
 
 1בחינה מספר  –בחינת אמי"ר להתנסות פתרונות 

 

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

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

 

 1פרק 

 

להיות בעלי ידע בסיסי על השיניים ועל צריכים  –לא רק רופאי שיניים  –כל הרופאים  .1

 ממחלות. מושפעותהן  האופן בו

1. Formed – יצר 

2. Corrected – תיקן 

3. Affected – מושפע 

4. Explained – מוסבר 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 רלוונטיתכי היא אינה  בבית המשפט וטעןלראייה להיות מוצגת  לאפשרהשופט סירב  .2

 למקרה.

1. Pardon – ,מחילה סליחה 

2. Silence – שקט 

3. Restrict – הגביל 

4. Allow – אפשרהרשה , 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

עתק מכך ששיווק בהצלחה  הון שצברג'יימס יאנג, כימאי סקוטי, מת כאיש עשיר, לאחר  .3

  את שמן התאורה פרפין.

1 .Fortune – הון  

2 .File – קובץמסמך , 

3 .Crowd – קהל 

4 .Laboratory – מעבדה 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 אחרי סרטן השד. בשכיחותובקרב נשים, סרטן המעי הגס הוא השני  .4

1 .Recent – שהתרחש לאחרונה 

2 .Common – שכיח, נפוץ 

3 .Definite – מוחלט, ברור 

4 .Available – זמין 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 היוצא מן הכלל. גודלןשל מצבות זיכרון עתיקות הוא המרשימים  מהמאפייניםאחד  .5

1 .Satisfactions – שביעות רצון 

2 .Arguments – טיעונים, ויכוחים 

3 .Limitations – מגבלות, הגבלות 

4 .Characteristics – מאפיינים 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 ידוע מתי אבק שרפה שימש לראשונה בלחימה, לא ידוע מתי הוא הומצא.בעוד ש .6

1 .Since – מאז 

2 .Before – לפני 

3 .While – ...בזמן ש..., בעוד ש 

4 .Whenever –  זמן ש...מתישהו, בכל 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 את משמעותה של השפה הכתובה. להבהירסימני פיסוק משמשים כדי  .7

1 .Originate – נוצר, התהווה 

2 .Clarify – הבהיר 

3 .Translate – רגםתי 

4 .Distribute – חילק 

 (. 2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 במוזיאון ישראל. מוצגתיות יצירת האמנות הקדומה ביותר שקיימת להמה שעשויה  .8

1 .On account – לקחת בחשבון 

2 .On display – בתצוגה 

3 .In command – בפיקוד 

4 .In effect – למעשה, בפועל 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 לגרום לנזק תמידי לריאות. לחומרים מזיקים באוויר עלולה ממושכתחשיפה  .9

1 .Prolonged – מוארך, ממושך 

2 .Synthetic – סינתטי, מלאכותי 

3 .Appropriate – הולם, מתאים 

4 .Classified – מסווג, ממוין 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

פוליטית במדינות  מתיחותמסניפיהם עקב  ינלאומיים נאלצים לעתים לסגור כמהבנקים ב .10

 המארחות.

1 .Modesty – צניעות 

2.Unrest – מתיחות 

3 .Identities – זהויות 

4 .Appearances– הופעות 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 קרב רומאית.סצנת  מתארותשל לודוביזי  על ארונות הקבורה חריטות השיש .11

1 .Depict – תיאר, הציג 

2 .Eliminate – השמיט, נפטר, זרק 

3. Resent– התרעם 

4 .Restrain – ריסן 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 מרבית האנשים רוצים יותר ממה שהם יכולים להרשות לעצמם. .12

אנשים יכולים להרשות לעצמם לקנות יותר ממה שהם באמת כי לפיה נפסלת  1תשובה 

 צריכים, בניגוד למשפט המקורי.

 וצים, אנשים זקוקים לכסף, אך מידערבכדי לקנות את מה שהם לפיה כי נפסלת  2תשובה 

 זה שונה מהמידע שנמסר במשפט המקורי.

אך לא יכולים להרשות לעצמם  דברים רביםאנשים רוכשים נפסלת כי לפיה  3תשובה 

לשלם עבורם, אך במשפט המקורי נאמר כי אנשים רוצים יותר ממה שהם יכול להרשות 

 לעצמם ולא בהכרח קונים.

 . (4התשובה הנכונה היא )

 

בזכות הצלחתם של שני סופרים  אריות של הרומן האנגלי הייתה רבותעליית הפופול .13

 : דיקנס והארדי.19-מהמאה ה

שני הסופרים הצליחו בכתיבת רומנים כיוון שהיו פופולריים, נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 בשונה מהמידע הנמסר במשפט המקורי.

פופולריות בזכות הרומנים שכתבו אך כי לפיה שני הסופרים צברו נפסלת  2תשובה 

 במשפט המקורי מדובר על הרומן האנגלי שצבר פופולריות.

עליית הפופולריות של הרומן האנגלי הביאה להצלחתם של שני נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 הסופרים, אך במשפט המקורי משתמע כי ההפך הוא הנכון.

 . (3התשובה הנכונה היא )

 

אי  ם בנוגע לסוגי ההתנהגות המאפיינותבה רעיונות שוניבמשך ההיסטוריה היו הר .14

 שפיות.

, האנושיתשונים של אי שפיות תמיד היו חלק מההתנהגות  םסוגינפסלת כי לפיה  1תשובה 

 אך מידע זה לא נמסר במשפט המקורי.

אך מידע  ללא שפויות, כי לפיה סוגים מסוימים של התנהגות תמיד נחשבונפסלת  2תשובה 

 זה לא נמסר במשפט המקורי.

שלא תמיד הייתה  ם יש היסטוריה ארוכה של אי שפיותלאנשינפסלת כי לפיה  3תשובה 

 מובנת במהלך ההיסטוריה, אך מידע זה לא נמסר במשפט המקורי.

 . (4התשובה הנכונה היא )

  



 
 אפלטוןהיא מולדת או נרכשת היא שאלה שעסק בה  ההערכה האנושית ליופיהאם  .15

 .בעבודתו הפילוסופית

: האם יש לנו תשוקה אנשים ביקשו מאפלטון לענות על השאלהנפסלת כי לפיה  2תשובה 

 אך מידע זה לא נמסר במשפט המקורי. אמיתית ליופי, או שמדובר בדבר מדומיין,

אך זו לא השאלה  ,לפיה השאלה היא "מדוע אנשים זקוקים ליופי"כי נפסלת  3תשובה 

 המוזכרת במשפט המקורי.

אחת מהסוגיות המוזכרות בכתביו של אפלטון היא איך אנשים נפסלת כי לפיה  4תשובה 

בשונה מהמשפט המקורי שלפיו השאלה היא האם הערכת היופי היא למדו להעריך יופי, 

 מולדת או נרכשת.

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

 .ההורות כוללת תחומי אחריות רביםך, יילדל מלבד סיפוק אהבה .16

יהם ולהיות הפכו להורים למדו לאהוב את ילד אנשים אשרנפסלת כי לפיה  2תשובה 

 אך מידע זה שונה מהמידע הנמסר במשפט המקורי. אחראים עליהם

זהו  – א אהבת ילדיךאחד מתחומי האחריות הקשור להורות הוכי לפיה נפסלת  3תשובה 

 רבים.הורות כוללות תחומי אחריות הכיוון שבמשפט המקורי נאמר ש מידע לוקה בחסר

לא כל ההורים האחראיים מספקים לילדיהם אהבה, אך מידע נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 זה לא נמסר במשפט המקורי.

 .(1התשובה הנכונה היא )

  

הרבה מן התגליות המדעיות מיוחסות למדענים מפורסמים, שבמרבית המקרים, רק  .17

 .על ידי אחרים מושלם בפיתוח שבמוקדם או במאוחר היהסיימו תהליך שכבר היה 

במרבית המקרים, אפילו מדענים מפורסמים מייחסים את נפסלת כי לפיה  2תשובה 

מקורי משתמע כי ההפך הוא תגליותיהם לתהליכים שכבר היו בהתהוות, אך במשפט ה

 הנכון.

לפיה במוקדם או במאוחר, תגליותיהם של מדענים מפורסמים כי נפסלת  3תשובה 

מיוחסים לתהליך הארוך שכבר היה בהתהוות ולעתים אף הושלם על ידי אחרים, אך 

 במשפט המקורי משתמע כי ההפך הוא הנכון.

השלמת לוי של דבר מה, ולא בשל ם על ידי גימדענים מתפרסמינפסלת כי לפיה  4תשובה 

 תהליכים שכבר החלו בידי אחרים, בניגוד למידע שנמסר במשפט המקורי.

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

 הטקסט דן בפתגמים ומסביר את חשיבותם. .18

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 כי בכל תרבות קיימים פתגמים כאלה.אמר , בה מוזכר הפתגם, נ1בשורה  .19

 (.4היא )התשובה הנכונה 

 

נאמר כי הפתגמים מספקים הצצה לתוך הערכים והמסורות של התרבות  3-4בשורה  .20

 .ממנה הם באים

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

נאמר כי הפתגמים קשורים כמעט לכל חלק בחיינו, כאשר שארית הפסקה  10-11בשורות  .21

 מפרטת היבטים מסוימים עליהם הפתגמים משפיעים.

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 .watch, בדומה למילה לפקחהיא  superviseמשמעות המילה  .22

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

בפסקה הראשונה מוזכרים הר האוורסט ופארק יוסמיטי כמקומות שספגו נזקים  .23

 בעקבות התיירות בהם.

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

ותחבורה מצוין כי בעקבות משאבים גדולים יותר של מעמד הביניים  8-10בשורות  .24

 מהירה וזולה יותר, אנשים כעת יכולים לבקר במקומות שסביהם יכלו לראות רק במפה.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

בפסקה השלישית מתוארת השפעת התיירות המתפתחת על אזרחי המדינות בהן התפתחה  .25

 התיירות.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

כי "מעט מדינות הסכימו ללכת רחוק כמותה", כלומר  נאמר על מדינת בוטאן 21בשורה  .26

 מעט מדינות הלכו רחוק כמו בוטאן במדיניות המחמירה שלהן כלפי תיירות.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

יש להגבילה כדי למנוע פגיעה  ,תיירות היא רווחיתלמרות שנוכל להסיק מהטקסט כי  .27

 באזרחים.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 



 
 2פרק 

 

חדרים לבתי  תווהזמנ, סוכן נסיעות יכול לסייע בארגון תחבורה ברצונך לתכנן טיולאם  .1

 מלון.

1. publications – פרסומים 

2. conversations – שיחות 

3. reservations –הזמנות 

4. observations – תצפיות 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

עובדות להשיג אם הם לא מצליחים  בדמיונםלמרבה הצער, כתבים לעתים משתמשים  .2

 לכתבותיהם. 

1. expectations – ציפיות 

2. imaginations – דמיונות 

3. organization – ארגון 

4. attention – תשומת לב 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

במאה  הצלחה כלכלי של מדינות רבותל המפתח חינוך טוב יותר לאזרחים עשוי להיות .3

 .הבאה

1. Exception to – חריג ל-בשונה מ ,- 

2. Key to – ל מפתחה- 

3. Risk of – סיכון ל- 

4.  Compensation for– פיצוי עבור 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 במדרונות הר ציון.למים בירושלים העתיקה היה מעיין הגיחון, שממוקם המקור העיקרי  .4

1. source – מקור 

2. release – שחרור 

3. exchange – החלפה 

4. property – רכוש 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 .לעזור אי אפשררופאים יודעים שאינם יכולים להציל את כל המטופלים מאחר ולחלקם  .5

1 .After – אחרי, לאחר 

2 .Less – פחות 

3 .No – לא 

4 .Beyond – אי אפשר, לא ניתן ל-מעבר ל ;- 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 .מאנבי"מברזל הייתה ה"אהרון  שלמותהבאניית הקיטור הבריטית הראשונה שנבנתה  .6

1 .Relatively – באופן יחסי 

2 .Frequently – באופן תדיר 

3 .Rapidly – במהירות 

4 .Entirely – לגמרי; בכללותו, בשלמותו 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

ני אדם, לאור מעשים הרסניים שמבוצעים על ידי ב מתכווציםמאחר וג'ונגלים וסוואנות  .7

 .למספר בעלי החיים בהם מדל

1 .Shrink – בסלנג( מתכווץ; פסיכולוג( 

2 .Resume – רזומה, קורות חיים-להמשיך ב ; 

3 .Coincide – חופף, מקביל 

4 .Improvise - מאלתר 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

חלק מהאנשים חושבים שההבדלים ביכולות הקוגניטיביות בין גברים לנשים נקבעים  .8

 .חינוך, בעוד אחרים מאמינים שהם תוצאה של באופן גנטי

1 .Underachievement – הישג נמוך יחסית, אי הגעה להישגים הדרושים 

2 .Upbringing – חינוך, גידול 

3 .Downfall – נפילה 

4 .Oversight – השמטה, טעות בהיסח הדעת; פיקוח 

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

את  הביעעזב את רוסיה לאחר שהמשטר הסובייטי  כמו קנדינסקי ושאגאל, הפסל פבזנר .9

 .מורת רוחו מאמנות מודרנית

1 .Traded – סחר, החליף 

2 .Voiced – הביע, ביטא 

3 .Repaired – תיקן 

4 .Secured – הגן, שמר; הבטיח 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

לאור מדיניות הפנים הרודנית של הממשלה הנוכחית, הסיכויים לרפורמה פוליטית בקובה  .10

 .קלושיםנראים 

1 .Rebellious – מרדני 

2 .Strict – קפדן, נוקשה 

3 .Remote – מרוחק; קלוש 

4 .Sincere – גלוי, אמיתי 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

צילום הפך לכה מורכב, אנשים העובדים בתחום חייבים להיות בעלי הבנה מאחר ש .11

 .של טכניקות צילום מעמיקה

1 .An overlooked – העלמת עין 

2 .An intrusive – חודרני 

3 .A random – אקראי 

4 .A thorough – יסודי, מעמיק 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 .למען רומא הייתה להביא לה שלום הטובה הגדולה ביותר שעשה הקיסר אוגוסטוס .12

אוגוסטוס היה הקיסר המועדף בזמן שרומא הייתה בשלום, נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .מידע שלא מופיע במשפט המקורי

הרומאים העדיפו את אוגוסטוס, מידע שלא מופיע במשפט נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .המקורי

ב ביותר של רומא, מידע שלא מופיע אוגוסטוס היה הקיסר הטונפסלת כי לפיה  4תשובה 

 במשפט המקורי.

 .(2התשובה הנכונה היא )

  



 
 .ממוחו המבריקמרבית לקוחותיו של פרק לויד רייט היו מוקסמים  .13

רוב לקוחותיו של רייט היו מרשימים, מידע שלא מופיע במשפט נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .המקורי

היה חכם יותר ממה שחשבו רוב לקוחותיו, מידע שלא  רייטנפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .מופיע במשפט המקורי

 .רייט איבד לקוחות רבים, מידע שלא מופיע במשפט המקורינפסלת כי לפיה  4תשובה 

 . (2התשובה הנכונה היא )

 

, מעט מאוד ידוע על התנהגותו של נמר בשל היותו נדיר במיוחד ובעל אופי מסתורי .14

 .השלגים

לא ידוע כמה נמרי שלגים עדיין קיימים, מידע שלא מופיע נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 במשפט המקורי.

, מידע שלא נמר השלגים היא מסתורית, ולא אופיוהתנהגותו של נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .מופיע במשפט המקורי

 .את המשפט המקורי שלגים אינו חיה נדירה, מידע שסותרנמר הנפסלת כי לפיה  4תשובה 

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

כמים והס ,יתנים מדורגים גבוה בקרב המינים הנמצאים בסכנת הכחדה בעולםילוו .15

 .לשמר אותם בינלאומיים רבים נעשו במטרה

, באמצעות הסכמים בינלאומיים על בעלי חיים רביםיש להגן נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

ישנה הסכמה בינלאומית שיש להגן על מינים רבים, מידע שלא נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .מופיע במשפט המקורי

נעשה הסכם בינלאומי הכולל את רשימת בעלי החיים עליהם יש נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .להגן ובתוכה נמצא גם הלוויתן, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (1התשובה הנכונה היא )

  



 
באופן  והיא זוכההשנה של ארצות הברית עדיין רלוונטית היום מאחר  200החוקה בת  .16

 .לאור גישות והתנהגויות שמתפתחות לפרשנות מחודשת קבוע

שנה הגישות וההתנהגויות של העם האמריקאי  200אחרי נפסלת כי לפיה  1תשובה 

מתחילות להשפיע על הדרך בה מפרשים את החוקה האמריקאית, מידע שלא מופיע 

 המקורי.במשפט 

העם האמריקאי בוחן את ההשפעה של החוקה על שינויי הגישות נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .וההתנהגויות, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

החוקה האמריקאית תמשיך להיות רלוונטית רק אם העם נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .האמריקאי ימשיך לפרש מחדש את ההתנהגות שלו, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (3התשובה הנכונה היא )

 

בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, היו קיימים מעט מאוד מטוסים ותפקידם הצבאי היה  .17

 .רחוק מלהיות ברור

מתחילת מלחמת העולם הראשונה, למטוסים היה תפקיד צבאי נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 ספציפי, מידע שנוגד את המשפט המקורי.

לא נעשה שימוש במטוסים בזמן מלחמת העולם הראשונה, מידע נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 שלא מופיע במשפט המקורי.

ף אחד לא ידע כמה מטוסים א בזמן מלחמת העולם הראשונה נפסלת כי לפיה 4תשובה 

 .יהיו בשימוש צבאי, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (2התשובה הנכונה היא )

 

 אחת ויחידה לחלום בהקיץ.לפי הפסקה השנייה אין הגדרה פסיכולוגית  .18

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

בפסקה השלישית נמסר שאנשים חולמים בהקיץ כאשר הם עושים משהו שאינו מצריך  .19

 .תשומת לב

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 .בפסקה הרביעית נמסר שחלומות בהקיץ יכולים לסייע לנו לתכנן פעילויות עתידיות .20

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

למרות שרוב האנשים חולמים חלומות כאלה מדי פעם, הם אינם מתרחשים  –במשפט  .21

מתייחסת לסך כל החלומות המילה לעתים קרובות ומהווים חלק קטן מסך הכל, כלומר, 

 בהקיץ שאנשים חולמים.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 



 
זו שעוסקת  :הפסקה האחרונה עוסקת בשתי אמונות שאינן נכונות לגבי חלומות בהקיץ .22

זו שעוסקת בהבדלים בין בכך שהחלומות הללו לרוב בעלי אופי רומנטי, מיני או אלים, ו

 המינים בחלימה בהקיץ.

 (.3היא )התשובה הנכונה 

 

 .הטקסט עוסק בעיקר בהתפתחויות שהובילו לבניית גורדי השחקים .23

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 .מדובר בדוגמאות למבנים עתיקים וגבוהים במיוחד .24

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

)ככל שהבניין היה  הפסקה השלישית עוסקת בסיבות שבגללן גובה הבניינים היה מוגבל .25

 .כך הוא היה כבד יותר( –גבוה 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

לפי הטקסט, אלישע אוטיס המציא את המעלית, וכך הפך את רעיון גורדי השחקים  .26

 .לריאלי

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

נמסר שבניית פסל החירות הייתה הפעם הראשונה בה השתמשו בפלדה  24-25בשורות  .27

 .בניו יורק שלא לבניית גשרים

  (.2נכונה היא )התשובה ה



 
 3פרק 

 

 .באמסטרדם הופך לעיתים קרובות את המים בתעלות העיר לקרח מקפיאויר הומזג הא .1

1. Freezing – מקפיא 

2. Mixed – מעורב 

3. Frequent – תדיר 

4. Constant – קבוע 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

היו בעבר ענף ספורט ששייך למלכים בלבד, אך היום גם אזרחים  מרוצי סוסי ת'ורוברד .2

 נהנים ממנו. רגילים

1. Liberal – חופשי, ליברלי 

2. Ordinary – רגיל 

3. Friendly – ידידותי 

4. Attractive – מושך, אטרקטיבי 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

ה למרות שגרטרוד שטיין מתה לפני למעלה מחמישה עשורים, רק עכשיו זוכה עבודת .3

 .שסופרים אחרים מאמינים שהייתה ראויה לה הכרהל

1 .Satisfaction – סיפוק 

2 .Performance – הופעהביצוע , 

3 .Significance – חשיבות 

4 .Recognition – זיהוי, הכרה 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 .הולכת ופוחתתכשהכלכלה כושלת, נראה שתמיכת העם בנשיא  .4

1 .Declining –  ,לסרב ;הידרדרותירידה 

2 .Flowing – זורם 

3 .Spreading – מתפשטמתרחב , 

4 .Settling – מתרווח, מתיישב 

 .(1התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 .ציוני הדרך הגדולים ברפואה המודרנית ביןגילוי תרופות אנטיביוטיות כמו פניצילין הוא  .5

1 .Beyond – מעבר ל- 

2 .Over – מעל, מעבר ל- 

3 .Among – בין 

4 .Across – בצד השני; מעבר ל- 

 .(3התשובה הנכונה היא )

 

לכזו , אך אינה יכולה להיחשב תחושת העצמי של ילד מתחילה להתפתח בינקות .6

 עד שהילד מבוגר בהרבה. בשלמותה התעצבהש

1 .Formed – מעוצב, נוצר 

2 .Copied – מועתק 

3 .Replaced – מוחלף 

4 .Approved – מאושר; מוסכם 

 (.1הנכונה היא )התשובה 

 

 .באשר להצלחתם יותר מדיעשויים לחשוש  סטודנטיםבמיוחד בתחילת שנותיהם בקולג',  .7

1 .Sensitively – באופן רגיש, בעדינות 

2 .Intelligently – בתבונה 

3 .Excessively – יתר על המידה, במידה מופרזת 

4 .Productively – באופן יצרני 

 (. 3התשובה הנכונה היא )

 

 .של הממשלה הרוסית על מכירה וודקה הוביל לירידה בצריכת אלכוהול איסורה .8

1 .Risk – סיכון, לסכן 

2 .Claim – טענה, לטעון 

3 .Loan – הלוואה, להשאיל 

4 .Ban – איסור, לאסור 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
השגת ל עניין ש פשוטעבור חלק מהאנשים, מעבר מדיכאון למצב רוח מרומם עשוי להיות  .9

 שמש.מנה יומית של חשיפה ל

1 .Accurately – באופן מדויק 

2 .Unfortunately – למרבה הצער 

3 .Merely – רק; פשוט 

4 .Originally – בהתחלה, במקור 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

של מבקר  ביקורתעל מנת להעלות את רמת העניין של קוראים פוטנציאליים בספר,  .10

 וגם מהנה.גם אינפורמטיבית  צריכה

1 .Critique – ניתוח ביקורתי, מאמר ביקורת 

2 .Retreat – נסיגה, לסגת 

3 .Dilemma – דילמה, התלבטות 

4 .Enclosure –  ,גידור; שטח מגודרסגירה 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

את הערכותיו  לתקןלאור עלייה לא צפויה בייצוא, משרד הכלכלה הצרפתי נאלץ  .11

 .לצמיחה הכלכלית לאותה השנהריות בנוגע המקו

1 .Revise – לתקן; לחזור על-  

2 .Imply – לרמוז 

3 .Prescribe – לרשום; להמליץ 

4 .Deduce – להסיק 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 מדינות רבות מעורבות בשיפור החינוך הציבורי. .12

 בנושא החינוך הציבורי.ביחד מדינות צריכות לעבוד נפסלת כי לפיה  1תשובה 

מטרת החינוך הציבורי היא לשפר את המדינה, מידע שלא מופיע נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 במשפט המקורי.

החינוך הציבורי הוא הכרחי לשיפור של מדינות רבות, מידע שלא נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 מופיע במשפט המקורי.

 . (3התשובה הנכונה היא )

  



 
כות מובחרת, אך רק מעטים מהם היו כל הפריטים שנמכרו במכירה הפומבית היו באי .13

 באמת עתיקים.

בגלל שאיכות הפריטים שנמכרו במכירה הפומבית הייתה כה נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 גבוהה, היה מצופה שהם יהיו עתיקים, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

עתיקות באיכות מובחרת לא נמצאו למעשה בין הפריטים נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 ו במכירה הפומבית, מידע שנוגד את המשפט המקורי.שנמכר

מספר פריטים באיכות גבוהה נמכרו במכירה הפומבית, וכולם נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 היו אכן עתיקות, מידע שנוגד את המשפט המקורי.

 . (2התשובה הנכונה היא )

 

נושאים  בזמן שאמנים מודרניים אחרים ניסו למנוע יצירת קשר בין עבודותיהם לבין .14

 ספרותיים או היסטוריים, פיקאסו עודד יצירת קשרים כאלה.

בגלל שפיקאסו עודד יצירת קשרים בין עבודותיו לבין אירועים נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .תרבותיים והיסטוריים, אמנים אחרים לא עשו זאת, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

אים אותם ייצג פיקאסו לבין הנושאים היה קשה לקשר בין הנושנפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .אותם ייצגו אמנים אחרים, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

פיקאסו עודד אמנים אחרים ליצור קשרים, מידע שנוגד את נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .המשפט המקורי

 . (4התשובה הנכונה היא )

 

 כאב ממושך מקטין את ההנאה של אדם מהחיים. .15

לחיות ללא כאב בהכרח הופך את החיים למהנים, מידע שלא נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .מופיע במשפט המקורי

כשחיינו מלאים בהנאה, איננו חווים כאב, מידע שלא מופיע נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 במשפט המקורי.

את ההנאה של אדם יותר מכאב, מידע שלא אין דבר שמפחית נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .ופיע במשפט המקורימ

 . (3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

החיים לצד עם מאמינים  שגרמה סבל לנוצרים הייתה פחות, הבעיה 17-וה 16-במאות ה .16

 נוצרים מזרמים אחרים.בדתות אחרות ויותר חיים לצד 

נוצרים לחיות עם נוצרים, מידע שנוגד את מה -היה קשה ללאנפסלת כי לפיה  1תשובה 

 המקורי.שמופיע במשפט 

ם נוצרי-ות של הנוצרים הייתה לחיות עם לאאחת הבעיות הגדולנפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .שמופיע במשפט המקורי מזרמים אחרים, מידע שונה מזה

בגלל שהיו זרמים שונים בנצרות היא הפכה לבעייתית יותר נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .באותו הזמן, מידע שלא מופיע במשפטמדתות אחרות 

 . (3התשובה הנכונה היא )

 

עבודותיו של מצבים מעושר האזכורים של דמויות ואת  שום סיכום לא יכול להעביר .17

ביוגרפיה של הסופר  -על ידי ריצ'ארד אלמן ב"ג'יימס ג'ויס" ושסופקכפי ג'יימס ג'ויס 

 המפורסם. 

ו בשימוש על ידי ג'ויס שהי ריצ'ארד אלמן מסכם את האזכוריםנפסלת כי לפיה  2תשובה 

 לדמויות ולמצבים בעבודותיו, מידע שנוגד את המשפט המקורי. כדי להתייחס

ציטוטים מקיפים שנלקחו מתיאורים של  ביוגרפיה כוללתנפסלת כי לפיה ה 3תשובה 

 .דמויות או מצבים בעבודותיו של ג'ויס, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

ד אלמן רתיבתו של ג'ויס מוזכר על ידי ריצ'אעושר בכנפסלת כי לפיה ה 4תשובה 

בביוגרפיה דרך תיאורים של דמויות ומצבים בעבודותיו, מידע שלא מופיע במשפט 

 המקורי.

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

 הטקסט מוסר מידע על היסטוריית הממלכה האצטקית, על צמיחתה ועל תרבותה. .18

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 שהאצטקים בנו איים מלאכותיים קטנים באגם הסמוך להם.נאמר  9בשורה  .19

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 הפסקה השנייה מתמקדת בצמיחתה של הממלכה האצטקית. .20

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 תמונות.יסטוריה שלהם בעזרת ציור את הה שנהגו לתעדנמסר  17-18בשורות  .21

 (.2התשובה הנכונה היא )

 



 
מוזכרים על מנת להראות שהתרבות האצטקית הייתה מורכבת בתי הספר ובתי החולים  .22

 ועשירה.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 
הטקסט מתאר בתחילה מצב כלשהו בו מעורבים דינוזאורים, ולאחר מכן מראה שכל  .23

התיאור שגוי ואינו מדויק, לאור ממצאים שהתגלו לאחרונה. מטרת הטקסט היא להראות 

 בעבר השתנה ואינו נכון היום.שמה שחשבנו על דינוזאורים 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 
בפסקה השנייה נמסר כי כל המתואר בפסקה הראשונה אינו נכון, לאור תגליות משני  .24

 העשורים האחרונים.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 
 tyrannosaurus-היו צמחוניים, ולאחר מכן נמסר שה Triceratops-נמסר שה 25בשורה  .25

rex היו טורפים. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 
 נמסר שהדינוזאורים הצמחוניים לא היו טיפשים ולא הלכו לבדם. 15-16בשורות  .26

 (.3התשובה הנכונה היא )

 
נמסר שהדינוזאורים כנראה כלל לא היו בעלי דם קר, מכיוון שהם יכלו  21-22בשורות  .27

 לזוז במהירות גם במזג אויר קר.

 (.4התשובה הנכונה היא )


