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  פרק אמי"ר לדוגמאפתרונות 
  

 
  השלמת משפטים 

 

1. _____ the two Sanskrit words, mahā and ātman, the term Mahatma literally 
means "Great Soul."  

(1) Revealed by  
(2) Comprised of  
(3) Awarded to    
(4) Released from 
 

  ) 2התשובה הנכונה היא (
  

  הסבר 
  

המשפט מדבר על שתי מילים במשהו שיש להניח שהוא שפה (סנסקריט), אבל בכל מקרה אנחנו  
  יכולים לדעת שהוא שם של משהו, כי הוא כתוב באות גדולה. 

  
  הן המילים עצמן שאליהן המשפט מתייחס.  נטויהמילים הכתובות בכתב 

  
ייחס למילים האלה. כשאנחנו ממשיכים לקרוא את המשפט אנחנו רואים שאין שום פועל שמת

  .  נושא המשפט לאמשמעות הדבר היא שהן 
  

מבנה תחבירי   –מתחיל בביטוי תיאורי  שמשפט הפסיק שמופיע אחריהן רומז לנו שמדובר כאן ב
 the termנפוץ באנגלית אבל זר לעברית. אם כך, החלק שעד הפסיק אמור לתאר לנו את

Mahatma ,כפי שאנחנו יכולים לראות .Mahatma  המילים שהוזכרו קודם כב ממור– maha ו -
atmanלהביע את הרעיון "מורכב מ...", וזה בדיוק מה  השאנחנו מחפשים צריכ  תשובהה ,. כלומר

 ) אומרת.  2שתשובה (
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2. Some brain surgeries are performed while the _____ is conscious and 
awake.  

 (1) interrogation   
(2) gesture    
(3) misfortune 
(4) patient 
 
 

  ) 4התשובה הנכונה היא (
  

  הסבר 
  

. המשמעות של זה היא שמה  isואחריה מופיעה המילה  theלפני המילה החסרה מופיעה המילה 
. המילים שמתייחסות אליו הן כאלה שמרמזות שמדובר ביצור חי. שם עצםשחסר לנו במשפט הוא 

שאנחנו  להניח פירושה "מודע" או "בהכרה", סביר consciousגם אם אנחנו לא יודעים שהמילה 
   , ויודעים שהיא לא יכולה להתייחס לעצם דומם.שפירושה "ער" ,awakeמכירים את המילה 

  
פציינט, מטופל. העובדה   –  patientיא המילה ה יצור חימכל התשובות, היחידה שמתארת 

מחזקת עוד יותר את   –("ניתוחי מוח")  brain surgeries –שהמשפט עוסק בהליך רפואי 
  הבחירה בתשובה זו. 

  
מרמזת   tion סופיתה  – interrogationגם אם אתם לא יודעים מה הפירוש של המילה : שימו לב

) יחסית  1, כך שיכולתם לפסול את תשובה (לכם שמדובר כאן בשם עצם מופשט ולא ביצור חי
  בקלות. 
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3. In 1666, the Great Fire of London _____ numerous houses, buildings and 
churches.  

 (1) presumed   
(2) consumed   
(3) assumed    
(4) resumed 
 

  
  ) 2הנכונה היא (התשובה 

  
  הסבר 

  
כמו בהרבה שאלות השלמת משפטים באמי"ר, המשפט עצמו לא קשה, ארוך או מסובך במיוחד.  

מספרים לנו שבשנה מסוימת שריפה גדולה עשתה משהו לבתים, בניינים ו... גם אם אנחנו לא  
ובר בעוד  שמד ניתן להבין  and מהשימוש במילההן כנסיות, זה לא חשוב כי  churches-יודעים ש

  סוג של מבנה. מה כבר יכולה לעשות שריפה גדולה למבנים? כנראה להרוס אותם.
  

יכולה לעזור   תחיליותמה שקשה בשאלה הזאת הוא התשובות, הדומות מאוד זו לזו. תשומת לב ל
), כי המשמעות של התחיליות המופיעות בהן ("לפני"  4) ואת תשובה (1לנו לפסול את תשובה ( 

  לוונטית למה שנאמר במשפט. ו"שוב") לא ר 
  

במובן של "לצרוך" או "לבלוע" ויש לנו מספיק דמיון,   consumeאם אנחנו מכירים את המילה 
עד שלא נשאר  האש "זללה" את המבנים –משפט מה שמסופר ב אולי נראה את הקשר בינה לבין 

  .מהם דבר
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4. The Mpemba effect, _____ the Tanzanian high-school student Erasto B. 
Mpemba who first detected it, is the observation that under certain 
circumstances, warmer water freezes faster than colder water.  

 (1) perceived as   
(2) controlled for   
(3) named after   
(4) compared with 
 
 

  ) 3התשובה הנכונה היא (
  

  הסבר 
  

  Mpembaתיכוניסט בשם   מדובר על וואחרי Mpembaהמשפט אומר לנו שקיים אפקט ששמו 
בלשים  ;ולא סתם  –בלש  –  detectiveאת המילה  המזכיר detectedהמילה שגילה את האפקט (

. בהסתמך על ידע העולם שלנו, בוודאי נסיק שלא מדובר פה בצירוף מקרים  מגלים דברים)הרי 
) 3וזה בדיוק מה שתשובה (האדם שגילה אותו.  שםנקרא על  כנראהשהאפקט מטורף אלא 

  אומרת, ובמילים פשוטות.
  

שימו לב שאין חובה להבין את כל המשפט. למעשה, כל החצי השני שלו לא רלוונטי למענה על 
השאלה. כמו כן, לא משנה אם אנחנו לא יודעים מה כל התשובות האחרות אומרות. אנחנו לא  

  ) היא הנכונה. 3חייבים לפסול אותן כדי לדעת שתשובה ( 
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5. Prior to gaining its independence, the Republic of the Marshall Islands was 
under the _____ of the USA.  

(1) apprentice   
(2) capability   
(3) rule    
(4) inflammation 
 

  ) 3התשובה הנכונה היא (
  

  הסבר 
  

בחלק הראשון   ואחריו משפט שמתאר מה קרה לפני אותה נקודת זמן. תיאור זמןהמשפט מתחיל ב
תחת  ), בחלק השני נאמר לנו שאיזו רפובליקה הייתה independenceמוזכרת עצמאות ( 

מכאן שהגיוני שנחפש מילה שהמשמעות שלה היא "שלטון". וזה בדיוק מה של ארה"ב. _____
  ). 3שאנחנו מוצאים בתשובה (

 

6. Psychological studies have shown that human touch, such as a hand shake 
or a slap on the back, _____ a wide range of non-verbal communicative 
messages.  

 (1) conquers   
(2) conveys     
(3) contrasts    
(4) condemns 

 

  ) 2התשובה הנכונה היא (
  

  הסבר 
  

על החלקים הפחות רלוונטיים, כגון דוגמאות, ביאורים בו המשפט ארוך, אבל אפשר לדלג 
ותיאורים, ולהתמקד בחלקים החיוניים של המשפט: מחקרים פסיכולוגיים מראים שמגע אנושי 

מסרים. המילה שחסרה לנו צריכה להביע משהו כגון "מעביר" או "משדר". גם אם אנחנו   _____
), עצם ההבנה מה צריכה להיות המשמעות של  2שמעות של המילה שבתשובה (לא יודעים שזו המ

המילה החסרה תעזור לנו לפסול מילים שאנחנו כן מזהים בתשובות ויודעים שהמשמעות שלהם  
  – conquerאו  –ל... לעמוד בניגוד    – contrast, למשל לא תואמת את מה שאנחנו מחפשים

  .לכבוש
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7. Notting Hill Carnival is a two-day event _____ annually on the streets of 
London.  

 (1) irrigated   
(2) held   
(3) secluded    
(4) distracted 
 

  ) 2התשובה הנכונה היא (
  

  הסבר 
  

המשפט אינו ארוך או מסובך וגם לא כולל מילים גבוהות במיוחד, אבל הוא כן מצריך היכרות עם 
. שימו  held  –, או בצורת העבר של הפועל to hold an eventלקיים אירוע =   –ביטוי באנגלית 

. אם אתם  את זה לב: זה לא ביטוי נדיר במיוחד ויכול להיות שנתקלתם בו גם אם אתם לא זוכרים
עוברים על התשובות ורואים שתשובה מסוימת קורצת לכם במיוחד, יכול להיות שהסיבה לכך היא 

. הן נראות לכן טוב ביחד בגלל זהו מודע שכבר ראיתם את המילים האלה יחד-שאתם זוכרים בתת
  . שלכם תחושת הבטןשווה לשים לב ללכן, אם אתם נאלצים לנחש בחלק הזה של המבחן, 

 

8. Many historians believe the Civil War to be the greatest event in American 
history and that as such, it should be studied with great ___.  

 (1) attribution   
(2) contempt    
(3) acidity     
(4) diligence 

  
  ) 4התשובה הנכונה היא (

  
  הסבר 

  
האירועים הגדולים ביותר בהיסטוריה האמריקאית המשפט אומר שהמלחמה המדוברת היא אחד 

רבה. המילה שנצפה למצוא כאן היא משהו כמו "תשומת לב",  ________ ולכן יש לחקור אותה ב
  שקידה. –  diligence"דקדקנות" או "קפידה". הדבר הכי קרוב לכך הוא  

  
מסודרות בסדר קושי עולה, מה שאומר שבשאלות האחרונות   שימו לב: השאלות במבחן אמי"ר

בהשלמת משפטים תידרשו להפגין ידע מקיף יותר באוצר מילים ופחות תוכלו להיעזר ברמזים 
 שיעזרו לכם לפסול את התשובות השגויות. חיצוניים 
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  ניסוח מחדש 
 

9. The closer a place is to the equator, the hotter its climate is.  

(1) Places with hotter climates are usually close to the equator. 
(2) The equator is very close to places with hot climates. 
(3) The climates of places which are closer to the equator are hotter.  
(4) Hot climates exist in the equator and other places.  

 
  

  ) 3הנכונה היא (התשובה 
  

  הסבר 
  

ככל שמשהו אחד יותר, משהו אחר יותר. גם  –המשפט המקורי מציג יחס של סיבה ותוצאה  
, זה לא משנה. ננסה למצוא יחסים דומים  climateאו  equatorאם אנחנו לא יודעים מה זה 

  בתשובות ולפסול תשובות שבהם היחסים שונים.
  

. במשפט המקורי אין שום התייחסות usually) אנחנו רואים שנוספה המילה 1בתשובה (
  הדבר קורה. בה לתדירות ש

  
) יש עיוות של הקשר בין המילים שמופיעות במשפט המקורי. במשפט המקורי  2בתשובה (

קרוב   equator-הוא חם יותר. לא אמרו שה equator-אומרים שככל שמקום קרוב ל
  ם. למקומות חמי

  
המשמעות שלהם.  ) יש שינוי מסוים של סדר הצגת הדברים, אבל אין עיוות של3בתשובה (

  זו התשובה הכי טובה שמצאנו עד כה. 
  

ומקומות   the equator. במשפט המקורי לא דיברו על and) נוספת המילה 4בתשובה (
  . equator-אחרים אלא על קרבה של מקומות ל
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10. By combining fantasy and realism in his novels and short stories, author 
Charles Dickens satires British aristocratic snobbery in the 1800s.  

(1) Dickens authors realistic fantasy novels and short stories by combining 
English satires with snobby aristocrats who lived in the nineteenth 
century.  

(2) The English parodies of aristocratic snobbery are seen in Charles 
Dickens' realism-like short stories and fantasy-like novels from the 
1800s. 

(3) In 1800s literature, Charles Dickens fantasizes about British privileged 
snobbery and combines his ideas in a realistic way. 

(4) In his literature, Dickens parodies the snobbery of the nineteenth 
century British aristocrats through his combination of realism and 
fantasy.  

  

  ) 4התשובה הנכונה היא (
  

  הסבר 
  

א אומר בגדול: החלק העיקרי של המשפט  קודם כול חשוב שנבין איך המשפט המקורי בנוי ומה הו
= עשה סאטירות) על הסנוביות של האריסטוקרטיה הבריטית   satireאומר שצ'רלס דיקנס לגלג (

  ואילו ההקדמה למשפט, שמופיעה לפני הפסיק, מסבירה איך הוא עשה זאת. 

  

  ) לוקחת את אוצר המילים שהופיע במשפט המקורי ו"עושה ממנו סלט". 1תשובה (

הכותב צ'רלס דיקנס עשה סאטירות על הסנוביות של האריסטוקרטיה  פט המקורי אמר שהמש
  .הבריטית באמצעות שילוב של פנטזיה וריאליזם

כתב פנטזיה ריאליסטית באמצעות שילוב של סאטירות   צ'רלס דיקנס) אומרת ש1תשובה (
  אנגליות עם אריסטוקרטים סנובים. 

  ! ממש לא אותו דבר

  התשובה נפסלת.
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כלומר, הפוקוס   –לראות ביצירתו של דיקנס    ניתןעל פארודיות אנגליות ש ברת) מד2תשובה (
במקום לחבר בין  ש ב ודיקנס נהיה רק דוגמה למשהו במקום להיות העיקר. כמו כן שימו ל השתנה

) 2רומנים וסיפורים קצרים ששניהם מתאפיינים בשילוב של פנטזיה וריאליזם, בתשובה (
אלה עיוותים של המשמעות שמספיקים   הסיפורים מאופיינים כריאליסטים והרומנים כפנטסטיים.

  לפסילת התשובה כשגויה. 

  

בכתיבתו של  מסוים שבמשפט המקורי מדברת על אלמנט   ,fantasy) לוקחת את המילה 3תשובה (
במקום לדבר על שילוב כמו כן, דיקנס מפנטז.  –והופכת אותה לפועל העיקרי של המשפט  ,דיקנס

 19-של פנטזיה וריאליזם מדובר פה על שילוב רעיונות באופן ריאליסטי. ובמקום שהמאה ה
. כל אחד  19-המאה ה ספרותעל תשמש כתיאור זמן של המשפט כולו, פתאום מדובר פה 

  השילוב של כולם. טח ובטחמהעיוותים האלה מספיק כדי לפסול את התשובה, וב 

  

) כדי  4מאחר שפסלנו את שלוש התשובות הראשונות, אנחנו לא צריכים לקרוא את תשובה (
המשמעות, רק לדעת שהיא מוכרחה להיות נכונה. אבל אם נבחן אותה נראה שאכן אין עיוותים של 

  שינוי של סדר הצגת הדברים.

  

שימו לב: התשובה הנכונה לא חייבת לכלול את כל הפרטים המופיעים במשפט המקורי אם הם 
, אבל הוא היה רחוק מלהיות עיקר  in the 1800sשוליים. כאן, לדוגמה, נשמט תיאור הזמן 

ה בתשובה הנכונה מתוך  המשפט. כמו כן, כותבי השאלות הרבה פעמים ישמיטו מספרים בכוונ
ידיעה שנבחנים נוטים להיתפס על מספרים, כי הם הדבר שהכי קל להם לזהות גם בטקסט הכתוב  

כלומר, הם משתמשים לפעמים במספרים .  , גם אם האנגלית שלהם ברמה נמוכהבאנגלית
  כמלכודות. 
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11. Scientists have found a correspondence between the number of bands found 
on the vertebrae of captive sharks and the lifespan of those sharks. 

(1) A correlation has been found between the number of years a shark in 
captivity lives and the number of rings found on its vertebrae . 

(2) Scientists have yet to determine why sharks in captivity grow a number 
of bands around their vertebrae throughout their lifetime . 

(3) According to scientists, sharks grow a band on their vertebrae for each 
year they spend in captivity.  

(4) The age of sharks can be determined by a careful study of the number 
of rings found on its vertebrae. 

  
  

  ) 1התשובה הנכונה היא (
  

  הסבר 
  

- מספר של משהו ו –המשפט המקורי מספר שמדענים מצאו קשר בין שני דברים 
lifespan.  

  
ידי מילה  -) גם היא מדברת על קשר בין שני דברים, אשר מיוצג בתשובה על1תשובה (
שתי המילים מתחילות באופן  לא סתם .  correspondence – correlation-נרדפת ל

קשר התשובה מדברת על שמראה על הדדיות.  coשתיהן משתמשות בתחילית  –דומה 
 years a shark  – לאלה שהוזכרו במשפט המקורי רק בהיפוך סדר ין דברים דומיםב

lives  מקביל ל-lifespan of sharks ו -number of rings  מקביל ל -number of 
bands .  

  
) אומרת שמדענים עדיין לא הגיעו למסקנה בעוד שהמשפט המקורי אומר לנו  2תשובה (

שהם דווקא כן מצאו משהו. כמו כן, השאלה שמוצגת בהמשך מערבבת בין גורמים 
  שונים במשפט המקורי. 

  
אפשר להגיע אליהן מהמשפט המקורי. נכון שנמצא  -) קופצת למסקנות שאי3תשובה (

אפשר מזה לדעת שזה קשר של -, אבל אי lifespan-לבין ה  bands- קשר בין מספר ה
  אחד לאחד. 

  
אפשר להגיע אליהן מהמשפט המקורי + -) גם היא מגיעה למסקנות שאי4תשובה (

משנה מאוד את הפוקוס. אין כאן תגלית של מדענים בנוגע לקשר שקיים בין שתי 
  האחר.  מסקנה על דבר אחד מהדברלהגיע תופעות אלא טענה שאפשר ל
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12. Initially, it was believed that Apatosaurus was too massive to bear its own 
weight on dry land, so it was theorized that the herbivorous dinosaur must 
have lived partially submerged in water, perhaps in a swamp. 

(1) The herbivorous Apatosaurus was originally too cumbersome to move 
unless it was immersed in water, but it was later able to move about on 
dry land.  

(2) It is now believed that the herbivorous Apatosaurus was initially too 
bulky to move with ease unless his body was at least part of the time in 
water. 

(3) Early on, the plant-eating Apatosaurus dinosaur was assumed to have 
lived partly under water, since it was thought to have been too heavy to 
move on dry land. 

(4) In theory, it would appear that the Apatosaurus dinosaur should have 
been able to move only while under water, however that is not the 
case.  

   

  ) 3(התשובה הנכונה היא 

  הסבר 

ידי התמקדות במילים -גם אם אנחנו לא מבינים את המילים המדעיות הספציפיות, אפשר על
החשובות להבין את הרעיון המרכזי, שהוא: בהתחלה האמינו משהו בנוגע למשהו שנקרא 

Apatosaurus לגביו ולכן פיתחו תיאוריה מסוימת .  

  ר כך השתנה. היה בהתחלה משהו אחד, אבל אח Apatosaurus-) טוענת שה1תשובה (

אלא אם כן היה בהתחלה משהו מסוים  Apatosaurus-) אומרת שכיום מאמינים שה2תשובה (
  . משהו אחר

היה משהו בגלל משהו אחר שחשבו   Apatosaurus- ) אומרת שבהתחלה חשבו שה3תשובה (
  שהוא היה. 

לא  משהו, אבל זההיה אמור להיות  Apatosaurus- ) אומרת שבתיאוריה נראה שה4תשובה (
  נכון. 

שימו לב: הקשרים הלוגיים במשפט המקורי כוללים רצף אירועים וסיבה ותוצאה. לא רק שהם  
) מחליפים את קשר הסיבה והתוצאה בקשר של  4( -) ו1נשמרים רק בתשובה הנכונה, בתשובות ( 

  .) בקשר של תנאי2( -וב ניגוד
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  הבנת הנקרא
  

13. The phrase "are amenable to" (line 6) can be replaced by –  

(1) are necessary for 
(2) can indicate 
(3) can support 
(4) are affected by 

  

  ) 3התשובה הנכונה היא (

  הסבר 

  קרוב לוודאיזוהי שאלת אוצר מילים ששואלת על מילה מאוד גבוהה ונדירה באנגלית, ש
כן, אנחנו יכולים לנסות לנחש מה היא אומרת  - פי-על-. אףמקודם שאנחנו לא מכירים 

מההקשר של המשפט. אם נפשט את המשפט, נראה שמדובר פה על כוכבים שיוצרים  
  חיים.  ______מערכת אקולוגית וסביבת מחיה ש

  
חלקן אין היגיון. מה זה אומר "מושפעות  בכל התשובות פה נכונות דקדוקיות, אבל 

) לא ממש 2)? זה לא נכון לגבי כל דבר? גם "מצביעות על קיום חיים" ( 4מחיים" (
מתחבר עם ההקשר הנוכחי. למה שדבר כזה ייכתב בהקשר של יצירת מערכת אקולוגית 

אולי נצטרך לנחש ), וכאן 3( -) ל1וסביבת מחיה? ההתלבטות האמיתית היא בין (
 . ה של חוסר היכרות קודמת עם המילהבמקר
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14. In paragraph 3, the author brings the example of the campfire in order to –  

(1) show how dips in light can provide us with important information. 
(2) describe how one determines the amount of light a planet receives 
(3) explain the significance a planet's size has on its temperature  
(4) demonstrate how distance affects a planet's temperature. 

 

  ) 4התשובה הנכונה היא (

  הסבר 

מופיעה מיד אחרי משפט שמדבר על חשיבות המרחק בין כוכב לכת   campfire-הדוגמה של ה
)  4הלכת מקבל, אשר משפיעה על הטמפרטורה שלו. תשובה (  לכוכב הנובעת מכמות האור שכוכב

  היא היחידה שעושה את החיבור הנכון בין מרחק לטמפרטורה. 

הדוגמה עצמה מרמזת  גם שימו לב: גם אם המשפט המקדים את הדוגמה קצת מסובך לכם, 
- ו   closeהיותר פשוטות ובסיסיות שימוש במילים באמצעותעל מרחק וטמפרטורה,  פה שמדובר
warm .  

 

15. The word "it" in line 22 refers to the –  

(1) star.  
(2) planet.  
(3) weather. 
(4) radiation.  

  ) 2התשובה הנכונה היא (

  הסבר 

כדי לענות על שאלה שמבקשת מאיתנו לזהות לאיזה שם עצם מתייחס כינוי גוף מסוים, אנחנו  
כינוי הגוף יכול   לפנילא הרבה  צריכים לקרוא את המשפט כולו ולראות איזה שם עצם שמופיע 

)  3שמות העצם שבתשובות (  להתאים לו מבחינת כמות (יחיד או רבים) וסוג (אדם או חיה/חפץ).
בכלל ) מופיע 1כינוי הגוף שעליו נשאלנו ואילו שם העצם שבתשובה ( אחרי) מופיעים רק 4(-ו

  רחוק מדי. –  בפסקה הקודמת
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16. According to the last paragraph, Kepler's every measurement is precious 
because –  

(1) with every measurement we find new planets.  
(2) it teaches us about the relationship between stars and planets. 
(3) the measurements help determine how life is formed in the universe . 
(4) each one teaches us something new about the universe we live in.  

 

  ) 2התשובה הנכונה היא (

  הסבר 

זוהי שאלה  –להרתיע אתכם   גם אם לא הבנתם את אוצר המילים בשאלה, אל תתנו לזה
. קלה, שאינה דורשת הבנה מעמיקה אלא יכולת איתור של מיקום התשובה בטקסט

בדומה לשאלה  שאותנו למשפט השני בפסקה,  ובילותמ  משתמשת שאלההמילים שבהן ה
תוך שימוש הסיבה עצמה מוצגת  .becauseידי שימוש במילה  -מציג את הסיבה על

  ). 2מילים שמופיעות בתשובה (האותן ב
  
 

17. An appropriate title for this text would be –  

(1) Starlight: The Key to Planetary Life 
(2) The Kepler Mission: Goals and Achievements  
(3) Life on other Planets: Is it Possible?  
(4) Exploring the Universe: New Possibilities with Kepler. 

 

  ) 1התשובה הנכונה היא (

  הסבר 

שאלות שדורשות מאיתנו לתת כותרת לקטע עלולות להיות מבלבלות, אבל עוזר לנסות להבין  
בעצמנו מה הדבר העיקרי שהקטע עוסק בו לפני שאנחנו מסתכלים על התשובות המוצעות.  

הדבר שהוא מדבר עליו בעקביות בכל  אבל , Kepler Mission-ה פעמים את מספרמזכיר הטקסט  
 Kepler- אור כוכבים ומה שניתן ללמוד ממנו (בין השאר בזכות האחת מהפסקאות הוא 

Mission ) 1) נראות מפתות, התשובה הנכונה היא (4) ו( 2). לכן, למרות שתשובות.(  
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18. It can be understood from the text that plants –  

(1) often contain toxins which are advertised using bright warning colors 
(2) are important to the development of butterfly wings 
(3) serve as both food supply and pupation sites during a butterfly's life 

cycle 
(4)  have developed specific stratagems to protect themselves from 

butterflies 

  

  ) 3הנכונה היא ( התשובה

  הסבר 

  קשה מכמה סיבות:  שאלו זו
 שואלת בכלליות על הטקסט. היא לא מפנה אותנו לפסקה מסוימת אלא   .א
. כלומר, אנחנו  היא לא שואלת מה נאמר אלא מה אפשר להסיק ממה שנאמר  .ב

 הבנה עמוקה יותר ולא רק איתור של פרט בקטענדרשים ל
   דברים שנכתבו בשני מקומות שונים:בין היא דורשת מאיתנו לחבר   .ג

a. אומר לנו ש, שהמשפט האחרון בפסקה השנייה-caterpillars   אוכלים
 בעיקר עלים של צמחים 

b. המשפט השני בפסקה הרביעית, שאומר לנו שה -larva  מחפשים
pupation sites  בחלקם התחתון של עלים 

שלבי החיים השונים של "במהלך והגדרתם הכללית כ עצם החיבור בין הדברים 
  הוא ההסקה שהשאלה הזאת דורשת מאיתנו.  "הפרפר
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19. According to the text, a butterfly –  

(1) is capable of eating both plants and insects 
(2) has wings that can only be seen when it has metamorphosed into its 

adult stage 
(3) spends all its time wandering in search of food 
(4) is unpalatable to predators because of toxins ingested during its 

caterpillar stage  
 

  ) 4התשובה הנכונה היא (

  הסבר 

  זאת שאלה קשה, משתי סיבות: גם 

 היא אינה מפנה לפסקה מסוימת אלא שואלת על הטקסט כולו.   .א
כל הקטע עוסק בשלבי  הרי  שום מילה שמכוונת אותנו למקום מסוים, כי  היא אינה מכילה  .ב

 החיים של הפרפר. 

בגלל שתי התכונות האלה, אין לנו ברירה אלא להיעזר בתשובות ולראות אם אנחנו מוצאים את  
  מה שנאמר בהן בקטע. 

לרוב אוכלים צמחים אבל יש כאלה   caterpillars-נאמר שה 2במשפט האחרון של פסקה  )1(
 שהם יכולים לאכול את שניהם.נאמר שאוכלים חרקים. לא 

כנפיים מוזכרות בפסקה האחרונה, ומה שנאמר בתשובה סותר את המשפט הראשון בפסקה   )2(
- מחוץ ל שאפשר לראות  ותהכנפיים המיניאטורי בתחילת המשפט מוזכרותהזאת. 

chrysalisלראות אותן רק בשלב האחרון של התפתחות    . כלומר, זה לא נכון שאפשר
 הפרפר. 

- התשובה הזאת סותרת את מה שנכתב במשפט השני של הפסקה הרביעית, שאומר שכשה )3(
larva  ומתחילה לעשות משהו אחר.  מפסיקה לאכולמגיעה לגודלה המלא היא 

מכיוון שפסלנו את כל שלוש התשובות האחרות, זאת מוכרחה להיות התשובה הנכונה,   )4(
. כדי להבין באיזה הקשר  15נמצאת בשורה  unpalatableלמה. המילה אבל בואו נראה  

היא מוזכרת, נקרא את כל המשפט ונראה שהוא אומר דברים דומים מאוד למה שכתוב  
 ).4בתשובה (

  

 



 

 אין להשתמש ללא אישור בכתב  – TopPrep- כל הזכויות שמורות ל  20 ©20
 

20. Which of the following is NOT mentioned as a way in which different 
butterflies protect themselves from predators? 

(1) Many butterflies blend into their surroundings making them hard to 
see. 

(2) A butterfly chrysalis is capable of moving abdominal segments 
quickly. 

(3) Butterflies store toxins from plants they have eaten to make themselves 
unappetizing.  

(4) The chrysalis of certain butterflies produces noises.  
 

  ) 1התשובה הנכונה היא (

  הסבר 

נאמר בקטע על דרכי ההגנה של פרפרים. כדי לפתור   לאבשאלה הזאת אנחנו נדרשים להגיד מה 
  נאמרו.  כןאותה, עלינו לעבור על התשובות ולמצוא שלושה דברים ש

  chrysalis-(זה מה שההפסקה הרביעית משפט האחרון של ) מקבילה למידע שנמצא ב2תשובה (
  עושה כדי להפחיד טורפים).

השלישית ושכבר נתקלנו בו במהלך המענה על  ) מקבילה למידע שמופיע בפסקה 3תשובה (
  השאלה הקודמת.

התזוזה  – הפסקה הרביעית) מקבילה גם היא למידע שנמצא במשפט האחרון של 4תשובה (
  משמיעה צלילים.   abdominal segments-המהירה של ה

  מופיע בטקסט.  לא) היא התשובה שעונה על השאלה איזה מידע 1לכן, תשובה (
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21. According to the last paragraph, which of the following contributes to the 
quick unfolding of a butterfly's wings to its full adult size? 

(1)  their pleated structure 
(2)  rapid cell division 
(3)  absorption of nutrients 
(4)  their placement on the outside of the pupa 

 

  ) 1הנכונה היא (התשובה 

  הסבר 

הפסקה שעוסקת בכנפיים היא הפסקה האחרונה בטקסט. המשפט הרלוונטי למענה על  
השאלה הזאת הוא המשפט האחרון, ואנחנו יודעים את זה כי הוא משתמש במילה 

unfolded  שמקבילה למילהunfolding  המשפט  בשאלה עצמה. ברגע שבודדנו את
הוא  שמופיע הן בתשובות והן במשפט הזההיחיד , ברור לנו שהדבר שעונה על השאלה

  . pleated- , שמתואר כהכנפיים המבנה של
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22. A suitable title for this text could be –  

(1) From Eggs to Mature Adults: A Butterfly's Four Cycles 
(2) From Ants to Butterflies: Insects That Undergo Metamorphosis 
(3) Larva and Pupa: Two Stages in a Butterfly's Life Cycle 
(4) Butterflies: Herbivorous or Entomophagous? 

  

  ) 3התשובה הנכונה היא (

  הסבר 

לפני שאנחנו ניגשים לתשובות, כדאי שנברר עם עצמנו במה עוסק הקטע, אחרת התשובות  
  עלולות לבלבל אותנו.  

  
  כפי שראינו, הקטע כולו עוסק בשלבי ההתפתחות השונים של הפרפר. 

  
) מדברת על עוד חרקים שעוברים תהליך דומה לזה של פרפרים, אבל חרקים אחרים 2תשובה (

בשאר  ואין פירוט עליהםקדמה שמטרתה הייתה ליצור רקע לדיון בפרפרים הוזכרו כבדרך אגב בה
  הקטע.

  
) נטפלת לפרט מאוד שולי בקשר לפרפרים, שמוזכר רק במשפט האחרון של הפסקה  4תשובה (

  היא ממש לא משקפת את מה שכלל הטקסט מדבר עליו. כלומר, . השנייה
  

ל שלבי ההתפתחות של הפרפרים. אמנם  מדברות עאכן ששתיהן , )3(-) ו 1נשארנו עם תשובות (
שלבי התפתחות, אבל שימו לב   4לנו שפרפרים עוברים הקטע אומר ) מפתה, כי 1תשובה (

ושהוא מסתיים כשהפרפר    –הביצה  –רק בשם את שלב ההתפתחות הראשון שהטקסט מזכיר 
 larva/caterpillar –. כלומר, ההתמקדות היא בשני השלבים האמצעיים pupa-עדיין בשלב ה

  ).3, התשובה הנכונה היא (פיכך). ל5-ו  4(פסקאות  pupa-) ו4ותחילת   3, 2(פסקאות  
  


