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הסברי ופתרונות

פרק  :1חשיבה מילולית – פתרונות והסברי
מילי וביטויי

)שאלות (4  1

  (3) .1כ עשה!
  (3) .2הירבה לדבר
  (4) .3אפיריו!
עט ,ציפור" וקולמוס ה כול כלי כתיבה.
 EZלזכור  בשנות ה  80שודרה באר& סדרת מתח שבאנגלית נקראה  Murder she wroteותרגמו
את זה ל"רצח במשיכת קולמוס".
אפיריו"  מיטת כבוד ,כעי" אוהל קט" שהיו נושאי בו אנשי נכבדי.
  (1) .4גהר
נהר ,נגה וזהר ה" מילי שמשמעות" להאיר ולהפי& אור.
גהר – התכופ(.

אנלוגיות

)שאלות (10  5

 :EZ-Tipשימו לב שלא רק התשובה הנכונה חשובה .לעיתי רבות ,המרכז הארצי משתמש
בקשרי שהיו מסיחי ,בבחינות עתידיות כקשרי שה התשובה הנכונה .בשל סיבה זו – פרטנו
בפניכ ג את הקשרי של המסיחי ע הסברי מפורטי .מומל& להעתיק את הקשרי הללו
לעמוד נפרד ולהמציא צמדי נוספי ,אשר מתאימי לקשרי אלה.
בנוס( לכ +חשוב לחזור על "קשרי אנלוגיות נפוצי" בספר "מרתו" בית" וכ" לתרגל את קשרי
האנלוגיות במשחק האנלוגיות במערכת .EZ Learning
 – (2) .5לדובב  :לדבר
 – Aלגרו למישהו B
הקשר בתשובה ) A – (1ו Bה" פעולות הפוכות.
הקשר בתשובה ) = B – (3לא .A
הקשר בתשובה ) A – (4ו Bה" פעולות הפוכות.
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 – (1) .6תערי'  :להתייקר
הקשר בתשובה ) = B  (2להגיע ל.A
הקשר בתשובה )  (3יש צור +ב Aכדי .B
הקשר בתשובה ) = B  (4ללכת ב Aמסויי.
  (4) .7זרזי'  :זר
 Aהוא  Bקט"  A /הוא מידה קטנה של B
כהר( עי" הוא ביטוי נפו& שבא לתאר משהו שקרה בזמ" קצר להפליא )מזגו התחל( כהר( עי",
מרגע שלמד על בגידת חברו( .הר( עי" זו למעשה מידת זמ" קטנה מאוד ,כש שזרזי( )טפטו(( הוא
זר חלש מאוד ,כלומר מידה קטנה של זר.
נבט – צמח בראשית דרכו.
הקשר בתשובה ) A – (1ו Bה" מילי נרדפות )זכרו שאומרי חגי או מועדי ישראל(.
הקשר בתשובה ) A  (2הוא לעיתי .B
הקשר בתשובה ) – (3מספר Aי מרכיבי  A / Bהיא חלק מ.B
  (2) .8לזוז  :מש
מי ש A ,Bזו הפעולה שהוא עושה
ק& – נקעה נפשו ,מאס ב...
מש – זז ,נע ,סר ,סטה ,נעתק ממקומו
הקשר בתשובה ) – (1יש  Aאחר מישהו ש B
הקשר בתשובה ) A – (4משהו יכול לגרו לכ +שמישהו ) Bבזמ" עתיד( אחריו.
 – (1) .9ציור  :עי!
מ Aנהני באמצעות B
תסכית – דרמה המשודרת ברדיו.
 EZהעשרה – התסכית המפורס בהיסטוריה הוא "מלחמת העולמות" של אורסו" וולס .וולס
העלה את היצירה הקלאסית ,אשר עוסקת בפלישת אנשי מאדי לכדוה"א ,כמשדר חדשות
המתאר ,כביכול ,את האירועי בשידור חי .כ ,+במקו לשמוע דרמת רדיו רגילה כפי שציפו,
שמעו המאזיני דיווחי נרגשי והודעות נואשות על פלישת אנשי המאדי לעיירה קטנה בניו
ג'רסי ששמה גרוברס מילס ,עיירה שאכ" הייתה קיימת במציאות .בשלב מסוי במהל +המשדר
שמעו המאזיני המבוהלי הודעה מפיו של מזכיר המדינה של ארה''ב )אותו גיל שחק"( בו
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הצהיר שאנשי המאדי אכ" פלשו לארה''ב ,וכי האזרחי מתבקשי לשמור על רגיעה ולא
להיתק( בחרדה...
התוכנית הובילה לחרדה המונית ,שכ" כל מי שלא שמע את פתיחת השידור ,היה משוכנע שמדובר
בדיווחי אמת .לחצו כא" א את רוצי לקרוא באנגלית על הפרשה ולהרוויח אוצר מילי חשוב.
הקשר בתשובה ) – (2מי שנפגע ב Aלעיתי נעזר בB
הקשר בתשובה ) A – (3נהוג לשי על ה.B
הקשר בתשובה ) – (4ב Aמשתמשי בכל ה.B
  (2) .10חלב  :לחלוב
 = Bלהוציא ולאסו( את A
הקשר בתשובה )A  (1יש  Bכדי להפכו למי&/צורה נוזלית.
הקשר בתשובה )  (3יש  Bאת ה  Aכדי שיהיה מוכ".
הקשר בתשובה )  (4יש  Bאת ה .A

השלמת משפטי

)שאלות (15  11

יוסברו הסיבות לפסילת כל אחד מהמסיחי.
(1) .11
השאלה מורכבת משני חלקי :בחלק הראשו" נמסרת דעתו של הדובר על החלק הפסיכולוגי של
הספר ואילו בחלק השני הדובר מביע את התרשמותו מההתמצאות של כותב הספר ,בתחו זה.
נציב את התשובות אחתאחת ונבדוק מי מה" אינה מקיימת קשר של התאמה בי" המשפט
הראשו" למשפט השני.
תשובה ) (2נפסלת מכיוו" שא הדובר מצא דיוק ופירוט רב בחלק הפסיכולוגי של הספר ,לא נית"
לומר שההתרשמות היא ,שהכותב חסר כל התמצאות בתחו זה.
תשובה ) (3נפסלת במהרה א שמנו לב למילת הקישור "אמנ" .המילה "אמנ" מצביעה על קשר
של ניגוד ואילו בתשובה זו אומרי שהתרשמות היא גרועה ג מהפרקי הביולוגיי וג
מהפרקי לגבי פסיכולוגיה ,כלומר חסר הקשר של הניגוד שמצופה בהמש +למילה "אמנ"
)למשל אמנ התרשמתי לרעה מ,...א +התרשמתי לחיוב מ .(...ג א החמצנו סיבה זו כדי לפסול
את תשובה ) ,(3הרי שיש פסילה נוספת ,משו שא הדובר מצא פגמי לא מעטי ג בחלק
הפסיכולוגי של הספר ,לא נית" להתרש שהדובר הוא בעל התמצאות רחבה בתחו.
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תשובה ) (4נפסלת משו שא הדובר לא מצא חומר מעודכ" ביותר בחלק הפסיכולוגי של הספר,
אי" עדות לכ +שהכותב הוא בקיא בספרות העדכנית בתחו.
(3) .12
בשאלה זו ,מילת ההשלמה השניה היא מילת קישור – היא קובעת מהו הקשר בי" שני המשפטי
המרכיבי את השאלה .עלינו לבדוק עבור כל תשובה ,הא מתקיי הקשר הנכו" בי" שני החלקי
)התאמה או ניגוד(.
תשובה ) (1נפסלת משו שהביטוי יתר על כ! מציי" קשר של התאמה בי" שני החלקי .אול א
אסור למאמי" לבקש חיזוקי לאמונתו בדמות ניסי ומופתי ,הדבר עומד בניגוד לכ +שנאמר
שהמאמי" האידיאלי מעול לא הצטייר כמי שאמונתו אינה זקוקה לתמיכה מסוג זה.
 :EZ-Tipבמשפטי בה יש שלילה כפולה ,נית" לצמצ את השלילות לפי חוקי חשבו" 
מינוס כפול מינוס שווה פלוס!
תשובה ) (2נפסלת מכיוו" שהביטוי נהפו הוא מרמז על קשר של ניגוד ואמנ ישנו קשר של ניגוד
בי" שני חלקי השאלה ,אול השימוש בנהפו הוא נעשה בצורה לא נכונה .משמעות הביטוי היא
ההפ הוא הנכו! .אילו היה הביטוי נהפו הוא מוחל( בלמרות זאת או א' על פי כ! ,היתה
התשובה נכונה.
תשובה ) (4נפסלת מכיוו" שהמילה ואכ! מרמזת על קשר של התאמה ,אול בתשובה זו קיי קשר
של ניגוד בי" העובדה שלמאמי" אסור לבקש חיזוקי ולבי" העובדה שהמאמי" האידיאלי מעול
לא הצטייר כמי שאמונתו זקוקה לחיזוקי.
(1) .13
מילות ההשלמה הראשונה והשלישית ה" מילות קישור – ה" קובעות את הקשר בי" הנתו" במשפט
הראשו" לבי" ההרחבה במשפט השני ובתו +המשפט השני – בי" חלקיו .עלינו לבדוק עבור כל
תשובה ,הא מתקיי בה הקשר הנכו" בי" חלקי השאלה )התאמה או ניגוד(.
תשובה ) (2נפסלת מכיוו" שהביטוי למרבה הפלא מעיד על קשר של ניגוד בי" המשפט הראשו" לשני
ואילו כא" ,אי" ניגוד בי" העובדה שהשפה ממלאת תפקיד מרכזי בחשיבה ובתקשורת אנושית ,לבי"
העמדה שכלי זה א( מעשיר את דרכי התבטאות שלנו .כמו כ" ,הביטוי בניגוד לסברה ...מעיד על
כ +שישנו קשר של ניגוד בי" חלקי המשפט השני ,כאשר כא" למעשה ,מתקיימת התאמה.
תשובה ) (3נפסלת מכיוו" שהביטוי ע זאת מעיד על קשר של ניגוד בי" שני המשפטי ,כאשר
למעשה ישנו קשר של התאמה בי" התפקיד המרכזי של השפה לבי" כ +שהיא מעשירה את דרכי
ההבנה והביטוי שלנו .כמו כ" ,הביטוי בשל העובדה ש מצביע על קשר של סיבה ותוצאה בי" שני
חלקי המשפט השני ,כאשר למעשה ,ישנו קשר של ניגוד בי" שני חלקי המשפט השני.
תשובה ) (4נפסלת משו שהמילה לפיכ מצביעה על קשר של התאמה בי" שני המשפטי ,אול
כא" ישנו קשר של ניגוד בי" המשפט הראשו" לבי" הטענה שהשפה היא כלי נחות לעומת דרכי
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ההבנה האחרות .כמו כ" ,המילי בניגוד לסברה ...המעידות על קשר של ניגוד בי" שני חלקי
המשפט השני ,כאשר למעשה ,מתקיי כא" קשר של התאמה.
(3) .14
המענה על שאלה זו טמו" בהבנתנו את המילי :ביזור ו מונופול .ביזור הוא ההפ +מריכוז.
מונופול הוא שליטה בלעדית של גו( אחד ,בשוק מסויי .במקרה זה ,מדובר על שליטה של חברת
המי הלאומית ,במשק המי.
תשובה ) (1נפסלת כי א יש להחיל על עקרו" ביזור הכוח ,על החברה להפסיק להיות מונופול.
תשובה ) (2נפסלת כי א יש להחיל את עקרו" ריכוז הכוח ,על חברת המי להמשי להיות
מונופול.
תשובה ) (4נפסלת כי כי א אי" להחיל את עקרו" ריכוז הכוח ,על חברת המי לא להיות מונופול.
 :EZ-Tipאוצר מילי אינו חשוב א +ורק לחלק המילי וביטויי בבחינה .בכל בחינה ובחינה,
ישנ" שאלות באנלוגיות ,החלפת אותיות ,השלמת משפטי וא( הבנת הנקרא והגיו" ,שפתרונ"
תלוי בהבנה והכרה של מילה מסויימת .לכ" חשוב מאוד לשנ" את המילוני ולחזור עליה לקראת
הבחינה וכמוב" – לא להפסיק לתרגל במשחק אוצר המילי במערכת .EZ Learning
נוס( על כ ,+בספר "מרתו" בית" ריכזנו עבורכ רשימת ביטויי נפוצי ,המופיעי לעיתי
קרובות בבחינה.
הערה :שאלה זו מדגישה היטב כיצד בחשיבה מילולית לא תמיד יש דווקא תשובה נכונה
אבסולוטית .הרי בתשובה ) (3מדובר על החלת רפורמה )שינוי מקי( ומהותי( ומנגד על כ +שחברת
המי תמשי +להיות מונופול .כמוב" שלא כל רפורמה מחייבת שינוי בכל החזיתות ולכ" תשובה זו
אפשרית .ע זאת ,יש לציי" שג תשובה זו אינה "מושלמת" ,א +היא סבירה יותר מכל תשובה
אחרת בשאלה זו.
(3).15
מילת ההשלמה השניה מקשרת בי" שני המשפטי – א אי! פלא הכוונה היא לקשר של התאמה;
א מפליא הכוונה היא לקשר של ניגוד .נבדוק את התשובות אחתאחת ונראה היכ" מתקיי
הקשר הנכו" בי" חלקי המשפט .המפתח לפתרו" הוא הבנת הציטוט המיוחס/לא מיוחס לניוטו",
שמשמעותו הבעת צניעות )הביטוי בעצ אומר שחלק גדול מהקרדיט שהוא קיבל שיי +לאחרי
שבזכות הגיע להישגי אלה ומשפט כזה בהחלט מביע צניעות(.
בתשובה ) (1נאמר שמחבר הספר מטשטש את העובדה שהאמרה מיוחסת בטעות לניוטו" .א הוא
מנסה לתאר את ניוטו" כאד יהיר ,הוא היה צרי +להבליט את העובדה שניוטו" לא אמר זאת ולא
לטשטש ולכ" המילי אי! פלא אינ" מציינות את הקשר הנכו" והתשובה נפסלת.
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בתשובה ) (2נאמר שהמחבר מעלה על נס )מבליט את הדבר( שהאימרה מיוחסת לניוטו" .א הוא
מנסה לתאר את ניוטו" כאד עניו )צנוע( הקישור צרי +להיות אי! פלא ולא מפליא ולכ" נפסול
תשובה זו.
בתשובה ) (4נאמר שהמחבר מצניע את העובדה שהאמרה מיוחסת בטעות לניוטו" .א הוא מנסה
לתאר את ניוטו" כאד עניו ,היינו מצפי שהוא יעשה זאת ולכ" זה לא מפליא והתשובה נפסלת.

היגיו!

)שאלות (2116

 – (1) .16מכונה שבה  40מקשי ,משקלה  9ק"ג ,יש בה אותיות יווניות ,ומקש הרווח גדול
משאר המקשי
 EZסיווג :מתארי לנו מספר כללי וכללי חלופיי שצריכי להתקיי כדי לעמוד בתנאי
השאלה  זוהי שאלה מסוג סדרת כללי.
 :EZ-Wayהדר +הנכונה ביותר לפתור אותה ,היא לבדוק כל תשובה אל מול סדרת הכללי .כל
תשובה שנפסול מומל& לסמ" את המקטע בתשובה שגר לפסילה וא יש זמ" ,אז ג למספר את
הכללי ולרשו לצד התשובה את מספר הכלל שהוביל לפסילתה )בדר +זו ,א נראה שהתבלבלנו
ופסלנו את כל התשובות ,יהיה קל לשחזר ולראות איפה נפלה הטעות(.
תשובה ) (2נפסלת כי המכונה היא ג ע יותר מ  50מקשי וג שוקלת למעלה מ  8ק"ג ונאמר
שאסור ששניה יתקיימו יחד.
תשובה ) (3נפסלת כי המכונה היא ע אותיות יווניות ,אבל מקש הרווח קט" מיתר המקשי.
תשובה ) (4נפסלת כי המכונה היא ללא אותיות יווניות ,א +מקש הרווח גדול מיתר המקשי.
 – (4) .17את "בנני" אפשר לקנות ברשת מרכולי אחת בלבד ,ואילו את "ננסי" בכל רשתות
המרכולי.
 EZזיהוי :איזה מהנתוני מחליש ...שאלת חיזוק והחלשה.
 :EZ-Wayנקטלג כל תשובה בהתא לטבלת מחזק/מחליש שלמדנו בכיתה ונפסול תשובות.
תשובה ) (1מחזקת ,כי היא שוללת הסבר חלופי )אחרת יכלו לטעו" שזה לא ש"ננסי" טעי יותר,
קוני אותו כי הוא בריא יותר ומלא יותר בויטמיני(.
תשובה ) (2מחזקת ,כי היא שוללת הסבר חלופי )אחרת יכלו לטעו" שזה לא ש"ננסי" טעי יותר,
קוני אותו כי הוא זול יותר(.
תשובה ) (3מחזקת ,כי היא שוללת הסבר חלופי )אחרת יכלו לטעו" שזה לא ש"ננסי" טעי יותר,
קוני אותו כי הוא בעל אריזה שאהובה יותר על ילדי(.
תשובה ) (4מחלישה ,כי היא מספקת הסבר חלופי :זה לא שקוני יותר "ננסי" כי הוא טעי יותר,
אלא פשוט שכמעט ואי" להשיג "בנני" ולכ" הוא המוצר שפחות נמכר .זוהי התשובה הנכונה.
6
כל הזכויות על ההסברי והפתרונות לבחינה זו שייכי ל  EZ Wayפסיכומטרי  www.ezway.co.il
את מוזמני לשאול שאלות נוספות ולקבל הסברי בפורו .www.ez-way.co.il

מועד אפריל  – 2009מילולי פרק 1

1

הסברי ופתרונות

 – (1) .18א ניס! אינו בלונדיני ,הוא עומד בצד ב'.
 :EZ-Tipא נשרטט את הנתוני ואת כיוו" הצפייה של כל אחד מה יהיה פשוט לפתור את השאלה:

ברור שהאחד שאותו רואי שניה הוא א' .ידוע ששניה רואי את הבלונדיני ,מכא" שא ניס"
אינו בלונדיני ,אז הוא אינו א' ,כלומר ניס" הוא ב'.
נית" לפתור שאלה זאת ג באמצעות הצבת תשובות ועבודה באלימינציה:
תשובה ) – (2א ניס" עומד בצד א' הוא רואה את השתקפותו שלו .א הוא רואה אד בלונדיני,
הרי שהוא בעצמו בלונדיני ולכ" נפסול תשובה זו.
תשובה ) – (3א ניס" אינו בלונדיני והוא רואה אד בלונדיני ,הרי שהוא עומד בצד ב' ורואה את
השתקפותו של רחמי ולכ" נפסול תשובה זו .מכיוו" שקיבלנו למעשה את התנאי שבתשובה ),(1
ברור לנו שתשובה ) (1היא הנכונה.
 :EZ-Tipחבל"ז=חבל"צ .ג א מצאנו תשובה שאינה נפסלת באלימינציה ,נמשי +ונפסול את
שאר התשובות ,כדי להיות בטוחי .זיכרו :חבל על הזמ" = חבל על הציו"!
תשובה ) – (4א ניס" עומד בצד ב' ,הוא רואה את השתקפותו של רחמי .מכ +אנו יכולי להסיק
שרחמי הוא בלונדיני ,א +לא נית" להסיק שניס" בעצמו ,הוא בהכרח בלונדיני ולכ" תשובה זו
נפסלת .שימו לב ששאלו אותנו :מה נכו" בהכרח.
 – (2) .19חנ! ורוני בלבד
 :EZ-Tipנסמ" בי" אלו דוברי יש קשר של התאמה ובי" אלו דוברי יש קשר של ניגוד.
בי" חנ" ואורי יש קשר של ניגוד )אחד מה אומר שכ" השתת( והשני אומר שלא( .המשמעות היא שאחד
מה משקר .היות ויש רק שקר" אחד ,המשמעות היא שאחד משניה הוא השקר" .נמשי +לבדוק ונראה
שיש קשר של התאמה בי" חנ" ליוסי ובי" יוסי לרוני .כלומר שלושת "מתואמי" ורק אורי סותר את
דברי אחד מה .המשמעות היא שאורי הוא השקר".
ברגע שאנחנו מזהי את השקר" ,אז אנחנו יודעי מי דוברי האמת )כל היתר( ועל פי דבריה יכולי
לדעת שרק חנ" רוני השתתפו בפריצה )דברי יוסי שג תואמי את דבריה של שני חבריו(.
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 – (1) .20כל מי שאינו נסי ,גר בגורד שחקי
זכרו :כל  Aהוא  Bורק הוא = קשר דו כיווני = B ⇔ A
הצרנת הטענות תוביל למסקנות הבאות:
) (Iקרפד ⇔ אינו נסי+
) (IIנסי ⇔ +אינו קירח
) (IIIאינו קירח ⇔ גורד שחקי
את טענות ) (IIו ) (IIIאפשר לאחד כ +ש:
נסי ⇔ +אינו קירח ⇔ גורד שחקי.
בתשובה ) (1נאמר שמי שאינו נסי +גר בגורד שחקי ואילו אנחנו רואי כא" שדווקא כ" צרי +להיות
נסי +כדי לגור בגורד שחקי.
 – (2) .21ע הנדל והצלופח
 :EZ-Tipא נשרטט את הנתוני נחשו( את הפתרו" הרבה יותר בקלות:
הנדל וצלופח לא יכולי ללחו& את היד זה לזה .המשמעות היא שעל שניה ללחו& את ידיה של שני
האורחי שנותרו )עטל( ויבחוש( .א שניה לחצו את היד לעטל( וידוע שכל משתת( לח& בדיוק 2
ידיי ,זאת אומרת שה השניי שעטל( לח& את ידיה.

החלפת אותיות

)שאלות (2522

 :EZ-Tipלשורשי בשימוש במבח" יש נטייה לחזור על עצמ .מומל& לרשו בעמוד צדדי את
השורשי )כולל מסיחי( שנמצאי בשימוש כא" ולהמציא מספר מילי מתאימות ,כדי להפני
את השורשי הללו ,כ +שיהיה קל לשלו( אות מהזכרו" ג במבח" .בנו( ,חשוב לעבור על רשימת
השורשי הנפוצי בפר "מרתו" בית" ולתרגל רבות במשחק הפטל במערכת .EZ Learning
 – (3) .22מצבו של החולה המשי להיות פטול
השורש המשות( הוא ג.ל.מ והשורש יוצא הדופ" הוא ר.ע.ע
גיל = המחיש ,נת" צורה מוחשית ,שיחק תפקיד
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 – (1) .23שכלול! של שיטות הייצור הביא לפיטול באיכות החומרי
השורש המשות( הוא ש.פ.ר והשורש יוצא הדופ" הוא ג.ב.ל
 – (4) .24הוא ידוע כאד המפטל הבטחות
השורש המשות( הוא ס.ת.ר והשורש יוצא הדופ" הוא פ.ז.ר
יש בשאלה זו מסיח צמד חמד.
 – (2) .25לבקשת אמ ,פטלו הילדי את נעליה כשנכנסו הביתה.
השורש המשות( הוא כ.ת.ר והשורש יוצא הדופ" הוא ח.ל.צ

הבנת הנקרא

)שאלות (30  26

 – (3) .26הא עצ ההבחנה בשוני היא ביטוי לסובלנות?
שורות ..." :65אלא שלדעת רוב ההוגי ,סובלנות אינה מסתכמת בהבחנה בשוני."...
את תשובה ) (1נית" לפסול ,משו שרוב ההוגי סבורי שההבחנה לא בהכרח נותנת לגיטימציה
לקיומה ולעיתי היא א( משמשת ככר לפיתוח אידיאולוגיה גזענית.
את תשובה ) (2נית" לפסול ,משו שלא מתוארת כלל מחלוקת ועושה רוש כי מוסכ שהבחנה
בשוני היא אכ" מרכיב עיקרי בצנטריז.
את תשובה ) (4נית" לפסול ,משו שאי" זו הסובלנות שיכולה להוביל לתפיסת קבוצת החו&
כנחותה ,אלא ההבחנה בשוני.
 – (4) .27ניסיו! למצוא מרפא לניכור שנוצר בגלל המודרניזציה
את תשובה ) (1נית" לפסול ,משו שהמרכז לא תופס את עצמו כאותנטי ,אלא דווקא את
הפריפריה )שורה .(14
את תשובה ) (2נית" לפסול .אמנ רשו בטקסט שהפריפריה מנסה להידמות למרכז .א +בשו
מקו לא רשו שזה מוביל לכ +שהמרכז ייחס לפריפריה תכונות רומנטיות/אקזוטיות .זה ג לא
הגיוני לומר שתייחס תכונות אקזוטיות למי שבבירור מנסה לחקות אות.+
את תשובה ) (3נית" לפסול כי זו דוגמא לכיצד המרכז מייחס תכונות אקזוטיות ורומנטיות
לפריפריה .מדובר בדוגמא ולא בהסבר )ובשאלה ביקשו הסבר( ,מדוע זה קורה.
 – (4) .28שג בה קיימת תופעת הצנטריז
את תשובה ) (1נפסול כי לא דובר על השקפת הסיני כלפי המערב בטקסט.
את תשובה ) (2נפסול כי אי" עדות להבדלי .להפ ,+בשורה  21נאמר שג עליה חל אותו הכלל.
את תשובה ) (3נפסול כי האמור מתייחס לאירופאיי ולא לסיני.
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הסברי ופתרונות

 – (1) .29דומי זה לזה בכ ששניה מבוססי על ההבחנה בשוני
שורות  26 – 24מדברות על הדמיו" בי" המדע לצנטריז וכיצד נושא ההבחנה בשוני משות( לה.
את תשובה ) (2נפסול כי כבר בשורה  ,23כאשר מדובר על צנטריז ,נאמר שתהלי +זה עשוי
להתרחש ולא שהוא "בלתי נמנע".
את תשובה ) (3נפסול כי בפסקה האחרונה מוסבר כיצד דווקא במערב ולצד המדע – הצנטריז
פורח.
את תשובה ) (4נפסול כי אי" כל אזכור לתרומת המדע/הצנטריז לחברה.
 – (2) .30אותנטיות
תשובה ) (1אינה נכונה וכבר בשורה  4מדובר על אירוצנטריז בחברה המערבית.
תשובה ) (3אינה נכונה ובשורות  24 – 23מדובר על הדגש על מדע בחברה מערבית.
תשובה ) (4אינה נכונה היות ובפסקה השנייה )בשורות  (11 – 14מדובר על הכלכלה האירופאית
מערבית כמרכז העול.
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פרק  :2חשיבה מילולית – פתרונות והסברי
מילי וביטויי

)שאלות (4  1

  (3) .1היבדלות והינזרות
 EZלזכור  פרישות זה היבדלות והינזרות ,זה כמו מישהו שפרש מהחברה.
  (1) .2מדרגה או מישור משופע להקלת העלייה למטוס.
 EZלזכור  הכרוז קורא "כל הנוסעי מתבקשי להגיע אל כבש המטוס".
פל – +מילה בעלת שני פירושי  :א .נפה ,מחוז ,גליל ,איזור.
ב .כישור ,קנה שעליו נכרכי חוטי הצמר הנטוי.
רמ&  אפר ח
חפת – קיפול של שולי הבגד כלפי מעלה.
 – (4) .3תקווה
 EZלזכור  כאשר אומרי שפרוייקט הוא חסר תוחלת ,הכוונה היא שמדובר בפרוייקט חסר
סיכוי וחסר תקווה.
 – (2) .4שליטה.
 – (4) .5הדבר חיוני לו ביותר
המשמעות היא שזה אינו משהו חיצוני או זר לו ,אלא משהו חיוני לעצ מהותו.

אנלוגיות

)שאלות (10  6

 :EZ-Tipשימו לב שלא רק התשובה הנכונה חשובה .לעיתי רבות ,המרכז הארצי משתמש
בקשרי שהיו מסיחי ,בבחינות עתידיות כקשרי שה התשובה הנכונה .בשל סיבה זו – פרטנו
בפניכ ג את הקשרי של המסיחי ע הסברי מפורטי .מומל& להעתיק את הקשרי הללו
לעמוד נפרד ולהמציא צמדי נוספי ,אשר מתאימי לקשרי אלה.
בנוס( לכ +חשוב לחזור על "קשרי אנלוגיות נפוצי" בספר "מרתו" בית" וכ" לתרגל את קשרי
האנלוגיות במשחק האנלוגיות במערכת .EZ Learning
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 – (3) .6לאמוד  :הערכה
 – Aלבצע פעולת  A / BלערוB +
הקשר בתשובה ) A – (1היא פעולה הנעשית בזמ" B
הקשר בתשובה ) A – (2היא פעולה הנעשית כדי למנוע B
הקשר בתשובה ) A  (4היא פעולה ההפוכה לפעולת B
נסק  עלה
 – (1) .7חרוז  :מחרוזת
מספר Aי מרכיבי B
הקשר בתשובה ) A – (2ו –  Bמילי נרדפות.
גרגיר הוא למעשה ,פירור או חתיכה.
הקשר בתשובה ) A  (3נמצא מעל לפתח .B
הקשר בתשובה ) B – (4הוא כלי לאחסו" .A
 – (4) .8קמצ!  :כילי
 Aו  Bמילי נרדפות
שאלה זו היא דוגמא מצויינת לחשיבות אוצר מילי ג בשאלות אנלוגיות.
מכאוב – כאב.
מדווה – כאב ,מחלה.
הקשר בתשובה ) B – (1הוא בעל מקצוע המכי" .A
נחתו  אופה
הקשר בתשובה ) – (2מי שעומד על  Bמשמיע .A
קתדרה – דוכ" או בימה קטנה ,שהמרצה או המורה עומד עליה.
הקשר בתשובה ) A – (3היא תוצר ההתלקחות של מה שנמצא ב .B
קמי" – תנור גדול או אח שמסיקי בו עצי לחימו החדר.
 – (3) .9מזמרה  :זמורה
 – Aכלי המשמש לחיתוB +
תער – סכי" לגילוח.
מזמרה – מכשיר הדומה למספריי ,שמשמש לקציצת ענפי עצי.
זמורה – ענ( של גפ"
הקשר בתשובה ) A  (1הוא ערימה של .B
12
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תב" – קש של תבואות שנמע +ופורר עלידי דישה.
הקשר בתשובה ) A  (2הוא כלי המשמש לביצוע .B
הקשר בתשובה ) B – (4היא תוצר לוואי של פעולת .A
נסורת – שבבי הע& הזעירי הנושרי מתחת למסור בשעת נסירה.
  (1) .10עניו  :יוהרה
 – Aהוא חסר B
חבוט – נדוש.
עניו – צנוע ,חסר גאווה.
הקשר בתשובה ) A – (2הוא מי שמפגי" .B
הקשר בתשובה ) A – (3הוא בעל יכולת  Bטובה.
מחושל – מעוצב ,מחוס" ,מגובש.
הקשר בתשובה ) A – (4הוא בעל  Bרבה.

השלמת משפטי

)שאלות (15  11

יוסברו הסיבות לפסילת כל אחד מהמסיחי.
(2) . 11
בינה – שכל ,הבנה ,תבונה.
בחלקו הראשו" של המשפט מצויי" ניגוד בי" שכל )בינה( לבי" שיער .הואיל וקיימת התייחסות
לשתי המילי האלו ג בחלקו השני של המשפט ,נחפש משפט בו הניגוד נשמר.
תשובה ) (1נפסלת הואיל והניגוד איננו נשמר .א יוס( איננו ניח" בבינה רבה ,אצפה דווקא
שראשו יכוסה בשיער.
תשובה ) (3נפסלת כיוו" שג במקרה זה לא נשמר הניגוד .א ליוס( בינה מועטה ,דווקא לא
אתפלא לראות על ראשו שיער )שפע של תלתלי(.
תשובה ) (4נפסלת הואיל וא ליוס( בינה כה מועטה ,הרי דווקא אתמה )אתפלא( א הוא קירח.
הרי עלפי הניגוד המופיע בחלקו הראשו" של המשפט ,עליו להיות מכוסה בשיער.
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(2) .12
מילת הקישור "משו כ "+המופיעה בחלקו השני של המשפט מביעה קשר של תוצאה .לכ" ,נחפש
התאמה בי" חלקו הראשו" של המשפט לבי" התוצאה בחלקו השני של המשפט.
תשובה ) (1נפסלת כיוו" שאי" בה התאמה בי" חלקו הראשו" של המשפט – ההערכה לבעש"ט ,לבי"
התוצאה בחלקו השני – בר פלוגתא )יריב ,שונא( של הבעש"ט.
תשובה ) (3נפסלת מפני שאי" בה התאמה בי" חלקו הראשו" של המשפט – פקפוק והטלת ספק
בתורת הבעש"ט ,לבי" התוצאה בחלקו השני – ממשי +דרכו של הבעש"ט.
בתשובה ) (4מופיעה מילת הקישור "וג" המעידה על התאמה בי" חלקה הראשו" של ההשלמה
לבי" חלקה השני .אול ,בפועל קיי ניגוד בי" שני החלקי – כיוו" שא הייתה לרבי נחמ" הערכה
רבה לבעש"ט ,היינו מצפי שג לאחר שנפרדו דרכיה ישמור הרב על יראת כבוד כלפי הבעש"ט.
זוהי הסיבה לכ +שתשובה זו נפסלת.
(3) .13
תשובה ) (1נפסלת כיוו" שא( על פי שמופיעה בה מילת הקישור "משו כ ,"+לא קיימת התאמה
בי" חלקה הראשו" של ההשלמה לבי" חלקה השני  א אכ" אי" סימני לשכתוב ההסטוריה ואי"
סיבה לפקפק באמיתות זכרונותיו של פאלי" ,דווקא מדובר היה במקורות מידע אמיני ,ולא
"אמיני עוד פחות" כפי שנכתב.
תשובה ) (2נפסלת כיוו" שא( על פי שמופיעה בה מילת הקישור "משו כ ,"+לא קיימת התאמה
בי" חלקה הראשו" של ההשלמה לבי" חלקה השני – א על א( העדר סימני שכתוב בוחרי לחלוק
על הפרטי המצויי בזכרונותיו של פאלי" ,דווקא היינו מצפי שבהמש +המשפט ייתחסו אל
מקורות המידע כלא אמיני.
תשובה ) (4נפסלת כיוו" שמילת הקישור "א) "+מילת ניגוד( המופיעה בתחילת ההשלמה מיותרת.
לא הגיוני לומר  יש שכתוב ,א אפשר בכל זאת לחלוק...
(2) 14
תשובה ) (1נפסלת הואיל ואי" התאמה בי" חלקי המשפט .א אכ" התפקיד אינו מצרי +יכולת
תפקוד תחת לח& ויש צור +בכושר גופני ,היינו מצפי שכושר גופני דווקא לא יהווה מדד ליכולת
התפקוד תחת לח& בלבד.
תשובה ) (3נפסלת כיוו" שג כא" לא קיימת התאמה בי" חלקי המשפט .א לטענת המתנגדי ,לא
דרוש כושר גופני ,אלא רק יכולת תפקוד תחת לח& ,לא היינו מצפי לקרוא שכושר גופני הוא
מנבא טוב של יכולת זו.
תשובה ) (4נפסלת מפני שא בחלקו הראשו" של המשפט מצויי" כי דווקא קיימת תמיכה בדרישה
לכושר גופני לתפקיד ,היינו מצפי שלא רק היכולת לתפקד תחת לח& תהיה נחוצה לתפקיד.
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 :EZ-Tipשלילה כפולה ,תהפו את נימת המשפט לחיובית .לדוגמא  :המתנגדי לטענה כי
הדרישה אינה מוצדקת = רואי בדרישה דווקא מוצדקת.
(3) 15
תשובה ) (1נפסלת כיוו" שא אכ" הדר +בה נתפסה הגליית יהודי בבל כאירוע חסר תקדי דומה
לדר +בה נתפס גירוש ספרד ,לא היינו מצפי לקרוא בהמש +המשפט כי גירוש ספרד היה אירוע
שיגרתי.
תשובה ) (2נפסלת הואיל וא ג הגליית יהודי בבל וג גירוש ספרד הוגדרו באופ" דומה
כאירועי חסרי תקדי ,לא היינו מצפי לקרוא כי לגירוש ספרד חשיבות מכרעת.
תשובה ) (4נפסלת מפני שא אכ" הגליית יהודי בבל היא אירוע המנוגד בתפיסתו לגירוש יהודי
ספרד ,היינו דווקא מצפי לקרוא שגירוש ספרד איננו אירוע חסר תקדי.

הגיו!

)שאלות (19  16

 (1) .16את התרנגולת
 :EZ-Tipנפתור את השאלה באמצעות אלימינציה .נציב כל אחת מ" התשובות ,ונפסול את אלו
שאינ" תואמות לנתוני.
א התרנגולת תשתכ" בחצר  ,1נית" יהיה לשכ" את הפרה בחצר  3ולהותיר את חצרות  4ו2
פנויות עבור העז והאווז .בדר +זו יקבלו השניי את מבוקש ,ולא ישוכנו בחצרות שכנות.
  2העז\האווז

  1תרנגולת

  3הפרה

  4העז\האווז

תשובה ) (2נפסלת מיידית ,הואיל ועל פי הנתוני לא נית" לשכ" את הפרה בחצר  .1היא דורשת
להשתכ" בחצרות  3או 4
תשובה ) (3נפסלת כיוו" שבמקרה זה האווז והעז יהיו בחצרות שכנות .א האווז ישתכ" בחצר ,1
לתרנגולת לא תהיה ברירה ,אלא להשתכ" בחצר  .4בעקבות זאת את הפרה נית" יהיה לשכ" רק
בחצר  .3העז תאל& כתוצאה מכ +להשתכ" רק בחצר  .2התרשי ממחיש כיצד תשובה זו מובילה
לסמיכות בי" העז לאווז.
  2העז

  1האווז

  3הפרה

  4התרנגולת
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תשובה ) (4נפסלת הואיל וג במקרה זה האווז והעז יהיו בחצרות שכנות .א העז תשתכ" בחצר
 ,1לתרנגולת לא תהיה ברירה אלא להשתכ" בחצר  .4בעקבות זאת תשתכ" הפרה בחצר  .3האווז
כתוצאה מכ +ישתכ" בחצר  2שנותרה.
  2האווז

  1העז

  3פרה

  4תרנגולת

  (3) .17גד
 :EZ-Tipנשרטט טבלה ונמק את האחי בסדר עולה )האח הגבוה ביותר ימוק בראש
הטבלה ,ואילו האח הנמו +ביותר בתחתית(.
נמק תחילה את אשר ,את ד" ואת בנימי" בהתא לדבריו של גד.
בנימי"
אשר
ד"

בנימי" איננו יכול להיות הגבוה ביותר ,כיוו" שעל פי דבריו קיי אח נוס( )הצעיר ביותר( שגבוה
ממנו .לכ" ,נמק את גד )האח הנותר( מעל בנימי".
גד
בנימי"
אשר
ד"
הואיל וגד הוא הגבוה ביותר ,הוא ג הצעיר ביותר.
  (4) .18א אהרו! אינו מצייר ,הוא אינו מדוכד
על פי הנתו" השני :
אהרו" מצייר←אהרו" מדוכד+
א נפעיל על נתו" זה שני גמדי )היפו++שלילה( נדע כי:
אהרו" אינו מדוכד←+אהרו" אינו מצייר
למעשה ,הואיל והמשפט "אהרו" אינו מצייר" איננו בכיוו" הח& ,לא נוכל להסיק ממנו דבר.
 :EZ-Tipבמשפטי "כל" נית" להסיק רק בכיוו" הח&.
16
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  (3) .19ציפור ירוקה קצרתמקור ,שאינה טורפת ושאינה תוכי.
" :EZ-Tipמה יכול להיות" – ניעזר בתשובות ונעבוד בשיטת האלימינציה.
תשובה ) (1נפסלת כי בנתו" השלישי נאמר לנו שציפורי ארוכות מקור אינ" טורפות ואילו כא"
מדובר על ציפור ארוכת מקור שהיא כ" טורפת.
תשובה ) (2נפסלת כי מדובר על תוכי טור( .ע"פ נתו"  1כל התוכי ירוקי וע"פ נתו"  2כל
הטורפי אינ ירוקי ,כלומר לא ייתכ" תוכי )שהרי הוא טור(( ירוק.
תשובה ) (4נפסלת כי מדובר בתוכי ארו +מקור .ע"פ נתו"  1תוכי הוא ירוק וע"פ נתו"  3כל ארוכי
המקור אינ ירוקי ,כלומר לא ייתכ" תוכי ארו +מקור.
א רוצי לבצע הצרנה בשאלה זו ,כ +היא תתבצע:
טענה  :1כל התוכי ירוקי :תוכי ← ירוק
טענה  :2כל הציפורי הטורפות אינ" ירוקות )לאחר גמדי היפו +ושלילה( :ירוק ← לא טור(
טענה  – 3נחלק לשני חלקי:
חלק א' :כל הציפורי ארוכותהמקור אינ" ירוקות :מקור ארו ← +לא ירוק
ולאחר גמדי היפו +ושלילה :ירוק ← לא מקור ארו+
חלק ב' :כל הציפורי ארוכות המקור אינ" טורפות :מקור ארו ← +לא טור(
כעת נשלב את הטענות  1ו  2ונקבל :תוכי ← לא טור(
ונשלב ג את הטענות  1ו ) 3חלק א'( ונקבל :תוכי ← לא מקור ארו+
עכשיו אפשר לגשת לתשובות ולעבוד כמו בשאלת כללי ,בשיטת הפסילה האנכית.
תשובה ) (1נפסלת כי בנתו" השלישי נאמר לנו שציפורי ארוכות מקור אינ" טורפות ואילו כא"
מדובר על ציפור ארוכת מקור שהיא כ" טורפת.
תשובה ) (2נפסלת כי מדובר על תוכי טור( .ע"פ שילוב טענות  1ו  2תוכי לא יכול להיות טור(.
תשובה ) (4נפסלת כי מדובר בתוכי ארו +מקור .ע"פ שילוב טענות  1ו  3תוכי אינו ארו +מקור.
 :EZ-Tipמומל& לרשו ליד כל תשובה על פי איזה תנאי פסלנו וכ ,+א בטעות פסלנו את ארבע
התשובות ,נוכל לאתר את השגיאה שלנו ביתר קלות.
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)שאלות (20  23

 :EZ-Tipלשורשי בשימוש במבח" יש נטייה לחזור על עצמ .מומל& לרשו בעמוד צדדי את
השורשי )כולל מסיחי( שנמצאי בשימוש כא" ולהמציא מספר מילי מתאימות ,כדי להפני
את השורשי הללו ,כ +שיהיה קל לשלו( אות מהזכרו" ג במבח" .בנו( ,חשוב לעבור על רשימת
השורשי הנפוצי בפר "מרתו" בית" ולתרגל רבות במשחק הפטל במערכת .EZ Learning
 – (3) .20היא נוהגת לפטול שמלות מבד פרחוני
השורש המשות( הוא א.ר.ס והשורש יוצא הדופ" הוא ר.כ.ש  /ת.פ.ר  /מ.כ.ר
ארס חומר רעל המופרש עלידי בעליחיי שוני.
אריסי  אנשי המעבדי אדמת אחרי תמורת חלק מ" היבול )בדומה לצמית ולוסל(.
 – (1) .21השופט לא השתכנע לפטולי! מטיעוניה של התביעה
השורש המשות( הוא ש.ק.ע והשורש יוצא הדופ" הוא ח.ל.ט
 :EZ-Tipתשובות ) (1ו ) (2ה" מלכודת "צמד חמד" – שני צמדי של שורשי זהי.
למעשה ,השורש ש.ק.ע התאי ג למשפט השני ,ולכ" הוא זה שיעזוב את הצמד.
משקעי – גשמי  /שאריות של רגש או של זכר שקשה לשכוח.
 – (4) .22הקבוצה פטלה כבר בשלב המוקד של הטורניר.
השורש המשות( הוא א.ב.ק והשורש יוצא הדופ" הוא פ.ר.ש
פניו מאובקות= פניו מכוסות באבק.
אבקני = אחד מחלקיו העיקריי של הפרח
 :EZ-Tipנית" להתייחס למשפט ) (3כאל עוג" .מבי" חלקיו של הפרח ,רק האבקני "מתיישבי"
בתבנית הפטל המופיעה במשפט .מרגע שזיהינו את העוג" ,או שהשורש בו יתאי שני משפטי
נוספי או שהשורש בתשובה זו הוא יוצא הדופ".
 – (1) .23פטילה מדוקדקת של העניי! הייתה פותרת בעיות רבות.
השורש המשות( הוא צ.ע.ר והשורש יוצא הדופ" הוא ב.ד.ק
צוערי  חניכי בביתהספר לקציני.
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הגיו!

2

הסברי ופתרונות

)שאלות (25  24

  (1) .24טליה ,הנוסעת מתחנה א' לתחנה ו'
לטליה שלוש אפשרויות להגיע ליעדה ,ושלושת" אורכות  30דקות.
א' ← ב' ← ד' ← ו'
א' ← ב' ← ה' ← ו'
א' ← ג' ← ה' ← ו'
) (2לגלעד אפשרות אחת לבחירת הדר +המהירה ביותר ,והנסיעה תימש 20 +דקות.
ב' ← א' ← ג'
) (3למירה שתי אפשרויות לבחירת הדר +המהירה ביותר ,והנסיעות תימשכנה  20דקות.
ב' ← ד' ← ו'
ב' ← ה' ← ו'
) (4לדניאל אפשרות אחת לבחירת הדר +המהירה ביותר ,והנסיעה תימש 20 +דקות.
ז' ← ב' ← ה'
 (3) .25מתחנה ז' לתחנה ד'
טר נסגר הקטע המחבר בי" תחנה ב' לתחנה ד' ארכה הנסיעה  20דקות )ז' – ב' – ד' (.
הואיל ולאחר סגירת הקטע נותרה רק האפשרות לנוע על גביי המעגל )בכיוו" השעו"( ,התארכה
הדר ,+וכעת היא נמשכת  50דקות )ז' – א' – ג' – ה' – ו' – ד' (.

הבנת הנקרא

)שאלות (26  30

  (1) .26מונע קיו חיי
בשורה  3נכתב כי אחד הגורמי הקובעי את יכולתו של כוכב לקיי חיי הוא מרחקו מ"
השמש .בהמש +מוסבר כי כאשר המרחק קט" מדי לא מתקיימי התנאי הדרושי לקיו חיי
בדומה למרחק גדול מדי מ" השמש.
  (4) .27מחקות את תהלי היווצרותה של מערכת שמש
תשובה זו זהה לדברי שנכתבו בשורה " 8מדעני ערכו סימולציות ממוחשבות של תהלי

היווצרות! המשוער של מערכות שמש"...
סימולציה – הדמיה ,חיקוי )יש להניח שבתור תלמידי פסיכומטרי ,את כבר מכירי מילה זו
קצת יותר מדי טוב(.
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2

הסברי ופתרונות

  (4) .28קיומו של מרחק מתאי בי! כוכב לכת לבי! השמש
בשורה  11דובר על תנאי נוס( לקיו חיי על פני כוכב לכת ,העניי" הוזכר ג בפסקה הקודמת
בשורה  3בה נכתב כי תנאי הקובע את יכולתו של כוכב לכת לקיי חיי הוא מרחקו מ" השמש.
  (1) .29חיי יכולי להתפתח ג כאשר יש פגיעות של כוכבי שביט ,בתנאי שהמרווח ביניה!
גדול יחסית.
בשורה  15נכתב במפורש שכדי שתהלי +התפתחות החיי ימשי +על א( פגיעת כוכבי השביט,יש
צור +ב"שהות מספקת" )שהות – ארכה( בי" הפגיעות .כלומר ,המרווח בי" פגיעה לפגיעה צרי+
להיות מספיק גדול\ארו ,+אחרת לא תהיה אפשרות להמשי +בתהלי +התחדשות המיני.
  (2) .30כפיתוח טכנולוגי שייתכ! שהוא משות' לאנושות ולצורות חיי אינטיליגנטיות אחרות.
ההתייחסות למשדרי הרדיו מופיעה בהמש +שורה  .22נכתב בה כי צורות חיי אינטיליגנטיות
יפתחו מערכת מדעית וטכנולוגית הדומה בבסיסה לזו שפיתחה האנושית )כמו משדרי הרדיו(.
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