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  שאלות היגיון בריא 

 

נושא זה כולל מגוון רחב מאוד של שאלות, שהמשותף לכולן הוא שניתן לפתור אותן על סמך היגיון בריא 

 בלבד. להלן דוגמאות לשאלות מסוג זה. 

 

 שאלה לדוגמה:

 שירה אמרה משפט שאפשר להבינו בכמה אופנים: "הצלם צילם את יוני בעמידה, לפי בקשתו של אביו".

 

 פירוש אפשרי לדברי שירה?אינה איזו מן האפשרויות הבאות 

 

 הצלם עמד כשהוא צילם את יוני, משום שכך ביקש אביו של הצלם (1)

 אביו של יוני עמד כשהצלם צילם את יוני (2)

 יוני עמד כשהצלם צילם אותו, משום שכך ביקש אביו של הצלם (3)

 אביו של יוני ביקש שהצלם יעמוד כשהוא מצלם את יוני (4)

 

 :פתרון

 ראשית, נבין מדוע למשפט יש משמעויות שונות.

 לא ידוע האם יוני עמד או שהצלם עמד. -"הצלם צילם את יוני בעמידה" 

 לא ידוע האם מדובר באביו של הצלם או באביו של יוני. -"לפי בקשתו של אביו" 

 נבחן את התשובות האפשריות:

ייתכן שהצלם עמד, וייתכן שהאב המבקש הוא האב של הצלם. התשובה היא פירוש אפשרי לדברי  (:1תשובה )

 שירה. התשובה נפסלת.

מי שעמד זה או יוני או הצלם, ולא אביו של אחד מהם. התשובה אינה מכילה פירוש אפשרי לדברי  (:2תשובה )

 שירה. זו התשובה הנכונה.

, והאב המבקש היה אביו של הצלם. התשובה היא פירוש אפשרי לדברי ייתכן שמי שעמד היה יוני (:3תשובה )

 שירה. התשובה נפסלת.

ייתכן שמי שעמד היה הצלם, והאב המבקש היה אביו של יוני. התשובה היא פירוש אפשרי לדברי  (:4תשובה )

 שירה. התשובה נפסלת.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 שאלה לדוגמה:

 דוברת איטלקית, אינה מרכיבה משקפיים".משה: "אילנית, על אף שאינה 

 

 מה ניתן להסיק מדבריו של משה?

 

 מי שאינו דובר איטלקית אינו נוהג להרכיב משקפיים (1)

 מי שאינו דובר איטלקית נוהג להרכיב משקפיים (2)

 דוברי איטלקית נוהגים להרכיב משקפיים (3)

 כל מי שדובר איטלקית אינו מרכיב משקפיים (4)

 

 פתרון:

נפרק את ההיגד של משה למרכיביו. משה "מופתע" מכך שמישהי שאינה דוברת איטלקית אינה מרכיבה 

משקפיים )ההפתעה משתמעת מהביטוי "על אף"(. כלומר, ניתן היה לצפות שמי שאינה דוברת איטלקית דווקא 

 היא הנכונה.  (2תשובה )כן תרכיב משקפיים. על כן, 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 


