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(שאלות )8-1

Many Americans travel to the countries that their ancestors came from to learn
more about their roots.
()1
( )2
()3
()4

1.

 - accidentsתאונות
 - ancestorsאבות קדומים
 - advantagesיתרונות
 - apologiesהתנצלויות

תרגום :אמריקאים רבים נוסעים למדינות מהם הגיעו אבותיהם כדי ללמוד על השורשים
שלהם.
תשובה (.)2
 - ancestorsאבות קדמונים
Beethoven sometimes worked on a musical composition for many years before he
was satisfied with it.
( )1
()2
()3
()4

 - satisfiedמסופק ,מרוצה
 - amusedמשועשע
 - frightenedמפוחד
 - advisedשקול ,מחושב

תרגום :בטהובן עבד לפעמים על יצירה מוסיקלית במשך שנים רבות לפני שהיה מרוצה
ממנה.
תשובה (.)1
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2.

3.

The six poets most associated with the Romantic movement are Blake, Coleridge,
Wordsworth Byron, Shelley and Keats.
 – החלים מrecovered from
 מהורהר מ- contemplated by
 נרשם ל- registered for
 משויך עם- associated with

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

,' קולרידג, ששת המשוררים המשויכים ביותר עם התנועה הרומנטית הם בלייק:תרגום
. שלי וקייטס, ביירון,'וורדסוורת
.)4( תשובה

4.

Natural pearls have a delicate appearance but are remarkably durable.
 באופן מלאכותי- artificially
 באופן זהיר- cautiously
 באופן מפתיע, להפליא- remarkably
 בנדיבות- generously

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

. לפנינים טבעיות יש מראה עדין אבל הן עמידות להפליא:תרגום
.)3( תשובה
 יציב; עמיד- durable

5.

In the United States, an inheritance is not considered taxable income.
 חקירה- inquiry
 שלד, מסגרת- framework
 הכנסה- income
 תוספת, שלוחה- extension

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

. ירושה אינה נחשבת כהכנסה חייבת במס, בארצות הברית:תרגום
.)3( תשובה

6.

The streets of Victor, Colorado, an important gold mining town in the 1890s, were
paved with low-grade gold.
 נתפס- grasped
 נסלל, רוצף- paved
 מודרך, מונחה- guided
 נרפא- healed

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

 של המאה90- עיירת כריית זהב חשובה בשנות ה, קולורדו, הרחובות של ויקטור:תרגום
. רוצפו בזהב באיכות נמוכה,19-ה
.)2( תשובה

-2 בית ספר לפסיכומטרי800-© כל הזכויות שמורות ל

Artist John Singer Sargent's most spectacular work, Triumph of Religion, adorns
the third-floor entrance hall of the Boston Public Library.
( )1
()2
()3
()4

7.

 - adornsמקשט ,מעטר
 - assertsטוען ,מצהיר
 - alertsמזהיר
 - amendsמתקן ,משפר

תרגום :היצירה המרהיבה ביותר של האמן ג'ון סינגר סרג'נט ,ניצחון הדת ,מעטר את
אולם הכניסה בקומה השלישית של הספרייה הציבורית בבוסטון.
תשובה (.)1
In the early 1960s, the South Korean government adopted sweeping financial
reforms that revitalized the country's economy.
( )1
()2
()3
()4

8.

 - sweepingגורף
 - risingעולה
 - foldingמתקפל
 - closingשל סיום ,מסכם

תרגום :בתחילת שנות ה ,60-ממשלת דרום קוריאה אימצה רפורמות כלכליות גורפות
אשר החיו את הכלכלה של המדינה.
תשובה (.)1
(שאלות )12-9

Great Britain was the world's leading coal producer until the 20th century.

9.

תרגום :בריטניה הגדולה הייתה יצרנית הפחם המובילה בעולם עד המאה ה.20-
תשובה ( :)1ייצור הפחם בבריטניה הגדולה ירד באופן יציב במהלך המאה ה.20-
התשובה אינה נכונה .המשפט המקורי התייחס למעמדה של בריטניה כיצרנית פחם מובילה עד
לתחילת המאה ה ,20-ולא לאירועים שקרו במהלך המאה ה ,20-ובנוסף ,המשפט המקורי לא
הייתה התייחסות במהלך המאה ה 20-הייתה ירידה בכמות הפחם שיוצר בבריטניה. ,
תשובה ( :)2מאז תחילת המאה ה ,20-בריטניה הגדולה ייצרה פחם איכותי יותר מכל מדינה
אחרת.
התשובה אינה נכונה .במשפט המקורי לא הייתה השוואה בין איכות הפחם המיוצר בבריטניה
לעומת מדינות אחרות ,המשפט המקורי נכתב כי בריטניה הגדולה הייתה יצרנית הפחם
הגדולה ביותר .כמו כן ,המשפט המקורי עסק במה שקרה עד המאה ה 20-ולא מתחילתה.
תשובה ( :)3עד המאה ה ,20-אף מדינה לא ייצרה יותר פחם מאשר בריטניה הגדולה .זו
התשובה הנכונה.
תשובה ( :)4במאה ה ,20-בריטניה הגדולה ייצרה יותר פחם מאשר כל מדינה אחרת.
התשובה אינה נכונה .במשפט המקורי נכתב כי בריטניה הייתה היצרנית הגדולה ביותר של
פחם עד המאה ה 20-ולא במאה ה 20-עצמה.
תשובה (.)3

-3© כל הזכויות שמורות ל 800-בית ספר לפסיכומטרי

The Internet was initially devised for military purposes.

10.

תרגום :האינטרנט תוכנן תחילה למטרות צבאיות.
תשובה ( :)1האינטרנט עוצב בשיתוף פעולה עם הצבא.
התשובה אינה נכונה .המשפט המקורי לא התעסק בזהותם של מעצבי האינטרנט אלא הגוף
שעבורו תוכנן האינטרנט.
תשובה ( :)2האינטרנט מפוקח על ידי הצבא.
התשובה אינה נכונה .במשפט המקורי לא נטען כי הצבא מפקח על האינטרנט.
תשובה ( :)3האינטרנט פותח לראשונה לשימוש צבאי .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)4האינטרנט שיפר מבצעים צבאיים.
התשובה אינה נכונה .המשפט המקורי לא עסק בדרכים שבהן תרם האינטרנט לצבא.
תשובה (.)3
In its heyday, the small town of Lanesboro, Minnesota, swelled to a population of
1,500.

11.

תרגום :בשיאה ,העיירה הקטנה לנסברו ,מינסוטה ,תפחה לאוכלוסייה של .1,500
תשובה ( :)1עם אוכלוסייה של  ,1,500לנסברו היא העיירה הקטנה ביותר במינסוטה.
התשובה אינה נכונה .במשפט המקורי לא הייתה השוואה בין גודלה של האוכלוסייה של
לנסבורו לעומת עיירות אחרות במינסוטה.
תשובה ( :)2בשיאה ,לנסברו מנתה  1,500תושבים .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)3בימיה המוקדמים ,לעירייה לנסברו היו פחות מ 1,500-תושבים שגרים בה.
התשובה אינה נכונה .הטענה בתשובה זו היא אמנם מסקנה הגיונית ,שכן אם בשיא פריחתה
היו בלנסברו  1,500תושבים ,הרי שבימיה המוקדמים היו בה פחות מ 1,500-תושבים ,אולם
המשפט המקורי התייחס למספר התושבים בלנסברו בשיאה ולא בימיה המוקדמים ,ולכן זו
אין במשפט זה חזרה על המידע אשר ניתן במשפט המקורי.
תשובה ( :)4פעם עיר שוקקת חיים ,בלנסברו יש כעת אוכלוסייה של  1,500תושבים בלבד.
התשובה אינה נכונה .במשפט המקורי נכתב כי כאשר הייתה בשיאה היו בה  1,500תושבים,
ולא כי זה מספר התושבים כעת.
תשובה (.)2
 - inheydayבשיאה
 - swelledהתרחבה; תפחה
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Writer Brian Moore is renowned for his discerning depiction of women.

12.

תרגום :הכותב בראיין מור ידוע בתיאורו מלא ההבחנה של נשים.
תשובה ( :)1קוראות נשים בפרט יכולות להזדהות עם דמויותיו המחושלות היטב של בראיין מור.
התשובה אינה נכונה .המשפט המקורי לא התייחס לשאלה מי מהקוראים מזדהים בקלות רבה
יותר עם דמויותיו של בראיין מור.
תשובה ( :)2תיאורו מלא התבונה של בריאן מור של דמויות נשיות זכה לו לשבחים .זו
התשובה הנכונה.
תשובה ( :)3הדמויות הנשיות בספריו של בראיין מור צבעוניות ומדברות בגלוי.
התשובה אינה נכונה .המשפט המקורי לא עסק באופיין של הדמויות הנשיות בספריו של
בראיין מור.
תשובה ( :)4ספריו של בראיין מור מתמקדים בעיקר בדילמות העומדות בפני נשים.
התשובה אינה נכונה .במשפט המקורי לא נכתב במה התמקדו ספריו של בראיין מור.
תשובה (.)2

I

(שאלות )17-13

The main purpose of the first paragraph is to -

13.

תרגום :המטרה המרכזית של הפסקה הראשונה היא ל -
פתרון :הפסקה הראשונה מתארת בוגר אוניברסיטה בגננות מארה"ב בשם דייויד צ'יבר.
בפסקה סופר על עבודת הגמר של צ'יבר בה הוא הציע לגדל פרחים בבוגטה שבקולומביה
ולייצא אותם משם לארה"ב ,וזאת מכיוון שמזג האוויר בקולומביה אופטימלי לגידול פרחים
האהובים על הקונים האמריקאיים.
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1לתאר את העיר בוגטה
התשובה אינה נכונה .הפסקה אינה מתארת את העיר בוגטה ,אלא את מיקומה הגיאוגרפי
והתאמתה לגידול הפרחים.
תשובה ( :)2להציג בוגר אוניברסיטה בגננות
התשובה אינה נכונה .הפסקה אמנם מוצג דייויד צ'יבר ,שהוא בוגר אוניברסיטה בגננות ,אך
רוב הפסקה עוסקת ברעיון שהביע צ'יבר בעבודת הגמר שלו ולא בדיוויד צ'יבר עצמו.
תשובה ( :)3להציג את הרעיונות שהוצגו בעבודת המחקר של צ'יבר
זו התשובה הנכונה .בפסקה הוצגה עבודתו של צ'יבר ,בוגר אוניברסיטה בגננות ,וכן הוצגו
הרעיונות שבבסיס עבודתו :לגדל פרחים בבוגטה שבקולומביה ולייבא אותם לארה"ב.
תשובה ( :)4להסביר כיצד צ'יבר התחיל להתעניין בגננות
התשובה אינה נכונה .הפסקה לא סיפקה כל הסבר לסיבות להתעניינות של צ'יבר בגננות.
תשובה (.)3
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According to the first paragraph, carnations -

14.

תרגום :לפי הפסקה הראשונה ,ציפורנים (סוג של פרחים) -
פתרון :בפסקה הראשונה נכתב" :הוא ציין כי האזור סביב העיר בוגטה אידיאלי לגידול
ציפורנים ,ורדים וחרציות ,אשר פופולריים בקרב הקונים בארה"ב( ".שורות )3-5
כעת נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1פופולריים יותר מורדים
התשובה אינה נכונה .לא נעשתה בפסקה כל השוואה בין מידת הפופולריות של ציפורנים לזו
של ורדים.
תשובה ( :)2גדלים רק באזורים הרריים
התשובה אינה נכונה .אמנם בפסקה נכתב כי העיר בוגטה אידיאלית לגידול פרחים בין השאר
מכיוון שהיא ממוקמת בהרים האנדים ,וזה ,בשילוב עם נתונים גיאוגרפיים נוספים ,מספק מזג
אוויר אידיאלי לגידול הפרחים .עם זאת ,לא נכתב כי ציפורנים יכולות לגדול רק באזורים
הרריים.
תשובה ( :)3נמכרות היטב בארה"ב
זו התשובה הנכונה .בפסקה נכתב כי ציפורנים ,ורדים וחרציות פופולריות בקרב הקונים
בארה"ב ,ומכאן שהן נמכרות שם היטב.
תשובה ( :)4לא צריכים הרבה מים
התשובה אינה נכונה .בפסקה נכתב כי סיבה נוספת לכך שבוגטה אידיאלית לגידול צמחים היא
כי באזור יש המון מים .מכאן דווקא משתמע שציפורנים זקוקות להרבה מים.
תשובה (.)3
 In line 6, "this" refers toתרגום :בשורה  "this" ,6מתייחס ל -
פתרון :נקרא את המשפט המתחיל בשורה " :6בגלל זה "...כינוי הגוף ” “thisמתייחס למה
שנאמר במשפט הקודם ,ולכן נקרא את המשפט המתחיל בשורה  :5״בוגטה ממוקמת גבוה
בהרים האנדים ,קרובה גם לאוקיינוס השקט וגם לים הקריבי ,ולא רחוקה מקו המשווה.״
כלומר כינוי הגוף ” “thisמתייחס למיקום של העיר בוגטה ,ולכן נחפש תשובה זו.
תשובה ( :)1האקלים של בוגטה
תשובה ( :)2מיקומה של בוגטה
תשובה ( :)3התרבות של פרחים
תשובה ( :)4הפופולריות של פרחים בארה"ב
תשובה (.)2
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15.

The main purpose of the second paragraph is to -

16.

תרגום :המטרה המרכזית של הפסקה השנייה היא ל -
פתרון :בפסקה השנייה מתוארת תעשיית גידול הפרחים בקולומביה .בפסקה נכתב כי צ'יבר
עבר לקולומביה ופתח חברה לגידול וייצוא פרחים .בהמשך נכתב כי בעקבות כך נפתחו חברות
רבות נוספות לגידול פרחים ,וכיום קולומביה היא המדינה השנייה המובילה בעולם בגידול
פרחים.
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1לדון בהתפתחות תעשיית הפרחים בקולומביה
זו התשובה הנכונה .בפסקה ישנו תיאור של התפתחות תעשיית הפרחים בקולומביה ,החל
מהחברה שפתח צ'יבר ב 1969-ועד הפיכתה של קולומביה למדינה השנייה המובילה בעולם
בגידול פרחים.
תשובה ( :)2לדון בעשר החברות הגדולות ביותר בעולם לגידול פרחים
התשובה אינה נכונה .בפסקה נכתב כי עד  1974נפתחו בקולומביה עוד עשר חברות לגידול
פרחים אך אין כל התייחסות בפסקה לגודלן של חברות אלו .בנוסף ,הפסקה אינה עוסקת
בחברות אלו אלא בתעשיית גידול הפרחים בקולומביה.
תשובה ( :)3להשוות בין תעשיות הייצוא של קולומביה
התשובה אינה נכונה .בפסקה לא נזכרו תעשיות ייצוא נוספות בקולומביה מלבד תעשיית גידול
הפרחים.
תשובה ( :)4לתאר את שיטות הייצור של פלורמריקה
התשובה אינה נכונה .פלורמריקה הוא שם החברה שייסד דיוויד ציב'ר ,ואכן בפסקה נכתב כי
החברה מגדלת פרחים בחממות ,אך אין תיאור של ממש של שיטת הייצור.
תשובה (.)1
In line 13, "transporting" is closest in meaning to -

17.

תרגום :בשורה  "transporting" ,13הכי קרוב במשמעותו ל -
פתרון :נקרא את המשפט בו מופיעה המילה ” ,“transportingננסה להבין את משמעות המילה
מתוך ההקשר ,ונחפש בתשובות את המילה שיש לה משמעות דומה .לפי המשפט ,״הוא
השתמש בשיטות ייצור מודרניות בחממות שלו ויצר מערכת יעילה ל transporting-הפרחים
לנמל התעופה הבינלאומי אל דוראדו של בוגטה״.
המילה  transportingמשמשת כפועל במשפט ובו נכתב כי הפרחים  transportingלנמל
התעופה .מכאן ניתן להסיק מהפסקה שלמילה  transportingיש משמעות של הובלה ,שינוע.
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( - growing :)1מגדל ,גדל
תשובה ( - paying :)2משלם
תשובה ( - moving :)3זז ,הזזה
תשובה ( - suggesting :)4מציע
תשובה (.)3
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II

(שאלות )22-18

The main purpose of the first paragraph is to discuss -

18.

תרגום :המטרה המרכזית של הפסקה הראשונה היא לדון -
פתרון :הפסקה הראשונה עוסקת בספר "וולדן" והסופר שכתב אותו .הפסקה מתארת את
הרקע לכתיבת הספר – פרישתו של תורו מהחברה ,וכן את תוכנו של הספר ואמונתו של תורו
כפי שהיא באה לידי ביטוי בו.
כעת נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1הקריירה של סופר אמריקני
התשובה אינה נכונה .הפסקה אינה עוסקת כלל בקריירה של תורו .כל שנאמר בהקשר זה הוא
שתורו הוא סופר אמריקאי.
תשובה ( :)2הרקע והתוכן של קלאסיקה אמריקאית
זו התשובה הנכונה .בפסקה מתואר הרקע לכתיבתו של הספר "וולדן" ,שנחשב לקלאסיקה
אמריקאית .בפסקה נכתב כי הספר נכתב בעקבות פרישתו של תורו מהחברה ,וזאת בעקבות
דחייתו את החומריות והרדידות של החברה .כמו כן ,הפסקה מתארת את תוכן הספר –
תיאורי הטבע המצויים בו ופילוסופית החיים הלא-שגרתית של תורו.
תשובה ( :)3מדוע תורו פרש מהחברה
התשובה אינה נכונה .אמנם בפסקה מתוארת הסיבה לפרישתו של תורו מהחברה .עם זאת,
הפסקה רובה ככולה עוסקת בתוכנו של הספר "וולדן".
תשובה ( :)4החשיבות של טבע בכתיבתו של תורו
התשובה אינה נכונה .הפסקה לא עסקה בחשיבות הטבע בכתיבתו של תורו .בהקשר זה כל
שנכתב הוא כי בספר "וולדן" ישנם תיאורים רבים של הטבע.
תשובה (.)2
In line 7, "eschew" could best be replaced by -

19.

תרגום :בשורה  "eschew" ,7יכול להיות מוחלף על ידי -
פתרון :נקרא את המשפט בו מופיעה המילה ” ,“eschewננסה להבין את משמעות המילה מתוך
ההקשר ,ונחפש בתשובות את המילה שיש לה משמעות דומה.
לפי המשפט ,״תורו האמין שעל האדם לחיות חיים פשוטים ,מלאי משמעות ו eschew-את
המרדף אחר עושר חומרי״ .תורו מאמין שעל האדם לחיות חיים פשוטים ומכאן שסביר שהוא
מתנגד למרדף אחר עושר חומרי.
מתוך ההקשר ניתן להסיק כי למילה  eschewיש משמעות של התנגדות ,דחייה.
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( - expect :)1לצפות
תשובה ( - understand :)2להבין
תשובה ( - judge :)3לשפוט
תשובה ( - reject :)4לדחות
תשובה (.)4
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The second paragraph does not mention ______ as a reason readers are attracted to
Walden.

20.

תרגום :הפסקה השנייה לא מזכירה ______ כסיבה שקוראים נמשכים לוולדן.

פתרון :בתחילת הפסקה השנייה מתוארות הסיבות לכך שקוראים נמשכים לוולדן" :וולדן
נחקר לעומק ונותח לפרטים ,אולי בגלל הפילוסופיה שתורו אימץ והאופי הרוחני העמוק של
הטקסט שמדבר אל ליבם של אנשים רבים .קוראים גם מעריכים את הדרך המיומנת של
הסופר עם השפה( ".שורות .)10-12
מכאן ,שקוראים נמשכים לוולדן בגלל הפילוסופיה של תורו (תשובה ( ,))2האופי הרוחני של
הספר (תשובה ( ,))3והשפה בה נכתב הספר (תשובה (.))4
תשובה (.)1
The main purpose of the last paragraph is to -

21.

תרגום :המטרה המרכזית של הפסקה האחרונה היא ל -
פתרון :בסוף הפסקה השנייה הוזכר משפט שנכתב בוולדן .בפסקה נכתב כי המשפט אינו מובן
מכיוון שבמשפט נכתב כי תורו איבד כלב ,סוס ויונה ,אך לתורו מעולם לא היו כלב ,סוס ויונה.
בפסקה האחרונה מובאות כמה פרשנויות למשפט זה.
נעבור על התשובות המוצעות:

תשובה ( :)1להציע פרשנויות למשפט מוולדן
זו התשובה הנכונה .כאמור ,בפסקה האחרונה מובאות כמה פרשנויות למשפט מוולדן .על פי
פרשנות אחת הסימבוליות של החיות מושפעת מקלאסיקות סיניות ,מהן תורו הושפע רבות; על
פי אחרת החיות מסמלות חבר לשעבר של תורו ,את אחיו של תורו שנפטר ,ואישה שתורו אהב
בעבר; ועל פי הפרשנות האחרונה החיות מסמלות אמת ,טוב ויופי.
תשובה ( :)2לדון באידיאלים שהיו חשובים לתורו
התשובה אינה נכונה .על פי אחת מהפרשנויות שבפסקה החיות מסמלות אמת ,טוב ויופי .יחד
עם זאת ,זו רק שורה אחת בפסקה האחרונה ,וכן לא נאמר בשום מקום שאלו אידיאלים שהיו
חשובים לתורו.
תשובה ( :)3להסביר מדוע תורו ביטא את עצמו במטפורה
התשובה אינה נכונה .הפסקה אינה מספקת הסבר מדוע תורו ביטא את עצמו במטפורה.
תשובה ( :)4להשוות את וולדן לעבודות קלאסיות סיניות
התשובה אינה נכונה .בפסקה אין השוואה בין תורו לבין קלאסיקות סיניות .כל שנכתב
בפסקה בהקשר זה הוא שייתכן שהחיות שמופיעות במשפט בוולדן לקוחות מעבודות סיניות
קלאסיות.
תשובה (.)1
According to the last paragraph, Thoreau _____what the three animals represented.

22.

תרגום :לפי הפסקה האחרונה ,תורו ______ מה ייצגו שלושת החיות.
פתרון :בסוף הפסקה האחרונה נכתב" :כאשר תורו נשאל למה התכוון ,הוא ענה בקצרה' ,אני
מניח שלכולנו יש אבדות'( ".שורות )23-24
מכאן שלפי הפסקה האחרונה תורו לא הסביר מה ייצגו החיות.
תשובה (.)4
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