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 IIפתרון סימולציה              ניב רווח פסיכומטרי

  הצעה לפתרון: -מטלת כתיבה 

כאשר אסון רחב היקף מתרחש במדינה כזו או אחרת, יתר מדינות העולם 

ממהרות לשלוח משלחות סיוע הומניטרי כדי לעזור לתושבי המקום במאבקם 

דוגמה אחת מני רבות  מהווההתגייסות זו  להשבת החיים למסלולם התקין.

לאחווה אנושית בעיתות משבר. לינדה פולמן, עיתונאית וכותבת הספר "תעשיית 

בספרה, היא מציגה את התחרות  וקת:החמלה", מייצגת דעה שעשויה לעורר מחל 5 

מיליארד הדולרים, שנתרמים מדי שנה כדי להעניק סיוע  120הסיוע על -בין ארגוני

את תוצאותיו העגומות של סיוע שנעשה ללא בדיקה מקיפה של צורכי  בינלאומי,

התושבים במקום האסון ואת השתלטותם של גורמים עויינים על הכספים 

והמוצרים הנתרמים כדי לקדם מטרות אלימות. לטענתה, לעיתים מוטב שלא 

 10  להגיש סיוע במקרי אסון.

ם. הסיוע שנשלח שימש עם שגבה קורבנות רבי-התחולל ברואנדה רצח 1994בשנת 

ששיוועו למצרכי מזון ותרופות, אך גם איפשר למחוללי מסע ההרג  את התושבים

להמשיכו בעודם מצטיידים באספקת הסיוע. בכך, התרומות שנשלחו לאזור האסון 

אדם, אך בו בזמן היוו דלק לרצח העם המתחולל. -הצילו את חייהם של בני

ידת אחריותם של ארגוני הסיוע לרצח מאורע זה מעורר שאלות מוסריות על מ 15 

הסיוע הוגש כדי לקדם אינטרסים לעיתים חפים מפשע ברואנדה. במקרים אחרים 

ללמוד כי תמיכה ממקרים שכאלו ניתן מדיניים שדווקא פגעו בתושבי המדינות. 

אה כלפי אותן מדינות ששלחו סיוע. בצד ה'שגוי' מבחינה מדינית עשויה להוביל לשנ

אין את המשאבים הנחוצים לסיוע, ותרומת מדינות רבות במערב לבנוסף לכך, 

 20  הכספים באה על חשבון פגיעה בכלכלה ובתושבים שלהן.

מאידך, הפקרת חפים מפשע לגורלם עלולה להחמיר את מצבם של הנזקקים 

אדם. קשה לדעת מלכתחילה האם כספי התרומות ישמשו -ומעודדת ניכור בין בני

יזה היקף והאם הם יעזרו בהכרח לנפגעים, אך סביר ראויות ובא-גם למטרות לא

להניח כי בהיעדר תרומות מצבם של הנפגעים באסונות יורע. תיאור אירועים בהם 

הכספים שימשו למטרות שצוינו בדוגמאות לעיל מעורר דאגה, אך נראה כי  25 

כעת, כאשר יותר ה להוביל לשינוי לטובה. ייתכן כי העלאת הנושא למודעות עשוי

ר אנשים מודעים להשלכות הבעייתיות שעשויות להיות לתרומות שיעדן ויות
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ושימושן לא נבדק כראוי, יש מי שינהגו ברמה האישית והמדינית כצרכן נבון 

שמשקיע את כספי התרומות שלו במיזמים שטיבם נבדק. בנוסף לכך, מדינה אשר 

וב שהיא זוכה תורמת כספים למטרת סיוע הומניטרי עוזרת לנפגעים, והמוניטין הט 30 

לו בעיני העולם מהווה תגמול הולם שעשוי לעודד אותה ואת תושביה להירתם 

  לעזרת הנפגעים בעתיד.

לסיכום, ייתכן כי ללינדה פולמן סיבות טובות לסבור כי במקרים מסוימים העזרה 

שהוגשה פגעה יותר משהועילה, אך אני סבור כי זוהי חוכמה שלאחר מעשה. 

התורמים ועל ארגוני הסיוע את האחריות לבדיקה מעמיקה  לדעתי, יש להטיל על 35 

  של השלכות מעשיהם, ואין לפסול באופן גורף סיוע הומניטרי במקרי אסון. 
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  1פרק 

 

1. )1 (regret – להתחרט  

)2 (relate - לקשור, להתייחס  

)3 (record - להקליט  

)4 (remind –  להזכיר  

  

  את זה בווידאו. להקליטההופעה הייתה מרהיבה! אי שמח שמישהו היה שם על מת 

  ).3התשובה הכוה היא (

 

2. )1 (suddenly - לפתע  

)2 (eventually – בסופו של דבר  

)3 (modestly - יעותבצ  

)4 (responsibly – באופן אחראי  

  

  וצעקו "יום הולדת שמח!".  לפתעכל חבריה הסתתרו בביתה וכשהיא כסה הם קפצו 

  ).1התשובה הכוה היא (

 

3. )1 (benefit – רווח, יתרון  

)2 (literature - ספרות  

)3 (appetite - תיאבון  

)4 (liberty – חירות  

  

היטב.  ממשיכים להימכרטובה מאוד, למרות שהם  ספרותספרי קומיקס אים חשבים ל  

).2התשובה הכוה היא (  

 

4. )1 (nourish - להזין, לטפח  

)2 (impress - להרשים  

)3 (distract – (דעתו של אדם) להסיח  

)4 (negotiate – לשאת ולתת  

  

  את הגוף, השכל והפש של ילד אם ברצוך שיתפתח להיות מבוגר מצליח. לטפחחשוב 

  ).1התשובה הכוה היא (

 
  

5. )1 (merger - מיזוג  

)2 (revenge - קמה  

)3 (suspicious - חשוד  

)4 (trace – עקבה  

  

עם  מיזוגבשי הרבעוים האחרוים כפו על הבעלים להסכים לההפסדים מהם סבלה החברה 

 תאגיד גדול. 

 ).1התשובה הכוה היא (
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6. )1 (promotes - מקדם, מסייע  

)2 (confines - מגביל  

)3 (disputes - מחלוקת  

)4 (possesses – בבעלותו, ברשותו  

  

ריקבון של השייים ובריאות לקויה.  מקדמתאכילת ממתקים, גלידה וג'אק פוד   

  ).1התשובה הכוה היא (

 
  

7. )1 (mimic - לחקות  

)2 (classify - לסווג  

)3 (resign - להתפטר  

)4 (commute – סוע באופן קבועלהחליף, ל  

  

מעבודתי. להתפטראם הייתי זוכה בלוטו, הדבר הראשון שהייתי עושה היה   

).3התשובה הכוה היא (  

 
 

8. )1 (cultivated - לטפח  

)2 (betrayed - בגד  

)3 (dull - משעמם  

)4 (tangible – ממשי  

  

, אך עשויה להוכיח עצמה משעמםהתמקדותו בלימודים על פי משחק הופכת את ג'ק לילד 

 כשימושית בעתיד.

  ).3התשובה הכוה היא (

 
  

) 1אך לאופיים יקרים מסוימים יש יותר. תשובה (הילוכים,  21או  18משמעות המשפט המקורי: לרוב האופיים יש  .9

) שגויה מפי שטועת טעה 3הילוכים. תשובה ( 21או  18שגויה מפי שמשה לטעה לפיה רק לאופיים יקרים יש 

) שגויה מפי שטועת שמחיר האופיים תמיד 4בדבר מספר ההילוכים הדרש לרוכבי אופיים מוסים. תשובה (

) כוה כיוון 2הילוכים. תשובה ( 21-ילוכים. במקור, לא ידוע מה משפיע על המחיר מתחת לעולה עם מספר הה

  הילוכים אם הם יקרים. זו התשובה הכוה. 21-שמתייחסת לאפשרות שלאופיים יהיו יותר מ

  ).2התשובה הכוה היא (

  

כתיבה בשיטת "זרם  התודעה", משמעות המשפט המקורי: ווירג'ייה וולף מפורסמת בעיקר בזכות פיתוחה את ה .10

המעמדית -אך מחקרים אקדמיים עדכיים אודות עבודתה מתמקדים בושאים הפמייסטיים וושאי המודעּות

) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה רק עבודתה המאוחרת של וולף דה בושאים ה"ל, וכן טעה 1שבה. תשובה (

עצם מפי שמוסיפה טעה שהמחקרים האקדמיים הם החושפים את  ) שגויה2שעובדה זו כמעט ולא ידועה. תשובה (

) שגויה מפי שמוסיפה טעה בדבר החשיבות היחסית בין 4שוולף התעסקה בושאים ה"ל. תשובה ( העובדה

  ) כוה כיוון שחוזרת על המשפט המקורי בסדר שוה. זו התשובה הכוה.3הישגיה של וולף. תשובה (

  ).3התשובה הכוה היא (
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משמעות המשפט המקורי: אם לפי מאה שים היה זה מוטעה להיח שבי אוש לעולם לא יגיעו לירח, אפשרי  .11

לטעון את אותו דבר כיום לגבי חיזויים לפיהם המין האושי לעולם לא ילמד לחיות בשלום על כדור הארץ. תשובה 

ח או שלום עולמי, בעוד שהמקור מתייחס רק ) שגויה מפי שטועת טעה לגבי עצם הקיום של חיזוי של הגעה ליר1(

) שגויה מפי שביגוד למקור טועת באופן מוחלט ששלום עולמי אכן 2ליכולת לחזות חיזויים כאלה. תשובה (

אפשרי לחזות את ההיתכות של מסע בחלל כפי -) שגויה מפי שאומרת כי בלתי3יתקיים, ובעתיד הקרוב. תשובה (

  כולת האושית לשלום עולמי. מידע זה לא מופיע במשפט המקורי. אפשרי לחזות את הי-שבלתי

  ) כוה כיוון שחוזרת על האמר במשפט המקורי בסדר שוה. זו התשובה הכוה.4תשובה (

  ).4התשובה הכוה היא (

 

משמעות המשפט המקורי: למרות שהתחזיות בדלות אחת מן השייה, הדעה השלטת היא שהטמפרטורות בעולם  .12

מסכימים שהטמפרטורה תעלה (בעוד המקור מציין  כולם) שגויה מפי שמשה לטעה ש1שכה לעלות. תשובה (תמ

) שגויה מפי שמוסיפה טעה 3המדויקת של העלייה. תשובה ( כמותההסכמה עוצה ב-שזו רק הדעה השלטת), ושאי

ר התחזיות של יכולתו להתמודד עם ) שגויה מפי שמוסיפה טעה בדב4לפיה יש החוזים שהעולם יתקרר. תשובה (

  עליית החום.

  ) כוה כיוון שחוזרת על האמר במשפט המקורי. זו התשובה הכוה. 2תשובה (

 ). 2התשובה הכוה היא (

 

"מעולם,  ;)1הטקסט מציג את בעיית הצפת המידע: "בעולם המודרי או מופגזים במידע באופן קבוע..." (שורה  .13

"...בי אדם היו כמו ילדים בחות  ;)6לצרכים לא הייתה כל כך הרבה בחירה" (שורה  בהיסטוריה של האדם,

). בפסקה האחרוה מוצע פתרון כיצד לטפל 12-13ממתקים, צורכים מידע כאילו היה קטר מהאלים" (שורות 

  בבעיה זו.

 ).3התשובה הכוה היא (

 

ידיו לעשות כיום, ומובאות בה דוגמאות (חיפושים בפסקה הראשוה מתוארת הכמות העצומה של הבחירות שיש ב .14

  באמזון ובגוגל) על מת להמחיש זאת. 

 ).1התשובה הכוה היא (

  

כאשר אמר כי בידי הציידים הקדמוים היו הבחירות "א", "ביוי" ו"עשוי היטב" הכווה היא למידת העשייה  .15

. הכווה היא בצעודאי, בחירות וספות שהיה עליהם לשל הבשר שהם צדו (זו הגזמה, כמובן, מאחר שהיו, קרוב לו

  לעובדה שלא היו  בידיהם בחירות רבות ביותר).

 ).3התשובה הכוה היא (

  

משקה שמעיק חיי צח. גם אם הביטוי איו  –הביטוי "קטר מהאלים" שאוב מהמיתולוגיה היווית, ומשמעותו  .16

בעולם המודרי לבין משקה בעל מאפייים אלוהיים עשית באופן מוכר, יתן להבין כי ההשוואה בין המידע הזמין 

 ציי על מת לבקר את האופן הלהב בו הצרכן המודרי אוסף מידע.

 ).4התשובה הכוה היא (

  

להפים את העובדה שלהגיע  ) הוא24שורה  – most of allהחלק החשוב ביותר בפתרון ( על פי הפסקה האחרוה, .17

להגיע  מספיקעליו להבין ש). כלומר, unrealistic aspirationלהחלטה מושלמת היא שאיפה לא מציאותית (

  ממה. להחלטה סבירה ולהיות מרוצים

 ).3התשובה הכוה היא (

  

 Mumtazעל מת שישמש כאתר קבורה לאשתו, הטאג' מאהל בה את  Shah Jahanעל פי הפסקה השייה,  .18

Mahalבמספר.  14 -ילדם ה , שמתה בעת לידתMausoleum .ה קבורה מפוארהוא מב  

 ).2התשובה הכוה היא (
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היה עשיר מאוד כפי  -Shah Jahanעבור על האפשרויות וראה האם יתן להסיק אותן מהקטע: יתן להסיק ש .19

) 1היו המון מהן...". תשובה ( Shah Jahan -: "אבים יקרות היו הבסיס לעושר, ול5-6שכתב במפורש בשורות 

 -פסלת. בטקסט מוזכר כי החומרים לביית הטאג' מאהל יובאו ממגוון מקומות בעולם, ומכאן יתן להסיק ש

Shah Jahan ) ות רבות. תשובהפסלת. מהביטוי "2קיים קשרים עם מדי (favorite wife שורות) "יתן להבין 8-9 (

) פסלת. התשובה היחידה 3שים וספות, שכן זו שפטרה הייתה המועדפת עליו. תשובה ( היו Shah Jahan -כי ל

  שהטאג' מאהל הוא אתר התיירות הפופולארי ביותר בעולם.  היא לא יתן להסיק מהקטעאותה 

 ).4התשובה הכוה היא (

  

הפרסיים, העותומאיים, ההודיים  בטקסט כתוב  כי הארכיטקטורה המוגולית משלבת אלמטים מהסגוות .20

  . )15-16(שורות  סלאמייםוהא

 ).1התשובה הכוה היא (

  

 הפילים 1000המחבר מזכיר את מטרים, ולכן יתן להסיק ש 77בפסקה הרביעית מצוין כי גובה הביין הוא כמעט  .21

  ט. על מת להמחיש לקורא את קה המידה העצום של הפרויק ששאו את חומרי הבייה הרבים

 ).4התשובה הכוה היא (

 

הסיבה שהמעשה היה כה אכזרי היא שאביו כלא במקום ממו יוכל לראות את הטאג' מאהל אותו הקים, אך לא  .22

  לגעת בו, כלומר המיקום בו הוא כלא (מעבר להר). 

 ).2התשובה הכוה היא (
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   2פרק 

  

קטעים בלבד אשר  2ייתכו  כפי שיתן לראות בסרטוט, כאשר מצאת קודה מחוץ למעגל .1

 יוצאים מקודה זו ומשיקים למעגל.

   ).2התשובה הכוה היא (

רחיב את השבר שבאגף ימין של המשוואה כך שיהיה בעל מוה זהה לזה שבאגף שמאל:  .2

b

a

b

a

7

142
. כעת תוה המשוואה =

b

a

b

a

7

14

2

14
=

+
bbהמוים שווים, אפשר להשוות את המכים: ש. מאחר  72 =+ ,

26מכאן  =b ו- 
3

1
=b.   

 ).3התשובה הכוה היא (

 

BCABתון כי המשושה שווה צלעות, ומכאן:  .3   שווה שוקיים.  ABCולכן משולש  =

∠=°תון כיכמו כן,  130ABC :וכל למצוא את זוויות הבסיס במשולש זה ולכן 

°=
°−°

=∠=∠ 25
2

130180
BCABAC.  

∠=∠=°בסרטוט תון כי  90FDCACDמכאן ש ,-ACDF מלבן ו- DFAC = .  

FEDEBCABכיוון שהמשושה שווה צלעות  חופפים (לפי משפט צלע, צלע,  FDE-ו ABCהמשולשים ,===

∠=°צלע), ולכן:   25DFE כל הזוויות במלבן ישרות ולכן .°=∠ 90AFD .  

∠=∠+∠=°+°=°מכאן: 1152590DFEAFDAFE .  

 ).2התשובה הכוה היא (

חשב כמה דייסה אכלה עת. אם כמות הדייסה בסיר הייתה השלם לפי שסבתא חילקה לכדיה דייסה, וכל  .4

את כל מה שחולק לדי ויוסי. יוסי קיבל  1 -למצוא את מה ששאר בסיר לעת אם חסר מ
6

1
מהדייסה בסיר או  

לאחר הרחבת השבר 
24

4
בסיר. יוסי קיבל מהדייסה  

8

3
מהדייסה בסיר או לאחר הרחבת השבר  

24

9
מהדייסה  

 -בסיר. כך קבל שהחלק שקיבלה עת שווה ל
24

11

24

4924

6

1

8

3
1 =

−−
. מכאן, עת קיבלה יותר דייסה מדי −−=

 וגם יותר דייסה מיוסי.

  ).2התשובה הכוה היא (
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x373של המשוואה מצא בתוך ערך מוחלט ועל כן אם מתקיים הימייש לשים לב כי אגפה  .5 337או >− −<− x 

  . 3-גדול מ יהיה ערכו המוחלט של הביטויאז 

337 וותהשוויאת אי  צריך להיות מספר אשר מקיים x-שמכאן,  −<− xו- x373 −<.   

  בשי אי השוויוות:  xלשם כך מצא את 

x373 x34לכן  >− ומכאן  −>−
3

4
<x.  

 337 −<− x  103לכן −<− x  ומכאןx<
3

10
 .  

מצאו כי שי התחומים שיקיימו את אי השוויון הם 
3

4
<x ו- x<

3

10 .  

איו יכול להימצא בתחום שבין  xלכן, 
3

10
 -ל 

3

4
 .  

  ) ולכן היא התשובה הכוה.3זה היא תשובה (התשובה היחידה שמצאת בתחום 

  להציב כל אחת מהתשובות בפרד ולבדוק האם היא מקיימת את התוים. : יתןדרך וספת

0373וקבל 0=xציב  -)1תשובה ( 43. כלומר >−⋅   . הצבה זו מתקבלת ועל כן התשובה לא כוה.>

x)(ציב  -)2תשובה ( )(וקבל =−2 2373 133. כלומר >−⋅−   . הצבה זו מתקבלת ועל כן התשובה לא כוה.>

x)(ציב  -)3תשובה ( 3373)(וקבל =3 23. כלומר >−⋅ כן זו התשובה  . הצבה זו לא מתקבלת ועל>−

  הכוה.

  

x)(ציב  -)4תשובה ( 4373)(וקבל =4 53. כלומר >−⋅   . הצבה זו מתקבלת ועל כן התשובה לא כוה.>−

  ).3התשובה הכוה היא (

 

  . 2שטח משולש שווה לבסיסו כפול הגובה לבסיס חלקי  .6

  , ולצלעו ABEDזהה לגובה הטרפז  ADהגובה לצלע 

  הוא גם בסיס  AB .AD -הארוכה של המלבן, כלומר ל

  המשולש וגם צלעו הקצרה של המלבן. שטח המלבן שווה 

  .  ⋅ADAB-לצלעו הקצרה כפול צלעו הארוכה, כלומר ל

 -שטח המשולש שווה ל
2

ADAB⋅
, כלומר למחצית משטח המלבן. מכיוון ששטח 

3 -שווה ל ADEסמ"ר, שטח המשולש  6 -המלבן תון ושווה ל
2

6
  סמ"ר. =

 ).3התשובה הכוה היא (

שקלים עודף. מכאן,  4 ולקבלמסטיקים במחיר שהוא מספר שלם   8יתן לקות על פי התוים,  .7
8

4−x
 הוא מספר 

שקלים עודף. מכאן,  1 ולקבל חטיפי ארגיה במחיר שהוא מספר שלם   11יתן לקותשלם. בוסף, 
11

1−x
הוא גם  

, קבל: x=100כן מספר שלם. כעת וכל להציב את המספרים שבתשובות וראה שבהצבה של 

12
8

96

8

4100

8

4
==

−
=

−x
9וגם  

11

99

11

1
==

−x
  . אף תשובה אחרת איה מקיימת את התוים.

 ).2התשובה הכוה היא (
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כך שערך  a. כדי לפתור את השאלה עליו להציב מספר במקום וחיובייםהם מספרים שלמים   -ו תון כי  .8

  יהיה שווה למספר שלם וחיובי.a−1הביטוי 

  אחת מהתשובות ובדוק את התכותה:ציב בפרד כל 

1aעבור  -1תשובה  011הוא  a−1 ערך הביטוי =   איו חיובי ועל כן התשובה לא כוה. 0. −=

8aעבור  -2תשובה  18 הוא ערך הביטוי =   מספר לא שלם ועל כן התשובה לא כוה., כלומר, −

9aעבור  -3תשובה  19 הוא ערך הביטוי = 213 -שווה לוהוא −  תשובה םא. תשובה זו יכולה להתקיים. −=

  לא מתקיימת זו התשובה כוה.) 4(

14 הוא ערך הביטוי a=4עבור  -4תשובה  112 -שווה לוהוא − . תשובה זו יכולה להתקיים והיא גם −=

  ). זו התשובה הכוה.3אפשרי הקטן מתשובה ( aמציגה ערך 

, ומאחר 1-חייב להיות גדול מ aצריך להיות שלם וחיובי, אפשר להבין כי  a−1מאחר שהביטוי  :דרך וספת

  .a=4, ומכאן: a=2שמחפשים את ערכו השלם המיימלי, אפשר להבין כי 

 ).4התשובה הכוה היא (

. יחס של 1 -, ולכן אם שטח הפים שווה לפח, היחס בייהם שווה ל1כאשר המוה שווה למכה, היחס בייהם הוא  .9

  דקות אפייה. 15 -דורש כ °240בטמפרטורה של  1

 ).2התשובה הכוה היא (

 30קו המציין אפייה במשך יתן לראות כי עבור כל אחת מהטמפרטורות התוות, הקו המתאר אותן חותך את ה .10

  דקות.  30דקות, ולכן בכל אחת מהטמפרטורות יתן לאפות את הלחם במשך 

 ).4התשובה הכוה היא (

5.1מכיוון שהזמן תלוי ביחס בין שטח הפים לפח, חשב את היחס:  .11
20

30
בל . הזמן  המוך ביותר לאפייה מתק=

  דקות. 5, וזמן זה הוא °240 כאשר התור פועל בטמפרטורה של

 ).4התשובה הכוה היא (

בשברים, ככל שהמוה יותר גדול והמכה יותר קטן, ערך השבר גדול יותר. לדוגמא:  .12
4

3

4

2
. לכן, אם המכה >

, °220-לפח יגדל. ב ומר יחס שטח הפים(הפח) שאר קבוע והמוה (שטח הפים) גדל, ערך השבר כולו יגדל, כל

  ככל שיחס זה גדל, זמן האפייה מוך יותר, ולכן זמן האפייה יקטן. 

 ).2התשובה הכוה היא (

 

הוא ההפרש בין המספר הדו ספרתי האפשרי הקטן ביותר ביחד עם המספר הדו  b-ל aההפרש המקסימלי בין  .13

וכאשר זהו ערכו של אחד העלמים, ערכו  10הקטן ביותר הוא  ספרתי האפשרי הגדול ביותר. המספר הדו ספרתי

. 80). במצב שכזה ההפרש בין שי העלמים הוא 100הוא  90-ו 10(מכיוון שסכומם של  90של העלם השי יהיה 

קטן ובהתאם לכך גם ם הגדול ין השיים ערכו של העלבכל מקרה כאשר גדיל את ערכו של העלם הקטן מבי

  שי המספרים יקטן.ההפרש בין 

  ).2התשובה הכוה היא (

   

ab
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. כמו x. לכן, וכל לבטא את כל אחד מהביטויים שבתשובות בעזרת xמבוטאים באמצעות  bוגם  aיתן לראות שגם  .14

, וככל שהחזקה יותר גדולה כך התוצאה 1-ומועלה בחזקה כלשהי יהיה גדול מ 1-. כל מספר גדול מx<1כן, תון כי 

  בכל אחת מהתשובות ופשט את הביטויים לפי חוקי חזקות. b -ו aתהיה יותר גדולה. לכן, ציב את ערכם התון של 

): 1תשובה (
( )

2

1
3

2

1
4

2

1

4

2

1

222

xx

x

x

x

x

b

a
====

−
.  

): 2תשובה (
( )

1
2

2

2

2

2

1

2

===














=
x

x

x

x

x

x

a

b
.  

2): 3תשובה (

1
2

2

1
2

2

1

2 xxxxab ==⋅=
+

.  

xxxb): 4תשובה ( ==













= 2

2
2

2

1

2
.  

2התקבלו הערכים 

1
3

x ,1 ,2

1
2

x ו-x) ו כי כל אחד מהערכים שבתשובותלכן הערך הקטן 1-) גדול מ4(-) ו3), (1. הב ,

  ).2ביותר הוא זה שבתשובה (

  ).2התשובה הכוה היא (

 

עצים משי סוגים  10חשב את כמות העלים המיימלית שיכולה להיות בגיתו של דולב. או יודעים שדולב קה  .15

 50עלים בלבד ועץ לימון אחד עליו יש  30עצי חרוב להם  9לפחות. מספר העלים המיימלי יתקבל אם דולב קה 

32050270501930עלים. במקרה זה בגיתו של דולב יהיו  ים. בדרך דומה, מספר העלים על ⋅+⋅=+=

עלים (העץ עם מספר העלים הגדול  100עצי תאה עליהם  9המקסימלי בגיתו של דולב יתקבל אם דולב ירכוש 

9901909100עלים וכך קבל:  90ביותר) ועץ זית אחד עליו יש    עלים. ⋅+⋅=

 ).1התשובה הכוה היא (

 

ריבוע ומכאן שכל  ABCD. כמו כן, תון כי °60הוא משולש שווה צלעות ומכאן שכל זוויותיו הן בות  ABEתון כי  .16

: ABEאת זווית °90השווה ל  ABCחסר מזווית  FBC. כדי למצוא את זווית °90זוויותיו הן בות 

°=°−°=∠−∠=∠ 306090ABEABCFBC זווית .BCF מעלות ומכאן  °90היא זווית במרובע ולכן היא בת

°°°ועל כן זהו משולש ישר זווית מסוג   °60בת  BFCזווית  BCFשבמשולש 906030 . במשולש זה היחס בין ::

231הצלעות הוא   BFC. מכאן ששטח משולשx⋅3 -בהתאמה ב BCואת צלע  x -ב  .FCסמן את צלע ::

 הוא:
2

3

2

3 2xxx ⋅
=

⋅⋅
 .  

xABועל כן גם  x⋅3מצאו כי צלע הריבוע היא  ⋅= לפי הוסחה ABC. מכאן שוכל לחשב את שטח המשולש 3

לחישוב שטח משולש שווה צלעות 
4

32 ⋅a
: כך קבל: 

( )
4

33

4

33 2
2

⋅
=

⋅⋅ xx
 .  

הוא:  ABEלבין שטח משולש  BFCלפיכך, היחס בין שטח משולש 
3

2

3

4

2

1

33

4

2

3

4

33

2

3

2

2

2

2

=⋅=
⋅

⋅
⋅

=
⋅

⋅

x

x

x

x

.  

 .)4התשובה הכוה היא (
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1553תחילה חשב מה מספר הדיירים בביין לפי הוספת הקומות. בחמש הקומות התחתוות גרים  .17 דיירים.  ⋅=

3557בחמש הקומות העליוות גרים  503515דיירים. בסך הכל בביין גרים  ⋅=    .דיירים +=

  דיירים בקומה. וסיף קומות ובדוק את הממוצע: 6עליו להעלות את ממוצע הדיירים כך שהוא יהיה 

611150קומות בביין וסך כל הדיירים בביין יהיה  11אם וסיף קומה אחת, יהיו  =+ .  

  .6ועל כן וכל לקבוע כי בהכרח הממוצע לא יהיה  6-מספר זה לא מתחלק ב

721161קומות בביין וסך כל הדיירים בביין יהיה  12אם וסיף קומה וספת, יהיו  . חשב את ממוצע הדיירים +=

6בכל קומה: 
12

72
  קומות כדי להגיע לממוצע דיירים זה. 2דיירים לקומה. כלומר, יש להוסיף  =

, +x1150ומכאן כמות הדיירים שוספים לביין בהתאמה:  x-מות שיש להוסיף ב: סמן את כמות הקודרך וספת

. כעת וכל להביע את ממוצע הדיירים בכל קומה ולהשוות אותו לממוצע x+10ומספר הקומות בביין לאחר ההוספה: 

  ):6המבוקש (

6
10

1150
=

+
+

x

x
x)x(xבצע כפל בהצלבה:   6601061150 5060611ומכאן:  +=+=+ −=− xx  :ולכן

105 =xחלק ב ,-5  מצא כי2ו=x.  

  ).2התשובה הכוה היא (

 

  .°180כדי לפתור את התרגיל יזכר בכלל האומר כי סכום זוויות גדיות במרובע חסום במעגל הוא  .18

°−°=°היא בת  BADווית ז. מכאן, ש°60היא בת  DCBבסרטוט תון כי זווית  12060180.  

 AODהם רדיוסים במעגל. רדיוסים שווים אחד לשי באורכם ועל כן משולש  OD-ו OAעל פי הסרטוט ראה כי 

היא בת  AODהוא משולש שווה שוקיים. במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות זו לזו. תון בסרטוט כי זווית 

=°. מכאן, מצא כי גודל כל אחת מזוויות הבסיס של המשולש הוא °40
°−°

70
2

40180
באמצעות αאת  . מצא

°−°=°וקבל  DABמהזווית  DAOחיסור הזווית  5070120. 

 ).2התשובה הכוה היא (

מכיוון שמספר דו הוא בוודאות מספר חד ספרתי וזאת xהוא מספר דו ספרתי. מכאן וכל להסיק כי 2xתון כי  .19

  ) לא יכול להיות מספר דו ספרתי.10ספרתי המועלה בריבוע (לדוגמא 

  בצורה שתעה על תאי התרגיל.xכעת עליו לעבור על כל הספרות ולראות כמה מהן וכל להציב במקום 

  בריבוע יתקבל מספר חד ספרתי. 1אם עלה את  -1

  תקבל מספר חד ספרתי.בריבוע י 2אם עלה את  -2

  .בריבוע יתקבל מספר חד ספרתי 3אם עלה את  -3

  ).16בריבוע יתקבל מספר דו ספרתי שספרת האחדות שלו איה ראשוית ( 4אם עלה את  -4

  תשובה זו  מתקבלת. ).25בריבוע יתקבל מספר דו ספרתי שספרת האחדות שלו ראשוית ( 5אם עלה את  -5

  ).36ע יתקבל מספר דו ספרתי שספרת האחדות שלו איה ראשוית (בריבו 6אם עלה את  -6

  ).49בריבוע יתקבל מספר דו ספרתי שספרת האחדות שלו איה ראשוית ( 7אם עלה את  -7

  ).64בריבוע יתקבל מספר דו ספרתי שספרת האחדות שלו איה ראשוית ( 8אם עלה את  -8

  ).81תי שספרת האחדות שלו איה ראשוית (בריבוע יתקבל מספר דו ספר 9אם עלה את  -9

 .xבלבד. זה הערך היחיד האפשרי עבור x=5ראיו כי התשובה היחידה שעשויה להתקבל אפשרית עבור 

 ).1התשובה הכוה היא (

  



- 10 -   
 

 IIפתרון סימולציה              ניב רווח פסיכומטרי

ס"מ.  2 -, כלומר לBD -מורכב משי רדיוסים (שכן המעגלים משיקים) ולכן רדיוס שווה למחצית מ BDאלכסון  .20

. ערכן של °180 -גדולות יותר, אורך הקו המודגש קטן יותר, עד שהן מגיעות כמעט ל ABC -ו ADCככל שהזוויות 

בדיוק מכיוון שבמקרה זה הייו מקבלים שי קווים מקבילים, שלא היו פגשים  °180זוויות אלה לא יכול להיות 

ולכן לא היה יכול להיות לו מעוין. אם היו שי קווים מקבילים, הקו המודגש היה מורכב בדיוק משי  Aבקודה 

ך זה היה שווה ס"מ, אור 2 -חצאי מעגלים, כלומר הוא היה שווה להיקף מעגל אחד שלם. מכיוון שהרדיוס שווה ל

π42π2πr2 -ל ס"מ. מכיוון שהקווים אים מקבילים, הקו המודגש מורכב מיותר מחצי מעגל בכל אחד  =⋅=

  ס"מ. π4 -מהמעגלים, ולכן אורכו חייב להיות גדול מ

 ). 1התשובה הכוה היא (
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  3פרק 

 

  .פורץועד למוע כיסה של  סורג, כשם שיתושועדה למוע כיסה של  כילה .1

   מטף הוא כלי לכיבוי אש.

  שלט מכווין את רוכב האופוע.

  פלס הוא מכשיר המשמש את הבאי בעבודתו.

  ).2התשובה הכוה היא (

 

  מחסית.מאוחסים ומסודרים ב קליעים, כשם שהתרמילמאוחסים ומסודרים ב אפויםה .2

  רגבים הם גושי אדמה. 

  יים. עים מצאים בשמ

  למכוית יש מספר גלגלים.

  ).2התשובה הכוה היא (

 

  . אקטואליכבר איו  ירד מהפרק, כשם שמה שילדכבר איו  הגיע לפרקומי ש .3

  מי שיש בליבו שומר טיה, כלומר, עודו כועס. 

  פוץ.   כבר לאיקר המציאות הוא דבר דיר, אך אין זה אומר כי הוא 

  פיו האדים מבושה, כלומר, הוא מבויש. מי שתכרכמו

  ).3התשובה הכוה היא (

 

  .בו לקאהוא מי שגורם לאחרים  מקר עייים, כשם שאותו לחבבהוא משהו שהטייה היא  שובה לב .4

  הולך שולל הוא מי שמאמין לדברי שקר. 

  יקר ערך הוא דבר שאמד בשווי רב. 

  אומר שהוא גורם לאחרים לשות אותו. עומד בעיו הוא מי שאיו משתה, אך אין זה

  ).3התשובה הכוה היא (

 

זה להימתח, כלומר, זו פעולה שגורמת  להידרך, כשם שמרוכזהיא פעולה שגורמת למי שמבצע אותה להיות לא  להתפזר .5

   .רפוילמי שמבצע אותה להיות לא 

  זה כאשר משהו הופך להיות מושחת.  להיהרס

  להתעמר זה להתעלל, ומי שמבצע את הפעולה הזו הוא אדם אכזר. 

  להתחזות זה להעמיד פי אחר.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

  .צדקמתעלם מה מטה את הדין, כפי שמי שסביבהמתעלם מהשקוע בעצמו מי ש .6

   מי שמדבר אל הקיר לא מקבל מעה.

   מי שטומן פח מסה למוע ממישהו אחר הצלחה.

  ויכוח.ות היצרים מגביר את המי שמלבה א

  ).1התשובה הכוה היא (
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אבידן טוען כי בעיר יתן לשלוט על המזון שצורכים ובכפר לא. אם אי מסכים איתו, לא הגיוי שאגיד  ):1תשובה ( .7

 שבכפר אי שולט על המזון שלי. התשובה פסלת.

אבידן טוען כי בעיר יתן לשלוט על המזון שצורכים ובכפר לא. אם אי חולק עליו, סימן שאי חושב שבכפר  ):2תשובה (

 דווקא כן יתן לשלוט על המזון, ואכן, אי חי בכפר ויודע בדיוק מה אי אוכל. זו התשובה הכוה.

אם אי חולק עליו, סימן שאי חושב שבכפר   אבידן טוען כי בעיר לא יתן לשלוט על המזון ובכפר דווקא כן. ):3תשובה (

 לא יתן לשלוט על המזון, ולכן לא הגיוי שאגיד שבכפר אי שולט על המזון שלי. התשובה פסלת.

אבידן טוען כי בעיר לא יתן לשלוט על המזון ובכפר דווקא כן. אם אי מסכים איתו, לא הגיוי שאגיד  ):4תשובה (

  ן שלי. התשובה פסלת.שבכפר איי שולט על המזו

   ).2התשובה הכוה היא (

  

התגלית של ההיסטוריון לא הפתיעה את עולם הביולוגיה, מכיוון שהוא מצא שיש שיויים משמעותיים בין  ):1תשובה ( .8

  הציפורים, אך מחקרים קודמים כבר העלו את האפשרות לכך. זו התשובה הכוה.

כי ההיסטוריון גילה שציפורי השיר לא היו קימות בעבר, ובחלקו השי  בחלקו הראשון של המשפט אמר ):2תשובה (

 התשובה פסלת. כלומר, תשובה זו יוצרת סתירה במשפט. –אמר כי הוא מצא עדויות חותכות לקיומן באותה עת 

מצאיו אם ההיסטוריון מצא עדויות שויות במחלוקת, ומחקרים קודמים היו אמיים יותר, אין סיבה שמ ):3תשובה (

 יזעזעו את עולם הביולוגיה. התשובה פסלת.

הדבר כן מלפי אלף שים, מצא ההיסטוריון עדויות אם העדויות הקודמות היו מלפי מאה שים, וכעת  ):4תשובה (

  התשובה פסלת. אמור להפתיע את עולם הביולוגיה.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

ממה שהוא יכול להכיל איה מתאימה, כי מסתבר שדווקא אלה  ההשוואה לילד שרוצה לאכול יותר ):1תשובה ( .9

  . התשובה פסלת. (כלומר, מסוגלים "להכיל" את מה שהם אוכלים) מרוצים ("רוצים לאכול יותר") שעובדים הרבה

אם האשים שעתותיהם בידיהם (יש להם הרבה זמן פוי) הם עצביים יותר, אז אין פה סתירה לכך שאשים  ):2תשובה (

  רוצים מעט זמן פוי, והמילה "דווקא" וכן ההשוואה לילד שרוצה לאכול יותר מידי אין במקומן. התשובה פסלת.

ש להם זמן פוי הופכים דיכאויים וחסרי חיויות, אשים מעוייים בשפע של זמן פוי, אבל דווקא אלה שי ):3תשובה (

הם  –לאשים יש הרבה עיסוקים והם רוצים להשתחרר מהם והמצב דומה לחיה שמצויה בשבי ורוצה להשתחרר (

  פאי), אך השחרור יזיק לה. זו התשובה הכוה. רוצים

יותר, ההשוואה ליסיון לאכול עוגה  אם אשים שמתמודדים עם אתגרים בעבודה הם אשי משפחה טובים ):4תשובה (

: כביכול, יתן לומר שאותם אשים כן מצליחים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה ולהשאיר אותה שלמה איה מתאימה

הם מצליחים להתמודד גם עם אתגרים בעבודה וגם להל חיי משפחה טובים, כך שאף אחד מהשיים לא בא על  –שלמה 

  לת.. התשובה פסחשבון האחר

  ).3התשובה הכוה היא (

 

משמעות הביטוי היא שעדיף לעשות משהו בשביל לשפר את המצב מאשר לדבר על כך שהמצב לא טוב. כוותה של אסתי  .10

  היא כי עדיף שיסייע לזקקים ("ידליק ר") מאשר שימשיך למחות גד היחס אליהם ("יקלל את החשכה").

 ).4התשובה הכוה היא (
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הבטא עמילואיד התגלה במוחם של חולים לאחר שפיתחו את המחלה, לא יתן לומר בוודאות כי החלבון הוא אם חלבון  .11

הגורם למחלה, ביגוד לדעה שרווחה עד לאותו המחקר (כפי שמשתמע מכך שיסו להיפטר מהחלבון במגוון דרכים). על 

ר ולא הגורם לה. ייתכן שזו הייתה החת כן, ייתכן מצב בו הופעת החלבון היא תופעה הלווית למחלת האלצהיימ

  פסלת.  )1תשובה (החוקרים, ולכן 

יתן לראות כי המחקר שערך עקב אחר בדקים מגיל צעיר ועד לרגע שבו פיתחו את המחלה, כך שבהתאם לכתוב 

דקים לפי יתן לשער כי החוקרים היחו שרק מחקר מהסוג הזה יאפשר לו לדעת מה היה במוחם של הב )2תשובה (ב

  התפרצות המחלה וגרם להופעתה. תשובה זו תיתכן והיא פסלת. 

בוסף, במחקר החדש ראה כי בדקים בעלי אחוזי שומן גבוהים בגיל צעיר טו יותר לפתח אלצהיימר, כלומר, משתה 

  תיתכן ופסלת.  )4תשובה (זה עשוי לסייע ביבוי הסיכויים לחלות, ולכן גם 

מוצג מצב שאיו ייתכן: אחוזי השומן במוחם של הבדקים מדדו לפי שהבדקים חלו  )3( תשובהלעומת זאת, ב

באלצהיימר, ולכן לא יתן לומר שהחוקרים היחו שהמחלה היא הגורם לשומן, אלא ההיפך. כמו כן, החוקרים לא בדקו 

מר מעלה את אחוזי השומן את אחוזי השומן במוח לאחר התפרצות המחלה ולכן לא יתן להסיק כי מחלת האלצהיי

  במוח.

 ).3התשובה הכוה היא (

 

מקריאת דבריו של פרופסור רופין, אפשר להסיק כי לדעתו פרופסור חזן הציגה תיאוריה שאי אפשר להפריך אותה. כמו  .12

  כן, הוא אומר כי הוא לאו דווקא מתגד לתיאוריה, משום שהוא כלל לא יכול לבדוק אותה. בדוק את התשובות:

פרופסור רופין מדגיש בדבריו כי הוא איו טוען שהשמיים היו מאז ומעולם כחולים למרות הסתייגותו  ):1ובה (תש

מדבריה של פרופסור חזן. מכאן אחו יכולים להסיק כי הטעה בתשובה זו לא ועדה להחליש את טעתה של פרופסור 

  לא סביר כי זו טעתה של פרופסור חזן. התשובה פסלת.חזן, אלא רק להבהיר כי מדובר בטעות שלא יתן לבדוק ולכן 

זהו דבר שיתן יהיה לבדוק בעתיד, ולכן זו תיאוריה שיתן יהיה להפריך. מתייחסת לצבע השמיים בעתיד.  ):2תשובה (

  התשובה פסלת.

פין: אם יתן המתיישבת עם הדוגמה שהציג פרופסור רותיאוריה  -בסמוך לאשים עץ הופל מתייחסת ל ):3תשובה (

  הרי שמדובר בתיאוריה שיתן להוכיח או להפריך ואין עמה בעיה, ולכן תשובה זו פסלת., לראות ולשמוע את העץ הופל

אם פרופסור חזן טעה כי צבע השמיים היה ירקרק, הגיוי שפרופסור  –מתייחסת לצבע השמיים בעבר  ):4תשובה (

מכיוון שלטעתו אם איו עדים לתופעה . זאת, זו, אך גם כי איו מתגד להיטען כי לא יתן להוכיח תיאוריה רופין 

מסוימת בעצמו איו יכולים להוכיח את קיומה. על כן, אם לא היו אשים שיעידו כי השמיים היו ירוקים בעבר, לא 

  יתן לטעון זאת. זו התשובה הכוה.

 ).4התשובה הכוה היא (

 

 –ה הריבוזום הוא בשל המבה הבלתי יציב שלו. מכאן ששיטת הבדיקה של עדה יות לפי הקטע, הקושי בגילוי מב .13

  צריכה לפתור בעיה זו. בדוק את התשובות: –שימוש בריבוזום של דובים השרויים בשת חורף 

ב אם הריבוזומים של הדובים מתקבעים במבה דמוי גביש בעת שת החורף, המבה שלהם כראה יותר יצי ):1תשובה (

  ולכן דבר זה מקל על מיפויים. זו התשובה הכוה.

אם הריבוזומים של דובים גדלים בעת שת החורף, הדבר איו משפיע על יציבות המבה שלהם ולכן לא  ):2תשובה (

  פותר את הבעיה שעמדה בפי עדה יות. התשובה פסלת.

של הדובים כסים למצב של פעילות מוגברת בעת שת החורף, אין הדבר מבטיח כי  אם הריבוזומים ):3תשובה (

  המבה שלהם יהיה יותר יציב. התשובה פסלת.

פיזור הקריה בעת ביצוע הקריסטלוגרפיה מעיד על מבה הריבוזום אך איו משפיע על יציבות מבה זה.  ):4תשובה (

  התשובה פסלת.

 ).1התשובה הכוה היא (
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לפי ההיגיון המחה את השערתו של איציק, המזון עתיר הארגיה עוזר לאוכלוסייה המקומית להתגבר על התאים  .14

  בדוק את התשובות:השוררים באזור מגוריהם.  הקשים הסביבתיים

 לפי אותו היגיון, תושבי המזרח הרחוק עזרים במזון המתובל בתבליים חריפים לצורך חיסול חיידקי ):1תשובה (

זו  מחלות הפוצים באזור מגוריהם. בשי המקרים ועד סוג המזון לאפשר התמודדות עם תאי סביבה בעייתיים.

  התשובה הכוה.

ייתכן שתאי האקלים במזרח מאפשרים גידול תבליים חריפים ולכן הם פוצים שם, אך הסבר זה איו  ):2תשובה (

  עתיר הארגיה בצפון אירופה. התשובה פסלת. שען על אותו ההיגיון כמו ההסבר בוגע למזון

לפי משפט זה, ישה אמוה במזרח שהיכולת לאכול מזון חריף מעידה על חוסן גופי. ראשית, מכיוון שזו  ):3תשובה (

אמוה, לא יתן לומר שדבר זה בהכרח זה כון ולהסיק ממו משהו על יכולותיהם הגופיות של תושבי המזרח הרחוק. 

ם אם אמוה זו אכן כוה, הדבר היחיד שיתן להסיק ממה הוא שאשים שאוכלים חריף הם אשים בריאים, שית, ג

אולם אין הדבר מסביר, בדומה להשערתו של איציק, מה בתאים הסביבתיים גורם לתושבי המזרח הרחוק לאכול מזון 

  המתובל בתבליים חריפים. התשובה פסלת.

רח וחים להישרדות, ותבליים חריפים אים עתירי ארגיה, אין הדבר מסביר מדוע הם אם התאים במז ):4תשובה (

  פוצים במזרח, יתן להסיק מכך רק שמזוות עתירי ארגיה כראה לא פוצים במיוחד במזרח. התשובה פסלת.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

שהסיבה לכך היא שיכולות גרעייות יכולות להיות  אם מזומיה בחרה לפתח שק גרעיי, ולאחר מכן אמר ):1תשובה ( .15

  התשובה פסלת. תוצאה של ערכים ליברליים, יתן להסיק כי מזומיה הייתה ליברלית.

 ות מושג כתוצאה מערכים ליברליים. עם זאת, לא יתן להסיקאמר בקטע כי יתרון טכולוגי עשוי להי ):2תשובה (

  זו התשובה הכוה. ערכים ליברליים או במדיות רודיות. אין י במדיות בהןלפתח שק גרעי שאין זה אפשריבהכרח 

יכולות גרעייות הן סוג של יתרון כי במשפט השי יתרון טכולוגי מועמד כיגוד לצבא קובציולי, ו ):3תשובה (

 התשובה פסלת.טכולוגי, ולכן אין חלק מצבא קובציולי. 

), מזומיה הייתה ליברלית, והיא התקשתה להתחרות במדיות רודיות בפיתוח צבא 1כפי שאמר בתשובה ( ):4תשובה (

  התשובה פסלת.קובציולי, ומכאן יתן להסיק כי במלחמה הייתה לפחות מדיה רודית אחת. 

  ).2התשובה הכוה היא (

 

עות פעולה ממש, אלא באמצעות אמירה. כלומר, פרופסור בר מכה בכיוי "מעשה שבאמירה" מעשה שלא עשה באמצ .16

  האמירה היא האמצעי בעזרתו מבצעים את המעשה. 

  קת התשובות האפשריות:בדי

  עידה על אופי התיה.בביטוי "מתן בסתר" התיה לא עשית "באמצעות" סתר, המילה סתר מ ):1תשובה (

  הפסד היה רב מן השכר.הפסד, כמובן, אלא הבביטוי "שכרו בהפסדו", השכר לא התקבל באמצעות ה ):2תשובה (

  אלא בתאים של אפלה. בביטוי "ירייה באפלה", הירייה לא עשית באמצעות אפלה, ):3תשובה (

(ביגוד להסכמה שמתקבלת באופן באמצעות שתיקה  בביטוי "הסכמה שבשתיקה", ההסכמה מתקבלת ):4תשובה (

  . זו התשובה הכוה.)מילולי

  ). 4יא (התשובה הכוה ה
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סכם את האמר בתחילת הפסקה: "זרם התודעה" דומה למוולוגים השייקספיריים בכך שהוא מציג ציטוט ישיר של  .17

מחשבת הדוברים. מגד, המוולוגים השייקספיריים מוסחים בשפה גבוהה שמאפיית את הכותב ולא את הדמויות, 

  שלא כמו ב"זרם התודעה".

לאחר מכן כתב כי "חשוב להדגיש..." ומוצגת דוגמה לכך שספר ששייך לזרם התודעה כתוב במשקל שירי (בשוה 

הדמות המרכזית בספר המתסה בכתיבת שירה ולכן מדברת  אתמהמשקל שמאפיין את הזרם), כיוון שהדבר מאפיין 

  במשקל זה. 

תן למצוא משקל שירי בספר השייך ל"זרם התודעה" ועדיין כלומר, צפה כי המשפט החסר יבהיר עבורו מדוע למעשה י

  הדבר יתיישב עם מאפייי הזרם ועם ההבדלים המבחיים בין זרם זה למוולוגים השייקספיריים. 

  בדוק את התשובות:

מוסבר כי ההבדל עוץ במידת וכחות המחבר בטקסט, ולא  –הסבר זה אכן מסביר מדוע יש יוצאי דופן ): 1תשובה (

כלומר, גם ב"זרם התודעה" יכולה להופיע שפה במשלב גבוה ובמשקל שירי, כל עוד הדיבור איו ובע  –רמת השפה ב

 . זו התשובה הכוה.מוכחות המחבר אלא מהדמות הדוברת, כפי שמופיע בדוגמה

ץ רק במשלב הלשוי אם ההבדל עו –) ודווקא וגד את הדוגמה המופיעה לאחריו 1הסבר זה הפוך לתשובה ( ):2תשובה (

  . התשובה פסלת. ובמשקל, אין זה הגיוי שבספר שכתב ב"זרם התודעה" יופיע משלב לשוי גבוה ומשקל שירי

 "זרם התודעה"אופי הדמות ב"יוליסס" איו מוצג בפסקה כחלק מקודות הדמיון או השוי בין ז'אר ): 3תשובה (

ביר שב"זרם התודעה" סגון השפה מושפע ממאפייי הדמות, ולא מן ם, אלא מובא כדי להסילמוולוגים השייקספירי

  התשובה פסלת. המחבר. לפי הפסקה, אין בהכרח הבדל באופי הדמויות בין הז'ארים.

זרם "סיום הפסקה בא להבהיר דווקא שההבדל לא ובע מרמת השפה ומהמשקל, שכן יש יצירות ב ):4תשובה (

  . התשובה פסלת.ומים לאלו שבמוולוג השייקספירישרמת השפה בהן והמשקל ד "התודעה

  ). 1התשובה הכוה היא (

  

על פי הגישה הריאליסטית, "בריתות והסכמים... אים תוצאה של אמון או אחדות גורל בין מדיות, ויישארו בתוקף רק  .18

יתפרקו תמיד, אלא רק אלה ). מכאן, שלא כל הבריתות וההסכמים 11-12כל עוד הם משרתים את בעלי העיין" (שורות 

  שחדלים לשרת את האיטרסים של אחד הצדדים.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

קוטבית"), כל מדיה אלצת להכריע אם היא רוצה -כאשר יש רק מעצמה אחת (מערכת "חדלפי הקטע,  ):1תשובה ( .19

  הכוה.זו התשובה  לזכות בהגתה של המעצמה או לשמור על חופש הפעולה שלה (חירותה).

בקטע אמם אמר כי ייתכן שהמדיה תצטרך להתכופף למול האיטרסים של המעצמה, אך אין בכך  ):2תשובה (

א איטרס של גה שהיא מקבלת מהמעצמה הגדולה היאמירה כי היא מוותרת על כל האיטרסים שלה, שהרי הה

  המדיה. התשובה פסלת.

חסותה של מעצמה, היא צריכה להתכופף בפי איטרסים של  לפי הקטע, כאשר מדיה מקבלת את ):3תשובה (

  המעצמה, כלומר, היא לא בוחרת בין השיים. התשובה פסלת.

קוטבית קיימת רק מעצמה אחת ולכן אין זה הגיוי שמדיה תצטרך לבחור בין שתי מעצמות. -במערכת חד ):4תשובה (

  התשובה פסלת.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

ריאליזם מקבל את מרבית החות היסוד הריאליסטיות, אך לפי גישה זו מדייות החוץ של מדיה -: "היאו13-14שורות  .20

 ממיקומה הרצוי של המדיה במערכת".ו חלוקת הכוח במערכת הבילאומיתגזרת מ

  ).3התשובה הכוה היא (

 

חייבת לבוא על חשבון האחרת",  המילה "אדרבא" ועדה להביע קשר של יגוד/היפוך: "הצלחתה של מדיה אחת לא .21

   "שיתוף פעולה בין מדיות יכול להביא להצלחת כל הצדדים הוגעים בדבר". :אלא להפך

  לפיכך, המילה המתאימה היא: "הפוך הוא".

 ).4התשובה הכוה היא (

 

ולכן היא יכולה  ,, לעיתים כדאי להשתחרר מקשר עם מעצמות כדי להרוויח חופש פעולההיאוריאליסטית הגישהלפי  .22

  להסביר את העצה. 

ל , מדיה צריכה לפעול לפי ערכיה ולכן מדיה דמוקרטית ושוחרת שלום לא צריכה לההגישה האידאליסטיתלפי 

  קשרים עם מדיה אלימה ורודית, ולכן היא יכולה להסביר את העצה.

 ששיתופי פעולה כדאיים עבור מדיות.לא יכולה להסביר את העצה, שכן היא טועת  הגישה הליברליתלעומת זאת, 

  ).3התשובה הכוה היא (
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מדיות (ליברליזם), שכן המפתח לעולם של שיתוף פעולה מצא דווקא בהסתכלות כזו המחבר קובע כי: " 25-26בשורות  .23

  י הדבר תואם את האיטרסים שלהן". יחלו לשתף פעולה זו עם זו רק אם ירגישו כ

תומך בגישה הריאלסטית, שכן הוא טוען שמדיות מתהלות לפי האיטרסים שלהן. עם זאת, מכאן יתן להסיק כי הוא 

הוא טוען כי יתן לגרום לשיתוף פעולה בין מדיות שיביא לתוצאה טובה,  –יתן לראות כי הוא תולה תקווה בליברליזם 

  וזאת מבלי לסתור את העובדה שהן פועלות רק כדי לקדם את האיטרסים שלהן.

 ).1שובה הכוה היא (הת
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  4פרק 
  

  

1. )1 (golden - מוזהב  

)2 (mature - בוגר, שקול  

)3 (musical - מוזיקלי  

)4 (regional – אזורי  

  

ואחראית.  בוגרתאדם מבוגר צריך ללמוד להתמודד עם כעס בצורה   

  ).2התשובה הכוה היא (

 
  

2. )1 (invented - הומצא  

)2 (surrendered – עכ   

)3 (inhabited - יּוַשב  

)4 (intended -  מיועד, מכוון  

  

על ידי מוריס מיכטום. 1902בשת  הומצאדובון הצעצוע   

  ).1התשובה הכוה היא (

 
  

3. )1 (permitted - הרשה  

)2 (received - קיבל  

)3 (spilled - שפך  

)4 (occurred - קרה, התרחש  

  

, כך שאף אחד לא באמת התרחשהיו שבעה עדים, אבל כל אחד מהם דיווח באופן שוה מה 

 יודע מה קרה.

  ).4התשובה הכוה היא (

 
  

4. )1 (sufficient - מספיק  

)2 (scientific - מדעי  

)3 (noisy - ירעש  

)4 (generous – דיב  

  

על מת להגן עליהם מטורפים. מספיקההסוואה  מעיקהסאים שחורים איה פרוותם של   

  ).1התשובה הכוה היא (

 
  

5. )1 (prosperous - משגשג  

)2 (inappropriate – לא ראוי  

)3 (residential – (של) מגורים  

)4 (encouraging – מעודד  

  

של שוחד או מרמה . לא ראויראה שכמעט כל פוליטיקאי קשר במעשה   

).2התשובה הכוה היא (  
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6. )1 (maze - מבוך  

)2 (lace - תחרה  

)3 (ingredient - רכיב  

)4 (spine – עמוד השדרה  

  

  שלך. עמוד השדרהלאימון יוגה קצר בכל יום תהיה השפעה מועילה מאד על 

  ).4התשובה הכוה היא (

 
  

7. )1 (longed - להשתוקק, להתגעגע, לכמוה  

)2 (scattered - מפוזר  

)3 (mocked - לגלג  

)4 (plotted – זמם  

  

  לבית.  התגעגעוהפלגת ירח הדבש הממושכת של הזוג מסביב לעולם הייתה פלאה, אך לעתים הם 

  ).1התשובה הכוה היא (

 
  

8.  )1 (replenish – לחדש מלאי  

)2 (allocate - להקציב  

)3 (scribble – לקשקש  

)4 (paraphrase – סח מחדשלצטט, ל  

  

מיליון שקלים וספים השה לושא זכויות השים. להקציבעמותת הצדקה החליטה   

).2התשובה הכוה היא (  

 
  

) שגויה מפי 1מעוייים בספרות רוסית. תשובה (-משמעות המשפט המקורי: שי בי הוער לא היו לגמרי לא .9

אים להבים ) שגויה מפי שטועת שהיו קור2שמשה לטעה לפיה בי הוער לא אהבו ספרות רוסית כלל. תשובה (

  ) שגויה מפי שמשה לטעה לפיה כלל לא היה להם עיין בספרות רוסית. 3של ספרות רוסית. תשובה (

מעוייים בספרות רוסית, אז הם היו מעוייים במידה -) כוה מפי שאם בי הוער לא היו לגמרי לא4תשובה (

  מסוימת בה. זו התשובה הכוה.

   ).4התשובה הכוה היא (

 לא זכתהמשמעות המשפט המקורי: תכיתו של ראש העיר להתיר בייה מחודשת של הריסות עתיקות עדיין  .10

) שגויה מפי שטועת ביגוד למקור שהמועצה אישרה את התכית. תשובה 1באישורה של מועצת העיר. תשובה (

) שגויה מפי שמוסיפה טעה 3) שגויה מפי שביגוד למקור טועת שהמועצה אישרה וראש העיר לא. תשובה (2(

בדבר יצחון ראש העיר במאבקו להתרת בייה מחודשת של ההריסות, על אף שעובדה זו לא צויה במשפט 

  המקורי. 

  ) כוה מפי שחוזרת על הדברים שאמרו במשפט המקורי. זו התשובה הכוה.4תשובה (

   ).4התשובה הכוה היא (

הטווח בהתהגויותיהם האיסטיקטיביות של אווזי גריילג -התצפית ארוכתמשמעות המשפט המקורי: הייתה זו  .11

) 2ידי קורד לורץ, מייסד מדע האתולוגיה, אשר הובילה אותו לגילוי התופעה הידועה בשם החתמה. תשובה (-על

 שגויה מפי שמוסיפה טעות לפיהן התצפית היא שהובילה לפיתוח מדע האתולוגיה, ושהמדע כולל את תופעת

) 4הידע שלו על התהגות האווזים והחתמה ללורץ. תשובה ( כל) שגויה כי מייחסת את 3ההחתמה. תשובה (

  שגויה מפי שמוסיפה טעה בדבר הסדר הכרוולוגי של האירועים המתוארים במקור.

  ) כוה מפי שחוזרת על המידע שמופיע במשפט המקורי בסדר שוה. זו התשובה הכוה.1תשובה (

  ).1שובה הכוה היא (הת
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משמעות המשפט המקורי: בעולם החוק, ישה הבחה בין אלו הדוגלים בעקרוות מוסר מוחלטים כגון עשרת  .12

) שגויה מפי שלפיה בראון ואדלסון הם 1הדברות, ואלו, כגון בראון ואדלסון, הדוגלים ביחסיּות מוסרית. תשובה (

פי שמוסיפה טעה לגבי יחסם של בראון ואדלסון לעשרת הדברות ) שגויה מ2אלה שעושים את ההבחה. תשובה (

  ) שגויה מפי שמוסיפה טעה בדבר העדפתם של כלל המלומדים המשפטיים. 4בהקשר החוקי. תשובה (

) כוה מפי שמתייחסת בצורה כוה לעמדתם של בראון ואדלסון, כפי שזו משתמעת מהמשפט 3תשובה (

  .המקורי. זו התשובה הכוה

  ).3התשובה הכוה היא (

שעליהם  : "...רוב המידע שברשותו כיום על אודות הוויקיגים מגיע מאבי רוות, סלעים גדולים9-12שורות  .13

חקוקות תמוות וכתובות... באותיות הקראות רוות. הוויקיגים הקימו את הסלעים הללו באופן דומה מאוד 

 .ופסלים לגיבוריו" לזה שבו או מקימים כיום מצבות זיכרון

 ).4התשובה הכוה היא (

לא מצוין בקטע כי הוויקיגים הגיעו לאירלד במהלך מסעותיהם הימיים. לעומת זאת, יתר המקומות מוזכרים  .14

 8כיעדים במסעותיהם של הוויקיגים, ודמרק מוזכרת בשורה  4בשורה  ותבמאמר: איסלד וגרילד מופיע

  . 20 -של המאה ה - 60ות ויקיגים בסוף שות הכמקום בו מצאו שרידי ספי

 ).3התשובה הכוה היא (

יתר הסיבות מוזכרות  בקטע לא אמר כי אבי הרוות הוקמו לשם שימוש כתמרורים עבור ויקיגים אחרים. .15

 .3שבפסקה  17-18בשורות 

 ).1התשובה הכוה היא (

" עולה קשר של יגוד. ובהקשר הזה, בעוד שבעבר התייחסו לוויקיגים כאל כובשים althoughמהמילה " .16

  יכולותיהם. מכאן שבעבר הוויקיגים ראו באור שלילי. מעריכים אותם על אכזריים, כיום 

 ).2התשובה הכוה היא (

ותיות לטייות, יתן אבי הרוות עליהן כתב באותיות עתיקות שאין איוון שרוב המידע שברשותו מגיע ממכ .17

להסיק שמצאה דרך כלשהי לתרגם את הכתובות שעליהן ולבחון את האמר בהן. את יתר התשובות לא יתן 

-) פסלת. לא אמר שהאבים מצאו בצפון1מצוין שהאותיות אין לטייות ולכן תשובה ( 10להסיק: בשורה 

ו לשם, אולם לא שהאבים מצאו שם) ולכן תשובה אמריקה (יש הוכחות ארכיאולוגיות לכך שהוויקיגים הגיע

) פסלת. הוויקיגים אים קיימים עוד, כפי שיתן להבין מהטקסט בו מסופר עליהם בזמן עבר, ומכך שיתן 3(

  ) פסלת.4ללמוד עליהם מממצאים ארכיאולוגיים, ולכן תשובה (

 ).2התשובה הכוה היא (

 עצום, שלא יתן לספור אותו.  – Innumerableסופי של פעמים..." : "מאז הוא הודפס מספר אי3 - 2שורות  .18

  ).1התשובה הכוה היא (

בפסקה השייה יתן למצוא את עלילת הסיפור החל מהרגע שבו דורותי וכלבה טוטו סחפים על ידי סופת ציקלון  .19

המכשפה של המערב  הפח והאריה מביסים את-מביתם בקזס לארץ עוץ, ועד לרגע בו דורותי, הדחליל, איש

  ) של הסיפור "הקוסם מארץ עוץ". recapומשיגים את מטרותיהם. מכאן, שהפסקה מספקת סיכום (

 ).3התשובה הכוה היא (

המחבר משתמש בתיאורים אלו על מת להדגיש את העובדה שהדחליל היה ממולא בקש ולכן גם לא היה לו מוח,  .20

גם לא היה לו לב. כלומר, התיאור ועד לשם הדגשת החוסר  ואת העובדה שאיש הפח היה חלול לגמרי ולכן

 הקיים בהם.

 ).2התשובה הכוה היא (

המשימה של כל אחת מהדמויות הייתה שוה: איש הפח רצה לב, האריה רצה אומץ, הדחליל רצה מוח ודורותי  .21

 רצתה לחזור הביתה.

 ).4התשובה הכוה היא (

  : "מהות הסיפור היא ש"אין מקום כמו הבית".19-20משורות את מוסר ההשכל של הסיפור יתן להבין  .22

  ).3התשובה הכוה היא (



- 20 -   
 

 IIפתרון סימולציה              ניב רווח פסיכומטרי

   5פרק 
  

מספר הבים בכיתה מהווה     .1
2

1
מכאן . 2xמספר הבות יהיה  xבות, לכן אם מספר הבים בכיתה הוא הממספר  

מספר הבים בכיתה מהווה . x3שמספר הילדים הכולל הוא 
3

1

3
=

x

x
מכלל הילדים בכיתה ולכן יתן לקבוע כי 

היא התשובה היחידה שאיה  8ללא שארית. מבין כל האפשרויות  3-מספר הילדים בכיתה חייב להתחלק ב

  ללא שארית. 3-מתחלקת ב

  .)1התשובה הכוה היא (

בצע את פעולת הכפל במוה ובמכה:    .2

cd

ab
bc

a

c

b

d

a
c

a

b

a 2

=
⋅

⋅
 .  

כעת בצע כפל בהופכי: 
ab

cd

bc

a

cd

ab
bc

a

⋅=
2

2

 .  

צמצם כמה שאפשר וקבל: 
2

2

b

ad

ab

cd

bc

a
=⋅.  

 ).2התשובה הכוה היא (

 

403תון שאתמול, היום ומחר ביחד ייוצרו     .3 +x  כובעים והיום יוצרו במפעל   20כובעים. אם אתמול יוצרו במפעל

x2 20220403צרו במפעל וכובעים אז מחר יי +=−−+ xxxכובעים.  

 )2התשובה הכוה היא (

  

 Aולכן הגובה היורד מהקודה  ,במשולש שווה שוקיים הגובה לבסיס הוא גם תיכון   .4

(שכן אורך כל הצלע  3קטעים שאורך כל אחד מהם  לשי OBמחלק את הבסיס 

OB קודה 6 -שווה לכלומר, ערכי ה .(C ) 3,0הם .(  

 -מאוך לציר ה AC(שכן   Cשל הקודה  x -זהה לערך ה Aשל הקודה  x -ערך ה

x ה , כלומר לכל אורך הקו ערך-x  יהיה זהה), ולכן ערך ה- x  קודהשל הA  הוא

3.  

. 0 שלה הוא x -, ערך הy -על ציר המצאת  D). מכיוון שהקודה D(אל הקודה  y -לציר ה Aדה וריד אך מקו

 Aבקודה  x -(ערך ה 3 -שווה ל ADולכן אורכו של  x -, הוא מקביל לציר הy -מאוך לציר ה AD -כמו כן, מכיוון ש

גם הוא רדיוס במעגל ולכן  AC. 3 -הוא רדיוס במעגל ולכן רדיוס המעגל שווה ל D .(ADבקודה  x -פחות ערך ה

 3 -שווה ל Aשל הקודה  y -), ערך הx -(הוא מאוך לציר ה y -. מכאן, מכיוון שהוא מקביל לציר ה3 -אורכו שווה ל

  ). 3,3הם ( A). מכאן, ערכי הקודה Aשל הקודה  y -שווה לערך ה ACועוד אורך  Cבקודה  y -(ערך ה

 ).2התשובה הכוה היא (
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חשב תחילה את כמות הגולות בשקית ממה ירון הוציא גולות כי רק עליה יש לו תוים. תון שלאחר שירון     .5

%%%גולות הן   12גולות. מכאן,  12מהגולות שארו בשקית  %25הוציא  7525100 מהכמות המקורית של  −=

  הגולות בשקית. 

12xלחישוב אחוז בה משוואה:  וכך על פי הוסחה xקרא לכמות הגולות המקורית בשקית  =⋅
100

75
 .  

12לאחר צמצום המשוואה קבל:  
4

3
=

⋅x
  . x=16. מכאן, על ידי מכה משותף והעברת אגפים קבל: 

64416שקיות גולות מלאות יש  4 -גולות. לכן, ב 16כלומר, בכל שקית גולות מלאה יש  =⋅ .  

 ).3התשובה הכוה היא (

שים  3. לפי x5אז גילה כיום הוא 5. מכאן, אם אמה של דורית מבוגרת ממה פי xציב את גילה של דורית בתור    .6

35של דורית היה  וגילה של אמה x−3גילה של דורית היה  −x יו יודעים שלפוסף, אים אמא של דורית  3. בש

)ולכן וכל לבות את המשוואה הבאה:  9הייתה מבוגרת מדורית פי  ) 3539 −=−⋅ xx לאחר פתיחת סוגריים .

35279קבל:  −=− xx י צקבל:  4 -די המשוואה בלאחר העברת אגפים וחלוקת ש6=x מכאן, דורית היום .

3056ואמה בת  6בת  =⋅ .  

 ).1התשובה הכוה היא (

דפים ובכל  15חשב תחילה כמה חוברות כסות במעטפה משרדית. מכיוון שבכל מעטפה כסים לכל היותר  .7

1243 -חוברות הבויות מ 3דפים משודכים, בכל מעטפה ייכסו לכל היותר  4חוברת יש  חוברות  4דפים.  ⋅=

חוברות לכל מעטפה משרדית היא  3עמודים ולכן לא כסות במעטפה משרדית. אם ירה תכיס  16 -מורכבות מ

5תצטרך לשלוח 
3

15
  חוברות מבלי לפצלן. 15ת לכל הפחות על מת לשלוח מעטפו =

 ).1התשובה הכוה היא (

) חיובית בכל 3בכל המקרים. תשובה ( 1-אך קטה מ 0-) גדולה מ2) שלילית בכל המקרים. תשובה (1תשובה (    .8

)yx() חיובית בכל המקרים. מכיוון שערכו המוחלט של הביטוי 4המקרים ותשובה ( )yx(גדול משל הביטוי − + 

 גם העלאתו בריבוע תיתן תוצאה גדולה יותר.

 .y=(-3(-ו x=2כמו כן, יתן לפתור את התשובה באמצעות הצבה. גדיר כי 

 .−125הוא  )1תשובה (ערכה של 

  .1הוא  )2תשובה (ערכה של 

  .1הוא ) 3תשובה (ערכה של 

  .25הוא )4תשובה (ערכה של 

  ).4התשובה הכוה היא (

  

. המרובעים שמקיימים תאי זה הם - o90תון מרובע אשר כל זוויותיו שוות ומכאן כל אחת מזוויותיו שווה ל    .9

מלבן וריבוע. מכיוון שכל ריבוע הוא גם מלבן, אך לא כל מלבן הוא גם ריבוע התוים מאפשרים לקבוע בוודאות 

  שהצורה היה מלבן. 

 .)2התשובה הכוה היא (

  



- 22 -   
 

 IIפתרון סימולציה              ניב רווח פסיכומטרי

ללא שארית, כלומר  11-הוא מספר שלם המתחלק בתון כי    .10
11

x
הוא מספר שלם. לצורך וחיות גדיר מספר שלם 

  :ללא שארית  .-11עבור על כל אחת מהתשובות ובדוק האם היא מתחלקת בn -זה כ

nx :1תשובה 
x

x
x

⋅=⋅= 22
3

1111
מתחלק ללא שארית 3xהם מספרים שלמים יתן לקבוע כי n-ו -. מכיוון ש

  .11-ב

2 :2תשובה 
11

22

1111

22
+=+=

+
n

xx
 .n  יתן לקבוע כי ללא  11-מתחלק בהוא מספר שלם ועל כן

  שארית.

 :3תשובה 
11

10
11

11

10

11

11

11

1011
+=+=

+
n

xx
הוא מספר שלם אך n11. אמם 

11

10
1011לא ועל כן  +x לא 

  ללא שארית. 11-מתחלק ב

110 :4תשובה 
11

11

11

10

11

1110
+=+=

+
n

xx
 .n 1110הוא מספר שלם ועל כן +xללא שארית. 11-מתחלק ב  

  ) ולבדוק את התשובות:-11 )11=xיתן להציב את המספר הקטן ביותר המתחלק ב :דרך וספת

111111113 ):1תשובה (   , התשובה פסלת. .-11יתן לראות כי המספר מתחלק ב=⋅⋅

332211 ):2תשובה ( =+ .3
11

33
  , התשובה פסלת.11-המספר מתחלק ב .=

13110121101111 ):3תשובה (   זו התשובה הכוה. .11-. המספר איו מתחלק ב⋅+=+=

12111110111110 ):4תשובה ( =+=+⋅ .11
11

121
  , התשובה פסלת.11-המספר מתחלק ב .=

  ).3התשובה הכוה היא (

)קבל: 4=xיתן לפתור על ידי הצבת מספרים. על ידי הצבת     .11 )[ ]!!
142

2

4
. כך וכל לראות שכל אחד משי =⋅−

  כלומר השוויון מתקיים.  12די המשוואה שווה צ

): 2יתן להכפיל את שי אגפי המשוואה פי דרך וספת לפתרון:  )[ ]!x!x 14 כעת, וכל לפרק את שי צידי . =⋅−

)הגדרת הסימן !. שים לב כי המשוואה לפי  )[ ]!xx!x לאגף שמאל, יתן להסיק . מכיוון שאגף ימין שווה =⋅−1

 .x=4, ולכן יתן להסיק כי: 4-שקולה להכפלה ב x -כי הכפלה ב

 ).4התשובה הכוה היא (

אפרוחים הפכו לתרגולים  9-אפרוחים חדשים ולדו ו 12אפרוחים בפית החי ,  6לפי הטבלה, בתחילת חודש ו' היו     .12

  ועזבו את פית החי. 

99126 לכן, בסוף החודש מצאו בפית החי    אפרוחים.+−=

   ).2התשובה הכוה היא (

 

ודש מסוים, ההפרש בין מספר האפרוחים שולדו למספר במהלך ח 4 -אם מספר האפרוחים בפית החי גדל ב    .13

אפרוחים  9הוא אזור ד' בו ולדו  4.  האזור היחיד בו הפרש זה הוא 4 -האפרוחים שהפכו לתרגולים ועזבו שווה ל

  אפרוחים.  .4יתן לראות כי בתחילת החודש היו באזור ד' 5ועזבו 

 ).4התשובה הכוה היא (

גידול במספר התרגולים הוא אזור בו מספר האפרוחים שהפכו לתרגולים גדול או שווה למספר אזור בו לא צפה     .14

  האפרוחים שולדו באותו החודש.

  בלבד שולדו). 13אפרוחים הפכו לתרגולים מול  15מבין האפשרויות אזור ז' הוא היחיד שעוה על התאי (

  ).1התשובה הכוה היא (

x

x

22+x
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האזור בו צפתה הירידה הגדולה ביותר הוא האזור בו ההפרש בין סכומם של מספר התרגולים בתחילת החודש    .15

ומספר האפרוחים שולדו במהלך החודש לבין מספר האפרוחים שהפכו לתרגולים הוא הקטן ביותר (כדי שתירשם 

 ית התחלפה עם האמצעית.העמודה השמאל ייש לשים לב ככן, ירידה ההפרש חייב להיות שלילי). כמו 

  ו' רשמה ירידה.-ד' ו ליה במספר האפרוחים בעוד שבאזוריםי' רשמה ע-יתן להבחין כי באזורים ח' ו

31296מספר האפרוחים שהיו בסוף החודש באזור ו' הוא  אפרוחים פחות מאשר בתחילת  3. כלומר +−=

  ודש.אפרוחים פחות מאשר בתחילת הח 3החודש. כלומר 

0954מספר האפרוחים שהיו בסוף החודש באזור ד' הוא  אפרוחים פחות מאשר בתחילת  4. כלומר +−=

  החודש.

 ).4התשובה הכוה היא (

הוא הרדיוס של  CD .(CO -ו ABהיקף מעגל הוא גודל חד ממדי, וכך גם חלק מהיקף (כלומר אורכי הקשתות     .16

הוא רדיוס הגזרה הגדולה יותר. מכיוון שגם רדיוסים הם גדלים חד ממדיים והיחסים  AO -הגזרה הקטה יותר ו

 -בין גדלים חד ממדיים שמרים, היחס בין הרדיוסים של הגזרות גם הוא שווה ל
2

1
. יתן גם לראות זאת גם לפי 

 r. היקף גזרה שרדיוסה αזית שלה היא והזווית המרכ rוסחת היקף גזרה. יח כי רדיוס הגזרה הקטה הוא 

הוא  αוהזווית המרכזית שלה היא 
360

2
α

⋅πr יח כי רדיוס הגזרה הגדולה הוא ,כמו כן .R הזווית המרכזית זהה .

לזווית המרכזית של הגזרה הקטה ולכן היקף הגזרה הגדולה הוא 
360

2
α

⋅πR גודל זה כפול מהיקף הגזרה .

הקטה, כלומר 
360

2
360

4
α

⋅π=
α

⋅π Rr קבל כי לאחר צמצום .rR , כלומר =2
2

1
=

AO

CO
 .  

 ).1התשובה הכוה היא (

b :c-ולכן רצה תחילה לבודד אותו על ידי הכפלה ב -cשים לב כי כל התשובות וגעות ל   .17
ab

=
2

הם   .b,aתון כי 

baמספרים ראשויים וכי  אשר כ. 2 -הוא המספר הראשוי הקטן ביותר a. מכך יתן להסיק שערכו המיימלי של >

2=aהביטוי , c
ab

=
2

cbמצטמצם במוה ובמכה, וותר   ). מכך יתן 1) וגם את תשובה (2פסול את תשובה ( . כך=

caלהסיק שבהכרח  יהיה שבר, כך שהוא לא יהיה מספר ראשוי,  cזוגי ובמצב כזה -הוא אי a<2 ,a. כמו כן, אם >

  ) פסלת.3ותשובה (

 ).4התשובה הכוה היא (

 

. כלומר, על פי וסחת הממוצע, סכום גילאי הילדים 20על פי התוים, ממוצע גילאי חמשת הילדים במשפחה הוא  .18

100520הוא:  . 30בסך הכל שבעה אשים) הוא  -. בוסף, ממוצע כל חברי המשפחה (חמישה ילדים, אבא ואמא ⋅=

210730סכום גילאי כל חברי המשפחה הוא:  ,מכאן, על פי וסחת הממוצע הכללית . מכיוון שאו יודעים ⋅=

וכל  ,ין סכום גילאי חמשת הילדיםשסכום גילאי שי ההורים שווה להפרש בין סכום גילאי כל חברי המשפחה לב

110100210לחשב שסכום גילאי האמא והאבא הוא:  . כעת שתמש בתון לפיו האבא במשפחה מבוגר מהאמא −=

11010. מכאן, x−10ולגיל האמא  xשים. קרא לגיל האבא  10 -ב =−+ xxי . על ידי העברת אגפים וחלוקת ש

501060וגילה של האם הוא  60. כלומר, גיל האבא הוא 60=xקבל:  2 -צדי המשוואה ב =− .  

 ). 1התשובה הכוה היא (
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  פתור את התרגיל באמצעות שימוש בחוקי החזקות.   .19

  .כך: וכל לכתוב את הביטוי 

  .המשוואה העומדת לפיו כעת היא 

. תון , כלומר . פתח סוגריים וקבל וקבל עלה את כל המשוואה בחזקת 

  .. וציא למשוואה שורש וקבל . ציב זאת במשוואה וקבל כי 

21יתן להציב מספרים שיקיימו את התוים:  :דרך וספת == y,x .  

21ציב במשוואה השייה וקבל:  5=a 5, כלומר=a.  

 ).1התשובה הכוה היא (

  

סמ"ר. זאת מכיוון ששטח  3 -שווה בשטחו למחצית משטח המלבן, כלומר ל BCD, המשולש ABCDבמלבן    .20

ובמקרה זה בסיסו של המשולש שווה לאחת מצלעות המלבן  ,2משולש שווה לשטח בסיסו כפול הגובה לבסיס חלקי 

ה של המלבן. כמו כן, שטח מלבן שווה למכפלת צלעותיו, כלומר שטח המשולש יה לצלע השיוהגובה לבסיס שוו

ולכן שטח המלבן  BEFDשווה בדיוק למחצית משטח המלבן. שטח משולש זה מהווה גם מחצית משטח המלבן 

 3 -, כלומר לABCDשווה בשטחו גם הוא למחצית משטח המלבן  ABDסמ"ר. המשולש  6 -כולו גם הוא שווה ל

936 -, כלומר לABDועוד שטח המשולש  BEFDסמ"ר, ולכן שטח המחומש שווה לשטח המלבן    סמ"ר. +=

 ).2התשובה הכוה היא (

  

  

  

   

y
5

y

1

5

yxa

1

5=

yyyyx )()a(

1

5=y

y

xya 5=15=xya

2=xy52 =a5=a
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   6פרק 

 

כפל קודם לחיבור. מכאן,  -פתור על ידי חוקי שברים, ושים לב לסדר פעולות חשבון במוה  .1

2

1
4

3

2

1
4

1

4

2

2

1
4

1

2

1

2

1
2

1

2

1

2

1

=
+

=
+

=
⋅+

. כעת פתור על ידי כפל בהצלבה של המוה של השבר העליון במכה של 

השבר התחתון חלקי המכה של השבר העליון כפול המוה של השבר התחתון: 
2

3

4

6

14

23

2

1
4

3

==
⋅
⋅

=.  

 ).1התשובה הכוה היא (

 3-ת קטן מרדיוס המעגל, ולכן קטן מאין מתלכדות, הגובה ממרכז המעגל חייב להיו B -ו Aמכיוון שהקודות  .2

  ס"מ. 

 ).2התשובה הכוה היא (

ולכן 180 -ל α−°180. אותה זווית משלימה את הזווית α−°90 -שווה ל °90 -ל αהזווית המשלימה את זווית  .3

) -שווה ל ) α=α−°−° (שתיהן יחד יוצרות זווית שטוחה). לכן וכל לבות את המשוואה הבאה:  180180

α=α−°90 ,מכאן .°=α α=° -ו 902 45.  

 ).2התשובה הכוה היא (

4כתוב את התוים בצורת משוואה:  .4
3

23

3

15
+

++
=

++ zyyx
 .  

x :122315פשט את המשוואה וחלץ את  +++=++ zyyx  20ומכאן+= zx ,לכן .x גדול מ- z 20 -ב.  

 ).2הכוה היא (התשובה 

אשר יועלה בריבוע יהיה  4-(מכיוון שמספר קטן מ 4,5,6יכול להיות  xבאמצעות תחום ההגדרה הראשון ראה כי  .5

  .8,9,10יכול להיות  y) ובאותו אופן ראה כי 40-אשר יועלה בריבוע יהיה גדול מ 6-ומספר גדול מ 10-קטן מ

היא אי זוגית ולכן יתן להסיק כי כל אחד משי האיברים הוא אי זוגי. האפשרויות האי  y-ו xתון כי מכפלתם של 

 .14ולכן סכומם הוא  9הוא  y-ו 5הוא  xזוגיות היחידות אשר מצאות לפיו הן כאשר 

  ).3התשובה הכוה היא (

4060ליטר המים, שי שלישים שהם  60מתוך  .6
3

2
דה ב'. מקודה ב' רק ליטרים מגיעים לקו ⋅=

2

1
מזרימת ההר  

2040מגיעה לקודה ד' ולכן לקודה ד' מגיעים 
2

1
  ליטרים. ⋅=

  ).2התשובה הכוה היא (

כמות המים שהגיעה לקודה ב' היא  .7
3

2
מזו שבעה מהמעיין. כמות המים שהגיעה לקודה ג' היא  

3

1
מזו שבעה  

מהמעיין. לכן ההפרש בין כמויות המים שהגיעו לשתי הקודות הוא 
3

1

3

1

3

2
מכמות המים שבעה מהמעיין.  −=

4xאזי  xליטרים. מכאן, אם הכמות שבעה מהמעיין היא  4 -כמו כן, ההפרש שווה ל
3

1
, כלומר, כמות המים =

1243  -ה מהמעיין שווה לשבע   ליטרים.⋅=

 ).2התשובה הכוה היא (
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ע'. דרך מסלול זה תעבור -ז'-ג'-מים מזוהמים זורמים לקודה ע' דרך המסלול א' .8
12

1

2

1

2

1

3

1
מכמות המים  ⋅⋅=

ע'; דרך מסלול זה תעבור -ו'-ב'-שבעה מהמעיין. מים קיים זורמים לקודה ע' דרך המסלול א'
6

1
1

4

1

3

2
=⋅⋅ 

מכמות המים שבעה מהמעיין. לכן היחס בין כמות המים המזוהמים לכמות המים הקיים הוא 
2

1

6

1
12

1

ומכאן  =

1:2.  

  ).2התשובה הכוה היא (

ליטרים של מים ( 20ים לקודה  ז' מגיעראשית חשב כמה ליטרים של מים הים מזוהמים.  .9
6

1
 -מהכמות שבעה ב 

ליטרים צריכים להתקות. מכיוון שכל דג מקה  40 ליטרים של מים. מכאן, בסך הכל 20א'). גם לקודה ל' מגיעים 

דגים על מת לקות את הכמות כולה. כמו כן, לקודה ז' מגיעים  8 -ליטרים, יש צורך ב 5
6

1
א'  -מהדגים שהיו ב 

וכך גם לקודה ל', כלומר 
3

1
, לקודה א' צריכים להיות מועברים פי מהדגים מגיעים לקודות הצריכות יקוי. מכאן 

  . 24דגים, כלומר  3

 ).3התשובה הכוה היא (

הוא משולש ישר זווית, ותוים לו אורכיהן של שתי צלעות, וכל לחשב לפי משפט  ABCמכיוון שהמשולש  .10

AC:222פיתגורס את אורך הצלע  CABCBA 222BA, ומכאן: += 53 16925 -, ו+= =−=2BA וציא .

של כל הקודות המצאות על  y -, ערך הx -מקבילה לציר ה BCס"מ. מכיוון שהצלע  BA=4שורש ומצא כי 

מערך   ,3פחית 3 -שווה ל BC. כמו כן, מכיוון שאורך הצלע 1, כלומר ערכו הוא Cשל הקודה  y -הצלע זהה לערך ה

B :)1(32של הקודה  x -על מת למצוא את ערך ה Cשל הקודה  x -ה )הם  B. מכאן, ערכי הקודה −=− )1,1− .

של כל אחת מהקודות המצאות על הצלע  x -, ולכן ערך הy -, הוא מקביל לציר הBC -מאוך ל AB -מכיוון ש

AB  זהה לערך ה-x   קודהשל הB) כמו כן, אורך -1, כלומר ערכו הוא .(AB  ולכן ערך ה4הוא ,- y  קודהשל הA 

541הוא:  )הם  A. מכאן, ערכי הקודה += )5,1−.  

 ).1התשובה הכוה היא (

5524פתור תחילה את אי השוויון הראשון  .11 −<+ xx  :קבל על ידי העברת אגפיםוx<7  פתור את אי השוויון .

xx 430010024 20020על ידי העברת אגפים וקבל:  +>+ <xי צקבל:  20 -די אי השוויון ב. על ידי חלוקת ש

10<x ,107. מכאן << x כלומר, המספרים המקיימים את .x  י מספרים.9-ו 8הםבסה"כ ש .  

  ).2התשובה הכוה היא (

 

מסכומם ועל כן עליו למצוא את ערך הביטוי  לשלישמספרים שווה  שלושהממוצע של  .12
3

zyx ++
.  

++=48וקבל: -4פשט את המשוואה על ידי כפל ב zyx .   

י כדי למצוא את ערך הביטו
3

zyx ++
16וקבל  -3חלק את המשוואה ב 

3

48

3
==

++ zyx
.  

 ).2התשובה הכוה היא (
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כדורים. מכאן אפשר ליצור את  x5, בסך הכל בשק יש כדורים ירוקים 4x-כדורים אדומים ו xאם בשק יש  .13

205המשוואה  =x  4ומכאן=x םי  16-כדורים אדומים ו 4 , כלומר, ישי הוציא מהשק שירוקים. לאחר שד

כדורים בסה"כ. כעת, ההסתברות להוציא כדור אדום היא  18-זה וכדורים מצבע  2אדומים ותרו בשק כדורים 

9

1

18

2
=.  

  ).1(התשובה הכוה היא 

  

שטח מקבילית שווה לצלע אחת שלה כפול הגובה לאותה צלע. הגובה המקסימלי מתקבל למעשה כאשר המקבילית  .14

⋅=סמ"ר 36 -היא מלבן, ומכאן השטח המקסימלי שווה ל 94  .  

  ).2התשובה הכוה היא (

 

 לביטוימה קורה  -ובות האפשריות בהגדרת הפעולה אבל וכל להבין את העיקרון וכל כמובן להציב כל אחת מהתש .15

יתן לראות כי המכה מועלה בריבוע, ולכן הוא תמיד יהיה חיובי. לפי כאשר המספר שאו מציבים בו גדל או קטן. 

אז הביטוי שמתקבל חיובי. אחו  x>0הביטוי שמתקבל שלילי, ואם  x<0המוה יש סימן מיוס. מכאן שכאשר 

  ).4(-) ו2מחפשים את הביטוי הקטן ביותר, ועל כן וכל לפסול כבר עכשיו את תשובות (

  ) ושווה בייהן:3(-) ו1ציב את תשובות (

): 1תשובה (
( ) 4

1

11

1
1

2
−=

+

−
): 3, תשובה ()$(=

( ) 16

3

13

3
3

2
−=

+

−
=)$(.  

) כך: 1בה (יתן לבטא את תשו
16

4

4

1
ומכאן יתן לראות כי  −=−

16

3

16

4
−<− .  

 ).1התשובה הכוה היא (

חשב תחילה כמה קיבל כל ילד.  הילד הראשון קיבל  .16
2

1
מהשטח, כלומר לילדים השי והשלישי שאר  

2

1

2

1
1 =− 

מהשטח. הילד השי קיבל 
3

1
ממה ששאר מהשטח לאחר החלוקה לילד הראשון כלומר הוא קיבל  

6

1

3

1

2

1
=⋅ 

מהשטח. הילד השלישי קיבל 
4

1
ממה ששאר אחרי החלוקה לילד הראשון והשי, כלומר  

4

1
מתוך  

3

1

6

2

6

1

6

3

6

1

2

1

6

1

2

1
1 ד השלישי קיבל . כלומר, היל−−=−=−==

12

1

4

1

3

1
  מהשטח.  ⋅=

 ). 3התשובה הכוה היא (

. 0-היה אי זוגית ולכן איה יכולה להיות שווה ל Cהוא מספר אי זוגי ולכן סיק שהספרה   ABCתון שהמספר .17

מכיוון  42לא יכול להיות  BA, 0לא יכולה להיות  C, וגם 6הוא  ABCמכיוון שתון שסכום הספרות של 

  . 6 -היה גדול מ ABC שבמקרה זה סכום הספרות של המספר

, קבל 6הוא  ABC, אז לפי התון שסכום הספרות של 3, לפי תשובה 13הוא  BAאם . 1פסול את תשובה מספר 

2316 -ש =−−=C ו שהמספרתון להדבר לא אפשרי כיוון ש .ABC  הוא מספר אי זוגי ולכןC  חייבת להיות

  . 0היא   ,-Aקבל ש4זוגית. בתשובה מספר  ספרה אי

לא יכול  BA. מכאן, המספר 0להיות  הלא יכול A -הוא מספר תלת ספרתי, או יודעים ש ABC -כימכיוון שתון 

  .21ה רק תשובה אחת אפשרית והיא . ותר30להיות 

 .)2התשובה הכוה היא (
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baעל ידי העברת אגפים קבל  .18 פסול על ידי  4 -ו  .1  ,3בדוק כל אחת מן התשובות בפרד. את תשובות 1+>

421וכך קבל:  4יכול להיות  b, אז ערכו של a=2הצבה. אם  43ומכאן,  +>  1. כלומר, תשובה מספר >

)הם מספרים שליליים. לדוגמא, אם   b -ו a אםיכולה להתקיים  4יכולה להתקיים. תשובה מספר  )2−=aו ,- 

( )4−=b קבל ,421 43ומכאן, שוב קבל:  +−>− באי השוויון וקבל:    . 3ציב את התון בתשובה מספר>

bb  .9bציב 1+> 991וקבל:  = 94. כלומר, +> יכולה להתקיים. תשובה  3. גם תשובה מספר >

=+1לא יכולה להתקיים כיוון שאם ציב  2מספר  ba :קבל ,bb <++ לא יכול להיות  .-1+bשים לב ש11

גף , לא ייתכן שאb+1-ל 1), ולכן אם מוסיפים 1(המרחק בייהם בערך מוחלט הוא  1-ביותר מb-יותר קטן מ

231קבל:  b=2גף שמאל). למשל, אם ציב וויון או שאגף ימין קטן מאימין גדול מאגף שמאל (ייתכן ש , מה +>

)שלא מקיים את אי השוויון, ואם ציב  )2−=b קבל ,211   , ושוב אי השוויון לא מתקיים.+>

 ).2התשובה הכוה היא (

  :AGEFתבון בזוויות המרובע  .19

 ולע משוכלל מוגדרת באמצעות הוסחהגודל כל זווית במצ
n

360
180 . מכיוון שהצורה בתרגיל היא משושה וכל −

∠=°, ומכאן °120ולראות כי כל אחת מזוויות המשושה היא בת nבמקום  6להציב במקום  120AFE.  

FGAFתון  כי  FEAFומכיוון שמדובר במשושה משוכלל, יתן לומר כי  = FEFGAFולכן:  = ==.  

∠=∠=βהם משולשים שווי שוקיים, ומכאן:  FGE -ו AFGלכן המשולשים  FGAFAG  :וכן

α=∠=∠ FEGFGE .  

ומכאן:  °360. או יודעים שסכום זוויות במרובע הוא AGEFמצאו את כל הזוויות במרובע 

β+α+°=° °=β+αומכאן:  22120360   .β+α=°120ומצא כי:   ,- 2חלק ב22240

 ).3התשובה הכוה היא (

. אם כסות פיה ירוקה, פיה אדומה ופיה כחולה, וברגע חדרבדוק מה קורה בסבב אחד של פיות שכסות ל  .20

פיות  2ותרו בחדר מות, אז בתום סיבוב אחד של פיות שכסת לחדר פיה כחולה הפיות הירוקות הופכות לאדו

 -מתחלק גם ב m -ללא שארית, וכל לדעת ש 15 -הוא מספר המתחלק ב m -אדומות ואחת כחולה. מכיוון שתון ש

היא פיה כחולה ולמעשה מסתיים סבב של פיות  m. מכאן, או יודעים בוודאות שכאשר כסת לחדר פיה מספר 3

, ולכן מספר הפיות האדומות יהווה mמכל הצבעים. מכאן, היחס שחישבו יישמר כאשר תיכס פיה מספר 
3

2
 

  מכמות הפיות הכוללת. 

 ).1התשובה הכוה היא (
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  7פרק 

  

  . טמפרטורהמורה על ה מדחום, כשם שכיווןמורה על ה מצפן .1

  על המקלדת ישם מקשים, שעל כל אחת מהם כתובה אות. 

  תו הוא סימן המסמן את הצליל. 

  רמזור ועד כדי להכווין את התועה בכביש.

  ).4( התשובה הכוה היא

 

  רעה. התפתחותהיא הסלמה רע, כשם ש חלוםהוא  סיוט .2

  מכר הוא סוג של ידיד. 

  מבזק הוא סוג של ידיעה. 

  ., משאלה היא סוג של מחשבה, וזהו דבר שאדם חפץ בוהיא רעיון העולה במוחו של אדםמחשבה 

  ).2התשובה הכוה היא (

 

  .מקומטועד להפוך משהו ללא  גיהוץ, כשם שקההועדה כדי להפוך משהו ללא  השחזה .3

  מאחר הוא מי שהגעתו מתעכבת. 

  מחולל הוא מי שמבצע ריקוד. 

  מגשים הוא מי שמוציא לפועל מחשבה או  רעיון.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

(שהיא מילה  קמלאז הוא  לבול. אם מישהו ביצע את הפעולה חשקאז הוא  להתאוותאם מישהו ביצע את הפעולה  .4

  .)רדפת לבל

  לכך שמשהו אחר בער. אם מישהו ביצע את הפעולה להדליק אז הוא גרם 

  כך שמישהו אחר תפס. אם מישהו ביצע את הפעולה למסור אז הוא גרם ל

  . אם מישהו ביצע את הפעולה לדוד, אין זה אומר שהוא קין (בה את קיו)

  ).2התשובה הכוה היא (

 

  .שטמוע ממשהו (ספיה) להיות במצב בו הוא  עוגן, כשם שמתדדמועת ממשהו להיות במצב בו הוא  חצובה .5

  שרטוט יכול להיות עקום או ישר. 

  טלפון מקשר בין אשים שמצאים רחוק זה מזה. 

  באמצעות מוף יתן להרים משא כבד.

 ).2התשובה הכוה היא (

קשרי עם מישהו אחר, יש בייהם  מתרועע. אם מישהו בריםחילופי דעם מישהו אחר, יש בייהם  משוחח אם מישהו .6

   .ידידות

   מי שמקבל את מה שהוא רוצה חש שביעות רצון.

   אם מישהו חש עייף, סביר שירצה לישון שת ישרים.

  מי שבוך עשוי לחוש פחיתות כבוד.

  ).1התשובה הכוה היא (
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ף למי שקוה בחותו, כמו ששלט מדבריו של ירון משתמע כי מהל החות הציע מבצע שאיו מעיק ערך מוס .7

  טלוויזיה לא עוזר במאומה בהדלקת המזגן.

מהל החות מציע אישור המעיד כי הזכוכית העתיקה מקורית, ובכך יעלה ערכה של הזכוכית  ):1תשובה (

  העתיקה. האישור מעיק ערך מוסף למוצר שאותו קוים, ולכן תשובה זו איה כוה.

לפן תפוחי אדמה למי שקוה עגביות, ואין בכך ערך מוסף למוצר עצמו מהל חות הירקות מציע קו :)2תשובה (

  זו התשובה הכוה.עגביות.  –שקה 

מפת טיולי אופיים עשויה לעזור למי שקוה אופי שטח, ולכן מפה זו מעיקה ערך מוסף למי שקוה  ):3תשובה (

  את האופיים. תשובה זו איה כוה.

עטיפת המחברת יכולה לעזור למי שרכש את המחברת, ולכן יתן להסיק כי העטיפה מעיקה ערך  ):4תשובה (

  מוסף כלשהו למי שקה את המחברת. תשובה זו איה כוה.

  ).2התשובה הכוה היא (

  

לייצור בפסקה כתוב במפורש כי אחד הדברים שהחמירו את המצב בסין היה שכוח אדם רב הופה  ):1תשובה ( .8

 פלדה ופחם על חשבון ייצור המזון, שזח. תשובה זו איה כוה.

ייצור המזון זח.  -בעקבות חוסר ארגון ממשלתי בוזבז כוח אדם רב בייצור פלדה ופחם, אך מצד שי ): 2תשובה (

הכבד. תשובה אם כוח האדם לא היה מבוזבז בייצור פלדה ופחם אלא מופה לייצור מזון, הדבר היה מקל על הרעב 

  זו איה כוה.

על פי הקטע, אוכלוסיית סין כן וצלה ככוח עבודה במסגרת הרפורמה "הקפיצה הגדולה קדימה"  :)3תשובה (

 בסין, אך לא וצלה בצורה מאורגת וחכמה, ולכן וצר הרעב. זו התשובה הכוה.

המועצות'. -לעמוד בתשלומים ל'בריתבמשפט האחרון אמר כי סין "אף אלצה" לייצא מזון כדי  :)4תשובה (

המילה "אף" מעידה כי האילוץ לייצא מזון חיזק את התופעה שהוצגה במשפט הקודם, שהיא החמרת המצב עקב 

  המועצות אך הוביל להחמרת הרעב. תשובה זו איה כוה.-הזחת ייצור המזון בסין. מכאן, שהחוב הכספי לברית

  ).3התשובה הכוה היא (

  

ה, הכלבים לא שיו את מידת הציות שלהם בעקבות קבלת ממתקים, ולכן ד"ר ברומר היח שהם לא לפי הפסק .9

  אוהבים ממתקים. בדוק איזו תשובה יכולה להיות החה לפיה הוא קבע את מסקתו:

זוהי החה שעשויה לגרום לחוקר לבצע דווקא את היסוי הזה, ובמקום להעיש את הכלבים על  ):1תשובה (

  ת רעה לתת להם תגמולים, אך היא לא קשורה למסקה של ד"ר ברומר מהיסוי שעשה. התשובה פסלת.התהגו

הכרחית לביסוס מסקתו של ד"ר ברומר שכן לפיה הכלבים מביים את הקשר בין הציות (הסיבה)  ):2תשובה (

לא אין סיבה שישו לקבלת הממתקים (התוצאה). לולא כן (אם הכלבים לא מקשרים את הפרס להתהגות), ממי

את התהגותם בגלל הממתקים ואין מקום לטעה כי העובדה שכלבים אים אוהבים ממתקים הביאה לכך שלא 

  היה שיוי במידת הציות לבעליהם. זו התשובה הכוה.

גם אם טייתם של הכלבים לציית היא מלכתחילה גבוהה, זה לא מסביר את חוסר השיוי ברמת  ):3תשובה (

עדיין הייו מצפים שתגמול הממתקים יעודד אותם לציית. לכן, זה לא  -שלהם בעקבות תית הממתקים הציות 

 מוביל למסקה לפיה הם לא אוהבים ממתקים. התשובה פסלת.

לטובה על רמת  האם לכלבים רעבים טייה לציית, אזי אפשר להבין מדוע תית הממתקים לא השפיע ):4תשובה (

י שאכלו את הממתקים הם לא היו יותר רעבים. תון זה מחליש את המסקה של ברומר, ולכן אחר -הציות שלהם 

  בוודאי לא מהווה החה עליה היא שעת. התשובה פסלת.

  ).2התשובה הכוה היא (
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לפי המשפט הראשון בפסקה סיפור איי הפסחא מסמל את סיפור החורבן העצמי של האדם. עם זאת,  ):1תשובה ( .10

  הקטע לא מתייחס לאיים אחרים או לקיבליזם. התשובה פסלת.

פסלי העק אמם מוזכרים בקטע בתור אחד הגורמים לרעב שפקדו את האי, אך לא בגלל שתפסו  ):2תשובה (

  יתה מוגברת של עצי האי. התשובה פסלת.אלא מאחר וגרמו לכר -מקום 

ציר הזמן המתואר בפסקה איו תואם את הטעה: ראשית עלמו העצים, לאחר מכן התפשט הרעב,  ):3תשובה (

  ובעקבותיו המלחמות. התשובה פסלת.

כלומר כרתו את העצים, לטובת הסקה. כמו כן,  -בפסקה אמר שהתושבים ביראו את יערות האי ): 4תשובה (

בעזרת העצים הם בו סירות ששימשו אותם לדיג. בוסף, הציפורים אותן היו צדים התושבים טשו עקב כריתת 

  העצים. לכן, יתן לומר שבעקיפין העצים שימשו את התושבים גם למזון. זו התשובה הכוה.

 ).4התשובה הכוה היא (

  

ות לאדם, ובכל זאת הוא לוקח על עצמו אחריות לפי פרופ' תירוש ישן בטבע תופעות שאין קשור ):1תשובה ( .11

  עליהן. זו התשובה הכוה.

תירוש טוען כי האדם מסיר מעצמו אחריות לגבי תופעות שהוא אחראי להן ולאחר מכן הוא מדבר על  ):2תשובה (

כך שתהליכים רבים בטבע אים קשורים כלל לאדם. שי חלקי המשפט אים מתיישבים זה עם זה. התשובה 

  סלת.פ

המילה "שלמעשה" מעידה על איזשהו יגוד בין החלק שקודם לה לבין החלק שבא אחריה. פרופ' ): 3תשובה (

תירוש טוען כי האדם לוקח על עצמו אחריות על תופעות שהוא אחראי להן, ולכן המילה "למעשה" איה במקומה. 

 התשובה פסלת.

ן בשליטת האדם, ולאחר מכן אומר כי האדם הוא האחראי תירוש טוען כי יש תופעות סביבתיות שאי ):4תשובה (

  הבלעדי להרס הטבע. שי חלקי המשפט סותרים זה את זה. התשובה פסלת.

  ).1התשובה הכוה היא (

  

אמר כי הציורים היפיים דורשים סבלות ולכן אים מתאימים למטאליות המערבית אשר מעדיפה  ):1תשובה ( .12

איכות על כמות. אך אם זוהי העדפתה, הציורים הללו דווקא אמורים להתאים לה (הם איכותיים ולאו דווקא 

  מגיעים בכמות גדולה כי דרש זמן רב להכין אותם). התשובה פסלת.

ציורים היפיים דורשים זמן קצר, הם דווקא אמורים להתאים לתרבות שמעדיפה כמות על אם ה ):2תשובה (

 איכות. התשובה פסלת.

ציורים שדרש זמן רב ליצירתם, אכן אים מתאימים לתרבות שמעדיפה כמות על איכות. זו התשובה  ):3תשובה (

 הכוה.

  של הזמן הקצר שיש להקדיש להם. התשובה פסלת.לא הגיוי לומר שציורים דורשים סבלות רבה ב ):4תשובה (

  ).3התשובה הכוה היא (

  

גם ג'וס וגם מג'ולה חושבים שכחול ההרים מביא את הגשם, ולכן המילה "ביגוד" איה במקומה. ): 1תשובה ( .13

  התשובה פסלת.

מביא את הגשם  ג'וס טוען שאם ההרים לא היו כחולים הגשם היה מאחר. מכאן, שכחול ההרים ):2תשובה (

 התשובה פסלת. בזמן. מג'ולה חושב אותו דבר ולכן המילה "ביגוד" איה במקומה.

ג'וס חושב שאם היו ההרים הכחולים הגשם היה מתעכב, כלומר כחול ההרים מעכב את הגשם.  ):3תשובה (

שב שכחול ההרים מג'ולה חושב שלא כחול ההרים מביא את הגשם בזמן אלא משהו אחר, אבל גם ג'וס לא חו

 מביא את הגשם בזמן. דעותיהם אין מוגדות ולכן המילה "ביגוד" איה במקומה. התשובה פסלת.

ג'וס חושב שאם ההרים לא היו כחולים, לא היה יורד הגשם. כלומר, כחול ההרים מביא את הגשם.  ):4תשובה (

  רים. זו התשובה הכוה.מג'ולה דווקא חושב שצורת עלי העץ מביאה את הגשם ולא כחול הה

  ).4התשובה הכוה היא (
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  בדוגמה המילה "הציע" שיתה את משמעותה לחלוטין בעקבות דמיון צלילי למילה אחרת ("עצה").  .14

. זו התשובה בתשובה זו המילה "דטרוב" אכן שיתה את משמעותה עקב דמיון צלילי למילה דטרבים): 1תשובה (

  הכוה.

ו המילה שיתה את משמעותה עקב הקשר אסוציאטיבי שעשה בין משמעותה המקורית זבתשובה  ):2תשובה (

 . התשובה פסלת., ולא בשל דמיון צלילי למילה אחרתומשמעותה החדשה

בדוגמה זו דווקא המשמעות המקורית של המילה הייתה בעלת דמיון צלילי למילה, ולא המשמעות  ):3תשובה (

 תה בגלל הדמיון הצלילי. התשובה פסלת.המשמעות לא שו -החדשה. כלומר 

בתשובה זו המילה שיתה את משמעותה למשמעות אחרת דומה (סוחר בדיסמוות ומייצר דיסמוות).  ):4תשובה (

  התשובה פסלת.

  ).1התשובה הכוה היא (
  

צריכים להתגד עדי לא מביה מדוע רק חלק מהעובדים מתגדים לביטול השיוי. מכאן, לדעתה כל העובדים  .15

  לביטול השיוי הזה. ובמילים אחרות: לדעתה כולם צריכים לתמוך בשיוי.

עדי אכן מתגדת לביטול השיוי, ולכן איה מביה מדוע רק חלק מהעובדים מתגדים לביטולו. : )1תשובה (

  התשובה פסלת.

 לביטולו). זו התשובה הכוה. עדי דווקא ציפתה שהעובדים כן ישמחו על השיוי (ולכן יתגדו ):2תשובה (

  עדי אכן תומכת בשיוי, לכן היא איה מביה למה לא מתגדים כולם לביטולו. התשובה פסלת.): 3תשובה (

לדעתה של עדי כל העובדים צריכים לתמוך בשיוי ומכאן משתמע שהיא חושבת שמי שאיו תומך  ):4תשובה (

  בשיוי, טועה. התשובה פסלת.

  ). 2התשובה הכוה היא (

  

יח שמחלת האלצהיימר פורצת בעיקר כאשר איכות החיים ירודה. הדבר יסביר מדוע איכות החיים  ):1תשובה ( .16

תוחלת של חולי האלצהיימר ירודה לעומת איכות החיים של דיירים אחרים בבית האבות, אך לא יסביר מדוע 

  פסלת. של חולי האלצהיימר גבוהה יותר. התשובה החיים

אם הסיכוי לחלות במחלת האלצהיימר, שגורמת לירידה באיכות החיים, עולה ככל שהגיל גבוה יותר  ):2תשובה (

יתן להסיק כי מראש אשים בעלי תוחלת חיים גבוהה יותר יהיו בעלי סיכוי גבוה יותר ללקות במחלה, ולכן  –

ה.לחולי אלצהיימר יש לרוב תוחלת חיים גבוהה. זו התשובה הכו  

תשובה זו סותרת את ממצאי המחקר, ובוודאי לא מסבירה אותם. ידוע כי חולי האלצהיימר סובלים  ):3תשובה (

מאיכות חיים ירודה, ולכן לפי התשובה עליהם לסבול גם מדיכאון המקצר את תוחלת החיים. למרות זאת, חולי 

 . התשובה פסלת.האלצהיימר הגיעו לגיל מופלג יותר מאשר אלו שלא חלו באלצהיימר

תון כי המחקר השווה בין חולי אלצהיימר המתגוררים בבית האבות לשאר הדיירים המתגוררים ): 4תשובה (

בבית האבות. עצם העובדה שמרבית חולי האלצהיימר מעדיפים להתגורר בבתי אבות לא וגעת לאורך תוחלת 

  התשובה פסלת. חייהם ולא מסבירה מדוע היא ארוכה יותר.

  ).2ובה הכוה היא (התש
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  בדבריו מזכיר רמספלד שלוש אפשרויות:  .17

  א. דברים שאו יודעים שאו יודעים אותם.

  ב. דברים שאו יודעים שאיו יודעים אותם.

  ג. דברים שאיו יודעים שאיו יודעים אותם.

  דברים שאיו יודעים שאו כן יודעים אותם. :אפשרות רביעית שאיה מוזכרת בדבריו היא

העוסק ב"ארץ השמש העולה", משום שהוא חושש  אורי חושש מהמבחן הקרוב: )2תשובה (אפשרות זו מודגמת ב

הוא מכיר את המדיה היטב. כלומר, אורי איו יודע שהוא  –שהוא איו יודע את החומר בושא, בעוד שלמעשה 

  בות מדגימות את שלוש האפשרויות המוזכרות בדבריו של רמספלד:דגים כיצד יתר התשו יודע.

יאיר מכיר ביכולת השחייה שלו, כלומר: הוא יודע שהוא יודע לשחות היטב, ולכן אין לו צורך להירשם  :)1(תשובה 

  , ולכן תשובה זו פסלת.אפשרות א'לקורס ללימוד שחייה. תשובה זו מדגימה את 

בחיוך ילדים כבדי שמיעה, ולכן היא איה יודעת שעליה לדעת את שפת הסימים  ירדה לא התסתה :)3(תשובה 

. תשובה זו היא איה יודעת שהיא איה יודעת דבר מה – על מת שתוכל לתקשר טוב יותר עם הילדים, כלומר

  , ולכן תשובה זו פסלת.אפשרות ג'מדגימה את 

בכימיה מכיוון שלא השקיע מספיק במקצוע זה במהלך כשל במבחן המסכם ירוית מיחה שהיא ת :)4(תשובה 

כשל במבחן המסכם. תשובה יאיה יודעת את החומר מספיק טוב, ולכן סביר שתהיא השה, כלומר: היא יודעת ש

  , ולכן תשובה זו פסלת.אפשרות ב'זו מדגימה את 

 ).2התשובה הכוה היא (

 

תשובה זו מסבירה כי הגורם לפגיעה בגובהו של העץ הוא הפרפרים שהביא הריסוס. בוסף, הפרפרים  :)1תשובה ( .18

מגדילים את כמות הפירות הצומחים על העץ, וזה יכול להסביר מדוע כמות הפרי על העצים שרוססו הייתה שווה 

בכמות הפירות. כלומר, פעלו לזו שעל העצים שלא רוססו, למרות שבהתאם להחתו של רון, הריסוס גרם לפגיעה 

שי גורמים מוגדים, הפרפרים הגדילו את הכמות והריסוס פגע בכמות, כך שבסופו של דבר הייתה אותה כמות 

פרי. תשובה זו מתאימה לתוצאות היסוי ומצדיקה את אמירתו של רון לפיה החת המוצא שלו לא סתרה. זו 

  התשובה הכוה.

ון, הריסוס פוגע בכמות הפירות שעל העץ. תשובה זו טועת כי גם הפרפרים מקטיים לפי החתו של ר :)2תשובה (

את כמות הפירות שעל העץ, ולכן לא מסבירה מדוע על עץ שעבר ריסוס תהיה אותה כמות פירות כמו על עץ שלא 

  עבר ריסוס. תשובה זו איה כוה.

הפירות על העצים. לפי תשובה זו, הפרפרים  לפי החת המוצא של רון הריסוס מקטין את כמות :)3תשובה (

מגדילים את כמות הפירות הצומחים על העץ, אך הריסוס דוחה אותם, ולכן מוביל שוב לאפקט של הקטת כמות 

הפירות. זה לא יסביר מדוע כמות הפירות שעל העצים המרוססים שווה לכמות הפירות על העצים הלא מרוססים. 

  תשובה זו איה כוה.

לפי החת המוצא של רון הריסוס מקטין את כמות הפירות על העצים. לפי תשובה זו, הפרפרים  :)4ה (תשוב

מגדילים את כמות הפירות הצומחים על העץ והריסוס דוחה אותם מן העץ, ולכן מוביל שוב לאפקט של הקטת 

פירות על העצים הלא כמות הפירות. זה לא יסביר מדוע כמות הפירות שעל העצים המרוססים שווה לכמות ה

  מרוססים. תשובה זו איה כוה. 

  ).1התשובה הכוה היא (
  

לפי הטקסט, האטום איו חלקיק יסוד, אך עובדה זו לא סותרת את העובדה כי כל החומר ביקום (פרט לחלקיקים  .19

  המרכיבים את האטום) עשוי מאטומים.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

חלקיק יסוד הוא חלקיק שאיו עשוי מחלקיקים אחרים (לכן כשהתגלו החלקיקים המרכיבים את האטום הוא  .20

חדל להיחשב חלקיק יסוד). שימו לב! הקווארק הוא החלקיק הקטן ביותר בטבע, אך גם האלקטרון הוא חלקיק 

  ) איה כוה.1יסוד. מכאן יתן ללמוד שתשובה (

 ).3התשובה הכוה היא (
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) 14פסקה כתב כי "התפיסה לפיה זהו [האטום] חלקיק היסוד של הטבע הפכה להחת יסוד במדע" (שורה ב .21

" 19-' של המאה ה90-. זאת, עד גילויו של האלקטרון "בשות ה19-בעקבות גילויו של דלטון בראשית המאה ה

ארקים, אך כבר עם גילויו ). שימו לב! האלקטרון התגלה עוד טרם פעוח מבה האטום וגילוי הקוו18(שורה 

  התברר כי האטום מורכב מחלקיקים אחרים.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

תיאורית האטום דומה לתיאוריית ארבעת היסודות משום שהתפיסה הראשוית של שתיהן התגלתה כשגויה (הם  .22

לא סתר את ההחה לא מהווים חלקיקי יסוד של הטבע). אולם, גם לאחר שמצא שהאטום איו חלקיק יסוד, זה 

 שהוא מרכיב את החומר.

  ).2התשובה הכוה היא (

 

: "באותן שים הבחיו המדעים כי האטומים שוים זה מזה בתכוות רבות, ועד מהרה החלו לבדוק 15-16שורות  .23

את מקור ההבדלים הללו. המסקה אליה הגיעו הייתה כי האטומים מורכבים מחלקיקים אחרים, קטים יותר". 

גם האלקטרוים בעלי תכוות שוות, ייתכן שאותו מקרה כון גם לגביהם, כלומר, גם הם מורכבים מחלקיקים אם 

 קטים יותר ולכן אים חלקיקי יסוד.

  ). 1התשובה הכוה היא (
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  8פרק 

  

1. )1 (accusation - האשמה  

)2 (talent - כשרון  

)3 (enthusiasm - התלהבות  

)4 (mercy – רחמים  

  

חסרת גבולות כאשר מייקל פלפס זכה במדליית הזהב  התלהבותהאוהדים באצטדיון הריעו ב

 האולימפית השמיית שלו.

 ).3התשובה הכוה היא (
  

2. )1 (charity - דבה, צדקה  

)2 (penalty - סש, קעו  

)3 (hospitality - סת אורחיםהכ  

)4 (specialty – מומחיות  

  

  של המטבח הגרמי.  מומחיותקיקיות חשבות ל

 ).4התשובה הכוה היא (
  

  

3. )1 (faithful - אמן  

)2 (pale - חיוור  

)3 (rare - דיר  

)4 (deep – עמוק  

  

.דירהוא הופך לם אמחירו של מוצר או משאב עולה,   

 ).3התשובה הכוה היא (
  

4. )1 (decline – סירוב, ירידה  

)2 (illustrating - ממחיש  

)3 (nuisance - מטרד  

)4 (fraud - אה, תרמיתהו  

  

הם כל כך שקופים, מה שמביא אדם לתהות אם מישהו אי פעם ופל  הואהחלק מיסיוות ה

  בהם.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

5. )1 (infect - לזהם  

)2 (inspect - לבדוק  

)3 (nominate - ותלמ  

)4 (devoid – חסר  

  

את קרקפתו של מישהו, לא תוכל לראות את מחשבותיו. תבדוקלא משה כמה   

 ).2התשובה הכוה היא (
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6. )1 (extensions - הרחבות  

)2 (repercussions - השלכות  

)3 (reservations - הסתייגויות  

)4 (scents – ריחות  

  

של מעשיו, בין אם טובות או רעות. השלכותאדם לא יכול לדעת את כל ה  

 ).2היא (התשובה הכוה 

  

7.  )1 (persuasive - עמשכ  

)2 (devising - מפלג  

)3 (violating - מפר  

)4 (progressive – מתקדם  

  

על מת לשכע את הקוה להוסיף את כל  משכעאיש מכירות של מכויות צריך להיות מאוד 

  למכוית החדשה, ללא חשיבות למחיר. התוספות המוצעות

 ).1התשובה הכוה היא (

  

8. )1 (hives - כוורות  

)2 (mediators - מתווכים  

)3 (spouses - י זוגב  

)4 (relics – שרידים  

  

ולידה. ציריםבאו גם הם לשיעורי ההכה ללידה, על מת ללמוד על  בי הזוג  

  ).3התשובה הכוה היא (

 

) 1משמעות המשפט המקורי: הוא ודאי איש תיקוים מיומן, כי הוא גרם למקרר הישן לעבוד בשית. תשובה ( .9

) שגויה מפי שמוסיפה טעה כללית לגבי 3שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה הוא יכול לתקן הכל. תשובה (

  ספק במיומותו.  ) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה אי הטלתי4מתקים ומקררים בכלל. תשובה (

  ) כוה כיוון שמציגה את תוי המשפט המקורי בסדר הפוך. זו התשובה הכוה.2תשובה (

  ). 2התשובה הכוה היא (

משמעות המשפט המקורי: על אף יופיין, רוב השחקיות המפורסמות בהוליווד כמעט ולא תרמו דבר לאומות  .10

לפיה השחקיות בחרות על בסיס מראה ולא כשרון, ולכן אין  ) שגויה מפי שמוסיפה טעה1הקולוע. תשובה (

יופיין.  בזכות) שגויה מפי שביגוד למקור טועת שהשחקיות דווקא כן תרמו, וזאת 3מסוגלות לתרום. תשובה (

  ) שגויה מפי שמשה לטעה לפיה היופי הוא תרומתן של השחקיות. 4תשובה (

  האמר במשפט המקורי. זו התשובה הכוה. ) כוה כיוון שחוזרת על2תשובה (

   ).2התשובה הכוה היא (

ים משמעות המשפט המקורי: כיוון שהארס של כל העכסים [חשי פעמוים] רעיל ביותר, כל העכסים מסוכ .11

. הרעיל מכולם, עכסן מוהבי הם מסוכים לעומתאו פוצעים אותם, אך אין  כשמפריעים להם, מעצבים אותם

) שגויה מפי שמוסיפה טעה כמותית לגבי הרעילות של כמויות שוות של ארס מחש זה או אחר. 1תשובה (

) שגויה מפי שמוסיפה טעה 4) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה שיכה של כל חש מסוכת. תשובה (2תשובה (

  ת.באשר לקטליות/מהירות פעולת הארס של העכסן. המקור מדבר רק על רעילּו

) כוה מפי שאומרת כי עכסן מוהבי הוא הרעיל ביותר מבין העכסים, והופך למסוכן כאשר מטרידים 3תשובה (

  אותו, כפי שהופכים גם שאר העכסים. זו התשובה הכוה.

 ). 3התשובה הכוה היא (
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משמעות המשפט המקורי: חוקר ודע אמר כי אסטרטגיה בריאה למדען היא לשתוק לגבי דבר שעליו אין לו ידע  .12

) שגויה 2) שגויה מפי שמשה לטעה לפיה הוא אמר שזוהי אכן האסטרטגיה של מדעים. תשובה (1ודאי. תשובה (

ו הוא לא ישמע חסר ידע לגבי אותו מפי שמשה לטעה לפיה אם מדען ישתוק לגבי דבר שהוא לא בטוח לגבי

  ) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה כלל אין וודאות במדע. 4ושא. תשובה (

  ) כוה מפי שהיא חוזרת על האמר במשפט המקורי. זו התשובה הכוה.3תשובה (

  ).3התשובה הכוה היא (

י שמתואר בפסקה השייה, הן מייצרות המחבר מכה את תולעי המשי "האריסטוקרטיות שבתולעים" מכיוון שכפ .13

  סיבים המשמשים ליצירת בד המשי היוקרתי. 

 ).4התשובה הכוה היא (

לפי הפסקה השייה, כאשר אשת הקיסר הפילה את הגולם לתוך מים חמים, גדיל של משי יצא ממו, וכך למעשה  .14

  תגלה המשי לראשוה.

 ).2התשובה הכוה היא (

וד בין התולעים עליהן המחבר הולך לדבר לעומת תולעי המשי האריסטוקרטיות עליהן הביטוי משמש ליצירת יג .15

דיבר עד עתה. יתן להבין זאת מהעובדה שבפסקה האחרוה מתוארות תולעים "צועות" שמשמשות פעמים רבות 

  כפיתיון לדגים, וזאת בהשוואה לתולעי המשי שמייצרות בד יוקרתי.

 ).1התשובה הכוה היא (

הן מערבבות את האדמה (שורה  :השלישית מוזכרות הסיבות לכך שהתולעים הפשוטות זוכות להערכה בפסקה .16

) והן מעשירות את האדמה באמצעות שבירה של חומרים אורגיים 14), הן משמשות כפיתיון לדגים (שורה 16

  ). לעומת זאת, בקטע לא מצוין שהן מצליחות להחלים אם הן חצות לשיים.16-17(שורות 

 ).3התשובה הכוה היא (

בציטוט המובא בפסקה האחרוה אמר כי לא קיימים הרבה בעלי חיים אשר מילאו תפקיד כה חשוב בהיסטוריה  .17

של העולם כפי שמילאו אותם יצורים פשוטים. לכן, יתן להסיק שהמחבר מצטט את דארווין על מת לגרום 

  . לקורא להבין את חשיבות התולעים ואת תרומתן לעולם

 ).2התשובה הכוה היא (

מטרת הפסקה הראשוה להבליט את השוי שבין הביצים הרגילות (כאלה שאוכלים בארוחת הבוקר או כאלה  .18

  שמכיים בעזרתן עוגה) לבין ביצים מיוחדות כמו ביצת הפברז'ה יוצאת הדופן.

 ).2התשובה הכוה היא (

ראתה כמו ביצה פשוטה, אלא שבתוכה היה חלמון  על פי הפסקה השלישית, הביצה קראה כך מכיוון שהיא .19

  ) מוזהבת. henמוזהב ובתוכו תרגולת (

 ).3התשובה הכוה היא (

  בפסקה הרביעית מוזכרים אשים שלכבודם יוצרו ביצי פברז'ה. הסיכה אה פטרובה איה מוזכרת בקטע.  .20

 ).2התשובה הכוה היא (

ן שהדגש ביצירת תכשיטים צריך להיות על יצירתיות וחדשות ולא כפי שמצוין בפסקה האחרוה, פברז'ה האמי .21

על שימוש בתכשיטים גדולים ומהודרים, ולכן העובדה שביצי פברז'ה יקרות כל כך היא אירוית לאור 

  הפילוסופיה שלו. 

 ).1התשובה הכוה היא (

זכו לקבל ביצים כאלה ולבסוף לאורך הטקסט יתן למצוא תיאורים של יצירותיו של פברז'ה, שמות של אשים ש .22

  . Peter Carl Fabergéאמירה על שוויין של הביצים הללו בעולם, ולכן יתן להבין שהמחבר מתרשם מהיכולות של 

 ).4התשובה הכוה היא (

 


