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(שאלות )8-1

Although Norway is much smaller than the USA, its coastline is longer.
()1
( )2
()3
()4

1.

 - sharperחד יותר
 - longerארוך יותר
 - smarterחכם יותר
 - easierקל יותר

תרגום :למרות שנורבגיה קטנה בהרבה מארה"ב ,קו החוף שלה ארוך יותר.
תשובה (.)2
A combination of the words "smoke" and "fog", smog is a type of air pollution
which is very common in large cities around the world.
()1
()2
( )3
()4

 - snakesנחשים
 - shattersשברים ,נתצים
 - wordsמילים
 - beginningsהתחלות

תרגום :שילוב המילים "עשן" ו"-ערפל" ,ערפיח הוא סוג של זיהום אוויר שנפוץ מאוד בערים
גדולות בעולם.
תשובה (.)3
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2.

3.

Although children with Williams Syndrome suffer from mental retardation, their
language skills are actually quite strong.
 למעשה- actually
 מלא אנרגיה, באופן אנרגטי- energetically
 בטירוף- frantically
 באופן דומה- similarly

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

 כישורי השפה שלהם, למרות שילדים עם סינדרום וויליאמס סובלים מפיגור מוחי:תרגום
.הם למעשה די טובים
.)1( תשובה

4.

The city of St. Petersburg, Russia, was founded in 1703 by Peter the Great, who
also gave it its name.
 שהתעלמו ממנו על ידי- ignored by
נוסד ב/ הוקם- founded in
- הוצג ב- displayed at
- חשד ב- suspected of

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

. שגם נתן לה את שמה, על ידי פיטר הגדול1703- נוסדה ב, רוסיה, העיר סנט פטרסבורג:תרגום
.)2( תשובה

5.

The land now known as Canada was inhabited for millennia by various groups of
aboriginal peoples, the most prominent of whom are First Nations, Inuit and Métis.
 חישב- calculated
 שאסרו אותו, נאסר- prohibited
 יושב, אוכלס- inhabited
 מנע- prevented

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

 האדמה שעכשיו ידועה בתור קנדה אוכלסה במשך אלף שנים על ידי קבוצות:תרגום
 אייוניט, שהבולטים שבהם הם האומות הראשונות,שונות של אובוריג'ינים
.ומטיס
.)3( תשובה

6.

Britain is the only country whose postage stamps do not feature the name of the
country of origin because it was the first country to isuue postage stamps.
 דומה (במראה) ל- resemble
 לעקוב אחרי; גבעול- stalk
 להטביע- drown
 להוציא, להנפיק- issue

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

 בריטניה היא המדינה היחידה שבולי הדואר שלה אינם מציגים את שם מדינת:תרגום
.המקור מכיוון שהיא הייתה המדינה הראשונה שהנפיקה בולי דואר
.)4( תשובה

-2 בית ספר לפסיכומטרי800-© כל הזכויות שמורות ל

While it is true that cats often land on their feet and survive falls from high places,
they may also sustain severe injuries as a result of such falls.
( )1
()2
()3
()4

7.

 - sustainלקיים; לממן; לסבול
 - demolishלהשמיד
 - ventilateלאוורר
 - purchaseלרכוש

תרגום :בעוד שזה נכון שחתולים לעיתים קרובות נוחתים על רגליהם ושורדים נפילות
ממקומות גבוהים ,הם גם עלולים לסבול מפציעות חמורות כתוצאה מנפילות
כאלו.
תשובה (.)1
Although it comprises only 2% of a human's body weight, the brain uses 20% of
the body's energy.
( )1
( )2
( )3
()4

8.

 - retaliatesגומל ,נוקם
 - insinuatesרמיזות
 - comprisesמורכב מ ,מהווה
 - neglectsזונח

תרגום :למרות שהוא מהווה רק  2%ממשקל גוף האדם ,המוח משתמש ב20%-
מהאנרגיה של הגוף.
תשובה (.)3

(שאלות )12-9

)“It's never too late to be what you might have been.“ (George Eliot

9.

תרגום" :זה אף פעם לא מאוחר מדי להיות מה שיכולת להיות( ".ג'ורג' אליוט)
תשובה ( :)1כל אחד צריך לעשות את הכי טוב שלו.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט אין התייחסות לעשייה של משהו על הצד הטוב ביותר ,אלא
יש התייחסות רק להשגת חלומות.
תשובה ( :)2חלומות של אנשים לעיתים נדירות משתנים עם הזמן.
התשובה אינה נכונה ,שכן לא נאמר במשפט המקורי שהחלומות משתנים או לא ,אלא שאסור
לוותר על השגתם.
תשובה ( :)3רוב הדברים נעשים קשים יותר בהמשך החיים.
התשובה אינה נכונה ,שכן אין התייחסות לקושי במשפט המקורי.
תשובה ( :)4אסור לאף אחד לוותר לעולם על השגת מטרותיו .זו התשובה הנכונה.
תשובה (.)4
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Due to limited supply, fabrics made of hemp used to be much more expensive than
cotton, but the growing demand and availability of hemp in recent years have led to
significant price reductions.

10.

תרגום :בעקבות אספקה מוגבלת ,בדים שעשויים מקנבוס היו הרבה יותר יקרים מכותנה ,אבל
העלייה בביקוש ובזמינות של קנבוס בשנים האחרונות הובילה להורדה משמעותית
במחיר.
תשובה ( :)1מכיוון שכותנה הייתה מוגבלת ,בדים היו עשויים מקנבוס והיו יקרים ,אבל
לאחרונה העלייה בביקוש ובזמינות הובילה להורדה משמעותית במחיר.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי נאמר שהכמות של קנבוס הייתה מוגבלת ולא של
כותנה.
תשובה ( :)2בדי קנבוס היו בעבר יקרים בהרבה מכותנה בגלל שקנבוס היה נדיר; אולם,
עלייה בביקוש ובזמינות לאחרונה הורידה את המחיר בצורה משמעותית .זו
התשובה הנכונה.
תשובה ( :)3מכיוון שגם כותנה וגם קנבוס היו נדירים בשלב מסוים ,מחיריהם היו גבוהים ,אבל
לאחרונה ,מחיריהם ירדו והם נהיו יותר זמינים.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי נאמר שרק קנבוס היה נדיר ולא כותנה ,ולכן מחירו
היה גבוה בהרבה ממחירה של הכותנה.
תשובה ( :)4בהינתן האספקה הנמוכה שלו ,קנבוס יקר בהרבה מכותנה ,אבל בעקבות העלייה
בזמינות ובשימוש לאחרונה ,כותנה הפכה להיות הרבה יותר מושגת (כלכלית).
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי נכתב שקנבוס נהיה זול יותר ולא כותנה.
תשובה (.)2
No other native people in the Arctic have preserved its traditional way of life as
steadily as the Nenets Reindeer herders.

11.

תרגום :אף עם ילידי אחר בארקטי לא שמר על אורח חייו המסורתי באופן כה יציב כמו רועי
אילי הננטס.
תשובה ( :)1הננטס הם הקבוצה הילידית היחידה בארקטי שחבריה עדיין מתפרנסים מצאן
אילים.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי נאמר אין התייחסות למקור הפרנסה של הננטס או
של קבוצות ילידים אחרות בארקטי.
תשובה ( :)2רועי אילי הננטס שמרו על אורח חייהם המסורתי יותר מכל קבוצה ילידית אחרת
בארקטי .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)3שלא כמו קבוצות ילידים אחרות בארקטי ,הננטס השתמרו במידה רבה על ידי
רעיית אילים.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי לא נאמר מה הביא לכך שהננטס השתמרו ,אלא
פשוט שהם היחידים ששמרו על אורח חייהם המסורתי באופן היציב ביותר.
תשובה ( :)4צאן אילים הוא אחד השרידים האחרונים של החיים המסורתיים שעדיין נהוג על
ידי העמים הארקטיים הילידים כמו הננטס.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי לא נטען שזה אחד השרידים האחרונים לאורח
החיים המסורתי ,וכן לא נטען כי גם עמים אחרים הילידים בארקטי עשו כן.
תשובה (.)2
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When Alexander Graham Bell died, telephones in Canada were silenced for one
minute as a tribute to the man who spent so much of his life dedicated to the
invention of the practical telephone.

12.

תרגום :כשאלכסנדר גרהם בל מת ,טלפונים בקנדה הושתקו לדקה אחת כמחווה לאיש
שהקדיש כל כך הרבה מחייו להמצאת הטלפון הפרקטי.
תשובה ( :)1טלפונים בקנדה היו בשקט במשך דקה אחת כאשר אלכסנדר גרהם בל ,שהקדיש
הרבה מחייו להמצאת הטלפון הפרקטי ,מת .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)2טלפונים בקנדה היו בשקט במשך דקה אחת אחרי שאלכסנדר גרהם בל ,ממציא
הטלפון ,הקדיש את כל חייו למען מדינתו ,קנדה.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי נטען שאלכסנדר בל הקדיש את חייו להמצאת
הטלפון הפרקטי ולא למען קנדה.
תשובה ( :)3כאשר אלכסנדר גרהם בל הקדיש את חייו להמצאת הטלפון הפרקטי בקנדה,
טלפונים הושתקו לדקה אחת כמחווה לעבודתו הנצחית הקשה.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי נכתב שהטלפונים בקנדה הושתקו לדקה כאשר בל
נפטר ,ולא כאשר הוא עבד על המצאת הטלפון.
תשובה ( :)4המציא את הטלפון והקדיש את חייו למטרה זו ,אלכסנדר גרהם בל מת בקנדה;
טלפונים הושתקו למשך דקה אחת כמחווה לתשוקתו ארוכת החיים לתקשורת.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי נכתב כי הטלפונים בקנדה הושתקו לדקה כמחווה
להשקעתו הרבה של בל להמצאת הטלפון ולא כמחווה לתשוקתו לתקשורת.
תשובה (.)1
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I

(שאלות )17-13

 According to the first paragraph, Uganda isתרגום :לפי הפסקה הראשונה ,אוגנדה היא -

13.

פתרון :מהתשובות ניתן לראות כי נשאלנו על מיקומה של אוגנדה .מיקומה מוזכר בשורה
הראשונה בפסקה" :הרפובליקה של אוגנדה קטנה באופן יחסי ,מדינה מוקפת יבשה במזרח
אפריקה".
כעת נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1במזרח אפריקה ליד הים
התשובה אינה נכונה ,שכן נאמר שאוגנדה מוקפת יבשה ומכאן שהיא אינה קרובה לים או לכל
הפחות לא ניתן לדעת לפי הפסקה האם היא קרובה לים או לא.
תשובה ( :)2קרובה לחלקים מזרחיים באפריקה
התשובה אינה נכונה ,שכן נאמר כי אוגנדה היא במזרח אפריקה ולכן היא אינה קרובה לחלקים
מזרחיים באפריקה ,אלא היא בעצמה במזרח אפריקה.
תשובה ( :)3מוקפת במדינות אחרות מכל צדדיה
זו התשובה הנכונה ,שכן נאמר כי אוגנדה מוקפת יבשה ומכאן שהיא מוקפת במדינות אחרות.
תשובה ( :)4רפובליקה גדולה במזרח אפריקה
התשובה אינה נכונה ,שכן נאמר כי אוגנדה קטנה באופן יחסי.
תשובה (.)3
The word "adherents" (line 10) could be replaced by the word -

14.

תרגום :המילה ”( “adherentsשורה  )10יכולה להיות מוחלפת על ידי המילה -
פתרון :נקרא את המשפט בו מופיעה המילה מתחילתו" :ביניהם ,לכנסיה הקתולית יש את
מספר ה adherents-הגדול ביותר – בערך  "...42%בהמשך הפסקה מופיעים נתונים נוספים
לגבי אחוז האנשים המשתייכים לכל אחת מהדתות .כך למשל נכתב" :מוסלמים מייצגים 12%
מכל האוכלוסייה( ".שורה  )12מכאן שהאחוזים כנראה מתייחסים לאחוז התושבים
המשתייכים לכל דת ועל כן סביר שמשמעות המילה  adherentsהיא אנשים המשתייכים לדת,
מאמינים בה וכדומה.
כעת נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( - followers :)1עוקבים ,חסידים
תשובה ( - leaders :)2מנהיגים
תשובה ( - employers :)3מעסיקים
תשובה ( - persons :)4אנשים
תשובה (.)1
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The author uses the word "only" (line 14) to emphasize that -

15.

תרגום :הכותב משתמש במילה "רק" (שורה  )14על מנת להדגיש ש -
נקרא את המשפט בו מופיעה המילה מתחילתו" :דווח שרק  1%מאוכלוסיית אוגנדה עדיין
חסידים של הדתות המסורתיות של האזור( ".שורות  )14-15מכאן שהמילה "רק" באה
להמחיש שמעטים מאוכלוסיית אוגנדה משתייכים לדתות המקומיות המסורתיות.
תשובה (.)2
The third paragraph mainly discusses -

16.

תרגום :הפסקה השלישית עוסקת בעיקר -
פתרון :בפסקה השלישית נכתב כי הנוהגים המסורתיים באוגנדה מתורגלים בעיקר באזורים
כפריים אבל לרוב הם מתורגלים לצד דתות אחרות כמו נצרות או אסלאם .בהמשך נכתב כי
מסורת זו נעלמת כתוצאה מהתיישבות זרה וממלחמת האזרחים .לבסוף הכותב טוען כי יהיה
זה חבל לאבד מסורת זו.
מכאן שהפסקה עוסקת בעיקר בהיעלמותם של הנוהגים המסורתיים של אוגנדה.
כעת נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1הדתות המסורתיות של אוגנדה
התשובה אינה נכונה אם כי היא מבלבלת .הפסקה אכן עוסקת בדתות המסורתיות של אוגנדה
אך היא עוסקת בעיקר בהיעלמותן ולא בהן עצמן .אילו זה היה הנושא המרכזי של הפסקה
הינו מצפים כי הפסקה תפרט על הדתות המסורתיות עצמן (מה נהוג בהן ,מה שמן וכדומה) מה
שאינו מופיע כלל בפסקה.
תשובה ( :)2הכיבוש של טריטוריית אוגנדה
התשובה אינה נכונה ,שכן הפסקה כלל אינה עוסקת בכיבוש אוגנדה .רק בשורה  19נכתב כי
הייתה התיישבות זרה באוגנדה אך גם זה נכתב רק כדי להציג את הסיבות שבגינן נעלמות
האמונות המסורתיות מהמדינה ,וכן נכתב כי הייתה זו התיישבות זרה באוגנדה ולא כיבוש.
תשובה ( :)3מלחמות אזרחים בהיסטוריית אוגנדה
התשובה אינה נכונה ,שכן בפסקה דובר על מלחמת אזרחים ולא מלחמות אזרחים (שורה ,)19
ובכלל – בדומה להסבר לתשובה ( )2מלחמת האזרחים הוצגה רק כסיבה להיעלמותם של
הנוהגים המסורתיים באוגנדה ולא הייתה הנושא של הפסקה.
תשובה ( :)4סטייתה של אוגנדה מהתרבות המקורית שלה
זו התשובה הנכונה ,שכן הפסקה עוסקת בהיעלמותם של הנוהגים המסורתיים של אוגנדה,
כלומר בסטייתה של אוגנדה מהתרבות המסורתית שלה.
תשובה (.)4
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A good title for this text would be -

17.

תרגום :כותרת טובה לקטע זה תהיה -
פתרון :נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1כיצד אוגנדה איבדה את ההיסטוריה שלה
התשובה אינה נכונה ,שכן היא תשובה חלקית .רק הפסקה האחרונה בקטע עוסקת באובדן
ההיסטוריה של אוגנדה (סטייתה מהתרבות המקורית שלה) ,בעוד ששאר הפסקות עוסקות
בנושאים אחרים באוגנדה.
תשובה ( :)2מבט תרבותי על אוגנדה של היום
זו התשובה הנכונה .הפסקה הראשונה בקטע עוסקת בקבוצות האתניות והשפות המדוברות
באוגנדה; הפסקה השנייה עוסקת בדתות שבהן מאמינים כיום באוגנדה; והפסקה השלישית
עוסקת באובדן הנוהגים המסורתיים באוגנדה .כל אלה הם מרכיבים תרבותיים ומכאן
שהקטע עוסק ברובו בתרבות של אוגנדה כיום.
תשובה ( :)3כיצד להחזיר את התרבות של אוגנדה
התשובה אינה נכונה ,שכן לא נכתב בקטע מה הדרכים להחזיר את התרבות של אוגנדה.
תשובה ( :)4נצרות באוגנדה כיום
התשובה אינה נכונה ,הנצרות הוזכרה בעיקר בפסקה השנייה כדת השולטת באוגנדה ,וגם שם
היא הוזכרה רק בהקשר של ההתפלגות באוגנדה מבחינת אמונות דתיות .בהמשך הוזכרה
הנצרות רק פעם אחת בפסקה השלישית.
תשובה (.)2
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II

(שאלות )22-18

An appropriate title for the text would be -

18.

תרגום :כותרת מתאימה לקטע זה תהיה -
פתרון :זוהי שאלה כללית ועל כן מומלץ לענות עליה רק לאחר שענינו על שאר השאלות.
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1שיטות חקלאיות – עבר והווה
התשובה אינה נכונה ,שכן הקטע אינו עוסק כלל בשיטות חקלאיות שבהן השתמשו בעבר.
למעשה השיטה היחידה המופיעה בקטע היא  graftingשמוזכרת כשיטה חקלאית בה השתמשו
בעבר התומכת בטענת התומכים במזון מהונדס גנטית.
תשובה ( :)2מזון מהונדס גנטית ( – )GMFאוכל פרנקשטיין או אוכל של העתיד?
זו התשובה הנכונה .הקטע עוסק בוויכוח לגבי מזון מהונדס גנטית .הפסקה הראשונה מציגה
את הבעיה – אוכלוסיית העולם גדלה בקצב שלא יאפשר אספקת מזון לכולם ,ולאחר מכן הוצג
פתרון – הנדסה גנטית של מזון .בסוף הפסקה הראשונה מוצג הויכוח בין אלה התומכים
בהנדסה גנטית של מזון ואלה המתנגדים לה .בשתי הפסקאות הבאות מופיעות טענות
התומכים והמתנגדים.
תשובה ( :)3ההתנגדות למזון מהונדס גנטית
התשובה אינה נכונה ,שכן הפסקה השנייה מציגה יתרונות בהנדסה גנטית של מזון ואילו רק
הפסקה השלישית עוסקת בהתנגדות להנדסה גנטית של מזון.
תשובה ( :)4ההשלכות של התפוצצות אוכלוסיית העולם
התשובה אינה נכונה ,שכן הקטע עסק רק בהשלכה אחת להתפוצצות אוכלוסיית העולם -
המחסור במזון.
תשובה (.)2
The main purpose of the first paragraph is to -

19.

תרגום :המטרה המרכזית של הפסקה הראשונה היא ל -
פתרון :בתחילת הפסקה הראשונה נכתב כי אוכלוסיית העולם גדולה מאוד ונראה שבעתיד
תהיה בעיה לספק אוכל לכל האנשים בעולם .בהמשך הפסקה נכתב כי ייתכן שהפתרון טמון
באוכל מהונדס גנטית אולם רבים חוששים מפני פתרון שכזה.
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1להביע דאגה בנוגע לאוכלוסיית העולם הגדלה
התשובה אינה נכונה ,שכן הדאגה שהוצגה בפסקה היא בנוגע לבעיית אספקת המזון
לאוכלוסיית העולם הגדלה ולא לגידול עצמו באוכלוסייה .בנוסף ,רוב הפסקה עסקה בפתרון –
אוכל מהונדס גנטית – ולא בבעיה עצמה.
תשובה ( :)2להציג את הדיון בנוגע לאוכל מהונדס גנטית ( .)GMFזו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)3להסביר מדוע מזון מהונדס גנטית ( )GMFנקרא אוכל פרנקשטיין
התשובה אינה נכונה ,שכן היא חלקית .בשורות  5-6הוסבר מדוע אוכל מהונדס גנטית נקרא
אוכל פרנקשטיין ,אך שאר הפסקה עסקה בפתרון המוצע למשבר המזון שעתיד לפקוד את
העולם.
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תשובה ( :)4לדון במשבר המזון העולמי
התשובה אינה נכונה ,שכן לפי הפסקה עדיין לא קיים משבר מזון אלא בעתיד ,כשאוכלוסיית
העולם תגדל עוד יותר ,עתיד להיות משבר שכזה.
תשובה (.)2
In line 4 “tout” could best be replaced by -

20.

תרגום :בשורה  “tout” 4יכול להיות מוחלף באופן הטוב ביותר על ידי –
פתרון :נקרא את המשפט בו מופיעה המילה מתחילתו" :בעוד שחלק  toutבמזון מהונדס גנטית
כמזון העתיד אחרים חושדים בו עמוקות( ".שורות  )4-5הניגוד שבתחילת המשפט רומז מהי
משמעות המילה – בחלקו השני של המשפט נכתב כי אחרים חושדים במזון מהונדס גנטית
וזאת בניגוד לאלה ש tout-בו .מכיוון שיש ניגוד במשפט ניתן להניח כי משמעות המילה tout
היא תמיכה ,אהדה וכדומה.
כעת נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( - promote :)1לקדם
תשובה ( - regulate :)2להסדיר ,לווסת
תשובה ( - realize :)3להבין
תשובה ( - discover :)4לגלות
תשובה (.)1
The main purpose of the second paragraph is to -

21.

תרגום :המטרה המרכזית של הפסקה השנייה היא ל -
פתרון :בתחילת הפסקה השנייה נכתב מהו מזון מהונדס גנטית ומה היתרונות שבו – עמידות
לריקבון ,עמידות לקור וחיי מדף ארוכים .בהמשך נכתב כי למרות יתרונות אלו רבים מתנגדים
להנדסה גנטית של מזון ,ולבסוף נכתב כי התומכים בהנדסה גנטית של מזון לא מבינים מדוע
קיימת התנגדות ,שכן בני האדם הנדסו מזון גנטית מאז ומתמיד.
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1להסביר את היתרונות של מזון מהונדס גנטית .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)2לטעון שמזון מהונדס גנטית ( )GMFניתן לגדל בתנאים אחרים
התשובה אינה נכונה ,שכן בשום מקום בפסקה לא נכתב כי ניתן לגדל מזון מהונדס גנטית
בתנאים אחרים ,ובכלל – הפסקה כלל לא עסקה בתנאי גידול מזון מהונדס גנטית.
תשובה ( :)3לדון במבנה הגנטי של צמחים וחיות
התשובה אינה נכונה ,שכן המבנה הגנטי של צמחים וחיות הוזכר רק בתחילת הפסקה כדי
להסביר מהי הנדסה גנטית.
תשובה ( :)4להשוות שינויים גנטיים לשיטות חקלאות ישנות יותר
התשובה אינה נכונה ,שכן ההשוואה המופיעה בפסקה מופיעה רק בסופה ומשוואה בין שיטה
חקלאית אחת ( )graftingלבין מזון מהונדס גנטית .אין כל השוואה נוספת וכן אין אזכור של
שיטות חקלאיות ישנות אחרות.
תשובה (.)1
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In line 17, “The comparison is poor” could be replaced by -

22.

תרגום :בשורה  “The comparison is poor” ,17יכול להיות מוחלף ב -
פתרון :המונח לגביו נשאלנו מופיע בתחילת הפסקה השלישית ועל כן הוא מתייחס למה שנכתב
בסוף הפסקה הקודמת .נקרא את שני המשפטים האחרונים מהפסקה השנייה" :תומכים
במזון מהונדס גנטית ( )GMFהופתעו מההתנגדות העזה לו .אחרי הכול ,הם טוענים ,אנשים
עסקו ב( grafting-שיטה חקלאית) ויצרו זנים חדשים מראשית החקלאות".
משמעות המונח עליו נשאלנו הוא "ההשוואה עלובה" .מכאן שההשוואה אליה מתייחסים
בפסקה השלישית נוגעת להשוואה המופיעה בסוף הפסקה השנייה – ההשוואה שעושים תומכי
ההנדסה הגנטית בינה לבין  ,graftingומכאן שההשוואה אליה מתייחסים בפסקה השלישית
היא ההשוואה בין מזון מהונדס גנטית ( )GMFלבין  .graftingאם לדעתם ההשוואה עלובה
הם כנראה חושבים ש GMF-שונה בהרבה מ.grafting-
אגב לא אכפת לנו מה משמעות המילה  graftingשכן היא מופיעה גם בתשובות ,אך לשם
הרחבת האופקים נסביר שמדובר בשיטה חקלאית הנקראת "הרכבה" ובה לוקחים ענף שעליו
יש אברי ריבוי (רבייה) ומרכיבים אותו על ענף של צמח ממין שונה ,ובכך יוצרים צמח חדש
שמשלב את תכונות שני המינים השונים.
כעת נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1הרעיון שמזון מהונדס גנטית ( )GMFיפתור את משבר המזון חסר בסיס למעשה
תשובה ( :)2מזון מהונדס גנטית ( )GMFאגרסיבי יותר מגידולים אחרים
תשובה ( :)3התנאים בטבע אינם דומים לאלה שבמעבדה
תשובה ( :)4ייצור מזון מהונדס גנטית ( )GMFשונה מ( grafting-שיטה חקלאית)
תשובה (.)4
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