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 לסביבת החיים שלו.  חי אורים שבהם מתוארת התאמת יצור תישני  כםלפני

 .על השאלות שאחריהן ום וענריהתיאו את שני וקרא

 

 תיאור א':  

 מתוך מזמור ק"ד בתהילים )ברכי נפשי( : 

ְרִכי ַנְפִשי,   " ַדְלתָּ ְמֹאד; ק ֱאֹל קוָּ ק יְ  :קוָּ ק יְ -ֶאת    בָּ ְשתָּ  י, גָּ בָּ ר לָּ דָּ  ...הֹוד ְוהָּ

ִלים;   י ִנים, ַבְנחָּ ַח ַמְעיָּ כּון   ַהְמַשלֵּ ִרים, ְיַהלֵּ ין הָּ  .בֵּ

ל  אי י; ַחְיתֹו -ַיְשקּו, כָּ דָּ ם    שָּ אָּ ִאים ְצמָּ  .ִיְשְברּו ְפרָּ

יֶהם, עֹוף   בי ַמִים ִיְשכֹון; -ֲעלֵּ אִים, ִיְתנּו   ַהשָּ ין ֳעפָּ  .קֹול-ִמבֵּ

יו;   גי ֲעִלּיֹותָּ ִרים, מֵּ ֶרץ   ַמְשֶקה הָּ אָּ  .ִמְפִרי ַמֲעֶשיָך, ִתְשַבע הָּ

ה,   די מָּ ִציר, ַלְבהֵּ ֶשב, ַלֲעֹבדַ     ַמְצִמיַח חָּ םְועֵּ דָּ אָּ  ;ת הָּ

ֶרץ-ִמן    ְלהֹוִציא ֶלֶחם,  אָּ  ..…הָּ

י יְ   זט ע    --קוָּ קִיְשְבעּו, ֲעצֵּ טָּ נֹון, ֲאֶשר נָּ י ְלבָּ  .ַאְרזֵּ

נּו;-ֲאֶשר  זי ם, ִצֳפִרים ְיַקנֵּ ּה    שָּ יתָּ ה, ְברֹוִשים בֵּ  .ֲחִסידָּ

ִלים;   חי ִרים ַהְגֹבִהים, ַלְּיעֵּ ִעים, ַמְחֶסה ַלְשַפִנים   הָּ  .ְסלָּ

ְרִכי ַנְפִשי,  ...  "; .ּה'יָּ - ַהְללּו ;קוָּ קיְ - ֶאת   בָּ

 

 : תיאור ב'

 )נסיון לדמות את כתיבתו של צ'ארלס דרווין המתארת את עקרונות תורתו בספרו "מוצא המינים". מאת נ.ה.(

"הגדרונים עבי המקור יכולים לפצח בקלות במקורם העבה זרעים בעלי קליפה קשה, ולכן מזונם עשיר יותר משל ציפורים  

לכתחילה. במהלך התרבותן, העמידו הגדרונים מגוון  מעבי מקור  היו  שאינן יכולות לאכול זרעים אלו. אך לא כל הגדרונים  

עבי המקור שנגישות המזון עבורם  הצאצאים  מבין פרטים אלו שרדו    שונה.בעובי  , שכל אחד בעל מקור  רחב של צאצאים

בעלי גם ביניהם היה מגוון צאצאים בעלי עובי מקור משתנה. גם אצלם  , ו. להם נולדו גדרונים עבי מקור היתה גדולה יותר

ביותר לסביבה   ו  זכועובי המקור המותאם  ביותר,  כך, לאלכן הלמזון הטוב  יותר.  נוצרו  עמידו צאצאים רבים  ורך הזמן, 

 , המותאמים לפיצוח זרעים בעלי קליפה עבה הקיימת באזור מחייתם." בעלי מקור עבה מאודגדרונים 

 

בשני נימוקים   נמקואיזה מבין הטקסטים מתאר חשיבה סיבתית ואיזה מבין הטקסטים מתאר חשיבה תכליתית?  (1

חשיבה עומת הסיבתית להחשיבה למאפייני העל הטקסטים שקראת, ובהתאם שונים זה מזה, תוך התבססות 

 .תכליתיתה

. הקפידו על רצף סיבו ותוצאות הדוק, מבלי את הטקסט השני בתרשים זרימה לפי רצף הסיבות והתוצאות וגיהצ (2

 שלבים.לדלג על 

       בהצלחה


