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(שאלות )8-1

Paper accounts for 37 percent of the trash that people throw out each year.
()1
()2
()3
()4

1.

 - put forwardהציג; הציע
 - write onלכתוב על
 - fall throughנכשל
 - throw outזרק ,השליך; גירש

תרגום :נייר מהווה  37אחוזים מכמות הזבל שאנשים זורקים מדי שנה.
תשובה (.)4
In order to reach a wider audience, Galileo often wrote in Italian, the language of
ordinary people, rather than in Latin, the language of scholars.
()1
()2
()3
()4

2.

 - heavierכבד יותר; עמוס יותר; עיקרי יותר
 - widerרחב יותר
 - braverאמיץ יותר
 - deeperעמוק יותר

תרגום :כדי להגיע לקהל רחב יותר ,גלילאו כתב לעיתים קרובות באיטלקית ,שפתם של אנשים
רגילים ,ולא בלטינית ,שפת המלומדים.
תשובה (.)2
There are 15,000 known species of spiders, but some biologists estimate that there are
up to 135,000 more that have not yet been identified.
()1
()2
()3
()4

 - consumeלצרוך; לאכול; לכלות
 - estimateלהעריך; לאמוד
 - applaudמחא כף; הריע; שיבח
 - fastenלהדק; לכפתר; לרכוס; לחזק

תרגום :ישנם  15,000מינים ידועים של עכבישים ,אבל כמה ביולוגים מעריכים כי ישנם עד
 135,000מינים נוספים שטרם זוהו.
תשובה (.)2
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3.

The magnificent palace at Fontainebleau is the crowning glory of French Renaissance
architecture.
()1
()2
()3
()4

4.

 - gloryתהילה; כבוד; הלל
 - desireחשק; לחפוץ
 - moralמוסר
 - reliefהקלה; רווחה

תרגום :הארמון המפואר ב Fontainebleau -הוא גולת הכותרת של אדריכלות הרנסנס הצרפתית.
תשובה (.)1
 - crowning gloryגולת הכותרת ,הדבר הגדול והיפה ביותר
Wine and cheese are often served together because their flavors complement one
another.
()1
()2
()3
()4

5.

 - evaluateלהעריך; לאמוד
 - complementמשלים
 - slanderלהשמיץ; להכפיש
 - occasionאירוע; מקרה

תרגום :יין וגבינה מוגשים לעתים קרובות ביחד מכיוון שהטעמים שלהם משלימים האחד
את השני.
תשובה (.)2
Structural faults have a detrimental impact on the value of any property.
()1
()2
()3
()4

6.

 - submissiveנכנע; כנוע
 - predisposedמוטה; מושפע
 - lenientרחמן; סבלני; מקל
 - detrimentalמזיק

תרגום :לליקויים מבניים יש השפעה מזיקה על ערכו של כל נכס.
תשובה (.)4
Despite the advent of sound, color and many other technical innovations, classic silent
films are still enjoyed by avid cinemagoers.
()1
()2
()3
()4

 - saneשפוי
 - avidלהוט; נלהב; שאפתני
 - laxרשלני; רופס; מעורפל
 - mockלעג; ללגלג; לחקות

תרגום :למרות המצאתם של קול ,צבע וחידושים טכניים רבים אחרים ,אוהבי קולנוע
נלהבים עדיין נהנים לצפות בסרטים אילמים קלאסיים.
תשובה (.)2
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7.

8.

The rare African darter is also called the snakebird because it draws back its long, thin
neck and strikes at its prey like a serpent.
()1
()2
()3
()4

 - serpentנחש
 - sageחכם ,משכיל; מרווה (סוג של תבלין)
 - fleetצי
 - fossilמאובן

תרגום :הנחשון האפריקאי הנדיר נקרא גם נחש-ציפור מפני שהוא מסיג לאחור את צווארו
הדק והארוך ותוקף את טרפו כמו נחש.
תשובה (.)1
 - darterנחשון ,סוג של עוף ממשפחת השקנאים
(שאלות )12-9

9.

Iraq is a country of considerable religious diversity.
תרגום :עיראק היא מדינה בעלת גיוון דתי רב.
תשובה ( :)1אוכלוסיית עיראק היא מאוד דתית.

התשובה אינה נכונה .במשפט המקורי נכתב שבעיראק יש גיוון דתי רב ,ולא שהמדינה מאוד דתית.
תשובה ( :)2יש המון סכסוכים על ענייני דת בעיראק.
התשובה אינה נכונה .במשפט המקורי לא נכתב כי בעיראק יש הרבה סכסוכים על ענייני דת ,אלא
שיש בה גיוון דתי רב.
תשובה ( :)3אנשים המשתייכים למספר רב של דתות שונות חיים בעיראק .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)4הדת משחקת תפקיד מרכזי בחיים בעיראק.
התשובה אינה נכונה ,שכן המשפט המקורי עסק בגיוון הדתי הרב ,ולא בתפקיד הדת בחיי היום-יום
במדינה.
 - diversityגיוון ,מגוון
תשובה (.)3
English seaman John Cabot arrived in Newfoundland in 1497, yet French explorer
Jacques Cartier, who reached the Gulf of St. Lawrence in 1534, is generally credited
with the discovery of Canada.

10.

תרגום :הימאי האנגלי ג'ון קאבוט הגיע לניופאונדלנד ב ,1497-ולמרות זאת החוקר הצרפתי ז'אק
קרטייה ,שהגיע למפרץ סנט לורנס ב ,1534-בדרך כלל הוא הזוכה בקרדיט על גילוי קנדה.
תשובה ( :)1כאשר ז'אק קרטייה הגיע למפרץ סנט לורנס ב ,1534-הוא גילה כי ג'ון קאבוט כבר
הצהיר על ניופאונדלנד כעל מושבה בריטית ב.1497-
התשובה אינה נכונה ,שכן בשונה מהמשפט המקורי ,בתשובה זו לא נכתב שז'אק הוא זה שזוכה
לקרדיט על גילוי קנדה .כמו כן ,במשפט המקורי לא עסק בשאלה מי הצהיר על ניופאונדלנד כעל
מושבה בריטית ומתי.
תשובה ( :)2ז'אק קרטייה ,שהגיע למפרץ סנט לורנס ב ,1534-זכור כחוקר שגילה את קנדה ,אם
כי ג'ון קאבוט הגיע לניופאונדלנד כמה עשורים קודם לכן .זו התשובה הנכונה.
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תשובה ( :)3הנוכחות האנגלית בקנדה החלה ב ,1497-כאשר ג'ון קאבוט הגיע לניופאונדלנד ,בעוד
שזו של צרפת יוסדה ב ,1534-כאשר ז'אק קרטייה הגיע למפרץ סנט לורנס.
התשובה אינה נכונה ,שכן בשונה מהמשפט המקורי ,בתשובה זו לא נכתב שז'אק הוא זה שזוכה
לקרדיט על גילוי קנדה .כמו כן ,במשפט המקורי לא נאמר דבר על תחילתה של הנוכחות האנגלית
או הצרפתית באזור.
תשובה ( :)4ג'ון קאבוט וז'אק קרטייה ,היו החוקרים הראשונים שהגיעו לקנדה .קאבוט הגיע
לניופאונדלנד ב ,1497-וקרטייה הגיע למפרץ סנט לורנס ב.1534-
התשובה אינה נכונה .אמנם המידע בתשובה זו אינו סותר את הנאמר במשפט המקורי ,אך בשונה
מהמשפט המקורי ,בתשובה זו לא נכתב כי ז'אק הוא זה שזוכה לקרדיט על גילוי קנדה .בנוסף ,אכן
ניתן להסיק זאת מהמשפט המקורי ,אך לא נטען כי ג'ון קאבוט וז'אק קרטייה היו החוקרים
הראשונים שהגיעו לקנדה.
תשובה (.)2
Cicero warned his fellow Romans not to purchase British slaves because they were so
difficult to train; according to Caesar, however, they were valuable because of their
ability to perform physically demanding labor.

11.

תרגום :קיקרו הזהיר את עמיתיו הרומאים לא לרכוש עבדים בריטים מכיוון שקשה כל כך לאמן
אותם; על פי קיסר ,עם זאת ,הם היו בעלי ערך בגלל יכולתם לבצע עבודות פיזיות תובעניות.
תשובה ( :)1שלא כמו קיקרו ,שלא הסכים להשתמש בעבדים הבריטים לעבודה פיזית קשה ,קיסר
עודד את חבריו הרומאים לקנות ולאמן אותם.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי לא נטען כי קיקרו לא הסכים להשתמש בעבדים
הבריטים לעבודה פיזית קשה ,אלא שהמליץ לא לרכוש אותם מכיוון שקשה לאמן אותם .כמו כן,
במשפט המקורי לא נטען כי קיסר עודד את הרומאים לקנות ולאמן אותם ,אלא רק שהוא טען כי
הם שימושיים מכיוון שהם מסוגלים לבצע עבודות פיזיות קשות.
תשובה ( :)2קיסר חשב כי עבדים בריטים שימושיים לעבודה קשה ,אבל קיקרו האמין שקשה
ללמדם וייעץ לרומאים אחרים לא לקנות אותם .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)3קיקרו הזהיר את אחיו הרומאים לא להתעלל בעבדים הבריטים שלהם; קיסר ,לעומת
זאת ,האמין כי ענישה גופנית היא הדרך היחידה להכשיר אותם.
התשובה אינה נכונה .במשפט המקורי לא נכתב שקיקרו הזהיר את הרומאים לא להתעלל בעבדים
הבריטים שלהם ,אלא שהמליץ להם לא לרכוש עבדים בריטים .כמו כן ,במשפט המקורי לא נטען
שקיסר האמין שענישה גופנית היא הדרך היחידה להכשירם ,אלא שהוא האמין כי הם שימושיים
מכיוון שהם יכולים לבצע עבודות פיזיות תובעניות.
תשובה ( :)4קיקרו אמר כי הרומאים לא צריכים להחזיק בעבדים ,עם זאת ,על פי קיסר ,קיקרו
היה הבעלים של עבדים בריטים רבים.
התשובה אינה נכונה .במשפט המקורי לא נכתב כי קיקרו טען שרומאים לא צריכים להחזיק
עבדים ,אלא שהוא המליץ שלא לרכוש עבדים בריטים מכיוון ,שלדעתו ,הם קשים לאימון .כמו כן,
במשפט המקורי לא נטען שקיסר טען שקיקרו החזיק במספר רב של עבדים בריטים.
תשובה (.)2
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)The road to valor is built by adversity. (Ovid

12.

תרגום :הדרך לגבורה מבוססת על מצוקה( .אוביד)
תשובה ( :)1שבילים רבים יכולים להוביל לאותה מטרה.
התשובה אינה נכונה ,שכן המשפט המקורי לא עסק במספר רב של שבילים המובילים לאותה
מטרה ,אלא בדרך לגבורה המבוססת על מצוקה.
תשובה ( :)2ישנן דרכים רבות להשיג הצלחה.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי לא נכתב כי יש דרכים רבות המובילות להצלחה ,אלא כי
הדרך לגבורה מבוססת על מצוקה.
תשובה ( :)3הגורל שלנו לא לחלוטין נמצא בידינו.
התשובה אינה נכונה ,שכן במשפט המקורי אין כל התייחסות לגורל שלנו.
תשובה ( :)4התמודדות עם מצוקה הופכת אדם לאמיץ .זו התשובה הנכונה.
תשובה (.)4

( Iשאלות )17-13

The first paragraph mainly discusses -

13.

תרגום :הפסקה הראשונה עוסקת בעיקר ב -
פתרון :נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1תקופת ה"Lent"-
התשובה אינה נכונה ,שכן תקופת ה "Lent"-מוזכרת בפסקה רק על מנת לקבוע מתי נערך בכל שנה
הקרנבל בונציה ,וכך למשל בשורה  2כתוב" :הוא (הפסטיבל) מגיע ממש לפני  "...Lentלמעשה
הפסקה עוסקת בעיקר בהיסטוריה של הקרנבל.
תשובה ( :)2כיצד חוגגים את הקרנבל
התשובה אינה נכונה ,שכן בפסקה לא מובא כל הסבר כיצד חוגגים את הקרנבל.
תשובה ( :)3ההיסטוריה של הקרנבל
זו התשובה הנכונה .בפסקה מתואר הקרנבל של ונציה ככזה שנערך אחת לשנה ,ביום שלפני תקופת
ה ."Lent"-בנוסף ,נאמר שהפסטיבל מתקיים החל מ 1296-ועד שנת  ,1798כאשר אוסטריה
השתלטה על העיר .כמו כן ,מציינים כי המסורת של הקרנבל הושבה כ 200-שנה מאוחר יותר.
תשובה ( :)4חגיגות ציבוריות בונציה
התשובה אינה נכונה ,שכן הפסקה עוסקת בחגיגה ציבורית אחת – הקרנבל – ולא ב'חגיגות'
ציבוריות באופן כללי.
תשובה (.)3
( - Lentבנצרות) תקופת תענית של ארבעים ימים לפני חג הפסחא.
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?According to the first paragraph what is not true about the Carnival

14.

תרגום :על פי הפסקה הראשונה ,מה אינו נכון בנוגע לקרנבל?
פתרון :מכיוון נתבקשנו למצוא מה אינו נכון בנוגע לקרנבל ,נעבור על התשובות המוצעות ונפסול
תשובות שבהן המידע על הקרנבל נכון בהתאם לנאמר בפסקה:
תשובה ( :)1הוא לעיתים מתקיים בחודש פברואר
בשורות  1-2נכתב" :הקרנבל בונציה הוא פסטיבל שמתקיים כל שנה במהלך ינואר או פברואר".
מכאן ,שהפסטיבל אכן מתקיים לעיתים בחודש פברואר.
תשובה ( :)2הוא לעיתים מתקיים מחוץ לונציה
זו התשובה הנכונה .בפסקה לא נאמר כי הקרנבל נערך לעיתים מחוץ לונציה ,ולאורך כל הפסקה
נכתב כי הפסיטבל מתקיים בונציה.
תשובה ( :)3הוא מתקיים בכל שנה
בשורה  5נאמר כי הקרנבל מתקיים בכל שנה" :מאז אותו זמן ,הקרנבל נחגג בכל שנה ,"...ולכן זו
אינה התשובה הנכונה.
תשובה ( :)4הוא נחגג לפני הLent-
בפסקה אכן נטען שהקרנבל נחגג לפני ה" :Lent-הוא (הקרנבל) מגיע ממש לפני ה( "...Lent-שורה )2
תשובה (.)2
– In line 9, "the fun" does not refer to

15.

תרגום :בשורה  ,9המילים " "the funאינן מתייחסות ל -
פתרון :ראשית נקרא את המשפט בו מופיע הביטוי מתחילתו .בשורות  8-9נכתב" :כיום ,מאות
אלפי אנשים מכל העולם מגיעים לונציה כדי להשתתף בבילוי ( ".)the funבהמשך הפסקה מוצגים
תיאורים של החגיגות הנערכות בונציה בזמן הפסטיבל .מכאן ש"הבילוי" מתייחס לפסיטבל.
מכיוון שנתבקשנו למצוא למה צמד המילים " "the funאינו מתייחס ,נעבור על התשובות המוצעות
ונפסול תשובות המתייחסות לפסטיבל ,בהתאם לנאמר בפסקה:
תשובה ( :)1מופעים תיאטרליים ומוזיקליים
התשובה אינה נכונה ,שכן בשורות  9-10נכתב" :הכיכרות הציבוריות מלאות מופעים תיאטרליים
ומוזיקליים.".
תשובה ( :)2נשפי מסכות
התשובה אינה נכונה ,שכן בשורות  10-11נכתב" :נשפי מסכות  -מסיבות ריקודים גדולות שבהן
כולם לובשים מסכות צבעוניות ותחפושות – מתקיים בכמה מהארמונות ובתי העשירים של ונציה".
תשובה ( :)3לבישת תחפושות
התשובה אינה נכונה ,שכן בשורות  12-13נכתב" :אנשים במסווה של מסכות ותלבושות יכולים
לעתים קרובות להיראות מהלכים ברחבי העיר".
תשובה ( :)4הכנת מסכות
מכיוון שהצלחנו לפסול  3תשובות ,הרי שזו התשובה הנכונה .הכנת מסכות אינה מוזכרת בפסקה
כחלק מהבילוי וגם לא מוזכרת בפסקה כלל.
תשובה (.)4

-6© כל הזכויות שמורות ל 800-בית ספר לפסיכומטרי

– In line 12, "disguised in" is closest in meaning to

16.

תרגום :בשורה  ,12המילים " "disguised inקרובות ביותר במשמעותן ל -
פתרון :ראשית ,נתרגם את המשפט בו מופיעות המילים עליהן נשאלנו מתחילתו" :ניתן לראות
אנשים  disguised inמסכות ותחפושות הולכים ברחבי העיר( ".שורות  )12-13אם האנשים
 disguisedבמסכות ותחפושות ,הם כנראה מוסווים/מחופשים/לבושים.
כעת נעבור על התשובות המוצעות ונחפש איזה ביטוי יכול להחליף את צמד המילים עליו נשאלנו:
תשובה ( - reminded of :)1נזכר ב
תשובה ( - confused by :)2מבולבל על ידי
תשובה ( - hiding behind :)3מתחבא מאחורי
תשובה ( - passing by :)4עובר; חולף
תשובה (.)3
According to the text, wearing masks at the Carnival makes it possible to -

17.

תרגום :על פי הקטע ,לבישת מסכות בזמן הקרנבל מאפשר ל -
פתרון :הפסקה האחרונה עוסקת במסיכות שנלבשות בקרנבל .נכתב כי הן חלק חשוב מהקרנבל,
שיש המון סוגים שונים של מסיכות ,חלקן מורכבות וחלקן פשוטות ,חלקן מכסות את כל הפנים
וחלקן רק חלק מהפנים .כמו כן ,בשורות  17-18נכתב" :הן (המסכות) יוצרות אווירה מסתורית
ומאפשרות לאנשים מרקעים שונה להתרועע בחופשיות אחד עם השני ".מכאן שהמסכות
מאפשרות לפגוש אנשים חדשים.
נסביר את התשובות הלא-נכונות:
תשובה ( :)2להפגין יכולות אומנותיות
התשובה אינה נכונה ,שכן אמנם בפסקה האחרונה מציינים כי חלק מהמסכות הן יצירות אמנות,
אך לא נאמר כי המסכות מאפשרות להפגין יכולות אומנותיות.
תשובה ( :)3להשתתף בהופעות רחוב
התשובה אינה נכונה ,שכן לא נאמר בקטע שהמסכות הן שמאפשרות להשתתף במופעי רחוב ,אלא
שנשפי מסכות והופעות רחוב הם חלק מהקרנבל.
תשובה ( :)4למשוך מבקרים מכל העולם
התשובה אינה נכונה ,שכן אמנם נאמר שהקרנבל מושך אליו מבקרים מכל העולם ,אך לא נאמר כי
הדבר קורה בגלל לבישת המסכות.
תשובה (.)1
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( I Iשאלות )22-18

An appropriate title for this text would be -

18.

תרגום :כותרת טובה לקטע תהיה -
פתרון :זוהי שאלה כללית הנוגעת לטקסט בכללותו ,ולכן נענה קודם על שאר השאלות הנוגעות
לטקסט ,ורק בסיום נחזור לענות על שאלה זו.
ראשית ,נסכם כל אחת מהפסקאות בקצרה :הפסקה הראשונה מתארת מהו גייזר; הפסקה השנייה
מתארת את מנגנון היווצרותו של גייזר; והפסקה השלישית מספקת מספר עובדות נוספות בנוגע
לגייזרים (כמה גייזרים קיימים ,הגייזר המפורסם ביותר וכו') .כעת ,נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1הגייזרים המרשימים ביותר בעולם
התשובה אינה נכונה ,שכן אין בקטע אזכור לגייזרים מרשימים מלבד " "Old Faithfulהמוזכר
בפסקה השלישית בלבד כגייזר המפורסם ביותר בפארק ילוסטון בארצות הברית.
תשובה ( :)2גייזרים :מים עמוק באדמה
התשובה אינה נכונה ,שכן מים הנמצאים עמוק באדמה מוזכרים רק כחלק שולי בתיאור של
גייזרים .כותרת מסוג זה אינה מתייחסת כלל לפסקה השלישית.
תשובה ( :)3ניבוי של התפרצויות גייזרים
התשובה אינה נכונה ,שכן מלבד התייחסות שולית לצפי התפרצות של גייזר מסוים בפסקה
השלישית (מוזכר ביחס ל ,)"Old Faithful"-שאר הקטע אינו מתייחס לכך.
תשובה ( :)4מספר עובדות בסיסיות בנוגע לגייזרים
זו התשובה הנכונה .כל אחת מהפסקאות בטקסט עוסקת במספר עובדות בנוגע לגייזרים.
תשובה (.)4
In line 10, "bursts forth" could best be replaced by -

19.

תרגום :בשורה  "bursts forth" ,10יכול להיות מוחלף ב -
פתרון :ראשית ,נקרא המשפט בו מופיע צירוף המילים מתחילתו" :לחץ עצום מצטבר ,מכריח את
המים הרותחים לעלות דרך התעלות ,עד שהם  bursts forthמהאדמה ".אם לחץ עצום מצטבר
ומכריח את המים לעלות עד שהם  bursts forthמהאדמה ,כנראה שהלחץ גורם למים
להתפרץ/לצאת.
כעת נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( - seeps down :)1מחלחל מטה
גם אם אנחנו לא יודעים את הפירוש של הביטוי " "seeps downנוכל לדעת כי זו אינה התשובה
הנכונה ,שכן במשפט נכתב כי נוצר לחץ אדיר על המים עד שהם ____ מהאדמה .לא סביר כי הלחץ
גורם למים לעשות משהו למטה ( )downמהאדמה אלא סביר כי הוא גורם להם לעלות למעלה,
החוצה מהאדמה.
תשובה ( - collects in :)2מצטבר ,נאסף
תשובה ( - erupts :)3מתפרץ
ניתן לשים לב כי בפסקה הראשונה ,כאשר מסבירים מהו גייזר ,יש חזרה רבה על המילה ""erupt
בהקשר למים חמים שיוצאים מהאדמה .מכאן שגם כאן לא חייבים לדעת את פירוש המילה ,אלא
רק לקשר בין הנאמר בפסקה הראשונה לשנייה .שימו לב כי הפסקה הראשונה מתארת מהו גייזר
והשנייה מסבירה את המנגנון שיוצר אותו.
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תשובה ( - varies :)4משתנה
תשובה (.)3
The main purpose of the second paragraph is to discuss -

20.

תרגום :המטרה המרכזית של הפסקה השנייה היא לדון ב -
פתרון :נקרא את הפסקה ונעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1השלב העיקרי של היווצרות גייזר
התשובה אינה נכונה ,שכן אמנם הפסקה כוללת תיאור של השלבים השונים בהיווצרותו גייזר ,אך
היא אינה מתייחסת לאף אחד מהשלבים כשלב העיקרי.
תשובה ( :)2היכן ניתן למצוא גייזרים
התשובה אינה נכונה ,שכן אין כל התייחסות בפסקה לשאלה היכן ניתן למצוא גייזרים .הפסקה
מתארת את תהליך היווצרותו של גייזר והתנאים הנדרשים לכך.
תשובה ( :)3סוגים שונים של גייזרים
התשובה אינה נכונה ,שכן הפסקה אינה עוסקת בסוגי גייזרים שונים ,אלא מתארת את תהליך
היווצרותו של גייזר.
תשובה ( :)4כיצד נוצרים גייזרים
זו התשובה הנכונה .הפסקה נפתחת במשפט":שלושה גורמים נדרשים על מנת שייווצר גייזר,".
ולאחריו מופיע פירוט של התנאים והשלבים השונים להיווצרותו.
תשובה (.)4
According to the second paragraph, water is heated -

21.

תרגום :על פי הפסקה השנייה ,המים מחוממים -
פתרון :בשורות  5-8נכתב" :שלושה אלמנטים נדרשים על מנת שייווצר גייזר .מים ,חום ,וחלל
גדול) (cavernous spaceבסלע עמוק מתחת לאדמה ...ברגע שהמים מהגשם והשלג ירדו ונאספו
בחלל הגדול ,הוא מחומם על ידי מגמה "....מכאן ,שהמים מחוממים בחלל גדול בסלע תת קרקעי.
תשובה (.)1
According to the last paragraph, which of the following statements about Old Faithful
?is true

22.

תרגום :על פי הפסקה האחרונה ,איזה מן המשפטים הבאים על " "Old Faithfulנכון?
פתרון :נקרא את המשפט בו מופיע  Old Faithfulמתחילתו .בשורות  14-15נאמר" :המפורסם
ביותר מביניהם (מבין הגייזרים) הוא  ,Old Faithfulהנקרא כך מכיוון שבאופן בלתי מאכזב הוא
מתפרץ בפרקי זמן צפויים ".מכאן ,שניתן לדעת מראש מתי " "Old Faithfulמתפרץ.
נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( :)1הוא הגייזר הגדול ביותר בפארק הלאומי ילוסטון
התשובה אינה נכונה ,שכן לא נאמר ש "Old Faithful"-הוא הגייזר הגדול ביותר בפארק הלאומי
ילוסטון ,אלא שהוא המפורסם ביותר בפארק .בשורה  14כתוב" :המפורסם ביותר מאלה הוא
 "...Old Faithfulחשוב לשים לב כי צמד המילים "הגדול ביותר" (בשורה  )12מתייחס לגודל שדה
הגייזרים שבפארק ילוסטון ולא ל."Old Faithful"-
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תשובה ( :)2הוא הגייזר היחיד שעבורו רשומות נשמרות
התשובה אינה נכונה ,שכן בפסקה אמנם נכתב כי שומרים רשומות של ההתפרצויות שלו ,אך לא
נטען שהוא הגייזר היחיד שעבורו רשומות נשמרות.
תשובה ( :)3ניתן לדעת מראש מתי הוא יתפרץ .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)4הוא הגייזר הפעיל ביותר בכל ארצות הברית
התשובה אינה נכונה ,שכן אין כל התייחסות בפסקה לפעילותו של " "Old Faithfulביחס לגייזרים
אחרים ,ובכלל לא נטען מהו הגייזר הפעיל ביותר בכל ארה"ב.
תשובה (.)3
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