Sentence Completions

מבוא
בשאלות השלמת משפטים אנו מתבקשים להשלים משפט שבו חסרה מילה או ביטוי על ידי אחת מארבע
אפשרויות נתונות .בכל פרק אנגלית יש  8שאלות מסוג זה.
הזמן המומלץ לתרגול מקבץ השלמת משפטים הוא  3-2דקות.
אין שיטה אחת ספציפית לפתרון השאלות .עם זאת ,על מנת לפתור את השאלה נכונה יש לשים לב למלים
היכולות לרמז על אופי התשובה הנכונה ,כמו מילות ניגוד ,הוספה וכו' ,כדוגמת המלים הבאות:
מילות ניגוד:
But, even though, in contrast, although, despite, however, conversely, on the other hand,
nevertheless
מילות הוספה:
In addition, and, also, as well as, furthermore, likewise, moreover, similarly
מילות סיבה ותוצאה:
Because, as a result, consequently, for this reason, for this purpose, hence, otherwise, so then,
subsequently, therefore, thus
שאלות לדוגמה
Although my three-day vacation in Greece was ________ , I did get to see many of the
major archeological sites.

(4) grief

(3) long

(2) little

(1) brief

פתרון
( - brief )1קצר
( - little )2קטן
( - long )3ארוך
( - grief )4צער
תרגום המשפט" :למרות שהחופשה בת שלושת הימים שלי ביוון הייתה קצרה ,הספקתי לראות הרבה

1.

מהאתרים הארכיאולוגים העיקריים" .יש לשים לב למילה ( althoughלמרות) ,המרמזת על יחס של ניגוד
בין אופי החופשה לבין העובדה כי נצפו הרבה אתרים.
התשובה הנכונה היא (.)1

He was fired from his job for being insolent, ________ , and generally difficult to work

2.

with.

(4) tragic

(3) impending

(2) happy

(1) slothful

פתרון
( - slothful )1עצלן ,בטלן
( - happy )2שמח
( - impending )3עומד להתרחש
( - tragic )4טרגי
תרגום המשפט" :הוא פוטר מעבודתו עקב היותו חצוף ,עצלן ,ובאופן כללי אדם שקשה לעבוד איתו".
באופן כללי ,נוכל להסיק כי עלינו להציב בתור המילה החסרה מילה בעלת אופי שלילי (המשפט מתאר
תכונות שבגללן פוטר העובד ,כמו קושי לעבוד איתו וחוצפה ,והמילה החסרה היא אחת מהתכונות
הנמנות) .כמו כן ,גם אם איננו יודעים את פירוש כל התשובות האפשרויות ,נוכל לצמצם את האפשרויות על
ידי פסילת תשובות שאת פירושיהן אנו כן יודעים .למשל ,המלים  happyו tragic -הן מלים ידועות יותר
ולכן נוכל להסיק כי הן אינן מתאימות למשמעות המשפט.
התשובה הנכונה היא (.)1

