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  ס לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע"כל הזכויות שמורות לביה

  1הסברים לפרק אנגלית 
  

íéèôùî úîìùä  

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא     .1

  .  הציורים בספרי הילדים שהיא כתבה את כלציירהלואיס לנסקי  :תרגום

  לעוף = flyצורת עבר של  = flew: )1(תשובה       

  לדעת=  know: )2(תשובה       

 לגרור, למשוך; לסרטט, לצייר=  draw :)3(תשובה       

  מכה; נשיפה; לנשוף; )רוח( לנשוב = blow :)4(תשובה       

  

    ).4: (התשובה הנכונה היא     .2

  .ידמ למות כמעט יםמוח מתחיל תאי ,אם המוח לא מקבל מספיק חמצן :תרגום

  אקסקלוסיבי, בלעדי=  exclusive :)1(תשובה       

  למרבה הצער, לרוע המזל=  unfortunately :)2(תשובה       

  רוחש כבוד=  ctfulrespe :)3(תשובה       

  מיד=  immediately :)4(תשובה       

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא     .3

 מזה שם שמייצרים בצבעי כחול ולבן הקרמיקהכלי זכות  במפורסמת העיר דלפט :תרגום

   .מאות שנים

  מפורסם=  famous :)1(תשובה       

  ריק;  לרוקן= empty: )2(תשובה       

  לצמצם,  להצר;צר = narrow :)3(תשובה       

  מאּוּבק=  dusty: )4(תשובה       

  

  ).2: (תשובה הנכונה היאה     .4

כמה משמש ליצור , יערות הגשםברים אזומספר  שמצוי רק בנדירזן , עץ הגרנדילה :תרגום

  .כדוגמת הקלרינט והאבוב, הסוגים של כלי נשיפ

   עלוב למדי;שחל; רגיח, הנכ=  lame: )1(תשובה       

  לא מבושל, נא; נדיר = arer :)2(תשובה       

  מעומעם; עמום=  dim: )3(תשובה       

  נוקשה, קשה=  stiff: )4(תשובה       
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  ).4: (התשובה הנכונה היא     .5

  .קוויזרים אינם גדולים במיוחד, שהם החפצים הבוהקים ביותר ביקום למרות :תרגום

  לפני = before :)1(תשובה       

  מאז; ...מכיוון ש = since :)2(תשובה       

  עד  =until :)3(תשובה       

  אם כי, ...למרות ש = although :)4(תשובה       

quasar = ץ אור חזק  המפין שמימי קטגוף  

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא     .6

 היא תשלום שכר נמוך יותר על רקע מיני אפליהאחת מהצורות הנפוצות ביותר של  :תרגום

  . בודהעל אותו סוג של ע, לנשים מאשר לגברים

  אפליה=  discrimination: )1(תשובה       

  מינוי; הצעת מועמד=  nomination: )2(תשובה       

  תוחהתלק ,תּוהתלּב; תדלק=  inflammation: )3(תשובה       

  תנודה = fluctuation :)4(תשובה       

  

  ).2: (התשובה הנכונה היא     .7

  .לוגרם אחד לעשרים טונותקיבין ש טווחנע ב לוויינים וטיליםמשקליהם של  :תרגום

   לפתור = solve :)1(תשובה       

  רכס; טווח  =range :)2(תשובה       

  לאמץ = adopt: )3(תשובה       

  להרחיק, לגרש=  expel: )4(תשובה       

  

    ).4: (התשובה הנכונה היא     .8

 במיכלים הניחןליש אלא , אשפהפח המשומשות ליבש -תאסוללות אין להשליך  :תרגום

  . יםמיוחד

  להעליב, לפגוע=   offend:)1(תשובה       

  לחבר, להלחין=  compose :)2(תשובה       

  להציע=  propose :)3(תשובה       

  פיקדון; להפקיד; להטיל, להניח=  deposit :)4(תשובה       
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  ).2: (התשובה הנכונה היא     .9

, ם אחריםיבריריאות וא,  בהצלחה לבבותמשתיליםרופאים מזה שנים על אף ש :תרגום

  .ותכמו זרוע, פייםגתיל קשה יותר להש

  מעקה; מסילה=  rail :)1(תשובה       

  הצק, פהש; ףג, ראיב = limb :)2(תשובה       

  לנעול; בריח, מנעול = lock :)3(תשובה       

 בסיס, מקור; שורש = root :)4(תשובה       
  

  ).2: (התשובה הנכונה היא    .10

  .םעם עליית האסלא דעוךל התיכון החלו השפעות נוצריות במזרח :תרגום

  להתרבות; לשחזר, לשעתק = reproduce :)1(תשובה       

  התדרדרות, שקיעה, ירידה; להידרדר, ִלְפחֹות, לרדת; לדחות, לסרב = decline :)2(תשובה       

  לתרגם; לפרש=  interpret: )3(תשובה 

  נבחר, מובחר; לברור, לבחור =  elect:)4(תשובה 

  

  ).4: (תשובה הנכונה היאה    .11

חיים  שחשים אנשים רבים הניכורציוריו של אדוארד הופר מביעים את הבדידות וה :תרגום

  . באמריקהבערים גדולות

  פיתוי = seduction :)1(תשובה       

  קריינות; סיפור = narration :)2(תשובה       

  צומת, הצטלבות  =intersection :)3(תשובה       

  זרות, ניכור = enationali :)4(תשובה       

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .12

כל התרבויות ; אמריקה-תרבות האולמק נחשבת תרבות האם של איזור המזו :תרגום

  . של האולמקוהאמנותהארכיטקטורה , הדתשאבו רבות משהתפתחו באזור  המאוחרות לה

  שלאחר מכן = subsequent: )1(תשובה 

  רףמטו = demented: )2(תשובה 

  מוקדם מדי, לפני הזמן = premature: )3(תשובה 

  הדדי = reciprocal: )4(תשובה   

      Mesoamerica = אזור במרכז אמריקה  
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ùãçî çåñéð  

  

  ).2: (התשובה הנכונה היא    .13

  .ידי פולינזים-זילנד יושבה לראשונה על-ניו: תרגום / תמצית      

במשפט . זילנד-לינזים שחיים בניו היו פומאז ומתמידבמשפט זה נאמר ש: )1(תשובה 

  ).ולא ברור מה עלה בגורלם לאחר מכן(המקורי נאמר רק שהם היו המתיישבים הראשונים 

. זילנד- שבאו לגור בניוהפולינזים היו האנשים הראשוניםבמשפט זה נאמר ש: )2(תשובה 

  .זו התשובה הנכונה. המתיישבים הראשונים שם, כלומר

  . לפני שהתיישבו במקומות אחריםזילנד -פולינזים חיו בניומר שבמשפט זה נא: )3(תשובה 

    . זילנד השתקעו שם- לניוהפולינזים הראשונים שהגיעושבמשפט זה נאמר : )4(תשובה       

     אלא מציין , המשפט המקורי אינו עושה אבחנה בין גלי התיישבות שונים של פולינזים      

  .בפשטות שהם היו המתיישבים הראשונים      

  

  ).1: (ה הנכונה היאהתשוב    .14

      ואילו אלה של ,  השניהולםעהמת הכלכלה האמריקאית צמחה במהלך מלח: תמצית      

  .האחרות במלחמה קרסוהמשתתפות       

ת במלחמת העולם מדינה אחרת שהיתה מעורבלמרות שהכלכלה של כמעט כל : תרגום(

 10הרי כלכלתה של אמריקה צמחה בממוצע שנתי של ,  במהלך המלחמהקרסההשניה 

  .)ים במהלך תקופה זואחוז

 אחוזים בשנה 10 בממוצע של הכלכלה האמריקאית צמחה שבמשפט זה נאמר: )1(תשובה 

 למרות שהמלחמה הביאה לקריסה כלכלית בכמעט כל יתר, במהלך מלחמת העולם השניה

  .זו התשובה הנכונה.  שהיו מעורבות במלחמההמדינות

 כלכלתה של אמריקה לא, השניה שבמהלך מלחמת העולם במשפט זה נאמר: )2(תשובה 

לפי המשפט .  אמריקהנגד כלכלתן של המדינות שנלחמו נפגעה כל כך קשה כמו שנפגעה

, אז אין מה לדבר על פגיעה בכלכלה שם, כלכלתה של אמריקה דווקא צמחה, המקורי

כלומר , המשפט המקורי אינו מציין מי הן המדינות האחרות שכלכלתן נפגעה, ויתרה מזו

  . ובר דווקא במדינות שנלחמו נגד אמריקהאין מד

 במלחמת המדינות שנלחמו לצד אמריקהבמשפט זה נאמר שכלכלתן של : )3(תשובה 

המשפט המקורי דיבר על . קרסהואילו כלכלתן של מדינות האויב , צמחההעולם השניה 

 אשדווק) ולא צוין איזה(ת אחרות כלכלתה של אמריקה שצמחה לעומת כלכלות של מדינו

  . ולא נהנו מצמיחה, רסוק

 במלחמת העולם כלכלתן של רוב המדינות המעורבות שבמשפט זה נאמר: )4(תשובה 

  .  של אמריקה במלחמההודות להתערבותה אחוזים בשנה 10 במהירות של צמחההשניה 

devastate = להשחית, להרוס  

annual = שנתי    

alongside = לצד  

intervention =  התערבות)intervene  =להפריע, להתערב(  
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  ).1: (התשובה הנכונה היא    .15

 והסקת ןבזיכרו גם יתרון – מעבר לידע בשפה עצמה –שפה שניה מעניקה : תמצית

  .מסקנות

בסביבה שבה מדברים בשפה ) של ילדים(אנשי חינוך טוענים ששהותם הרבה : תרגום(

פחת מיומנויות של אלא גם מט, שנייה לא רק מעניקה לילדים רהיטות דיבור בשפה אחרת

  .) והסקת מסקנותןזיכרו

 משפרת את מיומנותבמשפט זה נאמר שסביבה שבה מדברים שפה שניה : )1(תשובה 

 לדבר בשפהוזאת בנוסף לכך שהדבר מאפשר להם ,  של הילדים והסקת המסקנותןהזיכרו

  .זו התשובה הנכונה. נוספת

מנות טובה של הסקת מסקנות  ומיו טובןזיכרוילדים בעלי במשפט זה נאמר ש: )2(תשובה 

משפט זה מבלבל בין .  בשפה שנייהרהוטיםהם בעלי הסיכויים הטובים ביותר להיות 

ולא ,  ויכולת הסקת המסקנותןהזיכרו חשיפה לשפה נוספת היא זו שמחזקת את –הדברים 

  .כפי שנאמר כאן

 יש קושי במשפט זה נאמר שלפעמים לילדים שנחשפים לשפה נוספת בגיל צעיר: )3(תשובה 

 המשפט המקורי דיבר על יתרונות החשיפה . והסקת מסקנותןזיכרו של בפיתוח מיומנויות

  .ולא על חסרונות, לשפה נוספת

 לא תמיד מעניקהבמשפט זה נאמר שחשיפה מוקדמת של ילדים לשפה נוספת : )4(תשובה 

. ות ומיומנויות הסקת מסקנןזיכרואך היא בדרך כלל מחזקת , להם רהיטות בשפה זו

המשפט המקורי דיבר על כך . אך היא איננה נכונה, תשובה זו אולי נשמעת הגיונית

  .שהילדים מרוויחים גם שליטה רהוטה בשפה הנוספת

  immersion = טבילה, טביעה, שקיעה  

  fluent = שוטף , רהוט)fluency = שטף, רהיטות(  

promote = להעלות בדרגה; לעודד, לטפח, לקדם  

expose = לחשוף  

  

  ).2: (התשובה הנכונה היא    .16

מאקלים , דברים בקרום כדור הארץתנועה של  הרים מושפעת מצורתם של: תמצית

  . ומסחף

צורתם של הרים מושפעת מתנועת הלוחות הטקטוניים העצומים שמהווים את : תרגום(

  .)סחףכמו גם מתנאי אקלים ומ, קרום כדור הארץ

י תנועת הלוחות הטקטוניים יד-להרים נקבעת עבמשפט זה נאמר שצורתם של : )1(תשובה 

 במשפט המקורי נאמר שהצורה .י גורמי אקלים וסחףיד-לע יותר מאשרשל כדור הארץ 

  .בלי לקבוע האם יש גורם שמשפיע יותר או פחות, מושפעת מכל אותם גורמים

ותנועת הלוחות הטקטוניים של כדור סחף , במשפט זה נאמר שתנאי אקלים: )2(תשובה 

  . זו התשובה הנכונה.  על צורתם של הריםכולם משפיעיםהארץ הם 

 תנועת הלוחות הטקטוניים של כדור הארץ משפיעה עלבמשפט זה נאמר ש: )3(תשובה 

  .  ואפילו משפיעה על צורתם של הריםלסחף גורמת, תנאי אקלים

www.geva.co.il  // 1-800-20-40-60 // בגרות ופסיכומטרי

תחשבו רחוק



  
  

6
  
  

  ס לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע"כל הזכויות שמורות לביה

י תנועת הלוחות יד-לרתם נקבעת עאשר צו, הריםבמשפט זה נאמר ש: )4(תשובה 

  באזור הסובבסחףמשפיעים על תנאי אקלים ועל לעיתים , הטקטוניים של כדור הארץ

  .ולא הפוך, ההרים משפיעים על תנאי אקלים וסחף,  משפט זהלפי. אותם

constitute = למנות, לכונן; להוות, להרכיב  

erosion = שחיקה; כרסום; סחף  

  

  ).1 (:התשובה הנכונה היא    .17

תרגום היצירות לאנגלית פתח בפני הקוראים המערביים את האפשרות להכיר את : תמצית      

  .תרבות המזרח      

, 19 -במאה ה, ערבית ופרסית לאנגלית,  תרגומן של יצירות ספרותיות מסנסקריט:תרגום(

  ).איפשר לקוראים מערביים לערוך היכרות עם תרבות המזרח

 ים מערביים למדו לראשונה על תרבות המזרחקורא שבמשפט זה נאמר: )1(תשובה 

זו . 19 -במאה ה, ערבית ופרסית, בעקבות תרגומה לאנגלית של ספרות שנכתבה בסנסקריט

   .התשובה הנכונה

יצירות ספרותיות רבות העוסקות בתרבות , 19 -במאה הבמשפט זה נאמר ש: )2(תשובה 

זה חסר המסר העיקרי של במשפט . ערבית ופרסית,  מסנסקריטתורגמו לאנגלית, המזרח

 שתרגום זה חשף את הקוראים המערביים לעולם שלם של תרבות –המשפט המקורי 

  !המזרח

 ,רק המערביים שידעו לקרוא סנסקריט, 19 - שעד המאה הבמשפט זה נאמר: )3(תשובה 

אך המסר של , ייתכן שזה נכון . ואת הספרות שלהערבית ופרסית הכירו את תרבות המזרח

ורי הוא שתרגום הספרים פתח בפני הקורא המערבי את כל העולם של תרבות המשפט המק

  .המזרח

דבר , מערביים רבים למדו את שפות המזרח 19 - שבמאה הבמשפט זה נאמר: )4(תשובה 

מן הסתם היה . ערבית ופרסית,  יצירות ספרותיות שנכתבו בסנסקריטפשר להם לתרגםיאש

אלא (ך לא אליהם מתייחס משפט זה א, מי שלמד את השפות ותירגם את הספרים

  ). לקוראים שקראו את הספרות המתורגמת

     acquaint = להתוודע אל  
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  ).4: (התשובה הנכונה היא    .18

 )פתרון(ב שיטות מתמטיות דגל ביישומן שללייבניץ , כמו דקרט ושפינוזה: תרגום / תמצית      

  .בעיות פילוסופיות      

 להקדיש את זמנו לחקר ושפינוזה עודדו את לייבניץדקרט במשפט זה נאמר ש: )1(תשובה 

  .בעיות פילוסופיות ומתמטיות

 אפשר ליישם את השיטות של דקרטבמשפט זה נאמר שלייבניץ האמין ש: )2(תשובה 

שיטות של "המשפט המקורי לא מדבר על .  על מתמטיקה כמו גם על לפילוסופיהושפינוזה

  . טיות על בעיות פילוסופיותאלא על יישום שיטות מתמ" דקרט ושפינוזה

 אפשר לפתור בעיותשפינוזה ולייבניץ טענו ש, דקרטבמשפט זה נאמר ש: )3(תשובה 

הם האמינו שאפשר להשתמש בשיטות ! בדיוק הפוך. מתמטיות בעזרת שיטות פילוסופיות

  . מתמטיות בפתרון בעיות פילוסופיות

 פילוסופים צריכיםיץ כולם האמינו ששפינוזה ולייבנ, שדקרטבמשפט זה נאמר : )4(תשובה       

  .זו התשובה הנכונה. לעשות שימוש בשיטת מתמטיות      

advocate = לדגול ב, -לצדד ב, -לתמוך ב-  

application = בקשה,  פניה;יישום  

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .19

  . תיקנים גורמים לאסטמה–מחקר מאשר את החשדות : תמצית      

תיקנים הם , ב"בארה: יומו של קשר שכבר מזמן חשדו בקיומומחקר חדש אישר ק: תרגום(

  .) הגורם המוביל לאסטמה בקרב ילדים החיים בערים הפנימיות  

 נוטיםילדים אשר גרים בערים הפנימיות , לפי מחקר חדשבמשפט זה נאמר ש: )1(תשובה 

 במשפט המקורי נאמר. יותר לסבול מאסטמה מאשר ילדים החיים באזורים ללא תיקנים

מידע זה . כלומר ניתן להבין שחשדו בכך קודם לכן, שהמחקר החדש אישש את החדשות

המשפט רומז רק בעקיפין לקשר שנמצא , יתרה מזו. חיוני למשפט והוא אינו מופיע כאן

במשפט המקורי לא ערכו השוואה , מעבר לכך ).תיקנים גורמים לאסטמה(במחקר 

  .וספת מידע זו ת–לילדים החיים באזורים ללא תיקנים 

 בנוגע לאמונה הרווחת המחקר החדש העלה ספקותבמשפט זה נאמר ש: )2(תשובה 

  . הושתיקנים אחראים לשיעור האסטמה הגב

 גורמים לסוגים רבים שלתיקנים , לפי המחקר החדשבמשפט זה נאמר ש: )3(תשובה 

פט המש. אך הנפוץ מכולם הוא האסטמה,  בקרב ילדים החיים בערים הפנימיותמחלות

  .ולא בין תיקנים למחלות אחרות, המקורי מדבר רק על הקשר בין תיקנים לאסטמה

 שהתיקנים הם כנראה גורם עיקרי במשך הרבה שנים חשבו שבמשפט זה נאמר: )4(תשובה       

  . זו התשובה הנכונה. כעת הקשר הזה הוכחו, לאסטמה בקרב ילדים החיים בעיר הפנימית      

confirm = לאמת, לאשר  
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ðáäàø÷ðä ú  

  

  1קטע מספר 

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .20

 ללבנים לפנות את מקומה השסירב( פארקס רתהקטע מתאר את המרד הפרטי של גב

שהחרימו לגמרי את התחבורה הציבורית עד , אשר הפך למרד כללי של שחורים, )באוטובוס

עשתה " זו האישאפשר לומר שהקטע מתאר כיצד , לכן.  הוכרע בבית משפטןשהעניי

  ".היסטוריה

  

  ).2: (התשובה הנכונה היא    .21

שחורים ,  פארקסרתשם התגוררה גב,  במדינות הדרום60 -בפסקה השניה נאמר שבשנות ה

 לחיות,  ללכת לאותם בתי ספר ואוניברסיטאותלא הורשוהם . לא היו שווי זכויות ללבנים

שחורים לנסוע בהמשך נאמר שמותר היה ל.  או לאכול באותן מסעדותבאותן שכונות

  ).לא נכונה) 1(לכן תשובה (בחלקו האחורי של האוטובוס 

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .22

גם ) לטובת מישהו לבן( לוותר על מקומה באוטובוס הסירב פארקס רת נאמר שגב11בשורה 

וגם משום שהיתה עוד יותר עייפה מכך שהתייחסו אליה לא , כי היתה עייפה מיום עבודה

 !  היא רצתה שוויון,כלומר. לל צבע עורהרק בג, יפה
  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .23

היא הועמדה :  פארקס לקוםרתהפסקה הרביעית מספרת מה קרה בעקבות סירובה של גב

,   אלף השחורים שהתגוררו בעיר הכריזו חרם על התחבורה הציבורית45ובתגובה , לדין

פסיקת בית המשפט העליון שאי מתן ואשר הסתיים רק עם , חרם שנמשך למעלה משנה

היא תיאור התוצאות , אם כן, מטרת הפסקה. שוויון זכויות לשחורים נוגד את רוח החוקה

   .שהתרחשו בעקבות סירובה של רוזה לקום

  

  ).3: (התשובה הנכונה היא    .24

 שזה ruledק לאחר שבית המשפט ר, 16לפי שורה , הסתיים) החרמת האוטובוסים (=זה 

 אלו הדברים שבית .את רוח החוקה לא לתת לשחורים שוויון זכויות באוטובוסנוגד 

  ". החליט"או " פסק"או " קבע"המשפט 
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  2קטע מספר 

  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .25

לאחר , הקטע פותח בהתייחסות לכך שהנושא של תאומים שהופרדו בלידה הוא מאד מרתק

)  במעבדהלא ניתן לשחזרןים טבעיים ואשר שהם כמו ניסוי(תצפיות  ממשיך בתיאור ,מכן

 –מה משמעותי יותר (שנעשים בעזרתם ואת השאלה המרכזית שבהן עוסקים החוקרים 

מטרת . הקטע מסיים בסיפור מיוחד על הרטה וברטה). ההשפעה הגנטית או זו של הסביבה

 .םהיא להסביר מדוע תאומים זהים שהופרדו בלידה הם כל כך מענייני, אם כך, הקטע
  

  ).4: (התשובה הנכונה היא    .26

.  מיוחד לפסיכולוגיםןענייפסקה זו מדברת על כך שתאומים זהים שהופרדו בלידה מהווים 

שהופרדו בלידה מהווים ) בעלי אותו מטען גנטי( נאמר שכל זוג של תאומים זהים 11בשורה 

 ורק תנאי שבהם גורמים גנטיים נשארים זהים) natural experiment= (ניסוי טבעי 

נותן לחוקרים הזדמנות לחקור את ההשפעה )  ואילך12שורה (מצב זה . הסביבה משתנים

  .היחסית של תורשה וסביבה על תכונות מסוימות

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .27

השאלה המרכזית . הפסקה השנייה ממשיכה לדון באותו ניסוי שמוזכר בשאלה הקודמת

 הם תאומים בעלי מטען גנטי זהה שגדלו בסביבה –ונים  או ש–בניסוי היא כמה דומים 

משמעות הדבר היא שהסביבה היתה , אם יש ביניהם הבדל גדול בתכונה מסוימת: אחרת

אך אם הם מאד דומים בתכונה , )17-16שורות (יותר משמעותית בהתפתחות של תכונה זו 

אפשר להסיק , לפיכך. )18שורה (אזי התורשה היתה חשובה יותר לגבי תכונה זו , מסוימת

 אותה תכונה שונהאם , שהסביבה שיחקה תפקיד חשוב בהתפתחותה של תכונה מסוימת

  .  אצל התאומים הזהים

  

  ).2: (התשובה הנכונה היא    .28

הסיפור של הרטה וברטה הוא סיפור על תאומות זהות שהופרדו בלידה וגדלו ביבשות 

אהבה לדרמה (יש להן מן המשותף , אתובכל ז. הן אפילו דוברות שפות שונות. שונות

סיפורן תומך בטענה שתורשה ). תגובה דומה כשהן שמחות, ןמדיכאונטיה לסבול , ואמנות

  .משמעותית יותר מן הסביבה

  

  ).1: (התשובה הנכונה היא    .29

ניתן להן מכיוון שהן מגרגרות כמו חתול ) כל אחת בנפרד(שם החיבה שקיבלו הרטה וברטה 

  .שתיהן עושות את אותו קול, לומר כ.כשהן שמחות
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