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 לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבעכל הזכויות שמורות לביה"ס 

  2הסברים לפרק אנגלית 
  

:úåðåëðä úåáåùúä  
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íéèôùî úîìùä  

  

  ).2התשובה הנכונה היא: (     .1

, האסטרונום גלילאו השתמש בהמצאה חדשה, הטלסקופ, כדי להתבונן 1609בשנת   :תרגום

  . מקרובבירח יותר 

  ֶחברה, פירמה; חזק; נוקשה; יציב; תקיף = firm: )1תשובה (      

  קרוב; לסגור; לסיים  = close: )2תשובה (      

  שאירע לאחרונה=  recent :)3תשובה (      

  מנומס, אדיב = polite :)4תשובה (      

  

    ).4התשובה הנכונה היא: (     .2

    .ההעתיק עתסוסים היו אחד מענפי הספורט במשחקים האולימפיים ב מרוצי :תרגום

  ֶקֶשר; לקשור=  knot :)1תשובה (      

  להצטרף; לצרף=  join :)2תשובה (      

  להתכופף; לכופף=  bend :)3תשובה (      

   להתחרות; תחרות, מירוץ; גזע = race :)4תשובה (      

  

  ).1התשובה הנכונה היא: (     .3

ה על האוניות שלו תיכשקולומבוס יצא למסעו הימי לעבר העולם החדש, הי :תרגום

   .(שתספיק) לשנה ,של מזון, דלק ודברים חיוניים אחרים אספקה

  לספק; לצייד ;אספקה=  supply :)1תשובה (      

  מטרד  = nuisance: )2תשובה (      

   הגדרה=  definition :)3תשובה (      

  להסוות ,להתחפש; תחפושת, הסוואה = disguise: )4תשובה (      
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 כל הזכויות שמורות לביה"ס לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע

   ).4הנכונה היא: ( תשובהה     .4

פופולארי אחר הוא המזרח  יעד צעירים ישראלים רבים מטיילים בדרום אמריקה; :תרגום

   .הרחוק

   סיבוך=  complication: )1תשובה (      

  הכנה = preparation :)2תשובה (      

  התפעלות; הערצה = admiration: )3תשובה (      

  יעד=  destination: )4תשובה (      

  

  ).1הנכונה היא: ( התשובה     .5

   .ראשיהם חיכוךע"י  מקדמים זה את פני זה נפגשים, הם טיגריסיםכאשר שני   :תרגום

  לקדם את פניו של מישהו, לברך לשלום = greet :)1תשובה (      

  להחליט; להכריע = decide :)2תשובה (      

   להתאסף; לאסוף = collect :)3תשובה (      

  להקפיא; לקפוא = freeze :)4תשובה (      

  

  ).4התשובה הנכונה היא: (     .6

ילדים על התנהגותם הטובה באותה מידה שחשוב להענישם על  לתגמלחשוב  :תרגום

   .שאינה הולמתהתנהגות 

  לקשר, לחבר; להתחבר = connect: )1תשובה (      

  להתיישב, להשתקע; להסדיר=  settle: )2תשובה (      

   להציק, להטריד = annoy: )3תשובה (      

  לגמול, לתגמל; פרס, גמול = reward :)4תשובה (      

  

   ).1התשובה הנכונה היא: (     .7

   .בנפרדבכל עין  למצמץאוגרים יכולים   :תרגום

  למצמץ, לעפעף=  blink :)1תשובה (      

  לערום; ערימה = stack :)2תשובה (      

  זבל, פסולת; מזבלה; להשליך = dump: )3תשובה (      

   לקרקר; קרקור=  croak: )4תשובה (      
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 לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבעכל הזכויות שמורות לביה"ס 

    ).4התשובה הנכונה היא: (     .8

    .בקיומה הכרההצעד הראשון בפתרון בעיה הוא   :תרגום

  להשיג, לרכוש=  acquire :)1תשובה (      

  ; לאכלס-; לחיות ב-לגור ב=  inhabit :)2תשובה (      

  להסתנן, לחדור = infiltrate :)3תשובה (      

  -, להודות ב-להכיר ב=  acknowledge :)4תשובה (      

  

  ).2התשובה הנכונה היא: (     .9

 סגולותה ערך בשלשווי בימי הביניים, תבלינים כמו מנטה, מרווה וקורנית נחשבו   :תרגום

  . הרפואיות שלהן

   נבואה=  prophecy :)1תשובה (      

  איכות; תכונה, סגולה=  quality :)2תשובה (      

  אהדה, סימפטיה=  sympathy :)3תשובה (      

  אחריות = responsibility :)4תשובה (      

  

  ).4התשובה הנכונה היא: (    .10

 מימי-כאשר הר געש תת 1963נוצר בשנת סירטסיי, אי השוכן לחופי איסלנד,   :תרגום

   .התפרץ

  חילוקי דעות, התנגדות; לחלוק על=  dissent :)1תשובה (      

  -לציית, לנהוג בהתאם ל=  conform :)2תשובה (      

  לסירוגין=  alternate: )3תשובה (

   להתפרץ, לפרוץ=  erupt :)4תשובה (

  

  ).2הנכונה היא: (התשובה     .11

   .המשפטתחילת אבטחה מרבית עד  בית סוהר בעלב נכלא הנאשם  :תרגום

  להתחיל שוב ;-להמשיך ב ;לחדש=  resume :)1תשובה (      

  לעצור, לכלוא ;לעכב=  detain :)2תשובה (      

  לעכב, לדחות = defer :)3תשובה (      

  פנה אל..., נזקק; נקט ב..., השתמש ב..=  resort :)4תשובה (      
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 כל הזכויות שמורות לביה"ס לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע

  ).4היא: (הנכונה התשובה     .12

ניצחונות בשל השמחה הברורה של ראש ממשלת בריטניה, וויליאם גלאדסטון,   :תרגום

    .את התנגדותו הנלהבת למלחמה סותרתלכאורה  ,צבאיים

  להבין, לתפוס=  comprehend :)1תשובה (      

  ; לקטוע, להפסיק-להפריע ל=  interrupt :)2תשובה (      

  להדגים, להמחיש; לאייר = illustrate :)3תשובה (      

  לסתור=  contradict :)4תשובה (      

  

ùãçî çåñéð  

  

  ).1התשובה הנכונה היא: (    .13

   .כל הריבות מכילות פקטין: /תרגוםתמצית      

   .. זו התשובה הנכונהבכל הריבות יש פקטיןש : במשפט זה נאמר)1תשובה (

   .פקטיןכדי להכין משתמשים בריבה ש : במשפט זה נאמר)2תשובה (

   .טעם של פקטיןלכל הריבות יש ש : במשפט זה נאמר)3תשובה (

  .ריבה מכילה פקטין לפעמיםש : במשפט זה נאמר)4תשובה (

  

  ).3התשובה הנכונה היא: (    .14

  הסוס הערבי חי יותר. :תמצית

בממוצע, תוחלת החיים של סוסים ערבים היא עשר שנים יותר משל רוב הסוגים  :תרגום(

  ).האחרים

בדרך כלל סוסים יכולים להתרבות במשך עשר שנים, אבל : במשפט זה נאמר ש)1תשובה (

    .יכולים להתרבות במשך זמן רב יותרסוסים ערבים 

מאשר הסוס  חיים בממוצע עשר שנים יותררוב הסוסים ש : במשפט זה נאמר)2תשובה (

  .הערבי

מאשר  עשר שנים פחותרוב סוגי הסוסים חיים בערך : במשפט זה נאמר ש)3תשובה (

   . הסוסים הערבים. כלומר, הסוסים הערבים חיים יותר. זו התשובה הנכונה

 תוחלת חיים שלכמו מינים אחרים, לסוסים הערבים יש ש : במשפט זה נאמר)4תשובה (

   .יותר מעשר שנים

   breed חיים; לחנך-= מין, זן, גזע; להתרבות; לגדל בעלי  

  

   

 
 
 
 
 
 
  
 



  
  

5
 
 

 לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבעכל הזכויות שמורות לביה"ס 

  ).3היא: (התשובה הנכונה     .15

ומשום שהאיות  ,ממגוון שפות מגיעלים יהאיות מסובך בגלל שמקורן של המ: תמצית

  מייצג הגייה מיושנת.

מגוון ום שמקורן של המלים באנגלית הוא מאיות באנגלית הוא כל כך מסובך מש :תרגום(

, נורדית עתיקה, יוונית, לטינית נית (אנגלית עתיקה)סקסו-כמו אנגלו –שפות אחרות 

יה המיושנת שכבר אינה יומשום שהאיות של מילה לעיתים משקף את ההג –וצרפתית 

  ).בשימוש, במקום את זו המודרנית

 האיות של מלים באנגלית משתנה ממדינה דוברת אנגלית: במשפט זה נאמר ש)1תשובה (

יעו על הדרך שבה האנגלית , משום שבכל מדינה היו שפות אחרות אשר השפאחת לאחרת

  .נהגתה ונכתבה

מלים באנגלית כראוי משום שהכללים  קשה ללמוד לאיית: במשפט זה נאמר ש)2תשובה (

  .מאלו שבשפות אחרות מאד מורכבים והם שונים משמעותיתשל איות והגייה באנגלית הם 

והן לעיתים נכתבות  מגיעות משפות שונותלים באנגלית ימ: במשפט זה נאמר ש)3תשובה (

, איות בדרך שבה הוגים היום; מסיבות אלו ולא, שבה היו הוגים אותן פעםבהתאם לדרך 

  זו התשובה הנכונה.. באנגלית הוא מאד קשה

 הבנה כיצד הגושמהן הגיעו המלים באנגלית ו זיהוי השפותש : במשפט זה נאמר)4תשובה (

  .ים באנגליתימוד האיות של מלליכולים להקל על  אותן במקור

  

  ).4התשובה הנכונה היא: (    .16

   .מזיתים ירוקים רקשמן זית עשוי : /תרגוםתמצית      

  .עשוי מזיתים ירוקים המשובח ביותרשמן הזית ש : במשפט זה נאמר)1( התשוב

  .של זיתים ירוקים הוא להכנת שמן זית שימוש העיקריהש: במשפט זה נאמר )2תשובה (

  . שמכינים מזיתים ירוקים אחד המוצריםשמן זית הוא ש נאמר: במשפט זה )3תשובה (

זו התשובה  .משמשים להכנת שמן זית שרק זיתים ירוקים : במשפט זה נאמר)4תשובה (

  הנכונה.

  

  ).3התשובה הנכונה היא: (    .17

  : שותלים יותר אורז ממה שקוצרים, בגלל מזיקים.תמצית      

ברחבי העולם, חקלאים שותלים הרבה יותר אורז ממה שהם קוצרים, משום  :תרגום(

   ).ופטריות תובעים לעצמם חלק נכבד מכל יבול נגיפיםשחרקים, חיידקים,   

שלהם ע"י כך  הגדילו את היבוליםחקלאים בעולם כולו ש : במשפט זה נאמר)1תשובה (

  ופרטיות.  נגיפיםבפני חרקים, חיידקים,  ששתלו אורז שהוא עמיד

חלק גדול יותר של באזורים רבים בעולם חקלאים טוענים שש: במשפט זה נאמר )2תשובה (

   . מאשר ע"י חרקים, בקטריות ונגיפים היבול שלהם נהרס ע"י פטריות
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 כל הזכויות שמורות לביה"ס לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע

אורז  משמעותית פחות מלקטיםחקלאים ברחבי העולם ש: במשפט זה נאמר )3תשובה (

 .ע"י חרקים, חיידקים, נגיפים ופטריות נו נהרסחלק נכבד ממממה שהם שותלים, מכיוון ש

   זו התשובה הנכונה.

ברחבי העולם חקלאים מדווחים שחרקים, חיידקים, נגיפים ש : במשפט זה נאמר)4תשובה (      

   .הורסים יותר אורז מאשר כל יבול אחרופטריות       

  

  ).4התשובה הנכונה היא: (    .18

     שחורים אלצהיימר, אך קיים גם רכיב סביבתי (גורמים גנטיים משפיעים על : תמצית      

  ). שמוצאם במערב אפריקה החיים באמריקה, נפגעים יותר מאלו החיים במערב אפריקה      

  למרות שגורמים גנטיים משחקים תפקיד במחלת אלצהיימר, שכיחותן של : תרגום(

רב שחורים תושבי מערב אפריקה מאשר בקת מוחיות היא הרבה יותר נמוכה בקרב הפרעו  

; תוצאות אלה מצביעות על רכיב סביבתי ממוצא מערב אפריקאיבאמריקה, אשר רובם   

   ).בהתפתחות המחלה  

שכיחות מחלת אלצהיימר בקרב אפריקאיים נמוכה יותר ש : במשפט זה נאמר)1תשובה (

לא מאשר בקרב שחורים אמריקאים שמוצאם דומה; הדבר מוכיח שההפרעה הזו במוח 

  . ורמים גנטיים אלא רק חברתייםנגרמת ע"י ג

 אם הגורמים הגנטיים משחקים תפקיד יותר משמעותי: במשפט זה נאמר ש)2תשובה (

במחלת אלצהיימר מאשר גורמים סביבתיים, שכיחות המחלה בקרב תושבי מערב אפריקה 

. המשפט המקורי דווקא טוען שהגורמים להיות דומה צריכהובקרב שחורים באמריקה, 

    הגנטיים פחות רלוונטיים. 

למרות שגורמים גנטיים משחקים תפקיד במחלת ש: במשפט זה נאמר )3תשובה (

מאשר בקרב  בקרב מערב אפריקאייםיותר נפוצה , העובדה שההפרעה במוח האלצהיימר

. במשפט זה כתוב גורמים סביבתיים הם משמעותיים יותרמציעה ש ,שחורים באמריקה

הפוך מהמשפט המקורי, בו נאמר שדווקא בקרב השחורים באמריקה המחלה נפוצה יותר. 

אך עדיין הטיעון בתשובה נכון עקרונית, אלא שכאן לא נאמר שהשחורים באמריקה מוצאם 

מאותו מקום באפריקה, כך שחסר במשפט זה הקשר ביניהם. כמו כן, גם המשפט המקורי 

    . הסביבה הם משמעותיים יותר, אלא רק שהם קיימיםלא טוען שגורמי 

  העובדה שבקרב שחורים אמריקאיים יש שכיחות גבוהה ש נאמר: במשפט זה )4תשובה (      

        יותר ללקות במחלת האלצהיימר מאשר לתושבי מערב אפריקה, על אף שיש לשתי       

     למחלה יש השפעות סביבתיות, בנוסף להשפעות ש ההקבוצות את אותו המוצא, מציע      

   זו התשובה הנכונה. .הגנטיות      
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 לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבעכל הזכויות שמורות לביה"ס 

   ).1התשובה הנכונה היא: (    .19

   .שנה 2500נותרו בעיקרו של דבר ללא שינוי למשך  מטבעות סיניים: תמצית/תרגום      

. זו מטבעות בסין השתנו מעט מאדשנה,  2500במשך ש : במשפט זה נאמר)1תשובה (

  התשובה הנכונה. 

 .נראו אותו דבר כל המטבעות הסינייםשנה,  2500במשך : במשפט זה נאמר ש)2תשובה (

    ?! אם כך, איך מבדילים ביניהם

  .שנה 2500במשך  סין ייצרה מטבעותש: במשפט זה נאמר )3תשובה (

  . השנה האחרונות 2500 -ב השתנו מאד מטבעות סינייםש : במשפט זה נאמר)4תשובה (      

  

àø÷ðä úðáä  

  

  1קטע מספר 

  

  ).1התשובה הנכונה היא: (    .20

 the restנוהגת בצד שמאל של הכביש, בעוד ש  רבע מאוכלוסיית העולםנאמר ש 4בשורה 

 שלושה רבעים מאוכלוסייתהם "השאר", שהם " the rest(נוהגים) בצד ימין. אם כך, 

    ".העולם

  

  ).1היא: (התשובה הנכונה     .21

בסוף הפסקה הראשונה מוסבר שרבע מהאוכלוסיה נוסעת בצד שמאל, והשאר בצד ימין, 

איזו עובדה  .")strange factומיד לאחר מכן נאמר ש"יש הסבר טוב לעובדה מוזרה זו (

 העובדה שלא כולם נוהגים באותומוזרה צריך להסביר? את מה שנאמר קודם, כלומר את 

  .צד של הכביש

  

  ).2התשובה הנכונה היא: (    .22

ההסבר מדוע  –בסוף הפסקה הראשונה ניתן רמז לנושא שבו תעסוק הפסקה השנייה עוד 

 הפסקה השנייה מסבירה כיצד התפתחו המנהגים שללא כולם נוהגים באותו צד. ואכן, 

  . בצד שמאל או ימין נהיגה

  

  ).4התשובה הנכונה היא: (    .23

לנהג לשבת בצד שמאל, בפסקה זו נאמר שכאשר שני סוסים משכו בכרכרה היה נוח יותר 

). כשנהגו בצד שמאל, לא ראו טוב את הכביש, 11-12כדי לשלוט טוב יותר בסוסים (שורות 

של הכביש  ולכן עברו לנהוג בצד ימין, כך שישבו למעשה במרכז הכביש (נהגו בצד ימין

כרכרות,  oncomingהכרכרה), וכך יכלו להימנע מלהתנגש ב בצד שמאל של בעודם יושבים 

  . ממולכרכרות שבאו כלומר ב

Approaching .מתקרב, בא לקראתו =  
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 כל הזכויות שמורות לביה"ס לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע

  ).2(התשובה הנכונה היא:     .24

בריטניה אף פעם לא עברה לנהוג בצד ימין של הכביש ואכן רוב המדינות שבהן עדיין 

 .הודו היא אחת מהן ,מהאימפריה הבריטיתמדינות שהיו בעבר חלק נוהגים בצד שמאל הן 

  

  2קטע מספר 

  

  ).2התשובה הנכונה היא: (    .25

על צלחות מעופפות, אך גם מציינת כי  התעניינות הגוברת בסיפוריםמתארת את ה הפסקה

  .ןילסיפורים האלה, ולא חשבו שיש צורך לחקור את העני מדענים לא התייחסו ברצינות

  

  ).2(התשובה הנכונה היא:     .26

ש"לאחרונה, נראה שיש שינוי במצב" (לעומת מה שתואר בתחילת הפסקה השנייה נאמר 

בפסקה הראשונה). הפסקה מספרת על כנס רציני, בהשתתפות אנשי מדע בעלי שם (לרבות 

בסיפורי חטיפה על ידי חייזרים. הנושא עלה ונידון ללא עסק השניים שנשאלנו עליהם), ש

 ששמות המדענים הוזכרו כדי להראות שיש כיוםשמץ של סקפטיות. אפשר להסיק, אם כך, 

     .זריםימדענים חשובים שמאמינים לסיפורים על חי

  

  ).1התשובה הנכונה היא: (    .27

של הסיפורים  מהימנותםהאחרונה מצרה על כך שאיש בכנס לא ניסה לערער את  הפסקה

 הסיפוריםמהימנות לטעון כנגד ניתן סיבות מדוע מביאה הפסקה שתי על החטיפה. בהמשך 

  (העדר ראיות, למשל).

  

  ).2התשובה הנכונה היא: (    .28

 סביר יותר להניח שהסיפורים על חטיפה בידיהפסקה האחרונה מסתיימת בטענה ש

, כגון הצורך בקבלת של מי שמספר אותם חייזרים קשורים לצרכים רגשיים או רוחניים

  תשומת לב או הצורך במציאת משמעות בחיים.

  

  ).3התשובה הנכונה היא: (    .29

מתוך מה שקראנו, המחברת חושפת רמז על עמדתה האישית בנוגע לחטיפות על ידי 

חייזרים, רק בפסקה האחרונה. הפסקה פותחת במלים "למרבה הצער, איש לא ניסה 

, יהםשל הסיפורים...", כלומר המחברת מצרה על כך שלא ערערו על ימנותםמהלערער את 

     ., כלומר היא אינה מאמינה בהםמהימנותם סבורה שיש לערער עלהיא עצמה מכיוון ש

 
 
 
 
 
 
  
 


