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השלמת משפטים
In the 15th century, the Ottoman sultan was protected from danger by soldiers called
janissaries.
)(1
)(2
)(3
)(4

1.

 - behavedמתנהג
 - protectedמוגן
 - deletedמחוק; מבוטל
 - operatedמופעל

תרגום :במאה ה ,15-הסולטן העותומאני היה מוגן מסכנה על ידי חיילים שנקראו יניצ'רים.
תשובה ).(2
Rembrandt is considered one of the greatest painters in the history of Western art.
)(1
)(2
)(3
)(4

2.

 - fireאש; שריפה
 – warמלחמה
 - skyשמיים; רקיע
 – artאמנות

תרגום :רמברנדט נחשב לאחד הציירים הגדולים ביותר באמנות המערבית.
תשובה ).(4
Belarus was part of the Soviet Union but became an independent republic in 1991.
)(1
)(2
)(3
) (4

 - educationalחינוכי
 - originalמקורי
 - independentעצמאית
 - averageממוצע

תרגום :בלארוס הייתה חלק מברית המועצות אבל הפכה לרפובליקה עצמאית בשנת .1991
תשובה ).(3
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3.

 אנגלית2  הסברים לפרק- 2009 יולי

4.

In the 19th century, there were so many buffalo in the American West that no one could
imagine that they would someday disappear.
 ייעלם; ייכחד- disappear
 יתאכזב- disappoint
 להעמיד פנים- pretend
 לבצע; להופיע; לשחק- perform

(1)
(2)
(3)
(4)

 היו כל כך הרבה באפלו במערב אמריקה עד שאף אחד לא יכול היה19- במאה ה:תרגום
.לדמיין שיום אחד הם ייעלמו
.(1) תשובה
5.

The dissection of cadavers at the universities of Padua and Bologna during the fifteenth
century led to important discoveries in anatomy.
 איגוד; איחוד-hid from
- ; הובילה ל-– הביאה לled to
- רואה מעבר ל- saw beyond
 – לבקש; לחפשasked for

(1)
(2)
(3)
(4)

 הובילה15- ניתוחן של גופות באוניברסיטאות של פדובה ובולוניה במהלך המאה ה:תרגום
.לתגליות חשובות באנטומיה
.(2) תשובה
 ביתור; ניתוח- dissection
 גופות; גוויות- cadavers
6.

In an attempt to reduce pollution, the Dutch government is encouraging public
transport companies to use a new kind of fuel.
 ניסיון-attempt
 יכולת- ability
 כניסה-entrance
 בריחה- escape

(1)
(2)
(3)
(4)

 הממשלה ההולנדית מעודדת חברות הובלה ציבוריות, בניסיון להפחית את הזיהום:תרגום
.להשתמש בסוג חדש של דלק
.(1) תשובה
7.

Soon after they were crowned, the pharaohs of Egypt began building their tombs in
preparation for their eventual death.
- הכנה ל- preparation for
 חזרה של- repetition of
 הסכם עם-agreement with
 – הגנה נגדdefense against

(1)
(2)
(3)
(4)

 החלו הפרעונים של מצרים לבנות את קבריהם בהכנה, זמן קצר לאחר שהוכתרו:תרגום
.למותם
.(1) תשובה
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Even though most bats are quite harmless, they arouse fear and horror in many people.
)(1
)(2
)(3
)(4

8.

 - denialהכחשה
 –curiosityסקרנות
 - amusementשעשוע
 – horrorאימה

תרגום :למרות שרוב העטלפים אינם מזיקים ,הם מעוררים פחד ואימה באנשים רבים.
מילות המפתח לפיתרון השאלה הן  - even thoughאף על פי ש ..ו - harmless -לא מזיקים.
מהן ניתן להבין ,כי למרות שאינם מזיקים הם מעוררים משהו רע )אימה(.
תשובה ).(4
Tachycardia is a medical condition which is characterized by an unusual fast and often
irregular heartbeat.
)(1
)(2
)(3
)(4

9.

 - conditionמצב
 - gatheringאיסוף; אסיפה
 - subjectנתון ל ;..כפוף
 - qualityתכונה; מאפיין; איכות

תרגום :טכיקרדיה היא מצב רפואי המאופיין במהירות לא רגילה ולעיתים לא סדירה של
דפיקות לב.
תשובה ).(1
Last winter, rainstorms and severe floods caused extensive damage to thousands of
homes and businesses.
)(1
)(2
)(3
)(4

10.

 - adequateהולם ,מספיק..
 - convenientנוח
 - reliableאמין ,מהימן
 - extensiveנרחב ,מקיף

תרגום :בחורף שעבר ,סופות גשמים ושטפונות קשים גרמו לנזק נרחב לאלפי בתים ועסקים.
תשובה ).(4
Some octopuses have a remarkable ability to mimic other marine animals by assuming
the shape, color and texture of the animal they are imitating.
)(1
)(2
)(3
)(4

 - lingerלהתמהמה; להשתהות
 - mimicלחקות
 - imploreלהפציר; להתחנן
 - forfeitלחלט; קנס

תרגום :לתמנונים מסוימים יש יכולת יוצאת דופן לחקות חיות ימיות אחרות על ידי
נטילת/אימוץ צורתם ,צבעם ומרקמה של החיה אותה הם מחקים
תשובה ).(2
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While most plants cannot grow in salty soil, halophytes, such as sea lavender, thrive in
it.
)(1
)(2
)(3
)(4

12.

 - dreadפחד
 - quakeרעידה
 - pinchצביטה
 - thriveלשגשג

תרגום :בעוד שרוב החיות אינן יכולות לגדול באדמה מלוחה ,צמחים אוהבי מלח ,כגון
הלבנדר הימי )עדעד( משגשג בקרקע זו.
תשובה ).(4

שאלות ניסוח מחדש
Johannes Brahms wrote many forms of music, but no opera.

13.

תרגום :יוהנס ברהמס ,כתב סוגים רבים של מוזיקה ,אבל לא אופרה.
תשובה ) :(1כמו האופרות שלו ,כל המוזיקה של ברהמס היא מאוד רשמית.
ברהמס לא כתב אופרות והמוזיקה שלו לא תוארה כרשמית.
תשובה ) :(2אופרה היא סוג אחד של מוזיקה שברהמס לא כתב .זו התשובה הנכונה.
תשובה ) :(3אופרה הייתה סוג המוזיקה שברהמס הכי אהב.
אין במשפט המקורי התייחסות לסוג המוזיקה שברהמס אהב כי אם לסוג המוזיקה שאותו לא
כתב.
תשובה ) :(4ברהמס כתב מוזיקה בצורות שונות ,אחת מהן הייתה אופרה.
ברהמס לא כתב אופרות.
תשובה ).(2
The Gettysburg Address is Abraham Lincoln's most famous speech.
תרגום :נאום גטיסבורג הוא הנאום המפורסם ביותר של לינקולן.
תשובה ) :(1לינקולן מפורסם בעיקר בשל נאום גטיסבורג.
לינקולן כמובן מאוד מפורסם ,אך לא נאמר כלל במשפט שלינקולן היה מפורסם ,אלא מה היה
הנאום הכי מפורסם שלו.
תשובה ) :(2נאום גטיסבורג הוא נאום הכתוב היטב.
על פי המשפט המקורי איננו יודעים האם הנאום כתוב היטב או לאו.
תשובה ) :(3הנאום הידוע ביותר של לינקולן הוא נאום גטיסבורג .זו התשובה הנכונה
תשובה ) :(4לינקולן נתן כמה נאומים מפורסמים ,כולל נאום גטיסבורג.
תשובה ).(3
 - Addressנאום ,לפנות אל
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The ancient Romans built chariots which were lighter and faster than those of the
ancient Egyptians.

15.

תרגום :הרומאים הקדמונים בנו כרכרות שהיו קלות ומהירות מאלו של המצרים הקדמונים.
תשובה ) :(1כמה רומאים קדומים העדיפו להשתמש בכרכרות מצריות בגלל שהיו קלות ומהירות.
המשפט המקורי לא דיבר כלל על אלו כרכרות מישהו העדיף אלא ערך השוואה בין הכרכרות שנבנו
על ידי הרומאים והמצרים.
תשובה ) :(2הכרכרות המצריות הקדומות היו כבדות ואיטיות יותר מהכרכרות שנבנו על ידי
הרומאים הקדומים .זו התשובה הנכונה
תשובה ) :(3למרות שהכרכרות המצריות הקדומות היו קלות ומהירות ,הכרכרות הרומאיות היו
חזקות יותר.
הכרכרות הרומאיות היו קלות ומהירות מאלו המצריות .המשפט אינו עוסק בשאלה אלו כרכרות
היו חזקות יותר.
תשובה ) :(4הרומאים הקדומים יכלו לבנות כרכרות קלות ומהירות בפחות זמן מהזמן שהמצרים
יכלו לבנות כרכרות.
המשפט המקורי אינו מתייחס לזמן הבניה של הכרכרות.
תשובה ).(2
While the precise cause of the mental illness schizophrenia in not known, the disorder
clearly has a biological basis.

16.

תרגום :למרות שהסיבה המדויקת למחלת הנפש סכיזופרניה )= שסעת ,פיצול אישיות( אינה ידועה,
למחלה יש בסיס ביולוגי ברור.
תשובה ) :(1אפילו אם הגורם הספציפי אינו ידוע ,ברור שסכיזופרניה צריכה להיחשב כמחלה
ביולוגית יותר ממחלה נפשית.
המשפט המקורי מצין אך ורק שהבסיס הביולוגי למחלה ברור ולא עוסק בשאלת 'הגדרת' המחלה.
תשובה ) :(2ידוע כי סכיזופרניה יכולה לגרום בעיות ביולוגיות כמו גם נפשיות ,אבל לא ברור בדיוק
מדוע זה כך.
לא ידוע על פי המשפט המקורי על בעיות ביולוגיות אלא רק על הבסיס הביולוגי למחלה.
תשובה ) :(3למרות שאף אחד אינו יודע מה בדיוק גורם לסכיזופרניה ,ידוע שלמחלת הנפש הזו יש
בסיס ביולוגי .זו התשובה הנכונה
תשובה ) :(4מחלות רבות ,כולל סכיזופרניה ,נגרמות הן על ידי גורמים ביולוגיים ונפשיים.
אולי זה נכון ,אך אין כל התייחסות במשפט המקורי למחלות אחרות ועל הגורמים להיווצרותן.
תשובה ).(3
 -disorderמחלה; ליקוי; אי-סדר
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Cave paintings from 15,000 years ago indicate that prehistoric people had a rudimentary
knowledge of animal anatomy.

17.

תרגום :ציורי מערות מלפני  15,000שנים מצביעים על כך שלאדם הפרה-היסטורי היה ידע
) rudimentaryנדלג על פירוש המילה( על האנטומיה של החיות.
תשובה ) :(1הידע המוגבל של האדם הפרה-היסטורי באנטומיה של חיות ,קבע את סוג החיות שהם
ציירו במערות לפני  15,000שנים.
המשפט המקורי מציין מה ניתן ללמוד מציורי המערות ולא מהם הגורמים לסוג החיות שצוירו על
ידי האדם הקדמון.
תשובה ) :(2לאדם הפרה-היסטורי היה ידע בסיסי של האנטומיה של החיות ,כפי שניתן לראות
בציורי המערות בני  15,000השנים.
תשובה ) :(3העדות האחרונה לגבי הידע של האדם הפרה-היסטורי באנטומיה של החיות מגיע
מציורי המערות בני  15,000השנים.
על פי המשפט המקורי איננו יודעים האם יש עדויות נוספות מאוחרות יותר.
תשובה ) :(4ניתן ללמוד הרבה על אנטומיה של חיות מציורי המערות בני  15,000השנים של האדם
הקדמון.
המשפט המקורי טען כי ניתן ללמוד שהיה להם ידע בסיסי באנטומיה ולא שניתן ללמוד על
אנטומיה של חיות מאותם ציורים.
תשובה ).(2
 - rudimentaryבסיסי ,אלמנטרי
The question of when people first reached the Americas has been vigorously debated
among anthropologists for years, yet only now is significant attention being paid to what
the lives of these early inhabitants were actually like.

18.

תרגום :השאלה של מתי אנשים הגיעו לראשונה ליבשת אמריקה הייתה בסיס לויכוח במשך שנים,
ואולם רק עכשיו מופנית תשומת לב לשאלה איך נראו חייהם של אנשים אלו.
תשובה ) :(1למרות שאנתרופולוגים מתווכחים מזה זמן רב לגבי השאלה מתי הגיעו אנשים
לאמריקה וכיצד חיו שם ,רק עכשיו דיון זה מקבל תשומת לב ציבורית.
על פי המשפט המקורי:
א( הויכוח לא עסק כלל בשאלה כיצד הם חיו אלא רק בשאלה מתי הם הגיעו לשם.
ב( אין כל התייחסות לדיון ציבורי בנושא.
תשובה ) :(2רק עכשיו אנתרופולוגים מתחילים לבדוק את חייהם של המתיישבים הראשונים
ביבשת אמריקה ,למרות שמזמן היו ויכוחים לגבי מועד הגעתם לשם.
תשובה ) :(3אנתרופולוגים יודעים מתי אנשים הגיעו לראשונה ליבשת אמריקה ,אולם יש עדיין
שאלות רבות בנוגע לכיצד הם חיו ומניין הגיעו.
על פי המשפט המקורי כבר שנים יש ויכוח בקשר לשאלת מועד הגעתם ורק לאחרונה התחילו
לעסוק בשאלת אופן חייהם .שאלת מקורם של אנשים אלה אינה נידונה כלל במשפט המקורי.
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תשובה ) :(4השאלה כיצד נראו חייהם של המתיישבים הראשונים ביבשת אמריקה הייתה בסיס
לויכוח בין אנתרופולוגים במשך שנים ,אבל אנשים ספורים מחוץ לתחום העניקו לנושא זה תשומת
לב.
הויכוח כאמור ,היה על מועד הגעתם ורק לאחרונה התחילו להעניק תשומת לב לאופן חייהם.
תשובה ).(2
 -vigorouslyבמרץ; בתוקף
 - intenseעז ,נמרץ
The derision and scorn that Indian writer Nirad Chaudhuri was subjected to in his native
country embittered him surprisingly little.

19.

תרגום :שתי המילים שבתחילת המשפט הן קשות ולכן ננסח את המשפט כך :הדברים להם היה
נתון הסופר ההודי )ניראד צ'אוהדהורי( בארץ מולדתו גרמו לו באופן מפתיע להתעצב רק מעט.
תשובה ) :(1למרבה הפלא רק מעט ידוע על הסופר ההודי ניראד צ'אהודהורי ,למעט העובדה
שהייתה עליו ביקורת קשה בארץ מולדתו.
המשפט המקורי אינו עוסק בשאלה האם ידוע על הסופר מעט ,אלא רק על תגובתו למה שהיה נתון
בארץ מולדתו.
תשובה ) :(2ניתן היה לצפות שהסופר יהיה יותר נרגז מהדברים מהם סבל בארץ מולדתו.
מכיוון שבמשפט המקורי נאמר שדברים אלו גרמו לו באופן מפתיע להתעצב רק מעט ,זו התשובה
הנכונה.
תשובה ) :(3ניראד צ'אוהדהורי לא הופתע מהתגובות העוינות לעבודתו בהודו ,שם סבל מ.....
במשפט המקורי לא נכתב כי הוא לא הופתע מכך אלא שבאופן מפתיע הוא לא התרגש במיוחד.
תשובה ) :(4ניראד צ'אוהדהורי זכה מהצלחה מועטה במולדתו הודו ,שם הוא קיבל ביקורות
מרירות.
אין התייחסות בתשובה לנושא המרכזי של המשפט המקורי :התגובה של הסופר עצמו לביקורת.
תשובה ).(2
 - derisionלעג
 - scornבוז
 - embitteredהפך למריר ,לגרום למרירות
 - ridiculeלעג ,צחוק
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שאלות הבנת הנקרא
קטע ) Iשאלות (24-20
The main purpose of the text is to discuss the question -

20.

תרגום :המטרה העיקרית של הקטע היא לדון בשאלה -
רצוי כמובן לענות על שאלה זו לאחר פתרון שאר השאלות .מומלץ לעבור במהירות על
השורה הפותחת של כל פסקה:
הפסקה הראשונה מציגה את התפיסה הרווחת לפיה המזון במדינות חמות מתובל יותר,
הפסקה השניה עוסקת במחקר שביצעו שרמן ובילינג בשאלה מדוע זהו המצב ,הפסקה
השלישית בתכונתם של התבלינים להילחם בחיידקים ,הרביעית בהיפותיזה של החוקרים
והפסקה החמישית בתוצאות המחקר.
תשובה ) = Do more spices grow near the equator :(1האם יותר תבלינים גדלים ליד קו
המשווה.
השאלה אמנם מועלית בקטע )שורות  (8-7כחלק מהתשובות האפשריות לשאלה מדוע השימוש
בתבלינים נפוץ יותר בארצות חמות ,אולם אין זה נושא הקטע.
תשובה ) = Why do spices have antimicrobial properties :(2מדוע לתבלינים יש תכונות
הקוטלות חיידקים.
הקטע אינו עוסק כלל בשאלה זו ,כי אם מזכיר שאלו תכונות ידועות של תבלינים )שורות .(13-12
תשובה ) = Do spices help disguise the taste of spoiled food :(3האם תבלינים מסייעים
להסתיר את טעמו של מזון מקולקל.
שאלה זו הוזכרה בפסקה השניה כתשובה אפשרית לשאלה מדוע השימוש בתבלינים נפוץ במדינות
חמות.
תשובה ) = Why do spices feature so prominently in tropical cuisines :(4מדוע תבלינים
הם מאפיין כה בולט בבישול באיזורים טרופיים.
הקטע כולו עוסק בשאלה זו ובתשובות שניתנו לה במהלך המחקר של שרמן ובילינג ..זו התשובה
הנכונה
תשובה ).(4
According to the first paragraph, ________ the statement " The hotter the climate, the
"hotter the food.
תרגום :לפי הפסקה הראשונה ___ את ההצהרה "ככל שהאקלים חם יותר ,כך המזון חריף
יותר " -
תשובה ) = research has disproven :(1המחקר הפריך.
תשובה ) = it is impossible to prove :(2זה בלתי אפשרי להוכיח.
תשובה ) - many people agree with :(3הרבה בני אדם מסכימים עם.
מכיוון שבפסקה הראשונה נאמר כי הצהרה זו משקפת תפיסה רווחת ,זו התשובה הנכונה.
תשובה ) = the author disagree with :(4הכותב אינו מסכים עם.
תשובה ).(3
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According to the third paragraph, Sherman and Billing were the first to -

22.

תרגום :על פי הפסקה השלישית ,שרמן ובילינג היו הראשונים ל-
בתחילת הפסקה נאמר כי מיקרוביולוגים ידעו כי תבלינים הם קוטלי חיידקים ובהמשך
הפסקה ,בשורות  15-14נאמר כי:

"But before Sherman and Biling, no one had ever conducted a systematic study of the
”link between this fact and the varied use of spices in different climates.
כלומר ,שרמן ובילינג היו הראשונים לערוך מחקר מקיף על הקשר שבין עובדה זו לשימוש
בתבלינים באקלימים שונים.
תשובה )realize that the chemicals that give spices their distinctive flavor also inhibit :(1
 = the growth of microbesהבינו כי הכימיקלים שנותנים לתבלינים את טעמם
הייחודי מדכאים בנוסף את גדילת החיידקים.
עובדה זו ,כאמור ,הייתה ידועה למדענים גם קודם )שורות .(13-12
תשובה )hypothesize that spices are important in hot climates because they help :(2
 = disguise the taste of spoiled foodהעלו את ההיפותיזה כי תבלינים הם חשובים
במזג אוויר חם מכיוון שהם מסתירים את טעמו של המזון המקולקל.
תשובה )argue that people in hot countries eat spicy food because more spices are :(3
 = available to themטענו כי אנשים במדינות חמות אוכלים יותר מזון מתובלן מכיון
שתבלינים יותר זמינים עבורם.
תשובה )research the connection between the use of spices and their :(4
 =antimicrobial effectsחקרו את הקשר בין השימוש בתבלינים לבין תכונותיהם
האנטימיקרוביות.
תשובה ).(4
The main purpose of the fourth paragraph is to -

23.

תרגום :המטרה המרכזית של הפסקה הרביעית היא -
המטרה המרכזית של פסקה זו היא להציג את ההשערה של שרמן ובילינג לפיה אם אכן
משתמשם בתבלינים בשל תכונותיהם האנטי-מיקרוביות יהיה שימוש גדול יותר בהם
באיזורים חמים ,מכיוון שבאיזורים אלה סביר יותר שהמזון יהיה מזוהם ואת השיטה בה
ביצעו את המחקר.
תשובה ) = present the results of Sherman and Biling’s study :(1להציג את תוצאות המחקר
של שרמן ובילינג.
תשובה ) = compare the meat-based recipes from different countries :(2להשוות את
המתכונים המבוססים על בשר ממדינות שונות.
תשובה ) = describe the researchers’ hypothesis and method :(3לתאר את ההיפותיזה של
החוקרים והשיטה.
תשובה ) = explain why people in hot countries should use spices :(4להסביר מדוע על
אנשים ממדינות חמות להשתמש בתבלינים.
תשובה ).(3
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The last paragraph mentions onion and garlic as examples of spices that -

24.

תרגום :הפסקה האחרונה מזכירה בצל ושום כדוגמאות לתבלינים ש-
על פי תוצאות המחקר השימוש בתבלינים נעשה בשל תכונותיהם האנטי-מיקרוביות ולא
בשל זמינותם של התבלינים .שרמן ובילינג נותנים כדוגמה להפרכת ההשערה שהזמינות היא
הגורם לשימוש בתבלינים את הבצל והשום שעל אף שהם גדלים בכל אחת מהמדינות
שעליהן נערך המחקר הם מופיעים יותר במתכונים במדינות חמות.
תשובה ) = are available everywhere but are used more in hot countries :(1זמינים בכל
מקום אך משתמשים בהם יותר במדינות חמות
תשובה )= have potent antimicrobial properties but are used more in cold countries :(2
יש להם פוטנציאל אנטי-מיקרובי אבל משתמשים בהם יותר במדינות קרות
תשובה ) =are grown the most in hot countries but are used all over the world :(3גדלים
יותר במדינות חמות אבל משתמשים בהם בכל רחבי העולם
תשובה )= have weak antimicrobial effects but are used mostly in warm countries :(4יש
להם השפעות אנטי-מיקרוביות חלשות אבל משתמשים בהם יותר במדינות חמות.
תשובה ).(1

קטע ) IIשאלות (25-29
The word "breeding" in line 10 could be replaced by -

25.

תרגום :המילה " "breedingבשורה  10ניתנת להחלפה ב-
תשובה ) = performing :(1ביצוע ,משחק
תשובה ) =raising :(2לגדל
תשובה ) = flying :(3לעוף
תשובה ) = racing :(4להתחרות.
תשובה ).(2
According to the second paragraph, during the 1970s -

26.

תרגום :לפי הפסקה השניה ,במהלך שנות ה- 70-
לפי הפסקה במהלך שנות ה 70-תחרויות היונים הוצאו אל מחוץ לחוק )שורות .(12-10
תשובה ) = the Chinese government did not allow pigeon racing :(1הממשלה הסינית
אסרה על תחרויות יונים.
תשובה ) = pigeon culture was important in China :(2תרבות היונים הייתה חשובה בסין.
תשובה ) =thousands of pigeons were released throughout China :(3אלפי יונים שוחרר
ברחבי סין.
תשובה ) = the Beijing Pigeon Association was created :(4אגודת היונים של בייג'ינג הוקמה.
תשובה ).(1
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According to the third paragraph, Sun Mi -

27.

תרגום :לפי הפסקה השלישית ,סון מי -
על פי הפסקה סון מי ,אשר מגדל יונים מגיל  ,8הוא אחד מ 3-מיליוני הסינים החברים באגודת
מגדלי היונים הבינלאומית .על פי הפסקה הוא כה קשור ל 80-היונים שלו עד שהוא שם את
הלול/שובך שלהם ליד חדר השינה שלו.
תשובה ) =is one of China’s 7 million registered pigeon breeders :(1הוא אחד מ 7-מיליון
הסינים המגדלים יונים.
על פי הפסקה יש  7מיליון חברים באגודה הבינלאומית ,מהם  3מיליון סינים.
תשובה )= has pigeon living in every room of his house :(2יש יונים בכל חדר בביתו.
תשובה ) = likes his pigeons so much that he sleeps near them :(3אוהב את היונים שלו
כל כך עד שהוא ישן לידם.
תשובה ) =is eight years old :(4הוא בן  8שנים.
תשובה ).(3
A continuation of the last paragraph would probably discuss-

28.

תרגום :המשך של הפסקה האחרונה היה קרוב לוודאי דן ב-
לאחר שהקטע דן באיסור לגדל יונים בעבר וההיתר שניתן לגידולן מאז שנות ה ,80-על פי הפסקה
האחרונה עדיין אין זה קל לגדל יונים בסין הן מבחינת עלות והן מבחינת ניקיון .בפסקה ניתנת
דוגמה לבעיית העלות הקשורה בגידול ,כך שאם לקטע היה המשך קרוב לוודאי שהייתה ניתנת
דוגמה נוספת העוסקת בבעיות ניקיון הקשורות בגידולן.
תשובה ) = recent increase in the average monthly salary in china :(1עליה שחלה לאחרונה
במשכורת הממוצעת בסין.
תשובה ) = modern Chinese poems about pigeons :(2פואמות סיניות מודרניות על יונים.
תשובה ) = problems of raising pigeons in other countries :(3בעיות בגידול יונים במדינות
אחרות.
תשובה ) = cleanliness problems caused by pigeon breeding :(4בעיות ניקיון הנגקמות על
ידי גידול יונים.
תשובה ).(4
A good title for the text would be -

29.

תרגום :שם מתאים לקטע יהיה -
הקטע כולו עוסק בסין ותרבות גידול היונים.
תשובה ) = China’s Pigeon Culture in the past and present :(1תרבות גידול היונים בסין
בעבר והיום.
תשובה ) =The Pigeon Classics and other literature About Birds :(2ספר היונים הקלאסי
ויצירות ספרותיות אחרות על ציפורים.
תשובה ) =Sun Mi and the Beijing Pigeon Association :(3סון מי ואגודת היונים של ביג'ינג.
תשובה ) =A History of Pigeon Racing in China :(4היסטוריה של מירוצי יונים בסין.
תשובה ).(1
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