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1. According to Inuit tradition, any decision that might affect the community must be 

made collectively rather than by individuals.  

)1( conditionally  � על תנאי 

)2( collectively   � בצוותא; ביחד  

)3(  comfortably � בנוחיות  

)4(  continuously  � ללא הר ; ברציפות  

להשפיע על  עשויה, כל החלטה אשר האינואיטית ( אסקימואי") לפי המסורת: תרגו�

  . ולא כיחידי" צוותאחייבת להיעשות ב , הקהילה

  ).2תשובה (
 

2. Because so many people in Iceland have exactly the same name, telephone directories 

list people occupations in addition to their names and addresses.  

)1( in answer to � בתשובה ל �  

)2( in addition to � ל �בנוס �  

)3( in spite of  � בניגוד ל �  

)4(  - in favor of לטובת� בעד ;  

טלפו) מצייני" הבדיוק את אותו הש", מדריכי  אנשי"להרבה יש שבאיסלנד מכיוו) תרגו�: 

  . "יהתושמותיה" וכתובבנוס� ל ,אנשי"של מקצועותיה"  את 

  ).2תשובה (
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3. The portolano, or sailor's chart, was developed in the 1300s as an aid to navigation in 

the Mediterranean Sea.  

)1(  navigation  � ניווט 

)2(  residence � "בית; מגורי  

)3(  solitude  � בדידות; מקו" מבודד  

)4(  deprivation  � מניעה; מחסור  

  . בי" התיכו) ניווטל עזורכדי ל 1300ת ונו, או תרשי" הימאי, פותח בשנאהפורטול תרגו�:

  ).1תשובה (

mediterranean  � תיכוהי" ה(  
 

4. The Königsberg, a German warship, sank several hours after its engines began to 

malfunction.  

)1(  accumulate  � לצבור 

)2(  converse  � ניגוד; לשוחח  

)3(  malfunction � תפקוד�תקלה; אי   

)4(  interject – דומה; שווה  

 לתפקדהתחילו מספר שעות לאחר שמנועיה  , ספינת מלחמה גרמנית, שקעהקוניקסברגהתרגו�: 

  .בצורה לקויה

  ).3תשובה (
 

5. From the 9th to the 11th century, coastal villages in Europe were constantly raided by 

Viking warriors who terrorized the local inhabitants.  

)1(  raid(ed) � פשיטה; הסתערותפלישה ;  

)2(  equalize(ed) � להגיע לרמה שווה  

)3(  promote(d)  � לקד"; לעזור  

)4(   resent(ed)  �  להתרע"; להתמרמר  

באופ) קבוע  )סבלו(באירופה   החו, הכפרי" באזורי �11 עד למאה ה �9 מהמאה התרגו�: 

  . התושבי" המקומיי"את  הפחידושל לוחמי" ויקינגי" אשר  שיטותפמ

  ).1תשובה (
 

6. An anti-government riot as well as a mass exodus of refugees from Cuba in 1993 

exposed the declining popularity of Fidel Castro, the country's Communist leader.  

)1(  predictable � נית) לחיזוי; לניבוי  

)2(  courageous  � +אמי  

)3(  declining  � יורד ופוחת  

)4(  explosive – +להתפוצ+ ; עלולחומר נפ  

חשפו את הפופולריות  �1993הממשל וכ) יציאה המונית של פליטי" מקובה ב� פרעות נגדתרגו�: 

  .של פידל קסטרו, המנהיג הקומוניסטי של המדינה פוחתתה

 ).3תשובה (

 exodus � ספר 'שמות' (בתנ",)יציאה המונית ;  

refugee  - פליט  
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7. In an attempt to limit its spending, the Spanish government has eliminated all subsidies 

to the country's shipyards.  

)1(  subsidy(ies)  � תמיכה כלכלית; סבסוד  

)2(  exhib(its)  � מוצג; תערוכה  

)3(  outline(s)   �  "מתאר; תרשי  

)4(  policy(ies) � מדיניות; עמדה  

כל את הפסיקה הממשלה הספרדית   הכספיות יההוצאותבניסיו) להגביל את תרגו�: 

  .המדינהמספנות ל )תמיכה כלכליתהסובסידיות (=

 ).1תשובה (

spending � הוצאות כספי"; בזבוז  

eliminate  � לסלק; להוציא  
 

8. The computer does not mimic human thought; rather, it reaches the same ends by 

different means.  

)1(  defer  � ;לעכב לדחות  

)2(  mimic  � חיקוי  

)3(  endure  � לסבול; לשאת   

)4(  adorn  � קשט; לייפותל  

 ותתוצא )הוא מגיע לאותבמידת מה, את החשיבה האנושית;  מחקהשב אינו מחה תרגו�:

  .באמצעי" אחרי"

  ).2תשובה (
 

  

ח מחדש  סו י נ ת    )12�9(שאלות שאלו

 

9. Businesspeople in Kaliningrad on the Baltic Sea hope to benefit from the region's 

special tariff-free and proximity to Western Europe. 

מהפטור ממכס המיוחד  חמקווי" להרווי ,הבלטי לחופי הי"אנשי עסקי" בקלינינגרד : תרגו�

  לאזור

 . למערב אירופהתו רביקמו 

, והפכו לעשירי" על הי" הבלטי לחופיאנשי עסקי" רבי" עברו לקלינינגרד, הממוקמת : )1תשובה (

    ידי קשרי מסחר ע" מדינות מערב אירופה.

  . להרוויח, ולא שה" כבר הפכו לעשירי" י"ומקומדבר על כ, שאנשי העסקי" המקורי המשפט 

עודדו הרבה אנשי עסקי"  המיוחדמיקומה של קלינינגרד על חופי הי" הבלטי ומעמדה : )2תשובה (

  .  כספי" ש"ממערב אירופה להשקיע 

לא דובר על אנשי עסקי" ממערב אירופה, אלא על אנשי העסקי" אשר המקורי במשפט 

   כמו כ) לא דובר על השקעות כספי". .בקלינינגרד

מס על �מהעובדה שאי* בה הטלכלכלית  אנשי העסקי� בקלינינגרד מקוי� להרוויח: )3תשובה (

  נכונהזו התשובה ה. סחורות ומקרבתו של האזור למערב אירופה

בקשר לעובדה להגיע להסכ"  מקווי" במערב אירופהג" בקלינינגרד וג" אנשי עסקי" : )4תשובה (

   .כדי שה" יוכלו לסחור ביניה" ולהגדיל את הרווחי" ,מס על סחורות � שאי) הטל

כבר כא)..) אנשי עסקי" במערב אירופה  (ואפשר להפסיק לקרוא על כלל לא מדבר המקורי המשפט 

   אנשי העסקי" בקלינינגרד  נ" לבי) ביולא מזכיר כל הסכ" 

  ). 3תשובה (
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region � "אזור; תחו  

proximity  � רבה; סמיכות    ִ           ק 

tariff - מג)� תערי ; מכס  
 

10. The political situation in Hong Kong changed abruptly in April 1992 with the 

appointment of Chris Patten, who succeeded David Wilson as governor of Hong Kong. 

 שירש ע" מינויו של כריס פאט),  1992המצב הפוליטי של הונג קונג השתנה במפתיע באפריל  :תרגו�

 . וילסו) כמושל הונג קונגאת דיויד 

( למעשה נית) להפסיק לקרוא את התשובה �  במידה ניכרת התנאי" בהונג קונג השתפרו :)1תשובה (

אחרי  � כא), מכיוו) שהמשפט המקורי לא מציי) א" המצב השתנה לטובה או לרעה) 

  .יותר מושל מוצלח � , כאשר דיויד וילסו) הוחל  על ידי כריס פאט) 1992אפריל 

דויוד וילסו), אשר היה המושל של הונג קונג עד שכריס פאט) מונה לתפקיד באפריל  : )2תשובה (

  . , עשה הרבה שינויי" דרמטיי"1992

ע" המינוי של כריס פאט) ולא לפני  1992על פי המשפט המקורי המצב הפוליטי השתנה במפתיע ב  

  . כ)

מצב בהונג קונג, כריס פאט) הפ, להיות המושל באפריל המהירי" בהשינויי" עקב : )3תשובה (

  . במקו" דיויד וילסו) 1992

העובדה שכריס פאט) הפ, להיות המושל  עקבות אומרי" שהשינויי" התרחשו בהמקורי במשפט 

  ולא שהוא הפ, להיות המושל בגלל השינויי".

, המצב הפוליטי בהונג 9921כאשר כריס פאט* החלי� את דיויד וילסו* כמושל באפריל  :)4תשובה (

  זו התשובה הנכונה. .קונג לפתע השתנה

  ). 4תשובה (
 

11. Descartes and Galilea - tow of the seventeenth century's most prominent thinkers - 

made a sharp distinction between the physical reality observed by scientists and the 

subjective reality of the soul, which they considered to be outside the scope of 

scientific research. 

עשו הבחנה  �עשרה �הוגי הדעות הבולטי" ביותר של המאה השבעשניי" מ  �דקרט וגלילאו : תרגו�

אותה ידי מדעני" לבי) המציאות הסובייקטיבית של הנפש, �המציאות הפיזית הנצפית עלחדה בי) 

 . מדעי חקרממחו+ לתחו" של החשיבו 

דקרט וגלילאו חשבו שהמציאות הסובייקטיבית של הנפש לא יכולה להיחקר בצורה : )1תשובה (

זו   .שונה לחלוטי* מהמציאות הפיזית שמדעני� בוחני� היאמדעית, וה� האמינו ש

  התשובה הנכונה.

שמציאות פיזית והתבוננות מדעית ה" בעלי חשיבות  � נקודת המבט של דקרט וגלילאו :  )2תשובה (

לא הייתה מאוד פופולארית במאה  � הסובייקטיבית של הנפש  מהמציאותיותר גבוהה 

  . עשרה�השבע

מחו+ שהמציאות הסובייקטיבית של הנפש היא סברו דקרט וגלילאו המקורי מציי) כי, משפט ה

מה יותר חשוב בעיניה" (בנוס  לא דובר על הא" בכלל עוסק תחו" שאפשר לחקור מדעית, ולא ל

  דעת" פופולארית או לא).

מכיוו) שה" לא יכלו לחקור את המציאות הסובייקטיבית של הנפש בצורה מדעית, : )3תשובה (

ידי מדעני" כאשר ה" בחנו את � בחנות שנעשו עלהדקרט וגלילאו העדיפו להתמקד ב

  . המציאות הפיזית

בצורה הסוביקטיבית לא הצליחו לחקור את המציאות לא נאמר שדקרט וגלילאו משפט המקורי ב

  . לחקור אותה בצורה מדעית לא נית) האמינו שמדעית, אלא שה" 



  הסברים לפרק ראשון אנגלית - 2012אוקטובר 

  - 5 -   

 800כל הזכויות שמורות לבית הספר לפסיכומטרי ©  

( נית)  –עשרה �מה שייחד את דקרט וגלילאו מהמדעני" האחרי" של המאה השבע: )4תשובה (

להפסיק לקרוא כבר כא), במשפט המקורי לא מדובר על ייחודיות" של דקרט וגלילאו 

ממציאות הכל  לחקרששיטות מדעיות ישמשו  ,היה התעקשות" �משאר הוגי הדעות)

  . פיזית ועד למציאות הסובייקטיבית של הנפש

אומר בדיוק ההיפ,: דקרט וגלילאו האמינו שחקר הנפש לא יכול להיכנס תחת המשפט המקורי 

  . חקר המדעימשיטות ה

  ). 1תשובה (

prominent � בולט; חשוב  

distinction  � הבחנה; הבדל  

scope  � תחו"; שטח  
  

12. In Zimbabwe, domesticated cattle have grazed side by side with wild animal herds for 

centuries, to the apparent detriment of neither.  

ללא  במש, מאות שני" של חיות פרא, להקותבזימבבואה, חיות משק מבויתות רועות לצד : תרגו�

 . מהצדדי"של א  אחד נראה לעי) נזק 

בזימבבואה, בניגוד למדינות אחרות, חיות משק מבויתות ולהקות של חיות פרא רועות  :)1תשובה (

  . על אותה האדמה במש, מאות שני"

  . , נית) להפסיק לקרוא כבר כא)במשפט המקורי לא השוו את זימבבואה למדינות אחרות

של אחרי שחיו זה לצד זה במש, מאות שני", חיות המשק המבויתות וחיות הפרא : )2תשובה (

  .  החלו להילח" על אדמת המרעהזימבבואה 

  . במשפט לא נאמר שחיות המשק וחיות הפרא החלו להילח", אלא שה) רועות זו לצד זו

חיות המשק המבויתות ולהקות חיות הפרא של זימבבואה אינ" חולקי" עוד את אותו : )3תשובה (

  .עשו במש, מאות שני"ככל הנראה שטח מרעה, כפי שה" 

  במשפט המקורי לא נאמר שהמצב שבו החיות המבויתות וחיות הפרא רועות זו לצד זו נגמר

לא לחיות המשק  ,זקלנ ככל הנראה גרמו לא מאות שני� של רעייה משותפת : )4תשובה (

  זו התשובה הנכונה.. המבויתות ולא לחיות הפרא של זימבבואה

 ). 4תשובה (

domesticate � ביות  

cattle  � (חיות משק) (בקר; צא  

graze  �  רעיה; שפשו  

detriment  � נזק; פגיעה  
  

הבנת הנקרא ת  שאלו  

  )17�13(שאלות  Iקטע 

13. It can be understood from the first paragraph that seasoning is something that -   

    � אפשר להבי) מהפסקה הראשונה שתיבול הוא משהו ש: תרגו�

  .להוסי  טע" לאוכל � בשורה הראשונה מגדירי" לנו מהי מטרתו של התיבול 

   לפיכ,, תיבול הוא משהו שהופ, את האוכל לטעי" יותר.

  ). 1תשובה (
  

  



  הסברים לפרק ראשון אנגלית - 2012אוקטובר 

  - 6 -   

 800כל הזכויות שמורות לבית הספר לפסיכומטרי ©  

14. The main purpose of the second paragraph is to -    

  �המטרה המרכזית של הפסקה השנייה היא : תרגו�

ממי הי" והאוקיינוס ומתחת  �מסבירה מהיכ) מגיע המלח שבו אנו משתמשי"  הפסקה השנייה 

ואת  ,מהמי"את תהלי, ההפרדה של המלח לאדמה (בצורת סלעי"). בנוס , הפסקה מתארת 

  תהלי, כרייתו מתחת לאדמה.

 המלח שבו אנו משתמשי".מגיע לפיכ,, המטרה המרכזית של הפסקה השנייה היא להסביר מהיכ) 

  ). 1תשובה (
  

15. The main purpose of the third paragraph is to -  

   �המטרה המרכזית של הפסקה השלישית היא : תרגו�

תקי) תפקוד על  שמירהשני שימושי" של המלח: שימור האוכל ובפסקה השלישית מציגי" בפנינו 

  . גו של ה

הפסקה מרחיבה מעט על שני השימושי" הללו, איזה מאכלי" נשמרי" על ידי מלח, מתי מלח יוצא 

  מהגו  ומתי חשוב במיוחד להקפיד על מלח בתפריט.

   מלח. לפיכ,, המטרה המרכזית של הפסקה השלישית היא לדו) בשני שימושי" של ה

  ). 1תשובה (
  

16. According to the third paragraph, vegetables -   

  � ירקות , שלישית: לפי הפסקה התרגו�

בפסקה השלישית, נאמר לנו שמלח יכול לשמש כמשמר אוכל, כ, שהאוכל יחזיק מעמד זמ) רב 

  ה" הירקות.אחד מהמאכלי" הללו אשר ומציגי" בפנינו מספר מאכלי" לדוגמה,  ;יותר ללא קירור

   .לפיכ,, לפי הפסקה השלישית, ירקות אפשר לשמר על ידי שימוש במלח

  ). 3תשובה (
  

17. A good title for this text would be -   

   �כותרת מתאימה לטקסט תהיה : תרגו�

הטקסט עוסק במקורו של המלח, מהיכ) הוא מגיע (מהי" ומתחת לאדמה), ובשימושיו (שימור 

  על תפקוד הגו ). ירה אוכל ושמ

  ."לפיכ,, כותרת שתתאי" לטקסט תהיה "מהיכ) מלח מגיע ואי, אנו משתמשי" בו

  ). 4תשובה (
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Iקטע  I  22�18(שאלות(  

18. It can be inferred from the first paragraph that many readers of Black Beauty today -  

  � " היו"יופי שחורמקוראיו של "נית) להסיק מהפסקה הראשונה כי רבי" : תרגו�

 ,"יופי שחור" "וביניה ,עשרה� תשעההפסקה הראשונה מדברת על כ, שרומני" רבי" מהמאה 

כתוצאה מכ,, הרומני" לרוב  .ובשפה פשוטה יותרמקוצרות מוצאי" לאור בימינו בגרסאות 

   שעוסק בחיות.   ,, שנחשב לעוד סיפור ילדי"'יופי שחור'נחשבי" לסיפורי ילדי", ואית" ג" 

 ה" לא קוראי" את הגירסיופי שחורלפיכ,, נית) להסיק מהפסקה הראשונה כי רבי" מקוראיו של "

  המקוצרת והפשוטה)ה הגירסהמקורית המלאה של הספר. (אלא את 

  ). 3תשובה (
  

19. "Yet" is used in line 5 to indicate that -  

  � להראות ש מובא כדי 5(למרות זאת) בשורה   "Yet": תרגו�

סו  היא השורה הראשונה של הפסקה השנייה, ולכ) "למרות זאת" מתייחס למה שנאמר ב 5שורה 

  . פסקה הראשונהה

 .לספר ילדי" על חיות' יופי שחור'הפסקה הראשונה מסתיימת באמרה שרבי" מחשיבי" את 

לא יועד לקהל  ספר ילדי", במקור הואכ  'יופי שחור'שמחשיבי" את  למרות, אומרי" ש5בשורה 

  צעיר.

ספר  'פשוט'" כיופי שחורמובא כדי להראות שהתפיסה של הספר " 5לפיכ,, "למרות זאת" בשורה 

   ילדי" היא לא נכונה.

  ).1תשובה (
  

20. According to the second paragraph, in Sewell's time, the treatment of horses -  

    � סוול, היחס לסוסי"בתקופתה של  על פי הפסקה השנייה,: תרגו�

; העבדת ביחס הלא הומני לסוסי" בתקופה שאחרי המהפכה התעשייתית הפסקה השנייה עוסקת

בפסקה מצוי), כי היחס לסוסי" בתקופה ההיא היה בעל  יתר, הצלפות והתעללות באופ) כללי .

  חשיבות גדולה מכיוו) שה" שימשו ככלי תחבורה עיקרי בזמנו. 

  ). 1תשובה (
  

21. The main purpose of the third paragraph is to -  

  � המטרה המרכזית של הפסקה השלישית היא: תרגו�

 רצתה להעביר ששיטותיה להעביר את המסר בהפסקה השלישית עוסקת בסופרת, סוול, בדרכיה ו

  חס לסוסי").לא הותיר ספק לגבי דעתה בנושא (הי, באופ) שהספרבאמצעות 

ושהיא בה סופרי" היו מטיפי" לקוראיה" הגישה שלה הייתה עדינה ביחס תקופה,  מצוי), כי 

נקודת מבטו של הסוס, כלומר הוא לא הדמות המרכזית בלבד אלא מהספר נכתב נקטה בגישה בה 

  הוא ג" מספר הסיפור.

   לפיכ,, המטרה המרכזית של הפסקה השלישית היא לדו) בשיטותיה של סוול להעברת המסר שלה. 

  ). 1ובה (תש
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22. It can be inferred from the last paragraph that Black Beauty -  

   �  יופי שחורנית) להסיק מהפסקה האחרונה ש: תרגו�

, מייסד ארגו) שהספר פורס": ג'ורג' אנסל בפסקה האחרונה מתארי" את מהל, הדברי" לאחר

עותקי" אשר נשלחו לאנשי"  100,000לרווחת החיות בארצות הברית, ארג) הדפסה של עוד 

, והיחס בה נהגו להשתמש ש רתמהבשעובדי" ע" סוסי" ובשני" שלאחר מכ) הפסיקו להשתמש 

  .לסוסי" השתפר משמעותית

בשאלה הזו מצפי" מאיתנו להסיק משהו על הטקסט, מכיוו) שידוע לנו שהמטרה שלשמה כתבה 

, נית) להסיק מהפסקה מחות כנגד היחס לסוסי" באותה התקופהסוול את הספר הייתה ל

   השיג את מה שסוול קיוותה שהוא ישיג. 'יופי שחורש'האחרונה 

  ). 3תשובה (
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


