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(שאלות )8-1

In 1950, Ralph J. Bunche became the first African-American to receive a Nobel Peace
Prize.
()1
()2
( )3
()4

1.

 - fillמילוי ,למלא
 - receiveקיבל
 - turnסובב ,הפנה; נהפך
 - needצורך ,הכרח

תרגום :ב ,1950-ראלף ג'יי באנץ' הפך להיות האפרו-אמריקאי הראשון שקיבל פרס נובל לשלום.
תשובה (.)2
Contrary to popular belief, Erik the Red was not the first person to discover Greenland.
()1
()2
()3
()4

2.

 - starכוכב
 - beliefאמונה
 - cheeseגבינה
 - yearשנה

תרגום :בניגוד לאמונה הרווחת ,אריק האדום לא היה האדם הראשון שגילה את גרינלנד.
תשובה (.)2
Diamonds were first discovered in the riverbeds of the Golconda region of India over
4,000 years ago.
( - over )1מעל ל ;-יותר מ-
( - of )2של
( - near )3ליד
( - at )4ב ;-אצל
תרגום :יהלומים נתגלו לראשונה באפיקי הנהר של אזור גולקונדה של הודו לפני יותר מ4,000-
שנים.
תשובה (.)1
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3.

Using recycled aluminum cans and making new cans out of them require a lot less
energy than that required for manufacturing cans from new material.
()1
()2
()3
()4

4.

 - ridiculousמגוחך ,נלעג
 - suburbanתושב הפרברים; פרברי
 - likeableחביב
 - recycledממוחזר

תרגום :שימוש בפחיות אלומיניום ממוחזרות והכנה של פחיות חדשות מהן דורש הרבה פחות
אנרגיה ביחס לזו הנדרשת לייצור פחיות מחומר חדש.
תשובה (.)4
Delaying swollen gums treatment can lead to periodontitis and, eventually, to tooth
loss.
()1
()2
()3
()4

5.

 - eventuallyבסופו של דבר
 - rigidlyבאופן נוקשה
 - thoroughlyבאופן יסודי
 - mistakenlyבאופן מוטעה

תרגום :עיכוב טיפול בחניכיים נפוחות עלול להוביל לדלקת ,ובסופו של דבר ,לאיבוד
שיניים.
תשובה (.)1
When the Titan Arum flower is in bloom, it gives off a horrible odor that smells like
rotting flesh.
()1
()2
()3
()4

 - drops outנושר (ממסגרת כלשהי)
 - gives offפולט; מפיץ
 - turns inמוסר; מסגיר
 - gets byמסתדר; מתמודד

תרגום :כשפרח הטיטאן ארום (הלוף הענק) מלבלב ,הוא מפיץ ניחוח נוראי שמריח כמו בשר
שנרקב.
תשובה (.)2
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6.

The dot that appears over the letter "i" is called a tittle.
()1
()2
()3
()4

7.

 - spongeספוג
 - recipientנמען
 - dotנקודה
 - equationמשוואה

תרגום :הנקודה המופיעה מעל האות ” “iנקראת ( tittleסימן דיאקריטי).
תשובה (.)3
Vincent Van Gogh's "Portrait of Dr. Gachet" is the most expensive painting ever sold at
an auction.
( )1
()2
()3
()4

8.

 - interrogationחקירה
 - obligationחובה
 - exploitationניצול
 - auctionמכירה פומבית; מכרז

תרגום :ציורו של וינסנט ואן גוך "הפורטרט של ד"ר גאצ'ט" הוא הציור היקר ביותר אשר
נמכר אי פעם במכירה פומבית.
תשובה (.)4
(שאלות )12-9

During the Cold War, the United States experienced a lot of tension with its neighbor
Cuba.

9.

תרגום :במהלך המלחמה הקרה ,ארה"ב חוותה מתח רב עם שכנתה קובה.
תשובה ( :)1ארה"ב וקובה חוו יחסים רוויי מתח במהלך המלחמה הקרה .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)2במהלך המלחמה הקרה ,ארה"ב הייתה מנוסה בגרימת מתח רב לשכנתה קובה.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי לא נכתב שארה"ב הייתה מנוסה בגרימת מתח רב
בקובה ,אלא שבינה לבין קובה שררה מתיחות.
תשובה ( :)3ארה"ב חוותה מתח במהלך המלחמה הקרה ,במיוחד עם שכנתה קובה.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי נכתב כי ארה"ב חוותה מתח ביחסיה עם קובה ,ואילו
בתשובה זו כתוב כי היא חוותה מתח באופן כללי ,ובמיוחד עם קובה.
תשובה ( :)4במהלך המלחמה הקרה ,ארה"ב הייתה במלחמה עם שכנתה קובה.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי נכתב כי ארה"ב חוותה מתחים עם קובה אך לא נכתב כי
הן היו במלחמה זו עם זו.
תשובה (.)1
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No organ is larger than the skin, also known as the epidermis, which covers the entire
human body.

10.

תרגום :אף איבר אינו גדול יותר מהעור ,הנודע גם בשם אפידרמיס ,אשר מכסה את כל גוף האדם.
תשובה ( :)1העור אינו איבר גדול יותר מהאפידרמיס ,שגם ידוע שהוא מכסה את כל גוף האדם.
התשובה אינה נכונה ,שכן לפי המשפט המקורי העור והאפידרמיס הם אותו איבר.
תשובה ( :)2אף איבר אינו גדול יותר מהעור מלבד האפידרמיס ,אשר מכסה את כל גוף האדם.
התשובה אינה נכונה ,שכן לא נכתב שהעור הוא האיבר הגדול ביותר מלבד האפידרמיס ,אלא
שהעור והאפידרמיס הם אותו איבר.
תשובה ( :)3העור ,או (בשמו האחר) האפידרמיס ,הוא האיבר הגדול ביותר והוא מכסה את גוף
האדם במלואו .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)4האיבר היחיד שגדול יותר מהעור מוכר בשם אפידרמיס ,שמכסה את כל גוף האדם.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי לא נכתב שהאפידרמיס הוא האיבר היחיד שגדול יותר
מהעור ,אלא שהעור והאפידרמיס הם אותו איבר.
תשובה (.)3
Marie Curie was not only the first woman who was awarded a Nobel Prize but also one
of four people who have received two Nobel Prizes.

11.

תרגום :מארי קירי הייתה לא רק האישה הראשונה שזכתה בפרס נובל ,אלא גם אחת מארבעת
האנשים שקיבלו שני פרסי נובל.
תשובה ( :)1האישה היחידה שזכתה בפרס נובל פעמיים היא מארי קירי.
התשובה אינה נכונה ,על פי המשפט המקורי לא ידוע האם מארי קירי הייתה האישה היחידה
שזכתה בשני פרסי נובל ,אלא שהיא הייתה אחת מארבעת האנשים היחידים שקיבלו שני פרסי
נובל .ייתכן בהחלט כי היו נשים נוספות מבין ארבעת האנשים הללו.
תשובה ( :)2מארי קירי לא הייתה האישה הראשונה שזכתה בפרס נובל ,אבל היא אחת מארבעת
האנשים שקיבלו שני פרסי נובל.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי נכתב כי מארי דווקא הייתה האישה הראשונה שזכתה
בפרס נובל.
תשובה ( :)3מארי קירי הייתה גם האישה הראשונה שקיבלה פרס נובל וגם אחת מארבעת
האנשים שזכו בו פעמיים .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)4לא רק שמארי קירי זכתה בפרס נובל ,אלא היא גם הייתה האדם הרביעי שזכה בו
פעמיים.
התשובה אינה נכונה ,במשפט המקורי אמנם נכתב כי מארי הייתה אחת מ 4-האנשים שזכו בשני
פרסי נובל ,אך לא כי היא הייתה האדם הרביעי אשר זכה בו פעמיים.
תשובה (.)3
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Even though owls have binocular vision, their eyes are fixed in their sockets, so they
must turn their entire head to change views.

12.

תרגום :למרות שלינשופים יש ראיית  ,binocularהעיניים שלהם מקובעות ל sockets-שלהם ,כך
שהם חייבים לסובב את ראשם לחלוטין על מנת לשנות תצפית.
נבדוק את התשובות גם מבלי לדעת את פירוש המילים  socketsו.binocular-
תשובה ( :)1למרות שלינשופים יש ראיית  ,binocularהעיניים שלהם מקובעות ל sockets-שלהם
מכיוון שהם חייבים לסובב את ראשם לחלוטין על מנת לשנות נקודת תצפית.
התשובה אינה נכונה ,שכן הקשר הסיבתי שהוצג במשפט המקורי הפוך מזה שמוצג בתשובה:
במשפט המקורי נכתב כי העיניים מקובעות ל sockets-ולכן ינשופים חייבים לסובב את ראשם בכל
פעם שהם רוצים לשנות נקודת תצפית ,ואילו לפי תשובה זו העיניים מקובעות ל sockets-מכיוון
שהם חייבים לסובב את ראשם בכל פעם שהם רוצים לשנות נקודת תצפית.
תשובה ( :)2לינשופים יש ראיית  ,binocularכך שהעיניים שלהם מקובעות ל sockets-שלהם,
למרות שהם חייבים לסובב את ראשם על מנת לראות שינויים.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי נכתב כי למרות שיש לינשופים ראיית ,binocular
העיניים שלהם מקובעות ל sockets-ולכן הם חייבים לסובב את ראשם בכל פעם שהם רוצים לשנות
תצפית ,ואילו בתשובה זו נכתב כי העיניים מקובעות ל sockets-למרות שהם חייבים לסובב את
ראשם בכל פעם שהם רוצים לשנות נקודת תצפית .משמע ,במשפט המקורי יש קשר של סיבה
ותוצאה בין העובדה שהעיניים שלהם מקובעות ל sockets-לבין העובדה שהם חייבים לסובב את
ראשם על מנת לשנות נקודת תצפית ,ואילו בתשובה יש קשר של ניגוד בין העובדה שעיני הינשופים
מקובעות ל sockets-שלהם לבין העובדה שהם חייבים לסובב את ראשם על מנת לשנות נקודת
תצפית.
תשובה ( :)3מכיוון שלינשופים יש ראיית  ,binocularעיניהם מקובעות ב sockets-שלהם ,אבל הם
עדיין מסובבים את ראשם במלואו על מנת לשנות נקודת תצפית.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי יש קשר של סיבה ותוצאה בין העובדה שהעיניים של
הינשופים מקובעות ל sockets-לבין העובדה שהם חייבים לסובב את ראשם על מנת לשנות נק'
תצפית ,ואילו בתשובה זו יש קשר של ניגוד בין העובדה שעיני הינשופים מקובעות ל sockets-שלהם
לבין העובדה שהם חייבים לסובב את ראשם.
תשובה ( :)4למרות שיש להם ראיית  ,binocularעיני הינשופים מקובעות ל sockets-שלהם;
כתוצאה מכך ,על מנת לשנות תצפית הם חייבים לסובב את ראשם .זו התשובה
הנכונה.
 - binocularדו-עיני ,ראייה דו-עינית
 - socketארובת העין
תשובה (.)4
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I

(שאלות )17-13

?Which of the following is not stated in the first paragraph regarding James Dean

13.

תרגום :מה מהבאים לא מצוין בפסקה הראשונה בנוגע לג'יימס דין?
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1הוא לא גדל היכן שנולד
התשובה אינה נכונה ,שכן בשתי השורות הראשונות של הפסקה נכתב כי ג'יימס דין נולד בעיירה
קטנה באינדיאנה ובמהרה עבר עם משפחתו לקליפורניה .מכאן ניתן להסיק שדין לא גדל היכן
שנולד.
תשובה ( :)2הוא עזב את האוניברסיטה מכיוון שהיה נמוך מדי
זו התשובה הנכונה .בפסקה נכתב כי דין עזב את האוניברסיטה מעט לפני סיום התואר ( “short of
 )"graduationעל מנת לעסוק בקריירת משחק במשרה מלאה ,ולא מכיוון שהיה נמוך מדי כפי
שנכתב בתשובה זו.
תשובה ( :)3הוא נולד בעיירה קטנה באינדיאנה
התשובה אינה נכונה ,שכן בשורה הראשונה נכתב כי דין אכן נולד בעיירה קטנה באינדיאנה.
תשובה ( :)4הוא לא סיים כבוגר באוניברסיטת UCLA
התשובה אינה נכונה ,שכן אכן נאמר כי דין עזב את אוניברסיטת  UCLAמעט לפני סיום התואר,
ומכאן שלא סיים כבוגר האוניברסיטה.
תשובה (.)2
?What was unique about Dean's performance in East of Eden

14.

תרגום :מה היה ייחודי בביצוע של דין במזרח לעדן?
פתרון :נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1הוא ניתן לו בתנאי שיעזוב את בית הספר
התשובה אינה נכונה ,שכן בפסקה לא נכתב כי הוצב לדין תנאי כל שהוא על מנת לקבל את התפקיד.
אמנם בפסקה ראשונה נאמר כי דין עזב את בית הספר כדי לעסוק בקריירת משחק ,ובפסקה
השנייה (שורות  )7-8מצוינת העובדה כי לאחר שעזב את בית הספר קיבל תפקיד במזרח לעדן ,אך
לא נכתב כי עזיבת בית הספר היא תנאי שהוצב בפניו לצורך קבלת התפקיד.
תשובה ( :)2הוא היה זהה לדמות שגילם בתפקידים בסרטים מאוחרים יותר
התשובה אינה נכונה .בפסקה השנייה אמנם נכתב כי התפקיד שדין שיחק במזרח לעדן העניק לו
תהילה בינלאומית ,שבעקבותיה הוא קיבל את התפקיד שהפך להיות סימן ההיכר שלו  -ג'ים
סטארק ב"מורד ללא סיבה" ,אך לא נכתב כי תפקידו במזרח לעדן היה זהה לתפקידיו מאוחרים.
תשובה ( :)3הוא היה ברובו מאולתר
זו התשובה הנכונה .בפסקה השנייה (שורות  )8-9נאמר כי רוב התפקיד של דין במזרח לעדן היה לא
כתוב/לא מתוסרט (" ,)"unscriptedומכאן שרוב התפקיד שעשה היה מאולתר.
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תשובה ( :)4הוא שהפך אותו למורד
התשובה אינה נכונה .בפסקה השנייה אמנם מצוין כי התפקיד במזרח לעדן העניק לדין תהילה
בינלאומית ,שבעקבותיה קיבל את התפקיד שהפך להיות סימן ההיכר שלו  -ג'ים סטארק ב"מורד
ללא סיבה" ,אך לא נאמר שבעקבות התפקיד הוא עצמו הפך למורד.
תשובה (.)3
The word "intricacies" in line 12 is similar in meaning to the word -

15.

תרגום :המילה " "intricaciesבשורה  12קרובה במשמעותה למילה -
פתרון :בשורות  11-12נכתב" :הסרט מתאר את דין כנער מתבגר שעובר לעיר חדשה ומתמודד עם
ה intricacies -של בית הספר התיכון ".ניתן להסיק כי מכיוון שהוא מתמודד עם ה-
 intricaciesשל בית הספר החדש כחלק ממעברו בין ערים שונות ,הרי שמדובר במילה המציינת
קושי או מורכבות.
כעת נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( - similarities :)1דמיון; הקבלה
תשובה ( - complexities :)2מורכבויות
תשובה ( - lies :)3שקרים
תשובה ( - parties :)4צדדים; מסיבות
תשובה (.)2
The purpose of the third paragraph is to -

16.

תרגום :מטרת הפסקה השלישית היא ל-
פתרון :נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1להסביר מדוע דין ימות מאוחר יותר
התשובה אינה נכונה ,שכן הפסקה אינה מציעה הסבר לעובדה שדין ימות בעתיד ,אלא רק מציינת
כי הוא מת ,ושבניגוד לדעה הרווחת הסיבה למותו אינה נהיגה במהירות מופרזת.
תשובה ( :)2לתאר את מותו של דין
זו התשובה הנכונה .הפסקה ברובה מתארת את העובדה שדין מת בתאונת דרכים ושמאוחר יותר
הוענק לו פרס מטעם האקדמיה.
תשובה ( :)3לתאר את אופיו האמיתי של דין
התשובה אינה נכונה ,שכן אין בפסקה כל התייחסות לאופיו של דין.
תשובה ( :)4להראות מדוע דין עזב את בית הספר
התשובה אינה נכונה ,שכן בפסקה זו אין כל התייחסות לסיבות מדוע דין עזב את בית הספר אלא
רק לעובדות בנוגע למותו ולפרס שקיבל לאחר מותו.
תשובה (.)2
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A good title for this text would be -

17.

תרגום :כותרת טובה לקטע זה תהיה -
פתרון :נסכם כל אחת מהפסקאות בקצרה ולאחר מכן נעבור על התשובות המוצעות .הפסקה
הראשונה עוסקת בתחילת דרכו של דין מרגע היוולדו ,ועד שעזב את האוניברסיטה כדי לעסוק
בקריירת משחק במשרה מלאה; הפסקה השנייה מציגה את התפקידים השונים אותם מילא ואת
התהילה שרכש; והפסקה השלישית עוסקת בתיאור מותו המוקדם של דין בתאונת דרכים .מכאן
שהקטע עוסק בקריירה של ג'יימס דין מתחילתה ועד ליום מותו.
כעת נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1ג'יימס דין :סוף עצוב לחיים ארוכים
התשובה אינה נכונה ,שכן בקטע נכתב כי הוא מת בגיל  .24כמו כן ,מלבד ההתייחסות למותו
העצוב ,בתשובה זו אין כל התייחסות לקריירת המשחק של דין ,המתוארת בפירוט רב בשתי
הפסקאות הראשונות.
תשובה ( :)2מורד ללא סיבה מת מנהיגה במהירות מופרזת
התשובה אינה נכונה ,שכן בקטע נכתב כי אין זה נכון שדין מת מנהיגה במהירות מופרזת .כמו כן,
בתשובה זו אין כל התייחסות לעברו של דין ולקריירת המשחק שלו ,המתוארת בפירוט רב בשתי
הפסקאות הראשונות.
תשובה ( :)3ג'יימס דין :קריירה מבטיחה שנגדעה מוקדם
זו התשובה הנכונה .כאמור ,הקטע כולו עוסק בקריירה המבטיחה של דין שנקטעה בשל מותו
המוקדם.
תשובה ( :)4מעיירה קטנה למסך הגדול
התשובה אינה נכונה ,שכן היא תשובה חלקית .בתשובה חסרה התייחסות למותו המוקדם של דין
המתואר בפירוט בפסקה השלישית.
תשובה (.)3

II

(שאלות )22-18

The main purpose of the first paragraph is to -

18.

תרגום :המטרה המרכזית של הפסקה הראשונה היא ל -
פתרון :נתמצת את הכתוב בפסקה ,ונעבור על התשובות המוצעות:
הפסקה הראשונה מציגה את תחרות מיס אמריקה כתחרות לנשים צעירות מכל רחבי אמריקה.
כמו כן נאמר כי היא החלה בשנת  1921כתחרות יופי ,אך בהמשך הוכנסו מספר שינויים הכוללים
גם תחרות כישרונות וראיון .אם כן ,ניתן לומר כי בפסקה מעניקים מידע בסיסי בנוגע לתחרות מיס
אמריקה.
תשובה ( :)1להסביר מדוע תחרות מיס אמריקה כבר אינה פופולרית
התשובה אינה נכונה .אין בפסקה כל התייחסות לרמת הפופולריות של התחרות בעבר או בהווה.
תשובה ( :)2להעניק מידע בסיסי על תחרות מיס אמריקה .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)3להראות את הערך של תחרות מיס אמריקה
התשובה אינה נכונה ,שכן בפסקה אין התייחסות לערך של תחרות מיס אמריקה.
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תשובה ( :)4להסביר כיצד השופטים מקבלים את החלטתם הסופית בתחרות
התשובה אינה נכונה ,שכן כפי שנאמר ,המטרה המרכזית של הפסקה היא לתאר את תחרות מיס
אמריקה .כמו כן ,בפסקה אמנם נכתב כי לאחר השינויים ,לקטגורית בגדי הים ושמלות הערב יש
משקל של  35%בלבד מהציון הסופי ,וכי נוספו קטגוריות חדשות כגון תחרות כישרונות וראיון ,אך
בכל מקרה אין בכך מידע מספק בכדי לקבוע כיצד השופטים מקבלים את החלטתם הסופית.
תשובה (.)2
The word “provision” in line 8 can be replaced by the word -

19.

תרגום :המילה ” “provisionבשורה  8יכולה להיות מוחלפת על ידי המילה -
פתרון :נקרא את המשפט מתחילתו ונתרגם אותו כמיטב יכולתנו" :החוקים המקוריים של
התחרות כללו אפילו  provisionשצוטט "המשתתפים בתחרות חייבים להיות בריאים ומהגזע
הלבן( "".שורות  .)7-8בנוסף לכך ,בתחילת הפסקה נכתב כי אף אישה אפרו-אמריקנית לא
השתתפה בתחרות עד  .1970מכיוון שנאמר שהחוקים המקוריים כללו " "provisionובהמשך
המשפט מתוארת הוראה בנוגע למשתתפים בתחרות ,ניתן להסיק כי בהקשר זה המילה מתארת
ככל הנראה תקנה ,הגבלה או סעיף בחוקי התחרות.
כעת נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( - regulation :)1תקנות; רגולציה ,ויסות
תשובה ( - confusion :)2בלבול; מבוכה
תשובה ( - saying :)3אמירה ,ביטוי
תשובה ( - prediction :)4תחזית
תשובה (.)1
It can be understood from the second paragraph that -

20.

תרגום :ניתן להסיק מהפסקה השנייה ש-
פתרון :נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1אף אישה אפרו-אמריקאית לא רצתה להשתתף בתחרות לפני שנת 1970
התשובה אינה נכונה ,שכן בפסקה אין התייחסות לרצון של נשים אפרו-אמריקאיות להשתתף או
שלא להשתתף בתחרות .בפסקה צוין כי חוקי התחרות אסרו על נשים אלו להשתתף בה עד .1970
תשובה ( :)2התחרות הפלתה גזעים נוספים (מלבד אפרו-אמריקאים) בעבר
זו התשובה הנכונה .בפסקה מציינים כי אחד מחוקי התחרות הוא ש"-המשתתפים בתחרות
חייבים להיות בריאים ומהגזע הלבן" ,ולפיכך ניתן להסיק כי כל מי שאינו מהגזע הלבן אינו יכול
להשתתף בתחרות .מכאן שלא רק האפרו-אמריקאים סבלו מאפליה בתחרות.
תשובה ( :)3בריאות הייתה חשובה יותר מגזע בתחרות במהלך שנות ה 20-של המאה ה19-
התשובה אינה נכונה ,שכן החוק המתואר בפסקה אכן קובע כי המשתתפים חייבים להיות בריאים
ומהגזע הלבן אך אין השוואה הקובעת מה חשוב יותר מבין השניים.
תשובה ( :)4היו הרבה תפקידים שונים לאפרו-אמריקאים במחזות זמר שבתחרות
התשובה אינה נכונה .אמנם בפסקה מציינים כי אפרו-אמריקאים השתתפו במחזות אך רק
בתפקידי עבדים ,אך אין בכך כדי להסיק כי היו להם הרבה תפקידים שונים במחזות אלה.
תשובה (.)2
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The third paragraph is mainly about -

21.

תרגום :הפסקה השלישית עוסקת ברובה ב-
פתרון :הפסקה השלישית באה כהמשך ישיר לפסקה השנייה ,בה מתוארת אפליה בתחרות כלפי
אפרו-אמריקאים .פסקה זו נפתחת בכך שהייתה אפליה בתחרות כלפי מיעוטים נוספים מלבד
האפליה כלפי נשים אפרו-אמריקאיות ,ולאחר מכן מובאת דוגמה לכך  -אנטישמיות בתחרות כלפי
מתחרה יהודיה .מכאן שהפסקה עוסקת ברובה בדוגמה נוספת לאפליה בתחרות מיס אמריקה.
תשובה (.)4
A good title for the text could be -

22.

תרגום :כותרת טובה לקטע יכולה להיות -
פתרון :נסכם כל אחת מהפסקאות בקצרה ולאחר מכן נעבור על התשובות המוצעות .הפסקה
הראשונה מעניקה לנו מידע בסיסי בנוגע לתחרות מיס אמריקה; הפסקה השנייה עוסקת באפליה
כלפי נשים אפרו-אמריקאיות בתחרות; הפסקה השלישית עוסקת באפליה כלפי יהודים בתחרות;
והפסקה האחרונה עוסקת באובדן הפופולריות של התחרות ומעלה תהייה האם תחרות שבשורשיה
עמדה אפליה כלפי מיעוטים יכולה לשרוד בחברה המודרנית של ימינו.
כעת נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1האם העבר של תחרות מיס אמריקה ידון את עתידה של התחרות לאבדון?
זו התשובה הנכונה .הקטע אכן מתאר לכל אורכו את תחרות מיס אמריקה כתחרות שבעברה
הייתה תחרות מפלה כלפי מיעוטים שונים ,ובסיומו של הקטע עולה התהייה  -האם בחברה של
ימינו תחרות שבעברה הפלתה מיעוטים יכולה לשקם את הפופולאריות שלה?
תשובה ( :)2מי תהיה מיס אמריקה הבאה?
התשובה אינה נכונה ,שכן בקטע אין כל אזכור או התייחסות לשאלה זו.
תשובה ( :)3ההיסטוריה של נשים אפרו-אמריקאיות בתחרות מיס אמריקה
התשובה אינה נכונה ,שכן מלבד ההתייחסות לאפליה בתחרות כלפי נשים אפרו-אמריקאיות,
המתוארת בפסקה השנייה ,הקטע ברובו עוסק באפליה כלפי מיעוטים בתחרות באופן כללי,
בהיסטוריה של התחרות ובתחרות בהווה ללא קשר לנשים אפרו-אמריקאיות.
תשובה ( :)4אפליה בתעשיית היופי
התשובה אינה נכונה ,שכן הקטע כולו עוסק בתחרות מיס אמריקה בלבד ובאפליה שהייתה בה
בעבר ,ולא באפליה בתעשיית היופי באופן כללי.
תשובה (.)1
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