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12345678910 שאלה

(4)(2)(3)(3)(3)(2)(3)(2)(4)(3) תשובה
 

11121314151617181920 שאלה

(2)(3)(4)(2)(2)(2)(2) (4)(3)(4) תשובה

212223 שאלה

 (2)(4)(4) תשובה

  

(6-1)שאלות 

  - דשן : דישן: השאלה .1

 .דשןפיזר  זה דישן: היחס

 .'בפיזר  זה 'א  

 . לגדול/לצמוח (צמח) למשהו גרם זה הצמיח  .לא ?צמחפיזר זה  הצמיח האם . צמח:  הצמיח: (1) תשובה

את מה  לקררהוא מכשיר חשמלי שמטרתו  מקרר  .לא? מקררפיזר זה  קיררהאם  . מקרר: קירר(: 2) תשובה

 .שבתוכו

ו בדיוק תוא לשפר במטרה) תבליןפיזר  זה תיבל.  כן? תבליןפיזר זה  תיבלהאם   .תבלין:  תיבל :(3) תשובה

 .כפי שנעשה בפעולת הדישון(

סירק את השיער באמצעות  זה הבריש  .לא? מברשתפיזר זה  הבריש האם  .מברשת:  הבריש: (4) תשובה

 .מברשת

 .(3) תשובה
 

 (ואופן פנים=בשום  ולא)לא   - לא:  ולא לא :השאלה .2

  מוחלט אל זה ולא לא: היחס

 , א' הוא הדגשה של ב'מוחלט 'ב זה 'א

  .קל ספק הוא ספק של צל  .לא? מוחלט ספק זה ספק של צל האם  .ספק: ספק של צל: (1) תשובה

 עמוסהה דרך היא חתחתים דרך  .לא ?מוחלטת דרך זו חתחתים דרך האם  .דרך:  חתחתים דרך: (2) תשובה

 .בקשיים

 לדבר כללי ביטוי, וכה כהל נרדף ביטוי זה וכך כך  .לא ?מוחלט כך זה וכך כך האם . כך:  וכך כך: (3) תשובה

 .לגביו פירוט שאין

 ולוכזה  כלומרללא יוצא מהכלל,  זה כולו כל  .כן? מוחלט ולוכ זה כולו כל האם  .כולו:  כולו כל: (4) תשובה

 .מוחלט, מלא באופן

 .(4) תשובה
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 - רוח:  רוח מגן: השאלה .3

 .רוחההמשמש להגנה מפני  עצם/חפץ זה רוח מגן :היחס

 .'ב להגנה מפני משמש' א            

היא חפץ המשמש להגנה על  קסדה  .לא ?ראשה להגנה מפני משמשת קסדה האם . ראש:  קסדה: (1) תשובה

 .מפני פגיעה בו ראשה

 תהיא כיסוי רשת המשמש כילה? כן.  עקיצהלהגנה מפני  משמשת כילה האם . עקיצה:  כילה: (2) תשובה

 .ומעופפים של חרקים ותעקיצלהגנה מפני 

בין  יהיעלל משמשת מדרגה? לא.  היעלילהגנה מפני  משמשת מדרגה האם . יהיעל: מדרגה: (3) תשובה

 .בגובהם שוניםהמפלסים 

מהדלת  חלקהיא  ידית.  לא? כניסהלהגנה מפני  משמשת היא ידית האם  .כניסה:  ידית: (4) תשובה

 .כניסהמתבצעת באמצעותה ש

 .(2) תשובה
 

 (האשמה)קובלנה =תלונה,   - קובלנה:  התלונן :השאלה .4

 .קובלנה הגיש זה התלונן: היחס

  .'ב הגיש זה 'א            

 .יעדה אל להגיע כיצד מישהו הנחהזה  כיוון  .לא ?יעד הגיש זה כיוון האם  .יעד:  כיוון: (1) תשובה

שמגיעה חיובי קבלת מענה  היא היענות? לא.  היענותהגיש  זה ביקש האם  .היענות:  ביקש: (2) תשובה

 .  ביקשהיא תוצאה חיובית של  היענותמכאן ש ,ביקשאחר מישהו בעקבות כך ש

 הגיש כלומרזה שאל את האחר,  הקשה.  כן? קושיהזה הגיש  הקשה האם . קושיה:  הקשה: (3) תשובה

 )קושיה =שאלה(. קושיהלאחר 

על מנת להרגיז את  התגרהזה  הקניט? לא.  הבלגההגיש  זה הקניט האם  .הבלגה:  הקניט: (4) תשובה

  .תגרותלההיא הימנעות מתגובה  הבלגההאחר, 

 .(3) תשובה
 

  - נכדה:  סבתא: השאלה .5

  .שלה נכדהשלי אז אני ה סבתאה היא אם: היחס

 .שלה 'ב אני אז שלי' א היא אם 

  לא. ?שלה אחותה אני אז שלי גיסהה היא אם כי לומר ניתן האם . אחות:  גיסה: (1) תשובה

 גיסה היא אחות של מי שאני נשואה לו או אשתו של אחי.  

 .כן? ושל אחייןה אני אז שלי דודה הוא אם כי לומר ניתן האם  .אחיין:  דוד: (2) תשובה

 .לא? ושל חמותה אני אז שלי חםה הוא אם כי לומר ניתן האם . חמות:  חם: (3) תשובה

 הוא האב של בן/בת הזוג שלי. חם 

 .לא? ושל דודה אני אז שלי סבה הוא אם כי לומר ניתן האם  .דוד:  סב: (4) תשובה

 .(2) תשובה
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 (לטוויה המשמש=כלי פלך, מכבשים צמר)גז =הורדת   - פלך:  גז: השאלה .6

  

  .פלךאיסוף הצמר אותו טווים באמצעות  פעולת היא גז : היחס

  .'ב באמצעות משתמשים בו החומר איסוף זה 'א             

זה איסוף  גדיד  לא. ?תמריםאיסוף חומר בו משתמשים באמצעות  זה גדיד האם . תמרים:  גדיד: (1) תשובה

 .תמרים

זה קטיף ענבים  בציר? לא.  ייןאיסוף חומר בו משתמשים באמצעות  זה בציר האם . יין:  בציר: (2) תשובה

 .ייןהמשמשים כחומר גלם ליצירת 

זה קטיף  קציר? כן.  רחייםאיסוף חומר בו משתמשים באמצעות  זה קציר האם . רחיים:  קציר: (3) תשובה

 (.לקמח)רחיים =אבנים המשמשות לטחינה של גרעינים  רחייםתבואה בה משתמשים באמצעות 

זה איסוף  אסיף? לא.  אסםאיסוף חומר בו משתמשים באמצעות  זה אסיף האם . אסם:  אסיף: (4) תשובה

 . תבואה לאכסון המיועד מקום הוא אסםו ,חיטה או גפנים

 .(3) תשובה
 

(17-7)שאלות 

תרופות ביקשה לבדוק את יעילותה של תרופה חדשה לאנגינה.  לשם כך נתנה את התרופה  חברת :השאלה .7

לקבוצת נבדקים שחלו באנגינה וכעבור מספר ימים דיווחו רובם על הקלה במצבם.  כדי לקבוע האם התרופה 

 אכן מסייעת להקלה בתסמיני המחלה, השוותה חברת התרופות ממצא זה לדיווחיהם של נבדקים מקבוצה

 אחרת. 

 מהקבוצות הבאות היא המתאימה ביותר להיות קבוצת הנבדקים האחרת?  איזו

 בכל לזו זו זהות קבוצות שתי לבצע את הניסוי על יש ניסוי עורכים כאשר.  מדעית חשיבה שאלת זוהי :פתרון

 חדשה תרופה של יעילותה אתלקבוע  מנת עלש מכאן.  לבדוק מעוניינים המשתנה אותו למעט המשתנים

 נטילת הוא ביניהן שמבדיל היחיד שהגורם, אנגינה חולי של זהות קבוצות שתי לקחת עלינולאנגינה, 

 על הקבוצה ,התרופה את שנטלו אנגינה מחולי מורכבת הנבדקים מקבוצות אחת כי שנתון מכיוון.  התרופה

 להיות מורכבת מנבדקים שחלו באנגינה ולא נטלו את התרופה.  (הביקורת)קבוצת  האחרת

  .(3) תשובה
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 :הבא לקטע נוגעות 8-10 השאלות

 נבדקים גייסה היא כך לשם.  הגופני הכושר על פירות אכילת של ההשפעה את לבדוק רצתה כהן פרופסור

:  הבא ההבדל למעט זהה מתפריט הקבוצות כל חברי ניזונו חודש במשך.  קבוצות לשלוש אותם וחילקה

.  למזונם אדומים תמרים של תוספת קיבלה' ב וקבוצה למזונם צהובים תמרים של תוספת קיבלה' א קבוצה

 של למרחק לרוץ התבקשו והם גופני כושר מבחן לנבדקים נערך חודש בתום.  תוספת כל קיבלה לא' ג קבוצה

 שניות 17 של ממוצעת במהירות רצה' ב קבוצה, שניות 12 של ממוצעת במהירות רצה' א קבוצה.  מטרים 100

 . שניות 26 של ממוצעת במהירות רצה' ג וקבוצה

 המחקר הסיקה פרופסור כהן שתי מסקנות:  מתוצאות

 תמרים משפרת את הכושר הגופני.  אכילת .א

 .אדומים תמרים מאכילת יותר הגופני הכושר את משפרת צהובים תמרים אכילת .ב

 : המוצעות מהתשובות באחת לבחור עליכם, ממצא מופיע הבאות השאלות מן אחת בכל

  ב מסקנה את מחזק אך, א מסקנה את מחליש הממצא (1)

 ב מסקנה את מחליש אך, א מסקנה את מחזק הממצא (2)

 ב מסקנה את והן א מסקנה את הן מחליש הממצא (3)

 ב מסקנה את והן א מסקנה את הן מחזק הממצא (4)

 

 ושתי מסקנות שהגיעו בעקבות תוצאות אלו קבוצות 3 של ריצהנתונות תוצאות מבחני  בניסוי

 :מהןשעומד מאחורי כל אחת  ההיגיוןאת המסקנות ונסביר את  נסכם ראשית: פתרון

: אכילת תמרים משפרת את הכושר הגופני.  ניתן להניח כי פרופסור כהן הגיעה למסקנה זו בשל 'א מסקנה

מחברי  יותרמהר  רצו)בין אם צהובים ובין אם אדומים(  תמרים שאכלוב' -העובדה שחברי קבוצות א' ו

 . כלל תמרים אכלוקבוצה ג' שלא 

להניח כי  ניתן.  אדומים תמרים מאכילת יותר הגופני הכושר את משפרת צהובים תמרים אכילת: 'ב מסקנה

יותר  מהר רצו ,צהובים תמרים אכלו אשר ,א' קבוצהפרופסור כהן הגיעה למסקנה זו בשל העובדה שחברי 

 . אדומים תמרים אכלו אשר ,'במחברי קבוצה 

 :לענות על השאלות נעבור כעת

 שנערך במעבדה אחרת בתנאים דומים לא נמצא כל הבדל בין ממוצעי שלוש הקבוצות.  במחקר: השאלה .8

 . 'ב מסקנה את הןו 'א מסקנה את הןזה מחליש  נתון :תרוןפ

 הקבוצותחברי ש מכיווןהגופני  כושראת ה תמשפר תמריםאכילת ש הסיקה כהן פרופסור  : מסקנה א'

 כי מראותשהמחקר הנוסף  תוצאות  תמרים כלל. ואכל לאש הקבוצהחברי מ יותרמהר  רצו םתמרי אכלוש

של חברי הקבוצה שלא  הריצה חברי הקבוצות שאכלו תמרים לבין תוצאות הריצה של תוצאות בין הבדל אין

 את משפרת אכן תמרים אכילת שאם מצפים ונהי בעזרת דוגמה הפוכה: זו מסקנהמערערות  אכלו תמרים

 אכלו שלא הקבוצה חברימ יותרמהר  רצוי הקבוצה שאכלו תמרים חברי זה שגם במחקר, הרי הגופני הכושר

  . תמרים

 שחברי מכיווןצהובים עדיפים על אדומים לשיפור הכושר הגופני  תמריםהסיקה כי  הפרופסור : מסקנה ב'

המחקר  תוצאות תמרים אדומים.  ושאכל הקבוצה חברימ יותרמהר  רצותמרים צהובים  אכלוש הקבוצה

 מהירות לבין צהוביםהקבוצות שאכלו תמרים  חבריהריצה של  מהירותהנוסף שמראות כי אין הבדל בין 

שאם  מצפים הינו בעזרת דוגמה הפוכה: זו מסקנה מערערת אדומים תמרים שאכלו הקבוצה חברי שלהריצה 

 חברישגם במחקר זה , אדומים תמרים מאכילתאכילת תמרים צהובים אכן משפרת את הכושר הגופני יותר 

 תמרים אדומים.   שאכלו הקבוצה חברימ יותרמהר  ירוצותמרים צהובים  אכלוש קבוצהה

  .(3) תשובה
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 האחרות הקבוצות שחברי בעוד, עזה נגדית רוח ומול רטוב מסלול על רצה' ב קבוצה שחברי נתברר: השאלה .9

 .גבית רוח ועם יבש מסלול על רצו

 זה מחזק את מסקנה א' ומחליש את מסקנה ב'.  נתון: פתרון

שחבריהן  שהקבוצות מכיווןאת הכושר הגופני  תמשפר תמרים אכילתש הסיקה כהן פרופסור : א' מסקנה

שכן  ,זו מסקנה מחזקהנוסף  המידע תמרים כלל.  ואכל לא שחבריה מהקבוצה יותר מהר רצואכלו תמרים 

 למרותכעת אנו יודעים שחברי קבוצה ב' השיגו תוצאות טובות יותר מחברי קבוצה ג' שלא אכלו תמרים 

הרוח הנגדית הינו מצפים כי חברי קבוצה ב' היו  ללאש מכאן . טובים פחות היו חבריה של הריצה תנאיש

 לבין תמרים אכלוש המשתתפיםשל  הריצה תוצאות יןב הפעררצים אפילו מהר יותר, מה שהיה מגדיל את 

  .הגופני הכושר את משפרת תמרים אכילת כי המסקנה את תמחזק.  עובדה זו שלא אלו

 מכיווןעל אדומים לשיפור הכושר הגופני  העדיפ צהובים תמרים אכילתשהסיקה  הפרופסור  :'ב מסקנה

 המידע תמרים אדומים.  אכלומהקבוצה שחבריה  יותר מהר רצושחבריה אכלו תמרים צהובים  שהקבוצה

 פחות היו' ב קבוצה חברי של הריצה שתנאי יודעים אנו כעתבעזרת הסבר חלופי:  זו מסקנה מחליש הנוסף

ולכן ייתכן שזו הסיבה לכך שחברי קבוצה ב' הגיעו לתוצאות פחות  ,'א קבוצה חברי של הריצה מתנאי טובים

 רצים כנראהחברי קבוצה ב' היו  תללא הרוח הנגדי  .שאכלו התמרים)סוג( טובות מחברי קבוצה א', ולא צבע 

, מה שמחליש את המסקנה כי אכילת תמרים 'א קבוצה שהיה מה, ויתכן שאפילו מהר יותר מחברי יותר מהר

 .משפרת את הכושר הגופני יותר מאכילת תמרים אדומיםצהובים 

 .(2) תשובה
 

 120שחלה טעות במדידת מסלול הריצה של כל אחת מהקבוצות.  למעשה, קבוצה א' רצה  התברר: השאלה .10

 .מטרים 80 -ג'  וקבוצהמטרים,  100' רצה במטרים, קבוצה 

 את מסקנה ב'.  הןו' א מסקנה את הן מחזק זה נתון: פתרון

שחבריהן  שהקבוצות מכיווןאת הכושר הגופני  תתמרים משפראכילת ש הסיקה כהן פרופסור :'א מסקנה

את  מחזקבשאלה זו  הנוסף המידע תמרים כלל.  ומהקבוצה שחבריה לא אכל יותר מהר רצואכלו תמרים 

 מחברי יותר טובות תוצאות השיגו, שאכלו תמרים ,'ב-ו 'א קבוצות חבריש יודעים אנו כעת שכן מסקנהה

שאם חברי כל  מכאן  .יותר יםגדול יםמרחקל רצו חברי קבוצות אלועל אף ששלא אכלו תמרים,  ,'ג קבוצה

 מה, יותרב' היו מסיימים את הריצה בזמן קצר -קבוצות א' ו חברי ,מרחקאת אותו הקבוצות היו רצים 

 . 'ג קבוצה חברי לבין ביניהם הפער את יותר עוד מגדיל שהיה

 מכיווןעל אדומים לשיפור הכושר הגופני  התמרים צהובים עדיפאכילת ש הסיקה הפרופסור :'ב מסקנה

 המידע תמרים אדומים.  שאכלו הקבוצה חברימ יותר מהר רצותמרים צהובים  שאכלו הקבוצה חבריש

שאכלו תמרים צהובים, השיגו תוצאות טובות  ,'א קבוצה שחברי יודעים אנו כעת שכן זו מסקנה מחזק הנוסף

מהמרחק שרצו  יותר גדולה מרחקלשחברי א' רצו על אף שאכלו תמרים אדומים,  ,יותר מחברי קבוצה ב'

 לביןן חברי קבוצה א' יב הפערמרחק, את אותו ההיו רצים ב' -וחברי קבוצה א'  אםמכאן ש  .חברי קבוצה ב'

 . היה גדול יותר 'ב קבוצה חברי

  .(4) תשובה
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 או, ל"בחו מאוניברסיטה שני תואר בעלי מהנדסים מועסקים אלפא בחברת מחקר בחטיבת :השאלה .11

 .יחד גם שניהם לא אך, בארץ מאוניברסיטה שלישי תואר בעלי מהנדסים

 : כי ידוע

 . בשירה אחד קורס ללמוד חויב ל"בחו שני תואר שהשלים מי כל

 . בארץ שלישי תואר השלים, ראשון בתואר בפילוסופיה או בשירה בקורס שהשתתף מי כל

  - המחקר בחטיבת שקיים ייתכן לא אלו נתונים פי על

תשובה הסותרת תיתכן.  תשובה שלא תיתכן היא  לאונבדוק איזו מהן  המוצעות התשובות על עבורנ: תרוןפ

הן  עליהן חלים לא שהכללים או הנתונים הכללים את תואמותה תשובות.  הנתונים מהכללים אחד לפחות

 .תשובות שיתכנו

 בפילוסופיה בקורס והשתתף בארץ שלישי תואר שהשלים מהנדס(: 1) תשובה

 אינו חל לגבי מי שהשלים תואר שלישי בארץ.  ולכן חל רק על מי שהשלים תואר שני בחו"ל, הראשון הכלל

.  מכיוון שלא ידוע לנו ראשון בתואר פילוסופיהבאו  שירהבחל רק על מי שהשתתף בקורס  השני הכלל

ניתן להסיק  לאמכלל זה  גםש הרי, פילוסופיהבבקורס  שבתשובה המהנדסהשתתף מהתארים במהלך איזה 

   .אליו בנוגע דברבוודאות 

 . תיתכן זו תשובהש הריששילוב הנתונים שבתשובה יחד עם הכללים הנתונים לא הוביל לסתירה,  כיווןמ

 בפילוסופיה בקורס והשתתף"ל בחו שני תואר שהשלים מהנדס: (2) תשובה

 ומכאן, בשירה אחד קורס ללמוד חויבמ "לבחו שני תואר השליםש מהנדסכי  ידוע הראשון הכללפי  על

 .  בשירה קורס למדשבתשובה בהכרח  שהמהנדס

ידוע לנו  לאמכיוון ש.  ראשון בתואר פילוסופיהבאו  שירהבחל רק על מי שהשתתף בקורס  השני הכלל

 .זה מכלל לגביו דבר הסיק ניתן לא ,בפילוסופיהבקורס  המהנדסבמהלך איזה תואר השתתף 

 .נפסלת, התשובה יתכןמצב זה  מכיוון

 הבשיר בקורס השתתף ולא בארץ שלישי תואר שהשלים מהנדס: (3) תשובה

 זה. מהנדסחל רק על מי שהשלים תואר שני בחו"ל, ולכן לא ניתן להסיק ממנו דבר בנוגע ל הראשון הכלל

שבתשובה  מהנדסה כי ידוע.  ראשון בתוארחל רק על מי שהשתתף בקורס שירה או פילוסופיה  השני הכלל

 ניתן לא ולכן ,הראשון בתואר בפילוסופיה בקורס השתתף הוא אם ידוע לא, אולם בשירה בקורס השתתףלא 

 . אליו בנוגע דבר להסיק

שתשובה זו תיתכן והיא  הריששילוב הנתונים שבתשובה יחד עם הכללים הנתונים לא הוביל לסתירה,  מכיוון

 נפסלת. 

  שירה בקורס השתתף ולא ל"בחו שני תואר שהשלים מהנדס: (4) תשובה

מכאן שלא   .בשירה אחד קורס ללמוד בחוימ"ל בחו שני תואר השליםש מהנדסכי  ידוע הראשון הכלל פי על

 הוא לא יתכן. סתירהמצב זה יוצר שמכיוון .  ייתכן שסטודנט זה לא השתתף בקורס שירה

 זו התשובה הנכונה.

 .(4) תשובה
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 השש במאה האנגלי לצי הספרדי הצי בין במערכה שנערך הסופי הקרב הוא" גרייבליינס קרב" :השאלה .12

 שהוטבעו הספרדיות האוניות מספר בפועל אך, ספרדית כתבוסה הקרב מתואר האנגלית בהיסטוריה . עשרה

 האומץ ואת הספרדים לחימת את העריכו האנגלים גם.  והים הרוחות ידי על נגרם הנזק ועיקר קטן היה

 היתרון ומכאן, להם ידוע לא ימי לאזור פלשו הספרדים ואילו חופיהם להגנת בעוז נלחמו האנגלים; שגילו

 . האנגלי

 ? שלעיל בדברים נטענת אינה הבאות הטענות מן איזו

 :המוצעות התשובות על נעבור: תרוןפ

 האנגלי לצי הספרדי הצי בין שנערך הראשון הקרב לא הוא" גרייבליינס קרב": (1) שובהת

 הספרדי הצי בין במערכה שנערך הסופי הקרב הוא" גרייבליינס קרב"כתב: נ בפסקה.  נכונה אינהזו  תשובה

קרבות נוספים בין  נערכולפניו ניתן להסיק כי אם זה הקרב הסופי, הרי ש  ."עשרה השש במאה האנגלי לצי

   .ניהםבי הראשון הקרבאינו אכן  זה לכןוהצי הספרדי לצי האנגלי 

 צבאיים עימותים בעקבות והן הטבע איתני עם במפגש הן אבידות ספג הספרדי הצי: (2) תשובה

 על נגרם הנזק ועיקר קטן היה שהוטבעו הספרדיות האוניות מספר" :פסקהה פי על.  אינה נכונהזו  תשובה

, הטבע איתני ייד לע נגרםוהשאר  ,הצי האנגלי דיי לע נגרם מהאבדות קטן שחלק מכאן".  והים הרוחות ידי

  גם בשל איתני הטבע וגם בשל עימותים צבאיים. אבידותכלומר הצי הספרדי ספג 

 מופרזת בצורה האנגלית בהיסטוריה מתואר" גרייבליינס קרב"ב האנגלי לצי שהיה היתרון: (3) תשובה

)חוסר ההכרות של הספרדים עם האזור  לצי האנגליהיה ש היתרוןכי נטען לא  בפסקה.  הנכונה התשובה זו

באופן  תואר עצמו הקרבש אלא, מופרזת בצורה האנגלית בהיסטוריה מתוארשבו נערך הקרב( הוא זה ש

 .והים הרוחות ייד לע נגרם לספרדיםשבפועל עיקר הנזק  מכיוון וזאת, "הספרדית"תבוסה כמופרז 

  הספרדים את מביסים היו לא כי יתכן, ספרד לחופי פולשים האנגלים היו אילו: (4) תשובה

 לאזור פלשו הספרדים ואילו חופיהם להגנת בעוז נלחמו האנגלים" :כינכתב  בפסקה . נכונהזו אינה  תשובה

 העובדה בשל הושג האנגלי היתרון כי להסיק ניתן מכאן".  האנגלי היתרון ומכאן, להם ידוע לא ימי

 ספרד בחופי נערכת הייתה הלחימה אם ולפיכך, הקרב נערך שבו הימי האזור את הכירו לא שהספרדים

  .מובסים היו לא הםו ייתכן, היטב ספרדיםל המוכרים

 .(3) תשובה
 

 חוויות בהדחקת טמון נפשית הפרעה לכל המקור כי הגורסת, המסורתית הפסיכואנליטית הטענה": השאלה .13

 ." המודרניות הפסיכולוגיות ההשקפות עם אחד בקנה עולה אינה, נעימות בלתי

  - ש בהכרח מניח זה משפט אומרה

הפרעה נפשית היא תוצאה של הדחקת  כלהטענה הפסיכואנליטית המסורתית  יפ לע כי נאמר בציטוט: פתרון

מכאן   את ההשקפות הפסיכולוגיות המודרניות. תואמת אינהכן, נאמר כי טענה זו  כמו חוויות בלתי נעימות. 

ובמילים  הפרעה נפשית היא תוצאה של הדחקה כל לאהמודרניות  גיותשכנראה על פי ההשקפות הפסיכולו

 .אחרות: לפי ההשקפות המודרניות ישנן הפרעות נפשיות שאינן תוצאה של הדחקה

 :המוצעות התשובות על נעבור כעת

 אחרות פסיכולוגיות השקפות עם אחד בקנה הפסיכואנליטית ההשקפה עלתה עברב: (1) תשובה

 פסיכולוגיות השקפות לבין יתהפסיכואנליט ההשקפה בין השוואה כולל אינו הציטוט.  נכונה אינה התשובה

 לא לכן.  המודרניות הפסיכולוגיות ההשקפות לבין המסורתית הפסיכואנליטית ההשקפה בין אלא ,אחרות

   .אחרות פסיכולוגיות השקפות עם לא או אחד בקנה עולה הפסיכואנליטית ההשקפה בעבר אם דעתל ניתן
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 הפסיכואנליטית הטענה שלילת של בדרך התפתחו המודרניות הפסיכולוגיות השקפותה: (2) תשובה

 המסורתית

, המודרניות הפסיכולוגיות ההשקפות התפתחו שבה לדרך אזכור כל כולל אינו הציטוט . נכונה אינה התשובה

 .המסורתית הפסיכואנליטית הטענה שלילת של בדרך בהכרח התפתחו הן אם דעתל ניתן לא ולכן

 נעימות בלתי חוויות להדחקת חשיבות כל מייחסות אינן המודרניות הפסיכולוגיות ההשקפות: (3) תשובה

 ההשקפה את תואמות אינן המודרניות הפסיכולוגיות ההשקפות כיבקטע אמנם נכתב .  נכונה אינה התשובה

 כדי בכך אין אך, הדחקה של תוצאה הן הנפשיות ההפרעות כל כי שקבעה, המסורתית הפסיכואנליטית

 הדבר  .נעימות בלתי חוויות להדחקת חשיבות כל ותמייחס לאההשקפות המודרניות  כי בוודאותלהסיק 

 להפרעות הגורמות הדחקה מלבד נוספות סיבות שיש מאמינים שכיום הוא בוודאות להניח שניתן היחיד

 .יותנפש

 כל ביצירת מכריע תפקיד ההדחקה לגורם מייחסות אינן המודרניות הפסיכולוגיות ההשקפות(: 4) תשובה

 הנפשיות ההפרעות סוגי

 כלהטענה הפסיכואנליטית המסורתית  יפ לע כי נאמר הציטוט של הראשון בחלקו. הנכונה התשובה זו

את  תואמת אינההפרעה נפשית היא תוצאה של הדחקת חוויות בלתי נעימות, ובהמשכו נאמר כי טענה זו 

ההפרעות  כל לאשעל פי ההשקפות הפסיכולוגיות המודרניות  מכאןההשקפות הפסיכולוגיות המודרניות.  

הנפשיות הן תוצר של הדחקה, ועל כן ניתן לומר כי השקפות אלה אינן מייחסות לגורם ההדחקה תפקיד 

 ., כלומר כי יש הפרעות נפשיות שבהן להדחקה אין תפקיד מכריע. נה מהנפשיות ההפרעות סוגי בכלמכריע 

 .(4) תשובה
 

הנבדקים .  היא ערכה ניסוי, ובו לסייע לזריםבאילו מקרים בני אדם נוהגים  החקרגורי ד"ר  :השאלה .14

שקלים.   מאתייםפרס של בזכה  דקות 15סיים להחליף את הגלגל תוך .  מי שנתבקשו להחליף גלגל ברכב

דק אחר לנב לסייעלוותר על חלק מהפרס כדי גורי הציעה ד"ר החליפו את הגלגל בזמן הנקוב לנבדקים ש

מבלי לוותר על  לנבדק לסייעלו לזכות בפרס.  אם סירבו, היא הציעה להם גם ובכך לסייע להחליף את הגלגל, 

 דבר.  

גם אם לא תצמח להם כל טובה אישית ממתן  לסייע לנבדקים אחריםשיערה שהנבדקים יסכימו גורי ד"ר 

תניב תועלת  שעזרתםם יהיו סבורים שרובם יהיו מוכנים להקריב חלק מן הפרס א –ה, ויתרה מכך זרהע

 למקבל העזרה. 

  ? גוריבהשערתה של ד"ר  תומכותבאיזה מן המקרים הבאים תוצאות הניסוי 

השערתה: ד"ר גורי  םוכיסב נתחיללמצוא תשובה התומכת בהשערתה של ד"ר גורי ולפיכך  עלינו :פתרון

 .כך לשם מהפרס חלק על לוותר מוכנים יהיו גם ושרובםעזור לאחרים להנבדקים יסכימו סבורה כי 

 :המוצעות התשובות על נעבור כעת

 שיקבל בפרס עמם יתחלקהנבדק להם עזרו ש בתנאי אך, לסייע הסכימו הנבדקים רוב: (1) תשובה

לסייע יסכימו  הנבדקים"ר גורי לפיה ד של העומד בסתירה עם השערת זה מקרה.  נכונהה תשובהזו אינה ה

 אישית מכך.     טובהכל  להם תצמח לא אם גם

  כך לשם מהפרס חלק על לוותר סירבו מיעוטם ורק, לסייע ניאותו הנבדקים כל: (2) תשובה

 הנבדקים לפיה גורי ר"ד של בהשערתה כתתומלסייע  הסכימו הנבדקים כלהעובדה ש.  הנכונה התשובה זו

 מיעוט שרק העובדה, כן כמועזרה. ה ממתן אישית טובה להם תצמח לא אם גםלסייע  מוכנים יהיו

 תומך, מהפרס חלק על לוותר הסכימו הנבדקים רוב כלומר, מהפרס חלק על לוותר סירב מהנבדקים

זרתם שע סבורים יהיו אם מהפרס חלק על לוותר מוכנים יהיו הנבדקים רוב לפיה גורי ר"ד של בהשערתה

 .מקבל העזרהל תועלת תניב
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 כך לשם מהפרס חלק על לוותר מוכן היה לא מהם איש אך, לסייע הסכימו הנבדקים רוב: (3) תשובה

 תסותר, הרי שעובדה זו מהפרס חלק על לוותר מוכן היה לא מהנבדקים אחד אףאם .  נכונה אינה זו תשובה

זרתם שע סבורים יהיו אם מהפרס חלק על לוותר מוכנים יהיו הנבדקים רוב לפיה גורי ר"ד של השערתה את

 .העזרה למקבל תועלת תניב

 לוותר מוכנים היו שהסכימו הנבדקים וכל, לעזור לנבדקים אחרים הסכימו מהנבדקים מעט רק: (4) תשובה

 .כך לשם מהפרס חלק על

 הנבדקים לפיה גורי "רד של ההשערתל בניגודמעט מהנבדקים הסכימו לרמוז רמז  רקזו אינה נכונה.   תשובה

     גם אם לא תצמח להם טובה אישית מכך. עצות לעוץ יסכימו

 . (2) תשובה
 

, בתרגול תתמיד_____  ולכן, להצלחה הכרחי תנאי_____  מולד כישרון זה לימודים בתחום: השאלה .15

 . בו_____ 

 :המשפט את ננתח ובאמצעותה הראשונה התשובה את נבדוק :תרוןפ

 בהכרחתתמיד בתרגול,  לא אםתנאי הכרחי להצלחה, ולכן  אינו(: בתחום לימודים זה כישרון מולד 1) תשובה

 בו.  תצטיין

כלומר לא חייבים  ,להצלחה הכרחי תנאי אינו מולד רוןשל המשפט נאמר כי כיש הראשון בחלק: תמצות

 התמדה בתרגול מבטיח הצלחה.  חוסרשל המשפט נאמר כי  השני בחלקו כישרון מולד כדי להצליח. 

כדי  שרוןיאם לא חייבים כ אבלהמוצע בין שני חלקי המשפט הוא קשר של סיבה ותוצאה )"ולכן"(,  הקשר

 מכיוון.  הצטיינות יבטיחלא  תרגול חוסרומכאן ש ,להצליח מנת על בתרגול להתמיד צריךהרי ש להצליח

 זו אינה התשובה הנכונה. ולכן פנימי בין שני חלקי המשפט היגיון נוצר לאש

 לאתתמיד בתרגול,  אם גםתנאי הכרחי להצלחה, ולכן  הואלימודים זה כישרון מולד (: בתחום 2) תשובה

 בו.  תצטיין בהכרח

של המשפט  השני בחלקו . להצליח מנת עלמולד  כישרון חייביםשל המשפט נאמר כי  הראשון בחלקו: תמצות

  בתרגול אינה מבטיחה הצלחה.  התמדהנאמר כי 

בין שני חלקי המשפט הוא קשר של סיבה ותוצאה )"ולכן"( מה שתואם את הקשר הקיים בין  המוצע הקשר

 . יביא להצלחה הרי שתרגול לבדו לא בהכרח, כדי להצליח שרוןיכחייבים  אםשכן   -שני חלקי המשפט 

 .הנכונה התשובה זו, הגיוני משפט יוצרים המשפט חלקישני ש מכיוון

 . (2) תשובה
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 הוא אף קשה יאנג של ספרו________.    שהוא מפני לקריאה מאוד קשה סטיבנס של ספרה: השאלה .16

 דווקא, מורכבים רעיונות_______  גבוהה שפה_______  רוב פי שעל אף_______.   בשל זאת אך, לקריאה

 .יותר בעיניי חן מצא______  של הספר

 :המשפט את ננתח ובאמצעותה הראשונה התשובה את נבדוק: תרוןפ 

של יאנג קשה אף  ספרו  .גבוהה בשפה כתובשהוא ן כיוושל סטיבנס קשה מאוד לקריאה מ ספרה(: 1) תשובה

 שפהמ חושש אינני שבדרך כללמרות ל . שלו המורכבים הרעיונותזאת בשל ולם הוא לקריאה, א

 בעיניי חן מצא סטיבנסמורכבים, דווקא הספר של  רעיונות עם להתמודד שלא מעדיף ואניגבוהה 

 .יותר

 לקריאה קשהש סטיבנסשל  ספרה: לקריאה קשים ספרים שני מוצגים המשפט של הראשון בחלקו: תמצות

 בגלל הרעיונות המורכבים שלו. לקריאה קשהש יאנגשל  ספרוו ,גבוהה בשפה כתוב שהוא מכיוון

 . מורכבים רעיונות עם להתמודד שלא ומעדיףהוא לא חושש משפה גבוהה  לרוב כיהדובר  אומר השני בחלק

הוא , אך היינו מצפים כי יעדיף לקרוא את ספרה של סטיבנס ומן הנתונים לגבי שני הספרים, זה לב בש

 .  סטיבנסשל  הספראהב יותר את  דווקא כימוסיף 

 בשפה הכתוב, סטיבנס של ספרה העדפת"(.  ווקאדהמשפט הוא קשר של ניגוד )"המוצע בין שני חלקי  הקשר

 על גבוהה שפה מעדיף שהכותב העובדה עם מתיישבת, מורכבים ברעיונות המלא, יאנג של ספרו פני על, גבוהה

ולא לקשר של  ותוצאה סיבה של קשרשני חלקי המשפט יופיע  שביןמצפים  הינו לכן . מורכבים רעיונות פני

 .נכונהאינה  זו תשובהמשפט הגיוני,  יוצרים לא המשפט חלקי שניש מכיוון.  ניגוד

של יאנג  ספרו . מורכבים ברעיונות גדושהוא מכיוון ש(: ספרה של סטיבנס קשה מאוד לקריאה 2) תשובה

 שפהמ נרתע אניכלל שבדרך מרות ל . הגבוהה שפתוזאת בשל  םולקשה אף הוא לקריאה, א

 .יותר בעיניי חן מצא יאנגמורכבים, דווקא הספר של  רעיונות עם דלהתמוד ומעדיףגבוהה 

 לקריאה קשהש סטיבנסשל  ספרהשני ספרים קשים לקריאה:  מוצגיםשל המשפט  הראשון בחלקו: תמצות

 הגבוהה שבספר.   השפה בשל לקריאה קשהש יאנגשל  ספרוו ,מורכבים ברעיונות מלא שהוא מכיוון

 כי מוסיף גם הוא.  מורכבים רעיונות עם להתמודד ומעדיףנרתע משפה גבוהה  שהוא הדובר אומר ישנה בחלק

 .  יאנגהספר של  את אוהב יותרדווקא  הוא

, יאנגספרו של  העדפת"(.  רות שבדרך כלללמהמשפט הוא קשר של ניגוד )"שני חלקי  ביןהמוצע  הקשר

 לעובדה בניגוד עומדת אכן, מורכבים ברעיונות המלא, סטיבנסשל  על פני ספרה ,גבוהה בשפה הכתוב

 משפט יוצרים המשפט חלקישני מכיוון ש . ונרתע משפה גבוהה מורכבים רעיונות מעדיף לרוב שהקורא

 .הנכונה התשובה זו, הגיוני

 . (2) תשובה
 

 יעלי של הפיזיולוגיה על הספר מחבר, ןצבא ר"ד שלדרישתו ל הצדקה_____  כיחשבתי  בהתחלה: השאלה .17

 של קיומן בדבר טענותה כיהתברר .   ______ בנושא העיסוק על שלו הראשונים בזכות להכיר, הדרום

 . הזו בדעה להחזיק_____  הייתי בוודאי, _____נושא באותו קודמות מחקר עבודות

 :המשפט את ננתח ובאמצעותה הראשונה התשובה את נבדוק: פתרון

יעלי  של הפיזיולוגיה על הספר מחבר, באןצ"ר ד של לתביעתו הצדקה אין כי סברתי בהתחלה: (1) תשובה

של  קיומןטענות בדבר הכי רר התב אילו הדרום, להכיר בזכות הראשונים שלו על העיסוק בנושא. 

  .הזו בדעה להחזיק ממשיך, בוודאי הייתי שחר חסרות עבודות מחקר קודמות באותו נושא

כי התביעה של הד"ר להכיר בזכות  הכותב חשבשל המשפט נאמר כי בהתחלה  הראשון בחלקו: תמצות

היה הראשון  לאשהכותב האמין כי הד"ר  מכאןו, ראויה אינההראשונים שלו על העיסוק בנושא היעלים 

 בנושא.  שעסק

בסיס לטענות על קיום של עבודות מחקר קודמות בנושא היעלים,  שאיןנאמר כי אם היה מגלה  השני בחלק

מכאן שהדובר לא גילה שהטענות  היה ממשיך להחזיק בדעה שד"ר צבאן הוא לא הראשון שעסק בנושא. 

 הוא עדיין חושב כי קיימות עבודות מחקר קודמות באותו נושא. כלומראינן נכונות, 
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בסיס לטענות על עבודות מוקדמות יותר בנושא היעלים, משמע  שאין להגמ היה הדובר שאםמצפים  ינוה

 לעיסוק עבנוג ראשונים לזכותשלא היו עבודות קודמות בנושא, הוא ישנה את דעתו ויאמין בזכותו של הד"ר 

שחלקי המשפט לא יוצרים  מכאן, ובדעתו להחזיק זאת בכל ממשיך הואנכתב כי  במשפטאך  . היעלים בנושא

 .הנכונה התשובה אינה זולכן ו משפט הגיוני

 יעלי, מחבר הספר על הפיזיולוגיה של ןצבא"ר ד של ודרישתל הצדקה יש: בהתחלה סברתי כי (2) תשובה

בדבר  טענותהכי רר לי התב לא אילו  .בנושא העיסוק על שלו הראשונים בזכות להכיר, הדרום

להחזיק בדעה  ממשיך, בוודאי הייתי אינן מופרכות קיומן של עבודות מחקר קודמות באותו נושא

  הזו.

נאמר כי בהתחלה סבר הכותב כי התביעה של הד"ר להכיר בזכות  המשפטשל  הראשון בחלקו: תמצות

שהכותב האמין כי הד"ר אכן היה הראשון  מכאןו, מוצדקת אכןהעיסוק בנושא היעלים  על שלוהראשונים 

  שעסק בנושא.

, היה ינן מופרכותאטענות על קיום של עבודות מחקר קודמות ההיה מגלה ש לא אםנאמר כי  השני בחלק

הטענות שגלה היה מ הכותב אם, משמע ממשיך להחזיק בדעה שד"ר צבאן הוא אכן הראשון שעסק בנושא. 

 הראשונים שזכות בדעה חזיקהך למשימהיה  הוא ,עבודות מוקדמות יותר בנושאמר שאין מופרכות, כלו

 "ר.לד שמורה

 לתבוע"ר הד של לזכות בנוגע דעתו את לשנות שלו ההחלטה לבין הכותב גילה אותובין המידע החדש  הקשר

 הגיוני משפט יוצרים המשפט חלקי ולכן ,ותוצאה סיבה של קשר אכן הואראשונים על העיסוק בנושא  זכות

 .הנכונה התשובה וזו

 . (2) תשובה
 

(23-18)שאלות 

 הפסקה הראשונה, מה המניע לחקר הרכב חלב האם?  פי על: השאלה .18

" .האנושית האבולוציה את ולהבין להיטיב תעזור החלב בהרכב ההבדלים הבנת : "נכתב 2-3 בשורות :תרוןפ

 תהליכי ההתפתחות האנושיים.  את ולהביןלהיטיב  לעזור היאכלומר, מטרת חקר הרכב החלב 

 . (4) תשובה
 

 בפסקה שמתואר כפי הברית ובארצות באפריקה דומה ניסוי שבוצע הסיבה להיות יכולה מה: השאלה .19

  ?השנייה

במחקר שנערך באפריקה וגם במחקר שנערך בארצות הברית נבדק ההבדל באחוז השומן בחלב האם : פתרון

 ,שונות מדינות בשתי דומים מחקרים נערכו שבגינה הסיבה את למצוא מתבקשים אנוכתלות במין הילוד.  

 :המוצעות התשובות על נעבור כך לצורך ולכן

 אחרים ליונקים אם חלב בין השומן אחוזי של היחס את להשוות כדי: (1) תשובה

 התייחסות ללא מניקות נשים על נערכו באפריקה ובארצות הברית שבוצעו יםהניסוי זו אינה נכונה.  תשובה

להשוות בין  כדי יתהולכן לא ייתכן כי הסיבה לביצוע מחקרים דומים ביבשות שונות הי אחרים, ליונקים

 אחוזי השומן של חלב אם ליונקים אחרים.

 נקבה  לדלו זכר ולד בין אם בחלב השומן באחוזי ההבדלים את לבדוק כדי: (2) תשובה

 באחוזי ההבדלים את לבדוק במטרה נערך אכן בנפרדאמנם כל אחד מהמחקרים  זו אינה נכונה.  תשובה

, אך זה עדיין לא מסביר מדוע היה צריך לערוך מחקרים דומים נקבה לדלו זכר ולד בין אם בחלב השומן

 שונות. במדינות

 כפרית ובסביבה עירונית בסביבה נשמרים לנקבה זכר בין ההבדלים אם לבדוק כדי: (3) תשובה

למעט העובדה  זה לזה דומיםבאפריקה ובארצות הברית  שנערכוידוע כי שני המחקרים   .הנכונה התשובה זו

 כדיהייתה  בביצוע הניסויים השונים המטרה כי להסיק ניתן מכאןשכל אחד מהם נערך בסביבה אחרת.  

כי נערכו שני ניסויים דומים על מנת לבדוק כי  ייתכןש, מכאן.  תהתוצאו על הסביבה השפעת את לבדוק

 .כפרית ובסביבהבין זכר לנקבה נשמרים בסביבה עירונית  ההבדלים
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 לבדוק את ההבדלים באחוזי השומן בין אימהות שופעות לאימהות עניות  כדי: (4) תשובה

לבדוק  כדי לעניות שופעות אימהות בין השוואה נערכה אכן כי מציינים אמנם פסקהב זו אינה נכונה.  תשובה

האחרונות ולא  בשנים שנערכו מחקריםב רק נעשתה שכזאת בדיקה אךאת ההבדלים באחוזי השומן, 

 .הברית ובארצות באפריקה שנערכו מחקריםב

 . (3) תשובה
 

 טרוויס? פי הפסקה השנייה איזה מהמשפטים הבאים יכול להתאים להיות השערתו של  על :השאלה .20

 התרגשות הביע, ההשערה לכתיבת ושותף התפתחותי ביולוג, טרוויס רוברט :"נאמר 12-13 בשורות: תרוןפ

 קודם ואכן.  כן שלפני בשורות הוזכרה המדוברת ששהשערה מכאן  ".אותה המאששים מהממצאים מרובה

 המחקרים.  מחקרים מספר בוצעו שבעקבותיה השערה העלו חוקרים מספר כי נאמר ,9-11 בשורות ,לכן

 תזונה בעלות, עניות נשים בעוד, היטב וניזונות שופעות לאימהות תקפים השונים השומן אחוזי כי הראו

.  טרוויס של בהשערות התומכים הממצאים שאלה מכאן.  מלבניהן יותר שמן חלב לבנותיהן מעניקות לקויה

 ממצאיםאת ה התואמת השערה נחפש ולכן טרוויס של השערתו להיות יכולה מה בתשובות למצוא עלינו

 .יותר שמן חלב מקבלים בנים בשפע ואילו יותר שמן חלב מקבלות בנות שבעוני – אלהה

 עירונית בסביבה לאימהות כפרית בסביבה אימהות בין נשמרים לזכר האם בחלב השומן אחוזי: (1) תשובה

 שופעות אימהות כי מראים טרוויס של בהשערתו התומכים יםהמחקר ממצאי.  נכונה אינה זו תשובה

  .יותר שמן חלב לבנותיהן דווקא מעניקות עניות נשיםש בעוד, יותר שמן חלב לבניהן מעניקות היטב וניזונות

 נשים לבין עירונית בסביבה נשים בין הבדלהוצג  לא טרוויס של בהשערתו כושתמים מחקרבש מכיוון

שהראה כי אחוזי  נשים לב כי בתחילת הפסקה הוצג מחקר  .השערתו הייתה זו כי יתכןי לא כפרית בסביבה

כפרית )אפריקה( לבין אימהות בסביבה עירונית  בסביבההשומן בחלב האם לזכר נשמרים בין אימהות 

 .טרוויס של השערתו את שאישש המחקר אינו זהו)ארה"ב(, אך 

 טובים בזמנים ובבנים קשים בזמנים בבנות הורית השקעה מעדיפה הטבעית הברירה: (2) תשובה

 שופעות אימהות כי מראים טרוויס של בהשערתו התומכים יםהמחקר ממצאי כי נאמרהתשובה הנכונה.   זו

מעניקות דווקא לבנותיהן חלב שמן יותר.  עניות אמהות בעוד ,יותר שמן חלב לבניהן מעניקות היטב וניזונות

 מה, )עוני( הברירה הטבעית מעדיפה השקעה הורית בבנות םשיקשבזמנים  השערהב כיםתומ אלו יםממצא

 טובים בזמניםשבעוד  ;יותר גדול היה לבנות שניתן בחלב השומן אחוז קשים בזמנים כי הממצא את שתואם

 בזמניםש הממצא את שתואם מה, בבנים הורית השקעה מעדיפה הטבעית הברירה( היטב ניזונות)נשים 

מכיוון שממצאי המחקרים שתומכים בהשערתו של   .יותר גדול היה לבנים שניתן בחלב השומן אחוז טובים

 .טרוויס שלתואמים השערה זו הרי שזו יכולה להיות השערתו  טרוויס

 השומן בחלב האם שונים בין אימהות במדינות מתפתחות לאימהות במדינות מפותחות  אחוזי: (3) תשובה

 השומן אחוזי בין ההבדל על הצביעו שתמכו בהשערתו של טרוויס יםהמחקר ממצאי.  נכונה אינה זו תשובה

 בין הבדל על הצביעו לא יםהמחקר.  לאם הזמין המזון כמותב כתלות ולבנות לבנים הניתן האם בחלב

 נערכו שבהן המדינות מהן צוין לא ובכלל, מפותחות במדינות אימהות לבין מתפתחות במדינות אימהות

 בין שונים האם בחלב השומן אחוזי כי בהשערה תומכים אלה ממצאים כי ומרל ניתן לא ולכן ,המחקרים

 .מפותחות במדינות לאימהות מתפתחות ינותבמד אימהות

  אחרים מינים בקרב והן אדם בני בקרב הן בבנים השקעה מעדיפה הטבעית הברירה: (4) תשובה

 וניזונות שופעות אימהות כי מראים שתמכו בהשערה של טרוויס יםהמחקר ממצאי.  נכונה אינה זו תשובה

.  יותר שמן חלב לבנותיהן דווקא מעניקות עניות אמהות בעוד ,יותר שמן חלב לבניהן מעניקות היטב

הטבעית מעדיפה רק השקעה בבנים, שכן אמהות עניות  הברירה כי להשערה בניגוד עומדים אלו מממצאים

נערכה השוואה  לא.  בנוסף, טרוויס של השערתו הייתה שזו ייתכן שלא ומכאן, בנותב דווקא יותר משקיעות

 .אחרים מינים על דבר אלו מנתונים להסיק ניתן לאבין בני אדם למינים אחרים ולכן 

 . (2) תשובה
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 מהמשפטים הבאים מתאר באופן הטוב ביותר את תפקידה של הפסקה השלישית בקטע?  איזה: השאלה .21

 היטב וניזונות שופעות אימהות כי מראים האחרונות מהשנים מחקרים כי מציינים השנייה פסקהב : תרוןפ

הפסקה  . יותר שמן חלב לבנותיהן דווקא מעניקות עניות אמהות בעוד, יותר שמן חלב לבניהן מעניקות

 השומן באחוז האיזון חוסרבחלקה הראשון נאמר כי " :השנייה פסקהשב הרעיון אתהשלישית ממשיכה 

 לנו מספקים ובהמשכה, (13 השור) "פוליגמיות בחברות יותר בולט עניות לנשים מבוססות נשים בין בחלב

 כעת נעבור על התשובות המוצעות:  .לכך הסיבה על מפורט הסבר

 לנקבה זכר צאצא בין החלב בהרכב הבדלים שיש הסברה את מאששת היא: (1) תשובה

 שיש הבדלים בהרכב החלב בין צאצא זכר לנקבה כבר אומתה במחקרים הסברה, שכן נכונה אינה זו תשובה

 שהוצגו בפסקה השנייה. רבים

 בו בוצע המחקר הנזכר בפסקה השנייה  האופןמסבירה את  היא: (2) תשובה

כמו כן,   .בודד מחקר ולאבנושא  שנערכו מחקרים רבמספר  ציינובפסקה השנייה   .נכונה אינה זו תשובה

 שבו הוא נערך. האופןהסבר אפשרי לתוצאות של מחקר, אך לא מפרטים את  מספקים ישיתבפסקה השל

 מציגה את ההבדלים בין חברות פוליגמיות לחברות מונוגמיות  היא: (3) תשובה

 מבוססות נשים בין בחלב השומן באחוז האיזון חוסראמנם בתחילת הפסקה נאמר כי   .נכונה אינה זו תשובה

יש  לגבר בהן)בהן לגבר יש נשים רבות(, ביחס לחברות מונוגמיות ) פוליגמיות בחברות יותר בולט עניות לנשים

 לחברות היא הפסקה בהמשך ההתייחסות אך, השונות החברות בין הבדלה את שמציג מהאישה אחת בלבד(, 

 בין בחלב השומן באחוז האיזון חוסר איך מדגימה למעשה הפסקה המשךמזאת,  יתרה  .בלבד הפוליגמיות

 .פוליגמיות בחברות ביטוי לידי בא עניות לנשים מבוססות נשים

 לדוהו למין ביחס האם חלב איכות על הכלכלי הרקע השפעת את מדגימה היא: (4) תשובה

הפוליגמיות המוצגות בפסקה זו מובאות כדוגמה להשפעת הרקע הכלכלי על  החברות התשובה הנכונה.  זו

איכות חלב האם ביחס למין הוולד.  בפסקה מפרטים את הסיבה בגינה נשים ממעמד כלכלי גבוה משקיעות 

יותר בבנים ואילו נשים ממעמד כלכלי נמוך משקיעות יותר בבנות, דבר המתבטא גם באיכות החלב המסופק 

 ונים. למינים הש

 . (4) תשובה
 

 ( מתייחסת ל?  17'לעומתם' )שורה : השאלה .22

 לא עניים להורים, לעומתם.   ... לעצמם להרשות שיכולים, אמידים הורים : "נכתב 19-16 בשורות :תרוןפ

 שהמילה מכאן עניים להורים אמידים הורים בין ניגוד מציגה' לעומתם' המילה  . "...בבנים להשקיע משתלם

 .אמידים להורים מתייחסת 'לעומתם'

 . (4) תשובה
 

  נאמרת על פרופ' הינד בפסקה הרביעית? אינהמהטענות הבאות  איזו: השאלה .23

 :המוצעות התשובות על נעבור: תרוןפ

 חיים בבעלי שבוצעו מחקרים על טענתה את מבססת היא :(1) תשובה

מצאה כי בחלב של קופי רזוס המיועד לזכרים יש רמות  ינדה' שפרופשכן בפסקה  ,נכונה אינה זו שובהת

 (.רזוס קופי) חיים בבעלי שבוצעו מחקרים על טענתה את מבססת שהיא מכאןו, קורטיזול של יותרגבוהות 

   האם מתזונת נובעת החלב מרכיבי השפעת כי משערת היא :(2) תשובה

אין התייחסות  זו.  בפסקה בפסקה הרביעית הינד' פרופ ידי על נאמרת אינה היא שכן, הנכונה התשובה זו

 להשפעת תזונת האם על מרכיבי החלב, אף שבפסקאות הקודמות הייתה לכך התייחסות.

 הצאצא התנהגות על להשפיע יכולים החלב בהרכב שינויים: (3) תשובה

 הילוד התנהגות את לשנות יכולים החלב בהרכב השינויים: "נאמרשכן בפסקה  ,נכונה אינה זו תשובה

 (23-24 שורות) ".והתפתחותו גדילתו על ולהשפיע
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 מרכיבים במספר ביטוי לידי באים הולד במין החלב בהרכב ההבדלים :(4) תשובה

 גם אלא, האם חלב בהרכב להשתנות יכולים ושומן חלבון רק לאשכן בפסקה נאמר: " ,נכונה אינה זו תשובה

 רמות : "הולד במין החלב בהרכב נוספים להבדלים דוגמה מובאת אף בהמשך  (21 ה)שור ."אחרים מרכיבים

 (22-23 שורות) ".זכרים לילודים המיועד.. . בחלב. .. קורטיזול של יותר גבוהות

  .(2) תשובה
 

 


