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 (8-1)שאלות 
 

1. The city of Kyoto was the capital of Japan from 794 until 1868, when the 

government was moved to Edo. 

(1) label - תווית, תג 
(2) member -  חבר 

(3) capital - )בירה )עיר בירה 
(4) entrance - כניסה 

 , כאשר הממשלה עברה לעיר אדו.1868עד  794יפן משנת  בירתהעיר קיוטו הייתה : תרגום

 (.3תשובה )
 

2. In the 1960s, Nelson Mandela was arrested for anti-apartheid activities and 

sentenced to life in prison. 

(1) package - חבילה 

(2) prison - כלא 

(3) bullet - קליע 
(4) border - גבול 

 ת(,אפרטהייד )הפרדה בין גזעינגד , נלסון מנדלה נעצר בעקבות פעילויות 60-בשנות ה תרגום: 
 .בכלאמאסר עולם ונשפט ל

 (.2תשובה )
 

3. The traditional Japanese diet is rich in fish, an important source of protein.  

(1) source - מקור 
(2)  - secretסוד 
(3) sense - חוש 
(4) scene - סצנה 

  חלבונים חשוב. מקור)שהם(  בדגים, עשירההיפנית המסורתית תזונה ה: תרגום

 (.1) תשובה
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4. Marine snails are more plentiful than land snails. 

(1) Remote - רחוק, מרוחק 
(2) Marine - ימי 
(3) Annual - שנתי 
(4) Official - רשמי 

 יותר מחלזונות יבשתיים. קיימים בשפע, ימייםחלזונות  תרגום:

 (.2תשובה )
 

5. French author Alexandre Dumas was opposed to all forms of social injustice and 

devoted his life for improving conditions for the poor. 

(1) inclusion - הכללה 
(2) injustice - אי צדק 
(3) innocence – חפותתמימות ; 
(4) inaccuracy - חוסר דיוק 

חברתי, והקדיש  צדק-איהסופר הצרפתי אלכסנדר דיומא, התנגד לכל הצורות של  :תרגום
 את חייו לשיפור מצב העניים.

 (.2תשובה )
 

6. The Flemings of northern Belgium speak Dutch whereas the Walloons in the south 

speak French. 

(1) therefore - לכן 
(2) whereas - ואילו 
(3) moreover - בנוסף לכך 
(4) unless -  אלא אם 

  ברים צרפתית.והוולונים בדרום ד ואילולגיה הם דוברי הולנדית, הפלמינגים מצפון ב: תרגום

 (.2) תשובה
 

7.  Oscar-winning actor Kevin Spacey was appointed professor of contemporary 

theatre at Oxford University in 2008. 

(1) appointed -  ממונה, מצויד 
(2) assembled - אסף, קיבץ 
(3) applauded - הריע, שיבח 
(4) assumed -  ,הניח הנחה/ שיער השערהבדוי 

מודרני עכשווי/לפרופסור לתיאטרון  התמנההשחקן זוכה האוסקר קווין ספייסי  :תרגום
 .2008באוניברסיטת אוקספורד, בשנת 

 (.1) תשובה
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8. Benito Mussolini sought to recreate in modern Italy the military might 
of ancient Rome. 

(1)  bulk- גודל, מרבית 
(2) might - עוצמהכוח , 
(3)  fraud- נוכל, רמאי 
(4)  void- ריק 

 הצבא של  עוצמת בניטו מוסוליני ביקש לשחזר באיטליה המודרנית את :תרגום
 רומא העתיקה.

 (.2) תשובה
 

 

(12-9 שאלות)

9.  Beethoven's house in Bonn has been turned into a museum. 

 נהפך למוזיאון.)עיר במערב בגרמניה( של בטהובן בבון הבית : תרגום

 התשובה הנכונה. זו  של בטהובן בבון הוא כעת מוזיאון. ביתה :(1) תשובה

 בטהובן בבון היה קרוב למוזיאון.של  ביתה :(2) תשובה

אלא ביחס למוזיאון ית המשפט המקורי אינו עוסק במיקומו של הב, זו אינה נכונההתשובה ה
 .עובדה שהבית הפך למוזיאוןב

 בקרוב למוזיאון.יהפוך של בטהובן בבון ו תיייתכן שב :(3) תשובה

 למוזיאון.כבר שהמשפט המקורי מציין שהבית הפך כיוון מ, תשובה אינה נכונהה

 בית של בטהובן בבון היה פעם מוזיאון.ה: (4) תשובה

נאמר שהבית היה בעבר מוזיאון, אלא שהוא עומד להפוך , מכיוון שלא התשובה אינה נכונה
 בעתיד למוזיאון. 

 (. 1) תשובה
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10. .Mechanical clocks date from the 13th century. 

  .13-שעונים מכניים הם מהמאה ה :תרגום

 זו התשובה הנכונה. .13-השעונים המכניים הראשונים נוצרו במאה ה :(1) תשובה

 , כל השעונים היו מכניים.31-במאה ה: (2) תשובה

, 13-מכניים במאה ה כל השעונים היומציין ששכן המשפט המקורי אינו תשובה אינה נכונה, ה
 אלא רק שהתחילו לייצר אותם בתקופה זו. 

 , שעונים מכניים היו נפוצים.13-עד המאה ה: (3) תשובה

חותם של השעונים שכימידת שבמשפט המקורי לא מצוינת מכיוון תשובה זו אינה נכונה, 
 המכניים באותה תקופה, אלא רק עצם קיומם.

  עדיין קיימים. 13-מספר שעונים מכניים שנוצרו במאה ה :(4) תשובה

לא ניתן לדעת ההווה, ושום מידע לגבי לא מצוין במשפט המקורי תשובה זו אינה נכונה, שכן 
 המכניים קיימים גם כיום.שנוצרו האם השעונים לפיו 

 . (1) תשובה
 
 

11. The chytrid fungus has been implicated in the recent extinction of various frog 

species in Australia and Central America. 

של מיני צפרדעים באוסטרליה שונים  האירועי הכחדמספר מעורבת בפטריית הכיטריד  :תרגום
 ובאמריקה המרכזית, שהתרחשו לאחרונה.

 פטריית הכיטריד קשורה לשינויים באוכלוסיות של צפרדעים של  החדהכה: (1) תשובה
 אוסטרליות ומרכז אמריקאיות.

כחדה של מיני הצפרדעים, ולא מתייחס להמשפט המקורי כיוון שהמתשובה זו אינה נכונה, 
   הכחדה של הפטריות.ל

סטרליה שמינים מסוימים של צפרדעים יכולים לחיות רק באוהתגלה לאחרונה : (2) תשובה
 פטריית הכיטריד.במקום הימצאה של ואמריקה המרכזית, 

במשפט המקורי לא צוין שהצפרדעים מסוגלות לחיות אך ורק כיוון שמתשובה זו אינה נכונה, 
  באוסטרליה ובאמריקה המרכזית.

מספר מינים של צפרדעים באוסטרליה ובאמריקה המרכזית נכחדו לאחרונה,  :(3) תשובה
  זו התשובה הנכונה. למקושרת לנוכחות פטריות הכיטריד. תופעה אשר נחשבת

מספר מיני צפרדעים באוסטרליה ובאמריקה המרכזית נגועות במחלות שמקושרות  :(4) תשובה
 לפטריית הכיטריד.

הפטריות להכחדת קשורות כיצד לא מצוין במשפט המקורי כיוון שנכונה, מהתשובה הזו אינה 
 מיני הצפרדעים.

 (. 3) תשובה
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12. Boris Pilnyak's novels provoked the wrath of the Russian authorities.  

 הרשויות הרוסיות.של ם מספריו של בוריס פילניאק עוררו את זע :תרגום

  הרשויות הרוסיות אסרו את ספריו של פילניאק. (:1) תשובה

פרסום ספריו אלא , שכן במשפט המקורי לא צוין שהרשויות אסרו את התשובה הנכונהאינה זו 
  .רק שהם עוררו את זעמם

 ספריו של פילניאק תיארו את הרשויות הרוסיות בצורה לא מחמיאה.: (2) תשובה

, שכן במשפט המקורי לא תיארו את תוכן הספרים אלא רק מה התשובה הנכונהאינה זו 
 .התחושה שהם גרמו לרשויות הרוסיות

 ורתו על השלטון הרוסי.ספריו של פילניאק הביעו את ביק: (3) תשובה

, שכן במשפט המקורי לא נכתב כי בספרים הייתה ביקורת כלפי התשובה הנכונהאינה זו 
 השלטון. 

 זו התשובה הנכונה.  ספריו של בוריס פילניאק הרגיזו את הממשלה הרוסית.: (4) תשובה

 (. 4) תשובה
 

 

I(17-13 שאלות)

13. According to the text, female Anpopheles gambiae mosquitos are -  

 - הן "אנופלס גמביה "הלפי הטקסט, נקבות יתושי : תרגום

 נעבור על התשובות המוצעות:: פתרון

 : נמצאות רק באפריקה.  (1תשובה )

מלריה, שנגרמת ברובה מנקבות יתושי האנופלס, בטקסט מצוין שתשובה זו אינה נכונה.  
באופן נקבות האנופלס נמצאות באפריקה, אך לא מצוין ש ןרובכל שנה, ות מיתמיליון גורמת ל

 .באפריקה בלעדי

 מתרבות במספרים מדאיגים.: (2תשובה )

 התשובה אינה נכונה, שכן הפסקה אינה עוסקת בהתרבות היתושים.

 פחות נושאות מחלות מאשר הזכרים.: (3תשובה )

 יתושים נושאות פחות מחלות מזכרים. התשובה אינה נכונה.  בפסקה לא מצוין שנקבות 

 זו התשובה הנכונה. : נמשכות יותר לאנשים מסוימים מלאחרים.(4תשובה )

שמצוטט בפסקה, נקבות היתושים נמשכות לאנשים ששתו בירה יותר מלאחרים לפי מחקר 
 (. 3-6)שורות 

 (.4) תשובה
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14. The main purpose of the first paragraph is to introduce -  

  -הראשונה היא להציג הפסקה המטרה המרכזית של : תרגום

:  לאחר שהפסקה מציגה את המלריה ואת מספר האנשים שמתים ממנה.  הפסקה פתרון
העדפותיהן של נקבות היתושים של ( לגבי unusual angleשמציג זווית מיוחדת )מחקר מציגה 

מטרת הפסקה אות מחקר, ברור שמכיוון שהפסקה השנייה מפרטת את תוצאנשים מסוימים.  
 היא להציג מחקר עם זווית מעניינת. 

 (. 3) תשובה
 

15. The purpose of the experiment described in the second paragraph was to - 

 מטרת הניסוי אשר תואר בפסקה השנייה הייתה ל...: תרגום

. במחקר חולקו : בפסקה השנייה יש פירוט על המחקר שתואר בפסקה הראשונהפתרון
מתנדבים לשתי קבוצות, אחת ששתתה ליטר מים והאחרת ששתתה ליטר בירה. לפי תוצאות 

נעבור על התשובות  המחקר נקבות האנופלס נמשכו יותר לאלו ששתו ליטר בירה.  כעת
 המוצעות:

 זו התשובה הנכונה.  : לקבוע האם יתושים מעדיפים דם אשר מכיל אלכוהול.(1תשובה )

 .אנופלס גמביהמסוג ים : לאסוף יתוש(2תשובה )

בניסוי לא נאספו יתושים, אלא נבדקה מידת משיכתם לקבוצות נכונה, זו אינה התשובה ה
 שונות של אנשים. 

 : לחשוף יתושים לדולו.(3תשובה )

.  דולו, על פי הפסקה, הי אסוג הבירה ששתו המתנדבים.  המטרה אינה תשובה זו אינה נכונה
, אלא לאלכוהול שהבירה מכילה, ולבדוק את דולו באופן ישירבירה לים לחשוף את היתוש

 .מידת המשיכה של היתושים לדם המכיל אלכוהול

 : לבחון את התנהגות היתושים בבורקינה פאסו.(4תשובה )

כיוון שאמנם הניסוי בוצע בבורקינה פאסו, אולם היתושים הללו אינם תשובה זו אינה נכונה, מ
 בבורקינה פאסו.די נמצאים באופן בלע

 (. 1) תשובה
 

16. According to the last paragraph, drinking beer _____ mosquito bites. 

 האחרונה, שתיית בירה ____ עקיצות יתושים. לפי הפסקה : תרגום

: לפי הפסקה האחרונה העובדה ששתיית בירה מגדילה את הפגיעות לעקיצות יתושים פתרון
 ריכת האלכוהול באזורים ששורצים במלריה.   מטרידה לאור העלייה בצ

 נעבור על התשובות המוצעות:כעת, 

 לעתים נדירות מובילה ל...: (1תשובה )

לאדם עם  יותרשהיתושים נמשכים במפורש מצוין בפסקה כן ש, זן אינה התשובה הנכונה
 אלכוהול בדמו.

  הופכת אדם למודע יותר ל...: (2תשובה )

 לשתיית האלכוהול אין קשר למודעות לעקיצות היתושים.תשובה זו אינה נכונה, 

  נכונה.התשובה זו ה.  : מגדילה את הסיכויים לקבל(3תשובה )
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 יכולה להגן מפני...: (4תשובה )

 ששתיית אלכוהול מושכת את היתושים.מצוין במפורש תשובה זו אינה נכונה, בטקסט 

 (. 3) תשובה
 

17. According to the text, mosquitoes - 

  לפי הטקסט, יתושים...: תרגום

 נעבור על התשובות המוצעות:: פתרון

 רק בני אדם.נושכים/עוקצים : (1תשובה )

 .נכתב כי יתושים עוקצים רק בני אדםבטקסט לא , נכונהתשובה זו אינה 

 קצרים.יש להם חיים : (2תשובה )

 .אורך החיים של היתושיםכלל בהטקסט לא עסק תשובה זו אינה נכונה, 

 נכונה.  ההתשובה  זו  : ניזונים מדם.(3תשובה )

 באפריקה.ביותר הם מסוכנים : (4תשובה )

 טקסט.ה כלל בלא נטענזו טענה . תשובה זו אינה נכונה

 (. 3) תשובה
 

I I(22-18 שאלות)

18. An appropriate title for the text would be - 

  -כותרת הולמת לטקסט תהיה : תרגום

 זו יש לפתור רק לאחר שפתרנו את יתר השאלות לגבי הטקסט.  : שאלהפתרון
 נסכם את הפסקאות השונות: 

שהיה הקמת מפעל גומי אשר יספק את כל הצרכים הראשונה מתואר פורד והחזון שלו בפסקה 
  של תעשיית המכוניות שהקים.

  חוסר ההסתמכות על מומחים. :יקטהסיבות לכישלון הפרואחת מת וארתהשנייה מבפסקה 
עובדים ההתנאים שנכפו על  :קטוירת מתוארות סיבות נוספות לכישלון הפישיבפסקה השל
  אים.ם לתנחוסר ההסתגלות של העובדים האמריקאי, הברזילאיים

לממשלה הברזילאית באחוז אחד מכירתו  –ויקט ו של הפרהפסקה הרביעית מתארת את סופ
 למהסכום שהושקע בו, לאחר שלא נוצל שום חתיכת 

 נעבור על התשובות המוצעות:

 זו התשובה הנכונה. : הניסוי הנוראי של הנרי פורד.(1תשובה )

  פורד, הרי שתשובה זו מתאימה. שערך  ניסויההקטע כולו מתאר את כישלון  לך כרולאשמכיוון 

 ההישג הגדול ביותר של הנרי פורד.: (2תשובה )

בסופו , שהרי הישגכקמת המפעל באמזונס לתאר את הברור שלא ניתן תשובה זו אינה נכונה, 
 , פורד לא הרוויח כלום ולא השיג דבר מהניסוי שלו.של דבר

 הנרי פורד שינה את תעשיית הגומי.יצד כ: (3תשובה )

  ., אלא נכשלגומילל את תעשיית הכלא שינה בטקסט הניסוי שתואר , התשובה אינה נכונה
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  פורדלנדיה: סביבת העבודה האידיאלית.: (4תשובה )

   שסביבת העבודה לא הייתה טובה כלל.התשובה אינה נכונה, מאחר שמתואר בטקסט 

 (. 1) תשובה
 

19. According to the first paragraph, Ford - 

  -לפי הפסקה הראשונה, פורד : תרגום

 נעבור על התשובות המוצעות:

 התשובה הנכונה. זו .הפך את המכוניות לזמינות עבור האמריקאים :(1תשובה )

 Henry Ford revolutionized American society by mass"נכתב:   1-2בשורות 

producing low-priced automobiles" 

 יצר את המכונית האמריקאית הראשונה.: (2תשובה )

 המכונית האמריקאית הראשונה..  בפסקה לא הוזכר מי ייצר את תשובה זו אינה נכונה

 בברזיל.ביותר בנה את המטע הגדול : (3תשובה )

למטעים אחרים בברזיל, לכן פורד בנה המטע שווים בפסקה בין לא מש תשובה אינה נכונה. ה
 .בברזיל הגדול ביותרהמטע היה לדעת האם לקבוע ניתן לא 

 הסכים לחלוק את רווחיו עם עובדיו. (:4תשובה )

מי שאמור היה לקבל נתח ברווחים הייתה  בטקסט.הוזכרה תשובה זו אינה נכונה, טענה זו לא 
 הממשלה הברזילאית. 

 (.1) התשוב
 

20. In line 10, "neglected" could best be replaced by -  

  –" )מוזנח( במילה neglected, אפשר להחליף את המילה "10בשורה : תרגום

הפסקה מתחילה בתיאור הפרויקט ככישלון, ממשיכה בתיאור פורד כמי שהיה ידוע  :פתרון
. מכאן  neglected to hireי הוא לשמצה בחוסר האמון שהיה לו במומחים, ואז בהמשך נאמר כ

 שסביר כי פירוש המילה הוא "נכשל, לא הצליח". 

 תכנן - planned: (1תשובה )

 נכשל, לא הצליח - failed: (2תשובה )

 הסכים - agreed: (3תשובה )

 איים - threatened: (4תשובה )

 (. 2) תשובה
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21. The main purpose of the third paragraph is to - 

  -היא המטרה העיקרית של הפסקה השלישית   :גוםתר

: הפסקה השלישית מתארת את סיבות נוספות מעבר לאלו שנזכרו בפסקה השנייה, פתרון
 נעבור על התשובות המוצעות:לכישלון של הפרויקט. 

 להשוות את תנאי העובדים הברזילאיים של פורד לתנאי העובדים האמריקאים.: (1תשובה )

העובדים האמריקאים אינה משווה בין התנאים של פסקה הנכונה, שכן תשובה זו אינה 
 ., אלא מפרטת על הקשיים של כל אחד מסוגי העובדיםלברזילאיים

 מטע של פורד.הנוהל כיצד להסביר : (2תשובה )

תשובה אינה נכונה, שכן הפסקה עוסקת יותר בהשלכות של ההחלטות הניהולית על העובדים ה
 .צמהדרך הניהול עבמאשר 

 זו התשובה הנכונה.: לדון בקשיים שאיתם התמודדו עובדי פורדלנדיה. (3תשובה )

 לתאר את העיירה שפורד בנה ביערות הגשם.: (4תשובה )

שורה אחת, פני על העיירה הוא קצר מאוד קצר של תיאור כיוון שיש תשובה אינה נכונה, מה
התרבות האמריקאית לא , אולם ריקאיתמהייתה אשנבנתה עיירה הכי  ומרלה במטרה זוגם 

 .התאימה לעובדים הברזילאיים

 (. 3) תשובה
 

22. Which of the following is not stated in the last paragraph? 

 בפסקה האחרונה? מוצהר וינאהבאים מה מ: תרגום

 נעבור על התשובות המוצעות:: פתרון

 זו התשובה הנכונה. שנים. 17: פורד ניסה למכור את פורדלנדיה במשך (1תשובה )

ניסה וא לא נכתב כי השנים בעיירה, אך  17מיליון דולר במשך  20ורד השקיע פ ,הפסקהלפי 
 למכור אותה במהלך תקופה זו. 

 ורדלנדיה במכוניות של פורד.גומי מפלא נעשה שימוש ב: (2תשובה )

חתיכת גומי אחת נעשה שימוש אפילו בלא כי נכתב בסוף הפסקה נכונה, שכן ינה אהתשובה 
 (26-27שורות ) במכוניות של פורדמפורדלנדיה 

 הממשלה הברזילאית הפכה לבעלי פורדלנדיה.: (3תשובה )

את פורדלנדיה לממשלה בסופו של דבר פורד מכר שכתב נכן בפסקה שתשובה זו אינה נכונה, 
 .(24-25שורות ) עיהשקש סכוםהמבאחוז  הברזילאית

 פורד בזבז הרבה מאוד כסף על פורדלנדיה.: (4תשובה )

 .(24שורה ) מיליון דולרים בפורדלנדיה 20נכתב כי פורד השקיע כיוון שאינה נכונה, מתשובה ה

  (.1) תשובה
 

 

 


