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התשובה הנכונה היא.(4) :
תרגום :עלים הם בדרך כלל ירוקים ,אבל הם יכולים להיות גם אדומים ,סגולים או
צהובים.
תשובה ) = always :(1תמיד
תשובה ) = still :(2עדיין
תשובה ) = never :(3אף פעם לא ,מעולם לא ,כלל לא
תשובה ) = usually :(4בדרך כלל ,לרוב
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התשובה הנכונה היא.(1) :
תרגום :איוון הרביעי ,הצאר הראשון של רוסיה ,היה ידוע כאיוון האיום משום שהיה כל
כך אלים ואכזרי.
תשובה ) = cruel :(1אכזרי
תשובה ) = just :(2צודק ,הוגן; רק; כרגע; בדיוק
תשובה ) = tiny :(3זעיר ,קטנטן
תשובה ) = patient :(4חולה ,פציינט; סבלני
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התשובה הנכונה היא.(3) :
תרגום :בונה אניות הוא נגר אשר בונה ומתקן ספינות.
תשובה ) = bell :(1פעמון; צלצול
תשובה ) = bone :(2עצם )בגוף(
תשובה ) = boat :(3סירה ,ספינה
לבנה
תשובה )ֵ = brick :(4
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התשובה הנכונה היא.(1) :
תרגום :הצבעונים היפים שגדלים בהולנד מושכים אלפי תיירים בכל שנה.
תשובה ) = attract :(1למשוך
לדמות
תשובה ) = imagine :(2לדמיין; ַ
תשובה ) = train :(3לאמן; להתאמן; רכבת
תשובה ) = search :(4לחפש; חיפוש
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התשובה הנכונה היא.(3) :
תרגום :יכול לקחת יותר ממאה שנה ל)עצי( המנגרובה ושוניות האלמוגים לאורך חופי
פנמה להתאושש מדליפת השמן שנוצרה בעקבות התנגשות בין שתי מיכליות.
תשובה ) = collect :(1לאסוף; להתאסף
תשובה ) = transfer :(2להעביר; העברה
תשובה ) = recover :(3להחלים ,להתאושש; לקבל חזרה
תשובה )= predict :(4לנבא ,לחזות
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התשובה הנכונה היא.(3) :
תרגום :לשם התקדמות המחקר חיוני שמדענים יחליפו מידע זה עם זה לגבי הממצאים
שלהם.
תשובה ) = particular :(1מסוים; מיוחד
תשובה ) = impartial :(2הוגן ,לא משוחד
תשובה ) = vital :(3חיוני
תשובה ) = random :(4מקרי ,אקראי
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התשובה הנכונה היא.(1) :
תרגום :העיר העתיקה ביבראקטה היתה אתר הלחימה של יוליוס קיסר כנגד ההלווטים,
שהם בני שבט קלטי.
תשובה ) = site :(1אתר ,מקום
תשובה ) = cave :(2מערה; להתמוטט
תשובה ) = hint :(3לרמוז; רמז
תשובה )ֶ = bond :(4ק ֶשר
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התשובה הנכונה היא.(1) :
תרגום :המעבר מהסתמכות מוחלטת על ציד וליקוט אל גידול מזדמן של דגנים ציין את
תחילתה של החקלאות.
תשובה ) = mark :(1לסמן ,לציין; סימן
תשובה ) = ruin :(2להרוס ,להחריב
תשובה ) = enclose :(3להקיף ,לסגור מסביב; לצרף
תשובה ) = assemble :(4לאסוף ,להרכיב; להתאסף
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התשובה הנכונה היא.(3) :
תרגום :סין תופסת יותר מחמישית משטח היבשה של אסיה.
תשובה ) = endure :(1לסבול ,לשאת; להימשך
תשובה ) = resist :(2להתנגד ,לעמוד בפני-
תשובה ) = occupy :(3לגור ב ;-לתפוס; לכבוש
תשובה ) = reflect :(4לשקף; להשתקף
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התשובה הנכונה היא.(1) :
תרגום :ייצור גבינה הוא התעשייה העיקרית של העיר ההולנדית ,אדאם ,אך מייצרים בה
גם מפרשים לסירות ועורות.
תשובה ) = principal :(1ראשי ,עיקרי; מנהל )בית ספר(
תשובה ) = suspicious :(2חשדני; חשוד
תשובה ) = transparent :(3שקוף; ברור" ,שקוף"
תשובה ) = imaginative :(4דמיוני ,בעל דמיון
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התשובה הנכונה היא.(2) :
תרגום :יצירתו של ֵאליס ווין ,Visions of the Sleeping Bard ,קלאסיקה של ספרות
וולשית ,היא למעשה עיבוד של עבודה ספרדית מוקדמת יותר.
תשובה )ִ = apparatus :(1מתקן
תשובה ) = adaptation :(2הסתגלות; עיבוד ,התאמה ,אדפטציה
תשובה ) = assignment :(3משימה ,מטלה
תשובה ) = announcement :(4הכרזה ,הודעה
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התשובה הנכונה היא.(3) :
תרגום :נהר הדנובה זורם לכל אורך מרכז אירופה ודרום-מזרחה לפני שהוא מתרוקן לתוך
הים השחור.
תשובה ) = store :(1לאחסן; לאגור ,לצבור; חנות
תשובה ) = harden :(2להקשות
תשובה ) = empty :(3לרוקן; ריק
תשובה ) = step :(4לצעוד ,לפסוע; ָדרך
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התשובה הנכונה היא.(2) :
תמצית/תרגום :יש מחסור באחיות בבתי חולים רבים.
תשובה ) :(1במשפט זה נאמר שרוב האחיות עובדות בבית חולים.
תשובה ) :(2במשפט זה נאמר שבבתי חולים רבים אין מספיק אחיות .זו התשובה הנכונה.
תשובה ) :(3במשפט זה נאמר שאחיות רבות אינן אוהבות לעבוד בבתי חולים.
תשובה ) :(4במשפט זה נאמר שיש בתי חולים שבהם אין מספיק עבודה לאחיות.
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התשובה הנכונה היא.(4) :
תמצית/תרגום" :צ'ה נו יו" הוא שמו של טקס התה היפני.
תשובה ) :(1במשפט זה נאמר ש"צ'ה נו יו" הוא סוג של תה יפני.
תשובה ) :(2במשפט זה נאמר שהאנשים בטקס תה יפני נקראים "צ'ה נו יו".
תשובה ) :(3במשפט זה נאמר ש"צ'ה נו יו" הוא המילה היפנית המשמשת ל"תה".
תשובה ) :(4במשפט זה נאמר שטקס התה היפני נקרא "צ'ה נו יו" .זו התשובה הנכונה.
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התשובה הנכונה היא.(2) :
תמצית :המנהיגים הדתיים היו עיקר התורמים לחיים האינטלקטואלים.
)תרגום :למעט מספר מקרים חריגים ,האנשים אשר תרמו לחיים האינטלקטואלים בימי
הביניים היו מנהיגים דתיים(.
תשובה ) :(1במשפט זה נאמר שהתרומות שנעשו ע"י מנהיגים דתיים לחיים
האינטלקטואלים בימי הביניים היו חריגות.
תשובה ) :(2במשפט זה נאמר שתרומה לחיים האינטלקטואלים בימי הביניים נעשתה ,ברוב
המקרים ,על ידי מנהיגים דתיים .זו התשובה הנכונה.
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תשובה ) :(3במשפט זה נאמר שיותר מאשר בכל תקופה אחרת ,ימי הביניים היו עידן שבו
מנהיגים דתיים תרמו תרומה אינטלקטואלית משמעותית.
תשובה ) :(4במשפט זה נאמר שלמעט מספר קטן של אינטלקטואלים ,האנשים בעלי הכוח
הרב ביותר בימי הביניים היו המנהיגים הדתיים.
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התשובה הנכונה היא.(2) :
תמצית :מקובל לחשוב שרגשות שמחה תלויים בגורמים חיצוניים ,אבל הם לא.
)תרגום :מידע שהצטבר מצביע על כך שבניגוד לדעה הרווחת ,רגשות שמחה אינם מאד
תלויים בגורמים חיצוניים(.
תשובה ) :(1במשפט זה נאמר שמחקר מציע שבניגוד למה שחשבו פעם ,אושרם של בני
האדם תלוי גם בגורמים חיצוניים וגם במצב הרוח שלהם.
תשובה ) :(2במשפט זה נאמר שהראיות מצביעות על כך שבניגוד למה שנהוג להאמין,
תחושת השמחה של אנשים אינה כה מושפעת מגורמים חיצוניים .זו התשובה הנכונה.
תשובה ) :(3במשפט זה נאמר שהנתונים מראים שבניגוד להנחות החוקרים ,רוב האנשים
מאמינים שתחושת האושר שלהם תלויה בעיקר בגורמים חיצוניים.
תשובה ) :(4במשפט זה נאמר שחוקרים הוכיחו שבניגוד לדעה הרווחת ,אנשים הם
המאושרים ביותר כשהם מרגישים שהם אינם נשלטים על ידי גורמים חיצוניים.
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התשובה הנכונה היא.(1) :
תמצית :רק בצ'כיה יש חוקים נגד זיהום אור.
)תרגום :הרפובליקה הצ'כית היא המדינה הראשונה והיחידה שחוקקה חוקים אשר
אוסרים על זיהום אור ,או על שימוש מוגזם בתאורת חשמל בלילה(.
תשובה ) :(1במשפט זה נאמר שצ'כיה העבירה חוק כנגד זיהום אור; נכון לעכשיו אין אף
מדינה אחרת שמגבילה את השימוש בתאורת חשמל בלילה .זו התשובה הנכונה.
תשובה ) :(2במשפט זה נאמר שצ'כיה הייתה הראשונה מבין מדינות רבות שתיקנה את
החוקים שלה נגד זיהום אור כך שיכללו שימוש מוגזם בתאורת חשמל בלילה .לא זו בלבד
שעל-פי המשפט המקורי צ'כיה היא היחידה שחוקקה חוקים כנגד זיהום אור ,אלא שגם לא
נעשה כאן שינוי של חוקים קיימים כנגד זיהום אור.
תשובה ) :(3במשפט זה נאמר שצ'כיה מכינה חוק כנגד זיהום אור אשר יאסור שימוש
בתאורת חשמל בלילה .לפי המשפט המקורי ,החוק כבר נחקק.
תשובה ) :(4במשפט זה נאמר שרק לעיתים רחוקות צ'כיה אוכפת חקיקה האוסרת על
שימוש מוגזם בתאורת חשמל בלילה ,דבר הידוע גם כזיהום אור.
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התשובה הנכונה היא.(1) :
תמצית :חומר כימי במוח מדכא תוקפנות אצל זכרים ,ומגביר אותה אצל נקבות.
)תרגום :חומר כימי שנמצא במוח ואשר מדכא תוקפנות אצל זאבים זכרים הוא בעל
השפעה הפוכה על נקבות(.
תשובה ) :(1במשפט זה נאמר שאותו חומר כימי מגביר תוקפנות אצל זאבות ומפחית אותה
אצל זכרים .זו התשובה הנכונה.
תשובה ) :(2במשפט זה נאמר שהחומר הכימי שגורם לתוקפנות בקרב זאבים זכרים אינו
קיים אצל נקבות.
תשובה ) :(3במשפט זה נאמר שחומרים כימיים שונים במוח אחראים על תוקפנות אצל
זכרים ,לעומת אלה שאחראים עליה אצל נקבות של זאבים.
תשובה ) :(4במשפט זה נאמר שמכיוון שלזאבות יש רמות נמוכות יותר של חומר כימי
מסוים במוח ,הן פחות תוקפניות מזכרים .לפי המשפט המקורי ,החומר עצמו משפיע אחרת
על זכרים ועל נקבות ,ולא דובר על רמות נמוכות או אחרות שלו ,מה גם שהחומר דווקא
מגביר את התוקפנות של נקבות הזאב.
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התשובה הנכונה היא.(2) :
תמצית/תרגום :הצייר קאראווג'ו הפר את המוסכמות האומנותיות של תקופת הרנסנס
בכך שנטש את היופי האידיאלי לטובת הריאליזם.
תשובה ) :(1במשפט זה נאמר שנמתחה ביקורת על קאראווג'ו על כך שמיזג בין סגנון ציור
ריאליסטי לבין תפיסת היופי האידיאלית שהייתה נפוצה בתקופת הרנסנס .לפי המשפט
המקורי קאראווג'ו הפר את המוסכמות כאשר נטש את היופי האידאלי ,כאן נאמר שהוא
זכה לביקורת משום שמיזג בין היופי האידיאלי לבין הריאליזם .לא אותו דבר.
תשובה ) :(2במשפט זה נאמר שבכך שבחר לצייר את מושאי ציוריו כפי שהם ,קאראווג'ו
זנח את הנורמות האומנותיות של תקופת הרנסנס .כאשר צייר את הדברים כמו שהם ,הוא
לא ניסה ליצור אותם יפים יותר משהיו באמת ,ובכך זנח את מה שהיה מקובל בתוקפת
הרנסנס )יופי אידיאלי( ועבר לסגנון ריאליסטי .זו התשובה הנכונה.
תשובה ) :(3במשפט זה נאמר כי שלא כמו ציירי רנסנס אחרים ,קאראווג'ו הפך את
ההתפעלות שאותה חש כלפי חיי היומיום לברורה בציוריו.
תשובה ) :(4במשפט זה נאמר שקאראווג'ו סרב לאמץ את הצורות המפותחות של אומנות
הרנסנס ,והתעקש שהמציאות הפשוטה יפה באותה מידה .כאן מסבירים לנו את הסיבה
האפשרית לכך שקאראווג'ו זנח את צורת הרנסנס ,אך במשפט המקורי מציינים רק את
העובדה שנטש את אידיאל היופי בלי להסביר למה.
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התשובה הנכונה היא.(2) :
המונח  hay feverמופיע לראשונה בפסקה הראשונה )שורה  ,(4כאלמנט הגורם אי נוחות
לרבים ,אך בשורה הראשונה של הפסקה השנייה נאמר מפורשות כי  hay feverהיא תגובה
אלרגית ל  =) pollenאבקת פרחים(.
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התשובה הנכונה היא.(3) :
בפסקה הראשונה מוסבר מדוע חלק מהאנשים אינם מאושרים עם בוא האביב :בשורה 4
ואילך נאמר שבאביב אנשים אלה סובלים מאי נוחות – ברגע שהטבע מתחיל לפרוח ,הם
מתעטשים ,עיניהם דומעות ועוד .בתחילת הפסקה השנייה מוסבר שקדחת השחת היא
תגובה אלרגית לאבקת הפרחים .אם כך ,האנשים מושפעים מקדחת השחת באביב ,משום
שאז הפרחים פורחים ומייצרים את האבקה הזו.
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התשובה הנכונה היא.(3) :
בשורות  9-10נאמר שלמרות שהאלרגיה לא נעימה למי שסובל ממנה – those suffering
 ,from itקדחת השחת איננה מסוכנת .אלה ש"סובלים מזה"  -ממה הם סובלים? מקדחת
השחת.
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התשובה הנכונה היא.(1) :
בתחילת הפסקה השלישית נאמר שכמה שקדחת השחת נפוצה כיום ,הרי שהיא תופעה
שהחלה יחסית לאחרונה .לפני  200שנה כמעט אף אחד לא סבל ממנה .כלומר ,היום היא
יותר נפוצה משהייתה לפני  200שנה.

.24

התשובה הנכונה היא.(3) :
אחד ההסברים לכך )שקדחת השחת נפוצה יותר היום משהייתה בעבר( ,היא שהקדחת
התפתחה כתוצאה מ shift -דמוגרפי )שורה  .(14במשפט הבא ,נאמר שהאוכלוסייה עברה
מאזורים של חוות חקלאיות אל הערים – שינוי )=  (changeדרמטי בסביבה .הshift -
הדמוגרפי שעליו מדברים הוא אותו שינוי )סביבתי(.
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קטע מספר 2
.25

התשובה הנכונה היא.(2) :
הקטע כולו מנסה להראות עד כמה הגנים משפיעים על האישיות ,הרבה יותר שמשנדמה
ויותר ממה שהסביבה משפיעה.

.26

התשובה הנכונה היא.(2) :
בוצ'ארד חקר תאומים שגדלו בנפרד ,על מנת לבדוק עד כמה האישיות שלהם מושפעת
מגנטיקה ועד כמה מהסביבה .בשורה  9נאמר שבוצ'ארד ועמיתיו חקרו מה התאומים
אוהבים ,מה הם לא אוהבים ו"תכונות אופי אחרות" .במשפט הבא נאמר שהם מצאו
שאפילו תאומים שגדלו בנפרד מציגים דמיון רב בטעם שלהם ,בפחדים ,בחוש ההומור
ובדרכים שבהם הם מביעים את עצמם .כל אלה הם דוגמות לאותן "תכונות אופי אחרות"
שהוזכרו במשפט הקודם .מבין אלה ,חוש הומור הוא שמופיע בתשובות.

.27

התשובה הנכונה היא.(1) :
הפסקה השנייה מציגה את טענתו של בוצ'ארד ,לפיה נקודות דמיון רבות שמצא אצל
תאומים נחשבו אולי כתלויי רקע או תרבות ,ולא כתלויי גנים ,אלא שהתאומים גדלו
בנפרד ,בסביבות שונות ועדיין הם בעלי תכונות אופי דומות .וכהוכחה לכך ,הפסקה מציגה
מקרים וממצאים שונים מתוך המחקר שלו.

.28

התשובה הנכונה היא.(1) :
בפסקה השלישית נאמר שבמקרים רבים התאומים לא דמו זה לזה ברמות ההשכלה שלהם
או בסוגי העבודות שבהן עבדו ,אך היו להם תחומי עניין או תחביבים דומים באופן בלתי
רגיל .בהקשר זה מוצגים תאומים אשר גידלו ציפורים אקזוטיות .הציפורים האלה ,אם כן,
ממחישות עד כמה תחומי העניין של התאומים זהה )שוב ,למרות שלא גדלו יחד(.

.29

התשובה הנכונה היא.(4) :
בשורה  27ואילך נאמר שהממצאים של בוצ'ארד מהווים סתירה צורמת לדבריהם של אלה
הטוענים שהשפעות סביבתיות הן המכריעות בעיצוב האישיות .מי הם אותם "אלה"? אלה
שלא מאמינים שזו פעולתה של הגנטיקה .כלומר ,אלה שלא היו מצפים שתאומים זהים
שהופרדו וגדלו בנפרד יהיו בעלי טעמים ותחביבים דומים.
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