
 

 

Unit 11 - answers 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 כוסות מים ביום. 8אנשים לשתות  מעודדיםמומחים  .1

 (. 3התשובה הנכונה היא )
experts- מומחים 

Encourage- מעודד 
enourage- פמלייה, סביבה 

enlist- לגייס 
entice- להדיח תלפתו / 

 
 

 רוצה לשמוע. מי שרקלחלוק את דעותיו עם כל הוא אוהב  .2
 (. 4התשובה הנכונה היא )

whoever- מי ש- 
which- שהוא / איזה 
whom- שאותו 

who-  מי 
 

 
מבקרים באפריקה כדי לצפות בחיות בסביבת המחיה  הרפתקניםמטיילים  .3

  הטבעית שלהן.
 (. 4התשובה הנכונה היא )

Adventourus- הרפתקנים 
habitat- ת מחיהסביב 

Ravenous- רעב, זולל 
Horrendous- נורא, איום 

Advantageous- מועיל, של יתרון 
 
 

 נעליים בארון שלה. זוגות 500 -למאריה קארי יש למעלה מ .4
 (. 2התשובה הנכונה היא )

pair- זוג 
sets- סטים, מערכות 

colors- צבעים 
shops- חנויות 

 
 
 
 
 
 

 תשובה שאלה שאלה תשובה

(2) 
(2) 
(2) 

 

6 
7 
8 

 

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

1 
2 
3 
4 
5 



 

 

 ם לא מקבל את מה שהוא רוצה.תמידית לאימו שהוא אף פע מתלונןהילד  .5
 (. 2התשובה הנוכונה היא )

constantly- תמידי, קבוע 
complaning- מתלונן 

playing- משחק / מנגן 
praying- פללמת 

responding- מגיב 
 
 

 את קיצה של האימפרייה הרומית. סימןמותו של יוליוס קיסר  .6
 (. 2התשובה הכונה היא )

marked- סימן 
destroyed- השמיד 

started- התחיל 
prepared- הכין 

 
 

 הגשם הילדים שיחקו בפנים. בגלל .7
 (.2התשובה הנכונה היא )

Because of- בגלל 
Instead of- במקום 
Thanks to- תודות 

Accorfing to- לפי 
 
 

בין הקופים על מנת לקבוע תבניות  פעולות הגומליןחוקרים לומדים את  .8
 בהתנהגות שלהם.

 .(2התשובה הנכונה היא)
interaction- פעולת גומלין, הידוד 
determine- להחליטף לקבוע 

interception- יירוט, עצירה 
interview- ראיון 
intercom- תקשורת פנים, אינטרקום 
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בתוך  בחלק הקרוברבים מציוריו של מאנה מתמקים בדמות ראשית  .1
 סיטואציה חברתית.

 (. 2התשובה הנכונה היא )
charectar- דמות 

foreground- החלק הקרוב, רקע קדמי 
foregone- קודם, הכרחי 
forefront- חזית קדמית 
forecast- תחזית 

 
 

 .17-עם האנגלים כנגד הצרפתים בשלהי המאה ה בריתהאירוקיז גיבש שבט  .2
 (. 1התשובה הנכונה היא )

formed- גיבש, יצר 
alliance- ברית 

allocation- הקצאה, הקצבה 
allotment- הקצאה 

allowance- קצבה / דמי כיס 
 
 

מבלבלים אותו עם חתול  ובדרך כללחתולי הבר שוכנים בדרום קליפורניה  .3
 גיל.בית ר

 (. 3התשובה הנכונה היא )
inhabit- שוכן 

commonly- בדרך כלל, שכיח 
carefuly- בזהירות 

barely- בקושי, בצמצום 
decidedly- בהחלט, בברור 

 
 

 על מגדל הפיקוח שיכוון אותם דרך התנועה האווירית. סומכיםטייסים  .4
 (. 3התשובה הנכונה היא )

Rely on- לסמוך על, לבטוח ב- 
traffic- תנועה 

discuss with- משוחח עם 
according to- לפי 

ask about- שואל על- 
 
 

מערכת  תפיסתדענים גילוי כוכב לכת נוסף מעבר לפלוטו דבר המשנה את מ .5
 השמש שלנו.

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 שאלה תשובה שאלה תשובה

(1) 
(1) 
(2) 

 

6 
7 
8  

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

1 
2 
3 
4 
5 



 

 

byond- מעבר 
solar system- מערכת שמש 

perception- תפיסה 
peremptory- תקיף, החלטי 
percentage- אחוז 
percussion- הקשה / זעזוע 

 
 

בתוך הרים כדי ליצור מנהרות  לפיצוציםעובדי המסילה גרמו בכוונה  .6
 לרכבות.

 (. 1התשובה הנכונה היא )
railroad- מסילת ברזל 

explosion- פיצוץ 
tunnel- מנהרה 

expulsions- גירוש, הרחקה 
exportation- יצוא 

explanations- הסברים 
 
 

לפים עיוורים לחלוטין הם מצליחים "לראות" על ידי הפקת עטש למרות .7
 צלילים גבוהים והאזנה להדים שלהם.

 (. 1התשובה הנכונה היא )
Even though- למרות ש 
high-pitched- צורם, קול גבוה 

Within- בתוך 
Nevertheless-  למרות זאת 

Throughout- לכל אורך 
 
 

ר מלומדים ומבקרים לבחון שעור שנוי במחלוקתמרסל דושאן היה אמן  .8
 מחדש את משמעות האומנות.

 (. 2התשובה הנכונה היא )
controversial- שנוי במחלוקת 

to provoke- לקרוא תיגר, לעורר, לגרות 
scholars- משכיל, מלומד 

counterfeit- מזוייף 
contraceptive- אמצעי מניעה 

contingent- תגבורת / נציגות 
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 שצעק עליך. חריגכיוון שג'ון היה ידוע כאדם חביב, היה זה  .1
 (. 2התשובה הנכונה היא )

kind- חביב, נחמד 
unusual- חריג, לא רגיל 

undefined- לא מוגדר 
unadvised- ן, נמהרלא נבו 

unavoidable- בלתי נמנע 
 
 

 לעזוב את תאו בשל חשש שהוא עלול לברוח. הורשההאסיר לא  .2
 (. 4התשובה הנכונה )

permitted- .הורשה. יש לשים לב לכך שמופיעה מילת שלילה לפני המילה החסרה 
forbidden- נאסר 
restricted- מוגבל 

requested- התבקש / ביקש 
 
 

 מודעותהסרט יעלה את ה פרסום .3
 (. 4התשובה הנכונה היא )

publicizing- לפרסם, להביא לידיעת הציבור 
awareness- מודעות 
organizing- ארגון 

jeopardizing- לסכן, להעמיד בסכנה 
generalizing- להכליל 

 
 

 , במיוחד בגלל שלא ניתן לראותו על פני הים.בזרם הנגדיהיזהר שלא להילכד  .4
 (.1התשובה הנכונה היא )

undertow- קרקעי-זרם נגדי תת 
surface- פני השטח 

subculture- תת תרבות 
aquarium- אקווריום 
overcoat- מעיל עליון 

 
 

  

 שאלה תשובה שאלה תשובה

(1) 
(1) 
(2) 

 

6 
7 
8 

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

1 
2 
3 
4 
5 



 

 

 
 

 שהקהל הריע הזמר לא ידע אם הם אהבו את המוסיקה שלו. עד .5
 (. 3התשובה הנכונה היא )

Until- עד 
Cheered- עודד, הריע 

When- בזמן-כש , 
Because- בגלל 

Since- מאז, מכיוון 
 
 

 .את תחילת השיעור סימלצלצול הפעמון  .6
 (.1התשובה הנכונה היא )

bell- פעמון 
class- כיתה / שיעור 

marked- סימל 
ranked- דרג 

cracked- פיצח / להתחיל ניפץ 
frosted- הקפיא 

 
 

 .גבולחלק מחבריי יסעו מחר מעבר ל .7
 (. 1התשובה הנכונה היא )

border - גבול 
lake- אגם 
sky - שמיים 

horizon- אופק 
 
 

 .התנצלויותכאשר חברים מחפשים סליחה הם שולחים  .8
 (. 2התשובה הנכונה היא )

forgiveness- סליחה 
apologies- התנצלויות 

etymologies- אטימולוגיה, חקר מוצא המילים 
homologies- הומולוגיה, זהות, שוויון, התאמה 

chronologies- סדר התרחשות הדברים 
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 .חינוכוהוא צריך לסיים את בית ספר אם הוא רוצה להשלים את  .1

 (. 4היא )התשובה הנכונה 
graduate- ספר או אוניברסיטה-סיום בית 

education- חינוך 
application- פנייה, בקשה 
edification- הארה, הנחיה 

classification- מיון 
 
 

 את החומר היטב אתה בוודאי תעבור את הבחינה. תלמדאם  .2
 (. 4התשובה הנכונה היא )

material- חומר 
study- ללמוד 

cut- לחתוך, לגזור 
polish- להבריק 

question- לשאול 
 
 

 לא רצה לעזוב לפני שימכור לפחות עוד פריט אחד. איש המכירות .3
 (. 3התשובה הנכונה היא )

salesman- איש מכירות 
at least- .לפחות 

item- פריט 
madman- משוגע 

policeman- שוטר 
taxman- אחראי על גביית מיסים 

 
 

כשאחזיר  החזר כספיאותו, האם אוכל לקבל  כיוון שהרדיו היה שבור כשמכרת לי .4
 לך אותו?

 (. 1התשובה הנכונה היא )
refund- החזר כספי 

reference- הערה, התייחסות 
reflection- השתקפות 

reform- תיקון 
 

 
 
 

 שאלה תשובה שאלה תשובה

(4) 
(2) 
(1) 

 

6 
7 
8 

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

1 
2 
3 
4 
5 



 

 

כאשר התלמידים שיחקו במחזה על הסבים והסבתות שלהם הם חגגו את  .5
 שלהם. המורשת

 (. 3התשובה הנכונה היא )
grandparents- סבים וסבתות 

heritage- מורשת, ירושה 
stage- במה / שלב 

advantage- יתרון 
voltage- מתח חשמלי 

 
 

 לכך שהוא יצליח. לערובאני מקווה שכולם יאהבו את המופע אבל אני לא יכול  .6
 (.  4התשובה הנכונה היא )

guarantee- להבטיח, לערוב 
devotee- חסיד, חובב 

invitee- מוזמן 
committee- ועדה 

 
 

 היא מתרחשת. איפהאני רוצה ללכת למסיבה אבל אני לא יודע  .7
 (.2התשובה הנכונה היא )

where- איפה, היכן 
were- היו 
wear- לובש 
why- למה 

 
 

עבור  פיצויהעובד צריך ללכת לקחת את תלוש המשכורת שלו אם הוא רוצה  .8
 עבודתו.

 (. 1התשובה הנכונה היא )
paycheck- רתתלוש משכו 

compensation- פיצוי 
protestation- מחאה 
evaporation- התאיידות 

investigation- חקירה 
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 את האחוזה במשך מאות שנים. רדפורוחות רפאים של דיירים קודמים  .1
 (. 2התשובה הנכונה היא )

former- קודם 
haunted- רדוף ע"י רוחות רפאים 
mansion- אחוזה 

furnished- מרוהט 
constructed- נוי, מורכבב 
abandoned- נטוש 

 
 

הקפטן נחשב לשחקן הטוב ביוצר בקבוצה שלו, בעיקר בגלל האסטרטגיה  .2
 שלו. המצוינת

 (. 4התשובה הנכונה היא )
Strategy- אסטרטגיה, תכנון מהלכים 
excellent- מצוין 
gracious- אדיב, נעים 

mediocre- בינוני 
perfunctory- שטחי, חפוז 

 
 

 אותם. מתעבזים. למעשה אני אני לא אוהב תפו .3
 (. 3התשובה הנכונה היא )

detest- לסלוד, לתעב 
control- שולט 

taste- טועם 
manifest- מעביר, מציג 

 
 

 מדי. עקוםאני צריך סרגל לשרטט קו ישר, אחרת הוא יהיה  .4
 (. 2התשובה הנכונה היא )

ruler- סרגל 
draw- לצייר, לשרטט 

crooked- עקום 
copper- נחושת 

small- קטן 
sly- ערמומי 

 
 
 

 שאלה תשובה שאלה תשובה

(1) 
(4) 
(1) 

 

6 
7 
8 

 

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

1 
2 
3 
4 
5 



 

 

 .הקשהאף אחד לא היה מסוגל לנהוג בדרכים במהלך הסופה  .5
 (. 4התשובה הנכונה היא )

severe- חמור, קשה 
drought- בצורת 
several- מספר, כמה 
terrific- נהדר 

 
 

 בי. פוגעכשהוא צוחק על הגובה שלי זה ממש  .6
 (. 1התשובה הנכונה היא )

offends- פוגע, מעליב 
offers- מציע 

pleases- מרצה 
places- מקומות 

 
 

 מעל הכניסה. בכרזההשם של המסעדה היה מוצג  .7
 (. 4התשובה הנכונה היא )

displayed- מוצג 
banner- כרזה, שלט 

dish- כלי 
directory- ספרייה 

signal- אות 
 
 

 לאחר שעותקים רבים של ספר הבישול שלו נמכרו. שגשגהשף  .8
 . (1התשובה הנכונה היא )

prospered- הצליח, שגשג 
produced- הפיק 

proceeded- המשיך, התקדם 
prodded- המריץ, דרבן 
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לעלות במשקל, הוא  הכלב צריך  .1
 מכדי להיות בריא. רזה

  (.3התשובה הנכונה היא )
skinny- רזה, גרום 

tall- גבוה 
fat- שמן 

tired- עייף 
 
 

 ו אותו.התנשא מעל כל שאר היצירות הקטנות יותר שהקיפ הענקהפסל  .2
 (. 2התשובה הנכונה היא )

gigantic- ענקי, עצום 
towered- התנשא לגובה 
classical- קלאסי 

titan-  ענק 
profound- מעמיק / עז 

 
 

 אותו. זיהתההאישה ראתה את חברתה הותיקה אבל לא  .3
 (. 4התשובה הנכונה היא )

recognize- הכירה, זיהתה 
recapture- לכבוש מחדש / לרכוש מחדש 
reshuffle- לערבב מחדש 
recharge- להטעין מחדש 

 
 

 לא היה חם ולא היה קר. מתוןמזג האוויר היום היה די  .4
 (. 3התשובה הנכונה היא )

mild- מתון, קל 
extreme- קיצוני 

rainy- גשום 
sunny- שטוף שמש 

 
 

 .המשפטיתדין לו היה לי יותר אמון במערכת -הייתי מדבר על בעיותיי עם עורך .5
 (.3הנכונה היא ) התשובה
judicial- שיפוטי 
social- חברתי 

crucial- חיוני, חשוב 
glacial- קרחוני 

 שאלה תשובה שאלה תשובה

(3) 
(2) 
(1) 

 

6 
7 
8 

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

1 
2 
3 
4 
5 



 

 

 
 

 אני לא רוצה שהוא ישבר. השבירהיזהר כאשר אתה מטפל באגרטל  .6
 (. 3התשובה הנכונה היא )

fragile – שביר 
handling- טיפול, מישוש 

agile- קל תנועה, זריז 
mobile- נייד 
tactile-  המישוששל חוש 

 
 

 אני מעריץ את הגנרל בגלל שהוא אמיץ, והוא גם מנהיג גדול. .7
 (. 2התשובה הנכונה היא )

nevertheless- למרות זאת 
and- .גם. יש לחפש מילת הוספה 

therefore- לכן 
since- מאז, כיוון 

 
 

 הנדרש ממנו. המינימום מעולם לא עשה יותר מהתלמיד  ,כיוון שהוא היה די עצלן .8
 (.1נכונה היא )התשובה ה

fairly- למדי, די 
absent- חסר, נעדר 

average- ממוצע 
optimum- מיטבי 
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 .משפט-לביתלשלם את החוב שלהם עלולים להילקח  שמסרביםאנשים  .1
 (. 2התשובה הנכונה היא )

unwilling- לא מוכן, מסרב 
debt- חוב 
court- בית משפט 

unfaithful- לא נאמן 
undermining- ,מערער חותר תחת 
unbelievable- לא ייאמן 

 
 

 לאזרחי ישראל. חובהשירות צבאי הוא  .2
 (. 4התשובה הנכונה היא )

mandatory- חובה 
disciplinary- משמעתי 

forced- מאולץ, כפוי 
determined- נחוש, החלטי 

 
 

 צלזיוס. מעלות 25ל 15בחודש אפריל היא בין  הממוצעתהטמפרטורה  .3
 (. 4התשובה הנכונה היא )

average- ממוצע 
degrees-  מעלות. יש לשים לב שממוצע הוא משהו מספרי, ולכן המילהweather 

 לא מתאימה.
weather- מזג אוויר 

mood- מצב רוח 
 
 

 הצחצוח הזנחתכי  רופאי שיניים ממליצים לצחצח שיניים שלוש פעמים ביום .4
 את הסיכוי לעששת ולמחלות חניכיים. המגביר

 (. 3התשובה הנכונה היא )
Dentist- רופא שיניים 

neglecting- זניח, לשכוח.הל 
cavity- חלל, חור, עששת שיניים 

misplacing- לשים במקום לא נכון 
repenting- הבעת חרטה 
forgiving- לסלוח 

 
 

 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(3) 
(1) 
(3) 

 



 

 

 תכופים. ויכוחיםזוגות נשואים רבים לעולם לא נפרדים למרות שיש להם  .5
 (. 3התשובה הנכונה היא )

frequent- תכוףתדיר , 
arguments- ויכוחים 

romance- רומנטיקה 
emotions- רגשות 

delays- עיכובים 
 
 

 .ממתחהרופא אמר לי להרגע, נראה כי כל בעיות הבריאות שלי הן בגלל  .6
 (. 3התשובה הנכונה היא )

due to- בגלל, בשל 
tension- מתח 

limits- מגבלות, גבולות 
remember- זוכר 

choose- בוחר 
 
 

במימון למחקר סרטן, המדענים אינם קרובים יותר למציאת  ידוליםגלמרות  .7
 שנה. 15תרופה מאשר הם היו לפני 

 (. 1התשובה הנכונה היא )
fund- מימון 

increases- עליות, גידולים 
reprisals- פעולות תגמול 

stagnation- קיפאון 
methods- שיטות 

 
 

 , אני אקבל חדשות טובות עד סוף השבוע.בתקווה .8
 (. 3שובה הנכונה היא )הת

hopefully- בתקווה 
steadily- ביציבות 

unfortunately- לרוע המזל 
respectfully- בכבוד 
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והשוטרים לא היו יכולים למצוא  נעלםתע השודד היה בטווח ראייה לרגע ואז לפ .1

 אותו.
  (.2התשובה הנכונה היא )

robber- שודד 
in sight- בטווח ראייה 

disappeared- נעלם 
careered- רץ במהירות, התרוצץ 

feared- פחד 
pictured- צילם, צייר, תיאר 

 
 

 ה.אז אמה נתנה לה חתיכת עוג קינוחהילדה שאלה בנימוס אם היא יכולה לקבל  .2
 (.  1התשובה הנכונה היא )

dessert- קינוח 
dumplings- כופתאות 

desert- מדבר 
storm- סופה 

 
 

 בין הדעות של המדינות השונות. עימותהמלחמה פרצה בגלל שהיה  .3
 (. 1התשובה הנכונה היא )

opinions- דעות 
conflict- עימות, סכסוך 
desire- תשוקה, חשק 
force- כוח 

craned- רלשרבב צווא 
 
 

כשהיה בפגישה לאיש לא היה מספיק כסף לשלם את החשבון. הוא הלך לבנק  .4
 כסף. למשוך

 (. 4התשובה הנכונה היא )
bill- חשבון 

withdraw- למשוך 
disperse- לפזר / להתפזר 
charging- האשמה / חיוב 
remove- להסיר 

 
 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(2) 
(3) 
(2) 

 



 

 

הציע  הוא ,באחד משחקני הכדורסל שלו פוטנציאלהמאמן ראה מאחר ש .5
 שחקן יגויס לליגת הכדורסל הלאומית.שה

 (. 1התשובה הנכונה היא )
suggested- הציע 

draft- גיוס 
material- חומר 

credential- מכתב המלצה 
fantail- זנב בצורת מניפה 

 
 

היפהפה של "רומיאו ויוליה" שחודש על ידי  לביצועהקהל הריע בקול רם  .6
 האוניברסיטה.

 (. 2התשובה הנכונה היא )
audience- קהל, צופים 

applauded- מחא כף, הריע 
loudly- בקול רם 

performance- הופעה, ביצוע 
recreated- חודש, נוצר מחדש 

desire- תשוקה, חשק 
act- משחק / פעולה 

farthing- פרוטה 
 
 

לכך שאנס גר בסמוך להם. הם לא גילו עד שראו את  לא היו מודעיםהשכנים  .7
 האנס בחדשות באותו יום.

 (. 3שובה הנכונה היא )הת
unaware- לא מודע 

rapist- אנס 
aware- מודע 

knowing- ידיעה, יודע 
ecstatic-  נלהב 

 
 

מנסה להביא שלום ואחדות למדינות המצורפות  המאוחדות"ארגון "האומות  .8
 לארגון.

 (. 2התשובה הנכונה היא )
affiliated- מצורף, מסונף 

Peace- שלום 
United- מאוחד 
Guard- שומר, משמר 
Judge- שופט 
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ודרכו על הבהונות אחד של השני, דבר שגרם  בתיאום מוחלטהרקדנים לא היו  .1
 להם להפסיד בתחרות.
 (. 2התשובה הנכונה היא )

sync-סינכרוניזציה, תיאום מוחלט 
pair- זוג 

hoist- מנוף / הרמה 
clear- נקי / צלול 

  
 

שלהם אחד לשני ומבטיחים להיות  הנדריםכאשר אנשים נישאים הם אומרים את  .2
 ביחד לשארית חייהם.
 (. 3התשובה הנכונה היא )

vows- נדרים 
micro- קטן מאד, זעיר 
foes-  אויבים 

bowls- קערות 
 
 

 וכיוון שהוא דובר עברית וגם רוסית הוא פנה. לשוני-דובמודעת העבודה נאמר  .3
 (. 2התשובה הנכונה היא )

bilingual- דו לשוני 
tingled- דקר קלות 

doubled- הכפיל 
settled- התיישב, מיושב 

 
 

אוכל, משחקים, בלונים, מתקנים צמר גפן מתוק ככל שתוכל לאכול ועוד הרבה  .4
 הסתיים אחרי חופשת הקיץ. לשהקרנבכיף! חבל 

  (. 1התשובה הנכונה היא )
carnival- קרנבל 

flights- טיסות / בריחות 
float- לצוף 

festive- חגיגי 
 
 
 
 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(1) 
(4) 
(3) 

 



 

 

 של המסיבה ארגן הכול בצורה יפה ובידר את האורח. המארח .5
 (. 4התשובה הנכונה היא )

host- מארח 
entertain- לבדר, לשעשע 

toast- להרים כוסית 
crop- יבול / לגזום 
most- הכי, הרב ביותר 

 
 

בקרב על ידי רימון יד שהתפוצץ בסמוך להם. היו רק ניצולים  נפצעוהחיילים  .6
 מעטים.

 (. 1התשובה הנכונה היא )
wounded- נפצעו 
damaged- ניזוקו. מילה שמתאימה לחפצים דוממים ולא לאנשים 
grenade- רימון יד 

probed- גיששו 
prone- ל בעל נטייה- 

 
 

פמפלונה הוא מרוץ של אלפי שוורים נגד אלפי אנשים. יש אנשים משוגעים  .7
 את השוורים לקרקע וכך להוכיח את כוחם. להפילמספיק 

 (. 4התשובה הנכונה היא )
tackle- ,להפיל, "לתקל" לבלום 
tickle- לדגדג 
type- סוג / להקליד 

tint- גוון 
 
 

במים. לקח שבועות לייבש  פוגסאחרי שהשיטפון שטף דרך הבית הכול היה  .8
 הכול.

 (. 3התשובה הנכונה היא )
flood- שיטפון 

washed- נשטף, הוצף 
soaked- ספוג 
seeped- חילחל, חדר 
sipped- גמע, לגם 

stamped- רקע ברגליים / מבוייל 
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הביצים ישמשו להכנת  12ביצים. כל  תריסרביא ההאופה ביקש מהעוזר שלו ל .1
 עוגה.

 (. 3התשובה הנכונה היא )
dozen- תריסר 
chop- לקצוץ 

enough- מספיק, די 
half- חצי 

 
 

בשביל אנשים באגף הנידונים למוות. זה  טלניתקאמריקה משתמשת בזריקה  .2
 מאפשר מוות מהיר וחסר כאבים לנאשמים.

 (. 4התשובה הנכונה היא )
lethal- קטלני 

death row- .אגף הנידונים למוות בכלא 
allows- מאפשר 
cramp- כיווץ, התכווצות 
alarm- אזעקה 
drug- סם 

 
 

הורכב מחלקים שצירפו של הדלת הייתה עשויה בידי אמן. המבנה  המסגרת .3
 יחדיו את הדלת והבית ובצורה מושלמת.

 (. 1התשובה הנכונה היא )
framework- מסגרת 

crafted-  עשוי בידי אמן 
composed- מורכב 

joint- מחבר / מפרק 
bulk- חלק גדול, רוב 

silver- כסף 
phase- שלב, תקופה 

 
 

משביעי רצון בשביל  בגלל שהציונים שלהם בחינה לא היו מודאגיםאנשים היו  .4
 מועצת החינוך.

 (. 2התשובה הנכונה היא )
upset-  מודאג 

unsatisfactory- לא משביע רצון 
happy- שמח 

flattered- מוחנף, מוחמא 
sought- שחיפשו אחריו 

 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

 
 

(4) 
(4) 
(2) 

 



 

 

, מדענים מקווים להרכיב את חלקי הפאזל של שושלות יוחסיןעל ידי השוואת  .5
 המסע האנושי.

 (. 1)התשובה הנכונה היא 
linage- שושלת יוחסין 

piece together- להרכיב 
surround- להקיף, לכתר 

ostrich- יען 
time- זמן 

 
 

המקוונת אתה יכול לשאול שאלות, לקרוא דעות אנשים לגבי  בקבוצת הדיון .6
 נושאים מסוימים וללמוד מאנשים המוכנים לעזור אחד לשני.

 (. 4התשובה הנכונה היא )
online- מקוון 
forum- קבוצת דיון 

taskforce- כוח משימה 
rural- כפרי, חקלאי 

rumor- שמועה 
 
 

שאי אפשר עוגת תפוחים שנאפתה זה הרגע המונחת על אדן החלון היא משהו  .7
 בשביל אדם שלא אכל כמה ימים ועובר במקום. לעמוד בפניו

 (. 4התשובה הנכונה היא )
window sill- אדן החלון 
 irresistible- אין לעמוד בפניומפתה, ש 

 
 

על החומה הסינית מפני המונגולים שרצו לכבוש אותה. סין הייתה  הגנהסין  .8
 יכולה לנצח בגלל שהמונגולים לא היו מצוידים היטב כמו הסינים.

 (. 2התשובה הנכונה היא )
defended- הגן 
equipped- צויד 

despair- ייאוש 
dampened- נהיה לח 

fought- נלחם 
 


