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מטלת כתיבה  -הצעה לפתרון:
חדשות לבקרים אנו שומעים על המחלוקת בנוגע למס הירושה – מס שיוטל על
כספי ירושה ,בעיקר במקרים בהם הירושה היא יקרת ערך וכוללת נכסים רבים.
כנגד הטלת מס הירושה ניתן לטעון כי היא תפגע בזכויות האזרחים ,וכי למדינה
אין זכות לקחת חלק מהכסף שהרוויח אדם לאורך חייו ,ואשר עבורו כבר שילם
5

מיסים .עם זאת ,אני סבור שצעד זה הינו הכרחי – הוא יתרום לצמצום הפערים
בחברה ויועיל למדינה מבחינה כלכלית.
בבואנו לבחון את הסוגיה ,לא ניתן להתעלם מההטבות שנלוות להטלת מס ירושה
בכל הנוגע לצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים במדינה :במדינת ישראל
קיימים כיום פערים גדולים מאוד בין עשירים לעניים .אנו חיים במציאות בה

10

לילד מהשכבות קשה יותר להתקדם בחיים ,ואפשרויות מצומצמות יותר פתוחות
בפניו ,כאשר גם הן מלוות פעמים רבות במאבקים ובעבודה קשה .לעומתו ,ילד
שנולד להורים עשירים יזכה מגיל צעיר לתנאים אופטימאליים להתפתחותו
המקצועית :הוא יוכל ללמוד בבתי הספר היוקרתיים ביותר ,לרכוש השכלה
איכותית יותר ,להצטרף למגוון חוגי העשרה ועוד.

15

אם לא די בכך ,ילד כמו האחרון ,שממילא זוכה לתנאים טובים יותר ,זוכה
פעמים רבות גם בירושה גדולה מהוריו ,דבר אשר מגדיל את הפער בינו לבין
מקביליו מהשכבות הנמוכות ,וזאת מבלי שהילד נאלץ לעבוד לשם כך .לטעמי
מדובר במצב מקומם אשר יש לפעול כדי להגבילו ככל שניתן .מס ירושה מקטין
במידת מה את שווי הכסף והנכסים המועברים לילד ,דבר אשר תורם לצמצום

20

הפער בין השכבות החברתיות ,ובמקרים מסוימים אף עשוי לעורר באותו יורש,
המקבל סכום נאה אך מוגבל ,מוטיבציה לצאת ולהתפרנס בעבור כספו ,דבר אשר
עשוי יסייע לו בפיתוח מוסר עבודה ויתרום להפיכתו לאדם יצרן אשר תורם
לחברה.
זאת ועוד ,אל לנו להקל ראש בהיבט הכלכלי במהלך שכזה .המדינה יכולה

25

להרוויח מכך הון רב – כך לדוגמה ,אם עבור ירושה של עשרה מיליון שקלים
יתווספו לקופת המדינה חמישה מיליון שקלים ,די במספר ירושות כאלה מדי שנה
כדי להגדיל את קופת המדינה ולהשקיע את הכספים הללו בתחומים כמו שיפור
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התשתיות ,חינוך ,בניית דירות לזוגות ועוד .בנוסף ,ניתן לכונן מראש תקנות
וחוקים שיחייבו את הממשלה להקצות את הכספים שייגבו ממס זה לסיוע לשכבות
30

החלשות ,כך שגם מהבחינה הזו הטלת מס ירושה תתרום לצמצום הפערים
החברתיים.
כנגד החלת מס הירושה ניתן לטעון כי נוצר מצב לא הוגן בו עבור כסף ונכסים
שבגינם כבר נגבו מסים בעבר ,ייגבה כעת גם מס ירושה .הדבר פוגע גם בזכותם
להוריש את מלוא הסכום אותו חסכו לילדיהם במשך כל חייהם ,וזאת במטרה

35

להעביר חלק מהכסף לאנשים שלא תמיד עבדו קשה כמוהם .טענות אלו מובנות
ומקובלות ,אולם אני סבור כי מס זה אינו שונה במהותו ממסים יחסיים נוספים
כדוגמת מס הכנסה ,במסגרתו אנשים המרוויחים יותר גם משלמים יותר ,כאשר
ההיגיון מאחורי שיטה זו הינו שאנשים בעלי אמצעים יצליחו לעמוד בעול המסים.
מסיבה זו בדיוק יש לדעתי להטיל את המס רק על אנשים שערך הירושה שלהם

40

גבוה במיוחד ,שכן ,כאמור ,אנשים אלה לא יתקשו לעמוד בעול ועדיין ילדיהם
ייוותרו עם סכום כסף נכבד שיסייע להם ולמשפחותיהם.
לסיכום ,אני סבור שעל אף מורכבות הנושא ,ראוי להטיל מס ירושה על ירושות
בעלות שווי גבוה במיוחד .צעד זה יתרום רבות לצמצום הפערים בחברה ,ויועיל
למדינה מבחינה כלכלית.
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פרק 1

.1

בטרפז שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות זו לזו ולכן יתן לקבוע כי זווית  DCBשווה ל. α -
סכום זוויות במשולש הוא  . 180°במשולש הוצר ,זווית  Dהיא בת  35°מעלות ,זווית הגובה  . 90°כעת תבון
בסרטוט ומצא את . 180° − 90° − 35° = 55° : α
התשובה הכוה היא ).(3

.2

תון כי הישר  kמקביל לציר ה y-ועל כן יתן לקבוע כי הוא מאוך לציר ה . x-שיעורי הx-
של כל הקודות המצאות על ישר זה זהים ולכן עליו למצוא תשובה שבה ערכי ה x-של שתי
הקודות זהים .שיעורי ה x-של שתי הקודות בתשובה ) (4זהים ושווים ל 4-ועל כן זו
התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4

.3

לפיו שתי משוואות עם שי עלמים .ראשית סה לפתור /לפשט את המשוואה הראשוה.
כפיל את שי אגפי המשוואה במכה משותף  . 2 y + 2 = 2 :2עביר אגפים וקבל  . 2 y = 0כלומר . y = 0
ציב זאת במשוואה השייה וקבל  . x + 0 = 4עלה את המשוואה בריבוע וקבל . x = 16

התשובה הכוה היא ).(3

.4

סכומם המשותף של השטרות שערכם  50שקלים ו 100-שקלים הוא  600שקלים .יתן לפתור את השאלה על ידי בית
שתי משוואות בשי עלמים )  , 50 x + 100 y = 600 , x + y = 10כאשר  xהוא מספר השטרות על סך  50ש"ח ,וy -
הוא מספר השטרות על סך  100ש"ח( .דרך וספת לפתרון היא הצבת כל אחת מהתשובות כדי לבדוק איזו מהן
מקיימת את התוים:
 - 1אם מספר השטרות שערכם  50שקלים הוא  ,8ערכם הכולל הוא  400שקלים .במקרה זה מספר השטרות שערכם
 100שקלים הוא  ,2וערכם הכולל  200שקלים .על כן ,סכום הכסף בקופה מכל השטרות שערכם  50ו 100-שקלים הוא
 600שקלים .זו התשובה הכוה.
 - 2אם מספר השטרות שערכם  50שקלים הוא  ,2ערכם הכולל הוא  100שקלים .במקרה זה מספר השטרות שערכם
 100שקלים הוא  ,8וערכם הכולל  800שקלים .על כן ,סכום הכסף בקופה מכל השטרות שערכם  50ו 100-שקלים הוא
 900שקלים .זו לא התשובה הכוה.
 - 3אם מספר השטרות שערכם  50שקלים הוא  ,6ערכם הכולל הוא  300שקלים .במקרה זה מספר השטרות שערכם
 100שקלים הוא  ,4וערכם הכולל  400שקלים .על כן ,סכום הכסף בקופה מכל השטרות שערכם  50ו 100-שקלים הוא
 700שקלים .זו לא התשובה הכוה.
 - 4אם מספר השטרות שערכם  50שקלים הוא  ,4ערכם הכולל הוא  200שקלים .במקרה זה מספר השטרות שערכם
 100שקלים הוא  ,6וערכם הכולל  600שקלים .על כן ,סכום הכסף בקופה מכל השטרות שערכם  50ו 100-שקלים הוא
 800שקלים .זו לא התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(1

ניב רווח פסיכומטרי
.5

1
אם יובל יזרוק
5

מחולצותיו השחורות יהיה מספרן שווה למספר החולצות הלבות .מכאן יתן להסיק כי מספר

1 4
החולצות הלבות מהווה =
5 5
5
גדול פי
4
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 1 −ממספר החולצות השחורות של יובל ,כלומר ,מספר החולצות השחורות של יובל

ממספר החולצות הלבות .ציב את התשובות התוות וראה איזו מהן מתיישבת עם התוים:

5
80
= ⋅ 16
תשובה  -1אם יש ליובל  16חולצות לבות ,מספר חולצותיו השחורות הוא = 20
4
4
חולצותיו השחורות והלבות ראה כי יש לו  36חולצות .זו התשובה הכוה.
1
יתן לפתור את השאלה גם באמצעות ביית משוואה :אם יובל יזרוק
5

מחולצותיו השחורות יהיה מספרן שווה

4x
למספר החולצות הלבות ועל כן יתן לקבוע כי אם יש ליובל  xחולצות שחורות יש לו
5
4x
החולצות הכולל של יובל הוא  36ועל כן= 36 :
5

 .אם חבר את מספר

חולצות לבות .מספר

 . x +כפיל את שי אגפי המשוואה פי  5וקבל  , 9x = 180כלומר

. x = 20

4 ⋅ 20 80
4x
=
וכל לחשב ולמצוא כי ברשותו = 16
מכיוון שמספר החולצות הלבות של יובל הוא
5
5
5
התשובה הכוה היא ).(1

.6

4y
80y 4y
5x
20
= ⋅ 4y
=
 .אם
=  xיתן לקבוע כי
מצא כמה הם  20%מתוך : 4y
4
5
100
100
5

חולצות לבות.

=  , yכלומר,

 y = 1.25xועל כן גדול ממו ב.25%-
התשובה הכוה היא ).(4

.7

החיך ההולך בראש טור תועת "המשקיפים" סיים את הטיול בשעה  10:00והחיך ההולך בסוף טור תועת "בי
רחל" סיים את הטיול בשעה  .14:00ההפרש בין שעות הסיום של השיים הוא  4שעות.
התשובה הכוה היא ).(4

.8

בשעה  ,11:00כאשר החל לצעוד האחרון בטור ,החלו לצעוד לראשוה בו זמית החיך הצועד בראש הטור והחיך
הצועד בסוף הטור .בשעה  13:30סיים החיך ההולך בראש הטור את הליכתו ולכן הזמן בו צעדו השיים בו זמית
הוא שעתיים וחצי.
התשובה הכוה היא ).(4
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.9

ידוע כי זמן כפול מהירות שווה לדרך .כלומר מהירות שווה לדרך חלקי הזמן .הדרך שעבר כל אחד מהחיכים שווה
) 8ק"מ( ועל כן החיך שזמן הליכתו היה הקטן ביותר הוא בעל המהירות הממוצעת הגבוהה ביותר.
החיך המצא בראש הטור של תועת המשקיפים סיים את הליכתו לאחר שעתיים.
החיך המצא בסוף הטור של תועת המשקיפים סיים את הליכתו לאחר שלוש שעות וחצי.
החיך המצא בראש הטור של תועת בי רחל סיים את הליכתו לאחר שלוש שעות וחצי.
החיך המצא בסוף הטור של תועת בי רחל סיים את הליכתו לאחר שלוש שעות.
מכאן וכל להסיק כי החיך המצא בראש הטור של תועת בי המשקיפים הוא בעל המהירות הממוצעת הגבוהה
ביותר.
התשובה הכוה היא ).(1

.10

בשעה  10המרחק בין השיים היה  3ק"מ .בשעה  10וחצי המרחק בין השיים היה  2.5ק"מ .בשעה  11:00המרחק בין
השיים היה  3ק"מ .בשעה  11:30המרחק בין השיים היה  3ק"מ .בשעה  12:00המרחק בין השיים היה  5ק"מ.
התשובה הכוה היא ).(2

.11

עליו למצוא את המחלקים הקטים ביותר של הביטוי  (xy )2ולראות לאיזו מהתשובות לא יתן להגיע בעזרתם.
לכן ,יח ש y = 13 -ו , x = 14 = 2 ⋅ 7 -מאחר שאלו המספרים הקטים ביותר שמתחלקים ב 13 -ו 14 -ללא שארית.
מכאן שהמספרים שמהם מורכב הביטוי )  (xy )2 = (x ⋅ x ⋅ y ⋅ yבהכרח הם  . 2 ⋅ 7 ⋅ 2 ⋅ 7 ⋅ 13 ⋅ 13בדוק איזה
תשובות יכולות להתקבל מגורמים אלה:
תשובה ) . 8 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 :(1הגורם  2לא מצא שלוש פעמים בין הגורמים שמצאו ,ולכן המספר לא יכול להתקבל .זו
התשובה הכוה.
תשובה ) . 49 = 7 ⋅ 7 :(2המספר  7מופיע פעמיים בין הגורמים שמצאו ולכן המספר  49הוא בהכרח מחלק של
הביטוי .התשובה פסלת.
תשובה ) . 26 = 13 ⋅ 2 :(3שי המספרים מופיעים בין הגורמים שמצאו ולכן המספר  26הוא בהכרח מחלק של
הביטוי .התשובה פסלת.
תשובה ) . 4 = 2 ⋅ 2 :(4המספר  2מופיע פעמיים בגורמים שמצאו ולכן המספר  4הוא בהכרח מחלק של הביטוי.
התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(1

.12

סכום זוויות במשולש הוא  180°ועל כן וכל לומר כי  . δ + α + β = 180°בוסף ,תון כי  . δ = α + βציב δ
במשוואה במקום  α + βוקבל  . δ + δ = 180°כס איברים דומים וקבל  . 2δ = 180°כלומר . δ = 90°

משולש הכולל זווית בת  90°הוא בהכרח משולש ישר זווית.
התשובה הכוה היא ).(3

.13

גדיר את המחיר של ק"ג תפוחים כ x -ואת המחיר של ק"ג בות כ . y -תון שמחיר  3ק"ג תפוחים שווה למחיר 5

x 5
ק"ג בות ועל כן  . 3x = 5yמצא את היחס בין  xל y -באמצעות חילוק המשוואה ב 3y -וקבל =
y 3

.

2x 2 5
10
2x
= ) (⋅ =
 .ציב את היחס שמצאו:
היחס בין מחיר  2ק"ג תפוחים למחיר  3ק"ג בות הוא
3y 3 3
9
3y
התשובה הכוה היא ).(4

.
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.14

תון שהמעגלים חופפים .יש למצוא את היקף הריבוע והיקף המלבן .קרא לרדיוס מעגל .r
היקף הריבוע הוא . 4 ⋅ 4r = 16r :היקף המלבן הוא . 2 ⋅ 8r + 2 ⋅ 2r = 16r + 4r = 20r :מכאן ,היקף המלבן חלקי
20r 20r 5
.
היקף הריבוע הוא
=
=
16r 16r
4
התשובה הכוה היא ).(2

.15

יגאל רץ  21ק"מ ב 5-ימים ובכל יום מרחק שלם ושוה של ק"מ .מספר הק"מ המקסימלי שיגאל יכול לרוץ ביום
מסוים מתקבל כאשר בארבעת הימים הוספים הוא ירוץ מרחק מיימלי .המרחק המיימלי במצב זה יהיה כאשר
ירוץ ביום מסוים ק"מ אחד ,ביום אחר  2ק"מ ,ביום אחר  3ק"מ וביום וסף  4ק"מ .בסה"כ ירוץ יגאל  10ק"מ
בארבעת הימים הללו .מכאן מצא שביום הותר ירוץ יגאל  11ק"מ = . 21 −10
התשובה הכוה היא ).(1

.16

יתן לפשט את הביטוי  (x − y ) − 64לפי וסחת כפל מקוצר )  : a 2 − b 2 = (a + b )(a − bבמקרה זה
2

2

2

 (x − y ) = a 2ואילו  64 = b 2שבוסחה .לכן ) . (x − y ) − 64 = ( x − y + 8)( x − y − 8כעת ציב זאת בביטוי

)(x − y )2 − 64 = ( x − y + 8)( x − y − 8

המקורי:
x−y+8
התשובה הכוה היא ).(3

.17

x−y+8

 .לאחר צמצום קבל . x − y − 8

הצירופים האפשריים שסכומם  11הם.(5,6) ,(6,5) :
1 1
1
הסיכוי לקבלת כל אחד מהצירופים הוא
= ⋅
6 6 36

 .מכיוון שיש  2צירופים שוים ,ההסתברות לקבלת הסכום 11

1 1
1
1
2
1
⋅ . 2הצירוף האפשרי היחיד שסכומו  12הוא .(6,6) :הסיכוי לקבלת הצירוף הוא
היא
= ⋅
=
=
36
6 6
36 36 18

,

P
1
1
36
=
÷
=
כעת חשב= 2 :
H 18 36 18
התשובה הכוה היא ).(2

.18

 BCו AD-הן צלעות גדיות במקבילית ועל כן יתן לקבוע כי  7 =BCס"מ .הקודה  Eמצאת על  BCכך ש-
 . BE + EC = BCתון כי  AE=BEועל כן  7ס"מ =  . AE + EC = BE + EC = BCהצלע  DCשווה באורכה לצלע
 ABמכיוון שהן צלעות גדיות במקבילית ולכן אורכה הוא  5ס"מ.
היקף הטרפז  AECDהוא 19 :ס"מ = . AE + EC + CD + DA = 7 + 5 + 7
התשובה הכוה היא ).(2

.19

הצלע  ADשווה באורכה לקוטר המעגל מכיוון שהיא צלע גדית במקבילית ל ,BC-ומכאן שהיא שווה ל 2-ס"מ.
הרדיוס  OAמאוך לצלע  ADמכיוון שהרדיוס מאוך למשיק למעגל בקודת ההשקה ולכן יתן לקבוע כי  OAהוא

3
)AO(OC + AD
 .בצע הצבה וקבל כי שטח הטרפז הוא
גובה בטרפז ישר הזווית  .AOCDשטח הטרפז הוא
2
2
)1( 2 + 1
סמ"ר =
2

 .כדי למצוא את השטח הכהה עליו לחסר את שטח גזרת המעגל הכלואה בקשת  .ACמכיוון

90° 1
שזווית  AOCהיא זווית ישרה ,שטח גזרת מעגל זו מהווה =
360° 4

πr 2 π ⋅ 12
3 π
π
 .גודל השטח הכהה הוא −
=
כלומר :סמ"ר =
4
4
2 4
4
התשובה הכוה היא ).(3

משטח המעגל,

סמ"ר.

ניב רווח פסיכומטרי
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יתן להציב את התשובות ולבדוק איזו מהן היא הכוה:
2

4
8
תשובה = 4 , $(1,4) = 2 = 16 :1
2
1

= ) . $(8,2ומכאן ש$(8,2) ≠ $(1,4) -

7
72
49
= = 7 , ($( 7 ,7 )) 2
=
תשובה = 7 :2
1
7
7

= ). $( 7,1זו התשובה הכוה.

9 2 81
3
=
תשובה = 9 , $( 3,1) = = 3 :3
9
9
1
2
2
תשובה . $(1,2) = ( ) 2 = 4 , $( 2,1) = = 2 :4ומכאן ש )$(2,1) ≠ $(1,2
1
1
התשובה הכוה היא ).(2

= ) . $(1,9ומכאן ש )$(3,1) ≠ $(1,9

ניב רווח פסיכומטרי

-8-

פתרון סימולציה V

פרק 2
.1

) - night (1לילה
) - sight (2מראה
) - height (3גובה
) - flight (4טיסה ,בריחה
בורג' חליפה ,המבה הגבוה ביותר מעשה ידי אדם בעולם ,מתשא לגובה של  829מטרים.
התשובה הכוה היא ).(3

.2

) – respect (1כבוד ,מכבד
) - chase (2רודף
) – purchase (3רוכש
) - erase (4מוחק
בהתאם למידת חומרתן ,פגיעות ראש עשויות או עשויות שלא למחוק את זיכרוותיו של אדם.
התשובה הכוה היא ).(4

.3

) - seizing (1לופת
) - sinking (2טובע
) - seeding (3מזריע
) - spoiling (4מפק
עדיף לא להיות מחמיר מדי כאשר אתה עוסק בחיוך ילדיך ,אך לפק אותם מדי יהיה רע באותה
המידה.
התשובה הכוה היא ).(4

.4

) - square (1ריבוע
) - procedure (2הליך
) - gathering (3התאגדות
) - pavement (4מדרכה
הירודותרפיה הוא הליך רפואי בו משתמשים בעלוקות כדי להוציא דם מהחולה במטרה לייצב את
מצבו.
התשובה הכוה היא ).(2

.5

) - template (1תבית
) - passenger (2וסע
) - petition (3עצומה
) - conflict (4סכסוך
השכים חתמו על עצומה המבקשת שהעירייה תקה את הזבל מהאזור לעתים תכופות יותר.
התשובה הכוה היא ).(3

ניב רווח פסיכומטרי
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) - compatible (1מתאים
) - distant (2רחוק
) – concluding (3מסכם ,מסיק
) - obnoxious (4תעב
היו לו הרגלים תעבים רבים ,כמו השארת הגרביים המלוכלכות שלו זרוקות.
התשובה הכוה היא ).(4

.7

) - accelerate (1מאיץ
) - persecute (2רודף
) - illustrate (3מאייר
) - feature (4מציג
הג'ל מצמח האלוורה הוא תרופה עממית המשמשת להאצת ההחלמה של כוויות.
התשובה הכוה היא ).(1

.8

) - irrigations (1השקיות
) - prosperity (2שגשוג
) - arbitrary (3שרירותי
) - obligations (4התחייבויות
ככל שהמצב הכלכלי מחמיר ,אשים מתקשים לעמוד בהתחייבויותיהם הפיסיות.
התשובה הכוה היא ).(4

.9

משמעות המשפט המקורי :אוימיקון ,מקום היישוב הקר בעולם ,מציג מספר אתגרים יוצאי דופן
בפי דייריו .תשובה ) (1היא הכוה  -השכתוב מתמקד בעובדה המצוית במקור ,שהאתגרים של
החיים באוימיקון הם יוצאי דופן ,ומשה את מבה המשפט בהתאם .תשובה ) (2שגויה מפי
שמוסיפה טעה שאוימיקון הוא אחד המקומות שהכי קשה לחיות בהם .תשובה ) (3שגויה מפי
שמוסיפה טעה שההיבט הקשה ביותר של החיים באוימיקון הוא הקור .תשובה ) (4שגויה מפי
שמוסיפה טעה שהאתגרים הם שמושכים אשים לגור באוימיקון.
התשובה הכוה היא ).(1

.10

משמעות המשפט המקורי :מלריה ,למרות שהיא לעתים יתת לריפוי ,הורגת בין מיליון לשלושה
מיליון אשים מדי שה ,רובם ילדים צעירים מאפריקה שמדרום לסהרה .תשובה ) (1שגויה מפי
שמשה שלושה מיליון אשים לשלושה מיליון ילדים .תשובה ) (2שגויה מפי שמוסיפה טעה
שהמלריה היא גורם המוות הכי פוץ בקרב הילדים האפריקיים .תשובה ) (3היא הכוה -
השכתוב הו "דמות ראי" של המשפט המקורי :המחלה הורגת בין מיליון לשלושה מיליון אשים
מדי שה ,רובם ילדים צעירים מאפריקה – זאת על אף שהיא יתת לריפוי לעתים קרובות .תשובה
) (4שגויה מפי שטועת שלא יתן לרפא מלריה באפריקה ושעד שלושה מיליון אשים מתים שתית
באפריקה לבדה.
התשובה הכוה היא ).(3

ניב רווח פסיכומטרי
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.11

משמעות המשפט המקורי :רוי סאליבן ,שהחזיק בשיא גיס לאדם שספג הכי הרבה מכות ברק –
שבע פעמים – מת בגיל  71כתוצאה מלב שבור .תשובה ) (1שגויה כי היא מוסיפה טעה שלבו של
סאליבן שבר עקב מכות הברק .תשובה ) (2שגויה כי היא טועת שלב שבור הוא קטלי יותר
ממכות ברק .תשובה ) (3שגויה כי היא מוסיפה טעה שסאליבן סבל יותר מכל אדם אחר אי פעם.
תשובה ) (4היא הכוה  -השכתוב מציב את העובדות של המקור במבה המבליט את היגוד בייהן
– למרות שסאליבן ספג יותר מכות ברק מכל אדם אחר ,מה שהוביל למותו היה לב שבור.
התשובה הכוה היא ).(4

.12

משמעות המשפט המקורי :למרות שמכירות באיטרט שיו תעשיות מסוימות באופן קיצוי,
וצמחו בקצב יציב במשך  15השים האחרוות ,הן עדיין מייצגות רק כשלושה אחוזים מכלל
המכירות הקמעויות .תשובה ) (1שגויה מפי שטועת שתעשיית הקמעוות היא זו שהושפעה יותר
מכל תעשייה אחרת .תשובה ) (2היא הכוה  -השכתוב מצהיר ביתר פירוט את מה שהמקור מדגיש
באמצעות המילה  :onlyאחוז המכירות באיטרט מוך .תשובה ) (3שגויה מפי שטועת שרוב
העסקים מוכרים כל אחד שלושה אחוזים ממוצריו אוליין ,בעוד המקור מתייחס רק לכלל
המכירות הקמעויות ,דהיו לממוצע .תשובה ) (4שגויה מפי שטועת שהאיטרט שיה שלושה
אחוזים מהתעשיות הקמעויות עצמן ,בעוד המקור מתייחס רק לשלושה אחוזים מהמכירות.
התשובה הכוה היא ).(2

.13

מי שכתב את המוזיקה ,כלומר ,הלחין את "חליל הקסם" היה מוצרט ,כפי שמצוין בשורות :1-2
" ...הולחן על ידי וולפגג אמדאוס מוצרט".
התשובה הכוה היא ).(1

.14

שורה " :5האופרה הוצגה לראשוה בוויה ב ,1791 -שם היא זכתה להצלחה מדהימה" .בוסף,
בשורות  6-7כתב כי מאז הפרמיירה )כלומר ,מאז שהוצגה לראשוה( ,האופרה הייתה לאחת
האופרות האהובות בעולם ,כלומר האופרה זכתה להצלחה מיידית ,שהמשיכה גם לאחר מכן.
התשובה הכוה היא ).(3

.15

האופרה וצרה על מת להעביר לציבור מסרים על הבוים החופשיים ,ואת העקרוות המוסריים
בהם הם מאמיים .בשורות  14-16כתב :מוצארט ושיקדר ,באמצעות "חליל הקסם" ,יסו
להראות לציבור שהבוים החופשיים התייחסו להיגיון ,לאמת וליושר כאל הערכים האידיאליים".
התשובה הכוה היא ).(3

.16

בקטע לא מתוארת האמוה הבסיסית של הבוים החופשיים .אף אחת מהתשובות המוצעות איה
מוגדרת בטקסט כאמוה הבסיסית עליה שעו הבוים החופשיים.
התשובה הכוה היא ).(4

.17

בפסקה האחרוה ,בשורות  ,19-20אמר כי השמועה שהבוים החופשיים רצחו את מוצרט איה
כוה מכיוון שהם טיפלו באלמתו ובילדיו.
התשובה הכוה היא ).(4

ניב רווח פסיכומטרי
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.18

בפסקה השייה )שורות  (12-13מוזכרים התחומים בהם טיפלה החברה בעצמה :כוריאוגרפיה,
ריקוד ,יהול וכלומר ,היהול העצמי של חברת פילובולוס לא כולל עבודת שירה.
התשובה הכוה היא ).(1

.19

שורות " :16-18ב ,1999 -פילובולוס שיתפה פעולה עם מוריס סדק וארתור יוריקס בהפקת ריקוד
שהשואה הייתה הושא שלה ,שתועדה בסרט "ריקוד אחרון".
התשובה הכוה היא ).(2

.20

בשורות  21-23מתוארת ההופעה בטקס" :הם הופיעו מאחורי מסך שקוף למחצה; הם התגלגלו
ופלו אל הבמה במה שראה כמו תועה אקראית ,שלאחר מכן אספה באופן קסום לצלליות
מורכבות".
התשובה הכוה היא ).(2

.21

 Seeminglyמשמעו "למראית עין" ,ובהקשר בו היא מופיעה היא מכוות לכך שעל אף שהתועות
ראו אקראיות ,הן היו למעשה מתוכות היטב.
התשובה הכוה היא ).(3

.22

העף של  Pilobolus Creative Servicesהוא המתאים ביותר לארגון האירוע ,משום שבשורה 27
מוסבר שהוא אחראי על אירועים מסחריים ,אירועי גיוס כספים ואירועי חברות.
התשובה הכוה היא ).(3

ניב רווח פסיכומטרי
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פרק 3

.1

אמת מידה משמשת כדי להעריך ,כשם שמבער משמש כדי לשרוף.
מסכה מקשה על אחרים לראות את מי שמאחוריה.
מלחיה מכילה מלח ,אותו יתן לטעום.
בתוך ערוגה ישם פרחים שיכולים לפרוח.
התשובה הכוה היא ).(1

.2

מי שדובב גרם לאחר לדבר ,כשם שמי ששימח גרם לאחר לשמוח.
מי שהחיף ביצע את הפעולה להתחף.
אם אדם ביצע את הפעולה להתפאר ,משמעות הדבר כי הוא פיאר את עצמו או מישהו אחר.
מי שגדע ביצע את הפעולה לגדוע.
התשובה הכוה היא ).(1

.3

טרסה היא סוג של מדרגה ,כשם שדבוקה היא סוג של קבוצה.
עלווה היא כלל העלים המכסים עץ או שיח.
תזמורת היא קבוצת גים ,ומקהלה היא קבוצת זמרים.
סמטה היא רחוב צר ושדרה היא רחוב רחב.
התשובה הכוה היא ).(3

.4

פלייה היא חיפוש והוצאה של כיים ,כשם שגלעון הוא הוצאה של הגלעין.
ליבון הוא הבהרה של עיין ,סוגיה.
ריצוי הוא סיום ביצוע עוש.
יחום זו פעולה שאדם מבצע לאדם אחר ,השרוי באבל.
התשובה הכוה היא ).(3

.5

כאשר ערפל מתפוגג משמעות הדבר היא כי בסיום התהליך אין ערפל ,כשם שכאשר קרח מס משמעות הדבר כי
בסיום התאריך אין קרח.
כאשר בד קרע ,הוא פגם אך לא עלם.
כאשר לחם מעלה עובש ,משמעות הדבר כי הוא מקולקל ,אך הוא לא עלם.
כאשר מוצק מתפורר משמעות הדבר כי הוא הופך להרבה חלקים קטים ,אך לא כי הוא עלם.
התשובה הכוה היא ).(4

.6

פסיק מחלק את המשפט למספר חלקים ,כשם שחוצץ מחלק את הקלסר למספר חלקים.
משקוף מצא מעל הדלת.
תיב הוא חלק מהכביש ,ואיו מה שמחלק את הכביש )קו ההפרדה הוא שמחלק את הכביש למספר תיבים(.
בטבלה יש מספר עמודות.
התשובה הכוה היא ).(4

.7

מתוך חוקי המשחק מתחייב שלילד המוך ביותר ולילד הגבוה ביותר יש יד אחת פויה )היד השמאלית של הילד
הגבוה ביותר פויה וכך היד הימית של הילד המוך ביותר( .לכן ,לא ייתכן שכל הילדים אוחזים ילד אחר בשתי
ידיהם.
התשובה הכוה היא ).(1

ניב רווח פסיכומטרי
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לפי הפסקה ,לפמייסטים הייתה ביקורת רבה כלפי התיאוריה של פרויד ,אך למרות זאת הייתה זו התיאוריה אשר
אפשרה להם לפתח תיאוריות חדשות ,כלומר על אף הביקורת כגדה ,הם למעשה עשו בה שימוש ,ומכאן שתחום
הידע מתפתח כתוצאה מאי ההסכמות בין החוקרים.
תשובה ) (2איה כוה כיוון שהחוקרים בפסקה אים מתבססים על תיאוריה קיימת ,אלא קוראים תיגר על
תיאוריה קיימת )כלומר ,מתגדים לה( .בוסף ,בפסקה לא מתוארת השוואה בין שי סוגי המקרים )התבססות על
תיאוריה קיימת  /התגדות לתיאוריה קיימת( ולא מצוין כי מקרה אחד קל יותר לחוקרים מהשי.
תשובה ) (3איה כוה משום שהפסקה לא מתייחסת למצב שבו משים תיאוריה ותיקה.
תשובה ) (4איה כוה משום שהפסקה לא משווה בין הקושי לבקר תיאוריות מסוגים שוים ,אלא מציגה את
היתרון שיש בפיתוח תיאוריה בתחום מסוים לאחר שכבר יסחו תיאוריות בושא זה.
התשובה הכוה היא ).(1

.9

תשובה ) :(1לפי אורלדו ,הסרטים מציגים את "המציאות האושית העכשווית" ולא עושים יסיון לבטא את
השיויים מרחיקי הלכת שיחולו בעתיד .מכאן ,שהסרטים כיום אים משקפים את המציאות האושית העתידית.
התשובה משתמעת מהפסקה ,ולכן פסלת.
תשובה ) :(2אורלדו טוען שיש בחירה מודעת הוגעת לתוכן הסרטים ,שהמיע לה הוא שתכים מסוימים לא יעייו
את הצופים .כלומר ,תכי סרטי המדע הבדיוי קבעים על פי מידת העיין שתהיה לצופים בהם .התשובה משתמעת
מהפסקה ,ולכן פסלת.
תשובה ) :(3אורלדו טוען שהסרטים לא מציגים את השיויים שיתחוללו בתודעה האושית עקב הפיתוחים
הטכולוגיים ,אך הוא איו טוען שהפיתוחים הטכולוגיים המופיעים בסרטים כשלעצמם לא יתממשו .התשובה
איה משתמעת מהפסקה ,ולכן זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(4אורלדו טוען שאם הסרטים היו מציגים את התודעה האושית כפי שהיא תהיה בעתיד ,הקהל אולי לא
היה מצליח להבין את הסרט .כלומר ,ייתכן כי אדם שחי כיום לא יוכל להבין את התודעה האושית כפי שתהיה
בעתיד .התשובה משתמעת מהפסקה ,ולכן פסלת.
התשובה הכוה היא ).(3

.10

המשפט השי של פרופסור ברמן יוצר יגוד בין שתי דעות .הדעה הראשוה גורסת שאין בעיה בכך שהעיתוים לא
מבקרים קבוצות בחברה הישראלית .הדעה השייה היא דעתו של פרופסור ברמן ,והיא שהעובדה שהעיתוות תוקפת
את מדייות הממשלה לא מספיקה כדי לקבוע שהעיתוות עדיין מממשת את תפקידה כעיתוות במדיה דמוקרטית.
אם אחד בין שי הדברים משתמע ,כי לדעתו של פרופסור ברמן כדי שהעיתוות תמלא את תפקידה היא צריכה לא
רק לבקר את מדייות הממשלה ,אלא גם לבקר קבוצות בחברה.
התשובה הכוה היא ).(3

.11

תשובה ) :(1פסלת כבר במשפט הראשון .אם רבים מהעיים עובדים ,הרי שעבודה כראה איה הדרך ליציאה
ממעגל העוי ,ולכן הטעה דווקא מוחלשת .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2העובדה שרבים מהעיים עובדים ,מפריכה את הטעה שהעבודה מאפשרת לצאת מהעוי .העובדה
שרופאים שהם אשים משכילים משתכרים גרוע ,מחזקת את הטעה שהשכלה איה המפתח לפרסה ראויה .זאת
התשובה הכוה.
תשובה ) :(3העובדה שהרופאים שלמדו שים רבות מוחים על תאי שכר גרועים איה מחזקת את הטעה לפיה
השכלה היא הדרך הבטוחה לפרסה ראויה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4העובדה שהעיים אים עובדים לא מפריכה את הטעה שעבודה היא דרך לצאת ממעגל העוי .התשובה
פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2
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.12

תשובה ) :(1עידן בחר להאשים את המסעדה בקלקול הקיבה שלו .העובדה ששותפו לדירה גם סבל מכאבים בבטו
למרות שהוא לא אכל במסעדה ,מצביעה על כך שעידן טועה בהאשמתו את המסעדה .זאת התשובה הכוה.
תשובה ) :(2עידן לא האשים את המסעדה .העובדה ששותפו לדירה ,שלא אכל במסעדה ,סבל מכאבים בבטו ,אכן
מצביעה על כך שמקור הכאבים של שיהם הוא לא המסעדה .לכן עידן צודק ולא טועה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3עידן לא האשים את המסעדה .העובדה ששותפו לדירה ,שלא אכל במסעדה ,לא סבל מכאבים בבטו,
דווקא מחזקת מעט את האפשרות שהבעיה הייתה באוכל של המסעדה )לכן מי שלא אכל במסעדה לא סבל( ,ואין
סיבה שעידן ישתכע בצדקתו .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4עידן האשים את המסעדה .אם אדם אחר שאכל במסעדה )שותפו לדירה( דווקא לא סבל מכאבים ,זה
אמור לגרום לו לסגת מההאשמה כלפי המסעדה ולא לחוש שצדק .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(1

.13

תשובה ) :(1הפרשן חזה כי עוצלי יצח .בסופו של דבר ,הישגיו של עוצלי לא היו טובים יותר מהישגי יריבו  -כלומר,
הוא לא יצח ,ולכן פרשותו של הפרשן דווקא לא התגלתה כמדויקת .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2הפרשן טען שכושרו של עוצלי איו מאפשר לו לשפר את הישגיו הקודמים .אבל ,בסופו של דבר הישגיו
היו טובים יותר מהישגיו הקודמים )למרות שהוא לא יצח( ועל כן פרשותו דווקא לא הייתה מדויקת .התשובה
פסלת.
תשובה ) :(3לא הגיוי לטעון שעוצלי יצח מכיוון שכושרו לא מאפשר לו לשפר את הישגיו הקודמים .התשובה
פסלת.
תשובה ) :(4הפרשן חזה שעוצלי לא יצח ,לא משום שהוא לא מסוגל להתעלות על הישגיו הקודמים )כלומר ,הוא כן
מסוגל לכך( ,אלא בגלל שיטת השחייה של יריבו .בסופו של דבר עוצלי באמת לא יצח ,אבל כן התעלה על הישגיו
הקודמים .זאת התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4

.14

תשובה ) :(1אם מי שמוה לשופט הוא הבן של הפרקליט )ולא הפרקליט( ,אז הוא אכן ביקש לדבר עם סגן השר.
התשובה פסלת.
תשובה ) :(2מי שביקש לדבר עם מישהו הוא בו של הפרקליט הבכיר ,ולא יתן להבין כי זהו הפרקליט הבכיר
בעצמו .זאת התשובה הכוה.
תשובה ) :(3אם מי שמוה לשופט הוא הפרקליט ,אז בו הוא בו של שופט ,וייתכן שהוא ביקש לדבר עם עוזר סגן
השר )לא ברור האם "עוזרו" זה עוזר השר או עוזר סגן השר( .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4אם בו של הפרקליט הוא זה שמוה לשופט ,אז אביו של השופט שמוה הוא פרקליט בכיר .התשובה
פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2

.15

בדוק כל תשובה:
תשובה ) :(1יתן להסביר את התהגותו של דוד על פי תיאוריה ב' – דוד הוא ילד החשב לבעל מזג קשה עוד מגיל
קטן ,ותוקפותו התגברה לוכח מצב חדש – מעבר לעיר חדשה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2יתן להסביר את התהגותו של אפרים באמצעות תיאוריה א' – התוקפות של אפרים ובעת מתסכול
כתוצאה מכך שאיו מצליח להסביר את עצמו .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3יתן להסביר את התהגותה של אליור על פי תיאוריה ג' – אליור מחקה את התהגותה האלימה של
עמליה ,כיוון שהתהגות זו זיכתה את עמליה בכבוד והערכה )היא מהיגה של כופיה( .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4את התהגותה האלימה של סיון לא יתן להסביר באמצעות אף אחת מהתיאוריות – לא ראה כי היא
תוקפית כתוצאה מתסכול ,כתוצאה ממצב חדש אליו קלעה או כתוצאה מרצון לחקות התהגות של מישהו אחר
שפועל באלימות .זו התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4
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.16

תשובה ) (1איה מדברת על העדפות האוכלוסייה ,אלא מציית כי מדובר בשתי אוכלוסיות שוות ,האחת שמגיעה
לחות בימי ראשון והאחרת שמגיעה בימים אחרים .לכן זו התשובה הכוה ,שכן היא איה רומזת על העדפתם של
האשים לעוגיות בצבע מסוים ,ואין בה כדי להחליש או לחזק את מסקתו של אבר.
צירוף של תשובות ) (4) ,(3) ,(2מספקות הסבר חלופי להעדפת העוגיות הכחולות:
האשים מעדיפים את העוגיות הכחולות לא בשל צבען אלא בשל טריותן – העוגיות הוורודות אפות רק בימי ראשון
ומאבדות מטריותן במהירות ,מכאן שלרוב יימכרו בימי ראשון .כמו כן ,אמר כי רוב הקוים מגיעים לחות ביום
שאיו ראשון ,כך שרובם מגיעים לחות כשהעוגיות הוורודות כבר אין טריות ולכן מעדיפים את הכחולות.
מכאן שהצבע הוא לא מדד להעדפתם של צרכי העוגיות ,והדבר מחליש את טעתו של אבר.
התשובה הכוה היא ).(1

.17

בקטע כתב" :מטרת החוק היה לפתור את העיוות הכלכלי הקיים ,לפיו גם כאשר מרוויחים הבכירים פי שלוש-
מאות מהעובד הזוטר בחברתם ,משכורתם קבועה ואיה תלויה כלל ברווחיות החברה ובתוצאותיה העסקיות."...
יוחאי טוען כי החוק איו משרת מטרה זו ,מכיוון שגם אם יוגבל שכר הבכירים לעד פי  50משכרו של העובד הזוטר,
דבר זה לא ימע מהם לקבל את משכורתם ללא תלות ברווחיות החברה ,כלומר ,גם כשהחברה מפסידה.
לפיכך ,המטרה האמיתית שהחוק משרת היא צמצום הפערים בין הבכיר בחברה לזוטר בחברה ,והחוק איו מתקן
את "העיוות הכלכלי הקיים" לפיו ירוויח הבכיר גם כאשר החברה מפסידה.
התשובה הכוה היא ).(1

.18

לפי הקטע ,וטים לחשוב כי גורמי התרבות קובעים את התשתית הכלכלית והחומרית ,אך מרקס קבע את המשפט
"ההוויה קובעת את התודעה" משום שחשב שהמצב הפוך ,כלומר ,התשתית הכלכלית והחומרית קובעת את
התרבות .התשתית הכלכלית והחומרית היא מבה הבסיס ,והתרבות היא מבה העל ,ומכאן שמשמעות המשפט
"ההוויה קובעת את התודעה" היא שמבה הבסיס קובע את מבה העל.
התשובה הכוה היא ).(2

.19

במשפט "מטחת היד תעיק לך חברה עם אדון פיאודלי; מוע הקיטור יעיק לך חברה עם קפיטליסט תעשייתי"
מרקס מדגים את העיקרון לפיו למרות השיויים שחלים מתקופה לתקופה ,שמרת החלוקה למעמד מצל ומעמד
מוצל .כשהחברה התפתחה טכולוגית והמציאה את מוע הקיטור השתה אופיו של המעמד המצל  -במקום
אדוים פיאודלים שולטים קפיטליסטים תעשייתיים ,אך בכל מקרה קיים מעמד מצל.
התשובה הכוה היא ).(1

.20

ההסבר של ההוגים האיטלקים הוא שדרך אידאולוגיות מושגת השפעה על התודעה ,וכך קבע האופן בו אשים
מתהגים ולכן קבעים גם יחסי הייצור .כלומר ,ההחה היא שהתרבות והתודעה )מבה העל( משפיעות על מבה
הבסיס של החברה ,ובמילים אחרות ,התודעה מעצבת את ההוויה.
התשובה הכוה היא ).(2

.21

בסיסמה "גרשו את השוטר שיושב לכם בראש!" השוטר מייצג את מגוי השיטור של המעמד השולט ,והסיסמה
קוראת להמוים להיפטר מתחושת האיום שמגוים אלה יוצרים אצלם .לפי ההוגים האיטלקים ,לא האיום בכוח
ישיר הוא שמאפשר את השליטה ,אלא השימוש באידאולוגיות .כלומר ,הסיסמה הקוראת להיפטר מה"שוטר"
)להפסיק לפחד מהשלטון( היא חסרת טעם כיוון שלא הפחד הוא זה שגורם למוצלים לאפשר את המשך יצולם.
התשובה הכוה היא ).(4
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.22

פערי מעמדות בין מעמד מצל למוצל קיימים בכל תקופה ,לפי מרקס ,ולכן זה איו ימוק לתחזיתו של מרקס בדבר
השיוי הצפוי בתקופה המודרית .לעומת זאת ,מרקס טוען כי הקפיטליזם יוצר תחרות פימית בין הבורגים
המהווה "יסוד של הרס עצמי"; המיכון יצר לכידות במעמד הפועלים שתאפשר להם ליצור תודעה משותפת
שתילחם בהיררכיה המעמדית; והמצב הכלכלי הירוד של הפועלים לא מאפשר להם להיות גורם צרכי ,מה שלפי
מרקס ימוטט את הבורגות.
התשובה הכוה היא ).(1

.23

תשובה ) :(2תיאוריית המטריאליזם הדיאלקטי מייחסת חשיבות לעולם החומר ובוחת דרך החה זו את המבה
החברתי שבו פועל האדם .כך גם המרקסיזם ,שעוסק באופן בו מבה הבסיס )החומר( קובע את מבה העל )עולם
הרוח( וכך מעצב את המבים החברתיים האושיים.
התשובה הכוה היא ).(2
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פרק 4

.1

) – injured (1פצע ,פגע
) – confused (2התבלבל
) – pleasure (3גרם האה
) - forced (4הכריח
כאשר הרוכב פל מהסוס הוא פגע יותר בגאוותו מאשר בגופו.
התשובה הכוה היא ).(1

.2

) - enclosed (1סגר
) - occupied (2כבש
) – retailed (3מכר
) - influenced (4הושפע
התיאוריות הפסיכולוגיות של יוג הושפעו מאוד מפרויד ,שהיה המורה שלו.
התשובה הכוה היא ).(4

.3

) – competed (1התחרה
) - collected(2אסף
) - opposed (3התגד
) - tasted(4טעם
המדיות הערביות התגדו לתכית החלוקה של האומות המאוחדות עבור פלשתיה.
התשובה הכוה היא ).(3

.4

) - rescue (1חילוץ
) - brick (2לבה
) - dose (3מה )של תרופה(
) - dial (4חוגה
תוודא שאיך לוקח יותר מהמה המומלצת של אטיביוטיקה; היא רעילה בכמויות גדולות.
התשובה הכוה היא ).(3

.5

) - relocate (1לשות מקום
) – rehearse (2לערוך חזרה
) - relapse (3להחליף
) - resume (4להמשיך
לשם הביטחון ,ארגון הטרור החליט לשות את מיקום המפקדה שלו בכל שלושה חודשים.
התשובה הכוה היא ).(1

ניב רווח פסיכומטרי
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) - boundaries (1גבולות
) - kidneys (2כליות
) - rabbits (3ארבים
) - parasites (4טפילים
כאשר הוא אימץ את החתלתולה הקטה שמצא בפח האשפה ,היו לה קרדיות ,תולעים וככל
הראה גם טפילים אחרים.
התשובה הכוה היא ).(4

.7

) - beneficial (1מועיל
) - insulating (2מבודד
) – prohibited (3אסור
) - fabricated (4מיוצר
על פי מספר חוקרים ,חלב עזים מועיל יותר לבריאות מאשר חלב פרה.
התשובה הכוה היא )(1

.8

) - predation (1טריפה
) - restoration(2שחזור
) - recitation (3דקלום
) - verification (4אימות
מיומות שחזור האומות מערבת יכולת לתקן את יצירת האמות ובו זמית לשמר את שלמותה
המקורית .
התשובה הכוה היא ).(2

.9

משמעות המשפט המקורי :התיים הם בין העתיקים והמפחידים במיי חיות הבר של פלורידה .תשובה )(1
שגויה מפי שמוסיפה טעה שבפלורידה יש מיים רבים של חיות בר עתיקות ומפחידות .תשובה ) (3שגויה מפי
שטועת טעה לגבי רוב המבקרים בפלורידה ,שמפחדים מהתיים .תשובה ) (4שגויה מפי שמוסיפה טעה
שתיי פלורידה הם העתיקים והמפחידים בעולם ,לא רק בפלורידה.
התשובה הכוה היא ).(2

 .10משמעות המשפט המקורי :יתכן שאדם בעל מת משכל מוכה יתקשה לבצע עבודה יצירתית ,אך
מת משכל מעל  ,120החשבת לגבוהה ,איה מבטיחה כישורים יצירתיים .תשובה ) (1שגויה מפי
שטועת בוודאות ליחס ישיר בין מת משכל ליכולת יצירתית .תשובה ) (2שגויה מפי שטועת שאף
אדם בעל מת משכל מוכה לא יכול לבצע משימות יצירתיות ,וכן טועת בוודאות שחלק מהאשים
בעלי מת המשכל הגבוהה אכן יכולים לבצע אותן .תשובה ) (3היא הכוה  -השכתוב הופך את סדר
המשפט ומתמקד ראשית באשים בעלי מת המשכל הגבוהה ,אך שומר על משמעות המקור.
תשובה ) (4שגויה מפי שמבטלת לחלוטין את האפשרות לקשר בין מת משכל ליצירתיות.
התשובה הכוה היא ).(3

ניב רווח פסיכומטרי
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 .11משמעות המשפט המקורי :ותר עדיין לראות אם העובדים החדשים שהחברה שכרה יפתחו את
הכישורים והתחכום החוצים בכדי להתמודד עם לחץ מהההלה הבכירה .תשובה ) (1שגויה מפי
שטועת שהלחץ מופעל רק על עובדים חדשים ,וכן שלחלקם יש את הכישורים והתחכום החוצים
– ביגוד למקור המציין רק אי-ודאות .תשובה ) (2היא הכוה  -השכתוב מפשט את הביטוי it
 remains to be seenלביטוי  ,is unclearומשה את  upper managementל.senior executives-
תשובה ) (3שגויה מפי שטועת לקשר סיבתי אפשרי בין הלחץ מלמעלה לבין פיתוח הכישורים
והתחכום .תשובה ) (4שגויה מפי שטועת שהעובדים החדשים הם אלו הממתיים לראות אם
יפתחו את הכישורים והתחכום.
התשובה הכוה היא ).(2
 .12משמעות המשפט המקורי :התרבות האושית ,כולל שפה ,ערכים ,אמות ,מדע וטכולוגיה ,היה
תוצר של יצירתיות אידיבידואלית שזכתה להכרה ,זכתה לגמול ,והועברה הלאה .תשובה )(1
שגויה כי היא מפחיתה משלמות המקור ואומרת שרק חלק מהתרבות האושית וצר על ידי הכרה,
תגמול או העברה של אחד מהתחומים .תשובה ) (2היא הכוה  -המקור מתאר תהליך של סיבה
ותוצאה :התרבות היא תוצאה של  .Xהשכתוב משה את היסוח קלות :התרבות כוללת מה שהיה
במקור  .Xתשובה ) (3שגויה מפי שמייחסת את ההכרה ,התגמול וההעברה-הלאה
לאידיבידואלים במקום להישגיהם היצירתיים .תשובה ) (4שגויה מפי שמגזימה וטועת
שהתרבות מורכבת מכלל ההישגים בתחומי שפה ,ערכים וכיו"ב – ולא רק אלו שזכו להכרה,
תגמול ,והעברה-הלאה.
התשובה הכוה היא ).(2
 .13בשורות  4-5כתוב" :בין  1935ל 1943 -הוא סיפק כמעט  8מיליון מקומות משרות למובטלים
במהלך השפל הגדול" ,כלומר ,בתקופה זו אשים רבים בארצות הברית היו מובטלים.
התשובה הכוה היא ).(2
 .14בפסקה השייה מוזכרים תחומים וספים בהם התכית סייעה כמו ביית בייים ,כבישים ,גשרים
וסיוע לתחומי החיוך והאורייות.
התשובה הכוה היא ).(3
 .15בשורה  19מצוין כי המוזיקאים ה"ל השתייכו ל ,FAP -כלומר ,אלו מוזיקאים של הFederal -

.Arts Project
התשובה הכוה היא ).(2
 .16בפסקה השייה מסופר שה WPA-בה כמות רבה של כבישים ,בייים וגשרים ,תיקן או שיפר
גשרים ,בייים ,פארקים ומסלולי חיתה .בוסף ,הוא סייע בפרויקטים של חיוך ואורייות ,תמך
באמות )כפי שמסופר בפסקה השלישית( ,ותרם לילדים זקקים .כלומר ,ה WPA-היה רב תועלת
עבור האמריקאים ,ילדים ומבוגרים ,בזמן השפל הכלכלי.
התשובה הכוה היא ).(4
 .17המחבר מזכיר את  Japinoהפיל על מת להראות עד כמה רחוק הלך פרויקט התאטרון על מת
לבדר ילדים בתקופת השפל .המילה המדגישה זאת היא המילה ) evenשורה "…and even :(23
"had one elephant, named Japino
התשובה הכוה היא ).(3

 .18בשורות  3-4כתב" :ב ,1974 -דווח על אבעבועות שחורות רק ב 5 -מדיות ,אולם אחת מהן הייתה
הודו ,שם הייתה התפרצות גדולה" .כלומר ,למרות שותרו רק  5מדיות מהן דווח על קיום
המחלה ,אחת מהמדיות הייתה הודו ,שם הייתה התפרצות גדולה ,דבר אשר מסביר למה הצליחו
למגר את המחלה רק ב.1980 -
התשובה הכוה היא ).(3
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- 20 -

פתרון סימולציה V

 .19שורה " :11הפעם הראשוה בהיסטוריה שמחלה הובסה" .כלומר ,אבעבועות שחורות הייתה
המחלה הראשוה שהצליחו להכחיד לחלוטין מכדור הארץ.
התשובה הכוה היא ).(4
 SARS .20ושפעת העופות מובאים כדוגמה לזיהומים שעלולים לגרום בעתיד למגיפה עולמית ,כפי
שמוסבר בהמשך השורה" :אם לא ייעצרו קרוב למקור ...יגרמו לחיידק להקיף את העולם תוך
שלושה שבועות מאירוע )ההדבקה( הראשון".
התשובה הכוה היא ).(1
 .21בשורות  13-14מצוין כי הדאגה העיקרית של קרן  Sevaהיא למוע מגיפה אשר תביא את העולם
לקיפאון .בוסף ,בשורה  17כתב שהסוד להכחדה של מגיפה היא גילוי מוקדם ותגובה מהירה.
כלומר ,יתן להבין מהפסקה השייה ש pandemicהוא למעשה זיהום שמתפשט.
התשובה הכוה היא ).(3
 .22שורות " :21-22ההלת גוגל ביקשה מבריליאט להוביל את הזרוע הפילטרופית החדשה
שלהם ."...כלומר ,הפרויקט הבא שלו הוא להוביל את המאמצים הפילטרופיים של גוגל ברחבי
העולם.
התשובה הכוה היא ).(4

ניב רווח פסיכומטרי
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פרק 5

.1

אם  55%מהתיוקות לא יכולים ללכת ,אחוז התיוקות בפעוטון שכן יכולים ללכת הוא  .45%אחד מכל חמישה
1
תיוקות שיכולים ללכת יכול גם לדבר ולכן אחוז התיוקות שיכולים ללכת ולדבר הוא = 9%
5
התשובה הכוה היא ).(3

⋅ . 45

.2

שי המספרים הראשויים היחידים בתחום המבוקש הם  31ו .37-אין זה משה מי מבייהם הוא  aומי הוא  bמכיוון
שבין אם ההפרש בייהם הוא  6או  , -6תוצאת העלאתו בריבוע היא .36
התשובה הכוה היא ).(4

.3

 BCDEהיה מקבילית ועל כן יתן לומר כי  BE = CD = 6ס"מ.
שטחו של המעוין שווה למכפלת שי אלכסויו חלקי  - 2לפיכך וכל למצוא את שטח המעוין:
AD ⋅ BE 4 ⋅ 6
=
= 12
2
2
אלכסויו של המעוין חוצים אותו לשי חלקים שווי שטח ,ומכאן ששטח משולש  BDEשווה לשטח משולש ABE

סמ"ר.

12
ושטחם שווה למחצית משטח המעוין ,כלומר ל= 6 -
2

סמ"ר.

תבון במקבילית  BD : BCDEאלכסון במקבילית ולכן מחלק אותה לשי משולשים שווי שטח.
מכאן ששטח משולש  CBDשווה גם לשטח משולש  , BDEכלומר ,שטחו  6סמ"ר.
מכאן שמרובע  ACDEמורכב משלושה משולשים שווי שטח ששטחם  6סמ"ר,
ולכן שטחו 6 ⋅ 3 = 18 :סמ"ר.
התשובה הכוה היא ).(3

.4

4x
פשט את האגף השמאלי של המשוואה באמצעות חוקי חזקות:
y
4x
מכאן את המשוואה= 2 :
y

= )  . 4x ⋅ ( y −1פשט

 .כפול את המשוואה ב y -וקבל . 4 x = 2 y :חלק את המשוואה ב 2 x -וקבל:

y
x
התשובה הכוה היא ).(2

= .2

.5

עליו למצוא את הטווח של מספר הכלבים בכלבייה ,ולכן חפש את מספר הכלבים המקסימלי והמיימאלי.
תון כי בכלבייה אין כלב ללא קולר או מחסום על הפה ולכן מספר הכלבים המקסימלי בכלבייה מתקבל כאשר אין
בה אפילו כלב אחד שיש לו גם קולר וגם מחסום על הפה ,כלומר ,לכל כלב יש או קולר או מחסום על הפה במצב זה
מספר הכלבים בכלבייה הוא. 15 + 20 = 35 :
מספר הכלבים המיימלי בכלבייה מתקבל כאשר יש חפיפה מקסימאלית בין הכלבים בעלי הקולר ובעלי המחסום על
הפה – כלומר ,כל  15הכלבים בעלי המחסום על הפה הם גם בעלי קולר ,ואז ותרים עוד  5כלבים להם יש קולר אך
אין מחסום .בסך הכל . 15 + 5 = 20
מכאן שמספר הכלבים בכלבייה ע בין  20ל. 35 -
התשובה הכוה היא ).(1
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.6

- 22 -

פתרון סימולציה V

 DE || ACועל כן זווית  BDEשווה לזווית  BAEוזווית  DEBשווה לזווית ) ACBזוויות מתאימות בין ישרים
מקבילים( .הזווית הישרה משותפת למשולשים  DBEו , ABC -מכיוון שמצאו כי גם  2זוויותיהם הוספות שוות
DB
2
2 1
=
יתן לקבוע כי מדובר במשולשים דומים .יחס הדמיון בין המשולשים הוא = =
AB 2 + 4 6 3

1
צלע המשולש הקטן )  ( DBלצלע המשולש הגדול פחות הצלע הקטה )  ( ADהוא
2
1
הצלע  BEמהווה
2

ולכן היחס בין

 .מכאן יתן להסיק כי אורך

מאורך הצלע  ECולכן אורכה הוא  xובהתאם לכך ,אורך הצלע  BCהוא  . 3xכדי למצוא את

שטח הטרפז יש למצוא את שטח המשולש  ABCוממו להחסיר את שטח המשולש  . DBEשטח המשולש ABC
2x
6 ⋅ 3x
 .שטח המשולש  DBEהוא = x
הוא = 9 x
2
2

 .שטח הטרפז הוא. 9x − x = 8x :

התשובה הכוה היא ).(1

.7

על פי חוקי חזקות ) = x a −b

xa
xb

( וכל לקבוע שהאגף הימי של אי השוויון שווה ל-

b −b

.a

b −b
 aשווה ל , a 0 = 1 -דבר אשר לא מקיים את המשוואה
במצב בו  0 < bוכל לראות כי  b = bועל כן הביטוי
b

a

ab

< .1

לעומת זאת ,במצב בו  b < 0וכל לראות כי ) ( −b) = bלדוגמא  ( ( −( 2)) = 2ועל כן הביטוי
2b

b −b

 aשווה ל-

) b −( − b

 . aמכיוון ש 1 < a -וכל להציב כל מספר במקום  bולראות שערך אגפה הימי של המשוואה התוה יהיה

כלומר ל-
גדול מ.1-
התשובה הכוה היא ).(2

.8

,a

סכום זוויות סביב מרכז מעגל הוא  360 °ולכן סכום הזוויות סביב מרכזי המעגל הגדול והמעגל הביוי הוא
 . 360° ⋅ 2 = 720°סכום זוויות במשולש הוא  180°ומכיוון שהמשולש הוצר בסרטוט היו ישר זווית סכום שתי
הזוויות החדות בו הוא  . 90°כדי למצוא את סכום הזוויות המבוקש יש לחסר מסכום הזוויות סביב מרכזי שי
המעגלים ה"ל את סכום הזוויות החדות )  .( 90°מכאן מצא כי α + β + δ + γ = 720° − 90° = 630°
התשובה הכוה היא ).(2

.9

60 + 100 160
=
ממוצען של שיר ומאיה בלבד הוא = 80
2
2
ממוצעם של שאר ילדי הכיתה חייב להיות גבוה מ 81-וזאת כדי לאזן את שיר ומאיה אשר מורידות את הממוצע.
התשובה הכוה היא ).(3

.10

תון כי חצי מפרחי הגיה ) 20פרחים( כחולים 32 .מפרחי הגיה אים צהובים ,כלומר  8מפרחי הגיה כן צהובים.
מכאן ,שמספר הפרחים הכחולים וצהובים הוא  20 + 8 = 28וזה מספר הפרחים שאים אדומים בגיה.
התשובה הכוה היא ).(4

 ,כלומר ,מוך מהממוצע הכיתתי ).(81
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ממחקיה לבימין יהיה מספר המחקים שלהם שווה .גדיר כי למירה יש  xמחקים .אם היא תעביר

2x
לבימין שליש ממחקיה יהיו לה
3

מחקים ,וזה גם יהיה מספר המחקים ברשות בימין .יח כי לבימין היו בהתחלה

x
x 2x
=  . y +עביר אגפים וקבל
 yמחקים .על פי התוים קבע כי
3
3
3
 3ממספר המחקים של בימין.
התשובה הכוה היא ).(3

.12
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=  . yמכאן ,שמספר המחקים של מירה גדול פי

אורך צלע הריבוע הוא  aולכן שטח הריבוע הוא  . a 2כדי למצוא את השטח הלבן בסרטוט יש למצוא את גודל
השטח הכהה ולחסרו משטח הריבוע .השטח הכהה הוא משולש ישר זווית מכיוון שהזווית  Dהיא אחת מזוויות
הריבוע ,השווה ל . 90° -במשולש ישר זווית שטח המשולש שווה למכפלת היצבים בו חלקי  2ולכן שטח המשולש
3a 2
3a 2
3a a
⋅
3a 2
הכהה הוא:
=  . 4 2 = 8 + 8גודל השטח הלבן שווה לשטח הריבוע פחות השטח הכהה ולכן גודלו
2
2
2
16

3a 2 13a 2
הוא
=
16
16
התשובה הכוה היא ).(1

. a2 −

.13

רדיוס המעגל  10ס"מ ועל כן היקפו  20πס"מ =  . 2πr = 2π ⋅ 10תון כי אורך הקשת המודגשת הוא  . 5πמצא
α
5π
1
=
בעזרת תון זה את גודל הזווית המרכזית השעת על הקשת )גדירה כ= :( α -
360 ° 20 π 4
זווית מרכזית השעת על קשת מסוימת גדולה פי  2מהזווית ההיקפית השעת על אותה הקשת ,ולכן גודל הזווית

 .כלומר . α = 90°

90°
 ADCהוא = 45°
2

 .כאשר מרובע חסום במעגל ,סכום כל שתי זוויות גדיות בו הוא  180°ועל כן

. β = 180° − 45° = 135°
התשובה הכוה היא ).(1

.14

יש לבדוק כל אפשרות בפרד באמצעות הצבת מספרים.
תשובה ) (1לא כוה כי כאשר שבר חיובי שערכו קטן מ 1-מועלה בריבוע ,תוצאת העלתו בריבוע קטה מהשבר עצמו
1
1
1 1
ולכן הביטוי איו כון ,לדוגמא. ( ) 2 ⋅ ( ) 2 < ⋅ :
2
4
2 4
a
b
תשובה ) (2מתקיימת מכיוון שתון כי  a < bועל כן ערך הביטוי <  1וערך הביטוי  < 1אך מכיוון ששי
b
a
האיברים חיוביים גם מתם היא כזו ולכן הביטוי גדול מ 0-וזו התשובה הכוה.
1
1
תשובה ) (3עשויה להיות כוה אך אם ציב =  bו-
4
2
תשובה ) (4לא כוה בשום מקרה מכיוון שמכפלת שבר חיובי הקטן מ 1-בשבר חיובי אחר הקטן מ 1-תהיה קטה
מכל אחד מהשברים בפרד.
התשובה הכוה היא ).(2

=  aראה כי התשובה לא מתקיימת בהכרח.
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כדי לפתור את התרגיל עליו להבין קודם כל את תועתם של השיים.
לאחר שטל מגיע לקודה  Bומסתובב הוא פוגש את תמיר שעדיין מצא בדרכו מ A-ל .B-מכאן יתן להסיק כי הדרך
המשותפת שעברו השיים שווה למרחק הסיעה בין  Aל B-וחזרה או למעשה ,פעמיים המרחק בין  Aל.B-
כעת ,עליו למצוא מה המרחק אותו עוברים טל ותמיר ביחד בשעה ולחלקו ב .2-זהו המרחק בין  Aל.B-
תון כי טל וסע במהירות  100קמ"ש ,ותמיר וסע במהירות  50קמ"ש .מכאן שטל עבר  100ק"מ עד לפגישה ותמיר עבר
 50ק"מ .ביחד עברו השיים  150ק"מ .חלק את התוצאה ב 2-וקבל  75ק"מ.
התשובה הכוה היא ).(3
\

.16

ברבע השעה הראשוה לסיעתה הספיקה רכבת  2לעבור ב 3-תחות )מכיוון שזמן הסיעה בין תחה לתחה הוא 5
דקות( .בתחת השוק הורידה הרכבת  5וסעים ,בתחת התעשייה הורידה הרכבת  9וסעים ובתחת התרבות
הורידה הרכבת  7וסעים .מספר הוסעים שהורידה הרכבת ב 15-הדקות הראשוות לסיעתה הוא . 5 + 7 + 9 = 21
התשובה הכוה היא ).(3

.17

הוסע שעלה על קו  1והתחרט יכול לרדת בתחת התעשייה ומשם להמשיך עם רכבת קו  .2היות שתחת האומות
מצאת אחרי קודת ההחלפה ,וידוע לו שהוסע החליף את הקו ,הרי שהוא לא יוכל להגיע אל תחת האומות.
התשובה הכוה היא ).(1

.18

הציר האופקי מציג את מרחקה של כל תחה מהתחה הקודמת לה .מכיוון שתחות המשטרה ,האצטדיון
והאויברסיטה הן התחות אשר מצאות במרחק תחה אחת לפי תחת שדה התעופה מרחקן מתחה זו הוא
מיקומה של תחת שדה התעופה על הציר האופקי ,כלומר  8ק"מ.
התשובה הכוה היא ).(4

.19

תחת המרכול מצאת במרחק  6.5ק"מ מהתחה המרכזית ,ותחת המרפאה במרחק  9.5ק"מ מתחת המרכול,
כלומר,
אם המסלול בין התחה המרכזית לתחת המרפאה הוא קו ישר המרחק בין התחות הוא  16ק"מ )וזה גם המרחק
המקסימלי האפשרי(:
 6.5ק"מ
 9.5ק"מ

המרפאה

התחה
המרכזית

המרכול

המרחק המיימלי מתקבל כאשר מיקומה של תחת המרפאה מצא בכיוון מוגד לכיוון הסיעה בו סעה הרכבת
מהתחה המרכזית לתחת המרכול .במצב כזה המרחק בין התחה המרכזית לתחת המרפאה הוא  3ק"מ:
 6.5ק"מ
המרכול

התחה
המרכזית
המרפאה

 9.5ק"מ

אם כך ,הטווח בו יכולה להימצא תחת המרפאה מהתחה המרכזית קטן מ 16-ק"מ וגדול מ 3-ק"מ.
התשובה הכוה היא ).(1

.20

אם בכל תחה יורדים מרכבת  1בדיוק חצי מהוסעים יתן להסיק כי לפי הורדת הוסעים בתחת התעשייה היו
ברכבת  18וסעים )מכיוון ש 9-וסעים ירדו( .בתחת הבקעה ירדו  6וסעים ,לכן מספר הוסעים ששארו ברכבת
לאחר הורדת הוסעים ולפי העלאת הוסעים החדשים הוא  .6מצאו כי לתחת התעשייה הגיעו  18וסעים ומכאן
יתן להסיק כי מספר הוסעים שעלו על הרכבת בתחת הבקעה הוא . 18 − 6 = 12
התשובה הכוה היא ).(2
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פרק 6

.1

) – replace (1להחליף
) - balance(2לאזן
) – expect (3לצפות ,לקוות
) - know(4לדעת
בובות אדם משמשות בסרטים כדי להחליף את השחקים בסצות מסוכות.
התשובה הכוה היא ).(1

.2

) - farther (1רחוק יותר
) - former (2קודם  /ראשון
) - easier (3קל יותר
) - inner (4פימי
הגישה למידע קלה הרבה יותר עכשיו כשכמות עצומה של ספרים זמיים באיטרט.
התשובה הכוה היא ).(3

.3

) - forced (1מוכרח
) - insane (2משוגע
) - produced (3מיוצר
) – sober (4פיכח )לא שתוי(
אלכוהוליסטים אוימיים היו ארגון שעוזר לאלכוהוליסטים להפוך פיכחים.
התשובה הכוה היא ).(4

.4

) - surroundings (1סביבה
) - disagreement (2ויכוח ,אי הסכמה
) - tragedy (3טרגדיה
) - promise (4הבטחה ,להבטיח
למרות חוסר ההסכמה בין שתי המפלגות הדומיטיות בקואליציה ,בסופו של דבר רוב הציגים
הצביעו בעד ההצעה.
התשובה הכוה היא ).(2

ניב רווח פסיכומטרי
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) – appliances (1מוצרי חשמל
) - pulses (2דופק ,פעימה
) - recipes (3מתכוים
)ִ - towers (4מגדָ לים
כאשר יוצאים לקות מקרר או מזגן ,כדאי להשוות מחירים בין מספר חויות מוצרי חשמל גדולות.
התשובה הכוה היא ).(1

.6

) - surrendered (1כע
) - emerged (2הגיח
) - suspected (3חשד
) - refined (4זיקק
חשוב שישראל תהל משא ומתן עם אויביה מבלי להיראות כאילו כעה לדרישות שלהם.
התשובה הכוה היא ).(1

.7

) - comprehend (1להבין
) - contend (2לטעון ל ,...להיאבק
) - scent (3להריח
) - condemn (4לגות ,להרשיע
אל תגה דבר מסוים מבלי לחקור את הבעד והגד בוגע אליו.
התשובה הכוה היא ).(4

.8

) - mythological (1מיתולוגי
) - methodical (2יסודי
) - mystical (3מיסטי
) – transcendental(4שמקורו איו בעולם
שרלוק הולמס היה בלש טוב מכיוון שהיה מאוד שיטתי בחקירות שלו.
התשובה הכוה היא ).(2

.9

משמעות המשפט המקורי :למרות שהקגורו הוא היוק האוסטרלי המהיר ביותר ,הוא לא מהיר
ברגל כמו היען ,שהיא ציפור .תשובה ) (1שגויה מפי שמוסיפה טעה שהקגורו הוא היוק המהיר
בעולם כולו ,ושיש דבר שקרא "יען אוסטרלית" .תשובה ) (2שגויה מפי שמשווה בין קגורו לבין
כלל הציפורים .תשובה ) (3היא הכוה  -הבת המקור תלויה בביטוי  on footשפירושו "רגלית,
ברגל" .תשובה ) (4שגויה מפי שטועת שהיען היא הציפור המהירה באוסטרליה ,בעוד המקור כלל
לא קושר את היען לאוסטרליה.
התשובה הכוה היא ).(3
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.10

משמעות המשפט המקורי :אשים שהם בעלי משמעת עצמית ,מסודרים ויצריים הם בעלי סיכוי
מוך יותר לפתח את מחלת אלצהיימר .תשובה ) (1שגויה מפי שטועת שהתכוות ה"ל יכולות
לעזור לאדם שכבר לקה במחלה .תשובה ) (2שגויה מפי שמוסיפה טעה שהתכוות ה"ל לקויות
אצל רוב האשים שכבר סובלים מהמחלה .תשובה ) (3שגויה מפי שמוסיפה טעה שהמחלה
משפיעה לרעה על התכוות ה"ל .תשובה ) (4היא הכוה  -השכתוב משתמש בפועל predict
שפירושו כאן הוא "לחזות" – לא במובן של אדם החוזה דבר כלשהו ,אלא במובן של דבר מסוים
המעיד על סבירותו העתידית של דבר אחר .במקרה זה ,מדובר בהרגלים המעידים על סבירותה
העתידית של מחלת אלצהיימר.
התשובה הכוה היא ).(4

.11

משמעות המשפט המקורי :פסיכולוגים כיום מאמיים שתכוות האישיות הייחודיות של אדם אין
משתות הרבה במהלך חייו .תשובה ) (1שגויה מפי שהופכת את הממוצע למוחלט בטעה שתכוות
אישיות כלל אין יתות לשיוי .תשובה ) (2שגויה מפי שעוסקת ביכולתם של הפסיכולוגים עצמם
לשות תכוות אישיות של אדם .תשובה ) (3שגויה מפי שמוסיפה טעה בדבר הדיון בין פסיכולוגים
היום לפסיכולוגים בעבר .תשובה ) (4היא הכוה  -השכתוב מחליף את "מובחן" ל"ייחודי" ואת
"תכוות אישיות" ל"אישיות" .הביטוי  largely unchangedפירושו "כמעט ללא שיוי".
התשובה הכוה היא ).(4

.12

משמעות המשפט המקורי :כיום ,אבי חן סיתטיות וצצות באותה מידה כמו כל האבים
הטבעיות פרט למשובחות שבהן )הטבעיות( .תשובה ) (1היא הכוה  -הבת המשפט תלויה בהבת
שמות העצם  gemstoneו jewel-שמשמעותם כאן היא בעצם רדפת :שיהם פירושם "אבי חן".
השכתוב מחליף בין הביטויים "הטוב ביותר" לבין "מהאיכות הגבוהה ביותר" ,בין "סיטטי"
ל"מזוייף" ,והמשפט החדש מבטא את הרעיון לפיו אבים מלאכותיות לעולם לא יוכלו לצוץ כמו
אבים אמיתיות מהאיכות הגבוהה ביותר .תשובה ) (2שגויה מפי שמתייחסת למומחי אבי חן
וטועת שיתן באופן מוחלט להבחין בין אבים מלאכותיות לאבים אמיתיות .תשובה ) (3שגויה
מפי שטועת שהצגתן של האבים היא שגורמת לבלבול בין מלאכותיות לאמיתיות .תשובה )(4
שגויה מפי שטועת שאבי חן מלאכותיות מאיכות גבוהה לא ופלות באיכותן מכל סוגי האבים
הטבעיות ,כשידוע לו שאבים טבעיות מהסוג המשובח ביותר איכותיות יותר מאבים
מלאכותיות.
התשובה הכוה היא ).(1

.13

המשפט בו מופיע הצירוף היו" :כאשר מתבקשים לגלות את זהותו של הסופר האמריקאי שמכר הכי הרבה
ספרים בכל הזמים ,יתן לחשוב על הסופר הגדול ג'ון סטייבק ...או אולי לחש שזהו ארסט המיגווי,
וויליאם פולקר או פ .סקוט פיצג'רלד ."...כלומר ,המילים  turn toבהקשר הזה מופיעות במשמעות של
ל"לחשוב על".
התשובה הכוה היא ).(2

.14

לאור הכתוב בתחילת הפסקה ,בה מצוין כי אשים לרוב יחשבו על סופרים מוכרים ,קלאסיים או מודריים
כמו המיגווי או סטיבן קיג ,המילה "כן" משמשת לצורך הדגשה ,מפי שהתשובה ,שהסופר האמריקאי
שפרסם הכי הרבה היה ד"ר סוס ,היא מפתיעה ולא צפויה.
התשובה הכוה היא ).(1

.15

לפי הפסקה השלישית ,ד"ר סוס התחיל לכתוב ספרים לקוראים מתחילים מכיוון שהוא יסה לזכות
בהתערבות )הוא התערב שהוא יצליח לכתוב ספר שמספר המלים בו לא עולה על  .(50בפסקה מסופר
שהאדם איתו הוא התערב אמם מעולם לא שילם את הכסף ,אולם ד"ר סוס התחיל מאז לכתוב ספרים
לקוראים מתחילים.
התשובה הכוה היא ).(3
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.16

גם בשורה ") 12גם כתב וגם אייר"( וגם בשורה ") 17ד"ר סוס כתב ואייר  44ספרי ילדים"( מסופר כי ד"ר
סוס גם אייר את הספרים שכתב.
התשובה הכוה היא ).(1

.17

בהיתן הרשימה הארוכה של הישגיו של ד"ר סוס שמוצגת לפי כן ,אפשר להבין כי הטקסט וקט לשון
המעטה ,והכווה ב" "not badהיא לכך שהישגיו של ד"ר סוס הם למעשה מרשימים מאוד.
התשובה הכוה היא ).(2

.18

הקטע מציין באופן ספציפי כי העובדה שפפסי לא הקשיבו לד"ר מוסקוביץ )שהציע להם לייצר מגוון
טעמים( מצערת עבורם ,ולא באופן כללי .כלומר ,פפסי יכולים היו להרוויח הרבה כסף אם הם היו
מקשיבים לעצתו של ד"ר מוסקוביץ .הדבר מגובה בדוגמאות שמובאות בפסקה הבאה הממחישות איך
עצותיו של ד"ר מוסקוביץ הגדילו את הכסותיהן של חברות אחרות ששכרו את שירותיו.
התשובה הכוה היא ).(2

.19

מהמשך המשפט )"הוא תן את מגוון הרטבים לאלפי אשים ,ולאחר מספר חודשים היו לו הררי תוים .לאחר יתוח
זהיר הוא הבין ש ("...יתן להסיק שהכווה היא לתת את הסוגים השוים לאשים רבים ,לבחון את תגובותיהם ולתח
את המידע שהתקבל.
התשובה הכוה היא ).(3

.20

על פי שורות  ,18-20מתוך שלושת הטעמים העיקריים שאשים וטים לאהוב )רגיל ,חריף וצ'אקי( ,רוטב
צ'אקי לא מכר על ידי שום חברה )"רוטב צ'אקי לספגטי לא היה קיים בשוק"( ,ולכן מרקי קמפבל )יצרי
רוטב פרגו( שיווקו ומכרו אותו בהצלחה )"פרגו מילאו את הפער הזה בשוק"( .מכאן יתן להבין ששי
הטעמים האחרים )רגיל וחריף( ככל הראה כבר הוצעו בשוק לפי שמוסקוביץ החל בסקר השוק.
התשובה הכוה היא ).(2

.21

מטרת הטקסט היא להדגים כיצד רעיוותיו של מוסקוביץ השפיעו על הגיוון בשוק שאחו מכירים כיום.
לאורך הטקסט מתוארים מקרים בהם מוסקוביץ הציע להוסיף טעמים חדשים לאלו הקיימים ובכך סייע
לחברות )או יכול היה לסייע ,במקרה של פפסי( להגדיל את הכסותיהן.
התשובה הכוה היא ).(4

.22

המהפכה שיצר ד"ר מוסקוביץ היא ההבה שאשים שוים אוהבים טעמים שוים ואין אוכל מושלם .זו גם
הסיבה לכך שהוא יסה להשיק מוצרים חדשים באמצעות סקרי שוק ,על מת להבין את טעמו המגוון של
הציבור ,והמליץ לחברות כמו פפסי לא להתקבע על מוצר אחד ולהיח שהוא מושלם בעייי כולם.
התשובה הכוה היא ).(2
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פרק 7

.1

התקדרות היא תהליך בו דבר מה הופך לחשוך יותר ,כשם שהתמתות היא תהליך בו דבר מה הופך למתון יותר.
היתממות היא העמדת פי תם.
אדם מפולפל וטה להתפלפלות.
מי ששוהה זמן רב במקום אחד ומתעכב ,מבצע את הפעולה השתהות.
התשובה הכוה היא ).(3

.2

מפה משמשת כדי לווט ,כשם שגשר משמש כדי לחצות )הר ,חל ,תהום וכו'(.
לאבק שטיח זו פעולה שמטרתה לקות את השטיח.
יתן לזרוע טע.
יתן להמציא פטט.
התשובה הכוה היא ).(3

.3

דישון היא פעולה שועדה לגרום למשהו )צמח( לצמוח יותר טוב ,כשם שהשחזה היא פעולה שמאפשר למשהו )סכין(
לחתוך יותר טוב.
הפקעה היא הוצאת דבר מרשותו של אדם ,ולרכוש זה להפוך דבר מה לרכושו של אדם.
השתמטות היא לחמוק ממילוי חובה.
הקלדה היא לחיצה על מקשים במקלדת ,והדפסה היא פעולת הכתיבה במכות הכתיבה או תוצאת הפעולה הזו.
התשובה הכוה היא ).(4

.4

מי שילגמו יבצעו את הפעולה גמיעה ,כשם שמי שיתרו יבצעו את הפעולה קפיצה.
מי שיכפרו יקו עצמם מחטא ומאשמה ,וסליחה היא פעולה של מחילה על חטא ואשמה.
מי שיבישו יגרמו לאחר לחוש כלימה )בושה(.
מי שיחגגו יערכו מסיבה.
התשובה הכוה היא ).(4

.5

מעטפה סגורה היא מעטפה חתומה ,כשם שבקבוק סגור הוא בקבוק פקוק.
טלוויזיה כבויה היא טלוויזיה שאיה פועלת.
אטם הוא דבר שיכול לאטום דבר אחר וכך לגרום לו להיות אטום.
ארכיון הוא בית גזים לתעודות ומסמכים ישים ,שכל אחד מהם גוז )גז משמעו לאצור ,לצבור(.
התשובה הכוה היא ).(4

.6

מי שמבצעים אימוץ הופכים להיות הורים ,כשם שמי שמבצע רכישה הופך להיות בעלים.
תפקידם של השמאים הוא לבצע הערכה.
אם חותים יבצעו שיפור ,הם כבר לא יהיו במצב זה.
אפרוחים מבצעים בקיעה מביצים )היא לא גורמת להם להפוך לאפרוחים ,כיוון שגם לפיה הם היו אפרוחים(.
התשובה הכוה היא ).(3
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.7

תשובה ) :(1לפי הפסקה ,עדיף להסתכל על כל עכבה כבעיה ולא כעל התפתחות לטובה שיש להשלים עם קיומה,
משום שהסתכלות על העכבה כבעיה מעודדת את האדם לפעול כגדה ,וכך יש לו יותר סיכוי להתגבר עליה .זו
התשובה הכוה.
תשובה ) :(2המשפט "כל עכבה לטובה" רואה בתוצאת העכבה דבר טוב ,אך לא רואה בעכבה עצמה דבר טוב .כמו
כן ,לפי הקטע ,קיטת גישה של "כל עכבה לטובה" בעת היתקלות במכשולים וקשיים היא זו שיכולה להכשיל את
האדם ולא העכבה עצמה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3בקטע לא אמר כי חוסר המעש מוביל ליצירת עכבות ,אלא שהסתכלות על עכבות כדבר טוב מוביל
לחוסר מעש .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4לפי הקטע ,אין להשלים עם קיומה של עכבה כיוון שגישה זו גורמת לחוסר מעש ,אך לא כיוון שהוא לא
יצליח להתגבר עליה .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(1

.8

אלעד ממשיל את עמדותיהם השוות של יובל ועודד לוויכוח על כיוון תועת גופים שמימיים :אם תועתם ראית
שוה מקודות מבט שוות ,הרי שקשה לומר מי ע לעבר מי .כל שיתן לומר הוא שהגופים הללו עים.
באופן דומה ,יובל ועודד טועים לצדקתם כיוון שהם רואים את הוויכוח שגלע בייהם מקודות מבט שוות .כפי
שלא יתן לשפוט מי מהגופים ע לעבר השי ,כך לא יתן לשפוט מי מהם צודק – אלעד רומז לכך שהשיפוט תלוי
בקודת המבט .לפיכך ,אלעד לא יכול להכריע בושא.
שים לב כי אלעד לא טוען ששיהם צודקים ,כפי שבמשל לא קבע כי גם העומד בשמיים וגם העומד בארץ צודקים,
אלא שלא יתן להכריע מי מבייהם צודק )המשל מציג את קודת המבט של העומדים בארץ ובשמיים ,ואת הדברים
כפי שהם רואים אותם ,אך לא אמר בו כי הדברים כפי שהם רואים אותם הם האמת( .לכן לא יתן לומר שתשובה
) (4כוה.
התשובה הכוה היא ).(2

.9

לפי הפסקה ,כשהגוף חשף לגורם לחץ הוא מפעיל מגוים שקשורים לשרידה בטווח הקצר  -ייצור ארגיה מהיר
ותגובה מיידית .באותו זמן ,לא פועלים מגוים הקשורים לשרידה בטווח הארוך  -אגירת ארגיה ,גדילה ,שימור
ובייה של הגוף .מכאן שהישרדות בטווח הקצר והישרדות בטווח הארוך הן שתי המטרות המוגדות המתוארות
בפסקה.
התשובה הכוה היא ).(3

.10

לפי הפסקה ,הסטרוקטורליזם לא חוקר מקרים ספציפיים )כמו מילה מסוימת או שפה מסוימת( ,אלא רוצה לתח
היבטים הוגעים למערכת כולה )מה מאפיין כל שפה באשר היא( .לכן ,הסטרוקטורליסט לא ירצה לחקור מה מטרת
החוקים של משחק ספציפי )תשובה  (1או את ההיסטוריה של משחק ספציפי )תשובה .(3
גם השאלה "מהם משחקי הספורט האהודים ביותר בעולם" )תשובה  (4איה מעיית את הסטרוקטורליסט ,משום
שהיא לא וגעת למאפייים המשותפים לכל משחקי הספורט.
לעומת זאת ,השאלה "אלו מרכיבים דרשים כדי להפוך פעילות ספורטיבית למשחק תחרותי" וגעת בדיוק לתחום
העיין של הסטרוקטורליסט ,משום שהיא מחפשת את המרכיבים המאפייים כל משחק ספורט.
התשובה הכוה היא ).(2
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תשובה ) :(1העובדה שהמלפפון מוע ספיגה של חלק מהויטמיים בעגבייה יכולה להסביר מדוע התושבים שאוכלים
גם מלפפוים וגם עגביות לא זכו להשפעה החיובית של העגביות במיעת מחלת הטפת  -הגיוי שזה מה שיקרה אם
אותם ויטמיים שהמלפפון מוע את ספיגתם אחראים למיעת המחלה .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(2אם למלפפוים אין כל ערך תזותי אזי לא הייו צפויים לראות כל הבדל בין שתי קבוצות האוכלוסייה
המתוארות בשאלה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3מאחר שמדובר על אחוז החולים בטפת מתוך כל אחת מהקבוצות שבדקו ,אין זה משה אם באחת
הקבוצות יש יותר אשים מאשר בקבוצה השייה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4לפי תשובה זו ,מי שאוכל עגביות ירצה לאכול פחות מלפפוים .מכאן יתן לשער שאפילו תושבי העיר
שוהגים לאכול מלפפוים לצד העגביות יאכלו יחסית מעט מלפפוים ,דבר שלמעשה עשוי לצמצם את ההבדל בין
שתי הקבוצות )בשתיהן אוכלים בעיקר עגביות( וזה לא יכול להסביר את ההבדל שמצא במצב הבריאותי של שתי
הקבוצות .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(1

.12

תשובה ) :(1אם כל הבתים בעיר מלומה צבעו במקור בסגול אך חלקם השתו לוורוד ,הדבר מעיד על כך שהבתים
שוים זה מזה באופן אקראי ולא בשל רצון של קבוצה מסוימת )עשירי העיר( לבדל עצמה בצורה חיצוית מיתר
תושבי העיר .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2אם גם עשירי העיר וגם יתר תושבי העיר מעדיפים כלבים מסוג לברדור ,אין זה ביטוי לרצון של עשירי
העיר לבדל את עצמם מיתר התושבים .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3אם מכויות עשירי העיר צבועות בצבע שוה מזה של יתר תושבי העיר ,הדבר מעיד על דרך וספת בה
עשירי העיר מסים לבדל עצמם מיתר התושבים ,ובכך מחזק את מסקתה של אביבה .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(4אם עשירי העיר שולחים את ילדיהם לבתי ספר בהם יש ייצוג לכל סוגי האוכלוסיות ,הדבר דווקא
מחליש את מסקתה של אביבה שכן מכאן יתן להסיק שהם לא מעוייים לבדל עצמם מיתר תושבי העיר .התשובה
פסלת.
התשובה הכוה היא ).(3

.13

תשובה ) :(1לפי הפסקה ,גם מדיות עשירות במאגרי מים טבעיים סובלות ממחסור במי שתייה )כמעט כמו מדיות
שבהן מעט מאגרי מים טבעיים( ,וזאת משום שהתיעוש הוביל לזיהום של ההרות ומי התהום ולשיוי במחזורי
הגשמים .כלומר ,למרות שבמדיות האלה יש תפוצה רחבה של מאגרי מים ,אין בהן זמיות גבוהה של מי שתייה
בשל מצבם של מאגרי מים אלה .מכאן ,שזמיות מי השתייה תלויה במצבם של מאגרי המים לא פחות מאשר
בתפוצתם .התשובה משתמעת מהפסקה ולכן פסלת.
תשובה ) :(2בפסקה אמר שהמדיות העשירות במאגרי מים טבעיים סובלות ממחסור מי שתייה ברמה המתקרבת
לזו של מדיות מדבריות .כלומר ,הן סובלות ממחסור במי שתייה מעט פחות מהמדיות המדבריות או מעט יותר
מהמדיות המדבריות .יתן להבין שמדובר במחסור מעט פחות חמור מזה שבמדיות המדבריות ,משום שהמשך
הפסקה בא להסביר את התופעה ,והוא מתייחס לתהליך שבו המחסור במי השתייה במדיות עשירות במאגרי מים
הלך והחריף .התשובה משתמעת מהפסקה ,ולכן פסלת.
תשובה ) :(3לפי הפסקה ,מה שפגע במאגרי המים הטבעיים במדיות העשירות במאגרי מים הוא ההיסטוריה
הארוכה של התיעוש במדיות אלה .הכווה היא שבמדיות אלה הייתה תעשייה במשך זמן רב יותר  -ולכן היו לה
השפעות רבות יותר  -ולא שהתעשייה בהן מזיקה יותר משום שהיא ישה יותר .התשובה איה משתמעת מהפסקה,
ולכן זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(4כשג'וס מסבירה את המחסור במי שתייה שהתפתח במדיות העשירות במאגרי מים היא מתייחסת
להשפעה שהייתה לתעשייה על מחזורי הגשמים .מכאן ,שהשיוי במחזורי הגשמים החמיר את המחסור במי
השתייה ,כלומר ,מחזורי הגשמים משפיעים על כמות מי השתייה הזמיים .התשובה משתמעת מהפסקה ,ולכן
פסלת.
התשובה הכוה היא ).(3
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בדבריו של סירל ,המכוה העומדת למבחן טיוריג מושווית לאדם דובר אגלית ,שיכול להיראות לצופה חיצוי כדובר
סיית ,למרות שהוא איו כזה .כלומר ,המכוה יכולה להיראות כבעלת ביה מלאכותית למרות שהיא איה כזאת.
תשובה ) :(1סירל לא טוען ששי הגורמים חייבים לדבר באותה שפה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2דבריו של סירל אים מתייחסים למכוות שיש להן ביה מלאכותית ,אלא למכוות שרק ראה כאילו יש
להן ביה מלאכותית  -בסיפור על האדם דובר האגלית ,אפשר לטעות ולחשוב שהאדם דובר סיית "אך זה כמובן לא
כון" .לכן ,לא יתן להסיק מדבריו דבר על מכוות בעלות ביה מלאכותית .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3מבחן טיוריג מדבר על מצב בו אדם מסה לזהות מי אדם ומי מכוה ,וכלל איו עוסק בשאלה אם
תפקיד המזהה תון לאדם או למכוה ,ואם קיים יתרון למי מהם .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4כמו שיתן לגרום לאדם שאיו דובר סיית להיראות כמי שדובר סיית )אם ותים לו ספר הוראות
באגלית שמסביר כיצד לעות לשאלות בסיית( ,כך יתן לגרום למכוה שאין לה ביה מלאכותית לדבר כמו אדם
תבוי .זו התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4

.15

תשובה ) :(1אשים אים מאמיים שרבה התועלת על הזק ,כלומר ,הם מאמיים שהזק בכך רב יותר .העובדה
שמאגר כזה יכול להביא לחשיפת סוכים משטרתיים איה מוגדת לדעתם אלא תומכת בה ,והמילה "למרות" איה
במקומה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2אשים מאמיים שרבה התועלת על הזק .העובדה שהמאגר לא צפוי לגרום לחשיפת סוכי משטרה ,לא
מוגדת לדעתם אלא תומכת בה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3אשים אים מאמיים שהזק רב על התועלת ,כלומר ,לדעתם יש יותר תועלת .סיבה לכך יכול להיות
העובדה שהמהלך לא צפוי לגרום זק – לא יגרום לחשיפת סוכים משטרתיים .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(4אשים אים מאמיים שהזק רב על התועלת ,כלומר ,לדעתם יש יותר תועלת .העובדה שהמאגר עלול
להביא לחשיפת סוכים משטרתיים איה מסבירה את דעתם ,אלא מוגדת לה ,והמילה "מכיוון" איה במקומה.
התשובה פסלת.
תשובה הכוה היא ).(3

.16

תשובה ) :(1העובדה שאדם שוהג לצפות בטלובלות לא תקל בתגובות מזדהות מעידה כי הדעה על טלובלות הפכה
שלילית יותר ולא שלילית פחות .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2לפי תחילת המשפט :כיום לא כל אדם שאיו והג לצפות בטלובלות תקל בתגובת עויות  -ובמילים
אחרות :אדם שאיו צופה בטלובלות לא חשב כיום לחריג .המשך המשפט מתאים :יתן להסיק כי הדעה החיובית
כלפי טלובלות הייתה פחות פוצה .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3העובדה שאדם שוהג לצפות בטלובלות לא מקבל תגובות עויות דווקא מעידה שהדעה על טלובלות
הפכה חיובית יותר ולא חיובית פחות .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4העובדה שאדם שמתגד לצפייה בטלובלות לא מקבל תגובות מזדהות מעידה שהדעה השלילית על
טלובלות התמתה .אם כך ,אין זה הגיוי לומר שהדעה השלילית על טלובלות התחזקה  .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2
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.17

תשובה ) :(1אם איי מוותר על פגישה איתך בימי רביעי ,לא הגיוי שהייתי הולך למסיבה ביום רביעי לו הייתי מיח
מראש שלא תהיה שם .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2אין יגוד בין העובדה שאי מחבב רק מעטים ממכריו של יעקב לבין זה שלא הייתי מגיע למסיבה שלו
)אילו הייתי חושב שגם אתה תבוא( .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3העובדה שלעולם איי מוותר על פגישה איתך בימי רביעי לא מסבירה מדוע הייתי בא למסיבה של יעקב
גם אם לא הייתי חושב שתהיה שם .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4אמם אי מחבב הרבה ממכריו של יעקב  -ולכן הגיוי שארצה לבוא למסיבה בכל מקרה ,אבל אם לא
הייתי חושב שאתה תבוא לשם  -לא הייתי בא למסיבה ,וזאת משום שהמסיבה ערכה ביום שבו אי תמיד רוצה
לפגוש אותך .זו התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4

.18

תשובה ) (1דווקא מחזקת את המסקה ,שכן היא מראה מקרה וסף שבו מצא קשר בין רמת האתגר המחשבתי
)לימודים ברמה גבוהה יותר( לרמת הפעילות המוחית .התשובה פסלת.
תשובה ) (2מספקת הסבר חלופי לממצאים :מלכתחילה האשים שעסקו במקצועות הדורשים חשיבה ברמה גבוהה
היו בעלי פעילות מוחית רבה יותר ,ודבר זה לא גרם עקב עיסוקם במקצוע שדורש חשיבה .זו התשובה הכוה.
תשובה ) (3איה מוסיפה דבר ,בהחלט ייתכן שרופאים שוים מאתגרים עצמם ברמות שוות .התשובה פסלת.
תשובה ) (4גם היא מחזקת את המסקה  -היא מראה שההבדל ברמת הפעילות המוחית איו מולד ועל כן עולה
הסבירות שהוא ובע מגורם חיצוי כמו רמת האתגר השוה .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2

.19

לפי הפסקה השייה ,מסר הופך לתת הכרתי כאשר העין איה מסוגלת להבחין בו.
המסר אפקטיבי אם הוא מתחבר לרגש חיובי כלשהו או קשור בחסך של מקבל המסר.
חסך  -משמעו שמקבל המסר מצא במצוקה מסוימת )חסר לו משהו(.
ההתאמה לדעות הפוליטיות של מקבל המסר איה רלווטית – להיפך ,בפסקה השלישית מופיעה דוגמא בה מסר תת
הכרתי אפקטיבי השפיע על מקבליו ושיה את דעותיהם הפוליטיות.
התשובה הכוה היא ).(4

.20

תשובה ) (1איה כוה שכן המילה "חולדות" עשויה לקשר את המסר "לכו לישון" עם רגש שלילי ,וכך לגרום לצופים
לא ללכת לישון .כלומר ,זה כן יכול להסביר את תוצאות היסוי.
תשובה ) (2כוה שכן לפי הפסקה השייה ,כדי שמסר תת-הכרתי ישפיע הוא צריך להתקשר לחסך או לרגש חיובי.
אם הבדקים לא היו עייפים ,לא היה להם חסך בשיה וזו יכולה להיות הסיבה מדוע המסר לא השפיע.
תשובה ) (3איה כוה משום שכתוביות המוצגות למשך שבריר שיה בלבד מהוות מסר תת-הכרתי ,ולמסרים תת-
הכרתיים יכולה להיות השפעה ,לפי היסויים של ויקארי וולטקמפ.
תשובה ) (4איה כוה שכן אם הבדקים לא התבוו בסרט ,הם לא קלטו את המסר התת-הכרתי ,וזה אכן מסביר
למה הם לא הלכו לישון אלא המשיכו ביומם כרגיל.
התשובה הכוה היא ).(2

.21

"האחרוים" הם אלה שלא שתו זמן רב ,כלומר ,וצר אצלם חסך בוזלים.
התשובה הכוה היא ).(4
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התשדיר יצר קשר בין המילה  ,Ratsשמעוררת רגש שלילי ,לבין דמותו של אל-גור ,ובכך יסה לייצר רגש באופן
מלאכותי .זאת ,בדומה לאופן בו וצר רגש מלאכותי ביסוי של ולטקמפ ,על ידי יצירת קשר בין המילה "לשתות"
לבין המילה "אהבה" ,המעוררת רגש חיובי.
התשובה הכוה היא ).(3

.23

ההבדל בין היסוי של ולטקמפ לבין התשדיר המתואר בפסקה השלישית הוא ההקשר הרגשי בו הוצג המסר:
השימוש במילה המעוררת רגש שלילי ) –Ratsחולדות( קישר רגש שלילי לתמותו של אל גור שהוצגה בתשדיר ,ואילו
השימוש במילה "אהבה" בקישור למסר "לשתות" ביסוי של ולטקמפ קישר למסר רגש חיובי.
בשתי הדוגמאות היה שימוש במילים ולא בתמוות ולכן תשובה ) (1פסלת.
התשובה הכוה היא ).(3
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פרק 8

.1

מספר ראשוי הוא המספר המתחלק בעצמו וב 1-בלבד .על כן ,יתן לקבוע כי אין מספר וסף אשר יתן לחלק בו את
 aולקבל מספר שלם.

התשובה הכוה היא ).(1
.2

שטחו של ריבוע שווה להעלאה בריבוע של אורך צלעו .אם שטח ריבוע מסוים הוא  36סמ"ר יתן
להסיק כי אורך צלעו הוא  6ס"מ .הצורה שתתקבל לאחר חיבור שי הריבועים היא המלבן
המופיע בסרטוט משמאל.
כפי שיתן לראות ,אורכו של המלבן  12ס"מ ורוחבו  6ס"מ .מכאן ,שהיקפו הוא  36ס"מ.
התשובה הכוה היא ).(2

.3

יתן להגדיר את מספר הבות בחתוה של אלי כ x -ואת מספר הבים כ . 4x -ההפרש בין מספר הבות למספר
הבים הוא  . 3xמכיוון ש x -הוא מספר שלם יתן לקבוע כי  3xמתחלק ב . 3 -האפשרות היחידה העוה על התאי
היא . 36
התשובה הכוה היא ).(3

.4

סתכל על הסרטוט וראה כי לפי חוקי זוויות בישרים מקבילים:

 . α + γ + 180 − β = 180עביר אגפים וקבלα = β − γ :
התשובה הכוה היא ).(1

.5

משקה הארגיה מכיל  40%משקה פלאים ,ועל כן ,אם גדיר את כמות משקה הארגיה במשקה המכיל ליטר וזל
40
⋅  . xלאחר הכפלת המשוואה במכה משותף  100וחלוקת שי האגפים ב 40-קבל:
פלאים כ X-ראה כי= 1 :
100
1
100
=  , xכלומר,
2
40

.x = 2

התשובה הכוה היא ).(2
.6

מצא את ) $(14על פי התון השי . $(14) = $(14 + 1) = $(15) :מכיוון ש 15-מתחלק ב 5-יתן לקבוע כי
 $(15) = 15 − 5 = 10ומצא כי . $(14) = 10
באותו אופן מצא כי ) . $(8) = $(9) = $(10מכיוון ש 10-מתחלק ב 5-יתן לקבוע כי  $(10) = 10 − 5 = 5ועל כן
$(14) 10
=
 . $(8) = 5מצא כי = 2
)$(8
5
התשובה הכוה היא ).(2

.7

.

אם  x < xיתן לקבוע כי  . x < 1אם  y < y 2יתן לקבוע כי  . 1 < yמסיבה זו יתן לפסול את תשובות ) (1ו(4)-
שכן ,על פיהן  . y < xסתכל על תשובה מספר  2וראה כי אם מחלקים את שי אגפי אי השוויון

ב) y -כזכור y ,מספר חיובי אשר חלוקה בו לא תהפוך את סימן אי השוויון( מתקבל . x < 1
התשובה הכוה היא ).(2
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תון כי  aו b -הם מספרים שלמים .עוד תון כי  . 6a + 1 = b 2כלומר. b = 6a + 1 ,
כדי לפתור את התרגיל עליו להציב מספר שלמים וחיוביים ,החל מהקטן ביותר ) (1במקום  aולראות האם עבורו
מתקבל  bשלם.
עבור  a = 1מתקיים . b = 7
עבור  a = 2מתקיים . b = 13
עבור  a = 3מתקיים . b = 19
עבור  a = 4מתקיים . b = 25כלומר  . b = 5זהו הערך המיימלי האפשרי עבור .b
התשובה הכוה היא ).(3

.9

פשט את הביטוי בעזרת חוקי חזקות x 2a +1 ⋅ y 2a +1 = 1 :ומכאן= 1 :

2 a +1

)  . (xyלפי התון  1 < x, yאו יודעים

שהביטוי  x ⋅ yגדול מ . 1 -מספר השוה מ 1 -ומועלה בחזקה כלשהי יהיה שווה ל 1 -רק אם החזקה היא אפס ,לפי

1
הכלל. x 0 = 1 :מכאן שבתרגיל זה החזקה שווה לאפס ,ומכאן 2a + 1 = 0 -ולכן
2
התשובה הכוה היא ).(3

.a = −

.10

מיכאל עבר בכל החדרים שמתחלקים במספרים מ 2 -ועד  . 13לפיכך ,החדרים ששארו חשוכים הם כל החדרים אשר
מספרם לא מתחלק באחד המספרים המצאים בתחום זה.
המספרים היחידים שלא יתחלקו באחד המספרים בתחום זה הם מספרים ראשויים ,אשר יכולים להתחלק רק בעצמם
או ב. 1 -
מכאן שבחדרים שמספרם הוא מספר ראשוי בתחום  14 − 26לא דלק האור.
המספרים הראשויים המצאים בתחום זה הם 19 , 17 :ו . 23 -בסה"כ  3מספרים.
התשובה הכוה היא ).(3

.11

על פי התרשים יתן לראות כי רועי סיים את שלושת חלקי הטריאתלון בזמן הקצר ביותר ,ולכן הוא בהכרח סיים את
הטריאתלון כולו בזמן הקצר ביותר.
התשובה הכוה היא ).(2

.12

2
אביתר סיים את החלק של רכיבת האופיים ב 40 -דקות ,כלומר ב-
3
 16ק"מ.
כידוע ,דרך = מהירות ⋅ זמן  ,מכאן וכל למצוא את המהירות לאחר שחלק את הדרך בזמן,

שעות .תון כי אורך מסלול רכיבת האופיים הוא

16 16 ⋅ 3
=
כלומר  24קמ"ש =
2
2
3
התשובה הכוה היא ).(3

.13

.

דרך
ידוע כי דרך = מהירות ⋅ זמן  ,כלומר,
זמן

= מהירות .

תון כי מסלול השחייה הוא הקצר ביותר ,וכמן כן ,יתן להבחין על פי התרשים כי הזמן שלוקח לרועי לסיים את פרק
השחייה הוא הרב ביותר.
מכאן ,שמהירותו בחלק השחייה היא האיטית ביותר מבין שלושת החלקים.
התשובה הכוה היא ).(1
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רועי סיים ראשון את שלב השחייה ,התחיל את שלב רכיבת האופיים לאחר  30דקות מתחילת התחרות .אלון התחיל את
שלב רכיבת האופיים לאחר  40דקות מתחילת התחרות ואביתר התחיל את שלב רכיבת האופיים לאחר  50דקות.
אולם ,לאחר  50דקות רועי סיים את שלב רכיבת האופיים ,כך שהיו שי מתחרים על המסלול .לאחר  55דקות הגיע גם
יר לשלב רכיבת האופיים ,כאשר אלון ואביתר עדיין היו בו ,ואז היו על המסלול  3מתחרים בו זמית.
מכאן ,שמספר המתחרים המקסימלי אשר היו בו זמית על מסלול רכיבת האופיים הוא . 3
התשובה הכוה היא ).(3

.15

מצא את זוויות  BACו ABC-כביטוי של  . βתון כי  BDחוצה את זווית . ABC
מכאן שזווית  ABDשווה לזווית ) DBCאשר תוה בסרטוט כ ( β -ועל כן גם הזווית
 ABDשווה ל . β -משולש  ABDהוא משולש שווה שוקיים .במשולש שווה שוקיים
זוויות הבסיס שוות זו לזו ועל כן גם גודל הזווית  BADהוא . β
מצא את  αבאמצעות חישוב סכום זוויות במשולש . α + 2β + β = 180° :ABC
בודד את  αוקבל. α = 180° − 3β :
התשובה הכוה היא ).(1

.16

יתן לבות רדיוסים ממרכז המעגל לקודות  Eו , F -כך שוצרות שתי זוויות ישרות בין הרדיוסים לבין צלעות
המשולש )אם סמן את מרכז המעגל ב O -אז אלו זווית  OEBוזווית  .( OFBכך וצר מרובע בו  3זוויות ישרות
)מרובע  ,( OEBFלכן גם הזווית הרביעית )זווית  Oשהיא זווית מרכזית( היא בהכרח ישרה.
זווית  αהיא זווית היקפית ששעת על אותה קשת כמו הזווית המרכזית שוצרה ,לכן היא שווה למחצית ממה,

90
כלומר ל= 45° -
2
דרך וספת :משולש  ABCהוא משולש שווה שוקיים וישר זווית ועל כן כל אחת מזוויות הבסיס שלו היא . 45°
.

משולשים  CDFו AED -הם משולשים שווי שוקיים מכיוון ששי קטעים היוצאים מקודה המצאת מחוץ למעגל
ומשיקים לו הם קטעים שווים באורכם.
180 − 45
.
מציאת זוויות הבסיס בכל אחד מהמשולשים שווי השוקיים= 67.5° :
2
יתן למצוא את זווית  αבאמצעות חיסור הזוויות  ADEו CDF -מ. 180 − 2 ⋅ 67.5° = 45° : 180° -
התשובה הכוה היא ).(4

.17

ערך הביטוי  12x −1שווה תמיד ל 1-מכיוון שלא משה כמה פעמים המספר  1כפל בעצמו ,התוצאה תישאר זהה בכל
מקרה.
x
הביטוי  2 x + 1הוא אי זוגי עבור כל שלם .כאשר  -1כפל בעצמו מספר אי זוגי של פעמים ערך הביטוי הוא .-1
חשב את תוצאת התרגיל התון. 12 x −1 − ( −1) 2 x +1 = 1 − ( −1) = 1 + 1 = 2 :
התשובה הכוה היא ).(2

.18

שטח משולש שווה לבסיסו כפול גובהו חלקי  .2גובהו של המשולש הוא  12ס"מ ,ועל מת ששטח המשולש יהיה 120

z ⋅ 12
בסיסו צריך להיות = 120 ) 20
2
הוא  ,3ולכן שיעור ה x -של קודה  Bהוא  . 20 + 3 = 23שיעור ה y -הוא  ,0מכיוון שהקודה מצאת על ציר ה.x -
התשובה הכוה היא ).(2
ומכאן  z , z = 20הוא אורך הבסיס( .שימו לב ששיעור ה x -של קודה A

ניב רווח פסיכומטרי
.19
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יתן לראות כי המכפלה של  6ב 7-מביאה לתוצאה של  ,42ומכאן כי בתרגיל הכפל התון ותר לכפול את  6בB-
ולהוסיף את היתרה  .4שים לב כי ספרת המאות בתוצאת תרגיל הכפל היא  .1לפיכך B ,יכול להיות  1או .2
אם  Bשווה ל ,2-אז קבל כי  Aשווה ל , – 4-דבר היוצר סתירה עם התון האומר כי  Bו A-הין ספרות עוקבות .מכאן
ש B-שווה ל 1-וכתוצאה מכך A ,שווה ל .0-חשב ומצא כי . B A = 10 = 1
דרך וספת באמצעות משוואה:
וכל לכתוב את התרגיל כמשוואה וכך למצוא את העלמים:
 6 ⋅ 7 + 6 ⋅ B ⋅ 10 = 2 + A ⋅ 10 + 100ומכאן. 42 + 60B = 10 A + 102 :
ציב  B = A + 1וחשב:
42 + 60( A + 1) = 10 A + 102
42 + 60 A + 60 = 10 A + 102
102 + 60 A = 10 A + 102
חסר משי הצדדים  102וקבל כי . 60 A = 10 A

ומכאן ש A = 0 :ו B = 1 -ולכן. B A = 10 = 1 :
התשובה הכוה היא ).(1
 .20הצירופיים האפשריים אשר יוצרים  2מספרים עוקבים הם ) . (5,6) ,(4,5) ,(3,4) ,(2,3) ,(1,2סה"כ  5אפשרויות .מכיוון
שסדר קבלת המספרים לא משה יתן לומר כי גם הצירופים ) (6,5) ,(5,4) ,(4,3) ,(3,2) ,(2,1מציגים בפיו מספרים
עוקבים .כלומר ,בסה"כ יש  10אפשרויות לקבלת  2מספרים עוקבים .סך הצירופים הקיימים מזריקת  2קוביות הוא
10
5
הוגות הוא  . 6 ⋅ 6 = 36ההסתברות לקבלת  2מספרים עוקבים בהטלת שתי הקוביות הוא:
=
36 18
התשובה הכוה היא ).(1

.

