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 (8-1)שאלות 
 

1. The movie Sleepless in Seattle was filmed on location in Seattle, Washington. 

 (1) fought - נלחם 
(2) fixed - תיקן/קבוע 

(3) flown - טס/מועף 
(4) filmed - הוסרט/צולם 

 בסיאטל, וושינגטון. צולםנדודי שינה בסיאטל   הסרט: תרגום

 (.4תשובה )
 

2. The chess term "checkmate" probably comes from the Persian phrase shah mat, 

meaning "the king is defeated." 

(1) quiz - חידון/בוחן 
(2) beach - חוף 
(3) collar - קולר/צווארון 
(4) phrase - ביטוי/משפט 

, שמשמעותו היא "המלך shah matהפרסי  ביטויהמונח "שחמט" מגיע כנראה מהתרגום: 
 .מובס"

 (.4תשובה )
 

3. Louis Armstrong, who was an exceptionally gifted musician, is considered the 

most outstanding trumpeter in the history of jazz. 

(1) current – נוכחי/שוטף/עכשווי 
(2) gifted – מוכשר/מחונן 
(3) decent – הגון/הוגן/נאות 
(4) required - דרוש 

הכי מצוין  trumper-במיוחד, נחשב ל מוכשריקאי לואי ארמסטרונג, שהיה מוז: תרגום
 בהיסטוריה של המוזיקה. 

 (.2) תשובה

Trumpeter -  לשם הפתרוןמילה הפירוש מה חצוצרן. אין צורך לדעת 
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4. In 1990, tennis player John McEnroe was disqualified from a Grand Slam 

tournament for behaving in an inappropriate manner. 

(1) disqualified - פסול 
(2) disclosed - גילה 
(3) disfigured - לכער/להשחית צורה 
(4) disarmed - מנוטרל 

מטורניר הגראנד סלאם בשל התנהגות לא  נפסל, שחקן הטניס ג'ון מקנרו 1990בשנת  תרגום:
 ./מתאימהראויה

 (.1תשובה )
 

5. Most forest fires cannot be extinguished without the aid of helicopters. 

 

(1) articulated - /תהגולמבוטא כהלכה 
(2) smuggled - מוברח 
(3) intimidated - מאוים 
(4) extinguished - מכובה/כבוי 

 ללא עזרת הליקופטרים. מכובותמרבית שריפות היער לא יכולות להיות  :תרגום

 (.4תשובה )
 

6. The Louvre Palace was built on the site of a 12th-century fortress erected by King 

Philippe Auguste to defend the city of Paris. 

(1) mosaic - פסיפס 
(2) fortress - מצודה/מבצר 
(3) commotion - רחש/המולה 
(4) shortage - מחסור/גרעון 

אוגוסט במאה המלך פיליפ על ידי  מצודההלובר נבנה באתר בו הוקמה  ארמון: תרגום
  כדי להגן על העיר פאריז. 12-ה

 (.2) תשובה
 

7. In infants and young children, gender affects the rate of physical growth so slightly  

that it is of no significance. 

(1) slightly - מעט/קצת/קלות 
(2) typically - בצורה אופיינית 
(3) personally - שיבאופן אי 
(4) frequently - לעיתים קרובות 

משפיע על שיעור הגדילה )המין של האדם( בפעוטות ובילדים קטנים, המגדר  :תרגום
 שאין לו שום חשיבות., עד מועטהפיזית באופן כה 

 (.1) תשובה
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8. Before a vaccine against smallpox was developed, millions of people succumbed 

to the dreaded disease. 

(1  )  succumbed- נכנעו 
(2) gravitated -  ח הכבידה(וכ –נמשכו )מלשון גרביטציה 
(3)  transgressed- חטאו/פשעו 
(4)  commenced- לויחתה 

 למחלה המפחידה. נכנעולפני שהחיסון נגד "משהו" פותח, מיליוני אנשים  :תרגום

smallpox -  .אינה קריטית לפתרון השאלה., כמובן שידיעת הפירוש למילה זו אבעבועות 

 (.1) תשובה
 

 

(12-9 שאלות)

9. Karl Marx, an opinionated and arrogant man, had many admirers but few friends. 

 ויהיר, היו מעריצים רבים אך מעט חברים.לקארל מארקס, אדם עקשן בדעותיו  : תרגום

רבים העריצו את קארל מארקס, אדם בעל דעות חזקות ולא צנוע בעוד שאנשים  :(1) תשובה
 זו התשובה הנכונה.  כלל, לא היו לו חברים רבים.

החברים של קארל מארקס העריצו אותו בדרך כלל, אך חשבו שהוא היה יותר מדי  :(2) תשובה
 גלוי לב ויהיר.

בו חבריו של מארקס לא עסק בשאלה מה חשהמשפט המקורי , מכיוון שתשובה זו אינה נכונה
רבים לעומת ) היה מארקס ומה היה היחס בין מספר מעריציו למספר חבריואלא מי  אודותיו
 .מעטים(

אנשים רבים התייחסו לקארל מארקס בכבוד, והם העריצו אותו גם בשל רעיונותיו  :(3) תשובה
 וגם בשל הביטחון העצמי שלו.

 ק בסיבות להערצה של קארל מארקס.  עוסאינו המשפט המקורי תשובה זו אינה נכונה, 

על אף שקארל מארקס היה אדם מריר ולא סובלני, מעטים מחבריו וממעריציו היו : (4) תשובה
 מוטרדים מכך.

המשפט המקורי לא דן בתחושות של המעריצים והחברים לגבי תכונות התשובה אינה נכונה, 
 , לחברים רקמתייחסת  w""feבמשפט המקורי המילה כמו כן של קארל מארקס.  האופי 

 בתשובה זו המילה מתייחסת גם לחברים וגם למעריצים.  

 (. 1) תשובה
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10. The incidence of traffic accidents involving young drivers increases in direct 

proportion to the number of passengers in the car.  

מספר נהגים צעירים עולה ביחס ישר למעורבים אשר בהם שכיחות תאונות הדרכים  :תרגום
 ברכב. הנוסעים 

 של הנהגים המעורבים. גילאיםשכיחות תאונות הדרכים עולה ביחס ישר ל :(1) תשובה

 גיל הנהגיםעסק בקשר בין תאונות הדרכים לבין לא המשפט המקורי התשובה אינה נכונה.  
  . מספר הנוסעיםאלא ל

טים להיות מעורבים ביותר תאונות דרכים רציניות במידה שהם נהגים צעירים נו: (2) תשובה
 לבד ברכב.

נוסעים  יותרככל שיש , שלפיו המשפט המקורי עסק ביחס ישרתשובה זו אינה נכונה, שכן 
נהגים צעירים.  תשובה זו סותרת את   יםרבומעבה שכיחות תאונות הדרכים ש עולהברכב, כך 

 .   ולה ככל שמספר האנשים ברכב קטן יותר, שכן לפיה השכיחות עהמשפט המקורי

 של תאונה עולה. הככל שיש יותר אנשים ברכב עם נהג צעיר, הסיכוי להתרחשות: (3) תשובה

לנוסעים במכונית )נוסעים שאינם הנהג( יש יותר סיכוי להיפגע בתאונת דרכים,  :(4) תשובה
  במידה שהנהג הוא צעיר.

הפרדה בין כל מקורי עסק בסבירות לתאונת דרכים, ללא המשפט התשובה זו אינה נכונה, שכן 
בתאונה אלא בסיכוי להתרחשותה של  להיפגע, וכן לא עסק בסיכויים הנהג לשאר הנוסעים

 תאונה. 

 (. 3) תשובה
 
 
11. Americans tend to overestimate the role of individualism in their country's 

economic past. 

בעבר הכלכלי של  םלתפקיד האינדיבידואליז הערכת יתרוטים לעשות אמריקאים נ :תרגום
 מדינתם.

מלא תפקיד גדול בעבר הכלכלי של אמריקה, למרות מה  םהאינדיבידואליז: (1) תשובה
 שאמריקאים רבים חושבים.

 תפקיד הכלכליאת ה חסרב וכיהערמשפט זה האמריקאים תשובה זו אינה נכונה, מכיוון שלפי 
 .  הערכת יתר והמשפט המקורי הם עשלפי , ואילו ליזםשל אינדבידוא

 לכלכלת מדינתם יותר כחשוב  םבעבר, האמריקאים תפסו את האינדיבידואליז: (2) תשובה
   היום.מאשר 

תשובה זו אינה נכונה, בתשובה זו מתייחסים ליחס של האמריקאים לאידבידואליזם כיום 
חסם של האמריקאים כיום להשפעה של התייחס לימשפט המקורי לעומת העבר, בעוד שה

 של ארצם.  עבר הכלכליה להאינדבידואליזם ע

האמריקאים מאמינים עכשיו שהאינדיבידואליזם, שפעם השפיע על כלכלת  :(3) תשובה
 מדינתם, לא קיים יותר. 

האמריקאים את יתר של הבהערכת עסק המשפט המקורי תשובה זו אינה נכונה, שכן 
 ם שלו.  יקינטען שהוא אינו לא האינדיבידואליזם, ו

לעיתים קרובות, האמריקאים חושבים שהאינדיבידואליזם שיחק תפקיד גדול  :(4) תשובה
זו   יותר בעבר הכלכלי של המדינה שלהם, מאשר התפקיד שהוא מילא בפועל.

 התשובה הנכונה.

 (. 4) תשובה
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12. Uneasy lies the head that wears a crown. (Shakespeare, Henry IV, Part 2) 

)שייקספיר, הנרי הרביעי, חלק   נמצא במצב של אי נוחות. –מי שחובש כתר על ראשו  :תרגום
2) 

 למי ששולט יש דאגות רבות.: תמצית

 התשובה הנכונה. זו  לשליט יש דאגות רבות. (:1) תשובה

 לא כל השליטים יורשים את התארים שלהם.: (2) תשובה

לא לדרך שבה הם זכו במעמדם, ולכן שליט יחיד וגות שיש לדאהתייחס להמשפט המקורי 
 התשובה נפסלת.

 המלוכה לא תמיד ראויה לכתר.: (3) תשובה

בשאלת האם השליט, ולא של  יוהמשפט המקורי דן בדאגותתשובה זו אינה נכונה, מכיוון ש
 ראוי או לא ראוי למלוכה.  הוא 

 ים מסוייגים.מלכים גדולים הם לעיתים קרובות אנש: (4) תשובה

 המשפט המקורי דן בדאגות השליט, ולא בתכונות האופי שלו.  תשובה זו אינה נכונה, שכן 

 (. 1) תשובה
 

 

I(17-13 שאלות)

13. The main purpose of the first paragraph is to - 

 -המטרה המרכזית של הפסקה הראשונה היא ל : תרגום

, ומציגה את התושבת במיוחד עיירה עם אוכלוסיה זעירה -מונווי ב עוסקתהראשונה הפסקה 
 היחידה שלה.

 :המוצעות התשובותעל נעבור 

 זו התשובה הנכונה.  .להציג את מונווי ואת התושבת היחידה שלה: (1תשובה )

 לדון בחייה של אלזי איילר  :(2תשובה )

 נפסלתהתשובה , הרי שבחייה של אלזיכלל הפסקה לא דנה מכיוון ש

 לתאר תמרור לא רגיל: (3תשובה )

 התשובה נפסלת.התמרור הוא הפתיח שאחריו מפרטים אודות העיירה, ולכן 

 להציג את העיירה הקטנה ביותר בארה"ב : (4תשובה )

 העיירה הקטנה ביותר בארה"ב. תשובה זו אינה נכונה, שכן מונווי אינה 
 :ב אחד בלבדכי יש עיירות נוספות שבהן תושנכתב  3-2בשורות 

 "the town is one of a handful of places in the United States with only one resident." 

 (. 1) תשובה
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14. It can be understood from the second paragraph that the promise on the tavern's 

sign is not hard to keep because -  

רשומה על השלט של אשר לקיים את ההבטחה לא קשה ניתן להבין מהפסקה השנייה ש: תרגום
 -הפונדק כי 

בפסקה השנייה מצוין שהפונדק של אלזי הוא הפונדק היחיד בסביבה.  לפיכך, קל : פתרון
 "הבירה הקרה ביותר בעיר". –לקיים את ההבטחה שרשומה על השלט שלו 

((, בגל 1אינה בגלל מספר הלקוחות )תשובה )שלט ההסיבה שקל לקיים את ההבטחה על גבי 
((, או בגלל קיומם או אי קיומם של חוקים מסוימים 2העדפותיהם של הלקוחות )תשובה )

, אשר בגללו הבירה שאלזי מגישה היא בוודאות הבירה חוסר התחרותבשל אלא ((, 3)תשובה )
 .הקרה ביותר בעיר

 (. 4) תשובה
 

15. The third paragraph mainly discusses the _____ Monowi - 

 הפסקה השלישית דנה בעיקר ב_____ מונווי: תרגום

יה, הכלכלה שלה, התמעטות יבהיסטוריה של מונווי )גודל האוכלוסהפסקה עוסקת : פתרון
 התושבים עם הזמן(.

 נעבור על התשובות המוצעות:

 .שווקים/כלכלה – markets in :(1תשובה )

 אך זה  אינו נושא הפסקה. בקצרה, של העיר את הכלכלה ה בקצרהפסקה מתארת אמנם 

 האנשים שהקימו  – people who founded :(2תשובה )

 העיירה.  כלל באנשים אשר הקימו את הפסקה לא עוסקת תשובה זו אינה נכונה, שכן 

 זו התשובה הנכונה.  .ההיסטוריה של – history of: (3תשובה )

 שני התושבים האחרונים  – nts oflast two reside: (4תשובה )

, אך זה אינו נושא הפסקה, ולכן בקצרה בסוף הפסקה מצויניםשני התושבים האחרונים אמנם 
 התשובה נפסלת.

 (. 3) תשובה
 

16. According to the third paragraph, Monowi - 

  - מונווי, השלישיתלפי הפסקה : תרגום

מונווי, ומציינת במיוחד את גודל  הפסקה השלישית עוסקת בהיסטוריה של: פתרון
 150-ה מעולם לא מנתה יותר מינכתב שהאוכלוסי 12ה הזערורי שלה.  בשורה יהאוכלוסי
 (."the population never exceeded 150" תושבים )

 :נעבור על התשובות המוצעות

 הייתה פעם עיר חקלאות גדולה. :(1תשובה )

 לגבי מרכזיות תחום החקלאות במונווי.  ינה דבר תשובה זו אינה נכונה, שכן הפסקה לא צי

 . 1902קיבלה לראשונה שירות מסילות ברזל בשנת : (2תשובה )

מתי היא חוברה  מצוין, אך לא 1902העיר הוקמה בשנת תשובה זו אינה נכונה, אמנם מצוין כי 
 לרשת מסילות הברזל.  
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 .70-עשירה עד לשנות ה עיירההייתה : (3תשובה )

, אלא שעד הכלכלי של העיירה הדבר לגבי מצב מצויןבפסקה לא זו אינה נכונה, שכן תשובה 
 האוכלוסייה התדלדלה עד לשלב שתנועת הרכבות הופסקה.  7-שנות ה

 זו התשובה הנכונה.  תושבים. 150-מעולם לא הכילה יותר מ: (4תשובה )

 (. 4) תשובה
 

17. It can be understood from the last paragraph that Elsie -  

  -אלזי ש האחרונהלהבין מהפסקה  ניתן: תרגום

 הפסקה האחרונה מתארת את חייה של אלזי, ואת רצונה להמשיך לחיות בעיירה.: פתרון

 נעבור על התשובות המוצעות:

 זו התשובה הנכונה.  .מתכננת להישאר במונווי: (1תשובה )

 .לא רוצה להמשיך לתפעל את הפונדק: (2תשובה )

 .לפונדק אלזייחסה של עוסקת באינה הפסקה ה זו אינה נכונה, שכן תשוב

 .רוצה להתחתן שוב: (3תשובה )

 הרומנטיות של אלזי.  יה עוסקת במשאלותאינה הפסקה התשובה אינה נכונה, שכן 

 .רצתה פעם לעזוב את מונווי: (4תשובה )

 ובה נפסלת.התשכי אלזי רצתה או רוצה לעזוב את העיירה, ולכן פסקה לא נטען ב

 (. 1) תשובה
 

I I(22-18 שאלות)

18. The main purpose of the first paragraph is to - 

 - היא ל הפסקה הראשונההמטרה המרכזית של : תרגום

שאור השמש  – 1977הפסקה הראשונה מתארת את הפרדיגמה ששלטה במדע עד לשנת : פתרון
בכך שחיים יכולים להתקיים במעמקי  הוא חיוני לחיים.  לפיכך, המדענים לא האמינו

הטכנולוגיה אפשרה להם לחקור את קרקעית האוקיינוס  1977האוקיינוס החשוכים.  רק בשנת 
 קודם לכן. ההפסיפי, ושם הם מצאו מערכת אקולוגית שלא הייתה ידוע

 נעבור על התשובות המוצעות:

 זו התשובה הנכונה..  ההייתה כה מפתיע 1977להסביר מדוע התגלית של שנת  :(1תשובה )

 להגדיר את תהליך הפוטוסינתזה: (2תשובה )

מגדירה , וכן הפסקה אינה הפסקהתשובה זו אינה נכונה, שכן זו אינה מטרתה המרכזית של 
 (.  "driven by sunlight's energy" – 3את התהליך, אלא רק מסבירה כיצד הוא מונע )שורה 

 חוקרים את קרקעית האוקיינוסלהראות כיצד גיאולוגים : (3תשובה )

, אלא עוסקת מפרטת כיצד הגיאולוגים עושים את עבודתםאינה הפסקה התשובה אינה נכונה.  
 בהשערה מסוימת אשר לאחרונה התגלה כי אינה נכונה. 

  לתאר את המערכת האקולוגית שליד איי הגלאפגוס: (4תשובה )

ק מציינת , ומכל מקום היא רהפסקה התשובה אינה נכונה, שכן זו אינה מטרתה עיקרית של
 את קיום המערכת האקולוגית, ולא מתארת אותה.  

 (. 1) תשובה
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19. It can be inferred from the "photo" in "photosynthesis" (line 3) means – 

  -שהכוונה בתחילית "פוטו" ב"פוטוסינתזה" היא אפשר להסיק : תרגום

יות של אור השמש לקיום החיים, ומסבירה שתהליך הפסקה הראשונה עוסקת בחיונ: פתרון
(.  ניתן "driven by sunlight's energy" – 3הפוטוסינתזה מונע על ידי אור השמש )שורה 

 להסיק שה"פוטו" במילה "פוטוסינתזה" קשור לאור השמש.

 נעבור על התשובות המוצעות:

 זו התשובה הנכונה..  אור מהשמש: (1תשובה )

 רה לצמחיםקשו: (2תשובה )

 תהליך הפוטוסינתזה קורה בצמחים, אבל המילה "פוטו" לא קשורה אליהם.  התשובה נפסלת.

 היא תוצר עקיף: (3תשובה )

ביחס לתהליך הפוטוסינתזה, שמשפיע באופן  2בשורה  מצוינת ("indirect")המילה "עקיף" 
התשובה שלו, ולכן  קשורה לתהליך עצמו, אלא להשפעותהמילה אינה עקיף על בעלי החיים.  

 נפסלת. 

 היא תהליך עבור (:4תשובה )

צריכה לתאר חלק  "photo"המילה "פוטוסינתזה" כולה מתארת תהליך כלשהו, ולכן התחילית 
 ממנו.  התשובה נפסלת.

 (.1) תשובה
 

20. According to the second paragraph, the bacteria near hydrothermal vents -  

  - יה, הבקטריה ליד נביעות חמותישנלפי הפסקה ה: תרגום

עות החמות.  הפסקה מתארת הפסקה השנייה מתארת את צורות החיים ליד הנבי: פתרון
נקרא אשר רעילים לאוכל באמצעות תהליך הכימיקלים בקטריה אשר הופכת את ה

 .(14-13)שורות  כימוסינתזה

 נעבור על התשובות המוצעות:

 האחרות שנמצאות על קרקעית האוקיינוסתלויה בצורות החיים : (1תשובה )

בפסקה נאמר שצורות החיים האחרות תלויות בבקטריה, ולא תשובה זו אינה נכונה, מכיוון ש
 ההיפך.  

 היא קטנה מכל אורגניזם אחר על כדור הארץ :(2תשובה )

גודל הבקטריה ביחס לגודל של לגבי מידע נמסר כל פסקה לא תשובה זו אינה נכונה, שכן ב
 גניזמים אחרים.  אור

  לא יכולה לשרוד בסביבה אחרת: (3תשובה )

של הבקטריה, או את השרידות תנאי דבר לגבי הפסקה לא ציינה תשובה זו אינה נכונה, שכן 
 ת.  ואחר ותהקיום שלה בסביבאפשרויות 

 זו התשובה הנכונה..  מייצרת אוכל באמצעות כימוסינתזה: (4תשובה )

 (. 4) תשובה
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21. According to the last paragraph,  the giant tube worm - 

  -לפי הפסקה האחרונה, תולעת הצינור הענקית   :תרגום

תולעת שמעכלת את הבקטריה  -מתארת את תולעת הצינור הענקית הפסקה האחרונה : פתרון
, הפה שלה נעלם, וכל תהליך העיכול שלה מסתמך על תבגרתמאשר התולעת כבראשית ימיה.  

 יה.הבקטר

 סופגת את הבקטריה לאורך חייה.: (1תשובה )

 חייהתחילת בשהתולעת מעכלת את הבקטריה רק פסקה ן בזו אינה נכונה, שכן מצויתשובה 
 .(18שורה )

 חיה בעיקר ליד נביעות חמות: (2תשובה )

  אינה יכולה לחיות במקומות אחרים. לעתתוהשבפסקה לא נאמר דבר  זו אינה נכונה. תשובה 

  היא קריטית לשרשרת המזון בנביעות חמות: (3)תשובה 

קריטית לשרשרת המזון, ולא שתולעת  בקטריהשהכתב נפסקה אינה נכונה, שכן בהתשובה 
 לשרשרת המזון.   הצינור הענקית קריטית

 זו התשובה הנכונה..  יש לה פה רק כשהיא צעירה: (4תשובה )

 (. 4) תשובה
 

22. Which of the following statements cannot be inferred from the text?  

 יכול לנבוע כמסקנה מהטקסט? ינואמי מהמשפטים הבאים : תרגום

 נעבור על התשובות המוצעות: :פתרון

 .1977נביעה חמה התגלתה בקרקעית האוקיינוס הפסיפי בשנת : (1תשובה )

ה י, ובפסקה השני1977בפסקה הראשונה מתוארת מערכת אקולוגית חדשה שנתגלתה בשנת 
, הרי שזו אינה מהטקסט נובעהמשפט ש, מכיוון עה החמה היא חלק מהמערכתמתואר כי הנבי

 . תשובה הנכונהה

 נביעה חמה נמצאת בעיקר באיי הגלאפגוס.: (2תשובה )

בטקסט מתואר כי ניתן למצוא נביעה חמה באיי הגלאפגוס, אבל לא נמסר מידע לגבי השכיחות 
תשובה זו הרי שהמהטקסט, משפט הניתן להסיק את לא שכיוון משל הנביעה החמה בעולם.  

 הנכונה. 

 נביעה חמה מאפשרת לאורגניזמים לשרוד בחשכה מוחלטת.: (3תשובה )

גילו אפשרות חיים שלא הייתה ידועה קודם לכן,  1977מתואר שבשנת הראשונה בפסקה 
מכיוון בחשיכה מוחלטת(.  כלומר, אפשרות להתקיים אפשרות שלא מתבססת על אור השמש )

 התשובה נפסלת., הרי שהטקסטן מ נובעמשפט הש

 עה חמה מתרחשת כאשר מים חמים זורמים לאורך קרקעית האוקיינוס.נבי: (4תשובה )

 . 10-8, בשורות 2התשובה מצוינת בפסקה 

"hydrothermal vent – an opening from which water heated by volcanic activity 

beneath the seabed gushes out into the cold ocean water".  

 התשובה נפסלת.רי שהקסט, מהטהמשפט ניתן להסיק את שמכיוון 

  (.2) תשובה
 


