
 
 3בחינה מספר  –בחינת אמי"ר להתנסות פתרונות 

 

. הפתרונות אינם מטעם הכנה למבחן אמי"רבו ע"י מדריכי ניב רווח הערה: הפתרונות בקובץ זה נכת

 .זכויות היוצרים במבחן שפורסםהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה, שהינו הבעלים היחיד של 

 

 1פרק 

 

 לפעילות אינטלקטואלית ואקדמית. מרכזהעיר קורדובה שבספרד הייתה בעבר  .1

1. Measure – מדדמידה , 

2. Chapter – פרק 

3. Center – מרכז 

4. Season – עונה 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

, רק 1940לבני ראש בארצות הברית מאז  עיטמיםלצוד למרות שהיה זה בלתי חוקי  .2

 מספר מועט של ציפורים אלו נותרו במדינה.

1. Watch – לצפות, להסתכל 

2. Find – למצוא 

3. Hunt – לצוד 

4. Fly – לעוף 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 ומאוזנת לילדיהם.  בריאהכל ההורים צריכים לספק תזונה  .3

1 .Separate – נפרד 

2 .Potential – פוטנציאל 

3 .Straight – ישר 

4 .Healthy - בריא 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

שמשי עכבישים  בגללהמאוחרות, מדענים בצבא ארצות הברית הבינו ש 60-בשנות ה .4

 חסיני כדורים. אוד, ניתן להשתמש בו לייצור אפודיםהוא גם חזק וגם גמיש מ

1 .Unless – אלא אם 

2 .Before – לפני 

3 .Because – בגלל 

4 .Until – עד ש- 

 .(3התשובה הנכונה היא )



 
 

התכנית של הממשלה לשנות את תכנית המיסים מעולם לא הייתה גדולה מאוד במידתה;  .5

 .קטניםהיא כללה רק שינויים 

1 .Constant – קבוע 

2 .Minor – קטן, מינורי 

3 .Recent – חדש, שהתרחש לאחרונה 

4 .Complex – מורכב 

 .(2התשובה הנכונה היא )

 

, יבשת אנטרקטיקה עדיין טומנת בחובה חקירהאפילו היום, אחרי כל כך הרבה שנים של  .6

 תעלומות רבות.

1 .Unawareness – חוסר מודעות 

2 .Exploration – חקירה, גילוי 

3 .Approval – אישור, הסכמה 

4 .Reform – רפורמה, תיקון 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

התפכחות הראו שהמורל הציבורי נמוך כתוצאה מסקרים שנערכו לאחרונה בבריטניה  .7

 נרחבת ממדיניות הממשלה.

1 .Discrimination against – אפליה כנגד 

2 .Communion with – התייחדות עם 

3 .Disenchantment with – )התפכחות )מאשליה 

4 .Certification of – אישור ל- 

 (. 3התשובה הנכונה היא )

 

את הנזק שנגרם מפלישת האדם לאזורי המחיה של בעלי חיים  להעריךמדענים רק החלו  .8

 שונים. 

1 . Assess– להעריך, לאמוד 

2 .Enrage – להרגיז 

3 .Obey – לציית 

4 .Extract – לחלץ, לשלוף 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 .מעט ציורים יחסיתבהשוואה לאמנים גדולים אחרים, לאונרדו דה וינצ'י השלים  .9

1 .Favourably – באהדה, בחיוב 

2 .Relatively – באופן יחסי 

3 .Regularly – באופן קבוע 

4 .Permanently – לתמיד, לצמיתות 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 בה את השביתה מנעועם עובדיהם, ובכך  טנטטיביבעלי מלונות בניו יורק הגיעו להסכם  .10

 איים איגוד העובדים. 

1 .Averting – מונע; מסיט 

2 .Condemning – מגנה 

3 .Amassing – צובר, עורם 

4 .Invoking – )מתפלל; מעורר )זיכרונות 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

החוקרים פרסמו דו"ח ארוך שמתאר את כל ממצאיהם בפירוט, כמו גם גרסה קצרה,  .11

 יותר. תמציתית

1 .Concise – תמציתי, תכליתי 

2 .Absorbent – סופג 

3 .Secular – חילוני 

4 .Morose – עגמומי, קודר 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

אנשים מאזורים דיאלקטיים שונים בסין אינם מסוגלים לתקשר אחד עם השני  .12

 באמצעות דיבור, למרות שהם כן יכולים לעשות זאת דרך כתיבה וקריאה.

הניבים שדרכי ההתקשרות של אנשים בסין השתפרו מאחר נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 כבר לא כל כך שונים, מידע שנוגד את המשפט המקורי.השונים 

למרות הניבים השונים, אנשים מצליחים לתקשר בעזרת נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 דיבור, מידע שנוגד את המשפט המקורי.

אפילו אנשים שיכולים לדבר אחד עם השני בסין אינם יכולים נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 שמופיע במשפט המקורי. מידע השונה מזהחר, לקרוא או לכתוב את הניב של הא

 . (4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 , ואלה שעוברים עליו חייבים להיענש.יש לקיים את החוק האזרחי גם בזמן מלחמה .13

קשה להעניש את העוברים על החוק במיוחד בזמן מלחמה, נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

יש יותר עבירות על החוק בזמן מלחמה, מידע שלא מופיע נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 במשפט המקורי.

בגלל שהחוק חשוב כל כך בזמן מלחמה, העוברים עליו נענשים, נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 יש להעניש את האנשים אפילו כשמדובר במלחמה. בעוד שלפי המשפט המקורי

 . (2התשובה הנכונה היא )

 

מטרים מתחת לגובה פני הים, על גבי הריסות העיר התנ"כית  200-טבריה שוכנת כ .14

 חמאט.

מטרים מתחת  200העיר התנ"כית חמאט ממוקמת ליד טבריה, נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 לגובה פני הים, מידע שנוגד את המשפט המקורי.

מטרים מתחת לגובה  200 לאחר שבנו מחדש את העיר חמאטנפסלת כי לפיה  3תשובה 

 מופיע במשפט המקורי.ש שונה מהמידעפני הים, קראו לה טבריה, מידע 

מטרים מעל טבריה, מידע  200הריסות העיר חמאט שוכנות נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 שנוגד את המשפט המקורי.

 . (2התשובה הנכונה היא )

 

כתקופה ממנה מפחדים לאור העובדה שהיא בלתי נמנעת, העובדה שמתייחסים לזקנה  .15

 היא עצובה. לה בהתלהבות במקום לצפות

קשה לשנות את ההרגשה של אנשים כלפי זקנה, מידע שלא נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 מופיע במשפט המקורי.

אנשים שלא מבינים שהזקנה יכולה להיות התקופה המהנה נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 הרעיון המרכזי של המשפט המקורי.בחייהם מפחדים מהזדקנות, אולם זה לא 

אם אנשים היו יודעים כמה מהנה יכולה להיות הזקנה, הם לא נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .היו כה מודאגים מהזדקנות, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

שלו, אין זה סביר שהוא  ישנה את דרך ההעברה אלא אם פתוגן כמו נגיף האבולה .16

 יתפשט במהירות מחוץ לסביבת המחייה הטבעית שלו.

כמו זו של נגיף האבולה, העברה אם לפתוגן כלשהו אין דרך נפסלת כי לפיה  2תשובה 

הוא לא יצליח להתפשט במהירות מחוץ לסביבת המחייה הטבעית שלו, מידע שלא 

 מופיע במשפט המקורי.

הוא לא יישאר בסביבת  ,בדרך הרגילה ועברהפתוגן מאם נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 המחייה הטבעית שלו, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

א תשתנה או סביבת המחייה הטבעית של וירוס האבולה לנפסלת כי לפיה  4תשובה 

 כמו פתוגנים אחרים, מידע שלא מופיע במשפט המקורי. תתרחב אלא אם הוא יועבר

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

המנהיג היוגוסלבי ברוז טיטו, בנוסף לכך שהיה השליט היחידי של מדינה  .17

היה גם היחיד שהשתמש ביותר מפחד הוא קומוניסטית שזכה לפופולאריות אמיתית, 

 ותעמולה כדי לשלוט במדינתו, למרות שהוא בהחלט השתמש גם בהם.

שימוש בפחד  טיטו ביסס את השליטה ביוגוסלביה בעזרתנפסלת כי לפיה  2תשובה 

 ותעמולה, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

שליטים של מדינות קומוניסטיות אחרות הזהירו את טיטו נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .שהוא לא יוכל לשלוט ללא פחד ותעמולה, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

ע שלא טיטו היה המנהיג הפופולארי ביותר ביוגוסלביה, מידנפסלת כי לפיה  4תשובה 

 מופיע במשפט המקורי.

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

 שנים. 17לפי הפסקה הראשונה, המחקר על מטמנות שערכו ראת'ג'ה וצוותו ערך  .18

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 הפסקה השנייה עוסקת במה שאנשים חושבים על המטמנות. .19

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 השנייה אינן נכונות.הפסקה השלישית מראה שההערכות מהפסקה  .20

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

מתכולת המטמנות, ואוכל  50%-בשתי הפסקאות האחרונות נמסר שהיום נייר מהווה כ .21

 .9%-כ

 (.3התשובה הנכונה היא )

 



 
ניתן להפחית את כמות הזבל אותה אנו מפיקים אם נפסיק לבזבז לפי הפסקה האחרונה  .22

 אוכל.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 
 הראשונה עורכת השוואה בין היחס לכתות בעבר ובהווה.הפסקה  .23

 (.1התשובה הנכונה היא )

 
(, יש להן מערכת מסודרת של 9בטקסט מוזכר שלכתות יש מנהיג כריזמטי )שורה  .24

(. לא מוזכר שהן 13(, ושהן מפעילות לחצים פסיכולוגיים )שורה 10אמונות דתיות )שורה 

 עוסקות בפעילות בלתי חוקית.

 (.4הנכונה היא )התשובה 

 
נמסר שאנשים רבים מתקשים לעזוב את הכתות בשל הלחצים  13-14בשורות  .25

 .הפסיכולוגיים שהופעלו עליהם

 (.3התשובה הנכונה היא )

 
-14יקחו בכוח את הילדים, כפי שמוסבר בשורות יהצעד הנואש הוא שכירת מומחים ש .26

16. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 
 שבהן ובסיבות שאנשים נמשכים אליהן. הטקסט עוסק בכתות, בסכנות .27

 (.4התשובה הנכונה היא )

 
 

  



 
 2פרק 

 

חיים ללא  - כל המדינות המתפתחות אוכלוסייתאחוזים מ 70 - שני מיליארד אנשים .1

 חשמל.

1. Population – אוכלוסייה 

2. Culture – תרבות 

3. Condition – מצב; תנאי 

4.  Statistic– סטטיסטי 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 לעשות זאת. ור את כל המפגינים, היא לא הצליחהשהמשטרה איימה לעצ למרות .2

1. Since– מאז; מפני ש- 

2. When– מתי; כאשר 

3. Although– למרות 

4. Before– לפני 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 שמטוס בן עשר שנים נחשב לעתיק. כה רבה, מהירות בטכנולוגיית המטוסים התקדמה  .3

1 .Partially – באופן חלקי 

2 .Rapidly – באופן מהיר 

3 .Carelessly – באופן רשלני 

4 .Narrowly - בקושי 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 בעיות בריאות. פחותאם אנשים היו אוכלים תזונה מאוזנת כל יום, היו להם  .4

1 .Several – כמה, מספר 

2 .Regular – רגיל 

3 .Fewer – פחות 

4 .Similar – דומה 

 .(3) התשובה הנכונה היא

  



 
 

מוקדם מאוד בהיסטוריה של  התפתחות מתקדםלשלב  הגיעהעבודת הקדרות  .5

 הציוויליזציה.

1 .Attempted – ניסה 

2 .Contacted – יצר קשר 

3 .Designed – עיצב 

4 .Reached – הגיע 

 .(4התשובה הנכונה היא )

 

 בתור תנועות או עיצורים.  בסיסית בין אותיות, ומסווגים אותן הבחנהבלשנים עושים  .6

1 .Interruption – הפרעה 

2 .Concentration – ריכוז 

3 .Distinction – הבחנה, הפרדה 

4 .Assumption – השערה 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 - בו סחורות נמכרות באופן בלתי חוקי - לאור מחסור בסחורות רבות, שוק שחור .7

 בברית המועצות לשעבר. משגשג

1 .Colliding – מתנגש 

2 .Mediating – מתווך 

3 .Flourishing – פורח, משגשג 

4 .Confessing – מתוודה 

 (. 3התשובה הנכונה היא )

 

 . 11-דפס סיני שנקרא בי שנג שחי במאה המיוחסת להמצאת מכונת הדפוס  .8

1 .Resented by – עורר כעס 

2 .Contained in– הוכל ב- 

3 .Rotated by–  ידיסובב על 

4 .Attributed to– יוחס ל- 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 התמזגולפני הספירה, רבים מהכפרים הקטנים המפוזרים של עם האולמק  1150עד  .9

 לקהילות גדולות יותר.

1 .Stumbled – נתקל 

2 .Deteriorated – רדר, החמירהד 

3 .Merged – התמזג 

4 .Lapsed –  ,פקע ;שקעהדרדר 

 (.3היא ) התשובה הנכונה

 

באופן תיאורטי, קשה לטעון כנגד טכניקות ניהול מודרניות, אך באופן מעשי הן הוכחו  .10

 . הרסניותכ

1 .Disastrous – הרסני, נורא 

2 .Conscious – מודע; מכוון 

3 .Anxious – חרד 

4 .Generous – נדיב 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

מרווחים  מתחמים, היה גן החיות הראשון שסיפק 1899-גן החיות ברונקס, שנפתח ב .11

 לקבוצות גדולות של בעלי חיים.

1 .Commentaries –  פרשנויות 

2 .Enclosures – מתחמים 

3 .Destinies – גורלות 

4 .Adversaries – יריבים, מתנגדים 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 עבודה בחוות בחברות החקלאיות העתיקות.הנשים היו לרוב אחראיות על  .12

בחברות החקלאיות העתיקות נשים הורשו לעבוד רק בחוות, נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 מידה שלא מופיע במשפט המקורי.

הנשים האחראיות ביותר היו הנשים שעבדו בחוות, מידע שלא נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 מופיע במשפט המקורי.

 נשים תמיד עבדו בחוות, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 . (2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 הנרי דייוויד תורו מת בגיל ארבעים וארבע, אחרי שפרסם מעט יחסית ממה שכתב. .13

בגלל שתורו מת בגיל ארבעים וארבע, הוא לא הספיק לפרסם נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 שלא מופיע במשפט המקורי. מידע - ולכתוב הרבה

הרבה ממה שתורו כתב פורסם רק ארבעים וארבע שנים לאחר נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 מותו, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

כשתורו מת אף אחת מעבודותיו לא פורסמה, מידע שנוגד את נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 המשפט המקורי.

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

דמוקרטית באוסטריה הייתה חלק מהממשלה בכל חמישים -הסוציאלהמפלגה  .14

 .שנים מתוכן השנים האחרונות למעט ארבע

דמוקרטית הייתה בשלטון עד לפני ארבע -המפלגה הסוציאלנפסלת כי לפיה  1תשובה 

 שנים, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

הייתה הגדולה ביותר למשך דמוקרטית -המפלגה הסוציאלנפסלת כי לפיה  3תשובה 

 , מידע שלא מופיע במשפט המקורי.בלבד ארבע שנים

דמוקרטית הצטרפה לממשלה האוסטרית -המפלגה הסוציאל נפסלת כי לפיה 4תשובה 

 לפני חמישים שנה אבל עזבה לאחר ארבע שנים, מידע שנוגד את המשפט המקורי.

 . (2התשובה הנכונה היא )

 

 מפי שנייםיות של ערב הסעודית ממכירות נפט היו יותר ההכנסות השנת, 70-בשנות ה .15

 לתשלום על ייבוא. מהכמות הנדרשת

כמות הכנסות כפולה  70-ערב הסעודית הייתה צריכה בשנות הנפסלת כי לפיה  1תשובה 

 מזו שהייתה לה על מנת לשלם על הייבוא, מידע שנוגד את המשפט המקורי.

ערב הסעודית הכפילה את כמות הייבוא שלה אך  70-בשנות הנפסלת כי לפיה  3תשובה 

 לא היו לה מספיק הכנסות מנפט כדי לשלם על כך, מידע שנוגד את המשפט המקורי.

הסעודית הייתה  גדלו, ערב 70-עד שמכירות הנפט בשנות הנפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .מההכנסה השנתית שלה, מידע שלא מופיע במשפט המקורי מוציאה יותר מפי שניים

 . (2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 השפעות חיצוניות.פני חלק מהאמריקאים רואים את כלכלת מדינתם כחסינה מ .16

חלק מהאמריקאים טוענים שכלכלת מדינתם משפיעה רק נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 במעט על כלכלות מדינות אחרות, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

טוענים שלעניינים פנימיים יש מעט  חלק מהאמריקאיםנפסלת כי לפיה  2תשובה 

 השפעה על כלכלת המדינה, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

חלק מהאמריקאים חושבים שכלכלת מדינתם צריכה להיות נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 פתוחה יותר לעולם, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

 . (3התשובה הנכונה היא )

 

מחלוקות הפוליטיות והצבאיות לקלה יותר בזכות של בריטניה בהודו הפכה שליטתה  .17

 במדינה.

שליטתה של בריטניה הייתה האחראית למחלוקות הפוליטיות נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 והצבאיות שהחלישו את הודו, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

הודו סבלה יותר מכל מדינה אחרת מהבעיות הפוליטיות נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .ת, מידע שלא מופיע במשפט המקוריוהצבאיו

חרי שהשליטה הודו הפכה לחצויה פוליטית וצבאית רק אנפסלת כי לפיה  4תשובה 

 , מידע שנוגד את המשפט המקורי.הבריטית במדינה הסתיימה

 . (3התשובה הנכונה היא )

 

נמסר שבסיפורים רבים ילדים מתוארים כתמימים שתמיד אומרים את  1-3בשורות  .18

 ושכל ההורים אוהבים לחשוב שגם ילדיהם מתנהגים כך.האמת, 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

ומעלה מבדילים בין מציאות לדמיון ומשקרים  4בפסקה השנייה נאמר שילדים בני  .19

 בכוונה. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 שקר לבן. - הפסקה השלישית עוסקת בעיקר בסוג אחד של שקר .20

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

להדגיש לילדיהם את חוסר האמון הנלווה בפסקה האחרונה מוסבר שהורים צריכים  .21

 שקרים.לאמירת 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 



 
 ובסיבות לכך. ק בשלבים בהם ילדים מתחילים לשקרהטקסט עוס .22

 (.2התשובה הנכונה היא )

 
 הטקסט עוסק בעיקרו בגוסטב קייבוט, צייר שהתגלה רק לאחרונה. .23

 (.3היא ) התשובה הנכונה

 
הפסקה הראשונה עוסקת בכך שהאימפרסיוניזם נידון ונותח יתר על המידה ואין כמעט  .24

 מה להוסיף לגביו.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 
 קייבוט תופס את מקומו לצד ציירים אימפרסיוניסטים מפורסמים.המשפט מסביר למה  .25

 (.2התשובה הנכונה היא )

 
 .מאה שנהיור לא הוכר כעבודה מובחרת למשך למעלה הצ .26

 (.1התשובה הנכונה היא )

 
 בגלל שקייבוט היה עשיר הוא כמעט ולא מכר את ציוריו, ולכן לא התפרסם. .27

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

  



 
 

 

 3פרק 

 

, שטחי המחייה הטבעיים של בעלי חיים לגדולכל עוד אוכלוסיית האדם בעולם ממשיכה  .1

 .וכבישים מהיריםפראיים ממשיכים להיהרס על מנת לפנות מקום לבתים, מפעלים 

1. Turning– להסתובב; לפנות 

2. Growing– לגדול, לצמוח 

3. Resting– לנוח 

4. Learning– ללמוד 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 עמדותספרטה נשים החזיקו בעתיקים היו עם פטריארכלי; רק בבאופן כללי, היוונים ה .2

 .הכוח

1. Deliveries – משלוחים, מסירות 

2. Responses – תגובות 

3.  Efforts– מאמצים 

4. Positions – עמדות 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

לעוף לפני מיליוני שנים, לאחר שכנפיהם התפתחו יכולת פינגווינים איבדו את ה .3

 לסנפירים. 

1 .Ability – יכולת 

2 .Attempt – ניסיון 

3 .Permission – הרשאה 

4 .Pressure - לחץ 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

סביר יותר שאנשים יתנו כסף למטרות צדקה כאשר הם יודעים שאפילו דולר אחד יעזור  .4

 סכום גבוה. לתרוםמאשר כאשר הם מתבקשים 

1 .Contribute – לתרום 

2 .Coordinate – לתאם 

3 .Demonstrate – להדגים 

4 .Disregard – להתעלם; לזלזל 

 .(1התשובה הנכונה היא )

 



 
 לציד. מתאימיםחיי פרא שופעים הופכים את יערות פנסילבניה לאזורים  .5

1 .Cautious – זהיר 

2 .Suitable – מתאים 

3 .Broad – רחב 

4 .Extinct – נכחד 

 .(2התשובה הנכונה היא )

 

 ם. יושליטיו הספרדימאבק בין העם הקובני התערבה בארצות הברית  1898-ב .6

1 .Pleaded with – התחנן, ביקש 

2 .Reverted to –חזר ל- 

3 .Intervened in – התערב ב- 

4 .Applied for –  ביקש לקבל 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 מוצלח, האצטקים קיבלו טריטוריה, עבדים ומשאבים כלכליים. כיבושעם כל  .7

1 .Deliberation – שחרור 

2 .Inference – מסקנה, הקשה 

3 .Exhibition – תצוגה, תערוכה 

4 .Conquest – כיבוש 

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 

פלות ואמונות חשיבה מדעית, הרבה אמונות טלמרות שפרנסיס בייקון תמך בדרך  .8

 מתוארות בכתביו.  חסרות ביסוס

1 .Unconcerned– אדיש, לא אכפתי 

2 .Unforeseen– לא צפוי 

3 .Ungrateful– כפוי טובה 

4 .Unfounded– חסר יסוד, חסר ביסוס 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

את התקנות הקוסמטיות בנות עשרים השנה של  מעדכנתבעזרת יועצים מדעיים, ועדה  .9

 אירופה.

1 .Updating – מעדכן 

2 .Predicting – צופה, חוזה 

3 .Outdoing – מתעלה על מישהו אחר 

4 .Donating – תורם 

 (.1הנכונה היא )התשובה 

 

המוקדמת, האמצעית  הניאוליתיותבמהלך התקופות  נבנוהמונומנטים בכרנך  .10

 והמאוחרת. 

1 .Oppressed – דיכא, ייסר 

2 .Offended – פגע, העליב 

3 .Erected – נבנה 

4 .Expelled – גירש, הרחיק 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

והתסריטאי לואי מאל, הוא י הסרטים במא הבינלאומית לה זכהתהילה למרות ה .11

 .מעולם לא זכה בפרס אוסקר

1 .Humility –  ענווה, צנעה 

2 .Tension – מתח 

3 .Impulse – דחף 

4 .Acclaim – תהילה, תרועה 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

למרות שהיא בעיקר מדבר, ערב הסעודית היא אחת המדינות העשירות בעולם הודות  .12

 הנפט שלה. מצבוריל

הנפט  ית הפכה למדינה עשירה אחרי שמצבוריערב הסעודנפסלת כי לפיה  1תשובה 

 התגלו במדבריה, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

ערב הסעודית היא העשירה מבין כל המדינות בעלות הנפט נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 במדבריהן, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

הנפט הפכו אותה לעשירה, ערב הסעודית  וריבגלל שמצבנפסלת כי לפיה  4תשובה 

 הצליחה להפיק תועלת ממדבריה, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

 . (2התשובה הנכונה היא )

 



 
שפגישה של מדענים תתכנס על מנת  הציע הפילוסוף הבריטי ברטראנד ראסל 1954-ב .13

 לדון בפרוק נשק גרעיני.

רוק נשק גרעיני, יהזמינה את ראסל לדבר על פקבוצת המדענים נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 מידע שנוגד את המשפט המקורי.

ראסל הציע את רעיונותיו לקבוצת המדענים שנפגשה על מנת נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 במשפט המקורי נמסר שהוא הציע את עצם הפגישה.אילו רוק נשק גרעיני, וילדון בפ

צו רבות מהצעותיו של ראסל בנוגע המדענים שנפגשו אימנפסלת כי לפיה  4תשובה 

 לפרוק נשק גרעיני, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

 האמריקאיםמעטים יערערו על הטענה שפרנק לויד רייט היה גדול הארכיטקטים  .14

 במאה העשרים.

 מעט אנשים יכולים לטעון שהם מפורסמים כמו פרנק לויד רייט,נפסלת כי  1תשובה 

 מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

מעטים יכולים להתחרות עם פרנק לויד רייט על תואר נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 הארכיטקט האמריקאי הגדול במאה העשרים, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

רוב האנשים מכירים את שמו של פרנק לויד רייט, מידע שלא נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 רי.מופיע במשפט המקו

 . (4התשובה הנכונה היא )

 

 -קטרומגנטית כקרינה אינפראעננים, משטחי מים ומשטחי אדמה פולטים אנרגיה אל .15

 שעוצמתה גדלה ככל שהטמפרטורה עולה. אדומה

עוצמתה של האנרגיה האלקטרומגנטית הנפלטת מעננים נפסלת כי לפיה  1תשובה 

דע שונה מזה שמופיע פרטורה שלהם לעלות, מיוממשטחי מים ואדמה גורמת לטמ

 משפט המקורי.ב

אדומה הנפלטת היא אינטנסיבית יותר -הקרינה האינפראנפסלת כי לפיה  2תשובה 

 . מידע שונה מזה שמופיע במשפט המקורי.מהאנרגיה האלקטרומגנטית, 

כשהטמפרטורה גבוהה האנרגיה האלקטרומגנטית הנפלטת נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .מידע שונה מזה שמופיע במשפט המקוריאדומה,  הופכת לקרינה אינפרא

 . (3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

קולומבוס המעיט באופן מוגזם בהערכתו את המרחק בין אירופה לקתאי לפני מסעו  .16

 הראשוני לעולם החדש.

קולומבוס הבין איזה מרחק  רק אחרי שנסע מאירופה לקתאינפסלת כי לפיה  2תשובה 

 גדול היה ביניהן, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

לפני שעבר את המרחק הגדול בין קתאי לאירופה, קולומבוס נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 לא ידע למה לצפות במסעו, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

, ממה שהוא תכנן ות זמן לערוך את המסעלקח לקולומבוס פחנפסלת כי לפיה  4תשובה 

 מידע שנוגד את המשפט המקורי.

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

ם של ארצם, בים, שהתפכחו מהסטנדרטים המוסרייסופרים ומשוררים אמריקאים ר .17

 הפכו למוגלים בתקופה שאחרי מלחמת העולם הראשונה.

למרות שסופרים ומשוררים אמריקאים רבים התאכזבו נפסלת כי לפיה  2תשובה 

תם אחרי מלחמת העולם הראשונה, הם נשארו פטריוטים, מידע שנוגד את ממדינ

 המשפט המקורי.

את  הנושאים עליהם כתבו הסופרים והמשוררים שיקפונפסלת כי לפיה  3תשובה 

 ם של ארצם, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.אמונתם לגבי הסטנדרטים המוסריי

והמשוררים האמריקאים בחרו לגור בחו"ל בגלל שהסופרים נפסלת כי לפיה  4תשובה 

של ארצם, מידע שלא מופיע  חות השפעה על הסטנדרטים המוסרייםהייתה להם פ

 במשפט המקורי.

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

 הטקסט בעיקרו עוסק בדרך שבה סוסי ים הם יוצאי דופן. .18

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 נראה כמו זה של סוס"."ראשו : מתייחסת לראש)זה( " thatהמילה " .19

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 הרעיון המרכזי בפסקה השנייה הוא שאצל סוסי הים הזכר הוא זה שנכנס להיריון. .20

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 נקבות סוסי הים מספקות את הביציות, כמו אצל שאר מיני בעלי החיים. .21

 (.2התשובה הנכונה היא )

 



 
 ההיריון אצל בני האדם לבין ההיריון אצל סוסי הים.הכותב משווה בשורות אלה בין  .22

 (.1התשובה הנכונה היא )

 
 הטקסט דן בעיקר בגילוח בעבר ובהווה. .23

 (.4התשובה הנכונה היא )

 
הם הפסקה הראשונה עוסקת בעיקר בסיבה בגללה גברים מתגלחים ובכמה זמן  .24

 מקדישים לכך.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 
 .נים המבוססים על גילוח רטוב שולטים בשוקבפסקה השנייה נמסר שהסכי .25

 (.2התשובה הנכונה היא )

 
שכן  הציור המצרי מראה שגידול זקן יכול היה להיות חיסרון משמעותי בשדה הקרב .26

 .היריב יכול לאחוז בו

 (.3התשובה הנכונה היא )

 
 בפסקה האחרונה נאמר שלפי מעמדו של אדם, הוא היה מגלח או מגדל את זקנו. .27

 (.2הנכונה היא )התשובה 

 

 

 

 

 


