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Higher education in France is not free, but academic fees are low and many students
receive scholarships.
)(1
)(2
)(3
)(4

1.

  ifהא ,אילו
  whenמתי; בשעה ש
  asכמו; כפי ש
  butאבל

תרגו :לימוד השכלה גבוהה בצרפת אינ חופשיי )בחינ( ,אבל שכר הלימוד ה נמוכי
ויש סטודנטי רבי אשר מקבלי מלגות.
תשובה ).(4
The okapi, a member of the giraffe family, has such a long tongue that it can lick its
own eyes.
)(1
)(2
)(3
)(4

  tongueלשו
 envelopeמעטפה
  blouseחולצה
 - headacheכאב ראש

תרגו :ל'אוקפי' ,חבר במשפחת הג'ירפות ,יש לשו כל כ( ארוכה ,שהוא יכול ללקק את
עיניו.
תשובה ).(1
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The aardvark, an animal whose name means "earth pig," has a snout, but otherwise
bears no resemblance to a pig.
)(1
)(2
)(3
)(4

3.

  legislationחקיקה; חוקי
  resemblanceדמיו
  diagramתרשי
  insightתובנה; אבחנה

תרגו :הנבוב )דוב הנמלי אפריקאי( ,חיה שפירוש שמה הוא "חזיר אדמה" ,היא בעלת
חוט ,א( מלבד זה היא אינה דומה לחזיר.
תשובה ).(2
  aardvarkשנבוב דוב נמלי )אפריקאי(
  snoutא*; חוט
Lavoisier was a French chemist who, in the 1770s, explained one of the great scientific
mysteries of his time: how objects burn.
)(1
)(2
)(3
)(4

4.

)  performance(sהופעה; עשייה; משחק
)  failure(sכישלו ;+מחדל
)  mystery(iesתעלומה
)  attitude(sעמדה; גישה; יחס

תרגו :לבואזיה היה כימאי צרפתי אשר ,ב ,1770הסביר את אחת התעלומות המדעיות הגדולות
של זמנו :כיצד חפצי/עצמי נשרפי.
תשובה ).(3
  scientificשל מדע; שיטתי
Astronomers are debating whether the universe will continue to expand or instead
begin to shrink.
)(1
)(2
)(3
)(4

  shrinkלהתכוו ;#להירתע; לצמק
  retireלהסתלק; לפרוש
  noticeלהבחי ;+לשילב
  forbidלאסור; לשלול מ

תרגו :אסטרונומי דני בשאלה הא היקו ימשי( להתפשט/לגדול או שבמקו זאת
הוא יתחיל להתכוו.#
תשובה ).(1
)  debate(ingלהתווכח; לדו ;+לשקול
  expandלהתפשט; להתרחב; לגדול
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Unless it is restored soon, the Monitor – one of the most famous warships in American
history – will deteriorate completely.
)(1
)(2
)(3
)(4

6.

  investigateלחקור; לבדוק
  deteriorateלהתדרדר; לקלקל
  contemplateלהגות; לשקול
  navigateלנווט; להפליג; לטוס

תרגו :אלא א כ +היא תשוק בקרוב ,הצג  אחת מאוניות המלחמה המפורסמות ביותר
בהיסטוריה האמריקאית  תידרדר לחלוטי.+
תשובה ).(2
  restoredלשק; לשחזר
Fog can distort a driver's perception of speed, causing him to think he is driving more
slowly than he actually is.
)(1
)(2
)(3
)(4

7.

  concealלהסתיר
  rebukeלנזו*; לגעור
  salvageלהציל; לחל.
  distortלעוות; לסל%

תרגו :ערפל יכול לעוות את תחושת המהירות של הנהג ,ובכ( לגרו לו לחשוב שהוא נוהג לאט
יותר ממה שהוא נוהג בפועל.
תשובה ).(4
  perceptionתחושת; חוש; תפיסה
Health care in many developing countries is inadequate because of the shortage of
doctors and medical equipment.
)(1
)(2
)(3
)(4

  inconsiderateלא מתחשב; פזיז
  inoffensiveלא מזיק; תמי
  insensitiveלא רגיש
  inadequateלקוי; לא כשיר; לא מספיק

תרגו :שירותי בריאות במדינות מתפתחות רבות לקויי עקב המחסור ברופאי ובציוד
רפואי.
תשובה ).(4
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ש א ל ו ת נ י ס ו ח מ ח ד ש )שאלות (129
9.

Studies on learning have shown that although the elderly learn more slowly than the
young, they can master new material and remember it as well as young people can.

תרגו :מחקרי על למידה הראו כי למרות שהמבוגרי לומדי לאט יותר מהצעירי ,ה יכולי
לשלוט בחומר חדש ולזכור אותו בדיוק כמו אנשי צעירי.
תשובה ) :(1ה +מבוגרי וה +צעירי לקחו חלק במחקרי על יכולות למידה שתוצאותיה הראו כי
צעירי מסוגלי לזכור את החומר החדש שה למדו טוב יותר.
במשפט המקורי כתוב שצעירי אמנ לומדי מהר יותר ממבוגרי א( מבחינת היכולת לזכור את
החומר  היכולות של צעירי ומבוגרי זהות ,ולא שהצעירי טובי יותר ,כפי שכתוב בתשובה.
תשובה ) :(2מחקרי הראו כי למבוגרי קשה יותר ללמוד חומר חדש ולזכור אותו מכיוו +שה לא
לומדי במהירות כפי שאנשי צעירי לומדי.
במשפט המקורי לא כתוב שלמבוגרי קשה יותר ללמוד חומר חדש ,אלא שה לומדי אותו לאט
יותר מצעירי.
תשובה ) :(3מבוגרי לומדי באותה המהירות שבה צעירי לומדי ,א( מחקרי על למידה
מראי שה לא זוכרי את הדברי החדשי שה למדו.
המשפט המקורי מציי +בדיוק ההיפ( :מבוגרי לומדי יותר לאט מצעירי ,א( יכולת לזכור
אותו זהה ליכולת של הצעירי.
תשובה ) :(4מחקרי הראו כי היכולת של מבוגרי דברי חדשי ולזכור אות היא זהה ליכולת
של אנשי צעירי ,למרות שלוקח למבוגרי יותר זמ ללמוד .זו התשובה הנכונה.
תשובה ).(4
In light of the numerous works published on King Philip II of Spain, no one could
justifiably complain that Philip has been neglected by historians.

10.

תרגו :לאור הכתבי הרבי שפורסמו על מל( ספרד ,המל( פיליפ השני ,א* אחד לא יכול באופ+
מוצדק להתלונ +כי פיליפ הוזנח על ידי ההיסטוריוני.
תשובה ) :(1למרות הכתבי הרבי שפורסמו על המל( פיליפ השני ,היסטוריוני לא הצליחו
)התרשלו ב( להסביר מדוע המל( היה כלכ( לא פופולארי.
במשפט המקורי לא עוסקי בפופולאריות של המל( פיליפ ,אלא בעובדה שהתפרסמו לגביו כתבי
רבי על ידי היסטוריוני.
תשובה ) :(2יהיה זה בלתי סביר לטעו שהיסטוריוני לא העניקו מספיק תשומת לב למל ,פיליפ
השני ,בהתחשב במספר הרב של עבודות/יצירות על המל ,שפורסמו .זו התשובה
הנכונה.
תשובה ) :(3היסטוריוני התלוננו כי הרבה מ +העבודות שנכתבו/פורסמו על המל( פיליפ השני
מעבירות ביקורת קשה על המל( ,שלא בצדק.
במשפט המקורי לא עסקו בתלונות כלשה של ההיסטוריוני או בבביקורת שהעבירו על המל(,
אלא טענו כי הטענה שהיסטוריוני לא העניקו מספיק התייחסות למל( פיליפ השני אינה נכונה.
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תשובה ) :(4כתביו של המל( פיליפ השני אשר פורסמו ,לא שפכו הרבה אור על השאלות שהכי עניינו
את ההיסטוריוני.
במשפט המקורי אי +כל אזכור של כתבי שנכתבו על ידי פיליפ ,אלא עוסק בשאלה הא
היסטוריוני העניקו מספיק תשומת לב למל( פיליפ.
תשובה ).(2
  justifiablyבצדק
) – neglect(edלהזניח; להתרשל
The purpose of the laws governing political contributions is to limit the amount of
influence that can be wielded by any individual contributor.

11.

תרגו :המטרה של החוקי המפקחי על התרומות הפוליטיות היא להגביל את מידת ההשפעה
ש)יכולה להיות( מופעלת על ידי תור יחיד.
תשובה ) :(1על מנת למנוע מתור יחיד להיות בעל )להפעיל( השפעה רבה מדי ,ישנ חוקי
המפקחי על התרומות הפוליטיות .זו התשובה הנכונה.
תשובה ) :(2למרות החוקי המפקחי על התרומות הפוליטיות ,חלק מהתורמי מפעילי את
השפעת יותר מאחרי.
המשפט המקורי עוסק במטרת החוקי המפקחי על התרומות הפוליטיות ,ולא עוסק כלל
בתורמי עצמ.
תשובה ) :(3פוליטיקאי בעלי השפעה מתנגדי לחוקי שמגבילי את הסכומי שיחידי יכולי
לתרו.
המשפט המקורי עוסק במטרת החוקי המפקחי על התרומות ,ולא בפוליטיקאי.
תשובה ) :(4לחוקי המפקחי על התרומות הפוליטיות הייתה הצלחה מוגבלת בשליטה על
ההשפעה שהופעלה על ידי תורמי בודדי.
במשפט המקורי לא עוסקי בהצלחה של החוקי  אלא לש מה ה נועדו.
תשובה ).(1
)  govern(ingלפקח על; לנהל; למשול
)  contribution(sתרומה
  exertingלהפעיל; להתאמ.
)  wield(edלהפעיל )השפעה ,סמכות(; להחזיק
In spite of a moratorium worldwide on commercial whaling, the decimation of the
great whales persists.

12.

תרגו :למרות האיסור העולמי על ציד מסחרי של לווייתני ,הקטילה של הלווייתני הגדולי
נמשכת.
תשובה ) :(1למרות שישנה הסכמה עולמית להפסיק את ציד הלווייתני ,כמויות גדולות מהחיות
הללו עדיי נהרגות .זו התשובה הנכונה.
תשובה ) :(2למרות העובדה שלווייתני אינ ניצודי יותר למטרות מסחריות ,מספר הלווייתני
בעול אינו גדל/עולה.
במשפט המקורי לא כתוב בו שאכ +הפסיקו לצוד לווייתני למטרה כלשהי.
תשובה ) :(3למרות התנגדות של ציידי לווייתני מסחריי ,ישנו עכשיו איסור עולמי בנוגע לציד
לווייתני.
במשפט המקורי לא מוזכרת התנגדות של ציידי הלווייתני.
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תשובה ) :(4למרות שהיו הרבה ניסיונות לכפות איסור על הריגת לווייתני ,צייד מסחרי של
לווייתני נמש(.
במשפט המקורי לא אמרו שניסו לאסור על ציד לווייתני ,אלא שאכ +אסרו.
תשובה ).(1
  moratoriumהקפאה; דחייה; שמיטת חובות
 - decimationקטל; ָהמתה של

שאלות הבנת הנקרא
קטע I

)שאלות (1713

The main purpose of the text is to discuss -

13.

תרגו :המטרה המרכזית של הקטע היא לדו +ב 
הקטע עוסק בטביעות אצבעות  מה ,+למה ה +משמשות היו בתחו הזיהוי ,ומעט בהיסטוריה של
השימוש בה.+
המטרה המרכזית של הטקסט היא לדו +בשימוש בטביעות אצבעות כאמצעי יעיל לזיהוי האד.
בקטע משווי את שיטת הזיהוי באמצעות טביעות אצבעות לשיטות אחרות שבה +השתמשו בעבר,
ומדגישי את יתרונותיה של שיטה זו לעומת השיטות הקודמות.
תשובה ).(4
The main idea of the second paragraph is that -

14.

תרגו :הרעיו +המרכזי של הפסקה השנייה הוא 
הפסקה השנייה עוסקת בשיטות לזיהוי בעבר ,וביתרונות של השימוש בטביעות אצבעות כאמצעי
לזיהוי לעומת השיטות הישנות יותר.
לפיכ( ,הרעיו +המרכזי של הפסקה השנייה הוא שזיהוי באמצעות טביעות אצבעות היא שיטה טובה
יותר מאשר השיטות לזיהוי שבה +השתמשו בעבר.
תשובה ).(1
The author mentions "chemicals and powders" (line 10) because they are -

15.

תרגו :הכותב מציי +את ה"כימיקלי והאבקות" )שורה  (10מכיוו +שה 
בפסקה השלישית מתארי לנו אי( הופכי טביעת אצבע סמויה ,לנראית לעי ,+והדר( לעשות זאת
היא בעזרת כימיקלי ואבקות שהופכות את טביעת האצבע לנראית.
לפיכ( ,המחבר מציי +את הכימיקלי והאבקות מכיוו +שה החומרי שבה משתמשי כדי
להפו( טביעת אצבע סמויה לנראית לעי.+
תשובה ).(2
  latentסמוי
 The last paragraph describes the history of fingerprintingתרגו :הפסקה האחרונה מתארת את ההיסטוריה של )השימוש ב( טביעות האצבעות
)(1
)(2
)(3
)(4

  the inventorממציא
  one methodשיטה אחת
  the historyההיסטוריה
  the importanceהחשיבות

תשובה ).(3
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In line 19, "this" refers to -

17.

תרגו :בשורה " ,19זאת" מתייחס ל 
בפסקה האחרונה כתוב כי בתקופה המודרנית אנשי חיפשו דרכי אמינות ומדעיות להשתמש
בטביעות האצבעות כדרכי לזיהוי .הראשו +שהצליח למצוא שיטה כזו היה סר וויליא  שליט
בריטי שחי בהודו בשנות ה 50של .1800
לפיכ( ,בשורה  ,19המילה "זאת" מתייחסת למציאת שיטה כזו של זיהוי דר( שימוש בטביעת
אצבע.
תשובה ).(2

קטע II

)שאלות (2218

The first paragraph contains a comparison between -

18.

תרגו :הפסקה הראשונה משווה בי +
בפסקה הראשונה מציגי את דעתו של המבקר פרנסיסקו מילזיה לגבי סגנו +הבארוק .אשר לדעתו
הוא סגנו +שונה ומוזר ,מגוח( עד לכדי קיצוניות .אשר מייסדו  פרנסיסקו בורומי ,השתגע )וכ( יצר
את הסגנו.(+
ישנה השוואה בי +מייסד הסגנו +שהשתגע ,לבי +כמה מתלמידיו "שהפכו בארוקי" ,כלומר שיצרו
אומנות בסגנו +הבארוק ,א( לא מתו( שיגעו.+
לפיכ( ,הפסקה הראשונה משווה בי +להפו( למשוגע ובי +ליצור אומנות בארוקית.
תשובה ).(3
The main purpose of the second paragraph is to -

19.

תרגו :המטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא 
הפסקה השנייה עוסקת בתיאורו של סגנו +הבארוק  מהו ,במה הוא מאופיי ,+תו( נתינת מספר
דוגמאות של המאפייני שלו.
לפיכ( ,המטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא להסביר מהו סגנו +הבארוק.
תשובה ).(4
It can be inferred from the text that from the end of the 18th century until the middle of
the 20th -

20.

תרגו :נית +להסיק מ +הטקסט כי מסו* המאה ה 18ועד אמצע המאה ה 20
בפסקה השלישית כתוב שהביקורת של מילזיה נגד סגנו +הבארוק הובילה למורתרוח בקרב
האירופאי כלפי הסגנו ,+מצב אשר נמש( יותר ממאה וחמישי שני ,א( מאמצע המאה ה,20
מצב זה החל להשתנות.
לפיכ( ,נית +להסיק מ +הטקסט כי מסו* המאה ה 18ועד אמצע המאה ה 20רוב האירופאי לא
העריכו את סגנו +הבארוק.
תשובה ).(3
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דצמבר  - 2012הסברים לפרק ראשון באנגלית

In line 23, "never realized" means -

21.

תרגו :בשורה " ,23מעול לא מומש" פירושו 
)(1
)(2
)(3
)(4

  not knownלא ידוע
  destroyedנהרס
  unappreciatedנטול הערכה
  not builtלא נבנה

בשורות  2322כתוב שיש מקרי שבה מבני מסוימי בסגנו +הבארוק נהרסו ,ועיצובי שלא
מומשו ,כלומר ,עיצובי שלא יצאו לפועל  לא נבנו.
תשובה ).(4
)  realize(dלממש; להגשי; להבי+
An appropriate title for the text would be -

22.

תרגו :כותרת מתאימה לטקסט תהיה 
הטקסט עוסק בסגנו +הבארוק;
הפסקה הראשונה עוסקת בשאלה מה מקורו של הסגנו ,+וכיצד הוא נתפס בתחילה.
הפסקה השנייה מתארת את סגנו +הבארוק.
הפסקה השלישית עוסקת בביקורת על הסגנו ,+שהובילה לחוסר קבלה/אהדה מצד האירופאי
למש( מאה וחמישי שני ,מצב אשר השתנה באמצע המאה ה.20
הפסקה האחרונה מתארת את היחס לסגנו +הבארוק בימינו אהבה ופופולאריות :תצוגות ועבודות
רבות ,גילוי של מבני עתיקי בסגנו +ועוד.
הכותרת המתאימה לטקסט תהיה כותרת המתארת את השתלשלותו:
ממגוח( ועד ליוצא דופ :+סגנו +הבארוק ושיקומו/טיהור שמו.
תשובה ).(1

-8© כל הזכויות שמורות לבית הספר לפסיכומטרי 800

