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אנלוגיות
.1

)שאלות (6 1

השאלה :עמדה מנגד  :סיוע – )עמד מנגד = לא בא לעזרה(
היחס :עמדה מנגד זו מישהי שלא סייעה.
א' זו מישהי שלא עשתה ב'
תשובה ) :(1סובבה בכחש  :רמייה .הא& סובבה בכחש זו מישהו שלא רימתה? לא .סובבה בכחש זו מישהו
שרימתה.
תשובה ) :(2הפליאה מכותיה  :חבורה .הא& הפליאה מכותיה זו מישהו שלא עשתה חבורה? לא .הפליאה
מכותיה זו מישהי שהיכתה מישהו אחר נמרצות.
תשובה ) :(3הקשתה עורפה  :ויתור .הא& הקשתה עורפה זו מישהו שלא ויתרה? כ* .קשה עור" = עקש*.
תשובה ) :(4סר חינה  :הערכה .הא& סר חינה זו מישהי שלא העריכה? לא .מישהי שסר חינה היא מישהי
שנעשתה פחות חיננית בעיני מישהו אחר  ,שכבר אינו מוצא ח* בעיניו.
תשובה ).(3

.2

השאלה :נוח לכעוס  :הרגיז
היחס :נוח לכעוס הוא מישהו שקל להרגיז אותו.
א' הוא מישהו שקל ל&ב' אותו
תשובה ) :(1חשד* :האמי* .הא& חשד' הוא מישהו שקל להאמי' אותו )לו(? לא.
תשובה ) :(2פתי  :הונה .הא& פתי הוא מישהו שקל להונות אותו? כ*.
תשובה ) :(3סגפ*  :סבל .הא& סגפ' הוא מישהו שקל לסבול אותו? לא .סגפ' הוא מישהו שנוהג לענות את
עצמו ,כלומר מישהו שגור& לעצמו לסבל.
תשובה ) :(4קמצ*  :התרי& .הא& קמצ' הוא מישהו שקל להתרי) אותו? לא .קמצ* הוא מישהו שקשה
להתרי& אותו.
תשובה ).(2
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.3

השאלה :למסוק  :שמ' )מסיק = קטי ,זיתי&(
היחס :למסוק זה לקטו ,משהו )זיתי&( שממנו מכיני& שמ'.
א' זה לקטו" משהו שממנו מכיני) ב'
תשובה ) :(1לנפות  :קמח .הא& לנפות זה לקטו ,משהו שממנו מכיני& קמח? לא .לנפות זה לנקות את הקמח
באמצעות העברת הקמח דר -מסננת.
תשובה ) :(2לגדוד  :תמר .הא& לגדוד זה לקטו ,משהו שממנו מכיני& תמר? לא .גדיד הוא קטי ,תמרי& )ולא
משהו שממנו מכיני& תמרי&(.
תשובה ) :(3לבצור  :תירוש .הא& לבצור זה לקטו ,משהו שממנו מכיני& תירוש? כ* .בציר הוא קטי ,ענבי&,
שמה& מכיני& תירוש )יי*(.
תשובה ) :(4לעבות  :מי& .הא& לעבות זה לקטו ,משהו שממנו מכיני& מי)? לא .עיבוי הוא תהלי -המעבר
של מי& ממצב של גז לנוזל.
תשובה ).(3

.4

השאלה :דק  :דקיק
היחס :דקיק זה דק מאוד.
ב' זה א' מאוד
תשובה ) :(1כעוס  :כעס* .הא& כעס' זה כעוס מאוד? לא .כעס' הוא מישהו שנוטה להיות כעוס.
תשובה ) :(2חמו : .חמצמ ..הא& חמצמ +זה חמו +מאוד? לא .חמצמ +זה מעט חמו.+
תשובה ) :(3יש*  :יש* נוש* .הא& יש' נוש' זה יש' מאוד? כ*.
תשובה ) :(4תק : ,בר תוק .,הא& בר תוק" זה תק" מאוד? לא .בר תוק ,זה תק) ,מילי& נרדפות(.
תשובה ).(3

.5

השאלה :דובב  :שתק
היחס :דובב זה גר& למישהו לדבר ,כלומר לעשות ההיפ -מלשתוק
א' זה גר) למישהו לעשות ההיפ ,מ&ב'
תשובה ) :(1נהנה :התייסר .הא& נהנה זה גר& למישהו לעשות ההיפ -מלהתייסר? לא .נהנה זה עשה ההיפ-
מלהתייסר בעצמו.
תשובה ) :(2ציווה  :ציית .הא& ציווה זה גר& למישהו לעשות ההיפ -מלציית? לא.
תשובה ) :(3ייאש  :קיווה .הא& ייאש זה גר& למישהו לעשות ההיפ -מלקוות? כ* .ייאש זה גר& למישהו
להתייאש ,כלומר ההיפ -מלקוות.
תשובה ) :(4השמי : .התפאר .הא& השמי +זה גר& למישהו לעשות ההיפ -מלהתפאר? לא .השמי +זה עשה
בעצמו את ההיפ -מלפאר מישהו אחר.
תשובה ).(3
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.6

השאלה :תסמי'  :אבחנה – )תסמי* הוא סימפטו& ,סימ* היכר לדבר מסוי&(
היחס :תסמי' הוא משהו שבהסתמ -עליו מבצעי& אבחנה.
א' הוא משהו שבהסתמ ,עליו מבצעי) ב'
תשובה ) :(1גבול  :תיחו& .הא& גבול הוא משהו שבהסתמ -עליו מבצעי& תיחו)? לא .תיחו) הוא קביעת
הגבול )בי* מדינות למשל(.
תשובה ) :(2אות  :כתיבה .הא& אות הוא משהו שבהסתמ -עליו מבצעי& כתיבה? לא.
תשובה ) :(3ראיה  :פסיקה .הא& ראיה הוא משהו שבהסתמ -עליו מבצעי& פסיקה? כ*.
תשובה ) :(4דעה  :סקר .הא& דעה הוא משהו שבהסתמ -עליו מבצעי& סקר? לא .בסקר שואלי& אנשי&
לדעת& בנושא כלשהו.
תשובה ).(3

הבנה והסקה
.7

)שאלות (17 7

השאלה :נניח שאנו יודעי& כי אד& מסוי& נמצא בקרבתנו א -בשל החשכה איננו יודעי& היכ* הוא בדיוק,
ועל כ* אנו שואלי& אותו היכ* הוא .א& הוא עונה "אני כא*" ,אנו מביני& איפה הוא נמצא אבל לא משו&
שתוכ* דבריו סייע לנו בהבנה זו ,שהרי באותה מידה היה יכול אד& זה ____.
איזו מ* האפשרויות המוצעות היא המתאימה ביותר להמשי -את המשפט?
פיתרו' :על פי הקטע ,אנו מביני& איפה נמצא אד& שעונה לנו בחשכה "אני כא*" ,לא על סמ -תוכ* דבריו.
מכא* שככל הנראה הדר -לאתר את מקומו של אד& כזה היא בהסתמ -על חוש השמיעה .כאשר אותו אד&
עונה לשאלתנו אנו יכולי& לשמוע מהיכ* הקול שלו בוקע וכ -להבי* איפה הוא נמצא ,מבלי שתוכ* דבריו עזר
לנו בכ .-מכא* שאי* משמעות למילי& שאותו אד& אומר ,אלא מספיק שהוא ישמיע קול כלשהו.
תשובה ).(3

.8

השאלה :בשיעור היסטוריה אמר המורה" :המלחמה בי* פלמיניה לגלסלנד על השליטה באיי טורו הייתה
קרב בי* שני קירחי& על מסרק".
איזו מ* האפשרויות הבאות משקפת באופ* המדויק ביותר את כוונתו?
פיתרו' :המורה משווה את המלחמה בי* שתי המדינות לקרב בי* שני קירחי& הנלחמי& על מסרק .על מנת
להבי* את כוונתו ,נתעמק תחילה במשל עצמו וננסה להבי* את המסר אותו הוא מנסה להעביר :מסרק הוא
דבר שלקירחי& אי* כל צור -בו .כלומר ,המורה מותח ביקורת על כ -ששתי המדינות נלחמות על דבר שה* לא
צריכות ,שלא יביא לה* תועלת )השליטה באיי טורו(.
תשובה ).(4

.9

השאלה :פלאונטולוגי& )חוקרי מאובני&( אינ& יכולי& לראות מה נמצא מתחת לשכבה הראשונה של הקרקע
בלי לחפור ,מפני שהרדאר שה& משתמשי& בו אינו רגיש דיו כדי להבחי* בי* עצמות מאובנות לסלעי&
שסביב* .כמו כ* ,שטחי הקרקע רבי& והפלאונטולוגי& מעטי& מכדי שיהיה אפשר לחפור בכל אתר שהתנאי&
הגאולוגיי& בו מאפשרי& לעצמות מאובנות להשתמר .לכ* ,רוב הפלאונטולוגי& ממתיני& עד שחקלאי ,גאולוג
או ילד סקר* ימצאו במקרה מאוב* מעניי* ,ואז ה& מחפשי& מאובני& נוספי& בסביבה.
איזו מ* השאלות שלהל* היא המתאימה ביותר לשמש כותרת לפסקה שלעיל?
פיתרו' :הקטע מסביר כיצד הפלאונטולוגי& מחליטי& היכ* לחפש עצמות מאובנות .תחילה מסבירי& כי יש
צור -לחפור במקומות מסוימי& מפני שלא נית* להבחי* בי* עצמות לסלעי& באמצעות רדאר ,ורק החפירה
היא שיכולה לחשו ,את העצמות .בנוס ,,אי* מספיק כוח אד& שיחפור בכל הקרקעות האפשריות.
בהמש -מסופר האופ* שבו מחליטי& הפלאונטולוגי& היכ* לחפור ה& חופרי& באזורי& שבה& מישהו מצא
במקרה מאוב* מעניי*.
הקטע אינו מספק כלל תשובה לשאלות המוצעות בתשובות ) (3) ,(2ו ).(4
תשובה ).(1
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השאלה :במחקרו האחרו* ביקש ד"ר סמית לבדוק א& בקרב ילדי& להורי& הנוטי& לנחור בשנת& ,שיעור
הנוחרי& גבוה משיעור& בקרב כלל האוכלוסיה .ד"ר סמית החליט לא לכלול במחקרו עובדי& במשמרות
לילה ,הנוהגי& לישו* בשעות היו&.
איזו מהאפשרויות הבאות היא המתאימה ביותר להיות הסיבה להחלטתו של סמית?
פיתרו' :נשי& לב כי מטרת המחקר של ד"ר סמית היא לבדוק הא& נחירת ההורי& מגדילה את הסיכוי
שילדיה& ינחרו ג& כ* ,כלומר ,הא& הנטייה לנחור היא גנטית .א& הד"ר החליט לא לכלול קבוצה מסויימת
בניסוי הרי שהוא חשב כי קבוצה זו עלולה לפגוע בתוצאות הניסוי ,או במילי& אחרות ,להפריע לו לקבוע
הא& הסיבה לנחירות היא גנטית .נבדוק את התשובות המוצעות:
תשובה ) :(1אנשי& הנוחרי& בשנת& מעדיפי& לעבוד במשמרות לילה
נתו* זה לא יפגע בתוצאות הניסוי שכ* אי* לו קשר לסיבה שבגללה אנשי& נוחרי&.
תשובה ) :(2במשפחות שבה* אחד ההורי& עובד בלילה ,שאר בני המשפחה נוטי& לא לעשות כ-
נתו* זה לא יפגע בתוצאות הניסוי שכ* אי* לו קשר לסיבה שבגללה אנשי& נוחרי&.
תשובה ) :(3שינה בשעות היו& היא אחד הגורמי& לנחירה בזמ* השינה
נתו* זה יפגע בתוצאות הניסוי מפני שלא נית* יהיה לדעת הא& הסיבה לנחירת ההורי& העובדי& בלילה
וישני& ביו& היא גנטית ,או שמא נגרמת כתוצאה משינה בשעות היו& .זו התשובה הנכונה.
תשובה ) :(4במשפחות שבה* שיעור בני המשפחה הנוחרי& גבוה יחסית ,שיעור העובדי& במשמרות לילה אינו
שונה משיעורו בקרב כלל האוכלוסיה
שוב ,נתו* זה אינו קשור לסיבה שבגללה אנשי& נוחרי&.
תשובה ).(3

.11

השאלה :בעלו* שפרס& משרד החקלאות נכללו המלצות בנוגע לזריעת צמחי& ממשפחת הקטניות:
ככלל ,יש לזרוע רק בימי& לא גשומי&.
ע& זאת ,בימי& גשומי& אפשר לזרוע שעועית ,ואפשר לזרוע אפונה א& זרעי האפונה טופלו מבעוד מועד
בחומר המונע היווצרות עובש וה& נזרעי& באדמה בעומק של יותר מ  10ס"מ.
איזו פעולה בוודאות אינה חורגת מהמלצות משרד החקלאות שלעיל?
פיתרו' :מכיוו* שנשאלנו איזו פעולה בוודאות אינה חורגת מההמלצות ,הרי שיש לפסול כל פעולה אשר
עשויה לחרוג מ* ההמלצות .נבדוק את התשובות המוצעות:
תשובה ) :(1זריעת אפונה ושעועית באותו היו&
פעולה זו עלולה לחרוג מ* ההמלצות א& הדבר נעשה ביו& גשו& ,והאפונה לא נזרעה על פי הכללי& ,כלומר לא
טופלה בחומר מונע יובש ,או לא נזרעה בעומק של יותר מ  10ס"מ )או שניה&(.
תשובה ) :(2זריעה ביו& גשו& בעומק של פחות מ  10ס"מ.
פעולה זו עלולה לחרוג מ* ההמלצות א& מדובר בזריעה של אפונה ,שכ* אסור לזרוע אפונה בעומק של פחות
מ  10ס"מ ביו& גשו&.
תשובה ) :(3זריעת שעועית ביו& לא גשו&.
פעולה זו לא יכולה לחרוג מ* ההמלצות מכיוו* שלא קיימת שו& מגבלה על זריעה בימי& לא גשומי& .זו
התשובה הנכונה.
תשובה ) :(4זריעה ביו& גשו& של זרעי אפונה שטופלו בחומר מונע יובש.
פעולה זו עלולה לחרוג מ* ההמלצות א& זרעי האפונה נזרעו בעומק של פחות מ  10ס"מ.
תשובה ).(3
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השאלה :בגלל צבעו הלב* הקרח מחזיר אל החלל החיצו* חלק מקרינת השמש שמגיעה לכדור האר ..יש לכ-
השפעה מקררת על האקלי& בעולמנו .בשני& האחרונות כדור האר .מתחמ& ,והקרחוני& מפשירי& בהדרגה.
המשטחי& הכהי& שמתחתיה& הולכי& ונחשפי& ובולעי& כמות גדולה יותר של קרינת שמש ,והדבר מאי.
את הפשרת הקרח.
איזה מ* המשפטי& הבאי& מתמצת את התהלי -המתואר לעיל בצורה המדויקת ביותר?
פיתרו' :נתמצת את הקטע במילי& שלנו :הקרח מחזיר קרינה אל החלל ובכ -מקרר את כדור האר..
לאחרונה ישנה התחממות בכדור האר .ולכ* הקרח מפשיר ונחשפי& המשטחי& שמתחתיו .משטחי& אלה
בולעי& קרינת שמש ובכ -מאיצי& את הפשרת הקרח.
התהלי -המתואר הוא תהלי -מעגלי שבו כדור האר .מתחמ& ,הקרחוני& מפשירי& וכתוצאה מכ -שמתגלי&
המשטחי& הכהי& שמתחת& נגרמת התחממות נוספת של כדור האר .שכתוצאה ממנה מפשירי& עוד
קרחוני& וחוזר חלילה.
התשובה הנכונה היא תשובה ) .(4נצביע על הגורמי& לפסילת התשובות האחרות:
תשובה ) :(1הפשרת הקרחוני& גורמת להחזרת חלק מקרינת השמש אל החלל החיצו* ,ותהלי -זה מאי .את
הפשרת הקרחוני&.
על פי הקטע ,הקרחוני& ה& אלה שמחזירי& את קרינת השמש ,ומכא* שהפשרת& אינה גורמת להחזרת
הקרינה ,אלא להיפ ,-מפחיתה את החזרת הקרינה.
תשובה ) :(2התחממות כדור האר .מגבירה את השפעת& המקררת של הקרחוני& על האקלי& בכדור האר..
על פי הקטע ,התחממות כדור האר .גורמת להפשרת הקרחוני& אשר יש לה& השפעה מקררת על כדור האר,.
ולכ* דווקא פוגעת בהשפעת& המקררת על האקלי& בכדור האר.
תשובה ) :(3עקב חשיפה של משטחי& כהי& מתחת לקרחוני& ,נוצר תהלי -מעגלי :הקרחוני& מחזירי& יותר
קרינה לחלל החיצו* ,וכדור האר .מתחמ& בהדרגה.
על פי הקטע ,החשיפה של משטחי& כהי& מתחת לקרחוני& אכ* גורמת לתהלי -מעגלי ,אול& היא גורמת
לקרחוני& להחזיר פחות קרינה לחלל החיצו* ולא יותר קרינה.
תשובה ).(4

.13

השאלה ____ :שיפה מתכננת לערו -לי מסיבת הפתעה ____ ,לי התנהגותה החריגה תמוהה ____ .שינוי
בהתנהגותה.
פיתרו' :נציב את התשובה הראשונה ,ובאמצעות בדיקתה ננתח את המשפט:
תשובה ) :(1מאחר שנודע לי מבעוד מועד שיפה מתכננת לערו -לי מסיבת הפתעה ,לא נראתה לי התנהגותה
החריגה תמוהה .סביר אפוא שלולא ידעתי על כוונותיה ,לא הייתי תמהה על השינוי בהתנהגותה.
המשפט מחולק לשני חלקי& ,החלק הראשו* מדבר על המצב הנוכחי בנוגע לעריכת המסיבה ולהתנהגותה של
יפה ,והחלק השני מדבר על מצב היפותטי ,של מה היה קורה אילו המצב הנוכחי לא היה מתקיי&.
על פי החלק הראשו* ,הכותבת ידעה מבעוד מועד שיפה מתכננת לערו -לה מסיבת הפתעה ,ועל כ* התנהגותה
החריגה לא נראתה לה תמוהה .בחלק השני מדובר על המצב ההיפותטי שבו לא היתה יודעת על תכנו*
המסיבה מראש .במצב כזה )שבו הכותבת אינה יודעת על קיו& מסיבת ההפתעה( היינו מצפי& שהתנהגותה
החריגה של יפה תיראה תמוהה ,אול& בסו ,המשפט נאמר כי במצב זה לא היתה הכותבת תמהה על השינוי
בהתנהגותה .זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ) :(2אילולא חשבתי שיפה מתכננת לערו -לי מסיבת הפתעה ,הייתה בוודאי נראית לי התנהגותה
החריגה תמוהה .כעת ,משברור לי כי מחשבותיי היו מחשבות שווא ,אינני מבינה את פשר השינוי
בהתנהגותה.
המשפט מחולק לשני חלקי& ,על פי החלק הראשו* אילולא )=א& לא( הייתה הכותבת חושבת שיפה מתכננת
לערו -לה מסיבה ,התנהגותה החריגה של יפה הייתה נראית לה תמוהה .חלק זה הגיוני שכ* א& לא הייתה
חושדת בתכנו* המסיבה ,התנהגות חריגה מצד יפה אכ* נראית תמוהה .בנוס ,אפשר להבי* מחלק זה כי
בפועל הכותבת כ* חושבת שיפה מתכננת לה מסיבת הפתעה.
בחלק השני נאמר כי הכותבת הבינה שמחשבותיה היו מחשבות שווא ,כלומר ,בניגוד למה שהיא חשבה ,יפה
לא תכננה לערו -לה מסיבת הפתעה .עקב כ -היא איננה מבינה את פשר השינוי בהתנהגותה .א& יפה לא
מתכננת מסיבת הפתעה אז אי* שו& הסבר להתנהגותה החריגה .זו התשובה הנכונה.
תשובה ).(2
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השאלה :ראש השבט החדש של הסובקי& ____ קיו& קשרי& הדוקי& ע& בני השבט הלומבי ____ .בניו,
____ למנוע ____.
פיתרו' :נציב את התשובה הראשונה ,ובאמצעות בדיקתה ננתח את המשפט:
תשובה ) :(1ראש השבט החדש של הסובקי& נקט מדיניות שעודדה קיו& קשרי& הדוקי& ע& בני השבט
הלומבי .תמכו בו בניו ,שמאז ומעול) התנגדו לנסיונותיו של ראש השבט הקוד) למנוע חדירה של השפעות
זרות לשבט.
על פי החלק הראשו* של המשפט ,ראש השבט החדש תמ -בקיו& קשרי& ע& שבט זר .בהמש -נאמר כי בניו
תמכו בו ,ומכא* שג& ה& בעד קיו& קשרי& ע& שבט זר .בנוס ,,נאמר כי בניו התנגדו לנסיונות קודמי& למנוע
חדירה של השפעות זרות לשבט ,כלומר ה& היו בעד חדירה של השפעות זרות אלה .עובדה זו מסתדרת ע&
העובדה שה& בעד קיו& קשרי& ע& שבט זר .זו התשובה הנכונה.
תשובה ).(1
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השאלה :אי* תכונה המאפיינת את ד"ר איינשטיי* ____ מיושר אינטלקטואלי ____ .אפוא שכאשר הציג
בהרצאתו את תאוריית "המוח כמחשב" ,____ ,הוא לא ____.
פיתרו' :נציב את התשובה הראשונה ,ובאמצעות בדיקתה ננתח את המשפט:
תשובה ) :(1אי* תכונה המאפיינת את ד"ר איינשטיי* פחות מיושר אינטלקטואלי .אי' זה מפתיע אפוא
שכאשר הציג בהרצאתו את תאוריית "המוח כמחשב" ,שהוא מתנגד לה ,הוא לא התעל) מיתרונותיה.
על פי החלק הראשו* של המשפט ,אי* תכונה המאפיינת את ד"ר איינשטיי* פחות מיושר אינטלקטואלי,
כלומר ,אי* לו יושר אינטלקטואלי .בחלק האחרו* של המשפט נאמר כי כאשר הציג תאורייה שהוא מתנגד
לה ,הוא לא התעל& מיתרונותיה ,כלומר הוא התחשב ביתרונותיה .התנהגות זו מאפיינת אד& בעל יושר
אינלקטואלי ,ולכ* מפתיע שאיינשטיי* התנהג כ ,-אול& מכיוו* שבמשפט נאמר כי אי* זה מפתיע ,זו אינה
התשובה הנכונה.
תשובה ) :(2אי* תכונה המאפיינת את ד"ר איינשטיי* יותר מיושר אינטלקטואלי .אי' זה מפתיע אפוא
שכאשר הציג בהרצאתו את תאוריית "המוח כמחשב" ,שאותה פיתח ,הוא לא הזכיר את חסרונותיה.
על פי החלק הראשו* של המשפט ,אי* תכונה המאפיינת את ד"ר איינשטיי* יותר מיושר אינטלקטואלי,
כלומר ,הוא בעל יושר אינטלקטואלי .בחלקו השני של המשפט נאמר כי כאשר הציג תאורייה שהוא פיתח,
הוא לא הזכיר את חסרונותיה ,כלומר התעל& מ* החסרונות של התאוריה שהוא תומ -בה .התנהגות זו
מאפיינת אד& שאי* לו יושר אינלקטואלי ,ולכ* מפתיע שאיינשטיי* התנהג כ ,-אול& מכיוו* שבמשפט נאמר
כי אי* זה מפתיע .זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ) :(3אי* תכונה המאפיינת את ד"ר איינשטיי* יותר מיושר אינטלקטואלי .מפתיע אפוא שכאשר הציג
בהרצאתו את תאוריית "המוח כמחשב" ,העולה בקנה אחד ע) מחקרו ,הוא לא התעל) מחסרונותיה.
על פי החלק הראשו* של המשפט ,אי* תכונה המאפיינת את ד"ר איינשטיי* יותר מיושר אינטלקטואלי,
כלומר ,הוא בעל יושר אינטלקטואלי .בחלק האחרו* של המשפט נאמר כי כאשר הציג תאורייה העולה בקנה
אחד ע& מחקרו ,הוא לא התעל& מחסרונותיה ,כלומר הוא התחשב בחסרונותיה של התאוריה שהציע.
התנהגות זו מאפיינת אד& בעל יושר אינלקטואלי ,ולכ* אי* זה מפתיע שאיינשטיי* התנהג כ ,-אול& מכיוו*
שבמשפט נאמר כי זה מפתיע .זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ) :(4אי* תכונה המאפיינת את ד"ר איינשטיי* פחות מיושר אינטלקטואלי .מפתיע אפוא שכאשר הציג
בהרצאתו את תאוריית "המוח כמחשב" ,שאינה עולה בקנה אחד ע) מחקרו האחרו' ,הוא לא שכח לציי' את
יתרונותיה.
על פי החלק הראשו* של המשפט ,אי* תכונה המאפיינת את ד"ר איינשטיי* פחות מיושר אינטלקטואלי,
כלומר ,אי* לו יושר אינטלקטואלי .בחלק האחרו* של המשפט נאמר כי כאשר הציג תאורייה שלא עולה בקנה
אחד ע& מחקרו ,הוא זכר לציי* את יתרונותיה ,כלומר הוא הציג את יתרונותיה של תאוריה שבה הוא אינו
תומ .-התנהגות זו מאפיינת אד& בעל יושר אינלקטואלי ,ולכ* מפתיע שאיינשטיי* התנהג כ .-זו התשובה
הנכונה.
תשובה ).(4
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השאלה :ביבשת נצ'וקיה חיי& שבטי& רבי& בניתוק מוחלט זה מזה .בכל חלקי היבשת פזורות ביצות ובה*
תניני& ,ורוב השבטי& אוכלי& בשר תניני& .במחקר התברר כי תוחלת החיי& הממוצעת בקרב השבטי&
שתפריט& כולל בשר תניני& נמוכה במידה ניכרת מתוחלת החיי& הממוצעת בקרב השבטי& האחרי&.
מסקנה אפשרית מכ -היא שבבשר תניני& יש מרכיב המזיק לבריאות.
שלוש מהעובדות הבאות עשויות להחליש מסקנה זו .מהי העובדה הנותרת?
פיתרו' :נבדוק את התשובות המוצעות:
תשובה ) :(1לפי מנהג הרווח בנצ'וקיה ,אכילת בשר תניני& מלווה בעישו* טבק ,המזיק לבריאות.
עובדה זו עשויה להחליש את המסקנה שבשר תניני& מזיק לבריאות ,מכיוו* שיתכ* שהטבק שאותו מעש* מי
שאוכל בשר תניני& הוא זה שמזיק לבריאות ,ולא הבשר עצמו.
תשובה ) :(2בשבטי& שבה& לא אוכלי& בשר תניני& ,מרבי& באכילת דגי& ,אשר ידוע כי היא יפה לבריאות.
עובדה זו עשויה להחליש את המסקנה שבשר תניני& מזיק לבריאות .יתכ* כי אכילת בשר התניני& אינה
מזיקה לבריאות וההבדל בתוחלת החיי& נובע מכ -שאלו שאוכלי& דגי& בריאות& טובה יותר ,וזה הגור&
להבדל בתוחלת החיי&.
תשובה ) :(3היטרפות במהל -ציד תניני& היא אחת מסיבות המוות השכיחות בנצ'וקיה.
עובדה זו עשויה להחליש את המסקנה שבשר תניני& מזיק לבריאות ,מכיוו* שהיא מספקת הסבר אחר
לתוחלת החיי& הנמוכה בשבטי& האוכלי& בשר תניני& .יתכ* כי ריבוי מקרי& של מוות בהיטרפות גור& לכ-
שממוצע תוחלת החיי& יורד ,ולא הפגיעה בבריאות.
תשובה ) :(4באחד השבטי& אכילת בשר תניני& מותרת רק מגיל  ,40ותוחלת החיי& בשבט זה גבוהה מבשאר
השבטי& האוכלי& בשר תניני&
עובדה זו עשויה לחזק את המסקנה שבשר תניני& מזיק לבריאות .ברור כי בשבט שבו אכילת בשר התניני&
מותרת רק מגיל  40אוכלי& פחות בשר תניני& ,וא& אכ* בשר תניני& מזיק לבריאות ,הרי שכתוצאה מכ-
בריאות& נפגעת פחות ותוחלת החיי& שלה& גבוהה יותר משל שאר השבטי& האוכלי& בשר תניני&.
תשובה ).(4
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השאלה :המוסד לביטוח לאומי הוא ציר מרכזי במערכת הרווחה בישראל .קיומו מבוסס על התפיסה ,שהיא
עקרו* יסוד במדיניות הרווחה במדינה עוד מראשית ימיה ,המדגישה את תפקידיה החברתיי& של מערכת
הרווחה ביצירת רשת ביטחו* ובחיזוק האחריות הקולקטיבית והסולידריות של האזרחי&.
איזו מ* האפשרויות שלהל* מסכמת את הפסקה באופ* המדויק ביותר?
פיתרו' :נבדוק את התשובות המוצעות:
תשובה ) :(1רשת הביטחו* שהמוסד לביטוח לאומי מספק לאזרחי המדינה ,מתו -תפיסה המדגישה את
תפקידיה החברתיי& של מערכת הרווחה ,הביאה לידי התגברות האחריות הקולקטיבית
והסולידריות של האזרחי& מאז הקמתו של המוסד.
נית* לפסול תשובה זו ממספר סיבות:
א .לא נאמר בקטע שהמוסד לביטוח לאומי עצמו מספק רשת ביטחו* ,אלא שהוא מבוסס על התפיסה
המדגישה כי אחד מתפקידיה של מערכת הרווחה הוא יצירת רשת ביטחו*.
ב .לא נאמר שהמוסד לביטוח לאומי הביא לידי התגברות האחריות הקולקטיבית והסולדריות של האזרחי&,
אלא רק כי זהו אחד מתפקידיו על פי התפיסה שעליה קיומו מבוסס.
תשובה ) :(2בעקבות כינונו של המוסד לביטוח לאומי התחזקה בישראל התפיסה שעל פיה יצירת אחריות
קולקטיבית וסולדריות של האזרחי& ה& מתפקידיה של מערכת הרווחה
לא נאמר בקטע כי תפיסת האחריות הקולקטיבית והסולידריות התחזקו מאז שהוק& המוסד לביטוח לאומי
אלא כי התפיסה שאלו תפקידיה של מערכת הרווחה היא עקרו* יסוד עוד מראשית ימי המדינה.,
תשובה ) :(3עוד מראשית ימיה של מדינת הרווחה היה המוסד לביטוח לאומי ציר מרכזי בה ,ותפקידו היה
ליצור רשת ביטחו* ולחזק את האחריות הקולקטיבית ואת הסולידריות של האזרחי&
בקטע נאמר כי המוסד לביטוח לאומי הינו ציר מרכזי במערכת הרווחה בישראל כיו& ,ולא כי הוא כזה
מראשית ימיה של המדינה.
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תשובה ) :(4תפיסת העול& שעליה מבוסס קיומו של המוסד לביטוח לאומי ,אחד מגופי הרווחה החשובי&
בישראל ,מדגישה את חשיבות הערבות ההדדית של האזרחי& ומושרשת במדיניות הדווחה של
המדינה
תשובה זו חוזרת בדיוק על הנאמר בקטע במילי& אחרות .זו התשובה הנכונה.
תשובה ).(4

הבנת הנקרא
.18

)שאלות (23 18

השאלה :איזה מהמשפטי& הבאי& מנוגד לנאמר בפסקה הראשונה?
פיתרו' :נבדוק את התשובות המוצעות:
תשובה ) :(1הפיתיה תיווכה בי* השליט לבי* אפולו.
משפט זה מבוסס על הנאמר בפסקה הראשונה .על פי הפסקה הפיתיה מסרה לבני האד& מסרי& מפי האל
אפולו ,כלומר כאשר שליט כלשהו התייע .ע& הפיתיה ,היא למעשה תיווכה בינו לבי* אפולו.
תשובה ) :(2נבואות בנוגע לעתיד ניתנו במקדש אפולו.
משפט זה מבוסס על הנאמר בפסקה הראשונה .על פי הפסקה מקו& מושבה של הפיתיה היה במקדש אפולו,
ותפקידה היה למסור נבואות בנוגע לעתיד ,ומכא* נית* להסיק כי סביר שנבואות אלה ניתנו במקדש אפולו.
תשובה ) :(3הפיתיה הייתה אלה.
משפט זה מנוגד לנאמר בפסקה הראשונה .על פי הפסקה את תפקיד הפיתיה מילאו נשי& שהעבירו מסרי&
מהאלי& ,א -לא היו אלות בעצמ* .זו התשובה הנכונה.
תשובה ) :(4המפגש ע& הפיתיה נעשה ביחידות.
בפסקה הראשונה לא נאמר דבר על אופ* קיו& המפגש ע& הפיתיה ,יתכ* כי הוא נעשה ביחידות ולכ* על א,
שמשפט זה אינו נובע מ* הנאמר בפסקה הוא אינו מנוגד לנאמר בה.
תשובה ).(3

.19

השאלה :מהפסקה השנייה עולה כי החוקרי&
פיתרו' :על פי הפסקה השנייה ,הסיפור על הנביאה מדלפי ,ההוזה עקב שאיפת אדי& ,קיבל חיזוק בעיני
החוקרי& לאחר שנמצא במקו& כלי עתיק ועליו ציור המתיישב ע& הסיפור .א& כ ,-הציור שנמצא משמש
עדות בעלת תוק ,שעל פי תפיסת החוקרי& יכול לחזק השערה מסויימת.
תשובה ).(4

.20

השאלה :מה מצב הענייני& )שורה  (12ששרר עד שנת  1900בער?-
פיתרו' :בשורה  12נכתב" :מצב ענייני& זה השתנה בשנת  1900בער ,-כשהגיע לאתר הארכאולוגי בדלפי
חוקר אנגלי ושמו אופה ".מכא* אפשר להבי* ש"מצב הענייני&" הוא המצב שאותו אופה שינה .בהמש-
הפסקה נכתב כי אופה פרס& מאמר אשר חלק על התאוריה ולפיה גזי& שנפלטו מ* האדמה ה& שהשפיעו על
הפיתיה ,ובכ -שינה את התפיסה הזו שהייתה מקובלת עד אז .א& כ" -מצב הענייני&" שהשתנה הוא המצב
המתואר בפסקה השנייה ולפיו חוקרי& האמינו שהפיתיה התנבאה עקב שאיפת אדי& שעלו מ* האדמה.
תשובה ).(2
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.21

השאלה :על איזו מהטענות הבאות אופה אינו מסתמ -בטענותיו?
פיתרו' :נבדוק את התשובות המוצעות:
תשובה ) :(1בדלפי נפלט גז טבעי שתכונותיו אינו מתיישבות ע& תיאוריו של פלוטרכוס.
על פי אופה בדלפי לא נמצא מעול& שו& נקיק שממנו היו עשויי& להיפלט גזי& .כלומר ,הוא הסתמ -על
הטענה שבדלפי לא נפלט גז טבעי כלל ,ולא שנפלט גז שתכונותיו אינ* מתאימות לתאוריו של פלוטרכוס .זו
התשובה הנכונה.
תשובה ) :(2פלוטרכוס טע* כי לעתי& הייתה הפיתיה נתקפת טירו ,שא ,הוביל למותה.
אופה מסתמ -על טענה זו באומרו שהיא אינה מתיישבת ע& עדויות אחרות המתארות את הנביאה יושבת
שלווה.
תשובה ) :(3בעדויות עתיקות מתוארת הפיתיה יושבת על כיסא ומזמרת.
אופה מסתמ -על טענה זו כדי לסתור את טיעוניו של פלוטרכס האומר כי הפיתיה היתה נתקפת טירו ,בעת
מסירת הנבואה.
תשובה ) :(4לא נמצא בדלפי פתח תת קרקעי
אופה מסתמ -על טענה זו על מנת לחזק את עמדתו שעל פיה לא קיי& בדלפי נקיק שממנו יכלו להיפלט גזי&
טבעיי&.
תשובה ).(1

.22

השאלה :מ* הקטע משתמע כי ההסבר של פלוטרכוס בנוגע לגז הגור& לנביאה להזות
פיתרו' :בפסקה האחרונה נאמר" :תמונת נמצב המחקרית השתנתה שוב בשנות השמוני& של המאה ה ,20
כשנער -ביוו* סקר גאולוגי נרחב ".בהמש -הפסקה מוצגות תוצאות הסקר שמגלה עדויות רבות התומכות
בהסבר של פלוטרכוס ולפיה* בהחלט יתכ* כי הנביאה ישבה מחו .למקדש וגז האתיל* אשר נמצא במעיינות
הוא שהשפיע על מצב הכרתה ובמקרי& מסוימי& הביא למות הנביאה כפי שסיפר פלוטרכוס.
תשובה ).(1

.23

השאלה :מה מבנה הקטע?
פיתרו' :נעבור בקצרה על מבנה הקטע :בפסקה הראשונה הוצגה התופעה שבה היו בני אד& מתייעצי& ע&
הפיתיה על מנת לנבא את העתיד .בפסקה השנייה מוצג ההסבר של פלוטרכוס שלפיו גז שנבע מהאדמה הוא
זה שגר& לפיתיה להזות ולמסור את הנבואה .בפסקה השלישית הוצג המחקר של אופה הסותר את ההסבר
של פלוטרכס שהיה מקובל עד אז .ובפסקה הרביעית הוצגו גילויי& גאולוגיי& חדשי& התומכי& בהסבר
הראשו* של פלוטרכס.
תשובה ).(1
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