
 

 

Unit 1- answers 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
לנהל את חובן  אינן מסוגלותדינות אשר מרן מוניטארית בין לאומית עוזרת לק .1

 .הכספי
 (.1התשובה הנכונה היא )

 unable- לא מסוגל 
unwilling-  מוכןלא 

 
 

 .מזיקותסביבתיות  לתהליך עיור מהיר יש השלכות .2
 (. 2התשובה הנכונה היא )

detrimental- מזיק, פוגע 
implications- השלכות 
mandatory- חובה 

dawning- זורח 
 
 

 לאומית.-שיטת המסחר הבין צמיחתההפחתה בעלות התחבורה תרמה ל .3
 (.1התשובה הנכונה היא )

Reduction- הפחתה 
contributed- תרם 

growth- הצמיחה, גדיל 
meaning- משמעות 
decrease- הפחתה, ירידה 

importance- חשיבות 
 
 

חוזה על מנת להבטיח שעסקה תהיה מועילה  הסדירשתי חברות מוכרחות ל .4
 הדדית.

 (.1התשובה הנכונה היא )
negotiate- להסדיר, לנהל משא ומתן 

mutual- הדדי 
beneficial-  ,מיטיבמועיל 
advance- התקדמות, קידום 

neglect- להזניח, לשכוח 
finish- לסיים 

 
 
 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(1) 
(2) 
(2) 

 



 

 

 כוונותיו הטובות, הוא לא היה מישהו שאפשר לסמוך עליו. למרות .5
 (.3התשובה הנכונה היא )

Despite- למרות 
Due to- בשל 

Although- אף על פי ש- 
Since- מאז 

 
 
שלה לבוחריה או שאנשים לא יצביעו  ההבטחותמפלגת שלטון חייבת לקיים את  .6

 למפלגה בבחירות עתידיות.
 (.1התשובה הנכונה היא )

Party- מפלגה 
constituents- .בוחרים, מרכיבים 

election- בחירות 
commitments- התחייבויות 

deals- עסקאות 
arguments- טיעונים 
aspirations- שאיפות 

 
 

את הסיכוי של נשים להיכנס  המפחיתהגלולה למניעת הריון היא אמצעי מניעה  .7
 להריון.

 (.2התשובה הנכונה היא )
contraceptive- אמצעי מניעה 

increases- מגדיל, מעלה 
reduces- מפחית, מקטין 
induces- גורם, מניע 

aids- עוזר 
  

 
יהיה לי מספיק כסף לשלם מקדמה על  בסופו של דבראם אחסוך כסף כל שבוע,  .8

 הדירה.
 (.  2היא ) התשובה הנכונה

hopefully- בתקווה 
deposit- מקדמה\להפקיד 

gradually- בהדרגה 
eventually- בסופו של דבר 

surely- לבטח 
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את המצעים שלהם לאחר שהיו חולים, על  מחליפיםלעיתים קרובות אנשים  .1

 במחלה.שוב מנת להימנע מלהידבק 
 (.1היא )התשובה הנכונה 

sheets- מצעים 
avoid- להימנע 

contracting- קבלה של מחלה, כיווץ 
redo- לעשות מחדש 
fold- קיפול 

 
 
 הטוב ביותר לבגרות של מישהו. מדדגיל הוא לא ה .2

 (.2התשובה הנכונה היא )
indication- מדד, סימן 

maturity- בגרות, בשלות 
 
 

 שמיזוג האוויר פעל לכולם עדיין היה חם. אף על פי .3
 (.2התשובה הנכונה היא )

 Although- אף על פי ש- 
Despite – למרות 

 
 

ממחלוקות, לעיתים קרובות מפלגות פוליטיות בוחרות  להימנעעל מנת  .4
 בנושאים טעונים רגשית. בפשרה

 (.1התשובה הנכונה היא )
 controversy- מחלוקת, ויכוח 

middle ground- דרך ביניים, פשרה בין שתי דעות מנוגדות 
avoid- להימנע 

exaggerate- הגזמה 
 
 

 על קבלה לאוניברסיטה ברחבי העולם ממשיכה להתעצם. תחרותה .5
 (.1התשובה הנכונה היא )

competition- תחרות 
acceptance- קבלה, התקבלות 

intensify to- להתעצם 
intensity- עצמה 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

(1) 
(2) 
(2) 
(1) 
(1) 

6 
7 
8 

(1) 
(3) 
(4) 

 



 

 

 
 

פידל קסטרו, נשיא קובה הנהיג את ההפיכה של קובה לרפובליקה  .6
 בעלת מפלגה אחת. סוציאליסטית

 (.1התשובה הנכונה היא )
Transformation- שינוי, הפיכה 

socialist- סוציאליסטי 
integrated- משולב, מאוחד 

severe- חמור 
titan- .טיטאן, ענק 

 
 

 .ההרצאותדיון במהלך  רעורתפקיד חשוב של מרצה באוניברסיטה הוא ל .7
 (.3התשובה הנכונה היא )

stimulate- לעורר, לגרות 
debate- מחלוקת, דיון 

lectures- הרצאות 
coagulate- להקריש, להקפיא 

simulate- לדמות 
articulate- לבטא בבהירות 

 
 שאלות מהמידע שניתן לגביו. נסחמדד טוב להבנה של נושא היא היכולת ל .8

 (.4) התשובה הנכונה היא
formulate- לנסח, לפתח 

inform- ליידע 
align- ליישר, לסדר בשורה 
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על התעשייה  משמעותיתבטכנולוגיית הלייזר הייתה השפעה  לחידושים .1
 .הרפואית

 (. 4התשובה הנכונה היא )
Advance- חידוש, התקדמות 

Significant- משמעותי, חשוב 
savvy- הבנה, תבונה 

serene- שלווה, רוגע 
neutral- ניטרלי 

 
 

ית על חיצונ התערבותאנשים המכורים לסמים מרדימים לעיתים קרובות זקוקים ל .2
 שלהם בסם. התלותמנת להתגבר על 

 (. 1התשובה הנכונה היא )
narcotics- חומרים מרדימים ומשככי כאבים 

intervention- התערבות 
reliance- תלות 

measures- צעדים 
invention- המצאות 

permission- ררשות, אישו 
 
 

אדם מאד -כיוון שהיא בן מתרגזתבכל פעם שהיא עדה להפרת זכויות אדם היא  .3
 רגיש.

 (. 4התשובה הנכונה היא )
violation- הפרה 
enraged- כועס, מתמלא חמה 
sensitive- רגיש 
satisfied- מרוצה 
engulfed- לבלוע, להטביע 

applied- שימושי, מעשי 
 
 

 הזדמנויות כאשר הן מופיעות. תפוסאתה מוכרח ל .4
 (.1התשובה הנכונה היא )

Seize- מהר ולנצללתפוס, ל 
sneeze- להתעטש 

squeeze- לסחוט / להידחק 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

(4) 
(1) 
(4) 
(1) 
(1) 

6 
7 
8 

(2) 
(3) 
(1) 

 



 

 

 
 

פעלים בזמנים להטות איך  לשנןהדבר הקשה ביותר בלימוד שפה חדשה הוא  .5
 שונים.

 (.  1התשובה הנכונה היא )
memorizing- פה-שינון, זכירה בעל 

cojugate- להטות פעלים 
tenses- זמנים שונים בדקדוק 

sequence- רצף 
 

 
 מדי. בצורה חזקהניסיתי לפתוח את החלון אך הוא היה סגור  .6

 (.2התשובה הנכונה היא )
firmly- בצורה תקיפה, יציבה, איתנה 

barely- בקושי, בצמצום 
finally- לבסוף 

 
 

 להשיג עבודה קודר.הפוטניאל בלי תעודת בגרות  .7
 (.3התדובה הנכונה היא )

prospect- תקווה 
grim-קודר, נורא 

potential- פוטנציאל, יכולת 
passion- תשוקה, להט 

 
 

 הסכם שכירות להגן על זכויותיהם של השוכר ושל המשכיר דירה. של המטרה .8
 (.1התשובה הנכונה היא )

tenancy- תקופת השכירות 
purpose- מטרה 
related- קרוב, קשור 

positioned- ממוקם, מוצב 
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 על החלון הגנו על הדיירים מפני פורצים. הסורגים .1
 (. 1התשובה הנכונה היא )

bars- סורגים 
inhabitants- .דיירים, תושבים 

burglars- פורצים 
drapes- וילונות 

ornaments- קישוטים 
shades- צללים / גוונים 

 
 

 שבוע הבא לקפה. להיפגשאנחנו מתכננים  .2
 (. 2התשובה הנכונה היא )

 
 
 בבעיות כשתנסה לפתור שאלות מסוימות. להיתקלכשתיבחן אתה עלול  .3

 (. 2התשובה הנכונה היא )
encounter- להיתקל, להיפגש 

meet- לפגוש, להיפגש עם מישהו 
attract- למשוך 

dissolve- להתמוסס, להיעלם 
 
 

 בעיצוב אתר האינטרנט שלו. עזרהמעט  יעריךהוא  .4
 (. 1התשובה הנכונה היא )

appreciate- יעריך 
assistance- עזרה 

assets- נכסים 
influence- השפעה 

mediation- תיווך 
 
 

 פיתוח של יכולות גרעיניות. מניעתהאו"ם כנגד התחמשות מכוונת כלפי אמנת  .5
 (. 1התשובה הנכונה היא )

preventing- מניעה 
creating- יצירה 

protecting- הגנה 
selecting- בחירה 

 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

(1) 
(2) 
(2) 
(1) 
(1) 

6 
7 
8 

(1) 
(2) 
(1) 

 



 

 

 !מתישללמוד באוניברסיטה ולהתכונן לבחינות זה  .6
 (.  1התשובה הנכונה היא )

exhausting- מתיש 
stifling- מחניק 

motivating- ממריץ 
debilitating-  מחליש 

 
 

 .לבן לובשיםביום כיפור אנשים בדרך כלל  .7
 (.2ה הנכונה היא )התשוב

           wear- לובש 
           where- איפה 
           were- היו 
           weary- עייף, יגע 

 
 

ראשי ממשלה בעשרים ושבע השנים לאחר עצמאותה של גאנה, שלושה עשר  .8
 .נרצחו

 (. 1התשובה הנכונה היא )
assassinated- .נרצחו, התנקשו בחייהם 
indoctrinated- להטיף, לעשות שטיפת מוח 

inebriated- שיכור 
exalted- במצב רוח מרומם 
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 בספרים. עמוסיםבספרייה המרכזית יש מדפים  .1
 (. 1התשובה הנכונה היא )

stacked- עמוס, מלא מאד 
shuffled- מעורבב 

delighted-  רמון, שמחשבע 
 
 

 תחושתשנים, ורבים מאמינים כי הוא איבד את  50לאיחוד האירופאי ימלאו  .2
 הכיוון שלו.

 (.4התשובה הנכונה היא )
sense- חוש, תחושה 
place- מקום 

structure- מבנה 
 
 

שהעולם עומד בפני מחסור בכוח ושהסמכות אוזלת  מאמיניםפוליטיקאים   .3
 ממוסדות בין לאומיים.

 (.1נה היא )התשובה הנכו
deficiancy- מחסור 

drained- נשאב, אוזל 
believe- להאמין 

concieve- להבין, להגות רעיון 
deceive- להונות, לרמות 
scheme- מזימה 

 
 

 טקסט היא יכולת חיונית הנדרשת להצלחה בבחינה. הביןלהיכולת  .4
 (.1התשובה הנכונה היא )

comprehend- להבין 
crucial- חיוני, מכריע 

contradict- לסתור 
conceal- להסוות 

 
 

 לשינוי ברור או מיידי במדיניות החוץ הסובייטית. הביאמותו של סטאלין לא  .5
 (. 1התשובה הנכונה היא )

obvious- ברור 
brought- הביא 
caught- תפס 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

)1) 
(4) 
(1) 
(1) 

(1) 

6 
7 
8 

 

(3) 
(3) 
(3) 

 



 

 

 
 

 חופש קשה למדידה ולהגדרה. המושג .6
 (. 3התשובה הנכונה היא )

concept- רעיון, מושג 
define- הגדירל 

measure- למדוד / צעד 
depth- עומק 

way- דרך 
desire- רצון / תשוקה 

 
 

 אותו מבין שאר חבריו. הבליטההעבודה שהיה כהה גבוה ונאה  .7
 (.3התשובה הנכונה היא )

stand out- לבלוט 
grow- לגדול 

stood out- בלט 
come- בא 

 
 

השתמשו , המלחמה הקרה הסתיימה לפני שרוסיה או ארה"ב למרבה המזל .8
 הגרעיני שלהן. הנשק במשהו ממחסן

 (. 3התשובה הנכונה היא )
fortunately- למרבה המזל 

arsenal- מחסן נשק 
unfortunately- למרבה הצער 

notwithstanding- בכל זאת, למרות 
nevertheless- אף על פי כן 
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 דרךמחזור המים בכדור הארץ מתחיל עם הפיכתם של מים מנוזל לגז  .1
 האטמוספרה.

 (. 4התשובה הנכונה היא )
through- דרך, מבעד 

conversion- המרה 
condensation- וזלעיבוי, הפיכה של גז לנ 

evaporation- התאיידות, הפיכה של נוזל לגז 
hallucination- הזיה 
atmosphere- אטמוספרה / אווירה 

 
 

 על האספקה הנותרת. לעימותיםחוסר במים מתוקים עלול לגרום  .2
 (. 4התשובה הנכונה היא )

scarcity- חוסר, צמצום 
conflicts- עימותים, חיכוכים 

celebrations- חגיגות 
disasters- אסונות 
hazards- סכנות 

 
 

שלו הייתה  והפרווההיא ידעה שהכלב היה בריא כיוון שהשיניים שלו היו חזקות  .3
 מבריקה.

 (. 4התשובה הנכונה היא )
coat- פרווה של בע"ח, מעיל, כיסוי 

leash- רצועה 
ball- כדור 

muzzle- חרטום, אף של בעלי חיים 
 
 

 דול והאדום שלהם.הג האףליצנים ידועים בקרב הילדים בגלל  .4
 (. 4התשובה הנכונה היא )

nose- אף 
costume- תחפושת 

nozzle- זרבובית 
knows- יודע 

 
 
 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

4)) 
(4) 
(4) 
(4) 
(3) 

6 
7 
8 

(4) 
(3) 
(2) 

 



 

 

תלמידים חרוצים על פני  מעדיפיםלמרות שמניאים אותם מכך, מורים לעיתים  .5
 אלו המפריעים לכיתה.
 (. 3התשובה הנכונה היא )

discouraged- מרפה את ידיו, מניא אותו 
favor- ד, מעדיףאוה 

disrupt- מפריע 
flavor- טעם 
savor- טעם / להתענג 

control- שליטה 
 
 

את הפסקה  למחוקאת הדואר האלקטרוני שכתבתי, החלטתי  שסקרתילאחר  .6
 השנייה לפני ששלחתי את הדואר לחברי.

 (. 4התשובה הנכונה היא )
reviewed- סקר, קרא שנית 

delete- מחיקה 
paragraph- פסקה 

deplete- לכלות, לרוקן 
deceive- להונות 

detail- פרט 
 
 

 המקרר הכרחי על מנת להבטיח שהמוצרים יישארו קרירים. .7
 (.  3התשובה הנכונה היא )

necessary- הכרחי, חיוני 
safe- בטוח 
dry- יבש 

cool- קריר 
clean- קר 

 
 

 אות הוקרה בשל תרומתה לקהילה. הוענקלפעילה החברתית  .8
 . (2התשובה הנכונה היא )

activist- פעיל 
awarded- העניקו לו 
deluded- הולך שולל, רומה 
awaited- המתין 

accustomed- מורגל, התרגל 
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ברווחים של בעלי  פוגעיםענקי זיכיונות אמריקאיים שנפתחו בקהילות כפריות  .1

 חנויות קטנות, מקומיות.
 (. 3התשובה הנכונה היא )

franchise- זיכיון 
rural- פרי, חקלאי כ 

impact- פגיעה, השפעה 
local- מקומי 

intact- שלם, ללא פגע 
exact- מדויק 

fact-עובדה 
 
 

הרווחת על בלונדיניות היא שהן פחות אינטליגנטיות מחברותיהן  הדעה הקדומה .2
 הברונטיות.

 (. 2התשובה הנכונה היא )
stereotype- דעה קדומה, סטריאוטיפ 

counterpart- עמית, בן זוג 
stereo- מערכת סטריאו 
stripe- רצועה 
stick- מקל 

 
 

 העלייה בזמינות הערוצים, עדיין אין הרבה מה לראות בטלוויזיה. למרות .3
 (. 4התשובה הנכונה היא )

Despite- .למרות. יש לבחור בתשובה המבטאת קשר של ניגוד 
Nonetheless- בכל זאת 

Nevertheless- אף על פי כן 
Since- מאז 

 
 

 את הכתב מלדווח את האמת. הניאורצח לא איומי  .4
 (. 2התשובה הנכונה היא )

dissuade- להניא 
disembark- להנחית / לרדת מאוניה 

discover- לגלות 
dismantle- לפרק 

 
 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

)3) 
(2) 
(4) 

(2) 
(4) 

6 
7 
8 

(2) 
(3) 
(3) 

 



 

 

בתרבויות מסוימות לגברים מותר לשאת שתי נשים, אבל ברוב המדינות  .5
 הוא לא חוקי. ריבוי נשיםהמתועשות 

 (. 4)התשובה הנכונה היא 
industrialized- מתועש 

bigamy- נישואים לשתי נשים, ביגמיה 
taxidermy-  פחלוץ 

trigonometry- טריגונומטריה, ענף מתמטי 
 
 

נשק  הברחותהקהילייה הבין לאומית שוקלת האם חיילי נאט"ו יכולים למנוע  .6
 בעזה.

 (.2התשובה הנכונה היא )
considering- שוקל, לוקח בחשבון 
smuggling- הברחות 

juggling- לבצע להטוטי זריזות ידיים 
grudging- לנטור טינה 
slinging- להטיל, לזרוק / לתלות 

 
 

 היפה ביותר של השנה. העונההיא חושבת שהסתיו הוא  .7
 (. 3התשובה הנכונה היא )

season- עונה 
session- ישיבה, פגישה 
reason- סיבה / הגיון 

treason- בגידה 
 
 

על העצים משנים את צבעם מירוק לגוונים יפים של כתום  עליםהבמהלך הסתיו,  .8
 ואדום.

 (. 3התשובה הנכונה )
autumn- סתיו 

wrap- עטף , כיסה 
shades- גוונים 

leaks- דולף, נוזל 
leafs-  עלים 

lease- השכרה 
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 .רווחיםסדר העדיפות העיקרי של תאגידים הוא להגדיל  .1
 (. 2התשובה הנכונה היא )

key- עיקרי, ראשי 
corporations- תאגידים, חברות 

profits- רווחים 
proxy- ייפוי כוח 

prophets- נביאים 
puppets- בובות, מריונטות 

 
 

 ההגיוני של הכבישים. הארגוןמרכיב חשוב של תכנון עירוני יעיל הוא  .2
 (. 1התשובה הנכונה היא )

component- מרכיב 
effective- יעיל 

urban- עירוני 
organization-  סידור, ארגון 

roadways- כבישים 
simulation- הדמיה 
ratification- אישור 

maintenance- אחזקה 
 
 

 יש לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופנוע. כאמצעי בטיחות .3
 (. 2התשובה הנכונה היא )

precaution- אמצעי זהירות 
motorbike- אופנוע 

premonition- הרגשה מראש, התרעה 
pause- הפסקה 
preset- לערוך מראש 

 
 

לחברתו כיוון שהיה בטוח שהוא רוצה להיות איתה  להציע נישואיםהוא תכנן  .4
 לנצח.

 (. 3התשובה הנכונה היא )
propose- להציע, להציע נישואים 
suppose- להניח 
oppose- להתנגד 
dispose- לפרוס, לערוך כוחות 

 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(2) 
(1) 
(3) 

 
 



 

 

 , סאדאם חוסיין הוצא להורג בשל פשעיו כנגד האנושות.בסופו של דבר .5
 (. 1התשובה הנכונה היא )

Eventually- בסופו של דבר 
Respectfully- בהערכה 

Conveniently-  באופן נוח 
Additionally- בנוסף 

 
 

על מנת שניתן יהיה  מורכביםהרהיטים שנרכשו ב"איקאה" צריכים להיות  .6
 להשתמש בהם.

 (. 2התשובה הנכונה היא )
assembled- מורכב 

remembered- שזכרו אותו 
dissembled- להסוות, להתחפש 

dismembered- לבתר, לחלק 
 
 

 יתר על המידה. ופעלתנייםלשחק  גורים בדרך כלל אוהבים .7
 (. 1התשובה הנכונה היא )

playful- עליז, אוהב לשחק 
hyperactive- היפראקטיבי, פעיל מדי 

hypertension- יתר לחץ 
hygienic- היגייני  
hopeful- מלא תקווה 

 
 

 .חיסורמתמטיקה בסיסית מורכבת מחיבור ו .8
 (. 3התשובה הנכונה היא )

consists- מורכבת בנויה מ- 
addition- תוספת, חיבור 

subtraction- חיסור 
multiplication- הכפלה 

division- חילוק 
fraction- שבר 
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משקיעת השמש ועד לשקיעתה  צמיםביום כיפור, יום של חרטה, אנשים יהודים  .1
 למחרת.

 (. 2התשובה הנכונה היא )
atonement- כפרה, חרטה 

fast- צום 
fat- שמן 

feast- משתה 
feat- המבצע, מעשה גבור 

 
 
 שלה ידעתי שאני אחשוב שהיא מהממת. התיאורלפי  .2

 (. 4התשובה הנכונה היא)
description- תיאור 

gorgeous- מהממם, משגע 
prescription- מרשם 
disposition- נטייה / זיקה 

decision- החלטה 
 
 

הבאה בסרט כיוון שלשם כך נדרש לנסוע  הסצנההשחקן היה נרגש לצלם את  .3
 לאוסטרליה.

 (.3הנכונה היא ) התשובה
 scene- סצנה 

required- דרוש 
steam- קיטור, אדים 
seen- נראה, נצפה 

stream- לזרם, נח 
 

 
 כדי למחות על ההעלאה בשכר הלימוד של האוניברסיטה. הפגינוהסטודנטים  .4

 (.4התשובה הנכונה היא )
demonstrations- הפגנות 

tuition- שכר לימוד 
celebrations- חגיגות 

parties- מסיבות / מפלגות 
funerals- לוויות 

 
 

 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

 
 

(2) 
(2) 
(3) 

 



 

 

 להצלת חיים. חיוניתתגובה בזמן הנכון של אמבולנסים לקריאות חירום היא  .5
 (. 3התשובה הנכונה היא )

timely- בזמן הנכון, מתוזמן היטב 
critical- קריטי, חיוני 

comical- קומי, מצחיק 
threatening- מאיים 

inevitable- בלתי נמנע 
 
 

 קפוא פה. את החלון! סגור .6
 (.2התשובה הנכונה היא )

close- סגור 
clothes- בגדים 

open- פתוח 
destroy- להשמיד 

 
 

 .הפסקת אשללבנון ולישראל בבקשה להכריז על  פנההאו"ם  .7
 (. 2התשובה הנכונה )

appealed- ביקש, פנה 
cease fire- הפסקת אש, חדל אש 

seize- לתפוס, למהר ולנצל 
seed- זרע 
seen- נראה, נצפה 

 
 

את האזור  לחקורסוכנות החלל האמריקאית בנתה חללית לא מאוישת על מנת  .8
 סביב פלוטו וירחיו.

 (. 3התשובה הנכונה היא )
NASA- סוכנות החלל האמריקאית 

unmanned- לא מאויש 
explore- לחקור 
deplore- להצטער / לגנות 
divulge- לגלות 
extract- לסחוט, לחלץ 
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התזונאי הסביר שעל מנת להוריד במשקל צריך להפחית את הכמות הקלוריות  .1

 .שצורכים
 (. 2התשובה הנכונה היא )

dietician- תזונאי 
weight- משקל 
intake- צריכה, קליטה 
retake- זר / לקחת בחזרהצילום חו 

induction- גרימה, הבאה 
reduction-הפחתה 

 
 

 להתרבות. פנימירבים מאמינים לנשים יש צורך  .2
 (. 3התשובה הנכונה היא )

inherent- פנימי, טבוע 
reproduce- להתרבות 
incredible- מדהים 

interesting- מעניין 
inhabitable- ראוי למגורים, שאפשר לחיות בו 

 
 

 בפרסומות בטלוויזיה. הכרתיים-תתאשמו בשימוש במסרים מפרסמים הו .3
 (. 4התשובה הנכונה היא )

advertisers- מפרסמים 
subliminal- תת הכרתי 

sublime- נשגב, נהדר 
submarine- תת ימי 

subsistence- קיום, מחיה 
 
 

 יש פוליטיקאים בולטים שמכחישים שהשואה אירעה. .4
 (. 3התשובה הנכונה היא )

prominent- בולט, ידוע 
holocaust- שואה 

deny- מכחיש 
realy- מסתמך, סומך 
defy- מתריס, קורא תיגר 

lie- משקר 
 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

(3) 

6 
7 
8 

(2) 
(2) 
(2) 

 



 

 

 נפש קורים לאנשים מעל גיל שבעים. מחלתרוב המקרים של  .5
 (. 3התשובה הנכונה היא )

incidence- אירוע, מקרה 
occure- מתרחש, קורה 
illness- מחלה 

still- דומם, לא זז 
ill- חולה 

patience- סבלנות 
 
 

 .מובטלקשה לקבל אישור למשכנתא בבנק אם אתה  .6
 (. 2התשובה הנכונה היא )

get approved- לקבל אישור, להתקבל 
mortgage- משכנתא 

unemployed- מובטל 
deployed- להתפרס, לפרוס כוחות 

succsseful- מוצלח 
greedy- חמדן, רודף בצע 

 
 

 הם בדרך כלל נענשים על ידי הוריהם., מתנהגים לא כהלכהכאשר ילדים  .7
 (. 2התשובה הנכונה היא )

punished- נענש 
misbehave- מתנהג לא יפה, מתפרע 

misuse- שימוש לרעה 
misplace- להניח במקום הלא נכון 

mishap- תקרית 
 
 

 בעיות אנוש. לפתורטכנולוגיה סייעה  .8
 (. 2התשובה הנכונה היא )

solving- לפתור 
dissolving- תמוסס, נעלםה 

loving- בולאה 
covering- לכסות, לחפות 

 
 


