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(שאלות )8-1

Most women in the Western world give birth at a hospital.
()1
()2
()3
()4

1.

 – feelingsרגשות
 – womenנשים
 - ideasרעיונות
 – sentencesמשפטים

תרגום :רוב הנשים בעולם המערבי יולדות בבתי חולים.
תשובה (.)2

King Henry VIII married his first wife, Catherine of Aragon, when he was only 17
years old.
()1
()2
()3
()4

 - startedהתחיל
 - livedחי
 - marriedהתחתן
 – rainedהמטיר (ירד גשם)

תרגום :המלך הנרי ה 8-התחתן עם אשתו הראשונה ,קתרין מאראגון ,כאשר הוא היה רק בן 17
שנים.
תשובה (.)3
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2.

3.

The kaleidoscope was invented by the Scottish physicist Sir David Brewster, who
also patented it in 1817.
 לנסוע מהמקום; לגרש; להניס- driven away
- תורגם ל- translated into
 הומצא על ידי- invented by
- – עשוי מmade of

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

 אשר רשם עליו פטנט, הקליידוסקופ הומצא על ידי הפיזיקאי הסקוטי סר דיוויד ברוסטר:תרגום
.1817 בשנת
.)3( תשובה
4.

Although Pluto was once considered an official planet, it has recently been
downgraded to the status of a dwarf planet.
 למרות- Although
 עד ש- Until
- – מכיוון שSince
 למעלה מכך- Furthermore

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

.מעמד של כוכב ננסי/ לאחרונה הורידו אותו לסטטוס, למרות שפלוטו נחשב פעם ככוכב רשמי:תרגום
.)1( תשובה
5.

Some scientists argue that global warming is not the result of human activities, but
rather a part of a natural cycle of universal warming and cooling.
 כלי רכב- vehicle
 צער; כאב; סבל- misery
 מעגל; תקופה- cycle
 מורת רוח- disapproval

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

, כמה מדענים טוענים שההתחממות העולמית היא לא תוצאה של פעילות אנושית:תרגום
.אלא יותר חלק ממעגל טבעי של התחממות והתקררות עולמית
.)3( תשובה
6.

Although dendrites and axons are both extensions of the cell body, dendrites
receive input from other neurons while axons transmit output.
 קלט- input
 הסתרה; מחבוא- concealment
 הצטרפות; דבקות- adherence
 שפע; עודף- redundancy

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

 למרות שדנדריטס ואקסונים (הסתעפות של תא עצב וזיזים של תא עצב) הם:תרגום
 דנטריסטס מקבלים קלט מנוירונים אחרים בעוד,שלוחות של גוף תא עצב
.שאקסונים מוציאים פלט
.)1( תשובה
 שלוחה; התפשטות- extension(s)
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Children all over the world acquire a first language rapidly and effortlessly,
regardless of their social, economic or cultural background.
()1
()2
()3
()4

7.

 - assortmentמגוון; מבחר
 - applicationפנייה; בקשה
 - revelationגילוי; חשיפה
 - backgroundרקע

תרגום :ילדים בכל רחבי העולם רוכשים שפה ראשונה במהירות וללא מאמץ ,ללא קשר
לרקע החברתי ,כלכלי או תרבותי.
תשובה (.)4

The USA has never had a female president; all 44 presidents were invariably men.
() 1
()2
()3
()4

8.

 - unbearablyבצורה בלתי נסבלת
 - affectionatelyבחיבה
 - invariablyתמיד; ללא שינוי; בקביעות
 – sincerelyבכנות; ביושר

תרגום :לארצות הברית מעולם לא הייתה אישה נשיאה; כל  44הנשיאים היו תמיד גברים.
תשובה (.)3
(שאלות )12-9

Studies suggest that exposure to pets in early life reduces the risk of developing
allergies in later years.

9.

תרגום :מחקרים מציעים שחשיפה לחיות מחמד בשלב מוקדם בחיים מפחית את הסיכון לפתח
אלרגיות בשנים מאוחרות יותר.
תשובה ( :)1לפי מחקרים חשיפה לחיות מחמד בילדות המוקדמת מפחיתה את הסיכון לפתח
אלרגיות בשלב מאוחר יותר בחיים .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)2מחקרים מציעים כי חשיפה של ילדים לאלרגיות מאפשרת להם לפתח סיכונים בשלב
מאוחר יותר בחיים.
תשובה זו אינה נכונה ,שכן המשפט המקורי אינו מתייחס לחשיפה של ילדים לאלרגיות אלא
חשיפה לחיות מחמד.
תשובה ( :)3לפי מחקרים ,אלרגיות לחיות מחמד נפוצות יותר בשלב מאוחר יותר בחיים מאשר
בשלב מוקדם בחיים.
תשובה זו אינה נכונה .המשפט המקורי אינו מתייחס לאלרגיות לחיות מחמד אלא לאלרגיות ככלל.
בנוסף אין במשפט המקורי השוואה בין שכיחות אלרגיות בגיל מאוחר לשכיחותן בגיל צעיר.
תשובה ( :)4מחקרים מציעים שאלרגיות שכיחות יותר בשלב מאוחר בחיים מאשר בשלבים
מוקדמים של החיים ושהן קשורות לחשיפה לחיות מחמד.
תשובה זו אינה נכונה .במשפט המקורי אין השוואה בין שכיחות אלרגיות בגיל מאוחר לשכיחותן
בגיל צעיר.
תשובה (.)1
 - prevalentנפוץ; רווח
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Author Charles Dickens was born in 1812 during a very difficult period for Europe,
a fact that affected the style and subject of his writing in a very powerful way.

10.

תרגום :הסופר צ'רלס דיקנס נולד ב 1812-במהלך תקופה קשה מאוד עבור אירופה ,עובדה
שהשפיעה על סגנון ונושא כתיבתו באופן רב עוצמה.
תשובה ( :)1במהלך תקופה קשה מאוד במהלך חייו ,צ'רלס דיקנס כתב אודות אירופה במאה ה19-
בדרך רבת עוצמה.
תשובה זו אינה נכונה .לפי המשפט המקורי ,דיקנס לא כתב במהלך תקופה קשה בחייו ,אלא
תקופה קשה באירופה.
תשובה ( :)2הסגנון והנושא של כתיבתו של דיקנס הושפע באופן רב עוצמה מהעובדה שהוא נולד ב-
 1812במהלך תקופה סוערת בהיסטוריה האירופית .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)3נולד ב ,1812-צ'רלס דיקנס כתב אודות התקופה הקשה באירופה בספריו רבי העוצמה
שהשפיעו על סגנונם ונושא כתיבתם של סופרים אחרים.
תשובה זו אינה נכונה .במשפט המקורי לא נטען שדיקנס כתב על התקופה הקשה של אירופה ,וכן
שספריו השפיעו על סגנונם או נושא כתיבתם של סופרים אחרים.
תשובה ( :)4ספריו של צ'רלס דיקנס אשר נושאם הוא הסערה באירופה ,כתובים בדרך רבת עוצמה.
תשובה זו אינה נכונה ,שכן לא נכתב במשפט המקורי מה בדיוק נושא ספריו של דיקנס ,ולא מהי
הדרך שבה נכתבו ,אלא ההשפעה של התקופה הסוערת שבה דיקנס נולד על סגנון ונושאי כתיבתו.
תשובה (.)2
 - turbulentסוער; נרגש; תוסס

Failure to wear a hat outdoors during times of extreme heat can result in heatstroke,
or worse.

11.

תרגום :אי חבישת כובע בחוץ במהלך חום קיצוני יכול להתבטא במכת חום או אפילו גרוע מכך.
תשובה ( :)1אדם יכול לסבול ממכת חום או גרוע מכך אם הוא אינו חובש כובע כאשר חם מאוד .זו
התשובה הנכונה.
תשובה ( :)2מכת חום היא תוצאה בלתי נמנעת של אי חבישת כובע בשמש.
התשובה אינה נכונה ,שכן לא נטען שמכת החום היא תוצאה בלתי נמנעת של אי חבישת כובע ,אלא
שהיא תוצאה אפשרית של אי חבישת כובע בזמנים של חום קיצוני.
תשובה ( :)3תוצאה של מכת חום במהלך מזג אוויר של חום קיצוני עשוי להיות אי חבישת כובע או
גרוע מכך.
התשובה אינה נכונה .המשפט המקורי לא התייחס לשאלה מה התוצאה של מכת שמש ,אלא מה
התוצאה האפשרית של אי חבישת כובע בזמן של חום קיצוני.
תשובה ( :)4במהלך מכת שמש ,אי חבישת כובע או גרוע מכך היא התוצאה של שהייה בחוץ.
התשובה אינה נכונה .המשפט המקורי לא מתייחס לשאלה מה קורה במהלך מכת שמש אלא מה
עשוי לגרום לה.
תשובה (.)1
 – heatstrokeמכת חום
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Despite being one of the most important and critically acclaimed actors in modern
film, Johnny Depp has yet to win an Academy Award.

12.

תרגום :למרות שהוא אחד מהשחקנים החשובים ביותר והמעוטרים ביותר בשבחי מבקרים
בקולנוע המודרני ,ג'וני דפ עוד לא זכה בפרס האקדמיה.
תשובה ( :)1אף על פי שהוא אחד מהשחקנים החשובים ביותר בקולנוע המודרני ,ג'וני דפ לא זכה
לביקורת טובה לא מהאקדמיה ולא מהמבקרים.
התשובה אינה נכונה .לפי המשפט המקורי ג'וני דפ זכה דווקא לשבחים רבים ממבקרים ,אבל לא
זכה בפרס האקדמיה.
תשובה ( :)2פרס האקדמיה הוא הפרס החשוב והמוערך ביותר בהיסטוריה של הקולנוע המודרני,
וג'וני דפ מעולם לא זכה בו למרות שהוא שחקן מעולה.
התשובה אינה נכונה .לפי המשפט המקורי ,לא ידוע אם פרס האקדמיה הוא הפרס החשוב ביותר
בהיסטוריה של הקולנוע.
תשובה ( :)3ג'וני דפ הוא אחד מהשחקנים שהוענקו לו הכי הרבה פרסים בזמננו; אולם ,הוא מעולם
לא זכה בפרס האקדמיה.
התשובה אינה נכונה .לפי הנאמר במשפט המקורי לא ידוע אם ג'וני דפ הוא השחקן שזכה בכמות
הגדולה ביותר של פרסים בזמננו.
תשובה ( :)4למרות שהוא אחד מהשחקנים הבולטים והמהוללים ביותר בקולנוע בן זמננו ,ג'וני דפ
מעולם לא קיבל את פרס האקדמיה .זו התשובה הנכונה.
תשובה (.)4
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I

(שאלות )17-13

The first paragraph mainly discusses -

13.

תרגום :הפסקה הראשונה בעיקר עוסקת ב -
הפסקה הראשונה מתארת את חייו המוקדמים של קפונה ,את אחיו ואת הוריו .בפסקה נכתב
איפה קפונה נולד ,כמה אחים יש לו ובמה עסקו הוריו .מכאן ,שהפסקה הראשונה בעיקר עוסקת
ברקע של קפונה.
תשובה (.)4

Capone stopped attending school because he -

14.

תרגום :קפונה הפסיק ללכת לבית הספר מכיוון שהוא -
בתחילת הפסקה הראשונה נכתב ש" :קפונה עזב את מערכת החינוך הציבורית של ברוקלין בגיל 14
לאחר שהורחק מבית ספר קתולי( ".שורות )5-6
מכאן שקפונה הפסיק ללכת לבית הספר מכיוון שהוא הורחק ממנו.
תשובה (.)3

The word "intrusion" (line 11) is closest in meaning to -

15.

תרגום :המילה "( "intrusionשורה  )11קרובה ביותר במשמעותה ל -
נקרא ונתרגם את המשפט מתחילתו" :באמצעות שחיתות מאורגנת כמו לשחד את ראש העיר של
שיקגו ,הכנופיה של קפונה פעלה במידה רבה בלי התערבות החוק בכל רחבי שיקגו( ".שורות )10-11
תשובה ( – entrance :)1כניסה
תשובה ( – interference :)2הפרעה
תשובה ( – defense :)3הגנה
תשובה ( – advice :)4עצה
משמעות המילה " "intrusionבהקשר שהופיע במשפט זה היא התערבות ,הפרעה.
תשובה (.)2

In line 18, "one" refers to -

16.

תרגום :בשורה " ,18אחד" מתייחס ל -
נקרא את המשפט בו מופיעה המילה אליה הופננו מתחילתו " :קפונה ניסה לשחד ולהפחיד את
המושבעים הפוטנציאליים ,אבל תכניתו התגלתה וחבר המושבעים שלו השתנה עם אחד ממקרה
אחר( ".שורות )17-18
מכאן שהמילה "אחד" מתייחסת לחבר המושבעים.
תשובה (.)2
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A good title for this text would be -

17.

תרגום :כותרת טובה לקטע זה תהיה -
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1נפילתו ועלייתו של אל קפונה
זו התשובה הנכונה .הקטע עסק בחייו של אל קפונה כראש כנופיה במהלך תקופת האיסור על
אלכוהול בשיקגו .בהמשך הקטע נכתב איך עמד למשפט ובסופו של דבר נכלא .כלומר בקטע
תוארה עלייתו ונפילתו של אל קפונה.
תשובה ( :)2סצנת הכנופיות בשיקגו במהלך האיסור
התשובה אינה נכונה .אמנם בקטע נכתב על כנופייתו של אל קפונה במהלך תקופת האיסור על
אלכוהול בשיקגו ,אבל לא נכתב על כנופיות אחרות.
תשובה ( :)3טעותו של התמימה של איש :סיפורו של אל קפונה
התשובה אינה נכונה .הקטע אמנם סיפר את סיפור של אל קפונה ,והוא אכן עשה טעויות שהובילו
לכליאתו אבל הקטע לא עסק בטעות זו ,ובוודאי שהיא לא הייתה תמימה.
תשובה ( :)4שחיתות בממשלת ארצות הברית ובמערכת המשפטית
התשובה אינה נכונה .בקטע נכתב בין השאר על השחיתות במערכת המשפטית אבל זו הוזכרה
בהקשר של פעילותו של אל קפונה .שאר הקטע לא עסק כלל בשחיתות הממוסדת בארצות הברית.
תשובה (.)1

II

(שאלות )22-18

According to the first paragraph, acid rain is harmful to all of the following
except -

18.

תרגום :לפי הפסקה הראשונה ,גשם חומצי מזיק לכל הבאים חוץ מ -
בתחילת הפסקה הראשונה נכתב " :גשם חומצי הוא משקע בעל אפקט מזיק לצמחים ,חיות מים,
ותשתיות( ".שורות )1-2
מכאן שגשם חומצי אינו מזיק לתרכובות חנקן.
תשובה (.)4

?How can acid rain fall in an area which is not directly contaminated

19.

תרגום :איך גשם חומצי יכול ליפול באזור שאינו מזוהם באופן ישיר?
בפסקה השנייה נכתב שגשם חומצי נוצר מגז הנפלט בתהליך ייצור החשמל ,ומפעילותם של מפעלים
ומכוניות .כמו כן ,נכתב" :גזים אלה יכולים לנדוד אלפי קילומטרים לפני שהם מומרים לחומצות
ומשקעים ,ובכך מזיקים יותר מאשר האזורים שישירות סביב מקור הזיהום( "...שורות )9-10
מכאן שגשם חומצי יכול ליפול באזור לא מזוהם אם הגזים הנפלטים נודדים לאזור זה.
תשובה (.)2
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The word "converted" (line 9) can be replaced by the word -

20.

תרגום :המילה "( "convertedשורה  )9יכולה להיות מוחלפת על ידי המילה -
נקרא ונתרגם את המשפט בו מופיעה המילה אליה הופנינו מתחילתו" :גזים אלה יכולים לנדוד
מאות קילומטרים לפני שהם ממורים לחומצות ומשקעים( "...שורות )9-10
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( - confused :)1מבולבל
תשובה ( - beaten :)2הוכה
תשובה ( - convinced :)3שכנע
תשובה ( – changed :)4שונה
משמעות המילה " "convertedבהקשר שהופיע במשפט זה היא ממומר ,כלומר שונה.
תשובה (.)4

It can be inferred from the last paragraph that -

21.

תרגום :ניתן להסיק מהפסקה האחרונה ש -
בפסקה האחרונה נכתב כי גשם חומצי יכול לפגוע באופן ישיר בבריאות האדם ,שכן הוכח
שחלקיקים קטנים שמופקים מאותם חומרים מהם מופק גשם חומצי יכולים לגרום למחלות ,סרטן
ומוות בטרם עת .בהמשך הוזכרו אזורים שונים בעולם בהם השפעת חלקיקים אלו היא הרסנית
במיוחד.
כעת נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1לאירופה לא אכפת מהסביבה
התשובה אינה נכונה .בקטע נכתב כי אירופה היא אחד מאותם אזורים בהם גשם חומצי הוא
מסוכן במיוחד ,אך לא משתמע מכך שלאירופה לא אכפת מהסביבה.
תשובה ( :)2אין דבר שניתן לעשות כדי להפסיק את הגשם החומצי
התשובה אינה נכונה .בתחילת הקטע נכתב כי גשם חומצי נוצר מפליטת גזים רעילים ,ומכאן שאם
נפחית את פליטת הגזים הרעילים נוכל להפסיק את הגשם החומצי .יתרה מזאת ,לא נאמר דבר
בפסקה האחרונה בנוגע ליכולתנו או אי-יכולתנו להפסיק את הגשם החומצי.
תשובה ( :)3תוחלת חיינו יכולה להיות מושפעת מגשם חומצי
זו התשובה הנכונה .בתחילת הפסקה נכתב כי חלקיקים הדומים לאלה מהם נוצר גשם חומצי
גורמים למוות בטרם עת .מכאן ,שגשם חומצי ,הדומה לחלקיקים אלו ,יכול גם הוא לגרום למוות
בטרם עת ולכן משפיע על תוחלת החיים של האדם.
תשובה ( :)4גשם חומצי משפיע רק על אזורים מעטים בעולם
התשובה אינה נכונה .אמנם בפסקה הוזכרו אזורים מסוימים בהם גשם חומצי הרסני במיוחד ,אך
לא ניתן להסיק מכך כי גשם חומצי משפיע רק באזורים אלו .כמו כן ,בתחילת הקטע נכתב כי גשם
חומצי יכול להיווצר גם במקומות הרחוקים אלפי קילומטרים מאזור הזיהום ,ומכאן שסביר
שהגשם החומצי דווקא משפיע על אזורים רבים בעולם.
תשובה (.)3
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A good title for this text would be -

22.

תרגום :כותרת טובה לקטע זה תהיה -
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1משקעים בשנות ה60-
התשובה אינה נכונה .הקטע לא עסק במשקעים באופן כללי ,אלא במשקע אחד – גשם חומצי.
תשובה ( :)2גשם חומצי :גורמים וסיכונים
זו התשובה הנכונה .בקטע הוסבר איך נוצר גשם חומצי וכן פורטו הסכנות הכרוכות בקיומו.
תשובה ( :)3ההרס של גשם חומצי ברחבי העולם
התשובה אינה נכונה .אמנם הוזכרו בקטע המפגעים להם גורם גשם חומצי ,אך חלק גדול מהקטע
עסק בסיבות להיווצרותו .כמו כן ,לא הייתה בקטע הרחבה על ההרס לו גורם הגשם החומצי
ברחבי העולם ,אלא רק הוזכרו אזורים בעולם בהם הוא הרסני במיוחד.
תשובה ( :)4למה אנחנו צריכים לנקות את הסביבה
התשובה אינה נכונה .אמנם ניתן להסיק מהקטע כי חשוב לשמור על הסביבה נקייה כדי למנוע את
היווצרות הגשם החומצי ,אך הקטע כולו עסק בגשם החומצי עצמו ולא בחשיבותה של סביבה
נקייה.
תשובה (.)2
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