השלמת משפטים
מבוא
בשאלות השלמת משפטים אנו מתבקשים להשלים משפט שבו חסרים מילה או ביטוי על ידי אחת מארבע
אפשרויות נתונות .בכל פרק אנגלית יש  8שאלות מסוג זה.
הזמן המומלץ לתרגול מקבץ השלמת משפטים הוא  3דקות.
אין שיטה אחת ספציפית לפתרון השאלות .עם זאת ,על מנת לפתור את השאלה נכונה יש לשים לב
למילים היכולות לרמז על אופי התשובה הנכונה ,כמו מילות ניגוד ,הוספה וכו' ,כדוגמת המילים הבאות:

מילות ניגוד:

But, yet, however, while, even though, although, though, in contrast, on the contrary,
despite, conversely, on the other hand, nevertheless.

מילות הוספה:

In addition, and, also, as well as, furthermore, likewise, moreover, similarly.

מילות סיבה ותוצאה:

Since, because, due to, as, seeing as, as a result of, consequently, in consequence, for
this reason, for this purpose, hence, so then, subsequently, therefore, thus.

רשימה מפורטת ומקיפה עוד יותר ניתן למצוא גם במילון האנגלית ,תחת "מילות קישור".

שאלות לדוגמה
Although the criminal had good lawyers, the trial was _____, since there was
a lot of solid evidence against him.
(4) grief

(3) long

(2) little

1.

(1) brief

פתרון
()1
()2
()3
()4

 – briefקצר
 – littleקטן
 – longארוך
 – griefצער

תרגום המשפט :אף שהיו לפושע עורכי דין טובים ,המשפט היה קצר ,כיוון שהיו נגדו הרבה הוכחות
מוצקות.
יש לשים לב למילה ( althoughאף ש ,-למרות) ,המרמזת על יחס של ניגוד בין טיבם של עורכי הדין של
הפושע לבין העובדה כי המשפט נגמר במהירות ולחובתו.
התשובה הנכונה היא (.)1
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The employee was fired from his job for being insolent, _____, and
generally difficult to work with.
(4) tragic

(3) slothful

(2) happy

2.

(1) delightful

פתרון
 – delightfulמהנה ,מקסים ,גורם לעונג
 – happyשמח
 – slothfulעצלן ,בטלן
 – tragicטרגי

()1
()2
()3
()4

תרגום המשפט :העובד פוטר מעבודתו עקב היותו חצוף ,עצלן ,ובאופן כללי אדם שקשה לעבוד אתו.
באופן כללי ,נוכל להסיק כי עלינו להציב בתור המילה החסרה מילה בעלת אופי שלילי (המשפט מתאר
תכונות שבגללן פוטר העובד ,כמו קושי לעבוד אתו וחוצפה ,והמילה החסרה היא אחת מהתכונות הנמנות
– מכאן שהיא אמורה להוסיף תכונה שלילית נוספת) .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,
המילים  happyו tragic-הן מילים ידועות יותר ,ולגביהן נוכל להסיק כי הן אינן מתאימות למשמעות
המשפט .בתוך המילה  delightfulנוכל לזהות את המילה ( delightתענוג) ,כך שגם אם לא הכרנו אותה
בעבר נוכל להסיק כי היא בעלת קונוטציה חיובית.
התשובה הנכונה היא (.)3

Stamp collecting used to be a popular _____, but in recent years it has gone out of
style.
(4) sign

(3) agent

(2) hobby

3.

(1) gift

פתרון
()1
()2
()3
()4

 - giftמתנה
 - hobbyתחביב
 - agentסוכן
 – signשלט; סימן

תרגום המשפט :איסוף בולים היה בעבר תחביב פופולארי ,אך בשנים האחרונות הוא יצא מהאופנה.
גם אם איננו בטוחים במשמעות המושג  ,“stamp collectingˮהסיומת  -ingמצביעה על כך שמדובר
בפעולה מסוימת .אם כן ,התשובה הנכונה צריכה להיות משהו שמבצעים אותו (למשל תחביב ,מנהג ,טקס,
הרגל וכד') .לפי זאת ,נוכל לפסול את התשובות האחרות - gift )1( :מתנה היא חפץ דומם- agent )3( ,
סוכן הוא תפקיד המבצע אדם או גורם מסוים ו – sign )4(-שלט הוא חפץ דומם וסימן הוא רעיון מופשט.
רק  ,hobbyתחביב ,הוא משהו שעוסקים בו.
התשובה הנכונה היא (.)2
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Dolphins are considered to be highly intelligent because of their problem-solving
abilities as well as their communication _____.
(4) pills

(3) bills

(2) thrills

4.

(1) skills

פתרון
()1
()2
()3
()4

 - skillsכישורים
 - thrillsריגושים
 - billsהצעת חוק; חשבון; שטר
 - pillsגלולות

תרגום המשפט :דולפינים נחשבים למאוד אינטליגנטים בגלל יכולות פתרון הבעיות שלהם ,כמו גם בגלל
כישורי התקשורת שלהם.
גם אם לא ידועה לנו משמעות המילה  ,communicationאנחנו יכולים להיעזר בצירוף “as well asˮ
כדי לפתור את השאלה .אם הדולפינים נחשבים לאינטליגנטים בגלל " ,Xכמו גם  ,"Yברור לנו ש X-וY-
צריכים להיות דומים באופן כלשהו .אם נתמקד במילה ( abilitiesיכולותיהם של הדולפינים) ,נצטרך רק
למצוא לה מקבילה בין התשובות – רק ( skillsכישורים) מקבילה לה במשמעותה.
התשובה הנכונה היא (.)1

_____ rising oil prices, the price of flight tickets is also going up, as planes use

plenty of oil.

(4) Due to

(3) Despite of

(2) Discouraging the

5.

(1) Distanced from

פתרון
()1
()2
()3
()4

 – Distanced fromמרוחק מ ,-מורחק מ-
 – Discouraging theמניא את
 - Despite ofלמרות
ֵ – Due toע ֶקב ,בגלל

תרגום המשפט :עקב העלייה במחירי הדלק ,עולה גם מחירם של כרטיסי הטיסות ,כיוון שמטוסים צורכים
דלק רב.
המשפט נפתח במילה החסרה ,ומקריאתו אנו מבינים כי עלינו למצוא השלמה היוצרת קשר של סיבה
ותוצאה :הקשר בין מחירי דלק ובין כרטיסי הטיסות נקבע בסוף המשפט – מטוסים צורכים דלק רב.
לכן אם המחירים של שני הגורמים עולים ,מדובר בקשר סיבתי ישיר שבו  Xנובע מ .Y-אם כן ,הקשר
אינו יכול להיות קשר של ניגוד כפי שנוצר מתשובות ( )2ו ,)3(-ואילו תשובה ( )1אינה מקיימת את הקשר
הישיר שאמור להיווצר ,אלא שהיא מציגה מצב שבו העלייה של מחירי כרטיסי הטיסות מנותקת מהעלייה
במחירי הדלק (מצב שאינו הגיוני לפי המשך המשפט).
התשובה הנכונה היא (.)4
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אף על פי שהסקה מתוך הקשר היא כלי שימושי שיקל עלינו מאוד בפתרון השאלות האלו ,הן מבוססות
בעיקר על אוצר מילים נרחב .היכרות עם כמה שיותר מילים תקל על המענה בסעיף זה ותתרום גם בשאר
סעיפי פרק האנגלית ,על כן מומלץ להשקיע גם בלמידת מילים כהכנה לפרקים אלה .שימו לב כי המילון
מחולק לקטגוריות נוחות ללמידה :בנוסף לחלוקתן של חלק מהמילים על פי רמות קושי (מרמה בסיסית
ועד רמה קשה) ,מילים רבות גם מופיעות לפי קטגוריות תוכן שאליהן הן משתייכות (כמו מאכלים ובישול,
מרחב ומקום ,ורגשות ומילות תיאור) .חלוקה זו נועדה להקל על הלמידה על ידי שיוכן של מילים
לקטגוריות נוחות להגדרה .כך גם יהיה קל יותר להגדיר את תפקידן בעת הקריאה.

סוף שיעור – בהצלחה בתרגול!
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