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הסברים
מילים וביטויים
.1

)שאלות (4 1

איזו מ האפשרויות המוצעות משלימה את המשפט שלהל בצורה הטובה ביותר?
בגינתו של דוד שתולי פרחי אדומי ולבני לסירוגי.
תשובה ) :(1למישרי = בלי בעיות; כמו שצרי)
תשובה ) :(2לסירוגי = לחילופי; פע כ ופע כ
תשובה ) :(3לאלתר = מיידית; תיכ* ומיד
תשובה ) :(4למפרע = למילה זו שני פירושי הפוכי  .1 :מראש .2 ,בדיעבד ,באופ רטרואקטיבי
תשובה ).(2

.2

משמעות המילה השתנק היא
משמעות המילה 'השתנק' היא :נחנק ,התקשה בנשימה.
תשובה ).(2

.3

דוד הוא איש מדו ,כלומר דוד הוא אד
משמעות המילה 'איש מדו' היא אד המרבה לריב ע הסובבי .
תשובה ).(4

.4

למשמעויותיה של שלוש מארבע המילי הבאות יש מכנה משות* בולט .מה המילה הנותרת?
פירוש המילי חיפש ,ביקש ותר הוא חיפש אחר משהו .פירוש המילה 'מש' הוא זז.
תשובה ).(2
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אנלוגיות
.5

)שאלות (10 5

השאלה :סלח  :נוטר טינה
היחס :סלח הוא מי שאינו נוטר טינה.
א' הוא מי שאינו ב'
תשובה )/ָ :(1לא  :חופשי .הא מי ש ָ*לא זה מי שאינו חופשי? לא*ָ .לא הוא מי שהפ) מישהו אחר ללא
חופשי.
תשובה ) :(2הקי : 1ער .הא מי שהקי -זה מי שאינו ער? לא .מי שהקי -הפ) לער.
תשובה ) :(3ר : 1ממהר .הא מי שר -הוא מי שאינו ממהר? לא.
צמא .הא מי שרווה הוא מי שאינו צמא? כ .מי שרווה הוא מי ששתה עד שלא היה
תשובה )ָ :(4רווה ֵ :
צמא עוד.
תשובה ).(4

.6

השאלה :הושיב  :התיישב
היחס :מי שהושיב הוא מי שגר למישהו אחר להתיישב.
א' הוא מי שגר למישהו אחר לעשות ב'
]יחס אפשרי אחר :א' ו ב' ה פעולות זהות .א' זה מי שעשה את הפעולה על מישהו אחר ,ב' על עצמו[.
תשובה ) :(1החזיר :חזר .הא מי שהחזיר הוא מי שגר למישהו אחר לחזור? כ.
תשובה ) :(2הפריד  :התמזג .הא מי שהפריד הוא מי שגר למישהו אחר להתמזג? לא .להפריד היא
פעולה שתוצאתה הפוכה ממיזוג.
תשובה ) :(3העליב :עלב .הא מי שהעליב הוא מי שגר למישהו אחר לעלוב? לא .משמעות המילה
לעלוב היא להעליב .מי שהעליב הוא מי שגר למישהו אחר להיעלב.
תשובה ) :(4הוזיל  :התמקח .הא מי שהוזיל הוא מי שגר למישהו אחר להתמקח? לא .להתמקח זה
לעמוד על המקח ,כלומר להתווכח על המחיר ,נית לומר כי להתמקח היא פעולה שמטרתה
שמישהו אחר יוזיל.
תשובה ).(1

.7

השאלה :לפרו  :תפור
היחס :לפרו זה לבצע פעולה ההופכת משהו לההיפ) מתפור.
א' זו פעולה ההופכת משהו לההיפ מ0ב'
תשובה ) :(1להמלי : 1ראוי .הא להמלי -היא פעולה ההופכת משהו לההיפ) מראוי? לא.
תשובה ) :(2להגי*  :סגור .הא להגי 1היא פעולה ההופכת משהו לההיפ) מסגור? לא .להגי 1זה לסגור.
תשובה ) :(3לגהור  :שפו* .הא לגהור היא פעולה ההופכת משהו לההיפ) משפו ?1לא .לגהור זה
להתכופ* ,כלומר להפו) לשפו.1
תשובה ) :(4לסוכ)  :חשו* .הא לסוכ היא פעולה ההופכת משהו לההיפ) מחשו ?1כ .לסוכ זה
לחפות ,לכסות משהו ,כלומר להפו) אותו לההיפ) מחשו.1
תשובה ).(4
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.8

השאלה :רדה  :כוורת רדה זה הוציא ,גר* משהו מתו) )דבש מכוורת או לח מתנור(
היחס :רדה זה הוציא משהו )דבש( מתו) הכוורת.
א' זה הוציא משהו מתו ב'
תשובה ) :(1שט*  :מי  .הא שט 1זה הוציא משהו מתו) המי? לא.
תשובה ) :(2שלה  :מי  .הא שלה זה הוציא משהו מתו) המי? כ .שלה זה הוציא מתו) המי .
תשובה ) :(3מהל  :מי  .הא מהל זה הוציא משהו מתו) המי? לא .מהל זה דילל על ידי הוספת מי.
תשובה ) :(4גמע  :מי  .הא גמע זה הוציא משהו מתו) המי? לא .גמע זה שתה מי או כל נוזל אחר.
תשובה ).(2

.9

ענ* = בעל ענפי רבי (
ענֵ ) 1
ענָ : 1
השאלהֵ :
ענ 1הוא משהו בעל מספר רב של ענפי.
היחסֵ :
א' הוא בעל מספר רב של ב'
תשובה )ְ :(1מ56פ ּ ָ  :שפ  .הא משופ הוא מישהו בעל מספר רב של שפמי? לא .משופ הוא בעל
שפ .
תשובה ) :(2טרשי  :סלע .הא טרשי זה משהו בעל מספר רב של סלעי? כ .טרשי זה סלעי ,כלומר
מקו בעל סלעי רבי .
תשובה ) :(3מתוק  :ממתק .הא מתוק זה משהו בעל מספר רב של ממתקי? לא .מתוק זה משהו בעל
טע מתוק.
פורה ֶ :דש .הא פורה זה משהו בעל מספר רב של דש? לא .דש הוא משהו אשר נוהגי
תשובה )ֶ :(4
להוסי* אותו על מנת שמשהו יהיה פורה יותר.
תשובה ).(2

.10

השאלה :נחמה פורתא  :נחמה נחמה פורתא היא נחמה כלשהי; חצי נחמה; נחמה קלה
היחס :נחמה פורתא היא סוג של נחמה ,נחמה קלה.
א' היא סוג של ב' ,כאשר א' קטנה/קלה יותר
תשובה ) :(1זק  :עול ימי  .הא זק הוא סוג של עול ימי? לא .עול ימי הוא צעיר.
תשובה ) :(2הר* עי  :פרק זמ .הא הר* עי הוא סוג של פרק זמ? כ .הר 1עי הוא פרק זמ קצר.
תשובה ) :(3שברו לב  :עצב .הא שברו לב הוא סוג של עצב? כ .אול מכיוו ששברו לב הוא צער
עמוק ,הרי שתשובה זו אינה מתאימה ליחס שמצאנו.
תשובה ) :(4מעשה קונדס  :מהתלה .הא מעשה קונדס הוא סוג של מהתלה? לא .מעשה קונדס
ומהתלה ה מילי נרדפות.
תשובה ).(2

החלפת אותיות
.11

)שאלות (14 11

) (1אי אפשר להשתמש בתנור מפני שהוא גור לקצר ברשת החשמל.
) (2בעונת הקציר/אסי 1נוהגי בני האיכרי לסייע לאבותיה במלאכת .
) (3ער ,אסו 1בבקשה את הצעצועי של) מ הרצפה.
) (4הספר מעניי ,אבל אפשר היה לקצר אותו קצת בלי לפגוע בתוכנו.
השלשה המתאימה היא ק.צ.ר.
תשובה ).(3
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.12

) (1המכשיר החדש חולל מהפכה בשדה הרפואה.
) (2ניצחו הקבוצה נזק 1לזכותו של המאמ.
) (3בילדותה נהגה ינטל להקיש על גזעי ע 1חלולי/זקופי .
) (4צעקה רמה פילחה את חלל החדר.
השלשה המתאימה היא ח.ל.ל.
תשובה ).(2

.13

) (1זו הפע הראשונה שאני מבקר ב ִישוב מרוחק זה.
) (2ישבנו של גיורא עדיי כואב בגלל ההחלקה האומללה ההיא.
) (3כתבנו בבו מדווח על התקדמות בשיחות בי הצדדי היריבי.
) (4נציג העובדי פתח את הישיבה בהצגת מצוקת של שולחיו.
השלשה המתאימה היא י.ש.ב.
תשובה ).(3

.14

) (1שמונה שני עבדה דינה בתור פקידה ,וכעת היא מנהלת את המדור.
) (2העלילה מתרחשת באירופה של אמצע המאה הקודמת.
) (3בקיבו 1הייתה נחמה מופקדת על שלומ של עשרי עוללי/עובדי.
) (4על א* תעלוליו של אחי איני כועס עליו.
השלשה המתאימה היא ע.ל.ל.
תשובה ).(1

השלמת משפטים
.15

)שאלות (19 15

הכתב על הדיוק הלשוני ____ :משו ש____ להקדיש זמ רב לליטוש לשוני
בסופו של דבר ____ ,של ַ
של כתבותיו ,הוא ____ לעמוד בלוחות הזמני שקבעה לו העורכת.
נציב את התשובה הראשונה ,ובאמצעות בדיקתה ננתח את המשפט:
הכתב על הדיוק הלשוני הייתה בעוכריו :משו שלא
תשובה ) :(1בסופו של דבר ,הקפדתו היתרה של ַ
השכיל להימנע מלהקדיש זמ רב לליטוש לשוני של כתבותיו ,הוא הצליח לעמוד בלוחות הזמני
שקבעה לו העורכת.
המשפט בנוי משני חלקי כאשר החלק השני בא להסביר את הטענה המוצגת בחלק הראשו.
בחלק הראשו נאמר כי הכתב הקפיד מאוד על הדיוק הלשוני והדבר היה בעוכריו ,כלומר פגע בו בסופו
של דבר .בחלק השני נאמר כי הכתב לא השכיל להימנע מלהקדיש זמ רב לליטוש לשוני ,מכא שהוא
הקדיש לליטוש הלשוני זמ רב .בהמש) נאמר כי הכתב הצליח לעמוד בלוחות הזמני  .חלק זה אינו
הגיוני .אנו מצפי שא הוא הקדיש זמ רב לליטוש לשוני אז הוא לא יצליח לעמוד בלוחות הזמני  .זו
אינה התשובה הנכונה.
הכתב על הדיוק הלשוני דווקא הועיל לו :משו שהשכיל
תשובה ) :(2בסופו של דבר ,חוסר ההקפדה של ַ
להימנע מלהקדיש זמ רב לליטוש לשוני של כתבותיו ,הוא הצליח לעמוד בלוחות הזמני שקבעה לו
העורכת.
בתחילת המשפט נאמר כי הכתב לא הקפיד על הדיוק הלשוני ,והדבר דווקא הועיל לו .המילה "דווקא"
מתארת את הניגוד בי העובדה שהוא לא הקפיד )דבר רע( לכ) שזה הועיל לו .בסו* המשפט מובא
ההסבר לכ) :הכתב נמנע מלהקדיש זמ רב לליטוש לשוני של כתבותיו ולכ הוא הצליח לעמוד בלוחות
הזמני  .זו התשובה הנכונה.
תשובה ).(2
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.16

____ אוהב לצפות בסרטיו של פיורקו מכיוו שהוא ____ המטרה העומדת ,לדעתי ,בבסיס תעשיית
הקולנוע .סרט אמור ____ הפ הקשה של המציאות הסובבת אותו ,וסרטיו של פיורקו ___ בקשיי
היומיו .
נציב את התשובה הראשונה ,ובאמצעות בדיקתה ננתח את המשפט:
תשובה ) :(1אינני אוהב לצפות בסרטיו של פיורקו מכיוו שהוא מחטיא את המטרה העומדת ,לדעתי,
בבסיס תעשיית הקולנוע .סרט אמור להשכיח מהצופה את הפ הקשה של המציאות הסובבת אותו,
וסרטיו של פיורקו טובי א אינ מרפי מ העיסוק בקשיי היומיו .
על פי החלק הראשו של המשפט ,פיורקו מחטיא בסרטיו את המטרה העומדת בבסיס תעשיית הקולנוע,
ולכ הדובר לא אוהב לצפות בסרטיו .בחלק השני מפורטת מטרה זו :הסרט אמור להשכיח מהצופה את
הפ הקשה של המציאות ,כלומר ,הסרט לא צרי) לעסוק בקשיי היומיו  .אול  ,בסו* המשפט נאמר כי
סרטיו של פיורקו אינ מרפי מ העיסוק בקשיי היומיו  ,ולכ מחטיאי את המטרה למרות שה
טובי באופ כללי .זו התשובה הנכונה.
תשובה ).(1

.17

____ מסכי ע הקובעי שכניסה של ספר לרשימת רבי המכר אינה תלויה ____ .לדעתי ____ ,גור
____ השפעה על היק* המכירות של הספר.
נציב את התשובה הראשונה ,ובאמצעות בדיקתה ננתח את המשפט:
תשובה ) :(1אינני מסכי ע הקובעי שכניסה של ספר לרשימת רבי המכר אינה תלויה כלל במאמצי
השיווק המושקעי בו .לדעתי ,יחסי הציבור שנעשי לספר ה גור שאי לו השפעה על היק*
המכירות של הספר.
המשפט מורכב משני חלקי ובינה קשר של התאמה :החלק הראשו )עד הנקודה( עוסק בשאלה הא
כניסה של ספר לרשימת רבי המכר תלויה או לא במאמצי השיווק המושקעי בו ,לדעתו של הדובר.
החלק השני נפתח במילה "לדעתי" ,מכא שהוא מפרט שנית את אותה הדעה.
על פי התשובה הראשונה ,הדובר לא מסכי ע הקובעי שכניסת הספר לרשימה אינה תלויה במאמצי
השיווק ,במילי אחרות ,הוא חושב שהיא כ תלויה בה  .בחלק השני נאמר כי ליחסי הציבור שנעשי
לספר אי השפעה על היק* המכירות .שני החלקי סותרי זה את זה .תשובה זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ) :(2אינני מסכי ע הקובעי שכניסה של ספר לרשימת רבי המכר אינה תלויה אלא באיכותו
של הספר .לדעתי ,יחסי ציבור ה גור בעל השפעה על היק* המכירות של הספר.
משמעות המשפט "אינה תלויה אלא באיכותו של הספר" היא שהכניסה תלויה א) ורק באיכותו של
הספר .בתחילת המשפט נאמר שהדובר אינו מסכי ע קביעה זו ,כלומר ,הוא חושב שכניסת הספר
לרשימה תלויה בדברי נוספי  .בחלק השני של המשפט ,הדובר מפרט כי יחסי ציבור הוא גור נוס* בעל
השפעה על המכירות .יש התאמה בי שני חלקי המשפט .זו התשובה הנכונה.
תשובה ).(2

.18

____ דבריו של ראש שבט העוזרד ,שלפיה בני שבטו ____ באמונה שרוחות המתי מתנקמות במי
שאינו מקפיד בכבוד ,התרש גרוסמ כי מנהג של בני השבט להעלות מנחות לרוחות ____ מ הכבוד
שה רוחשי לה ____ ,מ החשש מפגיעת.
נציב את התשובה הראשונה ,ובאמצעות בדיקתה ננתח את המשפט:
תשובה ) :(1בשל דבריו של ראש שבט העוזרד ,שלפיה בני שבטו חדלו זה מכבר מלהחזיק באמונה
שרוחות המתי מתנקמות במי שאינו מקפיד בכבוד ,התרש גרוסמ כי מנהג של בני השבט להעלות
מנחות לרוחות אינו נובע רק מ הכבוד שה רוחשי לה ,אלא ג מ החשש מפגיעת.
המשפט בנוי משני חלקי  :בחלק הראשו מתוארי דבריו של ראש שבט העוזרד בנוגע לאמונת של בני
שבטו ,ובחלק השני התרשמותו של גרוסמ לגבי מנהג של בני השבט להעלות מנחות לרוחות.
על פי תשובה זו ,צריכה להיות התאמה בי דברי ראש השבט לבי התרשמותו של גרוסמ )"בשל"(.
בחלק הראשו אומר ראש השבט כי בני שבטו חדלו זה מכבר )=לפני זמ רב( מלהחזיק באמונה שרוחות
המתי מתנקמות במי שאינו מכבד אות .כלומר ,בני השבט אינ מאמיני שהרוחות יתנקמו בה .
בחלק השני גרוסמ התרש כי בני השבט מעלי מנחות לרוחות בגלל שה מכבדי אות וג בגלל
שה חוששי מפגיעת .שני החלקי סותרי זה את זה .זו אינה התשובה הנכונה.
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תשובה ) :(2חר 1דבריו של ראש שבט העוזרד ,שלפיה בני שבטו כבר אינ מחזיקי באמונה שרוחות
המתי מתנקמות במי שאינו מקפיד בכבוד ,התרש גרוסמ כי מנהג של בני השבט להעלות מנחות
לרוחות נובע בעיקר מ הכבוד שה רוחשי לה ,ולא מ החשש מפגיעת.
על פי תשובה זו ,צרי) להיות ניגוד בי דברי ראש השבט לבי התרשמותו של גרוסמ )"חר*"( .בחלק
הראשו אומר ראש השבט כי בשני שבטו אינ מאמיני שרוחות המתי יתנקמו בה  .בחלק השני
התרש גרוסמ כי בני השפט מעלי מנחות לרוחות מכיוו שה רוחשי לה כבוד ולא בגלל שה
חוששי מנקמה .שני החלקי מתאימי זה לזה .זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ) :(3בשל דבריו של ראש שבט העוזרד ,שלפיה בני שבטו מחזיקי באמונה שרוחות המתי
מתנקמות במי שאינו מקפיד בכבוד ,התרש גרוסמ כי מנהג של בני השבט להעלות מנחות לרוחות
אמנ אינו נובע מ הכבוד שה רוחשי לה ,א ג לא מ החשש מפגיעת.
על פי תשובה זו ,צריכה להיות התאמה בי דברי ראש השבט לבי התרשמותו של גרוסמ )"בשל"(.
בחלק הראשו אומר ראש השבט כי בני שבטו מאמיני שרוחות המתי מתנקמות במי שאינו מכבד
אות .בחלק השני גרוסמ התרש כי בני השבט מעלי מנחות לרוחות ,לא בגלל שה מכבדי אות,
וג לא בגלל שה חוששי מנקמה .שני החלקי סותרי זה את זה .זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ) :(4חר 1דבריו של ראש שבט העוזרד ,שלפיה בני שבטו מעול לא חדלו מלהחזיק באמונה
שרוחות המתי מתנקמות במי שאינו מקפיד בכבוד ,התרש גרוסמ כי מנהג של בני השבט להעלות
מנחות לרוחות נובע בעיקר מ הכבוד שה רוחשי לה ,ולא מ החשש מפגיעת.
על פי תשובה זו ,צרי) להיות ניגוד בי דברי ראש השבט לבי התרשמותו של גרוסמ )"חר*"( .בחלק
הראשו אומר ראש השבט כי בני שבטו מעול לא חדלו מלהחזיק באמונה שרוחות המתי מתנקמות
במי שלא מכבד אות ,כלומר ,ה עדיי מאמיני שהרוחות מתנקמות .בחלק השני גרוסמ התרש כי
בני השבט מעלי מנחות לרוחות ,בעיקר מפני שה מכבדי אות ,ולא בגלל החשש מנקמה .שני
החלקי סותרי זה את זה .זו התשובה הנכונה.
תשובה ).(4

.19

מתו) שתי הדרישות שהצגת לפניו ,נענה מר שאולי רק לאחת .אני מערי) שא תערערו על החלטתו,
____ הסיכויי שהוא ____ עמדתו בעניי הדרישה ____  ____ ,לכ לעשות זאת.
נציב את התשובה הראשונה ,ובאמצעות בדיקתה ננתח את המשפט:
תשובה ) :(1מתו) שתי הדרישות שהצגת לפניו ,נענה מר שאולי רק לאחת .אני מערי) שא תערערו על
החלטתו ,נמוכי הסיכויי שהוא לא יגמיש את עמדתו בעניי הדרישה שדחה ,וא 1על פי כ אינני
מייע -לכ לעשות זאת.
המשפט נפתח בהצגת העובדה שמר שאולי נענה רק לאחת מתו) שתי הדרישות שהוצגו לפניו .שאר
המשפט מחולק לשני חלקי והקשר בינה  .בחלק הראשו הדובר מערי) מה יקרה א יערערו על
החלטתו של שאולי )הא הוא ישנה את החלטתו או לא( ,ובחלק השני הדובר מייע 1הא כדאי או לא
לערער על ההחלטה.
בתשובה זו נאמר בחלק הראשו כי א יערערו על ההחלטה נמוכי הסיכויי שהוא לא יגמיש את
עמדתו בעניי הדרישה שדחה ,משמע ,רוב הסיכויי שהוא יגמיש את עמדתו ויקבל את הדרישה שדחה
בעבר .למרות זאת ,בסו* המשפט הדובר מייע 1לא לערער על ההחלטה .החלקי מנוגדי זה לזה ,ומילת
הקישור "א* על פי כ" מתאימה .זו התשובה הנכונה.
תשובה ).(1

היגיון
.20

)שאלות (25 20

השאלה :נתוני :
א .מדיירי רחוב הגיא ,שו דייר אינו מעש.
ב .כל דיירי שכונת העמק ,ורק ה  ,נוהגי לעסוק בספורט.
הוספה של איזה מ הנתוני הבאי תאפשר להסיק בוודאות כי רחוב הגיא נמצא בשכונת העמק?
פיתרו :מנתו א' נית להבי כי כל מי שגר ברחוב הגיא אינו מעש ,אול לא כל מי שלא מעש גר ברחוב
הגיא ,יתכ כי ישנ אנשי שלא מעשני וגרי ברחובות אחרי .
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מנתו ב' נית להסיק כי כל מי שגר בשכונת העמק נוהג לעסוק בספורט ,וכמו כ כי בהכרח כל מי שאינו
גר בשכונת העמק בוודאות אינו עוסק בספורט.
מכיוו שהמסקנה המבוקשת מתייחסת לתושבי רחוב הגיא ,הרי שעלינו לחפש מידע נוס* לגבי תושבי
רחוב הגיא )שה כזכור אינ מעשני ( .א נדע שכל מי שאינו מעש עוסק בספורט ,הרי שבוודאות הוא
גר בשכונת העמק ,שכ הרי רק תושבי שכונת העמק עוסקי בספורט .תשובה ) (4מאפשרת לנו להסיק
שכל מי שגר ברחוב הגיא גר ג בשכונת העמק ,ומכא שרחוב הגיא נמצא בשכונת העמק.
תשובה ).(4

.21

השאלה :ידוע כי:
א .מי שלא עושה ,לא טועה.
ב .רק מי שטועה עשוי להתנצל.
ג .כל מי שמתנצל סולחי לו.
איזה מהמצבי הבאי אינו אפשרי?
פיתרו :נבדוק את התשובות המוצעות.
תשובה ) :(1אורית עשתה ,וסלחו לה.
נבדוק מה אנו יודעי על מי שעושה .לפי טענה א' כל מי שלא עושה לא טועה ,לא נית להסיק מכ) שו
דבר לגבי מי שכ עושה .יתכ שמי שעושה טועה ויתכ שהוא אינו טועה .לכ יתכ אמנ שאורית טעתה,
התנצלה וסלחו לה .אול מכיוו ששאלו מה אינו אפשרי ,זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ) :(2דניאל לא עשה א) התנצל.
לפי טענה א' א דניאל לא עשה הרי שהוא לא טעה .לפי טענה ב' רק מי שטועה עשוי להתנצל ,כלומר ,מי
שלא טועה לא מתנצל א* פע  .מכא אנו מסיקי כי לא יתכ כי דניאל התנצל .זו התשובה הנכונה ואי
צור) לבדוק תשובות נוספות.
תשובה ).(2

.22

השאלה :צירופ של ארבע הטענות שלהל יוצר סתירה.
השמטת איזו מהטענות לא תיישב את הסתירה?
פיתרו :בשאלות מסוג זה יש להשמיט כל פע תשובה ולבדוק הא לאחר השמטתה התקבל המצב
המבוקש.
תשובה ) :(1א נשמיט את תשובה ) ,(1נישאר ע שלושת הטענות הבאות :גיל גבוה מאבי ,דני גבוה
מאבי ,ברו) גבוה מגיל .נית לסדר את הגבהי באופ הבא
אי כא סתירה ולכ זו אינה התשובה הנכונה.

ברו)
גיל
דני
אבי

תשובה ) :(2א נשמיט את תשובה ) ,(2נישאר ע שלושת הטענות הבאות :אבי גבוה מברו) ,דני
גבוה מאבי ,ברו) גבוה מגיל .נית לסדר את הגבהי באופ הבא
דני

אי כא סתירה ולכ זו אינה התשובה הנכונה.

אבי
ברו)
תשובה ) :(3א נשמיט את תשובה ) ,(3נישאר ע שלושת הטענות הבאות :אבי גבוה מברו) ,גיל
גבוה מאבי ,ברו) גבוה מגיל .הטענות סותרות זו את זו ולכ זו התשובה הנכונה .אי צור) להמשי)
ולבדוק.
תשובה ).(3
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השאלה :צבעו של יצור יכול להיות אדו או כחול ,וצורתו יכולה להיות או עגולה או מרובעת.
מראת קסמי מעוותת את דמותו של המתבונ בה לפי הכללי הבאי :
בבואתו של כל יצור היא אדומה.
בבואתו של כל יצור היא מרובעת.
אבל א יצור הוא ג כחול וג עגול ,המראה אינה מעוותת את דמותו.
שני יצורי השוני זה מזה או בצבע או בצורת  ,מתבונני במראה .לפיכ)
פיתרו :על פי נתוני השאלה בהכרח אי לשני היצורי שתי תכונות זהות ועליה להיות לפחות בעלי
תכונה אחת השונה ,או שה בעלי צורה שונה ,או שה בעלי צבע שונה .נבדוק את התשובות.
תשובה ) :(1א שני היצורי עגולי  ,בבואותיה זהות זו לזו ה בצבע וה בצורת.
כאמור ,א שני היצורי עגולי אז צבעו של אחד מה הוא אדו ושל השני הוא כחול.
על פי הכללי בשאלה ,בבואתו של היצור העגול והאדו תהיה אדומה ומרובעת ,ומכיוו שבבואתו של
היצור הכחול והעגול אינה מתעוותת היא תישאר כחולה ועגולה .לפיכ) בבואותיה של שני היצורי
אינ זהות .זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ) :(2א שני היצורי אדומי  ,בבואותיה שונות זו מזו ה בצבע וה בצורת.
א שני היצורי אדומי  ,הרי שבהכרח צורת שונה ,ולפיכ) אחד מה עגול והשני מרובע .על פי
הכללי  ,בבואתו של כל יצור היא מרובעת ובבואתו של כל יצור היא אדומה אלא א כ הוא ג עגול
וג כחול ,מכיוו שא* אחד מהיצורי אינו עגול וכחול הרי שעל פי הכללי בשאלה בבואותיה של שני
היצורי יהיו אדומות ומרובעות .זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ) :(3א שני היצורי כחולי  ,בבואתיה שונות זו מזו ה בצבע וה בצורת.
א שני היצורי כחולי הרי שבהכרח אחד מה יהיה עגול והשני מרובע .על פי הכללי בשאלה,
בבואתו של היצור הכחול והמרובע תהיה אדומה ומרובעת ,ובבואתו של היצור הכחול והעגול אינה
מתעוותת ולכ נשארת כחולה ועגולה .שתי הבבואות שונות זו מזו ה בצבע וה בצורת .זו התשובה
הנכונה ואי צור) להמשי) לבדוק.
תשובה ).(3

.24

השאלה:
המלכה לדייגו" :א תקבל ממני ספינות חדשות ולא תגלה מעבר ימי להודו ,אכלא אות) בבור".
המל) לדייגו" :א תגלה מעבר ימי להודו ולא תביא לי זהב ,אלקה אות) בכיכר".
אסמרלדה לדייגו" :א תיכלא בבור או תולקה בכיכר ,לא אנשא ל)".
ידוע כי דייגו גילה מעבר ימי להודו ,ונשא את אסמרלדה לאישה.
איזה מהמצבי הבאי ייתכ א אינו הכרחי?
פיתרו :נשאלנו מה ייתכ א) אינו הכרחי ,לכ עלינו לחפש תשובה שאינה סותרת את הנתוני אבל היא
אינה הכרחית ,כלומר ,יתכ שהיא נכונה א) יתכ ג שהיא לא נכונה .ידוע כי דייגו נשא את אסמרלדה
לאישה ,לכ לפי המשפט השלישי מתחייב שהוא לא נכלא בבור וג לא הולקה בככר ,תשובות ) (1ו )(3
נפסלות מפני שה הכרחיות.
בנוס* ,ידוע כי דייגו גילה מעבר ימי להודו ,לפי המשפט השני א בנוס* לכ) הוא לא הביא למל) זהב,
אז בהכרח הוא הולקה בכיכר ,ואז לא יתכ שנשא את אסמרלדה לאישה .לכ מתחייב ג שדייגו הביא
למל) זהב .ג תשובה ) (2נפסלת כי היא הכרחית .תשובה ) (4היא התשובה הנכונה.
תשובה ).(4

.25

השאלה :נתו :אבא של ר אופה בכל חודש יותר עוגות גבינה מעוגות תפוחי .
מסקנה :ר אוהב עוגות גבינה יותר מעוגות תפוחי .
איזו מהטענות הבאות אינה מחלישה את המסקנה?
פיתרו :לפי המסקנה ,העובדה שאבא של ר אופה בכל חודש יותר עוגות גבינה מעוגות תפוחי מעידה
על כ) שר אוהב עוגות גבינה יותר מעוגות תפוחי  .נבדוק לגבי כל אחת מהתשובות המוצעות הא היא
מחזקת או מחלישה את המסקנה.
תשובה ) :(1אבא של ר סבור שעוגות גבינה מזינות יותר מעוגות תפוחי .
טענה זו מחלישה את המסקנה מפני שהיא מספקת הסבר חלופי לשאלה מדוע אבא של ר אופה יותר
עוגות גבינה .יתכ שהסיבה ל) היא שהוא סבור שה מזינות יותר ולא בגלל שר אוהב אות יותר
מעוגות תפוחי .
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תשובה ) :(2עוגות תפוחי פחות מסובכות להכנה מעוגות גבינה.
טענה זו מחזקת את המסקנה .א עוגות הגבינה מסובכות יותר להכנה ובכל זאת אבא של ר אופה אות
יותר ,כנראה שר ממש אוהב עוגות גבינה.
תשובה ).(2

הבנת הנקרא
.26

)שאלות (30 26

השאלה :לחיצה על "מתגי " )שורה  (9לא מתאימי משולה ל____ ,והיא תביא לידי _____.
פיתרו :בפסקה הראשונה ישנה השוואה בי טקס הקרבת קורבנות בדתות המערביות לעומת הקרבת
הקורבנות בפולח סביב הוודות .בעול המערבי האל יכול להפעיל שיקול דעת ולהחליט הא לקבל את
הקורב או לדחות אותו ,ולעומת זאת בפולח סביב הוודות האלי אינ בעלי שיקול דעת" .א אד
מקריב קרב תו) הקפדה על כל כללי הטקס ,חייבי האלי להיענות לבקשה שלשמה הוקרב" )שורות
 .(8 7על פי סו* הפסקה ,הדבר דומה להפעלת מכשיר חשמלי ,א לוחצי על המתגי המתאימי
)מקפידי על כללי הטקס( אז המכשיר החשמלי יעבוד בצורה תקינה )האל יענה לבקשה( .מכ נית
להסיק שלחיצה על מתגי לא מתאימי שקולה לחוסר הקפדה על כללי הטקס ,והתוצאה היא
שהמכשיר החשמלי לא יעבוד כהלכה ,ובאופ שקול ,הבקשה לא תענה.
תשובה ).(3

.27

השאלה :על פי הקטע ,איזה מהפירושי הבאי היה יכול להיות פירוש של המיממסה לוודה המספרת
על פורענות שפקדה אל שהתעלל בחלשי ממנו?
פיתרו :המיממסה מעניקה לוודות פירוש שלפיו לכל משפט יש משמעות התנהגותית" .על פי המיממסה,
כל שיר בוודות המספר על עלילותיו של אל מסויי – אי לקבלו כפשוטו ,אלא יש לראותו כאילו הוא
מיועד להנחות את האד לפעולה מסויימת או להניאו מפעולה אחרת" )שורות  .(17 15מכא ששיר
המספר על אל שהתעלל בחלשי ממנו וכתוצאה מכ) פקדה אותו פורענות בא להניא את האד
מלהתעלל בחלשי ממנו.
תשובה ).(4

.28

השאלה :איזו מהטענות הבאות אינה מוזכרת בקטע בנוגע לאנשי אסכולת המיממסה?
פיתרו :נבדוק את התשובות ונחפש היכ ה מוזכרות בקטע.
תשובה ) :(1ה ספגו ביקורת מצד דתות אחרות.
טענה זו אינה מוזכרת בקטע .נאמר שהשקפתה של המיממסה שונה מהשקפת של הדתות המערביות,
א) לא נאמר שה ספגו ביקורת .זו התשובה הנכונה.
תשובה ) :(2ה ניסו להעניק לדת משמעות ברורה ושיטתית.
בשורות  11 10נאמר" :כאל* שני אחרי שנכתבו הוודות התפתחה המיממסה ,אסכולה פילוסופית אשר
שמה לה מטרה לתת לה פרשנות עקבית ולהעניק לדת הקשורה בה משמעות ברורה ".תשובה זו
נפסלת.
תשובה ) :(3ה טענו שכתבי הקודש נצחיי .
שורות " :24 16מבחינת המיממסה ,כתבי הקודש אינ יצירתו של אל ,שכ ה היו קיימי מאז ומעול
– ה מעול לא נוצרו ,ולכ אי סיבה להניח שביו מ הימי יאבד תוקפ " .תשובה זו נפסלת.
תשובה ) :(4ה טענו שאי לקבל את הוודות כפשוט.
שורות " :16 15על פי המיממסה ,כל שיר בוודות המספר על עלילותיו של אל מסויי – אי לקבלו
כפשוטו ."..תשובה זו נפסלת.
תשובה ).(1

.29

השאלה" :א כתבי הקודש ניתנו לאד מידי האל במקו מסוי ובזמ מסוי  ,די בכ) כדי שלא
יקבל כאילו היו קדושי ומחייבי " )שורות  ,(22 21משו ש
פיתרו :בהמש) למשפט זה נאמר" :א ה ניתנו בזמ מסויי  ,ה אינ נצחיי ) "..שורה  .(22לפי
השקפה זו יתכ כי אותה אלוהות שמסרה את כתבי הקודש תוכל בעתיד לקחת אות או לבטל את
תוקפ  ,ולכ אי לראות בה כקדושי ומחייבי .
תשובה ).(2
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.30

השאלה :בנוגע לאילו נקודות מציג הקטע הבדלי משמעותיי בי התפיסות ההודיות לבי התפיסות
המקובלות בדתות המערביות?
פיתרו :על פי הפסקה הראשונה ישנו הבדל משמעותי בי התפיסה ההודית לבי תפיסת הדתות
המערביות בנוגע לאוטונומיה של האל בקבלת קורבנות .על פי התפיסה המערבית האל הוא אוטונומי,
כלומר מחליט באופ עצמאי על קבלת הקורב או דחייתו .לעומת זאת ,על פי התפיסה ההודית האל אינו
מפעיל שיקול דעת ,וא טקס הקרבת הקורבנות נעשה על פי החוקי האל מחוייב לקבל את הקורב.
כמו כ ,בפסקה השלישית מוזכר הבדל נוס* בי הגישות ,לגבי מקור תקפות של כתבי הקודש .לפי
התפיסה המערבית המקור לתקפות של כתבי הקוד הוא חיצוני ,כלומר הוא נובע מהענקת מידי
האלי  .לפי התפיסה ההודית ,המקור לתקפות הוא פנימי וטמו בה עצמ .
תשובה ).(4
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