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 7פתרון סימולציה              ניב רווח פסיכומטרי

  הצעה לפתרון: -מטלת כתיבה 

  
כיום, חוקי מדינת ישראל אוסרים על הימורים ומשחקי מזל, למעט אלו הנערכים דרך 

מפעל הפיס והטוטו, אשר קיבלו היתר מיוחד מן המדינה. לאחרונה נשמעים קולות 
  .והפעלתם של בתי קזינו בישראלהתומכים בשינוי החוק לטובת בנייתם 

  5 

אלו התומכים בשינוי החוק הקיים יכולים לטעון כי במציאות של ימינו פועלים באופן 
בלתי חוקי מספר רב מאוד של בתי הימורים, כך שהיקף ההימורים הבלתי חוקיים עשוי 

סכום, שאגב, לא משולמים עליו מיסים   -להסתכם אפילו במיליארדי שקלים מדי שנה 
עצם היותו מוסתר מן הרשויות. לשיטתם, אין להעלים עין מהתופעה, אלא יש לפעול מ

 10להסדרת ההימורים בישראל כך שיהיו תחת פיקוח המדינה ורשויות החוק, ואף יניבו הכנסה 

  .נוספת למדינה
  

לדעתי, הרחבת היתרי ההימורים בישראל היא מהלך שגוי. במקום להיכנע לפשע ולהשלים 
מספקת, עלינו להילחם בתופעת ההימורים. המדינה אחראית להגן על -עם האכיפה הלא

 15אזרחיה, ובדומה לחוקים אחרים המונעים מהאזרח לפגוע בעצמו, דוגמת החובה לחגור 

חגורות בטיחות בעת נסיעה, גם החוק האוסר על הימורים מגן על האזרח מפני פגיעה 
  .עצמית

  
תוך הפסדים כספיים ופגיעה רגשית בהם מהמרים רבים משתעבדים ומתמכרים להימורים, 

 20ובמשפחותיהם. עולם ההימורים הוא כמדרון חלקלק, שבו עלול המהמר לאבד שיווי 

משקל וליפול מטה. ההימורים עשויים להוביל את האדם לאבד את כל הונו, ולהיכנס 
למעגל של חובות כבדים, שביכולתו להשיבם רק אם יחזור לזכות במשחקי המזל השונים. 

  .ופעות שכאלו אינן נדירות או יוצאות דופן בשוק ההימוריםת
  

 25לכאורה, ניתן לטעון כי מיסוד ההימורים הוא מהלך חיובי שעשוי להוביל לצמצום הפשיעה 

הנלווית, כמו העלמת מס, סחיטה באיומים של בעלי חוב, הלוואות ב"שחור" וכדומה. 
בות מיסוד ההימורים, אכיפתם לדעתי, גם אם תחומי פשיעה מסוימים אכן יצטמצמו בעק

תהיה קשה ומסובכת הרבה יותר. הכשרת ההימורים בחוק פותחת דלת עבור העוסקים 
חוקיות -באותם פשעים "נלווים", ומאפשרת להם להסתיר את פעילויותיהם הבלתי

 30מאחורי חזית חדשה, לכאורה מהוגנת וחוקית. כך למעשה, הענקת לגיטימציה לתעשיית 

לתת הכשר לעסקים שימשיכו לפעול גם במישורים שהחוק אינו מתיר ההימורים עתידה 
   .ושלא בא להסדיר

  
גם הטענה כי הקמת בתי קזינו בישראל תוביל לפיתוח התיירות אינה מקובלת עלי. 

 35אמת, לתיירות החוץ בישראל חשיבות רבה, ואין ספק כי היא עשויה לשפר את הכלכלה 

ה מקדשת את האמצעים, ולגליזציה של הימורים הישראלית. עם זאת, לדעתי, המטרה אינ
אינה הדרך הנכונה לקדם את הכלכלה הישראלית. אני סבור כי קיימות דרכים אחרות 
לבסס את ענף תיירות החוץ בישראל, שאינן טומנות בחובן פגיעה כלכלית, חברתית או 

  .מוסרית באזרחי המדינה
  40 

לסיכום, אזרחים המעוניינים להמר יכולים לעשות זאת בצורה חוקית, מפוקחת ומוסדרת 
דרך מפעל הפיס והטוטו, או לעשות זאת במדינות אשר מתירות זאת בשטחן. הנזק הצפוי 
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כתוצאה מהרחבת שוק ההימורים בישראל הוא רב ומשמעותי מהתועלת הטמונה בה, 
רים הם מכשול של ממש, בעודם מבטיחים את ובמיוחד לשכבות החלשות, שעבורן ההימו

 45.הישארותן במעגל העוני
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 1פרק 

 

ס"מ. היקף המלבן  10-בריבוע כל הצלעות שוות, מכאן שאורכה של צלע הריבוע בכל אחד מן הריבועים שווה ל .1

60106-וה לפעמים צלע הריבוע, לפיכך היקף המלבן שו 6-מורכב למעשה מ   סמ"ר. ⋅=

  ). 2התשובה הכוה היא (   

 

את מחיר שקלים ממחיר המלפפון, ולכן וכל לסמן  2-מחיר העגבייה גדול בכי תון  .-xסמן את מחיר המלפפון ב .2

2x-ב העגבייה , לפיכך וכל לבות משוואה:  ,-12תון שסכום המחירים של עגבייה ומלפפון שווה ל +

2 12x x+ + = ,2 10x 5xוקבל:   ,-2חלק את שי אגפי המשוואה ב= מסיקים כי מחירו של . מכאן, או =

5שקלים ומחירה של עגבייה הוא  5מלפפון הוא  2 7+ עגביות ומלפפון  2שקלים. כעת, מצא את המחיר של  =

1 :2 7 5 19⋅ +   שקלים.=

  ). 4התשובה הכוה היא (

  
                                                                                                                                      

  .45°בת היא הבסיס מזוויות אחת כל שוקיים ושווה זווית ישר במשולש  .3

  .360° הוא במעגל זוויות סכום

  :ש ומכאן שוקיים ושווה זווית ישר משולש של בסיס זוויות 4 כולל המשותף הקודקוד

4 45 360α + β + γ + δ + ⋅ ° = 360: וקבל אגפים עביר. ° 4 45 180α + β + γ + δ = ° − ⋅ ° = °.  

 ).4( היא הכוה התשובה

 

בכיווים מוגדים ולכן הם מתקרבים אחד לשי, ולמעשה מצמצמים את המרחק בייהם. על כן, יוסי וטלי וסעים  .4

1203090או צריכים לחבר את המהירויות שלהם, כדי למצוא את מהירותם המשותפת: =+  .  

ק"מ. כדי למצוא את הזמן עד לפגישה  חלק  180או יודעים שהמרחק המשותף שהם יעברו עד רגע הפגישה הוא    

את המרחק במהירות המשותפת של שיהם :  
2

1
1

120

180
=.  

  ).3התשובה הכוה היא (   

  

: חסר xפשט את המשוואה ובודד את העלם  .5
8

7
 :משי אגפי המשוואה וקבל 

8

12 =−x.  

זכור כי 
2

2 1

x
x . כעת, לפי חוקי חזקות קבל −=

8

11

2
=

x
8, ולכן: 

2 =x י האגפיםעל ידי הוצאת שורש מש .

  .8=xקבל:  

  ).3התשובה הכוה היא (   

 

גדולה פי  �200-השווה ל BODמזווית היקפית השעת על אותה הקשת, מכאן שזווית 2זווית מרכזית גדולה פי  .6

�שווה  BCD. לפיכך, זווית  BCDמזווית  2

�. במרובע החסום במעגל סכום הזוויות הגדיות שווה 100

, לכן, 180

���-שווה ל BAD. זווית �180-שוות ל BCD-ו BADסכום הזוויות 

80100180 =−.  

  ).1התשובה הכוה היא (   
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ההטלות תתקבל תוצאה שוה. בהטלה הראשוה יכולה להתקבל כל תוצאה, כך  4עליו למצוא את הסיכוי שבכל  .7

כל מספר למעט המספר  -אופציות שיקיימו את התאי 5ואיה משפיעה. בהטלה השייה יש  1שההסתברות היא 

בהטלה הראשוה, כך שההסתברות היא  שהתקבל
6

5
אופציות שיקיימו את התאי, כך  4. בהטלה השלישית יש 

שההסתברות היא 
6

4
אופציות שיקיימו את התאי, כך שההסתברות היא  3. בהטלה הרביעית יש 

6

3
. בסך הכול, 

ההסתברות היא 
18

5

2

1

3

2

6

5

6

3

6

4

6

5
=⋅⋅=⋅⋅.  

  ).3התשובה הכוה היא (

 

ושים לב כי השבר   2-שווה לכל הפחות ל aזכור כי ): 1תשובה ( .8
c

b
הוא שבר בו המוה קטן מהמכה ולכן תמיד   

. בסה"כ, הביטוי 1-קטן מ
c

b
a -שווה לכל הפחות ל −

c

b
>1-וכיוון ש 2−

c

b
 תשובה זו תמיד גדול הביטוי שבאז   

  הכוה.. זו התשובה 1-מ

   . יתן לראות זאת גם על ידי 1-, ובמקרה כזה הביטוי כולו קטן מa-קטן מ b-ל cיתכן שההפרש בין  ):2תשובה (

וקבל   a ,3=b ,4=c=2הצבה: ציב 
2

1

2

34
=

−
=

−
a

bc
  פסלת. ההתשוב. 

baגדול מהסכום  c-יתכן ש): 3תשובה ( . יתן לראות זאת גם על ידי 1-, ובמקרה כזה הביטוי כולו קטן מ+

וקבל  2=a ,3=b ,10=cציב  הצבה: 
2

1

10

5

10

32
==

+
=

+
c

ba
  פסלת. התשובה. 

יתכן שהמה  ):4תשובה (
a

c
. יתן לראות זאת גם על ידי הצבה: 1-, ובמקרה כזה הביטוי כולו קטן מb-גדולה מ 

253וקבל   2=a ,3=b ,10=cציב 
2

10
3 −=−=−=−

a

c
bו גדול מו איהתשובה ולכן  1-, הערך שקיבל

  פסלת. 

  ).1התשובה הכוה היא (

 

גרם וכי כמות הבצק במקרר  600ממבט אל התרשים יתן לראות כי כמות הבצק הדרושה להכת פיצה אחת היא  .9

900-לכן, לאחר הכת פיצה אחת כמות הבצק במקרר תהיה שווה ל .גרם 900היא  600 300−   גרם. =

  ).3( היא הכוה התשובה
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 50%-מ פחות מהווה משקלו האם ובדוק רכיביו מבין ביותר דולהג הוא שמשקלו הרכיב את בחן מאכל כל עבור .10

  .המאכל רכיבי כלל ממשקל

 מכיוון. גרם 1500 הוא הרכיבים כלל משקל. גרם 600 ומשקלו ביותר הגבוה המשקל בעל הרכיב הוא בצק :פיצה

-ש
600

50
1500

  .התאי את מקיים זה מאכל כי סיק >%

 מכיוון. גרם 900 הוא הרכיבים כלל משקל. גרם 500 ומשקלו ביותר הגבוה המשקל בעל הרכיב הוא בצק :פסטה

-ש
500

50
900

  .התאי את מקיים לא זה מאכל כי סיק <%

. גרם 490 הוא הרכיבים כלל משקל. גרם 250 ןומשקל ביותר הגבוה המשקל בעל הרכיב ןה פטריות :חביתה

-ש מכיוון
250

50
490

  .התאי את מקיים לא זה מאכל כי סיק <%

 ).1( היא הכוה התשובה

 

  ה ביותר באותו טור:עבור על כל אחד מהטורים ובדוק מה המאכל המצא במקרר שכמותו היא הגדול ,ראשית .11

  .ב עגביותרוטגרם  400 -1טור 

  גרם חסה. 400 -2טור 

  גרם ביצים. 500 -3טור 

  גרם בצק.  900 -4טור 

הוא מעויין להכין חביתה ולשם כך  ,. כעתהחגיגי משתמש רועי בכל הכמות של רכיבים אלולצורך הכת המאכל 

עליו להשתמש בביצים, חמאה, פטריות ומלח. מבין רכיבים אלו עשה שימוש בכל כמות הביצים המצאת במקרר 

ם ביצים כדי שיוכל להכין גם חביתה וגם את המאכל גר 200לצורך הכת המאכל החגיגי, ומכאן שלרועי חסרים 

  החגיגי.

  ).1( היא הכוה התשובה

 

4 ישה"כ בס כן ועל רכיב לבחירת שוות אפשרויות שלוש יש טור בכל .12
3 3 3 3 3 81⋅ ⋅ ⋅ =   .להרכיב שיתן מאכלים =

  ).4( היא הכוה התשובה

 

שקלים. כל תשלום  400-שקלים והתשלום הראשון שווה ל 3000 -על פי התוים, מחירו של השואב אבק שווה ל .13

שקלים. כדי למצוא את מספר התשלומים שיוי שילם בדוק את התשובות תוך כדי התחשבות  100-גדול מקודמו ב

  בכלל זה.

3000800700600500400): 1תשובה (    התשובה הכוה, ולכן אין צורך לבדוק את שאר . זו ++++=

  התשובות.

  ).1התשובה הכוה היא (   
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. בוסף, bהוא כפולה כלשהי של  aשווה לאפס, וכל להסיק כי  b-ב aלפי התון האומר כי שארית החלוקה של  .14

. בוסף, b-בהכרח שוה מאפס ושוה מ  ,aסיק כי 1-מספרים שלמים, שוים וגדולים מ b-ו aמכך שתון כי 

abכיוכל להסיק  הוא המחלק, ואם המחלק גדול מהמחולק השארית איה שווה  b-הוא המחולק ו a, שכן >

baלאפס. לכן, גם  abהוא ביטוי חיובי ולעומת זאת  − הוא ביטוי שלילי, כי מחסרים בו את המספר הגדול  −

  ן הוא הביטוי הקטן ביותר מבין התשובות.מהמספר הקטן. לכ

  ).4התשובה הכוה היא (   

 

) הקודות את שמחבר הישר על השעת ההיקפית הזווית כי לראות יתן  .15 )0 )-ו ,6 )8 ראשית ( ישרה זווית היא ,0

 ועל, המעגל קוטר הוא זה מיתר אזי ישרה זווית היא מיתר על השעת כלשהי היקפית זווית אם כלל פי על ). הצירים

) הקודות את המחבר הישר כן )0 )-ו ,6 )8  הוא הקוטר אורך פיתגורס משפט לפי. קוטר הוא ,0

2 2
6 8 100 10+ =   .5 הוא המעגל שרדיוס ומכאן, =

 שטחו את לחשב עליו הכהים השטחים סכום את למצוא כדי, כן ועל חצאים לשי התון המעגל את מחלק הקוטר

 והקודות הראשית הם שקודקודיו הזווית ישר המשולש שטח את ממו ולחסר) המצורף בסרטוט(A המעגל חצי של

( )0 )-ו ,6 )8 0,.  

 הוא מעגל חצי שטח
2

21 5 25

2 2 2
r

π ⋅ π
π =  הוא הזווית ישר המשולש ושטח =

6 8
24

2

⋅
 השטחים סכום כן ועל =

 הוא הכהים
25

24
2
π −.  

  ).2( היא הכוה התשובה   

 

  אחרת לפתור אותה. החישוב בשאלה מסובך יחסית, ולכן יש צורך למצוא דרך .16

, כלומר וכל להציג את התרגיל כך: -18ראה שמשי אגפי פעולת החיסור ישם שי איברים אשר מכפלתם שווה ל   

?=⋅⋅−⋅⋅ ). כעת, וכל להוציא גורם משותף 205018235018 )5018 משי אגפי פעולת החיסור וקבל:  ⋅

( ) ( ) 2700390020235018 =⋅=−⋅⋅.  

 ).3התשובה הכוה היא (   

   



- 7 -  
 

 7פתרון סימולציה              ניב רווח פסיכומטרי

  

, אז אי השוויון 0-היה חיובי או שווה ל x. כמו כן, אם 0-הוא שבר או שווה ל xוכל להסיק כי  x>1לפי התון  .17

xxx 01הוא שבר שלילי, כלומר   xלא היה מתקיים. לכן וכל להסיק כי  2+> <<− x .  

הוא מספר חיובי (כי כשמעלים מספר שלילי  2x -שלילי וש 3xהוא מספר שלילי וכל לקבוע כי גם  x-מכך ש   

23בחזקה זוגית מתקבל מספר חיובי), ולכן בהכרח מתקיים  xx <.  

 , מצב הסותר את התאי שמצאו לפי התון בשאלה.x<0משי אגפי המשוואה קבל  xאם חסר  :)1תשובה (   

  התשובה פסלת.

  התשובה פסלת. שלילי, ולא ייתכן כי מספר שלילי כלשהו יהיה גדול ממספר חיובי. x :)2תשובה (   

) מתקבל שבר קטן יותר, 1-בחזקה מסוימת (הגדולה מ 1-כאשר מעלים מספר שערכו המוחלט קטן מ :)3תשובה (   

אז  x>1 -לכן בגלל ש
3

x הוא שבר הקטן מ-xבגלל ש .- x  3הוא שלילי, אזxx   התשובה פסלת. .>

  ).4התשובה הכוה היא (   

  

 שילם יוגב כי תון. מתן של המה מחיר את y-וב יוגב של המה מחיר את x-ב סמן - ראשוה דרך .18
1

2
 מהסכום 

 כלומר, מתו שעלתה
2

x
 של  המה עלות שארית את שילם הוא הוא כלומר, הארוחה הוצאות שאר את שילם ומתן 

( יוגב
2

x
  ). y( שלו המה מחיר ואת) 

 פי שילם מתן כי תון
5

3
: בהתאם משוואה בה. מיוגב 

52

3

2

x
y

x

+
בצע כפל בהצלבה וקבל: .  =

3 5
3

2 2

x x
y+ = .

3וקבל:  2כפול את שי אגפי המשוואה פי  6 5x y x+  ,6כס איברים דומים: = 2y x= חלק במצא ש 2-וו-

3y x= :ות הואו מסיקים כי היחס בין מחירי המ1. מכאן, א 3:.  

 את מקיימים אשר אקראיים ערכים להציב וכל עצמם בערכים ולא ביחסים עוסקת שהשאלה מכיוון - הישי דרך   

 פי שילם מתן כי תון. הדרוש היחס את למצוא ובאמצעותם השאלה תוי
5

3
 שילם מתן כי להיח וכל ולכן מיוגב 

  .שקלים 3 שילם ויוגב שקלים 5

 רק שילם יוגב כי תון
1

2
2 לשלם אמור היה יוגב כלומר, לשלם אמור היה אותו המקורי מהסכום  3 6⋅   .ח"ש =

 גם שילם מתן, לשלם אמור היה אותו המקורי לסכום בוסף
1

2
 שהסכום מכאן. יוגב לשלם אמור היה אותו מהסכום 

 חיסור לאחר כלומר( לשלם עליו שהיה המקורי
1

2
 הוא) מתן שילם אותו הכולל מהסכום יוגב של המה ממחיר 

5 3 2−   .ח"ש =

 הוא יוגב שהזמין המה למחיר מתן שהזמין המה מחיר בין היחס
2 1

6 3
=.  

  ).3( היא הכוה התשובה   
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ראשית, חשב את שטח הבסיס של הפירמידה. בסיס הפירמידה הוא ריבוע אשר חסום בתוך מעגל (בסיס הגליל).  .19

ושטח הריבוע הוא:  2-. כלומר, צלע הריבוע שווה ל2כאשר ריבוע חסום במעגל צלעו שווה לרדיוס המעגל כפול 

222 =⋅.  

כעת, מצא את גובה הפירמידה השווה לגובה הגליל. פח הגליל שווה למכפלת הבסיס בגובה הגליל. חשב את שטח    

π⋅2r:( π=π⋅2(הבסיס של הגליל על ידי וסחת שטח המעגל 
. כדי למצוא את גובה הגליל חלק את פח הגליל 1

18התון בשטח בסיס הגליל: 
18

=
π
π

 .  

3 :12חשב את פח הפירמידה על ידי מכפלת שטח בסיס הפירמידה בגובה הפירמידה, חלקי    
3

36

3

218
==

⋅
 .  

  ).2היא ( התשובה הכוה   

 

  כיוון שתוות בשאלה שתי קבוצות שוות של איברים, או מביים כי עליו לבצע ממוצע משוקלל. .20

ממוצע משוקלל הוא ממוצע שבו מובא בחשבון משקלו היחסי של כל אחד מהערכים בקבוצה. לפיכך, אם דע מה 

, וכל לחשב את הממוצע של מספר העלים בגיתו b-ל aהיחס בין הערכים בקבוצה התוה, כלומר מה היחס בין 

  של בי.

שבר, מייצג למעשה את היחס בין המוה והמכה, ולפיכך הביטוי 
a

b
  מייצג את היחס בין עצי הפרי לעצי הוי.  

לדוגמה, אם 
2

3

a

b
2, אזי היחס בין עצי הפרי לעצי הוי הוא  = . כעת, וכל לחשב את הממוצע המשוקלל: :3

2 140 3 170 280 510 790
158

5 5 5

⋅ + ⋅ +
= = =.  

 ).4התשובה הכוה היא (
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 2פרק 

1. )1 (circle - מעגל   

)2 (option – ברירה, אפשרות   

)3 (uniform -  מדים  

)4(organ  - איבר   

  בעולם. הגהה שירותיהצבעויים ביותר מבין כל  מדיםלשומרים השוויצרים בוותיקן יש את ה

  ).3התשובה הכוה היא (

  

2. )1 (through – באמצעות, דרך   

)2 (before - ילפ   

)3 (despite -  למרות  

)4 (against - גד   

 ותהיה משותק בתאהעובדה שהוא  למרות, כבר מתכן לחזור לרכיבה מפורסם אופיים רוכב, אשטון מרטין

  .רכיבה

  ).3התשובה הכוה היא (

  

3. )1 (equipped -  מצויד  

)2 (mocked – חוקה, ללעג הושם  

)3 (royal - לכותימ  

)4 ( tough – קשוח, קשה   

  בחיישים אשר יהיו מסוגלים לזהות הן סכות קרובות והן סכות רחוקות. מצוידיםבעתיד, רכבים יהיו     

  ).1הכוה היא ( התשובה

4. )1 (appointed -  ה, הוצבממו  

)2(split  -  מפוצל, לפצל  

)3 (busted – עצר התפוצץ ,  

)4(constructed  -  הב  

  משך חמש שים.בלשרת החוץ של האיחוד האירופי, תפקיד אותו מילאה  מותהקתרין אשטון  2009-ב   

  ).1התשובה הכוה היא (

5. )1 (accelerate -  להאיץ, להחיש  

)2(chase  -  לרדוף, מרדף  

)3 (riddle –חידה, חידה לחוד  

)4 (permeate - לחדור  

  כוויות. של ןריפויהאצת הג'ל המצוי בתוך צמח האלוורה היו תרופה עממית ידועה ל

  ).1התשובה הכוה היא (

6. )1 (Committee -  ועדה  

)2( Welfare – רווחה, סעד   

)3 (Treason - בגידה   

)4(Mission  - משימה  

  הובל הורווגית. ועדתידי חמשת חברי הקבוצה הידועה בשם  עלבפרס ובל לשלום בחר  הזוכה

  ).1התשובה הכוה היא (
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7. )1 ( intermediate- י, אמצעיולגשר  ;בי  

)2( incorrect -  כון לא  

)3 (impressive - מרשים   

)4(inaccessible  - גי ש לא  

, כך שאף אחד לא יכול גישים בלתישבעבר היו  אתר איטרט חדש מאפשר כעת לכל אחד לחפש תיקים פליליים

  להסתיר את העבירות הקודמות שלו.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

8. )1( conductive - מוליך; מועיל  

)2(sumptuous  -  מפואר, מהודר  

)3 (prevalent - פוץ ,שכיח  

)4( transient – ארעי, יזמ   

  בת עשר מות על מת לחגוג את פתיחת המסעדה החדשה. מפוארתהשף הכין ארוחה 

  ).2התשובה הכוה היא (

  

  .במים למחסור מצמחים יותר פגיעות חיות משמעות המשפט המקורי: .9

    מים יכולים להזיק לצמחים יותר מאשר לחיות. התשובה  –זו מציגה טעה שוה מזו המקורית  תשובה ):1תשובה (   

 פסלת.     

תשובה זו חוזרת על האמר במשפט המקורי בשיוי יסוח: ללא מים, חיות מצויות בסכה גדולה יותר  ):2( תשובה

 צמחים. זו התשובה הכוה.  מאשר

צמחים מתים מהר יותר מחיות ללא מים. התשובה  –ה הפוכה לזו המקורית תשובה זו מציגה טע ):3( תשובה

 פסלת. 

 תשובה זו מציגה טעה בדבר קלות הגישה למים של הצמחים ובעלי החיים. התשובה פסלת.  ):4( תשובה   

  ).2התשובה הכוה היא (   

  

-ההסכם החדש שהוצע על ידי עורך הדין של החברה היה לא הרבה יותר מאשר עיבוד משמעות המשפט המקורי: .10

  להצעה שהמוחים דחו לפי כן.  מחודש  

תשובה זו מוסיפה טעה לפיה הדמיון בין ההצעה החדשה לישה הוא תכסיס מכוון, וכן כי ההסכמים  ):1תשובה (   

 . התשובה פסלת.זהים היו  

ת על האמר במשפט המקורי בשיוי יסוח: עורך הדין של החברה הציע הסדר חדש אשר תשובה זו חוזר ):2תשובה (

 essentially" -ו"little more than a reworking" היה זהה בעיקרו לזה שהמוחים סירבו לקבל זה מכבר. הביטויים 

the same as" ותר החוזה כפי שהיה. זו התשובה ה יהם את הרעיון כי בבסיסוה.מבטאים שכו  

תשובה זו מוסיפה טעה לפיה עורכי הדין של שי הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה בייהם לגבי  ):3תשובה (

  הצעה מוסכמת. התשובה פסלת.

תשובה זו מוסיפה טעה שלא הוזכרה במשפט המקורי, לפיה החוזים שהציע עורך הדין אים הוגים,  ):4תשובה (

  המוחים כבר דחו את ההצעה החדשה. התשובה פסלת.  וכי

  ).2התשובה הכוה היא (   
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 .חייהם לאורך אשים משרתות בילדות הרכשותכספים -יהול מיומויות משמעות המשפט המקורי: .11

 שימושיותתשובה זו חוזרת על האמר במשפט המקורי בשיוי יסוח: אדם משיג מיומויות  ):1( תשובה

  להל כספים כילד. זו התשובה הכוה.יש לכל החיים על ידי למידה כיצד 

 הרגלי על להתגבר העוזרת בבגרות למידה בדבר לטעה המקורית הטעה את משה זו תשובה ):2תשובה (

  .פסלת התשובה. ילדות

וש מיומויות ללמוד את המיומויות בילדות על מת לרכ חובהמוסיפה טעה לפיה  זו תשובה): 3תשובה (

  יהול כספים. התשובה פסלת.

  פסלת.  התשובה .כסף הרבה עם ילדים בדבר טעה מוסיפה זו תשובה ):4( תשובה

  ).1התשובה הכוה היא (

 האידפדט, אחרים לעיתוים בהשוואה שלו הדירה ליטרליות הודות משמעות המשפט המקורי: .12

 .הפוליטיים המחות כל בקרב רחבה מפופולאריּות הה טיימס

. פוליטיקה על מדווח איו העיתון לפיהמשה את הטעה המקורית לטעה  זו תשובה ):1תשובה (

  .פסלת התשובה

 מסוף שהיה(ומכאן  ליטראלי הפך העיתון לפיה אירועים השתלשלות מציגה זו תשובה): 2תשובה (

  . התשובה פסלת. שלו הפופולאריות גברה וכך) פוליטית

תשובה זו משה את הטעה המקורית לטעה לפיה העיתון מושך קוראים שהים יטראליים,  ):3( תשובה

  בעוד שבמשפט המקורי טען כי העיתון מושך קוראים מכל המחות. התשובה פסלת. 

 בשוה אשר, טיימס האידפדט: יסוח בשיוי המקורי במשפט האמר על חוזרת זו תשובה ):4( תשובה

המקורי:  שפטבמ .הפוליטי הספקטרום כל של לאורכו פופולרי, יטרלית גישה על שומר העיתוים מרוב

impartiality יטרליות, אי משוא =-יםפ; broad appeal משיכה רחבה, פופולאריות =;  persuasion  =

  זו התשובה הכוה. טייה, אמוה, תפיסה (לרוב פוליטית או דתית).

  ). 4( התשובה הכוה היא

  

 ) איו מוזכר בקטע כתכוה הדרשת לחוקרי מערות. being adventurousחוש הרפתקות ( .13

ת כולן ומוזכר – being disciplined -) 4ותשובה ( – being strong -) 3( תשובה - being professional -) 1( תשובה

  . התשובה פסלת. 5-4 ותבשורכתכוות דרושות 

  ).2( היא הכוה התשובה

  

14. יה היא להסביר את מה שגרם לסטון ליצור את ימטרת הפסקה השDepthX :תקל לאחרלא אליהם במקומות ש 

  .הזה הרכב את יצרה שבבעלותו החברה ולכן) 8 שורה( בחקירותיו להמשיך חוש היה הוא, להגיע היה יכול

  ).4( היא הכוה התשובה

  

. רכב זה Stone Aerospace הוא רכב עצמאי מתקדם אשר פותח על ידי חברת DepthXפי הפסקה השייה,  על .15

השלישית מתואר כי  בפסקהמסוגל להמשיך בביצוע מחקרים במקומות שבי אדם אים מצליחים להגיע אליהם. 

  .מערות בחקר תפקודו מתואר וכן, עצמאית בצורה להתייד יכולהרכב 

  ).3התשובה הכוה היא (

  

ביותר  העמוקלמקומות בהם קיימים תאים קיצויים (הבולען  אותכדוגמ צגותואטרקטיקה מומקסיקו  .16

  . DepthXבהם פעל  אשרבאטרקטיקה)  קבוע קרח כיסויבעל  אגםבמקסיקו, 

  ).1( היא הכוה התשובה
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ביית מתקן שיוכל לקדוח לעומק  -חלום חדש  הגשיםבפסקה האחרוה מסופר כי ביל סטון פועל יחד עם אס"א ל .17

  , על מת לחפש שם חיים. יופיטר הלכת כוכב של ירחשל קילומטרים על 

 ).4( היא הכוה התשובה

  

 את לקורא להדגים היא המשפט מטרת. בו הפסיד ולכן המשחק על הרגע חשב הראה ככל הקורא, זה משפט פי על .18

  .המשתתף את פוסלת המשחק על מחשבה שכל העובדה את ולהדגיש פועלים המשחק חוקי שבו האופן

  ).3( היא הכוה התשובה

  השלישית מצוין כי המשחק מקושר לתיאורית התהליך האירוי אשר עוסקת בדרך בה או מסים להיפטר  בפסקה .19

משווים את המשחק למצב הפסיכולוגי העדין שלאחר טראומה ה ישממחשבות אובססיביות. לאחר מכן אמר כי 

רגשית משמעותית, כמו אובדן של אדם אהוב, בה האדם שחווה אובדן מסה ככל שביכולתו להפסיק להיזכר 

בטראומה על מת להמשיך הלאה. מכאן שהדוגמה הזו יתת על מת לקשר בין המשחק לתיאורית התהליך 

  האירוי. 

  ).4( יאה הכוה התשובה

  

הרביעית, כדוגמה למקרה שבו המשחק הפך לתופעה משמעותית, מסופר על תיכון באוהיו שהחרים את  בפסקה .20

 שהתחילזו היא דוגמה לטווח ההשפעה של המשחק,  –המשחק מכיוון שהפריע למהלכם התקין של שיעורים 

רך בה יש לשחק את המשחק ואין בה . אין בדוגמה זו הוראות לדבאוהיו בתיכויםהפרעה  מהווה וכיום באגליה

 אוהיו כולה מתגדת למשחק או כיצד המשחק התהווה במקור. מדיתבכדי להראות כיצד 

  ).1( היא הכוה התשובה

  

21. proliferation  =יתן להבין זאת גם מההקשר מהירה התרבות, התפשטות .–  למהירות מתייחסהציטוט 

 .בעולם המשחק של התפשטותו

 .פסלת התשובה= הפרעה.  disruption ):1( תשובה

  .פסלת התשובה= החרמה, הרחקה.  banishment ):2( תשובה

  . זו התשובה הכוה. התפשטותspread =  ):3( תשובה

  = שימושיות. התשובה פסלת.  usefulness ):4תשובה (

  ).3התשובה הכוה היא (

  

 :14-13 תשור ):1( תשובה .22

"The Game does have real-life relevance: it seems to be related to a branch of psychology…" 

 כלומר, ישו קשר בין המשחק, הרלווטי לחיים, לבין הפסיכולוגיה. התשובה פסלת. 

הטקסט לא דן באסטרטגיות אפשריות שמאפשרות להקטין את הסיכוי להפסד במשחק. זו התשובה  ):2( תשובה

  הכוה. 

  "…One theory regarding The Game's origins": 7שורה  ):3( תשובה

  כלומר, הטקסט כן מציג תיאוריות אודות מקורות המשחק. התשובה פסלת. 

  :21-20 שורות ):4( תשובה

"In places where the game has taken hold, school blackboards and bathroom stalls will be full of graffiti…  

One high school in Ohio…" 

. כלומר, בטקסט מוצג שיעור באוהיו לתיכון אפילו הגיע, באגליה השוות התיאוריות פי על שהתחיל, המשחק

  ההתפשטות של השפעת המשחק. התשובה פסלת.

  ).2( היא הכוה התשובה
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  3פרק 

  .לתחהוא כלי המסייע  אזמל. לווטהוא כלי המסייע  מצפן .1

  משמשת לגיזום צמחים. לשתול היא פעולת טיעת הצמחים.מזמרה 

  אטב מסייע בפעולת תליית הכביסה לאחר שסיימו לכבס אותה.

  מים יתן למזוג מכלי קיבול אחד לכלי קיבול אחר.

  ).4התשובה הכוה היא (

  

  .קמטהוא מה שאין בו  חלק, כשם שעיקולהוא מה שאין בו  ישר  .2

  ביו לבין דבר אחר.זהה הוא מה שאין בו הבדל 

  דחוי הוא מה שהמועד שלו שוה לזמן מאוחר יותר.    

  רסיס הוא חלק משלם.    

  ).3התשובה הכוה היא (   

  

  .הצפהועד למוע  יקוז פתח, כשם שתאות דרכיםועד למוע  רמזור .3

  פריצה לכספת.בצע קשה ל

  את הדליקה.דליקה, אך הוא איו מוע על התרחשות גלאי עשן ועד להתריע 

  צוות חילוץ עשוי לעזור לאחר רעידת אדמה, אך איו מוע את התרחשותה. 

 ).3התשובה הכוה היא (

 

  .להסתכןהוא מישהו אשר לא והג זהיר , כשם שלהתעצבןהוא מישהו אשר לא והג ארך אפיים  .4

  מרדן הוא מישהו אשר והג להתקומם.

  ) על אשים.במהלך עבודתו מהיג וטה לפקוד (לתת פקודות

  עקשן הוא מי שקשה לשכע אותו.

  ).2התשובה הכוה היא (

  

  .בארמתוך  )מיםוזל (פירושו להוציא  לשאוב. פרימתוך  )מיץוזל (פירושו להוציא  לסחוט .5

  יתן לדלל צבע באמצעות מהילת הצבע בחומר וסף.

  הטייתה.לסכור פירושו ביית סכר, אשר מטרתו היא עצירת זרימת ההר או 

  לזלף פירושו לטפטף טיפה.

  ).2התשובה הכוה היא (

 

לעזור לאדם שמצא במצב  הזו פעולה שיכול לכוון, כשם שיגוןזו פעולה שיכולה לעזור לאדם שמצא במצב של לחם   .6

  . תעייהשל 

  ללמד זה להקות השכלה לאדם אחר.    

  אין דבר אותו יתן לשמוע בעת דממה. 

  לבשר זה להעביר ידיעה. 

  ). 4התשובה הכוה היא (

  

המשפט השי שאומרת יצה מתחיל במילה "ואמם", אותה אפשר להחליף במילה "ואכן". מכאן יתן להסיק כי  .7

לכן המשפט הראשון אמור לתת רקע לכך שהיא העדיפה לצאת לריצה מאשר  –המשפט השי תומך במשפט הראשון 

לפיו יצה קראה בשעות הבוקר תחזית לפיה  –) 1היחיד שמתאים לכך הוא זה שבתשובה ( לצפות בטלויזיה. המשפט

  היא צפויה להיות עירית, ואכן, בשעות הערב היא העדיפה לצאת לריצה.

 ).1התשובה הכוה היא (
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שגרמה  תשובה זו איה מחזקת ואיה מחלישה את המסקה, שכן המסקה של חי איה קשורה לסיבה): 1תשובה ( .8

  לחי לכאבי הבטן, אלא לגורם שהביא להיעלמותם. זו התשובה הכוה.

: כאב הבטן חלף לא בגלל הקפאין שבמכיל התה שמחליש את המסקה תשובה זו מציגה הסבר חלופי): 2תשובה (

  ששתתה חי, אלא משום שכאבי בטן הגרמים ממאכלים מטוגים והגים לחלוף לאחר שעה. התשובה פסלת.

תשובה זו מחלישה את המסקה, שכן היא מציגה מקרים דומים שבהם חי שתתה משקאות אחרים ): 3ובה (תש

עתירי קפאין, אך משקאות אלו לא עזרו להעלים את כאבי הבטן. מכאן, שכראה גורם אחר הוא זה שגרם 

  להתפוגגות כאב הבטן. התשובה פסלת.

מחליש את המסקה של חי, לפיו ַהֵּתה ששתתה חי הכיל מרכיב תשובה זו מוסיפה פרט וסף אשר ): 4תשובה (

וסף (תמצית חמוציות) אשר מבטל את השפעתו של הקפאין, ולפיכך לא יכול להיות שהקפאין הוא שגרם להיעלמות 

  כאב הבטן. התשובה פסלת.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

כהחת פלסטר על עורק ראשי מדמם, משל זה  שר האוצר בדבריו מדמה את המדייות החדשה של ראש הממשלה  .9

עליה (עורק ראשי מדמם  משפיע בקושי ולכן, בהרבה ממו הגדולה בעיה לפתור בכדי מספיק שאיו ועד להציג סיוע

זקוק להרבה יותר מפלסטר כדי לעצור את הדימום). מכך, יתן להבין כי שר האוצר חושב שהגדלת סכום הקס לא 

  ימי המס.תפתור את בעיית מעל

  ).3התשובה הכוה היא (

 

לגלות שלמרות שליאור מציג עצמו כאדם זהיר, הוא והג להשתתף במרוצי  לפי המשפט הראשון, מפתיע): 1תשובה ( .10

מכויות, כלומר יתן להבין שהדובר סבר שליאור אכן זהיר, כי האמין לדרך שבה הוא מציג עצמו ולכן הוא הופתע. 

של המשפט השי, שאמור למק את הפתעתו של הדובר, מכיל סתירה פימית. אם ידוע שהמרחק בין הצהרותיו 

ליאור למעשיו בפועל הוא קטן, לא יתן לומר שההתאמה בין הצהרותיו למעשיו היא מקרית בהחלט. התשובה 

  פסלת. 

לפי תשובה זו, אין זה מפתיע לגלות שלמרות שליאור מציג עצמו כאדם זהיר, הוא והג להשתתף  ):2תשובה (     

במרוצי מכויות. שכן, ידוע שקיים מרחק גדול בין הצהרותיו של ליאור למעשיו בפועל, כלומר, ליאור הוא אדם שלא 

  היא מקרית. זו התשובה הכוה.   -ו והג לומר את האמת, ולפיכך, אם ישה התאמה בין הצהרותיו של ליאור למעשי

לפי המשפט הראשון, אין זה מפתיע לגלות שליאור, שמציג עצמו כחובב סיכוים, והג להשתתף במרוצי ): 3תשובה (     

מכויות. המשפט השי, שאמור להסביר את העובדה שהדובר איו מופתע, מכיל סתירה פימית. אם ידוע שהמרחק 

ר למעשיו בפועל הוא גדול, אז לא יתן לומר שההתאמה בין הצהרותיו למעשיו היא איה בין הצהרותיו של ליאו

  מקרית. התשובה פסלת.

לפי המשפט הראשון, מפתיע לגלות שליאור, שמציג עצמו כפחדן, והג להשתתף במרוצי מכויות. לפי  ):4תשובה (     

הרותיו למעשיו של ליאור הוא גדול ולא מקרי, המשפט השי, שאמור למק את הפתעתו של הדובר, המרחק בין הצ

כלומר ליאור הוא אדם שלא והג לומר את האמת. אך אם ליאור הוא אדם שקרן, הרי שאין זה מפתיע שיצהיר 

  שהוא פחדן ולמרות זאת יעז להשתתף במרוץ מכויות. התשובה פסלת. 

  ).2התשובה הכוה היא (   
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לפי חלקו הראשון של המשפט, ראש שבט הסיפאקה עה בחיוב (חזר בו מכוותו לעות בשלילה) לדרישותיו  :)1תשובה ( .11

של מהיג השבט השכן. באם כך, לא מובן מדובר מערכת היחסים בין השבטים הגיעה לשפל חסר תקדים. צירוף הסיבה 

  "מאחר ש" איו מתאים. התשובה פסלת.  

סיפאקה עה בשלילה (לא חזר בו מכוותו לעות בשלילה) לדרישותיו של מהיג השבט למרות שראש שבט ה :)2תשובה (

  השכן המחלוקת ארוכת השים בין שי השבטים הגיעה אל סיומה. זו התשובה הכוה. 

אין יגוד בין העובדה שראש שבט הסיפאקה עה בחיוב (החליט שלא לעות בשלילה) לדרישותיו של מהיג  :)3תשובה (

ט המקביל, לבין העובדה שמערכת היחסים הקרובה בין שי השבטים הגיעה לשיאה. מילת היגוד "חרף" איה השב

 מתאימה. התשובה פסלת. 

אם ראש שבט הסיפאקה התכוון לעות בשלילה לדרישות מהיג שבט הטייארה, הרי שהמחלוקת בין  :)4תשובה (

השבטים אמורה דווקא להימשך. שי חלקי המשפט סותרים זה את זה. מילת הסיבה "בשל" איה מתאימה. התשובה 

 פסלת. 

  ).2התשובה הכוה היא (  

  

לפי המשפט הראשון, יש המתגדים לטעה לפיה הדרישה לכושר ביטוי גבוה בקרב ציגי מכירות איה ): 1תשובה ( .12

מוצדקת, כלומר הם סבורים שציגי מכירות צריכים להיות בעלי כושר ביטוי גבוה. המשפט השי מחזק את המשפט 

בין יחס ישר ואם ידוע שקיים  הראשון. אותם גורמים, סבורים שיכולת שכוע היא הכרחית לשם ההצלחה בתפקיד,

כושר ביטוי ובין יכולת שכוע, הרי שככל שלאדם יש כושר ביטוי גבוה יותר, כך יכולת השכוע שלו גבוהה יותר. על 

   כן, הדרישה שציגי המכירות יהיו בעלי כושר ביטוי גבוה מוצדקת. זו התשובה הכוה.

לפי המשפט הראשון, יש המערערים על הטעה לפיה הדרישה לכושר ביטוי גבוה בקרב ציגי מכירות ): 2תשובה (     

היא מוצדקת, כלומר הם סבורים שציגי מכירות לא חייבים להיות בעלי כושר ביטוי גבוה. לפי המשפט השי, אותם 

בין כושר ביטוי ובין  יחס הפוךם גורמים סבורים שיכולת שכוע פוגעת בסיכויי ההצלחה בתפקיד, ואם ידוע שקיי

יכולת שכוע, הרי שככל שלאדם יש כושר ביטוי מוך יותר, כך יכולת השכוע שלו גבוהה יותר. אך כאמור, יכולת 

השכוע פוגעת בסיכויי ההצלחה בתפקיד ועל כן רצוי דווקא שלציגי השירות יהיה כושר ביטוי גבוה, בשוה ממה 

  בה פסלת.שטען בתחילת המשפט. התשו

לפי המשפט הראשון, יש הטועים שהדרישה לכושר ביטוי גבוה בקרב ציגי מכירות מוצדקת, כלומר ): 3תשובה (     

הם סבורים שציגי מכירות צריכים להיות בעלי כושר ביטוי גבוה. לפי המשפט השי, אותם גורמים סבורים שיכולת 

בין כושר ביטוי ובין יכולת שכוע, הרי  יחס הפוךע שקיים שכוע היא הכרחית לשם ההצלחה בתפקיד, אך אם ידו

שככל שלאדם יש כושר ביטוי גבוה יותר, כך יכולת השכוע שלו מוכה יותר. על כן, רצוי דווקא שלציגי המכירות 

    כלל לא יהיה כושר ביטוי גבוה, בשוה ממה שטען בתחילת המשפט. התשובה פסלת.

אשון, יש המצדדים בטעה לפיה הדרישה לכושר ביטוי גבוה בקרב ציגי מכירות איה לפי המשפט הר ):4תשובה (    

מוצדקת, כלומר הם סבורים שציגי מכירות לא חייבים להיות בעלי כושר ביטוי גבוה. המשפט השי סותר את 

יחס שקיים המשפט הראשון. אותם גורמים, סבורים שיכולת שכוע היא הכרחית לשם ההצלחה בתפקיד, ואם ידוע 

בין כושר ביטוי ובין יכולת שכוע, הרי שככל שלאדם יש כושר ביטוי גבוה יותר, כך יכולת השכוע שלו גבוהה ישר 

יותר. על כן, ציגי המכירות כן חייבים להיות בעלי כושר ביטוי גבוה, בשוה ממה שטען בתחילת המשפט. התשובה 

  פסלת.  

  ).1התשובה הכוה היא (    
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על פי הפסקה, גדל טען כי טעה אשר איה יתת להפרכה ואיה יתת להוכחה איה מסווגת כלא ): 1בה (תשו .13

  כוה. בפסקה לא אמר דבר בוגע לכוות של טעה שאיה יתת להוכחה על פי גדל. התשובה פסלת. 

הציג את העובדה שמלבד  ,1931השלמות הראשון של גדל שפורסם בשת -על פי הפסקה, משפט אי): 2תשובה (

חשבו  1931טעות היתות להפרכה וטעות היתות להוכחה, קיים סוג שלישי וסף של טעות. לפיכך, עד שת 

שגורל טעה מתמטית מסתכם באחת משתי אפשרויות מוגדות בלבד, יתן להוכחה או יתן להפרכה. זו התשובה 

  הכוה.

גדל עומד ביגוד לטעותיו של אפלטון, וקובע כי קיימות שלוש אפשרויות על פי הפסקה, משפטו של ): 3תשובה (

העומדות בפי הגורל של טעה מתמטית. מכאן או יכולים להסיק שאפלטון לא טען כי קיימות שלוש אפשרויות, 

לא יתן אלא שתיים בלבד, ולפיכך הוא לא היה יכול לטעון שהטעות מן הסוג השלישי, קרי הטעות אשר מחד גיסא 

להוכיח ומאידך גיסא לא יתן להפריך, הן אין כוות. זאת מכיוון שהוא לא טען שטעות אלו קיימות. התשובה 

  פסלת.

שלמות הראשון של גדל עזר לייסד את תחום מדעי המחשב. מכך, או מביים -על פי הפסקה, משפט האי): 4תשובה (

ת שאין יתות להפרכה ואין יתות להוכחה הייתה השפעה על שלהכרזתו של גדל בדבר הקיום של טעות מתמטיו

יסוד תחום זה. אך, ממידע זה איו יכולים להסיק האם בתחום מדעי המחשב כל הטעות הן מסוג זה או לא. 

  התשובה פסלת.

  ).2התשובה הכוה היא (

 

לא בעל שתי התכוות ביחד. לפיכך, כדי משעמם, אך  אועל פי דליה, כל סרט שאיו דובר אגלית חייב להיות ארוך  .14

שמשה יוכל לשלול את הטעה שלה הוא צריך לטעון כי הוא צפה בסרט שאיו דובר אגלית, ארוך ומשעמם או בסרט 

שאיו דובר אגלית שגם איו ארוך וגם שאיו מעיין. ממבט על התשובות ראה כי הסרט היחיד שמקיים אחד משי 

), שכן הוא איו דובר אגלית וגם איו ארוך (שכן, הוא קצר) וגם איו 3מוצג בתשובה (מצבים אלו הוא הסרט ה

  מעיין (שכן, הוא משעמם).

  ).3התשובה הכוה היא (

 

שים לב כי או מחפשים תשובה בה מתואר מצב שבו שפטו באופן שלילי את אופיו של אדם אחרי שקלע לאירוע   .15

  וץ לשליטתו.חסר מזל למרות שאירוע זה היה מח

בדוגמה המצוית באירוע זה לא טען כי אשתו של רחל שפטה באופן שלילי את אופיו, אלא טעה כי זו ): 1תשובה (   

אשמתו, בוסף למשה כן היה חלק באירוע (השאיר את דלתו פתוחה), לפיכך האירוע לא היה לחלוטין מחוץ 

  לשליטתו. התשובה פסלת.

מקרה המתאים ל"היפותזת העולם הצודק", שכן אורי טוען שהבוס של רון מתעמר בו תשובה זו מציגה ): 2תשובה (

בגלל שרון בעצמו הג להתעמר בילדים בעברו, לפיכך הוא מאמין כי כל אדם מקבל את מה שמגיע לו. באירוע זה לא 

רך הקורבן". תופעת ה"הפחתה בעאימה למצוין שהאירוע הוא מחוץ לשליטתו של רון, ולכן דוגמה זו לא מת

  התשובה פסלת.

תשובה זו מציגה מקרה בו אכן אדם קלע לאירוע חסר מזל (סופת הוריקן שהשמידה את ביתו של דב), ): 3תשובה (

אך אירוע זה לא היה בהכרח מחוץ לשליטתו של דב, כיוון שאביו הזהיר אותו מראש לכך. בוסף, אביו של דב לא 

 דב. התשובה פסלת.שפט את אופיו של  

תשובה זו מציגה מקרה בו אכן אדם קלע לאירוע חסר מזל שהיה מחוץ לשליטתו של מייקל (מייקל ): 4תשובה (

פצע בגלל שקלע לשטח שבו התרחש קרב בין כופיות עברייים). בעקבות ההשתתפות באותו אירוע חסר מזל חבריו 

רכרוכי). לפיכך, תשובה זו מציגה  שהוא כל על צביעמ הדבר כי של דב שפטו באופן שלילי את אופיו (חבריו טעו

  מקרה אשר מתאר את תופעת ה"הפחתה בערך הקורבן". זו התשובה הכוה.

  ).4התשובה הכוה היא (
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  בחן את התשובות ובדוק איזו מסכמת באופן הטוב ביותר את גישתו של דוידי. .16

ה "מסתכמת", כי תורתו של פרופסור אוסדון תורמת למדע בתשובה זו יתן להסיק, לפי השימוש במיל ):1תשובה (

קירוב בין המדע לכלל האוכלוסייה. מהפסקה המקורית יתן להסיק כי קיימים תחומים וספים  -רק באספקט אחד

  בהם היא תורמת והמרכזי שבהם הוא אכן קירוב בין המדע לכלל האוכלוסייה. התשובה פסלת.

דוידי אומר כי לא יתן לחבר בין אשים למדע באמצעות תאוריות מסובכות, ולכן רק תאוריות כמו זו  ):2תשובה (

של פרופסור אוסדון, אשר מתאפיית בפשטות ובגישות, ושזוהי מעלתה הגדולה, יכולות לעשות זאת. כמו כן דוידי 

כחה באמצעים מתמטיים, כמו זו של אומר במפורש כי לא יתן לבסס השערות חדשות בהסתמך על תאוריה שלא הו

  זו התשובה הכוה. אוסדון.

בקטע אכן כתוב שתורתו של פרופסור אוסדון פשוטה אך ביגוד לתשובה לא כתב כי היותה של  ):3תשובה (

תיאוריה פשוטה היא סיבה לכך שלא יתן להוכיחה באמצעים מתמטיים או לבסס עליה השערות. הסיבה שלא יתן 

  השערות חדשות היא העובדה שלא יתן להוכיחה באמצעים מתמטיים. התשובה פסלת.לבסס עליה 

לא כתב בפסקה מהי מטרת תורתו של פרופסור אוסדון אלא כתב כי לדעתו של דוידי היא איה יכולה  ):4תשובה (

מתמטיים.  להביא בשורות חדשות מכיוון שאין לבסס עליה השערות חדשות כל עוד לא היא לא הוכחה באמצעים

כמו כן לא כתוב בפסקה כי התורה פשוטה על מת לגרום לאשים רבים להתעיין במדע, אלא מופיע הקשר ההפוך 

  (אשים מתעייים בתורה כי הם יכולים להבין אותה מכיוון שהיא פשוטה). התשובה פסלת.

  ).2התשובה הכוה היא (

 

מכויות גוררת שה ברוכה במשקעים, ויערה חולקת עליה, אזי יתן להסיק כי אם דקלה טועת כי עלייה במכירת  .17

  או יכולים להיח כי צירוף שלוש העובדות אמור להוביל לקשר: עלייה במכירת מכויות גורמת לפיחות משקעים.

 ) בסדר הזה תיווצר לו הטעה הבאה: עלייה במכירת מכויות חדשות גורמת לעלייה3(-) ו4), (2מצירוף הטעות (   

במספר המכויות החדשות בכבישים, דבר אשר מוביל לעלייה בפליטה של חומרים מזהמים אשר פוגעים בתהליך 

היווצרות העים. אם בשים ברוכות במשקעים יש היווצרות עים מוגברת בשמיים, לא ייתכן ששה שבה ישה 

  עלייה במכירת מכויות חדשות היא שה ברוכה במשקעים. 

  ).1ה היא (התשובה הכו   

  

 ". התשובה פסלת. הפסיכולוגיה והפוליטיקה הם תחומים המשפיעים זה על זה: "1לפי שורה  ):1תשובה ( .18

הקשר בין שי התחומים הללו (...) מתהל במגוון רבדים (...) המשפיעים  על החברה (...). ": 3-1לפי שורות  ):2תשובה (

  גורם משמעותי בקשר זה הוא השימוש בשפה". התשובה פסלת. 

כתוב כי הקשר בין הפסיכולוגיה לפוליטיקה בציטוט ). 2יתן להתייחס לאותו הציטוט המובא עבור תשובה (): 3תשובה (

  מתהל במגוון רבדים המשפיעים על החברה. התשובה פסלת. 

  ).4התשובה הכוה היא (

  

כך העיקה הפסיכולוגיה גיבוי סמכותי למוסכמות : "14-12מתייחס לאמר בשורות  15הצירוף "מצב זה" בשורה  .19

לי פוליטי המסייע בשימור המצב הקיים, באמצעות שימוש חברתיות ששלטו באותה התקופה, ולמעשה שימשה ככ

  ש". כלומר: מצב שבו הפסיכולוגיה משפיעה על מוסכמות חברתיות. במיוח מקצועי הוגע לעולם הפ

 ).3התשובה הכוה היא (

  

, ועזרת בכלים כמו אבחוים כדי לסמן ותשוקבוצות הפסיכולוגיה מחלקת את הפרטים בחברה ל: "17-15לפי שורות  .20

סכיזופריה 'המהווים איום על המוסדות החברתיים. כך לדוגמה, אבחו בעבר פסיכולוגים סובייטים , 'חריגים'

שרצו להגיע לארץ ישראל". כלומר: האבחה "סכיזופריה ציוית" משמשת כדוגמה ליסיון  בקרב יהודים 'ציוית

  חברתיים. למוע איום על המוסדות ה

  ).1התשובה הכוה היא (
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כמו כן, היא שלילת זכויות החלשים מובילה לשימור יחסי הכוחות בחברה, וכתוצאה מכך חלש החוש הביקורתי,  .21

ומשרתת את בעלי הכוח בחברה. בקטע מובאת הגדרת העוי כדוגמה  ת להקטת הפוטציאל לשיוי חברתיגורמ

העוי הופך לבעיה  –ידי הסרת אחריות החברה מבעיית העוי -עלסך קוגיטיבי", ולתופעה זו בכך שהעוי מוגדר כ"ח

  פרטית.

  ).4התשובה הכוה היא (

  

  השיח הפסיכולוגי הוא שקובע האם ושא יזכה לתשומת לב ציבורית, ולא להיפך. התשובה פסלת.  ):1תשובה ( .22

במקרה שקיים ושא המאיים על ההגמויה הוא יהיה מודר מהשיח הפסיכולוגי, אך השיח הפסיכולוגי איו  ):2תשובה (

  ת.גורם לכך שושאים יאיימו על ההגמויה. התשובה פסל

שלבי: ושאים המאיימים על ההגמויה מודרים מהשיח הפסיכולוגי, -בפסקה האחרוה מוגדר תהליך רב ):3תשובה (

זו  המצב חוזר לקדמותו. -אים חקרים ואים מדוברים, ולכן אים זוכים לתשומת לב ציבורית. באופן זה וכתוצאה מכך 

  התשובה הכוה.

  קבעת לפי הושאים המודרים מהשיח הפסיכולוגי, ולא קובעת אותו. התשובה פסלת.   תשומת לב הציבור): 4תשובה (

  ).3התשובה הכוה היא (

 

 או מחפשים ביטוי המתאר התעלמות מתופעה כלשהי על ידי הצגתה כבעיה פרטית, ולא כבעיה חברתית רחבה.  .23

התשובה מציגה ביטוי המתאר את האמר בקטע באופן כללי, אך איה מתארת מקרה העוה על הדרישות  ):1תשובה (

  שאותן או מחפשים. התשובה פסלת. 

  מתעלמים מהעוי כבעיה חברתית, ומציגה אותו כבעיה פרטית. זו התשובה הכוה. מתארת מצב בו התשובה ):2תשובה (

שאלה. התשובה , ולא כביטוי העוה להגדרת השליליהתשובה מתארת מוח המציג טיפול פסיכולוגי באופן  ):3תשובה (

  פסלת. 

שאלה. התשובה כביטוי העוה להגדרת ההתשובה מתארת מוח המציג טיפול פסיכולוגי באופן חיובי, ולא ): 4תשובה (

  פסלת. 

 ).2התשובה הכוה היא (

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

  

  

  

 

 



- 19 -  
 

 7פתרון סימולציה              ניב רווח פסיכומטרי

  4פרק 

1. )1 (texture -  מרקם  

)2(motion  -  ועהת  

)3 (corner -  הפי  

)4 (cost - מחיר   

  האוורירי שלהן.מרקם את ה לעוגות מעיקים הביצה שחלבוי טועים רבים שפים

  ).1(התשובה הכוה היא 

2. )1 (intended – עדיּו, כוון  

)2(translated  -  תורגם  

)3 (avoided - עמ  

)4 (shipped - הובל  

  סובייטי מפורסם. מגרמית לאגלית על ידי וויטאקר צ'מברס, מרגל תורגםהספר "במבי: חיים ביער", 

  ).2התשובה הכוה היא (

3. )1(temperament  -  מזג  

)2 (chamber – לשכה, תא  

)3 ( narrative–  רטיב, סיפור  

)4 (difference -  יהבדל, שו  

  שלו. מזגה על רבה במידה להעיד עשויהשל אדם כלפי משפחתו וחבריו  גישהה

  ).1התשובה הכוה היא (

4. )1(genuine  - אמיתימקורי ,   

)2 (external - יחיצו  

)3 (humid - לח  

)4 ( borrowed- מושאל, מולווה  

  צייר מעל המקור. שהואשל ואן גוך חשף לאחרוה, חבוי מתחת לציור מאוחר יותר  מקוריפורטרט 

  ).1התשובה הכוה היא (

5. )1(overdo  -  להגזים  

)2 ( detach- תקל   

)3(carve  - לגלף  

)4 (meddle -  להתערב  

  .להגזיםכאשר מתחילים משטר כושר חדש חשוב להיזהר לא 

  ).1התשובה הכוה היא (

  

6. )1 (arrogance - שאותהת  

)2(distribution  -  חלוקה, תפוצה  

)3 (particle -  חלקיק  

)4(evolution  -  אבולוציה  

 .1870-המתועדת הראשוה של ערכות עזרה ראשוה לחיילים היא ממלחמת פרוסיה בחלוקה ה

  ).2התשובה הכוה היא (
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7. )1 (flagrant -  שערורייתי  

)2(fragrance  -  יחוח  

)3 (marble -  שיש  

)4( martial - קרבי ;צבאי  

  ששאב את השראתו מחבצלת העמק. יחוחהבושם דיוריסימו הוא דוגמה קלאסית ל

  ).2התשובה הכוה היא (

  

8. )1 (insufficient -  לא מספיק  

)2( inevitable – עמ בלתי  

)3 (intermittent –  מקוטע, לסירוגין, תקופתי  

)4(incompatible  -  לא מתאים  

  .מקוטעים, משמש להעברת הודעות בעזרת רעשים או אורות 1836-קוד מורס, שפותח לראשוה ב

  ).3התשובה הכוה היא (
  

 .במזון סלמולה של הוכחות את מזהות הבדיקות משמעות המשפט המקורי: .9

 במשפט שמסר מזה שוה מידע, ספציפי אחד מבחן באמצעות סלמולה לזהות יתן, זו תשובה לפי ):1( תשובה

  .פסלת התשובה .המקורי

מזון מכיל סלמולה. התשובה זו חוזרת על האמר במשפט המקורי בשיוי יסוח: הבדיקות מגלות האם  ):2( תשובה

  זו התשובה הכוה. 

ין משפט המקורי מצוהלפי תשובה זו, רק אם המזון מכיל סלמולה יש לערוך בדיקות. לעומת זאת,  ):3( תשובה

  שהבדיקות עשות על מת לאתר סלמולה. התשובה פסלת. 

  התשובה פסלת. .למזון סלמולה מוסיפות הבדיקות לפיה לטעה המקורית הטעה את משה זו תשובה ):4( תשובה

  ). 2התשובה הכוה היא (

  

 עייןבטוחה, זק לעין איו  היהבמחלוקת כי בהייה בשמש -למרות דיווחים שויים משמעות המשפט המקורי: .10

 בקרב ילדים שצפו בליקויי חמה.  ייחוד, בדיר

תשובה זו חוזרת על האמר במשפט המקורי בשיוי יסוח: בעוד שאשים מסוימים מכחישים באופן  ):1( תשובה

. האכן קרעייים, במיוחד בקרב ילדים אשר צפו בליקויי חמה, ל זקשוי במחלוקת שבהייה בשמש היא מסוכת, 

 זו התשובה הכוה. 

תשובה זו מציגה מסקות החלטיות ("בהייה בשמש אף פעם לא בטוחה בזמן ליקוי חמה"), בעוד  ):2תשובה (

שבמשפט המקורי מתואר זק אפשרי. כמו כן, תשובה זו מוסיפה טעה לפיה הבהייה שלא בזמן ליקוי חמה 

  בטוחה עבור מבוגרים. התשובה פסלת. 

  .פסלת התשובה מוסיפה טעה החלטית לפיה בהייה בשמש בטוחה למבוגרים. זו תשובה :)3תשובה (

 קרובות לעתיםתשובה זו מעצימה את מה שאמר במשפט המקורי ומציגה טעה לפיה זק גרם  ):4( תשובה

  אצל ילדים. התשובה פסלת.  תמיד כמעטאצל מבוגרים ו מאוד

  ). 1התשובה הכוה היא (
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 .מאפיין עיקרי של יערות גשם שותרו ללא הפרעה היובר  וצמחיחיות  שלמגוון  המשפט המקורי:משמעות  .12

 יער של האמיתי אופיו את לחוות מת על ולפיו המקורי במשפט מופיע שאיו מידע מציגה זו תשובה ):1תשובה (   

  .פסלת התשובה. בו לחי להפריע אין, הגשם

מוסיפה טעה לפיה כאשר קיימת הפרעה ליער גשם, מגוון החיות וצמחי הבר חדל להיות  זו תשובה): 2תשובה (   

  המאפיין העיקרי שלו. התשובה פסלת. 

מוסיפה טעה לפיה כל יער בלתי מופרע עם מגוון חיות וצמחים מוגדר כיער גשם. התשובה  זו תשובה ):3תשובה (   

  פסלת.

במשפט המקורי בשיוי יסוח: יערות גשם אשר לא שוו מכילים איספור  תשובה זו חוזרת על האמר ):4( תשובה   

  מיים של חיות וצמחים. זו התשובה הכוה.

   ).4התשובה הכוה היא (

 
 קטה מותכ לייצור פרחים אלפי דרושים כי בה אמרמדוע הזעפרן כל כך יקר:   מוסברפסקה הראשוה ב .13

  . ידית הפרחים את לקטוף שיש וכן) pound( יחסית

  ).2( היא הכוה התשובה

אין שום שיוי במחיר המוצג של פאוד של זעפרן לעומת המידע שמסר לגביו בשורה הקודמת.  ):1( תשובה .14

  התשובה פסלת. 

הרעילות של זעפרן באה לידי ביטוי רק אם משתמשים ביותר מדי ממו, ובמיון הכון הוא תבלין  ):2( תשובה

  ה פסלת. מוצלח. התשוב

בטקסט לא אמר שהקטיפה הידית של הפרחים מפצה על העלויות הגבוהות של השימוש בו, אלא  :)3( תשובה

 ההסבר על אופן איסוף הזעפרן וייצורו ועד דווקא להסביר את עלויותיו הגבוהות. התשובה פסלת. 

רן הדרשת לתיבול קטה בטקסט מוסבר שגרם של זעפרן אמם מאוד יקר, אבל כמות הזעפ ):4( תשובה

  יחסית. כלומר, בסופו של דבר, תיבול באמצעות זעפרן איו יקר כל כך אחרי הכל. זו התשובה הכוה. 

  ).4( היא הכוה התשובה

  

כסם שהרומאים  מוזכר כן הוא. סבוים ייצור בתהליך הזעפרן של שימושו מופיע לא בקטע .15

 בבישול כתבלין וכן), 12-11 ות(שור בבושם כרכיבהשתמשו בו לטיפול בשיעולים וכאבי בטן ו

 ).14(שורה 

  ).3התשובה הכוה היא (

  

סופרים שאים אזרחי צרפת, אך כותבים  –באופן מפתיע, סופרים פרקופויים זרים  המשפט המקורי:משמעות  .11

 זכו בחמישה מתוך שבעת פרסי הספרות הראשיים במדיה [צרפת].  –בצרפתית 

ה אזרחי צרפת עצמם מעדיפים סופרים פרקופויים זרים. התשוב לפיהתשובה זו מוסיפה טעה  ):1תשובה (

  פסלת.

חמישה שו זריםשבעה סופרים פרקופויים  רקזו משה את הטעה המקורית לטעה שישם  תשובה ):2תשובה (

  פסלת.  התשובהמתוכם זכו. 

תשובה זו חוזרת על האמר במשפט המקורי בשיוי יסוח: מבין שבעת פרסי הספרות הראשיים  ):3( תשובה

אים צרפתיים, הידועים כסופרים פרקופויים זרים. זו בצרפת, זה מפתיע שחמישה מתוכם יתו לסופרים ש

  התשובה הכוה. 

הם סופרים צרפתיים  זריםרקופוים פ לפיה טעה מציגה זו תשובה, המקורי למשפט ביגוד): 4תשובה (

  . התשובה פסלת. מהזכיות שהופתעו אלו שהם וכן, זרותשכותבים בשפות 

  ). 3התשובה הכוה היא (
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 כי וכןבזעפרן עבור צביעת החלוקים שלהם,  השתמשוהשלישית מצוין כי זירים טיבטים  בפסקה .16

 –אין כוות  ות. מכאן, שזעפרן יכול לצבוע בדים. יתר התשובלצביעה כיום משמש עדיין הזעפרן

). 16-15 ותשורהשימוש בזעפרן בטקסטים דתיים מוזכר רק בהקשר של טקסי זירים טיבטיים (

  ).19-18שם (שורות וכמו כן, בפסקה מצוין כי כיום עשה בו שימוש בייצור אלכוהול ובתעשיית הב

  ).2( היא הכוה התשובה

בפסקה האחרוה אמר כי הזעפרן שגדל באיראן ובספרד חשב לטוב ביותר, למרות שהוא גדל  .17

  יתן להבין שישן דרגות שוות של איכות הזעפרן.  -במקומות וספים, כלומר 

  ).2( היא הכוה התשובה

  

 :2שורה  .18

"the glycemic index, a measure of how much insulin each food causes the body to produce." 

  , זהו מדד של כמה איסולין וצר בעקבות אכילת מאכל מסוים. כלומר

  ).2התשובה הכוה היא (

  

  :10-9שורות  .19

"Only a few research centers around the world currently have the capacity to test the glycemic  

index rating of foods accurately." 

  מרכזי מחקר בעולם יתן למדוד את האידקס הגליקמי. מספרב כלומר רק

  ).2התשובה הכוה היא (

  

 בפסקה השלישית מצוין: ):1( תשובה .20

"High protein, low carbohydrate foods… have a low glycemic index, but because they are often  

high in fat, one should not eat too much..." 

 לא, הפסקה בהמשך מוסבר שגם כפי אך, מוך אמם שלהם הגליקמי שהאידקס מאכלים ישםכלומר, 

 האידקס של החיובית ההשפעה את לבטל עלול שבהם הרב שהשומן מכיוון באכילתם להרבות כדאי

 התשובה הכוה.  זו. המוך הגליקמי

  .פסלת התשובה. מוכות שומן לרמות מוך גליקמי ערך בין סיבתי קשר בקטע מוזכר לא ):2( תשובה

בהכרח את האפקטים החיוביים של מזוות בעלי  מגביריםמזוות עשירים בפרוטאין אים ): 3( תשובה

מכיוון שחלקם עשירים בשומן הם דווקא מבטלים את האפקט  –אידקס גליקמי מוך, אלא להיפך 

  החיובי. התשובה פסלת.

יבתי בין רמות שומן גבוהות לאידקס גליקמי גבוה. התשובה לא מוזכר בקטע קשר ס): 4( תשובה

  פסלת. 

  ).1( היא הכוה התשובה

  

 :20-18 ותשור .21

"Advocates of a natural, healthy diet say that the presence of fiber in fruits and vegetables is 

much more important … than the glycemic index of the food." 

כלומר, התומכים בדיאטות טבעיות יותר מאמיים כי סיבים תזותיים חשובים מהאידקס הגליקמי של 
  האוכל.

  ).4( היא הכוה התשובה
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22. controversy דקס הגליקמי בדיאטה (לפי  הקטעפי -= מחלוקת. עלקיימת מחלוקת לגבי חשיבות האי

  הפסקה הרביעית יש מדעים ותזואים שאים מאמיים בחשיבות האידקס הגליקמי לדיאטה). 

  ).2( היא הכוה התשובה
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   5פרק 

31-להיקף המעגל שווה ל ABהיחס בין הקשת  .1 ציב זאת בוסחה למציאת היקף  x-ב  ,AOBסמן את זווית :

קשת: 
3

1

360
=

x
3וקבל: 360-וב  ,-3כפול את שי אגפי המשוואה ב 360x 120xוקבל:  ,-3חלק ב= =.  

  AC  הוא קוטר במעגל, לפיכךα  משלימה את זוויתAOB 180120: �180-ל =+α חסר ,120  י אגפימש

�המשוואה וקבל: 

60=α.  

  ).2התשובה הכוה היא (   

 

24226תורי גז אופים בשעתיים:  6-ק"ג לחמיות בשעה, מכאן ש 2כל תור גז אופה  .2   ק"ג לחמיות. ⋅⋅=

1604410תורי עצים אופים בשעתיים:  10-בחצי שעה, מכאן ש לחמיותק"ג  4כל תור עצים אופה     ק"ג  ⋅⋅=

  .לחמיות

18424160 הלחמיות שאופים במאפייה במשך שעתיים הואמכאן, שמשקל       ק"ג. +=

  ).3התשובה הכוה היא (   

 

   ישרים בין מתחלפות וזוויות מקבילים ישרים בין מתאימות זוויות תכות על סתמך .3
  :הבא באופן זוויות ווסיף מקבילים

, הן הזוויות שלוש העליון במשולש כי לראות יתן ,α β δ .במשולש זוויות סכום  

180α כן ועל 180° הוא  + β + δ = °.קבל אגפים עביר180 :וδ = ° − α − β.  

  ).4( היא הכוה התשובה
  
  

4. י על התכשיטים על ידי הכפלת מספר החימלי ששילמה רובדוק מה הסכום המי ,יות במספר התכשיטים ותחילה

24010212המיימלי שהיא רכשה בכל חות ובתקציב המיימלי לכל תכשיט:    שקלים. ⋅⋅=

כעת, בדוק מה הסכום המקסימלי ששילמה רוי על התכשיטים על ידי הכפלת מספר החויות במספר התכשיטים    

144012304המקסימלי שהיא רכשה בכל חות בתקציב המקסימלי לכל תכשיט:   שקלים. ⋅⋅=

  שקלים. 1440לבין  240מכאן, שהטווח המדויק של הסכום ששילמה רוי על התכשיטים הוא בין    

  ).1התשובה הכוה היא (   

  

  קלמר ועט כחולים. -קיימות שתי אפשרויות בהן צבע הקלמר יהיה כצבע העט והן: קלמר ועט ירוקים, ו .5

  חשב את ההסתברות של כל אחת מהאפשרויות הללו, ולאחר מכן חשב את סכום שתי ההסתברויות הללו.  

ההסתברות לבחור קלמר ירוק היא   
4

1
היא , ההסתברות לבחור עט ירוק 

3

1
 .  

  ההסתברות לבחור קלמר ירוק וגם עט ירוק היא מכפלת ההסתברויות של כל אחד מהאירועים הללו, ולכן היא:  

12

1

4

1

3

1
באופן דומה, ההסתברות לבחור קלמר כחול היא  . ⋅=

4

1
, וההסתברות לבחור עט כחול היא 

3

1
, ולכן 

ההסתברות לבחור קלמר כחול וגם עט כחול היא: 
12

1

4

1

3

1
=⋅ .  

כעת, חשב את סכום שתי ההסתברויות הללו:   
6

1

12

2

12

1
2

12

1

12

1
==⋅=+  

 ).1התשובה הכוה היא (   
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  .עוגיות 14עוגיות, ובמצב זה יהיו למיכל   10יח כי ליוסי יש .יוסי של העוגיות מכמות %140 למיכל כי תון .6

עוגיות,  2 למיכל להעביר יוסי על, יוסי של העוגיות ממספר כפול יהיה מיכל של העוגיות שמספר כדי כי לב שים

 העוגיות מכמות %20למיכל הן העביר שיוסי העוגיות 2עוגיות.  16 יהיו ולמיכל עוגיות, 8ליוסי  ובכך יישארו

  .  x=20 ולפי שהעביר עוגיות למיכל, ולכן סיק כי:  לו שהיו

  דרך וספת:

  .Yואת מספר העוגיות של יוסי על ידי העלם  Mגדיר את מספר העוגיות ההתחלתי של מיכל על ידי העלם 

  ממספר העוגיות של יוסי, ולכן וכל לבות  %140-לפי התון בשאלה או יודעים כי למיכל מספר עוגיות השווה ל

MYת המשוואה: א =⋅
100

140
 .  

, ועביר את העוגיות הללו למיכל, מספר Xבוסף, אם יקח אחוז מסוים מעוגיותיו של יוסי, המסומן על ידי העלם 

Yהעוגיות שיישארו ליוסי יהיה: 
x







 −
100

100
Y, ומיכל העוגיות שוספו למיכל יהיה:  

X
⋅

100
  .  

ממספר העוגיות של יוסי, ולכן וכל לכתוב את המשוואה הבאה: 2מספר העוגיות של מיכל יהיה גדול פי 

Y
X

M
X

Y ⋅+=⋅






 −
⋅

100
2

100

100
 .  

Yוקבל:  Mכעת, ציב במשוואה שמצאו את העלם 
X

Y
X

Y ⋅+⋅=⋅






 −
⋅

100100

140
2

100

100
 .  

חלק את שי אגפי המשוואה בביטוי 
100

Y
)וקבל:   ) XX +=⋅− 1402100 .  

Xxפשט את הביטוי שבאגף שמאל וקבל:  +=− 1402200  .  

X3140200וקבל:  X2וסיף לשי אגפי המשוואה את הביטוי  += .  

X360וקבל:  140חסר משי אגפי המשוואה  =.  

  . X=20וקבל:  - 3חלק את שי אגפי המשוואה ב

  ).2התשובה הכוה היא (

  

h-ואת גובה הפירמידה ב  .- aסמן את צלע בסיס הפירמידה ב3פח פירמידה שווה למכפלת בסיסה בגובהה, חלקי  .7

x-, מכאן ש
ha
=

⋅
3

2

. כעת, מצא את פח הפירמידה לאחר שיוי הממדים:   
( )

ha
haha

⋅=
⋅

=
⋅ 2

22

4
3

34

3

32
.  

-מכאן ש   
3

2 ha
x

⋅
hay-ו = ⋅= 2

4  .
12

1

124

1

34

3
2

2

2

2

2

2

=
⋅

=
⋅

⋅
⋅

=
⋅

⋅

=
ha

ha

ha

ha

ha

ha

y

x
  .  

  ).1התשובה הכוה היא (   
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yx-מספר העובדים בחברה שווה ל .8 חסרי תואר, מכאן וכל לבות משוואה:  y-בעלי תור ו 30, מתוכם ⋅

yxy שים, מכאן שוכל לבות משוואה  24-גברים ו xעובדים בעלי תואר, אשר מתוכם  30. ישם 30+=⋅

xוספת:  24 30+ 6xמשי אגפי המשוואה וקבל:   ,24חסר = במשוואה הראשוה:  .xציב את ערכו של =

6yy  ,y530כס את איברי המשוואה וקבל: 30+=  .6yחלק את שי אגפי המשוואה וקבל: = . מספר =

3666yx-העובדים בחברה שווה ל =⋅=⋅.  

 ).1התשובה הכוה היא (

 

 בעלי כמה כלומר( שוים צבעים כמה ולבדוק לשה מטבעות 60 של משכורת המציית השורה על להסתכל עליו .9

 וטבחים ליצים, שומרים שוה ותק שות מספר עבור כי לראות יתן. השורה באותה מופיעים) שוים תפקידים

  .לשה מטבעות 60 להשתכר עשויים

  ).3( היא הכוה התשובה

     

 לא היכן ובדוק העשירית בשה והן הראשוה בשה הן תפקיד בעל כל עבור האפשרי המשכורות טווח את בחן .10

  .מטבעות ארבעה של פער ייתכן

 40לא ייתכן פער של  .העשירית בשה מטבעות 10-ו הראשוה בשה מטבעות 90-ל 80בין  -אביר ):1תשובה (

  .הכוה התשובה זומטבעות. 

 של פער ייתכן. העשירית בשה מטבעות 100-ל 90בין ו הראשוה בשה מטבעות 70-ל 60בין  -שומר ):2תשובה ( 

  .פסלת התשובה. מטבעות 40

 40 של פער ייתכן. העשירית בשה מטבעות 70-ו הראשוה בשה מטבעות 50-ל 30בין  -ליצן ):3תשובה ( 

  .פסלת התשובה. מטבעות

 של פער ייתכן. העשירית בשה מטבעות 90-ל 50בין ו הראשוה בשה מטבעות 20-ל  10בין  -טבח ):4תשובה (

 .פסלת התשובה. מטבעות 40

 ).1התשובה הכוה היא (

 

 בשה המיימלי שכרו ואת הראשוה בשה המקסימלי שכרו את ובדוק התפקידים מבעלי אחד כל על עבור .11

  .החמישית

 בשה המשכורת ,כן על. החמישית בשה מטבעות 100-ל 90בין ו הראשוה בשה מטבעות 90-ל 80בין  -אביר

   .הראשוה מבשה יותר גבוהה בהכרח לא החמישית

 החמישית בשה המשכורת ,כן על. החמישית בשה מטבעות 80-ו הראשוה בשה מטבעות 70-ל 60בין  -שומר

   .הראשוה מבשה יותר גבוהה בהכרח

 בשה המשכורת כן על. החמישית בשה מטבעות 70-ל 40בין ו הראשוה בשה מטבעות  50-ל 30בין  -ליצן

   .הראשוה מבשה יותר גבוהה בהכרח לא החמישית

 בשה המשכורת כן על. החמישית בשה מטבעות 40-ל 30בין ו הראשוה בשה מטבעות 20-ל  10בין   -טבח

  .הראשוה מבשה יותר גבוהה בהכרח החמישית

  מכאן, שבשי תפקידים המשכורת בשה החמישית לעבודה בהכרח גבוהה יותר מהמשכורת בשה הראשוה לעבודה.

 ).2התשובה הכוה היא (
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  .הכון הגרף מהו לבדוק ומשם לה המתאים המשכורות טווח את העמודה לכל מתחת לכתוב כדאי .12

10: הוא) השים לפי לימין משמאל( המשכורות טווח 20 20 0 10 20 20 20 30 40, , , , , , , ,  טווחים לתיאור המתאים הגרף. ,

  .3 מספר גרף הוא אלו

  ).3( היא הכוה התשובה

  

  הפימיים בהתאם להגדרת הפעולה:תחיל מזוג המספרים שבסוגריים  .13

, כלומר 7 -איו מתחלק ב 25שים לב כי   
7

25
)איו מספר שלם, לכן   ) 18725725 =−=,$.  

)כעת, הפעולה היה      ,3שים לב כי $,618(
6

18
), שהוא מספר שלם ולכן  = )18 6 18 6 24$ , = + =.  

  ).4התשובה הכוה היא (

  

25דקה:-תחילה, חשב מה המרחק שהצפרדע עוברת ב .14
10

250
חשב מה המרחק (במטרים) שהצפרדע  מטרים. =

עוברת בכל קפיצה: 
2

1

50

25
.  מכאן, כפול את מספר הקפיצות המבוקש במרחק שעוברת הצפרדע בכל קפיצה =

150(במטרים): 
2

1
300 =⋅.                                                                                                      

  ).2התשובה הכוה היא (

 

)הוא מספר שלילי, אבל גם  aשים לב כי לפי התון  .15 )ba הוא בהכרח מספר חיובי,  bהוא מספר שלילי, לכן  ⋅

) מכילה מספר 2) היא שלילית. תשובה (1היה חיובי. מכאן קבל כי תשובה ( abהיה שלילי, הביטוי  bמכיוון שאם 

  שלילי ממו מחסרים מספר חיובי, לכן גם היא שלילית.

) מכיל מספר חיובי ממו מחסרים מספר שלילי, כלומר, מוסיפים לו מספר חיובי. אפשר לכתוב 4הביטוי שבתשובה (

abאת הביטוי גם כך:   . b-, ולכן הוא גדול מ +

  ).4התשובה הכוה היא (

 

  כדי למצוא מה יכול להיות מספר הפירות הירוקים מצא מה חלקם היחסי בסלסלת הפירות. .16

לשם כך, מצא את חלקם היחסי של הפירות האדומים והפירות הצהובים יחדיו, על ידי חיבור שברים: 

36

13

36

4

36

9

9

1

4

1
=+=+ .  

כעת, וכל לקבוע כי חלקם של הפירות הירוקים בסלסלה היו: 
36

23

36

1336

36

13
1 =

−
=− .  

  .  23לכן, מספר הפירות הירוקים היו כפולה של 

  ).3התשובה הכוה היא (

 

16עוגות, אז  16. מכאן אפשר להגיד שכאשר יש 2nמספר העוגות מיוצג על ידי  .17
2 =n4 -, ומכאן ש=n מחיר .

2412344, מחיר העוגות יהיה: n=4, ומכאן שכאשר n!העוגות מיוצג על ידי    שקלים. 24, כלומר !=⋅⋅⋅=

  ).4התשובה הכוה היא (



- 28 -  
 

 7פתרון סימולציה              ניב רווח פסיכומטרי

כדי לחשב את כמות המשקעים שפתחי היקוז מקזים כל שעה יש לבצע חיסור הספקים בין הספק היקוז שלהם  .18

2mלבין הספק הגשמים, כלומר: m m− מילימטר. כעת,  m-לפיכך, או למדים שבכל שעה קטן גובה המים ב . =

. כדי למצוא את הזמן שייקח לפתחי 10mבזמן שפתחי היקוז לא היו פתוחים היאכמות הגשמים שירדו  ראה כי

היקוז לקז את המשקעים, חלק את כמות הגשמים שהצטברו בהספק שמצאו:
10

10
m

m
=  .  

                                                                               ).1התשובה הכוה היא (

 

פשט את הביטוי התון לפי חוקי שברים:  .19
a

a
aa

a

a

a 222
22

+=+=
+

.  

הוא מספר שלם ולכן על מת שהסכום התון:  aזכור כי 
a

a
2

יהיה מספר שלם, אזי גם  +
a

2
חייב להיות מספר  

  שלם.

, אחרת 2או  1יכול להיות  aכלומר 
a

2
  שוים מקיימים את התוים. aאיו מספר שלם. מכאן, ששי ערכי  

  ).2היא (התשובה הכוה 

  

, על פי הכלל המשיק לרדיוס בקודת ההשקה היא זווית ישרה, מכאן D-ו Aמשיק למעגלים בקודות  ADהישר  .20

הוא למעשה טרפז  ABCDמקבילים, מכאן שמרובע  AB-ו DCהן זוויות ישרות. לפיכך,  ADC-ו BADשזוויות 

ס"מ, ציב  DC=1-ס"מ ו AB=2. על פי התוים, ADוגובהו  DC-ו ABשווה שוקיים אשר בסיסיו הן צלעות 

את התוים בוסחה למציאת שטח טרפז: 
( )

2

1
4

2

9

2

33

2

312
==

⋅
=

⋅+
  סמ"ר. 

  כדי למצוא את השטח הכהה.  ABCDכעת, חשב את שטחי גזרות המעגל המרכיבות את הטרפז 

�שעת על זווית היקפית שגודלה  Bבמעגל שמרכזו  ABCDגזרת המעגל המרכיבה את הטרפז    

, מכאן שהזווית 30

ס"מ, מכאן שוכל לחשב את שטח הגזרה על פי   .-2תון שהרדיוס של המעגל שווה ל �60-המרכזית שלה שווה ל

2הוסחה: 

360
r

α
π  ,π⋅=⋅π=⋅πציב את התוים בוסחה: ⋅

3

2

6

1
4

360

60
2

  סמ"ר. 2

�סכום הזוויות במרובע הוא 

�120609090360-שווה ל DCB, מכאן שזווית 360 . תון שרדיוס המעגל −−−=

ס"מ .  חשב את שטח הגזרה על פי הוסחה לשטח גזרה:  1-שווה ל  Cבמעגל שמרכזו 
33

1

360

120
1

2 π
=⋅π=⋅π 

  סמ"ר. 

π−=את סכום שתי גזרות המעגל:  ABCDכעת, חסר משטח הטרפז 






 π
+

π
−

2

1
4

3

2

32

1
4.  

  ).4התשובה הכוה היא (
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  6פרק 

  .הפסקהעשה ללא  ברצףכשם שדבר שהתבצע  כווהעשה ללא  שוגגבדבר שהתבצע  .1

  ריסון ואיפוק הן מילים רדפות.

  באיטיות משך זמן רב.דבר שעשה 

  מתבצע בדרך כלל בסודיות.דבר שעשה במחתרת 

  ).3התשובה הכוה היא (

 

  .אבקהוא מכוסה  מאובקכשם שפרוש המילה  עיםהוא מכוסה  מעון פרוש המילה .2

  .צמח או בעל חיים שהתקשה כאבןמאובן הוא שריד 

  משוער היו המוערך באמצעות השערה

  שופר הוא דבר שעבר תהליך של שיפור.מ

  ).4התשובה הכוה היא (

 

  .להרגיזהוא אדם המרבה  קטרןכשם ש לפעולהוא אדם המרבה  פעלתן .3

  חסכן הוא אדם המסה לצמצם בזבוז כספים.

  קפדן הוא אדם המסה להימע מטעויות.

  .שאפתן הוא מי שרוצה מאוד להצליח, אך לא בהכרח אדם המרבה להצליח

  ).3התשובה הכוה היא (

  

מבצע את פעולתו באמצעות צירוף של  רוקדשכשם שאדם  מיליםמבצע את פעולתו באמצעות צירוף של  מדברשאדם  .4

  .תועות

  ְּכֵלי גיה מסוגים שוים, אך לא בהכרח באמצעות צירוף שלהם.  אדם מגן יכול לבצע את פעולתו באמצעות

  כאשר אדם קופץ הוא מבצע קפיצות.

  אדם שמראיין אדם אחר שואל אותו שאלות ומחכה לשמוע מה יהיו התשובות שלו לשאלות אלו.

  ).1התשובה הכוה היא (

  

  .גביההוא חתיכת  חריץ גביה, כשם שזהבהוא חתיכת מטיל זהב  .5

  מטבע לשון הוא ביטוי מקובל של מילים בלשון (שפה) מסוימת.

  סירת גומי הה סירה העשויה גומי.

  חלת דבש היא טבלה עשויה מחומר אותו מפרישות הדבורים ולתוכו הן מטילות את דבשן.

  ).2( היא הכוה התשובה

 

  .בישולמשמש לאחסון המזון המשמש ל ְמָזֶוהש, כשם  (בקשת)ירי משמשת לאחסון תחמושת המשמשת ל אשפה .6

  עידה היא שימת רביד (תכשיט).

  ספה משמשת לישיבה.

  בים יתן לבצע את פעולת השחייה.

  ).4התשובה הכוה היא (
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מהפסקה יתן להבין שאמיות סיפוריו של פולו מוטלת בספק למרות שרב האשים מכירים אותו כאחד מגדולי מגלי  .7

שים אשר לא מאמיים לדבריו טועים כי הסיפורים אותם סיפר הם למעשה סיפורים הארצות בהיסטוריה. הא

ששמע מפי סוחרים אותם פגש במסעותיו. לא אמר בפסקה כי הסוחרים פקפקו בסיפוריו, או שאשים לא האמיו 

  שפולו פגש סוחרים בארצות אחרות או שהסוחרים אותם פגש פולו חשבו למגלי ארצות חשובים.

  ).4ה הכוה היא (התשוב

 

בפואמה שלו, מדוויל מתאר חברה הפועלת בצורה טובה, בה כל פרט פועל לטובתו האישית. לאחר מכן, החברה  .8

טובתו האישית. בעקבות פעולה זו החברה קורסת.  שםמשתה וכל פרט בה מתחיל לפעול לטובת הזולת במקום ל

לפעול בצורה אגואיסטית, כיוון שדרך פעולה זו עוזרת ליצור  הדבוריםיתן להבין מפואמה זו שמדוויל מאמין שעל 

  הפועלת באופן אידאלי. כוורת

  ).1התשובה הכוה היא (

  

מבקר הקולוע טוען ש"רשימת שידלר" איו סרט שעוסק בשואה, מכיוון שהוא מציג מקרה בודד שבו יצלו מעט  .9

 הסיבה המרכזית לכך ש"רשימת שידלר" איו סרטיהודים מתוך איספור מקרים שבהם רצחו יהודים. לפיכך, 

  , ולא את רוב המקרים שהתרחשו בשואה.דיר היא שהוא מייצג מקרה פרטי שואה שעוסק

  ).2התשובה הכוה היא (

 

או מחפשים בתשובות דיאלוג בו אדם מעלה טיעון והאדם השי מגיב בטיעון המתייחס לאדם עצמו במקום לטיעון  .10

  לה.שהאדם  הראשון הע

בדיאלוג זה די מציג טיעון שמתייחס ישירות לטיעון שיוסי הציג. די מתייחס בתשובתו לגופו של טיעון ): 1תשובה (

  ולא לגופו של אדם. התשובה פסלת.

בדיאלוג זה די מציג טיעון שמתייחס לאדם שהציג את הטיעון (יוסי), במיקום להציג טיעון שמתייחס ): 2תשובה (

העלה. די למעשה טוען כי יוסי לא יכול להציע הצעה שכזו (החמרת העישה על היגה בשכרות), שכן לטיעון שהוא 

הוא בעצמו הג שיכור. טיעון זה לא מתייחס כלל ליתרוות ולחסרוות של ההצעה שהעלה יוסי, אלא מתייחס 

  התשובה הכוה. הומים. זו-לטיעון בהקשר של הדובר. בעקבות סיבות אלו טיעון זה הוא טיעון אד

בדיאלוג זה די מציג ליוסי שאלה, בה הוא מבקש ממו להסביר כיצד הטיעון שלו מסתדר עם עובדות ): 3תשובה (

  אחרות הסותרות טיעון זה. די מתייחס בתשובתו לגופו של טיעון ולא לגופו של אדם. התשובה פסלת.

ציע משה בטיעוו, אך איו מסכים עם דרך הביצוע. די בדיאלוג זה, די מסכים עם הרעיון הכללי שה): 4תשובה (

  מתייחס בתשובתו לגופו של טיעון ולא לגופו של אדם. התשובה פסלת.

  ).2התשובה הכוה היא (
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לפי המשפט הראשון, טייתו של הדובר להסתמך על עצמו הובילה אותו שלא לתלות תקוות באדם אחר.  ):1תשובה ( .11

"אין דרך טובה יותר להתמודד עם משברים,  –המשפט השי יוצר יגוד, לפיו, הדובר מכיר בעובדה שגישתו שגויה 

  אלא באמצעות חבריך". זו התשובה הכוה.

על היגיון פימי תקין. "חרף העובדה שאי מחזיק בגישה לפיה אם אין אי לי מי המשפט הראשון היו ב ):2תשובה (

לי, תליתי תקוות בהצהרותיו של חברי יואב". כלומר, למרות שהדובר בדרך כלל איו וטה להסתמך על אחרים, 

", שיוצרת אלא על עצמו, הוא כן חרג ממהגו והסתמך על דברי חברו. המשפט השי פתח במילת היגוד "אולם

. צעד כוןכשחרג ממהגו. אולם, לפי המשך המשפט ההסתמכות על החבר הייתה דווקא שגה ציפייה לכך שהדובר 

  התשובה פסלת.

קיימת סתירה פימית במשפט הראשון. הדובר מצהיר שבגלל שהוא וטה להסתמך על עצמו הוא שם  ):3תשובה (

   את מבטחו בהצהרותיו של חברו. התשובה פסלת. 

קיימת סתירה בין שי המשפטים. המילה "אולם", הפותחת את המשפט השי, יוצרת יגוד בין שי  ):4תשובה 

  המשפטים, אך בפועל הם אים סותרים אחד את השי. התשובה פסלת.

  ).1התשובה הכוה היא (

  

מעריציו של הזמר קיימת סתירה בין המשפט הראשון לבין המשפט השי. לפי המשפט הראשון, ): 1תשובה ( .12

הסתייגו מהביקורת השלילית שהופתה כלפי סגוו הרועש. לעומת זאת, במשפט השי אמר שהמעריצים דווקא 

  מוכים לסבול פגיעה בזמר. התשובה פסלת.

לפי המשפט הראשון, מעריציו של הזמר קיבלו את הביקורת השלילית שהופתה כלפי סגוו הרועש. לא  ):2תשובה (    

לומר שהם עשו זאת בגלל שהם מעדיפים מוזיקה רועשת, שכן אם כך הם לא היו אמורים לקבל את דברי  יתן

  הביקורת. התשובה פסלת. 

לפי המשפט הראשון, מעריציו של הזמר לא הביעו סלידה כלפי הביקורת שהופתה לסגוו הרועש,  ):3תשובה (    

שי מציג הסבר לכך: המעריצים למעשה מעדיפים שירים כלומר המעריצים קיבלו את דברי הביקורת. המשפט ה

  שקטים ולכן הם מוכים, בלית ברירה, לסבול פגיעה בזמר האהוב עליהם. זו התשובה הכוה. 

קיימת סתירה בין המשפט הראשון לבין המשפט השי. לפי המשפט הראשון, מעריציו של הזמר הגיבו ): 4תשובה (    

של מהל תחת הרדיו. לעומת זאת, במשפט השי אמר שהמעריצים מסכימים  בכעס לוכח הביקורת השלילית

  מחוסר ברירה לסבול פגיעה בכבודו של כהן, כלומר הם כלל לא היו אמורים להגיב בכעס. התשובה פסלת. 

  ). 3התשובה הכוה היא (
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בדרך כלל כתיבתו של הסופר קייה מטעויות. משכך, הדובר הופתע כאשר שמע את קביעתו המוטעית של  :)1תשובה ( .13

הסופר לפיה ייצוג האל באמצעות אור הוא המצאה מקורית של האמן ג'ובאי. שכן, ייצוג שכזה רווח מאוד במסורת ויתן 

  זו התשובה הכוה.  להיח שהאמן כבר הכיר את הדימוי (ולכן לא מדובר בהמצאה מקורית). 

לפי חלקו הראשון של המשפט, כתיבתו של הסופר קייה מטעויות וכזאת הייתה גם קביעתו, לפיה ייצוג האל  :)2תשובה (  

כהילה בוהקת הוא המצאה מקורית של ג'ובאי. אולם, על פי המשפט השי, ייצוג שכזה של האל רווח מאוד במסורת ויתן 

  זה. לכן, קביעתו של גארת' איה כוה (לא מדובר בהמצאה מקורית). התשובה פסלת.להיח שהאמן הכיר דימוי 

אם כתיבתו של גארת' איה חפה מטעויות והדובר לא הופתע לוכח קביעתו, הרי שהוא ציפה שקביעה זו  :)3תשובה (

ורת ויתן להיח שהאמן תהיה שגויה. ואולם, לפי המשפט השי, ייצוג האל באמצעות קרי אור כלל איו שכיח במס

, ולכן הייו מצפים שהדובר כן הייתה כוהג'ובאי לא הכיר דימוי זה. משכך, יתן לקבוע כי קביעתו של גארת' דווקא 

 יופתע. התשובה פסלת.

אם בקביעתו של הסופר גארת' הוא איו חורג ממהגו לכתוב טעויות, הרי שקביעה זו שגויה. ואולם, לפי  :)4תשובה (

משפט השי, ייצוג האל באמצעות קרי אור כלל איו מופיע במסורת ויתן להיח שהאמן ג'ובאי לא הכיר דימוי זה. ה

 . התשובה פסלת.הייתה כוהמשכך, יתן לקבוע כי קביעתו של גארת' דווקא 

  ).1תשובה הכוה היא (ה

  

מסקתו של פרופסור אהרוי היא כי וצות צבעויות אין מורידות את סיכויי ההישרדות בטבע, ולכן עליו לבחור  .14

) מציעה כי הסיבה לכך 2בתון שיחזק את הטעה כי וצות צבעויות מורידות את סיכויי ההישרדות בטבע. תשובה (

תר בטבע היא כתוצאה מכך שהן ציפורים חזקות יותר, שציפורים בעלות וצות צבעויות באוסטרליה שורדות טוב יו

ולכן הן מסוגלות להתגבר על החיסרון ההישרדותי הובע מהוצות הצבעויות שלהן, הגורמות להגדלת חשיפת 

הציפורים הושאות אותן לטורפים. כלומר: אמם ציפורים בעלות וצות צבעויות שורדות טוב יותר לעומת ציפורים 

אפורות, אך זאת כתוצאה מכך שהן חזקות יותר, ומסוגלות להתגבר על החיסרון ההישרדותי הגרם בעלות וצות 

  כתוצאה מוצותיהן הצבעויות. 

  ).2התשובה הכוה היא (

  

תשובה שלילית על שאלה זו תלמד כי לא כל בתי החולים חיסו את עובדיהם, כלומר שלא כל עובדי בתי  ):1תשובה ( .15

  החולים בארץ מחוסים גד מחלת השפעת. התשובה פסלת.

תשובה שלילית על שאלה זו תצביע על כך שלא כל עובדי בתי החולים מחוסים גד מחלת השפעת.  ):2תשובה (

  התשובה פסלת.

גד מחלת ן לא חוסלפחות אחד מעובדיו יש לפחות בית חולים אחד, שתשובה שלילית על השאלה "האם  ):3(תשובה 

" תביא את השואל למסקה כי אין אפילו בית חולים אחד שעובדיו לא חוסו. כלומר, יתן לדעת בוודאות כי השפעת?

  כל עובדי בתי החולים בארץ חוסו. זו התשובה הכוה.

שובה שלילית על שאלה זו לא תצביע בהכרח על חיסון של כל עובדי בתי החולים ברחבי הארץ. תשובה ת): 4תשובה (

שלילית לשאלה תלמד את השואל כי אין בארץ בית חולים שכל עובדיו אים מחוסים. כלומר, בכל בית חולים יש 

 ו. התשובהפסלת.לפחות עובד אחד שחוסן, אך עדיין יתכן שכל שאר העובדים לא חוס  

  .)3התשובה הכוה היא (
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על שכיחות הקבזת משמעותית הרבה  סביבתייםלפי טעתה של פרופסור יהלומי, האומרת כי השפעתם של גורמים  .16

, יתן להסיק כי מתוצאות המחקר ובע הבדל בשכיחות המחלה בין שתי גטייםמהשפעתם של גורמים  יותר

באזורים שוים לחלוטין ועל כן תוים להשפעה שוה של גורמים סביבתיים). הקבוצות (אשר לפי התון מתגוררים 

  מכאן שלא ייתכן כי שכיחות המחלה זהה בקרב שי השבטים.

כמו כן יתן להסיק כי מכיוון שהשפעתם של גורמים גטיים משמעותית פחות מהשפעתם של הגורמים הסביבתיים 

י השבטים היי שיתן היה לייחס את תוצאות המחקר לא ייתכן כי מוצאם של ב ים, מכיוון שאזו ממקומות שו

  לתון זה ולאו דווקא להשפעות הסביבתיות.

  עבור כעת על כל אחת מהתשובות ובדוק האם היא עוה על התאים.

אם מוצאם של השבטים הוא בשתי יבשות שוות ייתכן כי שכיחות המחלה גבוהה יותר בקרב שבט  ):1תשובה (

  התשובה פסלת.ו בגלל גורמים גטיים. מיראד

שכיחות המחלה גבוהה יותר בקרב שבט מיראדו ומוצאם של שי השבטים הוא מאותה משפחה. מכאן  ):2תשובה (

שלא ייתכן כי גורם גטי הוא זה שגורם להבדל בשכיחות המחלה בין השבטים, אלא התון האומר כי הם מתגוררים 

  התשובה הכוה.כיום בשי אזורים שוים. זו 

אם שכיחות המחלה זהה בין שי השבטים לא יתן להסיק מסקות בדבר הגורמים אשר  ):4תשובה ( ) +3תשובה (

  משפיעים על שכיחות המחלה בקרב אוכלוסייה מסוימת לעומת האחרת.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

ת לבין בעליה, ולכן יתן להסיק כי תמות המכוית תמוה של מכוית איה מציגה דמיון ויזואלי בין המכוי ):1תשובה ( .17

  איה יכולה לשמש כאייקון עבור בעל המכוית. התשובה פסלת.

מכאן, סיק  .הקשר בין עשן לאש הוא "טבעי" וקבוע, ואיו תוצאה של כווה או פרשות אושיתהפסקה,  : לפי)2תשובה (

  פסלת. בה תשוה -עשן באדם המקשר בין שתי התופעות הללו, ולכןואין תלות בין הקשר בין אש כי 

קבע באופן שרירותי על ידי האדם, ולכן וכל לבחור בכל עצם או תופעה ולהגדירם כסמל. לפיכך,  "סמל" ):3תשובה (

  זו התשובה הכוה.  יתן להסיק כי ציור של אש עשוי לשמש כסמל של גורם כלשהו שאיו קשור לאש.

בקשר  .הולכי רגל איו קבוע, אלא תוצאה של כווה אושיתבין הקשר בין ציור של דמות אדם הולך ברמזור ל ):4( תשובה

אייקון, ואיה -משמשת כ ,המופיע ברמזור להולכי רגל ,קיים דמיון בין המסמן למסומן, ולכן ציור של דמות אדם הולךזה 

  . התשובה פסלת. משמשת כאידקס

  ).3א (התשובה הכוה הי

 

המגון הפשי מוזכר יחד עם ההבעה הסימבולית כדוגמאות לגישות שוות שהסבירו לאורך השים את מהות  ):1( תשובה .18

  התשובה פסלת.   החלום.

החלום לכוחות חיצויים  מקורההתייחסות המפורשת אל זמן העבר בפסקה הראשוה היא בוגע לייחוס   ):2( תשובה

), 2-1), ולא קשורה להבעה הסימבולית של התת מודע. כמו כן, יש צורך להבדיל בין המהות (עליה מדובר בשורות 3(שורה 

), כלומר מיין מגיע החלום (כוח חיצוי / כוח פימי עצמאי). התשובה 3כלומר מהו בעצם החלום, לבין המקור (שורה 

  פסלת. 

הפסקה הראשוה, אין קשר בין ההבעה הסימבולית לבין הגבול הדק בין המציאות לחלום. התשובה  לפי ):3( תשובה

  פסלת. 

התפתחו גישות רבות להסברת מהותו של החלום, החל ב... וכלה בהבעה  שים"לאורך האמר:  3-1בשורות  ):4( תשובה

  אפשרית להסברת מהות החלום. זו התשובה הכוה.". כלומר, ההבעה הסימבולית מהווה גישה סימבולית של התת מודע

  ).4( היא הכוה התשובה
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 החושיםפרטים על החלום, על עלילתו ועל יעור משתו דלים ממו הבדק שלאחר " אמר:בפסקה  ):1תשובה ( .19

  התשובה פסלת.ו". ב מעורביםה

אין התייחסות בפסקה השייה לאורך החלום. אורך החלום מוזכר בפסקה השלישית, בהקשר יכולת השליטה  ):2תשובה (

  זו התשובה הכוה.של ה"חולם הצלול" על התפתחות החלום ולפיכך גם על אורכו. 

 הרגשותו ובחלום, שליטתו בתרחישי האדם המשתתף במחקררמת המעורבות של  בדקת"אמר: בפסקה  ):3תשובה (

  התשובה פסלת.". במהלכו שחווה

והרגשות  ושליטתו בתרחישיבחלום,  האדם המשתתף במחקררמת המעורבות של  בדקתבפסקה אמר: " ):4תשובה (

  התשובה פסלת. .במהלכו שחווה

  ).2התשובה הכוה היא (

  

  

ישה האצה בדופק, ... ערותמצב ל בדפוסי פעולה הדומיםזה מתפקדים גלי המוח  בשלבאמר: " 9-8בשורות  ):1תשובה ( .20

". לפיכך, לא יתן לומר שפעילות הגוף מצאת בהאטה לאורך כל תהליך השיה. התשובה ובתועות העייים בשימה

 פסלת.

). יתרה מכך, בתיאור המחקרים על REMבפסקה לא אמר כי יתן להתעורר משיה רק בזמן שת החלום ( ):2תשובה (

 -ה שלבים וספים, מעבר לשלבב(כלומר  שתםבשלבים שוים של רים העירו את הבדקים שת החלום אמר שהחוק

REM .פסלת התשובה .(  

החושים. בתיאור המחקרים על שת החלום אמר שהבדקים כל בפסקה לא אמר שבזמן החלום פועלים  ):3תשובה (

  שאלו האם ואילו חושים היו מעורבים בחלומם. התשובה פסלת. 

, אפשר לראשוה לזהות על פי מדד 1953בשת  ""REMגילוי שלב שת החלום המכוה "אמר:  7-6שורות ב ):4תשובה (

  זו התשובה הכוה. .חולם אדם מתי לזהות היה יתן לא 1953 לפי כלומר. "האם ומתי אדם חולם ...חיצוי ואובייקטיבי

  ).4( היא הכוה התשובה

 

עצם הידיעה כי זהו חלום מאפשרת אף שליטה בתועות העייים, ולכן חקרים שקבעו עם : "אמר 21-19בשורות  .21

צלול". חוקריהם איתות מוסכם מראש, מסוגלים היו בעזרת מספר תועות עייים להודיע כי הם מצאים כעת ב"חלום 

ום צלול" בו יתן לשלוט יתן להסיק כי מטרת האיתות היא להודיע לחוקרים כי החקרים מצאים במצב של "חל מכך

  ").ו, בהתפתחותו...בחלום, במתרחש בעל פעולותיו לשלוט במידה מסוימת  מסוגל ואהבאופן חלקי בחלום ("

  ).1( היא הכוה התשובה  

  

העצבים מפסיקה להפריש חומרים המביאים לחוסר בפסקה לא אמר ששיתוק שיה גרם מאחר שמערכת  ):1( תשובה .22

 . התשובה פסלתזה, של שיתוק שיה ישה חסימה במערכת העצביתטווס. אמר שבמצב 

 את לבצע מהאדם למוע ועד )השיה שיתוק(ולא שהשיתוק הזמי שקרא "חוסר טווס" בפסקה אמר  ):2( תשובה

  . התשובה פסלת. חולם הוא עליהן הפעולות

למוע... במהלך שלב שת החלום, זה האחרון בפסקה אמר: "בעוד שהמצב הראשון (חוסר טווס) ועד  ):3( תשובה

. REM". זה האחרון הוא שיתוק השיה, המתרחש לאחר סיום שלב שת החלום, הקרא גם מתרחש לאחר סיום שלב זה

  התשובה פסלת.

מסוימים חלה חסימה במערכת העצבית אשר בעטיה האדם איו מסוגל לזוז אמר שבמצבים  24-23בשורות  ):4( תשובה

מצב זה קרא "שיתוק שיה". כלומר, בשיתוק שיה, מוחו של האדם ער. זו  .ערות של במצב מצא שמוחו הגםאו לדבר 

  התשובה הכוה.

  ).4( היא  הכוה התשובה

   



- 35 -  
 

 7פתרון סימולציה              ניב רווח פסיכומטרי

  

  

שיתו לפעולת החלימה ואת הגורמים השוים לחלום כפי שאלו הפסקה הראשוה מציגה בכלליות את ההסברים השוים  .23

פסקה זו לא עוסקת בגישה חדשה להבת פשרו  לאורך השים התפתחו גישות רבות...").תפסו לאורך ההיסטוריה ("

 פסלות). 2,3ומהותו של החלום (ולכן תשובות 

). מוסבר בה מהי שת החלום וכיצד ערכים מחקרים שמעמידים במרכזם REMהפסקה השייה מתמקדת בשת החלום (

  את שלב שיה זה. 

החלימה המודעת, ולא בהסבר הפיזיולוגי לפעולת החלימה (לכן  –הפסקה השלישית מתמקדת בסוג ספציפי של חלימה 

  פסלת).  4תשובה 

מצבים שתוארו בפסקאות השייה והשלישית. יש המתקשרת ל -שיתוק שיה  –הפסקה הרביעית מציגה תופעה פיזיולוגית 

לשים לב לכך שפסקה זו איה עוסקת בצורה ממוקדת בסכה השקפת מהמצב, אלא מתמקדת בהצגת תיאור של מהות 

  התופעה. 

  ).1היא (  התשובה הכוה
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  7פרק 

108-שווה ל α, לפיכך זווית  �108-הזווית הפימית במחומש משוכלל שווה ל .1
היא זווית בתוך משולש  β. זווית �

. זוויות הבסיס במשולש שווה שוקיים  �108-שווה שוקיים שזווית הבסיס שלו היא זווית פימית במחומש השווה ל

β :�36שוות, מכאן וכל למצוא את זווית 
2

72

2

108180
==

−
.  

β  :3בזווית  αכעת, חלק את זווית 
36

108
3α-, מכאן ש = = β.  

  ).3התשובה הכוה היא (

 

. 3x, מספר הבות הוא xממספר הבים ועל כן אם מספר הבים בכתה הוא  3תון כי מספר הבות בכיתה גדול פי  .2

  הוא מכלל התלמידיםמכאן שאחוז הבות 
3 3 3

75
3 4 4

x x
%

x x x
= = =

+
100ואחוז הבים הוא  75 25% % %− =.  

כדי למצוא כמה אחוזים, לכל הפחות, של תלמידות אוהבות ספורט (מתוך כלל תלמידי הכיתה) עליו להתייחס 

מכלל  25%לאפשרות שבה אחוז הבים שאוהבים ספורט הוא מקסימלי (במקרה זה מדובר בכל הבים, כלומר 

מתלמידי הכיתה אוהבים ספורט סיק כי במקרה זה אחוז התלמידות  50%תלמידי הכיתה). מכיוון שתון כי 

50שאוהבות ספורט הוא  25 25% % %− =.  

תלמידים בכיתה. כדי למצוא את  4. סה"כ  3-ואת מספר הבות כ -1ציב את מספר הבים בכיתה כ דרך וספת:  

מתלמידי הכיתה  %50-המספר המיימלי של הבות שאוהבות ספורט, תייחס לכלל הבים כאוהבי ספורט, כדי ש

  פורט.מכלל הכיתה הן בות שאוהבות ס %25יאהבו ספורט, בת אחת חייבת לאהוב ספורט. מכאן, שלפחות 

  ).1התשובה הכוה היא (

 

  לארבעה משולשים שווי שטח, מכאן שהשטח המקווקו שווה לשטח הכהה. האלכסוים במלבן מחלקים את המלבן .3

  ).1התשובה הכוה היא (

  

)לפי התון וכל לקבוע כי  .4 )
4

36
n

n . חסר −⋅=
4

n
18לשי האגפים וקבל  18ווסיף   

4

3
=nחלק ב ,-3  יאת ש

6אגפי המשוואה וקבל 
4

1
=n כפיל ב ,-4  קבלי אגפי המשוואה ו24את ש=n.  

  ).3התשובה הכוה היא (

  

  בשי אגפי המשוואה ולכן בהכרח גם מעריכי החזקה זהים.שים לב כי בסיס החזקה זהה  .5

וכל להמיר את אגף שמאל של המשוואה לצורה וחה יותר לפי חוקי חזקות ושורשים וקבל: 

( ) 22

1
2

22

a
aa kkk ==.  

322מכאן קבל: 

2

kk

a

32. היות שבסיסי החזקה זהים בשי האגפים שווה את מעריכי החזקה וקבל =
2

2

=
a

 ,  

64ומכך וכל לבודד את העלם וקבל 
2 =a :8±, ומכאן=a.  

  ).3התשובה הכוה היא (
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84614מצא את סכום הכדורים בכל הארגזים:   .6 . כעת, וכל למצוא את סכום הכדורים בשלושת הארגזים ⋅=

127284שותרו:  . כעת, על מת למצוא כמה כדורים ישם בממוצע בכל אחד משלושת הארגזים האחרוים,  −=

4חלק את מספר הכדורים שותרו במספר הארגזים שותרו: 
3

12
=.  

  ).4התשובה הכוה היא (

 

על מת לפשט את הביטוי התון פתח סוגריים וקבל:  .7
( )( )

ab

abba

ab

ba +++
=

++ 111
.  

baabציב לפי התון  , וקבל: =+
ab

abab

ab

abba ++
=

+++ 11
.  

2פשט בהתאם לחוקי שברים וקבל:
121211
+=+=

+
=

++
abab

ab

abab

ab

ab

abab
.  

  ).4התשובה הכוה היא (

  

)לפי התון,  .8 )zxy )זוגי וגם -אי yזוגי, לכן בהכרח גם -אי + )zx   זוגי.-אי +

  זוגי והשי זוגי.-יש זוגיות שוה, כלומר אחד מהם אי z-ול x-מכך וכל לקבוע כי ל

תון גם כי 
2

x
  זוגי. xולכן  2-מתחלק ב xשלם,  כלומר,  

)  ולכן xזוגי (כיוון שהזוגיות שלו שוה מהזוגיות של -הוא אי zמה"ל וכל להסיק כי 
2

z
  בהכרח איו מספר שלם. 

  ).4התשובה הכוה היא (

  

  .ריקות עם כל של האויבים את המצייות המשבצות שים באלו ולבדוק הזמן צירי שלושת על להסתכל עליו  .9

50 בשים רק כי לראות יתן מהתבוות   .כאויב אחר עם אף החשיבו לא העמים שלושת −100

  ).2( היא הכוה התשובה

  

 שים 50-ו ביויות של שים 100, שגשוג של שים 150" הירח אשי" על עברו בתרשים המתוארת התקופה לאורך .10

150 הוא העם בקופת שהצטבר הכולל שהסכום ומכאן, שפל של 2 100 1 50 0 400⋅ + ⋅ + ⋅   .מטבעות =

  ).4( היא הכוה התשובה

  

80 בשים שגשוג מתקופת זמית בו הו העמים שלושת .11 280-ו −150   .שים 90 כ"בסה כלומר, −300

: 300 מתוך שים 90 הם כמה חשב
90 30

30
300 100

%= =.  

  ). 3( היא הכוה התשובה

  

100 בשים כי בתרשים מהתבוות לראות יתן .12  שי בעיי כאויבים חשבו" הברק מוכי"-ו" הפים מחוייכי" −150

 לא" הירח אשי" בתרשים המתוארת התקופה שלאורך בעוד, קיומית לסכה תוים היו הם ולכן האחרים העמים

י כאויבים חשבוי בעיזמן באותו האחרים ש.  

  ).2( היא הכוה התשובה
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aaמהערך המוחלט שלו, יתן לכתוב את המשוואה:  1-הוא מספר הקטן ב aעל פי התון לפיו .13 . במשוואות 1+=

עם ערך מוחלט עליו להתייחס לשי מקרים: במקרה הראשון הביטוי שבערך המוחלט חיובי, ובשי הביטוי בערך 

  המוחלט שלילי. 

aaאם הביטוי שבערך המוחלט חיובי, המשוואה תהיה:  01ומכאן:  1+=   , כלומר, המשוואה לא מתקיימת. =

aaאם הביטוי שבערך המוחלט שלילי, המשוואה תהיה:  12,  ומכאן  1+=− −=aחלק ב ,-2  :קבלו
2

1
−=a .  

כעת ציב וראה כי 
1 1

0
2 2

a a+ = − + =   

  ).4התשובה הכוה היא (

 

mxxyyxyxפתח סוגרים לפי וסחת הכפל המקוצר וקבל  .14 +−+=+ 2
2222

,  

חסר 
22 yx mxxyמשי אגפי המשוואה וקבל  + +−= mxxyכלומר  20 0x. על פי התון 2= , ולכן וכל ≠

ymולקבל: x-לחלק את שי אגפי המשוואה ב 2=.  

  ).2התשובה הכוה היא (

 

יש שתי אפשרויות להרכב הצוות: ילד, ילדה וגבר, או ילדה ואישה. מכאן שעליו למצוא כמה אפשרויות יש לכל  .15

ילדים, חמש ילדות ושלושה הרכב, ולחבר בייהן. חשב כמה אפשרויות קיימות לצירוף של ילד, ילדה וגבר: יש שי 

30352גברים, כך שמספר האפשרויות לצירוף זה יהיה:  . חשב כמה אפשרויות קיימות לצירוף של ילדה ⋅⋅=

2045ואישה: יש חמש ילדות וארבע שים, כך שמספר האפשרויות לצירוף זה יהיה:  . מספר האפשרויות הכללי ⋅=

502030יהיה חיבור מספר האפשרויות מכל צירוף:  =+.  

 ).2התשובה הכוה היא (

  

סמ"ר, אם מפרידים את הצורה שבסרטוט לשי ריבועים פרדים,  5גודל השטח הכהה המשותף לשי הריבועים הוא  .16

סמ"ר, אז סכום  "-25וסף" עוד שטח כהה לכל אחד מהריבועים. לפיכך, אם שטח הצורה שבסרטוט שווה ל

30525-שטחיהם של שי הריבועים שווה ל   סמ"ר. +=

 ).3התשובה הכוה היא (
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. בה שתי משוואות בהתאם yואת מספר המבוגרים בקבוצה באות xאת מספר הילדים בקבוצה באותסמן  .17

+=20לתוים בשאלה:  yx 204812 -ו =+ yx ה פיכפיל את המשוואה הראשו .8  :קבל16088ו =+ yx ו- 

204812 =+ yx :קבלחסר בין המשוואות ו .444 =x  ,11=x 11. מספר הילדים בקבוצה הוא        .  

  

ילדים, הם היו  10היו בקבוצה. אם - 10יתן להציב תשובות. תחיל מהתשובה הקטה ביותר דרך וספת:

12משלמים דמי כיסה בעלות  כוללת של  10 120⋅ שקלים. בוסף, או יודעים כי על פי הצבה זו מספר המבוגרים  =

20הוא  10 10− 10, לפיכך סך דמי הכיסה שלהם היו= 8 80⋅ 20080120שקלים. בסך הכל:  = שקלים,  +=

שקלים, וההפרש בין  4שקלים. יתן לראות כי חסרים עוד  204סכום זה לא מתאים לתון שהקבוצה שילמה סה"כ

, ככה שאם יהיה ילד וסף שיבוא על חשבון מבוגר 4מחיר דמי הכיסה לילד לבין מחיר דמי הכיסה למבוגר הוא 

                                                                    .  11ויהיה מתאים, ולכן מספר הילדים בקבוצה הוא  4-הסכום יגדל ב

                                                                            ).1התשובה הכוה היא (

  

ס"מ, לפיכך באמצעות ביית עזר וכל  6-ס"מ ורדיוס המעגל גם הוא שווה ל  6-שווה ל ABעל פי התוים המיתר  .18

  והרדיוסים של המעגל. ABהמיתר    ליצור משולש שווה צלעות אשר צלעותיו הן

60-כל אחת מן הזוויות במשולש שווה צלעות שווה ל
, מכאן שבעזרת תון זה וכל לחשב את שטח הגזרה ולחסר �

  שטח המשולש וכך למצוא את גודל השטח הכהה.ממה את 

2תחילה, חשב את שטח הגזרה:  60 1
6 36 6

360 6
⋅ π ⋅ = π ⋅ = π .סמ"ר  

שית, חשב את שטח המשולש: 
2

6 3 36 3
9 3

4 4

⋅ ⋅
= =   סמ"ר.⋅

6-כעת, חסר בין שי שטחים אלו ומצא שגודל השטח הכהה שווה ל 9 3π −   סמ"ר.  ⋅

  ).1הכוה היא (התשובה 

  

  

דקות, כלומר  5 -וירוס מחשב מוחק שתי תוכות ב .19
5

2
2460תוכות בדקה, או  

5

2
 3תוכות בשעה. לכן, ⋅=

72243וירוסים מוחקים  תוכות בדקה, כלומר שתי תוכות  3תוכות בשעה. תוכת אטי וירוס משחזרת  ⋅=

12תוכות הוא  72תוכות בדקה, והזמן שייקח להן לשחזר 6אטי וירוס ישחזרו 
6

72
  דקות. =

  ).1התשובה הכוה היא (
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מעגל היא הצורה המשוכללת ביותר שקיימת, כלומר המעגל היא צורה המצלת את אותו ההיקף בצורה  .20

  האופטימלית ביותר. 

יתן להוכיח זאת על ידי חישוב שטח של כל אחת מן הצורות עם היקף זהה. לצורך ההוכחה ציב לדוגמה שהיקף 

  ס"מ.  12-הגדר שווה ל

4-ס"מ אז כל אחת מן הצלעות שווה ל 12-אם ההיקף שווה ל -משולש שווה צלעות ):1תשובה (
3

12
ס"מ, ציב  =

34בוסחת השטח של משולש שווה צלעות: 
4

316

4

34
2

⋅=
⋅

=
⋅

  סמ"ר. 

-גל שווה לס"מ אז רדיוס המע 12-אם ההיקף שווה ל -מעגל): 2תשובה (
π

=
π⋅

6

2

12
. ציב בוסחת השטח של מעגל 

וקבל: 
π

=
π

π⋅
=π⋅








π

3666

2

22

-, לפיכך השטח שהתקבל שווה ל.143-שווה בקירוב ל π-סמ"ר. או יודעים ש 

11   סמ"ר בקירוב. .5

3-ס"מ אז כל אחת מן הצלעות שווה ל 12-אם ההיקף שווה ל -ריבוע ):3תשובה (
4

12
ס"מ. ציב בוסחת השטח =

933של ריבוע וקבל:    סמ"ר. ⋅=

2-אז כל אחת מן הצלעות שווה ל 12-אם ההיקף שווה ל -משושה משוכלל ):4תשובה (
6

12
ס"מ. משושה  =

36משוכלל מורכב למעשה משישה משולשים שווי צלעות: 
4

324

4

32
6

2

⋅=
⋅

=
⋅

  סמ"ר. ⋅

  יתן לראות שהשטח הגדול ביותר אשר התקבל הוא של המעגל.

  .)2התשובה הכוה היא (
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  8פרק 

 

  .רעקּומשהו הפך אותו לש ֵר שֵ כשם שמי ש ,חבוטבמשהו הפך אותו ל ָהַלםמי ש  .1

  מי  ששגה עשה משהו שגוי. 

  מי שהרפה הפך משהו להפך מתפוס.

  לתועה.את עצמו מי שאבד הפך 

  ).4התשובה הכוה היא (

 

  שלו. מיקוםשיה את ה התקדםשלו. מי ש מראהשיה את ה התחפשמי ש  .2

  שלה.מי שהתחתן בא בברית ישואים עם בן או בת הזוג שלו/ 

  דבר מה שהשתלם היה שווה את המחיר שהושקע בו.

  .התלון הוא מי שהגיש תלוה

  ).4התשובה הכוה היא (

  

 . לזוזועד למוע מהספיה  עוגן, כשם שלשוךועד למוע מהחיה זמם  .3

  כדי שהמיתר ישמיע מגיה יש לפרוט עליו. 

  מסמר הוא חפץ שיתן לעוץ בתוך דבר מה. 

  לייבש דבר מה, אלא ועדה למוע ממו לא להירטב.  מטריה לא ועדה

  .)3התשובה הכוה היא (

  

  האחרון. גשםהוא ה מלקושהאחרון, כשם ש צאצאהוא ה בן זקוים .4

  חוד מצא בחלק הקדמי של העפרון. 

  מאסף מצא בחלקה האחורי של שיירה. 

  צמרת היא חלקה העליון של העץ. 

  ).1התשובה הכוה היא (

 

(מתן מקום ליה  הלהמשמש ל בית הארחה(של כלי שק, מסמכים ועוד).  החבאההיו מקום המשמש ל סליק  .5

  ללילה).

  הבראה.הבבית המרקחת מוכרים תרופות אשר אמורות לסייע בתהליך 

  בבית תמחוי יתן לקבל ארוחה בחים.

  .בית דפוס הוא מקום המשמש להדפסת הספרים, אשר משמשים לקריאה

  ).4ה היא (התשובה הכו

  

  .תסמיןבאמצעות  לאבחןכשם שיתן  ראיהבאמצעות  להרשיע יתן .6

  תה.יתן לשלוח את האיגרת, אך לא באמצעו

  יתן לפתור חידה, אך לא לפתור באמצעות החידה. 

  ה. כאשר מישהו מגיש בקשה יתן לסרב או להסכים ל

  ).3התשובה הכוה היא (
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הדובר סבור שלימודי מדעי המדיה מרחיבים את הידע ולכן הוא לוקח חלק לפי המשפט הראשון, ): 1תשובה ( .7

במיזם שמטרתו לפרסם את תכית הלימודים. המשפט השי פתח במילת הקישור "לאור זאת" שמציית תוצאה, 

אך לא יתן לומר שבגלל שהדובר סבור שהלימודים מעשירים את הידע הוא חושב שהלימודים לא מקים לו כלים 

   ילים להבת המציאות המדיית. שי המשפטים סותרים זה את זה. התשובה פסלת.יע

לפי המשפט הראשון, הדובר סבור שלימודי מדעי המדיה לוקים בחסר ולכן הוא פועל על מת לשות ): 2תשובה (    

המציאות המדיית. זו את תכית הלימודים. למרות זאת, הדובר כן סבור שהלימודים בחוג מקים לו כלים להבת 

   התשובה הכוה.

לפי המשפט הראשון, הדובר סבור שלימודי מדעי המדיה מרחיבים את הידע ולכן הוא לוקח חלק ): 3תשובה (    

במיזם שמטרתו להביא את תכית הלימודים לידיעת הרבים. המשפט השי פתח במילת הקישור "אף על פי כן" 

, בעוד שבהמשך המשפט מוסיף הדובר בגישתו החיובית כלפי תכית הלימוד, שיוצרת קשר של יגוד בין החלקים

  שמקה לו כלים יעילים להבת המציאות המדיית. התשובה פסלת.

לפי המשפט הראשון, הדובר סבור שלימודי מדעי המדיה לוקים בחסר ולכן הוא פועל על מת להביא ): 4תשובה (    

של המשפט פתח במילת הקישור "אשר על כן" שמציית תוצאה, למרות  להחלפת תכית הלימודים. חלקו השי

שבין שי המשפטים אמור להיות קשר של יגוד, לפי המשך המשפט השי. שכן, במשפט הראשון הציג הדובר את 

  גישתו השלילית כלפי הלימודים בחוג ובמשפט השי הוא מציג גישה חיובית. התשובה פסלת.

  ).2( התשובה הכוה היא    

  

חלקה הראשון של השאלה מתייחס לעמדתו של מיכאל, לפיה למרות העובדה שהוא יודע שהעסקתה  ):1תשובה (  .8

של גלית חיוית לפעילות החברה, הוא מתכוון לפטר אותה. חלקה השי של השאלה מציג את תגובתה של גלית, 

מה, שהייתה מועמדת לפיטורין בגלל שטועת שההחלטה לפטר אותה לא הוגת, ותומכת את דבריה בטעה שרוח

   לא פוטרה לבסוף. זו התשובה הכוה. ,סיבות זהות

חלקה הראשון של השאלה מתייחס לעמדתו של מיכאל, לפיה גם אם כולם יעידו שהעסקתה של גלית  ):2תשובה (

חיוית לפעילות החברה, הוא מתכוון לפטר אותה. חלקה השי של השאלה מציג את תגובתה של גלית, שאומרת 

ן מצד אחד היא טועת שההחלטה לפטר אותה איה הוגת. אולם, המשך דבריה של גלית יוצרים סתירה פימית, שכ

 סיבות זהותאת רוחמה, שהועמדה לפיטורין בגלל  השפיטוריה אים הוגים, ומן הצד השי היא מביאה לדוגמ

  ודווקא כן פוטרה לבסוף. התשובה פסלת.

חלקה הראשון של השאלה מתייחס לעמדתו של מיכאל, שבשל טעתה של גלית לפיה העסקתה בחברה ): 3תשובה (

אם גלית טועת  -השי של השאלה יוצר סתירהילותה, מתכוון לבטל את פיטוריה. אולם, חלקה חיוית לפע

  שהעסקתה בחברה חיוית, כיצד ייתכן שהיא טועת שההחלטה לבטל את פיטוריה תמוהה ומוזרה? התשובה פסלת.

יודע שהעסקתה של חלקה הראשון של השאלה מתייחס לעמדתו של מיכאל, לפיה לאור העובדה שהוא  ):4תשובה (

גלית חיוית לפעילות החברה, הוא מתכוון לחזור בו מהחלטתו לפטר אותה. חלקה השי של השאלה מציג את 

תגובתה של גלית, שאומרת שהחלטתו של מיכאל לבטל את פיטוריה כוה. אולם, המשך דבריה של גלית יוצרים 

בעזרת דוגמה שדווקא מוכיחה שההחלטה איה  סתירה פימית, שכן היא מסה להצדיק את החלטתו של מיכאל

  , פוטרה בסופו של דבר. התשובה פסלת.סיבות זהותרוחמה, שהועמדה לפיטורין בגלל  –כוה 

  ).1התשובה הכוה היא (
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לפי חלקו הראשון של המשפט, יהודה טוען שהגיע בזמן לעבודה, כלומר החל מהשעה שבע וחצי בבוקר.  ):1תשובה ( .9

אם ידוע שיהודה יצא מביתו בשעה שש, וזמן הסיעה שלו למקום העבודה עומד על שעתיים לכל הפחות, הוא הגיע 

פיה יתן לקבוע שאין אמת בטעתו למקום העבודה לכל המוקדם בשעה שמוה, כלומר הוא הגיע בזמן. לכן, הטעה ל

  איה כוה. התשובה פסלת. 

לפי חלקו הראשון של המשפט, יהודה טוען שהגיע בזמן לעבודה, כלומר עד השעה שמוה בבוקר. אם  ):2תשובה (    

כל ידוע שיהודה יצא מביתו בשעה שבע, וזמן הסיעה שלו למקום העבודה לא עולה על שעה וחצי, הוא הגיע לעבודה ל

היותר בשעה שמוה וחצי. מכיוון שלא יתן לקבוע בוודאות שיהודה אכן הגיע לעבודה בשעה שמוה, הרי שהטעה 

  לפיה יתן לקבוע שיש אמת בטעתו איה כוה. התשובה פסלת. 

ידוע  לפי חלקו הראשון של המשפט, יהודה טוען שהגיע בזמן לעבודה, כלומר עד השעה תשע בבוקר. אם ):3תשובה (    

שיהודה יצא מביתו בשעה שמוה, וזמן הסיעה שלו למקום העבודה הוא לכל הפחות שעתיים, הוא הגיע לעבודה 

  לכל המוקדם בשעה עשר. לכן, יתן לקבוע שאין אמת בטעתו. זו התשובה הכוה. 

י עשר בבוקר. אם ידוע לפי חלקו הראשון של המשפט, יהודה טוען שהגיע בזמן לעבודה, כלומר לא לפ ):4תשובה (    

שיהודה יצא מביתו בשעה תשע, וזמן הסיעה שלו למקום העבודה לא עולה על שעה, הוא הגיע לעבודה לכל המאוחר 

  בשעה עשר. לאור זאת לא יתן לקבוע שהוא הגיע באיחור לעבודתו. התשובה פסלת.  

   ).3התשובה הכוה היא (

  

חיובי בעקבות פעולה מסוימת, הוא צפוי לבצע פעולה זו בתדירות גבוהה סקיר טען בדבריו שאם אדם חווה גירוי  .10

  יותר, וכאשר אדם חווה גירוי שלילי בעקבות פעולה מסוימת, הוא צפוי לבצע פעולה זו בתדירות מוכה יותר.

ת בו, החתול גע בקיפוד ודקר, בעקבות פעולה זו הוא קיבל גירוי לא עים, ובעקבות כך הפסיק לגע ):1תשובה (

  כלומר הקטין את תדירות ביצוע הפעולה. דוגמה זו מציגה התהגות אפשרית לפי המודל של סקיר. התשובה פסלת.

הדולפין מקבל מזון מן המאלף שלו, לאחר שביצע פעלולים, קרי הדולפין מקבל גירוי עים. הדולפין ): 2תשובה (

עים (מזון), ולמעשה מגביר את תדירות ביצוע הפעולה. דוגמה פעלולים כדי לקבל שוב גירוי מגביר את קצב ביצוע ה

  זו מציגה התהגות אפשרית לפי המודל של סקיר. התשובה פסלת.

קיבל גירוי  אריהוהיא דוחה אותו בצורה מעליבה, קרי בעקבות פעולה זו הלביאה מחזר אחרי ה אריהה ):3תשובה (

התהגות לא , כלומר הוא לא מקטין את תדירות ביצוע הפעולה, ממשיך לחזר אחריה אריהלא עים. למרות זאת, ה

  ודל של סקיר. זו התשובה הכוה.לפי המ סבירה

הכלב הפסיק לשכב במלוה אשר גורמת לו לכאבי גב, קרי הכלב הקטין את תדירות של פעולה מסוימת ): 4תשובה (

  ל סקיר. התשובה פסלת.לאחר שזו גרמה לו לגירוי לא עים, דבר אשר אפשרי לפי המודל ש

  ).3התשובה הכוה היא (

 

 הסובלים ששיעור לכך אפשרי הסבר שמספקת תשובה כלומר, החוקרים מסקת את המחלישה תשובה לחפש עליו .11

  . מאז התקדם בושא המדעי שהמחקר למרות לעבר בהשוואה השתה לא הגיזודין ממחלת

 החולים מבוגרים לבין הגיזודין החולים הצעירים שיעור בין סטטיסטית השוואה מוצגת לא בפסקה ):1( תשובה

  .פסלת התשובה. החוקרים מסקת את מחלישה ולא מחזקת לא זו תשובה. הבשן בערבות בגיזודין

 דווקא זו תשובה. לעבר בהשוואה גדל בגיזודין החולים שיעור בו שגם וסף מקום מציגה זו תשובה ):2( תשובה

  .פסלת התשובה. החוקרים מסקת את לחזק עשויה

 השתה לא הבשן בערבות בגיזודין החולים ששיעור לכך חלופי הסבר מספק אשר גורם מוצג זו בתשובה ):3( תשובה

 יותר גבוה היה החולים שיעור המדעי המחקר התקדמות ללא כי ייתכן. בושא המדעי המחקר התפתחות למרות

  .הכוה התשובה זו. לעבר בהשוואה

 ולכן בגיזודין החולים שיעור לבין בדיזוזסטרה החולים שיעור בין הפסקה לפי קשר למצוא יתן לא ):4( תשובה

  .פסלת התשובה. החוקרים מסקת את מחלישה ולא מחזקת לא זו תשובה

 ).3( היא הכוה התשובה
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 לעולם ביגוד וזאת הספרות בעולם רב שימוש בה עשה כי במפורש וכתב ליארית לא עלילה מהי מוסבר בפסקה .12

 הצופה על מקשה ליארית לא עלילה בקולוע כי כתוב, כן כמו). ליאריות עלילות הן היצירות רב שבו( הקולוע

  .ליאריים לסרטים בהשוואה יותר לדירים חשבים ליאריים לא סרטים ולכן, לעומקה העלילה את להבין

 ומצריכים להבה יותר קשים שהם מכיוון יותר דירים ליארית לא שעלילתם סרטים, הפסקה לפי ):1( תשובה

  .הכוה התשובה זו. בהם המופיעים הפרטים של יותר מעמיקה בחיה

, ליארית שעלילתם לסרטים בהשוואה פחות פוצים ליארית לא שעלילתם סרטים, הפסקה לפי ):2( תשובה

 שעלילתם מספרים יותר פוצים הם האם כתוב לא כי אם( גבוהה היא ליארית לא שעלילתם ספרים של ושכיחותם

  . פסלת התשובה. הספר לסוג הקוראים העדפת בין או, הסרט לסוג הצופים העדפת בין קשר מצוין לא). ליארית כן

 הסיבה כי אמר לא אך, הקולוע לעומת בספרות פוץ אכן ליארית לא בעלילה השימוש, הפסקה לפי): 3( תשובה

 סרטים כי אמר שכן מבלבול להיזהר יש. הפרטים של מעמיקה פחות בחיה מצריכים שספרים העובדה היא לכך

 עם לסרטים בהשוואה היא הכווה כי להסיק יתן אך, הפרטים של מעמיקה בחיה מצריכים ליארית לא שעלילתם

  .פסלת התשובה. ספרותית ליארית לא לעלילה ולא ליארית עלילה

 על דבר בה אמר לא אך, מוסכמות לשוברי חשבים ליארית לא עלילה בעלי סרטים, הפסקה לפי): 4( תשובה

 בעלת בהכרח היא מוסכמות שוברת יצירה כל כי אמר לא, כן כמו. מוסכמות שוברות יצירות של שכיחותן אודות

  .פסלת התשובה. ליארית לא עלילה

  ).1( היא הכוה התשובה

 

במשפט אמר כי לטאמט יתן שבוע אחד בלבד ללמוד את השפה האיסלדית, אך לא אמר דבר לגבי מידת  ):1תשובה ( .13

  הצלחתו, ומכאן שאיו יכולים להסיק דבר לגבי הזמן הדרש לטאמט על מת ללמוד איסלדית. זו התשובה הכוה.

ן לשאלה זו מסופק מעה במשפט. התשובה במשפט אמר כי לטאמט לא היה ידע קודם בשפה האיסלדית, ולכ )2תשובה (

  פסלת.

במשפט אמר כי השפה האיסלדית בחרה למשימה בשל היותה שפה קדומה אשר לא דומה לאף אחת  ):3תשובה (

  מהשפות המוכרות כיום, ולכן לשאלה זו מסופק מעה במשפט. התשובה פסלת.

במשפט אמר כי השפה האיסלדית איה מזכירה אף אחת מהשפות המוכרות כיום, ולכן יתן להסיק כי אף  ):4תשובה (

  אחת מהשפות המוכרות לטאמט איה דומה לשפה האיסלדית. התשובה פסלת.

  ).1התשובה הכוה היא (

  

  

יש לשים לב כי אסור שהמתכון המבוקש יקיים את התאים של הספר "אפייה לכל המשפחה", ולא יסתור את  .14

  התאים של הספר "אופים והים". 

  בדוק את התשובות ושלול תשובות:

  המתכון איו חלבי, ולכן לא יוכל להופיע בספר "אופים והים". התשובה פסלת. ):1תשובה (

  עומד בתאים של הספר "אפייה לכל המשפחה", ולכן יכול להופיע בו. התשובה פסלת. המתכון ):2תשובה (

  המתכון איו דורש שימוש במערוך, ולכן לא יכול להופיע בספר "אופים והים". התשובה פסלת. ):3תשובה (

ספר "אפייה לכל המתכון דורש זמן אפייה ביוי ויותר משתי כוסות קמח, ולכן לא יכול להופיע ב): 4( תשובה

הוא עשוי לעמוד בתאים של הספר "אופים והים", כלומר  -המשפחה". אין כל תאי וסף המתאר מתכון זה, ולכן 

  יתכן כי הוא מתכון חלבי הדורש שימוש במערוך. זו התשובה הכוה.

  ).4התשובה הכוה היא (
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 היום סדר במרכז מצאות פוליטיות סוגיות כאשר במיוחד מצליחה היא כי הפוליטית הסאטירה על כתב במאמר .15

 הם כלומר, אלו בתקופות ללעג עצמם את לשים מתביישים לא רבים פוליטיקאים כי כתב ובהמשך הציבורי

  .אלו בתקופות סאטירה בתכיות משתתפים

  :התשובות על עבור

 הדבר אך אושי יותר מעט באור הפוליטיקאים את מציירות הסאטירה תכיות כי להבין יתן מהמאמר ):1( תשובה

 סביר יותר אז ורק( פופולאריות יותר התכיות בהן בתקופות דווקא ולאו סאטירה תכיות שיש זמן כל עשה

  .פסלת התשובה). בה להשתתף יסכים שפוליטיקאי

 סוגיות בהן תקופות הן אחרים בדברים מאשר יותר פוליטיות בסוגיות מתעיין הציבור בהן תקופות ):2( תשובה

 הבמה את מצלים רבים פוליטיקאים אלו בתקופות כי אמר בפסקה. הציבורי היום סדר במרכז מצאות פוליטיות

  .הכוה התשובה זו). ללעג עצמם שמים כלומר( בתכיות ומשתתפים

 עומד הוא כי אמר לא אך סאטירה בתכיות העשה דבר היו הפוליטיקאים של התהגותם הגחכת ):3( תשובה

  .פסלת התשובה. הציבורי היום סדר של העייים במרכז מתישהו

 שלהן ההצלחה מידת על אלא פוליטית סאטירה מתבצעת בהן התקופות אודות דבר אמר לא במאמר ):4( תשובה

 סוגיות בהן בתקופות אך הזמן כל פוליטית סאטירה תכיות מתקיימות כי ייתכן. הציבורי השיח בושאי כתלות

  .פסלת התשובה. בהן ישתתפו שפוליטיקאים סביר פחות העייים במרכז עומדות לא פוליטיות

  ).2( היא הכוה התשובה

 

החוקר ביקש למצוא את השיוי שחל במספר הילדים שסווגו כמחוים בבית הספר היסודי כתלות בתזוה עשירה   .16

בחלבוים בשה הראשוה לחייהם. לפיכך על החוקר להשוות בין שי מצבים שוים כדי לבחון את השיוי: ילדים 

ה עשירה בחלבוו מתזויזוים מתוך קבוצת הילדים שה לחייהם, לעומת ילדים שסווגו כמחוה הראשוים בש

שסווגו כמחוים מתוך קבוצת הילדים שלא יזוו בתזוה עשירה בחלבוים בשה הראשוה בחייהם. בשאלה תון 

כי החוקר בדק כמה ילדים סווגו כמחוים מתוך אלו שיזוו מתזוה עשירה בחלבוים, ולכן עליו לבדוק את 

  כל להסיק מסקה מתוצאות המחקר החלקיות שבידיו. הקבוצה המשלימה, בכדי שיו

יש לציין כי קבוצת הילדים שלא יזוו מתזוה עשירה בחלבוים בשה הראשוה לחייהם משמשת כקבוצת ביקורת 

עבור קבוצת הילדים הראשוה. או מעוייים להפיק מסקה כלשהי לגבי ילדים מחוים, ולכן בחן תמיד את 

חוים. בוסף לכך, חפש קבוצה זו מתוך קבוצת הילדים שלא יזוו מתזוה עשירה בחלבוים, קבוצת הילדים המ

  כדי לבחון את הקבוצה המשלימה את זו שתוארה בשאלה. 

  ).2התשובה הכוה היא (
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 כי ייתכן לא( ארבע או שלוש הוא שלו הכולל ההחטאות שמספר ומכאן הראשוה הירייה את החטיא רביד כי תון .17

 את החטיא רביד שאם ממו ובע לא כי' ג כלל לגבי לב לשים יש כן כמו'). ב כלל בגלל היריות כל את החטיא רביד

  .החמישית הירייה את גם החטיא בהכרח הוא אזי הרביעית הירייה

1 שמספרן היריות את החטיא רביד כי ייתכן לא 2 3,  ולכן) ברצף יריות משתי יותר מחטיא לא לעולם שרביד תון כי( ,

 בירייה מחטיא לא לעולם רביד כי תון. החמישית או הרביעית בירייה החטיא בהכרח רביד כי להסיק יתן

  .הרביעית בירייה החטיא רביד שבהכרח ומכאן הרביעית בירייה החטיא הוא אם אלא ,החמישית

  .השאלה תאי על שעוה דוגמה קיימת האם ולבדוק מהתשובות אחת כל על לעבור היא וספת דרך 

1 שמספרן היריות את החטיא רביד כי ייתכן ):1( תשובה 2 4 5, , 1 שמספרן היריות את או  , 4 5,   .התשובה פסלת. ,

1 שמספרן היריות את החטיא רביד כי ייתכן): 2( תשובה 4 5, 1 שמספרן היריות את או  , 3 4,   .התשובה פסלת. ,

1 שמספרן היריות את החטיא רביד כי ייתכן ):3( תשובה 3 4,   .התשובה פסלת. ,

 כלל לפי( החמישית בירייה גם במטרה פגע הוא כי להסיק יתן הרביעית בירייה במטרה פגע רביד אם ): 4( תשובה

 היריות את החטיא בהכרח שהוא ומכאן יריות שלוש לפחות החטיא רביד כי יודעים או' א כלל לפי, כן כמו'). ג

1 שמספרן 2 3,   .זו התשובה הכוה'. ב לכלל סתירה זוהי. ,

 ).4( היא הכוה התשובה

  

האזה למוזיקה איה מעצימה את רעשי הרקע, אלא עוזרת לקורא לבודד את רעשי הרקע, ובכך עוזרת  ):1תשובה ( .18

 בהבת הקרא. התשובה פסלת. 

יכולותיו האישיות של האדם משפיעות על יכולת הריכוז שלו, הדרושה לצורך הבת הקרא. אין קשר בין  ):2תשובה (

  תשובה פסלת.יכולות אישיות מוכות לבין רעשי הרקע. ה

יקה משפרת את הבת הקרא על ידי בידוד רעשי רקע, ושיפור יכולותיו של האדם להתרכז זהאזה למו ):3תשובה (

  יש קשר בין האזה למוזיקה לבין שי הגורמים הללו. התשובה פסלת. -ולהתמקד בהבת הקרא. התשובה פסלת, ולכן

משפיעים על יכולת הבת הקרא. על פי הכתוב, כדי לבודד רעשים אלו  גורמים סביבתיים, כמו רעשי רקע, ):4תשובה (

באמצעות מוזיקה יתן להפחית אשים רבים בוחרים להאזין למוזיקה. לפיכך, יתן לטעון כי אשים רבים מאמיים כי 

  . זו התשובה הכוה.את השפעתם של גורמים סביבתיים על הבת הקרא

  ).4התשובה הכוה היא (

 

: "אסכולת החוקרים הראשוה מטילה ספק בתרומתה של המוזיקה להבת הקרא, וטועת כי האזה זו צורכת 7-6שורות  .19

מהקורא משאבים קוגיטיביים וספים, כך שלמעשה היא פוגעת בתהליך ההבה." מכאן, שגם האזה למוזיקה וגם הבת 

יטיביים. לאור ההקרא הן פעולות הדורשות משאבים קוגייה, היתן להבין כי חה כי פעולה אחת תפגע בש הם אלה

  משותפים.קוגיטיביים משאבים 

  ).3התשובה הכוה היא (

 

באסכולה השלישית הסיקו מיתוח תוצאות המחקרים כי הגורם בעל ההשפעה תומכים : "חוקרים ה15-13שורות   .20

  הגדולה ביותר על הבת הקרא הוא וכחותן של מילים במוזיקה".  

  ).2התשובה הכוה היא (

 

. אלו הם על תהליך הבת הקרא שייה טועת לחשיבות האיטסיביות של המוזיקה, קרי קצבה ועוצמתההאסכולה ה .21

, למסקות האסכולה השייהשלישית מצטרפת האסכולה המאפייי המוזיקה הזוכים לסימון על גבי שירים ואלבומים. 

, ולמעשה מציית כי מוזיקה ללא מילים עדיפה על מוזיקה עם מילים. לפיכך, אך מוסיפה טעה בדבר וכחות השירים

  ההצהרה של פול ג'יימס מהווה תמיכה בדברי האסכולה השייה.

  ).2התשובה הכוה היא (
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האסכולה הרביעית אמם מברכת על סימון אלבומי המוזיקה, אך גורסת כי הגורם המשפיע ביותר על התרומה של  .22

מוזיקה להבת הקרא הוא העדפתו המוזיקלית של המאזין. כלומר, אדם המאזין למוזיקה המועדפת עליו, ישפר את 

מודיו ככל היתן, כדאי לסטודט לשמוע את הלהיט ביצועיו בתחומים הוגעים להבת הקרא. לכן, על מת להיטיב את לי

  האחרון של הזמר תומר מיץ, שכן זוהי המוזיקה המועדפת עליו.  

  ).2התשובה הכוה היא (

 

חוקר האסכולה הרביעית מציג את האמרה "תחשוב טוב, תצליח יותר", על מת לפשט את ממצאיו, לפיהם העדפה  .23

רא. האמרה מקשרת בין מחשבה למתרחש בפועל, בקשר של סיבה ותוצאה. מוזיקלית משפרת את ביצועי הבת הק

המביאה לשחרור חומרים במוח המפחיתים כאב ומשרים אווירה  ,להאזה למוזיקה מועדפת משולהבהתאמה, ה"מחשבה" 

  עימה. זוהי ה"הצלחה" המתוארת.

 ).4התשובה הכוה היא (

 

  

  

  

 

 


