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ם משפטי 111(שאלות  השלמת (  

  
1. Ironically, there is much more interest in probing outer space than in exploring the 

ocean floor, much of which remains uncharted.  

)1( exploring � לחקור  

)2( expressing   לבטא 

)3(  expecting    לצפות; לקוות; לשער 

)4(  excusing   לסלוח; להפטיר; להצדיק 

קרקעית  חקריש עניי$ גדול בהרבה בחקר החלל החיצו$ מאשר ב, באופ$ אירוני: תרגו�

  האוקיינוס, אשר חלק גדול ממנה נותרה לא ממופה. 

  ).1תשובה (

probing   לחקור; לבדוק 
 

2. In Western culture, rational thinking is often viewed as a masculine trait, while 

intuition is considered a feminine one.  

)1( until  עד ש   

)2( while � ש � � ; בשעה ש� בזמ

)3( before – )לפני; בטר  

)4(  - except מלבד  

  כתכונה גברית,  תלעתי( תכופות נתפשבתרבות המערבית, חשיבה רציונאלית תרגו�: 

  אינטואיציה נחשבת כתכונה נשית. בזמ� ש

  ).2תשובה (
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3. The President of South Korea ordered a government investigation of the massacre that 

occurred during a student demonstration in 1980.  

)1(  investigation � חקירה  

)2(  exhibition    תערוכה 

)3(  adaptation   עיבוד; הסתגלות 

)4(  orientation    אוריינטציה; התמצאות 

ממשלתית בנוגע לטבח הע( שקרה במהל*  חקירהנשיא דרו( קוריאה ציווה על תרגו�: 

1980הפגנת הסטודנטי( ב .  

  ).1תשובה (

massacre    טבח ע( 
 

4. Improved health and increased stamina are just two of the many benefits of exercising 

regularly.  

)1(  purchases    רכישות  

)2(  benefits  � יתרונות  

)3(  requests    בקשות 

)4(  occasions    אירועי(; תקריות 

  . של אימו$ גופני יתרונותשניי( מהרק  (ה מוגברתוסיבולת משופרת בריאות תרגו�: 

  ).2תשובה (

stamina   סיבולת 
 

5. Historian Alan Taylor's brilliant book is worthy of all the awards and prizes it has 

received.  

)1(  enclosed in  סגור, מוק+ ב   

)2(  shared by משות+ ל    

)3(  worthy of  � ראוי ל�  

)4(  faithful to  נאמ$, מסור ל   

שהוא  והמענקי( כל הפרסי(ראוי ל אל$ טיילור ספרו המבריק של ההיסטוריו$תרגו�: 

   קיבל.

  ).3תשובה (
 

6. The military dictatorship in Burma has been accused of violating human rights because 

it has imprisoned opposition leaders.  

)1(  violating  � הפרה  

)2(  devising    יצירה; המצאה 

)3(  verifying   אימות 

)4(  distracting   שמסיח את הדעת 

של זכויות אד( מכיוו$ שהיא כלאה  פרהההצבאית בבורמה הואשמה ב דיקטטורההתרגו�: 

  . את מנהיגי האופוזיציה

  ).1תשובה (

dictatorship   דיקטטורה; רודנות 

imprisoned    כלאה 
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7. The gazelle, a slender antelope, is noted for its beauty, grace and swiftness.  

)1(  grace � �  �ע; נוח

)2(  slant   נוטה; משופע 

)3(  yield    מניב; נושא רווחי( 

)4(  cargo   $ ע  ט  ָ  מ    ; משא ִ ְ

  .שלה ובזריזותה ח�אנטילופה רזה, ידועה ביופיה, ב, צביה תרגו�:

  ).1תשובה (

slender    גזרה; צנו( רזה; דק 

swiftness    מהירות; זריזות 
 

8. Lady Violet Gordon Woodhouse, an accomplished musician, was the first person to 

record harpsichord music.  

)1(  accomplished –  ;מוכשרמומחה  

)2(  exhausting   מעיי+; מתיש 

)3(  infectious    מדבק; מזה( 

)4(  urgent   דחו+; מיידי 

, הייתה האד( הראשו$ שהקליט מומחיתליידי ויולט גורדו$ וודהאוס, מוזיקאית תרגו�: 

  . צ'מבלו תמוזיק

  ).1תשובה (

harpsichord    (כלי נגינה עתיק, גרסה מוקדמת של הפסנתר) צ'מבלו 
  

9. As a result of trade in furs, timber and cotton, Charleston prospered and became one of 

the wealthiest cities in colonial America.  

)1(  prospered  � שגשג; הצליח  

)2(  submitted    השלי(; נכנע 

)3(  scattered    מפוזר 

)4 ( plotted    לזמו(; לקשור כנגד 

ונהפכה אחת הערי(  שגשגהכתוצאה ממסחר בפרוות, עצי( וכותנה, צ'ארלסטו$ תרגו�: 

  . העשירות באמריקה הקולוניאלית

  ).1תשובה (
  

10. Scientists believe that the sperm whale is descended from a four-legged land animal.  

)1(  deterred    להרתיע; לרס$ 

)2(  descended  � לעבור בירושה; צאצא  

)3(  domesticated    מבוית 

)4(  decayed    מנוו$ 

  יבשתית בעלת ארבע רגליי(.חיה  של צאצאמדעני( מאמיני( שלווית$ הזרע הוא תרגו�: 

  ).2תשובה (
  

  



 אנגלית 1הסברים לפרק  - 2011 אוקטובר

- 4 - 

 מ"עבספר לפסיכומטרי בית  800כל הזכויות שמורות ל©  

11. The head of the Liberal Party in Jamaica is due to retire, but party members have not 

yet determined who is successor will be.  

)1(  mediator   מתוו*; מפשר 

)2(  benefactor   תור( 

)3(  successor  � הבא אחריו; יורש  

)4(  legislator   מחוקק 

המפלגה עדיי$ לא  ראש המפלגה הליברלית בג'מייקה הגיע לפרישה, אול( חברי תרגו�:

   שלו. יורשהחליטו מי יהיה ה

  ).3תשובה (
  

  

ת  יסוח מחדששאלו 1217(שאלות  נ( 
  
  

12. It was not at all unusual for seventeenth-century Dutch artists to portray themselves in 

their paintings.  

לצייר דיוקנאות שלה( בציוריה(.  17 במאה הזה לא היה יוצא דופ$ לאמני( הולנדיי( : תרגו�

דיוקנאות  שאמני( הולנדיי( נהגו לציירדר* אחרת (וחיובית) לנסח את המשפט היא לומר  

  עצמיי(. 

  . יוצאי דופ$יצרו ציורי( רבי(  17אמני( הולנדיי( במאה ה: )1(תשובה 

  על פי המשפט המקורי הציורי( לא היו כלל יוצאי דופ$. 

להעתיק ציורי(  17זה לא היה יוצא דופ$ עבור אמני( הולנדיי( בני המאה ה: )2תשובה (

  שלאחרי(. 

  לא נאמר כי ציירי( הולנדיי( העתיקו ציורי( של אחרי(. 

זו התשובה . הופיעו לעיתי� קרובות בציוריה� �17אמני� הולנדיי� בני המאה ה: )3תשובה (

  הנכונה. 

17 של אמני( הולנדיי( בני המאה ה רבי�לא צוירו דיוקנאות : )4תשובה (.  

, על פי המשפט 17אמני( הולנדיי( בני המאה השל  רבי�צוירו דיוקנאות איננו יודעי( הא( 

  עצמיי(.  דיוקנאות המקורי אמני( אלו נהגו לצייר 

  ). 3תשובה (
  

13. In his introduction to The Path of the Just, Moshe Chaim Luzzatto makes the 

astonishing declaration that he does not intend to tell readers anything they do not 

already know. 

"), משה חיי( לוצאטו מסילת ישרי(" (הנקרא בעברית "כ( של הצדיקי(דרבהקדמה ל": תרגו�

  עשה את ההצהרה המדהימה שהוא אינו מתכוו$ לספר לקוראי( שו( דבר שאינ( יודעי( כבר. 

לא הייתה  כוונתו", דרכ( של הצדיקי(לוצאטו התחיל לכתוב את ההקדמה ל" כאשר: )1תשובה (

  יודעי(.  אינ�לספר לה( דברי( שה(  להדהי( את קוראיו, אלא רק

א. אי$ כל אזכור זמני( במשפט המקורי, אלא יש הצהרה בלבד הנודעת להקדמה של לוצאטו 

  לספרו. 

ב. המיוחד בהקדמה של לוצאטו הייתה שהוא הצהיר כי הוא לא יספר לקוראי( דבר שאינו ידוע 

  לה( ולא כי הוא יספר לה( דברי( שה( אינ( יודעי(. 
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רק ברעיונות לגלות כי לוצאטו ד$  דרכ( של הצדיקי(""זה עשוי להדהי( את קוראי : )2(תשובה 

  , הידועי( לכול( בהקדמה לספרו. פשוטי(

העובדה שהוא ד$ ברעיונות על פי המשפט המקורי הדבר המדהי( היא הצהרתו של לוצאטו ולא 

  . פשוטי(

 , כי הוא מתכוו�של צדיקי�""דרכ� לבהקדמתו מפתיעה לוצאטו הצהיר הצהרה : )3תשובה (

  זו התשובה הנכונה.  .שקוראיו כבר יודעי� לכתוב רק בנוגע לנושאי�

לא , לוצאטו דרכ( של הצדיקי(""הוא החל לכתוב את ההקדמה ל כאשרבאופ$ מפתיע,  :)4תשובה (

  איזה רעיונות הוא מתכוו$ להציג לקוראיו.  ידע במדויק

לוצאטו ידע במדויק מה הוא מתכוו$ להציג: א* ורק דברי( שקוראיו המשפט המקורי על פי 

 יודעי(.

  ). 3תשובה (
  

14. Albert Einstein considered the work of nineteenth-century scientist Simon Newcomb of 

monumental importance to astronomy. 

סיימו$ ניוקומב כבעלת   19 אלברט איינשטיי$ החשיב את העבודה של המדע$ ב$ המאה ה: תרגו�

  חשיבות אדירה לאסטרונומיה. 

תרומתו של סימו� ניוקומב לאסטרונומיה הייתה חשובה במידה עצומה, על פי אלברט  :)1תשובה (

.�  זו התשובה הנכונה.  איינשטיי

 רקאלברט איינשטיי$ חשב כי עבודתו של סיימו$ ניוקומב הייתה בעלת חשיבות   :)2תשובה (

   לאסטרונומי(.

  לאסטרונומי(.  רקחשובה של ניוקומב לא נאמר כי איינשטיי$ חשב שעבודתו במשפט המקורי 

לאלברט  עדמדע� החשוב ביותר נחשב ל סימו$ ניוקומב  19 המדע$ ב$ המאה ה: )3תשובה (

  איינשטיי$. 

  . מדע$ החשוב ביותרל $ידוע כי ניוקומב נחשב בתקופה כלשהי, לפני או אחרי איינשטיילא 

מידה הרבה ביותר לברט איינשטיי$ הרגיש כי סיימו$ ניוקומב היה המדע$ שהשפיע בא: )4תשובה (

  . �19במאה ה

אלברט איינשטיי$ חשב שעבודתו של ניוקומב הייתה בעלת השפעה עצומה על האסטרונומיה, ולא 

19נאמר כי חשב שהוא היה המדע$ שהשפיע במידה הרבה ביותר במאה ה .  

  ). 1תשובה (

monumental    אדיר; ענק 
immensely – במידה עצומה  

  

15. Carbon dioxide emissions from fossil fuels have decreased slightly since 1991, but 

analysts agree that the explanation for this drop lies in the worldwide economic 

recession rather than in concerted efforts to reduce these emissions.  

, אול( מנתחי המידע 1991מאובני( ירדה במקצת מאז דלק ת הפחמ$ מפליטת דו תחמוצ: תרגו�

  ליטות אלו. פבמיתו$ העולמי  ולא במאמצי( מרוכזי( להוריד  2מסכימי( שההסבר לירידה נעו

מנתחי מידע מסכימי( שבעקבות מיתו$ עולמי ומאמצי( כושלי( להפחית את פליטת  :)1תשובה (

  .1991של הפליטות הללו לא ירדה מאז  דו תחמוצת הפחמ$ מדלק מאובני(, הרמה

 לפי המשפט המקורי לא ידוע שנעשו מאמצי( להפחית את הפליטה.  .א

  .1991נאמר כי פליטת דו תחמוצת הפחמ$ כ$ ירדה מאז   .ב
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ישנ( שני גורמי( אשר מנתחי מידע מאמיני( שיכולי( להסביר את הירידה בפליטת דו : )2תשובה (

: המיתו$ העולמי והמאמצי( הבינלאומיי( 1991תחמוצת הפחמ$ מדלק מאובני( מאז 

  להפחית את הפליטות הללו.

מנתחי המידע מאמיני( שרק המיתו$ הוא זה שהשפיע ולא מאמצי(  על פי המשפט המקורי

   בינלאומיי(.

במקו( לנסות להסביר כיצד נית$ להפחית את פליטות דו תחמוצת הפחמ$ מדלק : )3תשובה (

את הקשר בי$ הפליטות הללו  1991מנסי( להסביר מאז מאובני(, מנתחי המידע 

  והמיתו$ העולמי.

  לא נאמר שמנתחי המידע מנסי( להסביר את הקשר בי$ שני הגורמי(.

על פי מנתחי המידע, הירידה הקלה בפליטת דו תחמוצת הפחמ� מדלק מאובני� מאז : )4תשובה (

איננה נובעת מנסיונות להפחית פליטות אלו אלא מהעובדה שישנו מיתו� עולמי.  1991

   זו התשובה הנכונה.

  ). 4תשובה (

emission   הפליט 

fossil fuel   דלק מאובני( (דלק שמקורו בשרידי צמחי( ובעלי חיי() 
 

16. The centuries-old Bunratty Castle was restored to its former splendor in the 1950s.  

50שלה בשנות ההקוד(  בת מאות השני( שוחזרה למצב הפארהטירה : תרגו� .  

   שוחזרה לאחרונה. 50 הטירה שנבנתה בשנות ה: )1תשובה (

50 אלא שוחזרה בשנות ה 50הטירה לא נבנתה בשנות ה.  

50 שימוש, הטירה נהרסה בשנות ה אחרי מאות שני( של חוסר :)2תשובה (.  

 לא נאמר שהטירה לא היתה בשימוש.  .א

50 הטירה לא נהרסה, אלא שוחזרה בשנות ה  .ב.  

. זו הפכו אותה למפוארת כמו שהיתה בעבר �50עבודות חידוש של הטירה בשנות ה: )3תשובה (

   התשובה הנכונה.

העתק מדוייק של הטירה נבנה במקו( בו עמדה הטירה המקורית מאות , 50בשנות ה: )4תשובה (

  שני( קוד( לכ$.

  אלא שוחזרה הטירה המקורית.המשפט המקורי לא נבנה העתק לפי 

  ). 3תשובה (

splendor    אר; תפארתפ 

replica    העתק 
  

17. What sets Horace apart from almost all other poets is his use of frequent, yet virtually 

imperceptible, transitions in style and tone.  

הוא השימוש שלו בשינויי(  כל המשוררי( האחרי(כמעט מה שמבדיל את הוראס מ: תרגו�

  מורגשי(, בסגנו$ ובטו$. תדירי(, א* למעשה בלתי

  

, מסגנו� או טו� השירה של הוראס משתנה לעיתי� קרובות, באופ� כמעט לא מורגש: )1תשובה (

זו אחד לאחר, מה שהופ- את עבודתו לנבדלת מזו של רוב המשוררי� האחרי�. 

  התשובה הנכונה.
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שירתו של הוראס זוכה לעיתי( קרובות לביקרות על כ* שהיא איננה עקבית בשימוש  :)2תשובה (

     בסגנו$ וטו$.שלה 

   ששירתו של הוראס זוכה לביקורת.לא נאמר במשפט המקורי 

של סגנונות, טוני( ומעברי( בה( משתמש הוראס בשירתו מבדיל את  מגוו$ המרשי(ה: )3תשובה (

  עבודתו מזו של כמעט כל המשוררי( האחרי(.

מורגשי( בסגנו$ ובטו$,  ובלתימה שמבדיל את שירתו של הוראס הוא השימוש במעברי( תדירי( 

  ולא העובדה שישנו מגוו$ של סגנונות, טוני( ומעברי(.

קשה לאפיי$ את שירתו של הוראס, מכיוו$ שעבודתו מכילה כל כ* הרבה טוני(  :)4תשובה (

   וסגנונות שוני(.

  לא נאמר במשפט המקורי שקשה לאפיי$ את עבודתו של הוראס.

  ). 1תשובה (

imperceptible  בלתי מורגש 
  
  

הבנת הנקרא ת    שאלו

1822(שאלות  Iקטע (  

18. The main purpose of the text is to -   

 המטרה המרכזית של הטקסט היא ל: תרגו�     

לאור* הקטע מתוארי( היבטי( שוני( של שוק הדגי( הגדול בעול( (הטסוקיג'י): מקור הש( שלו, 

  הסחורות שמוכרי( בו, גודלו, וסדר היו( של העובדי( שלו. 

  ). 2תשובה (
  

19. According to the first paragraph, Tsukiji is -    

יג'י הוא ק, טסוהראשונההפסקה על פי : תרגו�    

הפסקה הראשונה, השוק הסיטונאי המרכזי בטוקיו קרוי על ידי המקומיי( בש( "טסוקיג'י", על פי 

  וזהו ג( שמה של השכונה שבה ממוק( השוק.

  ). 4תשובה (
  

20. The main purpose of the second paragraph is to -  

 המטרה המרכזית של הפסקה השניה היא: תרגו�     

, את טווח המחירי( הרחב של מאכלי הי( שנמכרי( בשוקהפסקה השניה מתארת את המגוו$ 

  הרחב ואת כמות הסחורה הגדולה שנמכרת בכל יו(.

  ). 2תשובה (
  

21. According to the third paragraph, one goal of Tsukiji's workers is to -   

על פי הפסקה השלישית, אחת המטרות של עובדי השוק היא: תרגו�    

השלישית, למרות שעובדי השוק מתחרי( זה בזה בעסקי(, ה( עובדי( יחד במטרה  על פי הפסקה

מהסירות והמשאיות אל הסופרמקט או אל ות הגדולה ביותר רימהבמשותפת לשנע את מאכלי הי( 

  הסושי.בר

  ). 2תשובה (
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22. It can be understood from the last paragraph that workers at Tsukiji eat launch -   

 ( ארוחת צהריי(ינית$ להבי$ מהפסקה האחרונה כי עובדי השוק אוכל: תרגו�     

הפסקה האחרונה, סדר היו( של עובדי השוק הוא לא רגיל. ה( מתחילי( את יו( העבודה על פי 

בבוקר אוכלי( ארוחת צהריי(, זו שעה שבה רוב האנשי( אוכלי(  8:30בלילה, ובשעה  3:00בשעה 

   בוקר.הארוחת את 

  ). 2תשובה (
  

  

Iקטע  I  27(שאלות23(  

23. According to the text, even though the "last known… Australia"  (lines 1-2) –  

שנה באוסטרליה"  60על פי הטקסט, למרות ש "הזאב הטסמני האחרו$ שהיה ידוע מת לפני : תרגו�

21(שורות  (    

ני( שהזאב הטסמני לא נכחד, למשל רוברט גרי$ יבהמש* הקטע כתוב כי ישנ( אנשי( שמאמ

   מוזכר בפסקה השלישית.ה

  ). 4תשובה (
  

24. According to the first paragraph, the thylacine is most closely related to the -  

 על פי הפסקה הראשונה, הזאב הטסמני מקורב הכי הרבה ל: תרגו�    

  אינו טיגריס ולא זאב, אלא חלק ממשפחת הקנגורו.נאמר כי הזאב הטסמני הוא  32בשורות 

  ).2תשובה (
  

25. It can be inferred from the third paragraph that Robert Green -  

 נית$ להסיק מהפסקה השלישית כי רוברט גרי$: תרגו�  

בתחילת הפסקה השלישית נאמר שרוברט גרי$ משוכנע, לא רק שכמה זאבי( טסמניי( נשארו 

  אלא ג( שמספר( הול* וגדל, משמע, הוא אינו מאמי$ שה( נכחדו.בחיי(, 

  ). 1תשובה (
  

26. The third and fourth paragraphs provide examples of people who -  

 הפסקאות השלישית והרביעית מספקות דוגמאות לאנשי( ש: תרגו�  

לא נכחדו, וחושב בפסקה השלישית מדובר על רוברט גרי$, אשר מאמי$ שהזאבי( הטסמניי( 

אזור מיוער. בפסקה הרביעית מסופר תו* שהסיבה שלא רואי( אות( היא מפני שה( חיי( עמוק ב

על אריק גיילר, אשר טוע$ כי הזאבי( הטסמניי( נכחדו, ואנשי( לא רוצי( להאמי$ בכ* מפני שה( 

הויכוח באשר לא רוצי( להודות שה( גרמו למות(. כלומר, שני האנשי( האלה נמצאי( בשני צידי 

  ).7להיכחדות( של הזאבי( הטסמניי( (הויכוח המוזכר בשורה 

  ). 1תשובה (
  

27. An appropriate title for the text would be -  

היה תלקטע כותרת מתאימה  :תרגו�   

  עיקר הקטע עוסק בדיו$ הא( הזאב הטסמני נכחד או לא.

  ). 3תשובה (
  


