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  ס לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע"כל הזכויות שמורות לביה
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  ).4: (התשובה הנכונה היא     .1

  . מים אחדיםללא מים למשך י לשרוד רוב בעלי החיים המדבריים יכולים  :תרגום

  למסור; להיכנע; כניעה = surrender: )1(תשובה       

  לאכול; לכלות; לצרוך = consume: )2(תשובה       

  רפורמה, תיקון; לתקן=  reform :)3(תשובה       

  לשרוד = survive :)4(תשובה       

  

  .)2: (התשובה הנכונה היא     .2

באופן ,  הופכת אותםמשתמשההדרישה שמחשבים יהיו פשוטים יותר עבור  :תרגום

    .יותר עבור המתכנת מורכביםל, ליאפרדוקס

  גמיש=  flexible :)1(תשובה       

  מורכב, מסובך=  complicated :)2(תשובה       

   פרטי, אישי=  personal :)3(תשובה       

  יקר = expensive :)4(תשובה       

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא     .3

 מוח בעשור יבניתוחשנעשתה  מרשימה דות להתקדמותחייהם של רבים ניצלו הו :תרגום

   .האחרון

  אישי, סובייקטיבי=  subjective :)1(תשובה       

  חוויה, ניסיון; -להתנסות ב, לחוות = experience: )2(תשובה       

  מרשים = impressive :)3(תשובה       

  צער, חרטה; להצטער, להתחרט=  regret: )4(תשובה       
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  ).2: (ונה היא הנכתשובהה     .4

את  יסכנוב "חלק מתושבי קנדה דואגים שיחסי מסחר קרובים יותר עם ארה :תרגום

  .העצמאות של מדינתם

  -להבחין ב; לְצפות, להתבונן=  observe: )1(תשובה       

  לסכן  =endanger :)2(תשובה       

  להתחיל שוב, -להמשיך ב, לחדש = resume: )3(תשובה       

  תצוגה; להציג לראווה, להראות, לגלות=  ydispla: )4(תשובה       

  

  ).1: ( הנכונה היאהתשובה     .5

 בממשלה  בעלות השפעהעמדותשחברי המפלגה הקיצונית קיבלו כמה  שמועותה  :תרגום

  .החדשה הוכחו כבלתי נכונות

  שמועה  =rumor :)1(תשובה       

  היתר; רשות  =permission :)2(תשובה       

  מגע, קשר; ליצור קשר  =contact :)3(תשובה       

  אפשרות, ברירה, אופציה  =option :)4(תשובה       

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא     .6

דבר אשר ,  אחוזים מן המים שעל פני הקרקע הם מזוהמים75, במזרח אירופה :תרגום

  .לבריאות הציבור באופן חמורמזיק 

  באופן חמור=  severely: )1(תשובה       

  לרוב, בדרך כלל=  arilyordin: )2(תשובה       

  באופן מלאכותי=  artificially: )3(תשובה       

  בצורה ליברלית, באופן חופשי = liberally :)4(תשובה       

impair = להזיק ל, להחליש, לפגום-   

  

  ).2: (התשובה הנכונה היא     .7

 שיחותל להקשיבשל טלפונים סלולאריים הוא הקלות שבה ניתן  חסרונותהאחד   :תרגום

   . שלא בידיעתםשל אחרים

   מאורע, רועיא = event :)1(תשובה       

  נחיתות; חסרון  =disadvantage :)2(תשובה       

  חשד = suspicion: )3(תשובה       

  כלי נגינה; מכשיר, כלי=  instrument: )4(תשובה       

      overhear = שמע במהלך שיחה של מישהו אחר, שמע במקרה  



  
  

3
  
  

  ס לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע"כל הזכויות שמורות לביה

  .)2: (יאהתשובה הנכונה ה     .8

   .  במערות בהרים הפירנאיםביותר של התרבות הבסקית נמצאה העתיקה עדותה  :תרגום

  ייצור, יצירה; ורד=  generation :)1(תשובה       

  סימן, עקבות; לעלות על עקבותיו, למצוא; לעקוב אחרי=  trace :)2(תשובה       

  שיא; פסגה=  summit :)3(תשובה       

   גלות; לגרש, גלותלה=  exile :)4(תשובה       

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא     .9

המשחקים האולימפיים בעת , ל מלחמותלמרות שהם אף פעם לא בוטלו בגל :תרגום

  .בעטיין שובשו העתיקה לעיתים קרובות

  כבוד, הערכה; לכבד, להעריך=  esteem :)1(תשובה       

  להתאסף; להרכיב, לאסוף = assemble :)2(תשובה       

  לשבש, -להפריע ל = disrupt :)3 (תשובה      

  בא כוח, נציג; להאציל סמכות, פות כוחילי = delegate :)4(תשובה       

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .10

 אופרה אלי המלווים הפקה שלהדרישות הפיזיות המורכבות כמו גם המתח המנט  :תרגום

   .אומנויות הבמהב מקבילה הם ללאמפוארת 

  מקביל = llelpara :)1(תשובה       

  בידור = entertainment :)2(תשובה       

  לוגיקה, הגיון=  logic: )3(תשובה 

  מקוריות = originality :)4(תשובה 

  

  ).4: (הנכונה היאהתשובה     .11

   .גזעניים בספורט מחסומים דרום אפריקה עשתה התקדמות ניכרת בהסרת  :תרגום

  שבט = tribe :)1(תשובה       

  תחרות = mpetitionco :)2(תשובה       

  סכנה, איום  =threat :)3(תשובה       

  מחסום = barrier :)4(תשובה       
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ùãçî çåñéð  

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא    .12

לו עשר ממכתבי האהבה ש-לו ידע ששבעה היה מופתע 8 -ללא ספק הנרי ה: תרגום/תמצית

   .ןאן בולן נמצאים כעת בבעלות הוותיקאל 

עשר ממכתבי האהבה שלו אל אן בולן הגיעו - ששבעה גילה8 -רי הכאשר הנ: )1(תשובה 

  .8 -המידע הזה לא באמת הגיע להנרי ה,  לפי המשפט המקורי.הוא הופתע, לוותיקן

 כתב אל 8 - שהנרי העשר מכתבי האהבה-אין ספק ששבעהבמשפט זה נאמר ש: )2(תשובה 

  . ולא לוותיקןהיו שייכים להאן בולן 

עשר ממכתבי האהבה שלו אל אן בולן הם - ששבעההעובדהזה נאמר שבמשפט : )3(תשובה 

  .זו התשובה הנכונה. 8 - את הנרי ה מפתיעהההיית ודאי, הוותיקןבבעלותו של כעת 

 ממכתבי עשר-שבעה הוותיקן מצהיר שבבעלותו לו היהש במשפט זה נאמר: )4(תשובה 

  .קאיש לא היה מטיל בכך ספ,  אל אן בולן8 -הנרי ה האהבה של

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .13

  . התפתחות פיזיתמעודדיםתזונה ומנוחה , משחק: תמצית      

תזונה בריאה , מה שמעודד את התפתחותם הפיזית של ילדים הוא משחק פעיל :תרגום(

   .)ומנוחה מספקת

 התפתחות מספקת ומנוחה,  ראויהתזונה,  פעילמשחקש במשפט זה נאמר: )1(תשובה 

  . לילדיםכולם חשוביםהם  טובה פיזית

 יש, תזונה בריאה ומנוחה מספקת,  משחק פעילכדי להשיגש במשפט זה נאמר: )2(תשובה 

תזונה , משחק פעיל( הוא הפוך היחס,  לפי המשפט המקורי. בריאהצורך בהתפתחות פיזית

  .)ה ומנוחה מספקת הם הגורמים להתפתחות פיזיתבריא

 הואאכילה או מנוחה ,  כמו משחקל פעולות פיזיותעידוד ש שבמשפט זה נאמר: )3(תשובה 

  . של ילדיםםהתפתחותחלק מ

 אוכלים בתיאבון ונחים, משחקים באופן פעילכאשר ילדים  שבמשפט זה נאמר: )4(תשובה 

  .זו התשובה הנכונה.  שלהםלגרות את ההתפתחות הפיזיתכדי אז יש בכך , מספיק

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא    .14

  .התבונה לא, ע גדלהיד: תמצית

הרי שלא , פי שהעידן שלנו עלה בהרבה על כל קודמיו בכל הקשור בידע-על-אף :תרגום(

  ) . בתבונהתואמתיתה עליה יה

יה יהרי שהעל,  של האנשיםתה עליה בתבונהיהיעל אף שבמשפט זה נאמר ש: )1(תשובה 

  .לייה בתבונהיתה עילא ה, לפי המשפט המקורי. גדולה עוד יותרשיש להם היא בידע 
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וכך היה גם בדורות , כעת יש לנו יותר ידע מאשר תבונה שבמשפט זה נאמר: )2(תשובה 

, אלא מדבר על תהליך, )תבונה או ידע(המשפט המקורי אינו קובע מה יש יותר  .הקודמים

  . לא-התבונה עבר שינוי ואילו ) היום(לפיו הידע 

 משידעו אלה שבדורות  הרבה יותראנשים היום יודעיםבמשפט זה נאמר ש: )3(תשובה 

   . זו התשובה הנכונה. מהם יותרנבוניםאינם אך הם , הקודמים

 התבונה שיש לנו גדליםכמות כמות הידע ו, ככל שעובר הזמן שבמשפט זה נאמר: )4(תשובה 

  . בהתאמה

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .15

סר בחמצן יכול לגרום ושבו הח, ו עוברים במעבר הרים גבוה'ו פיצ' בדרך למאצ:תמצית

  . לסחרחורת

צריך לעבור דרך מעבר הרים ,  של האינקהמצודההעיר , ו'ו פיצ' כדי להגיע למאצ:תרגום(

  .)לסחרחורתבאופן שגורם שבו כמות החמצן היא נמוכה , גבוה בהרי האנדים

 צריך קודם לסבול מסחרחורת, ו'ו פיצ'להגיע למאצכדי במשפט זה נאמר ש: )1(תשובה 

מעבר ההרים , לפי המשפט המקורי.  בהרי האנדים לעבור במעבר הרים גבוהכך-רואח

לא משהו (הסחרחורת היא משהו שקורה מה גם ש, הגבוה הוא שעלול לגרום לסחרחורת

  .)שיקרה" צריך"ש

יש ,  של בני האינקהמצודההו וגם בעיר 'ו פיצ'גם במאצבמשפט זה נאמר ש: )2(תשובה 

משום , במשפט זה יש בלבול. ומעבר בהם עלול לגרום לסחרחורת, רמות נמוכות של חמצן

   .בני האינקהשל מצודה הו היא עצמה עיר 'ו פיצ'שמאצ

טייל  עד כי מתכל כך נמוכוו כמויות החמצן הן 'ו פיצ'במאצבמשפט זה נאמר ש: )3(תשובה 

  .  סחרחורתחששעובר דרכה 

שם רמת ,  בהרי האנדיםלעבור במעבר הרים גבוהצריך שבמשפט זה נאמר : )4(ובה תש

זו . ו'ו פיצ'מצודה מאצה לעיר  מנת להגיעעל, לסחרחורתלגרום החמצן הנמוכה עלולה 

  .התשובה הנכונה

 
  ).2: (התשובה הנכונה היא    .16

חמה המונעות יש מחלוקת באשר לעיצוב ולביצועים של ספינות מל, בהעדר ראיות :תמצית

  .במשוטים

, באשר לעיצובמזה זמן רב עותיהם  חלוקים בד מלומדים,הוכחות ממשיותבהעדר  :תרגום(

 במשוטים ואשר מתוארות שהונעולביצועים של ספינות המלחמה האגדיות באשר כמו גם 

   ). קלאסיתבספרות יוונית

 באשר כימיםמלומדים מס, למרות שאין כל עדות לכך שבמשפט זה נאמר: )1 (התשוב

לפי המשפט . אך לא באשר לעיצוב שלהן, לביצועים של ספינות מלחמה אגדיות יווניות

  .הם אינם מסכימים כלל, המקורי
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 של ספינות מלומדים מתווכחים באשר לעיצוב ולביצועיםשבמשפט זה נאמר : )2(תשובה 

 ם שאיןמשווזאת , המלחמה המונעות במשוטים אשר מתוארות בספרות יוונית קלאסית

  .זו התשובה הנכונה. )ןלקיומ(שום הוכחה פיזית 

 היווניות המונעות במשוטים עיצובן של ספינות המלחמהש במשפט זה נאמר: )3(תשובה 

  . באשר לדרך פעולתןלמלומדים יש הוכחות אחרותאבל , מעולם לא תואר באגדות

 הקלאסיים ריםהתיאו לכך שיש מלומדים שאינם מסכימיםש במשפט זה נאמר: )4(תשובה 

 היו רקשנמצאו בספרות יוונית בנוגע לביצועים של ספינות מלחמה מונעות במשוטים 

  .אגדה

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .17

 ,בשימור הסביבהבשונה מהתומכים , חלק מהתומכים בזכויות בעלי חיים :תרגום/תמצית

במקום שימור של ם אינדיבידואלי מתמקדים ביעד הלא מציאותי של הצלת כל בעל חיי

  .םימינ

כפי שעושים ) של בעלי חיים (במקום לנסות ולשמר מינים שבמשפט זה נאמר: )1(תשובה 

 באופן התומכים בזכויות בעלי חיים מתמקדיםחלק מ,  הסביבהאלה התומכים בשימור

  .זו התשובה הנכונה.  אינדיבידואליבהצלת כל בעל חייםמציאותי  בלתי

 עבור הוא לא יעד מציאותי) של בעלי חיים(שימור מינים שר במשפט זה נאמ: )2(תשובה 

ולכן אלה התומכים בזכויות בעלי חיים מתמקדים ,  הסביבהאלה התומכים בשימור

  .סיון להציל בעלי חיים ספציפייםיבנ

 אך, תומכים בזכויות בעלי חייםהמציאותי עבור  זה בלתישבמשפט זה נאמר : )3(תשובה 

לנסות ולהציל חיות ספציפיות במקום להתרכז בשימור , שימורלא עבור אלה התומכים ב

אין זה ,  מן המשפט הזה משתמע שעבור הקבוצה שתומכת בשימור.)של בעלי חיים(מינים 

  .המשפט המקורי טען אחרת. מציאותי לעסוק בהצלת חיות ספציפיות בלתי

  בעלי חיים אואין זה מציאותי לצפות מהתומכים בזכויות שבמשפט זה נאמר: )4(תשובה 

 להתמקד בהצלת חיות אינדיבידואליות במקום להתרכז בהצלת מאלה התומכים בשימור

  .)של בעלי חיים(מינים 

advocate = לצדד ב, -לתמוך ב-  

  

  

àø÷ðä úðáä  

  

  1קטע מספר 

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .18

 למחסורפתרון כ, כנראה, יה נאמר שהחקלאות החלהיבשורה הראשונה של הפסקה השנ

  . כלומר משום שלא היה להם מספיק אוכל, במזון
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  ).3: (התשובה הנכונה היא    .19

, )לקראת סוף עידן הקרח(יה מוסבר שאוכלוסיית בני האדם המשיכה לגדול יבפסקה השנ

לבני האדם היו , כלומר. בעוד שבעלי חיים גדולים רבים נכחדו או נדדו למקומות אחרים

לא יכלו נשארו ליד מקורות המים ובני האדם שפסקה מוסבר  בהמשך ה.פחות חיות לצוד

  .אותלקמדוע נוצר הצורך בח, למעשה, הפסקה מסבירה. לנדוד בעקבות בעלי החיים

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .20

אנשים , אפשר להניח שבאותה תקופה: שני דברים, למעשה, בפסקה השלישית נאמרים

חנות אוכל " כהם החזיקו בבעלי חיים; ולאגור אוכלנאלצו לאסוף שהתיישבו במושבי קבע 

אילו .  הפכו בהדרגה לחקלאותsuch practices -אפשר שלאחר מכן נאמר ש". מהלכת

practices ?של אגירת אוכל והחזקת בעלי חיים .  
  

  ).2: (התשובה הנכונה היא    .21

 החקלאות שוזאת מכיוון,  ואילך נאמר שהחקלאות היוותה צעד חשוב קדימה17בשורה 

חברות שעסקו בחקלאות , מרכך נא, לכן. ם שטח מסויעבור, מספקת יותר אוכל מאשר ציד

  . יתרון לעומת הציידיםהיו בעלות

  

  ).3(: התשובה הנכונה היא    .22

כיצד החלה , מדוע החלה, מתי החלה –הפסקה מתארת את תחילתה של החקלאות 

 .היתרון למי שעסק בהו
  

  

  2קטע מספר 

  

  ).1: (ובה הנכונה היאהתש    .23

, יה מרחיבה על הראשונהיהפסקה השנ, הפסקה הראשונה מתארת את שלבי האבל

 הטקסט –ובהגדרה כללית . והפסקה השלישית מסבירה מה קורה כשהתהליך משתבש

  .אר את החשיבות של תהליך האבל ומפרט את סוגיומת

  

  ).2: (התשובה הנכונה היא    .24

 בסוגריים משפטקודם מופיע השלב ו: בים בתהליך האבלהפסקה הראשונה מדברת על של

  . שיכול לאפיין אדם שנמצא באותו שלב



  
  

8
  
  

  ס לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע"כל הזכויות שמורות לביה

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .25

במשפט הפותח של הפסקה נאמר שלמרות שההיבטים הללו של תהליך האבל נקראים 

 הבא אחריו מה שמרמז על כך שכל אחד מהם נחווה עד סופו ומסתיים לפני ש–שלבים 

  ... ' וכו–חיל מת

  .  הבא אחריוהשלבהוא " הבא אחריו"

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .26

כבר . הפסקה האחרונה עוסקת במצבים שבהם אדם לא חווה את תהליך האבל במלואו

כלומר ,  נאמר שאבל שלא הושלם יכול לגרום לבעיות ולמנוע אושר בהמשך16-17בשורות 

  .יכול לגרום לבעיות נפשיות בהמשך

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא    .27

, למשל. הוא עלול להתפרץ שוב בעתיד, את העצב" עוצרים" ואילך נאמר שכאשר 21בשורה 

 של ההתפרקו לגמרי סביב מות, ילדים שהראו מעט מאוד רגשות בעת מותו של הורה או אח

צב הוא בעצם הע,  כלבאוחתול העצב שהם מביעים בעת מות ,  לפיכך.מחמד שלהםהחיית 

  . שלא ביטאו בפעם הקודמת


