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  ס לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע"כל הזכויות שמורות לביה

  1הסברים לפרק אנגלית 
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íéèôùî úîìùä  

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא     .1

 חובות  לכסותעל מנת כעתודהת של כסף מחזיקים כמות מסוימבדרך כלל בנקים  :תרגום

  .  יוחזרושלא

   חוב = debt: )1(תשובה       

  לקלל;  קללה= curse: )2(תשובה       

 סטה'ג, מחווה, תנועה=  gesture :)3(תשובה       

  פח, מלכודת = trap :)4(תשובה       

  

    ).3: (התשובה הנכונה היא     .2

הוא לבין מינים אחרים של תוכים )  טרופיסוג של תוכי (=בין המקאו  מבדילמה ש :תרגום

    .הזנב הארוך והמקור הגדול שלו

  חילוץ, הצלה; לחלץ, להציל=  rescue :)1(תשובה       

  להפחית, לחסר=  subtract :)2(תשובה       

  להבדיל, להבחין=  distinguish :)3(תשובה       

  מתנדב; לנדב;  להתנדב= volunteer :)4(תשובה       

  

  ).2: ( הנכונה היאהתשובה     .3

הם כל כך רחוקים מכדור ) גוף שמימי קטן המפיץ אור חזק =(בגלל שקוויזרים   :תרגום

   .מידע אמין לגבי אופיים לאסוףקשה לאסטרונומים , הארץ

  עלבון; להעליב=  insult :)1(תשובה       

  להתאסף; לכנס, לאסוף = gather: )2(תשובה       

  להזמין = invite :)3(תשובה       

  סליחה, מחילה; לסלוח, למחול; חנינה; לחנון=  pardon: )4(תשובה       



  
  

2
  
  

  ס לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע"כל הזכויות שמורות לביה

  ).1: (תשובה הנכונה היאה     .4

מינרלים גם  ותהם כולללמרות ש,  זרחןמסידן וממלחי בעיקרשיניים מורכבות  :תרגום

  .אחרים

  בראש ובראשונה, בעיקר=  primarily: )1(תשובה       

  של דבר בסופו  =eventually :)2(תשובה       

  בהחלט=  absolutely: )3(תשובה       

  במהירות=  rapidly: )4(תשובה       

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא     .5

  .החמוץ שלו טעםחומצה אצטית נותנת לחומץ את ה :תרגום

  לטעום; חוש הטעם;  טעם =taste :)1(תשובה       

  למשש, להרגיש; הרגשה,  תחושה =feel :)2(תשובה       

  להשתנות; לשנות, להחליף;  שינוי =change :)3(תשובה       

  להקים, להרכיב; ליצור, לעצב; טופס; דמות,  צורה =form :)4(תשובה       

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא     .6

  .  הארץרחביבניתן כעת למצוא , שפעם היה נדיר בישראל,  את פרי הקיווי:תרגום

  בתוך, פנימי, פנימה, בפנים=  inside: )1(תשובה       

  -נשען על; מנוגד ל, נגד=  against: )2(תשובה       

  מתחת, למטה=  beneath: )3(תשובה       

  ברחבי = throughout :)4(תשובה       

  

  ).2: (התשובה הנכונה היא     .7

  . איש60,000 -בפרו גרמה למותם של יותר מ הרסניתרעידת אדמה , 1970בשנת  :תרגום

   )ייסורים, עינוי; לייסר, לענות = ormentt ( מיוסר = tormented :)1(תשובה       

  )להשחית, להרוס = devastate( הרסני , הורס  =devastating :)2(תשובה       

  )להדחיק; לדכא = repress ( מדכא = repressive: )3(תשובה       

  קפדני, מדקדק=  meticulous: )4(תשובה       



  
  

3
  
  

  ס לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע"כל הזכויות שמורות לביה

    ).3: (התשובה הנכונה היא     .8

 מליון דולרים במהלך 500 - כשתרם, רוקפלר. ון ד'נתרופיות של גפילהפעילויות ה :תרגום

  . הגדולים של המאה העשרים נדבניםעשו אותו לאחד ה, חייו

  צופה=  spectator :)1(תשובה       

  מאייר=  illustrator :)2(תשובה       

  נדבן, תורם=  benefactor :)3(תשובה       

  ")מפברק"מי ש (כזבן, יפןיז=  fabricator :)4(תשובה       

  

  ).2: (התשובה הנכונה היא     .9

על ידי הפסיכולוג  הודגמה ללא תנאיציות של העובדה שלאנשים יש יכולת  :תרגום

   .האמריקאי מילגרם בסדרה של ניסויים

  מחליף; תחליף; למלא מקום, להחליף=  substitute :)1(תשובה       

  להוכיח, דגיםלה, להציג; להפגין = demonstrate :)2(תשובה       

  יריד, שוק; שווקל = market :)3(תשובה       

  משמר, שומר; להגן, לשמור = guard :)4(תשובה       

capacity = יכולת, כושר; קיבולת  

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .10

שהפכה לעצמאית , מבין מקבלי סיוע החוץ האמריקני, תה הראשונהיטייוואן הי :תרגום

  .מיותרהסיוע הזה לאת  פךדבר שה, מבחינה כלכלית

  שלא ניתן לספור אותו, עצום = uncountable :)1(תשובה       

  חסר מזל = unfortunate :)2(תשובה       

  לא מאורגן=  unorganized: )3(תשובה 

  שאין בו צורך, מיותר = unnecessary :)4(תשובה 

self-sufficient = לא תלוי באחרים, עצמאי, מספק את צרכיו בעצמו  

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא    .11

  .גרעיניהנשק ה תפוצת בינלאומית שתנטר אחר מעקב ם מנסה לייסד רשת"האו :תרגום

  השקיה = irrigation :)1(תשובה       

  קונספירציה, קנוניה, קשר = conspiracy :)2(תשובה       

  פיקוח, השגחה, מעקב  =surveillance :)3(תשובה       

  הצלחה, שגשוג = typrosperi :)4(תשובה       

proliferation = התפשטות, הפצה  
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ùãçî çåñéð  

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .12

       ו צייר את אחת 'האמן האיטלקי קאראווג, 1598 - ו1596בין השנים : תרגום/תמצית      

  ."הסעודה באמאוס", העבודות המפורסמות ביותר שלו      

  , 16 -רסם רק לקראת סוף המאה ההתפו 'קאראווגבמשפט זה נאמר ש: )1(תשובה 

מכך שבתקופה זו הוא צייר את אחת התמונות . "הסעודה באמאוס"לאחר שצייר את 

  .אי אפשר לומר שעד אז הוא לא היה מפורסם, המפורסמות שלו

 המפורסמותאחת מן העבודות היא " הסעודה באמאוס"במשפט זה נאמר ש: )2(תשובה 

מכאן משתמע שהוא צייר ציורים . 1598 - ו1596 ו צייר בין השנים'הרבות שקאראווג

  . דבר שלא נאמר במשפט המקורי, מפורסמים רבים בתקופה זו

   ו צייר רק'קאראווג, 16 -בתקופה שלפני סוף המאה הבמשפט זה נאמר ש: )3(תשובה 

  . "הסעודה באמאוס"והוא , ציור אחד מפורסם

       אחתשהיא , "הסעודה באמאוס "ו צייר את'שקאראווג במשפט זה נאמר: )4(תשובה       

  . זו התשובה הנכונה.8915 - ו1596בין השנים ,  שלוהיצירות המפורסמות ביותר      

  

  ).2: (התשובה הנכונה היא    .13

  .אך בעיקר הפיזיקה, כל תחומי המדע התקדמו :תמצית      

  בעוד שתחילתה של המאה העשרים הביאה איתה התקדמות מהפכנית בכל תחומי:תרגום(

   .)תה בתחום הפיזיקהשהדרמטית ביותר נע) ההתקדמות(הרי ש, המדע

 בתחילת התגליות הדרמטיות שנעשו בתחום הפיזיקהש במשפט זה נאמר: )1(תשובה 

 ממשפט זה משתמע . גם כןהובילו להתקדמות בתחומי מדע אחריםהמאה העשרים 

נאמר במשפט דבר שלא , שההקדמות בפיזיקה היא שגררה התקדמות בתחומים האחרים

  .המקורי

  של כל תחומיהם את פניושינשההתקדמות ) סוגי(מבין כל  שבמשפט זה נאמר: )2(תשובה 

, כלומר.  ביותר היו בתחום הפיזיקהאלה שהיו הקיצוניים,  המאה העשרים בתחילתמדעה

  . זו התשובה הנכונה. יתה המשמעותית ביותריההתקדמות בתחומי הפיזיקה ה

 שהתרחשו בתחילת המאה העשרים השינויים המהפכניים שה נאמרבמשפט ז: )3(תשובה 

, כולל פיזיקה" סתם"זה לא ,  לפי המשפט המקורי.כולל פיזיקה, השפיעו על כל סוגי המדע

  .אלא בעיקר בפיזיקה

נעשתה התקדמות משמעותית , בתחילת המאה העשרים שבמשפט זה נאמר: )4(תשובה 

   . התחום החשוב ביותר במדעאשר בעקבות זאת הפכה להיות, בפיזיקה
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  ).4: (התשובה הנכונה היא    .14

  .מעוןהולכים לבקרב אלה ש) 5פי ( הסיכון לחלות בדלקת ריאות גדול יותר :תמצית

 שהיא – ילדים בברזיל הראה שהסיכון לחלות בדלקת ריאות בקרב מחקר שנערך :תרגום(

 אם חמישה עולה פי –ות תמותת ילדים במדינות המתפתחשל אחד הגורמים המובילים 

  ). יוםהילדים נשלחים למעון

 אופןהצליח להעריך ב ילדים בברזיל בקרבמחקר שנערך במשפט זה נאמר ש: )1(תשובה 

 וזאת משום, למות מדלקת ריאות של ילדים במדינות מתפתחות מדויק את הסיכון

 לא התייחס  המשפט המקורי.שהמחקר כלל ילדים שנשלחו למעון וגם ילדים שנשארו בבית

  . אלא רק ציין שזה אחד מגורמי התמותה העיקריים, להערכה מדויקת של התמותה

במדינות מתפתחות ילדים רבים אשר נשלחים למעון מתים  שבמשפט זה נאמר: )2(תשובה 

לפי מחקר , אחת הסיבות לכך; מדלקת ריאות למרות שהמחלה הזו אינה בהכרח קטלנית

המשפט המקורי . ם האלה לא מקבלים את הטיפול הראויהילדייכולה להיות ש, ברזילאי

אלא לכך שהסיכון לחלות גדל כשהילד מבקר , אינו מתייחס כלל לטיפול שהילדים מקבלים

  .בגן

מספר הילדים שמתים מדלקת ריאות גדול פי חמישה במשפט זה נאמר ש: )3(תשובה 

 במדינות אלהכנראה משום ש, )לפי המחקר (במדינות המתפתחות מאשר בכל מקום אחר

המשפט המקורי אינו משווה בין הסיכון לחלות  .הילדים נשלחים למעון מגיל מאד צעיר

גילם של הילדים כשהם מה גם ש, במדינות מתפתחות לבין סיכון זה במדינות אחרות

  .במשפט המקוריכגורם נשלחים למעון לא צוין 

 אלה שנשלחים למעון, על ילדים בברזיללפי מחקר שנערך  שבמשפט זה נאמר: )4(תשובה 

אשר מהווה במדינות , הם בעלי סיכוי גדול פי חמישה מאחרים לחלות בדלקת ריאות

  .זו התשובה הנכונה. מתפתחות את אחד הגורמים העיקריים למוות בקרב ילדים

fivefold = פי חמישה  

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .15

סתירות וניגודים ,  בפני קושי ליישב בין פעריםניצבוכותבי הביוגרפיה של גרנט  :תמצית

  . )באופיו, בהתנהגותו, בעברו הציבורי(

גרנט היה כיצד ליישב .  של יוליסס סכותבי הביוגרפיה הקושי הגדול שעמד בפני :תרגום(

ואת הניגוד ,  בהתנהגות שלוהברורותאת הסתירות ,  שלועבר הציבוריהפערים באת 

  .)אישיות השונות שלוהמוחלט בין תכונות ה

 ליישבמה שהיה הכי קשה לכותבי הביוגרפיה של גרנט היה במשפט זה נאמר ש: )1(תשובה 

  .זו התשובה הנכונה. התנהגותו ועברו הציבורי,  של אישיותו סותרים רביםהיבטיםבין 

 מסכימים שהוא היהאלה שכתבו את הביוגרפיה של גרנט במשפט זה נאמר ש: )2(תשובה 

,  של עברו הציבוריאינם מסכימים לגבי היבטים סותרים רבים אבל הם ,איש קשה

  . התנהגותו ואישיותו
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משום , קשה להבין מדוע לא נכתבו יותר ביוגרפיות של גרנטבמשפט זה נאמר ש: )3(תשובה 

  .ן שחייו היו מלאי סתירותישהוא היה איש מאד מעני

 כך ידי-לוע, ציבורי לגבי חייותיעוד בכך שהשאיר מעט במשפט זה נאמר ש: )4(תשובה 

 הקשה גרנט על כותבי הביוגרפיות, דיווחים סותרים לגבי אופיו והתנהגותו) כתיבת(שעודד 

כדי שלא יוכלו לכתוב , אעשה הכל בחיי: " משפט זה מציג מזימה מצד האיש.לכתוב עליו

  ..."עליי אחרי מותי

reconcile = ליישב; להשלים עם; לפייס  

disparity = אי שוויון, רפע  

stark = לגמרי, מוחלט, ממש  

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .16

  .)senescence -או ל(כך שהתאים מפסיקים להתחלק קשורה להזדקנות הגוף : תמצית      

חוקרים הוכיחו שההזדקנות של הגוף שלנו קשורה בתופעה שנקראת , לראשונה :תרגום(

senescence=)  "להתחלק, בסופו של דבר, אים להפסיק הנטייה של ת– )"הזדקנות.(  

 קיים קשר בין הזדקנות הגוףחוקרים הוכיחו ש, לראשונה שבמשפט זה נאמר: )1(תשובה 

  .זו התשובה הנכונה .)הם מפסיקים להתחלק  (=שלנו לבין הזדקנות התאים

 כיצד תהליך הזדקנות רק לאחרונה החלו החוקרים לחקורשבמשפט זה נאמר : )2(תשובה 

  . הקשר כבר נמצא– לפי המשפט המקורי . משפיע על הגוף שלנוהתאים

 מבין כל התופעות הקשורותחוקרים מאמינים כעת ש שבמשפט זה נאמר: )3(תשובה 

 מתרחשתהיא זו ש) נטיית התאים להפסיק מתישהו להתחלק  (=senescence, בהזדקנות

  .הכי הרבה

 שסוגיםהצליחו להוכיח ים החוקרשזו הפעם הראשונה ש במשפט זה נאמר: )4(תשובה 

עצם הפסקת , לפי המשפט המקורי .להתחלק, בסופו של דבר, מסוימים של תאים מפסיקים

  . של הגוףלהזדקנותההתחלקות  קשירת הפסקתהחידוש הוא באלא , ההתחלקות אינה חדשה

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .17

יש מחלוקת , כלומר (לוקתן שבמחימקור הזיהום במפרץ מקסיקו הוא עני :תרגום/תמצית

  ). מקור הזיהוםלגבי

   . מקור הזיהום במפרץ מקסיקולגבייש מחלוקת  שבמשפט זה נאמר: )1(תשובה 

  .זו התשובה הנכונה

   .הפך למקור משמעותי של זיהוםמפרץ מקסיקו במשפט זה נאמר ש: )2(תשובה 

  . מעורר דאגה רבההזיהום במפרץ מקסיקו שבמשפט זה נאמר : )3(תשובה 

   אין מקום שהוא מזוהם יותריש אנשים שטוענים ש שבמשפט זה נאמר: )4(תשובה 

  .מפרץ מקסיקו הוא הכי מזוהם, כלומר. מפרץ מקסיקו מאשר

contention = טענה; מחלוקת, ריב  

contend = לטעון ש; להתחרות, להיאבק-  
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àø÷ðä úðáä  

  

  1קטע מספר 

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .18

, נאמר שבמשך אלפי שנים אנשים חשדו בקיומה של יבשת אנטארקטיקהה יבפסקה השני

 בפסקה מובאות גם שתי דוגמות לדעות שהיו לעמים .אך לא הצליחו להוכיח שהיא קיימת

  ).  בניו זילנדובני שבטים קדומיםהרומאים (בקשר לכך 

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .19

בשנת "סקה השלישית מתחילה במלים בעוד שהפ, 1838השאלה מתייחסת לתקופה שלפני 

. אך לא הצליחו להוכיחה, נאמר שחשדו שהיבשת קיימת, בפסקות שכבר קראנו". 1838

ראה ) שנשלח לחקור את האזור(ארלס וילקס 'כתוב שצ, בתחילת הפסקה השלישית, בנוסף

קודם לכן לא , כלומר. מספיק מרצועת החוף על מנת לקבוע שאנטארקטיקה היא יבשת

  . יבשתדעו שזו ממש י

  

  ).2: (התשובה הנכונה היא    .20

דרך ,  החל מוילקס–בפסקה השלישית מתוארים המסעות הראשונים ליבשת הקפואה 

  . שאסף הרבה מידע על המקום, וכלה בבירד, אמונדסן וסקוט
  

  ).2: (התשובה הנכונה היא    .21

עות על כך  נאמר מפורשות שבמחקרים שנעשים כעת גילו ראיות המצבי21בשורה 

   .צמחיםבסה בעצים ויתה פעם ארץ חמה מכוישאנטארקטיקה ה

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .22

על החוקרים , )שלקח זמן עד שגילו שזו יבשת(ביבשת הדרומית הזו הקטע עוסק 

ולכן , מה שמאפיין את היבשת הזו הוא הקור העז ששורר שם. המשמעותיים שהיו שם

  .קום הקר ביותר בכדור הארץמבאפשר לומר שהקטע עוסק 
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  2קטע מספר 

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .23

. החל מהמאה השש עשרה ועד היום, הפסקה הראשונה מתארת את ייצור השטיחים בהודו

  .הפסקה מתארת את ההיסטוריה של ייצור השטיחים בהודו, ובמלים אחרות

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא    .24

: ודבריו מחולקים לשניים, 4-6מופיע בפסקה בשורות , להההיסטוריון שמוזכר בשא

השטיחים של פרס "ולאחר מכן " הכינו מגוון רחב של שטיחים, הודות ליוזמה של הקיסר"

 מכאן אפשר להסיק שהשטיחים המיוצרים בהודו הפכו ."וטוראן כבר אינם מוערכים

  . )ז אסיהבמרכ (וטוראןאיכותיים יותר וטובים יותר מאלו שמיוצרים בפרס 

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .25

 בשל העוניוזאת ,  נאמר שלא ניתן לנטרל לחלוטין את העסקתם של ילדים15-14בשורות 

למרות שהעוני הרב והאוכלוסייה : "המשפט אומר כך, למעשה. ה העצומהיהרב והאוכלוסי

) CEPC(ם הרי שקיים גוף מסוי, העצומה מקשים על הביטול המוחלט של העסקת ילדים

    . )"המשפט מפרט(באמצעים שונים ) העסקת ילדים(שמנסה להפחית את התופעה 

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .26

. בנושא האיכות של השטיחים) כך היא מצהירה בפתיחתה(הפסקה האחרונה עוסקת 

אנשים בשני כפרים מקבלים , במסגרת הפרויקט": פרויקט מהינדרה"בהקשר זה מוזכר 

הפסקה מסיימת בציטוט מדבריו של סוחר . בשיטות מסורתיות לייצור שטיחיםהדרכה 

השטיחים . אנו עדים לחזרה לסטנדרטים הגובהים של שטיחים הודים"שטיחים האומר 

הפרויקט עליו שואלים נוצר במטרה , לפיכך." המיוצרים היום הם באיכות טובה מאד

   . לשפר את איכות השטיחים

  

  ).2: (היאהתשובה הנכונה     .27

   שטיחים –בדגש על המצב היום , הפסקה הראשונה מתחילה בסקירה היסטורית

יה מתארת כיצד יהפסקה השנ; שמתחרים על הנתח הגדול בשוק, הודים ברמה גבוהה

  הפסקה השלישית ; ההתאוששות בתחום הביאה גם לטיפול בנושא העסקת ילדים

הטקסט עוסק , מלים אחרותב. מתארת כיצד תעשיית השטיחים מנסה כל העת להשתפר

  . ייצור השטיחים בהודובהתעוררות מחודשת של


