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על  מסמך מזההמשטרת הגבולות המצרית דורשת שלאדם יהיה סוג כלשהו של  .1

 מנת להיכנס למדינה.
 (. 3התשובה הנכונה היא )

require- דורש 
identification- זיהוי, מסמך מזהה 

mellow- מתוק / מלא 
insanitation- חוסר תברואה 

magnification- הגדלה 
 
 

חיים  223למרבה הצער  היחידות מהתרסקות המטוס היו אם וביתה. הניצולות .2
 קופחו באותו יום.

 (. 2התשובה הנכונה היא )
survivours- ניצולים 
surveyors- מודדים, מעריכים 

stunt- פעלול 
textured- ארוג 

 
 

 להם הוא כתום חרוך והם בגודל של כדור בייסבול.כאשר הצבע ש בשליםתפוזים  .3
 (. 3התשובה הנכונה היא )

ripe- בשל 
burnt- חרוך, שרוף 
peel- קליפה 

upset- מוטרד, מודאג 
sought- שמחפשים אחריו 

 
 

 היפים ביותר שאישה יכולה לענוד. מהתכשיטיםעגילים, שרשראות וטבעות הם  .4
 זה מצער כמה יקרים הם יכולים להיות.

 (. 3תשובה הנכונה היא )ה
jewlery- תכשיטים 

expensieve- יקר 
diamonds- יהלומים 

pieces- חתיכות, יצירות 
lipstick- שפתון 

 
 
 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(2) 
(1) 
(2) 

 
 



 

 

לפי הביצועים, הניסיון, מוסר העבודה  קידומיםנותנת לעובדים שלה  כל חברה .5
 והשתתפות שלהם בחברה.

 (. 1התשובה הנכונה היא )
promotions- קידומים 

performance- ביצוע 
work ethic- מוסר עבודה 

upper- עליון 
joints- מפרקים, חיבורים 

swaddle- לחתל, לעטוף תינוק 
 
 

 בנקודה אחת, דבר שהעניק לו את הניצחון בטורניר. יריבו המתחרה ניצח את .6
 (. 2התשובה הנכונה היא )

-contestant מתחרהtournament- טורניר 
opponent- יריב, ניגוד 
colleague- עמית לעבודה 

pilgrim- צליין 
peasant- איכר 

 
 

ביותר, כאשר הוא ליד אש האש יכולה להתפשט במהירות ולגרום  דליקנפט  .7
 בלאגן גדול יותר אם לא יעצרו בעדה.

 (. 1התשובה הנכונה היא )
flammable- דליק 

spread- להתפשט 
contained- מוכל, שעצרו בעדו 

caught- תפס, נתפס 
expensive- יקר 

fought- םנלח 
 
 

יורק הוא אחד הנופים המרהיבים שניתו לראות כאשר נוהגים -של ניו קו הרקיע .8
 לתוך העיר.

 (. 2התשובה הנכונה היא )
amazing- מדהים, מרהיב 

skyline- קו רקיע 
view- נוף 

charm- קסם, משיכה 
chipped- סדוק, שבור 

bruise- חבורה 
 
 
 
 

  



 

 

Unit 22 - answers 

 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(4) 
(3) 
(4) 

 

 
 המדינות השכנות. על השלכותדבר שיש לו  ,סין מוליכה בזיהום שפכים .1

 (. 3התשובה הנכונה היא )
sewage- שפכים 

consequences- חשיבות, השלכות 
repercussion- תהודה, השלכה 

anecdote- דע משעשעתאנקדוטה, פיסת מי 
sources- מקורות 

 
 

בגלל צורות הקרקע  המגוונותמעט אנשים יודעים שישראל היא אחת המדינות  .2
 והאקלים שלה.

 (.3התשובה הנכונה היא )
diverse- מגוון 
Terrain- שטח, פני הקרקע 
revised- מתוקן, שעבר הגהה 

exaggerated- מוגזם 
assorted- ממוין 

 
 

ם, והמושבעים עזבו בתחושה שהם שינו משהו בפשעיו האיומי הורשעהאיש  .3
 בחברה.

 (. 2התשובה הנכונה היא )
convicted- הורשע 

horrendous- איום, נורא 
jury- חבר מושבעים 

confessed- התוודה 
doomed- נגזר דינו 
charged- הואשם / נזקף 

 
 

להתחממות עולמית  יהיה את הידע להסביר בדיוק לפרטים את  למומחה .4
 מזיקה על המין האנושי.השפעתה ה

 (. 1התשובה הנכונה היא )
expert- מומחה 
exact-  מדויק 

harmful- מזיק 
amateur- חובבן 
intellect- אינטלקט, תבונה 

 



 

 

 לגבי כלכלת המדינות הוליכה לבזבוז יתר ולחוב מוגדל. הגזמות .5
 (.1התשובה הנכונה היא )

Exaggerations- הגזמות 
overspending-  בזבוז יתר 

debt- חוב 
Surplus- עודף, יתר 

Sincerity- כנות 
Obligations- התחייבויות 

 
 

על מנת להשיג  מסע בחירותשולל את תומכיהם במהלך  מוליכים מדינותמנהיגי  .6
 שפוליטיקה היא,דבר שמחזק את התפיסה הרווחת בציבור לפיה את מה שרצו

 .ןלא הוג עולם
 (. 4התשובה הנכונה היא )

mislead- ך שולללהולי 
campaign- מסע בחירות 
dishonest- לא ישר, לא הוגן 

sincere- כן, ישר 
exemplary- מופתי 

debauched- מודח, מושחת 
 
 

 קורסמחלקת הביטוח המליצה לכל האנשים שלא התנסו בדאייה לפני כן לקחת  .7
 אימון בדאייה.

 (. 3התשובה הנכונה היא )
insurance- ביטוח 

paragliding- דאייה 
course- קורס 

study- למידה 
coarse- גס, מחוספס 

plan- תכנית 
 
 

 עםשאדם התקיים בשלום  הוכחהארכיאולוגיה מעמיקה בהיסטוריה כדי לחפש  .8
 מינו.

 (. 4התשובה הנכונה היא )
delves- מעמיק, מחפש נתונים 

proof- הוכחה 
among- בתוך, בין 

example- דוגמה 
courage- אומץ 

instructions- ותהורא 
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 דרומה בחורפים ושבות הביתה בקיצים. נודדותים באלסקה הציפור .1

 (. 4התשובה הנכונה היא )
migrate- נודד 

blast- פיצוץ 
migraine- מיגרנה 

chart- תרשים 
 
 

 התקיים עבור משפחות שאיבדו את ילדיהן בקרב. לוויהמצעד  .2
 (. 2התשובה הנכונה היא )

funeral- לוויה 
procession- מצעד, תהלוכה 

battle- קרב 
celebration- חגיגה 

accident- תאונה 
death- מוות 

 
 
השחקנית יצאה לשתות עם חבריה כל לילה. העיתונות הציעה לה ללכת למרכז  .3

 לקבל עזרה. שיקום
 (. 1התשובה הנכונה היא )

press- עיתונות 
rehabilitation- שיקום 

devour- לטרוף 
intoxication- שכרות, הרעלה 

consultation- תייעצות, ייעוץה 
 
 

, כמו הארי פור כסדרהספר שעוסק בנושאים דומים ונכתב על ידי אותו סופר ידוע  .4
 או שר הטבעות.

 (. 2התשובה הנכונה היא )
series- סדרה 
fiction- בדיה 
genre- ז'אנר, סוג 
alike- דומה, בצורה דומה 

 
 
 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(4) 
(2) 
(4) 

 



 

 

של  ות רבהכמאם אי פעם תהיה מלחמה במדינה שלנו צריך לוודא שתהיה לנו  .5
 אספקה כדי לטפל בפצועים.

 (. 3התשובה הנכונה היא )
plenty- שפע, כמות רבה 

supplies- אספקה 
garbage- זבל, אשפה 
handfuls- חופנים, מעט 

pillows- כריות 
 
 

הם שני ילדים מאותה אמא שנולדו כמעט באותו זמן. הם לא תמיד זהים  תאומים .6
 ולפעמים יש בן אחד ובת אחת.

 (. 4הנכונה היא ) התשובה
twins- תאומים 

identical- זהים 
double- כפול 

plantation- מטע 
artifact- חפץ, פריט 

 
 

מר וויליאמס היה מובן היטב, מנוסה מאד ומשכיל. חבריו הרגישו שזה כבוד  .7
 .מתוחכםלעבוד עם אדם כל כך 
 (. 2התשובה הנכונה היא )

well read- מובן היטב 
versed- מנוסה 

educated-  מלומד, משכיל 
sophisticated- מתוחכם 

fascinated- מרותק, מוקסם 
inundated- שטוף, מוצף 
tempered- בעל מזג, התעסק 

 
 

הילד המשיך להכות את הנמר עם מקל. הנמר תקף את הילד בגלל שהוא  .8
 בו מספיק. התגרה

 (. 4התשובה הנכונה היא )
kept- המשיך 
stick- מקל 

provoked-  בו, מרוגזשהתגרו 
incarcerated- כלוא, עצור 

choked- נחנק, חנוק 
stimulated- עודד, גירה 
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 שלו. הזרעיםשלא כמו הרבה צמחים, החלק האכיל באצטרובל הוא  .1
 (. 1התשובה הנכונה היא )

edible- אכיל 
pine cone- אצטרובל 

seeds- זרעים 
shards- שבר 

crumbs- פירורים 
bears- לשאת / דובים 

 
 

 .אימוןלהפוך לשחקן כדורסל מקצועי דורש שנים של  .2
 (. 3התשובה הנכונה היא )

professional- מקצועי 
training- אימון 
blaming- האשמה 
homing- ביות 

planning- תכנון 
 
 

פחד פסיכולוגים מאמינים כי ילדים שהריהם עובדים עד מאוחר נוטים לפתח  .3
 .נטישה מפני

 (. 2התשובה הנכונה היא )
abandonment- נטישה 

vivacity- עליזות, התלהבות 
substance- חומר, מצע 

force- כוח 
 
 

 הצוות בבית הלבן נפטר. ראש .4
 (.1התשובה הנכונה היא )

chief of staff- הצוות ראש 
commander- מפקד 

admiral- אדמירל 
king- מלך 

 
 
 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8  

(4) 
(4) 
(4) 

 



 

 

 .שבתובשבוע שעבר כל החקלאים  .5
 (.1התשובה הנכונה היא )

went on strike- שבת 
at ease- בנחת 
in place- במקום 

up the alley- בסימטה 
 
 

 אדם.-מהגנים שלהם עם בני %98חולקים  קופים .6
 (. 4התשובה הנכונה היא )

apes- קופים 
monks- נזירים 
weeds- עשבים שוטים 

mammals- יונקים 
 
 

 של הדינוזאורים נמצאות ברחבי העולם. לקיומםעדויות  .7
 (. 4נה היא )התשובה הנכו

evidence- ראיות, הוכחה, עדות 
existance- קיום 

monastery- מנזר 
compensation- פיצוי 

insturction- הוראה, הנחיה 
 
 

 .מיזוג הזיכרוןמשפר את  Bחוקרים גילו שויטמין  .8
 (. 4התשובה הנכונה היא )

 memory consolidation - וכי טווח.מיזוג זיכרון. הפיכת זכרונות קצרי טווח לאר 
verification- וידוי 

mortification-  ריקבון 
abbreviation- קיצור 
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 הנודדים עם עגלות מעיר לעיר. כנוודיםהצוענים מתוארים בספרים  .1
 (. 3התשובה הנכונה היא )

nomads- נוודים 
wagons- קרונות, עגלות 

carpenters- נגרים 
explorers- חוקרים 

pupils- תלמידים 
 
 

 עצום שנבנה עבור הפרעונים. קברהפרמידה במצרים היא  .2
 (.3התשובה הנכונה היא )

tomb- קבר 
cliff- צוק 

arch- קשת 
valley- עמק 

 
 

 מיליון דולר מערב הסעודית. 70נפט בשווי  מייבאתצרפת  .3
 (. 1התשובה הנכונה היא )

imports- מייבא 
wastes- מבזבז 
hoards- אוצרות 

pulls- מושך 
 
 

 הכוח של האויב שלך היא חיונית בשדה הקרב. הערכת .4
 (. 1התשובה הנכונה היא )

assesment- הערכה 
crucial- חיוני 

battelfield- שדה קרב 
pluralism- ריבוי דעות, פלורליזם 

arrangement- סידור, הסדר 
defiance- התרסה, קריאת תיגר 

 
 

 
 
 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(2) 
(1) 
(1) 

 



 

 

 ארוכים. ריסיםנשים רבות שמות מסקרה כדי להשיג  .5
 (. 4ובה הנכונה היא )התש

lashes- ריסים 
basins- כיורים 

gadgets- מכשירים, אביזרים 
drawers- מגירות 

 
 

 בתוך מספר שעות. להתהלךבמדינות מסויימות ניתוח קיסרי מאפשר לחולה  .6
 (. 2התשובה הנכונה היא )

ambulatory- .נייד, מסוגל ללכת 
convalescent-  מחלים 
fragmentary- רמקוטע, שבו 
fathomless- עמוק מאד, תהומי 

 
 

 השבועי של יאיר לפיד הוא החלק הנקרא ביותר בעיתון סוף השבוע. הטור .7
 (. 1התשובה הנכונה היא )

column- טור 
section- חלק 
triangle- משולש 
horizon- אופק 

axis- צירים 
 
 

 היווני זאוס הוא אבי האלים. במיתוס .8
 (. 1התשובה הנכונה היא )

myth- וס, סיפורמית 
rumor- שמועה 

floor- רצפה 
party- מסיבה / מפלגה 
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 בין כוחות הטוב והרע הוא רעיון שמתואר בספרים וסרטים רבים. חוסר האיזון .1
 (. 3התשובה הנכונה היא )

described- מתואר 
imbalance- חוסר איזון 

ejection- פיטורים, פליטה 
orderly- מסודר, צייתן / אח בבית חולים 

unhappiness- עצב, אומללות 
 
 

 הנילוס הם המרכז אפריקה. מקורות .2
 (. 2התשובה הנכונה היא )

origin- מוצא, מקור 
crags- סלע-צוקים, שן 

devices- מכשירים 
missiles- טילים 

 
 

 נוף בצורה סוריאליסטית. תיארסלוואדור דאלי  .3
 (. 2התשובה הנכונה היא )

depicted- תיאר 
exported- ייצא 

interrogated- תישאל, תחקר 
served- שירת / הגיש 

 
 

 מגודלים בשבי. בסכנת הכחדהמינים  .4
 (. 2התשובה הנכונה היא )

endangered- בסכנת הכחדה 
familiar- מוכר 
precise- מדויק 
critical- חיוני, קריטי 

 
 
 

 
 
 

 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(4) 
(2) 
(2) 

 



 

 

 רחבה. טיילתבכל עיר השוכנת לחוף ים יש  .5
 (. 3התשובה הנכונה היא )

promenade- טיילת 
mansion- אחוזה 

palace- ארמון 
lakeside- חוף של אגם 

 
 

 על תרגול. במידה רבהלימודי מתמטיקה מתבססים  .6
 (. 4התשובה הנכונה היא )

greatly- במידה רבה 
practice- תרגול, אימון 

fruitlessly- לשווא, לריק 
dryly- ביובש 

freely- באופן חופשי 
 
 

 במהלך גיל ההתבגרות. משמעותייםהגוף האנושי עובר שינויים  .7
 (. 2התשובה הנכונה היא )

major- עיקרי, ראשי 
adolescence- גיל ההתבגרות 

crooked- עקום 
confident- בטוח בעצמו 

 
 

 למיושנים. אזורייםתקשורת בין לאומית הופכת הבדלים  .8
 (. 2התשובה הנכונה היא )

regional- אזורי 
render- הופך, מביא למצב 

obsolete- מיושן 
mortal- בן אנוש 

anatomic- של מבנה הגוף 
corporal- גופני / טוראי 
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 .לקיומו של המין האנושי חיונייםמים הם  .1

 (.2התשובה הנכונה היא )
essential –  חשוב מאד \חיוני 
relevant- רלוונטי 

 
 

 .החמים בישראל מאפשר לאנשים לשהות בחוץ מזג האוויראפילו בחורף,  .2
 (.2שובה הנכונה היא )הת

weather – מזג אוויר 
outdoors- בחוץ 
whether- האם 

temperature- טמפרטורה 
 
 

 ושוויון. שלוםממשלות דמוקרטיות רוצות לקדם  .3
 (.2התשובה הנכונה היא )

equality- שוויון 
peace- שלום 

promote- לקדם 
piece- .חתיכה, נתח 

tension- מתח, מתיחות 
neutrality- רליותניט 

 
 

 לשלם לאיש המכירות על המכונית שקניתי. חייבאני  .4
 (.1התשובה הנכונה היא )

have to- חייב 
 beg- מתחנן 

pray- מתפלל 
 live to- חי בשביל 

 
 

 מדריכים באינטרנט לעבודה עם תוכנות מציעים אלטרנטיבה לרכישת ספרים. .5
 (.1התשובה הנכונה היא )

Tutorial-מדריך,הוראות שימוש 
Purchase- רכישה, קנייה 
Decision- החלטה 

Alternative- חלופה, אלטרנטיבה 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(4) 
(1) 
(1) 

 



 

 

 לחלוטין. סובייקטיביהמשמעות של אושר בשביל אנשים ספציפיים היא עניין  .6
 (.4התשובה הנכונה היא )

subjective- סובייקטיבי, אישי 
subjugated- לשעבד 

ecstatic- נלהב 
undefined- לא מוגדר 

 

 

 כמו עישון סיגריות זה מאד קשה. הרגל ממכר להפסיק .7
 (.1התשובה הנכונה היא )

addictive- ממכר 
habit- הרגל 

breaking- לשבור, להפסיק 

 
 

על הדרך בה אנחנו במידה רבה תיאורית האבולוציה של דארווין השפיעה  .8
 תופסים את עצמנו.

 (.1התשובה הנכונה היא )
affect- להשפיע 

greatly- .במידה רבה 
perceive- לתפוס, להבחין, להרגיש 

tremendous- אדיר 
caused- גרם 

perished- למות, לגווע 
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 .מרכיביםהם ה במתכוןהרכיבים הכי חשובים  .1
 (.2התשובה הנכונה היא )

components, ingredients- רכיבים, מרכיבים 
recipe- מתכון 
solids- מוצקים 

 
 

 .את הדלת לפרוץהמפתח לדלת החנייה אבד, חשבנו שנצטרך  .2
 (1התשובה הנכונה היא )

To force open- לפתוח בכוח, לפרוץ 
clench- לאחוד בחוזקה, להדק 

quench- להרוות צימאון, לכבות, לצנן 
 

  
 בדיונים לגבי פרוטוקול קיוטו. השתתפו G8שרי החוץ של מדינות ה  .3

 (. 1התשובה הנכונה היא )
participated- השתתף 

appeared- צצו 
believed- האמינו 

competed-  התחרו 
 

 
 בצורה גופנית. מתבטאותנפשיות  מחלותלעיתים  .4

 (.3התשובה הנכונה היא )
ailment- חולי, מחלה 

manifest- להתגלות, להראות 
maintain- לתחזק, לשמור על 

 
 

 למלחמה בטרור. אמנהמזרח אסיה חתמו על -מובילי פסגת איגוד מדינות דרום .5
  (.4התשובה הנכונה היא )

summit- פסגה 
pact- ברית, אמנה 
fact- עובדה 

decision- החלטה 
 
 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(3) 
(4) 
(3) 

 



 

 

 במחיר היקר ביותר בזמן מלחמה. נושאיםהילדים  .6
 (.3התשובה הנכונה היא )

bare- חשוף 
undertake- לערוב, לקחת על עצמו 

bear- לשאת / לסבול 
trench- חפירה, תעלה 

 
 

 ברוח מהלחימה.לקניה על מנת ל להימלטהפליטים הסומליים מנסים  .7
 (. 4התשובה הנכונה היא )

refugees- פליטים 
flee- להימלט, לברוח 

bound- קשור / חייב 
bee- דבורה 

spleen- טחול 
 
 

 על הפקדה לתקופה של חמש שנים. %4תשואה של  מבטיחהבנק  .8
 (. 3התשובה הנכונה היא )

guarantees- מבטיח, עורב ל- 
accompanies- מלווה  

augmented- גבר / מוגדלמו 
diminish- מופחת 
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 אנושית בסיסית. זכותגישה למקור מים היא  .1
 (.3התשובה הנכונה היא )

right- זכות 
basic- בסיסי 

element- יסוד 
race- גזע 

 
 
 למציאת חלופות לנפט. מאמציםמחיר אנרגייה גבוה יעודד  .2

 (.3ונה היא )התשובה הנכ
stimulation- גירוי, עידוד 

effects- חפצים 
assets- נכסים 
affects- להשפיע, לגעת ללב 

 
 

 חמורה של חולה. הזנחההרופא נשפט לשנים ארוכות בכלא בשל  .3
 (. 1התשובה הנכונה היא )

negligence- רשלנות, הזנחה 
patient- מטופל 

compliance- ציות 
inert- לא פעיל, אדיש 

injection- זריקה 
 
 

 אוטן סוכנה על ידי כריתת עצים נרחבת.-של האורנג סביבת המחייה .4
 (.1התשובה הנכונה היא )

habitat- סביבת מחיה, בית 
compromised- הועמד בסכנה, התפשר 

motion- תזוזה, תנועה 
abate- להפחית, לשכך 

 
 

 למשהו מתוק אז אכלתי שוקולד. חשקאתמול היה לי  .5
 (. 3היא ) התשובה הנכונה

craving- חשק, תשוקה 
ate- אכל 

 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

 
 

(2) 
(3) 
(3) 

 



 

 

 .הוכרזהמדינת ישראל  1948במאי  14ב  .6
 (. 2התשובה הנכונה היא )

proclaimed- הוכרז, הוצהר 
restrained- מאופק, עצור 
sustained- ממושך 

retained- נשמר, הוחזק 
 
 

 ₪ 3596הייתה  2004הממוצעת לעובד בלתי מיומן בישראל בשנת  המשכורת .7
 ודש.לח

 (. 3התשובה הנכונה היא )
wage- משכורת 

unskilled- לא מיומן, לא מקצועי 
cage- כלוב 
sage- חכם / מרווה 
rage- זעם 

 
 

 פשע חשודים נחקרים על מנת לקבוע את מעורבותם. חקירתבכל  .8
 (. 3התשובה הנכונה היא )

investigation- חקירה 
suspects- חשודים 

interrogated- אליםנחקרים, מתוש 
suggestion- הצעה 

detention- קריתו  
Devotion     - מסירות 

 

  



 

 

Unit 30-answers 
 
 

 
 
 
 
 
 
 .חכם נראהשהוא  ,היה ממנוהרושם הראשוני שלה  .1

 (. 2התשובה הנכונה היא )
impression- רושם, הטבעת חותם 

seemed- נראה 
scenes- סצנות, זירות אירוע 
seams- תפרים, חיבורים 

screens- מסכים 
 

 
 .מזויףאחוז גבוה במפתיע של הכסף במחזור הוא  .2

 (. 3התשובה הנכונה היא )
currency- מטבע, כסף 

counterfeit - מזויף 
counteractive- פועל נגד 

controvert- להתנגד, לחלוק 
countdown- ספירה לאחור 

 
 

 הטובה ביותר בחייו. התמונהאתמול בפארק הצלם צילם את  .3
 (. 2התשובה הנכונה היא )

shot- צילום 
sheet- סדין / גיליון 

stop- עצירה 
soft- רך 

 
 

 אותו. יפנהאם דייר מפסיק לשלם את שכר הדירה, סביר להניח שבעל הדירה  .4
 (. 3התשובה הנכונה היא )

to evict- יפנה, יגרש 
to convict- ירשיע 
to restrict- להגביל 
constrictto - לצמצם, לכווץ 

 
 

 פעם הראשונה מאנגליה לאוסטרליה.ב להפליגהספינה מוכנה  .5
 (. 4התשובה הנכונה היא )

salient- ראש חץ / טריז 
sell- למכור 

sale- מכירה 
sail- להפליג 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(3) 
(2) 
(2) 

 



 

 

 
 

 והורשע בגניבת מכונית. נעצרהפושע  .6
 (. 3התשובה הנכונה היא )

arrested- נעצר 
convicted- הורשע 

trusted- בטחו בו 
attested- מאושר, בדוק 
restated- אמר שובנ 

 
 

 ספרים על מנת שהציבור יוכל לקרוא אותם. לפרסםכוונתו של סופר היא  .7
 (. 2התשובה הנכונה היא )

intention- כוונה 
publish- לפרסם, להוציא לאור 

establish- לבסס 
distinguish- להבחין, להבדיל 

languish- החלשות / ערגה 
 
 

אל תוך נפשה של אחת חשובות תובנות של גולדה מאיר סיפקה  הביוגרפיה .8
 מהדמויות המשפיעות ביותר.

 (.  2התשובה הנכונה היא )
insight- תובנה, ראייה חודרת 

influential- משפיע, חשוב 
biography- ביוגרפיה, תולדות חיים 

topography- טופוגרפיה, פני הקרקע 
catastrophe- אסון 

trophy- פרס 
 


