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(8-1)שאלות 

 

1. In Mexico, the East Pacific green turtle is valued not only for its meat but also for 

its medicinal properties. 

(1) because of - בגלל ה 
(2) except for - חוץ מ 
(3) in addition to - בנוסף ל 
(4) but also for - אבל גם ל/בגלל 

לא רק בגלל )רב( בעל ערך )נחשב( במקסיקו, הצב הירוק מהאוקיינוס השקט המזרחי : תרגום
 .תכונות המרפא שלו גם בגללאלא הבשר שלו 

 (.4תשובה )
 

2. Scientists can only speculate as to how life first began. 

(1) integrate - לשלב 
(2) speculate - לשער, להעריך 
(3) eliminate - לבטל 
(4) rotate - לסובב 

 חיים החלו לראשונה.כיצד  לשערמדענים יכולים רק תרגום: 

 (.2תשובה )
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3. The CN Tower in Toronto is a landmark that is visible for miles. 

(1) an exterior - חיצוני 
(2) an inventory - מלאי 
(3) a substance - חומר 

(4) a landmark - אבן דרך 

 .שניתן לראות ממיילים אבן דרךמגדל הסי אן בטורונטו הוא  תרגום:

 (.4) תשובה
 

4. In ancient Rome, a desultor was a circus entertainer who would leap from one 

galloping horse to another. 

(1) leap  - לקפוץ 
(2) flare - להבה, התלקחות 
(3) gloat - לשמוח לאיד 
(4) pose - תנוחה, להציג 

 .מסוס דוהר אחד לשני קופץברומא העתיקה, דלגן היה בדרן קרקס שהיה  תרגום:

 (.1תשובה )
 

5. During World War I, mystery novelist Agatha Christie worked as a nurse, tending 

the ill and injured. 

(1) preferring - מעדיף 
(2) declaring - מכריז 
(3) admitting - מודה 
(4) tending - מטפל, משרת לקוחות 

סופרת המסתורין אגטה כריסטי עבדה כאחות, , I-במהלך מלחמת העולם ה :תרגום
 .בחולים ובפצועים מטפלת

 (.4תשובה )
 

6.  The angora goat is bred mainly for its long, silky wool. 

(1) bred - )הרבה )להרבות בעלי חיים 
(2) swept - אטאיסחף, ט 
(3) bound - מוכרח, תחם 
(4) shrunk - התכווץ 

 הצמר הארוך והמשיי )רך כמשי( שלה.בגלל בעיקר  מגדליםעז האנגורה  את(): תרגום

 (.1) תשובה
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7. Sightings of the once-elusive great white shark have increased in recent years. 

(1) indignant - ממורמר 

(2) elusive - חמקמק 
(3) lucrative - רווחי 
(4) subordinate - אדם הכפוף למישהו אחר 

גדל בשנים  חמקמק)נחשב( שבעבר הכריש הלבן של  )מספר( התצפיות :תרגום
 .האחרונות

 (.2) תשובה
 

8. Large diamond deposits have been found in the Atlantic Ocean off the coast of 

southwest Africa. 

(1   )hurdles - )משוכות )ריצת משוכות 

(2) feuds - סכסוכים 
(3) equations - משוואות 
(4) deposits - מאגרים, פקדונות 

מערב -גדולים של יהלומים נמצאו באוקיינוס האטלנטי מול חופי דרום מאגרים :תרגום
 .אפריקה

 (.4) תשובה
 

 

(12-9 שאלות)

9. Humans cannot live without salt. 

 .בני אדם לא יכולים לחיות בלי מלח: תרגום

 .בכל מקום שאנשים גרים בו, יש מלח :(1) תשובה

התשובה אינה נכונה, שכן מדובר במסקנה.  בשאלות ניסוח מחדש אין להסיק מסקנות, 
 ובמקרה שלפנינו על אף שהמסקנה עשויה להיות נכונה, היא אינה בהכרח נכונה.  

 זוהי התשובה הנכונה. .אנשים צריכים מלח כדי לשרוד :(2) תשובה

 אנשים לא צריכים לאכול יותר מדי מלח.: (3) תשובה

אנשים אשר כמות המלח לא עסק בשאלה מה המשפט המקורי התשובה אינה נכונה, שכן 
 . בני אדם חייבים מלח כדי לחיותהצהיר כי צריכים לאכול, אלא רק 

  .אנשים מסוימים אוהבים מלח יותר מאחרים: (4) תשובה

אנשים האהבה של מידת השוואה בין כל משפט המקורי לא הייתה התשובה אינה נכונה, שכן ה
 . שונים למלח

 (. 2) תשובה
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10. Beauty is in the eye of the beholder. (Margaret Wolfe Hungerford) 

   .יופי הוא בעיני המתבונן :תרגום

.  במקרה שלפנינו, אם עיני משמעות המשפטבפתגמים מומלץ לחשוב בטרם ניגש לתשובות, מה 

לכל אדם .  יופי הוא עניין סובייקטיביהמתבונן הן ש"קובעות" את היופי, הרי שהכוונה היא כי 

 . משהועשויה להיות השקפה שונה לגבי יופיו של 

 .שונים של יופירבים ויש סוגים : (1) תשובה

, אלא שלכל אדם שונים של יופייש סוגים נטען כי משפט המקורי לא בהתשובה אינה נכונה, שכן 

 השקפה שונה לגבי יופי. 

 זו התשובה הנכונה. .יופי הוא עניין של דעה אישית: (2) תשובה

 .יופי אמתי הוא הנאה להתבוננות: (3) תשובה

  .יופיחזות/להתבונן במהנה לנטען כי משפט המקורי לא בהתשובה אינה נכונה, שכן 

 בכל אדם.יש לנסות למצוא יופי  :(4) תשובה

אלא שיופי הוא עניין , למצוא יופי בכל אחדנטען כי יש לא התשובה אינה נכונה, במשפט המקורי 

 של טעם אישי. 

 (. 2) תשובה
 
 

11. The kingdoms of England and Scotland were united in 1707 under the name Great 

Britain. 

 .תחת השם בריטניה הגדולה 1707-ממלכות אנגליה וסקוטלנד אוחדו ב :תרגום

 .1707-אנגליה וסקוטלנד נכבשו על ידי בריטניה הגדולה ב: (1) תשובה

על ידי טלנד ואנגליה וסקהתשובה אינה נכונה, שכן המשפט המקורי לא התייחס כלל לכיבוש 
 שלהן.  ודחיארק על מועד הבריטניה הגדולה אלא 

 באנגליה וסקוטלנד., בריטניה הגדולה הכירה 1707-ב: (2) תשובה

, בריטניה הגדולה הכירה באנגליההתשובה אינה נכונה, מכיוון שבמשפט המקורי לא נטען כי 
 . האיחוד של אנגליה וסקוטלנדתוצר היא שבריטניה הגדולה אלא 

 זו התשובה הנכונה., אנגליה וסקוטלנד צורפו ליצירת בריטניה הגדולה. 1707-ב :(3) תשובה

  , אנגליה וסקוטלנד היו חלק מבריטניה הגדולה.1707עד  :(4) תשובה

בריטניה נהפכו לחלק מאנגליה וסקוטלנד התשובה אינה נכונה, שכן לפי המשפט המקורי, 
 .1707ולא עד  1707-הגדולה רק ב

 (. 3) תשובה
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12. With an effectiveness that pacifists only dreamed of, geopolitical events have 

conspired to erode the economic appeal of the arms industry. 

עם יעילות שפציפיסטים רק חלמו עליה, אירועים גיאופוליטים חתרו לשחוק את  :תרגום
 של תעשיית הנשק. תהכלכלימשיכה ה

שתעשיית הנשק תסבול מקריסה כלכלית התאכזבו בעקבות הפציפיסטים שקיוו  :(1) תשובה
  .אירועים גיאופוליטים שאירעו לאחרונה

שהפציפיסטים התאכזבו מהאירועים.  נכתב לא במשפט המקורי תשובה זו אינה נכונה, 
למעשה, מהמשפט המקורי ניתן להסיק כי הפציפיסטים שמחו בשל האירועים שגרמו לשחיקה 

 . תעשיית הנשקשל 

 אירועים גיאופוליטים הפכו את תעשיית הנשק לפחות מושכים מבחינה כלכלית, : (2) תשובה
 זו התשובה הנכונה.עד למידה שפציפיסטים לא חשבו שאפשרית. 

ם עליהם יעל מספר גורמים גיאופוליטי בוססתעשיית הנשק משל העניין הכלכלי : (3) תשובה
 .פציפיסטים, לצערם הרב, לא יכולים להשפיע

על מה מבוסס העניין הכלכלי עסק כלל בשאלה משפט המקורי לא התשובה אינה נכונה, שכן ה
אם פציפיסטים יכולים או לא יכולים להשפיע הייתה התייחסות הכמו כן, לא . בתעשיית הנשק

 . רק נאמר שהם הופתעו לטובהאלא על אירועים אלה, 

תעשיית הנשק אבל, למרות תקוותם  גורמים גיאופוליטים משפיעים בדרך כלל על: (4) תשובה
 .של פציפיסטים, זה לא גרם לתעשייה לסבול מהפסדים כלכליים

לתעשיית הנשק  גרמולפי המשפט המקורי הגורמים הגיאופוליטים התשובה נפסלת, שכן 
אם גורמים עסק בשאלה הלא המשפט המקורי בנוסף,  לסבול מהפסדים כלכליים. 

 הנשקעל תעשייה  כללבדרך משפיעים גיאופוליטיים 

 (. 2) תשובה
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I(17-13 שאלות)

13. An appropriate title for this text would be - 

 – כותרת מתאימה לקטע זה תהיה: תרגום

 :המוצעות התשובותעל נעבור : פתרון

 חתולים מתקשרים כיצדם: מישפ: (1תשובה )

מתקשרים חתולים עוסקת בדרך שבה פסקה האחרונה בקטע תשובה זו אינה נכונה.  אמנם ה
זו אינה , ולכן שימוש בשפם לתקשורתהיחידה שעסקה בפסקה ולם זו האבאמצעות השפם, 

 . כותרת מתאימה לקטע

 שפם חתול: מחקר שנערך לאחרונה :(2תשובה )

  מחקר שנערך בנוגע לשפם חתול.כל בקטע לא הוצג תשובה זו אינה נכונה, 

 הרצפטור הסנסורי על שפם החתול: (3)תשובה 

בעזרת  -שפם החתול משמש כאיבר סנסורי כיצד השנייה הוסבר בפסקה תשובה זו אינה נכונה, 
 , וכן ברצפטור זהמעבר לכך עם זאת, הקטע לא עסק   .הרצפטור הסנסורי בקצה שפם החתול

  האופן בו משמש השפם את החתול. הסברנעשתה רק לשם הרצפטור  הצגת

 מדוע חתולים צריכים את השפם שלהם: (4שובה )ת

את השימושים הרבים של שפם החתול: התחמקות הקטע מתאר זו התשובה הנכונה.  
ממכשולים, תפיסת טרף, התמצאות במרחב, תקשורת ועוד, כך שלאורך כל הקטע הוסבר איך 

  החתולים משתמשים בשפם.

 (. 4) תשובה
 

14. Which of the following is not mentioned in the first paragraph as a place where cats 

have whiskers? 

 שפם? מוזכר בפסקה הראשונה כמקום בו לחתולים ישאינו איזה מהבאים : תרגום

, נכתב שלחתולים יש שפם מעל השפה העליונה , מעל 4-6בפסקה הראשונה, בשורות : פתרון
 הרגליים הקדמיות.העיניים, על הסנטר ומעל כל אחת מכפות 

 מכאן שאין לחתול שפם על כל ארבע רגליו.

 (. 2) תשובה
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15. The main purpose of the second paragraph is to - 

    - המטרה המרכזית של הפסקה השנייה היא ל: תרגום

 נעבור על התשובות המוצעות:: פתרון

 : להציג את מחקרו של ג'ון רייט על התנהגות חתולים(1תשובה )

הסבר הביאה של ג'ון רייט אלא רק  ומחקרתשובה זו אינה נכונה, שכן הפסקה לא הציגה את 
 האופן בו חתולים משתמשים בשפם שלהם. את חוקר התנהגות בעלי חיים כשלו 

 חתולים משתמשים בשפם שלהםכיצד להסביר : (2תשובה )

: עוזר לו להתמצא במרחבהחתול של שפם כיצד ההפסקה השנייה מתארת זו התשובה הנכונה.  
 . הוא מאפשר לחוש את הסביבה, להעריך מרחקים ולהתמצא בחושך

 ההתמצאות של חתולים ובני אדם בחושךדרך : להשוות בין (3תשובה )

בפסקה בין ההתמצאות של בני הייתה השוואה מסוימת אמנם תשובה זו אינה נכונה, שכן 
האדם לבין זו של חתולים בחושך אך השוואה זו נעשתה דווקא כדי להסביר את הדמיון בין 

בני האדם פורסים את ידיהם כדי להתמצא בחושך והחתולים משתמשים בשפם כדי  –השניים 
לים לעשות את אותו דבר בדיוק. נוסף על כך, הפסקה בעיקר עסקה באופן בו משתמשים חתו

 בשפם שלהם ולא בהשוואה זו. 

 של חתולים פרופריוצפטור: לדון ב(4תשובה )

וצגו הפרופריוצפטורים שנמצאים בקצה השפם של מנם בפסקה האתשובה זו אינה נכונה, 
הפסקה לא עסקה בהם אלא בתפקיד של שפם החתול. הפרופריוצפטורים הוצגו אבל  ,החתולים

 מאפשר חישה. כדי להסביר באיזו אופן שפם החתול 

 (. 2) תשובה
 

16. Which of the following words from the second paragraph is different in meaning 

from the others? 

 במשמעותה מהאחרות? שונהמהמילים הבאות מהפסקה השנייה  ואיז: תרגום

 :נעבור על התשובות המוצעות

 למדוד, להעריך - gauge: (1תשובה )

 למתוח, להגדיל - extend: (2תשובה )

 להעריך  - assess: (3תשובה )

 למדוד  - measure: (4תשובה )

( מופיעות בפסקה בהקשר של הערכה, ולכן ניתן 2כל המילים, מלבד המילה המופיעה בתשובה )
 למצוא את התשובה גם ללא ידיעת פירושה. 

 (. 2) תשובה
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17. It can be inferred from the last paragraph that a cat's whiskers would probably be 

pulled back against its face if it were - 

אפשר להסיק מהפסקה האחרונה ששפם של חתול כנראה יהיה משוך לאחור על פניו : תרגום
   - אם הוא היה

, כתוב ששפם של חתול יהיה משוך לאחור על פניו כאשר 19בפסקה האחרונה, בשורה : פתרון
מבין כל התשובות המוצעות, התשובה היחידה   החתול כועס או כשהוא מרגיש מאוים.

 : )2שמתארת מצב שבו חתול קרוב לוודאי ירגיש מאוים או כועס היא תשובה )

 .חתול נרדף הוא כנראה מרגיש מאוים. זו התשובה הנכונה.  כאשר : נרדף(2תשובה )

 (. 2) תשובה
 

I I(22-18 שאלות)

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

  -המטרה המרכזית של הפסקה הראשונה היא ל : תרגום

 נעבור על התשובות המוצעות:: פתרון

 .להציג את המושג "עידן דיגיטלי": (1תשובה )

פסקה, שם של ההמושג "עידן דיגיטלי" הוצג רק בשורה האחרונה זו אינה התשובה הנכונה.  
להראות את חשיבותה הרבה על מנת וזאת נאמר שגוגל היא הלב הפועם של העידן הדיגיטלי, 

זו אינה ולכן  ,. מעבר לכך לא היה עיסוק במושג זה בפסקה אלא בחברה גוגל עצמהשל גוגל
 מטרת הפסקה.

 .לערוך חיפוש גוגלכיצד להסביר : (2תשובה )

   .מנוע החיפוש של גוגללגבי אופן החיפוש בפסקה בתשובה זו אינה נכונה.  אין כל הסבר 

 .להציג את מנוע החיפוש של גוגל: (3תשובה )

מספר מאפיינים , מונה מנוע החיפוש של גוגלמציגה את פסקה הראשונה זו התשובה הנכונה.  ה
בהן ניתן לערוך חיפוש, מספר המשתמשים, כמות המידע שניתן שהשפות מספר  , כגון שלו

 להשיג בעזרתו ועוד. 

 .להציג את ההיסטוריה של חברה מובילה: (4תשובה )

, אולם אין מידע לגבי ציגה חברה מובילה )גוגל(אכן מהפסקה תשובה זו אינה נכונה.  אמנם 
  שלה. שלה אלא פרטי מידע אודותיה ואודות מנוע החיפושההיסטוריה 

 (. 3) תשובה
 

19. It can be inferred from the text that the word "doodle" is closest in meaning to - 

 -  הכי קרובה במשמעותה ל "doodle"אפשר להסיק מהקטע שהמילה : תרגום

לראשונה. שם נכתב: "מאז  "doodle", הוצגה המילה 8-9בפסקה השנייה, בשורות : פתרון
-בתמונות דקורטיביות, הידועות כ, עם זאת, הלוגו בדף הבית של גוגל מוחלף מעת לעת 1988

doodle ".  מכאן ניתן להסיק שהמילה"doodle" .היא תמונה 

 (.1) תשובה
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20. According to the second paragraph, which of the following would not feature in a 
Google doodle? 

 שרבוט של גוגל?יופיע ב לאלפי הפסקה השנייה, איזה מהבאים : תרגום

נכתב  בפסקה הוצגו המאפיינים השונים של השרבוט של גוגל.  בפסקה השנייה: פתרון
אירוע היסטורי, יום  הצגה של שהשרבוט של גוגל קשור לתאריך בו הוא מופיע ויכול להיות

 בנוסף נכתב החברה.  לוגו מקושט שלאו סתם  הולדת של מישהו מפורסם, אירוע עכשווי,
 ם הםשהלוגו של החברה מוחבא בהן, חלק יותר ציורים מורכבים הם םשרבוטיהמחלק ש

השרבוט לעולם לא יכיל עמדה פוליטית, נכתב בסוף שאו מוסיקה, אבל  יםאנימציות, משחק
 דתית או פרסומת למוצר מסוים.

 נעבור על התשובות המוצעות:

 . חשובמדען : (1תשובה )

מדען , הרי שיתכן כי אירועים ואנשים מפורסמיםעשוי להציג שרבוט של גוגל מכיוון שנכתב כי 
 התשובה נפסלת., ולכן ופיע בשרבוטיחשוב 

 . פרסומת למוצר: (2תשובה )

 . מת למוצרוששרבוט של גוגל לעולם לא יכיל פרסבמפורש נכתב זו התשובה הנכונה, שכן 

 . יום בחירות: (3תשובה )

, אירוע חשוב הוא יום בחירות מכיוון ש ציג אירוע חשוב. עשוי להשרבוט של גוגל לפי הפסקה, 
 התשובה נפסלת., ולכן יופיע בשרבוט של גוגלהרי שיתכן כי 

  . : אירוע ספורט(4תשובה )

 יאירוע, וישנם אירועים חשוביםכולל השרבוט של גוגל מכיוון ש(, 3תשובה )כאמור בהסבר ל
 התשובה נפסלת. .בשרבוט של גוגל ויופיעים ככאלו, הרי שיתכן כי נחשבהספורט 

 (. 2) תשובה
 

21. Which of the following is true, according to the second paragraph? 

 ?איזה מהבאים נכון, לפי הפסקה השנייה  :תרגום

 נעבור על התשובות המוצעות:

 בשרבוטים.השם "גוגל" אף פעם לא כלול : (1תשובה )

שחלק מהשרבוטים הם רק עיצוב דקורטיבי ללוגו של גוגל נכתב בפסקה תשובה זו אינה נכונה.  
ושלעיתים התמונות מורכבות יותר ובהן הלוגו של גוגל מופיע בצורה חבויה. מכאן שהשם 

 בשרבוטים. לעיתים "גוגל" כלול 

 חלק מהשרבוטים מופיעים במשך שבוע.: (2תשובה )

כאן , ומבפסקה נכתב שהשרבוט של גוגל קשור לתאריך בו הוא מופיענה נכונה.  תשובה זו אי
שרבוט לא ייתכן ש, כלומר שהשרבוטים משתנים מדי יום כשהתאריך משתנהניתן להסיק 

 ופיע במשך שבוע שלם. י

 בעמוד הבית של גוגל. יםהשרבוטים מופיע: (3תשובה )

הלוגו של גוגל בעמוד  1988נכתב שמאז ( 8-9)שורות בתחילת הפסקה זו התשובה הנכונה.  
 שמתייחס לתאריך שבו הוא מופיע. בשרבוט מוחלףהבית 
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 הצבעים בלוגו של גוגל משתנים מדי יום.: (4תשובה )

בפסקה השנייה נכתב שלעיתים השרבוטים הם לוגו דקורטיבי של תשובה זו אינה נכונה, שכן 
יכול להיות ציור נוסף על כך, השרבוט  הצבעים בו משתנים מדי יום. כי לא נאמר , אולם גוגל

. למעשה, נכתב השרבוטים הם ולכן לא בכל יום יש לוגו שונה או אנימציה ולא שינוי של הלוגו
 אלו שמשתנים מדי יום. 

 (. 3) תשובה
 

22. It can be inferred from the last paragraph that Dennis Hwang - 

 -להסיק מהפסקה האחרונה שדניס הוואנג אפשר : תרגום

 דניס הוואנג הוצג בסוף הפסקה האחרונה כמעצב גרפי שיוצר שרבוטים לגוגל.: פתרון

 נעבור על התשובות המוצעות:

 .הוא ילד בבית ספר: (1תשובה )

 , ולכן תשובה זו אינה נכונה. הוא ילד בבית ספרכי לא סביר , אם דניס הוא מעצב גרפי

 .הוא חבר בצוות של גוגל: (2תשובה )

כאמור, דניס הוזכר כמעצב גרפי שיוצר שרבוטים לגוגל, ומכאן ניתן זו התשובה הנכונה.  
 . להסיק שדניס עובד בגוגל

 עיצב את השרבוט הראשון: (3תשובה )

, אולם אין כל 1998-השרבוט הראשון של גוגל הופיע בכי בפסקה נכתב תשובה זו אינה נכונה.  
 הרומז מי עיצב אותומידע בפסקה 

 ניצח בתחרות של גוגל: (4תשובה )

בפסקה נכתב שגוגל עורכת תחרויות עיצוב שרבוטים כדי לעודד, בין תשובה זו אינה נכונה.  
או נרמז כי דניס הוא מישהו לא נכתב מכיוון שעם זאת,  השאר, ילדי בית ספר לעצב שרבוטים. 

 כזו, לא ניתן להסיק זאת מן הפסקה.  בתחרות ניצחאשר 

  (.2) תשובה
 


