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  ס לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע"כל הזכויות שמורות לביה

  2הסברים לפרק אנגלית 
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íéèôùî úîìùä  

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא     .1

 לנחות על כוכב הלכת צדק או לבנות לפני שאפשר יהיה להגשים חלומות כמו  :תרגום

  . כמה בעיות רציניות לפתוריצטרכו  דעניםמ, מושבות על הירח

  לגלות, למצוא = find: )1(תשובה       

  לשאול = ask: )2(תשובה       

  לפתור=  solve :)3(תשובה       

  לדעת = know :)4(תשובה       

  

    ).4: (התשובה הנכונה היא     .2

    . בעלי חייםשושנות ים הן, למעשה, אבל, כמו פרחיםהם אולי נראים   :תרגום

  לאחרונה=  recently :)1(תשובה       

  בסופו של דבר=  eventually :)2(תשובה       

   באופן פיקח=  cleverly :)3(תשובה       

  בעצם, למעשה = actually :)4(תשובה       

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא     .3

  .לשמור על המוכנות הפסיכולוגית של אתלטיםשנועדו  שיטות מומחים פיתחו כמה  :תרגום

  להקליד; טיפוס, מין, סוג=  type :)1(תשובה       

  מזל, מקרה, סיכוי = chance: )2(תשובה       

  -כפוף ל; -לחשוף מישהו ל; אזרח, נתין;  נושא =subject :)3(תשובה       

  שיטה=  method: )4(תשובה       
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  ).1: ( הנכונה היאתשובהה     .4

   .לכך זקוקיםבמצבי חירום לאלו ההארגון מספק סיוע כלכלי   :תרגום

  מצוקה, צורך; להיות זקוק=  need: )1(תשובה       

  ֵסֶדר; הוראה; לצוות;  להזמין =order :)2(תשובה       

  ניצול; שימוש; לנצל; להשתמש = use: )3(תשובה       

  תמיכה; לתמוך=  support: )4(תשובה       

  

  ).3: (ונה היא הנכהתשובה     .5

שלושה חדרים היו מורכבים מאלפים הרי הבכפר שבבמלון היחיד מגורי האורחים   :תרגום

  .להשתכן במקום אחרבסביבה רוב התיירים מה שאילץ את , קטנטנים

  להתפשט, להתרחב; להרחיב  =expand :)1(תשובה       

  להשתפר; לשפר  =improve :)2(תשובה       

  -היות מורכב מל  =consist :)3(תשובה       

  להשתקף , לשקף  =reflect :)4(תשובה       

accommodation = מקום מגורים  

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא     .6

ים כמו למשל סירופ, עיקרי בתרופות מסחריות רבות מרכיבשמן אקליפטוס הוא   :תרגום

   .שיעול ותרסיסים לאףל

  תסמונת=  syndrome: )1(תשובה       

  סעד, תרופה, פתרון; לתקן=  edyrem: )2(תשובה       

   רכיב, מרכיב=  ingredient: )3(תשובה       

  סדרן, משרת = attendant :)4(תשובה       

  

  ).2: (התשובה הנכונה היא     .7

 היבולים הצהובים שהחקלאים קוצרים תחת בגלל, במדינות אסיאתיות רבות  :תרגום

   .עם פריוןמקושר הצבע הצהוב , צהובההשמש ה

   -בהשוואה ל = compared to :)1(ה תשוב      

  כי, -מפני ש, בגלל  =because of :)2(תשובה       

  -כהוכחה ל = as proof of: )3(תשובה       

  -בניגוד ל=  in contrast to: )4(תשובה       
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    ).1: (התשובה הנכונה היא     .8

יה הקהילי,  במדינות הבלטיותיםבעקבות התפרצויות אלימות כנגד מיעוט  :תרגום

   . זרה באזורים אלה התערבותהבינלאומית חידשה את איומיה באשר ל

  התערבות =  intervention :)1(תשובה       

  מענק, קצבה; דמי כיס=  allowance :)2(תשובה       

  התעקשות=  insistence :)3(תשובה       

  רצף, המשכיות=  continuity :)4(תשובה       

outbreak = התפרצות  

  

  ).2: (כונה היאהתשובה הנ     .9

תרבותי שהם -לעולם הדו להסתגל רבים ניסו) אינדיאנים(ילידים אמריקאיים   :תרגום

   . לנהוג בהתאם לנורמות של שתי התרבויותהמאמץידי -על, חיים בו

  לא לקבל, לפסול, לדחות=  reject :)1(תשובה       

  להתאים, לַסֵגל; הסתגלל = adapt :)2(תשובה       

  להסביר = lainexp :)3(תשובה       

  -להיות תלוי ב; לסמוך על = depend :)4(תשובה       

strive = להתאמץ, לשאוף, -לחתור ל  

conform to = לנהוג בהתאם ל, לציית-  

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .10

אשר כל ,  יותר מארבעים גבריםידי-עלב מולא "תפקיד נשיא ארה, 1784 שנת מאז  :תרגום

   .ויות שהוענקו לו בחוקה בהתאם לאמונות שלואת הסמכ פירשאחד מהם 

  לקטון; להקטין, לצמצם, להפחית = diminish :)1(תשובה       

  להכריע, לגבור, להתגבר = overcome :)2(תשובה       

  להיווצר, להתחיל, -לנבוע מ=  originate: )3(תשובה 

  לתרגם; לפרש = interpret :)4(תשובה 

  

  ).1: (הנכונה היאהתשובה     .11

תערוכות נוכח ה לחוש רגשות בהירושימה היום אינו יכול שלא איש אשר מבקר  :תרגום

   . את התוצאות של ההפצצה הגרעינית של העיראשר מתעדות, במוזיאוניםהמוצגות 

  צעד, תנועה; להזיז; לזוז; לרגש = move :)1(תשובה       

  לרמוז = imply :)2(תשובה       

  להתייחס אל, -לראות ב  =regard :)3(תשובה       

  לסלוח = forgive :)4(תשובה       
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ùãçî çåñéð  

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא    .12

  .זו הפעם הראשונה שכל כך הרבה אנשים מצביעים עבור מפלגת המיעוט: תמצית      

   ).אף פעם לא הצביעו כל כך הרבה אנשים עבור מפלגת המיעוט, עד עתה: תרגום(

  . עבור מפלגת המיעוטלעולם לא יצביעוים רבים במשפט זה נאמר שאנש: )1(תשובה 

   .אף פעם לא היתה במיעוטהמפלגה , עד עתהבמשפט זה נאמר ש: )2(תשובה 

  . קיבלה יותר קולות מאי פעם בעברמפלגת המיעוט במשפט זה נאמר ש: )3(תשובה 

  .זו התשובה הנכונה

   במפלגת אנשיםאף פעם לא היו כל כך הרבה , עד עתהש במשפט זה נאמר: )4(תשובה 

  .המיעוט

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .13

  .אחת התכונות האנושיות האוניברסאליות ביותר היא סקרנות :תרגום/תמצית      

היא , כלומר. האדםסקרנות משותפת כמעט לכל בני ש במשפט זה נאמר: )1(תשובה 

  . זו התשובה הנכונה. אוניברסאלית

  . את היקוםעזרה לבני האדם להביןסקרנות ש במשפט זה נאמר: )2(תשובה 

  . שתכונות אנושיות הן אוניברסאליותזה מוזר שבמשפט זה נאמר: )3(תשובה 

  . שלהםסקרנים באשר לתכונותרוב בני האדם  שבמשפט זה נאמר: )4(תשובה 

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .14

נעשו עוינות  בומשתתפים כך ההערות של ה,  הלוהט התארךשהויכוחככל  :תרגום/יתתמצ

  .ואגרסיביות יותר

 כאשרהמשתתפים בדיון הפכו לאגרסיביים ולעוינים יותר במשפט זה נאמר ש: )1(תשובה 

  .ניסו להבין את הויכוח הארוך והלוהט

 עוינות ואגרסיביות מורגשים לעיתים קרובות כאשר ויכוח שבמשפט זה נאמר: )2(תשובה 

 שהמתדיינים –שהובע במשפט המקורי  במשפט זה חסר התהליך .הופך לארוך ומתמשך

  . מתארךככל שהויכוח , יותרהופכים לאגרסיביים ולעוינים 

 היו שהוצגו במהלך הדיון הטיעונים הארוכים וההערותבמשפט זה נאמר ש: )3(תשובה 

   . שוב חסר התהליך.עוינים ואגרסיביים, לוהטים

יהם של המשתתפים  שבהערותהעוינות והאגרסיביות שבמשפט זה נאמר: )4(תשובה 

  . זו התשובה הנכונה. התגברו ככל שהויכוח הלוהט התמשךבויכוח 
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  ).2: (התשובה הנכונה היא    .15

שבעה עשורים היו מרקסיזם וקומוניזם במרכז הבמה הפוליטית ואז יותר מבמשך  :תמצית

  . נדחקו הצידה

תפסו את הבמה ,  המוצהרים של הקפיטליזםהאויבים, מרקסיזם וקומוניזם :תרגום(

 הצידה להידחקרק כדי , המרכזית של הפוליטיקה העולמית למשך יותר משבעה עשורים

  .)בעת האחרונה

 מיקדו את תשומת לבםהאויבים של הקפיטליזם במשפט זה נאמר ש: )1(תשובה 

  .אזמסרבים לוותר על מרכז הבמה מ והם בפוליטיקה העולמית לפני שבעה עשורים

 מרקסיזם וקומוניזם היו גורמים, למשך יותר משבעים שנהבמשפט זה נאמר ש: )2(תשובה 

 זו התשובה .אבל היום השפעתם כבר אינה כה רבה,  בפוליטיקה העולמיתמאד חשובים

   .הנכונה

אויבים מוצהרים כבר , קומוניזם וקפיטליזם, מרקסיזםשבמשפט זה נאמר : )3(תשובה 

 נם יכולים לתפוס את הבמה המרכזית של הפוליטיקה העולמיתאי, יותר משבעים שנה

  . באותו זמן

מרקסיזם וקומוניזם שיחקו תפקיד מרכזי מכיוון ששבמשפט זה נאמר : )4(תשובה 

 ם כבר אינם נחשבים אויבים שלההיום , בפוליטיקה העולמית למשך שבעה עשורים

  .הקפיטליזם

 
  ).1: (התשובה הנכונה היא    .16

  .המסרים מהעיניים קודמים לאחרים :תמצית      

אלה , זמנית- המוח בו מאזורים שונים של הגוף מגיעים אלכאשר מסרים :תרגום(

   )).זכות קדימה: מילולית(מהעיניים מקבלים עדיפות ) שמגיעים(

 על פני מידע מקבל עדיפות אל המוח מידע שנשלח מהעיניים שבמשפט זה נאמר: )1 (התשוב

  . זו התשובה הנכונה.באותו זמן,  בגוףשמגיע ממקומות אחרים

 הוא מיד שולח אותם, כאשר המוח מקבל אותות מהעינייםשבמשפט זה נאמר : )2(תשובה 

  .לחלקים אחרים של הגוף

 חשוב מאד שהמוח יקבל מסרים מהעיניים בדיוק באותוש במשפט זה נאמר: )3(תשובה 

  . שהוא מקבל אותם משאר הגוףזמן

 מקבלות, יותר מחלקים אחרים בגוף שלנו, העיניים שלנוש נאמרבמשפט זה : )4(תשובה 

אלא רק , המשפט המקורי אינו מתייחס לעיבוד מידע. בעיבוד המידע,  המוחידי-לעדיפות ע

, עיבוד המידע של כל חלקי הגוף מתבצע באופן זהה. לקדימות כאשר מסרים מגיעים ביחד

  .אשונההתייחסות למידע שמגיע מהעיניים מתרחשת רהפשוט 

precedence = בכורה, זכות קדימה  
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  ).4: (התשובה הנכונה היא    .17

מודע לגודל האתגר העומד בפני אלה שמתווים  הממשל האמריקאי הנוכחי :תרגום/תמצית

   .את מדיניות ההגנה

 אלה ידי-לקיימת בעיה ענקית והיא תוכל להיפתר ע שבמשפט זה נאמר: )1(תשובה 

  .כךרק אם הממשל האמריקאי הנוכחי יהיה מודע לנה שמתווים את מדיניות ההג

 שהםאלה שמתווים את מדיניות ההגנה מכירים בכך שבמשפט זה נאמר : )2(תשובה 

  . של הממשל האמריקאי הנוכחיבעיות הגדולות ביותרה להתמודד עםצריכים 

  כך שמאתגרים את אלה שמתוויםידי-שעלמקובל לחשוב שבמשפט זה נאמר : )3(תשובה 

הממשל האמריקאי הנוכחי יוכל אולי לפתור את הבעיות הגדולות ,  מדיניות ההגנהאת

  .ביותר שלו

   שעומד הממשל האמריקאי הנוכחי הכיר בכך שהאתגר שבמשפט זה נאמר: )4(תשובה 

  . זו התשובה הנכונה.הוא עצוםבפני אלה שמתווים את מדיניות ההגנה 

  

  

àø÷ðä úðáä  

  

  1קטע מספר 

  

  ).2: (כונה היאהתשובה הנ    .18

בכל הנוגע , לעומת הגברים, המחבר מציג את חוסר שביעות הרצון של הנשים, בקטע זה

. המחבר גם מסביר מדוע המצב הוא כזה ומציע שבעתיד הדבר ישתנה. לעיצוב הרכב

  . היא לדון בשאלה מדוע נשים אינן מרוצות מהעיצוב, אם כן, המטרה העיקרית שלו

  

  ).4: (אהתשובה הנכונה הי    .19

ידי סטודנטים לעיצוב מכוניות -בהתאם למחקר משותף שבוצע על"בתחילת הפסקה נאמר 

 תוצאות מחקר של סטודנטיםולכן המידע שהוצג בפסקה מבוסס על , "ב וביפן"בארה

  .לעיצוב מכוניות

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא    .20

במשפט . גבריםבפסקה השלישית מסביר המחבר שעד עתה מכוניות עוצבו כדי לשמח 

אלא , מנוחות של נשיםעד עתה נאמר שלא רק שהתעלמו , 14שמתחיל בשורה , המצוטט

  ) להתעלם (ignoreהשימוש במלים . שהזניחו נשים גם בכל הנוגע לתקני בטיחות רבים

   . הטון של המחבר הוא ביקורתימעיד על כך ש) הוזנחו (neglected -ו
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  ).1: (התשובה הנכונה היא    .21

 יצרני מכוניות .סקה נאמר שלאט אך בטוח נשים נכנסות לתחום של עיצוב מכוניותבפ

  .לנשים? themמי זה .  מלגות ללימוד עיצוב כלי רכבthemרודפים אחריהן ומציעים 

  

  ).2(: התשובה הנכונה היא    .22

ולאחר מכן נאמר . בפסקה השלישית נאמר שמציעים לנשים מלגות ללימודי עיצוב מכוניות

מכך ? כתוצאה ממה". למכוניות של העתיד יהיה כנראה מראה אחר לגמרי, וצאה מכךכת"

 הן בעיות שמפריעותהבעיות שהוצגו בפסקה השניה . שנשים משתתפות בעיצוב מכוניות

 . לנשים ואלה ייפתרו כאשר נשים ישתתפו בעיצוב
  

  

  2קטע מספר 

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא    .23

קצת , לעיתים קרובות, ר שציורים אימפרסיוניסטים נראיםבמשפט הפותח של הקטע נאמ

 אימפרסיוניסטית ציור  יצירה של, ולכן.)נוף של מקום מסוים ברגע מסוים(כמו תמונות 

  .כמו לצלם תמונההיא 

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .24

   איך היא –השנייה מציגה את הספונטניות של הציירים האימפרסיוניסטים הפסקה 

 הגישה לגבימציגה דעות סותרות ולכן היא . ם לביקורות וגם לתשבחותזכתה ג

   .אימפרסיוניסטיתה

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .25

אימפולסיביות של המיידיות וה, בפסקה השנייה נאמר שהציירים עצמם הדגישו את הכנות

ור שהוא מצייר כמו שציפהאומר מונה מצוטט ובהמשך לכך , )11שורה (האמנות שלהם 

 לשירת הציפור מתאפיין במיידיות ובאימפולסיביות שלשלו הדמיון בין שיטת הציור . שרה

  .)ייצא, מה שייצא(העדר התכנון , או במלים אחרות. שניהם

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .26

, אפילו מונה( נאמר שבשנים האחרונות התגלה שציירים אימפרסיוניסטים 16-20בשורות 

, למשל. לא ציירו בצורה כה ספונטנית כפי שנהוג היה לחשוב, )כולםמ" טהור"שנחשב ל

   .מונה היה משלים את הציורים לאורך תקופה ארוכה ועובד עליהם בסטודיו
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  יואל גבעס לבגרות ופסיכומטרי של "כל הזכויות שמורות לביה

  ).2: (התשובה הנכונה היא    .27

 בתחילה היתה .והוא הפן של הספונטניות, הקטע עוסק בפן מסוים של האימפרסיוניזם

ולאחר מכן ביקורות ותשבחות , ששניהם כובשים רגע מסוים, השוואה בין ציור לצילום

 הציורים היו למעשה פחות –ולבסוף ,  של הציירים האימפרסיוניסטיםבנוגע לספונטניות

  .ספונטניים ממה שנדמה


