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 סכנה להישרדות חיות הבר. מציגההתחממות גלובאלית  .1
 (. 1התשובה הנכונה היא )

poses-מציג 
chose- בחר 

supposes- מניח 
shades- גוונים / צללים 

 
 

 .לתקשראנשים שלא יכולים לשמוע משתמשים בשפת סימנים כדי  .2
 (. 2התשובה הנכונה היא )

communicate- לתקשר 
explain- להסביר 

extricate- לחלץ, לשחרר 
convince- לשכנע 

 
 
 שהם היו עניים, הם תמיד היו יכולים לפרנס את משפחתם כיאות. למרות .3

 . (3התשובה הנכונה היא )
Although- למרות 

provide for- לספק, לפרנס 
Since- מאז 

Nevertheless- אף על פי כן 
Nonetheless- בכל זאת 

 
 

 כראוי. ימתחוי אימון השרירים רחיוני שאח .4
 (. 4התשובה הנכונה היא )

essential- חשוב, חיוני 
muscels- .שרירים 
streched- ימתחו 
stacked- עמוס, מלא 

ripped-  ,נתלשנקרע 
clenched- אחז בחוזקה 

 
 את התמיכה במוסדות חינוכיים. בהדרגההממשלה הקנדית מצמצמת  .5

 (. 3התשובה הנכונה היא )
gradually- בהדרגה 
subsidies- סובסידיות, תמיכה כספית 

eventually- בסופו של דבר 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

 
 

(4) 
(3) 
(3) 

 



 

 

conventionally- בהתאם למוסכמות 
usually- כרגיל, לרוב 

 
 

 המוות חנטו את הגופה. בעתבמצרים העתיקה,  .6
 (.4התשובה הנכונה היא )

individual- יחיד 
upon- בעת, ב- 

mummified- חנוט 
since- מאז 

during- במהלך 
while- בזמן ש- 

 
 

מערכת היחסים ההיררכית ומוסדות המקדמים  בחיסולאנרכיסטים מאמינים  .7
 שיעבוד.

 (. 3התשובה הנכונה היא )
elimination- חיסול, הסרה 

subordination- שיעבוד 
determination- נחישות, החלטיות 
consideration- התחשבות 

cessation- הפסקה, הפוגה 
 
 

 במחשבים היא מיומנות מינימלית לרוב העבודות כיום. השכלה .8
 (. 3התשובה הנכונה היא )

Literacy- השכלה 
delicacy- עדינות 

literary- ספרותי 
efficacy- יעילות 
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 .מהזרם המרכזי במוסיקהראפ הפך לחלק  90שנות ה  מאז .1
 (. 2התשובה הנכונה היא )

mainstream- מגמה רווחת 
Since- מאז 
While- בזמן ש- 

Before- לפני 
Due to- בשל 

 
 

 ולנהוג לפי לשון החוק. אובייקטיביבבית המשפט על השופט להישאר  .2
 (. 3התשובה הנכונה היא )

terms- מונחים, ביטויים 
objective- אובייקטיבי, ללא משוא פנים 

obtuse- טיפש / קהה 
observant- מבחין, שם לב 

obsolete- מיושן 
 
 

 .1879בשנת  את הנורה המציאתומאס אדיסון  .3
 (. 2התשובה הנכונה היא )

invented- המציא 
bulb- נורת חשמל 

insulted- העליב 
invested- השקיע 
intended- התכוון 

 
 

 על תעשיית המזון המהיר בארה"ב ובחו"ל. שליטה בלעדיתלמקדונאלנד'ס יש  .4
 (.  4התשובה הנכונה היא )

industry- תעשייה 
abroad- חוץ לארץ 

monopoly- נופול, שליטה בלעדיתמו 
monocle- מונוקל, משקף 

monotone- צליל חדגוני 
monochrome- ציור בצבע אחד 

 
 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(1) 
(3) 
(3) 

 



 

 

 את המוסיקה. לשמועהעוצמה הייתה נמוכה והיה קשה  .5
 (. 3התשובה הנכונה היא )

hear- לשמוע 
sing- שירל 
feel- להרגיש 

speak- לדבר 
 
 

על עקרונות  המתבססתמשלו  אחרי שנים רבות של תרגול יוגה, ג'ון יצר שיטה .6
 של איזון.

 (. 1התשובה הנכונה היא )
practicing- תרגול, אימון 
based on- מבוסס על 

balance- איזון, שיוויון 
run by- עבר בריצה 

after that- לאחר זאת 
compared to- בהשוואה ל- 

 
 

 שנוהגים. בזמןמומלץ לא לאכול  .7
 (. 3התשובה הנכונה היא )

While- יל, בזמןבמקב 
during- במהלך 
simce- מאז 
due to- בשל 

 
 

לחיים בג'ונגל שם היא חיה במשך שנים רבות וחקרה את  הסתגלהג'ין גודאל  .8
 התנהוגתם של שימפנזים.

 (. 3התשובה הנכונה היא )
behavior- התנהגות 

acclimate- להתאקלם, להסתגל 
accomplished- מומחה, מושלם 

accelerated- האיץ 
modatedaccom- לארח, לאכסן 
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 שלו. הטעםהוספת מלח למרק תשפר את  .1
 (. 3התשובה הנכונה היא )

improve- לשפר 
taste- טעם 
color- צבע 
smell- ריח 

temperature- טמפרטורה 
 
 

 למצוא את הספר שהיא חיפשה. לספרייההאישה הלכה  .2
 (. 2תשובה הנכונה היא )ה

library- ספרייה 
grocery- מכולת 

mortuary- חדר מתים 
study- חדר עבודה 

 
 

 לקראת פתרון סופי. צעדיםשני הצדדים עשו באיטיות  .3
 (. 1התשובה הנכונה היא )

steps- צעדים 
solution- פתרון 

decisions- החלטות 
precautions- אמצעי בטיחות 

punishments- עונשים 
 

 מהם. מבחרבחנות היא לא רק סוג אחד של מאפה אלא  .4
 (.2התשובה הנכונה היא )

pastry- מאפה 
variety- מבחר 
society- חברה 
anxiety- דאגה, חרדה 

piety- רחמים, חמלה 
 
 

 החלון הפתוח, החדר נשאר חם. למרות .5
 (. 2התשובה הנכונה היא )

Despite- .למרות. יש לחפש מילה המבטאת ניגוד 
Because of- בגלל 

However- בכל אופן 
After- אחרי 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(3) 
(1) 
(3) 

 



 

 

 
 

 שהאיש כל כך גדול הוא לא יוכל להיכנס לבגדי הילד. בגלל .6
 (. 3התשובה הנכונה היא )

Because- .בגלל. יש לחפש במשפט קשר של סיבה 
Although- למרות 
However- בכל זאת 

Despite- למרות 
 
 

 .טיעון שלךלעליך לתת ליריב שלך זמן להגיב  .7
 (. 1התשובה הנכונה היא )

opponent- יריב 
argument- טיעון 

to- ל 
on- על 

with- עם 
in בתוך 
 
 

לפופולאריות של ראש העיר אם הוא יעביר את ההצעה, כיוון שרוב  מועילזה יהיה  .8
 התושבים תומכים בה.
 (. 3התשובה הנכונה היא )

beneficial- מועיל 
mayor- ראש עיר 
official- רשמי 

commercial- מסחרי 
unofficial- לא רשמי 
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 .תמציתישלו צריך להיות יותר  הארוךהמורה חשב שההסבר  .1

 (.  2התשובה הנכונה היא )
lengthy- ארוך 
concise- תמציתי 

subdued- כנוע, מאופק 
grandiose- מפואר, מרשים 

explanatory- מסביר, מבאר 
 
 

 שלך. הראייההמשקפיים האלה אמורים לשפר את  .2
 (. 1התשובה הנכונה היא )

vision – ראייה / חזון 
smell- ריח 

hearing- שמיעה 
attitude- גישה 

 
 

 במעט כל מה שקרה. ביומנה לכתובהיא השתמשה בעט כדי  .3
 (. 1התשובה הנכונה היא )

diary- יומן 
write- לכתוב 
read- לקרוא 
right- זכות 

dree- קנה סוף 
 
 

 .התאדואין יותר מים בכוס כיוון שהם  .4
 (. 2התשובה הנכונה היא )

Evaporated- התאדו 
concentrated- התרכזו 
exaggerated- הגזימו 
incorporated- מאוגד 

 
 

 בגלל שלא קיבלתי את מה שרציתי. לא הוגנתחשבתי שההחלטה הייתה מאד  .5
 (. 2התשובה הנכונה היא )

unfair- לא הוגן 
unflawed-  ללא פגם 
unfaithful- לא נאמן 

unfed- שלא האכילו אותו 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(4) 
(3) 
(2) 

 



 

 

 
 

 בהן נקברו הפרעונים. אולמות קבורההפירמידות הן למעשה  .6
 (. 4התשובה הנכונה היא )

Catacombs- אולמות קבורה 
stools- שרפרפים 

memorial- מנציח, שקשור לזיכרון 
dig- חפירה 

 
 

 את החבילה ישירות לביתי. לי אם תוכל לשלוח נוחזה יהיה מאד  .7
 (.3התשובה הנכונה היא )

convenient- נוח 
package- חבילה 

concerned- מודאג 
concrete- קונקרטי, מוצק / בטון 

convoluted- מפותל, מסובך 
 
 

 שכר מרפאה קטנה כדי לטפל במטופלים. הרופא .8
 (. 2התשובה הנכונה היא )

physician- רופא 
clinic- קליניקה, מרפאה 

electrician- חשמלאי 
technician- טכנאי 
magician- קוסם 
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 בפשע כה נורא. הואשםחבל שבחור צעיר כל כך חכם  .1

 (. 1התשובה הנכונה היא )
accused- הואשם 

terrible- נורא 
denied- נשלל, הוכחש 

threatened- אויים 
renounced- עזב מרצון, ויתר 

 
 

 הייתה חבויה מאחורי מראה שנראתה רגילה. דיתהסוהכספת  .2
 (. 2התשובה הנכונה היא )

secret- סודי 
vault- כספת 

hidden- חבוי 
 
 

 בעוד חצי שעה. השיש לי פגיש כיווןאני צריך ללכת  .3
 (. 4התשובה הנכונה היא )

because- .בגלל, כיוון. יש לחפש קשר של סיבה במשפט 
then- אז 
than- מאשר-מ , 
inceever s- מאז ואילך 

 
 

החבר לא מקבל תשלום אבל הוא  .מתנדביםרוב החברים בחיל השלום הם  .4
 מקבל דיור.

 (. 4התשובה הנכונה היא )
corps- חיל 

volunteers- מתנדבים 
housing- דיור 
analysts- אנליסט, מנתח מידע 

bodyguards- שומרים, מאבטחים 
decide- להחליט 

 
 

 ר עורך דין, לא הייתי רוצה בו בתור חבר.למרות שאני סומך עליו בתו .5
 (. 2התשובה הנכונה היא )

Although- למרות 
Before- לפני 

Besides- חוץ מזה 
But- אבל 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

 
 

(1) 
(2) 
(3) 

 



 

 

 
 

כיוון שהוא נכשל במבחן הנשימה ומעד  שיכורקצין המשטרה ידע שהאיש היה  .6
 כשהוא הלך.

 (. 1התשובה הנכונה היא )
intoxicated-  שיכור / מורעל 

breathalyzer- .מכשיר לבדיקת רמת האלכוהול בדם בנשיפה 
stumble- מעד 

asphyxiated- נחנק 
situated- מוצב 

emancipated- נגאל, שוחרר 
 
 

 להיות מושקים בצמצום. חייביםצמחי קקטוס  .7
 (. 2התשובה הנכונה היא )

sparingly- בדוחק, בצמצום 
must- חייב 
have-  מוכרח. אחרי מילה זו תמיד באtoלכן היא לא מתאימה., ו 

sometimes- לפעמים 
remain- נותר, נשאר 

 
 

אם אנשים ימשיכו להרוג את הטיגריס הלבן ולצוד אותו בשביל הפרווה שלו הוא  .8
 .2015עד שנת  ייכחד

 (. 3התשובה הנכונה היא )
extinct- נכחד, נעלם 

past- עבר 
inhabited- מיושב 
charmed- מוקסם 
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על הצעדים שוב ושוב. היא רצתה לוודא בערב המופע שלה  חזרההבלרינה  .1
 שהיא מושלמת.

 (.1התשובה הנכונה היא )
rehearsed- חזר, התאמן 
make sure- לוודא, להיות בטוח 

carried- נשא / העביר 
tilted- הטה 
took- לקח 

 
 

 צפונה דרך עמק הנילוס למזרח התיכון במשך שנים רבות. במסלולאנשים עברו  .2
  (.2התשובה הנכונה היא )

nile- נילוס 
route- מסלול 

root- שורש 
hunt- ציד 
way- דרך 

 
 

 על ידי יופי של אישה ולא הבין שהוא לא שם לב לדרך. מהופנטהאיש היה  .3
  (.4התשובה הנכונה היא )

mesmerized- מהופנט 
realize- להבין 

paying attention- לשים לב 
gazed- הביט 

filled- מלא, ממולא 
cramped- מכווץ / דחוס 

 
 

 .תסכולהשקעת מאמצים רבים ללא תוצאות עלולה להביא לתחושה קשה של  .4
 (. 3התשובה הנכונה היא )

exhaustion- תשישות 
frustration- תסכול 

places- מקומות 
inflation- מגוון הצפה/ אינפלציה 

 
 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(1) 
(2) 
(2) 

 



 

 

 מדהימים. קטעי וידיאוצלמים התבוננו בלויתן זרע ובזמן שסיירו יכלו לצלם  .5
 (. 2התשובה הנכונה היא )

Cameraman- צלם וידיאו 
footage- סצנה, קטע סרט 

shoot- לצלם 
cramps- התכווצויות 

rosemary- רוזמרין, סוג של עשב תיבול 
 
 

בתפקיד פעיל החליטו להצטרף לעתודה  להשתתףמוכנים  חיילים שלא היו .6
 במקום.

 (.1התשובה הנכונה היא )
participate- להשתתף 

duty- תפקיד, חובה 
reserves- עתודה 
dialogue- דיאלוג, דו שיח 
chamber- תא / לשכה 

care- לדאוג, לטפל 
 
 

די ברק, בזמן שהסירה הפליגה וחצתה את האוקיינוס האטלנטי היא נפגעה על י .7
 עמוק באוקיאנוס ולא נמצאה לעולם. טבעה

 (. 2התשובה הנכונה היא )
sank- טבע 
stink- מסריח 
sink- טובע 
stop- לעצור 

 
 

מדענים החזיקו ברעיון שבני אדם באו במקור מאפריקה שם מדענים מצאו את  .8
 העתיקים ביותר שתוארכו. המאובנים

 (. 2התשובה הנכונה היא )
originally- במקור 

-fossils מאובנים 
to date- לתארך 

reservoir- מאגר 
organic- אורגאני, מן החי 

luxury- מותרות 
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מאשר לתקשר  בבידודג'סיקה הפרידה את עצמה מהשאר. היא העדיפה להיות  .1

 עם האחרים.
 (. 4התשובה הנכונה היא )

to set apart- להפריד, להבדיל 
isolation- בידוד 
interact- פעל הדדית, תיקשר 

apparent- נראה לעין 
congregate- להתקהל 

ntdista- מרוחק 
 
 

לא מקבלים אותן זכויות כמו התושבים ברוב המדינות כיוון  בלתי חוקייםמהגרים  .2
 שהמדינות לא יכולות להרשות לעצמן לאפשר לכל אחד להיות בשטחה.

 (.1התשובה הנכונה היא )
illegal- בלתי חוקי 

citizens- תושבים 
allow- לאפשר, להרשות 

 
 

 תוכנן לנסוע בו ומפה.מ מסלוללחצות מדינה בנהיגה דורש  .3
 (. 1התשובה הנכונה היא )

route- מסלול 
select- לבחור 
stock- מלאי 
fiscal- כספי 

 
 

 אתלטיים. כישוריםלאתלטים מקצועיים חייב לביות כוח רצון אדיר וכמובן  .4
 (. 4התשובה הנכונה היא )

professional- מקצועי 
tremendous- עצום, אדיר 

skills- ריםמיומנויות, כישו 
incompetence- אי יכולת 

savvy- הבנה, תבונה 
mastery- שליטה, בקיאות 

 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(1) 
(4) 
(4) 

 



 

 

 
. אם מישהו יקרותלדירות ליד הים יש את הנוף היפה ביותר והן בדרך כלל הכי  .5

 יותר הוא לא צריך לחפש קרוב לים. סבירמחפש מחיר 
 (. 2התשובה הנכונה היא )

reasonable- הגיוני, סביר, נבון 
expensive- קרי 

crucial- חיוני, קריטי 
taunting- מרגיז, מלגלג 

luxury- מותרות 
 
 

 לרפואה השגרתית. חלופהצמחי מרפא יכולים לשמש  .6
 (. 1התשובה הנכונה היא )

Herbs- עשבים, צמחי מרפא 
alternative- אלטרנטיבה, חלופה 

conventional- קונבנציונאלי, שגרתי 
attack- התקפה 

eruption -  התפרצותidentity - זהות 
alimonies- דמי מזונות 

 
 

של הצבי. אם אריות לא יטרפו צבאים, מעגל החיים לא יוכל  הטורףהאריה הוא  .7
 להימשך.

 (. 4התשובה הנכונה היא )
predator- טורף 

deer- צבי 
picture- תמונה, צילום 

fond- מחבב, אוהד 
carnivore- אוכל בשר 

 
 

 להפסיק כיוון שהוא כל כך ממכר. שהכי קשה הרגליםעישון הוא אחד מה .8
 (. 4התשובה הנכונה היא )

habits- הרגלים 
quit- להפסיק 

habitats- סביבות מחייה 
feelings- רגשות, תחושות 
choices- בחירות 

 

  



 

 

Unit 38-answers 
 

 
 

 
 
 

 
 שוב. לבחירותשנים ועכשיו מועמד  4נשיא ארצות הברית כבר כיהן בתפקיד  .1

 (. 3התשובה הנכונה היא )
election- .בחירות 
erection- הקמה 

suggestion- הצעה 
completion- השלמה 

 
 

 .1995בנובמבר  4ב נרצחהממשלה הישראלי יצחק רבין  ראש .2
 (. 1התשובה הנכונה היא )

assassinated- נרצח, התנקשו בחייו 
died- מת 

passed away- נפטר 
prosecuted- נתבע, הועמד לדין 

 
 

 של כל כלת אוקראינה הביאו לכך שנשים רבות מוכרות את גופן. הקשיים .3
 (. 4התשובה הנכונה היא )

hardships- קשיים 
developments- התפתחויות 

process- תהליך 
times- זמנים 

 
 

 .חיונילשמור על חום הגוף של פגים זה  .4
 (. 2התשובה הנכונה היא )

Maintain- לשמור על, לתחזק 
essential- חיוני 

false- כושל, כוזב 
slender- רזה, דק גזרה 

lustful- חושק, מתאווה 
 
 

 שסחפו את כל רכושם. השיטפונותמשם בגלל  אנשים רבים מפלורידה עברו .5
  (. 4התשובה הנכונה היא )

floods- שיטפונות 
pain- כאב 
fire- אש 

wreck- הרס 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(4) 
(1) 
(3) 

 



 

 

 
 כשצופים בסרט קומדי. שנונותנהוג להעיר הערות  .6

 (. 4התשובה הנכונה היא )
witty- שנון 

flimsy- דקיק, חלש 
phlegmatic- פלגמטי, אדיש, איטי 
suspicious- דןחש 

 
 

התלמיד חשב שאין לו מספיק ידע כדי לענות על השאלה. חבריו חשבו שהוא  .7
 .בור

 (. 1התשובה הנכונה היא )
answer- לענות/ תשובה 

ignorant- בור, לא יודע 
intelligent- אינטליגנט, נבון 
informed- מיודע 
delighted- שמח, התענג 

 
 

רמות על ידי אגוזי קוקוס ראש הנג מפציעותאלף אנשים סובלים  300בתאילנד  .8
 כל שנה.

 (. 3התשובה הנכונה היא )
injury- פגיעה, פציעה 

annoyance- מטרד, הטרדה 
cavities- חללים 

heaps-  ערימות 
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 את ילדיהם סביר שעשו זאת שוב. שנטשוהורים  .1
 (. 1התשובה הנכונה היא )

abandoned- נטשו 
liberated- שיחררו 
refused- סרבו 

dined- סעדו 
 
 

 גבוה יותר לפציעות גב וברכיים. סיכוילאתלטים יש  .2
 (. 4ובה היא )התש
risk- סיכון 
fate- גורל 
luck- מזל 
bait- פיתיון 

 
 

של "עליסה בארץ הפלאות" נמכרות בלמעלה משני מיליון  מאויירותמהדורות  .3
 דולרים.

 (. 3התשובה הנכונה היא )
ilustrated- מאוייר 

edition- מהדורה 
gullible- פתי, תם 

attendant- נוכח / נלווה 
bland- נעים, עדין 

 
 

 למדינת ישראל ולצה"ל. נשבע אמוניםכל חייל  .4
 (. 2התשובה הנכונה היא )

pledged- נשבע אמונים 
bargained- התמקח 
submitted- נכנע, השלים, הגיש הצעה 

differed- חלק 
 
 
 
 
 

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

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

6 
7 
8 

(1) 
(4) 
(3) 

 



 

 

 
 

 הם שיעורי חובה בתיכון. אזרחותלימודי  .5
 (. 2התשובה הנכונה היא )

Social studies- אזרחות 
mandatory- בהחו 
Palatable- טעים, נעים 
Juvenile- ילדותי, לא בוגר 

Marine- ימי 
 
 

 הטבע הטבעי העיקרי של מדינת ישראל הם הפוספטים. אוצר .6
 (. 1התשובה הנכונה היא )

treasures- אוצרות 
bundles- צרורות, חבילות 

mints- מכרות זהב / מטבעה 
bombs- פצצות 

 
 

 ביותר. המשפיעיםים ג'וזף הלר הוא אחד מכותבים האמריקאי .7
 (. 4התשובה הנכונה היא )

influencial- משפיע 
authors- סופרים 

stretches-  נמתח 
essays- חיבורים 

gurnyes- אלונקות 
 
 

 .נוחות-ואימיגרנה יכולה לגרום לתחושת בחילה  .8
 (. 3התשובה הנכונה היא )

uneasiness- אי נוחות 
nausea- בחילה 

glory- תהילה 
ostentation- ראוותנות 

combat- קרב 
 


