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(שאלות )8-1

Playwright Oliver Goldsmith left his native Ireland at the age of 21 and never
returned.
()1
()2
()3
()4

1.

 - belongedשייך
 - hurriedמיהר
 - returnedחזר
 - continuedהמשיך

תרגום :המחזאי אוליבר גולדסמיט עזב את אירלנד ,ארץ מולדתו ,בגיל  21ולעולם לא חזר.
תשובה (.)3
A tangram is a Chinese puzzle consisting of seven pieces that can be arranged into
various shapes.
()1
()2
()3
()4

 - puzzleפאזל ; הפליא
 - detailפרט
 - lectureהרצאה
 - spiritנפש ; הפיח רוח חיים

תרגום :טנגרם זהו פאזל סיני ,אשר מורכב משבע חתיכות שניתן לסדר בצורות שונות.
תשובה (.)1
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2.

Most types of pine trees grow quickly, becoming quite tall in just a few years.
()1
()2
()3
()4

3.

 - closelyבסמוך
 - differentlyבאופן שונה
 - kindlyבחביבות
 - quicklyבמהירות

תרגום :רוב סוגי עצי האורן גדלים במהירות( ,ו)נהפכים גבוהים למדי בתוך מספר שנים בלבד.
תשובה (.)4
Myths and legends are often passed down orally for generations before they are
recorded in writing.
()1
()2
()3
()4

4.

 - orallyבעל פה
 - merelyבלבד
 - boldlyבאופן אמיץ
 - plainlyבפשטות

תרגום :לעיתים קרובות מיתוסים ואגדות עוברים בעל פה במשך דורות ,לפני שהם מתועדים
על הכתב.
תשובה (.)1
The funeral of singer Abdel Halim Hafez, one of the most impressive in Egypt's
history, was attended by huge crowds.
()1
()2
()3
()4

5.

 - perfectedהשלים ; שיפר
 - dictatedציווה
 - awakenedהתעורר
 - attendedהשתתף ; נכח

תרגום :בהלווייתו של הזמר עבד אל-חלים חאפז ,אחת מההלוויות היותר מרשימות
בהיסטוריה של מצרים ,השתתף קהל עצום.
תשובה (.)4
 - funeralהלוויה
The color blue is considered soothing; it has a calming effect on most people.
()1
()2
()3
()4

 - soothingמרגיע
 - fleetingחולף
 - sprawlingמשתרע; מתפרס
 - blazingבוער; מתלקח

תרגום :הצבע הכחול נחשב למרגיע; יש לו השפעה מרגיעה על רוב האנשים.
תשובה (.)1
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6.

Rich deposits of iron, nickel, and copper have been discovered under the ocean
floor.
()1
()2
()3
()4

7.

) - fume(sהתרתח ; אדים
) - deposit(sשכבה; מרבץ; הפקדה
) - cycle(sמחזור
) - insight(sתובנה

תרגום :שכבות עשירות של ברזל ,ניקל ונחושת נתגלו מתחת לקרקעית האוקיינוס.
תשובה (.)2
In her memoir Out of Africa, Isak Dinesen recounts her experiences on a farm in
Kenya.
( )1
()2
()3
()4

8.

 - refreshesריענן
 - recountsסיפר ; תיאר
 - rewardsתיגמל
 - recoversהתאושש; חזר לעצמו

תרגום :בספר הביוגרפיה שלה " מחוץ לאפריקה"  ,איזק דינסן מתארת את החוויות
שלה בחווה שבקניה.
תשובה (.)2
(שאלות )12-9

Certain animals, such as llamas and camels, spit when they feel threatened.

9.

תרגום :חיות מסוימות ,כמו למשל לאמות וגמלים ,יורקות כאשר הן חשות מאוימות.
תשובה ( :)1יריקה הן האמצעי היחיד שלאמות וגמלים משתמשות בו לשם הגנה עצמית.
א) במשפט המקורי לא מצוין שיריקה זה האמצעי היחיד (.)the only
ב) לא נאמר במשפט המקורי כי הן יורקות לשם הגנה עצמית אלא רק כי הן יורקות כאשר הן
חשות מאוימות.
תשובה ( :)2לאמות וגמלים יורקות כשהן נלחמות.
במשפט המקורי נאמר כי גמלים ולאמות יורקות כאשר הן חשות מאוימות ,לעומת תשובה זו ,אשר
נאמר בה שהן יורקות כאשר הן נלחמות ,ולכן תשובה זו נפסלת.
תשובה ( :)3לאמות וגמלים הן בין החיות אשר יורקות כאשר הן חשות בסכנה .זו התשובה
הנכונה.
תשובה ( :)4יריקה בזמן שהן מאוימות ,היא התנהגות המיוחדת ללאמות וגמלים.
במשפט המקורי לא נאמר כי זו התנהגות מיוחדת ( )uniqueאלא להיפך ,מכיוון שנאמר כי לאמות
וגמלים הן בין החיות שעושות זאת ,ניתן להסיק כי יש חיות נוספות שמתנהגות כך .ולכן ניתן לפסול
גם תשובה זו.
תשובה (.)3
 - spitיריקה
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Painter Henri Matisse abandoned his law studies in 1890.

10.

תרגום :הצייר אנרי מאטיס עזב את לימודי המשפטים ב.1890-
תשובה ( :)1מאטיס סיים את לימודיו במשפטים ב.1890-
במשפט המקורי נאמר כי מאטיס עזב את לימודיו ,ואילו בתשובה זו נאמר כי מאטיס
סיים את לימודיו ,ולכן תשובה זו נפסלת.
תשובה ( :)2מאטיס נכשל בלימודי משפטים ב.1890
גם תשובה זו נפסלת ,מאטיס לא נכשל בלימודי המשפטים ,אלא הפסיק אותם ב.1890-
תשובה ( :)3מאטיס התחיל את לימודי המשפטים ב.1890-
גם תשובה זו אינה נכונה .כאמור מאטיס לא התחיל את לימודי המשפטים ,אלא עזב את לימודיו.
תשובה ( :)4מאטיס ויתר על לימודי משפטים ב .1890-זו התשובה הנכונה.
תשובה (.)4
 - abandonedזנח; נטש
Modern fiction is remarkable for its diversity.

11.

תרגום :ספרות בדיונית מודרנית היא יוצאת דופן בשל המגוון שבה.
תשובה ( :)1ספרות בדיונית לעיתים קרובות מאופיינת בחוסר הבהירות שלה.
במשפט המקורי מצוין כי ספרות בדיונית מאופיינת במגוון שבה ,ואילו בתשובה זו טוענים כי
האפיון של ספרות זו הוא חוסר הבהירות שלה ,ולכן תשובה זו נפסלת.
תשובה ( :)2ספרות בדיונית מודרנית ראויה לציון בשל המגוון הרחב של היצירות שלה .זו התשובה
הנכונה.
תשובה ( :)3ספרות בדיונית מודרנית מוערכת בשל הכנות שלה.
במשפט המקורי לא נטען כי מעריכים ספרות בדיונית אלא טען כי הסיבה שהספרות הבדיונית
המודרנית היא יוצאת דופן נעוצה במגוון הרחב שבה ,ומכאן שתשובה זו נפסלת אף היא.
תשובה ( :)4ספרות בדיונית מודרנית נקראת יותר מאשר כל סוג ספרות אחר.
בתשובה זו יש השוואה בין קריאת ספרות בדיונית לתחומי ספרות אחרים .מכיוון שבמשפט
המקורי אין התייחסות כזו ,הרי שגם תשובה זו אינה נכונה.
תשובה (.)2
 - remarkableראוי לציון
 - diversityמגוון
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Anthropologists have raised serious questions about Margaret Mead's conclusions and
methods of observation.

12.

תרגום :אנתרופולוגים העלו שאלות רציניות לגבי מסקנותיה של מרגרט מיד ועל שיטות התצפית
שלה.
תשובה ( :)1יש הרבה (מידע) לגבי התיאוריות של מרגרט מיד ,שאנתרופולוגים אינם מבינים.
בתשובה זו מצוין כי האנתרופולוגים אינם מבינים דברים רבים לגבי התיאוריות ,אולם במשפט
המקורי נאמר כי התיאוריה ושיטות התצפית שלה העלו שאלות ,כלומר גרמו לתהיות.
בנוסף ,יש במשפט זה מידע לגבי כמות המידע שהאנתרופולוגים אינם מבינים בתיאוריות של
מרגרט ( ,)muchולכן תשובה זו נפסלת.
תשובה ( :)2אנתרופולוגים חשים שהיבטים מסוימים במחקר של מרגרט מיד הם בעייתיים .זו
התשובה הנכונה.
במשפט המקורי נאמר שהאנתרופולוגים מעלים שאלות רבות על מסקנותיה ושיטות התצפית של
מרגרט מיד ,כלומר הם חשים שיש בעייתיות במחקרים שלה .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה ( :)3מחקרה של מרגריט מיד העלה שאלות רבות שמאז עסקו בהן אנתרופולוגים אחרים.
במשפט המקורי נאמר כי המחקר עורר שאלות רבות ,אולם לא נאמר שהשאלות גרמו לאנתרופולוגים
אחרים לעסוק בהן.
תשובה ( :)4שיטות התצפית של מרגרט מיד והמסקנות שלה היו שונות מאוד מאלו של אנתרופולגים
אחרים.
במשפט המקורי נאמר שבעקבות מסקנותיה של מרגרט מיד אנתרופולוגים 'העלו שאלות' לעומת
תשובה זו בה נאמר כי מסקנותיה של מרגרט מיד שונות ׁ(ׁׁ (differentממסקנות של
אנתרופולוגים אחרים ,ולכן תשובה זו אינה נכונה.
תשובה (.)2
 - observationהבחנה; תצפית
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I

(שאלות )17-13

The first paragraph mainly discusses -

13.

תרגום :הפסקה הראשונה דנה בעיקר -
ראשית נסכם את מה שקראנו בפסקה הראשונה:
בפסקה זו מציגים את תהליך גיבוש הרעיון של אלן ליין מתחילתו ועד סופו .כאשר אלן נכנס
לחנות ספרים ושם לב כי אין מבחר רב של ספרים ואיכות הספרים אינה גבוהה ,וכי ספרים
איכותיים נמכרים רק בחנויות ספרים יוקרתיות .אלן היה משוכנע כי אנשים יכולים לרכוש
ספרים איכותיים בלא יותר ממחירה של קופסת סיגריות -והחליט לעשות את הכתיבה הטובה
ביותר בעולם ,נגישה ובמחיר סביר .וכך הוקמה "הוצאת פינגווין".
כעת נעבור לבדוק את התשובות:
תשובה ( :)1מחירם של הספרים בבריטניה בשנות ה.30-
מחיר הספרים מצוין בפסקה ,כאשר אלן שם לב כי בספרים זולים ,התוכן והאיכות ברמה
נמוכה .אך עיקר הפסקה עוסק בתהליך שעבר אלן מזיהוי הבעיה ועד למציאת הפתרון (הקמת
החברה).
תשובה ( :)2הקריירה המוקדמת של אלן כמוציא לאור.
בפסקה לא מדברים על הקריירה המוקדמת של אלן ,אלא על התהליך שהביא לתחילת
הקריירה שלו .התשובה נפסלת.
תשובה ( :)3כיצד התגבש הרעיון של אלן .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)4סוגי הספרים הזמינים בתחנות הרכבת.
בפסקה מתארים את האירוע בו אלן חיפש ספר בתחנת רכבת ,ונוכח לדעת כי אין מבחר של
ספרים ,וכי איכותם נמוכה .זהו למעשה השלב הראשון בו אלן מזהה את הבעיה .אך הפסקה
עוסקת בתהליך כולו ,עד להקמת הוצאת "פינגווין" כפתרון לבעיה.
תשובה (.)3
According to the second paragraph, it was unclear whether -

14.

תרגום :על פי הפסקה השנייה ,לא היה ברור האם -
נעבור על הכתוב בפסקה השנייה :הפסקה מתארת את האופן שבו החברה עבדה  -לוגו הפינגווין
אשר הופיעה בעטיפה הקדמית ובעמוד השדרה של הספר ,מפרטת חלק משמות הסופרים
המפורסמים שהחברה פרסמה את ספריהם ,סיווג סוגי הספרים על פי צבעים ,וכל זה עומד
בקנה אחד עם הפילוסופיה של אלן -מחיר של שישה פני ליחידה –מחיר זהה למחיר קופסת
סיגריות.
בשלב זה נכתב כי בהתחלה היו ספקות האם המחיר הנמוך יכסה את עלות ההוצאות.
ולבסוף מציינים שלמרות זאת ,החברה מכרה שלושה מיליון ספרים באחד עשר החודשים
הראשונים ,אשר גרמו לרווח משמעותי.
מכאן ,שלא היה ברור האם הוצאת פינגווין תרוויח כסף.
תשובה (.)4
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In line 19, "fledgling" is closest in meaning to -

15.

תרגום :בשורה  ,19המילה " "fledglingקרובה ביותר במשמעותה ל -
נחזור לשורה  19ונקרא את המשפט מתחילתו :
שורות ( : )18-20בהתחלה ,היו ספקות האם המחיר הנמוך יכסה את עלות ההוצאות .עם זאת,
החברה ה fledglingמכרה שלושה מיליון ספרים בתוך אחד עשר החודשים הראשונים ,אשר
גרמו לרווח משמעותי.
כעת נאתר את התשובה הנכונה על ידי פסילת שאר התשובות האחרות :
תשובה ( – new :)1חדשה
תשובה זו נראית מתאימה ,עד כה ,דנו בהקמת החברה החדשה ובמאפיינים שלה ,בחששות
בזמן הקמתה האם היא תרוויח כסף ,כך שהוא משלים בצורה ההגיונית את המשפט אשר יש
בו ניגוד .נמשיך ונבדוק גם את שאר התשובות.
תשובה ( – large :)2גדולה
לא הגיוני לטעון בשלב שבו מדובר על חברה שהוקמה זה עתה כי החברה היא גדולה ,ולכן
תשובה זו נפסלת.
תשובה ( – struggling :)3נאבקת
לא הגיוני לטעון כי הפירוש הנכון הוא שהחברה נאבקת ,שהרי המצב המתואר בהמשך הוא
הפוך לגמרי .לאורך כל הפסקה מתארים כיצד החברה פועלת וכי עובדים עמה סופרים
מכובדים וכי למרות החששות היא מכרה מספר גדול של עותקים ,ולכן תשובה זו אינה
מתאימה.
תשובה ( – finest :)4מובחרת
לא נאמר בטקסט כי החברה היא מובחרת .גם תשובה זו נפסלת.
תשובה (.)1
According to the last paragraph, Allen Lane was extremely -

16.

תרגום :על פי הפסקה האחרונה ,אלן ליין היה בצורה יוצאת דופן -
נעבור על הפסקה האחרונה תוך חיפוש אחר משהו בו אלן ליין היה בצורה יוצאת דופן.
הפעמים בהם אוזכר אלן כיוצא דופן :
(שורות "Allen Lane, considered by some the greatest publisher of the :)21-22
twentieth century".
(שורות "his Penguins are, to this day, the most readily available and : )22-23
"recognisable books in the world.
(שורות "Almost single-handedly, Lane shaped the intellectual and cultural : )23-25
"landscape of the reading public in the twentieth century.
לאחר שצוין כיוצא דופן על ידי התיאורים ׁ(  ) the greatest ; the mostהפסקה מסתיימת
במשפט הבא  :ליין עיצב את הנוף האינטלקטואלי והתרבותי של ציבור הקוראים של
המאה ה.20-
מכאן ,שאלן ליין היה בעל השפעה ( )influentialיוצאת דופן.
תשובה (.)3
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It can be understood from the text that Penguin books were revolutionary because
they were -

17.

תרגום :ניתן להבין מהטקסט שהוצאת הספרים פינגווין הייתה מהפכנית מכיוון שהיא הייתה -
בפסקה הראשונה מצוין כי ליין החליט שצריך לאפשר לאנשים לרכוש ספרים באיכות גבוהה
בעלות שאינה גבוהה מעלותה של חבילת סיגריות.
שורות ("to acquire excellent reading in a quality format for no more than the : )8-9
"price of a pack of cigarettes
לאחר מכן ,בפסקה השנייה נאמר כי סופרים מכובדים השתתפו בהוצאת הספרים "פינגווין".
בנוסף ,נאמר כי ליין החליט לעשות את הכתיבה הטובה בעולם  -נגישה ומאפשרת (מבחינה
כספית).
שורות (: )9-10
"Lane determined to make the best writing in the world both accessible and affordable".
מכאן ,ניתן להסיק כי הוצאה לאור זו הייתה מהפכנית כיוון שהייתה זולה ( מאפשרת מבחינה
כספית) ,טובה (איכותית) וקלה למציאה ( נגישה).
תשובה (.)2

II

(שאלות )22-18

 An appropriate title for this text would beתרגום :כותרת הולמת לטקסט זה תהיה -
נתמצת את הטקסט על פי הפסקאות:
הפסקה הראשונה דנה בפופולריות של משקה הקולה והדיאט קולה בפרט והסיבות לכך.
הפסקה השנייה עוסקת באנשים המכורים לדיאט קולה ,אשר מנסים להיגמל מהמשקה,
ומפרטת על תסמיני הגמילה.
בפסקה השלישית מפרטים מהן הסיבות שבשלן קשה להיגמל ממשקה הדיאט קולה.
הפסקה הרביעית מציגה את דעתם של אוהדי הדיאט קולה היוצאת כנגד הדעה שהתמכרות
לדיאט קולה היא דבר שלילי .הפסקה מסתכמת בדעתם של המבקרים אשר טוענים כי
המתכרות לאורך זמן עלולה ליצור בעיות בריאותיות.
כעת נבדוק איזו כותרת היא המתאימה ביותר -
תשובה ( :)1המשקה הקל הנמכר ביותר בעולם.
מידת הפופולריות של משקה הדיאט קולה מוזכרת בפסקה הראשונה ,אך המשך הטקסט
מתמקד בקושי להפסיק לצרוך את המשקה .תשובה זו נפסלת.
תשובה ( :)2חובבי הדיאט קולה  :המון נאמן.
הטקסט לא דן במידת הנאמנות של חובבי הדיאט קולה .אלא עיקר הטקסט דן בניסיון של
"נאמני" המשקה להיגמל ממנו .התשובה לא נכונה.
תשובה ( :)3כיצד לחדול ממנהג הדיאט קולה.
בטקסט לא מפורט כיצד ניתן להפסיק לצרוך את המשקה .אלא מה קורה כאשר מכורים
למשקה מנסים להפסיק .תשובה זו נפסלת גם היא.
תשובה ( :)4דיאט קולה  :קשה לעמוד בפניו.
הנושא המרכזי של הטקסט הוא הקושי בלהיגמל מהמשקה  :הניסיון של המכורים להיגמל
מהמשקה ,תסמיני הגמילה שלאחר ,ומדוע משקה זה כה ממכר .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה (.)4
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18.

The main purpose of the first paragraph is to -

19.

תרגום :המטרה העיקרית של הפסקה הראשונה היא -
ראשית ,נתמצת את הפסקה הראשונה" :קוקה קולה" הינו המשקה הקל הנמכר ביותר בעולם
כיום .בקרב אוהבי הקוקה קולה ,מספר רב של אנשים שותים "דיאט קולה" ,גרסת הממתיק
המלאכותי של המוצר .חלק מהאנשים מעדיפים דיאט קולה כדי לצמצם את צריכת הקלוריות,
בעוד שאחרים מעדיפים דיאט קולה בגלל טעמו .דיאט קולה הוא ללא ספק המשקה הפופולרי
ביותר מכל המשקאות הקלים ללא הסוכר.
עוד בטרם ניגש לתשובות ,ניתן לראות כי בפסקה זו מציינים שמשקה הדיאט קולה נצרך על ידי
מספר רב של אנשים מתוך כלל אוהבי הקולה ,ולאחר מכן מציגים לנו  2סיבות מדוע הוא
פופולרי.
כעת ניגש לתשובות:
תשובה ( :)1לתאר את תעשיית המשקאות הקלים.
הפסקה הראשונה מדברת על משקה הקוקה קולה ,בדגש על משקה הדיאט קולה .הפסקה
עוסקת כלל בתעשיית המשקאות הקלים באופן כללי .תשובה זו נפסלת.
תשובה ( :)2לדון בפופולריות של הדיאט קולה.
הפסקה מדברת על כך שהדיאט קולה הוא משקה פופולרי והסיבות לכך .זוהי התשובה הנכונה.
תשובה ( :)3להסביר מדוע אנשים קונים משקאות ממותקים.
בפסקה מציינים שתי סיבות לשאלה מדוע אנשים קונים דיאט קולה .לעומת זאת ,אין כל
הסבר מדוע אנשים קונים משקאות קלים באופן כללי .תשובה זו נפסלת.
תשובה ( :)4להשוות בין משקה הדיאט קולה למשקה הקוקה קולה הרגיל .
אמנם משקה הקוקה קולה מוזכר בפסקה כאשר נאמר כי זהו המשקה הקל הפופולרי בעולם.
ומלבד זאת לא נאמר דבר נוסף על משקה הקוקה קולה ,אלא רק על משקה הדיאט קולה.
תשובה (.)2
According to the second paragraph, someone who drinks more than two liters of
Diet Coke a day -

20.

תרגום :על פי הפסקה השנייה ,מישהו אשר שותה יותר משני ליטרים של דיאט קולה ביום –
בטקסט נאמר לנו כי לאחר חיפוש באינטרנט עם המילים "התמכרות לדיאט קולה" נקבל
רשימה ארוכה של אנשים ששותים מעל שני ליטרים ליום ,המבקשים עזרה ,כיוון שהם אינם
יכולים להפסיק עם המנהג הקבוע .לכן ,הם יכולים להיחשב למכורים .זוהי התשובה הנכונה.
שורות "An Internet search for "Diet Coke addiction" turns up a long list of : 7-8
"pleas for help by two-liter-plus-a-day drinkers who cannot break the habit.
תשובה ( :)1יכול להיחשב למכור.
תשובה ( :)2כנראה לעולם לא ניסה להפסיק.
בפסקה השנייה מציגים בקשות של אנשים המכורים לדיאט קולה באינטרנט ,אשר מבקשים
עזרה מכיוון שאינם מצליחים להפסיק לשתות את המשקה .ניתן לפנות לשורות ( )7-8המוצגות
בתשובה ( . )1לכן ,לא ניתן להסיק שהמכורים למשקה לעולם לא ניסו להפסיק .תשובה זו
נפסלת.
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תשובה ( :)3עלול לסבול מכאבי ראש.
בפסקה נאמר לנו כי אלו אשר מרגישים צורך לשתות את המשקה ,ולבסוף לא שותים ,עלולים
לחוש תסמיני גמילה כמו כאבי ראש חמורים .ייתכן ואלו החווים את כאבי הראש ( אלו
המנסים להיגמל) הם אותם אלו השותים יותר משני ליטרים ביום ,אך הקשר ביניהם אינו
מצוין בפסקה .ומכאן שתשובה זו נפסלת.
שורות ("They become tired and irritable if they do not get Diet Coke when : )11-13
they want it and experience other withdrawal symptoms, such as severe headaches,
"if they have to go without it for a few days.
תשובה ( :)4כנראה שותה דיאט קולה במשך שנים רבות.
בתשובה זו ישנה הסקת מסקנה שלא ניתן לעשותה על פי הטקסט .זאת מכיוון שעניין הזמן
אינו מצוין בפסקה זו .אין כל מידע אשר מציין כי מי ששותה יותר משני ליטר קולה ביום,
כנראה שותה במשך שנים רבות ,ולכן תשובה זו אינה נכונה.
תשובה (.)1
Which of the following is not mentioned in the second paragraph as a symptom of
?Diet Coke withdrawal

21.

תרגום :איזה מהבאים לא מוזכר בפסקה השנייה כתסמין גמילה למשקה הדיאט קולה ?
בשורות ( )11-13נאמר לנו שכאשר המכורים למשקה אינם שותים ממשקה הדיאט קולה ברגע
שהם מרגישים צורך ,הם נהיים עייפים ועצבניים ,ובנוסף חווים תסמיני גמילה אחרים כמו
כאבי ראש חזקים כאשר הם לא צורכים את המשקה מספר ימים.
משורות אלו ניתן לפסול את תשובות ( )2( ,)1ו(.)4
מכאן ,שהתשובה הנכונה היא תשובה ( - )3צריכה מוגברת.
מבחינה הגיונית ,לא ייתכן שתסמין הגמילה היא צריכה מוגברת ,כיוון שעצם פעולת הצריכה
מבטלת את תהליך הגמילה.
תשובה (.)3
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It can be inferred from the third paragraph that aspartame is -

22.

תרגום :ניתן להסיק מהפסקה השלישית שאספרטם הוא -
בפסקה השלישית מופיעות מספר תשובות לשאלה "מה יש במשקה הדיאט קולה  ,שכל כך
קשה להפסיק לשתות אותו ?" .אחת התשובות היא שאספרטם  -הממתיק המלאכותי המצוי
בדיאט קולה ,ידוע בהשפעתו הממכרת (כמו קפאין המצוי בכל משקאות הקוקה קולה ).
כעת ניגש לתשובות:
תשובה ( :)1שימש כתחליף לסוכר.
" ( " the artificial sweetenerשורה  .) 20אספרטם הוא הממתיק המלאכותי בדיאט קולה.
כלומר מחליף את הסוכר שבמשקה הקולה הרגיל .זו התשובה הנכונה.
תשובה ( :)2ממריץ חזק.
המשותף לקפאין ולאספרטם הוא ששניהם ממכרים .אך לא נאמר שאספרטם הוא ממריץ,
ההתייחסות לממריץ היא רק כלפי הקפאין.
שורות " still more significantly, Diet Coke – like all cola drinks – contains : 18-19
"caffeine, a stimulant that is known to be addictive.
תשובה ( :)3יותר ממכר מקפאין.
בשורה ( )21נאמר כי אספרטם ,כמו הקפאין ,גם ממכר ( .)is also addictiveאך אין השוואה מי
מהם ממכר יותר .תשובה זו נפסלת.
תשובה ( :)4המרכיב העיקרי בדיאט קולה.
אספרטם הוא הממתיק המלאכותי בדיאט קולה ,אך לא נאמר כי הוא המרכיב העיקרי .תשובה
זו נפסלת.
תשובה (.)1
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