
 
 4בחינה 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 

 

 .קל משקל גםחזק ו גםבגלל שהוא טיטאניום משומש בייצור מטוסים ומנועי סילון  .1

1. Yet – עדיין; אף על פי כן 

2. Less – פחות 

3. Both – שניהם; גם וגם 

4. Only – רק 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

פירושו "לאכול לוטוס", שהיה בשימוש על ידי סופרים סינים עתיקים רבים,  ביטויה .2

 ."לשכוח"

1. Phrase – ביטוי 

2. Allowance – קצבה; דמי כיס 

3. Resource – משאבמקור , 

4. Debate – דיון 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

, למרות החששות מאלימות שלווההבחירות הדמוקרטיות הראשונות ברוסיה נערכו ב .3

 . נרחבת

1 .Additionally – בנוסף 

2 .Thoughtlessly – ללא מחשבה 

3 .Peacefully – בשלווה, בשלום 

4 .Affordably – במחיר סביר 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 .את אור השמש לחשמל ממירהסוללה סולארית  .4

1 .Affirms – מאשר; טוען 

2 .Converts – ממיר 

3 .Adores – מעריץ 

4 .Carves – תךורס, חופ 

 .(2התשובה הנכונה היא )



 
 

לשנה, היא אחת המדינות העניות  $2000-הממוצעת היא פחות מ הכנסההונדורס, בה ה .5

 .בחצי הכדור המערביביותר 

1 .Errand – שליחות; מטלה 

2 .Factor – פקטור, גורם 

3 .Burden – נטל, עול 

4 .Income – הכנסה 

 .(4התשובה הנכונה היא )

 

, כשהלוויין הראשון, ספוטניק, שוגר 1957לאוקטובר,  4-החלל החל ב חדש בחקר עידן .6

 .על ידי ברית המועצות

1 .Fund – קרן, הון 

2 .Era – דןיע 

3 .Lapse – טעות; פליטת פה 

4 .Core – ליבה, מרכז 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

שלט צלבנים, אחיו ג'ון ראשון עזב את אנגליה כדי להילחם עם הכשהמלך ריצ'ארד ה .7

 .של ריצ'ארד היעדרובמדינה ב

1 . Comparison– השוואה 

2 . Cushion– כרית 

3 .Absence – היעדרות 

4 . Annoyance– הטרדה, הצקה 

 (. 3התשובה הנכונה היא )

 

, המשפחה הטיפוסית גרה בדירת שני חדרים, מצומצםרים יפניות, בהן מרחב המחייה בע .8

 . כשכולם ישנים באותו חדר

1 . Broad– רחב 

2 .Scarce – מצומצםנדיר ; 

3 .Clumsy – מסורבל 

4 . Mature– בוגר 

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
, הוא זול ובעל תופעות מעבר לכךאספירין הוא אמצעי אפקטיבי למניעת קרישי דם;  .9

 .לוואי מעטות

1 .Nevertheless – אף על פי כן 

2 .Moreover – מעבר לכך, בנוסף 

3 .However –  זאתלמרות 

4 .Therefore – לכן 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

מעל מיליון אנשים שמנסים לחצות את הגבול  תופסהגבול האמריקאי  משמרבכל שנה,  .10

 . באופן בלתי חוקי

1 .Transcribes – מתעתק, מתמלל 

2 .Worships – מעריץ, מהלל 

3 .Apprehends – לוכד, תופס 

4 .Initiates – התחיל, יזם 

 (.3הנכונה היא )התשובה 

 

מפוזר של כל המינים הקיימים בעולם שישלב מידע שכרגע  עולמימדענים מקבצים מאגר  .11

 .במאות מכוני מחקר, ספריות ואוניברסיטאות

1 .Contradicted – סותר 

2 .Involved – מעורב 

3 .Obstructed – מפריע, חוסם 

4 .Scattered – מפוזר 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 .ג'ורג' וושינגטון היה המתכנן היחידי והארכיטקט של ביתו, הר ורנון .12

הבית היחיד אותו עיצב ג'ורג' וושינגטון היה ביתו בהר ורנון, נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .מידע שלא מופיע במשפט המקורי

תכניות הארכיטקטורה לביתו של ג'ורג' וושינגטון היו נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .ע שלא מופיע במשפט המקורימיוחדות, מיד

ג'ורג' וושינגטון שכר את הארכיטקטים הטובים ביותר לתכנן נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .את ביתו, מידע שנוגד את המשפט המקורי

 . (2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

מיוני בין מלך לבין משכיל בתור אמצעי זרים", יהודה הלוי יוצר דו שיח דבספרו "הכו .13

 .אמונותיו הפילוסופיותלהסבר 

ים ביניהם דו שיח על יצירתיות המלך והמשכיל בספר יוצרנפסלת כי לפיה  2תשובה 

 מיון, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.וד

בספר ישנו משכיל שמדמיין דו שיח בינו לבין מלך, מידע שנוגד נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .את המשפט המקורי

בספר יוצא למסע בחיפוש אחר משכיל שילמד אותו המלך שנפסלת כי לפיה  4תשובה 

 . את רעיונות הפילוסופיה הבסיסיים, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

רק שנים עשר אחוזים מכוח העבודה של ניו זילנד מועסקים בחקלאות, אך מוצרים  .14

 חקלאיים הם מקור ההכנסה העיקרי לכלכלת המדינה.

כלכלת ניו זילנד נותרה יציבה בגלל שרק חלק קטן מכוח נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .העבודה מועסק בחקלאות, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

יותר משנים עשר אחוזים מאוכלוסיית ניו זילנד צריכים לעבוד נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 בחקלאות, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

ם עשר אחוזים מכוח העבודה החקלאי של ניו זילנד כבר לא שנינפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .מועסקים, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

למדעי המוח מאמינים שרעיונות פרוידיאניים מחזיקים מעמד  בולטים מומחיםמספר  .15

 .בשל סיבה אחת פשוטה: המדע לא הצליח לספק הסבר מוכח ועדיף על הנפש

רוב המומחים למדעי המוח אינם מסכימים עם רעיונותיו של נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .פרויד, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

מומחים למדעי המוח מנסים להפריך את רעיונותיו של פרויד, נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

מומחים למדעי המוח ממשיכים להאמין ברעיונותיו של פרויד נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 כי הם לא חושבים שרעיונותיו מנוגדים לשלהם, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

 . (3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

על פי רוב כתופעה של המאה העשרים, המונח נטבע במאה  בעוד גשם חומצי נתפס .16

 התשע עשרה כדי לתאר את מי הגשם המזוהמים במנצ'סטר, אנגליה.

למרות שגשם חומצי ידוע בתור תופעה של המאה העשרים, מי נפסלת כי לפיה  1תשובה 

גשם מזוהמים נצפו כבר במאה התשע עשרה, אך מה שנאמר במשפט המקורי הוא 

 .בע במאה התשע עשרהשהמונח נט

המונח שנטבע במאה התשע עשרה לא יוחס למי גשם מזוהמים נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .עד המאה העשרים, מידע שנוגד את המשפט המקורי

גשם חומצי היה תופעה נפוצה כבר במאה התשע עשרה, מידע נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .שלא מופיע במשפט המקורי

 . (4התשובה הנכונה היא )

 

 .שיריו הדתיים של ג'ורג' הרברט מושכים קוראים ללא קשר לאמונותיהם .17

ברור משיריו של הרברט שהוא כיבד אמונות דתיות שהיו נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 שונות משלו, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

שיריו של הרברט מעודדים את הקוראים לחקור את נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .ות, מידע שלא מופיע במשפט המקוריאמונותיהם הדתי

המשיכה אל שיריו של הרברט נובעת מכך שהם מביעים נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 אמונות דתיות, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

 . (4התשובה הנכונה היא )

 

העובדה שהיא טיפלה בחיילים ללא קשר למולדתם מראה שלא הייתה לה שנאה לאף  .18

 .אחד

 (.4היא ) התשובה הנכונה

 

 .מתמקדת בהישגיה של אדית קאוולהפסקה השנייה  .19

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 .החשדות של הגרמנים היו שקאוול עזרה לחיילים בריטיים, צרפתיים ובלגים .20

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 המונח מתאר בקשות לחנינה, שקאוול לא תוצא להורג. .21

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 הטקסט עוסק באדית קאוול שהייתה אחות אמיצה. .22

 (.4התשובה הנכונה היא )



 
 

המטרה העיקרית בטקסט היא להציג את בעיית התחבורה בערים הגדולות ואת  .23

 .הכבישים המתקדמים שיוכלו לפתור את הבעיה

 (.3התשובה הנכונה היא )

 
 .לעולם המודרני י היא שהכבישים המהירים הכרחייםהכוונה בביטו .24

 (.1התשובה הנכונה היא )

 
 .היא איננה פתרון טוב כבישים חדשיםהפסקה השנייה מסבירה מדוע בניית  .25

 (.4התשובה הנכונה היא )

 
 .בפסקה האחרונה מוזכרים היתרונות הנלווים לבניית כבישים מהירים אוטומטיים .26

 (.3התשובה הנכונה היא )

 
 .בכביש האוטומטיהכוונה היא למספר המכוניות שיוכלו לעבור בשעה  .27

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

  



 
 

 2פרק 

 .של צבועון הרעמה ארוכות יותר מרגליו האחוריותקדמיות רגליו ה .1

1. Empty – ריק 

2. Clean – נקי 

3.  Front– קדמי 

4. Good – טוב 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 זכוכית. בקבוקיבעבר, יין אוחסן בכדי חימר; היום, הוא בדרך כלל מאוחסן ב .2

1.  Corners– פינות 

2. Bottles– בקבוקים 

3. Gardens– גנים 

4. Families– משפחות 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 שנים.  6,000בכלי נגינה מעל  מנגניםאנשים  .3

1 .Added – מוסיפים 

2 .Opened – פותחים 

3 .Played – משחקים; מנגנים 

4 .Erased - מוחקים 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 .אדגר דגהלציורים רבים של הצייר מהמאה התשע עשרה  נושארקדני בלט הם ה .4

1 .Property – נכס, רכוש 

2 .Exchange – המרה, החלפה 

3 .Assumption – הנחה, השערה 

4 .Subject – נושא 

 .(4התשובה הנכונה היא )

 

 .את ענייני המדינה שלו או שלה בחו"ל לייצגה הוא \תפקיד השגריר .5

1 .Represent – לייצג 

2 .Amaze – להדהים 

3 .Revise – לתקן, לשפר 

4 .Simplify – לפשט 

 .(1התשובה הנכונה היא )



 
 

 . תושביםמיליון  30-טוקיו היא העיר הצפופה ביותר בעולם, עם יותר מ .6

1 .Residents – תושבים 

2 .Barriers – מחסומים 

3 .Rituals – פולחנים, טקסים דתיים 

4 .Continents – יבשות 

 (.1הנכונה היא )התשובה 

 

 .16-בתחילת המאה ה ידי משמר הוותיקן השוויצרי עוצבו על הנלבשים מדיםה .7

1 .Station – תחנה 

2 .Shoulder – כתף 

3 .Uniform – מדים, תלבושת 

4 .Kettle – קומקום 

 (. 3התשובה הנכונה היא )

 

על הנכות שלו ולחבר את הסימפוניה  להתגברהוא הצליח למרות שבטהובן היה חירש,  .8

 . התשיעית הנהדרת

1 . Undertake– לקחת על עצמו 

2 .Overdo – לעשות יתר על המידה 

3 .Overcome – להתגבר 

4 . Undergo– לחוות, להתנסות 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

בשימוש על מנת להתחקות אחר תנועות הצבא הסובייטי כעת  בעברלוויינים שהיו ב .9

 .על מנת לפקח על שינויים בסביבה העולמית נעשה שימוש

1 .Relatively – באופן יחסי 

2 .Obviously – בוודאי, ללא ספק 

3 .Formerly – בעבר 

4 .Instantly – ידיבאופן מי 

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

עד שהוא נכנס לאוניברסיטת וינה, הפיזיקאי האוסטרי ארווין שרדינגר חונך בביתו על  .10

 . מורה פרטיידי 

1 .Tutor – מורה פרטי; הדריך 

2 .Burglar – גנב 

3 .Peddler – רוכל, סוחר 

4 .Janitor – שרת 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

המפרץ סובלים ממצב  יוצאי מלחמתאחוזים מכל  15כמעט לפי צבא ארצות הברית,  .11

 .הנקרא סינדרום מלחמת המפרץ מענייןרפואי 

1 .Veterans – יוצא צבא, יוצא מלחמה; ותיק  

2 .Acquisitions – רכישה 

3 .Guarantees – ערובות, אחריות 

4 .Frequencies – תדרים 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

בצעירותם, האחים היינריך ותומאס מאן הגדירו את עצמם ככותבים מבריקים אשר  .12

 גדולה ספרותית.יועדו ל

1 .Enrolled in – נרשם ל-  

2 .Liberated from – שוחרר מ- 

3 .Reproduced by – שוכפל על ידי 

4 .Destined for – יועד ל- 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 .רשמי חלק מדנמרק, דנית היא אינה השפה השולטת בהלמרות שגרינלנד היא באופן  .13

בגלל שרוב האנשים בגרינלנד מדברים דנית, היא הפכה לשפה נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 רשמית, מידע שנוגד את המשפט המקורי.

גרינלנד הפכה רק לאחרונה לחלק מדנמרק, מידע שלא מופיע נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 במשפט המקורי.

רוב האנשים בגרינלנד מסרבים לדבר דנית, מידע שלא מופיע נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .במשפט המקורי

 . (2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 .יותר מחברות אמיתית" שיש להעריכותומאס אקווינס כתב: "אין דבר בעולם זה  .14

אקווינס כתב שיש לתת פרס לחברים אמיתיים, מידע שלא נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .במשפט המקורימופיע 

הדבר שאקווינס הכי רצה בעולם הוא חבר אמיתי, מידע שלא נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .מופיע במשפט המקורי

אקווינס כתב שקשה מאוד למצוא חברים אמיתיים, מידע שלא  נפסלת כי לפיה 4תשובה 

 מופיע במשפט המקורי.

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

 .לעיוורון אצל מבוגרים ניוון מקולרי הוא הגורם המוביל .15

עיוורון אצל מבוגרים לפעמים מוביל לניוון מקולרי, קשר הפוך נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .מזה שבמשפט המקורי

ניוון מקולרי הוא אחת הצורות של עיוורון אצל מבוגרים, נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .לעיוורון אצל מבוגרים גורםובמשפט המקורי נאמר שניוון מקולרי 

ניוון מקולרי נחשב לגורם לעיוורון אצל מבוגרים, אך לפי נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .המשפט המקורי זה כבר ידוע והוא הגורם המוביל לכך

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

מיליון דולרים, חברת הרכבות הצרפתית מתכוונת להיפטר  34חוב של  כשמרחף מעליה .16

 .מחלק מהדרכים שאינן רווחיות

למרות שחברת הרכבות הצרפתית הפסיקה את שירותיה נפסלת כי לפיה  1תשובה 

מיליון דולרים, מידע שנוגד את המשפט  34בדרכים הלא רווחיות, היא הגיעה לחוב של 

 .המקורי

בגלל שחלק מהדרכים אינן רווחיות, חברת הרכבות הצרפתית נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .לרים, מידע שנוגד את המשפט המקורימיליון דו 34מוכה על ידי חוב של 

חברת הרכבות הצרפתית תמשיך לספק שירות, מידע שנוגד את נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .המשפט המקורי

 . (2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

ומובילי  רומא הצטיינו לא רק בלחימה, אלא גם בבניית חומות, מבצרים, דרכים ותצבא .17

 .מים

למדו בצבא לא רק להילחם, אלא גם  החיילים בצבאי רומאנפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .לבנות, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

חלק מהחומות, המבצרים, הדרכים ומובילי המים הטובים נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .ביותר שנבנו אי פעם נבנו על ידי צבאי רומא, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

הזדקקו לצבאי רומא לצורכי לחימה, הם עזרו לבנות כשלא נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .חומות, מבצרים, דרכים ומובילי מים, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (3התשובה הנכונה היא )

 

בדיון ציבורי, יתכן שדובר שבוחר לזלזל ביריבו במקום לסתור את טיעוניו מנסה  .18

 להסוות את פגיעות העמדה שלו.

אם מועמד לבחירות מסרב להתעמת מול יריבו, אנשים עשויים נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 לחשוב שהוא אינו בטוח בדעותיו, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

זה מצער שדוברים רבים בוחרים לתקוף את יריביהם במקום נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .לבחור בטיעונים משכנעים, אך במשפט המקורי אין הבעת צער

בדיון ציבורי, דובר יכול לנסות להראות את חולשות עמדת לפיה נפסלת כי  4תשובה 

 .היריב על ידי זלזול בהם ולא על ידי סתירתם, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (2התשובה הנכונה היא )

 

, כשמרבצי נפט גדולים 70-אבן הפינה של הכלכלה הגאבונזית עד שנות ה ייצוא עץ היה .19

מקור הרווח השני בגודלו של  כן, כריתת עצים נותרה ה; אף על פיקרוב לחופיהתגלו 

 .המדינה

ייצוא עץ עדיין אחראי לרוב הרווח של גאבון, מידע שנוגד את נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 המשפט המקורי

ייצאה גאבון כמויות עצומות של עץ, אך  70-מאז שנות הנפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .70-שנות ה במשפט המקורי נמסר שהענף שגשג עוד לפני

בגלל שהכלכלה הגאבונזית תלויה כעת בייצוא נפט, תעשיית נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .העץ נסוגה, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (4התשובה הנכונה היא )

 

 .מגדל פיזה, בניין עם בעיה יוצאת דופןהטקסט עוסק בעיקרו ב .20

 (.3התשובה הנכונה היא )

 



 
 .פירוש המילה הוא "נוטה" .21

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 .הפסקה השנייה עוסקת בסיבות בגללן המגדל נטוי .22

 (.2התשובה הנכונה היא )

 
 .הפסקה האחרונה מתארת מספר ניסיונות ליישר את המגדל .23

 (.1התשובה הנכונה היא )

 
 .בפסקה האחרונה נמסר שהמהנדסים הצליחו "למשוך" קצת את המגדל .24

 (.3התשובה הנכונה היא )

 
פירוש המילה הוא "לכאורה", כלומר היא מטילה ספק בטבעם ההתאבדותי של  .25

 .הלמינגים

 (.1התשובה הנכונה היא )

 
 .הפסקה השנייה מסבירה מדוע הלמינגים נופלים למותם .26

 (.3התשובה הנכונה היא )

 
 .בפסקה השנייה נמסר שהתנאים הגיאוגרפיים גורמים לפאניקה אצל הלמינגים .27

 (.2)התשובה הנכונה היא 

 
 הפסקה האחרונה נמסר שיוצרי הסרט גרמו ללמינגים ליפול מהצוק. .28

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 הטקסט עוסק בהתאבדות הלמינגים, ובשאלה האם היא אמיתית או לא. .29

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 
 

  



 
 

 3פרק 

 

 .שלג נקי מאשרשלג מלוכלך נמס מהר יותר  .1

1. But– אבל, אולם 

2. For– עבור, לשם 

3. Than– מאשר, מ- 

4. Since– מאז; מאחר ו- 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 .חתונה בארצות הברית טבעותטונות של זהב משומשים להכנת  17בכל שנה,  .2

1. Skins– עורות 

2. Plans– תכניות 

3. Rings– טבעות 

4. Lights– אורות 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 . נפוץ כפי שהיה פעם תחביבאיסוף בולים כבר אינו  .3

1 .Hobby – תחביב 

2 .Jealousy – קנאה 

3 .Delivery – משלוח 

4 .Factory - מפעל 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

שיקרה למשך שנים, תעשיית הסיגריות הייתה מודעת להשפעות המזיקות של עישון אך  .4

 .לציבורלגביהם 

1 .Lied about – שיקר לגבי 

2 .Stood on – עמד על 

3 .Reached for – ל הושיט, ניסה להגיע- 

4 .Worked with – עבד עם 

 .(1התשובה הנכונה היא )

  



 
 

שתהיה למדיניות  השפעהבכל שנה, שירות היערות האמריקאי מספק דו"ח הצופה את ה .5

 .שלו על הסביבה

1 .Insight – תובנה 

2 .Impact – השפעה 

3 .Odor – ניחוח 

4 .Acclaim – תרועה, תהילה 

 .(2התשובה הנכונה היא )

 

להיות בעלי  ציפוכל הסטודנטים באוניברסיטאות בבריטניה במאה התשע עשרה מ .6

 . התרבות היוונית והרומאית עםבסיסית לפחות  היכרות

1 .Establishment of– הקמה של 

2 .Familiarity with–היכרות עם 

3 .Obedience to– צייתנות ל- 

4 .Prohibition of– איסור על  

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

המתמטיקאי האירי סר וויליאם המילטון הראה כישרון מוקדם ומדהים לשפות: הוא  .7

 בשלוש עשרה מהן בגיל שתים עשרה. שלט

1 .Mastered – שלט 

2 .Reserved – שמר, חסך 

3 .Tempted – פתה 

4 .Distracted – )הסיח )תשומת לב 

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 

 . כל רפורמה פוליטיתהתנגדותו להקשוח וב הצאר ניקולס הראשון היה ידוע בשלטונו .8

1 .Restoration of– שחזור של 

2 .Reflection on– מחשבה על 

3 .Resistance to– התנגדות ל- 

4 .Reputation for– מוניטין 

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

שהיה  1700-ל 1550האירופאים גילו כל כך הרבה מיני צמחים חדשים בעולם החדש בין  .9

 .בוטני סיווגי לתכנן מערכת חדשה לגמרי של הכרחזה 

1 .Justification – הצדקה 

2 .Industrialization – תיעוש 

3 .Classification – מיון, סיווג 

4 .Purification – טיהור 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

שניתן לראותם רק בעזרת  זעיריםאטומיים הם כה -אטומים וחלקיקים תת .10

 . מיקרוסקופים חזקים מאוד

1 .Minute – דקה; זעיר, קטנטן 

2 .Persistent – עקשן 

3 .Rebellious – מרדני 

4 .Uneasy – מודאג; לא בטוח 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 .קילומטרים של גבול ארצות הברית 160 בתוךמעל שבעים אחוזים מהקנדים גרים  .11

1 .Under – מתחת  

2 .Before – לפני 

3 .Throughout – לגמרי, כולו 

4 .Within – בתוך, בפנים 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 , כתלות בכמות האוכל שהיא מכילה.להתכווץלקיבה יש את היכולת להתרחב או  .12

1 .Relate –  לתאר; להתייחס 

2 .Support – לתמוך 

3 .Define – להגדיר 

4 .Contract –  ;להתכווץחוזה 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 .כשהמלחין האיטלקי פוצ'יני מת, האופרה האחרונה שלו נותרה לא שלמה .13

פוצ'יני סיים את האופרה האחרונה שלו זמן קצר לפני שמת, נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 מידע שנוגד את המשפט המקורי.

האופרה האחרונה שלו, פוצ'יני ידע שהוא מת כשהוא כתב את נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .מידע שלא מופיע במשפט המקורי

האופרה האחרונה של פוצ'יני נמצאה מספר שנים לאחר מותו, נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

תומאס ג'פרסון אמר פעם: "גיליתי שככל שאני עובד יותר קשה, כך נראה שיש לי  .14

 .ל"יותר מז

שהוא נאלץ לעבוד קשה, לפיה תומאס ג'פרסון נהנה מהחיים למרות נפסלת כי  1תשובה 

 מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

רבים חשבו שלתומאס ג'פרסון פשוט היה מזל, מידע שלא נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 מופיע במשפט המקורי.

שמח למצוא עבודה, תומאס ג'פרסון חי בתקופה קשה ותמיד נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (3התשובה הנכונה היא )

 

 .האמן האמריקאי ג'יימס ויסלר העביר את ימיו כסטודנט בפריז .15

ג'יימס ויסלר האמין שכל סטודנט לאמנות צריך להעביר את נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 זמנו בפריז, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

ג'יימס ויסלר תמיד קיווה ללמוד אמנות בפריז, מידע שלא נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 . מופיע במשפט המקורי

בתור סטודנט ג'יימס ויסלר היה נוסע לעיתים קרובות לפריז, נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (4התשובה הנכונה היא )

 



 
צר גם פסלים, רישומים, ציוריו, הוא יבעיקר בזכות למרות שפבלו פיקאסו ידוע  .16

 .קרמיקות והדפסים

פיקאסו ייצר פסלים, רישומים, קרמיקות והדפסים לפני נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 שהתפרסם כצייר, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

, רבים מציוריו המפורסמים דומים לעבודות אחרות שהוא ייצרנפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .מופיע במשפט המקורימידע שלא 

פיקאסו היה הכי מוצלח בציור, מידע שלא מופיע במשפט נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 המקורי.

 . (4התשובה הנכונה היא )

 

"פנדוסטו: ניצחון  "אגדת חורף" ברובה עלוויליאם שייקספיר ביסס את העלילה של  .17

 .הזמן" של רוברט גרין

מספר רעיונות משייקספיר, מידע שנוגד את רוברט גרין לקח נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .המשפט המקורי

ל"אגדת חורף" ול"פנדוסטו: ניצחון הזמן" עלילות דומות נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 מאוד, אך לא נאמר ששייקספיר לקח את רוב העלילה מגרין.

שני המחזות מבוססים על אותו מקור, מידע שנוגד את המשפט נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 המקורי.

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

, שם היא שימשה העתיקות מימי יוון ורומא מקורה של התמיכה החוקתית באימוץ .18

 לשימור שלמותם של נכסיהם של אזרחים שאחרת לא היה להם יורש זכר.

אימוץ ביוון ורומא העתיקות היה חוקי אך ורק לאזרחים נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .מידע שלא מופיע במשפט המקוריגברים בעלי נכסים, 

האימוץ לא היה מוכר מבחינה חוקית בימי יוון ורומא, מידע נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .שנוגד את המשפט המקורי 

עוד לפני שהיה זה חוקי לאמץ, כל אזרח זכר שימש כיורש, נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

הפנדה הענקית מסוגלת להפיק אחד עשר צלילים נפרדים ומורכבים, שמאפשרים לה  .19

 .לבטא הבדלים עדינים בגישה ובמצב הרוח

למרות שהפנדה מסוגלת להפיק אחד עשר צלילים שונים, היא נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .מתקשרת באמצעים אחרים, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

הסברה היא שאחד עשר הצלילים השונים אותה מפיקה נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 הפנדה הם ניסיונות לבטא את הגישה ומצב הרוח, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

הפנדה מבטאת  ,פשוטיםבעזרת שילוב של אחד עשר צלילים נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .רגשות מורכבים, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (2נכונה היא )התשובה ה

 

 .הפסקה הראשונה עוסקת בסיבות בגללן אנשים מפהקים .20

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 .האתלטים המוזכרים מפהקים לפני תחרות, כלומר לא כשהם עייפים או משועממים .21

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 הפסקה השנייה מביאה דוגמאות לבעלי חיים שמפהקים. .22

 (.2התשובה הנכונה היא )

 
 .הפסקה השנייה, כלבים מפהקים על מנת להרתיע לפי .23

 (.3התשובה הנכונה היא )

 
 הפסקה האחרונה עוסקת בפיהוק מדבק. .24

 (.1התשובה הנכונה היא )

 
 .מטרת הקמפיין היא לתמוך ברעיון שנשים יכולות להיות מנהיגות .25

 (.3התשובה הנכונה היא )

 
צריכות להתמודד על עמדות בפסקה השנייה מוסבר למה ווילסון חושבת שיותר נשים  .26

 .פוליטיות

 (.2התשובה הנכונה היא )

 
 .הכוונה היא לאווירה מתאימה .27

 .(1התשובה הנכונה היא )

 



 
בפסקה השלישית נמסר שרוב האמריקאים חושבים שיותר נשים צריכות להיבחר, אבל  .28

 .שגברים מקבלים החלטות גורליות בצורה טובה יותר

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 .עוסק בעיקרו במאמציה של ווילסון לעודד מנהיגות נשיתהטקסט  .29

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 

 

 


