקא משיגה ציונים גבוהים יותר זה מחליש את טענת
הסגנית ,אך כיוון שמדובר על מורה אחר מידע זה לא רלוונטי להשערתה של המנהלת ולא יכול להחליש או לחזק אותה.
תשובה  : 3בתשובה זו ניתן לנו הסבר חלופי לשתי ההשערות .תלמידי הכיתה שקיבלה ציונים גבוהים יותר לא הצליחו במבחן בשל שיטות
הלימוד או בשל חריצותם ,אלא רק משום שהם מגיעים מבתים דוברי צרפתית ויש להם ידע מוקדם .הסבר חלופי זה מחליש את שתי
המסקנות שהוצגו .תשובה זו נכונה.
תשובה  : 4אם המורה הטוב פחות לימד את שתי הכיתות לקראת המבחן זה מחליש את המסקנה בדבר השוני ברמת ההוראה ,אך מחזק את
הסברה שכיתה אחת חרוצה יותר מהשנייה .התשובה נפסלת.

 .15התשובה הנכונה היא (.)2
הבעייתיות המוצגת בקטע היא מצב שבו פרסומים בתקשורת מסיתים את תשומת הלב ממוקד בעייתי אחד המתחיל להתפתח
(אוזלת ידו של השר) אל מוקד אחר (חייו האישיים של היריב) שההתמקדות בו עשויה להועיל לראשון מבין השניים .על כך
אומר הפרשן שזהו "תרגיל יחצני" .ננסה למצוא מצב דומה-
תשובה  :1בתשובה זו אין הסתה של תשומת הלב כלפי צד יריב .התשובה נפסלת.
תשובה  : 2בתשובה זו הפרסומים מסיתים את תשומת הלב לבעיות אצל גורם מתחרה .תשובה זו נכונה.
תשובה  : 3בתשובה זו אין הסתה של תשומת הלב לבעיות במקום אחר ,אלא התעסקות בדברים טובים באותה המשפחה .התשובה נפסלת.
תשובה  :4בתשובה זו למפרסם יש אינטרס להציג בעיות אצל היריב ,אך לא כיוון שהתעוררו אצלו בעיות .התשובה נפסלת.

 .16התשובה הנכונה היא (.)2
הקטע מתאר מצב אירוני שבו המשטר השמרני התאים יותר למפרסמים שרצו לשמור על פרטיותם מאשר השטר הליברלי,
שלכאורה אמור לקדש את הפרט והפרטיות.
תשובה  : 1השיח השמרני לא עיצב נורמות של שמירה על פרטיות אלא איפשר אותן .זאת ועוד ,בשנותיה הראשונות של הדמוקרטיה
הליברלית דווקא נעלמה הנורמה של שמירה על הפרטיות של הפובליציסטים .התשובה נפסלת.
תשובה  : 2במשטר החדש לא הייתה פרטיות לכותבים ,בדיוק כמו בקטע .תשובה זו נכונה.
תשובה  : 3לפי הקטע המשטר הליברלי אכן אמור להעדיף את הפרטי אך הדעיכה של שימוש בשם עט דווקא נוגדת העדפה זו .התשובה
נפסלת.
תשובה  : 4האידיאולוגיה השמרנית לא דגלה בשימוש בזהות בדויה ,אך איפשרה זאת .ובכל מקרה ,האירוניה היא בכך שדווקא המשטר
הליברלי ,שהיה אמור לאפשר שימוש זה ,לא עשה זאת .התשובה נפסלת.

 .17התשובה הנכונה היא (.)3
המסקנה של החוקרים היא שהרגשה של תיקון עוול חברתי משפיעה לטובה על הבריאות .מסקנה זו נובעת בשל תוצאות הניסוי
שהראו כי קצב הדופק של הנבדקים בניסוי ירד כאשר סיפרו על עוול שצפו בו.
תשובה  : 1אם זה המצב הרי שמסקנת החוקרים נכונה .התשובה נפסלת.
תשובה  : 2יש להניח הנחה זו על מנת להסיק שתוצאות הניסוי מעידות על הטבה בבריאות הנבדקים .התשובה נפסלת.
תשובה  :3זו לא הנחה אלא תוצאה שנצפתה בניסוי .תשובה זו נכונה.
תשובה  : 4כדי להסיק את המסקנה החוקרים היו חייבים להניח שההאטה בקצב הלב נבעה בשל הגילוי ולא בשל גורמים אחרים .התשובה
נפסלת.

 .18התשובה הנכונה היא (.)2
על פי הקטע טדרוס טוען כי מה שחשוב הוא ההכרה באשמה ולא הסבל שיחוש או לא יחוש האשם .ההכרה היא צודקת יותר
מחוסר ההכרה ,בלי תלות בסבל שנגרם .נמצא תשובה שסותרת את זה-
תשובה  :1בתשובה זו מתקיימת הכרה בשני המקרים ולכן שניהם צודקים בעיני טדרוס .התשובה נפסלת.
תשובה  : 2בתשובה זו ההכרה צודקת פחות מאי ההכרה .טענה זו הפוכה מטענתו של טדרוס .תשובה זו נכונה.
תשובה  :3בתשובה זו אין הכרה בשני המכרים ולכן שניהם אינם צודקים בעיני טדרוס .התשובה נפסלת.
תשובה  : 4בתשובה זו אי ההכרה צודקת פחות מההכרה .דבר זה תואם את טענתו של טדרוס .התשובה נפסלת.

הבנת הנקרא
 .19התשובה הנכונה היא (.)4
בשורה  4כתוב "כפי שמעיד מספרם הגדול של המחקרים ."...תשובה  4נכונה.
 .20התשובה הנכונה היא (.)1
בשורה  6כתוב "רעיונותיו של דארווין זכו לאישוש מדעי ...במחקריהם של אקמן ואיזרד ".כמו כן ,ממצאי המחקרים מראים
שאנשים מתרבויות שונות זיהו את ההבעות הפנים כמשדרות את אותם רגשות .בשורה  11נכתב "הצליחו החוקרים להגדיר
שיש הבעות בסיסיות שהן אוניברסאליות" .תשובה  1נכונה.
 .21התשובה הנכונה היא (.)3
בפיסקה השלישית מתוארים הניסויים שבהם התינוקות הגיבו לפי ההבעות שהראו להם האימהות .במקרים שבהם האימהות
הראו הבעות שלא היו מדויקות (כפי שלימדו אותם החוקרים) התינוקות הגיבו גם הם בצורה לא מדויקת .ההבדל הדק שגרם
לתגובת התינוקות הוא ההבדל בין מה שהאם הייתה אמורה להציג לבין מה שהציגה בפועל .תשובה  3נכונה.
 .22התשובה הנכונה היא (.)3
הפיסקה הרביעית מסבירה שבתחילה תינוקות לא מביעים דבר מלבד תחושותיהם האמיתיות .בהמשך התינוקות לומדים
להביע מה שהם מבינים שנכון וראוי להביע לפי הנורמה החברתית .תשובה  3נכונה.
 .23התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  : 1המחקרים בפיסקה השנייה מעידים על כך שתינוקות מושפעים מהבעות האם .התשובה נפסלת.
תשובה  :2מידע זה מופיע בפיסקה הראשונה ,שירה  ,2אך בשום שלב לא מסובר מה גורם לזה .תשובה זו נכונה.
תשובה  :3בשורות  14-15כתוב כי "הרבה לפני שילדים דוברים או מבינים שפה מילולית ,הם כבר דוברים ומבינים את שפת הפנים".
התשובה נפסלת.
תשובה  :4כל הסיבות לכך מפורטות בפיסקה הראשונה .התשובה נפסלת.

פרק חשיבה מילולית :2
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אנלוגיות
.1

התשובה הנכונה היא (.)2
אופה מייצר משהו שאחר כך מיועד לאכילה.
תשובה  :1מנתח יכול לבצע את עבודתו רק לאחר הרדמה ,אך עבודתו לא מיועדת להרדמה.
תשובה  :2סופר מייצר משהו שאחר כך מיועד לקריאה.
תשובה  :3גנן מבצע השקיה ואין פה ייצור של מוצר לצורך השקייה.
תשובה  :4שוטר מבצע אכיפה ואיך פה ייצור של מוצר לצורך אכיפה.

.2

התשובה הנכונה היא (.)3
עתיקות נחשפות באתר ארכיאולוגי.
תשובה  :1מטיל זהב עשוי מזהב.
תשובה  :2יין מאוכסן במרתף.
תשובה  :3נפט נחשף בבאר נפט.
תשובה  :4מייצרים קמח בתחנת קמח.

.3

התשובה הנכונה היא (.)3
בשבע עיניים משמעו לעשות דבר מה בתשומת לב.
תשובה  : 1בעין חדה משמעו לתת מבט ממוקד ,אך זו לא צורת העשייה.
תשובה  :2כהרף עין משמעו בזמן קצר מאוד ,ואין פה ציון של פעולה שנעשית בהרף עין.
תשובה  :3בעיניים כלות משמעו לעשות דבר מה בציפייה.
תשובה  :4למראית עין משמעו שדבר עושה רושם כלשהו אך לא את האופן שבו הוא עושה רושם זה.

.4

התשובה הנכונה היא (.)2
דבר שנמכר מחליף בעלים.
תשובה  :1כונ ס משמעו להביא את הקהל למקום אחד ולא להחליף את מקומו של הקהל.
תשובה  :2דבר שהוזז החליף מקום.
תשובה  :3צולם זה שיש תמונה של משהו ,אך צילום אינו משנה את מקומו של האובייקט שבתמונה.
תשובה  : 4שופץ זה שכעת אין בו פגם ,אך אין פה פעולת החלפה או שינוי.

.5

התשובה הנכונה היא (.)1
התחוור הוא כבר לא סתום.
תשובה  :1התרופף הוא כבר לא הדוק.
תשובה  :2השתובב הוא לא היה רציני ,אך אין פה תהליך של הפיכה מרציני לשובב.
תשובה  :3התנגב זה עשה פעולה כדי להפסיק להיות רטוב ,ולא תהליך של מעבר ממצב אחד לשני.
תשובה  :4התמלא עד תום הוא גדוש ,אין ניגוד בקשר.

.6

התשובה הנכונה היא (.)1
קרב אגרוף הוא תגרה מאורגנת.
תשובה  :1מדורה היא שרפה מאורגנת.
תשובה  :2הרתחה היא חימום לטמפרטורה ספציפית ,אומנם בצורה מאורגנת אך בקשר המקורי אין עיסוק ברמת הפעולה.
תשובה  :3הפסד הוא מצב בו נוחלים מפלה ולאו דווקא בצורה מאורגנת או לא.
תשובה  :4מחלה שתוק פת אנשים רבים בזמן קצר היא מגפה והיא אינה מאורגנת אלא מתפרצת בדרך כלל.

הבנה והסקה
.7

התשובה הנכונה היא (.)3
בסיפורו של יוגב הבעיתיות טמונה בכך שעשה פעולה מסוימת (טעם מהתבשיל) לפני הזמן המתאים לכך (לאחר סיום הבישול)
והתפלא על כך שהתוצאה אינה התוצאה שלה ציפה .בדיוק כמו שאורי נשקל לאחר יומיים בלבד בתכנית ההרזיה ולא היה
מרוצה מהתוצאות האלו ,כאשר ברור שלא עבר מספיק זמן על מנת לבחון את התוצאה .הטעימה של יוגב משולה לשקילה
שביצע אורי ,שכן שתיהן נעשו בטרם עת .תשובה  3נכונה.

.8

התשובה הנכונה היא (.)2
הנבדקים בניסוי נשאלו למצב רוחם לאחר שנאמר להם שדעתם היא כדעת הכלל או שנאמר להם כי דעתם שונה .לפי מצב
רוחם ככל הנראה ניתן להסיק האם אנשים מעדיפים לחוש יחודיים או שהם דומים לאחרים ,לפחות בדעותיהם .תשובה 2
נכונה.
תשובה  :1הנבדקים הביעו עמדה לפני שנבדק מצב רוחם ולא להיפך .התשובה נפסלת.
תשובה  :3הנבדקים לא ידעו מהן העמדות המקובלות ,ובכל מקרה המשוב שניתן להם היה פיקטיבי ולכן לא יכלו לחזות אותו.
התשובה נפסלת.
תשובה  :4לפני שבדקו את מצב רוחם של הנבדקים ניתן להם המשוב על עמדותיהם ולכן סביר כי משוב זה שינה את מצב רוחם
ולא הבעת העמדה עצמה .התשובה נפסלת.

.9

התשובה הנכונה היא (.)1
ההשערה המוצגת בקטע היא שהמחיר הגבוה של הספר הוא זה שגרם לירידה במכירות .נחפש תשובה שלא מספקת הסבר אחר
לירידה במכירות-
תשובה  :1בתשובה זו המחיר הוא זה הקובע את גובה המכירות ולכן היא מציגה בדיוק את אותה טענה .תשובה זו נכונה.
תשובה  :2בתשובה זו הסיבה למכירות המעטות של הספר היא בשל היותו מודפס בצורה נוחה פחות/שונה מהספר השני.
התשובה נפסלת.
תשובה  :3בתשובה זו ההבדל במכירות נעוץ בתוכן של הסיפור בכל אחד מהספרים .התשובה נפסלת.
תשובה  :4בתשובה זו ההבדל במכירות נעוץ בהבדל שבין זמני הוצאת הספרים לאור ולא במחירם .התשובה נפסלת.

 .10התשובה הנכונה היא (.)2
הטענה בשאלה היא כי ירידת ממטרים חזקים תוביל למעט תוצרת וזה יוביל לעליית מחירי התוצרת החקלאית.
תשובה  :1התוצאה מתקיימת ,אך הסיבה שבשאלה לא מתקיימת .זו אינה סתירה שכן אחרים עשויים לגרום לעליית מחירים ..התשובה
נפסלת.
תשובה  :2אם ירדו ממטרים והמחירים לא עלו בהכרח קיימת סתירה עם הנאמר בשאלה .תשובה זו נכונה.
תשובה  :3כמו בתשובה  ,1גורמים אחרים עשויים לגרום לתוצאה של עליית המחירים ולא רק הממטרים ,ולכן אין סתירה .התשובה
נפסלת.
תשובה  :4התוצאה מתקיימת ,אך הסיבה שבשאלה לא מתקיימת .גורמים אחרים מלבד הממטרים עשויים לגרום להתמעטות התוצרת
החקלאית ולכן אין סתירה .התשובה נפסלת.

 .11התשובה הנכונה היא (.)2
השופט טוען שקיומה של אפליה לא דורש שיהיה רצון מקדים להפלות ,אלא נקבע על פי המצב בשטח .תשובה  2נכונה.
תשובה  : 1תשובה זו מדברת על הכוונה של המעסיק ,אותו גורם שהשופט דווקא פסל .התשובה נפסלת.
תשובה  : 3לא מדובר בקטע על תחושתו של העובד אלא על המצב כפי שמשתקף בשטח .התשובה נפסלת.
תשובה  : 4קיומה של אפליה לא מעיד כי הייתה כוונה להפלות ,אך גם אין צורך להעיד על כוונה כזו לפי השופט .התשובה נפסלת.

 .12התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  :1לפי הקטע המסדר דווקא לא דוגל בהתנתקות אל ב"התבודדות בתוך החברה" .הוא יוצר מסגרת שבה פעילות פוליטית היא
לגיטימית וגם נכסים חומריים .התשובה נפסלת.
תשובה  :2המסדר לא מעודד פרישה לא בשביל שחבריו יוכלו לצבור רכוש או לקיים פעילות פוליטית ,אלא בגלל שאפשר לקיים אמונה
רוחנית גם עם המעורבות בעולם הזה .התשובה נפסלת.
תשובה  : 3המסדר דוגל בהמשך פעילות בעולם ובחברה ,כל עוד האדם מרגיש מנותק ברוחו ושווה נפש לגבי קיום נכסים חומריים או פעילות
פוליטית .תשובה זו נכונה.
תשובה  : 4המסדר דוגל בכך שאפשר לקיים את שני הדברים במקביל ,אך הם לא תלויים זה בזה .התשובה נפסלת.

 .13התשובה הנכונה היא (.)2
השאלה ששאל התובע צריכה להיות שאלה שגם תשובה חיובית וגם תשובה שלילית עליה יעידו על ביצוע פשע .נשלול שאלות
כאלו-
תשובה  : 1גם אם הנאשם ישיב בכן וגם אם בלא ניתן להבין מהתשובה כי הוא אכן הבריח סחורות ולכן אשם .התשובה נפסלת.
תשובה  : 2אם הנאשם ישיב בשלילה על שאלה זו הרי שאינו אשם כי לא נדחף לכדי שוד הבנק בשל חובותיו .תשובה זו נכונה.
תשובה  : 3גם אם הנאשם ישיב בכן וגם אם בלא ניתן להבין מהתשובה כי הוא אכן מעל בכספים ולכן אשם .התשובה נפסלת.
תשובה  :4גם אם הנאשם ישיב בכן וגם אם בלא ניתן להבין מהתשובה כי הוא אכן העלים מס ולכן אשם .התשובה נפסלת.

 .14התשובה הנכונה היא (.)4
לפי הקטע ניתן למצוא סדר וחוקיות ביקום רק בהתבסס על ההנחה שהעולם מתפתח ומשתנה כל הזמן.
תשובה  : 1תשובה זו הפוכה מהרעיון שמביע הקטע .העולם אכן מתפתח ומשתנה וזה מה שמאפשר להניח שיש בו סדר וחוקיות .התשובה
נפסלת.
תשובה  : 2לא נאמר בקטע כי התגלית בדבר השינויים שחלים בעולם התרחשה במאה השנים האחרונות ,ובכל מקרה בעקבות תגלית זו לא
התגלו החוקים אלא ניתן למצוא אותם לאחר שמניחים הנחה זו .התשובה נפסלת.
תשובה  :3המסקנה בדבר סדר וחוקיות לא הגיעה מתוך ההנחה שהעולם משתנה אלא אפשרית רק אם מביאים בחשבון את ההנחה הזו.
התשובה נפסלת.
תשובה  :4מציאת סדר וחוקיות אפשרית אם מניחים שהעולם משתנה ,לכן אם לא מניחים לא מוצאים סדר וחוקיות .תשובה זו נכונה.

השלמת משפטים
 .15התשובה הנכונה היא (.)3
החלטתי לרכוש הקלטה של יצירות המלחין שטרן עלי גבי תקליט ישן מוויניל ,וזאת לא בגלל ערכם הנוסטלגי של תקליטי ויניל,
אלא מפני שאיכות הצליל המופק מתקליט ויניל עולה לטעמי על איכות הצליל המופק מתקליטורים.
תשובה  :1החלטתי לרכוש הקלטה של יצירות המלחין שטרן עלי גבי תקליט ישן מוויניל ,וזאת רק בגלל ערכם הנוסטלגי של תקליטי ויניל,
ולא מפני שאיכות הצליל המופק מתקליט ויניל נופלת לטעמי מאיכות הצליל המופק מתקליטורים .אם איכות הצליל של תקליטי ויניל פחות
טובה הגיוני לקנות אותם רק בשל ערכם הנוסטלגי ,לכן הביטוי "ולא מפני" לא יוצר הגיון במשפט .התשובה נפסלת.
תשובה  :2החלטתי לרכוש הקלטה של יצירות המלחין שטרן עלי גבי תקליטור ,למרות ערכם הנוסטלגי של תקליטי ויניל ,וזאת מפני
שאיכות הצליל המופק מתקליט ויניל עולה לטעמי על איכות הצליל המופק מתקליטורים .אם האיכות של הצליל והערך הנוסטלגי של
תקליטי ויניל עולים על אלו של תקליטורים ,אז אין סיבה לרכוש תקליטור .התשובה נפסלת.
תשובה  :4החלטתי לרכוש הקלטה של יצירות המלחין שטרן עלי גבי תקליטור ,למרות ערכם הנוסטלגי של תקליטי ויניל ,וחרף העובדה
שאיכות הצליל המופק מתקליט ויניל נופלת לטעמי מאיכות הצליל המופק מתקליטורים .המילה "חרף" אמורה ליצור ניגוד ,אבל אם הצליל
של תקליטי ויניל פחות טוב אז הגיוני שהוא לא ירכוש אותם ולכן אין ניגוד .התשובה נפסלת.

 .16התשובה הנכונה היא (.)4
תחלופת מנהיגים באיגודים מקצועיים היא תכופה יותר מבארגונים אחרים ,כנראה בשל אי -רצונם של מנהיגים אלו להתנתק
מעיסוק ישיר במקצועם לתקופה ממושכת.
תשובה  :1תחלופת מנהיגים באיגודים מקצועיים היא מהירה יותר מבארגונים אחרים ,כנראה בשל נטייתם של מנהיגים אלו להשחק רק
לאחר זמן רב .אם המנהיגים נשחקים אחרי זמן רב התחלופה אמורה להיות איטית ולא מהירה .התשובה נפסלת.
תשובה  :2תחלופת מנהיגים באיגודים מקצועיים היא אטית יותר מבארגונים אחרים ,כנראה בשל סירובם של מנהיגים אלו לשאת
באחריות הכבדה לאורך זמן .אם המנהיגים לא מוכנים לשאת באחריות הם אמורים להתחלף תכופות ולא לאט .התשובה נפסלת.
תשובה  :3תחלופת מנהיגים באיגודים מקצועיים היא רבה יותר מבארגונים אחרים ,כנראה בשל אי -נכונותם של מנהיגים אלו לוותר על
הסמכות הכרוכה בתפקידם .אם המנהיגים לא מוכנים לוותר על הסמכות הם אמורים להתחלף לעיתים רחוקות ולא הרבה .התשובה
נפסלת.

 .17התשובה הנכונה היא (.)3
מפתיע כי הגם שהתובע במשפטה של רחל הצליח להסיר את הספק בדבר אשמתה ,נחרץ דינה לכף זכות.
תשובה  :1מוזר כי אף שהתובע במשפטה של רחל הצליח למנוע מהסנגוריה לעורר ספק בדבר אשמתה ,נחרץ דינה לכף חובה .אם הוא
הצליח לגרום לה להראות אשמה בלי ספק אז אין זה מוזר שדינה נחרץ לחובה (היא הואשמה) .התשובה נפסלת.
תשובה  :2אין פלא כי היות שהתובע במשפטה של רחל לא הצליח להסיר את הספק בדבר אשמתה ,נחרץ דינה לכף חובה .אם הוא לא
הצליח להסיר את הספק אז הספק עדיין קיים ולכן דווקא כן מפליא שנגזר דינה לכף חובה .התשובה נפסלת.
תשובה  :4אין פלא כי מכיוון שהתובע במשפטה של רחל לא נכשל בניסיונו להסיר כל ספק בדבר אשמתה ,נחרץ דינה לכף זכות .אם הוא
הצליח להסיר את הספקות זה אומר שהיא אשמה ולכן דווקא מפתיע שדינה נחרץ לכף זכות (היא זוכתה מאשמה) .התשובה נפסלת.

הבנת הנקרא
 .18התשובה הנכונה היא (.)1
בשורות  2-3מוסבר על השוני בתיאור של אותה עיר ע"י שני אנשים שונים .גם במצב המתואר בשאלה מוצג תיאור שונה של
הטיול ע"י שני אנשים שונים .במקרה זה הטיול מקביל לעיר המסוימת .תשובה  1נכונה.
 .19התשובה הנכונה היא (.)4
הפיסקה הראשונה מסבירה את הבעייתיות שבדרישה לאמירת האמת ,שכן האמת יכולה להיות שונה כאשר אנשים שונים
מספרים אותה ועדיין תהיה האמת .תשובה  4נכונה.
 .20התשובה הנכונה היא (.)3
בפיסקה השנייה מתוארת "האמת של מתווך הדירות" כמצב בו נאמרים רק דברי אמת אך מושמטים דברי אמת אחרים כדי
ליצור את התמונה הרצויה .ובתחילת הפיסקה מוסבר שתנאי זה ,אמירתם של פרטים נכונים בלבד ,עשוי לא להספיק כדי
להחשב כאמירה של אמת .תשובה  3נכונה.
 .21התשובה הנכונה היא (.)1
פרט מידע זה מובא בקטע כדוגמא למידע ש"היעדרם לא יפגע בדיוק של התיאור" (שורה  ,)19כלומר ,זה פרוט אמיתי ,אך הוא
לא קריטי בכדי להגיד אמת מדויקת .תשובה  1נכונה.
 .22התשובה הנכונה היא (.)1
הפיסקה השלישית מסבירה את הגישה המוסרית לאמירת האמת .גישה זו דורת מהדברים להיות מאופיינים בדיוק ובכנות.
מוסבר שכאשר אדם אומר דברי אמת בלבד הוא עדיין יכול להשמיט פרטים חשובים (ולכן תיאורו לא מדויק) או להציג את
האמת בדרך שתמנע את הבנת האמת (ולכן תיאורו לוקה בחוסר כנות) .תשובה  1נכונה.
 .23התשובה הנכונה היא (.)4
בפיסקה הרביעית מתוארות סיבות שונות שבעיני אנשים מסוימים עשויות להצדיק שקר -להימנע מפגיעה ברגשות הזולת,
לשמור על פרטיותנו ומתוך רצון לקדם את האמת .נחפש דוגמא שלא מתאימה להצדקות אלו-
תשובה  :1בתשובה זו אדם מציג דעה שאינה כנה על מנת לקדם את הוויכוח ואתה האמת .התשובה נפסלת.
תשובה  : 2בתשובה זו אדם משקר על מנת לא לפגוע ברגשות הזולת .התשובה נפסלת.
תשובה  : 3בתשובה זו אדם משקר על מנת להגן על פרטיותו .התשובה נפסלת.
תשובה  : 4בתשובה זו אדם משקר על מנת להגן על עצמו .צידוק זה לא מופיע בפיסקה .תשובה זו נכונה.

פרק חשיבה כמותית :1
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התשובה הנכונה היא (.)2
ארבעת המשולשים שבסרטוט חופפים ולכן זוויותיהם זהות .אם זווית הבסיס במשולש שווה שוקיים היא בת ̊ 72אז זווית
הראש היא בת ̊ .)180-72×2( 36סכום כל זוויות הראש יחד הוא הוא ̊ ,4×36=144ולכן סכומן של ארבעת הזוויות הנותרות הוא
מעגל שלם ,360̊ ,פחות ̊.216̊ -144

.2

התשובה הנכונה היא (.)2
כדי שמעגל ישיק לשני הצירים מרכזו צריך להיות בנקודה שרחוקה מרחק זהה משני הצירים (מרחק זה הוא רדיוס המעגל) .כל
הנקודות הנמצאות מרחק זהה משני הצירים נמצאות על אחד מני צירי הסימטריה שעליהם ערכי ה X-וה Y-מקיימים יחס של
 1:1או  .-1:1תשובה  2מציגה ערכי נקודה שנמצאת על ציר הסימטריה ברביע .2

.3

התשובה הנכונה היא (.)1
דרך פתרון א' -הבנת תכונות מספרים -בשביל שמספר יתחלק ב 100-ללא שארית עליו להיות בעל ספרת אחדות  .0כאשר נעלה
את  2+nבחזקת  2נרצה לקבל תוצאה עם ספרת אחדות  ,0וכדי שזה יקרה  2+nצריך להיות מספר שספרת האחדות שלו היא 0
גם כן .אם ספרת האחדות של  nהיא  ,8כאשר נוסיף לו  2נקבל מספר שספרת האחדות שלו היא  ,0בדיוק כמו שדרוש לנו.
תשובה  1נכונה.
דרך פתרון ב' -הצבת מספרים מהראש -נציב לפי התשובות שכן אין טעם להציב מספר שספרת האחדות שלו היא  ,5תשובה
כזאת לא קיימת בכל מקרה .בהצבת המספר  18נקבל תוצאה כזו 400 ,18 + 2 = 20 → 202 = 400 -מתחלק במאה ולכן
התשובה נכונה.

.4

התשובה הנכונה היא (.)2
נדב מקבל קהל בכל שאר הזמן שנשאר לו לאחר שהוא מבצע את שאר משימותיו .שאר משימותיו גוזלות 10+25+8+7=50%
מהזמן שלו ,ולכן הוא מקבל קהל ב 50%-הנותרים .כלומר ,אם הוא עובד  8שעות ביום הוא מקבל קהל בחצי מהזמן 4 -שעות
כל יום .אם הוא עובד  28ימים בחודש הוא מקבל קהל ב 28×4=112 -שעות בחודש .תשובה  2נכונה.

.5

התשובה הנכונה היא ( .)1הסבר:
לפי הנתון  ,B+1=Aניתן להסיק כי  Aו B-הן ספרות עוקבות.ניתן להציב מספרים מהראש עד להגעה להצבה מתאימה ,או
שניגש לתשובות ונחפש שתי ספרות עוקבות שמכפלתן תספק כל אחת מהתשובות ונציב אותן בנתון לבדיקה ,כך לא נציב זוגות
מספרים לא רלוונטיים .לתשובה  ,72 ,1נגיע ע"י מכפלה של  8ו 9-ובהצבתם בנתון נקבל את התרגיל  .98+91=189תוצאה זו
מתאימה לכל חלקי הנתון .תשובה  1נכונה.

.6

התשובה הנכונה היא (.)1
דרך פתרון א' -על מנת שערכי  Xבמסגרת יהיו הגדולים ביותר שניתן ערכי  Yצריכים להיות הקטנים ביותר שניתן (כך נשאר
יותר אורך חוט לחלקי ה .)X-אם  Yחיים להיות גדול מ 15-נתאר מצב שבו אורכם של קטעי ה Y-הוא  ,16האורך האפשרי
הקטן ביותר .אורכי שני קטעי ה Y-יחדיו הינם  32ס"מ ויתר  28הס"מ צריכים להתחלק בין שלושת קטעי ה ,X-כלומר =

28
3

1

 .9 3מכאן ניתן להבין כי הערך הגדול ביותר של  Xהוא קצת פחות מ ,10-לכן תשובה  1היא הנכונה.
דרך פתרון ב' -ניתן להציב מספרים מהראש מתוך התחום המופיע תשובות.
תשובה  -1נציב בערכו של  ,5 Xבהתאם לכך  ,3X=15ולכן אורכם של קטעי  Yצריך להיות שווה ל .60-15=45 -כיוון שיש שני
קטעי  Yאז כל אחד מהם שווה ל 45/2=22.5 -וזה מתאים לנתון.
תשובה - 2נציב בערכו של  Xהוא  .12בהתאם לכך אורכם של שלושה קטעי  Xהוא  36ס"מ ואז שני קטעי ה Y-יחד אורכם
 60-36=24ואז אורכו של כל אחד מהם הוא  .24/2=12תוצאה זו אינו תואמת את הנתון ש Y-גדול מ.15-
את שאר התשובות אין צורך לבדוק כיוון שככל שנקטין את  Xכך יקטן  Yוזה לא יתאים לנתונים.

.7

התשובה הנכונה היא (.)4
מדינה ד' היא המדינה היחידה בתרשים שבה הוציא אלדין יותר מ -50דולר על ביקור באתרי תיירות ,לכן היא המדינה שבה יכל
לבקר באתר ארכיאולוגי זה.

.8

התשובה הנכונה היא (.)4
במדינה ד' שילם אלדין  112דולרים על לינה וממנה יכל לעבור למדינה ו' שבה שילם בדיוק מחצית מסכום זה על לינה56 -
דולרים .לכן ערכו של  Xהוא .112

.9

התשובה הנכונה היא (.)2
מכיוון שאלדין יכול לעבור ממדינה למדינה רק אם הן חולקות גבול משותף ,וגם יכול לעבור רק פעם אחת בכל מדינה,
האפשרויות הקיימות למסלולו הן התחלה במדינה א' ומשם למדינה ב' ,במקרה זה מדינה ב' היא השנייה ותשובה זו לא
קיימת ,או התחלה ממדינות ד' ,ה' או ו' ,במקרה זה מדינה ב' תהיה חמישית ,לפני המעבר למדינה א' שחייבת להיות אחרונה.
תשובה  2נכונה.

 .10התשובה הנכונה היא (.)3
מחיר נסיעה באוטובוס חייב להיות מספר שכל סכומי הכסף שהוציא אלדין במהלך נסיעתו על תחבורה מתחלקים בו ,שכן הוא
קונה כל כרטיס בסכום מלא ,משלם פעם אחת במדינה אחת על כל נסיעה והמחיר אחיד בכל המדינות ביבשת .סכומי הכסף
שהוציא אלדין על תחבורה במדינות השונות הם  12 ,36 ,15 ,87 ,42ו ,33-כולם מתחלקים ב.3-
 .11התשובה הנכונה היא (.)3
דרך פתרון א' -נתחיל בפישוט המשוואה לפי חוקי חזקות-
3 1

חזקות בעלות בסיס משותף -חיסור מעריכים= a2−2 = a1 :
את המעריכים של = b3−1 = b2 :B

𝑏3
4

b4

נתחיל בלסדר את השבר לפי החוק הרלוונטי לחילוק
3
a2
1
a2

 ,במקביל נציב במקום  Aאת ערכו לפי הנתון ,4 ,על מנת לסדר

 ,ולכן  .a1 × 𝑏 2 = 36בגלל ש a=4-ניתן להציב כך ,4𝑏 2 = 36 -נמשיך לפתור-

 ,𝑏 2 = 9ולכן .b=3
דרך פתרון ב' -לאחר שסידרנו את הביטוי ניתן להציב את התשובות בתוכו.
בהצבת תשובה  3מתקבלת המשוואה הבאה ,4 × 32 = 36 → 4 × 9 = 36 -משוואה זו נכונה ולכן זו התשובה הנכונה ואין
צורך לבדוק תשובות נוספות.
 .12התשובה הנכונה היא (.)2
על מנת להגיע לכל הדירות בקומה הראשונה אין צורך לעלות במדרגות כלל .על מנת להגיע לכל הדירות בקומה השנייה יש
לעלות  10מדרגות וכיוון שיש  3דירות בקומה זו סכום המדרגות שרשם בעל הבניין הוא  .30לכל דירה בקומה השלישית יש
לעלות  20מדרגות ,ובשביל כל שלוש הדירות יחד  60מדרגות .לכל דירה בקומה הרביעית יש לעלות  30מדרגות ולכולן יחד 90
מדרגות .סך כל המדרגות של כל הדירות הוא .180
 .13התשובה הנכונה היא (.)3
1

רבע מכמות החלב של יצחק הוא חצי ליטר חלב ( ,)2 × 4לכן נשארו לו ליטר וחצי של חלב .אם כעת יש לו כמות חלב הגדולה פי
1

 3משל רבקה אז לרבקה יש חצי ליטר ( )1 2 ÷ 3שהוא בדיוק חצי הליטר שנתן לה יצחק בתחילת השאלה .מכאן ניתן להסיק
שבתחילה לא היה לרבקה חלב כלל .תשובה  3נכונה.
 .14התשובה הנכונה היא (.)2
דרך פתרון א' -אם בכיתה  20תלמידים שלכל אחד מהם  1.5עט בממוצע אז לכל הכיתה יחד יש  30עטים ( .)1.5×20כשיגיעו
לכיתה התלמידים הנוספים שמביאים איתם עוד  20עטים ( 5תלמידים עם  4עטים כל אחד) יהיו סכום העטים בכיתה כולה 50
50

ומספר התלמידים בכיתה  .25לפי נוסחת ממוצע פשוטה 2 ,25 = 2 -הוא הממוצע החדש.
דרך פתרון ב' -לפי נוסחת ממוצע משוקלל ניתן לעבוד עם היחסים בין כמויות התלמידים 20:5 -ואם נצמצם  .4:1נבנה את
הנוסחא כך= 2 -

10
5

=

4+6
5

=

4×1+4×1.5
5

.

 .15התשובה הנכונה היא (.)2
דרך פתרון א' -נחשב את שטח הפנים של כל קובייה קטנה-
𝑎2
4

𝑎2
4

𝑎 2
2

 ,6 × ( ) = 6וכיוון שיש  8קוביות חופפות נכפול גודל זה ב-8-

 .48שטח הפנים של הקובייה הגדולה מורכב מ 24-פאות של קוביה אחת קטנה ,ולכן-
1

24

ל= 48 = 2 -

𝑎2
4
a2
4

24

48

𝑎2
4

 . 24כשנחלק את שטחי הפנים נגיע

 .תשובה  2נכונה.

דרך פתרון ב' -כיוון שאנו מתבקשים למצוא את היחס בין שטחי הפנים נוכל להציב כל מספר שנבחר כשטח כל פאה ולאחר מכן
היחס יצטמצם .נחליט ששטח כל פאה של קובייה שטנה הוא  1סמ"ר .שטח הפנים של כל קובייה קטנה הוא  6סמ"ר וסכום
שטחי הפנים של כל הקוביות הקטנות הוא  48סמ"ר .שטח הפנים של הקובייה הגדולה מורכב מ 24-פאות קטנות ולכן גודלו 24
1

24

סמ"ר .נחלק.48 = 2 -
 .16התשובה הנכונה היא (.)3
6

9

3

ע"י הרחבת השבר  ,7 = 14 = 21נראה בבירור כי הוא גדול משני השברים האחרים ולכן תשובות  1ו 4-נפסלות .נשווה בין שני
השברים

16
האחרים-
42

=

15 8
ו-
42 21

=

5
14

 .כעת סדר הגדלים ברור .תשובה  3נכונה.

 .17התשובה הנכונה היא (.)4
היחס בין היקף לקוטר המעגל הוא 𝜋 ,כלומר בערך  ,3.14ולכן קוטר המעגל קצר במעט
1
3

1
מ-
3

מהיקפו .אם סיגלית רצה את

1
3

היקף המעגל בשעה אחת והקוטר הוא פחות מ -מההיקף אז ייקח לה מעט פחות מ -שעה לרוץ את הקוטר ,כי ככל שהדרך
1
3

קצרה יותר הזמן שלוקח לרוץ אותה קצר יותר באותו יחס ,או במילים אחרות -יחס הדרכים=יחס הזמנים .משעה הוא 20
דקות ותשובה  4היא היחידה שקטנה יותר מזה .תשובה  4נכונה.
 .18התשובה הנכונה היא (.)2
בשאלה זו אנו לא מתבקשים למצוא את ערכם של הנעלמים אלא רק תכונה -זוגיות .נתמקד בתכונה זו במשוואה .באגף הימני
של המשוואה התוצאה תמיד תהיה אי זוגית 2d -תמיד יהיה זוגי כי הוא מכפלה של  ,2וכאשר נוסיף לו  1התוצאה תהיה אי
זוגית .כדי שהאגף השמאלי של המשוואה יהיה אי זוגי עלינו להגיע למצב שכל הגורמים במכפלה שבו יהיו אי זוגיים a -חייב
להיות אי זוגי c ,חייב להיות אי זוגי כדי שכאשר נוסיף לו  2התוצאה תישאר אי זוגית ו b-חייב להיות זוגי כדי שכאשר נוסיף לו
 1התוצאה תהיה אי זוגית .תשובה  2נכונה.
 .19התשובה הנכונה היא (.)1
דרך פתרון א' -הספרה הראשונה בקוד ידועה לנו ולכן אין צורך לבדוק אותה .בהתאם לנתון כי כל סיפרה בקוד גדולה
מהקודמת לה אנו מבינים ששאר הספרות בקוד צריכות להיות  ,5-9שהן בדיוק  5ספרות .בקוד נותרו לנו רק  5ספרות למילוי,
וניתן להסיק כי הסידור הנכון חייב להיות  456789ואין דרך אחר לענות על התנאי הנדרש .לכן אלי צריך נסיון אחד בלבד כדי
לגלות את הקוד.

דרך פתרון ב' -פריטת מקרים -נתחיל לשבץ את הספרות האפשריות כדי לבחון כמה אפשרויות שונות יש להרכבת הקוד .אם
הספרה הראשונה היא  4נציב אחריה את  ,5אחריה את  6וכן הלאה .נסיים ב .9-כיוון שאין לנו ספרות נוספות והשתמשנו בכל
הספרות האפשרויות זו האפשרות היחידה להרכבת הקוד.
 .20התשובה הנכונה היא (.)4
בשל ההקבלה הנתונה בין  EFל BC-נוכל להוכיח דמיון בין המשולשים  ABCו .AEF-בעזרת הנתון השני נסיק שהיחס הקווי
בין המשולשים הוא  ,1:3ולכן יחס השטחים הוא ( 1:9יחס קווי בחזקת  .)2אם שטח המשולש  ABCהוא  9סמ"ר אז לפי היחס
שטח המשולש  AEFהוא  1סמ"ר .שטח הטרפז  EBCFשווה לשטח המשולש  ABCפחות המשולש  ,AEFולכן.9-1=8 -
תשובה  4נכונה.

פרק חשיבה כמותית :2
מפתח תשובות נכונות:
.1

3

.6

2

.11

3

.16

4

.2

3

.7

3

.12

1

.17

4

.3

1

.8

1

13

3

.18

1

.4

3

.9

2

.14

4

.19

3

.5

2

.10

1

.15

4

.20

4

.1

התשובה הנכונה היא (.)3
נבדוק את התשובות -אם הבת האמצעית קיבלה אגוז  1אז הבכורה קיבלה  0אגוזים ולכן תשובה זו לא הגיונית.
אם האמצעית קיבלה חמישה אגוזים אז נותרו רק  4אגוזים וצעירה לא תוכל לקבל את מספר האגוזים הגדול ביותר.
אם האמצעית קיבלה  3אגוזים אז הבכורה יכולה לקבל  2והצעירה  4וכך חולקו  9רגוזים ונשמרו כל התנאים .תשובה  3נכונה.

.2

התשובה הנכונה היא (.)3
נחשב לפי הגדרת הפעולה -$
29 + 1 30
=
= 15
2
2
14
= )$(14
=7
2
47 + 1 48
= )$(47
=
= 24
2
2
= )$(29

1
3

ולכן= -

.3

8
24

=

15−7
24

 .תשובה  3נכונה.

התשובה הנכונה היא (.)1
דרך פתרון א' -ננסה ליצור שילוב פעולות שיגיע לסכום המצוין בתשובות.
אין דרך ליצור את הסכום  11ע"י חיבור של  3ו 4-בקומבינציות שונות.
 12אפשר ליצור ע"י  4פעולות של  3שקלים.
 13אפשר ליצור ע"י  3פעולות של  3שקלים ועוד פעולה של  4שקלים.
 14אפשר ליצור ע"י שתי פעולות של  3שקלים ושתי פעולות של  4שקלים .תשובה  1נכונה.
דרך פתרון ב' -הסכום הנמוך ביותר שיכול רפי לקבל ביום מסוים הוא  12שקלים (טיפול בארבע חבילות) ולכן לא ייתכן שיקבל
 11שקלים.

.4

התשובה הנכונה היא (.)3
דרך פתרון א' -אם מספר הסוכריות הירוקות גדול פי  2אז גם ההסתברות להוציא סוכרייה ירוקה גדולה פי  .2נזכור שסכום
1

2

ההסתברויות צריך להיות  1ולכן ההסתברות להוציא סוכרייה ירוקה הוא  3והסיכוי להוציא סוכרייה סגולה הוא  .3ההפרש בין
1
3

ההסתברויות הוא .
דרך פתרון ב' -נציב מהראש מספר סוכריות רנדומלי -נאמר שבכד  5סוכריות סגולות ולכן  10ירוקות .הסיכוי להוציא סוכרייה
2

1

10

1

5

ירוקה מהכד הוא  15 = 3והסיכוי להוציא סוכרייה סגולה הוא  .15 = 3גם כאן ההפרש הוא .3

.5

התשובה הנכונה היא (.)2
נגלה את גדלי כל הזוויות בסרטוט לפי צמדים של זוויות משלימות/מתאימות/מתחלפות

תשובה  2נכונה.

.6

התשובה הנכונה היא (.)2
10

קצב העבודה של חגי הוא  . 2ענת צובעת בקצב הגדול פי
25
שלהם-
2

.7

=

15
2

10

 . 2 +הם צובעים יחד  25מ"ר קיר בשעתיים ,לכן יצבעו  50מ"ר בארבע שעות .תשובה  2נכונה.

התשובה הנכונה היא (.)3
נציב את הנתונים בתוך נוסחת אחוזים

.8

15
 1.5אז-
2

=

10
2

×  .1.5הם עובדים יחד ולכן נחבר את ההספקים

42
פשוטה-
100

×

5
 ,7נצמצם

3
ונגיע ל-
10

=

6
 .20תשובה

 3נכונה.

התשובה הנכונה היא (.)1
מעוין שבו זווית אחת היא בת ̊ 60מורכב בהכרח משני משולשים שווי צלעות חופפים.
נשתמש בצלע הנתונה ע"מ לחשב את שטחו של אחד מהמשולשים בנוסחא המיוחדת למשולש שווה צלעות
ונכפול את התוצאה ב= 2√3 -2-

.9

22 √3
4

×  .2תשובה  1נכונה.

התשובה הנכונה היא (.)2
אם היקף הריבוע  32ס"מ אז אורך צלע אחת שלו הוא  8ס"מ (בריבוע כל הצלעות שוות זו לזו ולכן אורך הצלע הינה =/4היקף)
ושטחו  .8 × 8 = 64שטחו של המלבן זהה וצלע אחת שלו באורך  32ס"מ .אורכה של הצלע השנייה צריך להיות  2ס"מ על מנת
ששטחו יהיה  64ס"מ .תשובה  2נכונה.

 .10התשובה הנכונה היא (.)1
דרך פתרון א' -נפתור את הביטוי בכלים אלגבריים -חיבור שברים.
𝑥 2 x x 2 + 2x + 1 − 1 x 2 + x − x 2 − 2x −x
+ −
=
=
= −1
x x
x
x
x

דרך פתרון ב' -נציב מספר מהראש במקום ( Xנשים לב ,)𝑋 ≠ 0 -למשל .X=5
(5 + 1)2 − 1
62 − 1
35
=6−
=6−
= 6 − 7 = −1
5
5
5

5+1−

בהצבת  5בתשובה  3התוצאה היא  ,52 − 1 = 25 − 1 = 24תשובה זו נפסלת.
בהצבת  5בתשובה  4התוצאה היא  ,5תשובה זו נפסלת .תשובה  1נכונה.
 .11התשובה הנכונה היא (.)3
2

2

נבנה את המשוואה לפי הנתון -נפח גליל= גובהו .𝑥 𝜋ℎ = 3ℎ → 𝑥 𝜋 = 3 .3Xשטח המעגל הוא  .3תשובה  3נכונה.
 .12התשובה הנכונה היא (.)1
דרך פתרון א' -נבדוק את התשובות -אם היו לאביבה  70ספרים בתחילת השנה אז מספר הדיסקים שלה היה קטן פי  ,5כלומר
 .14היא מכרה  10ספרים אז נשארו לה  ,60וקנתה  6דיסקים אז יש לה כעת  .20מספר הספרים כעת הוא גדול פי  3ממספר
הדיסקים .תשובה  1נכונה.
דרך פתרון ב' -נבנה משוואה .נציב את מספר הדיסקים של אביבה בתחילת השנה כ ,X-ולכן מספר הספרים שלה גדול פי -5
 .5Xבמהלך השנה היא מכרה עשרה ספרים אז  ,5X-10ורכשה שישה דיסקים אז  .X+6כעת מספר הספרים גדול פי  3ממספר
הדיסקים ולכן בבניית המשוואה לפי עקרון תן למסכן נבנהX .3(𝑥 + 6) = 5x − 10 → 3x + 18 = 5x − 10 → 28 = 2x → x = 14 -
הוא מספר הדיסקים אך אנו מחפשים את מספר הספרים ולכן נכפול ב.5X14=70 ,5-
 .13התשובה הנכונה היא (.)3
שתי הצורות לא יכולות להיות מסורטטות זו על גבי זו בלי חפיפה כלל שכן סכום שיטחן הוא  70סמ"ר והדף בגודל  50סמ"ר
בלבד .החפיפה בניהן נעה בין חפיפה מקסימלית -גודלה של הצורה הקטנה= 30סמ"ר (אם הצורות מצוירות זו על גבי זו) לבין
חפיפה מינימלית 70-50=20 -סמ"ר .תשובה  3נכונה.
 .14התשובה הנכונה היא (.)4
דרך פתרון א' -הצבת מספרים מהראש לפי התשובות-
תשובה  :1אם נציב לפי התנאים בתשובה זו נקבל משוואה לא נכונה .התשובה נפסלת.
תשובה  :2אם נציב לפי התנאים בתשובה זו נקבל משוואה לא נכונה .התשובה נפסלת.
תשובה  :3אם נציב לפי התנאים בתשובה זו נקבל משוואה לא נכונה .התשובה נפסלת.
תשובה  :4בהצבה לפי התנאים בתשובה זו המשוואה נכונה .תשובה זו נכונה.
דרך פתרון ב' -תכונות מספרים -סכום שני מספרים יכול להיות שווה להפרשם רק אם אחד מהם שווה ל .0-כיוון ש Y-לא יכול
להיות שווה ל 0-אז  .X=0בנוסף ,ערך מוחלט תמיד שווה ערך חיובי ועל מנת שבצד ימין של המשוואה תתקבל תוצאה חיובית
 Yחייב להיות שלילי .תשובה  4נכונה.

 .15התשובה הנכונה היא (.)4
דרך פתרון א' -נציב מספרים מהראש.a=10, b=9, c=5 :
תשובה  14 :1אינו מחלק של  .10התשובה נפסלת.
תשובה  45 :2אינו מחלק של  .10התשובה נפסלת.
תשובה  5 :3אינו מחלק של  .19התשובה נפסלת.
תשובה  5 :4הוא מחלק של  .90תשובה זו נכונה.
דרך פתרון ב' -לפי תכונות מספרים -אם  Cהוא מחלק של  Aאז הוא מחלק גם של כל מכפלה של  Aולכן יהיה גם המחלק של
.AxB
 .16התשובה הנכונה היא (.)4
במשולש ישר זוית ושווה שוקיים יחס הצלעות הוא קבוע ,לכן אם אורך היתר של המשולשים הוא  aאורך הניצבים שלהם הוא
𝑎
√2

 .המשולשים הכהים בהכרח חופפים כי אורך היתר שלהם זהה (צלעות במשולש שווה צלעות) ,לכן נחשב שטח אחד מהם
3

ונכפול ב× 3 = 4 a2 .3-

a2
4

=×3

a2
2

2

= ×3

𝑎 𝑎
×
√2 √2

2

 .תשובה  4נכונה.

 .17התשובה הנכונה היא (.)4
נסכום את מספר הפעמים שכל ספרה מהתשובות מופיעה במדריך -כלומר נסכום כל שורה.
תשובה  :1הספרה  0מופיעה במדריך  11פעמים .התשובה נפסלת.
תשובה  :2הספרה  2מופיעה במדריך  16פעמים .התשובה נפסלת.
תשובה  :3הספרה  9מופיעה במדריך  15פעמים .התשובה נפסלת.
תשובה  :4הספרה  4מופיעה במדריך  17פעמים .תשובה זו נכונה.
 .18התשובה הנכונה היא (.)1
אם לרן ויונה מספרים המורכבים מאותן ספרות הרי שנחפש במדריך מספר שמופיע בכל המיקומים האפשריים .המספרים
היחידים שיכולים להופיע בכל המיקומים הם  7ו .9-מכאן נסיק שמספרה של יונה הוא  7777ושל רן ( 9999כי רן גדול מיונה)
ולכן ההפרש בין סכומי הספרות במספרים שלהם הוא  .36-28=8תשובה  1נכונה.
 .19התשובה הנכונה היא (.)3
לפי הטבלא הספרה  2מופיעה  8פעמים במיקום הראשון במספר ,פעם אחת במיקום השני ו 7-פעמים במיקום השלישי .כדי
לתאר לעצמנו את המספר הקטן ביותר של מספרים המכילים את הספרה  2נניח שמתקיימות חפיפות והספרה  2חוזרת על
עצמה עד כמה שניתן בכמה שיותר מספרי טלפון( Xמייצג כל ספרה אחרת) :
 -222Xרק מקרה אחד כזה אפשרי
כעת נותרנו שהספרה  2מופיעה  7פעמים במיקום הראשון במספר ו 6-פעמים במיקום השלישי.
- 2X2Xישנם שישה מקרים כאלו אפשריים.
כעת נותרנו שהספרה  2מופיעה פעם אחת במיקום הראשון בלבד.
 -2XXXישנו מקרה אחד כזה.

סה"כ יהיו  8מספרי טלפון לפחות שבהם הספרה  2נמצאת .תשובה  3נכונה.
 .20התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  :1הספרה  6מופיעה רק פעם אחת במיקום  ,Cלכן היא בטוח לא משותפת לשני המספרים במיקום זה 0 .יכולה להיות
משותפת אך אין דרך לדעת זאת בוודאות .אותו הדבר לגבי מיקום  -Bאין דרך לדעת בוודאות כי הספרות במיקום זה יהיו
זהות בשני מספרי הטלפון .התשובה נפסלת.
תשובה  :2כמו בתשובה הקודמת ,אין דרך לדעת בוודאות שהספרה במקום  Bתהיה זהה כיוון ששני המספרים יכולים להופיע
במקום זה יותר מפעם אחת .התשובה נפסלת.
תשובה  :3הספרה  6לא יכולה להופיע בכלל במקום  Dולכן בשני המספרים חייבת הספרה  0לתפוס את מקום  .Dהמיקום הזה
בהכרח זהה בשני מספרי הטלפון .התשובה נפסלת.
תשובה  :4הספרה  6לא יכולה להופיע בכלל במקום  Dולכן בשני המספרים חייבת הספרה  0לתפוס את מקום  .Dהמיקום הזה
בהכרח זהה בשני מספרי הטלפון .כמו כן הספרה  0לא יכולה להופיע בכלל במקום  Aולכן בשני המספרים חייבת הספרה 6
לתפוס את מקום  .Aהמיקום הזה בהכרח זהה בשני מספרי הטלפון .תשובה זו נכונה.
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השלמת משפטים
.1

בגלל שפירות הדר עשירים בויטמין  ,Cהם חלק חשוב בדיאטה בריאה.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  -bound :1כרוך
תשובה  -strange :2מוזר
תשובה  -narrow :3צר
תשובה  -rich :4עשיר

.2

גם תיארוך פחמן  14וגם ההיסטוריה המסופרת של הוואי מצביעים על כך שההתפרצות האחרונה של הר הגעש "הליקלה"
התרחשה מתישהו בין  1480ל.1780-
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -hesitate :1מהסס
תשובה  -indicate :2מצביע
תשובה  -graduate :3בוגר
תשובה  -exaggerate :4מגזים

.3

ההליום הוא ייחודי בשל היותו היסוד הכימי היחיד שהתגלה על השמש לפני שהתגלה על פני כדור הארץ.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  -animate :1להנפיש
תשובה  -lethal :2קטלני
תשובה  -artificial :3מלאכותי
תשובה  -unique :4ייחודי

.4

עירוניים שמחפשים שקט ושלווה בכפר לרוב נדהמים מכמות הרעש שנוצר ע"י צפרדעים ,חרגולים וחגבים.
התשובה הנכונה היא (.)3
תשובה  -quitting :1מפסיק ,פורש
תשובה  -kneeling :2כורע
תשובה  -seeking :3מחפש
תשובה  -wrapping :4מלפף ,עוטף

.5

מרוץ הסוסים המסורתי I1 ,פליו ,מושך אלפי אנשים לסיינה ,איטליה ,בכל קיץ.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -draws :1מושך
תשובה  -flatters :2מחמיא
תשובה  -qualifies :3מסמיך
תשובה  -adjusts :4מתאים ,מתכוונן

.6

בגופו של חתול יש לפחות  23עצמות ,בעוד שבגוף האדם יש רק .206
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -whereas :1בעוד ש...
תשובה  -aside from :2מלבד
תשובה  -rather than :3מאשר
תשובה  -wherever :4כל מקום ש...

.7

אבן הירקן מתומחרת ביוקר בסין ,שם היא נחשבת לאבן החן בעלת הערך הרב ביותר.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  -advised :1מומלץ
תשובה  -marked :2מסומן
תשובה  -excused :3נסלח
תשובה  -prized :4מתומחר

.8

מחקרים מראים שהזכרונות שריחות מעוררים הם עזים יותר מאלו שמופעלים ע"י חושים אחרים.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -evoked :1עורר
תשובה  -ingested :2מעוכל
תשובה  -alleged :3כביכול
תשובה  -uttered :4מבוטא

ניסוח מחדש
.9

"אל תחשוב שאין קרוקודילים בגלל שהמים נראים שקטים" (פתגם מלאווי)
התשובה הנכונה היא ( -)4אדם תמיד צריך לפקוח עין מפני סכנות נסתרות.
תשובה ( -)1אדם לא צריך לפחד ממה שאינו יכול לראות .הפתגם דווקא מרמז שגם במים השקטים ,בהם לא ניתן לראות את
הקרוקודילים ,מתחבאת הסכנה .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)2כאשר המצב רגוע ,אין ממה לחשוש .כמו בתשובה הקודמת ,הפתגם דווקא אומר שכאשר המצב נראה רגוע הוא עדיין עשוי
לטמון בחובו סכנה .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3קרוקודילים לא יכולים לחיות במים עומדים .הפתגם הוא דימוי ולא מציין עובדות על קרוקודילים ,ובכל מקרה דווקא מרמז
שגם במים הרגועים/עומדים נמצאים קרוקודילים .התשובה נפסלת.

 .10הכנסות מנפט הפכו את ריאד ,בירתה של ערב הסעודית ,לאחת הערים הגדלות בקצב המהיר ביותר בעולם.
התשובה הנכונה היא ( -)4כתוצאה של הכנסותיה מנפט ,בירתה של ערב הסעודית ,ריאד ,גדלה במהירות גבוהה יותר מרוב
הערים האחרות בעולם.
תשובה ( -)1הכנסות מנפט הפכו את ריאד -בירתה והעיר הגדולה ביותר בערב הסעודית -לעשירה מאוד .במשפט המקורי לא מצוין כי ריאד
היא העיר הגדולה ביותר בערב הסעודית וגם לא נאמר שהיא עיר עשירה .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)2בגלל הנפט שלה ,ריאד ,בירתה של ערב הסעודית ,הפכה לאחת הערים הגדולות בעולם .במשפט המקורי נאמר כי ריאד היא אחד
הערים הגדלה בקצב מהיר ולא אחת מהגדולות ביותר .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3תעשיית הנפט גדלה בקצב מהיר יותר בריאד ,הבירה ,מאשר בכל עיר אחרת בערב הסעודית .המשפט המקורי לא עוסק
בגדילתה של תעשיית הנפט אלא בגדילתה של ריאד עצמה ,כמו כן לא מוצגת השוואה בין ריאד לערים אחרות בערב הסעודית ,אלא לערים
אחרות בעולם .התשובה נפסלת.

 .11המדען בן המאה ה 19-יוסטוס ליביג נשבה בקסמה של הכימיה בגיל צעיר.
התשובה הנכונה היא ( -)2כימיה ריתקה את ליביג אפילו בתור ילד.
תשובה ( -)1ליביג היה חלוץ בתחום הכימיה .המשפט המקורי למדבר על הישיגו של ליביג בתחום .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3ליביג היה אחד הכימאים המובילים בימיו .המשפט המקורי לא מציין את רמתו של ליביג בתחום עיסוקו .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)4ליביג הצטיין בכימיה עוד בהיותו ילד .המשפט המקורי לא מציין כי ליביג הצטיין בכימיה ,אלא רק שהתעניין בה .התשובה
נפסלת.

 .12במאה השלישית לספירה ,לטינית קלאסית ולטינית המונית התפצלו ,הראשונה הפכה לשפה ספרותית ,בעוד שהשנייה
הפכה למקור לשפות הלטיניות (רומאניות).
התשובה הנכונה היא ( -)2לטינית קלאסית ,שמשמשת בספרות ,ולטינית המונית ,שממנה התפתחו השפות הלטיניות
(רומאניות) ,צמחו מתוך מקור משותף במהלך המאה השלישית לספירה.
תשובה ( -)1במאה השלישית לספירה ,לטינית קלאסית ,שעד אז שימשה רק לספרות ,החלה להתפתח ללטינית המונית ,שפה לטינית
(רומאנית) .במשפט המקורי שתי השפות נפרדו זו מזו ולא אחת הפכה לשנייה ,כמו כן הלטינית ההמונית אינה שפה רומאנית אלא היא
המקור לשפות הרומאניות .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3לטינית קלאסית והמונית החלו להתפתח במאה השלישית לספירה ,מאוחר יותר הן יקראו שפות רומאניות .במשפט המקורי
הלטינית ההמונית היא המקור לשפות רומאניות ולא אחת מהן ,כמו כן שני סוגי הלטינית לא התפתחו במאה השלישית ,אלא התפצלו זו
מזו במהלך המאה השלישית .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)4השפות הלטיניות (רומאניות) הופ יעו לראשונה במאה השלישית לספירה ,הן הושפעו מהשפה הלטינית הקלאסית ,או ספרותית,
והשפה הלטינית ההמונית גם יחד .במשפט המקורי רק השפה הלטינית ההמונית היא המקור לשפות הלטיניות (רומאניות) ולא הקלאסית.
התשובה נפסלת.

קטע קריאה 1
 .13התשובה הנכונה היא ( -)1טיפולי שיניים להיפופוטמים .הקטע מציג את הטיפול בשיני ההיפופוטמים בטבע כמו גם בשבי,
ומסביר על הצורך בטיפול והשיטות השונות לבצע אותו.
תשובה ( -)2היפופוטמים בטבע ובשבי .הקטע לא עוסק באופן כללי בהיפופוטמים בסיטואציות שונות ,אלא בטיפול בשיניהם .התשובה
נפסלת.
תשובה ( -)3הזברה וההיפופוטם :שותפים טבעיים .הקטע לא עוסק בשותפות שבין זברות להיפופוטמים ,אלא מציג את השימוש בזברות
לצורך ספציפי בגן החיות שבציריך .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)4ההיפופוטם :אחת מהחיות האגרסיביות ביותר .עובדה זו מצוינת רק בתחילתה של הפיסקה הראשונה והקטע לא ממשיך
לעסוק בעניין זה .התשובה נפסלת.

 .14התשובה הנכונה היא ( -helping -)2עוזרת .לפי הפיסקה הראשונה הזברה מנקה את שיני ההיפופוטם ובכך עוזרת לו.
תשובה ( -afraid of -)1מפחדת.
תשובה ( -feeding -)3אוכלת.
תשובה ( -stronger than -)4חזקה יותר מ...

 .15התשובה הנכונה היא ( -get their teeth cleaned -)3מנקים את שיניהם .לפי הפסקה השנייה ההיפופוטמים בטבע מגיעים
למקווי המים על מנת שדגים ינקו את שיניהם.
תשובה ( -)1בקטע לא נאמר שההיפופוטמים אוכלים בבריכות אלו .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)2בקטע לא נאמר שההיפופוטמים רוחצים בבריכות אלו .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)4בקטע לא נאמר שההיפופוטמים מגיעים לבריכות אלו על מנת לפגוש היפופוטמים אחרים .התשובה נפסלת.

 .16התשובה הנכונה היא ( -changed -)3החליפו .בשורה  14מספרים על כך שהעובדים בגן החיות של שנגחאי שינו את שיטת
הניקוי של שיני ההיפופוטמים .כמו כן ,המילה  switchedמשמעותה החלפה ,שינוי.
תשובה ( - gave -)1נתנו.
תשובה ( -wanted -)2רצו.
תשובה ( -found -)4מצאו.

 .17התשובה הנכונה היא ( - )4בפיסקה האחרונה מתוארת הבחירה של מטפלי גם החיות בציריך לתת לזברות לנקות את שיני
ההיפופוטמים ולא לעשות זאת בעצמם .שיטה זו דומה לשיטה בה משתמשים ההיפופוטמים בטבע ,שם בע"ח אחרים (דגים)
עוזרים להם לנקות את שיניהם ולא אמצעים מלאכותיים כגון מברשות שיניים ,המשמשות בגני חיות אחרים בעולם.
תשובה ( -)1מברשת השיניים הארוכה שייכת דווא למטפלים מגן החיות של שנגחאי ולא של ציריך .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)2מידע זה לא מצוין בקטע .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3מידע זה לא מצוין בקטע .התשובה נפסלת.

קטע קריאה 2
 .18התשובה הנכונה היא ( -)2ת'ורן :סיפורה של אות .הקטע עוסק באות ת'ורן ,מספר על משמעותה ,השימוש בה והיעלמותה
מהשפה האנגלית.
תשובה ( -)1היסטוריה קצרה של השפה האנגלית .הקטע עוסק רק באות ספציפית ולא בכלל השפה האנגלית .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3אלדר פת'רק  :כתב עתיק .כתב זה מוזכר בקטע ככתב שבו הופיעה האות ת'ורן ,אך הקטע לא עוסק בכתב זה מעבר לכך.
התשובה נפסלת.
תשובה ( -)4המאפיה הישנה :סמל לאיכות .הקטע עוסק בשם הזה למאפיות רק בתחילתו ,על מנת להראות את השימוש בצורת כתיבה ישנה
שקשורה לאות ת'ורן .התשובה נפסלת.

 .19התשובה הנכונה היא ( -the -)2ה' הידיעה .לאורך כל הקטע מוסבר כי האות  Yהחליפה את האות ת'ורן ששימשה לביטוי
הצליל  Thבעבר .לכן במילה  Yeיש להחליף את ה Y-ב.Th -

 .20התשובה הנכונה היא ( -)4בשורות  10-11מוסבר שהאות ת'ורן הייתה בשימוש כחלק מהשפה האנגלית עד סוף המאה ה 15-ולא
מדובר על הכתב כולו.
תשובה ( -)1מידע זה מוזכר בשורה .9
תשובה ( -)2מידע זה מוזכר בשורה מוזכר בשורות .8-10
תשובה ( -)3מידע זה מוזכר בשורות .8-10

 .21התשובה הנכונה היא ( -)2הפיסקה האחרונה מתארת את התהליך בו הוחלפה האות ת'ורן באות  Yאו  Thבשל חסרונה בשפות
הגרמניות והצרפתיות ,ובשל העובדה שאנגליה הזמינה גלופות דפוס רבות מגרמניה וצרפת .בסופו של דבר הצורה הרווחת
שנותרה היא  Thוכך נעלמה האות ת'ורן מהאנגלית.
תשובה ( -)1הפיסקה מתארת את הפסקת השימוש באות ת'ורן ולא את התפתחותה .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3הפיסקה אינה עוסקת בדפוס באנגליה אלא רק את הבעיתיות שבתחום זה הקשורה באות ת'ורן .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)4הפיסקה אינה עוסקת בהשפעה של השפות הגרמנית והצרפתית על האנגלית באופן כללי ,אלא רק בהשפעה הספציפית על האות
ת'ורן .התשובה נפסלת.

 .22התשובה הנכונה היא ( -)1בפיסקה האחרונה נאמר כי צורת הכתיבה  Thגברה בסופו של דבר על צורת הכתיבה  ,Yאך לא מצוין
מדוע .מידע זה לא מופיע בקטע.
תשובה ( -)2הפיסקה מתארת את היעלמותה של האות ת'ורן מהאלפבית האנגלי בשל בעיות בדפוס .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3בפיסקה נאמרה כי האות ת'ורן לא הייתה קיימת בשפות הגרמנית והצרפתית .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)4בפיסקה מתואר השימוש ב" "yeבימינו כסמל לאיכות .התשובה נפסלת.

פרק אנגלית :2
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השלמת משפטים
.1

המטבע הראשון שהוטבע בארצות הברית היה דולר כסוף.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -coin :1מטבע.
תשובה  -quiz :2בוחן.
תשובה  -fact :3עובדה.
תשובה  -tie :4עניבה ,קשר.

.2

ב ,1972 -בובי פישר הפך לאלוף העולם בשח-מט בכך שהביס את האלוף הקודם ,בוריס ספסקי.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -commanding :1מצווה
תשובה  -defeating :2מביס
תשובה  -refusing :3מסרב
תשובה  -examining :4בוחן

.3

למרות ששפת הדיבור של האורדו וההינדי היא כמעט זהה ,צורת הכתיבה שלהן היא שונה למדי.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -envious :1קנאי
תשובה  -identical :2זהה
תשובה  -adequate :3ראוי ,נאות
תשובה  -observant :4קפדן

.4

רק שני סוגים של אגוזי מקדמיה הם אכילים ,השאר הם כולם רעילים.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  -radiant :1קורן
תשובה  -portable :2נייד
תשובה  -sacred :3קדוש
תשובה  -edible :4אכיל

.5

אם מתפתח מחסור במים ,ייתכן כי פקידי ממשל יאלצו להחיל חלוקה לפי מנות.
התשובה הנכונה היא (.)4
לרצות
תשובה  -indulge :1לפנקַ ,
תשובה  -impress :2להרשים
תשובה  -inspire :3להוות השראה
תשובה  -impose :4לאכוף ,להחיל

.6

בזמן הוצאתו לאור ,הרומן של ג'יימס ג'ויס "יוליסס" עורר מחלוקת רבה ואף הוחרם במדינות רבות.
התשובה הנכונה היא (.)2
תשובה  -carved :1נחצב ,מפוסל
תשובה  -banned :2אסור ,מוחרם
תשובה  -posted :3פורסם
תשובה  -merged :4התמזג

.7

חברת תרופות גדולה באנגליה נתבעת על כך שהסתירה באופן מכוון מידע חשוב על גלולות השינה החדשות שלה.
התשובה הנכונה היא (.)4
תשובה  -impartially :1ללא אפליה
תשובה  -valiantly :2באומץ
תשובה  -distinctively :3במובהק
תשובה  -deliberately :4במכוון

.8

רבים מבני שבט הטוארג שבסהרה נטשו את חיי הנוודות והתיישבו התיישבות קבע בעיירות וערים.
התשובה הנכונה היא (.)1
תשובה  -nomadic :1נוודי
תשובה  -morbid :2חולני ,מדוכא
תשובה  -resentful :3מתרעם ,מלא טינה

תשובה  -sober :4פיכח

ניסוח מחדש
.9

מיקום קיברו של מוצרט אינו ידוע.
התשובה הנכונה היא ( -)2אף אחד לא יודע איפה מוצרט קבור.
תשובה ( -)1לא ברור מתי מוצרט מת .המשפט המקורי עוסק במקום קבורתו של מוצרט ולא בזמן מותו .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3קשה למצוא את קיברו של מוצרט .המשפט המקורי לא מציין קושי אלא עובדה -מקום הקבורה לא ידוע .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)4רק מעטים ראו את קיברו של מוצרט .המשפט המקורי לא מציין דבר בנוגע לאנשים שראו או לא ראו את הקבר של מוצרט.
התשובה נפסלת.

 .10הנשר בעל שני הראשים על דיגלה של אלבניה היה הסמל של האימפריה הביזנטית ,אליה השתייכה אלבניה בעבר.
התשובה הנכונה היא ( -)2נשר בעל שני ראשים ,שהיה סימלה של האימפריה הביזנטית ,מופיעה על דיגלה של אלבניה ,שהייתה
פעם חלק מהאימפריה.
תשובה ( -)1אחד מהנשרים על דיגלה של אלבניה מייצג את אלבניה ,השני מבמל את האימפריה הביזנטית ,שלה השתייכה המדינה בעבר.
במשפט המקורי מדובר על נשר אחד עם שני ראשים ולא שני נשרים .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3בעוד שעל דיגלה של האימפריה הביזנטית היה נשר אחד ,על דיגלה של אלבניה יש שניים .המשפט המקורי לא מדבר על דיגלה
של האימפריה הביזנ טית ,כמו כן ,שוב ,לא מדובר על שני נשרים אלא על נשר בעל שני ראשים .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)4כשאלבניה נשלטה ע"י האימפריה הביזנטית ,הסמל על דיגלה היה נשר בעל שני ראשים .המשפט המקורי מדבר על דיגלה של
אלבניה כיום ולא בעבר .התשובה נפסלת.

 .11הפיל ההודי לא גדול ולא עוצמתי כמו הפיל האפריקני.
התשובה הנכונה היא ( .)1הפיל האפריקני גדול יותר ועוצמתי יותר מהפיל ההודי.
תשובה ( -)2הפיל ההודי ,שלא כמו הפיל האפריקני ,הוא גדול ועוצמתי .במשפט המקורי הפיל ההודי לא גדול ולא עוצמתי .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3הפיל האפריקני והפיל ההודי שניהם גדולים עוצמתיים .במשפט המקורי ישנה השוואה בין שני הפילים .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)4הפיל ההודי לא גדול כמו הפיל האפריקני אבל הוא עוצמתי באותה מידה .במשפט המקורי הפיל ההודי גם פחות עוצמתי
מהאפריקני .התשובה נפסלת.

 .12מומחי ספרות בני ימינו ביקורתיים כלפי סגנון הכתיבה המוזר של הסופר ג'יימס פנימור קופר לא פחות ממה שהיה מארק
טוויין לפני מאה שנה.
התשובה הנכונה היא ( -)3לפני מאה ,מארק טוויין מצא את כתיבתו של ג'יימס פנימור קופר מגושמת באותה מידה שבה
מוצאים אותה מומחי הספרות של ימינו.
תשובה ( -)1מומחי ספרות בני זמננו ביקורתיים לא פחות כלפי סגנונות כתיבה מוזרים משאר היו ג'יימס פנימור קופר ומארק טוויין לפני
מאה .במשפט המקורי מארק טוויין ביקר את ג'יימס הם לא היו בעלי דעה אחת .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)2לפני מאה שנה ,מומחי ספרות ביק רו את מארק טוויין בשל נסיונו לחקות את סגנונו של ג'יימס פנימור קופר .במשפט המקורי
מארק טויין דווקא ביקר את סגנון הכתיבה של ג'יימס ומומחי הספרות הם בני זמננו ולא לפני מאה שנה .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)4ג'יימס פנימור קופר היה נערץ ע"י מארק טוויין וסופרים אחרים לפני מאה שנה ,למרות שמומחים לעגו לכתיבתו .במשפט
המקורי מארק טוויין דווקא ביקר את כתיבתו של ג'יימס ולא דובר על סופרים אחרים בני זמנם .התשובה נפסלת.

קטע קריאה 1
 .13התשובה הנכונה היא ( -)3מלח :למצוא את האיזון .הטקסט עוסק בכמויות המלח שאנו צריכים לצרוך במזוננו ובכמויות
שנחשבות ללא בריאות לגוף.
תשובה ( -)1מלח :עניין שלטעם .הקטע לא עוסק בטעם של מלח אלא בחשיבותו לגוף האדם ובכמויות שיש לצרוך ממנו .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)2מלח :הסיכונים הרבים .הקטע מציג גם את התועלת והחשיבות שבצריכת מלח ולא רק את הסיכונים .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)4מלח :טיפול רפואי .הקטע אומנם עוסק בהיבטים רפואיים של מלח ,אך מתמקד בכמויות הצריכה הנדרשות והשפעות הצריכה.
התשובה נפסלת.

 .14התשובה הנכונה היא ( -)2הפסקה הראשונה מפרטת את חשיבותו של מלח בתפקודי הגוף השונים ובשורה הראשונה אף מצוין
שיש צורך לשמור על רמה תקינה של מלח (נתרן וכלוריד שהוא מכיל) על מנת לאפשר לגוף לתפקד .לכן בני אדם לא יכולים
לחיות בלי מלח.
 .15התשובה הנכונה היא ( -)4בעיות שנגרמות בגלל אכילת כמויות גדולות מידי של מלח .הפיסקה השנייה מפרטת מגוון בעיות
בריאותיות שנגרמות בשל צריכת יתר של מלח.
תשובה ( -)1האופן שבו מלח משפיע על לחץ דם .זה רק אחד מהסיכונים המתוארים בפיסקה ולא הנושא של הפיסקה כולה .התשובה
נפסלת.
תשובה ( -)2תכולת המלח של התזונה היפנית .יפן ניתנת כדוגמא למדינה שבה צריכת יתר של מלח גורמת לבעיות בריאות ,אך הפיסקה לא
מתמקדת בנושא זה .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3איך למנוע מחלות לב וכלי דם .הפיסקה לא עוסקת במניעת המחלות אלא עוסקת בהשפעה של צריכת המלח עליהן .התשובה
נפסלת.

 .16התשובה הנכונה היא ( -)3הרבה אנשים ביפן חולים במחלות לב וכלי דם .בשורות  14-16מצוין כי התקפי לב ,שהם מחלת לב,
הם גורם תמותה עיקרי.
תשובה ( -)1היפנים צריכים יותר מלח מאנשים במדינות אחרות .הקטע מצין שהם צורכים יותר מלח ,אך לא שהם צריכים אותו .הוא אף
גורם לבעיות בקרב היפנים .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)2אנשים מתים מהתקפי לב יותר מכל דבר אחר .בפיסקה נאמר כי התקפי לב הם גורם מוות מוביל ביפן ולא באופן כללי .התשובה
נפסלת.
תשובה ( -)4מעטים האנשים ביפן שמתאמנים .הפיסקה לא מזכירה את המידע הזה .התשובה נפסלת.

 .17התשובה הנכונה היא ( -)1נהנים מאוכל יותר כאשר ממליחים אותו .בסיום הקטע מופיעה המלצה לוותר על השימוש במלחיה
בעת ארוחות ,ממנה ניתן להסיק כי אנשים אוהבים להמליח את האוכל שלהם.
תשובה ( -)2צריכים פחות מלח כאשר הם מזדקנים .המידע הזה לא מופיע בקטע .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3יודעים בדיוק כמה מלח הם צורכים .בקטע מצוינת הכמות המומלצת ,אך לא כמה נצרך בפועל .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)4מקבלים מספיק נתרן אך לא מספיק כלוריד .המידע הזה לא מופיע בקטע .התשובה נפסלת.

קטע קריאה 2
 .18התשובה הנכונה היא ( -)4מערכת החינוך של פינלנד :סיפור הצלחה .הפיסקה מתארת את האיכויות השונות של מערכת החינוך
הפינית ,את הדרך בה שיפרו אותה לטובה ואת התוצאות של מערכת חינוך איכותית זו.
תשובה ( -)1מערכת שעות חדשה לבתי הספר של פינלנד .הקטע לא עוסק רק במערכת השעות אלא גם בהיבטים נוספים של מערכת החינוך
והשינויים שעברו עליה .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)2רגועים אך מכבדים :תלמידי בית הספר של פינלנד .הקטע לא עוסק רק בילדי בית הספר אלא גם במורים ובבוגרי מערכת
החינוך .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3רפורמות חינוכיות בפינלנד ועוד מדינות ( OECDהארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי) .הקטע לא עוסק במדינות אחרות מלבד
פינלנד .התשובה נפסלת.

 .19התשובה הנכונה היא ( -)1הפיסקה הראשונה מציגה מאפיינת של מערכת החינוך הפינית שמעידים על נינוחות מסוימת -מעט
שעות לימוד ,סגנון לבוש יומיומי ועוד.
תשובה ( -)2הארגון מוצג בקטע רק כמקור לנתונים על התלמידים הפיניים .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3עובדה זו מצוינת בפיסקה אך לא מוסבר מדוע כך הדבר .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)4לא נעשית בפיסקה השוואה למדינות אחרות ,אלא רק מוצגים נתונים יבשים בנוגע לשעות הלימוד של תלמידים במדינות
אחרות .התשובה נפסלת.

 .20התשובה הנכונה היא ( -)4הקטע מציין כי התלמידים הפיניים קיבלו ציונים גבוהים במבחנים בינלאומיים בתחומי המתמטיקה
והקריאה ,אך לא נעשית השוואה בין יכולתיהם בתחומים אלו לבין תחומים אחרים.
תשובה ( -)1בשורה  9נאמר כי  100%מהפינים יודעים קרוא וכתוב .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)2בשורות  10-12נאמר כי התלמידים הפיניים לרוב מדורגים במקומות הראשונים במבחנים אלו .התשובה נפסלת.
תשובה ( -)3בשורות  9-10נאמר כי ל 84%-מהבוגרים בפינלנד יש תעודת בגרות או מקבילה לה .התשובה נפסלת.

 .21התשובה הנכונה היא ( -)2האופן שבו שיפרה פינלנד את מערכת החינוך שלה .הפיסקה מספרת על השינויים שערכה פינלנד
בהכשרת המורים שלה ובגמול שהם מקבלים ,מה שהוביל לשיפור במערכת החינוך.
 .22התשובה הנכונה היא ( -)1הוראה לא הייתה מקצוע רווחי בפינלנד .בשורה  16נאמר שבנוסף לרפורמות אחרות מורים גם
מתוגמלים היטב ,מה שמרמז על כך שבעבר הם לא תוגמלו בצורה טובה.

