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 IIIפתרון סימולציה         ניב רווח פסיכומטרי

 

  הצעה לפתרון: -מטלת כתיבה 

הורה ששולח את ילדו הפעוט לגן, לא מעלה על דעתו שדווקא במקום זה, בו 

עובדת גננת שהוכשרה לטיפול בילדים, הוא עלול להיפגע. לאחרונה, רבו המקרים 

ופעוטות נפגעו כתוצאה מאלימות או טיפול לקוי של מטפלים בהם ילדים קטנים 

ומטפלות, דבר אשר עורר חשש בלבם של הורים רבים והביא לקידום הצעת חוק 

לפיה גני ילדים יחויבו להציב מצלמות בשטחיהם, כך שיתאפשר פיקוח של גורמים  5 

מהווה מוסמכים על פעילות הגן. אני סבורה שהצעת חוק זו בעייתית למדי ואינה 

  פתרון אמיתי לבעיה זו.

ראשית, הצבת מצלמות בגנים היא פעולה שיש בה פגיעה חמורה בזכויות העובדים 

הגננת והמטפלים שבגן. הצבת מצלמות המתעדות את פעילות העובדים לאורך  –

כל שעות עבודתם מהווה חדירה קשה לפרטיותם. דבר זה עלול לעורר תחושות  10 

לגרום לכך שאנשים ששקלו לבחור בעבודה  –ע מכך קשות בקרב העובדים ואף גרו

זו יוותרו עליה בשל התנאים הרעים הנלווים לה, כך שמספר הגננות והמטפלים 

במשך ילך ויקטן, ומועמדים טובים ואיכותיים, אשר בפניהם עומדות אפשרויות 

  תעסוקה אחרות, יעדיפו לבחור בהן על פני עבודה בתחום הטיפול בילדים.

הצבת המצלמות נובעת מחוסר אמון של ההורים כלפי הצוות הטיפולי שנית, אם  15 

בגן, הרי שהצבתן לא באמת תשקיט את חששותיהם של ההורים, שכן סביר שלא 

יסמכו גם על אותם גורמים מפקחים שימונו לצפות בתכנים המצולמים, ויטענו 

הורים שגם הם יכולים, באותה המידה, לפעול שלא כשורה. באופן זה, למעשה, ה

לא יזכו להגנה הרצויה על ילדיהם וגם לא לשקט נפשי או לתחושת ביטחון באשר 

לנעשה בגן. לדעתי יש לטפל בבעיית חוסר האמון בצוותים המטפלים מהשורש  20 

  בדרכים שיפורטו מיד, ולא להניח שהצבת מצלמות תפתור בעיה זו.

כי ביטחונם של בניגוד לטענות שהועלו עד כה, ניתן לטעון בעד הצבת המצלמות 

הילדים בגן הינו ערך עליון ובעל חשיבות גבוהה יותר מהזכות לפרטיות של 

העובדים, וכי הצבת המצלמות היא הכרחית, שכן באמצעות מצלמות אלו ניתן 

לאתר את המטפלים הנוקטים באלימות, וכך לצמצם תופעה זו, גם אם לא  25 

  למנוע אותה לחלוטין. 
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ם קודם לכל, אך לדעתי ישנם פתרונות אחרים אני מסכימה כי ביטחון הילדי

טובים יותר לבעיה זו. ייתכן וחלק מהמטפלים האלימים הינם אנשים שלא עברו 

הכשרה מקצועית או שלא נערכו להם לפני קבלתם לעבודה מבדקים שנועדו 

לאמוד האם הם עלולים לסכן את הילדים. לפיכך, ניתן לקבוע תקנים מחמירים  30 

או הכשר לטיפול בילדים קטנים, אשר יכללו גם בדיקות יותר למתן תעודה 

אישיות לאותם אנשים. בנוסף, ניתן להכשיר מפקחים חיצוניים אשר יערכו ביקורי 

פתע בגנים ויבצעו הערכה לצוות ולגן. פעולות אלה דורשות אמנם השקעה 

כספית, אך גם הצבת מצלמות לצד תשלום לגורמים המפקחים יעלו כסף רב, 

 35  תכן שלא יהיה הבדל כספי משמעותי בין שני סוגי הפתרונות.ולכן יי

דבר שיש  אינהלסיכום, ברור כי שבעיית האלימות מצד המטפלים והצוות בגנים 

ראש. עם זאת, פתרון הכולל הצבת מצלמות בגנים הוא בעייתי, הן  ולהקל ב

 משום שהוא פוגע בצורה חמורה בזכויות העובדים והן כיוון שיעילותו מוטלת

בספק. לפי דעתי, יש להשקיע את כספי משלם המיסים בפתרונות יעילים יותר 

שמטרתם "להקדים תרופה למכה": הכשרה טובה יותר של מטפלים תמנע מקרי  40 

אלימות, וכך יימנע הצורך לעקוב אחרי הצוות המטפל וההורים יוכלו "לישון 

  בשקט" כשהם שולחים את ילדיהם לגן.
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  1רק פ

  .בורהוא הכלי שבעזרתו יוצרים את , כשם שסוודרהיא הכלי שבעזרתו יוצרים  מסרגה .1

  יעה ומטאטא שיהם משמשים ליקיון. 

  מסמר איו משמש ליצירת תמוה, אלא לתלייתה. 

  טלסקופ איו משמש ליצירת כוכב, אלא להתבוות בו.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

  .קשור(לפתוח קשר) זה להפוך דבר מה ללא  להתיר, כשם שמקולקלזה להפוך דבר מה ללא להשמיש  .2

  להחזיק זה לאחוז ופעולה זו לא הופכת דבר מה ללא חלש. 

  להחביא זה להפוך דבר מה למוצפן. 

  לתכן זו פעולה שיכולה למוע מדבר מה להיות מאולתר, אך זו לא פעולה שמטרתה להפוך דבר מה ללא מאולתר. 

  ).4התשובה הכוה היא (

 

  .שפההיחידה הבסיסית בתחום ההיא  אות, כשם שמוזיקההוא היחידה הבסיסית בתחום התו  .3

  טוה הוא מידת משקל. 

  להתקיים מספר לאומים זה לצד זה. לאום הוא קבוצה של אשים בעלי מאפייים משותפים, במדיה אחת יכולים

  מצע של מפלגה הוא אוסף של רעיוות והשקפות המתווים את פעילות המפלגה.

  ).3התשובה הכוה היא (

 

  .לעבדקשה  אדמת טרשים, כשם שלשכע קשה איתן בדעתואת מי ש .4

  יתן לדרדר משהו בירידה תלולה. 

  גשם זלעפות יכול להרטיב. 

  בלתי אמצעי הוא מה שעשה מבלי לתווך.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

  .עשייההוא מי שמע מ טומן ידו בצלחתכשם שתשומת לב, הוא מי שמע מ חבא אל הכלים .5

  ק בפתרון בעיה, ולא מע מהתעמקות. יושב על המדוכה הוא מי שמתעמ

  שש אלי קרב הוא מי שוטה להיכס לריבים וקרבות מול יריבים. 

  אתרע מזלו הוא מי שהמזל לא היה לצדו, ולכן כראה לא זכה להצלחה (אך אין זה אומר שהוא מע מהצלחה).

  ).2התשובה הכוה היא (

 

היא קטטה בה שי אשים מכים זה את  התקוטטותור של אחד. היא דיב הרצאההיא דיבור בין שי אשים ושיחה  .6

  היא אותה פעולה אך על ידי אדם אחד.  הכאהזה, ו

  מה היא חלק בארוחה. 

  גיה היא הפקת צליל באמצעות כלי ושירה היא הפקת צליל באמצעות מיתרי הקול. 

  שליטה ופיקוד שתיהן מתבצעות על ידי אדם או גוף אחד.

 ).3היא (התשובה הכוה 

  

משמעות הדימוי היא שכאשר כלל הפרטים בקבוצה הם חלשים, מספיק להיות ביוי על מת להתבלט. כלומר,  .7

אמם ציויו של גדעון ("האיש שרואה בעין האחת" בדימוי) אים גבוהים במיוחד, אך ציויהם של שאר התלמידים 

  (ה"מלך").("העיוורים") מוכים יותר, ועל כן הוא המצטיין 

 ).3התשובה הכוה היא (
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אם שלמה מדבר רק אגלית, אז לא ייתכן שהוא אמר את המילה "שלום" בעברית. מכאן, ששלמה  ):1תשובה ( .8

זו דבריו של איציק, ומצב זה אפשרי רק אם שלמה עומד בעמק, ואיציק עומד על ההר. ואיציק שיהם שומעים את 

 . התשובה הכוה

יק עומד על ההר אז ה"שלום" שהוא ושלמה שומעים הוא "שלום" שאיציק אומר (כיוון שמי אם איצ ):2תשובה (

שעומד על ההר שומע את דברי עצמו ומי שעומד בעמק שומע את מי שעומד על ההר). לכן, איציק בהכרח כן מדבר 

  התשובה פסלת.בעברית. 

א ידוע אם איציק אך לשלמה מדבר עברית.  אם שלמה עומד על ההר, אז דבריו אמורים להישמע ולכן ):3תשובה (

  ה אפשרי, אך איו כון בהכרח. התשובה פסלת.מדבר עברית או לא. לכן, המצב המתואר בתשוב

עומד על ההר. המצב הוא זה ש איציקויכול להתקיים מצב שבו שאיציק ושלמה מדברים עברית,  ):4תשובה (

  שובה פסלת.ובה אפשרי, אך איו כון בהכרח. התהמתואר בתש

  ).1התשובה הכוה היא (

  

על פי הפסקה, השלט "אי חוטב עצים" הוא דוגמה למקרה שבו מחזאי יוצא גד הגישה המסורתית המתוארת. לפי  .9

גישה המתוארת, הקהל צריך "לשכוח" שהעשה על הבמה הוא משחק ולחוש שמדובר בהתרחשות מציאותית. ה

כלומר הם מעוייים שהקהל יזכור כי מדובר בהצגה ולא בחלק מהמציאות. המחזאים בימיו יוצאים כגד הגישה, 

המצאות השלט "אי חוטב עצים" מזכירה לקהל שלא מדובר בחוטב עצים אמיתי, אלא בשחקן בתוך מחזה, וכך 

   יוצא גד הגישה המסורתית.

ישה המסורתית (לייצר את אין כוות משום שהן מתארות מטרות העולות בקה אחד עם הג )3(- ו) 1תשובות (

  הפרדה בין הקהל למתרחש על הבמה).האשליה שמדובר בחוטב עצים מציאותי או לייצר 

המסורתית ולא כגד השיטה החדשה, ולכן לא יכול להביע הזדהות עם פסלת כי השלט יוצא גד השיטה ) 4תשובה (

 .הגישה המסורתית

  ).2התשובה הכוה היא (  

 

חברות רושמים את החברה שלהם במדיה שמהווה "מקלט מס" וכך אים משלמים את המס  עדיאל מסביר כי בעלי .10

במדית המוצא שלהם, וכל זאת כך שאים עוברים על החוק. כלומר, "הידע שלהם" הוא שמאפשר להם לבצע פעולה 

  זו באופן חוקי. 

מס" מעודדים תעסוקה מעבר  הרושמים את חברותיהן במדיות המוגדרות "מקלטבעלי החברות  )1תשובה (לפי 

  התשובה פסלת. .לים, עובדה שמעולם לא הוזכרה בקטע

  . איה כוה כיוון שאין אזכור בטקסט להגבלה על מספר חשבוות בק שיתן להחזיק במקביל )2תשובה (

   איה כוה כיוון שלא כתב כי רישום החברות בבקים זרים מוגד לחוק.) 3תשובה (

זו  –באמצעות הידע שלהם, בעלי החברות מתחמקים מתשלום המס וכל זאת במסגרת חוקית ) 4תשובה (לפי 

  התשובה הכוה. 

 ).4התשובה הכוה היא (

 

אם הצמחוות היא מטעמים בריאותיים לא הגיוי שצמחוים כאלה ידבקו בצמחוות שפוגעת  ):1תשובה ( .11

 התשובה פסלת. בבריאותם.

המילים "גם אם" אין מתאימות, שכן אין יגוד בין הדבקות בצמחוות לבין העובדה שהיא מועילה  ):2תשובה (

  התשובה פסלת. לבריאותם של הצמחוים.

  התשובה פסלת. לא כון לומר שצמחוים מטעמי בריאות מעולם לא דבקו בצמחוות. ):3תשובה (

תרו עליה גם אם היא פוגעת בבריאותם, אבל מי שבחר בה הבוחרים בצמחוות מטעמים ערכיים לא יוו ):4תשובה (

  מטעמים תדמיתיים יעדיף לשמור על בריאותו. זו התשובה הכוה. 

  ).4התשובה הכוה היא (
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 זרזירים לראות הופתעו ישראלים אין זה הגיוי שחקלאים, בקיץ בישראל מקים הזרזירים אם): 1תשובה ( .12

  פסלת.בחודשי הקיץ. התשובה  בשדותיהם

הזרזירים מצאים בישראל בחורף. לכן באמת מפתיע כי חקלאים אירופאים חזו בזרזירים בחורף. זו ): 2תשובה (

  התשובה הכוה.

 שחקלאים אין זה הגיוי, רק בחורף (בשאר השה הם באירופה) בישראל מקים הזרזירים אם ):3תשובה (

  בקיץ. התשובה פסלת. לראותם הופתעו לא ישראלים

 ובשאר הזמן הם באירופה (כולל בחורף), לא הגיוי שחקלאים בקיץ בישראל מקים הזרזירים אם ):4תשובה (

  הופתעו לראותם בחורף. התשובה פסלת. אירופאים

  ).2התשובה הכוה היא (

 

הם חושבים טולוז חולקים על כך, כלומר, שבט ה ביהגולוז חושבים שהריקוד לא גורם זק. שבט  בי ):1תשובה ( .13

 שהריקוד כן מזיק. למרות זאת, הם רוקדים לפי הקטיף. זאת התשובה הכוה.

הטולוז לא מסכימים שבט  ביהגולוז חושבים שהריקוד כן גורם זק (מתגדים לאמוה שלא). בי שבט  ):2תשובה (

  התשובה פסלת.איתם, כלומר לדעתם הריקוד לא גורם זק. אם ככה, מדוע הם לא רוקדים לפי הקטיף? 

הטולוז מסכימים איתם ולכן זו לא יכולה להיות בי שבט הגולוז חושבים שהריקוד כן מזיק. בי שבט  ):3תשובה (

  הסיבה לכך שהם תמיד רוקדים את הריקוד. התשובה פסלת. 

הם חושבים הטולוז לא מסכימים איתם, כלומר, בי שבט הגולוז חושבים שהריקוד לא מזיק. בי שבט  ):4תשובה (

  שהריקוד מזיק. זה מסביר למה הם לא רוקדים אותו, ולא מוגד לכך. התשובה פסלת.

  ).1התשובה הכוה היא (

  

כיוון שחיים מחליף בין סיבה לתוצאה, הוא יסיק כי הגדלת מספר השוטרים תביא לגידול בשיעור הפשיעה, וכן כי  .14

  הקטת מספר השוטרים תביא לירידה בשיעור הפשיעה. 

  בדוק את התשובות:

ולא תעלה אותו, כפי שמצופה מחיים  הגדלת מספר השוטרים תוריד את שיעור הפשיעהלפי תשובה זו,  ):1תשובה (

  התשובה פסלת. . להסיק

הוא סבור כי וכחות מוגברת של שוטרים העלתה את  –תשובה זו תואמת את מסקתו הצפויה של חיים  ):2תשובה (

 י להוריד אותו יש להקטין את מספר השוטרים ברחובות. זו התשובה הכוה.שיעור הפשיעה, וכי כד

גידול בשיעור השוטרים גרם לגידול בפשיעה, אך החלק  –תחילת המשפט תואמת את מסקתו של חיים  ):3תשובה (

לפי תשובה זו, יש להגביר את כמות השוטרים כדי להוריד את הפשיעה, אך לפי חיים, כדי להוריד  –השי איו תואם 

  את שיעור הפשיעה יש להקטין את כמות השוטרים. התשובה פסלת.

דבר שהוא הפוך  –לפי תשובה זו, יש להקטין את מספר השוטרים כדי להגדיל את שיעור הפשיעה  ):4תשובה (

  תשובה פסלת.ממסקתו של חיים. ה

  ).2התשובה הכוה היא תשובה (
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במצב המתואר בתשובה זו, אם הביצים הראשוות יבקעו בגרמיה לא וכל לדעת אם הן בקעו ראשוות  ):1תשובה ( .15

שמדובר במדיה הראשוה שבה ירדה הטמפרטורה כיוון שמדובר בגרמיה (ואז רוב חובבי הציפורים צדקו), או כיוון 

  ואז יחיאל צדק). תשובה זו לא תוכל לסייע להכריע בעיין, ולכן היא התשובה הכוה. מתחת לאפס (

רוב חובבי הציפורים טועים. אם הביצים יתברר שאם הביצים הראשוות שיבקעו יהיו באגליה, הרי ש ):2תשובה (

  ע בעיין, ולכן פסלת. הראשוות שיבקעו יהיו בגרמיה, הרי שלבטח יחיאל טועה. תשובה זו יכולה לסייע להכרי

אם הביצים הראשוות שיבקעו יהיו בגרמיה בלבד, הרי שיחיאל טועה. אם הביצים הראשוות שיבקעו  ):3תשובה (

יהיו בגרמיה וגם באגליה יחד, הרי שחובבי הציפורים לבטח טועים. תשובה זו יכולה לסייע להכריע בעיין, ולכן 

  פסלת.

בגרמיה לא ירדה מתחת לאפס ובמדיות אחרות היא כן ירדה, וכל להכריע. אם בקעו אם הטמפרטורה  ):4תשובה (

חובבי הציפורים לבטח טועים.  - הביצים קודם בגרמיה, הרי שיחיאל לבטח טועה. אם הן בקעו קודם במדיה אחרת 

  התשובה פסלת.

  ). 1התשובה הכוה היא (

  

רמת ההשכלה של האם,  - הפסקה מתייחסת למשתה אחד המשפיע על יכולתם של הילדים להיעזר ברמזים מילוליים  .16

יכולתו של הילד  �גודל אוצר המילים של הילד  �כאשר הקשר בין השיים מתקיים באופן הבא: השכלת האם 

  להשתמש ברמזים מילוליים. בדוק את התשובות:

אמם הפסקה מסבירה כיצד וכחותן של האימהות בחיי הילדים משפיעה על גודל אוצר המילים שלהם,  ):1תשובה (

  אך זה לא עיקר הפסקה ולכן לא מתאים שזה יהיה ושא השאלה. התשובה פסלת.

בשאלה שאלים מהם המשתים המשפיעים על יכולתם של ילדים להשתמש ברמזים מילוליים, ולכן, לו  ):2תשובה (

  יתה זו השאלה, הייו מצפים שהפסקה תסביר על מספר משתים ולא רק על אחד. התשובה פסלת.הי

הקשר בין השכלת האם ליכולתם של ילדים להשתמש ברמזים  –שאלה זו וגעת לעיקר הפסקה  ):3תשובה (

  מילוליים, זו התשובה הכוה.

פיע על יכולתם להשתמש ברמזים מילוליים, ולא בפסקה מוסבר כיצד גודל אוצר המילים של ילדים מש): 4תשובה (

  להיפך, וזהו גם לא ושא הפסקה. התשובה פסלת.

 ).3התשובה הכוה היא (

 

יתן להבין מהאמור בקטע כי על אף האופן המסורתי לסידור הסרטים ההוג בחות "סרטי העיר",  :)1תשובה ( .17

אופן המסורתי בו הוג לסדר את הסרטים בחות "סרטי מעוררים סרטיו של גיטסון בלבול בקרב הסדרים, לכן ה

  העיר" איו פותר את בלבול הסדרים. תשובה זו פסלת.

שאר הסרטים בחות המכילים מספר  הייתה קטגוריה בולטת בסרטיו של גיטסון, היו סרטיו ככלאם  :)2תשובה (

ה שוכחותה אין בסרטיו של גיטסון קטגוריכי יתן להסיק והסדרים לא היו מתקשים בסידורם. מכאן קטגוריות, 

  כוה.ה תשובהזו ה היא הבולטת ביותר.

ת הקומדיה הוא כזה אשר אין בו מתח או דרמה או לחילופין כזה ן להסיק כי סרט המופיע בקטגוריית :)3תשובה (

  שיש בו מתח או דרמה בצורה בעלת וכחות פחותה מזו של הקומדיה. תשובה זו פסלת.

ה פרדת היא פתרון אפשרי לבלבול הסדרים ולא תחליף דור של סרטיו של גיטסון בקטגוריההצעה לסי :)4( תשובה  

 זמי עד שיימצא פתרון. תשובה זו פסלת. 

  ).2התשובה הכוה היא (  
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הידיים. הידיים  -בביטוי בו השתמש פרופסור שיר, במקום לציין את העובדים, מצייים רק חלק מסוים בהם  .18

  העובדות הן האיבר המבצע את פעולה העבודה, הפעולה שבה עוסק המשפט, ולכן מייצגות את העובדים. 

  בדיקת התשובות האפשריות:

  .    התשובה פסלתאותו הוא מייצג, ולא חלק ממו.  "בית השיא" הוא המקום שבו שוכן השיא, ):1תשובה (

האוזן.  -המוח "אוזן קשבת" מייצג אדם שלם, באמצעות החלק שלו אשר מבצע את פעולה ההקשבה  ):2תשובה (

הקשר בין הביטוי המופיע בתשובה ("אוזן קשבת") למה שהוא מייצג (אדם שיקשיב) זהה לקשר בין הביטוי המופיע 

  עובדות") למה שהוא מייצג (אשים שעובדים). זו התשובה הכוה.   בשאלה ("ידיים

כוות הביטוי המופיע בתשובה זו היא שההתגדות לאלימות היא העיקרון הכי מרכזי. במקום לציין  ):3תשובה (

ק מן זאת, מופיעה המילה לב, שהוא איבר מרכזי בגוף, כייצוג למרכזיות עקרון ההתגדות לאלימות. הלב איו חל

  התשובה פסלת.האידאולוגיה, אלא מתפקד כמעין סמל למרכז האידאולוגיה. 

מועצת המחוקקים מחכה לשמוע את החלטת ראש המועצה. משמעות הביטוי "מוצא פיו" היא דבריו של  ):4תשובה (

  הדבר לו מחכים, ולכן תשובה זו פסלת. -ראש המועצה, וזה איו חלק מהחלטת ראש המועצה 

  ). 2כוה היא (התשובה ה

  

 המלחמה; הקרה המלחמה שלאחר בעידן הבילאומית מהמערכת חלק הוא הציביליזציות מאבק כי טוען הטיגטון .19

 ולכן, הקרה המלחמה לאחר הגיע" ההיסטוריה קץ" פוקויאמה לפי! לב שימו. אידיאולוגיות בין מאבק היא עצמה

  .כוה לא) 4( תשובה

 ).3התשובה הכוה היא (

 

 לחזק מת על מובאת איה שורד ביותר המתאים רק באבולוציה כי העובדה. יצחה הדמוקרטיה כי טוען פוקויאמה .20

  ).הדמוקרטית השיטה( אחת שיטה של ההשתלטות תהליך את להסביר מת על אלא, עמדתו את

 ).2התשובה הכוה היא (

 

הן טעות המועלות בפסקה השייה על ידי פוקויאמה, ואין זכרות בדבריו של ראול. בוסף, ראול  1-2-3תשובות  .21

או חוזים בקץ האבולוציה האידיאולוגית של המין האושי. יחד עם זאת, ראול ופוקויאמה עוסקים  איןטוען כי 

ימים על השאלה האם תם תהליך זה או לא, שיהם שיהם בתהליך אבולוציוי של אידיאולוגיות ועל אף שאים מסכ

 .מאבק בין תפיסות עולם מתהל כתהליך אבולוציוי: 4עושים שימוש בדימוי האבולוציוי הזכר בתשובה 

  ). 4התשובה הכוה היא (

  

: "...הוויכוח שלו עם פוקויאמה מתחיל דווקא בקבלת החת היסוד שלו, לפיה העימות בין 19-20שורות  .22

רק שהוא יתבטא , תם לא ומדיות עמים בין שהמאבק טוען הטיגטון -אולוגיות עומד לרדת מן הבמה..." אידי

  בצורה שוה (מאבק בין ציביליזציות).

 ).1התשובה הכוה היא (

 

לכן, אם בשים שחלפו  .בעוד פוקויאמה טען שבקרוב ייפסקו המאבקים בעולם, הטיגטון טען כי המאבקים יימשכו .23

  ו המאבקים, זה מחזק את טעתו של הטיגטון.משכ

  ).2התשובה הכוה היא (
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  2פרק 
  

  

1.  )1 (joined  - הצטרף  

)2 (refused  - סירב  

)3 (operated - הפעיל  

)4 (proved - הוכיח  

אל הים השחור, עמוק התרחבו לאיחוד האירופי, גבולות האיחוד  הצטרפוכשבולגריה ורומיה 

לשעבר. בתוך הגוש הסובייטי  

  ).1התשובה הכוה היא (
  

  

2.  )1 (liberal  - ליברלי  

)2 (synthetic  - תטיסי  

)3 (luxury - יוקרתי  

)4 (busy  - עסוק  

בו זמית. יוקרהבאופן פרדוקסלי, ההאמר הוא גם דמוי טק וגם מכוית   

  ).3התשובה הכוה היא (

  

3.  )1 (intentions - ותכוו  

)2 (infections - זיהומים  

)3 (injections - זריקות  

)4 (dimensions - ממדים  

.היה יכר כי כווותיה היו טובות, אך הצעותיה לא היו מועילות  

).1התשובה הכוה היא (  

  

4.  )1 (identical - זהה  

)2 (vertical  - כיא  

)3 (structural  - ימב  

)4 (instant - דימי  

מילים רדפות הן מילים עם משמעות שמילים הומוימיות הן מילים ששמעות אותו דבר, בעוד 

.זהה  

  ).1התשובה הכוה היא (

  

5.  )1 (intimidate – להפחיד, לאיים  

)2 (attempt  - סותל  

)3 (restrict - להגביל  

)4 (pace – לצעוד   

  .במופעי בידוראת השימוש בבעלי חיים  מגבילותכעת תקות חדשות 

 ).3התשובה הכוה היא (
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6.  )1 (allowances -  קצבאות  

)2 (malfunctions – כשלים, ליקויים  

)3 (basements  - מרתפים  

)4 (subordinates – יםכפופים (ל...), זוטר  

  לו. הוא הג לצרוח על כל מי שעשה טעות. כפופיםהיה ידוע כקשוח במיוחד עם ההל המ

  ).4הכוה היא (התשובה 

  

7.  )1 (endanger  -  לסכן  

)2 (trace –  להתחקות, לעקוב  

)3 (permit –  להרשות  

)4 (pronounce  -  לבטא  

.הברות מסוימות לבטאפרעת דיבור, דבר שמקשה עליו יש לו ה  

  ).4התשובה הכוה היא (

  

8.  )1 (dizzily -  מסחררבאופן  

)2 (zealously  - אותבלהיטות, בק  

)3 (commercially  - ה מסחריתמבחי  

)4 (adversely – וגדתבצורה מ  

, אך כאשר האריות תקפו לאטילופות לא היה סיכוי.קאותהן שמרו על גוריהן ב  

).2התשובה הכוה היא (  

 

 גים מסוימים של התהגות של חיות.משמעות המשפט המקורי: אתולוגים מתעייים בסו .9

שמוסיפה טעה לפיה אתולוגים הם מומחים להתהגות חיות (כון, אך ) שגויה מפי 2תשובה (

) שגויה מפי שמגבילה את העיין בהתהגות חיות לחלק מן 3לא מצוין במקור). תשובה (

) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה אתולוגים אומרים שההתהגויות 4האתולוגים בלבד. תשובה (

  מעייות.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

משמעות המשפט המקורי: כיוון שהצורך בתרופות ימשיך לגבור, מובטח שהפרמקולוגיה (=מדע  .10

) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה תחום 2התרופות) תישאר תחום רווחי למחקר מדעי. תשובה (

) 3עם עליית הדרישה לתרופות. תשובה (על רווחיותו הוכחית ברווחיותו  יעלההפרמקולוגיה 

שגויה מפי שמוסיפה טעות לפיהן העלייה בדרישה לתרופות חזתה מדעית, והפרמקולוגיה 

) שגויה מפי שהופכת את הקשר הלוגי של המקור, וטועת 4תישאר רווחית. תשובה ( תמיד

  הפרמקולוגיה.  שהעלייה בדרישה לתרופות ובעת מהרווחיות של מדע

  ).1בה הכוה היא (התשו

 

משמעות המשפט המקורי: התחביב של איסוף מטבעות, אשר לאספן הממוצע לובש צורה של  .11

) שגויה 1חיפוש מטמון כיפי, וטה לעודד סקרות וכן תשוקה להיסטוריה וגיאוגרפיה. תשובה (

החלק הכיפי של איסוף מטבעות הוא פיתוח הסקרות והתשוקה מפי שמשה לטעה לפיה 

שמשה לטעה לפיה חייבים להיות בקיאים ) שגויה מפי 2תשובה ( להיסטוריה וגאוגרפיה.

) שגויה מפי שביגוד למקור משה 3. תשובה (בהיסטוריה כדי להפוך לאספי מטבעות רצייים

   לא מפתחים סקרות ותשוקה להיסטוריה וגאוגרפיה.לפיה רק אספים ממוצעים לטעה 

  ).4התשובה הכוה היא (
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לא הצליח להפריך את ההומיאופתיה, למרות  מדעים עוד משמעות המשפט המקורי:  .12

) שגויה מפי שלפיה 1. תשובה (עקרוות המדעים סותרים את שעקרוותיה המרכזי

) שגויה מפי שטועת שהמדע איו יכול לסתור את 2ההומיאופתיה הוכחה כיעילה. תשובה (

) שגויה מפי 4. תשובה (עד כהבעוד המקור טוען רק שהמדע לא הצליח  –ההומיאופתיה 

  שביגוד למקור טועת שהמדע כן הצליח לשלול את יעילות ההומיאופתיה. 

 ). 3הכוה היא (התשובה 

  

פרס הייתה להעיק את אתוה על כך שתמכה בערים היויות במהלך המרד -המטרה של מלחמות יוון :5-6 ותשור .13

  לפי הספירה...". כלומר, המטרה של המלך הפרסי הייתה להעיש את אתוה על תמיכה באויב. 499-494היוי של 

 ).2התשובה הכוה היא (

 

בהישגיו של הצבא הפרסי, החל משליטתו בתראקיה, דרך הבסת מוקדון, וכלה ביצחון על הפסקה השייה עוסקת  .14

  ארטריה.

 ).2התשובה הכוה היא (

  

כפי שמצוין בפסקה השלישית, חלק מהצבא הפרסי, כולל חיילים רכובים על סוסים, שלח לתקוף באתוה, והיווים,  .15

הטעות הצבא הפרסי, ועל אף שהיו מעטים מהם, יצחו. כלומר, שיצלו את היעדרותו של חיל הפרשים, תקפו את יתר 

  .תה פיצול הצבא לשייםיהית הצבא הפרסי במרתון שהובילה לתבוס

 ).1התשובה הכוה היא (

 

יוון משום שבזכותו למדו היווים שיתן להביס את הפרסים. שורות - לרגע מכון במלחמות פרסהקרב במרתון חשב  .16

19-20 :"proving to the Greeks that they could defeat the Persians".  

  ).3התשובה הכוה היא (

  

האחרון  , כפי שרמז מהמשפטמטרת הקטע להסביר מדוע הקרב במרתון היה חשוב כל כך להיסטוריה של אירופה .17

  ".The Battle of Marathon is therefore considered a turning point in European history": בטקסט

 ).4התשובה הכוה היא (

 

"האדומים היו ידועים בזכות חוכמתם, כתיבתם, האריגים שלהם, עבודות הקדרות שלהם ועבודת  :3-4שורה  .18

 המתכת שלהם".

 ).2התשובה הכוה היא (

 

במהלך מחצבות אבן גדולות פתחו במהלך התקופה הזו, וכתוצאה מכך הגיעה בייה כמעט רציפה " :12-14שורה  .19

  המאות הראשוה והשייה לספירה". כלומר, ההתרחבות של פטרה הגיעה בעקבות פתיחת המחצבות הגדולות.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

  . יואדוהלאורכו של  – alongהכווה בהקשר זה היא  .20

  ).3התשובה הכוה היא (

 

דסה ההידראולית שהם פיתחו כדי : "ההישג המרשים ביותר מהישגיהם של הבטים היה מערכת הה14-17שורות  .21

לשמר מים מהשיטפוות בחורף, ולאחסן אותם לקיץ, כאשר הם דירים בצורה מפחידה". כלומר, מערכת הדסת 

  . המים חשבה פורצת דרך כי היא אפשרה לבטים לאגור את מי השיטפוות לקיץ

  ).4התשובה הכוה היא (
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   The Nabatean Lost City of Petraכותרת מתאימה תהיה  הקטע עוסק בעיקר בעיר הבטית פטרה, ולכן .22

 ).1התשובה הכוה היא (
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  3פרק 

  

  .בגדמשמש לאחסון ארון , כשם שמיםמשמש לאחסון של  בקבוק .1

  דחליל מוצב בשדה. 

  עלה צומח על גבי העף. 

  לתשבץ יש פתרון.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

  .שמרןאיה מאפיית את  הפתיחות , כשם שמרדןאיה מאפיית את הצייתות  .2

  קטין איו מישהו שלא מתאפיין באחריות, אלא שאחריותו לפי חוק שוה מזו של בגיר. 

  בצרות היא מצב בו אדם לא יכול למלא את תפקידו כראוי. 

  עמית של אדם הוא מישהו עמו יש לו היכרות.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

  . רעועיגרום לכך שדבר מה יהיה פחות ייצוב , כשם שזוטריגרום לכך שדבר מה יהיה פחות קידום  .3

  מישהו לתין.  אזרוח הופך

  עילג הוא מגמגם, כבד פה ולכן יתקשה להל שיחה. 

  סגפן הוא מי שמע מבילוי והאה.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

היא פעולה שועדה לגרום לדבר מה  הפרחה, כשם שמסתורהיא פעולה שועדה לגרום לדבר מה להיות ב הצפה .4

  . אווירלהיות ב

   .חליבה מתבצעת ברפת

  הצגה ערכת בתיאטרון.

  הקלטה מתבצעת באולפן.

  ).3התשובה הכוה היא (

 

  מישהו אחר. להזהירעשה פעולה של  התרהמישהו אחר, כשם שמי ש להסיתעשה פעולה של  הדיחמי ש .5

  . מישהו אחר לעכב עשה פעולה שללא מי שהתמהמה התעכב בעצמו, אך 

  מי שהתרוצץ הלך ממקום למקום בקדחתות. 

  מי שהזמין אירח אדם אחר וגרם לאותו אדם להתארח.

  ).2התשובה הכוה היא (

 

  .חוםזה להעלות את רמת ה להתחמם, כשם שמקצועיותזה להעלות את רמת ה להתמקצע .6

  להתסח זה ליצור יסוח. 

  להתכוון זה לפעול מתוך כווה. 

  ייר לספר בעל כריכה. תלכרוך זה לאגד גיליוו

 ).1התשובה הכוה היא (
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 מקבלות שהן למק זאת בכך הגיוי לא, ים שושות עם בשיתוף לחיות מסוגלים אים ים אם סרטי ):1תשובה ( .7

   לפגיעתן בהם. התשובה פסלת. בתמורה משהו

הסרטים מקבלים הגה  - שושות חיים בשיתוף, כאשר כל אחד מרוויח מזה משהו הסרטים וה ):2תשובה (

  והשושות מקבלות אוכל. זו התשובה הכוה.

הם גם  - לא הגיוי למק זאת בפגיעה הקשה שהם סופגים , ים שושות עם בשיתוף חיים הים אם סרטי ):3תשובה (

  גוזלת להם את האוכל. התשובה פסלת. רגישים לזרועותיה הצורבות ובוסף היא

לא הגיוי למק זאת ברווח של כל אחד , ים שושות עם בשיתוף לחיות מסוגלים אים הים אם סרטי ):4תשובה (

  מהצדדים משיתוף הפעולה. התשובה פסלת.

  ).2התשובה הכוה היא (

  

יך את ייחודן של יצירות מופת. תשאול הפרופסור טען כי ביקור במוזיאון משפר את היכולת להער ):1תשובה ( .8

התלמידים לאחר ביקור הכיתה במוזיאון הוכיח כי הם אכן התלהבו בעיקר מיצירות מופת. לכן, האירוע אכן חיזק 

  את טעתו של הפרופסור. זו התשובה הכוה.

התלמידים לאחר ביקור הפרופסור טען כי ביקור במוזיאון פוגע ביכולת לזכור יצירות מופת. תשאול  ):2תשובה (

הכיתה במוזיאון הראה כי הם דווקא זוכרים יצירות מופת. לכן, האירוע דווקא לא חיזק את טעתו של הפרופסור. 

  התשובה פסלת.

הפרופסור טען כי ביקור במוזיאון משפר את היכולת לזהות יצירות מופת. תשאול התלמידים לאחר  ):3תשובה (

כי הם דווקא לא יודעים אלו מהן היו יצירות מופת. לכן, האירוע דווקא לא חיזק את ביקור הכיתה במוזיאון הראה 

  טעתו של הפרופסור. התשובה פסלת.

הפרופסור טען כי ביקור במוזיאון פוגע ביכולת לזכור יצירות מופת. תשאול התלמידים לאחר ביקור ): 4תשובה (

ופת. לכן, האירוע דווקא לא החליש את טעתו של הכיתה במוזיאון הראה כי הם אכן לא זוכרים יצירות מ

  הפרופסור. התשובה פסלת. 

  ).1התשובה הכוה היא (

  

אוהד הצהיר שילך לבית הספר בתאים מסוימים, אך בסופו של דבר עשה ההיפך, למרות שהתאים  ):1תשובה ( .9

  התקיימו. מכאן, שדווקא לא עמד בהצהרתו. התשובה פסלת.

מר שילך לבית הספר אלא אם יתקיימו תאים מסוימים. התאים לא התקיימו (השמש לא אוהד א ):2תשובה (

  זרחה) ולכן אמור היה ללכת לבית הספר, אולם הוא לא הלך ולכן אכן הפר את הבטחתו. זו התשובה הכוה.

ועדיין  אוהד אמר שילך לבית הספר אלא אם יקרה משהו. המשהו הזה קרה (ירד גשם וזרחה השמש) ):3תשובה (

  הוא בחר ללכת לבית הספר. בכך לא עמד בהצהרתו. התשובה פסלת.

אוהד למעשה אומר שילך לבית הספר בכל מקרה והוא אכן הלך בסופו של דבר לבית הספר. אין יגוד  ):4תשובה (

  בין שי חלקי המשפט ולכן המילה "למרות" איה במקומה. התשובה פסלת.

  ).2התשובה הכוה היא (

  

יתן להבין כי שלומי חושב שכדאי שתומר יפגוש את אחיו של שלומי. אפשרות וספת היא ששלומי ): 1בה (תשו .10

  חושב שכדאי שתומר יפגוש את אחיו של תומר. תשובה זו איה כוה.

  יתן להבין משפט זה בדרך אחת בלבד. זו התשובה הכוה. ):2תשובה (

זושהי עבודה, עבודה שבוצעה בחדר העריכה. אפשרות וספת היא קיימת אפשרות כי הכתב תיאר אי ):3תשובה (

  שתיאור עבודתו של הכתב התבצע בחדר העריכה. תשובה זו איה כוה.

קיימת אפשרות כי הרכבת היא זו שתקעה. האפשרות השייה היא שהמטריה היא שתקעה. תשובה זו  ):4תשובה (

  איה כוה.

  ).2התשובה הכוה היא (
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על אף ששיהם משקים את החרציות במים מסוג  - איה מחלישה ואף מחזקת את מסקתו של דורון  )1(תשובה  .11

 דומה, ודורון אף משקה את החרציות ביותר מים עם ויטמיים טובים, בכל זאת לאברהם יש חרציות גדולות יותר.

  זו התשובה הכוה.

תו של אברהם (חשיפה לאור השמש), ולכן החרציות בגימספקת הסבר חלופי להתפתחות המוגברת של ) 2תשובה (

  איה כוה.

ייתכן שההבדל טמון בכך שסוג החרציות שמגדל אברהם הוא שוה, וחרציות אלה מגיעות לגודל גדול  )3תשובה (לפי 

  לכן, תשובה זו איה כוה.יותר. 

את החרציות לאחר שבוע הן היו ממשיכות טומת בחובה אפשרות וספת: ייתכן שלולא היה קוטף דורון ) 4תשובה (

  לכן, תשובה זו איה כוה.לגדול. 

 ).1התשובה הכוה היא (

 

על פי הדוגמה שבקטע, הגבישים אים מוגדרים כיצורים חיים, אך עוים על הקריטריוים הביולוגיים המגדירים  .12

  להגדרת יצור חי.  אים תאי מספיקולכן קריטריוים אלו  -חיים

ולכן קריטריוים אלו  - בוסף, הפרד מוגדר כיצור חי אך איו עוה על הקריטריוים הביולוגיים המגדירים חיים 

  להגדרת יצור חי.  אים תאי הכרחי

  ).2התשובה הכוה היא (

 

  תמצת את השיטה המדעית:  .13

  מסקה.  �בדיקת ההשערה ביסוי  �גיבוש השערה ראשוית (ללא איסוף מקדים של תוים רבים) 

  בדוק את התשובות:

  , אין בכך הקבלה לגיבוש תיאוריה מדעית. התשובה פסלת.הדייג צובר ידע ואז משתמש בו ):1תשובה (

מבצע איסוף מקדים של תוים רבים (בשוה ההיסטוריון אוסף פרטים רבים, כלומר הוא דווקא כן  ):2תשובה (

  בהתאם. התשובה פסלת. גבש מסקהואז מ מהשיטה המדעית)

ראשית הוא מגבש השערה ראשוית ואז בודק אותה  ושי אכן פועל בהתאם לשיטה המדעית:המוח הא ):3תשובה (

  זו התשובה הכוה. ., אשר תוצאותיו עשויות להפריך אותהבמעין "יסוי"

(תלבושות שוות) וכתוצאה מכך מגבש קודם כל אוסף תוים האדם המודד בגדים כמו ההיסטוריון,  ):4תשובה (

  מסקה. התשובה פסלת.

  ).3התשובה הכוה היא (

  

אם לא תוצבה מצלמות בכבישים בעלי תוואי וח, בטיחותי ומהיר, בהם יתן לסוע במהירות גבוהה  ):1תשובה ( .14

הבעיה שהעלתה לימור ללא חשש, לא יתן יהיה לטעון שהצבתן מהווה מסחטת כספים מהציבור. פתרון זה פותר את 

  ולא רק מקטין את השפעתה, ולכן זו התשובה הכוה.

אם הקס בגין סיעה במהירות גבוהה יהיה מוך וסמלי , אכן תקטן הבעיה עליה מצביעה לימור, אך  ):2תשובה (

ת פתרון הקסות יפחתו אולם ההגים עדיין ייקסו שלא לצורך. תשובה זו יכולה להיו –היא לא תיפתר לחלוטין 

  שהציע יובל והיא פסלת.

גם אם הכסף שייצבר בקופת המדיה ישמש לטובת שיפור הכבישים, ההגים עדיין ייקסו בכבישים  ):3תשובה (

בעלי תוואי וח, ולכן יתן לראות בכך צמצום של מסחטת הכספים עליה הצביעה לימור, אולם לא פתרון של הבעיה.  

  שהציע יובל והיא פסלת.תשובה זו יכולה להיות פתרון 

אם המצלמות תיצבעה בצבע מיוחד שראה ממרחקים, הדבר יקטין את הסיכוי שההגים ייקסו  ):4תשובה (

עדיין קיים הסיכוי שההגים ייקסו, ולכן יתן  –בכבישים בעלי תוואי וח, אולם מכיוון שהמצלמות עדיין קיימות 

לראות בפתרון זה צמצום של הבעיה (מסחטת הכספים) אך לא פתרון שלה. תשובה זו יכולה להיות פתרון שהציע 

  יובל והיא פסלת.

 ).1התשובה הכוה היא (
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ב' העברי, אולם אין שום - לפי הטקסט, קיימים צלילים בשפה הערבית להם אין מקבילה באותיות הא' ):1תשובה ( .15

  ב' הערבי. התשובה פסלת.- מידע בטקסט על מידת החפיפה בין צלילים בשפה העברית לאותיות הא'

יומית -כיוון שדוברי "הערבית היהודית" דיברו ערבית אך כתבו אותה באותיות עבריות ובשפה יום ):2תשובה (

  גם טקסט שכתב בערבית מדוברת. זו התשובה הכוה.ב' הערבי היו מביים - (מדוברת), לו היו מביים את הא'

יומית וכי אין לה ביטוי בכתבים ערביים - בטקסט מצוין כי "הערבית היהודית" כתבה בשפה יום ):3תשובה (

של משכילים יהודים ובחירתם שלא להביאן אל הכתב  תה כזאת, אך לא מוזכרות יצירותיהםקלאסיים בשל היו

  זו פסלת.בערבית יהודית. תשובה 

יומית, וזהו מקור - בטקסט כתב כי שלא כמו הערבית הכתובה, "הערבית היהודית" כתבה בשפה יום ):4תשובה (

  ב' העברי. התשובה פסלת.-ההבדל בין שתי השפות, ולא השימוש שעשה ביקוד אותיות הא'

 .)2התשובה הכוה היא (

 

  יתן לשים לב כי קיים בשאלה רצף של אירועים המשפיעים אחד על השי:  .16

   ).4תשובה ( -ככל ששעות הלימוד בבית הספר רבות יותר, כך לילדים יש פחות זמן פוי 

הצמצום בזמן הפוי של הילדים מביא להשקעה פחותה באימוי ספורט, שכן בדרך כלל הם מקדישים את כל זמם 

  ). 3תשובה ( - ורט הפוי לאימוי ספ

. )1תשובה ( - ההשקעה הפחותה באימוי הספורט מורידה את הסיכוי לשיפור ההישגים הספורטיביים של הילדים 

לכל אלו יתן להוסיף את התון המופיע בשאלה, לפיו שיפור ההישגים הספורטיביים בקרב ילדים גורם לשמחה 

. אם לילדים יש פחות אפשרות לשפר את ההישגים ותחושת סיפוק, ומפחית את רמת הדיכאון בקרב ילדים

הספורטיביים שלהם, אזי להישגים בספורט יש פחות השפעה חיובית במיעת דיכאון אצל ילדים, ולכן רמת הדיכאון 

  בקרב ילדים עלתה. 

דווקא עשויה להחליש את השערת החוקרים, מאחר שאם במסגרת הלימודים בבית הספר מתקיימים  )2תשובה (

י ספורט, הרי שהגידול במספר שעות הלימוד בבית הספר אמור להוביל לשיפור בהישגים הספורטיביים של אימו

  הילדים.

  ).2התשובה הכוה היא (

 

 של גבוהה רמה יש חלב המיבות אצל זאת ובכל, יטמייםוהו בריכוז לירידה גורמת החלב תובת אם: )1( תשובה .17

  התשובה פסלת. .המסקה את שמחזק מה, יטמיןוהו של יותר עוד גבוה ריכוז בדמן היה שמלכתחילה הרי, R ויטמין

 אמורות ולכן -  R ויטמין יותר שבדמן הפרות ועדיין, פרות של החלב תובת את מפחיתה יתר אכילת אם :)2( תשובה

 שלמעשה באופן החלב תובת את להגדיל סייע ויטמיןושה האפשרות את מחזק זה, חלב יותר מיבות - יותר לאכול

  התשובה פסלת. .היתר אכילת של השפעותיה על פיצה

, כוה אהרוי' פרופ של מסקתו אז, החלב תובת את שמגדילה יתר לאכילת מביא יטמיןושהו בהחה :)3( תשובה

  התשובה פסלת.. פרות של החלב תובת את מגדילה R ויטמיןוב עתיר מזון ואכילת

, ובכך מראה כי פרופ' אהרוי Rויטמין וכי תובת החלב היא שמעודדת את צריכה ה תשובה זו מסבירה): 4תשובה (

  הפך בין הסיבה לתוצאה. עובדה זו מחלישה את מסקתו של פרופ' אהרוי, ולכן זו התשובה הכוה.

  ). 4( היא הכוה התשובה

 

  כתב: 3-4בשורות  .18

  ".השימוש המפותח בשפה – יתרוו הגדול של האדם"...ראה שסגולות אלה ואחרות לא היו מתאפשרות לולא 

 ).4התשובה הכוה היא (
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 בי כלל בקרב כלומר), 5 שורה?" (האדם בי בקרב שפה... התפתחה ומדוע כיצד" בשאלה עוסקת יהיהש הפסקה .19

! לב שימו. )10 שורה" (מסוים אדם אצל השפה מתפתחת בו האופן שאלת"ב עוסקת השלישית הפסקה. האדם

) 1( תשובה ולכן, בימיו באשים דווקא עוסקת איה השלישית הפסקה אך ,קדם בימי עוסקת אכן היהשי הפסקה

  .כוה איה

 ).3התשובה הכוה היא (

 

 תכוה היא השפה כי לחומסקי גילתה מאוד צעיר בגיל כוה בצורה בשפה להשתמש מסוגלים ילדים כי העובדה .20

מכאן שתגליתו של  – )15 שורה" (מולדות האדם של יכולותיו" כי קובעת הייטיביסטית היסוד החת. מולדת

  חומסקי תואמת להחת יסוד זו.

 ).3התשובה הכוה היא (

 

היא שאמם השפה היא דבר מולד, אך ילדים במקומות שוים דוברים שפות  בפסקה האחרוה הבעיה המוצגת .21

  בדוק את התשובות:קשורה למטען הגטי שלהם. תמיד איה  שהם מדברים שוות, והשפה

, משום שהוא מדבר שפה שאיה ים אבל מתחיל לדבר סיית ממחיש בעיה זוילד שהוריו הם איטלק ):1תשובה (

  זו התשובה הכוה.קשורה למטען הגטי שלו (הוריו איטלקים), אלא לסביבה. 

בר רוסית ממחיש כי לא הסביבה שבה גדל (סביבה דוברת ילד שולד בבריטיה להורים רוסים, והחל לד ):2תשובה (

אגלית) היא זו שקבעה את שפת הדיבור שלו, אלא המטען הגטי שלו (מוצא רוסי). מקרה זה תואם את התיאוריה 

  של חומסקי ולכן לא מהווה בעיה. התשובה פסלת.

רק גרמית עדיין לא סותר את התיאוריה ילד שולד לאם דוברת ספרדית ולאב דובר גרמית והחל לדבר  ):3תשובה (

  של חומסקי כיוון שהוא ולד למוצא גרמי, ולכן שפה זו כביכול עברה אליו בירושה גטית. התשובה פסלת.

אם ילד למד לדבר למרות שלא דיברו בקרבתו, הדבר מעיד כי לימוד השפה הוא דבר גטי ולא מושפע  ):4תשובה (

  השפעה של הסביבה) ועל כן תואם את התיאוריה של חומסקי. התשובה פסלת. מהסביבה (הוא למד לדבר ללא 

 ).1התשובה הכוה היא (

 

העובדה שיתן לתרגם מלל משפה אחת כמעט לכל שפה אחרת מצביעה על כך שבאופן בסיסי יש לשפות עקרוות  .22

ת ייחודיים שלא קיימים בשפה משותפים, שהרי אם היו שפות שמכילות מילים ייחודיות או מסוגלות להביע רעיוו

  אחרת, לא יתן היה לתרגמן. 

 ).3התשובה הכוה היא (

 

, השפה של במקורותיה עוסק המחקרמקורותיו. את  לחקור מת על ב"אותו כלי" משתמשים או כי מסביר הכותב .23

  ומכאן ש"אותו כלי" הוא השפה.

  ).2התשובה הכוה היא (
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  4פרק 
  

עליו למצוא כמה ספלים צריכים להיות לכל אחד מהשיים כדי שמספר הספלים המצאים ברשות כל אחד מהם  .1
  יהיה שווה, ולאחר מכן לבדוק כמה ספלים יצטרך להעביר שלומי לליאל כדי ליצור את שוויון זה.

  על כל אחד ,יה מספר שווה של ספליםמכאן סיק כי כדי שלכל אחד מהם יה ספלים, 36ביחד שלומי ולליאל יש ל

18רשותו להחזיק ב
2

36
18624ספלים כך שברשותו יהיו  6ספלים. מכאן, ששלומי יצטרך להעביר לליאל  = =−

18612וברשותה יהיו  ספלים מהווה  6- ספלים. מכיוון ש+=
4

1

24

6
להעביר לליאל שלומי יצטרך  24מתוך =

4

1
 

  מהספלים המצאים ברשותו.
 ).4התשובה הכוה היא (

הין זוויות מתאימות בין  CED -ו ACBולכן הזוויות  DE||BCתון כי  .2

∠=∠=βישרים מקבילים ולכן הן שוות, ומכאן:  CEDACB יתן לראות .

∠=∠=βישן שתי זוויות שוות ( ABCכי במשולש  ABCACB ולכן זהו (

ACABמשולש שווה שוקיים, בו   ) כוה.2שתשובה (. מכאן =

  ) כוות בוודאות:3(-) ו1מתוך התוים לא יתן לקבוע כי תשובות (

אים  DC-ו ABיתן לסרטט את המשולשים בצורה שוה כך שברור כי 

  ) פסלת.4אין שוות. לכן לא יתן גם לקבוע כי כל התשובות כוות וגם תשובה ( β-ו α-מקבילים ו

 ).2התשובה הכוה היא (

 

 2תון שביום ראשון ירדן הלכה ק"מ אחד. ביום שי ירדן הלכה מרחק כפול מזה שהלכה ביום הקודם ולכן הלכה  .3

ק"מ. ביום רביעי הלכה ירדן מרחק כפול  2ר ק"מ. ביום שלישי הלכה ירדן מרחק זהה לזה שהלכה ביום שי, כלומ

ק"מ. ביום חמישי  הלכה ירדן מרחק זהה לזה שהלכה ביום הקודם, ולכן ביום  4מזה שהלכה ביום שלישי, כלומר 

  ק"מ. 4חמישי הלכה ירדן 

 ).4התשובה הכוה היא (

 

 יש לבדוק עבור כל תשובה האם היא מתקבלת או לא. .4

  .3לאחר שי מהלכים אך לא לאחר  5תומר יוכל להגיע לריבוע מספר 

  .3לאחר שי  מהלכים אך לא לאחר  10תומר יוכל לחזור לריבוע 

  ).8>7>6>10לאחר שלושה מהלכים (לדוגמה במסלול  8תומר יוכל להגיע לריבוע מספר 

  מהלכים ולא פחות מכך. 4רק לאחר  4תומר יוכל להגיע לריבוע מספר 

  ).3בה הכוה היא (התשו

 

שכן, גם  1) היא A( במספר זה כאשר סכום שתי ספרות הוא מספר דו ספרתי יתן לקבוע בוודאות כי ספרת העשרות .5

 .ולעולם לא יותר מכך 18) התוצאה תהיה 9-ו 9אם חבר את שתי הספרות בעלות הערך הגבוה ביותר (

  יהיה חד ספרתי).  A+Bהסכום  B(מכיוון שעבור כל ערך אחר של  9=Bיתן לראות כי  Aבמקום  1כשמציבים    

  .C=0ועל כן  10הוא  ACמצא כי ערך המספר B=9לאחר הצבת    

  .90=BCיתן לקבוע כי  C=0-ו =9B-מכיוון ש           
    ).4התשובה הכוה היא (

  

גברים משים, אם כמות העבודה שעשית בזמן מסוים זהה, אזי קצב העבודה, כלומר  2מכיוון שבשבט קיאמה יש פי  .6

  ההספק של השים, כפול מזה של הגברים. 

  ).2התשובה הכוה היא (
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ששיהם מצאים על קו ישר עם מקור המים המרחק המקסימלי בין השבטים קיאמה ומורוו מתקבל במקרה  .7

   המשותף, אך בשי קצוות שוים:

  

  

  

 

  

17001200500במקרה זה, המרחק בין השבטים הוא    מטרים.  +=

 המרחק המיימלי בין השבטים מתקבל במקרה ששי השבטים מצאים בקו ישר עם מקור המים המשותף, באותו 

  

  כיוון ממקור המים: 

  

  

  

במקרה זה, המרחק בייהם שווה להפרש בין המרחק ממקור המים למורוו לבין המרחק בין מקור המים לקיאמה: 

7005001200   מטרים. −=

  , הוא איו מרחק אפשרי. 700 -קטן מ 600 - מכיוון ש

  ).1התשובה הכוה היא (

 

אם הילדים היו אוכלים . 1:3ולאחר צמצום  20:60היחס בין כמות הילדים לכמות המבוגרים בשבט אבאקה הוא  .8

כמות שאוכלים הילדים). מכיוון ה כמות שאוכלים המבוגרים:ה( 1:3כמו מבוגרים, היחס בין כמויות האוכל היה גם 

  .2:3ממבוגר, יחס כמויות האוכל הוא  2שילד אוכל פי 

ילדים יאכלו  20גרם חומוס ביום, כלומר  200גרם חומוס ביום, אז כל ילד אוכל  100ל מבוגר אוכל (למשל, אם כ

  ). 2:3ולאחר צמצום  4:6גרם, ומכאן היחס בין הכמויות הוא  6000מבוגרים יאכלו  60 - גרם ו 4000

), הכמות שאוכלים 2+3( יחידות יחס בסך הכל 5יחידות יחס מתוך  2מכיוון שכמות האוכל שאוכלים הילדים מהווה 

40100מכמות האוכל בשבט אבאקה ( %40הילדים מהווה 
5

2
=⋅.(  

 ).3התשובה הכוה היא (

 

ליצירת משפחה קטה יש שתי מגבלות, הן מצד מספר הילדים והן מצד מספר ההורים. לכן, בדוק את התשובות  .9

  ילדים) שמספר החברים בה הוא הקטן ביותר. 2בכל פעם תחשב בקבוצה (גברים, שים,  –בהתאם 

קטות (מספר השים והגברים גדול ממספר  משפחות 10ילדים בשבט אבאקה ולכן לכל היותר  20יש  ):1תשובה (

  הילדים).

(מספר השים והגברים גדול ממספר  משפחות קטות 30אמה ולכן לכל היותר ילדים בשבט קי 60): יש 2תשובה (

  הילדים).

(מספר השים והגברים גדול ממספר  משפחות קטות 10ילדים בשבט מורוו ולכן לכל היותר  20): יש 3תשובה (

  הילדים).

(מספר השים והגברים גדול ממספר  משפחות קטות 20גברים בשבט גאלאבו ולכן לכל היותר  20): יש 4תשובה (

  הילדים).

  ).2התשובה הכוה היא (

   

 קיאמה מורוו מקור מים

500 1200 

 קיאמה מורוו מקור מים
500 

1200 
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כיוון שבמקרים  °360או בת   °180. זווית זו לא יכולה להיות בת AOCעל הקשת המודגשת שעת הזווית המרכזית  .10

מעלות כיוון שהזווית המרכזית של מעגל   °360-לא יהיה מרובע. כמו כן, היא לא יכולה להיות גדולה מ ABCOאלו

  שווה לערכים אלו: AOCמה אורך הקשת כאשר זווית . על כן, בדוק°360יכולה להיות בת עד 

∠=°כאשר  180AOC תן שאורכו של רדיוס המעגל הוא , הקשת3המודגשת מהווה בדיוק מחצית מהיקף המעגל, ובהי 

=πס"מ, מצא את אורכה: 
π⋅⋅

3
2

32
  ס"מ.  

∠=°כאשר  360AOC הקשת המודגשת שווה לכל היקף המעגל, כלומר, אורכה ,π6  .ס"מ  

ס"מ ומעלה. מכאן שהתשובה היחידה שמתאימה היא  π6ס"מ או  π3מכאן שאורך הקשת המודגשת לא יכול להיות

  ס"מ. π -) 1תשובה (

 ).1התשובה הכוה היא (

  

 .213רכיב משוואה : 21הוא  7- וב 3- המספר החיובי הקטן ביותר אשר מתחלק ב .11 =+x 18. כלומר=x.  

 ).3התשובה הכוה היא (

  

50שעות לימוד. מכאן, כל שעת לימוד עולה  30שקלים וכולל  1500קורס איטלקית עולה  .12
30

1500
שקלים. בדרך  =

40דומה, כל שעת לימוד בקורס אגלית עולה 
20

800
שקלים. מכאן ראה כי שעת לימוד בקורס איטלקית גדולה פי  =

40

50
משעת לימוד בקורס  1.25בקורס אגלית. לכן, עלות כל שעת לימוד בקורס איטלקית גדולה פי משעת לימוד  

  .25%באגלית, כלומר ההפרש בין עלות שעת לימוד בכל קורס הוא 

  ).4התשובה הכוה היא (

 

ba - מכיוון שתון ש .13 22י , או יודעים שהביטו> ab הוא בהכרח חיובי. וכל לראות זאת על ידי הצבת מספרים:  −

42, אז b=3 - ו a=2אם  =a 92 - ו =b ,54922. מכאן =−=− ab וכל גם לראות שערכו של מדוגמא זו .

 הוא מספר אי זוגי).  5הביטוי הוא אי זוגי (

גם ללא הצבה יתן להגיע לתשובה. מכיוון שהמספרים הים מספרים עוקבים יתן לקבוע בוודאות כי אחד מהם זוגי 

והשי אי זוגי. כאשר מספר זוגי מועלה בריבוע מתקבלת תוצאה זוגית, וכאשר מספר אי זוגי מועלה בריבוע מתקבלת 

ר זוגי מספר אי זוגי מתקבלת תוצאה אי זוגית וגם כאשר מחסרים ממספר אי תוצאה אי זוגית. כאשר מחסרים ממספ

יתן לקבוע בוודאות כי התוצאה תהיה גם חיובית  a-גדול מ b-זוגי מספר זוגי מתקבלת תוצאה אי זוגית. מכיוון ש

  בוסף להיותה אי זוגית.

  ).3התשובה הכוה היא (

 

)משמעותו כפל, קבל:  $בדוק כל אחת מן התשובות על ידי הצבה. אם  .14 ) 1023362 2812. כלומר, ⋅≠⋅⋅+ ≠. 

)אם משמעותו חיבור, קבל:  ) 1023362 228, כלומר +≠+⋅+ 102. אם משמעותו חילוק, קבל: ≠
3

3

6

2
+⋅≠ ,

12כלומר 
3

1
), קבל: . אם משמעותו העלאה בחזקה≠ ) 10232 36 פתור את המשוואה וקבל:  .=⋅+

641022764   . מכאן, משמעות הפעולה $ היא העלאה בחזקה. =⋅+=

 ).4התשובה הכוה היא (

   



  

- 20 -  
  
 

 IIIפתרון סימולציה         ניב רווח פסיכומטרי

תפוחים בשעה ובהתאם לכך הם קוטפים +yxעל פי התוים יתן לקבוע כי יואב ואלון קוטפים ביום במשותף  .15

)yx( ארגזים יתן לקבוע כי כמות התפוחים  12תפוחים ביום. מכיוון שכל התפוחים מחולקים באופן שווה בין 8+

)yx(המצאת בכל ארגז היא 
)yx(

+=
+

3

2

12

8
.  

תפוחים בשעה.  7תפוחים בשעה ויואב קטף  5אלון קטף כי יח  - דרך וספת לפתרון התרגיל היא להשתמש בהצבה

-ל 96. אם חלק  96תפוחים. מספר התפוחים הכולל שקטפו הוא  56תפוחים ויואב  40שעות קטף אלון  8- מכאן שב

  תפוחים. 8ארגזים ראה כי בארגז  12

 ).1( התשובה הכוה היא

16. הפוך את השורש לשבר ו פתור את המשוואה על פי חוקי החזקות. ראשית :קבל( ) ( ) 922 6

3

6

3

=+⋅+ aa וכל .

לצמצם את השברים שבמעריכי החזקות וגם לפתור את השבר בצד שמאל של המשוואה כך: 

( ) ( ) 322 2

1

2

1

=+⋅+ aa וכל לסכום ,י בסיסים זהים בצד שמאל של המשוואהו כפל בין שתון לכעת, מכיוון ש .

)את מעריכי החזקות שלהם ומכאן:   ) 32 2

1

2

1

=+ +
a ו- ( ) 32

1 =+a בודד את כעת על ידי העברת אגפים .a 

  .a=1וקבל: 
  ).1התשובה הכוה היא (

  
 

כדי לפתור את השאלה וכל להיעזר בתוים על מת למצוא את רדיוס המעגל, ובעזרת הרדיוס מצא את היקף  .17

  המשולש.

ועל כן וכל לקבוע כי 2rπ -סמ"ר. וסחת שטח מעגל מוגדרת כπתון כי שטח המעגל הוא 

π=π 2r קבל ס"מ  1ולאחר צמצום=r.  

ועל כן כל אחת מצלעות המשולש משיקה למעגל.  ABCהמעגל חסום במשולש שווה הצלעות 

וזאת  BCמאוך לצלע   OD. הרדיוס D-עם המעגל כ BCסמן את קודת ההשקה של הצלע 

. גודל כל O-ל Bמכיוון שרדיוס מאוך למשיק למעגל בקודת ההשקה. בה קטע המחבר בין 

ובהתאם °30הוא  OBDמשיקולי סימטריה סיק כי גודל הזווית . °60אחת מהזוויות במשולש שווה צלעות הוא 

°−°−°=°הוא  BODלכך, מצא על פי סכום זוויות במשולש כי גודל הזווית  . במשולש בו גדלי הזוויות 603090180

°°°הם  906030 . מצאו 3-ל 1הוא °60לבין הזווית שגודלה °30היחס בין הצלע היצבת מול הזווית שגודלה ,,

על אמצע  תמצא Dהקודה . ס"מ3הוא  BDס"מ. מכאן, שאורך הצלע  1) הוא ODכבר שאורך רדיוס המעגל (

ס"מ. היקף משולש שווה צלעות שווה לשלוש פעמים אורך אחת מצלעותיו 32ועל כן אורך הצלע הוא  BCהצלע 

  ס"מ. 36(כזכור, כל הצלעות שוות באורכן) ועל כן היקף המשולש הוא 

 ). 4התשובה הכוה  היא (

 

 .את הסיכוי שיתקבל הסכום המקסימלי, ולכן עליו בעצם לחשב 24סכום ההטלות המקסימלי שיכול להתקבל הוא  .18

הטלות  3-ב 2. הסיכוי להוציא 2, ובכל הטלת מטבע תתקבל התוצאה 6שבכל הטלת קובייה תתקבל התוצאה  ,כלומר

מטבע הוא: 

3

2

1








הטלות קובייה הוא:  3 - ב 6. הסיכוי להוציא 

3

6

1








 3 - ב 6ן להסיק כי הסיכוי להוציא . מכך ית

הטלות מטבע הוא:  3- ב 2הטלות קובייה וגם להוציא 

33

6

1

2

1








⋅








 .  

  ).4התשובה הכוה היא (
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לפי התון  .19
23

xx הוא שבר, לדוגמא אם xיתן ללמוד כי  >
2

1
=x  אז

4

12 =x ,
8

13
=x  ואכן

4

1

8

1
. לפי התון >

2xx הוא שבר שלילי. ציב מספר בתחום זה: xיתן ללמוד כי  >
2

1
−=x :ראה איזה מן הביטויים הוא הגדול ביותרו  

)): 1תשובה ( ) 22

1

2

2

1

2

1

2

1
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

====
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−−=−

−

−−−
x

x.  

)): 2תשובה ( ) 42
2

1

2

1 2
2

2

1

1
1

=−=







−=








−=

−
−xx  

)): 3תשובה ( )
2

1

2

1

2
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1

2

1
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−−

−x
x  

): 4תשובה (
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1
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1

2

1
2

2

1

11
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xx  

  ).2התשובה הכוה היא (

 

  צורה הפשוטה ביותר לחסום דלתון במלבן היא כאשר ה .20

  שיים מקדקודי הדלתון מצאים על אמצע צלעות המלבן. 

  במצב כזה, כל דלתון שחסום יהיה בעל שטח זהה, שכן 

  אורכי שי האלכסוים שלו יהיו קבועים ושווים לאורכי 

  . 2לתון שווה למכפלת אלכסויו חלקי צלעות המלבן, ושטח ד

  לכן, יתן לחסום איסוף דלתוים בעלי שטח זהה במלבן. 

 ).3התשובה הכוה היא (
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  5פרק 

  

1.  )1 (personal - אישי  

)2 ( prepared  - מוכן  

)3 (unhappy – לא שמח  

)4 (silly – טיפשי  

אומללים.אותם  עשה מחופשתם על החוף, אך החום יהויהם חשבו ש  

  ).3התשובה הכוה היא (

  

2.  )1 (assassin - קשמת  

)2 (fugitive  - פליט, עריק  

)3 (reason – סיבה  

)4 (request  - בקשה  

של  החתיםבחייו של השיא ג'ון פ. קדי, לי הארווי אוסוולד, שירת פעם בכוחות  המתקש

 ארה"ב.

  ).1התשובה הכוה היא (

  

3.  )1( part  - חלק   

)2 (stripe - פס  

)3 (remark - הערה  

)4 (degree -  תואר  

  מאסטר בפסיכולוגיה בשה אחת בלבד.תואר מכללה מקוות חדשה מציעה 

  ).4התשובה הכוה היא (

  

4.  )1 (congratulated  -  בורךבירך /  

)2 (accused  - הואשם האשים /  

)3 (sorted – מיין / מסודר  

)4 (approved - אישר  

  על ידי מורתו ברמאות במבחן. הואשםג'ון 

  ).2התשובה הכוה היא (
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5.  )1 (deals - עסקאות   

)2 (suspicions  - חשדות  

)3 (adaptations - התאקלמויות  

)4 (opinions – דעות  

 בחירות השיאות יתה לבוש ע"י ביהמ"ש.הואת בדבר  חשדותלמרות ה

  ).2התשובה הכוה היא (
  

6.  )1 (encounter - מפגש, היתקלות  

)2 (achievement  - הישג  

)3( artifact – חפץ מלאכותי  

)4 (rehabilitation  - שיקום  

בין הארי ואויבו המושבע,  מפגשכל סרט וספר של הארי פוטר הוא בסופו של דבר אודות 

  וולדמורט.

  ).1התשובה הכוה היא (

  

7.  )1 (tender  - עדין  

)2 (convinient  - וח  

)3 (bare  - ערום, חשוף  

)4 (impartial  - יותלא משוחדהוגן, חסר פ ,  

לשמור על השלום באזורים רגישים  לסייע לכאורה על מת חסרי פיותהאו"ם שולח משקיפים 

 ברחבי העולם.

  ).4התשובה הכוה היא (
  

8.  )1 (accomplices  - שותפים לדבר עבירה  

)2 (successors  - ממשיכים  

)3 (sources  - מקורות  

)4 (supervisors - אחראים  

בשוד הבק, רק אחד חמק מהמשטרה וברח עם כל הכסף. שותפים לפשעמבין ארבעת ה  

  ).1התשובה הכוה היא (
  

משמעות המשפט המקורי: לפי הטיסה הרצופה שלו מעל האוקיאוס האטלטי, צ'רלס לידברג טס עבור שירות  .9

) שגויה מפי שהופכת את סדר הזמים ואומרת שהוא טס עבור הדואר רק לאחר שסיים 1הדואר האמריקי. תשובה (

עבור הדואר הכשירה את לידברג לטוס ) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה העבודה 2את הטיסה מעל הים. תשובה (

  ) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה לידברג עבד ללא הפסקה עבור הדואר. 4מעל הים. תשובה (

 ).3התשובה הכוה היא (

 

משמעות המשפט המקורי: יחסי הקה טובים בין אם לתיוק מהווים בסיס חיוי עליו בים הרגלי אכילה בריאים  .10

) שגויה מפי שמוסיפה טעה בדבר הקשר הכללי בין אם לתיוק, וכן טעה לפיה הקה היא 1של הילד. תשובה (

) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה הסיבה 3האופן בו הילד חשף לאכילה (הגיוי, אך לא קיים במקור). תשובה (

) שגויה מפי שמוסיפה 4( חוויית הקה טובה היא שהילד צופה באמו כדי ללמוד איך לאכול כראוי. תשובהצורך בל

  טעה לפיה הרגלי אכילה רעים ובעים לרוב מיחסי הקה גרועים. 

  ).2התשובה הכוה היא (
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גזעי שלה כמעט והכפילו את - משמעות המשפט המקורי: במהלך השה האחרוה, עמדתה גד שחיתות וההרכב הרב .11

) שגויה מפי 2ם". תשובה (יבדרום אפריקה, "הדמוקרטים העצמאי שצומחת בקצב המהיר ביותרהחברּות במפלגה 

) שגויה מפי שמייחסת את העמדה וההרכב 3שמוסיפה טעה לפיה המפלגה היא הגדולה בדרום אפריקה. תשובה (

שלפיה מפלגת "הדמוקרטים העצמאיים" היא כעת מפלגה גדולה ) שגויה מפי 4לדרא"פ עצמה ולא למפלגה. תשובה (

מפלגה שצומחת בקצב המהיר ביותר בדרום אפריקה, ובמשפט המקורי מצוין כי מפלגת "הדמוקרטים כמו ה

  .העצמאיים" היא המפלגה שצומחת בקצב המהיר ביותר

  ).1התשובה הכוה היא (

  

, הקוראים הוכחיים של "מסעות 1726-משמעות המשפט המקורי: בהתחשב בעובדה שהוא פורסם לראשוה ב .12

 ,שלפיה) שגויה מפי 1גוליבר" ימצאו שהוא ָישים [רלווטי] באופן מפתיע כסאטירה פוליטית עכשווית. תשובה (

צאים אותו רלווטי כיום, מידע , מסביר את העובדה שקוראים מו1726מועד הפרסום של "מסעות גוליבר", שת 

 משווה את מידת הרלווטיות שלו היום) שגויה מפי שביגוד למקור 2. תשובה (שוה מזה שמסר במשפט המקורי

) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה 4. תשובה (, שאיה מוזכרת במשפט המקורי1726שת הרלווטיות שלו בלעומת 

 . 1726- ית בחשב לראשוה סאטירה פוליטהספר 

  ). 3התשובה הכוה היא (

  

כל הגורמים המוזכרים מופיעים בפסקה הראשוה כסיבות לחוסר ההערכה של האירופאים את ביית הבוץ  .13

), העובדה שהם התייחסו אליהם כאל פסלים ולא כאל בייים 4האפריקאית: הרס של מרבית הבייים (שורה 

גישה אסתטית שוה ). לעומת זאת, "primitive mud shelter" – 2(שורה ) והעובדה שהם עשויים מבוץ 5-6(שורות 

  איה מוזכרת בקטע כאחד הגורמים לחוסר ההערכה של האירופאים כלפי סגון הביה האפריקי. 

 ).1התשובה הכוה היא (

 

בפסקה השייה מוזכרים מקומות בהם בוץ היה חומר בייה פוץ ביותר: אפריקה, אסיה, אירופה ואמריקה.  .14

 תמשו בבוץ כחומר ביה.השאוסטרליה, לעומת זאת, איה מוזכרת כמקום בו 

  ).4הכוה היא ( התשובה

 

15. יתן להבין מהפסקה השיה בבוץ דורשת תחזוקה יאמר כי התחזוקה היא חלק  13-14בשורות (מתמשכת יה שב

  מהחיים, כלומר יש לתחזק כל הזמן). 

 ).3התשובה הכוה היא (

 

שורה  –בקטע לא מוזכרת עמידות הבוץ כיתרון של הבייה באמצעותו. יתר היתרוות מופיעים בקטע: יכולת בידוד  .16

  .11שורה  –, זמיות 12-13שורות  –, אורגיות וחושיות 18

 ).2התשובה הכוה היא (

 

הוא מציין את יתרוות הבוץ יתן להבין מהפסקה האחרוה שהמחבר מאוד בעד השימוש בבוץ לביה בעתיד.  .17

  ומסכם את הטקסט באמירה שחומרי הבייה של העבר עשויים להפוך לחומרי הבייה של העתיד.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

ות יצירתיים וחדשות, שמצאים בשורשו של עיצוב "... באמצעות משחק, יתן לאמן את המוח לרעיו :3-4שורה  .18

 תעשייתי מוצלח". כלומר, חדשות היא הכרחית לעיצוב תעשייתי טוב.

  ).3התשובה הכוה היא (
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19.  קודה העיקרית של הפסקה השלישית היא שבעתו להסתכל מסביב ומעבר יהסיון לפתור בעיה מסוימת עלי

: "הדרך להגיע לפתרוות טובים 13-14הדבר מסוכם היטב גם בשורות לרעיוות או דעות שהיו קיימים אצלו מראש. 

יותר היא להסתכל על הלקוחות שלך, על המתחרים שלך, על חדשות טכולוגית וכו'. הסתכל מחוץ לעצמך, לא רק 

  לתוכך".

 ).3תשובה הכוה היא (ה

 

20. Raw  = ,ייר :י, בדומה לשאר החומרים המוזכריםא.  בהקשר לפסקה, המשמעות היא בסיסי, ראשו ,י, טריראשו

  מקי מקטרות, דבק ועוד.

 ).4התשובה הכוה היא (

 

הטקסט,  כושא –, חדשות יצירתית ועיצוב ”Creative Innovation and Design“כותרת יצירתית לקטע תהיה  .21

מכיוון שהטקסט עוסק בעיצובים מוצלחים כפועל יוצא של חדשות יצירתית, החל משלב החשיבה, דרך חיפוש 

  השראה ופתרוות יצירתיים וכלה בביצוע הרעיון.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

העולם וחקירה מכיוון שהקטע עוסק בדרכים מהות באמצעותן יתן להגיע לעיצוב מוצלח (דרך משחק, יציאה אל  .22

מתודולוגית עיצוב יישם יתן לכיצד להראות א יה יתן להסיק כי מטרתו ,שלו, התסות עם חומרי גלם שוים וכו')

  מהה בכל בעיה.

 ).2התשובה הכוה היא (
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  6פרק 

  

  .לרוץזה לגרום למישהו אחר  להריץ, כשם שלחטואזה לגרום למישהו אחר  להחטיא .1

  להטמין זה לטמון. 

  להימאס זה למאוס בדבר מה. 

  להקריא זה לקרוא עבור מישהו אחר.

  ).4התשובה הכוה היא (

 

  סיבה.היא מילה רדפת ל עילהכשם ש תקווההיא מילה רדפת ליהב  .2

  שוקת היא מיכל להשקיית בהמות, ומבאר שואבים מים. 

  כתוצאה מהשקעה. רווחים המושגים הבטחה יתן לקיים, כלומר, להביאה לידי הגשמה. תשואה היא

  שכר הוא כסף שמקבל עובד על עבודתו.

  ).3התשובה הכוה היא (

 

(כלומר,  בן תשחורת(זקן) הוא כבר איו בא בימים (אך היה פעם חי) כשם שמי ש חי(מת) כבר איו  פח שמתומי ש .3

  צעיר, אך הוא היה פעם צעיר).

  צבוע וכבר איו כזה).  היה פעםמי שפיו וליבו שווים הוא אדם ישר, שאיו צבוע (אך אין זה אומר שהוא 

  מי שכבש פיו בקרקע היה בוך. 

  אם דבר מה פרח מזיכרוו של אדם מסוים, משמעות הדבר היא כי הוא שכח את אותו הדבר.

  ).2התשובה הכוה היא (

 

  .עיפרוןמשפר את פעילות ה מחדדכשם ש ספורטאימשפר את פעילות ה מאמן .4

  במילון לכל ערך יש פירוש. 

  עיתואי כותב ידיעה לעיתון. 

  ר עשוי משעווה.

  ).3התשובה הכוה היא (

 

  . ילדהיא מי שתפקידה לטפל באומת , כשם שסוסהוא מי שתפקידו לטפל בסייס  .5

  מקום עבודתו של הליצן הוא הקרקס. 

  גים. מקצועו של הדייג הוא לצוד ד

  חקלאי עושה שימוש במים כדי להשקות את היבול.

  ).1התשובה הכוה היא (

 

  .עיטורהוא מה שיש עליו  מעוטר, כשם שחותםהוא מה שיש עליו  מוחתם .6

  מי שמעויין חש עיין. 

  ייתכן שמשהו מעודן עבר עידון. 

  מועסק הוא בעל עבודה, עיסוק.

  ).2התשובה הכוה היא (
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העובדה שהיה חם, והשועלים יוצאים בימי חמסין, לא מסבירה את זה שלא ראיו הרבה שועלים.  ):1תשובה ( .7

 התשובה פסלת.

המילה "אולם" המציית יגוד לא מתאימה מכיוון שציפיו לראות שועלים ואכן ראיו אותם. התשובה  :)2תשובה (

  פסלת.

 לא ציפיו לראות הרבה שועליםהגיוי שזו הסיבה לכך שאין זה אם השועלים והגים לצאת באביב, ): 3תשובה (

  התשובה פסלת. בתקופה זו.

ציפיו לראות שועלים משום שהם והגים לצאת באביב, אבל ירד גשם, ולכן בסוף לא ראיו אותם. זו  ):4תשובה (

  התשובה הכוה. 

  ).4התשובה הכוה היא (

 

כלים אותם חשוב להקפיד לבחור כאלה שלא רוססו. בירקות שורש העלים רגישים לריסוס, ולכן כשאו ):1תשובה ( .8

 זה פחות חשוב. זו התשובה הכוה.

כאשר מדובר בירקות הצמח. לכן, לא הגיוי לומר כי  שורשי הוא והדברה לריסוס רגיש הפחות החלק ):2( תשובה

   בה פסלת.חשוב יותר להעדיף ירקות שלא רוססו. התשו, שורש ("בירקות עלים חשוב פחות")

החלק השי של המשפט לא תקין, שכן לא הגיוי שחשוב יותר להקפיד עם ירקות עלים מאשר עם ירקות  ):3תשובה (

  עלים דוגמת חסה או כרוב. התשובה פסלת. 

העלים, לא הגיוי לומר כי חשוב יותר להקפיד לבחור  הוא והדברה לריסוס רגיש הפחות אם החלק ):4תשובה (

   שהם אורגיים. התשובה פסלת.ירקות עלים 

  ).1התשובה הכוה היא (

 

ד"ר פיגוג טוען כי אדם שואב תחושה טובה לא רק מהצלחותיו, אלא גם מהישגיו הטובים. אין יגוד בין  ):1תשובה ( .9

ההישגים לבין ההצלחות. כמו כן, דבריו לא מסבירים את התהגות האשים, שבוחרים דווקא לעסוק בתחומים בהם 

 התשובה פסלת. מתקשים להגיע להישגים. הם

הפסיכולוגים חושבים שאשים צריכים להשקיע במה שהם מצליחים בו בקלות ואשים משקיעים  ):2תשובה (

בתחומים אלה. המילים "איה מועת" אין מתאימות, משום שדעת הפסיכולוגים תואמת את התהגות האשים. 

  התשובה פסלת.

ים חושבים שכדאי להשקיע בתחומים בהם אדם מתקשה אבל אשים וטים להזיח תחומים הפסיכולוג ):3תשובה (

אלה. הצדקה לכך לא יכולה להיות הסיפוק שמסב האתגר (שכן דווקא במקומות בהם אדם מתקשה יהיה לו יותר 

  אתגר). התשובה פסלת.

לות, אבל אשים בוחרים להשקיע פסיכולוגים חושבים שכדאי להשקיע בתחומים בהם אדם מצליח בק ):4תשובה (

  אתגר. זו התשובה הכוה.מהגם  ובעתשלהם  שתחושת הסיפוקבתחומים אחרים, והצדקה לכך היא 

  ).4התשובה הכוה היא (

 

כמובן שמדובר בפעולה בלתי  .הג המסה להסיע שי רכבים בו זמיתבשימושו בפתגם זה זיו מדמה את עצמו ל .10

כוותו היא שאין הוא אמור לבצע שי  לא מסוגל להסיע יותר מרכב אחד בזמן מסוים. אפשרית וזאת מכיוון שהג

) פסלת מאחר שדבריו של זיו עוסקים בביצוע של המשימות ולא בהתמחות 2תשובה (. תפקידים בבת אחת

  הוג על כל אחד מהרכבים בפרד אך לא ביחד).יכול ל הגהמאפשרת את הביצוע (ה

 ).3(התשובה הכוה היא 

   



  

- 28 -  
  
 

 IIIפתרון סימולציה         ניב רווח פסיכומטרי

אם רמת הריכוז של דגית בימים בהם היא לא אוכלת בבוקר בכלל דומה לרמת הריכוז שלה בימים  ):1תשובה ( .11

 מסקתה של דגית. והדבר מחליש אתבהם היא אוכלת דגים, אז כראה שדגים לא משפיעים על רמת הריכוז, 

  התשובה פסלת.

מת הריכוז שלו עולה, אז כראה באמת יש בדגים חומרים אם אחרי שיובל אוכל דגים בצהריים ר): 2תשובה (

שמעלים את רמת הריכוז. התון מחזק את מסקתה של דגית, ולכן זו התשובה הכוה. שים לב שלא משה אם 

מדובר בארוחת בוקר או צהריים, כי המסקה של דגית היא כללית, ולא מתייחסת ספציפית לאכילת דגים בבוקר. 

  הכוה.זו התשובה 

אם כשדגית אוכלת דגים בבוקר היא גם שותה מיץ תפוזים, אז לא יתן לדעת מה גרם לריכוז שלה ): 3תשובה (

  התשובה פסלת.הדבר מחליש את מסקתה ו לעלות, הדגים או מיץ התפוזים.

התון בתשובה  אחו יודעים שכשדגית לא אוכלת דגים בבוקר רמת הריכוז שלה מוכה יותר, אבל ):4תשובה (

אכילת הדגים, אלא העובדה שדגית לא ישה טוב בלילה, כלומר, מוצע כאן הסבר - רומז שהסיבה לכך היא לא אי

   התשובה פסלת.חלופי. לכן, התון מחליש את המסקה. 

 ). 2התשובה הכוה היא (

  

  בדוק כל תשובה: .12

תתרחש בכל מקום בו מצא החיידק, אך בתשובה זו מתואר לפי עיקרון א' של קוך, התופעה ה"חשודה" ): 1תשובה (

כי ישם גופים אליהם החיידק חודר בהם לא מתרחש שיתוק (שהוא "התופעה החשודה"). כלומר, דוגמה זו עלולה 

  להטיל ספק בכוותם של העיקרים של קוך ולכן זו התשובה הכוה.

בו החיידק גדל בתרבית מעורבת או להשפעות אפשריות אף אחד מהעיקרים של קוך לא מתייחס למצב  ):2תשובה (

  של אופן גידול זה על גוף האורגיזם, ולכן דוגמה זו לא מערערת את כוותם של העיקרים של קוך. התשובה פסלת.

העיקרים של קוך לא דים בתוחלת החיים של החיידקים ולכן גם דוגמה זו לא מטילה בהם ספק.  ):3תשובה (

  .התשובה פסלת

החיידק שבודד מגופו  –דוגמה זו דווקא מחזקת את העיקרים של קוך כיוון שהיא מדגימה את עיקרון ג'  ):4תשובה (

של החולה הצעיר גרם למחלה אצל הפרט אליו הוא הוצג (האדם המבוגר). כמו כן, לא מוזכר בעיקרים של קוך כי יש 

  השפעה לגיל החולה או הפרט הבריא. התשובה פסלת.

  ).1ה הכוה היא (התשוב
 

שמחוי טוען שהמחאה לא מוצדקת כי מחירי האבטיחים הגבוהים ובעים ממיסים מוצדקים, ): 1תשובה ( .13

  הדרשים למימון המלחמה עם שזיפיה. מכאן, שהמחאה איה מוצדקת בעייו בכל מקרה, גם אם תופה ישירות 

  זו התשובה הכוה.כגד הקיסרות. 

ב שהמיסים על אבטיחים מוצדקים כל עוד צריך לממן באמצעותם את המלחמה. מכך שמחוי חוש ):2תשובה (

 משתמע שבמצב אחר הם לא מוצדקים בעייו. כלומר, אם תיפסק המלחמה, ראוי שיורידו את המיסים וכך 

  התשובה פסלת.המחירים ירדו. 

התשובה  שמחוי אכן טוען שהמחירים הגבוהים ובעים מהמיסים ולכן לא המגדלים אחראים לכך. ):3תשובה (

  פסלת.

שמחוי טוען כי הצבא לא מבין ("בעיוורוו") שמחירי האבטיחים ובעים מהמיסים שמממים את  ):4תשובה (

  התשובה פסלת.הצבא. כלומר אין היגיון בכך שהצבא יתמוך במחאה על מחירי אבטיחים גבוהים. 

  ).1התשובה הכוה היא (
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בדוגמה בפסקה, יש השוואה בין יוון העתיקה ליוון של היום. יוון העתיקה חשבה אימפריה, היו בה הרבה עמים  .14

אבל היה לה שטח קטן. יוון של היום איה אימפריה. אחת הסיבות לכך היא שיש בה מעט עמים, ולא משה שיש לה 

תה ין, שכדי שמדיה תיחשב אימפריה, היא לא בהכרח צריכה שטח גדול (שהרי יוון העתיקה הישטח יותר גדול. מכא

חיוי שיחיו בה עמים רבים. שימו לב כי לא צוין מה חוזקה של יוון היום לעומת העת העתיקה, ולכן לא  קטה), אבל

  ) כוה.3יתן לקבוע כי תשובה (

 ).2התשובה הכוה היא (

 

 אמור היה הוא כי הפתעה לו תה לא המולים שפיית ייתכן אז, למיטתו מעל הכובע את שם ארז אם :)1( תשובה .15

  התשובה פסלת. .ארז של מסקתו את מחליש זה ולכן, מיטתו מתחת הכובע את לשים

ציפה לקבל הפתעה ביום  ארזלא התהג יפה, זה לא רלווטי למסקה כי  ארז שלאחר מכן,אם בשבוע  :)2( תשובה

  זו התשובה הכוה. לכן, זה לא מחליש את המסקה.ראשון, וייתכן שעד אז הוא כן התהג יפה. 

 את לקבל אמור היה הוא, ראשון ביום מהפייה הפתעה יקבל שארז סיבה אין אז, שישי ביום חל החג אם :)3( תשובה

  התשובה פסלת. .קיימת איה שהפייה המסקה את מחליש זה, לכן. שישי ביום ההפתעה

שפיית המולים קיימת, ומחליש את  המסקהכן גילה הפתעה ליד מיטתו, זה מחזק את  דרוראם הילד  :)4( תשובה

  התשובה פסלת. .ארזמסקתו של 

  ).2( היא הכוה התשובה

 

או יכולים להסיק כי הפסקה מתחילה בדוגמא של מריה אייסי ומפרטת על כך שהייתה הולכת מתוך שיה. מכאן  .16

המשפט הקודם לפסקה יעסוק באופן כללי בהתהגותם של מדעים בעבר. כמו כן, אמר שהיא הייתה מאמיה 

כך שסביר שבמשפט הקודם יתייחסו לכך שהמדעים התרחקו בתקופה זו מהדת.  ,אדוקה, וזאת ביגוד לאחרים

  בדוק את התשובות:

לפי המשפט המדעים אכן התאפייו במהגים משוים, אולם בהמשך אמר שמהגים אלה באו בעקבות  ):1תשובה (

  מה שלא מתאים לפסקה. התשובה פסלת. - התקרבות המדעים לדת 

לפי המשפט המדעים אכן התרחקו מהדת, מה שמתאים לפסקה. אולם חסרה התייחסות לאופי  ):2תשובה (

  ב משפט זה לפי הפסקה, הקשר לא יהיה ברור. התשובה פסלת.המדעים והתהגותם. אם צי

המשפט פתח בהתייחסות כללית להתהגות החוקרים, וממשיך בכך שהם התרחקו מהדת. המשפט  ):3תשובה (

  מתאים למה שציפיו, וזו התשובה הכוה.

  תשובה פסלת.לפי המשפט החוקרים האמיו בדת ובחשיבותה, דבר שלא מתאים לפסקה. ה ):4תשובה (

  ).3התשובה הכוה היא (

 

"משחק סכום אפס" הוא מצב בו "ערך כל הרווחים במשחק מתאזן על ידי ערך כל ההפסדים בו". על פי הקטע,  .17

התשובה לשאלה "אם בין שתי מדיות התרחשה מלחמה שהוכרעה לטובת אחת מהן, האמם יתן לומר שהרווח של 

הצד המצח בה שווה ערך לזק שכפה על הצד המפסיד?" היא שלילית. מאחר שתשובה זו שלילית, לא יתן להגדיר 

היא שבמקרים רבים המלחמה  מלחמה בין שתי מדיות כ"משחק סכום אפס". הסיבה לכך שהתשובה שלילית

הרווח הכולל של שתי וההפסד איו מתאזן, כלומר, סכום הרווח כך שמביאה להפסדים לשי הצדדים המעורבים בה, 

  המדיות המשתתפות במלחמה איו בהכרח שווה לזק הכולל של שתי מדיות אלו.

  ).4התשובה היא תשובה (

 

 הטמוות האפשרויות" וכי) 4-5 שורות" (התורשה תהליך להבת רבות תרמה" הגטי הריצוף שיטת כי כתב בפסקה .18

 כיצד לתהות מדעים הובילה היא שכן), התורשה תהליך הבת(= זו הבה של תולדה רבה במידה הן הגטית בהדסה

  ).6שורה " (בתהליך להתערב יתן

 ).2התשובה הכוה היא (

 



  

- 30 -  
  
 

 IIIפתרון סימולציה         ניב רווח פסיכומטרי

ת בתהליך התורשה ושיוי מטען גטי באופן מלאכותי. הכלאה לפי הפסקה הראשוה, הדסה גטית משמעה התערבו .19

  .של כלבים זה עם זה איה כוללת שיוי של המטען הגטי באופן מלאכותי ולכן איה חשבת להדסה גטית

 ).3התשובה הכוה היא (

 

לכן, סביר שהוא ויתר על  .יתור על המעק בכך שההדסה הגטית יכולה ליצור זקים רביםוג'ון מסביר את הו .20

  המעק משום שלא רצה להמשיך לעסוק בהדסה גטית, כלומר, המעק יתן לו כדי שימשיך לעסוק בתחום.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

 .חיים בבעלי גטיים שיויים של שלילית כהשפעה מוצגת איה מחקר מעקי על המוותרים במדעים פגיעה .21

 הממשל ידי על שהועק דולר אלף 600 בסך מעק על ויתר, פאגן ון'ג, בכיר מדען כי מוזכר בטקסט אומם

 גטיים שיויים של ישירה תוצאה איה וזו, ואישיים אתיים משיקולים כתוצאה זאת ביצע הוא אך, האמריקאי

 .חיים ביצורים

  ).3( היא הכוה התשובה

 

משולבים יחד, התועלת באה יחד עם זק ולא יתן  כוותו של ג'ון פגאן היא שהתועלת בהדסה גטית והזק שבה .22

להפרידם. כך, למשל, השיוי בדגי הסלמון הביא ליצירת דגים גדולים, וזו השפעה חיובית, אך הגודל של הדגים 

 ., שזו השפעה שליליתהוביל לפגיעה בסביבתם

  ).3התשובה הכוה היא (

 

 להיות עלול, דבר אותו ויתהגו ייראו כולם בו עולם... בעייתיים חברתיים היבטים גם זו לסוגיה" כי כתב בקטע .23

 את מציג רק אלא עמדתו את המחבר מביע לא בתשובות המוצעות הסוגיות בשאר). 24-27 שורות" (משעמם מאד

  .אחרים אשים של עמדותיהם את או התוים

 ).4התשובה הכוה היא (
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  7פרק 

  

1.  )1 (strict - וקשה ,קשוח  

)2 ( type  - סוג  

)3 (team  - קבוצה  

)4 (level  - רמה  

בו הוא דבק בקשיחות. וקשהלאדם שמתואר כבעל סגון מיושן בד"כ יש קוד אתי   

  ).1התשובה הכוה היא (

  

2.  )1 (lucky – בר מזל  

)2 (liquid  - וזלי ,וזל  

)3 (local  - ימקומ  

)4 (loose - רופף  

.לגז כשמחממים אותם לטמפרטורת הרתיחה שלהם וזלמוזלים מסויימים הופכים   

  ).2התשובה הכוה היא (

  

3.  )1 (skipping  - דילוג  

)2 (quoting  - ציטוט  

)3 (uniting  - איחוד  

)4 (canceling  - ביטול  

בלתי פוסק  ציטוטהוצרים האווגליסטים ש"ולדו מחדש" יסו להמיר את כל חבריהם ע"י 

 מהברית החדשה.

  ).2הכוה היא (התשובה 

  

4.  )1 (remedy  - תרופה  

)2 (delay – עיכוב, דחיה  

)3 (radical – ייקיצוחדש ,  

)4 (occasion  - ארוע  

.קיצויותוער מורד עשוי לאמץ דעות פוליטיות   

  ).3התשובה הכוה היא (

  

5.  )1 (impatiently - ותבחוסר סבל  

)2 (frequently  - עתים קרובותל  

)3 (religiously  - באדיקות  

)4 (urgently - בדחיפות  

ספאם, פרסומות וחומר לא ראוי באיטרט.לעתים קרובות אשים מפרסמים   

  ).2התשובה הכוה היא (
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6.  )1 (illusion  - אשליה  

)2 (illegitimacy  - אי חוקיות, ממזרות  

)3 (illegality  - אי חוקיות  

)4 (illiteracy  - אלפביתיותא  

אים  העולם תמאוכלוסייאחוז  20-י: יותר מעולמהאאלפביתיות גידול בשיעור האוסק"ו מעריך 

 יודעים לקרוא או לכתוב.

).4התשובה הכוה היא (  

  

7.  )1 (intense - עז  

)2 (tempting  - מפתה  

)3 (hypocrite  - צבוע  

)4 (glamorous – זוהר  

  ששארו במלון הממוזג במקום ללכת לבקר באתרים. עזיםהחום והלחות היו כל כך 

  ).1התשובה הכוה היא (

  
  

8.  )1 (enrage - להרגיז  

)2 (elect – לבחור  

)3 (arbitrate - לתווך  

)4 (legislate - וקקלח  

  שיויים בחוק הוכחי. לחוקקועידת עורכי הדין אספה כדי 

  ).4הכוה היא ( התשובה

  
    

) שגויה מפי 1משמעות המשפט המקורי: האיטרט תפס את מקומן של ספריות כמקור הידע המוביל. תשובה ( .9

) שגויה מפי שמוסיפה שיפוט איכותי לגבי 2שמוסיפה טעה לפיה הספריות חדלו להוות מקורות ידע. תשובה (

  ) שגויה מפי שמוסיפה חיזוי לעתיד. 3איטרט וספריות. תשובה (

  ).4הכוה היא ( התשובה

 

, וזקוקה לעזרתה משמעות המשפט המקורי: כמיילדת, ג'י קראת מביתה בכל פעם שאישה הרה תקפת צירי לידה .10

) שגויה 3) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה ג'י צריכה לצאת מהבית רוב הלילות. תשובה (2ביום או בלילה. תשובה (

) שגויה מפי שמכלילה מג'י לכלל 4לג'י גרים רחוק. תשובה ( מפי שמוסיפה טעה לפיה האשים הקוראים

  את החובה לצאת לעבודה בלילות או בימים.  המיילדות

 ). 1התשובה הכוה היא (

 

משמעות המשפט המקורי: עבור הכסייה, הכרזתו של קופריקוס כי כדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא להיפך  .11

) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה קופריקוס ביצע טעות קטלית ושהכסייה 2(היוותה איום אידיאולוגי. תשובה 

) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה התיאוריה של קופריקוס היוותה את אחד האיומים 3הפכה לאויבתו. תשובה (

לאיים על ) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה מטרתו של קופריקוס היתה 4הגדולים ביותר על הכסייה. תשובה (

  האידיאולוגיה הכסייתית. 

 ). 1התשובה הכוה היא (
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ת המרובים ומשמעות המשפט המקורי: למרות שכל אחד מהאדרטאות, הפסלים, והיצירות הארכיטקטוי .12

במקומות הציבוריים של רומא ושא עמו היסטוריה קסומה משלו וסגון אומותי משלו, לא כולם ראויים לאותה 

) 2להקדיש תשומת לב שווה לכולם. תשובה ( קושי) שגויה מפי שמוסיפה טעה בדבר 1מידת תשומת לב. תשובה (

  בעוד המקור מציין רק תשומת לב פחותה. תשובה  –לחלוטין מחלקם  להתעלםשגויה מפי שמוסיפה טעה שיתן 

) שגויה מפי שמוסיפה טעה לפיה יש חשובים יותר וחשובים פחות, ושהקדשת תשומת לב שווה לכולם תמע 3(

  מאדם ללמוד אילו חשובים. 

   ).4התשובה הכוה היא (

 

המוצג בפסקה הוא הסיבה לתופעה,  בפסקה השייה מוסבר מדוע בעלי חיים עים בקבוצות, אולם בסיומה אמר כי .13

 אך איה שאלת בגלוי ,יההשיהשאלה שמצאת בבסיס הפסקה אך לא הסבר כיצד התופעה מתרחשת, כלומר, 

)unstated,( יזכרוציה מתרחשת.היא איך הסי  

 ).2התשובה הכוה היא (

 

יתן להבין זאת מכך שבמשפט כתוב שאו, בי האדם, רגילים לכך שסיכרויזציה ובעת מכוריאוגרפיה, אולם  .14

היצורים הפשוטים הללו (שמבצעים סיכרויזציה), עושים כוריאוגרפיה לעצמם. כלומר, המילה כוריאוגרפיה 

  ו הופכת את המשפט להגיוי.הבה שכז קובע את צעדי הריקוד. אחר, חיצוי לרקדים,שמישהו פירושה 

 ).4התשובה הכוה היא (

 

15. species-specific = הכל מין ספציפי למין מסוים. משתמע מכך שתוך , אך כל חברי הקבוצה בשומר על מרחק שו

  אותו המין שומרים על אותו המרחק. 

 ).3התשובה הכוה היא (

 

האדם') מתייחס לכך שהתהגות הפרטים - ה מבי(תרגום: 'כמה שו 23" בשורה How unlike humansהביטוי " .16

בקבוצה בעת זיהוי טורף אמם ועדה להציל את חייו של כל אחד מהפרטים, אך בסופו של דבר, ההתהגות הזו 

 רווחית לכל הקבוצה, ובכך הם בדלים מבי האדם.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

, משום שהוא רומז שהתהגותם במצבי מצוקה ועדה אשיםלהבין שהמחבר ביקורתי כלפי מהפסקה האחרוה יתן  .17

   בסופו של דבר לדאוג לעצמם בלבד, וכי הם אים דואגים לטובת הקבוצה בה הם חיים.

 ).1התשובה הכוה היא (

 

לפי  3000: "מאפייים הפוצים בכבשים של היום הופיעו כבר באמות מסופוטמית ובבלית משת 3-4שורות  .18

כלומר, בפסקה הראשוה אמר שמאפייים הפוצים בכבשים של היום היו קיימים כבר בכבשים מהעבר הספירה", 

 הרחוק, שהיו קיימים לפי אלפי שים.

 ).2התשובה הכוה היא (

 

  .5יתר התכוות מוזכרות בשורה איה מוזכרת בקטע.  מידת הפוריות של הכבשים .19

 ).3התשובה הכוה היא (

 

 זים מורכבים או סיתטיים שוצרים באמצעות הצלבה של שי זים קיימים או יותר".: "... 7-8שורות  .20

  ).1התשובה הכוה היא (

 

 (לצד תאי מזג אוויר אחרים, כמו הקור שבאיסלד) של אפריקה שמדרום לסהרה החם את האזור מצייןהמחבר  .21

  דוגמה לתאים קיצויים אליהם הסתגלו כבשים מסוימות, ושבהם הן יכולות לשרוד. כ

 ).3התשובה הכוה היא (
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   בתעשיית הביגוד והמזון.ושא השימוש בכבשים של הקורא לעלות את המודעות מטרת המשפט האחרון לה .22

 ).1התשובה הכוה היא (
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  8פרק 

פי חוקי חזקות, על  .1
x

x
11 )מכאן  .−= )1

1
−=

x
). על ידי העברת אגפים קבל:  )x−=1 ועל ידי הכפלה ב- ( )1− 

)קבל כי  )1−=x :קבל 1. מכאן, על ידי הצבה
1

1

1
=

−
−

=
−
x

.  

  ).1התשובה הכוה היא (
 

2. קודות ההשקרטסה לרוחב ולאורך. כיוון שרדיוסים ט את רדיוסי המעגלים ל

  אלו מקבילים לצלעות המרובע, וכל למצוא בדרך זו את אורכי צלעותיו: 

 2 -רדיוסים כאלו וצלע אחת מורכבת מ 5 -צלע אחת של המרובע מורכבת מ

ומכאן שאורכי צלעות  –ס"מ  x–רדיוסים כאלו. אורכו של כל רדיוס תון 

21025ס"מ, ומכאן ששטחו  x2 -ס"מ ו x5המרובע הן:  xxx   סמ"ר. ⋅=

  ).2התשובה הכוה היא (

 

  .7-ו 2,3,5 -10-מספרים ראשויים שוים קטים מ 4קיימים  .3

ההפרש המקסימלי בין סכום המספרים שבחר גוי לבין סכום המספר שבחר גלעד מתקבל כאשר אחד מהשיים בחר 

. במקרה זה 5-ו 3-) בוסף ל2בעוד שהשי בחר את המספר המוך ביותר ( 5-ו 3-) בוסף ל7את המספר הגבוה ביותר (

  .5ם המספרים יהיה ההפרש בין סכו

 ).3התשובה הכוה היא (

פשט את אגף ימין של המשוואה לפי כפל בהופכי וצמצום:  .4
52

23

5

16

8

2

4

3

16

5

8

2

4

3

=⋅⋅=
⋅

 .  

מכאן, שתמש בחוקי חזקות: 
10

3

52

3

522

23

52

23
===.  

קבל את המשוואה: 
10

3

10
=

x
  .x=3) ולכן גם המוים שווים, ולכן: 10. מכי השברים שווים (

 ).3התשובה הכוה היא (

  

ימים.  8-ציורים ב 7הספקם המשותף הוא תון לו הספקו של רפאל לחוד וגם הספקם המשותף של רפאל ולאורדו.  .5

  . (מחצית מכמות הציורים) ציורים .53הם יציירו ביחד  (מחצית מהזמן) ימים 4 - מכאן, שב

52153ימים  4-ימים, לכן לאורדו לבדו יצייר ב -4תון כי רפאל מצייר ציור אחד ב ..   ציורים. −=

 ).1התשובה הכוה היא (
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ציפורים, והחסידות מהוות  5פתור על ידי הצבה. אם על העץ בסך הכל  .6
5

2
25מהן, אז בסך הכל על העץ  

5

2
=⋅ 

325חסידות. מכיוון שתון שעל העץ רק חסידות ושחפים, סיק שעל העץ  שחפים. מכאן, וכל בקלות לראות  −=

ששתי החסידות מהוות 
3

2
2השחפים על העץ ( מספרמ 

3

2
3 =⋅.(  

יתן לפתור גם ללא הצבה: אם החסידות מהוות 
5

2
מסך הציפורים על העץ, סימן שהשחפים מהווים  

5

3
. מכאן יתן 

לבצע חילוק על מת למצוא את החלק אותו מהווה מספר החסידות ממספר השחפים: 
3

2

3

5

5

2

5

3

5

2

=⋅=.  

 ).4התשובה הכוה היא (

 

3040הם  40מתוך  %75. מגיםמכלל התלמידים בכתה  %75על פי התוים,  .7
4

3
40

100

75
=⋅=⋅.  

ואת מספר x-כ המגים. גדיר את מספר הבים המגיםממספר הבים  1.5גדול פי  המגותתון כי מספר הבות 

 .3051בה משוואה בהתאם: x.51 - כ המגותהבות  =+ x.x קבלס איברים דומים וכ .3052 =x. כלומר ,

12=x ו כי בכתהים  12. מצאיםבגתון כי בכתה יש בסה"כ מ ,י הכ 12. כמו כןים. מכאן שכל ביםתה בגמ 

  .1הוא  המגיםהכתה למספר  והיחס בין מספר תלמידי

  ).1התשובה הכוה היא (

 

ס"מ. מכאן, אורך צלע הריבוע  2 - , ותון כי הוא שווה לBOCE. רדיוס זה הוא אלכסון בריבוע OEעביר רדיוס  .8

2 -שווה ל
2

2
22 -ס"מ ושטח הריבוע שווה ל =

2

=π -סמ"ר. שטח רבע המעגל שווה ל =
π

=
⋅π

4

4

4

22

  

  סמ"ר. π−2סמ"ר. השטח המקווקו שווה לשטח רבע המעגל פחות שטח הריבוע: 

  ).1היא (התשובה הכוה 

 

  .60,000הם  100,000מתוך  60%מהתיירים האמריקאים היו באיטליה.  60%בספטמבר  .9

  ).4התשובה הכוה היא (

 

כאשר מדובר על תחום חפיפה, הערך המקסימלי של החפיפה שווה לגודל הקבוצה הקטה, ובמקרה זה לאחוז  .10

  .10%האשים שביקרו בספרד, שמהווים 

 .)1התשובה הכוה היא (

 

) איה כוה מפי שהמידע שיש לו הוא באחוזים, ולכן, למרות שאחוז גבוה יותר מהתיירים בחודש 1תשובה ( .11

ספטמבר ביקר בצרפת לעומת האחוז באפריל, יתכן וכמות התיירים הכוללת קטה הרבה יותר בספטמבר ואז 

  שביקרה בצרפת באפריל.כמות שביקרה בצרפת בספטמבר תהיה קטה מה כמותה

מהתיירים ביקרו בצרפת, ולא ביקרו כלל יווים באיטליה או בספרד,  60% - ) איה כוה מכיוון שתון ש2בה (תשו

  מהתיירים שבהכרח ביקרו במדיה אחרת.  40%ולכן ותרו 

  , כלומר כל התיירים.  (100%כוה, שכן סכום האחוזים התוים הוא 3תשובה (

  האמריקאים ביקרו במדיות אחרות. ) איה כוה, מפי שייתכן ש4תשובה (

 ).3התשובה הכוה היא (
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. אחוז זה כפול מאחוז התיירים הישראלים באיטליה ביולי. 80%אחוז התיירים הישראלים בצרפת בספטמבר הוא  .12

אם כמות התיירים היתה זהה בשי החודשים, אז פי שיים תיירים ישראלים היו מבקרים בצרפת בספטמבר מאשר 

שביקרו באיטליה ביולי. עם זאת, מכיוון שכמות התיירים הישראלים בספטמבר היה מחצית מכמותם ישראלים 

  ביולי, כמות התיירים הישראלים בצרפת בספטמבר שווה לכמות התיירים הישראלים באיטליה ביולי.

, ולכן 2x -מ 40% - שווים ל x - מ 2x .80%היא היא כמות התיירים בספטמבר אז כמות התיירים ביולי  x(אם 

   הערכים שווים).

 ).2התשובה הכוה היא (

  

לפי חוק החזקות  .13
a

a

x
x

1
=−

יתן לכתוב את אגף ימין בצורה שוה:  
b

b
a

a

−
−
= 8

8

1
 .  

bbהיא התוה המשוואה כעת  aa −− = 8123 .  

bbמאחר שהבסיסים שווים, יתן להשוות את המעריכים:  −=− 204. מכאן 8123 =b  5ומכאן=b.  

  בחוקי חזקות.אחר באמצעות שימוש  יתן לפתור גם: דרך וספת

18123וקבל  8−baכפול את כל המשוואה במכה משותף  =⋅ −− bb aa על פי חוקי החזקות .  

)mnmn aaa  (- 18123וכל לומר כי אגפה השמאלי של המשווה שווה ל⋅=+ =−+− bba .  

1204כס איברים דומים וקבל  =−ba .  

0204, כלומר 0- שווה לaריך החזקה של עועל כן מ 1-שווה ל 0כל מספר בחזקת  =−b .  

204אגפים וקבל עביר  =b קבלצמצם ו .5=b.  

 ).1התשובה הכוה היא (

  

, אך ישה מגבלה כי זוג ספרות אפשרויות 5במקום כל אחת מהספרות המרכיבות את המספר התלת ספרתי יש  .14

 4אפשרויות. לספרה השייה יש  5צמודות לא יהיו זהות. בדוק את האפשרויות לקוד: לספרה הראשוה יש 

אפשרויות (כל הספרות פרט לספרה  4אפשרויות (כל הספרות פרט לספרה הראשוה) ולספרה השלישית יש גם 

80445השייה), מכאן שמספר האפשרויות לקוד הוא:  =⋅⋅.  

 ).2התשובה הכוה היא (

  

212323621213פשט את המשוואה באמצעות פתיחת סוגריים וקבל: .15 −−+=+−  - .מכיוון ש))((

323412 232326וכל להמשיך לפשט את הביטוי: =⋅= . כס איברים דומים וראה כי +−−

  .4-הביטוי שווה ל

  ).4התשובה הכוה היא (

 

בשאלה תוים לו הספקי האופים על פי דרגתם וגם שבמאפיה חמישה אופים שבייהם יש בוודאות אחד זוטר, אחד  .16

טרים, עובד מתקדם אחד ועובד בכיר עובדים זו 3מתקדם ואחד בכיר. מספר הבייגלה המיימלי מתקבל במקרה שיש 

1553אחד. שלושה אופים זוטרים אופים כל אחד חמישה בייגלה בשעה, כלומר בסך הכל  בייגלה בשעה. אופה  ⋅=

4117915בייגלה בשעה. מכאן, בסך הכל 17ה מתקדם אופה תשעה בייגלה בשעה ואופה בכיר אופ בייגלה  ++=

  אפים בשעה לכל הפחות. 

 ).3התשובה הכוה היא (
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 yלצד שמאל ואת כל האיברים שאין בהם  yעביר את כל האיברים שיש בהם  yמכיוון שאו שאלים על ערכו של  .17

22לצד ימין. כך קבל:  xzxyzy מחוץ לסוגריים מכיוון שהוא גורם משותף וקבל:  y. כעת וציא −=−

( ) 22 xzxzy ). פתח את צד ימין על פי וסחאות הכפל המקוצר וקבל: ⋅−=− ) ( ) ( )xzxzxzy +⋅−=−⋅ .

) -די המשוואה בחלק את שי צ )xz zxyוקבל   − += .  

 ). 2התשובה הכוה היא (

  

, השלשה הראשוה x=1כולל. אם  1000ועד  1בדוק כמה שלשות של מספרים עוקבים יתן ליצור החל מהמספר  .18

, וכך הלאה עד 4,3,2, כלומר 2, השלשה השייה מתחילה מהמספר x=2. אם 3,2,1כלומר,  1תתחיל במספר 

 , - 1,001zקבל שx=999. אם סה ליצור שלשה שבה 998המספר האחרון שיתן ליצור ממו שלשה שהוא  = ,

  יתן ליצור שלשה  998 - ל 1כלומר, המספר כבר איו בטווח התון. מכאן, מכל מספר בין המספרים 

  שלשות אפשריות. 998, ובסך הכל יש 1,000 - ל 1של מספרים עוקבים אשר תימצא בטווח בין 

  ).4התשובה הכוה היא (

 

  . חלק את  ולאחר הוצאת שורש , וקבל  -חלק את שי אגפי המשוואה הראשוה ב .19

  פשט את אגפה השמאלי של המשוואה באמצעות . וקבל:  3-וכפילה ב  -המשוואה השייה ב  

  . ציב זאת  -. מצאו על פי המשוואה הראשוה שחוקי חזקות וקבל:   

  וראה  15- וחלק את שי אגפי המשוואה ב  .-aכפיל את שיה אגפי המשוואה בבמשוואה השיה וקבל   

 .כי   

  ).1התשובה הכוה היא (  

 

 הורדת גובה במשולש ישר זווית יוצרת שי משולשים דומים:  .20

EBFו - EFC יח כי .xBE =.  

xEF מכאן, לפי התוים,   , EBF- דומה לEFC - .  מכיוון ש=2

xxEFECגם בו היצב הגדול  כפול מהיצב הקטן, ולכן  4222 =⋅=⋅=.  

) ולכן AB(קטע  ABCDאותו גובה כמו למלבן הגדול AEBFהכההלמלבן 

xBEהוא  AEBFיחס השטחים שלהם הוא כיחס הבסיסים שלהם. הבסיס של  = .  

xxxECBEBCהוא ABCDהבסיס של  54 =+=+=.  

x:xהיחס בין הבסיסים הוא  51, כלומר, 5   ומכאן שזהו גם היחס בין שטחים המלבים הללו. :

 ). 2התשובה הכוה היא (
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2
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