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פרק 1
.1

)  regret (1להצטער
)  relate (2לקשור ,להתייחס
)  record (3להקליט
) – remind (4לזכור
ההופעה הזו היתה כה מרהיבה ,אני שמח שמישהו היה ש על מנת להקליט את זה בוידאו.
התשובה הנכונה היא ).(3

.2

)  suddenly (1לפתע
) – eventually (2בסופו של דבר
)  modestly (3בצניעות
) – responsibly (4באחריות
כל חבריה הסתתרו בביתה וכשהיא נכנסה ה קפצו לפתע וצעקו "מזל טוב".
התשובה הנכונה היא ).(1

.3

)  benefit (1יתרו#
)  literature (2ספרות
)  appetite (3תיאבו#
) – liberty (4חירות
ספרי קומיקס לא נחשבי בדר $כלל כספרות טובה מאוד ,למרות שהמכירות מצליחות מאוד.
התשובה הנכונה היא ).(2

.4

)  nourish (1להזי,#לטפח
)  impress (2להרשי
) – distract (3להסיח )דעתו של אד(
) – negotiate (4לשאת ולתת
חשוב לטפח את הגו& ,השכל והנפש של ילד א ברצונ $שיתפתח להיות מבוגר מצליח.
התשובה הנכונה היא ).(1

.5

)  merger (1מיזוג
)  revenge (2נקמה
)  suspicious (3חשוד
) – trace (4עקבה
ההפסדי מה סבלה החברה בשני הרבעוני האחרוני כפו על הבעלי להסכי למיזוג ע
תאגיד גדול.
התשובה הנכונה היא ).(1
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)  promotes (1מקד ,מסייע
)  confines (2מגביל
)  disputes (3מחלוקת
) – possesses (4בבעלותו ,ברשותו
אכילת ממתקי ,גלידה וג'אנק פוד מקדמת ריקבו #של השיניי ובריאות לקויה.
התשובה הנכונה היא ).(1

.7

)  mimic (1לחקות
)  classify (2לסווג
)  resign (3להתפטר
) – commute (4להחלי& ,לנסוע באופ #קבוע
א הייתי זוכה בלוטו ,הדבר הראשו #שהייתי עושה היה להתפטר מעבודתי.
התשובה הנכונה היא ).(3

.8

)  cultivated (1לטפח
)  betrayed (2נבגד
)  dull (3משעמ
) – tangible (4ממשי
התמקדותו בלימודי על פני משחק הופכת את ג'ק לילד משעמ" ,א $עשויה להוכיח עצמה
כשימושית בעתיד.
התשובה הנכונה היא ).(3

.9

משמעות המשפט המקורי :לרוב האופניי יש  18או  21הילוכי ,א $לאופניי יקרי מסוימי יש יותר .תשובה )(1
שגויה מפני שמשנה לטענה לפיה רק לאופניי יקרי יש  18או  21הילוכי .תשובה ) (3שגויה מפני שטוענת טענה
בדבר מספר ההילוכי הנדרש לרוכבי אופניי מנוסי .תשובה ) (4שגויה מפני שטוענת שמחיר האופניי תמיד עולה
ע מספר ההילוכי .במקור ,לא ידוע מה משפיע על המחיר מתחת ל 21הילוכי .תשובה ) (2נכונה כיוו #שמתייחסת
לאפשרות שלאופניי יהיו יותר מ 21הילוכי א ה יקרי .זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(2

 .10משמעות המשפט המקורי :ווירג'יניה וול& מפורסמת בעיקר בזכות פיתוחה את הכתיבה בשיטת "זר התודעה" ,א$
מחקרי אקדמיי עדכניי אודות עבודתה מתמקדי בנושאי הפמיניסטיי ונושאי המודע*תהמעמדית שבה.
תשובה ) (1שגויה מפני שמוסיפה טענה לפיה רק עבודתה המאוחרת של וול& דנה בנושאי הנ"ל ,וכ #טענה שעובדה זו
כמעט ולא ידועה .תשובה ) (2שגויה מפני שמוסיפה טענה שהמחקרי האקדמיי ה החושפי את עצ העובדה
שוול& התעסקה בנושאי הנ"ל .תשובה ) (4שגויה מפני שמוסיפה טענה בדבר החשיבות היחסית בי #הישגיה של וול&.
תשובה ) (3נכונה כיוו #שחוזרת על המשפט המקורי בסדר שונה .זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .11משמעות המשפט המקורי :א לפני מאה שני היה זה מוטעה להניח שבני אנוש לעול לא יגיעו לירח ,אפשרי לטעו#
את אותו דבר כיו לגבי חיזויי לפיה המי #האנושי לעול לא ילמד לחיות בשלו על כדור האר .+תשובה ) (1שגויה
מפני שטוענת טענה לגבי עצ הקיו של חיזוי של הגעה לירח או שלו עולמי ,בעוד שהמקור מתייחס רק ליכולת
לחזות חיזויי כאלה .תשובה ) (2שגויה מפני שבניגוד למקור טוענת באופ #מוחלט ששלו עולמי אכ #יתקיי ,ובעתיד
הקרוב .תשובה ) (3שגויה מפני שאומרת כי בלתיאפשרי לחזות את ההיתכנות של מסע בחלל כפי שבלתיאפשרי
לחזות את היכולת האנושית לשלו עולמי .מידע זה לא מופיע במשפט המקורי.
תשובה ) (4נכונה כיוו #שחוזרת על הנאמר במשפט המקורי בסדר שונה .זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(4
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 .12משמעות המשפט המקורי :למרות שהתחזיות נבדלות אחת מ #השנייה ,הדעה השלטת היא שהטמפרטורות בעול
תמשכנה לעלות .תשובה ) (1שגויה מפני שמשנה לטענה שכול מסכימי שהטמפרטורה תעלה )בעוד המקור מציי#
שזו רק הדעה השלטת( ,ושאיההסכמה נעוצה בכמות המדויקת של העלייה .תשובה ) (3שגויה מפני שמוסיפה טענה
לפיה יש החוזי שהעול יתקרר .תשובה ) (4שגויה מפני שמוסיפה טענה בדבר התחזיות של יכולתנו להתמודד ע
עליית החו.
תשובה ) (2נכונה כיוו #שחוזרת על הנאמר במשפט המקורי .זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .13הטקסט מציג את הבעיה )הצפת מידע( ובפסקה האחרונה מציע פתרו #כיצד לטפל בבעיה זו.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .14בפסקה הראשונה מתוארת הכמות העצומה של הבחירות שיש בידינו לעשות כיו ומובאות דוגמאות )אמזו #וגוגל( על
מנת להמחיש זאת.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .15כאשר נאמר כי בידי הציידי הקדמוני היו הבחירות "נא"" ,בינוני" ו"עשוי היטב" הכוונה היא למידת העשייה של
הבשר שה צדו )זו הגזמה ,כמוב ,#מאחר שהיו ,קרוב לוודאי ,בחירות נוספות שהיה עליה לעשות .הכוונה היא
לעובדה שלא היו בידיה בחירות רבות ביותר(.
התשובה הנכונה היא ).(3
" .16הצרכ #המודרני שותה מידע כמו נקטר מ #האלי" – המשפט נאמר בנימה צינית ,ורומז לכ $כי הצרכ #המודרני
נלהב מדי לצרו $מידע ולא מרס #את עצמו .עמדה זו מומחשת בהמש $הפסקה ,כאשר שפע המידע מתואר כמבלבל,
ושאיכות הפלט )ההחלטה( אינה עולה ע הגדלת כמות הקלט )שפע המידע(.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .17על פי הקטע החלק החשוב ביותר בפתרו (most of all) #הוא להפני את העובדה שלהגיע להחלטה מושלמת היא
שאיפה לא מציאותית ) .(unrealistic aspirationכלומר ,מספיק להגיע להחלטה סבירה ולהיות מרוצה ממנה.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .18הטאג' מאהל נבנה בתור אתר קבורה לאשתו של .Shah Jahan, Mumtaz Mahal
התשובה הנכונה היא ).(2
 .19לא נית #להסיק מהקטע שהטאג' מאהל הוא אתר התיירות הפופולארי ביותר בעול.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .20בטקסט כתוב כי הארכיטקטורה המוגולית משלבת אלמנטי מהסגנונות הפרסיי ,עותומאניי ,הודיי
ואיסלאמיי.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .21המחבר מזכיר את  1000הפילי על מנת להמחיש לקורא את קנה המידה העצו של הפרויקט.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .22המשורר משווה את הטאג' מאהל לדמעה מכיוו #שהוא נבנה מתו $תחושת עצב על אירועי משפחתיי טראגיי,
למשל :מות אשתו האהובה של .Shah Jahan
התשובה הנכונה היא ).(2
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פרק 2
.1

360°
בשאלה נתו #משושה משוכלל .על פי הנוסחה ,זווית במצולע משוכלל שווה ל
n
360°
כל זווית פנימית בו שווה ל = 180 o − 60 o = 120 o
6

 . 180° −במשושה  6צלעות ולכ#

 . 180° −אנו יודעי א כ #שזווית  AFEשווה ל 120

מעלות .בנוס& ,אנו יודעי שצלע המשושה  FEשווה לצלע המשושה  AFשכ #מדובר במשושה משוכלל שכל צלעותיו
שוות זו לזו .על פי נתו #זה ,משולש  AEFהוא משולש שווה שוקיי שזווית הראש בו שווה  120מעלות .זווית  αהיא

180 − 120 60
=
זווית בסיס במשולש שווה השוקיי  FAEומכא #שווה ל = 30°
2
2
במשולש שווה שוקיי שוות זו לזו.
התשובה הנכונה היא ).(2
.2

 .זאת מכיוו #שזוויות הבסיס

את המספרי במכנה נוכל להפו $למספרי בחזקת  2וכ $נקבל:

12 ⋅ 2 2 ⋅ 3 2 ⋅ 4 2 ⋅ 5 2 ⋅ 6 2 12 ⋅ 2 2 ⋅ 3 2 ⋅ 4 2 ⋅ 5 2 ⋅ 6 2
=
9 ⋅ 16 ⋅ 36
32 ⋅ 4 2 ⋅ 6 2
= 12 ⋅ 2 2 ⋅ 5 2 = 1 ⋅ 4 ⋅ 25 = 100

 .כעת ,נוכל לצמצ את המונה והמכנה ונקבל:

12 ⋅ 2 2 ⋅ 32 ⋅ 4 2 ⋅ 5 2 ⋅ 6 2
2

2

2

3 ⋅4 ⋅6

.

התשובה הנכונה היא ).(1
.3

כפי שנית #לראות בסרטוט ,כאשר נמצאת נקודה מחו +למעגל ייתכנו  2קטעי בלבד אשר יוצאי
מנקודה זו ומשיקי למעגל.
התשובה הנכונה היא ).(2

.4

נחשב כמה דייסה אכלה ענת .א כמות הדייסה בסיר הייתה השל לפני שסבתא חילקה לנכדיה דייסה ,נוכל למצוא

1
את מה שנשאר בסיר לענת א נחסר מ  1את כל מה שחולק לדני ויוסי .יוסי קיבל
6

מהדייסה בסיר או לאחר

9
4
3
מהדייסה בסיר .יוסי קיבל מהדייסה בסיר או לאחר הרחבת השבר
הרחבת השבר
8
24
24
3 1 24 − 9 − 4 11
= −
=
נקבל שהחלק שקיבלה ענת שווה ל
8 6
24
24
דייסה מיוסי.

מהדייסה בסיר .כ$

 . 1 −מכא ,#ענת קיבלה יותר דייסה מדני וג יותר

התשובה הנכונה היא ).(2
.5

כדי לפתור את התרגיל עלינו להציב כל אחת מהתשובות בנפרד ולבדוק הא היא מקיימת את הנתוני.
יש לשי לב כי אגפה השמאלה של המשוואה נמצא בתו $ער $מוחלט ועל כ #א מתקיי  7 − 3x < −3יהיה ערכו
המוחלט של הביטוי גדול מ .3מכא ,#שנית #להציב מספרי אשר מקיימי את אי השוויוני  7 − 3x < −3ו
. 3 < 7 − 3x
תשובה ) (1נציב  x = 0ונקבל  . 3 < 7 − 3 ⋅ 0כלומר  . 3 < 4הצבה זו מתקבלת ועל כ #התשובה לא נכונה.
תשובה ) (2נציב ) x = ( −2ונקבל ) . 3 < 7 − 3 ⋅ ( −2כלומר  . 3 < 13הצבה זו מתקבלת ועל כ #התשובה לא נכונה.
תשובה ) (3נציב ) x = ( 3ונקבל ) . 3 < 7 − 3 ⋅ (3כלומר  . 3 < − 2הצבה זו לא מתקבלת ועל כ #זו התשובה הנכונה.
תשובה ) (4נציב ) x = ( 4ונקבל ) . 3 < 7 − 3 ⋅ (4כלומר  . 3 < − 5הצבה זו מתקבלת ועל כ #התשובה לא נכונה.
התשובה הנכונה היא ).(3
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 .6שטח משולש שווה לבסיסו כפול הגובה לבסיס חלקי .2
הגובה לצלע  ADזהה לגובה הטרפז  ,ABEDולצלעו
הארוכה של המלב ,#כלומר ל  AD .ABהוא ג בסיס
המשולש וג צלעו הקצרה של המלב .#שטח המלב #שווה
לצלעו הקצרה כפול צלעו הארוכה ,כלומר ל . AB⋅ AD

AB⋅ AD
שטח המשולש שווה ל
2

 ,כלומר למחצית משטח המלב .#מכיוו #ששטח

6
המלב #נתו #ושווה ל  6סמ"ר ,שטח המשולש  ADEשווה ל = 3
2
התשובה הנכונה היא ).(3

סמ"ר.

x−4
 .7על פי הנתוני ,יעל קנתה  8מסטיקי במחיר שהוא מספר של וקיבלה  4שקלי עוד& .מכא,#
8

הוא מספר

x−1
של .בנוס& ,נתו #שיעל קנתה  11חטיפי אנרגיה במחיר שהוא מספר של וקיבלה  1שקלי עוד& .מכא,#
11
ג כ #מספר של .כעת נוכל להציב את המספרי שבתשובות ונראה שבהצבה של  , x = 100נקבל:
x − 1 99
x − 4 100 − 4 96
=
וג = 9
=
=
= 12
11
11
8
8
8
התשובה הנכונה היא ).(2

הוא

 .א& תשובה אחרת אינה מקיימת את הנתוני.

 .8נתו #כי  aו  bה מספרי שלמי וחיוביי" .כדי לפתור את השאלה עלינו להציב מספר במקו  aכ $שער $הביטוי
 a − 1יהיה שווה למספר של וחיובי.
נציב בנפרד כל אחת מהתשובות ונבדוק את התכנותה:
תשובה  %1עבור  a = 1יהיה ער $הביטוי  a − 1שווה ל  0 . 1 − 1 = 0אינו חיובי ועל כ #התשובה לא נכונה.
תשובה  %2עבור  a = 8יהיה ער $הביטוי  8 − 1מספר לא של ועל כ #התשובה לא נכונה.
תשובה  %3עבור  a = 9יהיה ער $הביטוי  9 − 1שווה ל  . 3 − 1 = 2תשובה זו יכולה להתקיי .במידה ותשובה  4לא
מתקיימת זו התשובה נכונה.
תשובה  %4עבור  a = 4יהיה ער $הביטוי  4 − 1שווה ל  . 2 − 1 = 1תשובה זו יכולה להתקיי והיא ג מציגה ער$
 aאפשרי הקט #מתשובה ) .(3זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(4
.9

כאשר המונה שווה למכנה ,היחס ביניה הוא  ,1ולכ #א שטח הפני שווה לנפח ,היחס ביניה שווה ל  .1יחס של 1
בטמפרטורה של  240°דורש כ  15דקות אפייה.
התשובה הנכונה היא ).(2

 .10נית #לראות כי עבור כל אחת מהטמפרטורות הנתונות ,הקו המתאר אות #חות $את הקו המציי #אפייה במש30 $
דקות ,ולכ #בכל אחת מהטמפרטורות נית #לאפות את הלח במש 30 $דקות.
התשובה הנכונה היא ).(4

30
 .11מכיוו #שהזמ #תלוי ביחס בי #שטח הפני לנפח ,נחשב את היחס= 1.5 :
20
כאשר התנור פועל בטמפרטורה של  ,240°וזמ #זה הוא  5דקות.
התשובה הנכונה היא ).(4

 .הזמ #הנמו $ביותר לאפייה מתקבל
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2 3
 .12בשברי ,ככל שהמונה יותר גדול והמכנה יותר קט ,#ער $השבר גדול יותר .לדוגמא< :
4 4
נשאר קבוע והמונה )שטח הפני( גדל ,ער $השבר כולו יגדל ,כלומר יחס שטח הפני לנפח יגדל .ב  ,220°ככל שיחס
זה גדל ,זמ #האפייה נמו $יותר ,ולכ #זמ #האפייה יקט.#
התשובה הנכונה היא ).(2

 .לכ ,#א המכנה )הנפח(

 .13נית #לראות כי משולש  AEDהוא משולש ישר זווית המורכב מהזוויות  . 30°,60°,90°ידוע כי במשולש מסוג זה היחס

1
בי #הצלע אשר נמצאת מול הזווית שגודלה  30°לבי #היתר הוא
2
הצלע  ADהוא  3ס"מ .מכיוו #ש ADהוא ריבוע כל הצלעות בו שוות באורכ #אחת לשניה ועל כ #היקפו הוא  4פעמי
אורכה של הצלע  .ADהיק& המשולש  ABCDהוא 12 :ס"מ = . 4 ⋅ 3
התשובה הנכונה היא ).(1
 .14ההפרש המקסימלי בי a #ל b-הוא ההפרש בי #המספר הדו ספרתי האפשרי הקט #ביותר ביחד ע המספר הדו ספרתי
האפשרי הגדול ביותר .המספר הדו ספרתי הקט #ביותר הוא  10וכאשר זהו ערכו של אחד הנעלמי ,ערכו של הנעל
השני יהיה ) 90מכיוו #שסכומ של  10ו 90הוא  .(100במצב שכזה ההפרש בי #שני הנעלמי הוא  .80בכל מקרה
כאשר נגדיל את ערכו של הנעל הקט #מבי #השניי ערכו של הנעלי הגדול ייקט #ובהתא לכ $ג ההפרש בי #שני
המספרי יקט.#
התשובה הנכונה היא ).(2
 .15נחשב את כמות העלי המינימלית שיכולה להיות בגינתו של דולב .אנו יודעי שדולב קנה  10עצי משני סוגי
לפחות .מספר העלי המינימלי יתקבל א דולב קנה  9עצי חרוב לה  30עלי בלבד וע +לימו #אחד עליו יש  50עלי.
במקרה זה בגינתו של דולב יהיו  30 ⋅ 9 + 1 ⋅ 50 = 270 + 50 = 320עלי .בדר $דומה ,מספר העלי המקסימלי בגינתו
של דולב יתקבל א דולב ירכוש  9עצי תאנה עליה  100עלי )הע +ע מספר העלי הגדול ביותר( וע +זית אחד עליו
יש  90עלי וכ $נקבל 100 ⋅ 9 + 90 ⋅ 1 = 990 :עלי.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .נתו #כי אור $הצלע  AEהוא  6ס"מ ועל כ #אור$

 .16נבנה שתי משוואות בשני נעלמי כאשר למחיר העגבניות נקרא  aולמחיר המלפפוני נקרא  .bמכא ,#על פי נתוני
השאלה 3a + 4b = x ,וג  . 4a + 3b = xמכא . 3a + 4b = 4a + 3b :#על ידי העברת אגפי ,נקבל , a = b :ומכא,#

a
א נחלק את מחיר העגבניה –  aבמחיר המלפפו b – #נקבל= 1 :
b
התשובה הנכונה היא ).(1

.

 .17תחילה נחשב מה מספר הדיירי בבניי #לפני הוספת הקומות .בחמש הקומות התחתונות גרי  3 ⋅ 5 = 15דיירי.
בחמש הקומות העליונות גרי  7 ⋅ 5 = 35דיירי .בס $הכל בבניי #גרי  15 + 35 = 50דיירי .כדי להגדיל את

30 ⋅ 50
מספר הדיירי ב  30%צריכי להצטר& לבניי= 15 #
100
15
מה #יגורו  5דיירי ולכ #הוא צרי $לבנות בס $הכל = 3
5
התשובה הנכונה היא ).(3

דיירי .ועד הבית רוצה לבנות קומות אשר בכל אחת

קומות.
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 .18כדי לפתור את התרגיל ניזכר בכלל האומר כי סכו זוויות נגדיות במרובע חסו במעגל הוא . 180°
בסרטוט נתו #כי זווית  DCBהיא בת  . 60°מכא ,#שווית  BADהיא בת . 180° − 60° = 120°
על פי הסרטוט נראה כי  OAו ODה רדיוסי במעגל .רדיוסי שווי אחד לשני באורכ ועל כ #משולש  AODהוא
משולש שווה שוקיי .במשולש שווה שוקיי זוויות הבסיס שוות זו לזו .נתו #בסרטוט כי זווית  AODהיא בת . 40°

180° − 40°
מכא ,#נמצא כי גודל כל אחת מזוויות הבסיס של המשולש הוא = 70°
2
הזווית  DAOמהזווית  DABונקבל . 120° − 70° = 50°

 .נמצאת את  αבאמצעות חיסור

התשובה הנכונה היא ).(2
 .19נתו #כי  x 2הוא מספר דו ספרתי .מכא #נוכל להסיק כי  xהוא בוודאות מספר חד ספרתי וזאת מכיוו #שמספר דו
ספרתי המועלה בריבוע )לדוגמא  (10לא יכול להיות מספר דו ספרתי.
כעת עלינו לעבור על כל הספרות ולראות כמה מה #נוכל להציב במקו  xבצורה שתענה על תנאי התרגיל.
 1א נעלה את  1בריבוע יתקבל מספר חד ספרתי.
 2א נעלה את  2בריבוע יתקבל מספר חד ספרתי.
3א נעלה את  3בריבוע יתקבל מספר חד ספרתי
 4א נעלה את  4בריבוע יתקבל מספר דו ספרתי שספרת האחדות שלו אינה ראשונית ).(16
 5א נעלה את  5בריבוע יתקבל מספר דו ספרתי שספרת האחדות שלו ראשונית ) .(25תשובה זו מתקבלת.
 6א נעלה את  6בריבוע יתקבל מספר דו ספרתי שספרת האחדות שלו אינה ראשונית ).(36
 7א נעלה את  7בריבוע יתקבל מספר דו ספרתי שספרת האחדות שלו אינה ראשונית ).(49
 8א נעלה את  8בריבוע יתקבל מספר דו ספרתי שספרת האחדות שלו אינה ראשונית ).(64
 9א נעלה את  9בריבוע יתקבל מספר דו ספרתי שספרת האחדות שלו אינה ראשונית ).(81
ראינו כי התשובה היחידה שעשויה להתקבל אפשרית עבור  x = 5בלבד .זה הער $היחיד האפשרי עבור . x
התשובה הנכונה היא ).(1
 .20אלכסו BD #מורכב משני רדיוסי )שכ #המעגלי משיקי( ולכ #רדיוס שווה למחצית מ  ,BDכלומר ל  2ס"מ .ככל
שהזוויות  ADCו  ABCגדולות יותר ,אור $הקו המודגש קט #יותר ,עד שה #מגיעות כמעט ל  .180°ערכ #של זוויות
אלה לא יכול להיות  180°בדיוק מכיוו #שבמקרה זה היינו מקבלי שני קווי מקבילי ,שלא היו נפגשי בנקודה A
ולכ #לא היה יכול להיות לנו מעוי .#א היו שני קווי מקבילי ,הקו המודגש היה מורכב בדיוק משני חצאי מעגלי,
כלומר הוא היה שווה להיק& מעגל אחד של .מכיוו #שהרדיוס שווה ל  2ס"מ ,אור $זה היה שווה ל
 2 πr = 2 π⋅ 2 = 4 πס"מ .מכיוו #שהקווי אינ מקבילי ,הקו המודגש מורכב מיותר מחצי מעגל בכל אחד
מהמעגלי ,ולכ #אורכו חייב להיות גדול מ  4 πס"מ.
התשובה הנכונה היא ).(1
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פרק 3
.1

נאצות ה #קללות ,כלומר ה #צורת הרבי של קללה .שרעפי" ה מחשבות ,כלומר ה צורת הרבי של מחשבה.
מחמאה יכולה ליצור אצל האחר התרגשות .הסבר גור לאחרי להיות מביני.
התשובה הנכונה היא ).(1

.2

להנג' )לנחול תבוסה( .להיקשר זה לקשור את
להטביע פירושו לגרו למישהו לשקוע .להביס פירושו לגרו למישהו ִ
עצמ.$
התשובה הנכונה היא ).(2

.3

כבד שמיעה הוא מי שמתקשה לשמוע .הסס) הוא מי שמתקשה להחליט .מלוכל $בהחלט לאו דווקא מתקשה
להתנקות.
התשובה הנכונה היא ).(3

.4

בקבוק הוא כלי אחסו #למי" .ארו) הוא מקו אחסו #לבגדי".
התשובה הנכונה היא ).(1

.5

סייס הוא מי שתפקידו לטפל בסוס .אומנת היא מי שתפקידה לטפל בילד.
שימו לב  מלצר ,תפקידו לשרת את הלקוח ולא לטפל בו.
התשובה הנכונה היא ).(3

.6

היזה  מי שפיזר טיפות .פידר  מי שפיזר אבקה .ניפ +הוא מי שיצר רסיסי בדר $עקיפה  ע"י שבירה של דבר מה,
א $פיזור רסיסי אינו ההגדרה של ניפו.+
התשובה הנכונה היא ).(1

.7

תשובה )  (1אביד #טוע #כי בעיר נית #לשלוט על המזו #ובכפר לא .א אני מסכי איתו ,לא הגיוני שאגיד שבכפר אני
שולט על המזו #שלי .התשובה נפסלת.
תשובה )  (2אביד #טוע #כי בעיר נית #לשלוט על המזו #ובכפר לא .א אני חולק עליו ,סימ #שאני חושב שבכפר דווקא
כ #נית #לשלוט על המזו ,#ואכ ,#אני חי בכפר ויודע בדיוק מה אני אוכל .זו התשובה הנכונה.
תשובה )  (3אביד #טוע #כי בעיר לא נית #לשלוט על המזו #ובכפר דווקא כ .#א אני חולק עליו ,סימ #שאני חושב
שבכפר לא נית #לשלוט על המזו ,#ולכ #לא הגיוני שאגיד שבכפר אני שולט על המזו #שלי .התשובה נפסלת.
תשובה )  (4אביד #טוע #כי בעיר לא נית #לשלוט על המזו #ובכפר דווקא כ .#א אני מסכי איתו ,לא הגיוני שאגיד
שבכפר איני שולט על המזו #שלי .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2

.8

תשובה )  (1התגלית של ההיסטוריו #לא הפתיעה את עול הביולוגיה ,מכיוו #שהוא מצא שיש שינויי משמעותיי
בי #הציפורי ,א $מחקרי קודמי כבר העלו את האפשרות לכ .$זו התשובה הנכונה.
תשובה )  (2א הציפורי לא היו קיימות ,אי $ההיסטוריו #מצא הוכחות לקיומ ?#התשובה נפסלת.
תשובה )  (3א ההיסטוריו #מצא עדויות שנויות במחלוקת ,ומחקרי קודמי היו אמיני יותר ,אי #סיבה
שממצאיו יזעזעו את עול הביולוגיה .התשובה נפסלת.
תשובה )  (4א העדויות הקודמות היו מלפני מאה שני ,וכעת יש עדויות מלפני אל& שני ,זה כ #אמור להפתיע.
התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1

.9

תשובה )  (1ההשוואה לילד שרוצה לאכול יותר ממה שהוא יכול להכיל אינה מתאימה ,כי מסתבר שדווקא אלה
שעובדי הרבה מרוצי .התשובה נפסלת.
תשובה )  (2א האנשי שעיתותיה בידיה )יש לה הרבה זמ #פנוי( ה עצבניי יותר ,אז אי #פה סתירה לכ $שאנשי
רוצי מעט זמ #פנוי ,והמילה "דווקא" וכ #ההשוואה לילד שרוצה לאכול יותר מידי אינ #במקומ .#התשובה נפסלת.
תשובה )  (3אנשי מעונייני בשפע של זמ #פנוי ,אבל דווקא אלה שיש לה זמ #פנוי הופכי דכאוניי וחסרי
חיוניות ,והמצב דומה לחיה שמצויה בשבי ורוצה להשתחרר )לאנשי יש הרבה עיסוקי וה רוצי פנאי( ,א$
השחרור יזיק לה .זו התשובה הנכונה.
תשובה )  (4א אנשי שמתמודדי ע אתגרי בעבודה ה אנשי משפחה טובי יותר ,ההשוואה לניסיו #לאכול
עוגה ולהשאיר אותה שלמה אינה מתאימה .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
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 .10על פי הנתוני ,לבישת בגדי קצרי מורידה את רמת הרשמיות ,א $הדיבור בשפה זרה ממת #השפעה זו )כלומר
מחליש את השפעת הבגדי הקצרי וגור לרמת הרשמיות לרדת פחות( .לכ ,#המצב שצפוי לגרו לאד להיראות
הכי פחות רשמי הוא כאשר הוא לובש בגדי קצרי וג אינו דובר שפה זרה.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .11משמעות הביטוי היא שעדי& לעשות משהו בשביל לשפר את המצב מאשר לדבר על כ $שהמצב לא טוב .כוונתה של
אסתי היא כי עדי& שיסייע לנזקקי )"ידליק נר"( מאשר שימשי $למחות נגד היחס אליה )"יקלל את החשכה"(.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .12לפי טענה ב' ,א הפרי צהוב ולא מחוספס  גדי לא יאכל אותו ,ובכל מקרה אחר  הוא כ #יאכל אותו .הפרי המתואר
בטענה א' אינו צהוב שאינו מחוספס )אלא אדו מחוספס( ,ולכ #נובע כי גדי יאכל אותו ,ומכא #מטענה ב' בהכרח
נובעת טענה א'.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .13ההיגדי "פרט לשחורי השיער" בראשית הטיעו #ו"זאת ,בתנאי שאינ גבוהי" בסופו ,מראי לנו כי הטיעו #אינו
מתייחס לשתי קבוצות אלה .כלומר איננו יודעי דבר על שחורי שיער או על גבוהי ,ולכ #כל דבר יכול להתקיי
לגביה .נוכל לפסול את תשובות ) (1ו) (2העוסקות בשחורי שיער .מכיוו #שכעת אנו עוסקי בב #הוטו שאינו גבוה
ואינו חולה בשפעת ,נתייחס למרכז הטיעו :#א אינו שחור שיער ,הוא שוחר שלו או מעצב ,#א $לא שניה .מכיוו#
שבתשובה ) (3מדובר על מישהו שהוא ג זה וג זה ,המצב אינו אפשרי .זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .14לפי ההיגיו #המנחה את השערתו של איציק ,המזו #עתיר האנרגיה עוזר לאוכלוסייה המקומית להתגבר על התנאי
הסביבתיי השוררי באזור מגוריה .לפי אותו היגיו ,#תושבי המזרח הרחוק נעזרי במזו #המתובל בתבליני
חריפי לצור $חיסול חיידקי מחלות הנפוצי באזור מגוריה .בשני המקרי נועד סוג המזו #לאפשר התמודדות ע
תנאי סביבה בעייתיי.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .15תשובה )  (1א מזומניה בחרה לפתח נשק גרעיני ,ולאחר מכ #נאמר שהסיבה לכ $היא שיכולות גרעיניות יכולות
להיות תוצאה של ערכי ליברליי ,נית #להסיק כי מזומניה היתה ליברלית.
תשובה )  (2נאמר בקטע כי יתרו #טכנולוגי עשוי להיות מושג כתוצאה מערכי ליברליי ,א $לא בהכרח בלתי אפשרי
לפתח נשק גרעיני במדינות שאי #בה #ערכי ליברליי או במדינות רודניות.
תשובה )  (3במשפט השני יתרו #טכנולוגי מועמד כניגוד לצבא קונבנציונלי ,ויכולות גרעיניות ה #סוג של יתרו#
טכנולוגי ,ולכ #אינ #חלק מצבא קונבנציונלי.
תשובה )  (4כפי שנאמר בתשובה ) ,(1מזומניה היתה ליברלית ,והיא התקשתה להתחרות במדינות רודניות בפיתוח
צבא קונבנציונלי ,ומכא #נית #להסיק כי במלחמה היתה לפחות מדינה רודנית אחת.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .16פרופסור בר מכנה בכינוי "מעשה שבאמירה" מעשה שלא נעשה באמצעות פעולה ממש ,אלא באמצעות אמירה.
כלומר ,האמירה היא האמצעי בעזרתו מבצעי את המעשה.
בדיקת התשובות האפשריות:
תשובה )  (1בביטוי "מת #בסתר" הנתינה לא נעשית "באמצעות" סתר ,המילה סתר מעידה על אופי הנתינה.
תשובה )  (2בביטוי "שכרו בהפסדו" ,השכר לא התקבל באמצעות ההפסד ,כמוב ,#אלא ההפסד היה רב מ #השכר.
תשובה )  (3בביטוי "ירייה באפלה" ,הירייה לא נעשית באמצעות אפלה ,אלא בתנאי של אפלה.
תשובה )  (4בביטוי "הסכמה שבשתיקה" ,ההסכמה אינה מתקבלת באמצעות הבעת הסכמה באופ #מילולי ,אלא
באמצעות שתיקה .זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .17תשובה )  (1הדוגמה במשפט האחרו #של הפסקה אכ #מבהירה כי רמת השפה אינה בהכרח שונה בי #הז'אנרי ,א$
בז'אנר זר התודעה כשיש בטקסט שפה גבוהה ,הדבר נובע ממאפייני הדמות ,בעוד שבמונולוג השייקספירי ,הדבר
נובע מסגנו #המחבר ,ולכ #מידת נוכחותו של המחבר בטקסט שונה .זו התשובה הנכונה.
תשובה )  (2לפי המשפט האחרו #בפסקה דווקא אי #בהכרח הבדל ברמת השפה .התשובה נפסלת.
תשובה )  (3אופי הדמות ב"יוליסס" אינו מוצג בפסקה כחלק מנקודות הדימיו #או השוני בי #ז'אנר זר התודעה
למונולוגי השייקספירי ,אלא מובא כדי להסביר שב"זר התודעה" סגנו #השפה מושפע ממאפייני הדמות ,ולא מ#
המחבר .לפי הפסקה ,אי #בהכרח הבדל באופי הדמויות בי #הז'אנרי.
תשובה )  (4סיו הפסקה בא להבהיר דווקא שההבדל לא נובע מרמת השפה ומהמשקל ,שכ #יש יצירות בזר
התודעה שרמת השפה בה #והמשקל דומי לאלו שבמונולוג השייקספירי .התשובה הנכונה היא ).(1
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 .18על פי הגישה הריאליסטית" ,בריתות והסכמי ...אינ תוצאה של אמו #או אחדות גורל בי #מדינות ,ויישארו בתוק&
רק כל עוד ה משרתי את בעלי העניי) "#שורות  .(1112מכא ,#שלא כל הבריתות וההסכמי יתפרקו תמיד ,אלא
רק אלה שחדלי לשרת את האינטרסי של אחד הצדדי.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .19כאשר יש רק מעצמה אחת )מערכת "חדקוטבית"( ,כל מדינה נאלצת להכריע א היא רוצה לזכות בהגנתה של
המעצמה או לשמור על חופש הפעולה שלה )חירותה(.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .20שורות " :1314הניאוריאליז מקבל את מרבית הנחות היסוד הריאליסטיות ,א $לפי גישה זו מדיניות החו +של
מדינה נגזרת מחלוקת הכוח במערכת הבינלאומית וממיקומה הרצוי של המדינה במערכת".
התשובה הנכונה היא ).(3
 .21המילה "אדרבא" נועדה להביע קשר של ניגוד/היפו" :$הצלחתה של מדינה אחת לא חייבת לבוא על חשבו #האחרת",
אלא להפ" ,$שיתו& פעולה בי #מדינות יכול להביא להצלחת כל הצדדי הנוגעי בדבר".
התשובה הנכונה היא ).(4
 .22לפי הגישה הניאוריאליסטית ,לעיתי כדאי להשתחרר מקשר ע מעצמות כדי להרוויח חופש פעולה ולכ #היא יכולה
להסביר את העצה .לפי הגישה האידאליסטית ,מדינה צריכה לפעול לפי ערכיה ולכ #מדינה דמוקרטית ושוחרת שלו
לא צריכה לנהל קשרי ע מדינה אלימה ורודנית .לעומת זאת ,הגישה הליברלית לא יכולה להסביר את העצה ,שכ#
היא טוענת ששיתופי פעולה כדאיי עבור מדינות.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .23המחבר קובע כי "מדינות יחלו לשת& פעולה זו ע זו רק א ירגישו כי הדבר תוא את האינטרסי שלה) "#שורה
 ,(27כלומר ,הוא אכ #מאמי #שמדינות פועלות לפי האינטרסי שלה ,#בדומה לגישה הריאליסטית .בהתבסס על כ,$
הוא רואה תקווה בגישה הליברלית ,וטוע #כי "המפתח לעול של שיתו& פעולה נמצא דווקא בהסתכלות כזו" )שורה
 ,(26שכ #א שיתופי פעולה תואמי את האינטרסי של מדינות ,זה מגביר את הסיכוי שאכ #יווצרו שיתופי פעולה
כאלה.
התשובה הנכונה היא ).(1
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פרק 4
.1

)  golden (1מוזהב
)  mature (2בוגר ,שקול
)  musical (3מוזיקלי
) – regional (4אזורי
אד מבוגר צרי $ללמוד להתמודד ע כעס בצורה בוגרת ואחראית.
התשובה הנכונה היא ).(2

.2

)  invented (1הומצא
) – surrendered (2נכנע
י*שב
)ַ  inhabited (3
)  intended (4מיועד ,מכוו#
דובו #הצעצוע הומצא בשנת  1902על ידי מוריס מיכטו.
התשובה הנכונה היא ).(1

.3

)  permitted (1הרשה
)  received (2קיבל
)  spilled (3שפ$
)  occurred (4קרה ,התרחש
היו שבעה עדי ,אבל כל אחד מה דיווח באופ #שונה מה התרחש ,כ $שא& אחד לא באמת
יודע מה קרה.
התשובה הנכונה היא ).(4

.4

)  sufficient (1מספיק
)  scientific (2מדעי
)  noisy (3רעשני
) – generous (4נדיב
סנאי שחורי משגשגי באזורי עירוניי ,היות שהפרווה שלה אינה מספקת הסוואה
מספיקה על מנת להג #עליה מטורפי באזורי כפריי.
התשובה הנכונה היא ).(1

.5

)  prosperous (1משגשג
) – inappropriate (2לא ראוי
)) – residential (3של( מגורי
) – encouraging (4מעודד
נראה שכמעט כל פוליטיקאי נקשר במעשה לא ראוי של שוחד או מרמה .
התשובה הנכונה היא ).(2
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)  maze (1מבו$
)  lace (2תחרה
)  ingerdient (3רכיב
) – spine (4עמוד השדרה
לאימו #יוגה קצר בכל יו תהיה השפעה מועילה מאד על עמוד השדרה של.$
התשובה הנכונה היא ).(4

.7

)  longed (1להשתוקק ,להתגעגע ,לכמוה
)  scattered (2מפוזר
)  mocked (3לגלג
) – plotted (4זמ
הפלגת ירח הדבש הממושכת של הזוג מסביב לעול היתה נפלאה ,א $לעתי ה השתוקקו לבית.
התשובה הנכונה היא ).(1

.8

) – replenish (1לחדש מלאי
)  allocate (2להקציב
) – scribble (3לקשקש
) – paraphrase (4לצטט ,לנסח מחדש
עמותת הצדקה החליטה להקציב מליו #שקלי נוספי השנה לנושא זכויות הנשי.
התשובה הנכונה היא ).(2

.9

משמעות המשפט המקורי :שני בני הנוער לא היו לגמרי לאמעונייני בספרות רוסית .תשובה ) (1שגויה מפני
שמשנה לטענה לפיה בני הנוער לא אהבו ספרות רוסית כלל .תשובה ) (2שגויה מפני שטוענת שהיו קוראי נלהבי
של ספרות רוסית .תשובה ) (3שגויה מפני שמשנה לטענה לפיה כלל לא היה לה עניי #בספרות רוסית.
תשובה ) (4נכונה מפני שא בני הנוער לא היו לגמרי לאמעונייני בספרות רוסית ,אז ה היו מעונייני במידה
מסוימת בה .זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(4

.10

משמעות המשפט המקורי :תכניתו של ראש העיר להתיר בנייה מחודשת של הריסות עתיקות עדיי #נאבקת לזכות
באישורה של מועצת העיר .תשובה ) (1שגויה מפני שטוענת בניגוד למקור שהמועצה אישרה את התכנית .תשובה )(2
שגויה מפני שבניגוד למקור טוענת שהמועצה אישרה וראש העיר לא .תשובה ) (3שגויה מפני שמוסיפה טענה בדבר
נצחו #ראש העיר במאבקו להתרת בנייה מחודשת של ההריסות ,על א& שעובדה זו לא צויינה במשפט המקורי.
תשובה ) (4נכונה מפני שחוזרת על הדברי שנאמרו במשפט המקורי .זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(4

.11

משמעות המשפט המקורי :היתה זו התצפית ארוכתהטווח בהתנהגויותיה האינסטינקטיביות של אווזי גריילג
עלידי קונרד לורנ ,+מייסד מדע האתולוגיה ,אשר הובילה אותו לגילוי התופעה הידועה בש החתמה .תשובה )(2
שגויה מפני שמוסיפה טענות לפיה #התצפית היא שהובילה לפיתוח מדע האתולוגיה ,ושהמדע כולל את תופעת
ההחתמה .תשובה ) (3שגויה כי מייחסת את כל הידע שלנו על התנהגות האווזי והחתמה ללורנ .+תשובה ) (4שגויה
מפני שמוסיפה טענה בדבר הסדר הכרונולוגי של האירועי המתוארי במקור.
תשובה ) (1נכונה מפני שחוזרת על המידע שמופיע במשפט המקורי בסדר שונה .זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(1
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.12

משמעות המשפט המקורי :בעול החוק ,ישנה הבחנה בי #אלו הדוגלי בעקרונות מוסר מוחלטי כגו #עשרת
הדברות ,ואלו ,כגו #בראו #ואדלסו ,#הדוגלי ביחסי*ת מוסרית .תשובה ) (1שגויה מפני שלפיה בראו #ואדלסו #ה
אלה שעושי את ההבחנה .תשובה ) (2שגויה מפני שמוסיפה טענה לגבי יחס של בראו #ואדלסו #לעשרת הדברות
בהקשר החוקי .תשובה ) (4שגויה מפני שמוסיפה טענה בדבר העדפת של כלל המלומדי המשפטיי.
תשובה ) (3נכונה מפני שמתייחסת בצורה נכונה לעמדת של בראו #ואדלסו ,#כפי שזו משתמעת מהמשפט המקורי.
זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(3

.13

שורות "most of what we know about the Vikings comes from runestones" :910
התשובה הנכונה היא ).(4

.14

לא מצוי #בקטע כי הויקינגי הגיעו לאירלנד במהל $מסעותיה הימיי.
התשובה הנכונה היא ).(3

.15

בקטע לא נאמר כי אחד השימושי היה תמרורי ,על מנת להראות את הדר $הטובה ביותר לוויקינגי אחרי.
התשובה הנכונה היא ).(1

.16

משתמע מכ $שבעבר הוויקינגי נראו באור שלילי.
התשובה הנכונה היא ).(2

.17

נית #להסיק מהקטע שהבינו את הכתוב על גבי הרונות ,כיוו #שכ $הצליחו להסיק מידע חדש אודות הויקינגי .שאר
התשובות מתארות מידע שלא הופיע בקטע או מנוגד לו.
התשובה הנכונה היא ).(2

.18

שורות   "It has since been reprinted innumerable times" :3  2לא נית #לספור כמה פעמי הוא הודפס מחדש
)מרוב שהמספר גדול(.
התשובה הנכונה היא ).(1

.19

הפסקה השניה נותנת סיכו תמציתי של הסיפור.
התשובה הנכונה היא ).(3

.20

המחבר משתמש במלי אלו על מנת לעזור לקורא להבי #מדוע הדחליל ואיש הפח רצו מהקוס את מה שה רצו.
התשובה הנכונה היא ).(2

.21

המשימה של כל אחת מהדמויות היתה שונה )איש הפח רצה לב ,האריה רצה אומ +וכו'(.
בכל התשובות האחרות ישנו פרט לא נכו .#דורותי רוצה לחזור לביתה שבקנזס ולא לאלבמה )תשובה  ,(1הקוס
נמצא בביתו )תשובה  (2המכשפה מהדרו לא מוזכרת בטקסט )תשובה .(3
התשובה הנכונה היא ).(4

.22

שורה "the essence of the story is “There’s no place like home.”" :20  19
התשובה הנכונה היא ).(3
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פרק 5
.1

1
מספר הבני בכיתה מהווה
2

ממספר בנות ,לכ #א מספר הבני בכיתה הוא  xמספר הבנות יהיה  .2xמספר הבני

x
1
בכיתה מהווה =
3x 3
שארית .מבי #כל האפשרויות  8היא התשובה היחידה שאינה מתחלקת ב 3ללא שארית.
התשובה הנכונה היא ).(1

מכלל הילדי בכיתה ולכ #נית #לקבוע כי מספר הילדי בכיתה חייב להתחלק ב 3ללא

.2

נפתור על ידי כפל בהצלבה של המונה מצד שמאל במכנה של צד ימי #ולהיפ .$כ $נקבל. 4 ⋅ (8x + 3) = 2 ⋅ (16 y + 6 ) :
לפני פתיחת הסוגריי נוכל לחלק ב  2את שני צידי המשוואה ונקבל . 2 ⋅ (8 x + 3) = (16 y + 6 ) :כעת על ידי פתיחת
סוגרי נקבל . 16x + 6 = 16y + 6 :לאחר העברת אגפי וחלוקה של שני צידי המשוואה ב  16נקבל. x = y :
התשובה הנכונה היא ).(4

.3

נתו #שאתמול ,היו ומחר ביחד ייוצרו  3x + 40כובעי .א אתמול יוצרו במפעל  20כובעי והיו יוצרו במפעל
 2xכובעי אז מחר ייצרו במפעל . 3x + 40 − 20 − 2x = x + 20
התשובה הנכונה היא ).(2

.4

מכיוו #שהרדיוסי שווי זה לזה ,נוצרי לנו שני משולשי שווי שוקיי ,כלומר זוויות הבסיס במשולשי שוות זו
לזו ,וזווית הראש של שני המשולשי שווה ל  .60°מכא ,#שני המשולשי ה משולשי שווי צלעות )ג זוויות
הבסיס שוות ל  ,(60°שצלע היא רדיוס המעגל ,כלומר אורכה הוא  5ס"מ .הקו המודגש מורכב מ  6צלעות שאורכ#
 5ס"מ ,ולכ #ס $אורכ של הקווי שווה ל  6 ⋅ 5 = 30ס"מ.
התשובה הנכונה היא ).(3

.5

נחשב תחילה את כמות הגולות בשקית ממנה ירו #הוציא גולות כי רק עליה יש לנו נתוני .נתו #שלאחר שירו #הוציא
 25%מהגולות נשארו בשקית  12גולות .מכא 12 ,#גולות ה 100% − 25% = 75% #מהכמות המקורית של הגולות

75
בשקית .נקרא לכמות הגולות המקורית בשקית  xוכ $על פי הנוסחא לחישוב אחוז נבנה משוואה⋅ x = 12 :
100

.

x ⋅3
לאחר צמצו המשוואה נקבל= 12 :
4
שקית גולות מלאה יש  16גולות .לכ ,#ב  4שקיות גולות מלאות יש . 16 ⋅ 4 = 64
התשובה הנכונה היא ).(3

 .מכא ,#על ידי מכנה משות& והעברת אגפי נקבל . x = 16 :כלומר ,בכל

.6

נציב את גילה של דורית בתור  . xמכא ,#א אמה של דורית מבוגרת ממנה פי  5אז גילה כיו הוא  . 5xלפני  3שני
גילה של דורית היה  x − 3וגילה של אמא של דורית היה  . 5x − 3בנוס& ,אנו יודעי שלפני  3שני אמא של דורית
הייתה מבוגרת מדורית פי  9ולכ #נוכל לבנות את המשוואה הבאה . 9 ⋅ (x − 3 ) = 5x − 3 :לאחר פתיחת סוגריי
נקבל 9 x − 27 = 5x − 3 :לאחר העברת אגפי וחלוקת שני צידי המשוואה ב  4נקבל . x = 6 :מכא ,#דורית היו בת
 6ואמה בת . 6 ⋅ 5 = 30
התשובה הנכונה היא ).(1

.7

נחשב תחילה כמה חוברות נכנסות במעטפה משרדית .מכיוו #שבכל מעטפה נכנסי לכל היותר  15דפי ובכל חוברת
יש  4דפי משודכי ,בכל מעטפה ייכנסו לכל היותר  3חוברות הבנויות מ  3 ⋅ 4 = 12דפי 4 .חוברות מורכבות מ
 16עמודי ולכ #לא נכנסות במעטפה משרדית .א נירה תכניס  3חוברות לכל מעטפה משרדית היא תצטר $לשלוח

15
=5
3
התשובה הנכונה היא ).(1

מעטפות לכל הפחות על מנת לשלוח  15חוברות מבלי לפצל.#
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.8

תשובה ) (1שלילית בכל המקרי .תשובה ) (2גדולה מ 0א $קטנה מ 1בכל המקרי .תשובה ) (3חיובית בכל המקרי
ותשובה ) (4חיובית בכל המקרי .מכיוו #שערכו המוחלט של הביטוי )  ( x − yגדול משל הביטוי ) ( x + y
ג העלאתו בריבוע תית #תוצאה גדולה יותר.
כמו כ ,#נית #לפתור את התשובה באמצעות הצבה .נגדיר כי  x=2ו).y=(-3
ערכה של תשובה ) (1הוא .1
ערכה של תשובה ) (2הוא . 1
ערכה של תשובה ) (3הוא .125
ערכה של תשובה ) (4הוא .25
התשובה הנכונה היא ).(4

.9

נתו #מרובע אשר כל זוויותיו שוות ומכא #כל אחת מזוויותיו שווה ל  . 90 oהמרובעי שמקיימי תנאי זה ה מלב#
וריבוע .מכיוו #שכל ריבוע הוא ג מלב ,#א $לא כל מלב #הוא ג ריבוע הנתוני מאפשרי לקבוע בוודאות שהצורה
הינה מלב.#
התשובה הנכונה היא ).(2

x
 .10נתו #כי  xהוא מספר של המתחלק ב 11ללא שארית ,כלומר
11
של זה כ  . nנעבור על כל אחת מהתשובות ונבדוק הא היא מתחלקת ב 11ללא שארית

הוא מספר של .לצור $נוחיות נגדיר את מספר

x3
x
תשובה = x 2 ⋅ = x 2 ⋅ n %1
11
11
.11

 .מכיוו #ש  xו  nה מספרי שלמי נית #לקבוע כי  x 3מתחלק ללא שארית ב

x + 22 x 22
= +
תשובה = n + 2 %2
11
11 11
שארית.

 n .הוא מספר של ועל כ #נית #לקבוע כי  x + 22מתחלק ב 11ללא

10
11x + 10 11x 10
10
 .אמנ  11nהוא מספר של א$
=
+
= 11n +
תשובה %3
11
11
11 11
11
ב 11ללא שארית.
10x + 11 10 x 11
=
+
תשובה = 10n + 1 %4
11
11 11
התשובה הנכונה היא ).(3

לא ועל כ 11x + 10 #לא מתחלק

 n .הוא מספר של ועל כ 10 x + 11 #מתחלק ב 11ללא שארית.

!4
 .11נית #לפתור על ידי הצבת מספרי .על ידי הצבת  x = 4נקבל= 2 ⋅ [(4 − 1)! ] :
2
צידי המשוואה שווה  12כלומר השוויו #מתקיי.

 .כ $נוכל לראות שכל אחד משני

דר $נוספת לפתרו :#נית #להכפיל את שני אגפי המשוואה פי  . x ! = 4 ⋅ [(x − 1)! ] :2כעת ,נוכל לפרק את שני צידי
המשוואה לפי הגדרת הסימ .! #נשי לב כי ] !) . x ! = x ⋅ [(x − 1מכיוו #שאג& ימי #שווה לאג& שמאל ,נית #להסיק כי
הכפלה ב  xשקולה להכפלה ב ,4ולכ #נית #להסיק כי. x = 4 :
התשובה הנכונה היא ).(4
 .12לפי הטבלה ,בתחילת חודש ו' היו  6אפרוחי בפינת החי  12 ,אפרוחי חדשי נולדו ו 9אפרוחי הפכו לתרנגולי
ועזבו את פינת החי.
לכ ,#בסו& החודש נמצאו בפינת החי  6 + 12 − 9 = 9אפרוחי.
התשובה הנכונה היא ).(2

ניב רווח פסיכומטרי

פתרו סימולציה II

- 16 -

 .13א מספר האפרוחי בפינת החי גדל ב  4במהל $חודש מסוי ,ההפרש בי #מספר האפרוחי שנולדו למספר
האפרוחי שהפכו לתרנגולי ועזבו שווה ל  .4האזור היחיד בו הפרש זה הוא  4הוא אזור ד' בו נולדו  9אפרוחי
ועזבו  .5נית #לראות כי בתחילת החודש היו באזור ד'  4אפרוחי.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .14אזור בו לא נצפה גידול במספר התרנגולי הוא אזור בו מספר האפרוחי שהפכו לתרנגולי גדול או שווה למספר
האפרוחי שנולדו באותו החודש.
מבי #האפשרויות אזור ז' הוא היחיד שעונה על התנאי ) 15אפרוחי הפכו לתרנגולי מול  13בלבד שנולדו(.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .15האזור בו נצפתה הירידה הגדולה ביותר הוא האזור בו ההפרש בי #סכומ של מספר התרנגולי בתחילת החודש
ומספר האפרוחי שנולדו במהל $החודש לבי #מספר האפרוחי שהפכו לתרנגולי הוא הקט #ביותר )כדי שתירש
ירידה ההפרש חייב להיות שלילי( .כמו יש לשי לב כמו העמודה השמאלית התחלפה ע האמצעית.
נית #להבחי #כי באזורי ח' וי' נרשמה עליה במספר האפרוחי בעוד שבאזורית ד' וו' נרשמה ירידה.
מספר האפרוחי שהיו בסו& החודש באזור ו' הוא  . 6 + 9 − 12 = 3כלומר  3אפרוחי פחות מאשר בתחילת החודש.
כלומר  3אפרוחי פחות מאשר בתחילת החודש.
מספר האפרוחי שהיו בסו& החודש באזור ד' הוא  . 4 + 5 − 9 = 0כלומר  4אפרוחי פחות מאשר בתחילת החודש.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .16שטח מעוי #שווה למכפלת אלכסוניו חלקי  .2מכא ,#א מכפלת אורכי אלכסוניו שווה ל  4פעמי אור $אלכסונו
הקצר ,מכפלת אור $אלכסוניו חלקי  ,2כלומר שטחו ,שווה לפעמיי אור $אלכסונו הקצר.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .17היק& מעגל הוא גודל חד ממדי ,וכ $ג חלק מהיק& )כלומר אורכי הקשתות  ABו  CO .(CDהוא הרדיוס של הגזרה
הקטנה יותר ו  AOהוא רדיוס הגזרה הגדולה יותר .מכיוו #שג רדיוסי ה גדלי חד ממדיי והיחסי בי #גדלי

1
חד ממדיי נשמרי ,היחס בי #הרדיוסי של הגזרות ג הוא שווה ל
2

 .נית #ג לראות זאת ג לפי נוסחת היק&

גזרה .נניח כי רדיוס הגזרה הקטנה הוא  rוהזווית המרכזית שלה היא  .αהיק& גזרה שרדיוסה  rוהזווית המרכזית

α
שלה היא  αהוא
360

⋅  . 2πrכמו כ ,#נניח כי רדיוס הגזרה הגדולה הוא  .Rהזווית המרכזית זהה לזווית המרכזית של

α
הגזרה הקטנה ולכ #היק& הגזרה הגדולה הוא
360

⋅  . 2πRגודל זה כפול מהיק& הגזרה הקטנה ,כלומר

CO 1
α
α
⋅  . 4 πrלאחר צמצו נקבל כי  , R = 2rכלומר =
⋅ = 2πR
360
360
AO 2
התשובה הנכונה היא ).(1

.

 .18כדי לענות על השאלה עלינו לעבור על כל אחד מהמספרי המופיעי בתשובות ,לבדוק מה המספר הראשוני הקרוב
ביותר אליו וקט #ממנו והא ההפרש ביניה שווה ל.2
תשובה  %1המספר הראשוני הקרוב ביותר ל 11הוא  .7ההפרש ביניה הוא  .4זו לא התשובה הנכונה.
תשובה  %2המספר הראשוני הקרוב ביותר ל 13הוא הוא  .11ההפרש ביניה הוא  .2זו התשובה הנכונה.
תשובה  %3המספר הראשוני הקרוב ביותר ל 16הוא  .13ההפרש ביניה הוא  .3זו לא התשובה הנכונה.
תשובה  %4המספר הראשוני הקרוב ביותר ל 20הוא  .19ההפרש ביניה הוא  .1זו לא התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .19נפתור את התרגיל באמצעות שימוש בחוקי החזקות.
y

1
y

נוכל לכתוב את הביטוי  5כ. 5 :$
1

המשוואה העומדת לפנינו כעת היא . a x = 5 y
1
y y

x y

y
y

נעלה את כל המשוואה בחזקת  yונקבל )  . (a ) = (5נפתח סוגריי ונקבל = 5

xy

1

 , aכלומר = 5

xy

 . aנתו#

כי  . xy = 2נציב זאת במשוואה ונקבל  . a 2 = 5נוציא למשוואה שורש ונקבל . a = 5
התשובה הנכונה היא ).(1
 .20במלב ,ABCD #המשולש  BCDשווה בשטחו למחצית משטח המלב ,#כלומר ל  3סמ"ר .זאת מכיוו #ששטח משולש
שווה לשטח בסיסו כפול הגובה לבסיס חלקי  2ובמקרה זה בסיסו של המשולש שווה לאחת מצלעות המלב #והגובה
לבסיס שווה לצלע השניה של המלב .#כמו כ ,#שטח מלב #שווה למכפלת צלעותיו ,כלומר שטח המשולש שווה בדיוק
למחצית משטח המלב .#שטח משולש זה מהווה ג מחצית משטח המלב BEFD #ולכ #שטח המלב #כולו ג הוא שווה
ל  6סמ"ר .המשולש  ABDשווה בשטחו ג הוא למחצית משטח המלב ,ABCD #כלומר ל  3סמ"ר ,ולכ #שטח
המחומש שווה לשטח המלב BEFD #ועוד שטח המשולש  ,ABDכלומר ל  6 + 3 = 9סמ"ר.
התשובה הנכונה היא ).(2
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פרק 6
.1

נפתור על ידי חוקי שברי ,ונשי לב לסדר פעולות חשבו #במונה  כפל קוד לחיבור .מכא,#
1 1 1 1 1 2 1 3
⋅ +
+
+
 . 2 2 2 = 2 4 = 4 4 = 4כעת נפתור על ידי כפל בהצלבה של המונה של השבר העליו #במכנה של השבר
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3⋅ 2 6 3
=.4
התחתו #חלקי המכנה של השבר העליו #כפול המונה של השבר התחתו= = :#
1 4 ⋅1 4 2
2
התשובה הנכונה היא ).(1

.2

מכיוו #שהנקודות  Aו  Bאינ #מתלכדות ,הגובה ממרכז המעגל חייב להיות קט #מרדיוס המעגל ,ולכ #קט #מ  3ס"מ.
התשובה הנכונה היא ).(2

.3

הזווית המשלימה את זווית  αל  90°שווה ל  . 90° − αאותה זווית משלימה את הזווית  180° − αל  180°ולכ#
שווה ל ) 180 ° − (180 ° − α ) = αשתיה #יחד יוצרות זווית שטוחה( .לכ #נוכל לבנות את המשוואה הבאה:
 . 90° − α = αמכא 2α = 90° ,#ו . α = 45°
התשובה הנכונה היא ).(2

.4

בכל סדרת מספרי המכילה מספר אי זוגי של איברי וההפרש בי #איברי הקבוצה זהה יהיה המספר האמצעי
בקבוצה )במקרה זה המספר השלישי( שווה לממוצע איברי הקבוצה.
א האיבר השלילי בקבוצה שווה ל 0נית #להסיק כי האיבר הרביעי שווה ל 1והאיבר החמישי שווה ל.2
התשובה הנכונה היא ).(2

.5

באמצעות תחו ההגדרה הראשו #נראה כי  xיכול להיות ) 4,5,6מכיוו #שמספר קט #מ 4אשר יועלה בריבוע יהיה קט#
מ 10ומספר גדול מ 6אשר יועלה בריבוע יהיה גדול מ (40ובאותו אופ #נראה כי  yיכול להיות .8,9,10
נתו #כי מכפלת של  xו yהיא אי זוגית ולכ #נית #להסיק כי כל אחד משני האיברי הוא אי זוגי .האפשרויות האי
זוגיות היחידות אשר נמצאות לפנינו ה #כאשר  xהוא  5ו yהוא  9ולכ #סכומ הוא .14
התשובה הנכונה היא ).(3

.6

1
2
מתו 60 $ליטר המי ,שני שלישי שה  ⋅ 60 = 40ליטרי מגיעי לנקודה ב' .מנקודה ב' רק
2
3
1
מגיעה לנקודה ד' ולכ #לנקודה ד' מגיעי ⋅ 40 = 20
2
התשובה הנכונה היא ).(2

.7

מזרימת הנהר

ליטרי.

1
2
כמות המי שהגיעה לנקודה ב' היא מזו שנבעה מהמעיי .#כמות המי שהגיעה לנקודה ג' היא
3
3
2 1 1
מהמעיי .#לכ #ההפרש בי #כמויות המי שהגיעו לשתי הנקודות הוא = −
3 3 3

מזו שנבעה

מכמות המי שנבעה מהמעיי .#כמו

1
כ ,#ההפרש שווה ל  4ליטרי .מכא ,#א הכמות שנבעה מהמעיי #היא  xאזי  , x = 4כלומר ,כמות המי שנבעה
3
מהמעיי #שווה ל  3 ⋅ 4 = 12ליטרי.
התשובה הנכונה היא ).(2
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1 1 1 1
מי מזוהמי זורמי לנקודה ע' דר $המסלול א'ג'ז'ע' .דר $מסלול זה תעבור
= ⋅ ⋅
3 2 2 12

מכמות המי שנבעה

2 1
1
מהמעיי .#מי נקיי זורמי לנקודה ע' דר $המסלול א'ב'ו'ע'; דר $מסלול זה תעבור = ⋅ ⋅ 1
3 4
6

מכמות המי

1
1
שנבעה מהמעיי .#לכ #היחס בי #כמות המי המזוהמי לכמות המי הנקיי הוא =  12ומכא.1:2 #
1
2
6
התשובה הנכונה היא ).(2
.9

1
ראשית נחשב כמה ליטרי של מי הינ מזוהמי .לנקודה ז' מגיעי  20ליטרי של מי )
6
א'( .ג לנקודה ל' מגיעי  20ליטרי של מי .מכא ,#בס $הכל  40ליטרי צריכי להתנקות .מכיוו #שכל דג מנקה 5
מהכמות שנבעה ב

1
ליטרי ,יש צור $ב  8דגי על מנת לנקות את הכמות כולה .כמו כ ,#לנקודה ז' מגיעי
6

מהדגי שהיו ב א' וכ$

1
ג לנקודה ל' ,כלומר
3
דגי ,כלומר .24
התשובה הנכונה היא ).(3

מהדגי מגיעי לנקודות הצריכות ניקוי .מכא ,#לנקודה א' צריכי להיות מועברי פי 3

 .10נוכל כמוב #להציב כל אחת מהתשובות האפשריות בהגדרת הפעולה אבל נוכל להבי #את העיקרו  #מה קורה לשבר
כאשר המספר שאנו מציבי בו גדל או קט .#א נציב במקו  xמספר גדול יותר ,מכיוו #שהמכנה מועלה בחזקת 2
הוא יגדל בהרבה לעומת המונה שיגדל במעט באופ #יחסי .לדוגמא :א נציב  1בהגדרת הפעולה נקבל:
2 2
1 1
=  . # (1) = 2א נציב  2בהגדרת הפעולה נקבל= :
2
9
4
3
2

= ) . # (2אנו רואי שהמכנה גדל בהרבה ואילו המונה

2
2 1
במעט .כמוב #שנוכל לעשות מכנה משות& ולראות איזה מהשברי גדול יותר א $נוכל לראות ש = ולכ#
9
8 4
4
4
=
שבר קט #יותר .כ ,$א נציב את  4למשל בהגדרת הפעולה נקבל:
2
25
5

5 1
1
מ וא& קט #מ =
25 5
4

הוא

= ) . # (4נוכל לראות בקלות שהשבר קט#

 .מכא ,#נסיק שככל שהמספר שנציב בהגדרת הפעולה יהיה גדול יותר כ $התוצאה

הסופית תהיה קטנה יותר .מכא ,#ערכו של הביטוי )  # (4יהיה הקט #מבי #הביטויי בשאר התשובות.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .11נפתור תחילה את אי השוויו #הראשו 4 x + 2 < 5x − 5 #ונקבל על ידי העברת אגפי . x < 7 :נפתור את אי השוויו#
 24 x + 100 < 300 + 4 xעל ידי העברת אגפי ונקבל . 20 x < 200 :על ידי חלוקת שני צידי אי השוויו #ב  20נקבל:
 . x < 10מכא . 7 < x < 10 ,#כלומר ,המספרי המקיימי את  xה  8ו .9בסה"כ שני מספרי.
התשובה הנכונה היא ).(2
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 .12מכיוו #שהמשולש  ABCהוא משולש ישר זווית ,ונתוני לנו אורכיה #של שתי צלעות ,נוכל לחשב לפי משפט פיתגורס
את אור $הצלע  , A B 2 + BC 2 = A C 2 :ACומכא , A B 2 + 3 2 = 5 2 :#ו  . A B 2 = 25 − 9 = 16נוציא שורש
ונמצא כי  A B = 4ס"מ .מכיוו #שהצלע  BCמקבילה לציר ה  ,xער $ה  yשל כל הנקודות הנמצאות על הצלע זהה
לער $ה  yשל הנקודה  ,Cכלומר ערכו הוא  .1כמו כ ,#מכיוו #שאור $הצלע  BCשווה ל  ,3נפחית  3מער $ה  xשל
הנקודה  Cעל מנת למצוא את ער $ה  xשל הנקודה  . 2 − 3 = (−1) :Bמכא ,#ערכי הנקודה  Bה ) . (− 1,1מכיוו #ש
 ABמאונ $ל  ,BCהוא מקביל לציר ה  ,yולכ #ער $ה  xשל כל אחת מהנקודות הנמצאות על הצלע  ABזהה לער$
ה  xשל הנקודה  ,Bכלומר ערכו הוא ) .(1כמו כ ,#אור AB $הוא  ,4ולכ #ער $ה  yשל הנקודה  Aהוא. 1 + 4 = 5 :
מכא ,#ערכי הנקודה  Aה ) . (− 1,5
התשובה הנכונה היא ).(1
 .13א בשק יש  xכדורי אדומי ו 4xכדורי ירוקי נית #לחשב ולמצוא כי בשק  4כדורי אדומי ו 16ירוקי.
לאחר שדני הוציא מהשק שני כדורי אדומי נותרו בשק  2כדורי מצבע וזה ו 18כדורי בסה"כ .כעת ,ההסתברות

2 1
להוציא כדור אדו היא =
18 9

.

התשובה הנכונה היא ).(1
 .14שטח מקבילית שווה לצלע אחת שלה כפול הגובה לאותה צלע .הגובה המקסימלי מתקבל למעשה כאשר המקבילית
היא מלב ,#ומכא #השטח המקסימלי שווה ל  36סמ"ר = . 4 ⋅ 9
התשובה הנכונה היא ).(2

x+y
 .15ממוצע של שני מספרי שווה לחצי מסכומ ועל כ #עלינו למצוא את ער $הביטוי
2
נעביר אגפי במשוואה ונקבל  . 3x + 3y = 12נצמצ את המשוואה פי  3ונקבל  . x + y = 4כדי למצוא את ער$
.

x+y 4
x+y
נחלק את המשוואה ב 2ונקבל = = 2
הביטוי
2
2
2
התשובה הנכונה היא ).(2

.

1 1
1
 .16נחשב תחילה כמה קיבל כל ילד .הילד הראשו #קיבל מהשטח ,כלומר לילדי השני והשלישי נשאר =
2 2
2

1−

1 1 1
1
מהשטח .הילד השני קיבל ממה שנשאר מהשטח לאחר החלוקה לילד הראשו #כלומר הוא קיבל = ⋅
2 3 6
3
1
1
מהשטח .הילד השלישי קיבל ממה שנשאר אחרי החלוקה לילד הראשו #והשני ,כלומר
4
4
1 1 1
1 1 1 1 3 1 2 1
= ⋅
= =  . 1 − − = − = −כלומר ,הילד השלישי קיבל
3 4 12
2 6 2 6 6 6 6 3
התשובה הנכונה היא ).(3

מתו$

מהשטח.

 .17על פי הנתוני ,ממוצע גילאי חמשת הילדי במשפחה הוא  .20כלומר ,על פי נוסחת הממוצע ,סכו גילאי הילדי
הוא . 20 ⋅ 5 = 100 :בנוס& ,ממוצע כל חברי המשפחה )חמישה ילדי ,אבא ואמא  בס $הכל שבעה אנשי( הוא .30
מכא ,#על פי נוסחת הממוצע הכללית סכו גילאי כל חברי המשפחה הוא . 30 ⋅ 7 = 210 :מכיוו #שאנו יודעי שסכו
גילאי שני ההורי שווה להפרש בי #סכו גילאי כל חברי המשפחה לבי #סכו גילאי חמשת הילדי נוכל לחשב
שסכו גילאי האמא והאבא הוא . 210 − 100 = 110 :כעת נשתמש בנתו #לפיו האבא במשפחה מבוגר מהאמא ב 10
שני .נקרא לגיל האבא  xולגיל האמא  . x − 10מכא . x + x − 10 = 110 ,#על ידי העברת אגפי וחלוקת שני צידי
המשוואה ב  2נקבל . x = 60 :כלומר ,גיל האבא הוא  60וגילה של הא הוא . 60 − 10 = 50
התשובה הנכונה היא ).(1
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 .18על ידי העברת אגפי נקבל  . 1 + a < bנבדוק כל אחת מ #התשובות בנפרד .את תשובות  3 ,1ו  4נפסול על ידי
הצבה .א  , a = 2אז ערכו של  bיכול להיות  4וכ $נקבל 1 + 2 < 4 :ומכא . 3 < 4 ,#כלומר ,תשובה מספר  1יכולה
להתקיי .תשובה מספר  4יכולה להתקיי במידה ו  aו  bה מספרי שליליי .לדוגמא ,א ) , a = (− 2ו
)  , b = (− 4נקבל  1 + − 2 < − 4ומכא ,#שוב נקבל . 3 < 4 :נציב את הנתו #בתשובה מספר  3באי השוויו #ונקבל:
b <b

 . 1 +נציב  b = 9ונקבל9 < 9 :

 . 1 +כלומר . 4 < 9 ,ג תשובה מספר  3יכולה להתקיי .תשובה

מספר  2לא יכולה להתקיי כיוו #שא נציב  , a = b + 1נקבל . 1 + b + 1 < b :נשי לב ש  b + 1לא יכול להיות
יותר קט #מ  bביותר מ) 1המרחק ביניה בער $מוחלט הוא  ,(1ולכ #א מוסיפי  1ל  , b + 1לא ייתכ #שאג& ימי#
גדול מאג& שמאל )ייתכ #שיוויו #או שאג& ימי #קט #מאג& שמאל( .למשל ,א נציב  b = 2נקבל , 1 + 3 < 2 :מה שלא
מקיי את אי השוויו ,#וא נציב ) , b = (− 2נקבל  , 1 + 1 < 2ושוב אי השוויו #לא מתקיי.

התשובה הנכונה היא ).(2
 .19כדי לפתור את התרגיל עלינו למצוא את גודל הזווית של המשושה המשוכלל ,למצוא את זווית  βבאמצעות הנתו#
 AF = FGולבסו& למצוא את . α

360
גודל כל זווית במצולע משוכלל מוגדרת באמצעות הנוסחא
n
להציב במקו  6במקו  nולראות כי כל אחת מזוויות המשושה היא בת  . 120°נית #לראות בסרטוט כי  FDהוא

 . 180 −מכיוו #שהצורה בתרגיל היא משושה נוכל

בסיסו של משולש שווה שוקיי  FEDבו זווית הראש היא בת  120°וכל אחת מזוויות הבסיס בת  . 30°מכא #נוכל
לקבוע כי זווית  AFDהיא זווית ישרה )  .( 120° − 30°נתו #כי  , AF = FGכלומר משולש  AFGהוא משולש שווה
שוקיי .במשולש ישר זווית ושווה שוקיי כל אחת מזוויות הבסיס היא בת  45°ועל כ. β = 45° #
מכיווו #שצלעות המשושה שוות אחת לשניה נית #לקבוע כי א  AF = FGג  . FE = FGזווית הראש במשולש זה

180° − 30° 150°
=
)זווית  (GFEהיא בת  30°ועל כ #גודל כל אחת מזוויות הבסיס הוא = 75°
2
2
מכא #ש . α + β = 45° + 75° = 120°

 .כלומר . α = 75°

התשובה הנכונה היא ).(3
 .20נבדוק מה קורה בסבב אחד של פיות שנכנסות לכנס .א נכנסות פיה ירוקה ,פיה אדומה ופיה כחולה ,וברגע שנכנסת
לחדר פיה כחולה מופעל כישו& והפיות הירוקות הופכות לאדומות ,אז בתו סיבוב אחד של פיות )לאחר הכישו&(
נותרו בחדר  2פיות אדומות ואחת כחולה .מכיוו #שנתו #ש  mהוא מספר המתחלק ב  15ללא שארית ,נוכל לדעת ש
 mמתחלק ג ב  .3מכא ,#אנו יודעי בוודאות שכאשר נכנסת לחדר פיה מספר  mהיא פיה כחולה ולמעשה מסתיי
סבב של פיות מכל הצבעי .מכא ,#היחס שחישבנו יישמר כאשר תיכנס פיה מספר  ,mולכ #מספר הפיות האדומות

2
יהווה
3
התשובה הנכונה היא ).(1

מכמות הפיות הכוללת.
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פרק 7
.1

לילה מורכב ממספר קבוע של אשמורות )שלוש( .שנה מורכבת ממספר קבוע של עונות )ארבע(.
התשובה הנכונה היא ).(2

.2

גרגר) הוא מי שלהוט לאכול .שאפת) הוא מי שלהוט להצליח.
התשובה הנכונה היא ).(3

.3

ציפור) גדלה על אחת מאצבעות כ' היד .פרי גדל על אחד מענפי הע*.
התשובה הנכונה היא ).(1

.4

פירוז הוא הוצאת הצבא מתו $שטח .גלעו) הוא הוצאת הגלעי) מתו $פרי.
התשובה הנכונה היא ).(4

.5

כילה היא חפ +שמטרתו להג #מפני יתוש .סורג הוא חפ +שמטרתו להג #מפני פור* .תחבושת אינה מגנה מפני הפצע,
אלא מטפלת בו לאחר שקרה.
התשובה הנכונה היא ).(1

.6

קשיח הוא מי שנעדר את תכונת הגמישות .ארעי הוא מי שנעדר את תכונת הקביעות .עני הוא מי שנמצא במצב של
דלות .עמיד הוא דווקא בעל תכונת השרידות .נכל הוא אד שמתבייש.
התשובה הנכונה היא ).(4

.7

מדבריו של ירו #משתמע כי מנהל החנות הציע מבצע שאינו מעניק ער $מוס& למי שקונה בחנותו ,כמו ששלט טלוויזיה
לא עוזר במאומה בהדלקת המזג.#
תשובה )  (1מנהל החנות מציע אישור המעיד כי הזכוכית העתיקה מקורית ,ובכ $יעלה ערכה של הזכוכית העתיקה.
האישור מעניק ער $מוס& למוצר שאותו קוני ,ולכ #תשובה זו אינה נכונה.
תשובה )  (2מנהל החנות הירקות מציע קולפ #תפוחי אדמה למי שקונה עגבניות ,ואי #בכ $ער $מוס& למוצר עצמו
שנקנה – עגבניות.
תשובה )  (3מפת טיולי אופניי עשויה לעזור למי שקונה אופני שטח ,ולכ #מפה זו מעניקה ער $מוס& למי שקונה את
האופניי .תשובה זו אינה נכונה.
תשובה )  (4עטיפת המחברת יכולה לעזור למי שרכש את המחברת ,ולכ #נית #להסיק כי העטיפה מעניקה ער $מוס&
כלשהו למי שקנה את המחברת .תשובה זו אינה נכונה.
התשובה הנכונה היא ).(2

.8

תשובה )  (1בפסקה כתוב במפורש כי אחד הדברי שהחמירו את המצב בסי #היה שכוח אד רב הופנה לייצור פלדה
ופח על חשבו #ייצור המזו ,#שנזנח .תשובה זו אינה נכונה.
תשובה )  (2בעקבות חוסר ארגו #ממשלתי בוזבז כוח אד רב בייצור פלדה ופח ,א $מצד שני  ייצור המזו #נזנח.
א כוח האד לא היה מבוזבז בייצור פלדה ופח אלא מופנה לייצור מזו ,#הדבר היה מקל על הרעב הכבד .תשובה זו
אינה נכונה.
תשובה )  (3על פי הקטע ,אוכלוסיית סי #כ #נוצלה ככוח עבודה במסגרת הרפורמה "הקפיצה הגדולה קדימה" בסי,#
א $לא נוצלה בצורה מאורגנת וחכמה ,ולכ #נוצר הרעב .זו התשובה הנכונה.
תשובה )  (4במשפט האחרו #נאמר כי סי" #א& נאלצה" לייצא מזו #כדי לעמוד בתשלומי ל'בריתהמועצות' .המילה
"א&" מעידה כי האילו +לייצא מזו #חיזק את התופעה שהוצגה במשפט הקוד ,שהיא החמרת המצב עקב הזנחת
ייצור המזו #בסי .#מכא ,#שהחוב הכספי לבריתהמועצות א $הוביל להחמרת הרעב .תשובה זו אינה נכונה.
התשובה הנכונה היא ).(3

.9

תשובה )  (1זוהי הנחה שעשויה לגרו לחוקר לבצע דווקא את הניסוי הזה ,ובמקו להעניש את הכלבי על התנהגות
רעה לתת לה תגמולי ,א $היא לא קשורה למסקנה של ד"ר ברומר מהניסוי שעשה .התשובה נפסלת.
תשובה )  (2הכרחית לביסוס מסקנתו של ד"ר ברומר שכ #לפיה הכלבי מביני את הקשר בי #הציות )הסיבה(
לקבלת הממתקי )התוצאה( .לולא כ) #א הכלבי לא מקשרי את הפרס להתנהגות( ,ממילא אי #סיבה שישנו את
התנהגות בגלל הממתקי ואי #מקו לטענה כי העובדה שכלבי אינ אוהבי ממתקי הביאה לכ $שלא היה
שינוי במידת הציות לבעליה .זו התשובה הנכונה.
תשובה )  (3ג א נטיית של הכלבי לציית היא מלכתחילה גבוהה ,זה לא מסביר את חוסר השינוי ברמת הציות
שלה בעקבות נתינת הממתקי  עדיי #היינו מצפי שתגמול הממתקי יעודד אות לציית .לכ ,#זה לא מוביל
למסקנה לפיה ה לא אוהבי ממתקי .התשובה נפסלת.
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תשובה )  (4א לכלבי רעבי נטייה לציית ,אזי אפשר להבי #מדוע נתינת הממתקי לא השפיע לטובה על רמת
הציות שלה  אחרי שאכלו את הממתקי ה לא היו יותר רעבי .נתו #זה מחליש את המסקנה של ברומר ,ולכ#
בוודאי לא מהווה הנחה שהיא נשענת עליה.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .10תשובה )  (1אפשרית שכ #העכבר צרי $להיות קט #או סקר ,#והוא אכ #קט.#
תשובה )  (2אפשרית שכ #העכבר צרי $להיות קט #או סקר ,#והוא אכ #קט.#
תשובה )  (3המצב לא אפשרי שכ #העכבר אינו קט #ועל כ #חייב להיות סקר .#מכא ,#מדובר על עכבר בית סקר #ולכ#
הוא חייב להיות צייצ.#
תשובה )  (4אי #מניעה שעכבר יהיה צייצ #וסקר #ג א הוא לא עכבר בית.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .11תשובה )  (1לפי פרופ' תירוש ישנ #בטבע תופעות שאינ #קשורות לאד ,ובכל זאת הוא לוקח על עצמו אחריות עליה.#
זו התשובה הנכונה.
תשובה )  (2תירוש טוע #כי האד מסיר מעצמו אחריות לגבי תופעות שהוא אחראי לה #ולאחר מכ #הוא מדבר על כ$
שתהליכי רבי בטבע אינ קשורי כלל לאד .שני חלקי המשפט אינ מתיישבי זה ע זה .התשובה נפסלת.
תשובה )  (3המילה "שלמעשה" מעידה על איזשהו ניגוד בי #החלק שקוד לה לבי #החלק שבא אחריה .פרופ' תירוש
טוע #כי האד לוקח על עצמו אחריות על תופעות שהוא אחראי לה ,#ולכ #המילה "למעשה" אינה במקומה .התשובה
נפסלת.
תשובה )  (4תירוש טוע #כי יש תופעות סביבתיות שאינ #בשליטת האד ,ולאחר מכ #אומר כי האד הוא האחראי
הבלעדי להרס הטבע .שני חלקי המשפט סותרי זה את זה .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(1
 .12תשובה )  (1נאמר כי הציורי היפניי דורשי סבלנות ולכ #אינ מתאימי למנטאליות המערבית אשר מעדיפה
איכות על כמות ,א $א זוהי העדפתה הציורי הללו דווקא אמורי להתאי לה .התשובה נפסלת.
תשובה )  (2א הציורי היפניי דורשי זמ #קצר ,ה דווקא אמורי להתאי לתרבות שמעדיפה כמות על איכות.
התשובה נפסלת.
תשובה )  (3ציורי שנדרש זמ #רב ליצירת ,אכ #אינ מתאימי לתרבות שמעדיפה כמות על איכות .זו התשובה
הנכונה.
תשובה )  (4לא הגיוני לומר שציורי דורשי סבלנות רבה בשל הזמ #הקצר שיש להקדיש לה .התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .13תשובה )  (1ג ג'ונס וג מג'ולה חושבי שכחול ההרי מביא את הגש ,ולכ #המילה "בניגוד" אינה במקומה.
התשובה נפסלת.
תשובה )  (2ג'ונס טוע #שא ההרי לא היו כחולי הגש היה מאחר .מכא ,#שכחול ההרי מביא את הגש בזמ.#
מג'ולה חושב אותו דבר ולכ #המילה "בניגוד" אינה במקומה.
תשובה )  (3ג'ונס חושב שא היו ההרי הכחולי הגש היה מתעכב ,כלומר כחול ההרי מעכב את הגש .מג'ולה
חושב שלא כחול ההרי מביא את הגש בזמ #אלא משהו אחר ,אבל ג ג'ונס לא חושב שכחול ההרי מביא את
הגש בזמ .#דעותיה אינ #מנוגדות ולכ #המילה "בניגוד" אינה במקומה .התשובה נפסלת.
תשובה )  (4ג'ונס חושב שא ההרי לא היו כחולי ,לא היה יורד הגש .כלומר ,כחול ההרי מביא את הגש.
מג'ולה דווקא חושב שצורת עלי הע +מביאה את הגש ולא כחול ההרי .זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .14בדוגמה המילה "הציע" שינתה את משמעותה לחלוטי #בעקבות דימיו #צלילי למילה אחרת .תשובה )  (1בתשובה זו
המילה "דטרוב" אכ #שינתה את משמעותה עקב דימיו #צלילי למילה דטרבי.
תשובה )  (2בתשובה זו המילה שינתה את משמעותה עקב הקשר אסוציאטיבי שנעשה בי #משמעותה המקורית
ומשמעותה החדשה.
תשובה )  (3בדוגמה זו דווקא המשמעות המקורית של המילה היתה בעלת דימיו #צלילי למילה ,ולא המשמעות
החדשה .כלומר  המשמעות לא שונתה בגלל הדימיו #הצלילי.
תשובה )  (4בתשובה זו המילה שינתה את משמעותה למשמעות אחרת דומה )סוחר בדיסמונות ומייצר דיסמונות(.
התשובה הנכונה היא ).(1
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 .15עדי לא מבינה מדוע רק חלק מהעובדי מתנגדי לביטול השינוי .מכא ,#לדעתה כל העובדי צריכי להתנגד לביטול
השינוי הזה .כלומר ,לדעתה כול צריכי לתמו $בשינוי.
תשובה )  (1עדי אכ #מתנגדת לביטול השינוי ,ולכ #אינה מבינה מדוע רק חלק מהעובדי מתנגדי לביטולו .התשובה
נפסלת.
תשובה )  (2עדי דווקא ציפתה שהעובדי כ #ישמחו על השינוי )ולכ #יתנגדו לביטולו( .זו התשובה הנכונה.
תשובה )  (3עדי אכ #תומכת בשינוי ,לכ #היא אינה מבינה למה לא מתנגדי כול לביטולו .התשובה נפסלת.
תשובה )  (4לדעתה של עדי כל העובדי צריכי לתמו $בשינוי ומכא #משתמע שהיא חושבת שמי שאינו תומ$
בשינוי ,טועה .הדבר משתמע מדבריה של עדי ולכ #התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .16תשובה )  (1נניח שמחלת האלצהיימר פורצת בעיקר כאשר איכות החיי ירודה .הדבר יסביר מדוע איכות החיי של
חולי האלצהיימר ירודה לעומת איכות החיי של דיירי אחרי בבית האבות ,א $לא יסביר מדוע תוחלת החיי" של
חולי האלצהיימר גבוהה יותר .תשובה זו אינה נכונה.
תשובה )  (2לפי ממצאי המחקר תוחלת החיי של הקבוצה בה איכות החיי גבוהה יותר היא דווקא נמוכה יותר.
לכ #קיי יחס הפו $בי #איכות חיי לתוחלת חיי .זו התשובה הנכונה.
תשובה )  (3תשובה זו סותרת את ממצאי המחקר ,ובוודאי לא מסבירה אות .ידוע כי חולי האלצהיימר סובלי
מאיכות חיי ירודה ,ולכ #לפי התשובה עליה לסבול ג מדיכאו #המקצר את תוחלת החיי .למרות זאת ,חולי
האלצהיימר הגיעו לגיל מופלג יותר מאשר אלו שלא חלו באלצהיימר .התשובה נפסלת.
תשובה ) – (4נתו #כי המחקר השווה בי #חולי אלצהיימר המתגוררי בבית האבות לשאר הדיירי המתגוררי בבית
האבות .עצ העובדה שמרבית חולי האלצהיימר מעדיפי להתגורר בבתי אבות לא נוגעת לאור $תוחלת חייה ולא
מסבירה מדוע היא ארוכה יותר.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .17תשובה )  (1א שבלול א' שקר #אז הוא אינו מהיר ,ולכ #שבלול ב' ,שטוע #כי א' אכ #אינו מהיר ,אינו משקר ולכ#
מהיר .התשובה נפסלת.
תשובה ) (2א שבלול ב' שקר #אז שבלול א' מהיר ,ומכיוו #ששבלול א' אכ #טוע #כי הוא מהיר ,הוא דובר אמת.
התשובה נפסלת.
תשובה )  (3א שבלול ב' מהיר אז הוא אינו שקר) #היות שנאמר בנתוני כי כל השבלולי או משקרי או מהירי(,
כלומר שבלול א' אכ #אינו מהיר .שבלול ג' טוע #כי שבלול א' כ #מהיר ,ולכ #הוא שקר .#התשובה נפסלת.
תשובה )  (4א שבלול ג' מהיר ,הוא אינו שקר #ולכ #הוא אמור להיות צודק כאשר הוא אומר ששבלול א' מהיר.
מכא ,#שבלול ב' משקר )אומר שא' אינו מהיר( ולכ #אינו יכול להיות מהיר .מצב זה אינו יכול להתקיי .זו התשובה
הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .18תשובה )  (1תשובה זו מסבירה כי הגור לפגיעה בגובהו של הע +הוא הפרפרי שהביא הריסוס .בנוס& ,הפרפרי
מגדילי את כמות הפירות הצומחי על הע ,+וזה יכול להסביר מדוע כמות הפרי על העצי שרוססו היתה שווה לזו
שעל העצי שלא רוססו ,למרות שבהתא להנחתו של רו ,#הריסוס גר לפגיעה בכמות הפירות .כלומר ,פעלו שני
גורמי מנוגדי ,הפרפרי הגדילו את הכמות והריסוס פגע בכמות ,כ $שבסופו של דבר היתה אותה כמות פרי.
תשובה זו מתאימה לתוצאות הניסוי ומצדיקה את אמירתו של רו #לפיה הנחת המוצא שלו לא נסתרה .זו התשובה
הנכונה.
תשובה )  (2לפי הנחתו של רו ,#הריסוס פוגע בכמות הפירות שעל הע .+תשובה זו טוענת כי ג הפרפרי מקטיני את
כמות הפירות שעל הע ,+ולכ #לא מסבירה מדוע על ע +שעבר ריסוס תהיה אותה כמות פירות כמו על ע +שלא עבר
ריסוס .תשובה זו אינה נכונה.
תשובה )  (3לפי הנחת המוצא של רו #הריסוס מקטי #את כמות הפירות על העצי .לפי תשובה זו ,הפרפרי מגדילי
את כמות הפירות הצומחי על הע ,+א $הריסוס דוחה אות ,ולכ #מוביל שוב לאפקט של הקטנת כמות הפירות .זה
לא יסביר מדוע כמות הפירות שעל העצי המרוססי שווה לכמות הפירות על העצי הלא מרוססי .תשובה זו אינה
נכונה.
תשובה )  (4לפי הנחת המוצא של רו #הריסוס מקטי #את כמות הפירות על העצי .לפי תשובה זו ,הפרפרי מגדילי
את כמות הפירות הצומחי על הע +והריסוס דוחה אות מ #הע ,+ולכ #מוביל שוב לאפקט של הקטנת כמות הפירות.
זה לא יסביר מדוע כמות הפירות שעל העצי המרוססי שווה לכמות הפירות על העצי הלא מרוססי .תשובה זו
אינה נכונה .התשובה הנכונה היא ).(1
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 .19העובדה כי האטו איננו חלקיק יסוד אינה סותרת את העובדה כי כל החומר ביקו )פרט לחלקיקי המרכיבי את
האטו( עשוי מאטומי.
התשובה הנכונה היא ).(4
 .20חלקיק יסוד הוא חלקיק שאינו עשוי מחלקיקי אחרי )לכ #כשהתגלו החלקיקי המרכיבי את האטו הוא חדל
להיחשב חלקיק יסוד( .שימו לב! הקווארק הוא החלקיק הקט #ביותר בטבע ,א $ג האלקטרו #הוא חלקיק יסוד.
מכא #נית #ללמוד שתשובה ) (1אינה נכונה.
התשובה הנכונה היא ).(3
 .21בפסקה נכתב כי "התפיסה לפיה זהו ]האטו[ חלקיק היסוד של הטבע הפכה להנחת יסוד במדע" )שורה  (14בעקבות
גילויו של דלטו #בראשית המאה ה .19זאת ,עד גילויו של האלקטרו" #בשנות ה '90של המאה ה) "19שורה .(18
שימו לב! האלקטרו #התגלה עוד טר פענוח מבנה האטו ,א $כבר ע גילויו התברר כי האטו מורכב מחלקיקי
אחרי.
התשובה הנכונה היא ).(2
 .22תיאורית האטו דומה לתיאוריית ארבעת היסודות משו שהתפיסה הראשונית של שתיה #התגלתה כשגויה )ה לא
מהווי חלקיקי יסוד של הטבע( .אול ,ג לאחר שנמצא שהאטו אינו חלקיק יסוד ,זה לא סתר את ההנחה שהוא
מרכיב את החומר.
התשובה הנכונה היא ).(2
" .23באות #שני הבחינו המדעני כי האטומי שוני זה מזה בתכונות רבות ,ועד מהרה החלו לבדוק את מקור
ההבדלי הללו .המסקנה אליה הגיעו היתה כי האטומי מורכבי מחלקיקי אחרי ,קטני יותר" .א זה המקרה
ג אצל האלקטרו ,#הרי שהוא לא חלקיק יסוד.
התשובה הנכונה היא ).(1

ניב רווח פסיכומטרי

- 26 -

פתרו סימולציה II

פרק 8
.1

)  accusation (1האשמה
)  talent (2כשרו#
)  enthusiasm (3התלהבות
) – mercy (4רחמי
האוהדי באצטדיו #הריעו בהתלהבות חסרת גבולות כאשר מייקל פלפס זכה במדליית הזהב
האולימפית השמינית שלו.
התשובה הנכונה היא ).(3

.2

)  charity (1נדבה ,צדקה
)  penalty (2עונש ,קנס
)  hospitality (3הכנסת אורחי
) – specialty (4מומחיות
נקניקיות נחשבות למומחיות של המטבח הגרמני.
התשובה הנכונה היא ).(4

.3

)  faithful (1נאמ#
)  pale (2חיוור
)  rare (3נדיר
) – deep (4עמוק
מחירו של מוצר או משאב עולה ,במידה והוא הופ $לנדיר.
התשובה הנכונה היא ).(3

.4

) – decline (1סירוב ,ירידה
)  illustrating (2ממחיש
)  nuisance (3מטרד
)  fraud (4הונאה ,תרמית
חלק מנסיונות ההונאה ה כל כ $שקופי ,מה שמביא אד לתהות א מישהו אי פע נופל
בה.
התשובה הנכונה היא ).(4

.5

)  infect (1לזה
)  inspect (2לבדוק
)  nominate (3למנות
) – devoid (4חסר
לא משנה כמה תבדוק את קרקפתו של מישהו ,לא תוכל לראות את מחשבותיו.
התשובה הנכונה היא ).(2
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)  extensions (1הרחבות
)  repercussions (2השלכות
)  reservations (3הסתייגויות
) – scents (4ריחות
אד לא יכול לדעת את כל ההשלכות של מעשיו ,בי #א טובות או רעות.
התשובה הנכונה היא ).(2

.7

)  persuasive (1משכנע
)  devising (2מפלג
)  violating (3מפר
) – progressive (4מתקד
איש מכירות של מכוניות צרי $להיות מאוד משכנע על מנת לשכנע את הקונה להוסי& את כל
הדברי המוצעי הנוספי למכונית החדשה ,ללא חשיבות למחיר.
התשובה הנכונה היא ).(1

.8

)  hives (1כוורות
)  mediators (2מתווכי
)  spouses (3בני זוג
) – relics (4שרידי
בני הזוג באו ג ה לשיעורי ההכנה ללידה ,על מנת ללמוד על יילוד ולידה.
התשובה הנכונה היא ).(3

.9

משמעות המשפט המקורי :הוא ודאי איש תיקוני מיומ ,#כי הוא גר למקרר היש #לעבוד בשנית .תשובה ) (1שגויה
מפני שמוסיפה טענה לפיה הוא יכול לתק #הכל .תשובה ) (3שגויה מפני שמוסיפה טענה כללית לגבי מתקני
ומקררי בכלל .תשובה ) (4שגויה מפני שמוסיפה טענה לפיה אני הטלתי ספק במיומנותו.
תשובה ) (2נכונה כיוו #שמציגה את נתוני המשפט המקורי בסדר הפו .$זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(2

.10

משמעות המשפט המקורי :על א& יופיי ,#רוב השחקניות המפורסמות בהוליווד כמעט ולא תרמו דבר לאומנות
הקולנוע .תשובה ) (1שגויה מפני שמוסיפה טענה לפיה השחקניות נבחרות על בסיס מראה ולא כשרו ,#ולכ #אינ#
מסוגלות לתרו .תשובה ) (3שגויה מפני שבניגוד למקור טוענת שהשחקניות דווקא כ #תרמו ,וזאת בזכות יופיי.#
תשובה ) (4שגויה מפני שמשנה לטענה לפיה היופי הוא תרומת #של השחקניות.
תשובה ) (2נכונה כיוו #שחוזרת על הנאמר במשפט המקורי .זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(2

.11

משמעות המשפט המקורי :כיוו #שהארס של כל העכסני ]נחשי פעמוני[ רעיל ביותר ,כל העכסני מסוכני
כשמפריעי לה ,מעצבני אות ,או פוצעי אות ,א $אי #בה מסוכ #יותר מאשר הרעיל מכול ,עכס #מוהבי.
תשובה ) (1שגויה מפני שמוסיפה טענה כמותית לגבי הרעילות של כמויות שונות של ארס מנחש זה או אחר .תשובה
) (2שגויה מפני שמוסיפה טענה לפיה נשיכה של כל נחש מסוכנת .תשובה ) (4שגויה מפני שמוסיפה טענה באשר
לקטלניות/מהירות פעולת הארס של העכס .#המקור מדבר רק על רעיל*ת.
תשובה ) (3נכונה מפני שאומרת כי עכס #מוהבי הוא הרעיל ביותר מבי #העכסני ,והופ $למסוכ #כאשר מטרידי
אותו ,כפי שהופכי ג שאר העכסני .זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(3
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.12

משמעות המשפט המקורי :חוקר נודע אמר כי אסטרטגיה בריאה למדע #היא לשתוק לגבי דבר שעליו אי #לו ידע
ודאי .תשובה ) (1שגויה מפני שמשנה לטענה לפיה הוא אמר שזוהי אכ #האסטרטגיה של מדעני .תשובה ) (2שגויה
מפני שמשנה לטענה לפיה א מדע #ישתוק לגבי דבר שהוא לא בטוח לגביו הוא לא ישמע חסר ידע לגבי אותו נושא.
תשובה ) (4שגויה מפני שמוסיפה טענה לפיה כלל אי #וודאות במדע.
תשובה ) (3נכונה מפני שהיא חוזרת על הנאמר במשפט המקורי .זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא ).(3

.13

המחבר מכנה את תולעי המשי "האריסטוקרטיות שבתולעי" מכיוו #שה #מייצרות סיבי המשמשי ליצירת בדי
יוקרתיי.
התשובה הנכונה היא ).(4

.14

לפי הפסקה השנייה ,המשי התגלה על ידי טבילת הגול במי רותחי.
התשובה הנכונה היא ).(2

.15

הביטוי משמש ליצירת ניגוד בי #התולעי עליה #המחבר הול $לדבר לעומת תולעי המשי האריסטוקרטיות.
התשובה הנכונה היא ).(1

.16

בקטע לא מוזכרת היכולת ליצור מחדש קטעי גו& שנחתכו כגור להערכת התולעי.
התשובה הנכונה היא ).(3

.17

המחבר מצטט את דארווי #על מנת לגרו לקורא להבי #את חשיבות התולעי.
התשובה הנכונה היא ).(2

.18

מטרת הפסקה הראשונה ליצור את הניגוד בי #הביצי הרגילות והייחוד של ביצי אחרות :המפטי דמפטי ,פברג'ה וכו'.
התשובה הנכונה היא ).(2

.19

הביצה נקראה כ $מכיוו #שבפני היתה תרנגולת ) (henמוזהבת.
התשובה הנכונה היא ).(3

.20

הנסיכה אנה פטרובנה אינה מוזכרת בקטע.
התשובה הנכונה היא ).(2

.21

 Fabergéהאמי #שהדגש ביצירת תכשיטי צרי $להיות על יצירתיות וחדשנות ולא על שימוש בתכשיטי גדולי
ומהודרי ,ולכ #העובדה שהביצי של  Fabergéיקרות כל כ $היא אירונית לאור הפילוסופיה שלו.
התשובה הנכונה היא ).(1

.22

נית #להבי #שהמחבר מתרש מהיכולות של .Peter Carl Fabergé
התשובה הנכונה היא ).(4

