
 
  2009פברואר  - ניסוח מחדש

 פרק ראשון

 "אייל המושק הוא חסר קרניים". .13

נאמר כי לאייל המושק  השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי איילי המושק נולדים עם קרניים. בתשובה 

אין קרניים. בתשובה השלישית נאמר כי איילי המושק לעולם אינם מאבדים את הקרניים שלהם. 

 לאיילי המושק יש קרניים גדולות. בתשובה הרביעית נאמר כי

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 "הרבה מהבעיות הסביבתיות בפיליפינים נובעות מסיבות חברתיות". .14

 השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי יש הרבה בעיות חברתיות וסביבתיות עמוקות בפיליפינים. בתשובה 

אים חברתיים. בתשובה השלישית נאמר נאמר כי בפיליפינים הרבה מהבעיות הסביבתיות נגרמות מנוש

כי אנשים בפיליפינים מודאגים יותר מבעיות חברתיות מאשר מבעיות סביבתיות. בתשובה הרביעית 

 נאמר כי נושאים סביבתיים גרמו לבעיות חברתיות רבות בפיליפינים.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

15. St. John's wort – .צמח ההיפריקום 

מריקאים נשארים סקפטיים לגבי היעילות של צמח ההיפריקום כטיפול "בזמן שהרבה רופאים א

בדיכאון, התרופה הצמחית נרשמת על ידי מספר הולך ועולה של העמיתים האירופאים שלהם". 

בתשובה הראשונה נאמר כי בעוד שהרבה רופאים אירופאים רושמים את צמח ההיפריקום בשביל 

שים בתרופה הצמחית כתרופה למחלות אחרות. בתשובה דיכאון, מרבית עמיתיהם האמריקאים משתמ

נאמר כי למרות שהרבה אמריקאים ואירופאים לוקחים את צמח ההיפריקום על מנת להקל על  השנייה

הדיכאון, רוב הרופאים נשארים סקפטיים לגבי יעילות הצמח. בתשובה השלישית נאמר כי יותר ויותר 

ההיפריקום, אבל הרבה רופאים בארצות הברית עדיין רופאים באירופה מטפלים בדיכאון עם צמח 

מטילים ספק בכך שהוא עובד. בתשובה הרביעית נאמר כי צמח ההיפריקום הוא צמח שגדל בעיקר 

 באירופה, אך נעשה בו שימוש נרחב בארצות הברית על מנת לטפל בחולים הסובלים מדיכאון.

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 ק חסר תקדים לתיאור אירועים מלחמתיים"."הופעת הצילום הביאה דיו .16

אין דומה להם  –בתשובה הראשונה נאמר כי הצילומים המוקדמים ביותר של אירועים מלחמתיים 

נאמר כי המצאת הצילום אפשרה לתעד אירועים מלחמתיים  השנייהבחדשנות טכנולוגית. בתשובה 

צי המלחמה כפו על צלמים מתקופות ברמת דיוק שלא הושגה עד כה. בתשובה השלישית נאמר כי אילו

מוקדמות לאלתר ואף לביים סצנות קרב. בתשובה הרביעית נאמר כי התיעוד הבלתי משוחד של מלחמה 

 הוא בין ההישגים הגדולים ביותר של הצילום.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 "אוכלוסיית הנמרים בדרום הנגב היא בגודל שאינו ניתן לקביעה". .17

נאמר כי אוכלוסיית הנמרים בדרום הנגב גדולה יותר ממה שחשבו פעם. בתשובה בתשובה הראשונה 

נאמר כי לא ברור מדוע אוכלוסיית הנמרים בדרום הנגב קטנה כל כך. בתשובה השלישית נאמר  השנייה

כי מספר הנמרים שחיים בדרום הנגב אינו ידוע. בתשובה הרביעית נאמר כי רק מספר נמרים מאכלסים 

 ם הנגב.כיום את דרו

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

הוא מרכיב חשוב בתזונה בדרום אמריקה, אך הוא לא היה מאפיין של התזונה באזור עד  grit -כיום ה"  .18

  ."למלחמת האזרחים

לא היו פופולאריים בדרום אמריקה  מאז מלחמת האזרחים, אז  grits -בתשובה הראשונה נאמר כי ה

, מאכל נפוץ בדרום gritsנאמר כי  השנייהורה נרחבת. בתשובה הם היו המאכל היחיד שהיה זמין בצ

אמריקה, הפך להיות פופולארי שם לראשונה במהלך מלחמת האזרחים. בתשובה השלישית נאמר כי 

נאכלו גם באזורים אחרים עד למלחמת האזרחים.  grits -למרות שעכשיו הוא נחשב מאכל דרומי, ה

מאכל פופולארי בדרום מאז מלחמת האזרחים האמריקאית, אבל היו  gritsבתשובה הרביעית נאמר כי 

 מעט אנשים מחוץ לאזור מכירים אותם.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

הבאת סגנון התחייה הגותית אל המדינה שאימץ נזקפת לזכות הארכיטקט בנימין מונפור, שהיגר " .19

 ."זילנד-מאנגליה לניו

את סגנון התחייה הגותית בארכיטקטורה, התחיל את  בתשובה הראשונה נאמר כי בנימין מונפור, שיצר

נאמר כי למרות שסגנון התחייה הגותית  השנייהזילנד. בתשובה -הקריירה שלו באנגליה לפני שהיגר לניו

זילנד עד להגעתו של בנימין מונפור. בתשובה השלישית נאמר -החל באנגליה, הוא לא זכה לחשיבות בניו

ונפור התחייה של הסגנון הגותי בארכיטקטורה. בתשובה הרביעית נאמר כי כי נזקפת לזכותו של בנימין מ

  .זילנד מיוחסת למהגר אנגלי בשם בנימין מונפור-הצגת ארכיטקטורת התחייה הגותית בניו

  (.4התשובה הנכונה היא )



 
  2009פברואר  - ניסוח מחדש

 פרק שני

ריות כמו הרומן הראשון שלה, העבודות המאוחרות יותר של מרי שלי לא היו אף פעם פופולא .13

 "פרנקנשטיין".

נאמר כי  השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי היא לא כתבה יותר רומנים אחרי "פרנקנשטיין". בתשובה 

הרומנים המאוחרים יותר שלה היו פופולאריים יותר מ"פרנקנשטיין". בתשובה השלישית נאמר כי 

תיה המאוחרות יותר. בתשובה הרביעית נאמר כי הקוראים נהנו יותר מ"פרנקנשטיין" לעומת עבודו

 "פרנקנשטיין" היה אחד מהרבה רומנים מצליחים שהיא כתבה.

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 "מכל האנשים בעולם, רק תושבי האי אנדמן והפיגמים אינם משתמשים באש". .14

משתמשים באש.  בתשובה הראשונה נאמר כי אנשי האי אנדמן והפיגמים, בניגוד לשאר העולם, אינם

נאמר כי אנשי האי אנדמן והפיגמים הם מבין האנשים האחרונים בעולם שאינם  השנייהבתשובה 

משתמשים באש. בתשובה השלישית נאמר כי אנשי האי אנדמן והפיגמים הם שני האנשים היחידים 

יודעים  בעולם שאינם משתמשים יותר באש. בתשובה הרביעית נאמר כי אנשי האנדמן והפיגמים אינם

 איך להשתמש באש.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 "מבנה המלים ואוצר המלים שלה, עושה את השפה הבסקית שפה מאתגרת ללמידה". .15

בתשובה הראשונה נאמר כי מבנה המלים המורכב ואוצר המלים שלה, עושים את השפה הבסקית 

הבסקית מרתקים את  נאמר כי מבנה המלים ואוצר המלים של השפה השנייהמיוחדת. בתשובה 

המלומדים. בתשובה השלישית נאמר כי ללמוד את השפה הבסקית זהו אתגר, למרות מבנה המלים 

הפשוט ואוצר המלים שלה. בתשובה הרביעית נאמר כי בסקית היא שפה קשה ללימוד בגלל מבנה המלים 

 שלה ואוצר המלים.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 ותר של ארצות הברית באסיה"."יפן היא בעלת הברית הנאמנה בי .16

בתשובה הראשונה נאמר כי יפן היא המדינה היחידה באסיה שיש לה יחסים טובים עם ארצות הברית. 

נאמר כי יפן נאמנה יותר לבעלי הברית האסיאתיים שלה מאשר לארצות הברית.  השנייהבתשובה 

תשובה הרביעית נאמר כי מבין בתשובה השלישית נאמר כי על ארצות הברית לתמוך ביפן ללא תנאים. ב

 כל המדינות באסיה, יפן היא התומכת הנאמנה ביותר של ארצות הברית.

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 , שושלת מינג כבשה את המבצר המונגולי האחרון בסין".1831 -"ב .17

ר כי נאמ השנייה. בתשובה 1831 -בתשובה הראשונה נאמר כי המונגולים הפילו את שושלת מינג בסין ב

. בתשובה השלישית נאמר כי 1831 -האזור האחרון שנשלט בידי המונגולים בסין נפל לידי שושלת מינג ב

. בתשובה הרביעית נאמר כי המונגולים 1831 -המבצר המונגולי האחרון בסין יוסד על ידי שושלת מינג ב

 .1831 -לא הצליחו לכבוש ערים גדולות של שושלת מינג עד ל

 (.2היא )התשובה הנכונה 

 

ניסויים שבוצעו על ידי המהנדס והמתמטיקאי ההולנדי סימון סטבין ציפו את מה שעלה מניסוייו של  .18

 גלילאו, אך ניסוייו של גלילאו האפילו על ניסוייו של סטבין.

בתשובה הראשונה נאמר כי למרות שהניסויים שביצע סימון סטבין היו דומים לאלו שביצע גלילאו 

נאמר כי סימון סטבין חזר  השנייהייו של סטבין לא זכו מעולם להכרה רחבה. בתשובה מאוחר יותר, ניסו

על ניסויים של גלילאו אך לא הצליח מעולם להגיע לאותן תוצאות. בתשובה השלישית נאמר כי גלילאו 

הכיר את עבודותיו של סימון סטבין אבל למרות זאת ביצע ניסויים משל עצמו. בתשובה הרביעית נאמר 

למרות שסימון סטבין וגלילאו חקרו את אותם הנושאים, הניסויים שלהם היו שונים בצורה בולטת  כי

 בשיטות.

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 

"ההגמוניה והשגשוג של העיר אתונה במהלך "תקופת הזהב" שלה נבעו מהכוח הימי והמסחר הימי,  .19

 בהתאמה".

מוערכת בגלל הכח הימי שלה  הייתהה, אתונה בתשובה הראשונה נאמר כי במהלך "תקופת הזהב" של

נאמר כי במהלך "תקופת הזהב" שלה, חיל הים החזק של אתונה נתן לה  השנייהוהמסחר הימי. בתשובה 

עליונות באזור, בזמן שמסחר ימי הביא לה עושר גדול. בתשובה השלישית נאמר כי השחיתות והאנרכיה 

היו תוצאה של הכח הימי הדועך שלה והתדרדרות כללית. שאפיינו את אתונה בסוף "תקופת הזהב" שלה 

בתשובה הרביעית נאמר כי כח ימי ומסחר ימי היו רק שניים מתוך הרבה גורמים שתרמו להגמוניה 

 ולשגשוג מהם נהנתה אתונה במהלך "תקופת הזהב" שלה.

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 2009אפריל  -ניסוח מחדש 

 פרק ראשון

 מד לא יושג אלא אם כן הצדדים יגיעו להסכמה"."שלום שיחזיק מע .12

 השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי רק אם הצדדים יגיעו להסכמה יושג שלום שיחזיק מעמד. בתשובה 

נאמר כי הצדדים לא יכולים להסכים על דרך שתגרום לשלום להחזיק מעמד. בתשובה השלישית נאמר 

תהיה מאוד קשה. בתשובה הרביעית נאמר כי אלא כי אם שני הצדדים מתנגדים להסכם, השגת שלום 

 אם כן שלום שיחזיק מעמד הוא אפשרי, הצדדים לא יהיו מסוגלים להסכים.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 השפעה עמוקה כמו לאלו של ג'ון פ. קנדי". הייתה"למלים של אף נשיא אחר לא  .13

 השנייהל נשיאים אחרים. בתשובה בתשובה הראשונה נאמר כי המלים של קנדי הותירו רושם עמוק ע

נאמר כי המלים של קנדי היו יותר משפיעות מאשר המלים של כל נשיא אחר. בתשובה השלישית נאמר 

כי היה הרבה יותר קשה להשפיע על קנדי מאשר על כל נשיא אחר. בתשובה הרביעית נאמר כי יותר מכל 

 נשיא אחר, קנדי היה מודע לכוח של המלים.

 (.2ה היא )התשובה הנכונ

 

"האטום הוא היחידה הקטנה ביותר שאליה ניתן לחלק חומר מבלי לשחרר מטענים טעונים  .14

 חשמלית".

בתשובה הראשונה נאמר כי חלקיקים טעונים חשמלית יכולים להשתחרר מבלי לחלק חומר לאטומים 

ת ויוצר נאמר כי חומר מתחלק כאשר אטום משחרר חלקיקים טעונים חשמלי השנייהקטנים. בתשובה 

יחידות קטנות יותר. בתשובה השלישית נאמר כי אין זה אפשרי לחלק חומר ליחידה קטנה מאטום מבלי 

לגרום לחלקיקים טעונים חשמלית להשתחרר. בתשובה הרביעית נאמר כי אפילו יחידה קטנה של חומר 

 כמו האטום יכולה להתחלק על ידי שחרור חלקיקים טעונים חשמלית.

 (.3יא )התשובה הנכונה ה

  



 
עשרה, ספרד -"בהתאם למדיניות הכלכלית המשותפת לכוחות קולוניאליים אחרים של המאה השש .15

 אסרה ייצור תעשייתי במושבות שלה".

עשרה הסכימו שצריך -בתשובה הראשונה נאמר כי ספרד וכוחות קולוניאליים אחרים של המאה השש

נאמר כי ספרד לא תאפשר ייצור  השנייה לעודד ייצור תעשייתי במושבות מסיבות כלכליות. בתשובה

תעשייתי במושבות שלה, וזוהי מדיניות כלכלית המשותפת לכוחות קולוניאליים אחרים של המאה 

-לבד בין הכוחות הקולוניאליים של המאה השש הייתהעשרה. בתשובה השלישית נאמר כי ספרד -השש

ה. בתשובה הרביעית נאמר כי עשרה באיסור על ההתערבות בייצור התעשייתי של המושבות של

עשרה הבטיחה שכל מה שיוצר על ידי תעשיות קולוניאליות -המדיניות הכלכלית השכיחה במאה השש

 נשלח לספרד ולכוחות קולוניאליים אחרים.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

"סאגות קלאסיות מהללות את הקודים המוסריים והחברתיים של תור הזהב שהיה באיסלנד בין  .16

  ".1050 -ל 850ם השני

נקראת תור הזהב של איסלנד מכיוון  1050-ו 850בתשובה הראשונה נאמר כי התקופה שבין השנים 

נאמר כי הקודים המוסריים  השנייהשסאגות קלאסיות נכתבו במהלך התקופה הזו. בתשובה 

מדינה. והחברתיים המתוארים בסאגות הקלאסיות של איסלנד פותחו לראשונה במהלך תור הזהב של ה

תור הזהב של איסלנד  – 1050 -ו 850בתשובה השלישית נאמר כי בין עבודות הספרות שנוצרו בין השנים 

היו סאגות קלאסיות. בתשובה הרביעית נאמר כי הן קודים מוסריים והן קודים חברתיים של תור  –

 הזהב של איסלנד מהוללים מאוד בסאגות קלאסיות. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

תעלמות של פרנק לויד רייט מהדרישות למוזיאון אומנות ניכרת מאוד במוזיאון גוגנהיים, אותו "הה .17

  הוא תכנן".

בתשובה הראשונה נאמר כי הרעיונות של רייט לגבי הצורה שבה מוזיאון אומנות מושלם צריך להיראות 

ן גוגנהיים הוא אחד נאמר כי מוזיאו השנייהמשתקפים במוזיאון גוגנהיים, אותו הוא תכנן. בתשובה 

מהעיצובים החשובים ביותר של רייט, למרות שהוא לא התכוון שהוא יהיה מוזיאון אומנות. בתשובה 

השלישית נאמר כי העובדה שרייט לא התחשב במה שמוזיאון אומנות צריך מומחשת באופן ברור בדרך 

א תכנן את מוזיאון גוגנהיים, שבה הוא תכנן את מוזיאון גוגנהיים. בתשובה הרביעית נאמר כי כאשר הו

 רייט ניסה ליצור מוזיאון אומנות שיהיה יצירת אומנות בעצמו.

 (.3התשובה הנכונה היא )
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  פרק שני

 , היא עכשיו אחת מהמדינות העשירות ביותר בעולם". 1946ענייה עד לשנת  הייתה"כווית, ש .12

 השנייה, לא היו מדינות שהיו עשירות יותר מכווית. בתשובה 1946בתשובה הראשונה נאמר כי לפני 

כווית הפכה למדינה עשירה מספיק על מנת לעזור למדינות עניות. בתשובה  1946נאמר כי רק אחרי 

, הרבה מדינות שעכשיו הן עשירות היו עניות כמו כווית. בתשובה הרביעית 1946השלישית נאמר כי לפני 

 . 1946ענייה עד לשנת  הייתהיא אחת המדינות העשירות בעולם, נאמר כי כווית, שעכשיו ה

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 "לטענת מומחים מסוימים, יין לא צריך להכיל הרבה אלכוהול על מנת להיות טוב". .13

בתשובה הראשונה נאמר כי מומחים מסוימים חושבים שיין יכול להיות טוב אפילו אם הוא לא מכיל 

נאמר כי מומחים מסוימים מחליטים עד כמה טוב יין על סמך תכולת  השנייהשובה הרבה אלכוהול. בת

האלכוהול שלו. בתשובה השלישית נאמר כי לטענת מומחים מסוימים, יין חייב להכיל תמיד לפחות קצת 

אלכוהול. בתשובה הרביעית נאמר כי לטענת מומחים מסוימים, לא תמיד ניתן לדעת כמה אלכוהול יש 

 ביין.

 (.1ובה הנכונה היא )התש

 

"בהתחשב ברמת האומללות שהוא היה בה בארצות הברית, העובדה שברטולט ברכט עשה את  .14

  הכתיבה המשמעותית ביותר של שנותיו המאוחרות במהלך שהייתו במדינה היא פרדוקסלית".

על  בתשובה הראשונה נאמר כי אחד הפרדוקסים בעבודותיו המאוחרות של ברכט הוא שהוא כתב הרבה

נאמר כי זהו פרדוקס שעבודותיו של  השנייהארצות הברית, למרות שהוא לא אהב את המדינה. בתשובה 

ברכט נחשבות לחשובות כל כך בארצות הברית, מדינה שבה הסופר חי רק זמן קצר. בתשובה השלישית 

מהלך נאמר כי באופן פרדוקסלי, ברכט כתב את העבודות החשובות ביותר של שנותיו המאוחרות ב

שהייתו בארצות הברית, בה הוא היה מאוד אומלל. בתשובה הרביעית נאמר כי הפרדוקס של שנותיו 

המאוחרות של ברכט היה שלמרות שהוא לא רצה לחיות ולכתוב בארצות הברית, זה בדיוק מה שהוא 

 עשה.

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
לויות שמטרתן לעצור את ההרס של יערות "בזכות שיתוף פעולה בינלאומי, ההיקף הפוטנציאלי של פעי .15

  הגשם הטרופיים הוא נרחב".

בתשובה הראשונה נאמר כי אלא אם ההרס של יערות גשם טרופיים ייעצר על ידי שיתוף פעולה 

נאמר כי הפוטנציאל לשמירה על יערות גשם טרופיים מהרס  השנייהבתשובה  בינלאומי, ייגרם נזק נרחב.

תוף פעולה בינלאומי יושג. בתשובה השלישית נאמר כי למרות שיתוף פעולה הוא גדול, אבל רק אם שי

בינלאומי, הרבה מהפעילויות שמזיקות ליערות גשם טרופיים לא נעצרו עדיין. בתשובה הרביעית נאמר 

כי טווח רחב אפשרי של פעילויות שמטרתן להגן על יערות גשם טרופיים קיים כתוצאה משיתוף פעולה 

 בינלאומי.

 (.4ובה הנכונה היא )התש

 

"לפי הפסיכולוג הווארד מארקמן, במקום להסתכל על הבדלים ועימותים בתור סימן לחוסר התאמה,  .16

זוגות צריכים להסתכל עליהם בתור הזדמנויות לפיתוח מיומנויות אשר בהן הם יוכלו להשתמש על מנת 

 לגרום למערכת היחסים ביניהם להיות יותר יציבה".

נאמר כי לפי מארקמן, במקום להתמקד בהבדלים ובעימותים ביניהם, זוגות שרוצים בתשובה הראשונה 

נאמר כי  השנייהמערכת יחסים שתחזיק מעמד צריכים לנסות לפתח תחומים של עניין משותף. בתשובה 

מארקמן מאמין שזוגות צריכים לראות את ההבדלים והעימותים ביניהם בתור אמצעי בעל ערך לחיזוק 

ים ביניהם במקום לראות בהם סימן שהם לא צריכים להיות יחד. בתשובה השלישית נאמר מערכת היחס

כי המיומנויות שזוגות מפתחים על מנת לעזור לעצמם ליישב ויכוחים ולהתמודד עם מצבים קשים 

אחרים לא בהכרח ישאירו אותם ביחד אם הם לא מתאימים, לפי מארקמן. בתשובה הרביעית נאמר כי 

שמערכות היחסים שמחזיקות מעמד הכי הרבה זמן הן אלו שבהן זוגות לומדים לפתור  מארקמן חושב

 בעיות וליישב ויכוחים במקום לנסות להתעלם מההבדלים ביניהם. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 "למרות שהיה סביר, ההסבר של המרצה היה רק השערה". .17

 השנייה, הוא לא היה ארוך. בתשובה בתשובה הראשונה נאמר כי למרות שהמרצה סיפק הסבר הגיוני

נאמר כי למרות הפשטות שלו, ההסבר של המרצה לא נחשב לאמין. בתשובה השלישית נאמר כי ההסבר 

של המרצה, אמנם הגיוני, אך הוא רק השערה. בתשובה הרביעית נאמר כי למרות שהמרצה נראה בטוח 

 בהסבר שלו, הוא לא היה מאוד משכנע. 

 (.3) התשובה הנכונה היא

  



 
 2009יולי  -ניסוח מחדש 

 פרק ראשון

 ניו זילנד יושבה לראשונה על ידי הפולינזים. .13

נאמר כי הפולינזים היו  השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי תמיד חיו בניו זילנד פולינזים. בתשובה 

נד לפני האנשים הראשונים שבאו לחיות בניו זילנד. בתשובה השלישית נאמר כי הפולינזים חיו בניו זיל

ומות אחרים. בתשובה הרביעית נאמר כי הפולינזים הראשונים שבו לניו זילנד קשהם התיישבו במ

 התיישבו שם.

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 

נהרסה  השנייהמעורבת במלחמת העולם  הייתהלמרות שהכלכלה של כל מדינה אחרת כמעט ש .14

  נה בממוצע בזמן הזה.אחוזים בש 10 -ה צמחה בקבמהלך המלחמה, הכלכלה של אמרי

אחוזים בשנה בממוצע במהלך מלחמת  10 -נית צמחה בקבתשובה הראשונה נאמר כי הכלכלה האמרי

, למרות שהמלחמה הביאה להרס כלכלי כמעט לכל המדינות האחרות שהיו מעורבות בה. השנייההעולם 

נהרסה במידה גדולה  נית לאק, הכלכלה האמריהשנייהנאמר כי במהלך מלחמת העולם  השנייהבתשובה 

ה. בתשובה השלישית נאמר כי הכלכלות של המדינות קכמו הכלכלה של המדינות שנלחמו נגד אמרי

צמחו, בזמן שאלה של מדינות אויבות נהרסו. בתשובה  השנייהה במלחמת העולם קשנלחמו לצד אמרי

צב קצמחו ב יההשניהרביעית נאמר כי הכלכלות של רוב המדינות שהיו מעורבות במלחמת העולם 

 נית במלחמה. קאחוזים בשנה, הודות להתערבות האמרי 10ממוצע של 

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 

ה לילדים רהיטות בשפה קמעני קמחנכים טוענים שהימצאות בסביבת דיבור בשפה שניה לא ר  .15

 נות.קת המסקדמת את מיומנויות הזיכרון והסקנוספת, אלא גם מ

ימצאות בסביבה שבה מדוברת שפה שניה משפרת את מיומנויות הזיכרון בתשובה הראשונה נאמר כי ה

 השנייהנות של הילדים, בנוסף לכך שהדבר מאפשר להם לדבר שפה נוספת. בתשובה קת המסקוהס

נות טובות הם בעלי הסבירות הגבוהה ביותר להיות קת מסקנאמר כי ילדים בעלי מיומנויות זיכרון והס

טן יש לעתים קהשלישית נאמר כי לילדים אשר נחשפים לשפה שניה בגיל  רהוטים בשפה שניה. בתשובה

דם קנות. בתשובה הרביעית נאמר כי הימצאות בשלב מוקת מסקושי לפתח מיומנויות זיכרון והסק

דמת קת לילדים רהיטות בשפה נוספת, אך בדרך כלל מקבסביבת דיבור בשפה שניה לא תמיד מספ

 . נותקת מסקמיומנויות זיכרון והס

 (. 1התשובה הנכונה היא )

  



 
החיצוני של כדור  קיים שמרכיבים את החלקטוניים ענקהרים מעוצבים על ידי תנועות של לוחות ט .16

 לימיים וסחף.קהארץ, כמו גם על ידי תנאים א

טוניים של כדור הארץ, ולא קבתשובה הראשונה נאמר כי הרים מעוצבים על ידי תנועות של הלוחות הט

לימיים, סחף והתנועה של הלוחות קנאמר כי תנאים א השנייהלימיים וסחף. בתשובה קא על ידי גורמים

טוניים של כדור הארץ תורמים כולם לעיצוב ההרים. בתשובה השלישית נאמר כי התנועה של קהט

לימיים, גורמת לסחף ואף מעצבת הרים. קטוניים של כדור הארץ משפיעה על תנאים אקהלוחות הט

טוניים של כדור קנאמר כי הרים, אשר מעוצבים על ידי התנועה של הלוחות הטבתשובה הרביעית 

 לימיים ועל סחף באזורים שמסביבם. קרובות משפיעים על תנאים אקהארץ, לעתים 

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 

וראים מערביים קאפשרה ל 19 -ריט, ערבית ופרסית לאנגלית במאה הקהתרגום של ספרות סנס .17

 ות המזרחית. להכיר את התרב

וראים מערביים למדו לראשונה על התרבות המזרחית כתוצאה מהתרגום קבתשובה הראשונה נאמר כי 

, 19 -נאמר כי במאה ה השנייה. בתשובה 19 -ריט, ערבית ופרסית לאנגלית במאה הקשל ספרות סנס

ה השלישית ריט, ערבית ופרסית. בתשובקהרבה עבודות על התרבות המזרחית תורגמו לאנגלית מסנס

ריט, ערבית ופרסית הכירו את התרבות קרוא סנסקהמערביים שיכלו ל ק, ר19 -נאמר כי לפני המאה ה

, הרבה מערביים למדו שפות מזרחיות, מה 19 -והספרות המזרחית. בתשובה הרביעית נאמר כי במאה ה

 ריט, ערבית ופרסית. קשאפשר להם לתרגם ספרות סנס

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 

 ביישום שיטות מתמטיות בבעיות פילוסופיות.  .18

דיש את זמנו ללימוד הבעיות קרט ושפינוזה עודדו את לייבניץ להקבתשובה הראשונה נאמר כי ד

נאמר כי לייבניץ האמין שהשיטות בהן השתמשו  השנייהה. בתשובה קהפילוסופיות וכן גם למתמטי

ם בפילוסופיה. בתשובה השלישית נאמר כי ה כמו גקרט ושפינוזה יכולות להיות מיושמות במתמטיקד

רט, שפינוזה ולייבניץ טענו שבעיות מתמטיות יכולות להיפתר על ידי שימוש בשיטות פילוסופיות. קד

רט, שפינוזה ולייבניץ האמינו שפילוסופים צריכים להשתמש בשיטות קבתשובה הרביעית נאמר כי ד

 מתמטיות בעבודתם.

 (. 4התשובה הנכונה היא )

  



 
ים הם קקשר שנחשד במשך זמן רב: בארצות הברית, מקיומו של קר שנערך לאחרונה אישר את קמח .19

 רי לאסתמה בילדים הגרים בערים הפנימיות. קהגורם העי

ר שנערך לאחרונה, ילדים הגרים בערים פנימיות הם בעלי סיכוי קבתשובה הראשונה נאמר כי לפי מח

ר קנאמר כי מח השנייהים. בתשובה קקבאזורים ללא מ גדול יותר לסבול מאסתמה מאשר ילדים הגרים

ים אחראים לשיעור הגבוה של אסתמה בילדים קקחדש העלה חשדות לגבי האמונה הרווחת לפיה מ

ים גורמים לסוגים רבים של מחלות בילדים קקהגרים בערים פנימיות. בתשובה השלישית נאמר כי מ

ר שנערך לאחרונה. בתשובה קהיא אסתמה, לפי מחהגרים בערים פנימיות, כאשר השכיחה ביותר מהן 

רב קים הם ככל הנראה גורם ראשוני לאסתמה בקקהרביעית נאמר כי במשך שנים רבות, חשבו שמ

 שר זה הוכח עכשיו. קילדים הגרים בערים פנימיות; 

 (. 4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2009יולי  -ניסוח מחדש 

 פרק שני

 ה, אבל לא אופרה.קמוזי יוהנס ברהמס כתב הרבה סוגים של .13

ה של ברהמס היא מאוד רשמית. בתשובה קבתשובה הראשונה נאמר כי כמו האופרות שלו, כל המוזי

 הייתהה שברהמס לא כתב. בתשובה השלישית נאמר כי אופרה קנאמר כי אופרה היא סוג מוזי השנייה

ה, קים רבים של מוזיה שברהמס הכי אהב. בתשובה הרביעית נאמר כי ברהמס כתב סוגקסוג המוזי

 אופרה. הייתהשאחת מהם 

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 

 .ולןקנאום גטיסבורג הוא הנאום המפורסם ביותר של אברהם לינ .14

 ולן היה הכי מפורסם בגללו הוא            קבתשובה הראשונה נאמר כי הדבר שאברהם לינ    

 ולן הוא נאום  קבורג של ליננאמר כי נאום גטיס השנייהנאום גטיסבורג. בתשובה     

 שכתוב בצורה טובה מאוד. בתשובה השלישית נאמר כי הנאום המוכר ביותר של     

 ולן עשה הרבה נאומים  קולן הוא נאום גטיסבורג. בתשובה הרביעית נאמר כי לינקלינ    

 מפורסמים, כולל נאום גטיסבורג.    

 (. 3התשובה הנכונה היא )    

 ים.קלות ומהירות יותר מאשר אלו של המצרים העתיקבנו מרכבות שהיו  יםקהרומאים העתי .15

ות קים מסוימים העדיפו להשתמש במרכבות מצריות עתיקבתשובה הראשונה נאמר כי רומאים עתי

ות היו כבדות ואיטיות קנאמר כי מרכבות מצריות עתי השנייהלות והמהירות שלהן. בתשובה קבשל ה

ים. בתשובה השלישית נאמר כי למרות שהמרכבות קידי הרומאים העתי יותר מאשר המרכבות שנבנו על

ות יותר. בתשובה הרביעית קות היו חזקלות ומהירות, מרכבות רומאיות עתיקות היו קהמצריות העתי

לות ומהירות בפחות זמן מאשר המצרים קים היו יכולים לבנות מרכבות קנאמר כי הרומאים העתי

 ים. קהעתי

 (. 2א )התשובה הנכונה הי

  



 
 למחלה הנפשית סכיזופרניה אינו ידוע, יש להפרעה זו בבירור בסיס ביולוגי. קבזמן שהגורם המדוי .16

בתשובה הראשונה נאמר כי אפילו אם הגורם הספציפי אינו ידוע, ברור שסכיזופרניה צריכה להיחשב 

ניה יכולה לגרום נאמר כי ידוע שסכיזופר השנייהבתור הפרעה ביולוגית ולא מחלה נפשית. בתשובה 

למה זה ככה. בתשובה השלישית נאמר כי למרות  קלבעיות ביולוגיות כמו גם נפשיות, אך לא ברור בדיו

גורם לסכיזופרניה, ידוע שלמחלה הנפשית הזו יש גורמים ביולוגיים.  קשאף אחד לא יודע מה בדיו

ל ידי גורמים ביולוגיים והן על בתשובה הרביעית נאמר כי הרבה מחלות, כולל סכיזופרניה, נגרמות הן ע

 ידי גורמים נפשיים.

 (. 3התשובה הנכונה היא )

 

דמון היה ידע בסיסי באנטומיה של בעלי קשנים מצביעים על כך שלאדם ה 15,000ציורי מערות מלפני  .17

 חיים.

בע את סוגי ק דמון באנטומיה של בעלי חייםקבתשובה הראשונה נאמר כי הידע המוגבל של האדם ה

 הייתהדמון קנאמר כי לאדם ה השנייהשנים. בתשובה  15,000החיים אותם הוא צייר במערות לפני  בעלי

שנים. בתשובה  15,000הבנה בסיסית של האנטומיה של בעלי חיים, כפי שניתן לראות בציורי מערות בני 

גיעה דמון באנטומיה של בעלי חיים מקהשלישית נאמר כי העדות המאוחרת ביותר לידע של האדם ה

שנים. בתשובה הרביעית נאמר כי ניתן ללמוד הרבה על האנטומיה של  15,000מציורים במערות בנות 

 דמון.קשנים על ידי האדם ה 15,000בעלי חיים מציורים שצוירו במערות לפני 

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 

ין אנתרופולוגים, יים ויכוח נמרץ במשך שנים בקה קלגבי השאלה מתי הגיעו אנשים לראשונה לאמרי .18

ת תשומת לב משמעותית לשאלה איך באמת היו החיים של המתיישבים קעכשיו מוענ קאך ר

 הראשונים הללו. 

בתשובה הראשונה נאמר כי למרות שאנתרופולוגים התווכחו במשך זמן רב על הזמן שבו אנשים הגיעו 

מת לב ציבורית. בתשובה בל תשוקויכוח הזה מועכשיו ה קה ואיך הם חיו שם, רקלראשונה לאמרי

ה, קמתחילים לבחון את החיים של המתיישבים הראשונים באמרי קנאמר כי אנתרופולוגים ר השנייה

יים ויכוח עז לגבי השאלה מתי הגיעו המתיישבים הראשונים. בתשובה קלמרות שמזה זמן רב מת

, אך עדיין יש להם הקהשלישית נאמר כי אנתרופולוגים יודעים מתי הגיעו לראשונה אנשים לאמרי

הרבה שאלות לגבי האופן שבו האנשים הללו חיו ומאיפה הם הגיעו. בתשובה הרביעית נאמר כי על 

ה היה ויכוח נמרץ בין אנתרופולוגים קהשאלה איך היו באמת החיים של המתיישבים הראשונים באמרי

 ו לנושא זה תשומת לב.קבמשך שנים, אך מעט אנשים מחוץ לתחום העני

 (. 2ה הנכונה היא )התשוב

  



 
 

הלעג והבוז שהסופר ההודי ניראד צ'ודורי היה נתון להם בארץ מוצאו מררו אותו )הפכו אותו למריר(   .19

 מעט באופן מפתיע. קר

בתשובה הראשונה נאמר כי מעט באופן מפתיע ידוע על הסופר ההודי ניראד צ'ודורי, חוץ מהעובדה 

נאמר כי היה מצופה שניראד  השנייהמוצאו. בתשובה  ר בצורה מרירה ונלעג בארץקשהוא היה מבו

צ'ודורי יהיה יותר ממורמר על הלעג והבוז שהוא סבל מהם בהודו, ארץ מוצאו. בתשובה השלישית 

נאמר כי ניראד צ'ודורי לא הופתע מהתגובות העוינות לעבודתו בהודו, בה הוא סבל מלעג ובוז. בתשובה 

ר קנה ממעט הצלחה בארץ מוצאו הודו, בה הוא נלעג והיה מבוהרביעית נאמר כי ניראד צ'ודורי נה

 במרירות. 

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 

  



 
 2009אוקטובר  - ניסוח מחדש

 פרק ראשון

 שכיח למצוא זיהום, במיוחד ערפיח, בערים גדולות. .12

 ייההשנבתשובה הראשונה נאמר כי ערפיח הוא הסוג היחיד של זיהום השכיח בערים גדולות. בתשובה 

נאמר כי ערים גדולות בדרך כלל מזוהמות, במיוחד בערפיח. בתשובה השלישית נאמר כי סוגים מיוחדים 

של ערפיח מזהמים בדרך כלל ערים גדולות. בתשובה הרביעית נאמר כי בדרך כלל, לא מוצאים זיהום 

 בערים גדולות, רק ערפיח.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

ח אינו משוחרר בערבות, מכיוון שיש סיכוי שהוא לא יגיע למשפט ברוב המקרים, אדם המואשם ברצ .13

 שלו.

בתשובה הראשונה נאמר כי לעתים קרובות, אדם שאינו משוחרר בערבות מכיוון שהוא מואשם ברצח 

נאמר כי בדרך כלל, אדם שלא מגיע למשפט שלו  השנייהחייב להתמודד עם הסיכון של משפט. בתשובה 

וחרר בערבות. בתשובה השלישית נאמר כי מכיוון שיש סכנה שאדם הוא אדם שמואשם ברצח שש

המואשם ברצח לא יגיע למשפט שלו, בדרך כלל הוא אינו משוחרר בערבות. בתשובה הרביעית נאמר כי 

 יתכן שאדם שאינו מגיע למשפט הרצח שלו שוחרר בערבות מכיוון שהוא לא נחשב מסוכן.

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 רונות מוענקת תשומת לב רבה לכתיבה של ק. ס. לואיס.רק בשנים האח .14

בתשובה הראשונה נאמר כי אף אחד לא התעניין בכתיבה על ק. ס. לואיס עד לפני מספר שנים. בתשובה 

נאמר כי רק לאחרונה אנשים החלו לשים לב לעבודות של ק. ס. לואיס. בתשובה השלישית נאמר  השנייה

מוענקת לעבודות של ק. ס. לואיס. בתשובה הרביעית נאמר כי ק. ס.  כי לאחרונה, יותר מדי תשומת לב

 לואיס העניק תשומת לב רבה לעבודות הכתיבה שלו רק בשנים האחרונות. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
ידת בכלי מלחמה מודרניים נחשף שהיא ניצבת מול שכנה מתועבת המצוחוסר האונים של סין בזמן  .15

 . 20 -יפנית בתחילת המאה ה-יתבברור בזמן המלחמה הסינ

, הן סין והן יפן השיגו כלי 20 -בתשובה הראשונה נאמר כי במהלך השנים המוקדמות של המאה ה

 השנייהיפנית. בתשובה -במהלך המלחמה הסינית השנייהמלחמה מודרניים כהכנה לעימות אחת עם 

, 20 -התרחשה בתחילת המאה היפנית, אשר -חסרת אונים במהלך המלחמה הסינית הייתהנאמר כי סין 

יכולה להשתמש בהם נגד השכנה המתועבת שלה.  הייתהלמרות שהיו לה כלי מלחמה מודרניים שהיא 

בתשובה השלישית נאמר כי הציוד וכלי המלחמה המודרניים של יפן נחשפו על ידי סין, השכנה השנואה 

. בתשובה 20 -בתחילת המאה ה יפנית, אשר התרחשה-אך חסרת האונים שלה, במהלך המלחמה הסינית

, הראתה עד כמה סין 20 -יפנית, אשר התרחשה בתחילת המאה ה-הרביעית נאמר כי המלחמה הסינית

חסרת אונים כאשר היא התעמתה עם השכנה השנואה שלה אשר היה ברשותה ציוד מלחמה  הייתה

 מודרני.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

האומנות היא תוצאה ישירה של המראת המחירים בשוק  נדמה כי העלייה העצומה במספר גניבות .16

 האומנות הבינלאומי.

בתשובה הראשונה נאמר כי העלייה במחירי עבודות האומנות היא האחראית ככל הנראה לעלייה הגדולה 

נאמר כי לא ידוע מה יהיו התוצאות של העלייה בגניבות אומנות ושל  השנייהבגניבות אומנות. בתשובה 

רי עבודות אומנות. בתשובה השלישית נאמר כי נדמה כי המחיר של עבודות אומנות עולה העלייה במחי

בעקבות עלייה במספר גניבות אומנות בינלאומיות. בתשובה הרביעית נאמר כי בעקבות עלייה במחירים 

 בשוק האומנות הבינלאומי, גנבי אומנות מעלים את רווחיהם.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

ת של האדם, אשר מכילה את העקרונות שהובילו למהפכה הצרפתית, עוררה תמיכה הצהרת הזכויו .17

 נלהבת הן מאנגלים ליברלים והן מאנגלים רדיקלים.

בתשובה הראשונה נאמר כי הרעיונות אשר הובילו למהפכה הצרפתית השתקפו בהצהרת הזכויות של 

נאמר כי  השנייהרדיקלים. בתשובה  האדם, אשר נתמכה הן על ידי אנגלים ליברלים והן על ידי אנגלים

לפני המהפכה הצרפתית, לא חשבו שסביר שהן האנגלים הליברלים והן האנגלים הרדיקלים יתמכו 

ברעיונות של הצהרת זכויות האדם. בתשובה השלישית נאמר כי אחת המטרות הראשונות של המהפכה 

כפי שהוצהר בהצהרת זכויות  לעורר תמיכה נלהבת מאנגלים ליברלים ורדיקלים, הייתההצרפתית 

האדם. בתשובה הרביעית נאמר כי הרעיונות הכלולים בהצהרת זכויות האדם, אשר הובילו להתחלת 

 המהפכה הצרפתית, הוצגו על ידי אנגלים ליברלים ורדיקלים. 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2009אוקטובר  - ניסוח מחדש

 פרק שני

 נשי עסקים במקומות אחרים בעולם, כולל אלה בניו יורק. אנשי עסקים מטוקיו תחרותיים כמו א .12

 השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי  אנשי עסקים בניו יורק אינם תחרותיים כמו אלה בטוקיו. בתשובה 

נאמר כי אנשי עסקים תחרותיים יכולים להימצא בניו יורק או בטוקיו, אך לא במקומות אחרים בעולם. 

שי עסקים מטוקיו מנסים להתחרות באותה דרך כמו אלה של ניו יורק. בתשובה השלישית נאמר כי אנ

בתשובה הרביעית נאמר כי אנשי עסקים בטוקיו הם תחרותיים כמו אנשי עסקים בניו יורק או בכל מקום 

 אחר.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 בלתי אפשרי לא להעריץ את האומץ של כבאים אשר מצילים ילדים מבניינים בוערים.  .13

בה ושובה הראשונה נאמר כי הצלת ילדים מבניינים בוערים אינה עבודה קלה לכבאים אמיצים. בתשבת

נאמר כי ילדים אשר ניצלים מבניינים בוערים כמעט תמיד מעריצים את האומץ של כבאים.  השנייה

בתשובה השלישית נאמר כי כבאים אשר מצילים ילדים מבניינים בוערים תמיד נערצים עבור האומץ 

להם. בתשובה הרביעית נאמר כי ילדים אשר ניצלים על ידי כבאים מבניינים בוערים חושבים שאין זה ש

 אפשרי להיות אמיץ. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 קפאין משמש בתור ממריץ של הלב ושל מערכת העצבים בטיפול בהפרעות מסוימות. .14

רכת העצבים, קפאין עלול לגרום בתשובה הראשונה נאמר כי מכיוון שהוא ממריץ את הלב ואת מע

נאמר כי הפרעות מסוימות אשר נגרמות כתוצאה משימוש בקפאין  השנייהלהפרעות מסוימות. בתשובה 

משפיעות על הלב ועל מערכת העצבים. בתשובה השלישית נאמר כי בטיפול בהפרעות מסוימות, הלב 

י הפרעות מסוימות של הלב ושל ומערכת העצבים מומרצים על ידי קפאין. בתשובה הרביעית נאמר כ

 מערכת העצבים מחמירות מטיפול בהם על ידי קפאין. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 סיון להסביר את הניגוד הנראה כרגע יהיה משימה מסוכנת. ינו, נעם המידע שברשות .15

 ייההשננו. בתשובה ניגוד מוסבר על ידי המידע שברשותבתשובה הראשונה נאמר כי כרגע, נראה כי ה

נאמר כי למרות הסכנה המעורבת בעניין, נעשה כרגע שימוש במידע על מנת להסביר את הניגוד. בתשובה 

השלישית נאמר כי יהיה זה מסוכן לנסות להסביר את הניגוד הנראה כרגע, בהתחשב במידע שיש לנו. 

 ניגוד. בתשובה הרביעית נאמר כי יהיה זה מסוכן להיפטר מהמידע לפני שאנחנו מסבירים את ה

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 הייתההמדינה החלה להתאושש מהקשיים הכלכליים של העשור האחרון; עם זאת, ההתקדמות  .16

 איטית בהרבה מהמצופה.

בתשובה הראשונה נאמר כי למרות שהמדינה החלה לעשות משהו בעניין הקשיים הכלכליים שלה, 

נאמר כי היה צפוי שהתאוששות  השנייהבה התקדמות מועטה צפויה בעשר השנים הקרובות. בתשו

בפועל.  הייתההמדינה מהבעיות הכלכליות שהיו לה בעשר השנים האחרונות תהיה מהירה יותר ממה ש

בתשובה השלישית נאמר כי אלא אם המדינה עושה מאמץ להתאושש מהקשיים הכלכליים של העשור 

עית נאמר כי במהלך העשור האחרון, האחרון, היא לא יכולה לצפות להתקדמות רבה. בתשובה הרבי

 איטית מהמצופה.  הייתההתקדמות המדינה בהתאוששות מהקשיים הכלכליים שלה 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

רוסיה חייבת להכיר בריבונות היפנית בארבעת האיים הקוריליים לפני שיפן תטיל סנקציות על  .17

 השקעות נחוצות ביותר ברוסיה. 

כי חוסר ההסכמה בין רוסיה ויפן על ארבעת האיים הקוריליים היא הסיבה בתשובה הראשונה נאמר 

נאמר כי לאחר שיפן תשקיע  השנייהלסירוב של רוסיה לנקוט בסנקציות על ההשקעות היפניות. בתשובה 

בכלכלה של רוסיה, הרוסים יאפשרו את החזרת האיים הקוריליים ליפן. בתשובה השלישית נאמר כי 

נית על השקעות כלכליות בארבעת האיים הקוריליים היא צעד חשוב עבור רוסיה. הכרה בריבונות היפ

בתשובה הרביעית נאמר כי יפן תאפשר השקעות נחוצות ביותר ברוסיה רק אם רוסיה תכיר בכך שארבעת 

 האיים הקוריליים שייכים ליפן.

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2009דצמבר  - ניסוח מחדש

 פרק ראשון

, האמן האיטלקי קראוואג'יו צייר את אחת העבודות המפורסמות ביותר שלו, 1598 -ו 1596בין השנים  .12

 "ארוחת ערב באמאוס".

( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע בטענה שקראוואג'יו התפרסם רק אחרי שצייר את "ארוחת 1תשובה )

הוא צייר  1598 -ו 1596( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע בטענה שבין השנים 2ערב באמאוס". תשובה )

( אינה נכונה מפני שמשנה את המידע כך שאת "ארוחת ערב 3הרבה יצירות מפורסמות. תשובה )

 . 16 -באמאוס" הוא צייר לפני סוף המאה ה

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

הביאו עימן התקדמות מהפכנית בכל תחומי המדע,  20 -בעוד שהשנים המוקדמות של המאה ה .13

 בתחום הפיזיקה. הייתהמעותית ביותר ההתקדמות המש

( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע בטענה שההתקדמות בפיזיקה הובילה להתקדמות בתחומים 1תשובה )

( אינה נכונה מפני שנאמר בה שהשינויים המהפכניים שהתרחשו בשנים המוקדמות של 3אחרים. תשובה )

( אינה נכונה מפני 4במשפט המקורי. תשובה ) השפיעו על כל תחומי המדע, מה שלא נאמר 20 -המאה ה

 שנאמר בה שפיזיקה הפכה להיות התחום המדעי החשוב ביותר, מה שלא נאמר במשפט המקורי. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

אחד הגורמים המובילים  –מחקר שנערך על ילדים ברזילאים מצא שהסיכון לחלות בדלקת ריאות  .14

 גדל פי חמש אם הילדים נשלחים למעונות יום. –לתמותת ילדים במדינות מתפתחות 

( אינה נכונה מפני שמוסיפה פרטים לגבי המחקר )השוואה בין ילדים שאינם הולכים למעון 1תשובה )

( אינה נכונה מפני שמוסיפה סיבה שבעקבותיה ילדים מתים 2לבין ילדים שהולכים למעון(. תשובה )

מתייחס לילדים  1:5( אינה נכונה מפני שהיחס 3שובה )מדלקת ריאות )הם אינם מטופלים כראוי(. ת

במדינות מתפתחות לעומת ילדים ממדינות אחרות, ולא לילדים שהולכים למעון לעומת ילדים שאינם 

 הולכים למעון.

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
ם הקושי הגדול איתו נאלצו להתמודד הביוגרפים של אוליסס ס. גרנט היה כיצד ליישב את הפערי .15

 ברשומות הציבוריות שלו, הסתירות בהתנהגותו והניגודים המוחלטים בין התכונות השונות שלו. 

( אינה נכונה מפני 3( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע לגבי אי הסכמות בין הביוגרפים. תשובה )2תשובה )

ה מפני שלפיה ( אינה נכונ4שמשנה את המידע כך שלא כתבו ביוגרפיה על אוליסס ס. גרנט. תשובה )

 אוליסס ס. גרנט גרם באופן פעיל לקושי של הביוגרפים )"עידוד דיווחים סותרים על האישיות שלו..."(.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

הנטייה של התאים  -לראשונה, חוקרים הוכיחו כי הזדקנות הגוף שלנו מקושרת לתופעה ידועה  .16

 להפסיק להתחלק בסופו של דבר.

כונה מפני שמוסיפה מידע בטענה שרק לאחרונה חוקרים החלו לחקור איך ההזדקנות ( אינה נ2תשובה )

( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע לגבי תדירות התופעה. תשובה 3בתאים משפיעה על הגוף שלנו. תשובה )

( אינה נכונה מפני שמשנה את המידע כך שמה שהחוקרים הוכיחו הוא שהתאים מפסיקים להתחלק, 4)

 קשר בין הפסקת ההתחלקות לבין ההזדקנות. ולא שיש

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 ויכוח.ומקור הזיהום במפרץ מקסיקו הוא עניין ל .17

( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע בטענה שמפרץ מקסיקו הפך להיות מקור זיהום משמעותי. 2תשובה )

ב הזיהום במפרץ מקסיקו. תשובה ( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע בטענה שיש עניין רב סבי3תשובה )

 ( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע לגבי דעתם של אנשים מסוימים. 4)

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2009דצמבר  - ניסוח מחדש

 פרק שני

, אמר שאין טעם לחוק אם אנשים אינם מצייתים 13 -מרסילוס מפדובה, תאורטיקן איטלקי מהמאה ה .12

 לו.

ה מפני שמדברת על חוקים חסרי מטרה ולא על כך שאין טעם לחוקים שלא ( אינה נכונ1תשובה )

( אינה נכונה מפני שנאמר בה שאנשים עלולים לא לציית לחוקים אם הדבר 2מצייתים להם. תשובה )

( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע לגבי 4משרת מטרה טובה, מה שלא נאמר במשפט המקורי. תשובה )

 תים לחוקים. התנאי לפיו אנשים מציי

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

עד לימי הביניים, בהם פותחה כרכרה בעלת ארבעה גלגלים בגרמניה, הדרך הנפוצה ביותר לנסיעה  .13

 בעגלה המורכבת מקופסה הממוקמת על ציר שחיבר בין שני גלגלים.  הייתה

לה או כרכרה, מה שאינו ( אינה נכונה מפני שמתארת את כל מה שצריך כביכול בשביל לבנות עג2תשובה )

( 4( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע לגבי העדפות האנשים. תשובה )3תשובה ) מתואר במשפט המקורי.

אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע בטענה שגם לאחר המצאת כרכרה בעלת ארבע גלגלים אנשים המשיכו 

 לנסוע בעגלות. 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

יותר משישים שנים, היסטוריונים יגיעו להסכמה בפרשנות של אירועי  היה אפשר לחשוב שאחרי .14

 , אך הדעות שלהם רחוקות עדיין מלהיות אחידות. השנייהמת העולם לחמ

( אינה נכונה מפני שנאמר בה שלהיסטוריונים אין הבנה בסיסית של האירועים, מה שלא נאמר 1תשובה )

נאמר בה שאם ההיסטוריונים היו מגיעים להסכמה לגבי ( אינה נכונה מפני ש3במשפט המקורי. תשובה )

האירועים לפני שישים שנים, הם היו מסוגלים למצוא להם הסבר, מה שלא נאמר במשפט המקורי. 

( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע בטענה שהרבה היסטוריונים מאמינים שהיום ניתן להבין 4תשובה )

 . השנייהטוב יותר את אירועי מלחמת העולם 

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
מדהים ומטריד לגלות שסחר העבדים האטלנטי הביא למחאה מועטה, אם בכלל, בתקופה שלפני סוף  .15

 . 18 -המאה ה

( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע לגבי ויכוח שהתפתח בעקבות גילויים על הסחר בעבדים. 1תשובה )

התגלו הזוועות של הסחר בעבדים, מה  18 -המאה ה( אינה נכונה מפני שנאמר בה שרק בסוף 2תשובה )

( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע בטענה שרוב האנשים לא 4שלא לא נאמר במשפט המקורי. תשובה )

 . 18 -ידעו על הסחר בעבדים לפני סוף המאה ה

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

דה בחופשיות על כך הכלכלן הפוליטי אדם סמית, חסיד חזק של הקפיטליזם המודרני, התוו .16

 שהקפיטליזם מוביל למחיר חברתי משמעותי ומושרש באינטרסים אישיים. 

( אינה נכונה מפני שנאמר בה שהיתרונות של הקפיטליזם עולים על המחיר, מה שלא נאמר 1תשובה )

( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע לגבי אופי האנשים שתומכים בקפיטליזם. 2במשפט המקורי. תשובה )

( אינה נכונה מפני שנאמר בה שלפי אדם סמית הקפיטליזם מעודד אנוכיות, מה שלא נאמר 3תשובה )

 במשפט המקורי. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 שורה של צבאות זרים פלשו לרוסיה במהלך ימי הביניים. .17

מר במשפט ( אינה נכונה מפני שנאמר בה שהצבא הרוסי נשלט על ידי שליטים זרים, מה שלא נא1תשובה )

( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע בטענה שרוב הצבאות שניסו לכבוש את רוסיה 2המקורי. תשובה )

( אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע בטענה שבמהלך ימי הביניים תדירות הפלישות 4הצליחו. תשובה )

 הגדולה ביותר מאשר בכל זמן אחר. הייתהלרוסיה 

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 2010פברואר  - מחדש ניסוח

 פרק ראשון

 באורכה בגוף האדם; רק עצם הירך ארוכה יותר ממנה. השנייהעצם השוק היא העצם  .12

בתשובה הראשונה נאמר כי אצל בני האדם, העצם היחידה שארוכה מעצם הירך היא עצם השוק. 

וף האדם. נאמר כי עצם השוק ועצם הירך הן שתיים מהעצמות הארוכות ביותר בג השנייהבתשובה 

בתשובה השלישית נאמר כי עצם השוק היא בדרך כלל העצם הארוכה ביותר, אבל בגוף האדם, עצם 

הירך יכולה להיות ארוכה יותר. בתשובה הרביעית נאמר כי העצם הארוכה ביותר שיש לבני האדם היא 

 עצם הירך, ושהבאה בתור באורכה היא עצם השוק.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

, אחד מבתי המגורים המועדפים על המלך Whitehallרקי הראשון באנגליה נבנה בארמון החמאם הטו .13

 הנרי השמיני. 

היה אחד מבתי המגורים המועדפים על המלך הנרי  Whitehallבתשובה הראשונה נאמר כי ארמון 

נאמר כי ארמון  השנייההשמיני, מכיוון שהוא הכיל את החמאם הטורקי היחיד באנגליה. בתשובה 

Whitehall .בית מגורים מועדף על המלך הנרי השמיני, הכיל את החמאם הטורקי הראשון באנגליה ,

בתשובה השלישית נאמר כי המלך הנרי השמיני היה המלך האנגלי הראשון שבנה חמאם טורקי בכל אחד 

ר . בתשובה הרביעית נאמר כי כאשWhitehallמבתי המגורים שלו, כולל בזה המועדף עליו, ארמון 

, בית Whitehallחמאמים טורקיים הובאו לראשונה לאנגליה, המלך הנרי השמיני בנה אחד בארמון 

 המגורים המועדף עליו. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

דוח צבאי דרום קוראני היה ביקורתי באופן קיצוני לגבי גנרל מחיל האוויר שלא נקט באמצעי זהירות  .14

 י תקיפה אפשרית מתאימים למרות אזהרות ספציפיות לגב

 על ידי צפון קוריאה.

בתשובה הראשונה נאמר כי על דוח צבאי דרום קוראני שדן בתקיפה אפשרית על ידי צפון קוריאה 

טחוניים. בתשובה יהועברה ביקורת על ידי גנרל מחיל האוויר האחראי על פיקוח על הסידורים הב

וח שבו הוא הזהיר מתקיפה אפשרית על ידי נאמר כי גנרל מחיל האוויר הדרום קוריאני כתב ד השנייה

טחון בצבא. בתשובה השלישית נאמר כי על גנרל מחיל האוויר יצפון קוריאה וביקש להגביר את רמת הב

טחוניים הנאותים למרות שהוזהר לגבי האפשרות של תקיפה אפשרית ישלא נקט באמצעי הזהירות הב

ום קוראני. בתשובה הרביעית נאמר כי דוח צבאי על ידי צפון קוריאה הועברה ביקורת בדוח צבאי דר

טחוניים קיימים, אשר ישהוצא על ידי גנרל מחיל האוויר הדרום קוראני היה ביקורתי לגבי סידורים ב

 לטענתו אינם מתאימים למקרה של תקיפה על ידי צפון קוריאה.

 (.3התשובה הנכונה היא )



 
וחי התופעות שהמדע מסוגל להסביר, כמו גם עלייה מזמנו של ניוטון ועד לזמננו, ראינו הרחבה של טו .15

 בפשטות של התיאוריות בהן משתמשים על מנת להסביר את התופעות הללו. 

בתשובה הראשונה נאמר כי התיאוריות השונות הרבות בהן משתמשים כיום על מנת להסביר תופעות 

על מנת להסביר את  מדעיות, מורכבות יותר וקשות יותר להבנה מאשר התיאוריות בהן השתמשו

נאמר כי הטווח של הידע האנושי התרחב מזמנו של  השנייההתופעות הללו בזמנו של ניוטון. בתשובה 

ניוטון ועד לימינו, אך למרות העובדה הזו, למדע עדיין אין תיאוריות שיכולות להסביר חלק מהתופעות 

השתמשו בזמנו של ניוטון על מנת  הפשוטות ביותר. בתשובה השלישית נאמר כי בהרבה מהתיאוריות בהן

להסביר טווח רחב של תופעות עדיין נעשה שימוש כיום, ובזמן שתופעות חדשות מתגלות, מדענים מבינים 

שאת אותן תיאוריות אפשר להחיל גם עליהן. בתשובה הרביעית נאמר כי מאז זמנו של ניוטון, המדע היה 

סף, התיאוריות בהן נעשה שימוש על מנת להסביר את יכול להסביר יותר ויותר סוגים של תופעות; בנו

 התופעות הללו הפכו להיות פשוטות יותר ויותר. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 ליון אנשים היא בעיקר כפרית ותלויה בחקלאות למחייתה.ימ 8.5אוכלוסיית מדגסקר המונה  .16

גרים מחוץ לערים ותלויים  ליון אנשים במדגסקר, אשר רובםימ 8.5בתשובה הראשונה נאמר כי ישנם 

 8.5נאמר כי חקלאות היא התעשייה העיקרית במדגסקר, כאשר  השנייהבחקלאות למחייתם. בתשובה 

ליון אנשים עובדים בתחום זה, בעיקר באזורים כפריים. בתשובה השלישית נאמר כי למרות שכמות ימ

תלויים בחקלאות למחייתם. ליון אנשים עדיין ימ 8.5האדמות החקלאיות במדגסקר פוחתת, לפחות 

ליון התושבים במדגסקר, חקלאים מהווים את האחוז הגבוה ימ 8.5בתשובה הרביעית נאמר כי מתוך 

 ביותר של כוח העבודה במדינה. 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 השכיחות של תזונה לקויה בקרב ילדים ניכרת מאוד. .17

נאמר  השנייהל ילדים רציניות ביותר. בתשובה בתשובה הראשונה נאמר כי ההשפעות של תזונה לקויה ע

כי מספר גדול ביותר של ילדים סובלים מתזונה לקויה. בתשובה השלישית נאמר כי השכיחות של תזונה 

לקויה בקרב ילדים קשה למדידה. בתשובה הרביעית נאמר כי אנשים אינם מודעים לכך שהרבה ילדים 

 סובלים מתזונה לקויה. 

 (.2) התשובה הנכונה היא

  



 
 2010פברואר  - ניסוח מחדש

 פרק שני

 באומנות, ובמיוחד בתאטרון, עצבות החיים נצפית לעתים קרובות מנקודת מבט של עין קומית. .12

בתשובה הראשונה נאמר כי עצבות החיים מוצגת לעתים קרובות בצורה קומית באומנות, ובמיוחד 

הרגעים הקומיים שלהם, אומנות ותאטרון נאמר כי למרות שלחיים יש את  השנייהבתאטרון. בתשובה 

באופן כללי מראים עצבות. בתשובה השלישית נאמר כי באומנות, ואפילו יותר בתאטרון, נקודת המבט 

הקומית לחיים יותר פופולארית מאשר זו העצובה. בתשובה הרביעית נאמר כי באומנות ובתאטרון, 

 ל החיים. מוצגות הן נקודת מבט קומית והן נקודת מבט עצובה ע

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 מגנזיום מדורג במקום השלישי מבחינת כמותו בקרום כדור הארץ.  .13

בתשובה הראשונה נאמר כי מגנזיום נמצא בכמויות גדולות בקרום כדור הארץ, כמו מתכות רבות 

ה יותר נאמר כי רק שתי מתכות אחרות נמצאות בקרום כדור הארץ בכמות גדול השנייהאחרות. בתשובה 

מאשר מגנזיום. בתשובה השלישית נאמר כי שלוש צורות של המתכת מגנזיום נמצאות לרוב בקרום כדור 

 הארץ. בתשובה הרביעית נאמר כי שליש מאספקת המגנזיום בעולם נמצא בקרום כדור הארץ.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

בעלי חיים פגועים, משיכת תיירים הינה משנית למטרה העיקרית של הפארק, שהיא לשקם   .14

 וכשאפשר, להחזיר חיות ממינים בסכנת הכחדה לטבע. 

בתשובה הראשונה נאמר כי המטרות החשובות ביותר של הפארק הן להחזיר חיות ממינים בסכנת 

הכחדה לטבע ולמשוך תיירים, ושמטרה נוספת היא להציל בעלי חיים פגועים כאשר אפשר. בתשובה 

חיים פגועים והחזרת חיות ממינים בסכנת הכחדה לטבע כאשר הדבר נאמר כי עזרה לבעלי  השנייה

אפשרי היא המטרה העיקרית של הפארק; משיכת תיירים אינה נחשבת לחשובה באותה מידה. בתשובה 

השלישית נאמר כי כאשר הדבר אפשרי, הפארק מנסה לערב תיירים בשיקום חיות פגועות ובהחזרת חיות 

תשובה הרביעית נאמר כי בעבר, הפארק ניסה לעזור לחיות פגועות ממינים בסכנת הכחדה לטבע. ב

ולהחזיר חיות ממינים בסכנת הכחדה לטבע אך הוא לא היה מסוגל להמשיך בכך עקב עלייה בתיירות 

 בפארק. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

ה: רופא גוני בצורה מדהימ-פיטר מארק רוג'ט, הידוע ביותר על כתיבת התזאורוס הראשון, היה רב .15

 מבריק, שהמציא מכונת חישוב וכתב הרבה על הבעיות המדעיות של ימינו. 

מפורסם שהמצאותיו  בתשובה הראשונה נאמר כי הרבה ספרים נכתבו על פיטר מארק רוג'ט, רופא

נאמר כי רוב האנשים לא יודעים שפיטר מארק  השנייההמגוונות כללו מכונת חישוב ותזאורוס. בתשובה 

ע ביותר על כתיבת התזאורוס כמו גם על הרבה עבודות מדעיות, היה גם רופא וממציא. רוג'ט, הידו

בתשובה השלישית נאמר כי פיטר מארק רוג'ט היה יותר מפורסם במהלך חייו על העבודות הרפואיות 

והמדעיות שלו מאשר על התזאורוס שלו. בתשובה הרביעית נאמר כי פיטר מארק רוג'ט, שהיה הכי 

שרונות שלא רק כתב הרבה על יהיותו היוצר של התזאורוס הראשון, היה איש של הרבה כמפורסם על 

 נושאים מדעיים, אלא היה גם ממציא ורופא מוכשר.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

רק מעט אופרות או סימפוניות מודרניות הינן מצליחות מבחינה מסחרית, למרות שאין סיבה נראית  .16

 לעין לכך. 

נאמר כי אין סיבה לכך שכמה אופרות וסימפוניות מודרניות היו הצלחה מסחרית  בתשובה הראשונה

נאמר כי מסיבות ברורות, מעט אופרות וסימפוניות מודרניות הן  השנייהבזמן שאחרות נכשלו. בתשובה 

הצלחה מסחרית. בתשובה השלישית נאמר כי לא ברור מדוע רוב האופרות והסימפוניות המודרניות לא 

הצלחה מסחרית. בתשובה הרביעית נאמר כי לא סביר לצפות שיותר ממעט אופרות וסימפוניות הופכות ל

 מודרניות ישיגו הצלחה מסחרית. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 האפשרות שיתעלמו מעבודתו לאחר מותו התקבלה באדישות אצל הפילוסוף איזיאה ברלין.  .17

ודתו תהיה שונה לאחר מותו הדאיגה מאוד את בתשובה הראשונה נאמר כי האפשרות שההתייחסות לעב

נאמר כי יש אפשרות שהעבודה של איזיאה ברלין תיחשב לפחות חשובה  השנייהאיזיאה ברלין. בתשובה 

לאחר מותו. בתשובה השלישית נאמר כי לאיזיאה ברלין לא היה אכפת כלל אם אנשים ישימו לב 

י איזיאה ברלין דאג באופן קבוע מכך שעבודתו לעבודתו או לא לאחר מותו. בתשובה הרביעית נאמר כ

 תפורש בצורה לא נכונה לאחר מותו. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 

  



 
 2010אפריל  - ניסוח מחדש

 פרק ראשון

 עד שהם מתחילים ללכת לבית הספר, ילדים מסוימים כבר למדו לקרוא. .12

י שהם הולכים לבית הספר. בתשובה הראשונה נאמר כי ילדים מסוימים לומדים לקרוא אפילו לפנ

נאמר כי קריאה היא אחד מהדברים החשובים ביותר אותם ילדים לומדים בבית הספר.  השנייהבתשובה 

בתשובה השלישית נאמר כי אפילו אם הם לא הולכים לבית הספר, רוב הילדים יכולים ללמוד לקרוא. 

 דים בבית הספר הוא לקרוא.בתשובה הרביעית נאמר כי אחד מהדברים הראשונים אותם ילדים לומ

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 אזורים שונים של המוח מופקדים על פעילויות שונות, כמו דיבור ושמיעה. .13

בתשובה הראשונה נאמר כי כאשר אנו עושים דברים שונים, כמו דיבור או שמיעה, אנו משתמשים 

תמשים באזורים שונים של המוח נאמר כי אנשים שונים מש השנייהבחלקים שונים של המוח. בתשובה 

לשמיעה ולדיבור. בתשובה השלישית נאמר כי אנו יכולים לדבר ולשמוע באותו הזמן מכיוון שהפעילויות 

הללו נשלטות על ידי חלקים שונים של המוח. בתשובה הרביעית נאמר כי לא ברור אילו אזורים במוח 

 אחראים על דיבור ואילו על שמיעה. 

 (.1א )התשובה הנכונה הי

 

 אפילו במבט חטוף, ההבדלים הבסיסיים בין הציורים הסיניים לבין האומנות המערבית נראים לעין.  .14

בתשובה הראשונה נאמר כי ההבדלים המהותיים בין הציורים הסיניים והאומנות המערבית ברורים מיד. 

י בין הציורים נאמר כי למרות שהדבר לא בהכרח בולט בהתחלה, ישנו דמיון בסיס השנייהבתשובה 

הסיניים והאומנות המערבית. בתשובה השלישית נאמר כי ההבדלים הבסיסיים בין האומנות המערבית 

והציורים הסיניים הם לא מה שהם נראים בהתחלה. בתשובה הרביעית נאמר כי ברור שהעקרונות 

 הבסיסיים של הציור הם זהים, גם אם האומנות היא מערבית וגם אם היא סינית.

 (.1בה הנכונה היא )התשו

  



 
 

רופאים החלו לחשוד שהרגל זה  19 -למרות שלעיסת טבק החלה לפני יותר מאלף שנים, רק במאה ה .15

 עלול להיות מזיק. 

נפוצה במשך מאות שנים, הדבר הפך להיות  הייתהבתשובה הראשונה נאמר כי למרות שלעיסת טבק 

נאמר כי כאשר רופאים  השנייהמזיק. בתשובה  , כאשר רופאים דיווחו שהוא19 -פחות פופולארי במאה ה

שטבק מזיק לבריאות, ההרגל בן מאות השנים של לעיסתו היה עדיין מאוד נפוץ.  19 -גילו במאה ה

החלו לחשוד שטבק עלול לגרום לנזק,  19 -בתשובה השלישית נאמר כי למרות העובדה שרופאים במאה ה

רופאים החלו להבין  19 -ת נאמר כי רק במאה הההרגל בן אלף השנים לא נעלם. בתשובה הרביעי

 שלעיסת טבק עלולה להיות מזיקה, למרות שההרגל היה כבר בן מאות רבות של שנים.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

כריס פאטן, המושל הבריטי האחרון של הונג קונג, הציע רפורמות פוליטיות נרחבות שעדיין לא יושמו  .16

 . 1997 -רה לסין בכאשר השליטה בהונג קונג הוחז

, הממשלה הבטיחה לכונן 1997 -בתשובה הראשונה נאמר כי כאשר סין לקחה את השליטה על הונג קונג ב

את הרפורמות הפוליטיות שהוצעו על ידי המושל הבריטי האחרון של הונג קונג, כריס פאטן. בתשובה 

שהשינויים מרחיקי הלכת במערכת , לפני 1997 -נאמר כי סין לקחה את השליטה על הונג קונג ב השנייה

הפוליטית שהוצעו על ידי כריס פאטן, המושל הבריטי האחרון, היו יכולים להתבצע. בתשובה השלישית 

נאמר כי בריטניה הנחתה את המושל האחרון שלה בהונג קונג, כריס פאטן, לשנות את המערכת 

יטה סינית. בתשובה הרביעית נאמר כי , כאשר הונג קונג תוחזר לשל1997הפוליטית שם כמה שניתן לפני 

, כריס פאטן, המושל הבריטי האחרון, הצליח לעשות 1997 -לפני שהונג קונג הוחזרה לשליטה סינית ב

 רפורמות פוליטיות מרחיקות לכת.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

עשורים , צריכת המים המתוקים בארצות הברית גדלה באופן קבוע; בשני ה1980 -ל 1950בין השנים  .17

 שלאחר מכן, המגמה הזו התהפכה. 

, צריכת המים המתוקים בארצות הברית גדלה 1980 -ל 1950בתשובה הראשונה נאמר כי בין השנים 

נאמר כי בין השנים  השנייהבאופן קבוע, מה שהפך את המגמה של שני העשורים שקדמו לכך. בתשובה 

רית נשארה קבועה, אבל היא החלה לעלות , כמות המים המתוקים שנצרכה בארצות הב1980 -ל 1950

, השימוש 20 -של המאה ה 90 -וה 80 -בשני העשורים שלאחר מכן. בתשובה השלישית נאמר כי בשנות ה

במים מתוקים בארצות הברית עלה באופן דרמטי, מה שקרה לאחר שלושה עשורים בהם הוא גדל רק 

, השימוש במים מתוקים בארצות 20 -המאה ה של 90 -וה 80 -מעט. בתשובה הרביעית נאמר כי בשנות ה

 הברית פחת לאחר שהוא עלה במהלך שלושים השנים שלפני כן. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2010אפריל  - ניסוח מחדש

 פרק שני

 ישנן דרכים שונות רבות לייצר נייר. .12

י ישנם סוגים נאמר כ השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי נייר משמש למטרות שונות רבות. בתשובה 

שונים רבים של נייר. בתשובה השלישית נאמר כי נייר יכול להיות מיוצר בהרבה דרכים שונות. בתשובה 

 הרביעית נאמר כי ישנם מקומות שונים רבים בהם נייר מיוצר.

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 האוכל העיקרי של הפנדה הענק הוא במבוק. .13

נאמר  השנייהוא בעל החיים היחיד שאוכל במבוק. בתשובה בתשובה הראשונה נאמר כי הפנדה הענק ה

כי במבוק הוא האוכל היחיד שאותו יכול לאכול הפנדה הענק. בתשובה השלישית נאמר כי הפנדה הענק 

אוכל לרוב במבוק. בתשובה הרביעית נאמר כי במבוק הוא אחד מסוגי אוכל רבים אותם אוכל הפנדה 

 הענק. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

חיים קרוב בצורה מסוכנת להרי געש  –עשירית מאוכלוסיית העולם  –ליון אנשים יחמש מאות מ .14

 פעילים. 

ליון האנשים החיים ליד הרי געש פעילים, יותר יבתשובה הראשונה נאמר כי מתוך חמש מאות מ

י נאמר כי הסכנה לאוכלוסיית העולם מהר השנייהמעשירית נחשבים כנמצאים במצב מסוכן. בתשובה 

געש פעילים הפכה להיות גדולה פי עשרה בשנים האחרונות. בתשובה השלישית נאמר כי רק עשרה אחוז 

מהרי הגעש הפעילים מציבים סכנה מיידית לאנשים החיים בקרבתם. בתשובה הרביעית נאמר כי 

 עשירית מכל האנשים בעולם חיים באופן מסוכן ליד הר געש פעיל.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

ים האחרונות, יותר ממספר פרופסורים למדע נטשו את עולם האקדמיה על מנת להקים חברות בשנ .15

 ביוטכנולוגיות.

בתשובה הראשונה נאמר כי מספר המדענים שעובדים גם באוניברסיטה וגם בחברות ביוטכנולוגיות גדל 

ביוטכנולוגיה נאמר כי לאחרונה, הרבה מומחים ב השנייהבאופן משמעותי בשנים האחרונות. בתשובה 

ניסו לעבור מהאוניברסיטה לעולם העסקים, אך רק מספר קטן מהם הצליח בכך. בתשובה השלישית 

נאמר כי הרבה פרופסורים למדע עזבו את האוניברסיטאות במהלך השנים האחרונות על מנת להקים 

ות החלו את חברות ביוטכנולוגיות. בתשובה הרביעית נאמר כי יותר ממספר פרופסורים באוניברסיטא

 הקריירה שלהם בעבודה בחברות ביוטכנולוגיות.

 (.3התשובה הנכונה היא )

 



 
 

הירוד, ענב שבזים לו כל כך שעיבודו היה  gouais blanc -כמה מהיינות הטובים ביותר בעולם מקורם ב .16

 בעבר אסור בצרפת. 

 -בעולם, ענב ה בתשובה הראשונה נאמר כי בזמן שעכשיו הוא משמש לייצור כמה מהיינות הטובים

gouais blanc  נאמר כי בזמן מסוים היה  השנייהנמצא בעבר רק בכמה יינות צרפתיים ירודים. בתשובה

בצרפת מכיוון שהענב היה נחשב לבעל איכות נמוכה, אך למעשה הוא  gouais blanc -אסור לגדל את ה

 gouais -עקבות של ענב ההמקור לכמה מהיינות הטובים בעולם. בתשובה השלישית נאמר כי למרות ש

blanc  עדיין יכולים להימצא בכמה מהיינות הטובים בעולם, יצרני יין צרפתיים בזו לו כל כך שהם

 gouais -הפסיקו לעבד אותו מזמן. בתשובה הרביעית נאמר כי כמה מהיינות הטובים בעולם מיוצרים מה

blanc.ענב שבעבר עובד רק בצרפת , 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

יגוארים הם בעלי החיים הגדולים ביותר ממשפחת החתוליים בצפון ובדרום אמריקה, בית הגידול  .17

 היחיד שלהם, והם החתול השלישי בגודלו בעולם אחרי הטיגריסים והאריות. 

בתשובה הראשונה נאמר כי בית הגידול היחיד של היגואר הוא צפון ודרום אמריקה, ושם הוא בעל 

נאמר כי הטיגריס  השנייהממשפחת החתוליים אחרי הטיגריס והאריה. בתשובה  החיים השלישי בגודלו

והאריה הם בעלי החיים היחידים בעולם ממשפחת החתוליים הגדולים מהיגואר, אבל היגואר הוא 

החתול הגדול ביותר בצפון ובדרום אמריקה, המקומות היחידים שבהם הוא נמצא. בתשובה השלישית 

ולים לחיות בצפון ובדרום אמריקה גדולים בהרבה מאשר היגוארים שחיים נאמר כי היגוארים שיכ

בחלקים אחרים בעולם, בהם האריה והטיגריס הם בעלי החיים הגדולים ביותר ממשפחת החתוליים. 

בתשובה הרביעית נאמר כי יגוארים, החתול השלישי בגודלו בעולם אחרי הטיגריס והאריה, נמצאים 

 יקה.בעיקר בצפון ובדרום אמר

 (.2התשובה הנכונה היא )

       

  



 
 2010יולי  - ניסוח מחדש

 פרק ראשון

עשר ממכתבי האהבה שלו לאן בולין הפכו עכשיו -אין ספק שהנרי השמיני היה מופתע לגלות ששבעה .12

 לרכוש הוותיקן.

שפט התשובה הראשונה אינה נכונה מפני שלפיה הנרי השמיני גילה שהמכתבים הגיעו לוותיקן, בעוד שהמ

אינה נכונה מפני שמוסיפה שאין  השנייההמקורי מתייחס למקרה היפותטי בו הוא מגלה זאת. התשובה 

ספק שהמכתבים שייכים לאן בולין ולא לוותיקן. התשובה הרביעית אינה נכונה מפני שנאמר בה שאם 

משפט הוותיקן היה מצהיר שיש בידיו את המכתבים אף אחד לא היה מפקפק בכך, מה שלא נאמר ב

 המקורי.

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 ההתפתחות הפיזית של ילדים מקודמת על ידי משחק פעיל, תזונה בריאה ומנוחה מספיקה. .13

התשובה הראשונה אינה נכונה מפני שנאמר בה שההתפתחות הפיזית חשובה לילד, מה שלא נאמר 

י המשפט כך שהתזונה, אינה נכונה מפני שהיא הופכת את חלק השנייהבמשפט המקורי. התשובה 

המשחק והמנוחה הם המטרה ולא האמצעי שעל ידו מושגת ההתפתחות. התשובה השלישית אינה נכונה 

מפני שנאמר בה שחלק מהתפתחות הילד הוא קידום פעילויות פיזיות כמו משחק, אכילה ומנוחה, מה 

 שלא נאמר במשפט המקורי.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 בהרבה על קודמותיה מבחינת הידע, לא הייתה עליה תואמת בחוכמה. למרות שתקופתנו עולה .14

התשובה הראשונה אינה נכונה מפני שנאמר בה שהייתה עלייה בחוכמה, מה שלא נאמר במשפט המקורי. 

אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע בטענה שבדורות הקודמים היה יותר ידע מחוכמה.  השנייההתשובה 

 נה מפני שמשנה את המידע כך שיש התאמה בין העלייה בידע ובחוכמה. התשובה הרביעית אינה נכו

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

על מנת להגיע למאצ'ו פיצ'ו, העיר המבוצרת של שבט האינקה, יש לעבור דרך מעבר גבוה בהרי  .15

 האנדים שבו רמת החמצן נמוכה מספיק ליצירת סחרחורת.

סחרחורת מתקבלת לפני המעבר הגבוה באנדים, בעוד שלפי התשובה הראשונה אינה נכונה מפני שלפיה ה

אינה נכונה מפני שמשנה את  השנייההמשפט המקורי המעבר הוא זה שבו נוצרת הסחרחורת. התשובה 

המידע כך שמאצ'ו פיצ'ו הוא אתר נפרד מהעיר המבוצרת של שבט האינקה, בעוד שלמעשה זהו אותו 

 שלפיה הסחרחורת היא במאצ'ו פיצ'ו ולא בדרך אליו. אתר. התשובה השלישית אינה נכונה מפני 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 



 
בהיעדר הוכחות מוחשיות, מלומדים לא מסכימים כבר זמן רב לגבי העיצוב כמו גם לגבי רמת הביצוע  .16

 של ספינות המלחמה האגדיות המתוארות בספרות היוונית הקלאסית.

ת המידע כך שיש הסכמה לגבי רמת הביצוע. התשובה התשובה הראשונה אינה נכונה מפני שמשנה א

השלישית אינה נכונה מפני שמשנה את המידע כך שישנן הוכחות לגבי רמת הביצוע. התשובה הרביעית 

 אינה נכונה מפני שלפיה כתוב בספרות היוונית על הביצוע של הספינות, מה שלא נאמר במשפט המקורי.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

ות בעלי חיים מסוימים, שלא כמו הדוגלים בשימור, מתרכזים במטרה הלא מציאותית של תומכי זכוי .17

 הצלת כל בעל חיים ולא בשימור המין. 

אינה נכונה מפני שמשנה את המידע בטענה ששימור מין הוא המטרה הלא מציאותית.  השנייההתשובה 

עבור הדוגלים בשימור לנסות התשובה השלישית אינה נכונה מפני שנאמר בה שאין זה לא מציאותי 

ולהציל בעלי חיים יחידים במקום להתמקד בשימור המין. התשובה הרביעית אינה נכונה מפני שלפיה מה 

 שלא מציאותי הוא לצפות מהתומכים בזכויות בעלי חיים להתמקד בהצלת בעלי חיים יחידים.

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2010יולי  - ניסוח מחדש      

 יפרק שנ

 מעולם לפני כן לא הצביעו כל כך הרבה אנשים למפלגת המיעוט.  .12

התשובה הראשונה אינה נכונה מפני שנאמר בה שהרבה אנשים לא יצביעו לעולם למפלגת המיעוט, מה 

מעולם  הייתהאינה נכונה מפני שנאמר בה שהמפלגה לא  השנייהשלא נאמר במשפט המקורי. התשובה 

יעית אינה נכונה מפני שנאמר בה שמעולם לפני כן לא היו כל כך הרבה לפני כן במיעוט. התשובה הרב

 אנשים במפלגת המיעוט, ולא שמעולם לא הצביעו כל כך הרבה אנשים למפלגה. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 אחת התכונות האוניברסליות ביותר של האדם היא סקרנות. .13

ה לאדם להבין את היקום. התשובה אינה נכונה מפני שנאמר בה שסקרנות עזר השנייההתשובה 

השלישית אינה נכונה מפני שנאמר בה שמוזר שתכונות האדם הינן אוניברסליות. התשובה הרביעית אינה 

 נכונה מפני שנאמר בה שרוב האנשים סקרנים לגבי תכונותיהם.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 וינות ואגרסיביות. יכוח התקדם, ההערות של המתווכחים הפכו להיות יותר עוככל שהו .14

התשובה הראשונה אינה נכונה מפני שנאמר בה שהמתווכחים הפכו לעוינים כאשר הם ניסו להבין את 

אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע לגבי ויכוחים באופן כללי, בטענה שלעתים  השנייהויכוח. התשובה וה

חים ארוכים. התשובה השלישית ויכווקרובות מרגישים עוינות ואגרסיביות כאשר מתווכחים מעורבים ב

 ויכוח וההערות התחממו, והפכו לעוינים ואגרסיביים. ואינה נכונה מפני שנאמר בה שה

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

מרקסיזם וקומוניזם, אויבים מוצהרים של הקפיטליזם, תפסו את מרכז הבמה של הפוליטיקה  .15

 זמן האחרון. העולמית במשך יותר משבעה עשורים, ונדחקו הצידה רק ב

התשובה הראשונה אינה נכונה מפני שלפיה לפני שבעה עשורים האויבים של הקפיטליזם התרכזו 

בפוליטיקה העולמית ומאז סירבו לוותר על מרכז הבמה. התשובה השלישית אינה נכונה מפני שלפיה 

יה מרקסיזם הקומוניזם והמרקסיזם הם אויבים גם ביניהם. התשובה הרביעית אינה נכונה מפני שלפ

 וקומוניזם אינם נחשבים כיום לאויבים של הקפיטליזם.

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 כאשר מסרים מאזורים שונים של הגוף מגיעים למוח באותו זמן, לאלה מהעיניים ניתנת זכות קדימה. .16

אינה נכונה מפני שנאמר בה שכאשר המוח מקבל מסרים מהעין הוא שולח אותם  השנייההתשובה 

לקים שונים של הגוף. התשובה השלישית אינה נכונה מפני שמוסיפה מידע לגבי חשיבות הגעת לח

המסרים מהעיניים למוח באותו זמן כמו משאר הגוף. התשובה הרביעית אינה נכונה מפני שלפיה לעיניים 

 עצמן ניתנת עדיפות על חלקים אחרים של הגוף על ידי המוח בעיבוד מידע. 

 (.1) התשובה הנכונה היא

 

 המנהל האמריקני הנוכחי מודע לגודל האתגר שעומד בפני קובעי המדיניות הצבאית.  .17

אינה  השנייההתשובה הראשונה אינה נכונה מפני שלפיה המנהל האמריקני אינו מודע לבעיה. התשובה 

נכונה מפני שנאמר בה כי קובעי המדיניות הצבאית מכירים בכך שהם צריכים להיאבק בבעיה הגדולה 

ביותר של המנהל האמריקני. התשובה השלישית אינה נכונה מפני שלפיה על מנת לפתור את הבעיה 

 הגדולה ביותר של המנהל האמריקני יש לאתגר את קובעי המדיניות הצבאית. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

      

  



 
 2010אוקטובר  - ניסוח מחדש  

 פרק ראשון

 ותם לכלי פרסום יעיל.הפופולאריות הגדולה של קומיקאים הפכה א .12

בתשובה הראשונה נאמר כי קומיקאים הינם כלי פרסום יעיל מכיוון שהם כה פופולאריים. בתשובה 

נאמר כי מפרסמים אוהבים קומיקאים ולעתים קרובות משתמשים בהם בעבודתם. בתשובה  השנייה

יעית נאמר כי השלישית נאמר כי שיטות דומות משמשות ליצירת פרסומות וקומיקס. בתשובה הרב

 קומיקאים הפכו לפופולאריים מכיוון שהם פורסמו כל כך הרבה.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

עלייה משמעותית במספר המאמרים על הילידים האמריקאים שפורסמו  הייתהמאז שנות השישים,  .13

 ברבעון ווילאמס ומרי, העיתון הראשי בתחום ההיסטוריה המוקדמת של אמריקה. 

נה נאמר כי מאז שהופיע לראשונה בשנות השישים, רבעון וויליאמס ומרי פרסם יותר בתשובה הראשו

נאמר כי ההישג העיקרי של רבעון  השנייהמאמרים על ילידים אמריקאים מכל עיתון אחר. בתשובה 

וויליאמס ומרי מאז שנות השישים הוא המספר הגבוה של מאמרים על ילידים אמריקאים. בתשובה 

י מספר המאמרים על ילידים אמריקאים שהופיעו ברבעון וויליאמס ומרי גדל באופן השלישית נאמר כ

משמעותי מאז שנות השישים. בתשובה הרביעית נאמר כי בשנות השישים, ילידים אמריקאים החליטו 

 לפרסם עיתון היסטורי משלהם, אשר הם קראו לו רבעון וויליאמס ומרי. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

ב סוגי העשב, להם יש גבעולים עגולים וחלולים, לגומא יש גבעולים משולשים שאינם שלא כמו רו .14

 חלולים. 

בתשובה הראשונה נאמר כי הגבעולים המשולשים והלא חלולים של הגומא שונים מהגבעולים העגולים 

ת נאמר כי הגבעולים של העשבים והגומא יכולים להיו השנייהוהחלולים של רוב סוגי העשב. בתשובה 

עגולים וחלולים או משולשים ולא חלולים. בתשובה השלישית נאמר כי לרוב הגומא יש גבעולים 

משולשים ולא חלולים, כמו אלו של העשבים, אבל לחלק יש גבעולים עגולים וחלולים. בתשובה הרביעית 

 נאמר כי סוג של עשב בעל גבעול עגול וחלול ולא משולש ולא חלול, הוא כנראה גומא.

 (.1ה הנכונה היא )התשוב

 

 

 

 



 
רמות העופרת באטמוספירה ירדו, אבל מהנדסים מסוימים מודאגים מכך שהייצור הרב של סוללות  .15

 העופרת חומצה למכוניות חשמליות יהפכו את המגמה הזו. 

בתשובה הראשונה נאמר כי כעת נראה שסוללות עופרת חומצה בהן משתמשים במכוניות חשמליות 

ת העופרת באטמוספירה; כתוצאה מכך, מהנדסים עובדים על מנת לשנות את אחראיות לעלייה ברמו

נאמר כי מהנדסים מסוימים טוענים שהדרך היחידה להוריד את  השנייהעיצוב הסוללות הללו. בתשובה 

רמות העופרת באטמוספירה היא לעצור את הייצור הרב של סוללות עופרת חומצה למכוניות חשמליות. 

מר כי לפי מהנדסים מסוימים, גם אם סוללות העופרת חומצה בהן משתמשים בתשובה השלישית נא

במכוניות חשמליות לא ייוצרו יותר בכמות רבה, רמות העופרת באטמוספירה ימשיכו לעלות. בתשובה 

הרביעית נאמר כי מהנדסים מודאגים מכך שייצור כמות רבה של סוללות עופרת חומצה למכוניות 

 רמות שעד עכשיו ירדו.  –ברמות העופרת באטמוספירה חשמליות יוביל לעלייה 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

ההיסטוריון הטרינידדי אריק וויליאמס לפחות באופן חלקי צודק בטענתו כי לא העבדות היא תולדה  .16

 של גזענות, אלא גזענות עצמה היא תוצאה של עבדות. 

אינה יכולה להיות מוצדקת אפילו אם היא בתשובה הראשונה נאמר כי לפי אריק וויליאמס, גזענות 

נאמר כי לא כולם מסכימים עם הטענות של אריק  השנייהנראית כתוצאה ישירה של עבדות. בתשובה 

וויליאמס לגבי התוצאות של גזענות ועבדות. בתשובה השלישית נאמר כי אריק וויליאמס מאמין כי, 

דיק עבדות. בתשובה הרביעית נאמר כי יש אמת לפחות במקרים מסוימים, השתמשו בגזענות על מנת להצ

 מסוימת בטענה של אריק וויליאמס לפיה עבדות הובילה לגזענות, ולא גזענות לעבדות.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

ה הינה י; עם זאת, למעשה כל האוכלוסי1928סלאם הפסיק להיות הדת הרשמית בטורקיה בשנת הא .17

 מוסלמית. 

סלאם הפכה להיות הדת הרשמית בטורקיה, והיום רוב הא 1928בשנת בה הראשונה נאמר כי בתשו

הדת הרשמית בטורקיה מאז  הייתהסלאם לא השנייה נאמר כי אהאנשים שם הם מוסלמים. בתשובה 

והיום פחות ופחות אנשים הינם מוסלמים. בתשובה השלישית נאמר כי כמעט כולם בטורקיה הם  1928

. בתשובה הרביעית נאמר כי 1928הדת הרשמית במדינה מאז  הייתהמוסלמים, למרות שאסלאם לא 

ה הטורקית י, למעשה כל האוכלוסי1928 -למרות שאסלאם הפסיקה להיות הדת הרשמית בטורקיה ב

 רואה את המדינה כמוסלמית. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 2010אוקטובר  - ניסוח מחדש

 פרק שני

אבל בקרב האנשים הצעירים השיעור הרבה יותר גבוה, אחוזים,  10שיעור האבטלה בבריטניה הוא  .12

 אחוזים בחלקים מסוימים של המדינה.  25 -ומגיע ל

אחוזים  25 -בתשובה הראשונה נאמר כי שיעור האבטלה בקרב אנשים צעירים בבריטניה גבוה, ומגיע ל

 השנייהבתשובה הינו נמוך יותר.  –אחוזים  10 –בחלקים מסוימים של המדינה, בעוד שהממוצע הארצי 

נאמר כי למרות ששיעור האבטלה בקרב אנשים צעירים בבריטניה הינו דומה לממוצע הארצי, הוא עלול 

אחוזים  25אחוזים בחלקים מסוימים של המדינה. בתשובה השלישית נאמר כי כמעט  25 -ל 10 -לגדול מ

אחוזים בשיעור  10ל מבין האנשים הצעירים בבריטניה איבדו את עבודתם, ושהדבר גרם לגדילה ש

 25 -האבטלה בחלקים מסוימים של המדינה. בתשובה הרביעית נאמר כי ממוצע שיעור האבטלה ירד מ

אחוזים, אבל הנתונים האלה אינם כוללים אנשים צעירים באזורים רבים של המדינה,  10 -אחוזים ל

 אשר אינם יכולים למצוא עבודה. 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

אספקת המים המתוקים בכדור הארץ קפואים בכיפות קרח בקוטב הצפוני והדרומי ולכן שני שלישים מ .13

 לא יכולים להיות מנוצלים. 

בתשובה הראשונה נאמר כי כיפות הקרח הקפואות בקוטב הצפוני והדרומי חייבות להיות מנוצלות 

ם מכל המים נאמר כי שני שלישי השנייהעכשיו, כשרוב אספקת המים בעולם נוצלה כבר. בתשובה 

בקוטב הצפוני והדרומי נמצאים במצב של כיפות קרח קפואות. בתשובה השלישית נאמר כי בהיותם 

קפואים בכיפות קרח בקוטב הצפוני והדרומי, לא ניתן להשתמש בשני שלישים מכל המים המתוקים 

רומי, והם בעולם. בתשובה הרביעית נאמר כי המים הנקיים ביותר בעולם נמצאים בקוטב הצפוני והד

 קפואים בכיפות קרח. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

, אך 20 -מדענים חקרו לראשונה את הקשר בין תזונה לקויה לבין התפתחות מנטלית מוקדם במאה ה .14

 הנושא משך תשומת לב משמעותית רק עשורים לאחר מכן. 

התפתחות מנטלית בתשובה הראשונה נאמר כי למרות שמדענים חקרו קשר אפשרי בין תזונה לקויה ו

נאמר כי ההשפעות של  השנייההקשר הוכח. בתשובה  20 -במשך מספר עשורים, רק מוקדם במאה ה

, למרות שמדענים חשדו שקיים קשר 20 -תזונה לקויה על התפתחות מנטלית נחקרו בתחילת המאה ה

על ידי מדענים כזה עשורים לפני כן. בתשובה השלישית נאמר כי רק שנים רבות לאחר שנחקר לראשונה 

, הקשר בין תזונה לקויה והתפתחות מנטלית קיבל תשומת לב רצינית. בתשובה 20 -בתחילת המאה ה

הרביעית נאמר כי לקח למדענים שנים רבות להוכיח שהתפתחות מנטלית מושפעת על ידי תזונה לקויה, 

 . 20 -למרות שהקשר נחשד כבר בתחילת המאה ה

 (.3התשובה הנכונה היא )



 
 ת חייו האישיות של מלחין מעניינות את המבקרים רק כל עוד הן משפיעות על המוזיקה שלו. נסיבו .15

בתשובה הראשונה נאמר כי מבקרים מתעקשים שהמוזיקה של מלחין בדרך כלל מושפעת מחייו 

נאמר כי חייו האישיים של מלחין מעניינים רק מבקרים המושפעים  השנייההאישיים. בתשובה 

תשובה השלישית נאמר כי סביר כי רגשותיו האישיים של מבקר לגבי מלחין ישפיעו על מהמוזיקה שלו. ב

דעתו לגבי המוזיקה של המלחין. בתשובה הרביעית נאמר כי מבקרים מתעניינים בפרטי חייו של מלחין 

 רק כאשר הם משפיעים על המוזיקה שלו. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

נים, בעוד שמדעים דורגו במקום גבוה באופן חסר תקדים, ידע לפי סקר שנערך בקרב סטודנטים אמריק .16

 בסיסי על הנושא נשאר לוקה בחסר. 

בתשובה הראשונה נאמר כי לפי סקר, הרבה סטודנטים בארצות הברית מתעניינים בתחום המדעים אבל 

נאמר כי סקר שנערך מעיד על כך שיותר  השנייהחשים שהידע המדעי שלהם אינו מספיק. בתשובה 

סטודנטים אמריקנים החלו להתעניין במדע, אבל הוא נותן מעט מאוד מידע לגבי תחום העניין המדויק 

של הסטודנט. בתשובה השלישית נאמר כי סטודנטים שיש להם רק ידע בסיסי במדע נוטים לאבד עניין 

 בנושא במשך הזמן, לפי סקר אמריקני. בתשובה הרביעית נאמר כי סקר הראה כי למרות שכיום

 סטודנטים אמריקנים מתעניינים במדע יותר מתמיד, הם יודעים פחות ממה שהם צריכים בנושא. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

במבט לאחור, אדם נדהם מהתקופה הקצרה של חשיבותו הספרותית של המשורר האוסטרלי ג'. ג'.  .17

 ליפ.

ביותר של ג'. ג'. ליפ לא  בתשובה הראשונה נאמר כי במבט לאחור, מדהים להבין שהשירים הגדולים

נאמר כי בבדיקה מעמיקה, מתגלה כי השירים הידועים ביותר של  השנייהפורסמו במהלך חייו. בתשובה 

ג'. ג'. ליפ הינם מעודנים ביותר. בתשובה השלישית נאמר כי בהתחשב בתקופה הקצרה של הקריירה 

בתשובה הרביעית נאמר כי בהסתכלות  הספרותית שלו, מדהים שהמשורר ג'. ג'. ליפ השיג כזו חשיבות.

 במשך תקופה כה קצרה.  הייתהלאחור, מפתיע להבין שההכרה בג'. ג'. ליפ כמשורר גדול 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

  



 
 2010דצמבר  - ניסוח מחדש      

 פרק ראשון

 . 20 -של המאה ה 30 -מקורם של כרטיסי אשראי בארצות הברית בשנות ה .1

 30 -בתשובה הראשונה נאמר כי כרטיסי אשראי הפכו לפופולאריים לראשונה בארצות הברית בשנות ה

ניתן היה להשתמש בכרטיסי  20 -של המאה ה 30 -נאמר כי בשנות ה השנייה. בתשובה 20 -של המאה ה

 אשראי רק בארצות הברית. בתשובה השלישית נאמר כי כרטיסי אשראי הובאו לארצות הברית בשנות

 -של המאה ה 30 -. בתשובה הרביעית נאמר כי כרטיסי האשראי הומצאו בשנות ה20 -של המאה ה 30 -ה

 בארצות הברית.  20

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 לפי הפולקלור, שירת הצרצרים מבשרת את בואם של ימים חמים ויבשים.  .2

נאמר  השנייהויבש. בתשובה בתשובה הראשונה נאמר כי לפי האגדה, צרצרים שרים רק במזג אוויר חם 

באופן מסורתי מאמינים כי שירת הצרצרים מסמנת את הגעתו של מזג אוויר חם ויבש. בתשובה 

השלישית נאמר כי בתרבויות מסוימות, שירת הצרצרים בימים חמים ויבשים נחשבת לסימן למזל טוב. 

 תר בימים חמים ויבשים. בתשובה הרביעית נאמר כי שירת הצרצרים יכולה להישמע באופן הטוב ביו

  (.2התשובה הנכונה היא )

 

 רטיגו היא תחושת סחרור כאשר הגוף הינו למעשה יציב. ו .3

בתשובה הראשונה נאמר כי ורטיגו, תחושת סחרור, גורמת להישארות במצב יציב להיות קשה. בתשובה 

שלישית נאמר כי נאמר כי התסמין העיקרי של ורטיגו הוא תחושת סחרור פתאומי. בתשובה ה השנייה

פעולת הסחרור עלולה לגרום לורטיגו. בתשובה הרביעית נאמר כי אנשים עם ורטיגו מרגישים כאילו הם 

 מסתחררים למרות שהם לא. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

תקופה האליזבתנית התאפיינה בשגשוג התרבות אשר התרחב אל מעבר לתקופה הכרונולוגית של ה .4

 ונה. שלטון המלכה אליזבת הראש

בתשובה הראשונה נאמר כי אחד מההיבטים המשמעותיים ביותר של שלטון המלכה אליזבת הראשונה 

נאמר כי היה זה הרבה אחרי השלטון של המלכה אליזבת  השנייההיה עידודה את התרבות. בתשובה 

הראשונה שההישגים התרבותיים של תקופתה זכו למלוא ההכרה. בתשובה השלישית נאמר כי המלכה 

אליזבת הראשונה השפיעה על התרבות של תקופתה אפילו במדינות אליהן השלטון שלה לא הגיע. 

בתשובה הרביעית נאמר כי אפילו לאחר שהשלטון של המלכה אליזבת הראשונה הסתיים, ההתפתחות 

 התרבותית הגדולה אשר אפיינה את תקופתה המשיכה. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 כי הדמיון החזק בין תאומים זהים ממשיך אפילו בגיל מבוגר. וקרים בשבדיה גילו ח .5

בתשובה הראשונה נאמר כי חוקרים בשבדיה גילו שהקשרים החזקים בין תאומים זהים ממשיכים גם 

נאמר כי מחקרים על תאומים זהים בשבדיה מראים כי אפילו תאומים  השנייהבגיל מבוגר. בתשובה 

נים דומים. בתשובה השלישית נאמר כי לפי מחקר שבדי, דמיון בין מבוגרים עדיין חולקים הרבה מאפיי

תאומים זהים הפך אפילו ליותר נראה לעין עם הגיל. בתשובה הרביעית נאמר כי חוקרים שבדים קבעו 

 שרק המאפיינים הדומים ביותר בין תאומים זהים ממשיכים בגיל מבוגר. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

בתור מסמכים  Omoo -ו Typee –, הדיוק של הרומנים של הרמן מלוויל לפי המבקר אנדרו דלבנקו .6

אנתרופולוגיים אינו רלוונטי בדיוק כמו השאלה עד כמה הם משקפים באופן אמין את ההתנסויות 

 האמיתיות של מלוויל. 

בתשובה הראשונה נאמר כי לפי דלבנקו, למרות שהדיוק שלהם בתור מסמכים אנתרופולוגיים מוטלת 

כן משקפים באופן אמין את החיים של הסופר. בתשובה  Omoo -ו Typee -, הרומנים של מלוויל בספק

ם יותר, אם בתור ילא רלוונטי Omoo -ו Typee -נאמר כי דלבנקו מאמין שהרומנים של מלוויל  השנייה

 מסמכים אנתרופולוגיים, ואם בתור מקורות למידע לגבי ההתנסויות של הסופר. בתשובה השלישית

 Omoo -ו Typeeנאמר כי דלבנקו מאמין שבדיוק כפי שאין טעם לדון בשאלה עד כמה הרומנים 

מבוססים על חייו של מלוויל, אין טעם לדון בשאלה האם הרומנים הללו מדוייקים מבחינה 

פשוט בתור  Omoo -ו Typeeאנתרופולוגית. בתשובה הרביעית נאמר כי לפי דלבנקו, מלוויל כתב את 

ולא בתור עבודות אנתרופולוגיות או תיעוד של ההתנסויות שלו, שני דברים אשר הוא החשיב רומנים, 

 בתור לא רלוונטיים. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 2010דצמבר  - ניסוח מחדש     

 פרק שני

 העור של קרפדה עבה יותר ויבש יותר מזה של צפרדע.  .12

נאמר כי  השנייהינו עבה ויבש כמו זה של קרפדה. בתשובה בתשובה הראשונה נאמר כי העור של צפרדע א

גם לקרפדות וגם לצפרדעים יש עור עבה ויבש. בתשובה השלישית נאמר כי בניגוד לקרפדות, לצפרדעים 

 יש עור עבה ויבש. בתשובה הרביעית נאמר כי העור של קרפדה עבה ויבש כמעט כמו זה של צפרדע. 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 קרוסו היה כוכב האופרה הראשון שהופיע על מסך.  אנריקו .13

בתשובה הראשונה נאמר כי אנריקו קרוסו היה זמר אופרה לפני שהפך להיות כוכב קולנוע. בתשובה 

נאמר כי אנריקו קרוסו היה זמר האופרה הראשון שעשו עליו סרט. בתשובה השלישית נאמר כי  השנייה

נריקו קרוסו. בתשובה הרביעית נאמר כי אנריקו קרוסו היה בעיבוד הקולנועי הראשון לאופרה כיכב א

 כוכב האופרה הראשון שהופיע בסרט. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 אפילו הליברלים שהתנגדו לו העניקו לריצ'רד ניקסון מקום משמעותי בהיסטוריה.   .14

במקום חשוב  בתשובה הראשונה נאמר כי ריצ'רד ניקסון, שהיו לו הרבה מתנגדים ליברלים, מחזיק

נאמר כי ריצ'רד ניקסון נחשב לדמות היסטורית חשובה אפילו על ידי  השנייהבהיסטוריה. בתשובה 

ליברלים שמבקרים אותו. בתשובה השלישית נאמר כי למרות שהותקף מכיוון שלא היה מספיק ליברלי, 

מכו בריצ'רד ניקסון לא ריצ'רד ניקסון זכור בתור מנהיג גדול. בתשובה הרביעית נאמר כי אפילו אלה שת

 הסכימו עם הביקורת הקשה שלו על ליברליזם.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

אישור שהעניק ארגון הבריאות העולמי לאקופונקטורה לא יביא לסיום המחלוקת לגבי היתרונות ה .15

 המשוערים של הטיפול. 

ולם, פשוט מכיוון שהיא בתשובה הראשונה נאמר כי לא צריך להניח שאקופונקטורה היא תמיד טיפול ה

נאמר כי ויכוחים לגבי השאלה האם  השנייהאושרה על ידי ארגון הבריאות העולמי. בתשובה 

אקופונקטורה היא אכן טיפול מועיל ימשיכו להתקיים למרות שארגון הבריאות העולמי אישר אותה. 

העולמי נתן לטיפול  בתשובה השלישית נאמר כי למרות המחלוקת לגבי אקופונקטורה, ארגון הבריאות

אישור מלא. בתשובה הרביעית נאמר כי יתכן שההמלצה של ארגון הבריאות העולמי לגבי אקופונקטורה 

 היא אחת מההחלטות השנויות במחלוקת ביותר. 

  (.2התשובה הנכונה היא )

 



 
השפעה מעמיקה על הדימוי העצמי של חבריו  הייתהלכתיבה של הזוכה בפרס נובל הלדור לקסנס  .16

 ים. יאיסלנדה

משמעותית מאוד  הייתהבתשובה הראשונה נאמר כי העובדה שהלדור לנקסנס זכה בפרס נובל לספרות 

נאמר כי הדרך בה האנשים באיסלנד רואים את עצמם הושפעה  השנייהים. בתשובה ילחבריו האיסלנד

הכתיבה של  הסופר הלדור לנקסנס. בתשובה השלישית נאמר כי –מאוד מהעבודה של זוכה פרס נובל 

ים בעיני אנשים. בתשובה ייעילה ביותר בשינוי דימוי האיסלנד הייתההזוכה בפרס נובל הלדור לנקסנס 

הרביעית נאמר כי הלדור לנקסנס זכה בפרס נובל עבור ההבנה העמוקה שלו על הדימוי העצמי של 

 ים. יהאיסלנד

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

ישר בין עלייה בשיעור הנשים שיודעות קרוא וכתוב וירידה מחקר הוכיח כי ברוב המדינות יש יחס  .17

 בשיעור התמותה של ילדים. 

בתשובה הראשונה נאמר כי ברוב המדינות שיעור הנשים שיודעות קרוא וכתוב עלה בשנים האחרונות, 

נאמר כי חוקרים משוכנעים שהדרך הטובה ביותר  השנייהבעוד ששיעור תמות הילדים ירד. בתשובה 

את שיעור תמותת הילדים היא ללמד נשים לקרוא ולכתוב. בתשובה השלישית נאמר כי מחקר  להפחית

הראה כי הנשים שיודעות הכי טוב קרוא וכתוב במדינה הן אלו שקיים עבורן הסיכוי הנמוך ביותר 

שילדיהן ימותו. בתשובה הרביעית נאמר כי ברוב המדינות אחוז הילדים שמתים יורד ככל שאחוז הנשים 

 יכולות לקרוא ולכתוב עולה. ש

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011פברואר  - ניסוח מחדש

 פרק ראשון

ההמון שפקד את התערוכה שהציגה את עבודותיו של פיקאסו גרם לכך שיהיה קשה להתבונן טוב  .12

 בציורים.

תשובה בתשובה הראשונה נאמר כי היה קשה לראות את הציורים בתערוכה של פיקאסו בגלל ההמון. ב

נאמר כי אנשים רבים הרגישו שקשה להגיע לתערוכה של פיקאסו. בתשובה השלישית נאמר כי  השנייה

רוב האנשים שבאו לתערוכה של פיקאסו לא התבוננו בקפידה בציורים. בתשובה הרביעית נאמר כי 

 המספר הגדול של מוצגים גרם לכך שיהיה קשה למבקרים למצוא את עבודותיו של פיקאסו. 

 (.1שובה הנכונה היא )הת

 

 אחד מהמאפיינים יוצאי הדופן של החברה הגאלית היה הגמישות שלה.  .13

 השנייההיכולת שלה להשתנות. בתשובה  הייתהרק תכונה יוצאת דופן אחת, ש הייתהלחברה הגאלית 

מבין המאפיינים יוצאי הדופן של החברה הגאלית. בתשובה  הייתהנאמר כי היכולת להסתגל לשינויים 

מאוד סתגלתנית.  הייתהשלישית נאמר כי בזכות המאפיינים יוצאי הדופן שלה, החברה הגאלית ה

 בתשובה הרביעית נאמר כי המאפיין העיקרי שהיה דרוש על מנת להסתגל לחברה הגאלית היה גמישות.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 . 20 -ה השל המא 60 -רדת הציבור מאיום המלחמה הגרעינית הגיעה לשיאה בשנות הח .14

אנשים דאגו יותר מהאפשרות של  20 -של המאה ה 60 -בתשובה הראשונה נאמר כי במהלך שנות ה

נאמר כי היה יותר סביר שתפרוץ  השנייהמלחמה גרעינית מאשר אי פעם לפני זה או מאז. בתשובה 

חרי הזמן מאשר במהלך כל תקופה אחרת לפני או א 20 -של המאה ה 60 -מלחמה גרעינית במהלך שנות ה

חשבו שהדבר הנורא ביותר  20 -של המאה ה 60 -הזה. בתשובה השלישית נאמר כי אנשים במהלך שנות ה

שיכול לקרות להם הוא מלחמה גרעינית. בתשובה הרביעית נאמר כי למרות שהאפשרות של מלחמה 

 , רוב הציבור לא הרגיש מאוים. 20 -של המאה ה 60 -קיימת בשנות ה הייתהגרעינית 

 (.1שובה הנכונה היא )הת

 

 ביו של צ'רלס דיקנס היה נדיב עד כדי הגזמה.א .15

נאמר  השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי אביו של דיקנס נתן לאחרים יותר ממה שהיה צריך. בתשובה 

כי אביו של דיקנס לא היה מספיק קשוח עם ילדיו. בתשובה השלישית נאמר כי אביו של דיקנס לא היה 

שלמות. בתשובה הרביעית נאמר כי אביו של דיקנס לימד אותו לקחת אחריות על יכול לסבול חוסר 

 הטעויות שלו.

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 ג'ון דון החזיקה במהלך מאות שנים.  17 -משיכה למשורר המאה הה .16

 השנייה, עדיין מוערכת היום. בתשובה 17 –בתשובה הראשונה נאמר כי השירה של ג'ון דון, שחי במאה 

. בתשובה השלישית נאמר כי 17 -נאמר כי ג'ון דון נחשב לאחד המשוררים הטובים ביותר של המאה ה

. בתשובה הרביעית נאמר כי הרבה 17 -השירה של ג'ון דון פופולרית עכשיו אפילו יותר מאשר במאה ה

 משקפת את ההשפעה של ג'ון דון.  17 -מהשירה שנכתבה מאז המאה ה

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

מיועדת  הייתהכלי חשוב במאבק נגד המשטרים המדכאים, ו הייתהעבור מרקסיסטים, לאומנות  .17

 להיעלם או להפוך להיות שולית מבחינה פוליטית ברגע שהם היו מובסים. 

בתשובה הראשונה נאמר כי הבסיס של המרקסיזם היה האמונה שמאבק פוליטי הוא הדרך הטובה 

 השנייהעד שמשטרים מדכאים ייעלמו או יהיו פחות חשובים. בתשובה  ביותר להיאבק בלאומנות, לפחות

נאמר כי מרקסיסטים לא האמינו שלאומנות צריכה להיות כלי להבסת משטרים מדכאים, אבל האמונה 

שולית מבחינה פוליטית ובסופו של דבר נעלמה. בתשובה השלישית נאמר כי משטרים  הייתההזו 

מבוססת על האמונה שמאבק פוליטי יכול  הייתהה מלאומנות, אשר מרקסיסטים מדכאים הובסו כתוצא

להיות מנוצל ככלי חשוב. בתשובה הרביעית נאמר כי ברגע שמשטרים מדכאים הובסו, לאומנות נעלמה 

 או הפכה להיות פחות חשובה, לפי מרקסיסטים שהשתמשו בה במאבקיהם. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011פברואר  - ניסוח מחדש

 פרק שני

 גם אם הגשר בטוח וגם אם לא, עלינו לחצות אותו.  .12

 השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי איננו יכולים לחצות את הגשר מכיוון שהוא אינו בטוח. בתשובה 

נאמר כי איננו יודעים איך לחצות את הגשר בבטחה. בתשובה השלישית נאמר כי עלינו לחצות את הגשר 

 שובה הרביעית נאמר כי איננו יודעים האם בטוח לחצות את הגשר. אפילו אם הוא אינו בטוח. בת

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

כמו גתה, לו הוא הקדיש רומן )"לוטה בוויימאר"( ומספר עבודות מלאות מחשבה, תומס מאן פרסם את  .13

 . 25הרומן הראשון והפופולארי ביותר שלו בגיל 

כאשר פרסם את  25מעבודתו לגתה, וכמוהו, היה בן בתשובה הראשונה נאמר כי תומס מאן הקדיש חלק 

נאמר כי הרומן הראשון של תומס מאן, "לוטה  השנייההרומן הראשון והפופולארי ביותר שלו. בתשובה 

, היה פופולרי כמו העבודות שהוא כתב על גתה. בתשובה 25בוויימאר", אותו הוא פרסם כאשר היה בן 

שון של גתה היה כל כך פופולרי, תומס מאן הקדיש לו את הרומן השלישית נאמר כי מכיוון שהרומן הרא

, תומס מאן פרסם את 25הראשון שלו ומספר עבודות מלאות מחשבה. בתשובה הרביעית נאמר כי בגיל 

 "לוטה בוויימאר", רומן פופולרי על גתה, שהיה מפורסם בשל עבודותיו. 

 (. 1התשובה נכונה היא )

 

של המאה השמינית  השנייהבית היווני התפתח במחצית -ינים שהאלףוב המלומדים הקלאסיים מאמר .14

 לפני הספירה, התקופה שרוב הדוגמאות המוקדמות ביותר של כתיבה יוונית שיש לנו מתוארכות אליה.

בתשובה הראשונה נאמר כי רוב הדוגמאות העתיקות ביותר של כתיבה יוונית שיש לנו הם מהחלק השני 

בית היווני -ספירה, שהיא התקופה בה רוב המלומדים חושבים שהאלףשל המאה השמינית לפני ה

של  השנייהנאמר כי למרות שיש לנו רק דוגמאות של כתבים יווניים מהמחצית  השנייההתפתח. בתשובה 

בית -המאה השמינית לפני הספירה, מלומדים קלאסיים מקווים לגלות צורות קדומות אף יותר של האלף

של המאה  השנייהבית היווני בו השתמשו במחצית -ית נאמר כי לימוד האלףהיווני. בתשובה השליש

השמינית לפני הספירה הוביל מלומדים להאמין כי דוגמאות הכתבים שיש להם נכתבו במועד מאוחר 

יותר. בתשובה הרביעית נאמר כי הדוגמאות המוקדמות ביותר של כתבים יווניים, לפי רוב המלומדים 

 של המאה השמינית לפני הספירה.  השנייהבית שהתפתח לפני המחצית -ל אלףהקלאסיים, התבססו ע

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
אירופוס מספקים מידע נרחב לגבי חיי היומיום בעיר -השרידים הארכיאולוגיים שנחשפו באתר דורה .15

 הסורית העתיקה. 

וב באופן בלתי רגיל והן אירופוס הינן במצב ט-בתשובה הראשונה נאמר כי ההריסות שנמצאו בדורה

נאמר כי הפריטים היומיומיים שנחשפו  השנייהמלמדות אותנו הרבה על סוריה העתיקה. בתשובה 

אירופוס הם כל מה שנשאר מהעיר העתיקה הזו. בתשובה השלישית נאמר כי חפצים שהתגלו -בדורה

יקה. בתשובה הרביעית אירופוס הם מקור המידע היחיד לגבי הצורה בה חיו בעיר הסורית העת-בדורה

אירופוס מציירים תמונה מפורטת של חיי היומיום בעיר -נאמר כי ממצאים ארכיאולוגיים מאתר דורה

 העתיקה. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

, מילה שמשמעותה גם AVEהידועה בראשי התיבות  –הרכבת המהירה המקשרת בין מדריד לסביליה  .16

 ס.טו-דומה למטוס מנמיך –ציפור בספרדית 

מכיוון שהיא  AVEבתשובה הראשונה נאמר כי הרכבת החדשה המקשרת בין סביליה ומדריד נקראת 

נאמר כי מדריד וסביליה מקושרות על ידי  השנייהנראית כמו ציפור ונוסעת מהר כמו מטוס. בתשובה 

בה , מילה שמשמעותה ציפור בספרדית. בתשוAVEטוס, לשניהם קוראים גם -רכבת מהירה ומטוס מנמיך

, מילה שמשמעותה ציפור, AVEהשלישית נאמר כי הרכבת המהירה בין מדריד לסביליה, בעלת השם 

נקשרה למטוס. בתשובה הרביעית נאמר כי זמן הנסיעה בין מדריד וסביליה ירד באופן משמעותי הודות 

 , ציפור בספרדית. AVEלרכבת המהירה הידועה בשם 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

בפיזיקה המודרנית היא שחומר מורכב מקומץ של ישויות בסיסיות שאינן ניתנות מונה מרכזית א .17

 לפירוק, הכפופות לכוחות פשוטים. 

בתשובה הראשונה נאמר כי ישויות פשוטות עליהן פועלים כוחות מורכבים מנוצלות על ידי הפיזיקה 

נאמר כי  השנייההמודרנית לבנייה של מה שהם מאמינים, בעקרון, שהוא חומר בסיסי. בתשובה 

הפיזיקה המודרנית מאמינה שבגלל הדרך בה יחידות מסוימות של חומר בנויות, הן לא יכולות להיות 

מפורקות על ידי כוחות פשוטים. בתשובה השלישית נאמר כי העובדה שיחידות בסיסיות אחדות, עליהן 

ר, הוא עקרון חשוב של פועלים כוחות פשוטים ואשר אינן יכולות להיות מפורקות, הן רכיבי החומ

הפיזיקה המודרנית. בתשובה הרביעית נאמר כי אחת האמונות של הפיזיקה המודרנית היא שחומר יכול 

 להיווצר מישויות פשוטות רק אם כוחות מורכבים מנוצלים בבנייתו. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011אפריל  - ניסוח מחדש

 פרק ראשון

 ף, אבל הם שחיינים מצוינים.פינגווינים אינם יכולים לעו .13

נאמר  השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי פינגווינים שוחים כל כך טוב שהם לא צריכים לעוף. בתשובה 

כי פינגווינים שוחים לעתים קרובות יותר מאשר עפים. בתשובה השלישית נאמר כי פינגווינים לא יעופו 

ינגווינים שוחים טוב מאוד, אבל הם לא במקרה שהם יכולים לשחות. בתשובה הרביעית נאמר כי פ

 יכולים לעוף.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 .חבצלות המיםלוד מונה היה כמעט עיוור כאשר צייר את ק .14

, הוא בקושי יכול היה לראות. בתשובה חבצלות המיםבתשובה הראשונה נאמר כי כאשר מונה צייר את 

הוא הפך לעיוור. בתשובה השלישית  ות המיםחבצלנאמר כי זמן קצר לאחר שמונה צייר את  השנייה

כמעט עיוור את מונה. בתשובה הרביעית נאמר כי בזמן שבו הוא צייר את  חבצלות המיםנאמר כי ציור 

 , מונה היה עיוור לחלוטין.חבצלות המים

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 אומץ הוא הסולם עליו כל הסגולות האחרות מטפסות" )קלייר בות' לוס(" .15

נאמר כי כל הסגולות  השנייהבה הראשונה נאמר כי אומץ הוא הסגולה החשובה היחידה. בתשובה בתשו

מבוססות על אומץ. בתשובה השלישית נאמר כי לאנשים אמיצים יש הרבה סגולות. בתשובה הרביעית 

 נאמר כי אנשים בעלי סגולות אינם תמיד אמיצים.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

הפכו  – נישואי פיגארוו הספר מסביליה –די פייר אוגוסטין קרון דה בומרשה ני מחזות שנכתבו על יש .16

 מאוחר יותר לאופרות פופולאריות.

ידועים יותר מאשר אופרות אחרות שנכתבו  נישואי פיגארוו הספר מסביליהבתשובה הראשונה נאמר כי 

ופרות של פייר אוגוסטין נאמר כי שתיים מהא השנייהעל ידי פייר אוגוסטין קרון דה בומרשה. בתשובה 

הוצגו בזמן מאוחר יותר כמחזות. בתשובה  – נישואי פיגארוו הספר מסביליה –קרון דה בומרשה 

הן אופרות המבוססות על מחזות שנכתבו על ידי פייר  נישואי פיגארוו הספר מסביליההשלישית נאמר כי 

ופראיות של המחזות של פייר אוגוסטין קרון דה בומרשה. בתשובה הרביעית נאמר כי הגרסאות הא

היו פופולאריות יותר מהעבודות  – נישואי פיגארוו הספר מסביליה -אוגוסטין קרון דה בומרשה 

 המקוריות. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 נחשבה לשיטה מדעית.  –ובמיוחד ההיבטים התיאורטיים שלה  –ביוון העתיקה, מוסיקה  .17

במיוחד ההיבטים התיאורטיים שלה, נחשבה למדע על ידי היוונים בתשובה הראשונה נאמר כי מוסיקה, ו

נאמר כי היבטים מסוימים של המוסיקה של יוון העתיקה התפתחו על בסיס  השנייההקדומים. בתשובה 

תיאוריות מדעיות. בתשובה השלישית נאמר כי היוונים העתיקים חשבו שלימוד ההיבטים המדעיים של 

שוב מאוד. בתשובה הרביעית נאמר כי מדע היה שיטה ביוון העתיקה, כפי תיאוריות מוסיקליות הינו ח

 המוסיקה וההיבטים התיאורטיים שלה.  הייתהש

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

במאמציהם לבטל ערכים חברתיים ואסתטיים עכשוויים, הדאדאיסטים יצרו במכוון עבודות אומנות  .18

 וספרות שהיו בלתי מובנות.

כי על מנת להראות שהם דוחים את הסטנדרטים החברתיים והאסתטיים של  בתשובה הראשונה נאמר

נאמר כי  השנייהזמנם, הדאדאיסטים יצרו במכוון אומנות וספרות שלא היה ניתן להבין אותם. בתשובה 

המאמץ של הדאדאיסטים לבטל את הערכים האסתטיים והחברתיים לא השפיע על רוב העבודות 

בני זמנם. בתשובה השלישית נאמר כי היצירות האומנותיות והספרותיות האומנותיות והספרותיות של 

של הדאדאיסטים, למרות שהיו בלתי מובנות, עזרו לעצב את הערכים האסתטיים והחברתיים של זמנם. 

בתשובה הרביעית נאמר כי הרבה מהנורמות האסתטיות והחברתיות של החברה של היום לא היו מועלות 

 אדאיסטים יצרו לראשונה את העבודות האומנותיות והספרותיות שלהם.על הדעת  בזמן בו הד

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 יראן טרם ניצלה את משקעי המינרלים העצומים שלה. א .19

 השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי עד כה, משאבי המינרלים העצומים של איראן לא נוצלו. בתשובה 

ן מספקים את רוב בירת המדינה. בתשובה השלישית נאמר כי משאבי המינרלים העצומים של אירא

נאמר כי למרות שלאיראן יש משקעים של מינרלים יקרים, היא לא מדינה עשירה. בתשובה הרביעית 

 נאמר כי איראן לא יודעת עדיין איך לשווק את משקעי המינרלים בעלי הערך שלה. 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011אפריל  - ניסוח מחדש

 ניפרק ש

 כל הריבות מכילות פקטין.  .13

נאמר כי משתמשים בריבה על מנת  השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי בכל הריבות יש פקטין. בתשובה 

לייצר פקטין. בתשובה השלישית נאמר כי לכל הריבות יש טעם של פקטין. בתשובה הרביעית נאמר כי 

 ריבות לעתים מכילות פקטין.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 שנים יותר מאשר זו של רוב הגזעים האחרים.  10ע, תוחלת החיים של סוסים ערביים היא בממוצ .14

שנים, אבל סוסים ערביים מתרבים זמן  10בתשובה הראשונה נאמר כי סוסים בדרך כלל מתרבים במשך 

שנים יותר מאשר סוסים ערביים.  10נאמר כי רוב הסוסים חיים ממוצע של  השנייהרב יותר. בתשובה 

שנים פחות מאשר סוסים ערביים. בתשובה  10 -שובה השלישית נאמר כי רוב סוגי הסוסים חיים כבת

 שנים.  10 -הרביעית נאמר כי כמו גזעים אחרים, לסוסים ערביים יש תוחלת חיים של יותר מ

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

-כמו אנגלו –אחרות  איות באנגלית כל כך קשה מכיוון שלמלים באנגלית יש מקורות ממגוון שפותה .15

ומכיוון שאיות של מילה לעתים קרובות משקף את  –טינית וצרפתית סאקסון, נורדית עתיקה, יוונית, ל

 ההגייה המיושנת שלה ולא החדשה. 

בתשובה הראשונה נאמר כי האיות של מלים באנגלית משתנה ממדינה אחת דוברת אנגלית לאחרת, 

השפיעו על הדרך בה היו הוגים ומאייתים  –קן כעת מיושנות חל –מכיוון שבכל מדינה, שפות שונות 

נאמר כי קשה ללמוד לאיית מלים באנגלית בצורה נכונה מכיוון שחוקי האיות  השנייהבאנגלית. בתשובה 

וההגייה באנגלית מורכבים ביותר ושונים בצורה משמעותית מאלה של שפות אחרות. בתשובה השלישית 

יתות לפי הדרך בה הן היו נהגות ות אחרות רבות ולעתים קרובות מאות משפנאמר כי מלים באנגלית באו

פעם, ולא לפי הדרך בה הן נהגות כיום; מסיבה זו, איות באנגלית הינו קשה מאוד. בתשובה הרביעית 

נאמר כי זיהוי השפה המקורית ממנה נגזרות מלים באנגלית והבנת הדרך בה הן היו נהגות במקור יכולים 

 מוד האיות באנגלית להיות הרבה פחות קשה. לגרום ללי

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 

 

 

 

 

 



 
 שמן זית מיוצר מזיתים ירוקים בלבד.  .16

נאמר כי  השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי שמן הזית הטוב ביותר מיוצר מזיתים ירוקים. בתשובה 

שמן זית הוא אחד זיתים ירוקים משמשים בעיקר לייצור שמן זית. בתשובה השלישית נאמר כי 

מהתוצרים המיוצרים מזיתים ירוקים. בתשובה הרביעית נאמר כי רק זיתים ירוקים משמשים ליצירת 

 שמן זית. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

ברחבי העולם, חקלאים שותלים הרבה יותר אורז ממה שהם קוצרים, מפני שחרקים, חיידקים,  .17

 וירוסים ופטריות הורסים חלק ניכר מכל יבול.

בתשובה הראשונה נאמר כי חקלאים ברחבי העולם הגדילו את האסיף שלהם על ידי שתילה של אורז 

נאמר כי בחלקים רבים של  השנייהשהינו עמיד בפני חרקים, חיידקים, וירוסים ופטריות. בתשובה 

העולם, חקלאים טוענים שיותר מהיבול שלהם נהרס על ידי פטריות מאשר על ידי חרקים, חיידקים 

ווירוסים. בתשובה השלישית נאמר כי חקלאים ברחבי העולם אוספים הרבה פחות אורז ממה שהם 

שותלים, מפני שהרבה ממנו נהרס על ידי חרקים, חיידקים, וירוסים ופטריות. בתשובה הרביעית נאמר 

כל  כי ברחבי העולם, חקלאים מדווחים שחרקים, חיידקים, וירוסים ופטריות הורסים יותר אורז מאשר

 יבול אחר. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

מרות שגורמים גנטיים משחקים תפקיד במחלת האלצהיימר, השכיחות של ההפרעה המוחית נמוכה ל .18

אפריקני; -אפריקנים מאשר בקרב אמריקנים שחורים, שרובם ממוצא מערב-הרבה יותר בקרב מערב

 ה. הממצא הזה מצביע על קיומו של מרכיב סביבתי בהתפתחות המחל

אפריקנים -בתשובה הראשונה נאמר כי השכיחות של מחלת האלצהיימר נמוכה הרבה יותר בקרב מערב

אפריקני; דבר זה מוכיח שההפרעה המוחית אינה נגרמת -מאשר בקרב אמריקנים שחורים ממוצא מערב

טיים נאמר כי אם גורמים גנ השנייהעל ידי גורמים גנטיים אלא על ידי גורמים סביבתיים. בתשובה 

משחקים תפקיד משמעותי יותר במחלת האלצהיימר מאשר גורמים סביבתיים, השכיחות של המחלה 

אפריקנים ושחורים אמריקנים צריכה להיות דומה. בתשובה השלישית נאמר כי למרות -בקרב מערב

שגורמים גנטיים משחקים תפקיד במחלת האלצהיימר, העובדה שההפרעה המוחית יותר שכיחה בקרב 

אפריקנים מאשר בקרב שחורים אמריקנים מרמזת על כך שגורמים סביבתיים הינם משמעותיים -מערב

יותר. בתשובה הרביעית נאמר כי העובדה שבקרב שחורים אמריקנים יש שיעור גבוה יותר של מחלת 

אפריקנים, למרות ששתי הקבוצות חולקות מוצא משותף, מרמזת על כך -האלצהיימר מאשר בקרב מערב

 יש גורמים סביבתיים בנוסף לאלה הגנטיים.  שלמחלה

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 



 
 שנים.  2,500טבעות סיניים נשארו ביסודם ללא שינוי במשך מ .19

נאמר  השנייהשנים, מטבעות בסין השתנו מעט מאוד. בתשובה  2,500בתשובה הראשונה נאמר כי במשך 

דבר. בתשובה השלישית נאמר כי סין יצרה שנים, כל המטבעות הסיניים נראו אותו ה 2,500כי במשך 

שנים. בתשובה הרביעית נאמר כי מטבעות סיניים השתנו במידה רבה במהלך  2,500מטבעות במשך 

 השנים האחרונות. 2,500

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011יולי  - ניסוח מחדש

 פרק ראשון

 קיים מחסור באחיות בבתי חולים רבים. .13

נאמר כי בבתי חולים  השנייהי רוב האחיות עובדות בבתי חולים. בתשובה בתשובה הראשונה נאמר כ

רבים אין מספיק אחיות. בתשובה השלישית נאמר כי אחיות רבות לא אוהבות לעבוד בבתי חולים. 

 בתשובה הרביעית נאמר כי ישנם בתי חולים שאין בהם מספיק עבודה לאחיות שלהם.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 שם של טקס תה יפני מסוים.קאנויו הוא ה .14

נאמר כי האנשים בטקס התה  השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי קאנויו הוא סוג של תה יפני. בתשובה 

היפני נקראים קאנויו. בתשובה השלישית נאמר כי קאנויו היא המילה היפנית לתה. בתשובה הרביעית 

 נאמר כי טקס התה היפני נקרא קאנויו. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

ם כמה יוצאים מן הכלל, האנשים שתרמו לחיים האינטלקטואליים בימי הביניים היו מנהיגים ע .15

 דתיים. 

בתשובה הראשונה נאמר כי התרומות שנעשו על די המנהיגים הדתיים לחיים האינטלקטואליים בימי 

מי הביניים נאמר כי התרומות לחיים האינטלקטואליים בי השנייההביניים יוצאות מן הכלל. בתשובה 

נעשו, ברוב המקרים, על ידי מנהיגים דתיים. בתשובה השלישית נאמר כי יותר מאשר בכל תקופה אחרת, 

תקופה בה מנהיגים דתיים תרמו משמעותית מבחינה אינטלקטואלית. בתשובה  הייתהימי הביניים 

ימי הביניים היו  הרביעית נאמר כי חוץ ממספר קטן של אינטלקטואלים, האנשים החזקים ביותר במהלך

 מנהיגים דתיים.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

ידע שנאסף מצביע על כך שבניגוד לאמונה הרווחת, רגשות אושר אינם תלויים במידה רבה בגורמים מ .16

 חיצוניים. 

בתשובה הראשונה נאמר כי מחקר מראה שבניגוד למה שהיה נהוג לחשוב, האושר של אנשים תלוי גם 

נאמר כי הוכחות מראות שבניגוד למה שנהוג  השנייהגם בהלך הרוח שלהם. בתשובה בגורמים חיצוניים ו

לחשוב, תחושת האושר של אנשים לא מושפעת במידה רבה מגורמים חיצוניים. בתשובה השלישית נאמר 

כי נתונים הראו כי בניגוד להנחות החוקרים, רוב האנשים מאמינים שתחושת האושר שלהם תלויה 

חיצוניים. בתשובה הרביעית נאמר כי חוקרים הוכיחו שבניגוד לאמונה הרווחת, אנשים בעיקר בגורמים 

 הם המאושרים ביותר כאשר הם חשים שהם לא נשלטים על ידי גורמים חיצוניים. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 



 
או על השימוש  צ'כיה היא המדינה הראשונה והיחידה שחוקקה חוקים האוסרים על זיהום אור,  .17

 רז בתאורה חשמלית בלילה. המופ

בתשובה הראשונה נאמר כי צ'כיה העבירה חוק נגד זיהום אור וכי עד כה אין אף מדינה אחרת אשר 

הראשונה מבין  הייתהנאמר כי צ'כיה  השנייהמגבילה את השימוש בתאורה חשמלית בלילה. בתשובה 

ם גם את השימוש המופרז מדינות רבות ששיפרו את החוקים שלהן נגד זיהום אור כך שהם כוללי

בתאורה חשמלית בלילה. בתשובה השלישית נאמר כי צ'כיה מתכננת לחוקק חוק נגד זיהום אור אשר 

יאסור על השימוש בתאורה חשמלית בלילה. בתשובה הרביעית נאמר כי צ'כיה לעתים רחוקות אוכפת 

 כזיהום אור.  את החוקים האוסרים על השימוש המופרז בתאורה חשמלית בלילה, הידוע גם

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 ומר כימי במוח המדכא תוקפנות אצל זאבים זכרים עושה את ההיפך אצל הנקבות.ח .18

בתשובה הראשונה נאמר כי אותו חומר כימי במוח מעלה תוקפנות אצל נקבות הזאבים ומפחית תוקפנות 

קפנות אצל זאבים זכרים לא נאמר כי החומר הכימי במוח שגורם לתו השנייהאצל הזכרים. בתשובה 

קיים אצל הנקבות. בתשובה השלישית נאמר כי חומרים כימיים שונים במוח אחראיים לתוקפנות אצל 

זאבים זכרים ונקבות. בתשובה הרביעית נאמר כי מכיוון שיש להן רמות נמוכות יותר של חומר כימי 

 מסוים במוח, נקבות הזאבים הן פחות תוקפניות מאשר הזכרים. 

 (. 1תשובה הנכונה היא )ה

 

הצייר קרוואג'יו הפר את המוסכמות האומנותיות של תקופת הרנסנס בכך שנטש את אידיאל היופי  .19

 לטובת הריאליזם. 

בתשובה הראשונה נאמר כי ביקרו את קרוואג'יו על ערבוב סגנון הציור הריאליסטי עם אידיאל היופי 

ידי הבחירה לצייר את מושאי הציור שלו כפי שהם,  נאמר כי על השנייהשהיה מקובל ברנסנס. בתשובה 

קרוואג'יו נטש את הנורמות האומנותיות המקובלות ברנסנס. בתשובה השלישית נאמר כי בניגוד לאמני 

רנסנס אחרים, קרוואג'יו יצר את הקסם שלו עם חיי היומיום הניכרים בציורים שלו. בתשובה הרביעית 

צורת האומנות המעובדת של הרנסנס, והתעקש שהמציאות הפשוטה נאמר כי קרוואג'יו סירב לאמץ את 

 יפה לא פחות.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

  



 
 2011יולי  - ניסוח מחדש

 פרק שני

 .1972בשנת  הייתההפעם האחרונה בה אנשים נחתו על הירח  .13

ובה , אנשים נחתו על הירח בפעם הראשונה והאחרונה. בתש1972בתשובה הראשונה נאמר כי בשנת 

מאשר בכל שנה אחרת. בתשובה השלישית נאמר  1972נאמר כי היו פחות נחיתות על הירח בשנת  השנייה

אנשים נחתו על הירח פעמים רבות. בתשובה הרביעית נאמר כי אף אחד לא נחת על הירח  1972כי מאז 

 .1972מאז שנת 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 צרפתית היא המקור להרבה מלים באנגלית.  .14

נאמר כי  השנייהתשובה הראשונה נאמר כי מלים רבות באנגלית נשמעות כמו מלים בצרפתית. בתשובה ב

מלים רבות באנגלית מאויתות כמו מלים בצרפתית. בתשובה השלישית נאמר כי מלים רבות באנגלית 

מגיעות מהשפה הצרפתית. בתשובה הרביעית נאמר כי מלים רבות באנגלית הפכו לחלק מהשפה 

 ית. הצרפת

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 זמרי בריטון יש קול גבוה יותר מאשר לזמרי בס. ל .15

נאמר כי  השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי לזמרי בס יש קול נמוך יותר מאשר לזמרי בריטון. בתשובה 

זמרי בס שרים חזק יותר מאשר זמרי בריטון. בתשובה השלישית נאמר כי לזמרי בריטון יש קולות 

 ותר מאשר לזמרי בס. בתשובה הרביעית נאמר כי זמרי בריטון שרים מהר יותר מאשר זמרי בס. טובים י

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 היעד של גנבי מכוניות הוא בדרך כלל מכוניות אדומות.  .16

נאמר כי אנשים  השנייהבתשובה הראשונה נאמר כי ניתן להבחין בקלות במכוניות אדומות. בתשובה 

לנהוג במכוניות אדומות. בתשובה השלישית נאמר כי נהגים של מכוניות אדומות לעתים רבים מעדיפים 

קרובות נוהגים במהירות גבוהה. בתשובה הרביעית נאמר כי למכוניות אדומות יש יותר סיכוי להיגנב 

 מאשר למכוניות אחרות. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

  מח הבית הנמכר ביותר בארצות הברית הוא החלבלוב.צ .17

בתשובה הראשונה נאמר כי צמח הבית היפה ביותר שנמכר בארצות הברית הוא החלבלוב. בתשובה 

נאמר כי יותר חלבלובים נמכרים בארצות הברית מאשר בכל מקום אחר. בתשובה השלישית  השנייה

נאמר כי אמריקאים קונים יותר חלבלובים מאשר כל צמח בית אחר. בתשובה הרביעית נאמר כי כמעט 

 משפחה אמריקאית יש חלבלוב בבית.  לכל

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

הפרסומים האחרונים של מספר מהדורות חדשות של עבודות שנעשו על ידי שופט בית המשפט העליון  .18

המנוח אוליבר וונדל הולמס עלולים להיראות כהגזמה, לולא העובדה שאנשים מעולם לא הפסיקו 

 להיות מוקסמים מהולמס. 

ראשונה נאמר כי הרבה פרטים מרתקים על שופט בית המשפט העליון הולמס נמצאים בתשובה ה

במהדורות חדשות של עבודותיו אשר פורסמו לאחרונה, אך שאלות רבות לגביו נשארות ללא מענה. 

נאמר כי לאור העובדה שאנשים מעולם לא איבדו עניין בשופט בית המשפט העליון  השנייהבתשובה 

ורות החדשות של עבודותיו שפורסמו לאחרונה לא יכולים להיחשב מוגזמים. הולמס, מספר המהד

בתשובה השלישית נאמר כי חוץ מהמהדורות החדשות של עבודותיו של שופט בית המשפט העליון הולמס 

שפורסמו לאחרונה, יש מעט מאוד חומר אמין על דמותו המרתקת. בתשובה הרביעית נאמר כי מכיוון 

דותיו של שופט בית המשפט עליון הולמס הודפסו כשהוא היה בחיים, מה שיכול שכמעט אף אחת מעבו

 להיראות כמספר מוגזם של מהדורות חדשות של עבודות אלה מפורסמות עכשיו. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

התיעוב שחש המחזאי הרוסי אנטון צ'כוב כלפי התעללות מילולית ופיזית נבע מחשיפה מוקדמת  .19

 לשניהם. 

ה הראשונה נאמר כי אנטון צ'כוב שנא שפה והתנהגות פוגענית מכיוון שבתור ילד הוא היה קורבן בתשוב

נאמר כי בכתביו, אנטון צ'כוב לעתים קרובות מתייחס להתעללות הפיזית  השנייהשל שניהם. בתשובה 

להפוך והמילולית הקשה שהוא חווה בחייו. בתשובה השלישית נאמר כי הפחד המתמיד של אנטון צ'כוב 

לאדם מתעלל נבע מהחשיפה המוקדמת שלו לאלימות. בתשובה הרביעית נאמר כי המחזות המוקדמים 

 של אנטון צ'כוב מראים כי התעללות מילולית יכולה לעתים קרובות להוביל לאלימות פיזית. 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011אוקטובר  - ניסוח מחדש

 פרק ראשון

דופן בקרב אמנים הולנדים בני -רת דיוקן עצמי לא הייתה תופעה יוצאתתרגום המשפט המקורי: "יצי .12

 ."17-המאה ה

 תרגום התשובות האפשריות:

 ."דופן-ציורים יוצאיציירו  17-(: "אמנים הולנדיים בני המאה ה1תשובה מספר )

ני של אמנים, אחרים לא הייתה תופעה יוצאת דופן בקרב אמנים ב העתקת ציוריהם(: "2תשובה מספר )

 ."17-המאה ה

 לעיתים קרובות." מופיעים בציוריהם 17-(: "אמנים הולנדיים בני המאה ה3תשובה מספר )

 ."17-של אמנים הולנדיים בני המאה ה לא צוירו דיוקנים רבים(: "4תשובה מספר )

 (.3התשובה הנכונה היא )

את ההצהרה  תרגום המשפט המקורי: "בהקדמתו לספר "דרך הישרים", משה חיים לוזון כתב .13

 המדהימה כי הוא לא מתכוון לספר לקוראים שום דבר שאינם יודעים כבר."

 תרגום התשובות האפשריות:

כוונתו לא הייתה (: "כאשר לוזאטו החל לכתוב את ההקדמה לספר "דרך הישרים", 1תשובה מספר )

 ."לספר להם דברים שייתכן שאינם יודעיםלהדהים את הקוראים, אלא רק 

מהגילוי כי לוזאטו דן רק ברעיונות (: "קוראים של "דרך הישרים" עשויים להידהם 2ר )תשובה מספ

 , שהינם בגדר ידע ציבורי, בהקדמתו לספר."פשוטים

שבהקדמה אותה כתב ל"דרך הישרים", ביתר דיוק,  מפתיע בהצהרה(: "לוזאטו 3תשובה מספר )

 דעים."בהצהרה כי הוא מתכנן לכתוב רק על דברים שקוראיו כבר יו

עדיין לא (: "באופן מפתיע, כאשר החל לכתוב את ההקדמה ל"דרך הישרים", לוזאטו 4תשובה מספר )

 אילו רעיונות הוא מתכוון להציג לקוראיו." ידע בדיוק

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 

סימון  19-תרגום המשפט המקורי: "אלברט איינשטיין העריך את עבודתו של המדען בן המאה ה .14

 מב כבעלת חשיבות אדירה לאסטרונומיה."ניוקו

 תרגום התשובות האפשריות:

 כך לפי, חשיבות מכרעתהייתה בעלת  לאסטרונומיה(: "תרומתו של סימון ניוקומב 1תשובה מספר )

 אלברט איינשטיין".

אך ורק (: "אלברט איינשטיין סבר כי עבודתו של סימון ניוקומב הייתה בעלת חשיבות 2תשובה מספר )

 ."רונומיםלאסט

אלברט  נחשב למדען החשוב ביותר עדסימון ניוקומב  19-(: "האסטרונום בן המאה ה3תשובה מספר )

 איינשטיין."

-המדען המשפיע ביותר של המאה ה(: "אלברט איינשטיין חש כי סימון ניוקומב היה 4תשובה מספר )

19". 

 (.1היא ) התשובה הנכונה

, אבל 1991חמצני מדלק מאובנים פחתה מעט משנת -תרגום המשפט המקורי: "פליטת פחמן דו .15

פרשנים מסכימים כי ההסבר לפיחות זה מקורו במיתון הכלכלי ולא במאמצים מרוכזים להפחית 

 בפליטות אלו."

 תרגום התשובות האפשריות:

כתוצאה ממיתון כלכלי ומאמצים כושלים להפחית בפליטת (: "פרשנים מסכימים כי 1תשובה מספר )

 ."1991מצני מדלק מאובנים, רמת הפליטה לא פחתה משנת ח-דו פחמן

את הפיחות בפליטת פחמן  שני גורמים העשויים להסביר(: "פרשנים סבורים כי ישנם 2תשובה מספר )

לאומיים להפחית -: המיתון הכלכלי העולמי והמאמצים הבין1991חמצני מדלק מאובנים משנת -דו

 בפליטות אלו."

חמצני מדלק מאובנים, -בפליטת פחמן דו לנסות להסביר כיצד ניתן להפחית במקום(: "3תשובה מספר )

 את הקשר בין פליטה זו והמיתון הכלכלי העולמי." 1991פרשנים מנסים להסביר כבר משנת 

לא  1991חמצני מדלק מאובנים משנת -(: "לפי פרשנים, הפיחות הקל בפליטת פחמן דו4תשובה מספר )

 ."מיתון כלכלי עולמיבפליטה אלא עקב העובדה שהיה  הפחיתהתרחש כתוצאה מניסיונות ל

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

של המאה  50-תרגום המשפט המקורי: "טירת בונראטי בת מאות השנים הוחזרה לימי זוהרה בשנות ה .16

 ."20-ה

 תרגום התשובות האפשריות:

 שופצה לאחרונה." , טירת בונראטי20-של המאה ה 50-נבנתה בשנות ה(: "1תשובה מספר )

 ."20-של המאה ה 50-בשנות ה נהרסה(: "לאחר עשורים של הזנחה, טירת בונראטי 2תשובה מספר )

 הפכו אותה למפוארת 20-של המאה ה 50-(: "שיפוצים שנעשו בטירת בונראטי בשנות ה3תשובה מספר )

 כפי שפעם הייתה."

של טירת בונראטי נבנה במקום בו הטירה  קהעתק מדוי, 20-של המאה ה 50-(: "בשנות ה4תשובה מספר )

 המקורית עמדה לפני מספר עשורים."

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

תרגום המשפט המקורי: "ההבדל העיקרי בין הורטיוס לבין כמעט כל שאר המשוררים הוא השינוי  .17

 התכוף, אך לא ניכר, בסגנון וטונציה. "

 תרגום התשובות האפשריות:

ניתן להבחנה, ועוברת -, כמעט באופן בלתימשתנה לעתים קרובותירתו של הורטיוס (: "ש1תשובה מספר )

ביחס  שהופכת את יצירותיו לייחודיותמשימוש בסגנון מסוים או בטון אחד לסגנון או טון אחר, עובדה 

 לאלו של רוב המשוררים האחרים."

נה עקבית בשימושה בסגנונות על כך שאי מבוקרת לעתים קרובות(: "שירתו של הורטיוס 2תשובה מספר )

 או בטונציות."

של טונציות, סגנונות ומעברים בהם משתמש הורטיוס בשירתו  המגוון המרשים(: "3תשובה מספר )

 מבדילה בין יצירתו לבין זו של כמעט כל המשוררים האחרים."

מאוד של את שירתו של הורטיוס, כיוון שעבודתו מכילה מספר רב  קשה לאפיין(: "4תשובה מספר )

 טונציות וסגנונות שונים."

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 

 

 



 
 2011אוקטובר  - ניסוח מחדש

 פרק שני

תרגום המשפט המקורי: "במהלך מלחה"ע השנייה, המשרד לעניינים אסטרטגים בארה"ב השתמש  .12

ור בשפתם של האינדיאנים משבט נאוואחו כדי להעביר הודעות סודיות שיהיו בלתי ניתנות להבנה עב

 האויב."

 תרגום התשובות האפשריות:

(: "במהלך מלחה"ע השנייה, ידיעת שפת הנוואחו אפשרה למשרד לעניינים אסטרטגיים 1תשובה מס' )

 ."שנשלחו ע"י האויבלהבין הודעות סודיות 

השתמש את שפת הנאוואחו, המשרד לעניינים אסטרטגיים  שהאויב לא יכל לפענח(: כיוון 2תשובה מס' )

 במהלך מלחה"ע השנייה כדי לשלוח הודעות סודיות." בשפה זו

במהלך  אינדיאנים משבט הנאוואחו שעבדו עבור המשרד לעניינים אסטרטגיים(: "3תשובה מס' )

 מלחה"ע השנייה היו יכולים לפענח הודעות סודיות של האויב."

יאנים משבט העסיק אינד(: "מהלך מלחה"ע השנייה, המשרד לעניינים אסטרטגיים 4תשובה מס' )

 כדי לשלוח הודעות שקריות שהאויב לא יוכל לפענח." הנאוואחו

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

תרגום המשפט המקורי: "אף אחד לא ניסח תיאוריה של חלומות אשר מקובלת על נוירולוגים  .13

 ופסיכולוגים גם יחד."

 תרגום התשובות האפשריות:

 ."לא מקובלות על רוב הנוירולוגיםא חלומות (: "תיאוריות פסיכולוגיות בנוש1תשובה מס' )

-לא מקובלות על רוב בני(: "ההסברים על חלומות שניסחו נוירולוגים ופסיכולוגים 2תשובה מס' )

 ."האדם

 שיטת שחזור חלומות." לא פיתח(: "אף אדם, כולל נוירולוגים ופסיכולוגים, 3תשובה מס' )

 על תיאוריה אחת שתסביר חלומות." יכולים להסכים לא(: "נוירולוגים ופסיכולוגים 4תשובה מס' )

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

תרגום המשפט המקורי: "יוון העתיקה הייתה מחולקת למספר רב של מדינות קטנות ועצמאיות, כל  .14

 אחת מהן הייתה עיר המוקפת באדמה חקלאית."

 תרגום התשובות האפשריות:

ל מדינות קטנות ועצמאיות שהרכיבו את יוון העתיקה כללה מהמספר הרב ש כל אחת(: "1תשובה מס' )

 סביב לה." עיר עם אדמה חקלאית

התקיימו בכפיפה אחת עם (: "המדינות הקטנות והעצמאיות של יוון העתיקה 2תשובה מס' )

 סביב לה." ההתישבויות החקלאיות

אדמה חקלאית סביב  ועצמאיות עם התפתחה מתוך מספר ערים קטנות(: "יוון העתיקה 3תשובה מס' )

 ."מדינה גדולה אחתלהם אל 

(: "יוון העתיקה הורכבה ממספר מדינות קטנות ועצמאיות; חלקן היו ערים, כאשר אחרות 4תשובה מס' )

 ."היו התישבויות חקלאיות

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

טרן החל , כאשר הפעיל האקולוגי דוד ווס20-תרגום המשפט המקורי: "בשנות השבעים של המאה ה .15

 לראשונה לחקור את שמורת אמבוזלי בקניה, בעיותיה נחשבו לבלתי ניתנות לפתרון."

 תרגום התשובות האפשריות:

, כאשר דוד ווסטרן החליט לחקור את שמורת אמבוזלי 20-(: "בשנות השבעים של המאה ה1תשובה מס' )

 ."סבר כי לפחות כמה מבעיות האזור ניתנות לפתרוןבקניה, הוא 

, אנשים 20-(: "בזמן שבו דוד ווסטרן החל לחקור את האזור בשנות השבעים של המאה ה2מס' ) תשובה

 של שמורת אמבוזלי בקניה." לא האמינו כי ניתן למצוא פתרונות לבעיותיה

(: "מאז שדוד ווסטרן חקר לראשונה את שמורת אמבוזלי בקניה בשנות השבעים של 3תשובה מס' )

 ."יות החמורות ביותר של האזור נפתרוחלק גדול מהבע, 20-המאה ה

דוד ווסטרן , 20-את שמורת אמבוזלי בקניה בשנות השבעים של המאה ה לאחר שחקר(: "4תשובה מס' )

 ."לא ניתנות לפתרוןכי בעיות רבות מהן סובל האזור הסיק 

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

של פופוקטפטל, הר הגעש  1994צפויה בשנת -תרגום המשפט המקורי: "ההתפרצות האדירה והבלתי .16

 פעילות."-השני בגובהו במקסיקו, התרחשה לאחר חמישה עשורים של חוסר

 תרגום התשובות האפשריות:

לפחות פעם (: "הר הגעש השני בגובהו במקסיקו, פופוקטפטל, מתפרץ בעוצמה רבה 1תשובה מס' )

 ."1994-, הפעם האחרונה שהתפרץ הייתה בבחמישים שנים

של פופוקטפטל, הר הגעש השני בגובהו במקסיקו, הייתה  1994(: "התפרצותו בשנת 2)תשובה מס' 

 ."כיוון שהר הגעש לא היה פעיל במשך חמישה עשוריםאלימה במיוחד 

בשנת  התפרץ בעוצמה, הר הגעש השני בגובהו במקסיקו, פופוקטפטל, ללא אזהרה(: "3תשובה מס' )

 ."בפעם הראשונה מזה חמישים שנים, 1994

, פופטוקפטל, הר הגעש חמישה עשורים של התפרצויות תכופות בעוצמה גדולה(: "לאחר 4תשובה מס' )

 ."1994פעיל משנת -השני בגובהו במקסיקו, נשאר לא

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

תרגום המשפט המקורי: "ברוב האזורים בעלי אקלים חם, המטבח המקומי עושה שימוש רב  .17

 מיקרוביאלים."-אנטיבתבלינים בעלי מאפיינים 

 תרגום התשובות האפשריות:

בבישול המקובל ברוב  תפקיד משמעותיהם בעלי  תבלינים בעלי יכולת להרוג מיקרובים(: "1תשובה מס' )

 האזורים החמים."

שאינו מתקלקל (: "המטבח המקומי ברוב האזורים החמים כולל מזון מתובל מאוד 2תשובה מס' )

 ."בקלות

, האזורים בעלי האקלימים החמים יכול לשפר את הסבולת לחוםכיוון שאוכל מתובל (: "3תשובה מס' )

 ביותר הם בד"כ אלו בעלי המזון המבושל המתובל ביותר."

(: "ברוב האזורים בהם אקלים חם, האוכלוסייה המקומית נסמכת על מזונות ותבלינים 4תשובה מס' )

 ." במקום על תרופותמיקרוביאלים -בעלי מאפיינים אנטי

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011דצמבר  - ניסוח מחדש

 פרק ראשון

תרגום המשפט המקורי: "הנשיא החדש של החברה לא יצליח, גם אם יתאמץ מאוד, אלא אם הוא יזכה  .12

 לתמיכה מהאיגוד."

 תרגום התשובות האפשריות:

 אמץ מאוד.""ללא תמיכת האיגוד, הנשיא החדש של החברה יצליח רק אם ית :1תשובה מספר 

"זה לא משנה כמה הוא יתאמץ; הנשיא החדש של החברה יצליח רק אם האיגוד יתמוך  :2תשובה מספר 

 בו."

"למרות שהנשיא החדש של החברה לא יזכה לתמיכת האיגוד, הוא יעבוד קשה עד  :3תשובה מספר 

 שיצליח."

ותר אם הוא יזכה לתמיכה "הנשיא החדש של חברה מתאמץ; למרות זאת, הוא יצליח י :4תשובה מספר 

 האיגוד."

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 , הטלסקופ של גלילאו חשף עולמות שלא דומיינו בעבר."1609-תרגום המשפט המקורי: "ב .13

 תרגום התשובות האפשריות:

 , אף אחד לא חלם שטלסקופ יכול לחשוף עולמות חדשים."1609 -"'קודם ל :1תשובה מספר 

 סקופ של גלילאו, עולמות שלא דמיינו בעבר נחשפו.""עם הטל :2תשובה מספר 

 "גלילאו קיווה שהטלסקופ שלו יגלה עולמות חדשים." :3תשובה מספר 

 ."1609"אף אחד לא דמיין שגלילאו ימציא טלסקופ בשנת  :4תשובה מספר 

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

מרכזי בפוליטיקה העולמית תרגום המשפט המקורי: "לא בטוח כלל אם לארצות הברית, שמעמדה ה .14

 בלתי ניתן לערעור, יש את הרצון או את האמצעים לנהוג בנחישות במשבר הנוכחי."

 תרגום התשובות האפשריות:

"למרות שלארצות הברית אין את הרצון או את אמצעים לפעול בנחישות בעתות משבר,  :1תשובה מספר 

 העולמית."היא עדיין נחשבת למובילה הבלתי מעורערת בפוליטיקה 

"אין חולק על העובדה שלארצות הברית יש מעמד מרכזי בפוליטיקה העולמית כיוון  :2תשובה מספר 

 שיש לה את הרצון ואת האמצעים לפעול בנחישות בעתות משבר."

 "למרות שלא ניתן להכחיש כי ארצות הברית היא המובילה בפוליטיקה  :3תשובה מספר 

 הרצון או האמצעים לפעול בנחישות במשבר הנוכחי." עולמית, מוטל בספק אם יש לה את

"אם לארצות הברית יהיה את הרצון או האמצעים לפעול בהחלטיות במשבר הנוכחי  :4תשובה מספר 

 בהחלט יהפוך אותה למנהיגה הבלתי מעורערת בפוליטיקה העולמית."

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

ונג'ב חזתה בסכסוכים האלימים ביותר מבין תרגום המשפט המקורי: "בעשור האחרון, מדינת פ .15

 הסכסוכים האתניים והכיתתיים הרבים של הודו."

 תרגום התשובות האפשריות:

"התרחשו סכסוכים רבים בין כיתות וקבוצות אתניות בהודו, ובעשר השנים האחרונות  :1תשובה מספר 

 הסכסוכים האלימים ביותר התרחשו במדינת פונג'ב."

קרבות האלימים על רקע כיתתי ואתני שהחלו לפני עשר שנים במדינת פונג'ב נחזו על "ה :2תשובה מספר 

 ידי רוב ההודים."

"עדים לאלימות שהתרחשה בעשור האחרון במדינת פונג'ב אומרים כי זו תוצאה של  :3תשובה מספר 

 הסכסוכים הרבים על רקע כיתתי ואתני בהודו."

העשור האחרון במדינת פונג'ב הייתה מקור לסכסוכים  "האלימות שהתחוללה במהלך :4תשובה מספר 

 בין הכיתות והקבוצות האתניות הרבות של הודו."

 (.1התשובה הנכונה היא )



 
 

 

ניניו, -תרגום המשפט המקורי: "העדר הגשם באפריקה מיוחס לתופעה האקלימית הידועה בתור אל .16

שגורם לשרשרת תנאים  ההופעה התקופתית של מים חמים מהרגיל במזרח האוקיינוס השקט

 באזורים רבים של העולם." –כולל בצורת  –אטמוספריים עולמיים 

 תרגום התשובות האפשריות:

ניניו, מים חמים ותנאים אטמוספריים אחרים משפיעים על כמות הגשם שיורד -"אל :1תשובה מספר 

 באפריקה ובאזורים אחרים של העולם."

לת הופעת של מים חמים במיוחד במזרח האוקיינוס השקט, ניניו, תופעה הכול-"אל :2תשובה מספר 

 משפיעה על הגשם באפריקה  יותר מאשר על אזורים אחרים."

ניניו, המשפיע על התנאים האטמוספרי באזורים רבים בעולם, הוא -"יש הסוברים כי אל :3תשובה מספר 

 תופעה אקלימית האחראית לבצורות באפריקה."

תופעה אקלימית שמשפיעה על אפריקה, על אף התנאים האטמוספריים  "בצורת היא :4תשובה מספר 

 ניניו במזרח האוקיינוס השקט."-העולמיים שנגרמים כתוצאה מהופעת אל

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 תרגום המשפט המקורי: "במהלך חודשי החורף, תנינים ישנים במים רדודים ועכורים." .17

 תרגום התשובות האפשריות:

 "בחורף, תנינים צדים כדי לאכול במים רדודים ועכורים." :1תשובה מספר 

 "תנינים ישנים במים רדודים ועכורים בכל החורף." :2תשובה מספר 

 "תנינים מטילים ביצים במים רדודים ועכורים בזמן החורף." :3תשובה מספר 

 "בחורף, תנינים מבלים את רוב זמנים במים רדודים ועכורים." :4תשובה מספר 

 (.2ובה הנכונה היא )התש

 

 

  



 
 2011דצמבר  - ניסוח מחדש

 פרק שני

 תרגום המשפט המקורי: "שום נחשב לדוחה יתושים." .12

 תרגום התשובות האפשריות:

 "חלק מהאנשים מאמינים כי השום דוחה יתושים." :1תשובה מספר 

 "לשום השפעה מעטה על יתושים." :2תשובה מספר 

 בעקיצות יתושים." "השום משמש לטיפול :3תשובה מספר 

 "רבים מתייחסים לשום כדרך הטובה ביותר להרוג יתושים." :4תשובה מספר 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

תרגום המשפט המקורי: "בעידן המודרני, החיפוש אחר אבני הבניין הבסיסיות ביותר התמקד לא  .13

 ."לפטונים"-אטומיים עם שמו כמו "קוורקים" ו-באטומים, אלא בחלקיקים תת

 תרגום התשובות האפשריות:

"לפטונים" הם השמות שניתנו על ידי המדע המודרני לחלקיקים -""קוורקים" ו :1תשובות מספר 

 שנמצאו בחיפוש אחר סוגים שונים של חומר."

אטומיים כמו -"במקום להתמקד בבנייה של החומר, המדע המודרני בחן חלקיקים תת :2תשובה מספר 

 גם אטומים."

אטומים, יותר מאשר אטומים, הם המוקד של החיפוש אחר -"כיום, חלקיקים תת :3 תשובה מספר

 הרכיבים הבסיסיים של החומר."

"השמות החדשים שמדענים נתנו לאטומים, שפעם חשבו שהם הרכיבים הבסיסיים של  :4תשובה מספר 

 "לפטונים"."-החומר, הם "קוורקים" ו

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

מקורי: "תרבויות שונות ברחבי העולם קישרו את כוכב ונוס עם פוריות כיוון תרגום המשפט ה .14

ימים, בשמיים מדמה בקירוב את משך העונה החקלאית מזמן השתילה ועד  260שהופעתו, שאורכת 

  לקציר."

 תרגום התשובות האפשריות:

לקציר, על  "תרבויות רבות מבססות את התכנון החקלאי שלהן, מעת השתילה ועד :1תשובה מספר 

 הופעת הכוכב ונוס בשמיים."

 "ונוס קושר לרעיון הפוריות כיוון שמשך הופעתו בשמיים תואם למשך עונה חקלאית."  :2תשובה מספר 

 260"אורך עונה חקלאית שונה בין תרבויות, ותלוי בשאלה מתי ונוס, עם מחזור שאורך  :3תשובה מספר 

 ימים, מופיע בשמיים."

ילה וקציר מקושרים לעתים קרובות עם ונוס כיוון שתרבויות עתיקות חשבו "שת :4תשובה מספר 

 לכת זה הוא סמל לפוריות."-שכוכב

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 תרגום המשפט המקורי: "המשאב הטבעי החשוב ביותר לאיים היוונים בעת העתיקה היה שיש לבן." .15

 תרגום התשובות האפשריות:

יים היווניים היו חשובים כתוצאה מהשיש הלבן, אחד ממשאבי הטבע "היסטורית, הא :1תשובה מספר 

 שלהם."

 "עתיקות מאיי יוון מראים כי שיש לבן היה המשאב הטבעי החשוב ביותר שם." :2תשובה מספר 

 "בעת העתיקה, שיש לבן היה המשאב הטבעי החשוב ביותר באיים היווניים." :3תשובה מספר 

שיש לבן היה בעל חשיבות אדירה לאיים היוונים כיוון שהוא היה משאב "לפני זמן רב,  :4תשובה מספר 

 טבעי."

 (.3התשובה הנכונה היא )



 
 

 

לאומיים בקבוצות בייסבול אמריקניות -תרגום המשפט המקורי: "הופעתם הראשונה של שחקנים בין .16

 התרחשה במקביל לעלייה בפופולריות של הספורט ברחבי העולם."

 ות:תרגום התשובות האפשרי

"הופעתם הראשונה של שחקני בייסבול אמריקנים בקבוצות בארצות אחרות הייתה  :1תשובה מספר 

 ניסיון לחדש את העניין הבינלאומי במשחק."

"בדיוק בעת שקבוצות בייסבול אמריקניות החלו לשכור שחקנים זרים הייתה עלייה  :2תשובה מספר 

 חדה בפופולריות של המשחק ברחבי העולם."

"כשבייסבול הפך לפופולרי ברחבי העולם, שחקנים מקצועיים מארצות זרות החלו  :3מספר  תשובה

 להתאמן עם קבוצות אמריקניות."

"כדי להגדיל את מידת העניין בבייסבול ברחבי העולם, קבוצות אמריקניות החליטו  :4תשובה מספר 

 לגייס שחקנים מארצות אחרות."

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

חוקר את העומק של הייאוש  תחת הר הגעשפט המקורי: "הרומן של מלקולם לורי רגום המשת .17

 האנושי."

 תרגום התשובות האפשריות:

 ."תחת הר הגעש"ההרס של המין האנושי הוא הנושא המרכזי בספרו של מלקולם  :1תשובה מספר 

ם להתגבר על , מלקולם לורי עוסק בשאלה כיצד אנשים יכוליתחת הר הגעש"בספר  :2תשובה מספר 

 סבל."

, ייאוש הוא המקור לכל השגיאות תחת הר הגעש"לפי ספרו של מלקולם לורי  :3תשובה מספר 

 האנושיות."

 תקווה קיצוני."-הוא חוסר תחת הר הגעש"הנושא של ספרו של מלקולם לורי  :4תשובה מספר 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

  



 
 2012פברואר  – ניסוח מחדש

  פרק ראשון

המקורי: "באירופה, עשו שימוש בסוכר לצרכים רפואיים זמן רב לפני שהשתמשו בו כדי  המשפט .12

 להמתיק מאכלים."

( נפסלת כיוון שמוסיפה טענה שבאירופה השתמשו בסוכר לפני מקומות אחרים בעולם, תשובה 1תשובה )

ת שאירופאים ( נפסלת כיוון שטוענ4( נפסלת כיוון שטוענת טענה הפוכה למשפט המקורי ותשובה )2)

 מוסיפים סוכר למאכלים לצורך שמירה על בריאותם.

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

שמחקה את תנועות הכנפיים  'סנפיר'המשפט המקורי: "מהנדסים הצליחו ליצור מכונה, לה הם קוראים  .13

 של חרק בדיוק מדהים."

( 3מדויקת יותר, תשובה )( נפסלת כיוון שטוענת שהמהנדסים עמלים כדי להפוך את המכונה ל1תשובה )

נפסלת כיוון שניתן להסיק ממנה שהדמיון בין תנועות המכונה לתנועות החרקים הוא תוצאה של מקרה ולא 

( נפסלת כיוון שטוענת שקיימות מכונות נוספות שמבצעות את 4של תכנון מכוון מצד המהנדסים, תשובה )

 קורי.מידע שלא הופיע במשפט המ –אותה פעולה ומשווה ביניהן 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

, לימודים קלאסיים היו במרכז תוכנית הלימודים 19-המשפט המקורי: "במחצית הראשונה של המאה ה .14

 בבתי הספר הציבוריים באנגליה."

( מוסיפה 3( נפסלת כיוון שטוענת שכל תוכנית הלימודים הוקדשה ללימודים קלאסיים, תשובה )1תשובה )

( לא מדייקת בכך שאומרת 4התלמידים נדרשו ללמוד לימודים קלאסיים ותשובה ) מידע בכך שאומרת שכל

 הציעו לימודים קלאסיים. המוביליםשרוב בתי הספר 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

חיים הנמצאים בתרדמת החורף במהלך חודשי -המשפט המקורי: "השלג הנערם מבודד צמחים ובעלי .15

 החורף."

הצמחים לא תורמים לבידוד בעלי החיים,  –ה את המידע המופיע במשפט ( נפסלת כיוון שמשנ2תשובה )

( נפסלת כיוון שמוסיפה מידע שלא מופיע במשפט המקורי לגבי צמיחתם של צמחים ובעלי חיים 3תשובה )

( נפסלת כיוון שמוסיפה מידע שלא מופיע במשפט המקורי על כך שהשלג הוא 4במהלך החורף ותשובה )

 י החיים במהלך החורף.מקור מים עבור בעל

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 

המשפט המקורי: "טעות נפוצה היא לחשוב כי דאגה מהשפעות הפיתוח הכלכלי על הסביבה היא תופעה  .16

 מודרנית."

( 3( נפסלת כיוון שמוסיפה טענה בדבר מידת המודעות של אנשים להשפעות על הסביבה, תשובה )2תשובה )

( נפסלת כיוון 4היא לא מתייחסת לכך שזו לא תופעה מודרנית, תשובה ) -סרנפסלת כיוון שהיא לוקה בח

השאלה האם אכן יש השפעה לפיתוח הכלכלי על  –שמתייחסת למידע שלא מופיע במשפט המקורי 

 הסביבה.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 "אלו שפוגעים באחרים לא תמיד נותנים על כך דין וחשבון.": המשפט המקורי .17

( 3האשמת אחרים במעשיך, תשובה ) –נפסלת כיוון שמוסיפה מידע שלא מופיע במשפט המקורי  (2תשובה )

הרעיון כי העונש צריך להתאים לפשע  –נפסלת כיוון שמתייחסת  למידע שלא מופיע במשפט המקורי 

 ולא כי לא נענשים על מעשים –( נפסלת כיוון שאומרת שלא ניתן לסלוח על מעשים מסוימים 4ותשובה )

 מסוימים.

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2012פברואר  –ניסוח מחדש 

 שניפרק 

 ."לפני אלפיים שנה, ציפורי וטבריה היו שתי הערים המרכזיות בגלילהמשפט המקורי: " .12

 לפיה היו רק שתי ערים בגליל.( נפסלת כיוון שמוסיפה טענה 1תשובה )

 טבריה היו גדולות יותר מכפי שהן כיום.שמוסיפה טענה לפיה ציפורי ו( נפסלת כיוון 2תשובה )

 .שלציפורי וטבריה הייתה השפעה על ערים אחרות בגליל( נפסלת כיוון שטוענת 4תשובה )

  (.3התשובה הנכונה היא )

 

 ."מדריכי מחשבים רבים מלאים בפרטים טכניים שאינם מובנים לרוב האנשיםהמשפט המקורי: " .13

אנשים אינם יכולים להשתמש במחשבים בלי עזרתם של מדריכים שרוב ה( נפסלת כיוון שטוענת 1תשובה )

שטוענת שלרוב האנשים קשה יותר להשתמש במדריכי המחשבים מאשר ( נפסלת כיוון 3, תשובה )טכניים

שאנשים רבים ( נפסלת כיוון שטוענת 4תשובה ) טיעון שלא נטען בטענה המקורית. ,במחשבים עצמם

 לל במדריכי המחשבים.מתעלמים המידע הטכני המפורט שנכ

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

הפרשן החברתי אירווינג קריסטול חב חלק מיכולות השכנוע המרשימות שלו לסגנון המשפט המקורי: " .14

 ."הכתיבה שלו

שקריסטול פיתח סגנון כתיבה מיוחד על מנת להפוך את פרשנותו ( נפסלת כיוון שטוענת 1תשובה )

שקריסטול ידוע בשל רעיונותיו ( מוסיפה מידע בכך שאומרת 2) , תשובההחברתית למשכנעת יותר

נפסלת כי לפיה סגנון הכתיבה בו עושה ( 3ותשובה ) החדשניים יותר מאשר בשל סגנון הכתיבה שלו

 קריסטול שימוש הינו ברור והגיוני.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 ."קידים פיזיולוגיים חיונייםשומן גוף, המושמץ פעמים רבות, ממלא מגוון תפהמשפט המקורי: " .15

יותר מדי שומן גוף עלול להיות מסוכן  – שמוסרת מידע שונה מזה שמופיע במשפט( נפסלת כיוון 1תשובה )

( נפסלת כיוון שמוסיפה מידע שלא מופיע במשפט 2, תשובה )ולגרום למגוון בעיות פיזיולוגיות חמורות

 ם, בעוד שאחרים ממלאים תפקידים חיוניים בגוף.: סוגים מסוימים של שומן גוף הינם מזיקיהמקורי

שמוסיפה מידע לפיו שומן הגוף נחקר רבות וכי רק כעת אנשים מבינים את  ( נפסלת כיוון3ותשובה )

 .התפקידים שהוא ממלא

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 -ב האנאלפביתיות הייתה מאוד נפוצה באלבניה לפני שהוצגה הרפורמה החינוכיתהמשפט המקורי: " .16

1946 ". 

נוסדה מערכת החינוך באלבניה ורק אז יכלו אנשים לרכוש  1946 -שלפיה רק ב( נפסלת כיוון 2תשובה )

לפיה על אף  –שמשנה את הנאמר ( נפסלת כיוון 3, תשובה )השכלה, טיעון שלא הופיע במשפט המקורי

ה מידע לפיו הרפורמה נעשתה שמוסיפ ( נפסלת כיוון4, תשובה )הרפורמה אלבנים רבים נותרו אנאלפביתיים

 .במטרה להתמודד עם האנאלפביתיות, טענה שלא הופיעה במשפט המקורי

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 המשפט המקורי: "היזהרו מכל התאגידים שדורשים בגדים חדשים".  .17

( 2בגדים חדשים אינם בהכרח הופכים אדם לחדש. תשובה ) –( נפסלת כי משנה את הנאמר 1תשובה )

סלת כי לפיה תאגידים מבטיחים לרוב טומנים בחובם סיכון, טענה שלא נטענה במשפט המקורי. תשובה נפ

 ( נפסלת כי לפיה שינוי בהופעה של אדם מצריך אומץ, טיעון שאינו מופיע במשפט המקורי.3)

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2012אפריל  –ניסוח מחדש 

 ראשוןפרק 

 ים נוטים להיות פחות מאסיביים מאשר לווייתני מזיפות.המשפט המקורי: לווייתני שיני .13

( 3( נפסלת כי עוסקת בהשוואת כמות הלווייתנים, מידע שלא נמסר במשפט המקורי. תשובה )1תשובה )

( נפסלת כי עוסקת בכמות האוכל שכל אחד 4נפסלת כי עוסקת באורך חייהם שלא הלווייתנים. תשובה )

 מסוגי הלווייתנים אוכל.

 (.2הנכונה היא ) התשובה

 

המשפט המקורי:  מפתיע כמה מעט היה ידוע על המורכבות התפקודית והאקוסטית של שירת ציפורים  .14

 עד למחצית השנייה של המאה העשרים. 

( נפסלת כי מוסיפה מידע שלא נאמר במשפט המקורי לפיו רק לאחר המחצית השנייה של המאה 1תשובה )

( נפסלת כי טוענת 2ות התפקודית והאקוסטית באופן שיטתי. תשובה )העשרים ניתן היה לחקור את המורכב

דבר אחר מהנאמר במשפט: לפני המחצית השנייה של המאה העשרים גילו ששירת הציפורים מורכבת 

( נפסלת כי לפיה מעט המידע שהיה ידוע על אודות המורכבות של שירת 4בצורה מפתיעה. תשובה )

 נייה של המאה העשרים, דבר שלא נטען במשפט המקורי.הציפורים התגלה לפני המחצית הש

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

מבקרים טוענים שמדענים מתעלמים מהתקשורת שמתרחשת בין חיות כי הם מפחדים המשפט המקורי:  .15

 ייחוס תכונות אנושיות לבעלי חיים. –שיאשימו אותם בהאנשה 

ו חוששים מהאנשה, הם עדיין היו מתקשים לחקור ( נפסלת כי לפיה אפילו אם המדענים לא הי2תשובה )

( נפסלת כי מצוין בה 3את התקשורת בין בעלי החיים, טענות שאינן מופיעות במשפט המקורי. תשובה )

שטענת המבקרים כנגד המדענים היא שהם מבצעים האנשה בחקר תקשורת בין בעלי חיים, בעוד שבמשפט 

יא שהם אינם חוקרים את התקשורת משום שהם חוששים המקורי נטען כי הביקורת כלפי המדענים ה

( נפסלת כי מוסיפה מידע שלא מופיע במשפט המקורי לפיו 4שיטענו כנגדם שהם מבצעים האנשה. תשובה )

מדענים מכחישים כל קשר בין כישלונם לחקור את התקשורת בין בעלי החיים לבין ההאשמה בדבר האנשה 

 שהגיעה מהמבקרים. 

 (.1היא ) התשובה הנכונה

  



 
לשיא  יושם בצורה כל כך יעילה שמספר הפילים הגיע המשפט המקורי: האיסור העולמי על סחר בשנהב .16

 באזורים מסוימים באפריקה.

( נפסלת כי מוסרת מידע אחר מזה שנמסר במשפט המקורי לפיו לאיסור הסחר בשנהב אין עדיין 2תשובה )

סלת כי לפיה מכירות השנהב הגיעו לשיא ומסכנות את ( נפ3השפעה על מספר הפילים באפריקה. תשובה )

( נפסלת כי מציגה את 4אוכלוסיית הפילים באפריקה, מידע הסותר את הנאמר במשפט המקורי. תשובה )

העלייה במספר הפילים באפריקה כמשהו שעתיד להתרחש, בעוד שבמשפט המקורי מצוין כי מספר הפילים 

 כבר גדל והגיע לשיא.

 (. 1היא ) התשובה הנכונה

 

המשפט המקורי: אמנים רבים מהרנסאנס אשר הוכשרו במקור כצורפים, הפכו מאוחר יותר לציירים,  .17

אנדריאה דל ורוקיו הוא  ;אך אחדים מהם נבדלו מאחרים בעיסוקם כפסלי שיש,  אדריכלים ופסלי ברונזה

 אחד מאותם יוצאים מהכלל. 

שפט המקורי, לפיו דל ורוקיו תמיד ידע שהוא רוצה ( נפסלת כי מוסיפה מידע שלא מופיע במ1תשובה )

( נפסלת כי מוסרת מידע שגוי לפיו דל ורוקיו, בשונה מאמני רנסאנס 3לעבוד עם שיש ולא עם זהב. תשובה )

( נפסלת כי עוסקת בפסליו של דל ורוקיו ובמאפייניהם, מידע שלא נמסר 4אחרים, עבד כצורף. תשובה )

 במשפט המקורי.

 (.2נה היא )התשובה הנכו

 

 המשפט המקורי: ספרות ילדים מלאה באגדות על גבורה ורשעות.  .18

( נפסלת כי מוסיפה מידע שלא מופיע במשפט המקורי, לפיו רוב האנשים מכירים את הגיבורים 1תשובה )

( נפסלת כי לפיה ספרות ילדים מנסה להראות את ההבדל בין טוב 2והרשעים מספרות הילדים. תשובה )

( נפסלת כי לפיה הדמויות הפופולאריות ביותר בספרות 3שלא נמסר במשפט המקורי. תשובה ) לרע, מידע

 ילדים הן של רשעים וגיבורים, מידע שלא נמסר במשפט המקורי. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

על גזענות באמריקה ייצג  התרחקות  1965 -המשפט המקורי: מחקרו של ההיסטוריון רוברט קוקס מ .19

 הטיפולים בני זמנו בנושא.קיצונית מ

( נפסלת כי לפיה מחקרו על גזענות שיקף שינויים בדרמטיים בעמדות החברתיות שרווחו באותו 1תשובה )

( נפסלת כי לפיה כשמחקרו של קוקס התפרסם, 2הזמן, מידע שלא נמסר במשפט המקורי. תשובה )

מידע שלא נמסר במשפט המקורי. תשובה רעיונותיו נחשבו לקיצוניים אולם הם לא נראים קיצוניים כיום, 

( נפסלת כי טוענת דבר שונה ממה שנכתב במשפט המקורי: רוב המחקרים העדכניים על גזענות באמריקה 3)

 .1965 -אינם משתמשים עוד בגישה שהציג קוקס ב

  (.4התשובה הנכונה היא )



 
 

 2012אפריל  –ניסוח מחדש 

 שניפרק 

 סוג של ציפור. –קאקאפו  86המשפט המקורי: נותרו בעולם רק  .13

 ראו אי פעם, מידע שלא נמסר במשפאציפורי קאקאפו נ  86( אינה נכונה כי לפיו 2תשובה )

במשפט ם חיות הציפורים, מידע שלא הוזכר ( נפסלת כי מתייחסת לאזורים בעולם בה3המקורי. תשובה )

שונה מזה שנמסר  בעולם, מידע ( נפסלת כי לפיה ישנם סוגים רבים של ציפור קאקאפו4המקורי. תשובה )

 במשפט המקורי.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

  המשפט המקורי: מכיוון שבאיטליה אוכלים הרבה לחם ופסטה, חיטה היא יבול חשוב מאוד שם. .14

( נפסלת כי לפיה האיטלקים אוכלים פסטה ולחם מחיטה שגודלה באיטליה בלבד, מידע שלא 1תשובה )

( נפסלת כי לפיה רוב החיטה מאיטליה משמשת להכנת לחם ופסטה, מידע 2ה )נמסר במשפט המקורי. תשוב

( נפסלת כי לפיה על אף העובדה שהאיטלקים אוכלים הרבה לחם 3שלא נמסר במשפט המקורי. תשובה )

 ופסטה, לא הרבה חיטה גדלה שם, מידע שלא הוזכר במשפט המקורי.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

  קולומבוס חזר לספרד מאמריקה. 1493 -המשפט המקורי: ב .15

( נפסלת כי לפיה באותה השנה קולומבוס הפליג מספרד לאמריקה, מידע הפוך מזה שנמסר 1תשובה )

, מידע הפוך מזה 1493 -( נפסלת כי לפיה קולומבוס חזר לאמריקה מספרד ב2במשפט המקורי. תשובה )

בספרד ואמריקה, מידע  שובומבוס ביקר קול 1493 -( נפסלת כי לפיה ב4שנמסר במשפט המקורי. תשובה )

 במשפט המקורי. שלא נמסר

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

המשפט המקורי: התרומות המשמעותיות ביותר של קרל יונג לתחום הפסיכולוגיה היו התוצר של שיתוף  .16

  הפעולה שלו עם אשתו, אמה.

, לפיו ללא עזרתה של אשתו, לא ( אינה נכונה כי היא מוסיפה מידע שלא נאמר במשפט המקורי1תשובה )

( אינה נכונה כי מוסרת מידע אחר מהמשפט 2היה יונג משלים חלק מעבודתו המשמעותית ביותר. תשובה )

( נפסלת כי 4המקורי לפיו חלק מעבודתו המפורסמת ביותר של יונג נכתבה למעשה על ידי אשתו. תשובה )

 השל יונג לתחום הפסיכולוגיה מראה את השפעתמוסיפה מידע שלא נאמר במשפט המקורי לפיו תרומתו 

 של אשתו אמה.

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

המשפט המקורי: הודות לזיהוי מוקדם של אתלטים מוכשרים ולמימון מדיני נדיב, שלטה ברית המועצות  .17

  שנה. 40 -לשעבר בהתעמלות הבינלאומית למשך יותר מ

קורי, לפיו במשך שנים רבות בריה"מ לשעבר יצרה ( נפסלת כי מוסיפה מידע על המשפט המ1תשובה )

( נפסלת כי מייחסת את 2מתעמלים ברמה עולמית באמצעות תקצוב נדיב ואימונים אינטנסיביים. תשובה )

ההצלחה בזיהוי מתעמלים מוכשרים להקצאת כספים רבים, מידע שונה מזה שנמסר במשפט המקורי. 

שנה, מתעמלים מבריה"מ לשעבר נחשבו לטובים בעולם, אולם  40 -( נפסלת כי לפיה במשך יותר מ4תשובה )

המצב השתנה כיום שכן המדינה אינה יכולה להרשות לעצמה לממן את אימוני האתלטים, מידע שונה מזה 

 שנמסר במשפט המקורי. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

יעור העוני גבוה המשפט המקורי: תכנית סינית ממשלתית לפיתוח האזור המערבי של המדינה, שם ש .18

בהרבה מאשר בחוף המזרחי המשגשג, כוללת בנייה של צנרת גז טבעי, כמו גם של רשת כבישים, שדות 

  תעופה ומסילות רכבת.

( נפסלת כי לפיה על אף שהמדינה בנתה רשת כבישים, שדות תעופה, מסילות רכבת וצנרת גז טבעי 1תשובה )

( נפסלת כי לפיה אזורים רבים 2זה שבחוף המזרחי. תשובה )במערב סין, שיעור העוני נותר גבוה בהרבה מ

בסין משגשגים כעת הודות לכך שהממשלה בנתה צנרת של גז טבעי בחוף המזרחי, ורשת כבישים, שדות 

( נפסלת כי לפיה במטרה 3תעופה ומסילות רכבת במערב, מידע שונה מזה שנמסר במשפט המקורי. תשובה )

שלת סין מתכננת לבנות צנרת גז טבעי במערב סין כמו גם מערכת כבישים, להפחית את שיעורי העוני, ממ

 שדות תעופה ומסילות רכבת בחוף המזרחי, מידע שונה מזה שנמסר במשפט המקורי.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

המשפט המקורי: הרמן מלוויל היה אלמוני בשנים האחרונות לחייו, רוב עבודתו לא הוערכה, אולם כיום  .19

 סים אליו כאל סופר בשיעור קומה בינלאומי. מתייח

( נפסלת כי לפיה בשנים האחרונות לחייו היה מלוויל מיואש מחוסר העניין בעבודתו, מידע שלא 1תשובה )

( נפסלת כי לפיה בשנים האחרונות לחייו הפך מלוויל לסופר בשיעור 2הוזכר במשפט המקורי. תשובה )

( נפסלת כי משנה את המידע המופיע 3במשפט המקורי. תשובה ) קומה בינלאומי, מידע שונה מזה שנכתב

 במשפט המקורי כך שלפיה העבודה מהשנים האחרונות לחייו עדיין אינה מוערכת.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

  



 
 2012יולי  –ניסוח מחדש 

 פרק ראשון

 המשפט המקורי: בחלב טרי יש מעט נתרן.  .13

נתרן(.  מעטק את כל מה שנאמר במשפט המקורי )שבחלב טרי יש ( נפסלת כי אינה מתארת במדוי1תשובה )

( 4בחלב טרי יש מעט נתרן. תשובה )רק ( נפסלת כי מוסיפה מידע שלא נאמר במשפט המקורי לפיו 2תשובה )

 בחלב טרי יש מעט נתרן. אפילונפסלת כי משנה את המשפט המקורי ולפיה 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 , התנהגות בלתי מכובדת כלפי המלך נחשבת לפשע.המשפט המקורי: בתאילנד .14

שבתאילנד כולם מכבדים את המלך.  –( נפסלת כי מוסיפה מידע שלא נאמר במשפט המקורי 1תשובה )

( נפסלת כי משנה את המשפט המקורי ולפיה בתאילנד אסור למלך להתנהג באופן בלתי מכובד. 3תשובה )

בתאילנד מוענשת על ידי המלך, מידע שלא נמסר במשפט  ( נפסלת כי לפיה התנהגות פלילית4תשובה )

 המקורי.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

נכחדת בשל זיהום   –מקור הקוויאר ברוב העולם  –המשפט המקורי: אוכלוסיית החדקנים בים הכספי  .15

 ודיג לא חוקי.

יג של חדקנים ( נפסלת כי משנה את משמעות המשפט המקורי ולפיה כיום קיים איסור על די1תשובה )

( נפסלת כי לפיה כיום 2באזורים המזוהמים בים הכספי וכתוצאה מכך אספקת הקוויאר פחתה. תשובה )

( נפסלת כי לפיה זיהום ודיג לא 4אין יותר חדקנים בים הכספי, מידע שלא נמסר במשפט המקורי. תשובה )

 מזה שנמסר במשפט המקורי. חוקי הכחידו את החדקנים במקומות אחרים מלבד בים הכספי, מידע שונה

 (. 3התשובה הנכונה היא )

 

המשפט המקורי: ציוריו של מיכלאנג'לו נחקרו בעידן המודרני באופן מעמיק יותר מאשר כל אמן אחר  .16

 וינצ'י.-מהרנסנס, למעט, ככל הנראה, רפאל ולאונרדו דה

האמן היחיד מהרנסנס ( נפסלת כי משנה את המשפט המקורי, ולפיה לפי מחקרים אחרונים, 1תשובה )

( נפסלת כי מציגה משפט שונה 2שציוריו שונים מאלו של רפאל ודה וינצ'י הוא מיכלאנג'לו. תשובה )

מהמשפט המקורי ולפיו בעידן המודרני התאפשר לחקור לא רק את ציוריו של מיכלאנג'לו, אלא גם את של 

יוריהם של דה וינצ'י, רפאל ומיכלאנג'לו, מידע ( נפסלת כי לפיה קיים דמיון בין צ4רפאל ודה וינצ'י. תשובה )

 שלא הוזכר במשפט המקורי.

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

המשפט המקורי: למרות שאמנות יפנית עוררה עניין בקרב מספר ציירים מערביים בו זמנית, ג'יימס  .17

 וויסלר היה הראשון שעבודתו הציגה באופן ברור את השפעתה. 

יה אמנות יפנית לא השפיעה ישירות על עבודתו של וויסלר וכי למרות זאת הוא היה ( נפסלת כי לפ2תשובה )

( נפסלת כי לפיה 3הראשון לזהות את השפעתה על האמנות המודרנית, שינוי של המשפט המקורי. תשובה )

עבודתו של וויסלר הושפעה מהפופולאריות של האמנות היפנית, יותר מאשר כל צייר מערבי אחר. תשובה 

( נפסלת כי לפיה ציירים מערביים החלו להתעניין באמנות יפנית רק אחרי שהם הפכו למודעים להשפעתה 4)

 על עבודתו של וויסלר, שינוי של המשפט המקורי.

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 

המשפט המקורי: עדיף לשמור על מרחק הגון מהיסעור השחפי, עוף ימי שמגן על הקו שלו באמצעות  .18

 ריח וצהבהב על פולשים. יריקת שמן מס

( 2( נפסלת כי מציעה דרך להיפטר מהיסעור השחפי, מידע שלא מוזכר במשפט המקורי. תשובה )1תשובה )

נפסלת כי מוסיפה מידע שלא מופיע במשפט המקורי על ניסיון להוציא ביצים מהקן של היסעור השחפי. 

ופות ימיים אחרים אשר אינם מוזכרים ( נפסלת כי מוסיפה מידע על ניסיונות פלישה מצד ע3תשובה )

 במשפט המקורי.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

המשפט המקורי: במשך עשורים, סוציולוגים ייחסו את העוני המתפשט באפלצ'ים לבידוד האזורי,  .19

עם זאת, מחקרים עדכניים  ;לצמצום בתעשיית כריית הפחם ולמחסור בהזדמנויות תעסוקה אחרות

 ות היא הגורם הראשי לקשיים הכלכליים של האזור. מגלים כי אנאלפביתי

( נפסלת כי מייחסת את 3( נפסלת כי מציגה מידע חלקי בלבד לעומת המשפט המקורי. תשובה )1תשובה )

הצמצום בתעשיית כריית הפחם ואת המחסור בהזדמנויות תעסוקה לאנאלפביתיות, מידע שונה מזה 

י לפיה בעבר הגורמים לעוני באלפצ'ים היו הבידוד והיעדר ( נפסלת כ4המופיע במשפט המקורי. תשובה )

 תעסוקה מחוץ למכרות הפחם, ואילו לאחרונה הפכה האנאלפביתיות לגורם המרכזי לקושי באזור.

 (. 2התשובה הנכונה היא )

  



 
 2012יולי  –ניסוח מחדש 

 פרק שני

 לדה. המשפט המקורי: חבל שעשוי מקורי עכביש חזק הרבה יותר מחבל שעשוי מפ .13

( נפסלת כי 2( נפסלת כי עוסקת בהכנה של החבל, מידע שאינו מופיע במשפט המקורי. תשובה )1תשובה )

( נפסלת כי מוסיפה מידע לפיו 4עוסקת בעמידות של החבלים, מידע שלא נמסר במשפט המקורי. תשובה )

 מוסיפים לעתים קורי עכביש לחבלים מפלדה, מידע שלא מופיע במשפט המקורי. 

 (. 3שובה הנכונה היא )הת

 המשפט המקורי: נהר הזמבזי זורם לתוך האוקיינוס ההודי.  .14

( נפסלת כי לפיה האוקיינוס ההודי מתחיל בנהר 2( נפסלת כי עוסקת במיקום הנהר. תשובה )1תשובה )

( נפסלת כי הופכת את הנאמר במשפט המקורי ולפיה 4הזמבזי, מידע שלא מופיע במשפט המקורי. תשובה )

 וקיינוס הוא שזורם לנהר.הא

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

המשפט המקורי: אמנים עשויים למלא תפקיד מכריע יותר מאשר מתכנתים בפיתוח של גרפיקה  .15

 ממוחשבת.

( נפסלת כי עוסקת במידת היצירתיות 2( נפסלת כי עוסקת במספר האמנים והמתכנתים. תשובה )1תשובה )

( נפסלת כי לפיה 3תים לעומת זו שמפותחת על ידי אמנים. תשובה )של הגרפיקה שמפותחת על ידי מתכנ

 מתכנתים יכולים ללמוד הרבה מאמנים בתחום של גרפיקה ממוחשבת, מידע שלא מוזכר במשפט המקורי.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

קזינו, כמובן, שגשגו כתוצאה מהלגליזציה שניתנה להימורים בארצות -המשפט המקורי: מפעילי בתי .16

הברית, אבל מכל הקהילות שניסו להגדיל את הכנסותיהן באמצעות פתיחה של מוסדות הימורים, רק 

 קזינו בשמורות שלהם הצליחו.-שבטי הילידים האמריקאים שפתחו בתי

( נפסלת כי עוסקת בגורמים שתמכו בלגליזציה של הימורים, מידע שלא נמסר במשפט המקורי. 1תשובה )

ה את הנאמר במשפט המקורי ולפיה הלגליזציה של ההימורים בארצות הברית ( נפסלת כי משנ2תשובה )

קזינו, בפרט על אלו שבשמורות של האמריקאים הילידים, אולם קהילות -השפיעה בעיקר על מפעילי בתי

הקזינו שנפתחו -( נפסלת כי לפיה בתי3שבהן מוסדות הימורים בעלי רווחים גבוהים הרוויחו גם כן. תשובה )

 ת הילידים האמריקאים לא הצליחו להגדיל את הרווחים שלהם.בשמורו

 (. 4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 בעומסו בארצות הברית.  15 -משפט המקורי: לעיר מוביל שבאלבמה, יש את הנמל המדורג במקום הה .17

ערי נמל. תשובה  15( נפסלת כי מוסיפה מידע שלא נאמר במשפט המקורי ולפיו בארצות הברית 2תשובה )

בגודלה בארצות הברית, מידע שלא נמסר במשפט המקורי.  15 -( נפסלת כי לפיה מוביל היא העיר ה3)

ערים אחרות בארצות הברית, מידע שלא נמסר  14( נפסלת כי לפיה הנמל העמוס של מוביל משרת 4תשובה )

 במשפט המקורי.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 יתו וללא ספק ימשיך לעשות כן.המשפט המקורי: האינטרנט התפתח הרבה מראש .18

( נפסלת כי לפיה האינטרנט שינה את חיינו בדרכים שלא ניתן היה לצפות, מידע שלא נמסר 1תשובה )

( נפסלת כי לפיה אם האינטרנט לא ימשיך להתפתח, הוא ללא ספק יוחלף על ידי 3במשפט המקורי. תשובה )

( נפסלת כי לפיה האינטרנט הפך 4ורי. תשובה )צורה אחרת של טכנולוגיה, מידע שלא נמסר במשפט המק

 יום וסביר שיישאר כך גם בעתיד, מידע שלא נמסר במשפט המקורי. -במהירות לחלק חשוב בחיי היום

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

המשפט המקורי: הקיסר הפרסי דריוס פתח במספר מערכות צבאיות שנועדו לבלום פלישות של שבטים  .19

 נודדים.

נפסלת כי לפיה דריוס גייס את עזרתם של שבטים שכנים, מידע שלא נמסר במשפט המקורי. ( 2תשובה )

( נפסלת כי לפיה חלק מהמערכות הקשות ביותר שדריוס הוביל היו כנגד מספר שבטים נודדים, 3תשובה )

( נפסלת כי לפיה דריוס נהג להעריך בקביעות את 4מידע שונה מזה שנמסר במשפט המקורי. תשובה )

 כולות הצבאיות של השבטים הנודדים שבאימפריה שלו, מידע שלא נמסר במשפט המקורי.הי

 (.  1התשובה הנכונה היא )

 

 

 


