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  ס לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע"כל הזכויות שמורות לביה

  2הסברים לפרק אנגלית 
  

úåðåëðä úåáåùúä:  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  14  

4 1 4 4 1 4 4 1 4 3 4  1  3  3  

  

15  16  17  18  19  20  21 22 23 24 25 26  27  

4  4  4  4  2  3  3 3 2 1 1 4  3  

  

  

íéèôùî úîìùä  

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא     .1

כבר , לשעבר-החזקהאימפריה הרומית ה, עד המאה החמישית לספירת הנוצרים  :תרגום

  . על מערב אירופה שליטהאיבדה 

  סיבה, גורם; לגרום = cause: )1(תשובה       

  משקולת; השפעה, חשיבות; משקל = weight: )2(תשובה       

  גיוןיה, שכל; חוש; להרגיש, לחוש=  sense :)3(תשובה       

  פיקוח; שליטה; לפקח; לשלוט = control :)4(תשובה       

  

    ).1: (התשובה הנכונה היא     .2

    .1790אף אחד לא התיישב שם עד שנת , 1767 התגלה בשנת פיטקרןהאי למרות ש  :תרגום

  ...אם כי, למרות ש=  although :)1(תשובה       

  ...מפני ש, כי=  because :)2(תשובה       

  כאשר; מתי=  when :)3(תשובה       

  אם = if :)4(תשובה       

  

  ).4: (נכונה היאהתשובה ה     .3

, גבוהותממשכורות  נהנו באוניברסיטאות הולנדיותפרופסורים , 19 -במאה ה  :תרגום

   .מגורים נוחים וחופשות ארוכות

  להירשם; להכניס לרשימה, לרשום=  enroll :)1(תשובה       

  להעשיר = enrich: )2(תשובה       

  להימשך; לשאת, לסבול = endure :)3(תשובה       

  הנותל=  enjoy: )4(תשובה       
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  ).4: ( הנכונה היאתשובהה     .4

 מבוגרים שאינם יודעים לקרוא מנסים לעיתים קרובות להסתיר את העובדה שהם  :תרגום

   .אינם יודעים קרוא וכתוב

  חצוף, חסר בושה=  immodest: )1(תשובה       

  לא הגיוני  =unreasonable :)2(תשובה       

  בלתי קשור ; ו קרוב משפחהשאינ = unrelated: )3(תשובה       

  שאינו יודע קרוא וכתוב=  illiterate: )4(תשובה       

  

  ).1: ( הנכונה היאהתשובה     .5

בהסבירו שהוא עסוק מדי , כמה בקשות לכתוב את סיפור חייו דחה ון לוק'ג  :תרגום

  .בכתיבת עבודות פילוסופיות

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

  רזרבה; להזמין מראש; לייעד, לשמור  =reserve :)2 (תשובה      

  לזהות; להכיר  =recognize :)3(תשובה       

  לכוון, לווסת; להסדיר  =regulate :)4(תשובה       

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא     .6

  . ן או ורודבבדרך כלל בצבע ל, בפרחים גדולים וריחניים מתאפיינים עצי מגנוליה  :תרגום

  לסכן=  endanger: )1(תשובה       

  להביא, להכניס, להנהיג; להציג בפֵני, לעשות היכרות=  introduce: )2(תשובה       

  לאחל מזל טוב, לברך=  congratulate: )3(תשובה       

  להתאפיין, לאפיין = characterize :)4(תשובה       

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא     .7

  של  גילכדי לקבוע את התקדמות  תיארוך מבטכניקותמדענים השתמשו   :תרגום

   ".לונגופו"מאובני 

  )מבחינת מחיר(לעלות ; מחיר, עלות = cost :)1(תשובה       

  אורך  =length :)2(תשובה       

  ליצור צורה, לעצב; דמות, צורה = shape: )3(תשובה       

  תקופה, עידן; גיל; להזדקן=  age: )4(תשובה       
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    ).1: (התשובה הנכונה היא     .8

   אינם שבני אדםגבוהים מוע כמה צלילים שכלבים ועטלפים יכולים ל  :תרגום

   . יכולים לשמוע

  שלא ניתן לשמוע אותו=  inaudible :)1(תשובה       

  בלתי מתקבל על הדעת, בלתי הגיוני=  implausible :)2(תשובה       

  משוחדלא , הוגן=  impartial :)3(תשובה       

   חסר חיים, דומם=  inanimate :)4(תשובה       

  

  ).4: ( הנכונה היאהתשובה     .9

, ביקור בפארק רמון שבנגב מספק הזדמנות להתבונן בצבאים ובחיות בר אחרות  :תרגום

   .בחופשיות באזור משוטטותאשר 

  להיעלם=  vanish :)1(תשובה       

  להתעבות; לתמצת; לעבות = condense :)2(תשובה       

  סימן, עקבות; לעלות על עקבותיו, למצוא; חרילעקוב א = trace :)3(תשובה       

  לנדוד, לשוטט = roam :)4(תשובה       

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא    .10

 מטבעאין למדינה ; יריצא הפרנק השוווליכטנשטיין ה)משתמשים בו ב(הכסף ש  :תרגום

  .ה עצממשל

  מוֶרֶשת = legacy :)1(תשובה       

  מלאי; ירשימת מצא = inventory :)2(תשובה       

  מטבע, כסף=  currency: )3(תשובה 

  נסק, עונש = penalty :)4(תשובה 

  

  ).4: (הנכונה היאהתשובה     .11

הסופר , י פאנל של סופרים עמיתיםיד-ל שהוענק לו פרס סטרגה היוקרתי עלמרות  :תרגום

   . בעולם מצד עמיתיובינלאומית האיטלקי אלברטו מוראביה לא זכה להערצה

  לפעמים, מדי פעם = occasionally :)1(תשובה       

  חינוך = education :)2(תשובה       

  מרשים  =impressive :)3(תשובה       

  כלל עולמי, אוניברסאלי = universal :)4(תשובה       
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ùãçî çåñéð  

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .12

  ).10(ה מאשר באוכלוסיה כול) 25(שיעור האבטלה בקרב צעירים גבוה יותר  :תמצית      

אך בקרב הצעירים השיעור ,  אחוזים10יעור האבטלה הממוצע בבריטניה הוא ש :תרגום(

   ). אחוזים בכמה מקומות במדינה25 -והוא מגיע ל, גבוה הרבה יותר

  מגיע (שיעור האבטלה בקרב צעירים בבריטניה הוא גבוהבמשפט זה נאמר ש: )1(תשובה 

 זו התשובה .)10 ( הוא נמוך יותרהארציצע הממובעוד ש, ) אחוזים בכמה מקומות25 -ל

  .הנכונה

 שיעור האבטלה בקרב צעירים בבריטניה הוא זההלמרות שבמשפט זה נאמר ש: )2(תשובה 

   . בכמה מקומות במדינה)  אחוזים25 - אחוזים ל10 -מ(הוא עלול לעלות , לממוצע הארצי

 מקוםריטניה איבדו את  אחוזים מהצעירים בב25 -קרוב ל נאמר שבמשפט זה: )3(תשובה 

  . אחוזים בשיעור האבטלה בכמה מקומות במדינה10דבר אשר גרם לעליה של , עבודתם

 10 - אחוזים ל25 - משיעור האבטלה הממוצע בבריטניה ירדש במשפט זה נאמר: )4(תשובה 

מקומות רבים במדינה אשר  אנשים צעירים באבל המספרים האלה אינם כוללים, אחוזים

  .ים למצוא עבודהאינם מצליח

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא    .13

  .משום שהם קפואים, לא ניתן לנצל שני שליש מכמות המים המתוקים בעולם: תמצית      

קפואים בכיפות קרח ספקת המים המתוקים של כדור הארץ שני שלישים מא :תרגום(

   .)בקוטב הצפוני והדרומי ולכן אינם ניתנים לניצול

בקוטב ש  הקפואות כיפות הקרח לנצל אתעכשיוצריך ש זה נאמרבמשפט : )1(תשובה 

   .משום שרוב המים שהיו בעולם כבר נוצלו, הצפוני והדרומי

 ים הצפוני והדרומי נמצא מכל המים שבקוטביםשני שלישש במשפט זה נאמר: )2(תשובה 

   .כיפות קרח קפואותבמצב של 

 שני,  קרח בקוטב הצפוני והדרומיבהיותם קפואים בכיפות שבמשפט זה נאמר: )3(תשובה 

  .זו התשובה הנכונה. שלישים מכל המים המתוקים בעולם אינם יכולים להיות מנוצלים

 בקוטב הצפוני ניתן למצוא את המים הנקיים ביותר בעולם שבמשפט זה נאמר: )4(תשובה 

  .קפואים בכיפות קרח, והדרומי
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  ).3: (התשובה הנכונה היא    .14

  .אך גילו בו התעניינות רק יותר מאוחר, 20 -ל בתחילת המאה ההמחקר הח: תמצית

תזונה לבין התפתחות מנטאלית -מדענים חקרו לראשונה את הקשר בין תת :תרגום(

אבל הנושא זכה לתשומת לב משמעותית רק עשרות שנים מאוחר , 20 - הבתחילת המאה

  ) .יותר

תזונה - קיומו של קשר אפשרי בין תתלמרות שמדענים חקרובמשפט זה נאמר ש: )1(תשובה 

 הקשרהוכח  20 - המאה הרק בתחילת, שניםבמשך כמה עשרות לבין התפתחות מנטאלית 

אך לא זכה לתשומת לב אלא , 20 -קשר נחקר בתחילת המאה הה,  לפי המשפט המקורי.הזה

  .לאחר כמה עשרות שנים

מנטאלית נחקרו תזונה על התפתחות -השפעות תת שבמשפט זה נאמר: )2(תשובה 

, כבר כמה עשרות שנים קודם לכן, למרות שמדענים חשדו, 20 -לראשונה בתחילת המאה ה

  . כזהשקיים קשר

, י מדעניםיד- לאחר שנחקר לראשונה עלרק שנים רבותבמשפט זה נאמר ש: )3(תשובה 

 לתשומת לבתזונה לבין התפתחות מנטאלית - שבין תתזכה הקשר, 20 -בתחילת המאה ה

   . זו התשובה הנכונה.תרציני

 שהתפתחות מנטאלית לקח למדענים שנים רבות להוכיח שבמשפט זה נאמר: )4(תשובה 

   .20 - כבר בתחילת המאה הלמרות שקיומו של קשר כזה נחשד, תזונה-מושפעת מתת

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .15

הן משפיעות ה שבמידנסיבות חייו של מלחין מעניינות את המבקרים רק  :תרגום/תמצית

  .על המוסיקה שלו

 בדרךמושפעת מוסיקה של מלחין מבקרים עומדים על כך שבמשפט זה נאמר ש: )1(תשובה 

  .חייומנסיבות כלל 

 מעניינים רק מבקרים שהושפעוחייו הפרטיים של מלחין במשפט זה נאמר ש: )2(תשובה 

   .מהמוסיקה שלו

 קרוב לודאי משפיעים על ביחס למלחיןרגשותיו של המבקר במשפט זה נאמר ש: )3(תשובה 

  . דעתו באשר למוסיקה של אותו מלחין

 רק במידה על חייו של המלחין מבקרים מתעניינים בפרטיםשבמשפט זה נאמר : )4(תשובה 

  .זו התשובה הנכונה. שהללו משפיעים על המוסיקה שלו
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  ).4: (התשובה הנכונה היא    .16

  .אך הידע הבסיסי לגבי התחום עודנו חסר, םאמנם יש התעניינות במדעי :תמצית      

א שההתעניינות במדעים היבעוד , פי סקר שנערך בקרב סטודנטים אמריקאיים-על :תרגום(

   ).לתחום עדיין לוקה בחסר/הרי שהידע הבסיסי בנוגע למקצוע, ה תקדים בגובהתחסר

נים בתחום ב מתעניי"סטודנטים רבים בארה, פי הסקר-על שבמשפט זה נאמר: )1 (התשוב

  .ות מספק אינןהמדעיותאך מרגישים שידיעותיהם , יםמדעשל 

סקר מצביע על כך שיותר סטודנטים אמריקאיים שבמשפט זה נאמר : )2(תשובה 

 הסקר נותן מעט מאד מידע באשר לתחומי התעניינות הספציפייםאך , מתעניינים במדעים

  . של הסטודנטים

 נוטים לאבד במדעים רק ידע בסיסישיש להם סטודנטים ש במשפט זה נאמר: )3(תשובה 

  .לפי סקר אמריקאי,  בנושא במהלך הזמןעניין

למרות שסטודנטים אמריקאיים , י נתונים של סקרפ-עלש במשפט זה נאמר: )4(תשובה 

 בתחום זה יודעים פחותהרי שהם , מתעניינים היום במדעים יותר מאשר אי פעם בעבר

  . הנכונה זו התשובה .משהיו צריכים לדעת

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .17

התקופה שבה בלטה חשיבותו תה יזה מדהים כמה קצרה הי, במבט לאחור :תרגום/תמצית

   .ליפ. ג.ג, המשורר האוסטרליהספרותית של 

 שיריו הגדולים ביותר שלזה מדהים לחשוב ש, במבט לאחור שבמשפט זה נאמר: )1(תשובה 

  . במהלך חייוליפ לא פורסמו

 של ליפ שיריו המוכרים ביותרבחינה מדוקדקת מעלה ששבמשפט זה נאמר : )2(שובה ת

   .יםשנונמאוד מתגלים כ

 זה מדהים, בהתחשב בקריירה הספרותית הקצרה שלושבמשפט זה נאמר : )3(תשובה 

  .שהמשורר ליפ הפך כה בולט

 רר גדולתיע לגלות שליפ הוכר כמשוזה מפ, במבט לאחור שבמשפט זה נאמר: )4(תשובה 

  . זו התשובה הנכונה.למשך זמן כה קצר

  

  

àø÷ðä úðáä  

  

  1קטע מספר 

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .18

ורוב , ב מיוצאים למדינות אסיה" ואילך נאמר שרוב פולי הסויה שגדלים בארה4בשורות 

  . מזון לבעלי חיים משמש כשנשארמה 
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  ).2: (התשובה הנכונה היא    .19

ה מוסבר ששטח אדמה המשמש לגידול פולי סויה מניב יותר חלבון בתחילת הפסקה השניי

שטח אדמה המשמש לגידול , כמו כן. מאשר היה מניב לו היה מגדלים עליו גידולים אחרים

 protein "-לפיכך ה. פולי סויה מניב יותר חלבון משאפשר להפיק מבקר הרועה באותו שטח

efficiency" שר להפיק כמות גדולה של חלבוןמשטח אדמה מסוים אפש מתייחס לכך 

  .)יותר מאשר דברים אחרים ( פולי סויהכאשר מגדלים בו

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא    .20

 לא זו בלבד שמקבלים כמות – היתרונות שבצריכת סויה מתוארים בפסקה השלישית

   המכיל את כל חומצות האמינו הנדרשות(אלא מקבלים גם חלבון איכותי , גדולה של חלבון

נטולי כולסטרול ואינם , מאכלים המבוססים על סויה הם יחסית זולים, בנוסף; לגוף האדם

  . )עתירי קלוריות
  

  ).3: (התשובה הנכונה היא    .21

 כדאי לאמריקאים לשקול לצרוך פולי סויהבפתיחת הפסקה האחרונה מציין המחבר ש

היתרונות שיכולים בהמשך הפסקה מובאים . כמקור החלבון העיקרי שלהם, במקום בשר

  . לצמוח מכך לעולם כולו ולאמריקאים

  

  ).3(: התשובה הנכונה היא    .22

החל מיעילות הגידול וכלה , יתרונות שונים הטמונים בצריכת פולי סויהמתאר הקטע 

 . מקור חלבון יעיל ובריא–ובקיצור , ביתרונות תזונתיים
  

  

  2קטע מספר 

  

  ).2: (התשובה הנכונה היא    .23

מאמינים שאפשר להפחית את הסכנה ) מומחים רבים  (=many experts נאמר ש 2בשורה 

. מערביים של בטיחותהמודלים הבנסיעה ברכב במדינות המתפתחות אם יאמצו שם את 

,  חלק מהבעיהןאותן גישות מערביות ה, לפי דינש מוהן, אולם = however נאמר 4בשורה 

  . שהובאה קודם לכן המומחיםמתנגד לדעתהוא , כלומר. ולא חלק מהפתרון

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .24

ובתחילת , בסוף הפסקה הראשונה נאמר שמוהן סבור שהגישה המערבית היא חלק מהבעיה

המשך . מדוע המודלים המערביים אינם מתאימים להודוהפסקה השנייה כבר מובא הסבר 

   .הפסקה רק מפרט ענין זה



  
  

8
  
  

   ופסיכומטרי של יואל גבעס לבגרות"כל הזכויות שמורות לביה

  .)1: (התשובה הנכונה היא    .25

 כלי רוכבים על אופניים ורק למיעוטם ישבסוף הפסקה השנייה נאמר שרוב האנשים בהודו 

.  רוב הכבישים נבנו עבור כלי רכב ממונעיםyetבתחילת הפסקה השלישית נאמר . רכב

  . "הרי שהכבישים כן מותאמים למכוניות, למרות שלרוב האנשים אין מכוניות", כלומר

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .26

מהפסקה (דוחה מוהן את ההמלצות של הצלב האדום , בתחילת הפסקה האחרונה

 הוא מאמין שיש דרכים שהן זולות יותריה של הפסקה נאמר שיבשורה השנ). הקודמת

, לפיכך. ולאחר מכן מובא פירוט שלהן, יותר להפחתת מקרי המוות בתאונותויעילות 

  . תת התאונותהפסקה עוסקת בכמה מן הרעיונות של מוהן להפח

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא    .27

 highlyאחת ההצעות של מוהן היא לצבוע את כל האופניים בצבע צהוב זוהר או בכל צבע
visibleאפשר לראותו בקלותכלומר צבע ש,  אחר .   


