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 זה קשה להכתיב את מהלך החיים של ילדיך. .1
 
  התשובה אינה נכונה. –. הילדחייו של הילד מוכתבים לחלוטין על ידי  (1)
 התשובה נכונה. –לא יכול לתכנן ולשלוט בנתיב שחייו של הילד שלו יקחו.  הורה (2)
 התשובה אינה נכונה. –על להכתיב לילד שלך את החיים.  יש קורסים קשים (3)
 התשובה אינה נכונה. -יש קשיים להכתיב את חייו. לילד (4)

 

 

 התינוק לא הפסיק לבכות. .2
 
 התשובה אינה נכונה. –בוכים.  תמידתינוקות  (1)
 התשובה אינה נכונה. –להפסיק לבכות.  רצההתינוק  (2)
 התשובה נכונה. –לבכות.  המשיךהתינוק  (3)
 התשובה אינה נכונה. –לבכות.  יפסיקהתינוק  (4)

 

 

בקטריות נמצאות בכל מקום ונפוצות בכל סביבת מחייה בכדור הארץ כולל בקרקע,   .3
 הן אפילו נמצאות במעיינות חומציים חמים.

 
בקטריות יכולות להיות בכל מקום, אפילו במקומות שלמראית עין אורגניזמים חיים  (1)

 התשובה נכונה. –. לא יכולים להתקיים בהם
חמים ואפילו  התוכן של מעיינות חומצייםנמצא בכל מקום ונפוץ יכול לתאר את  (2)

 התשובה אינה נכונה. –בקטריה. 
 –ובקטריות.  קרקעלפי מדענים, כל סביבת מחייה אפשרית על כדור הארץ כוללת  (3)

 התשובה אינה נכונה.
 החומציים החמים העיקרייםהמעיינות בקטריות נמצאות בכל מקום והן נפוצות בכל  (4)

 התשובה אינה נכונה. –בכדור הארץ. 
 

 
 בשל התנהגותו הבטוחה הוא זכה בתשומת הלב של רוב הנשים..  4
 

 התשובה אינה נכונה. –כלפי נשים שאהדו אותו.  ומשפילהוא היה בטוח  (1)
התשובה  –. שהתעניינו בהתנהגות שלוהוא זכה בתשומת הלב של נשים בטוחות  (2)

 נכונה.אינה 
 התשובה נכונה. –בדרך כלל מצאה חן בעיני נשים.  הבטוחה בעצמההתנהגותו  (3)
התשובה אינה  –לא להתנהג בצורה בטוחה או שהנשים יאבדו עניין.  צריךהוא  (4)

 נכונה.
  

 תשובה שאלה

1 
2 
3 
4  

(2) 
(3) 

(1) 
(3) 
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, יותר מאחד מכל שמונה אנשים ברצות הברית מראה סימנים של 2006נכון לשנת  .1

 .התמכרות לאינטרנט
 
הם מכורים  לפחות אחד ולא יותר משמונה, מתוך שמונה אנשים 2006ון לשנת כנ (1)

 התשובה אינה נכונה. –לאינטרנט. 
שאחד מכל שמונה אנשים מכור לאינטרנט.  מתגאה, ארצות הברית 2006נכון לשנת  (2)

 התשובה אינה נכונה. –
של מכורים לאינטרנט  הכמות הגדולה ביותרארצות הברית הייתה המדינה עם  (3)

 התשובה אינה נכונה. –. 2006בשנת 
הראו תסמינים של התמכורת  מהאמריקאים %13בערך , 2006נכון לשנת  (4)

 התשובה נכונה. –לאינטרנט. 
 
 
 יצרה מתח בין חבריו לעבודה ומנהליו בצורה דומה.הנוכחות שלו  .2

 
התשובה אינה  –אבל חבריו לעבודה חשו מתוחים.  נהנו מנוכחתוהמנהלים שלו  (1)

 נכונה.
 –. הפחיתה מתחשלא כמו המנהלים שלו, הנוכחות שלו בקרב חבריו לעבודה  (2)

 התשבוה אינה נכונה.
 התשובה נכונה. –בנוח בסביבתו.  שלאחבריו וגם מעסיקיו חשו  (3)
התשובה אינה  –. והעדרותו הרגיעה אותםחבריו לעבודה ומנהלים היו מתוחים,  (4)

 נכונה.
 

 

חיוכים גורמים לפחות קמטים מאשר להזעיף פנים, לכן המפתח למראה צעיר הוא  .3
 להיות שמח.

 
 התשובה נכונה. –ממה שאתה.  סביר שתראה צעיראם היו לך חיים שמחים,  (1)
התשובה אינה  –מלהזעיף פנים.  בקפדנותלהיראות צעיר זאת תוצאה של להימנע  (2)

 נכונה.
 התשובה אינה נכונה. –זקן.  ותרגישהיה שמח אחרת תראה  (3)
 התשובה אינה נכונה. –לקמטים.  שתגרוםהימנע מלהזעיף פנים או  (4)

 

 
 
 
 

 תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 

(4) 
(3) 

(1) 
(3) 

 



 

תים העלייה במחיר העץ משפיעה לרעה על תעשיית הבנייה על ידי דיכוי הביקוש לב .4
 חדשים.

 
התשובה  –מעלה את המחיר של עץ ומשפיע לרעה על תעשיית הבנייה.  ביקוש נמוך (1)

 אינה נכונה.
התשובה  –אם הדרישה לבתים חדשים לא מדוכאת.  הדרישה לעץ לא יכולה לעלות (2)

 אינה נכונה.
, משמעם שפחות אנשים רוצים או יכולים מחירים גבוהים של חומרי בנייה כמו עץ (3)

 התשובה נכונה. –לעצמם בתים חדשים. להרשות 
אפילו עם העלייה במחיר ששל  הדרישה לבתים חדשים משפיעה על תעשיית הבנייה (4)

 התשובה אינה נכונה. –עץ. 
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 קולה.-המשקה המוגז הראשון שנצרך בחלל החיצון היה קוקה .1

 
 –שהמשקה המוגז שלהם היה הראשון שיצרכו בחלל החציון. קולה רצו -קוקה (1)

 התשובה אינה נכונה. 
התשובה אינה  –קולה בחלל החציון בהתחלה. -קוקה היו יכולים לצרוךאסטרונאוטים  (2)

 נכונה.
 התשובה אינה נכונה. –, החלוצים בחלל שתו. קולה-ידי קוקהנצרכו על  (3)
התשובה  –כל משקה מוגז אחר בחלל החיצון.  לפניקולה -האסטרונאוטים שתו קוקה (4)

 הנכונ
 
 

 הצורך הבלתי פוסק שלו בתשומת לב נחשב לפגם באישיות על ידי חבריו. .2
 

התשובה אינה  –שלמישהו יש צורך בלתי פוסק בתשומת לב.  פירושהאישיות פגומה  (1)
 נכונה

 התשובה נכונה. –הצורך שלו להיות במרכז תשומת הלב. בגלל חבריו התרגזו  (2)
 התשובה אינה נכונה. –על ידי חבריו.  נערץהצורך הבלתי פוסק שלו בתשומת לב  (3)
התשובה אינה  –. להיחשב על ידי חבריו כבעל פגם באישיותהיה לו צורך בלתי פוסק  (4)

 נכונה.
 

 
 מדענים נרגשים גילו נקבת חדף בתולה שהמליטה חמישה, דבר שיש לו השלכות .3

 לגבי הצלת המין הנתון בסכנת הכחדה על ידי רבייה בשבי.
 

 -.בתולה ההשלכות הצלת זנים בסכנת הכחה ריגשו מדענים שגילו נקבת חדף (1)
 התשובה אינה נכונה.

 –. שהמין נתון בסכנת הכחדהנקבת חדף שהמליטה חמישה ריגשה מדענים שגילו  (2)
 התשובה אינה נכונה.

חדפים בגני חיות יגלמו תפקיד חשוב בהמשכיות המין על ידי רבייה אפילו בהיעדרו  (3)
 התשובה נכונה. –. זכרשל חדף 

מין כדי לעזור להציל את ה להציל נקבות חדף בתולותמדענים נרגשים מעוניינים  (4)
 התשובה אינה נכונה. –שנמצא בסכנת הכחדה. 

 
 
 
 
 
 
 

 תשובה שאלה

1 
2 
3 
4  

(4) 
(2) 

(3) 
(4) 

 



 

 
חברת איירטראן הגנה על ההחלטה שלה להוריד תינוק צורח ואת משפחתו  .4

מטיסה, למרות שכולם יודעים שתינוקות הם בדרך כלל בלתי נשלטים בנסיבות 
 כאלה.

 
אם איירטראן תחליט להוריד  תינוקות שלא ניתנים לשליטה צריכים להיות מוגנים (1)

 התשובה אינה נכונה. –אותם מהמטוס. 
מטיסות של  צריכים להיות מורדים ובצדקתינוקות צורחים ושלא ניתנים לשליטה  (2)

 התשובה אינה נכונה. –איירטראן, כולם יודעים את זה. 
שכולם ההגנה של חברת איירטראן, לאחר שהורידה משפחה מהמטוס, הייתה  (3)

 – תי אפשרי זה להתמודד עם תינוקות שלא ניתנים לשליטה.יודעים כמה בל
 התשובה אינה נכונה. 

להוריד בכוח משפחה מהמטוס לפני חברת התעופה בטוחה בהחלטה שעשתה  (4)
 התשובה נכונה. –ההמראה למרות הדעה הציבורית
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 רק כאשר החתולה הייתה רעבה היא גילתה חיבה כלפי הבעלים שלה. .1

 
התשובה אינה  –, במיוחד לבעלים שלהם. כשהם רוצים לאכולחתולים מגלים חיבה  (1)

 נכונה.
התשובה אינה  –כשהיא גילתה חיבה כלפי הבעלים שלה.  רקהחתולה הייתה רעבה  (2)

 נכונה.
 התשובה אינה נכונה.  –מהחתולה רק כשהיא הייתה רעבה.  הבעלים רצה חיבה (3)
 –אז.  ורקהחתולה הביעה את אהבתה לבני הבית כשהיא רצתה שיאכילו אותה,  (4)

 .התשובה נכונה
 

 
כשלעצמה, אלא שחברים ובני לא היה מתנה  24כל מה שהוא רוצה ליום הולדתו ה  .2

 משפחה יחגגו איתו.
 
כשהוא  בשביל החברים ובני המשפחה שלומתנות כלעצמן לא היו מה שהוא רצה  (1)

 התשובה אינה נכונה.  –. 24חגג את יום הולדתו ה 
 –חגיגית יום ההולדת שלו סבבה סביב חברים, בני משפחה ומתנות כשלעצמן.  (2)

 התשובה אינה נכונה.
לחגיגת יום  ואולי יתנו לו מתנה ראויההוא רצה שחבריו ובני משפחתו יצטרפו יחד  (3)

 התשובה אינה נכונה.  –. 24הולדתו ה 
התשובה  –להיות מוקף באלו שהוא אהבה היה הדבר הכי חשוב לו ביום הולדתו.  (4)

 נכונה.
 

 
רשויות ארצות הברית הודיעו לציבור שבשבוע שעבר מבצע גדול התרחש בסדרה  .3

פשיטות בחמשת המחוזות של אזור לוס אנג'לס שמטרתן היו זרים בלתי חוקיים  של
 שהתעלמו מצווי גירוש.

 
לגבי סדרה של פשיטות בחמשת  שזרים התעלמו מרשויות ארצות הבריתנמצא  (1)

 התשובה אינה נכונה.  –המחוזות של אזור לוס אנג'לס בשבוע שעבר. 
ירוש של זרים בלתי חוקיים ורשויות מצווי הג התעלמהסדרת הפשיטות בלוס אנג'לס  (2)

 התשובה אינה נכונה. –ארצות הברית. 
בסדרת פשיטות סביב לוס  שאותרו יחידים ללא אזרחות מתאימההרשויות הודיעו  (3)

 התשובה נכונה.  –אנג'לס בשבוע שעבר. 
עשויים לפשוט על  שזריםלפי רשויות ארצות הברית, הציבור צריך להיות מיודע  (4)

התשובה אינה  –חמשת המחוזות של איזור לוס אנג'לס כשמטרתם היא אזרחים. 
 נכונה.

 
 
 

 תשובה שאלה

1 
2 
3 
4  

(4) 
(4) 

(3) 
(3) 

 



 

 
המסורות בהודו הן שנשים יענדו תכשיטים מכסף ושיהיו להם קישוטים בצבע אדום   .4

 על הבהונות. בחלק הצפוני של הודו המשיכו עם המסורות האלו במשך הרבה שנים.
 

ששמרו את המסורות שלנשים יהיו קישוטים בצבע אדום  היחידיםבהודו הצפונית הם  (1)
 התשובה אינה נכונה. –על הבהונות ותכשיטים מכסף במשך הרבה שנים. 

מכל הנשים לצבוע את הבהונות שלהן  ודורשתהודו היא מדינה מסורתית מאד  (2)
 התשובה אינה נכונה. -באדום ולענוד תכשיטי כסף.

של המדינה של נשים עם בהונות  צפון הודו שמרה על המסורותנים במשך הרבה ש (3)
 התשובה נכונה. –מקושטות בצבע אדום ותכשיטי כסף. 

הודו שומרת על המסורות של נשים שעונדות תכשיטי כסף ושהבהונות שלהם  (4)
 –. אנשים בצפון הודו שומרים מסורות למשך הרבה שניםמקושטות בצבע אדום. 

 התשובה אינה נכונה.
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 נשים יפהפיות עם רגליים ארוכות נבחנה לתחרות כשרונות. .1

 
 התשובה אינה נכונה. –לתחרות כשרונות.  הלכונשים עם רגליים ארוכות ויופי  (1)
 התשובה נכונה. –. נשים יפות עם רגליים ארוכותנבחנו לתחרות הכשרונות  (2)
 התשובה אינה נכונה. –. והרגליים שלהםבמבחנים לתחרות הכשרונות היו נשים  (3)
 התשובה אינה נכונה. –ונשים יפות נחנו לתחרות הכשרונות.  רגליים ארוכות (4)

 
 

 מוסיקה בחדר שקט. רעשי רקע יכולים להפריע לשמוע מוסיקה, לכן עדיף לשמוע .2
 
 התשובה אינה נכונה. –בחדר שקט, לכן מוסיקת רקע עדיפה.  קשה לשמוע רעש (1)
 התשובה אינה נכונה.  –רעשי רקע.  בכללניתן לשמוע מוסיקה כאשר אין  (2)
 התשובה אינה נכונה.  –ביכולת של אדם להבחין ברעשי רקע.  לפגועמוסיקה יכולה  (3)
התשובה  –אם אדם רוצה להקשיב למוסיקה.  עדיפהסביבה שקטה, ללא רעשי רקע  (4)

 נכונה.
 

  
זיכרון, במיוחד של רגעים משעשעים בתקופות שונות של החיים, מאפשר השפעה  .3

 חיובית על המחשבה.
 
על ידי רגעים משעשעים כדי  תקופות שונות בחיים של אדם יכולות להיות מוזכרות (1)

 התשובה אינה נכונה. –לאפשר השפעה חיובית על המחשבה. 
 –תקופות חיוביות מזמנים שונים בחייו.  מאפשרים לבן אדם לזכור רגעים משעשעים (2)

 התשובה אינה נכונה.
על ידי זיכרון של רגעים משעשעים  מיודעותהשפעות חיוביות על המחשבה  (3)

 התשובה אינה נכונה. –אדם. מתקופות שונות בחייו של 
רגעים משעשעים מאפשרים השפעות חיוביות על המחשבה כאשר נזכרים  במיוחד (4)

 התשובה נכונה. –בהן במהלך תקופות שונות בחייו של אדם. 
 
 
האבל שמישהו מרגיש כשמישהו קרוב לו מת הוא תחושה בלתי נסבלת של אובדן.  .4

 הוב.לפעמים לוקח שנים להחלים מאובדן של מישהו א
 

 –לתחושה בלתי נסבלת של אובדן.  לגרוםשנים של החלמה ממותו של אהוב יכולות   (1)
 התשובה אינה נכונה. 

 –מהרגשה של האובדן והאבל. יש שנים להחליםלמישהו שאיבד אדם קרוב בחייו  (2)
 התשובה אינה נכונה. 

התגברות על אבל היא תחושה בלתי נסבלת של אובדן לאחר שמישהו קרוב מת.  (3)
 התשובה נכונה.  –. עלולה לקחת שנים המוות של מישהו אהוב 

תחושות בלתי נסבלות של אבל ואובדן עולות ממיתות. אדם שמחלים ממוות היה  (4)
 התשובה אינה נכונה.  – שנה.בתהליך הזה 

 תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 

(2) 
(4) 

(4) 
(3) 

 



 

Unit 36-answers 
 

 
 
 
 

 
 הלוטו בוחר באקראי את המספרים שיזכו. .1

 
 התשובה אינה נכונה. –אקראיות מוכיחות שהלוטו יזכה.  ירותבח (1)
 התשובה אינה נכונה. –של זוכים באקראי.  משחקלוטו הוא  (2)
 התשובה נכונה.  -הזוכים בלוטו נבחרים באקראי.  המספרים (3)
 התשובה אינה נכונה. –מי יזכה בלוטו.  מחליטיםהמספרים  (4)

 
 

יש שבטים באפריקה שמדברים אחד עם השני במה שהם מכנים נקישות. הנקישות  .2
 שמכה על פקק של בקבוק.נשמעות דומות מאד לצליל של מקל תיפוף 

 
צלילי נקישות הם חשובים מאד לאנשים באפריקה. הם משתמשים בתקשורת הזאת  (1)

 התשובה אינה נכונה.  –עם מקלות תיפות ופקקי בקבוקים.  לנגןכדי 
לנהל צליל שדומה מאד לתיפוף של מקל תיפוף על פקק של בקבוק משמש כדי  (2)

 התשובה נכונה.  –על ידי מספר אנשי שבטים אפריקנים.  שיחה
על ידי תיפוף במקל תיפוף על  שמופקותאנשים אפריקאים מתקשרים על ידי נקישות  (3)

 התשובה נכונה. –פקק של בקבוק. 
ותיפוף על מספר אנשי שבטים מאפריקה מדברים אחד עם השני על ידי נקישות  (4)

 התשובה אינה נכונה. –. פקקי בקבוקים
 

 
המסוכנות בעולם. בממוצע, כורי פחם ימותו עד גיל לכורי פחם יש את אחת העבודות  .3

50. 
 
שהעבודה שלהם היא אחת  בגללבממוצע  50מוות בקרב כורי פחם הוא בגיל  (1)

 התשובה נכונה. –מהעבודות המסוכנות ביותר בעולם. 
התשובה אינה  –בשל חשיפה נרחבת לסכנה.  50מתים לפני גיל  תמידכורי פחם  (2)

 נכונה.
 התשובה אינה נכונה. –תופעה שמשותפת לרוב כורי הפחם. היא  בגיל צעירמוות  (3)
 התשובה אינה נכונה. –. מסוכנת ולא צפויהכורים מתפרנסים בדרך מאד  (4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תשובה שאלה

1 
2 
3 
4  

(3) 
(2) 

(1) 
(2) 

 



 

אדריכלים מעצבים ובונים בניינם בעוד שהם מתייחסים לסביבה ולהשפעה  .4
 האסתטית שעשויה להיות להם על בניינים סמוכים.

 
שימוש בהשפעות אסתטיות  ל ידיבניינים לסביבה עמקצוען כמו אדריכל מספק  (1)

 התשובה אינה נכונה. –מבניינים סמוכים. 
 שתיהן נלקחות בחשבוןהסביבה וההשפעה האסתטית על בניינים סמוכים  (2)

 התשובה נכונה. –כשאדריכל מעצב או בונה בניין. 
על ההשפעה  ללא מחשבהמקצועות כמו אדריכלים מספקים בניינים לסביבה,  (3)

 התשובה אינה נכונה. –טית על סביבתם. האסת
ללא אדריכלות היא מקצוע שמעצב ובונה בניינים למען ההשפעה האסתטית שלהם  (4)

 התשובה אינה נכונה. –. התחשבות בבניינים אחרים
 
 
 
 

  



 

Unit 37-answers 
 

 
 
 
 
 
 הכוחות שלהם כדי לנצח את היריבים שלהם. החיילים ניצחו בקרב על ידי חלוקת .1

 
 התשובה אינה נכונה. –על ידי החיילים בקרב.  הובסוהיריבים  (1)
 התשובה אינה נכונה. –הניצחון בקרב.  חלוקים בנושאהחיילים היו  (2)
 התשובה אינה נכונה. –כדי לנצח את היריבים שלהם בקרב.  התאחדוהחיילים  (3)
 התשובה נכונה. –שלהם עזר לחיילים לנצח בקרב.  פיצול הכוחות (4)

 
 
 השיחות היו לגבי איך להקל על החיים במהלך מלחמות עולם.  .2
 

 התשובה אינה נכונה. –להיות קלות יותר.  לשיחותמלחמות עולם גרמו  (1)
 התשובה אינה נכונה –. מלחמות העולםהיו לגבי איך להקל על  תמידהשיחות  (2)
 התשובה אינה נכונה. –היו הנושא במהלך השיחה.  מלחמות עולם (3)
 התשובה נכונה. –היה הנושא של השיחות.  להקל על החיים במהלך מלחמות העולם (4)

 
 

חוקרים הראו שההשפעות של התחממות גלובאלית הם הפיכות אם כל אחד ייקח  .3
 צעדים כדי לשמר אנרגיה.

 
באנרגיה כדי להפוך את ההשפעות של ההתחממות  להשתמשכולם צריכים  (1)

 התשובה אינה נכונה. –הגלובאלית. 
את ההשפעות של ההתחממות  הפךשימור אנרגיה על ידי האוכלוסייה הכללית  (2)

 התשובה אינה נכונה. –הגלובאלית, כך מדענים הראו. 
על , לפי חוקרים, יכולה לקחת צעדים לשימור אנרגיה הפיכת ההתחממות הגלובאלית (3)

 התשובה אינה נכונה. –ידי כל פרט. 
, התחממות גלובאלית תתחיל מחקר מוכיח שאם כל פרט ינסה לשמר אנרגיה (4)

 התשובה נכונה. –. להתהפך
 

הלסתות החזקות במיוחד והשיניים החזקות של נמרים, עושים אותם טורפים  .4
 מעולים.

 
לתפוס את הטרף לא היו יכולים ללא לסתות חזקות מאד ושיניים חדות, נמרים  (1)

 התשובה אינה נכונה. –. שלהם
 –הלסתות החזקות במיוחד והשיניים החדות שלהם.  הם טורפים מעולים בגללנמרים  (2)

 התשובה נכונה. 
מסתמכות על הלסתות החזקות והשיניים החדות שלהם כדי להיות טורפים  חיות פרא (3)

 התשובה אינה נכונה. –מעולים. 
התשובה אינה  –. יהיו טורפים נוראיים, נמרים ללא לסתות חזקות ושיניים חדות (4)

 נכונה.
 

 תשובה שאלה

1 
2 
3 
4  

(4) 
(4) 

(4) 
(2) 

 



 

 
Unit 38-answers 

 
 

 
 
 
 
 
 אכילת שום חי על בסיס יום יומי היא דרך טבעית להישאר בריא. .1

 
 התשובה אינה נכונה. –לאכול שום חי כדי להישאר בריא.  הכרחיזה  (1)
 התשובה נכונה.  –. אכול שום חי בכל יוםכדי לשמור על הבריאות בדרך טבעית,  (2)
 התשובה אינה נכונה. –לאכול שם חי על הסיס יום יומי.  לא בריא ולא טבעיזה  (3)
 התשובה אינה נכונה. –מהבסיס של שום.  הימנעכדי להישאר בריא בטבעיות,  (4)

 
 

סודה לשתייה משמשת בבישול כשהיא מגיבה עם רכיבים אחרים ומשחררת פחמן  .2
  חמצני, וגורמת לבצק לתפוח.-דו
 
חמצני משתחרר בתגובה בין סודה לשתייה ומרכיבים אחרים, וגורם לבצק -פחמן דו (1)

 התשובה אינה נכונה. –לבישול.  טובלתפוח, ולכן הוא 
כמו חמצני בא מתגובה בין סודה לשתייה ומרכיבים אחרים -השחרור של פחמן דו (2)

 התשובה אינה נכונה –תופח. בצק 
ין סודה לשתייה ומרכיבים אחרים. בזה חמצני  משתחרר כתוצרה מתגובה ב-פחמן דו (3)

 התשובה נכונה. –לבצק לתפוח.  לגרוםמשתמשים בבישול כדי 
בגלל שסודה לשתייה מגיבה עם מרכיבים  בריאלגרום לבצק לתפוח בבישול זה  (4)

 התשובה אינה נכונה. –י. נחמצ-אחרים ומשחררת פחמן דו
 
 
פיקודו של נפוליאון, במהלך מעט יותר מעשור, הכוחות הצבאיים של צרפת תחת  .3

 השיגו שליטה על רוב אירופה היבשתית על ידי כיבוש או כריתת ברית.
 
על ידי שימוש בכיבוש וכריתת ברית הכוחות הצבאיים של צרפת תחת נפוליאון שלטו  (1)

 התשובה אינה נכונה. –. בכל אירופה בתוך עשור
על רוב  בשליטהתחת נפוליאון, הכוחות הצבאיים של צרפת בילו מעט יותר מעשור  (2)

 התשובה אינה נכונה. –אירופה היבשתית על ידי כבוש או כריתת ברית. 
בגלל שמעל לעשור היו הרבה  שליטת נפוליאוןרוב אירופה היבשתית הייתה תחת  (3)

 התשובה אינה נכונה. –כיבושים וכריתת בריתות בינו לבין צבאות אחרים. 
להשיג שליטה על רוב  ליאוןבהנהגת נפולקח לכוחות הצרפתיים בערך עשר שנים  (4)

 התשובה נכונה. -אירופה היבשתית דרך כיבוש וכריתת בריתות.
 

 
 

  

 תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 

(2) 
(3) 

(4) 
(3) 

 



 

סופות רעמים מתרחשות ברחבי העולם, ובתדירות הגבוהה ביותר באיזורי יערות  .4
גשם טרופיים בהם גם הלחות וגם הטמפרטורה גבוהות יחד עם אי יציבות 

 אטמוספרית.
 
כדג סופות רעמים בהקשר של לחות וטמפרטורה גבוהות עם אי יציבות אטמוספרית,  (1)

 –באיזורים של יערות גשם טרופיים.  אף פעם לאקורות כמעט בכל מקום וכמעט 
 התשובה אינה נכונה.

לחות וטמפרטורה גבוהות יחד עם אי יציבות אטמוספרית באיזורי יערות גם טרופיים  (2)
התשובה אינה  –של סופות רעמים שם.  תדירות הגבוההמונעים את הברחבי העולם 

 נכונה. 
היכן שהאטמוספירה לא יציבה, והלחות והטמפרטורה גבוהות, כמו באיזורים של  (3)

, למרות שהן גם בתדירות גבוההיערות גשם טרופיים סופות רעמים מתרחשות 
 התשובה נכונה. –מתרחשות בכל העולם. 

איזורי יערות גשם טרופיים ברחבי העולם התדירות הגבוהה של סופות רעמים ב (4)
התשובה אינה  –ללחות גבוהה, טמפרטורה גבוהה ואי יציבות אטמוספרית.  גורמת
 נכונה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

answers-Unit 39 
 

 
 
 
 

  
חוסר האונים וחוסר ההגיון הברורים שנראה כאילו מחלחלים בעבודותיו של פרנץ  .1

 קפקא נחשבים לסמל של תנועת הקיומיות.
 
על ידי חוסר אונים וחוסר הגיון ברורים, שניהם נראים  קיומיות יכולה להיות מאופיינת (1)

 התשובה נכונה. – בעבדתו של פרנץ קפקא.
התשובה אינה  –חוסר אונים וחוסר הגיון בעבודותיו.  כוללפרנץ קפקא, סופר קיומי,  (2)

 נכונה.
 הרבה כמועבודותיו של פרנץ קפקא הן באופן בור חסרות אונים וחסרות הגיון,  (3)

 התשובה אינה נכונה. –קיומיות. 
 –קיומיות.  מגדירותהכללתן של חוסר אונים וחוסר הגיון בעבודות של פרנץ קפקא  (4)

 התשובה אינה נכונה.
 

 
קרקס מתאר לרוב חברה נודדת של מופיעים שעשויה לכלול אקרובטים, ליצנים,  .2

 חיות מאולפות אנשים שמופיעים עם חישוק ומופעים חדשניים אחרים.
 
אקרובטים, ליצנים, חיות מאולפות, אנשים שמופיעים עם חישוק ומופעים חדשניים  (1)

התשובה  –להשתתף בחברה נודדת של מופיעים שנקראת קרקס.  חייביםאחרים 
 אינה נכונה.

האקרובטים, הליצנים, החיות  מתוארת על ידיחברה נודדת שמתפקדת כקרקס  (2)
 –המאולפות, האנשים שמופיעים עם חישוק והמופעים החדשניים האחרים שלה. 

 התשובה אינה נכונה.
ליצנים, חיות מאולפות אנשים  כאקרובטים, מתוארתחברה של מופיעים שנודדת  (3)

התשובה אינה  – שמופיעים עם חישוק ומופעים חדשניים אחרים מתפקדת כקרקס.
 נכונה.

אקרובטים, ליצנים, חיות מאולפות אנשים שמופיעים עם חישוק ומופעים קרקס כולל  (4)
 התשובה נכונה. –. והם נודדים כחבורה של מופיעים חדשניים אחרים

 
 
שמדברים אחד עם השני בטלפון במהלך היום יש פחות סיכוי לזוגות נשואים  .3

 להתגרש מאשר לזוגות שלא עושים זאת.
 
. כדי להציל את הנישואים שלהםלזוגות נשואים מייעצים לדבר בטלפון במהלך היום  (1)

 התשובה אינה נכונה. –
 התשובה אינה נכונה. –. לא יתגרשואם זוג מדבר בטלפון הם  (2)
 –וזה תקף גם לגבי זוגות נשואים.  השני מדברים בטלפוןשאוהבים אחד את אנשים  (3)

 התשובה אינה נכונה.
אצל זוגות שמדברים בטלפון בהשוואה לזוגות  הסבירות של גירושין היא קטנה יותר (4)

 התשובה נכונה. –אחרים. 
 

 תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 

(1) 
(4) 

(4) 
(2) 

 



 

 
 

מלון שרתון, במאמץ לחסוך כסף ולעזור לחברי הקהילה מעסיק אנשים מוגבלים  .4
 נמוכות יותר מאשר של עובדים רגילים.שכלית עבור משכורות 

 
למרות שזה לא מלון שרתון עוזר לקהילה ולעצמו על ידי העסקת עובדים מוגבלים,  (1)

 התשובה אינה נכונה. –לעשות זאת במשכורות נמוכות יותר.  הוגן
העובדים במלון שרתון שהם מוגבלים שכלית מרוויחים פחות כסף מהעובדים  (2)

 התשובה נכונה. –. ועוזר לקהילה זה חוסך כסף למלוןהאחרים. 
כמו  לעשות את אותה כמות עבודהמלון שרתון מצפה מעובדיו שמוגבלים שכלית  (3)

 התשובה אינה נכונה. –שאר העובדים למרות שהם מרוויחים פחות כסף. 
בגלל שהם עובדים יותר לעובדים מוגבלים שכלית משלמים פחות מעובדים רגילים  (4)

 התשובה אינה נכונה. –. לאט
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 תהיה בלתי נשכחת.מהרגע שעליתי למטוס, הייתה לי תחושה שהטיסה הזאת  .1

 
התשובה אינה  –. צריך להספיק לטיסהעליתי על המטוס ברגע שנזכרתי שהייתי  (1)

 נכונה.
 התשובה נכונה. –. שידעתי מההתחלההטיסה הייתה בלתי נשכחת, דבר  (2)
 התשובה אינה נכונה. –. כאילו עליתי עליה לפני כמה דקותאני זוכר את הטיסה  (3)
התשובה  –העובדה שחשבתי שהיא תהיה. הייתה בלתי נשכחת למרות  לאהטיסה  (4)

 אינה נכונה.
 

 
משחקי וידיאו ותוכניות טלוויזיה המכילים אלימות מוליכים ילדים לקבל אלימות  .2

 כחלק טבעי מהחיים.
 
שהם אלימים ודומים לחיים  בגללילדים נהנים מתוכניות טלוויזיה ומשחקי וידיאו  (1)

 התשובה אינה נכונה.  –האמיתיים. 
 –. יותר אלימים מילדים אחריםילדים שצופים בטלוויזיה ומשחקים במשחקי וידיאו  (2)

 התשובה אינה נכונה.
 –. בגלל שהם משקפים את החיים האמיתייםמשחקי וידיאו וטלוויזיה הם אלימים  (3)

 התשובה אינה נכונה.
כשהם חווים אלימות סביר יותר שילדים יחשבו שחיים הם אלימים באופן טבעי  (4)

 נכונה. התשובה –. יה ובמשחקי וידיאובטלוויז
 

 
מעטים מודעים שלאלוף האולימפי לשעבר מייקל ספיידר יש כשרון נוסף חוץ מריצה  .3

 מט בין לאומיות.-מהירה, הוא גם זכה במספר תחרויות שח
 
התשובה  –עשויים להיות כישרונות חבויים.  לאלופים אולימפיים כמו מייקל ספיידר (1)

 אינה נכונה.
התשובה אינה  –, הוא גם אתלט אולימפי. מט-אלוף שחלמרות שמייקל ספיידר הוא  (2)

 נכונה.
התשובה אינה  –מט. -כאצן מאשר כשחקן שח מעדיף להיות ידועמייקל ספיידר  (3)

 נכונה.
מספר אנשים רוב האנשים יודעים על הישגי הריצה של מייקל ספיידר, אבל רק  (4)

 התשובה נכונה. – מט.-שהוא גם מצליח בתחרויות שח יודעים
 

  

 תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 

(2) 
(4) 

(4) 
(3) 

 



 

 
מכל הכלים התזמורתיים, האבוב והקרן הצרפתית נחשבים למסובכים ביותר לנגינה  .4

 והם באופן אירוני, הכי פחות מוערכים על ידי מאזינים.
 
התשובה  –עד כמה קשה זה לנגן באבוב ובקרן צרפתית.  לא יכולים להעריךאנשים  (1)

 אינה נכונה.
על ידי מאזינים, הם קשים יותר  מוערכים מאדהאבוב והקרן הצרפתית, בעוד שהם  (2)

 התשובה אינה נכונה. –לנגינה מאשר כלים תזמורתיים אחרים. 
 מוערכים פחות מדיהאבוב והקרן הצרפתית דומים בכך שבשניהם קשה לנגן ושניהם  (3)

 התשובה נכונה. –על ידי מאזינים. 
 –באבוב או בקן צרפתית מומלץ לנסות כלים קלים יותר.  שלא יכולים לנגןלאנשים  (4)

 התשובה אינה נכונה.
 

  



 

answers-Unit 41 
 

 
 
 
 
 
הפרה המשוגעת, איידס, אבולה ושפעת העופות כולן שינו את הדרך בה  .1

 אפידמיולוגים מבינים מחלות מדבקות.
 
סיבות להיות הפרה המשוגעת, איידס, אבולה ושפעת העופות נתנו לאפידמיולוגים  (1)

 התשובה אינה נכונה. –. רואי שחורות לגבי העתיד
כאשר מישהו לוקח בחשבון כמה מחלות חדשות הופיעו בשני העשורים האחרונים,  (2)

 –. שהעולם משתנה יותר מהר ממה שאנחנו מסוגלים להביןזה גורם לו להבין 
 התשובה אינה נכונה.

לפרה המשוגעת,  תוהים לגבי הגורמיםאפידמיולוגים, שחוקרים מחלות מדבקות  (3)
 .בה אינה נכונההתשו –איידס, אבולה ושפעת העופות. 

נקודות מבט חדשות על מחלות מדבקות כתוצאה לתחום האפידמיולוגיה יש  (4)
 התשובה נכונה –של הפרה המשוגעת, איידס, אבולה ושפעת העופות.  מהופעתן

 
 
 לא מצאתי סיבה שלא לבטוח במר וולטרס עד כה. .2

 
 התשובה אינה נכונה. –לך שמר וולטרס ראוי לאמון.  להבטיחאני יכול  (1)
  -, אבל אני שומר את ההחלטה הסופית שלי. עד עכשיווולטרס נראה בסדר מר  (2)

 התשובה נכונה.
התשובה אינה  –. והוא לעולם לא יעשהמר וולטרס מעולם לא עשה משהו חשוד  (3)

 נכונה.
התשובה  –אתה חייב להשגיח על מר וולטרס מקרוב כיוון שאי אפשר לבטוח בו.  (4)

 אינה נכונה.
 

 
בטוח במיוחד, אבל הוא מסוכן במיוחד לאנשים שסובלים צלילה הוא לא ספורט  .3

 מלחץ דם גבוה.
 
 –לאנשים עם לחץ דם גבוה.  אפילו יותר מסוכנתספורט מסוכן משהו, צלילה היא  (1)

 התשובה נכונה.
 –לפני שהם צוללים.  לברר את זה עם הרופאאנשים עם לחץ דם גבוה צריכים  (2)

 התשובה אינה נכונה.
התשובה אינה  –. להחמיריות בריאות כמו יתר לחץ דם צלילה יכולה לגרום לבע (3)

 נכונה.
 התשובה אינה נכונה. –, במיוחד בשביל צוללנים. מחלה מסוכנתיתר לחץ דם היא  (4)

  

 תשובה שאלה

1 
2 
3 
4  

(4) 
(2) 

(1) 
(4) 

 



 

 
המורה אמרה לילד שאם הוא לא יגיש את העבודה שלו בזמן, היא תאלץ להוריד לו  .4

 ציון.
 
בלהוריד  תיכשלאם הילד לא יגיש את העבודה שלו בזמן, כמו שנאמר לו, אז המורה  (1)

 התשובה אינה נכונה. –לו ציון. 
להגיש את העבודה  יאלץלילד נאמר על ידי המורה שהיא תוריד לו ציון אם הוא  (2)

 התשובה אינה נכונה. –בזמן. 
ן שהוא נכשל להגיש את לומר לו שהוא תוריד לו ציון, כיוו על ידי הילדהמורה אולצה  (3)

 התשובה אינה נכונה –העבודה בזמן. 
 –. בזמןלילד נאמר שהוא יקבל ציון נמוך יותר אם יכשל בלהגיש את העבודה  (4)

 התשובה נכונה.
 

  



 

Unit 42-answers 
 

 
 
 
 

 
 הנערה נפצעה בגלל שהיא נפלה מהאופניים שלה. .1

 
 התשובה אינה נכונה. –האופניים, הנפילה פצעה את הילדה.  אחרי (1)
 התשובה אינה נכונה. –את הילדה, האופניים נפלו.  אחרי שפצעו (2)
 התשובה אינה נכונה. –פצעו את הילדה.  האופנייםאחרי שנפלה מהם,  (3)
 התשובה נכונה. –. נפצעהאחרי שנפלה מהאופניים, הילדה  (4)

 
 

 הצוות החליט שמגרש המשחקים היה מסוכן מדי מכדי שילדים ישחקו בו. .2
 
להחליט שמגרש המשחקים היה מסוכן מדי בשביל  לא בטוח עבור הצוותזה היה  (1)

 התשובה אינה נכונה. –הילדים. 
במגרש המשחקים שמסוכן מדי, כפי שהוחלט על ידי הצוות.  לא צריכים לשחקילדים  (2)

 התשובה אינה נכונה. –
התשובה  –על ידי הצוות שמגרש המשחקים לא היה בטוח עבור הילדים.  הוחלט (3)

 נכונה.
 –על ידי הצוות, מסוכנים מדי מכדי לשחק במגרש המשחקים.  , כפי שהוחלטהילדים (4)

 התשובה אינה נכונה.
 
 
התיירים כולם הסכימו שהר הסוכר היה מקום יפה לבקר בו, אפילו שההליכה הייתה  .3

 קשה, והם שמחו שהם יצאו לטיול.
 
, התיירים הסכימו שהם שמחים שהם יפהלמרות שההליכה על הר הסוכר הייתה  (1)

 התשובה אינה נכונה. –. שקשה לבקר בויצאו לטיול בגלל שזה מקום 
למרות שההליכה הייתה קשה, התיירים היו שמחים שהם יצאו לטיול כיון שהר  (2)

 התשובה נכונה. –. היה יפההסוכר 
בעוד שהתיירים היו שמחים שהר הסוכר הוא מקום שיפה לבקר בו, הם הסכימו  (3)

 נכונה.אינה התשובה  –. קשה מדי מכדי להיות שווה את הטיולשההליכה הייתה 
 –שמחו שהם יצאו לטיול.  היפיםהר הסוכר היה קשה להליכה, אבל התיירים  (4)

 התשובה אינה נכונה.

  

 תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 

(4) 
(3) 

(2) 
(3) 

 



 

 
כיוון שפעילי איכות הסביבה העריכו שהיער ההחלטה אושרה על ידי שני הצדדים,  .4

ינצל מהרס, וחברת העצים האמינה כי תוכל להישאר ברווח על ידי כך שתוכל לעבוד 
 באזורים שהותרו בחוזה.

 
להישאר ההחלטה אושרה על ידי פעילי איכות הסביבה בגלל שהיא אפשרה להם  (1)

על ידי הצלת היער מהרס, למרות שהחוזה הוערך גם על ידי חברת העצים  ברווח
 התשובה אינה נכונה. –שתוכל לעבוד באזורים מסוימים. 

לעבוד  ליערחברת העצים ופעילי איכות הסביבה הסכימו שההחלטה תאפשר  (2)
התשובה אינה  –באזורים מסוימים, בעוד שחברת העצים תינצל בעזרת החוזה. 

 נכונה.
שהצילה את היער  העריכו את ההחלטהאיכות הסביבה וחברת העצים שניהם  פעילי (3)

  -מהרס, ואפשרה לחברת העצים להישאר ברווח על ידי עבודה באזורים מסוימים. 
 התשובה נכונה.

למרות שפעילי איכות הסביבה העריכו שהיער יהיה מוגן מהרס, הם האמינו שחברת  (4)
 –שהותרו בחוזה על מנת להישאר ברווח.  לעבוד באזורים מסוימים לא צריכההעצים 

 התשובה אינה נכונה.

 
 

  



 

Unit 43-answers 
 
 
 
 
 
 החורפים באלסקה נוטים להיות קרים מאד. .1

 
 התשובה נכונה. –. מאד קריםחורפים באלסקה הם לעיתים קרובות  (1)
התשובה אינה  –. מאשר באזורים אחריםהחורפים באלסקה נוטים להיות קרים יותר  (2)

 נכונה.
 התשובה אינה נכונה. –הם קרים, במיוחד באלסקה.  חורפים (3)
 התשובה אינה נכונה. –שחורף באלסקה יהיה מאד קר.  לא נפוץזה  (4)

 
 

 המורה החליטה שהכיתה שלה עוד לא מוכנה ללמוד את החומר. .2
 
התשובה אינה  –לא תהיה מוכנה ללמוד את החומר, החליטה המורה.  לעולםהכיתה  (1)

 נכונה.
התשובה  –ללמוד את החומר.  עוד לא מוכנההמורה של הכיתה החליטה שהכיתה  (2)

 נכונה.
 התשובה אינה נכונה. –לא היה מוכן ללמד את הכיתה, כך הוחלט.  החומר (3)
 –ל ידי המורה. ע אבל לא כמו שהוחלטהכיתה תהיה מוכנה ללמוד את החומר,  (4)

 התשובה אינה נכונה.
 
 
זאת עצה משונה לשמוע מהפרופסור, כיוון שהוא בדרך כלל תומך של הקצאה חכמה  .3

 יותר של אמצעים וגישה זהירה יותר לצמיחה.
 
כיוון שהפרופסור הוא לעיתים קרובות תומך נלהב של גישות זהירות לצמיחה וחלוקת  (1)

 התשובה נכונה. –ממנו.  העצה הזאתמשאבים חכמה יותר, זה מוזר לשמוע את 
, בגלל שהוא זה מוזרכיוון שהפרופסור ייעץ על חלוקה חכמה יותר של משאבים,  (2)

 התשובה אינה נכונה. –בדרך כלל תומך של גישות זהירות יותר לצמיחה. 
הפרופסור תמיד תומך באופן נלהב בגישות זהירות יותר לצמיחה וחלוקה חכמה יותר  (3)

 התשובה אינה נכונה. –. צה מוזרהשזאת עשל משאבים, 
הפרופסור מייעץ לעיתים קרובות לתמוך בחלוקה חכמה יותר של משאבים ובגישות  (4)

 התשובה אינה נכונה. –. שזה דבר שמוזר לשמועיותר זהירות לצמיחה, 
 

 
  

 תשובה שאלה
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אם אני אקנה ממך את המחשב הזה היום, האם אני אוכל אי פעם לקבל הנחה אם  .4
 אלקטרוניקה אחרים, כמו מדפסת או פקס בעתיד?ארצה לקנות ממך מוצרי 

 
אם הייתי רוצה לקנות פקס או מדפסת, האם אוכל לקבל הנחה על הפריטים הללו,  (1)

 התשובה אינה נכונה. –את המחשב הזה ממך?  כשיו כשרכשתיע
האם אוכל לקבל הנחות עתידיות על מוצרים אלקטרוניים כמו מדפסות או מכשירי  (2)

 התשובה נכונה. –? את המחשב הזה היום אם אני ארכוש ממךפקס 
, האם אוכל לקבל הנחה אם אני אי פעם ארצה לאחר רכישת המחשב הזה היום (3)

התשובה אינה  -לקנות מכשירי אלקטרוניקה אחרים כמו מדפסת או מכשיר פקס?
 נכונה.

 –? אם אקבל ממך הנחהבעתיד, האם אוכל לקנות מחשב, מדפסת או מכשיר פקס  (4)
 נכונה.תשובה אינה 

 
 

  



 

Unit 44-answers 
 

 
 
 

 
  

הוא לא היה צריך להשאיר את המרק על הכיריים לזמן כל כך ארוך בגלל שהוא גלש  .1
 ויצר בלגן.

 
שהמרק גלש ויצר בלגן, הוא השאיר את המרק על הכיריים למשך יותר מדי  בגלל (1)

 התשובה אינה נכונה. –זמן. 
שהוא השאיר אותו על הכיריים למשך זמן ארוך מדי,  לאחרהמרק גלש ויצר בלגן  (2)

 התשובה נכונה. –דבר שהוא לא היה צריך לעשות. 
ר אותו על הכירה לכזה לגלוש ולעשות בלגן, למרות שהוא השאי לא היה צריךהמרק  (3)

 התשובה אינה נכונה. –זמן. 
על הכיריים לכל כך הרבה זמן, המרק לא היה גולש ויוצר  אם הוא לא היה מושאר (4)

 התשובה אינה נכונה. –בלגן. 
 
 
 מיילס דיוויס היה חלוץ של סגנונות ג'ז רבים, ומגיעים לו כל השבחים שהוא קיבל. .2

 
שמיילס דיוויס קיבל כל כך הרבה שבחים, הוא יהיה ידוע כחלוץ של סגנונות ג'ז  בגלל (1)

 התשובה אינה נכונה. –רבים. 
מיילס דיוויס לא היה החלוץ של סגנונות ג'ז רבים, לא היו מגיעים לא כל השבחים  אם (2)

 התשובה אינה נכונה. –שקיבל. 
שהוא  מגיעים כל השבחיםהוא הנהיג את הדרך בסגנונות ג'ז רבים, למיילס דיוויס  (3)

 התשובה נכונה. –קיבל. 
שמגיעים לו כל  זאת הסיבה היחידהמיילס דיוויס היה החלוץ של סגנונות ג'ז רבים,  (4)

 התשובה אינה נכונה. -השבחים שהוא קיבל.
 

 
התייר הרגיש שהיו לו יותר מדי פעילויות מתוכננות לאותו יום, מכיוון שהוא ביקר רק  .3

 התחיל להחשיך והיו לו עוד ארבעה אתרים שהוא רצה לראות.במוזיאון אחד, וכבר 
 
, התייר הרגיש כאילו הוא ביקר רק במוזיאון אחד, וכשיתחיל כשעשה תוכניות ליום (1)

 התשובה אינה נכונה. –להיות מאוחר הוא ירצה לראות עוד ארבעה אתרים. 
במוזיאון אחד לפני שיהיה מאוחר, ועם עוד ארבעה אתרים שהוא רצה  יבקרהתייר  (2)

התשובה  –לראות הוא יגלה במהירות שהוא תכנן יותר מדי פעילויות לאותו יום. 
 אינה נכונה.

עוד  ועדיין היו לולמרות שכבר התחיל להיות מאוחר, התייר ביקר רק במוזיאון אחד  (3)
ך אותו להאמין שהוא תכנן יותר מדי ארבעה אתרים שהוא רצה לראות , מה שהולי

 התשובה נכונה. –פעילויות לאותו יום. 
למרות שהוא ראה רק מוזיאון אחד לפני שנהיה מאוחר, התייר בהרגישו שהיו לו  (4)

שהוא  ראה את ארבעת האתרים הנוספיםיותר מדי פעילויות מתוכננות לאותו יום, 
 התשובה אינה נכונה. –רצה. 

 
 

 תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
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עף למדי בגילו המבוגר, לעיתים קרובות לוקח את הזמן כדי הסופר הפך להיות זו .4
להעיר הערות מרירות על כותבים צעירים ועל החסרונות שהוא מוצא לעיתים קרובות 

 בעבודתם.
 
כשהוא מוצא חסרונות רבים בעבודותיהם של כותבים צעירים יותר, הסופר לוקח את  (1)

 תשובה אינה נכונה.ה –יותר ויותר בגילו המבוגר.  כדי להיות זועףהזמן 
, הם לעיתים קרובות מדי קיוו להגיע לגיל מבוגרלמרות שהכותבים הצעירים יותר  (2)

 –לקחו את הזמן כדי להעיר הערות מרירות על החסרונות שהם מצאו בעבודותיהם. 
 התשובה אינה נכונה.

כותבים צעירים יותר  עםהסופר, זועף למדי, החל להעיר הערות מרירות על העבודה  (3)
 התשובה אינה נכונה. –החסרונות בגיל מבוגר.  ועל

על הסופר הזועף והמבוגר בילה לעיתים קרובות זמן רב בהערת הערות מרירות  (4)
 התשובה נכונה. –והחסרונות שהוא מצא לעיתים קרובות.  כותרים צעירים יותר

 


