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(שאלות )8-1

Red grapefruit contain more Vitamin C than white grapefruit.
()1
()2
()3
()4

1.

 - asכמו
 - sinceמאז; מאחר ש
 - whileבעוד ש; בזמן ש
 - thanמאשר

תרגום :אשכוליות אדומות מכילות יותר ויטמין סי מאשר אשכוליות לבנות.
תשובה (.)4

In 1923, much of the city of Tokyo was destroyed by an earthquake.
()1
()2
()3
()4

2.

 - appealedביקש; ערער
 - connectedקשור ,מחובר
 - destroyedנהרס ,נחרב
 - installedהותקן

תרגום :ב ,1923-חלק גדול מהעיר טוקיו נהרס על ידי רעידת אדמה.
תשובה (.)3

Martin Luther King was awarded the Nobel Peace Prize in 1961 in recognition of
his contribution to the civil rights movement in the United States.

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

 - ambitionשאיפה
 - recognitionהכרה
 - definitionהגדרה
 - reproductionהתרבות ,רבייה

תרגום :מרטין לות'ר קינג זכה בפרס נובל ב 1961-בהוקרה לתרומתו לתנועת זכויות האדם
בארצות הברית.
תשובה (.)2
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3.

4.

It is easier to peel a wet onion than a dry one.

 חדש- new
 עשיר- rich
 רטוב- wet
 עמוק- deep

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

. קל יותר לקלף בצל רטוב מאשר אחד יבש:תרגום
.)3( תשובה

5.

Wine and cheese are often served together because their flavors complement one
another.

 להעריך- evaluate
) להשלים (זה את זה- complement
 קלוי, צלוי- roast
 אירוע; מקרה- occasion

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

 יין וגבינה לעיתים קרובות מוגשים יחד מכיוון שהטעמים שלהם משלימים זה את:תרגום
.זה
.)2( תשובה

6.

Massage is probably the oldest method of relieving pain and promoting good health.

 לרשום מרשם- prescribing
 כיווץ; כריתת חוזה- contracting
 שחרור; הקלה- relieving
 לחדש; להתחיל מחדש- resuming

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

. עיסוי הוא כנראה השיטה העתיקה ביותר לשחרור כאבים ולטיפוח בריאות טובה:תרגום
.)3( תשובה

7.

The Galileo affair was a sequence of events, beginning around 1610, with the trial and
condemnation of Galileo Galilei by the Roman Catholic Inquisition in 1633 for his
support of heliocentrism.

 הובלה- conduction
 תצפית; הבחנה- observation
 גינוי- condemnation
 התייעצות- consultation

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

 עם משפט וגינוי,1610- שהתחילה בערך ב, פרשת גליליאו הייתה רצף של אירועים:תרגום
 על תמיכתו1633-של גליליאו גליליי על ידי האינקוויזיציה הקתולית הרומאית ב
.בהליוצנטריזם
.)3( תשובה
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8.

The earliest chariots were drawn by donkeys rather than horses.

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

 - swornמושבע; בשבועה
 - lentהשאיל
 - soughtחיפש ,רדף אחרי
 - drawnנמשך ,נגרר

תרגום :הכרכרות הראשונות נמשכו על ידי חמורים ולא סוסים.
תשובה (.)4

(שאלות )12-9

9.

The Bible makes no reference to the domestic cat.
תרגום :התנ"ך אינו מזכיר את החתול המבוית.
תשובה ( :)1החתול המבוית אינו מוזכר בתנ"ך .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)2התנ"ך אומר מעט על החתול המבוית.
התשובה אינה נכונה .במשפט המקורי נכתב כי בתנ"ך אין אף אזכור לחתול המבוית.
תשובה ( :)3לא היו חתולים מבויתים בכלל בתקופה התנכ"ית.

התשובה אינה נכונה .המשפט המקורי אינו עוסק בקיומם של חתולים מבויתים בתקופה התנכ"ית
אלא אם הם אוזכרו או לא בתנ"ך עצמו.
תשובה ( :)4החתול המבוית הוא אחת מהחיות היחידות שתוארו בתנ"ך.
התשובה אינה נכונה .א .המשפט המקורי אינו עוסק בחיות נוספות מלבד החתול .ב .במשפט
המקורי נאמר שהחתול המבוית לא הוזכר בתנ"ך.
תשובה (.)1

No two individual giraffes have exactly the same pattern of spots.

10.

תרגום :לשום זוג ג'ירפות אין בדיוק אותו דפוס של כתמים.
תשובה ( :)1לא לכל הג'ירפות יש כתמים.
התשובה אינה נכונה .במשפט המקורי לא נאמר אם יש ג'ירפות ללא כתמים ,אלא רק שדפוס
הכתמים של הג'ירפות שונה בין כל פרט ופרט.
תשובה ( :)2לרוב הג'ירפות יש אותו דפוס של כתמים.
התשובה אינה נכונה .במשפט המקורי נאמר בדיוק להיפך – לאף ג'ירפה אין דפוס כתמים זהה לזה
של ג'ירפה אחרת.
תשובה ( :)3לכל ג'ירפה יש סט כתמים ייחודי.
זו התשובה הנכונה .אם לאף זוג ג'ירפות אין אותו דפוס כתמים הרי שלכל ג'ירפה יש דפוס כתמים
ייחודי.
תשובה ( :)4הכתמים של ג'ירפה שונים מאלה של ג'ירפות אחרות.
התשובה אינה נכונה .אמנם משתמע מהמשפט המקורי כי הכתמים של ג'ירפה מסוימת שונים
מאלה של ג'ירפות אחרות ,אך במשפט זה חסר העיקר – לשום ג'ירפה אין אותו דפוס כתמים כמו
לג'ירפה אחרת.
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תשובה (.)3

There is still controversy concerning the chronology of T.S. Eliot's final poems.

11.

תרגום :עדיין יש מחלוקת בנוגע לכרונולוגיה (סדר התרחשות המאורעות) של שיריו האחרונים של
ט.ס אליוט.
תשובה ( :)1ממשיך הוויכוח בנוגע לסדר בו ט.ס אליוט חיבר את שיריו האחרונים .זו התשובה
הנכונה.
תשובה ( :)2מכל שיריו של ט.ס אליוט ,האחרונים שהוא כתב נותרו הכי שנויים במחלוקת.
התשובה אינה נכונה ,שכן המשפט אינו עוסק במחלוקת בנוגע לשיריו של ט.ס אליוט אלא
במחלוקת בנוגע לסדר בו הוא כתב אותם.
תשובה ( :)3יש עדיין שאלות בנוגע לפרשנויות של שיריו האחרונים של ט.ס אליוט.
התשובה אינה נכונה ,שכן המשפט המקורי אינו עוסק בפרשנות לשיריו של אליוט.
תשובה ( :)4ט.ס אליוט היה מודאג ששיריו האחרונים ייחשבו ליותר מדי שנויים במחלוקת.
התשובה אינה נכונה .א .הנושא של המשפט שונה :המשפט המקורי אינו עוסק באליוט עצמו אלא
בשיריו .ב .המחלוקת המצוינת במשפט המקורי היא בנוגע לזמן בו אליוט כתב את שיריו ולא בנוגע
לתוכנם.
תשובה (.)1

"Democracy must be more than two wolves and a sheep voting on what to have for
)dinner." (James Bovard

12.

תרגום" :דמוקרטיה חייבת להיות יותר מאשר שני זאבים וכבשה שמצביעים על מה לאכול לארוחת
ערב( ".ג'יימס בוברד)
תשובה ( :)1כדי שדמוקרטיה תצליח ,אזרחים חייבים לממש את זכותם להצביע.
התשובה אינה נכונה .המשפט המקורי אינו קובע מה יש לעשות על מנת שדמוקרטיה תצליח ,אלא
עוסק במהותה של דמוקרטיה :דמוקרטיה היא יותר מאשר הרוב קובע.
תשובה ( :)2בדמוקרטיה ,העיקרון שהרוב שולט אינו יכול להיות תירוץ להתעלמות מצרכיו של
המיעוט.
זו התשובה הנכונה .המשפט המקורי מציג מצב חוסר שוויוני בדמוקרטיה המתבסס על עיקרון
הצבעת הרוב .אילו הדמוקרטיה הייתה מתבססת רק על הצעת הרוב ,הכבשה ,שהיא המיעוט,
הייתה יוצאת נפסדת .במשפט המקורי נכתב שדמוקרטיה חייבת להיות יותר מזה ,ומכאן שאי
אפשר להסתפק בשלטון הרוב בדמוקרטיה שכן זה יוביל להתעלמות מצרכי המיעוט.
תשובה ( :)3בדמוקרטיה ,אף קול (בהצבעה) לא צריך להיחשב יותר מקול אחר.
התשובה אינה נכונה .המשפט המקורי עוסק בחוסר שוויון שנוצר מרבים אל מול מעטים ולא
בחוסר שוויון שנוצר מכך שקול אחד שווה יותר מקול אחר.
תשובה ( :)4דמוקרטיות מאפשרות ,ואפילו מעודדות ,דו-קיום של קבוצות עם השקפות הפוכות.
התשובה אינה נכונה .המשפט המקורי עוסק בחסרונותיה של הדמוקרטיה ובכך שהיא לא יכולה
להסתפק רק בהצבעת הרוב ,ולא ביתרונותיה.
תשובה (.)2
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I

(שאלות )17-13

In lines 2-3, "thousands more" refers to -

13.

תרגום :בשורות " ,2-3אלפים נוספים" מתייחס ל -
נקרא את המשפט בו מופיע הביטוי "אלפים נוספים" מתחילתו" :יש עשרות אלפים של מיני
סחלבים מוכרים ,ובוטנאים מאמינים שיש אלפים נוספים שעוד לא זוהו( ".שורות )1-3
מכאן ש"אלפים נוספים" מתייחס למינים של סחלבים.
תשובה (.)3

The main purpose of the second paragraph is to -

14.

תרגום :המטרה המרכזית של הפסקה השנייה היא ל -
הפסקה השנייה מפרטת את המקומות בהם גדלים סחלבים .בתחילתה נכתב כי נהוג לחשוב
שסחלבים הם פרחים אקזוטיים אך שלמעשה הם גדלים בכל יבשת מלבד אנטרקטיקה וברוב
סביבות המחייה .בהמשך מפורטים מקומות שונים וסביבות מחייה שונות שבהם ניתן למצוא
סחלבים .מכאן שמטרתה של הפסקה השנייה היא להציג את המקומות בהם גדלים סחלבים.
תשובה (.)1

According to the last paragraph, Taiwan -

15.

תרגום :לפי הפסקה האחרונה ,טאיוואן -
בפסקה האחרונה נכתב שטאיוואן היא יצואנית הסחלבים הגדולה ביותר בעולם ושהסחלבים שם
הם חלק חשוב מהתרבות הסינית מזה אלפי שנים .מכאן שתשובה ( )1היא התשובה הנכונה.
תשובה ( )2אינה נכונה משום שלא ידוע מהן חלקן של ההכנסות של טאיוואן מיצוא סחלבים ביחס
לשאר הכנסותיה.
תשובות ( )3ו )4(-אינן נכונות משום שבפסקה האחרונה לא נכתב מהי המדינה שבה יש את הכמות
הגדולה ביותר של מיני סחלבים ,או מהי המדינה הראשונה בה גידלו סחלבים.
תשובה (.)1

In line 18, "virtuous" means -

16.

תרגום :בשורה  ,18המילה ” “virtuousמשמעותה -
נקרא את המשפט בו מופיעה המילה מתחילתה" :אכן ,הפילוסוף הסיני קונפוציוס השווה אנשים
 virtuousלסחלבים( ".שורות  )17-18משפט זה אינו מספק רמז לגבי משמעות המילה ולכן נקרא
גם את המשפט שלפניו" :באומנות סינית ,הפרח (סחלב) מסמל תכונות אנושיות כמו צניעות וכנות".
(שורות )16-17
הפילוסוף קונפוציוס השווה אנשים  virtuousלסחלבים משום שבאומנות הסינית סחלבים מסמלים
תכונות אנושיות חיוביות כמו צניעות וכנות ,ומכאן שאנשים  virtuousהם כנראה אנשים טובים,
ישרים ,או כנים.
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( - strong :)1חזק
תשובה ( - beautiful :)2יפה
תשובה ( - good :)3טוב
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תשובה ( - healthy :)4בריא
תשובה (.)3

According to the text, orchids are used in making all of the following except -

17.

תרגום :לפי הקטע ,משתמשים בסחלבים כדי להכין את כל הבאים חוץ מ-
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1בשמים
התשובה אינה נכונה .בשורות  4-5נכתב" :אחד מהסוגים הידועים ביותר של סחלב הוא צמח
הווניל ,שבזרעיו משתמשים כדי לתבל אוכל ולהכין בשמים".
תשובה ( :)2אוכל
התשובה אינה נכונה .אם נקרא את אותו ציטוט שהשתמשנו בו על מנת להסביר את תשובה ()1
נראה שנכתב שסחלבים מסוימים משמשים לתיבול אוכל ומכאן שהם משמשים להכנת אוכל.
תשובה ( :)3קליפות עץ
זו התשובה הנכונה .בפסקה השנייה נכתב" :הרבה סחלבים הם אפיפייטים; הם גדלים על קליפות
עצים( ".שורות  )8-9עם זאת ,מכאן לא משמע כי משתמשים בסחלבים להכנת קליפות עץ.
תשובה ( :)4תרופות
התשובה אינה נכונה .בשורות  14-15נכתב" :משתמשים בהם (סחלבים) בתרופות סיניות
מסורתיות"...
תשובה (.)3

II

(שאלות )22-18

The first paragraph mainly discusses the _____ of Barefoot College.

18.

תרגום :הפסקה הראשונה עוסקת בעיקר ב______ של קולג' ברפוט.
הפסקה הראשונה מציגה את קולג' ברפוט .נכתב כי בקולג' זה נשים וגברים אנאלפביתיים או
אנאלפביתיים באופן חלקי לומדים להיות :מיילדים ,מורים ,רופאי שיניים ,אורגים ,מהנדסים
סולאריים ועוד .כמו כן ,נכתב כי מאז שהוא נפתח הוא הכשיר אלפי אנשים שאחרת לא היו זוכים
להשכלה.
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1ייסוד
התשובה אינה נכונה .בפסקה נכתב מתי יוסד הקולג' אך מידע זה נכתב רק במשפט הראשון של
הפסקה ושאר הפסקה אינה עוסקת בהקמתו של הקולג'.
תשובה ( :)2הישגים
התשובה אינה נכונה .אמנם במשפט האחרון בפסקה מצוינים הישגיו של הקולג' – הקולג' הכשיר
אלפי אנשים שבלעדיו לא היו זוכים להשכלה – אך הישגים אלו נכתבו על מנת להציג את
האידיאולוגיה של הקולג' :מתן השכלה לאנשים שאינם יכולים לרכוש אותה לבדם.
תשובה ( :)3סטודנטים
התשובה אינה נכונה .הפסקה אמנם מציגה את הסטודנטים של הקולג' אך אלה מצוינים רק כדי
להציג את האידיאולוגיה של הקולג' :הכשרת אנשים שלא יכולים לרכוש השכלה למקצועות שונים.
תשובה ( :)4אידיאולוגיה
-6© כל הזכויות שמורות ל 800-בית ספר לפסיכומטרי

זו התשובה הנכונה .הפסקה ברובה עוסקת באידיאולוגיה של הקולג' :להכשיר אנשים שלא
מסוגלים לרכוש השכלה למקצועות שונים.
תשובה (.)4

According to the second paragraph, which of the following is provided by Barefoot
?College

19.

תרגום :לפי הפסקה השנייה ,איזה מהבאים מסופק על ידי קולג' ברפוט?
בפסקה השנייה נכתב כי בקולג' ברפוט מציע לימודים מעשיים לכל אחד ,גם לעני שבעניים .הקולג'
אינו מספק תעודות ,תארים או ידע תיאורטי ,אלא ידע טכנולוגי ומעשי לשיפור איכות החיים
ונסיבות החיים של הלומדים בו.
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1תארים
תשובה ( :)2לימודים תיאורטיים
תשובה ( :)3הכשרה פרקטית
תשובה ( :)4מכשור טכנולוגי
תשובה (.)3

The main purpose of the third paragraph is to -

20.

תרגום :המטרה המרכזית של הפסקה השלישית היא ל-
הפסקה השלישית מתארת את אחת מהתוכניות המצליחות ביותר של הקולג' – התוכנית ללימוד
אנרגיה סולארית .בפסקה נכתב כי הקולג' מופעל רק על ידי אנרגיה סולארית ושהוא מתוחזק על
ידי מהנדסים סולאריים של הקולג' .בנוסף ,נכתב כי מאז פתיחת התוכנית הקולג' הכשיר יותר מ-
 300מהנדסים שהביאו חשמל ל 13,000-בתים.
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1לתאר את התוכניות של קולג' ברפוט
התשובה אינה נכונה .הפסקה השלישית מתארת תוכנית אחת בלבד של הקולג' – התוכנית
לאנרגיה סולארית.
תשובה ( :)2להציג את ההישגים של המהנדסים של קולג' ברפוט .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)3לתאר את הקמפוס של קולג' ברפוט
התשובה אינה נכונה .הפסקה מתארת באופן חלקי את הקמפוס של קולג' ברפוט .בפסקה נכתב
מהו גודל השטח עליו משתרע הקולג' אך מידע זה הוצג רק על מנת להציג את ההצלחה של התוכנית
הסולארית בקולג' – הקולג' משתרע על שטח ענק וכולו מופעל על ידי אנרגיה סולארית.
תשובה ( :)4לדון במחסור בחשמל בהודו
התשובה אינה נכונה .אמנם בסוף הפסקה נכתב כי בהודו יש מחסור בחשמל אך גם מידע זה הוצג
רק בהקשר לתוכנית הסולארית המוצלחת בקולג' .נכתב שהתוכנית בקולג' אמנם עזרה להמון
אנשים לקבל חשמל לבתים ,אך עזרה זו היא טיפה בים ,שכן ל 44%-מהבתים בהודו אין חשמל.
תשובה (.)2
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?According to the text, which of the following took place first

21.

תרגום :לפי הקטע ,איזה מהבאים התרחש קודם?
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1רוי ייסד את הקולג' ברפוט
תשובה ( :)2רוי ראה את הסבל של עניי הודו
תשובה ( :)3רוי חפר בארות
תשובה ( :)4רוי החליט לעסוק בחינוך
בפסקה הרביעית מסופר על רוי שהקים את קולג' ברפוט .נכתב כי רוי נולד למשפחה עשירה וחונך
בבתי ספר יוקרתיים ושהוריו דחפו אותו ללמוד מקצוע יוקרתי .אבל רוי ,שטייל לאזורים מוכי רעב
בהודו ,נדהם מהסבל שם והחליט להקדיש את חייו לשיפור חייהם של עניי הודו ,תחילה על יד
חפירת בארות ולאחר מכן על ידי הקמת הקולג' .מכאן שלפני הכול רוי ראה את הסבל של עניי
הודו.
תשובה (.)2

According to the text, which of the following statements would Roy not agree
?with
תרגום :לפי הקטע ,עם איזה מההצהרות הבאות רוי לא יסכים?

22.

נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1טכנולוגיה מודרנית גורמת ליותר בעיות משהיא פותרת
זו התשובה הנכונה .בפסקה השנייה נכתב כי קולג' ברפוט הוקם על העיקרון שכל אחד יכול ללמוד
על טכנולוגיות ולהשתמש בהן על מנת לשפר את חייו .רוי הקים את הקולג' ולכן סביר כי לדעתו
טכנולוגיה מודרנית דווקא תורמת לחברה יותר מאשר שהיא גורמת לבעיות ,ומכאן שהוא כנראה
לא יסכים עם הצהרה זו.
תשובה ( :)2כפריים מיומנים יכולים לעזור לקהילות שלהם
התשובה אינה נכונה .מטרתו של קולג' ברפוט היא להכשיר אנשים חסרי השכלה ,ביניהם כפריים,
למקצועות שיכולים לתרום לקהילות שלהם .רוי הוא שהקים את קולג' ברפוט ולכן סביר שהוא
יסכים עם קביעה זו.
תשובה ( :)3לאנשים אנאלפביתיים יש את היכולת לשפר את חייהם
התשובה אינה נכונה .המהות של קולג' ברפוט היא לתת לאנשים אנאלפביתיים כלים לשיפור
חייהם .מכיוון שרוי הוא שהקים את קולג' ברפוט סביר כי הוא יסכים עם הקביעה כי לאנשים
אנאלפביתיים יש את היכולת לשפר את חייהם.
תשובה ( :)4מקצוע הוא בעל ערך אם הוא תורם לחברה
התשובה אינה נכונה .בפסקה הרביעית כתוב" :הוא (רוי) הגיע למסקנה שהשכלה היא חסרת ערך
אלא אם יש לה השפעה ישירה ,חיובית על החברה( ".שורות  )23-24מכאן שרוי כנראה היה מסכים
עם הקביעה כי למקצוע יש ערך אם הוא תורם לחברה.
תשובה (.)1
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