
 
  2009פברואר -השלמת משפטים

 פרק ראשון

1.  Indication–  ,סימןreflection –  ,השתקפותprediction –  ,תחזיתintuition – 

 אינטואיציה

שלהן  השתקפות"השימפנזה היא אחת ממספר חיות בודדות אשר מסוגלות לזהות את ה

 במראה".

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

2. since –  ,...מאז שif -  ,אםwhile –  ,...בעוד שonce – ...ברגע ש 

 לקרפדות אין".בעוד ש"לצפרדעים יש שיניים, 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

3. copies -  ,עותקיםships -  ,ספינותcurtains –  ,מסכים / וילונותdaughters - בנות 

נמכרו  Harriet Beecher Stoweשל  "Uncle Tom's Cabin"של הספר  עותקיםליון י"מ

 ים מפרסומו".שנ 5בתוך 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

4. recommend -  ,להמליץimitate -  ,לחקותpretend –  ,להעמיד פניםgraduate –  לקבל

 תואר.

מאוניברסיטה  קיבלה תואר, גרייס לוקהארט הפכה לאישה הראשונה ש1875 -"ב

 קנדית".

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

5. recall -  ,להיזכרextension -  ,הרחבהtradition -  ,מסורתreview – סקירה / בחינה 

גדולה של אופרה, עדיין מושכת הרבה מהמנצחים והזמרים  מסורת"מילאנו, עיר בעלת 

 הטובים ביותר בעולם".

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

6. bashful -  ,ביישןabrupt -  ,פתאומיedible -  ,אכילcandid – ישר 

רק לאחר שהם  אכיליםפים. הם הופכים להיות "אגוזי קשיו הינם רעילים כאשר הם נקט

 נקלים".

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 



 
7. debated -  ,התווכחborrowed -  ,לווהrestored –  ,שיחזר, שיקםescaped – ברח 

את התדמית העצמית של צרפת כאומה גדולה לאחר תבוסתה  שיקם"מגדל אייפל 

 פרוסית". –במלחמה הצרפתית 

 (.3)התשובה הנכונה היא 

 

8. wraps –  ,עטיפות / כיסוייםtwists –  ,פיתולים, סיבוביםcoughs -  ,שיעוליםsigns – 

 סימנים.

 "מפנים מפתיעים בעלילה הם מה שגורם לרומנים בלשיים להיות כל כך מרתקים".

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

9. witness –  ,...עד / להיות עד לtransfer -  ,להעבירdeceive -  ,להונותimpose –  ,להטיל

 לכפות.

סנקציות על יוסטון, טקסס, אלא אם העיר  להטיל"הסוכנות להגנת הסביבה מאיימת 

 תוריד בצורה משמעותית את רמת זיהום האוויר שבה".

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

10. contaminated -  ,מזוהםperceived -  ,הבחיןsubdued –  ,עמום / שקט / מדוכא

gratified – .מסופק 

על ידי פסולת תעשייתית והם אינם זוהם לק גדול מאספקת המים של הודו ובנגלדש "ח

 בטוחים לשתייה".

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 

11. margins -  ,שולייםrivalries -  ,יריבויותinstallations -  ,התקנותsamples – דוגמאות 

יכבו את ירוקרטית עאישיות ואי יעילות ביריבויות "ראיות חדשות חושפות כי 

 כנית החלל הסובייטית בשנות השישים".ההתפתחות של ת

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

12. docile –  ,נוח, צייתן, כנועlimber –  ,גמיש / הגמישample –  ,נרחב / מרווחjagged – 

 משונן.

 , אשר אינם נוטים לתקוף בעלי חיים אחרים".נוחים"פרות ים הן יצורים 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
  2009פברואר -השלמת משפטים

 פרק שני

1. turn -  ,להסתובבfly -  ,לטוסpass -  ,לעבורhear - לשמוע 

 במסוק". טס, אייזנהאואר הפך להיות הנשיא האמריקאי הראשון ש1957 -"ב

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

2. express -  ,לבטאrefuse -  ,לסרבadvise -  ,לייעץcompete – .להתחרות 

 במשחקים האולימפיים".מתחרים שנים, אלפי אתלטים מכל רחבי העולם "בכל ארבע 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

3. chapter -  ,פרקbreak -  ,הפסקהflame -  ,להבהseason – .עונה 

דקות  30צהריים של הפסקת "במדינות מסוימות, חברות נדרשות לתת לעובדים שלהן 

 לפחות".

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 

4. front -  ,חזיתstone -  ,אבןtent -  ,אוהלcolor - צבע 

 הפופולארי ביותר למכוניות". צבע, כסף הוא ה2002"מאז 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

5. charged –  ,חייב תשלוםrisked -  ,סיכןfavored -  ,העדיףscheduled – תכנן לוח זמנים 

שאינם יהודים אשר  , מרטין גילברט מספר על מאות אנשים"The Righteous""בספרו 

 יה".יאת חייהם כדי להציל יהודים מהנאצים במהלך מלחמת העולם השנסיכנו 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

6. acceptable -  ,מקובלliterate –  ,משכיל / יודע קרוא וכתובrandom -  ,אקראי

temporary – .זמני 

 מקובליםחשבים "מוקדם למדי בחיים, ילדים מתחילים ללמוד אלו סוגי התנהגות נ

 חברתית ואלו סוגים לא".

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

7. loads –  ,מטענים / עומסיםwaves -  ,גליםcases -  ,מקריםzones – אזורים 

 , מנוחה ארוכה במיטה אינה עוזרת לכאבי גב אלא מחמירה אותם".מקרים"ברוב ה

 (.3התשובה הנכונה היא )



 
8. as far as –  ,...עד כמה שas soon as –  ,...מיד כשas many as –  ,...עד לas long as –  כל

 עוד

 ביצים ביום אחד". 3000 -עד ל"מלכת דבורים יכולה להטיל 

 (. 3התשובה הנכונה היא )

 

9. furthermore –  ,נוסף על כךwhereas –  ,...ואילו, בעוד שnonetheless –  ,אף על פי כן

likewise – .אותו דבר / כמו כן 

 לי חיים ליליים פעילים בלילה, יצורים יומיים פעילים במהלך היום".בעבעוד ש"

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

10. essentially –  ,ביסודו, בעיקרוimpulsively –  ,באופן אימפולסיביindustriously - 

 באופן בלעדי. – exclusivelyבחריצות, 

משירה ומתרגום, היא  בלעדי"למרות שעבודתו של בוריס פסטרנק מורכבת באופן כמעט 

 "דר' ז'יוואגו" המהולל". –מכילה רומן אחד 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

11. categorize -  ,לסווגcalculate -  ,לחשבstimulate –  ,לדרבן, לעוררrationalize –  ,לתרץ

 להצדיק.

את  לעורר"מיליארדי דולרים שיושקעו בהשקעות זרות לטווח ארוך נדרשים על מנת 

 כלכלית באפריקה".הצמיחה ה

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

12. disciples –  ,תלמידים, חסידיםhives -  ,כוורותsyllables -  ,הברותrelics – .שרידים 
של תיבת נח בהרי  שרידים"קבוצת ארכיאולוגים מצאו את מה שהם טוענים שהם 

 איראן".
 

 
 

  



 
 2009אפריל -השלמת משפטים

 פרק ראשון

1. promise – ,להבטיח spend –  ,לבזבזguess –  ,לנחשrefuse – לסרב 

 מה הם חושבים". לנחש"הבעות הפנים של אנשים מסוימים מקלות על אנשים אחרים 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

2. since –  ,מאז שif –  ,אםwherever -  ,לא משנה איפהbefore – לפני 

 כסף". שמטבעות מתכת הובאו לסין, הם השתמשו בקונכיות בתורלפני "

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

3. simply –  ,בפשטותwidely –  ,במידה רבהfinally –  ,בסופו של דברloosely –  באופן

 רופף.

, אבל במידה רבה"במשך הרבה שנים, עבודות המחקר של מדענים באלבניה לא נקראו 

 היום יש התעניינות גוברת בעבודותיהם".

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

4. governor –  ,מושלtranslator –  ,מתרגםinventor –  ,ממציאperformer – מבצע 

 של מכבש הדפוס הסיבובי". ממציא"ריצ'רד הו, מדפיס אמריקני, היה ה

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

5. admirable –  ,נערץprofitable –  ,רווחיtreatable  -  ,ניתן לטיפולcomparable –  ניתן

 להשוואה.

 ".רווחיוה של פיתוח תרופות חדשות, ייצור תרופות הפך לעסק מאוד "למרות המחיר הגב

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

6. derives from –  ,נובע מconverts to –  ,הופך לengages in –  ,מערב בתוכו 

resorts – .משתמש ב...,נזקק ל 

מחקרים שבוצעו נובע מ"הרבה מהידע שלנו בקשר לתוחלת החיים של בעלי החיים 

 עבדות ובגני חיות".במ

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 



 
7. service –  ,שירותorder –  ,סדרdirection –  ,כיווןroute – דרך 

 יתה פעם דרך הים האדום".יהמהירה והבטוחה ביותר מהודו למזרח התיכון ה הדרך"

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

8. attributes –  ,מייחסfunds –  ,כספיםingredients – ם, מרכיביruins  - הריסות 

עבור ספריות ציבוריות  כספים, כבר התקבל הרעיון ש19 -של המאה ה 50 -"עד לשנות ה

 צריכים להיות מסופקים על ידי הרשויות המקומיות ולא על ידי תורמים פרטיים".

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

9. magical –  ,קסוםanxious –  ,חרדprecise –  ,מדויקmodest – צנוע 

 ".קמדויידע שיש לנו על ג'ון בניין מתועד היטב ו"המ

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

10. dislocated from –  ,הוזזincorporated into –  ,משולב בburdened with –  ,עמוס ב

prohibited by – .נאסר על ידי 

 הרבה שפות בעולם".שולבה ב""מאפיה" היא המילה הסיציליאנית היחידה ש

 (.2א )התשובה הנכונה הי

 

11. promotion –  ,קידוםuproar –  ,מהומהboundary –  ,גבולdiscipline – משמעת 

גדולה עם תיאוריית האבולוציה מעוררת המחלוקת  מהומה "בימיו, עורר צ'רלס דארווין

 שלו".

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 2009אפריל -השלמת משפטים

  פרק שני

1. distant –  ,מרוחקimpatient – ות, חסר סבלנunwanted –  ,לא רצויmistaken – מוטעה 

שהושארו על סף  לא רצויות"וטרינרים מנסים לעתים קרובות למצוא בתים לחיות מחמד 

 דלתם".

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

2. escape –  ,לברוחdangers – ,סכנותcertainty  -  ,וודאותsystems – מערכות 

לך עשר השנים האחרונות, מה שהניע "ההיקף של סרטן העור באוסטרליה הוכפל במה

 שבשיזוף". סכנותאת הגורמים הרשמיים במדינה ליידע את הציבור על ה

 (.2התשובה הנכונה היא )

3. importance –  ,חשיבותfeeling –  ,מרגישconflict –  ,סכסוךsurprise – הפתעה 

 ם".שבחבישת כיסוי ראש מגן במהלך רכיבה על אופניי חשיבות"לא צריך לזלזל ב

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

4. in addition to  -  ,בנוסף לin spite of –  ,למרותinstead of –  ,במקוםexcept for –  

 חוץ מ...

 כל ההתעניינות בדלקים חלופיים, בנזין ככל הנראה לא יוחלף בעתיד הקרוב".למרות "

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

5. unions –  ,איגודיםceremonies – ,טקסים departments –  ,מחלקותcompanions – 

 בני לוויה.

 שמציינים אירועים מיוחדים כמו לידת תינוק או נישואים". טקסים"לרוב התרבויות יש 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

6. overlooks –  ,משקיףdisplays –  ,מציגunderlies –  ,...מונח ביסודsurrounds – מקיף 

 על העיר". משקיףהפסל "ממיקומו על קצה ההר באנדים, 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

7. persuades –  ,משכנעprovides –  ,מספקprides –  ,מתגאה בpermits – מרשה 

עצמה על היותה המדינה המתקדמת ביותר באמריקה הלטינית במה מתגאה ב"צ'ילה 

 שקשור לתוכניות רווחה סוציאליות".

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
8. consequently –  ,כתוצאה מכךmoreover –  ,יתרה מכךrespectively –  ,בהתאמה

nevertheless – .אף על פי כן 

"למרות שלמינים מסוימים של עש אין מנגנונים ביולוגיים מיוחדים להישרדות במזג 

 , לתפקד בטמפרטורות שקרובות לקיפאון".אף על פי כןאוויר קר, הם יכולים, 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

9. apparent in –  ,גלוי לעין, ברורnotable for –  ,...ראוי לציון בגללdespised for – 

 תואם את, עקיב. – consistent withמתועבים בגלל, 

שפע השרידים של ראויות לציון בשל  South Downs -"הגבעות באנגליה הידועות בתור ה

 היסטורי שנמצאו שם".-האדם הפרה

 .(2התשובה הנכונה היא )

 

10. gracious –  ,חינני, אדיבprominent –  ,בולטdesolate –  ,שומם, נטושcommunal – 

 שיתופי.

 בולט"אנאס, שהיחיד שעלה עליו במיומנות הצבאית הוא בן דודו הקטור, שיחק תפקיד 

 במלחמת הטרויאנים נגד היוונים".

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

11. triggered –  ,גרם, עוררslandered –  ,השמיץcontaminated –  ,זיהםenraged – 

 הכעיס.

ירידה דרמטית בגודל אוכלוסיית הפלנקטון גרמה ל"נראה שההתחממות הגלובאלית 

 באוקיינוס השקט".

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2009יולי -השלמת משפטים

 פרק ראשון

1. flew –  ,עףknew –  ,ידעdrew –  ,ציירblew – ניפח 

 נות עבור ספר הילדים שהיא כתבה".את כל התמו ציירה"לואיס לנסקי 

 (. 3התשובה הנכונה היא )

 

2. exclusively –  ,באופן בלעדיunfortunately –  ,למרבה הצערrespectfully –  ,בכבוד רב

immediately – .באופן מיידי, מיד 

 ".מיד"אם המוח לא מקבל מספיק חמצן, תאי מוח מתחילים למות כמעט 

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 

3. famous –  ,מפורסםempty -  ,ריקnarrow –  ,צרdusty – מאובק 

בזכות כלי החרס הכחולים והלבנים שיוצרו שם במשך מאות  מפורסמת"העיר דלפט 

 שנים".

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 

4. lame –  ,עלובrare –  ,נדירdim –  ,מעומעםstiff – נוקשה 

של יערות הגשם, משמש ליצירת כלי  שנמצא רק במספר אזורים נדיר"עץ הגרנדילה, מין 

 נשיפה מסוימים, כמו קלרינטים ואבובים".

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 

5. before –  ,לפניsince –  ,מאז שuntil –  ,עד שalthough – למרות ש 

 הם העצמים המבהיקים ביותר ביקום, קווזרים אינם מאוד גדולים".למרות ש"

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 

6. discrimination –  ,אפליהnomination –  ,מינויinflammation –  ,דלקתfluctuation – 

 תנודה.

מינית היא תשלום שכר נמוך יותר לנשים מאשר אפליה "אחת הצורות הנפוצות ביותר של 

 לגברים עבור אותו סוג עבודה".

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 

7. solve –  ,לפתורrange – ן, טווח / לנוע בין ... לביadopt –  ,לאמץexpel – לגרש 

 טונות". 20 לביןקילוגרם אחד  נע בין"המשקל של לוויינים וטילים 

 (. 2התשובה הנכונה היא )



 
8. offended by  -  ,נעלב מcomposed of –  ,מורכב מproposed by –  ,מוצע על ידי

deposited in – מונח ב 

 כלים מיוחדים".מ מונחות ביות "סוללות משומשות לא צריכות להיזרק לאשפה, אלא לה

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 

9. Rail  –  ,מסילה / רכבתlimb –  ,גףlock –  ,מנעולroot – שורש 

 "למרות שרופאים השתילו בהצלחה לבבות, ריאות, ואיברים אחרים במשך שנים, קשה   

 , כמו למשל יד".גףיותר להשתיל   

 (. 2התשובה הנכונה היא )  

 

10. reproduce –  ,להתרבותdecline –  ,לרדת, ִלפחותinterpret –  ,לפרשelect – .לבחור 

 סלאם".יית האעם עלִלפחות "השפעות נוצריות במזרח התיכון החלו 

 (. 2התשובה הנכונה היא )  

 

11. seduction –  ,פיתויnarration –  ,סיפורintersection –  ,צומתalienation – ניכור 

 שהורגשו על ידי הרבה אנשים   ניכורר מבטאים את הבדידות וה"הציורים של אדוארד הופ 

 שחיו בערים אמריקניות גדולות".  

 (. 4התשובה הנכונה היא )  

 

12. subsequent –  ,עוקב, שבא לאחר מכןdemented –  ,מטורףpremature –    לפני 

 הדדי. – reciprocalהזמן, בטרם עת,    

 שבאו לאחר  ם במרכז אמריקה: כל התרבויות "התרבות האולמקית נחשבת לתרבות הא 

 והתפתחו באזור שאבו רבות מהדת, הארכיטקטורה והאומנות האולמקית". מכן   

 (.1התשובה הנכונה היא )  

  



 
 2009יולי -השלמת משפטים

 פרק שני

1. behaved –  ,התנהגprotected –  ,שמר, הגןdeleted –  ,מחקoperated – הפעיל 

 מפני סכנה על ידי חיילים בשם ג'ניסרים". מוגןן העות'ומני היה , הסולט15 -"במאה ה

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 

2. fire –  ,אשwar –  ,מלחמהsky –  ,שמייםart – .אומנות 

 ".אומנות"רמברנט נחשב לאחר הציירים הגדולים ביותר בהיסטוריה של ה

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

3. educational –  ,חינוכיoriginal –  ,מקוריindependent –  ,עצמאיaverage – .ממוצע 

 ".1991 -ב עצמאיתתה חלק מהאיחוד הסובייטי אך הפכה לרפובליקה י"בלרוס הי

 (. 3התשובה הנכונה היא )

 

4. disappear –  ,להיעלםdisappoint –  ,לאכזבpretend –  ,להעמיד פניםperform – .לבצע 

ב אמריקה שאף אחד לא העלה על דעתו שיום , היו כל כך הרבה באפלו במער19 -"במאה ה

 ".ייעלמואחד הם 

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 

5. hid from –  ,הסתיר מled to –  ,הוביל לsaw beyond –  ,ראה מעבר לasked for – .ביקש 

תגליות הוביל ל 15 -"ניתוח הגופות באוניברסיטאות של פדווה ובולוניה במהלך המאה ה

 חשובות באנטומיה".

 (. 2תשובה הנכונה היא )ה

 

6. attempt – סיון, ינability –  ,יכולתentrance –  ,כניסהescape – בריחה 

לצמצם את הזיהום, הממשלה ההולנדית מעודדת חברות תחבורה ציבורית  סיוןינ"ב

 להשתמש בסוג חדש של דלק".

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 

7. preparation for –  ,הכנה לrepetition of – רה של, חזagreement with –  ,הסכמה עם

defense against – ...הגנה מול 

הכנה "זמן קצר לאחר שהוכתרו, הפרעונים של מצרים החלו לבנות את הקברים שלהם כ

 מוות שלהם".ל

 (. 1התשובה הנכונה היא )



 
8. denial –  ,הכחשהcuriosity –  ,סקרנותamusement –  ,שעשועhorror – אימה 

 אצל אנשים רבים". אימהעטלפים הם בלתי מזיקים, הם מעוררים פחד ו"למרות שרוב ה

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 

9. condition –  ,מצבgathering –  ,התקהלותsubject –  ,נושאquality – איכות 

רפואי המאופיין על ידי דופק מהיר באופן בלתי רגיל ולעתים קרובות  מצב"טכיקרדיה היא 

 לא סדיר".

 (. 1ונה היא )התשובה הנכ

 

10. adequate –  ,מתאים, הולםconvenient –  ,נוחreliable –  ,אמיןextensive – .נרחב 

 לאלפי בתים ועסקים". נרחבטפונות חמורים גרמו לנזק י"בחורף שעבר, סופות גשמים וש

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

11. linger –  ,להתמהמהmimic –  ,לחקותimplore –  ,להפצירforfeit – פסידלה 

בעלי חיים ימיים אחרים על ידי קבלת לחקות "לתמנונים מסוימים יש יכולת יוצאת דופן 

 הצורה, הצבע והמרקם של החיה אותה הם מחקים".

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 

12. dread –  ,פחדquake –  ,רעידהpinch –  ,צביטהthrive – לשגשג 

מחים הלופיטיים, כמו לבנדר ימי, "בזמן שרוב הצמחים לא יכולים לגדול בקרקע מלוחה, צ

 בה". משגשגים

 (. 4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2009אוקטובר -השלמת משפטים

 פרק ראשון

1. sign –  ,סימןplace –  ,מקוםschool – ספר, -ביתarea – .אזור 

 טוב יותר". מקוםיתה משקיעה יותר כסף בחינוך, העולם היה י"אם כל מדינה ה

 (.2התשובה הנכונה היא )

2. Since –  ,...מאז שunless –  ,אלא אםuntil –  ,...עד שalthough – ...למרות ש 

החוקרים התקדמו בהבנת מחלת הסרטן, הם לא יצרו מהפכה בטיפולים למרות ש"

 לסרטן".

 (.4התשובה הנכונה היא )

3. Respected –  ,כיבדcelebrated –  ,חגגוvoiced –  ,ביטא, הביעelected – .בחר 

את התנגדותם וביקשו  הביעוה שאישרה את התקציב, מספר מתנגדים "לאחר ההצבע

 הצבעה חוזרת".

 (.3התשובה הנכונה היא )

4. Unexplored –  ,שלא נחקר או נבדקunconcerned –  ,אדישunbelievable –  בלתי

 בלתי נשכח. – unforgettableיאומן, 

 באופן נרחב". בלתי נחקרים"יערות גשם מסוימים כמעט ואינם נגישים ונשארו 

 (.1התשובה הנכונה היא )

5. disrupted – ( שובש, הופרעto disrupt –  ,)להפריעcondemned –  שגינו אותו 

(to condemn –  ,)לגנותinspired –  ,מי שיש לו השראהsurpassed – ...עלה על 

; השראה"מבקרים מסוימים טוענים שהמחלה של הצייר המפורסם ואן גוך לא עוררה בו 

 פך, הם טוענים שהיא מנעה ממנו לעבוד".להי

 (.3התשובה הנכונה היא )

6. reasons –  ,סיבותrecordings –  ,הקלטותreplies –  ,תשובותrequests – .בקשות 

להדפסות חוזרות של המאמר המדעי התקבלו מאז שהוא הוצג לראשונה  בקשות"כמה 

 בכנס".

 (.4התשובה הנכונה היא )

7. Express –  ,לבטאmeasure –  ,למדודpropose –  ,להציעdisprove – .להפריך 

 טיעון מסוים, יש למצוא טעות בהגיון שלו". להפריך"על מנת 

 (.4התשובה הנכונה היא )



 
8. recommended –  ,המליץgeneral –  ,כלליbrief –  ,קצרrare – .נדיר 

 ".tight-knit, גירושים לא היו דבר שלא שמעו עליו בקהילת נדירים"למרות שהיו 

 (.4התשובה הנכונה היא )

9. suspect –  ,לחשודunlock –  ,לפתוח / לפתורdismiss –  ,לשחררcontest – .להתחרות 

 את סודות הגנטיקה על ידי לימוד הכרומוזומים של האדם". לחשוף"מדענים מקווים 

 (.2התשובה הנכונה היא )

10. Rural –  ,כפריalien –  ,חייזרprosperous –  ,משגשגantique – .עתיק 

 –"שינוי אחד שהתרחש במהלך המהפכה התעשייתית היה המעבר מחוות למגורים בעיר 

 לעירוניות". כפריותבמלים אחרות, מסביבות 

 (.1התשובה הנכונה היא )

11. Regaining –  ,זכייה או השגה מחדש של משהוrestricting –  ,מגבילrewarding – 

 להצטער(. – to regretהצטערות ) – regrettingמתגמל, 

את אדמותיהם ואת  להשיג מחדש"ילידים ברחבי העולם עשו צעדים ענקיים על מנת 

 הכוח הפוליטי שלהם".

 (. 1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2009אוקטובר -השלמת משפטים

 פרק שני

1. Types –  ,סוגיםunits –  ,יחידותlayers –  ,שכבותstages – .שלבים 

 שונים של בגדים". סוגיםובשים "אנשים בחלקים שונים של העולם ל

 (. 1התשובה הנכונה היא )

2. Properly –  ,בצורה נאותהmainly –  ,בעיקרeasily –  ,בקלותcarefully – .בזהירות 

על ידי  בעיקרעוצבה  20 -"מומחים מסוימים מאמינים שההיסטוריה של אירופה במאה ה

 ההיסטוריה של גרמניה".

 (.2התשובה הנכונה היא )

3. Unfair –  ,לא הוגןunofficial –  ,לא רשמיunusual –  ,לא רגילunclear – .לא ברור 

האם היו קשרים בין האנשים הקדמונים של אפריקה ושל אירופה, והדבר עדיין  לא ברור"

 נחקר".

 (.4התשובה הנכונה היא )

4. Sensations –  ,תחושותintentions –  ,כוונותtopics –  ,נושאיםabilities – יכולות. 

 של האדם".יכולות "הדיבור הוא המדהים והמאפיין ביותר מבין כל ה

 (.4התשובה הנכונה היא )

5. Announced –  ,הכריזattracted –  ,משךinjured –  ,פצעdisgraced – .מבויש 

על נסיגה הדרגתית של כוחות הצבא האמריקניים  הכריז, הנשיא ניקסון 1969"בשנת 

 ייטנאם".ומו

 (.1א )התשובה הנכונה הי

6. Boring –  ,משעמםterrified –  ,מפוחד, מבועתharmless –  ,לא מזיקcontent – .מרוצה 

, חלקם אפילו מבצעים תפקיד לא מזיקים"בינתיים, בכל הנוגע לאדם, לא רק שדו חיים 

 מועיל בחקלאות בתור טורפים של חרקים".

 (.3התשובה הנכונה היא )

7. prohibition -   ,איסורuprising – תקוממות, מרד, הtolerance –  ,סובלנות

rehabilitation – .שיקום 

 בזמביה הציב איום רציני על הממשלה". מרד"ה

 (.2התשובה הנכונה היא )

 



 
8. Pathology –  ,)פתולוגיה )תחום ברפואהsurgery –  ,ניתוחmalfunction –  ,תפקוד לקוי

Medication – .תרופה 

הגביל קשות את היעילות של  ניתוחדול שב"לפני גילוי ההרדמה, הכאב וההלם הג

 ניתוחים".

 (.2התשובה הנכונה היא )

9. Conveniently –  ,באופן נוחbarely –  ,בקושיrandomly –  ,באופן אקראיdistressingly 

 באופן הגורם למצוקה, באופן מצער. –

 , ולרוע המזל הוא גדל כל הזמן".באופן מצער"מספר התאונות התעשייתיות גדול 

 (.4תשובה הנכונה היא )ה

10. Equates –  ,משווה, רואה כשוויםchallenges –  ,מאתגרresolves –  ,פותרduplicates – 

 מכפיל.

דרדרות של החברה האמריקנית היא תוצאה של מספר י"אנשים מסוימים אומרים שהה

 ".כשוויםהצלחה ועושר  רואהגורמים, שאחד מהם הוא תרבות ש

 (.1התשובה הנכונה היא )

11. Esteem –  ,הערכהupheaval –  ,מהפך, תהפוכותmortality –  ,תמותהsymmetry – 

 סימטריה.

פוליטיות בבורמה בעשורים האחרונים גרמו לאלפי פליטים לחצות את הגבול  תהפוכות"

 לתאילנד".

  (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 2009דצמבר -השלמת משפטים

 פרק ראשון

1. Debts –  ,חובותcurses – ,קללות gestures –  ,מחוותtraps – מלכודות 

שלא  חובות"בנקים בדרך כלל מחזיקים סכום כסף מסוים בחסכון על מנת לכסות 

 יוחזרו".

 (.1התשובה הנכונה היא )

2. Rescues –  ,מצילsubtracts –  ,מחסירdistinguishes –  ,מבדיל 

volunteers – .מתנדב 

הזנב הארוך שלהם והמקור הענק את המקאו מזני תוכים אחרים הוא  מבדיל"מה ש

 שלהם".

 (.3התשובה הנכונה היא )

3. Insult –  ,להעליבgather –  ,לאסוףinvite –  ,להזמיןpardon – לסלוח 

 לאסוף"מכיוון שקוואזארים נמצאים כל כך רחוק מכדור הארץ, קשה לאסטרונומים 

 מידע אמין לגבי טבעם".

 (.2התשובה הנכונה היא )

4. Primarily – בעיקר ,eventually –  ,בסופו של דברabsolutely –  ,בהחלט 

rapidly – .במהירות 

מסידן וממלחים זרחניים, למרות שהם מכילים גם מינרלים  בעיקר"שיניים מורכבות 

 אחרים".

 (.1התשובה הנכונה היא )

5. taste –  ,טעםfeel –  ,תחושהchange –  ,שינויform – צורה 

 החמוץ שלו". טעםה"חומצה אצטית נותנת לחומץ את 

 (.1התשובה הנכונה היא )

6. Inside –  ,בתוךagainst –  ,נגדbeneath –  ,מתחתthroughout – בכל 

 המדינה". בכל"פעם הוא היה נדיר בישראל, אבל עכשיו הקיווי יכול להימצא 

 (.4התשובה הנכונה היא )

7. Tormented –  ,מיוסר, מעונהdevastating –  ,הורסrepressive – א,מדכ 

meticulous – .קפדן 

 בני אדם". 60,000 -בפרו הרגה יותר מ הורסת, רעידת אדמה 1970"בשנת 

 (.2התשובה הנכונה היא )



 
8. Spectators –  ,צופיםillustrators –  ,מאייריםbenefactors –  ,תורמיםfabricators – 

 יצרנים.

ליון דולר במהלך ימ 500"הפעילויות הפילנטרופיות של ג'ון ד. רוקפלר, אשר תרם בערך 

 ".20 -הגדולים ביותר של המאה ה תורמיםחייו, עשו אותו אחד מה

 (.3התשובה הנכונה היא )

9. Substituted –  ,הוחלףdemonstrated –  ,הודגםmarketed –  ,שווק 

guarded - .מוגן 

על ידי הפסיכולוג האמריקני  הודגמה"העובדה שלאנשים יש יכולת לציית ללא תנאים 

 ם בסדרה של ניסויים".מילגר

 (.2התשובה הנכונה היא )

10. Uncountable –  ,לא ניתן לספירהunfortunate –  ,חסר מזלunorganized –  ,לא מאורגן

unnecessary – .לא הכרחי, מיותר 

תה הראשונה לקבל עזרה זרה אמריקנית על מנת להפוך להיות עצמאית י"טיוואן הי

 .מיותרתלמבחינה כלכלית, מה שהפך את העזרה 

 (.4התשובה הנכונה היא )

11. Irrigation – ה, השקיconspiracy – ה, קנוניsurveillance –  ,פיקוחprosperity – 

 שגשוג.

בינלאומית אשר תעקוב אחר ההתרבות  פיקוח"האומות המאוחדות מנסות לייסד רשת 

 של נשק גרעיני".

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 2009דצמבר -השלמת משפטים

 ניפרק ש

1. of –  ,למעןowing to –  ,בגלל, עקבin favor of –  ,לטובתcontrary to – ...בניגוד ל 

מה שטענו לפני עשור, חוקרים לא מאמינים יותר שהשימוש במכוניות המונעות בניגוד ל"

 על ידי חשמל במקום על ידי דלק יפחית בצורה משמעותית את זיהום האוויר".

 (.4התשובה הנכונה היא )

2. rehearsal –  ,חזרהrevision –  ,שיפורretirement –  ,פרישהreassurance –  ,עידוד

 הרגעה.

 ".הרגעה"כאשר אנשים דואגים או מפחדים, הם פונים לעתים קרובות למשפחתם ל

 (.4התשובה הנכונה היא )

3. Destination –  ,יעדengagement –  ,אירוסין / התחייבותdisplacement –  ,העברה

 התחשבות. – considerationהעתקה, 

 המועדף של הרבה מהגרים ממזרח אירופה". יעד"מערב אירופה הוא ה

 (.1התשובה הנכונה היא )

4. Landscape –  ,נוףresidence –  ,מגוריםassumption –  ,הנחהopponent –  ,יריב

 מתנגד.

 מגוריםקילומטרים ממערב ללונדון, מהווה את ה 34"טירת ווינדזור, הממוקמת 

 ריים של מלכת אנגליה".העיק

 (.2התשובה הנכונה היא )

5. adore –  ,להעריץdecline –  ,ירידה / לדחותobtain –  ,להשיגsponsor – .נותן חסות 

 אוכל". השיגו"מאז התקופה הפרהיסטורית, דייג היה אחת הדרכים בהן אנשים 

  (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
6. Resource –  ,משאב, אמצעיpossession – וש, רכpriority –  ,עדיפותrestriction – 

 הגבלה.

עבור  עדיפות"הבאת שירותים סניטריים בסיסיים למיליונים שאין להם אותם היא 

 הממשלה הדרום אפריקאית".

 (.3התשובה הנכונה היא )

7. Efficiently – ,באופן יעילconveniently  -  ,בנוחותexclusively –  ,באופן בלעדי

persuasively – פן משכנע.באו 

 בלעדיתה מורכבת באופן כמעט י, אוניברסיטת אוקספורד הי20 -"בתחילת המאה ה

 ".1 -ל 10מגברים, כאשר כמות הגברים עלתה על כמות הנשים ביחס של 

 (.3התשובה הנכונה היא )

8. Polite –  ,מנומסdistant –  ,מרוחקcostly –  ,יקרhasty – פזיז 

מדי, אפילו עבור מדינות  יקרותת נדחו בטענה שהן "הרבה הצעות לסילוק פסולת גרעיני

 עשירות".

 (.3התשובה הנכונה היא )

9. Illustrating –  ,מדגיםenclosing –  ,סוגרdistracting –  ,מסיח דעתfeaturing – .מציג 

משוררים, מוזיקאים וזמרים, הוא מסורת וולשית  מציג"האיסטדפוד, פסטיבל ה

 פופולארית".

 (.4א )התשובה הנכונה הי

10. Uncritical –  ,לא ביקורתיprobable –  ,סבירunattractive –  ,שאינו מושךparticular – 

 מיוחד.

"קרייג קאלהון, סוציולוג אמריקני, כתב תיאור מאוזן של מרד הסטודנטים בסין משנת 

 ".חסר ביקורת; הוא אוהד, אבל אינו 1989

 (.1התשובה הנכונה היא )

11. Convened –  ,התכנסcultivated –  ,מנומס / טיפח, עיבדmodified –  ,שינהmonitored 

 השגיח, עקב. –

רק למטרות  עובדו"במשך הרבה שנים האמינו שעגבניות הינן רעילות וצמחי עגבנייה 

 קישוט".

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 

  



 
 2010פברואר -השלמת משפטים

 פרק ראשון

1. purpose –  ,מטרהa period –  ,תקופהan entrance –  ,כניסה 

an apology – .התנצלות 

בהיסטוריה האירופאית שהתאפיינה על ידי התפתחות  תקופה"הרנסאנס הוא השם של 

 תרבותית ומדעית".

 (.2התשובה הנכונה היא )

2. entirely –  ,לחלוטיןpreviously –  ,לשעברvariously –  ,באופן שונהrelatively –  באופן

 יחסי. 

על המסחר  לחלוטיןדינה קטנה במפרץ הפרסי, מבוססת כמעט "הכלכלה של בחריין, מ

 בנפט".

 (.1התשובה הנכונה היא )

3. Through –  ,דרךdespite –  ,למרותwithout –  ,ללאbesides – ...חוץ מ 

 השם שלו, כובע הקש הארוג היטב הידוע בתור פנמה, למעשה מיוצר באקוודור". למרות"

 (.2התשובה הנכונה היא )

4. correspondence –  ,התכתבותavailability –  ,זמינותdesperation –  ,ייאוש

recruitment – .גיוס 

 של אקדחים בארצות הברית נחשבה לאשמה בשיעור הפשיעה הגבוה". זמינות"ה

 (.2התשובה הנכונה היא )

5. Hint –  ,לרמוזdrag –  ,לגרורpeek –  ,להציץlean – .להישען 

פרסומות שלהן שהמטוסים שלהן בטוחים יותר מאלה ב רומזות"חברות תעופה מסוימות 

 של המתחרים, אבל אף חברת תעופה לא מצהירה על זאת באופן מפורש".

 (.1התשובה הנכונה היא )

6. stubborn –  ,עקשןfluent –  ,רהוטfragile –  ,עדין, שבריריsober – .פיכח 

על מנת  עדיניםמהנדסים התאכזבו לגלות ששבבי סיליקון מחוררים הינם יותר מדי 

 לעמוד בלחץ המופעל עליהם בתהליכי הפקה סטנדרטיים".

 (.3התשובה הנכונה היא )

7. exaggerate –  ,להגזיםenchant –  ,לכשףembrace –  ,לחבקerupt – .להתפרץ 

 ".יתפרץ"גאולוגים מזהירים שאין דרך לחזות מתי הר געש 

  (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

8. Omissions –  ,השמטותoccasions –  ,מאורעותorganizations –  ,ארגוניםobjections 

 התנגדויות. –

של עובדי האיגוד, חברות קנדיות ממשיכות להעביר את  התנגדויות"למרות מספר 

 המפעלים שלהן למדינות בהן עלות העבודה נמוכה יותר".

 (.4התשובה הנכונה היא )

9. eloquent –  ,רהוטignorant –  ,בורreluctant –  ,שאינו רוצהaffluent – .שופע 

לגבי המנהגים המקומיים עלולים לעשות או להגיד שלא בכוונה  בורים"תיירים שהינם 

 דברים שייחשבו פוגעים".

 (.2התשובה הנכונה היא )

10. revisions –  ,בדיקה מחדשillusions –  ,אשליותcomponents –  ,מרכיביםaccounts – 

 הסברים.

ים, מחשבים הפכו להיות הרבה יותר מהירים, בזמן "בחמשת העשורים האחרונ

 שלהם הפכו להיות הרבה יותר קטנים". מרכיביםשה

 (.3התשובה הנכונה היא )

11. generalize –  ,להכלילmemorize –  ,לזכורrecognize –  ,לזהות 

authorize – .לאשר 

רחבות , כאשר הם משתמשים בהצהרות להכליל"חיבורים הכתובים בצורה גרועה נוטים 

 ולא בדוגמאות ספציפיות".

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2010פברואר -השלמת משפטים      

 פרק שני

1. evenly –  ,באופן שווהmainly –  ,בעיקרfinally –  ,בסופו של דבר 

deeply – .באופן עמוק 

 מענבים שגדלו בחלק המזרחי של המדינה". בעיקר"היין הבולגרי מיוצר 

 (.2א )התשובה הנכונה הי

2. though –  ,למרותsince –  ,...מאז שuntil –  ,...עד שunless – .אלא אם כן 

 שאינו קשה כמוהו". למרות"כאשר הוא נחתך ומלוטש, טיטניום הינו יותר זוהר מיהלום, 

 (.1התשובה הנכונה היא )

3. Purchases –  ,רוכשinhabitants –  ,תושביםagencies –  ,סוכנויות 

considerations – .שיקולים 

 הראשונים של אינדונזיה הגיעו מהודו ומיאנמר". תושבים"מאמינים שה

 (.2התשובה הנכונה היא )

4. appreciate –  ,להעריךenforce –  ,לאכוףcertify –  ,להסמיךprovoke – .להתגרות 

את הנוף עוצר הנשימה של יוטה היא לבקר בפארקים  להעריך"הדרך הטובה ביותר 

 הלאומיים שם".

 (.1תשובה הנכונה היא )ה

5. significance –  ,חשיבותoccurrence –  ,התרחשותindication –  ,סימן, אינדיקציה

persuasion – .שכנוע 

לכך שהוא מתכנן לבקש בחירות חדשות בעוד  סימנים"ראש הממשלה נתן את כל ה

 שנתיים".

 (.3התשובה הנכונה היא )

6. insert –  ,להכניסdetach –  ,להפרידcoexist –  ,להתקיים יחד, בדו קיום 

exhale – .לנשוף 

, סטאלין הכריז שקפיטליזם וקומוניזם הינם עקרונות 1946 -"בנאום מפורסם שניתן ב

 ".להתקיים יחדמנוגדים שלא יכולים 

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
7. exhausting –  ,מתישimpressive –  ,מרשיםpreceding –  ,קודם 

progressive – .מתקדם 

"בשלושים השנים האחרונות, גילינו יותר על איך שילדים לומדים מאשר באלפיים 

 לכך".הקודמות השנים 

 (.3התשובה הנכונה היא )

8. essential –  ,חיוניpreferable –  ,מועדףvariable –  ,משתנה 

controversial – .שנוי במחלוקת 

אחרות מכיוון שלעתים על שיטות טיפול  עדיף"הרבה מטופלים מוצאים שדיקור סיני 

 רחוקות הוא גורם לתופעות לוואי לא נעימות".

 (.2התשובה הנכונה היא )

9. intention –  ,כוונהconvenience –  ,נוחותassignment –  ,משימה 

capacity – .יכולת 

 של אדם ללמוד שפות זרות פוחתת בצורה משמעותית עם הגיל". יכולת"ה

 (.4התשובה הנכונה היא )

10. Stunned –  ,המוםcarved –  ,גילףloathed –  ,תיעבmourned – .התאבל 

כל כך את פראג, עיר הולדתו, שהוא עזב אותה ברגע  תיעב"המשורר ריינר מריה רילק 

 שהוא היה יכול".

 (.3התשובה הנכונה היא )

11. Deleted –  ,מחקmaintained  -  ,שמר, תחזקcondemned –  ,גינה 

promoted – .קידם 

את בנייתו של כביש ראשי גדול חדש אבל לא היו יכולים  גינוות הסביבה "אנשי איכ

 להביא לעצירתה".

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 

 

  



 
 2010אפריל -השלמת משפטים     

 פרק ראשון

1. called –  ,קרא, נקראasked –  ,שאלmade –  ,עשהopened – .פתח 

 לפעמים פינג פונג". נקרא"המשחק טניס שולחן 

 (.1הנכונה היא )התשובה 

2. just –  ,רקby now –  ,עד עכשיוrather –  ,למדיnot only – .לא רק 

איך למחזר את האשפה שלהם,  לא רק"קיימים מספר ארגונים אשר מלמדים אנשים 

 אלא גם איך להפחית את כמות האשפה שהם מייצרים".

 (.4התשובה הנכונה היא )

3. impartially –  ,ללא אפליה, באופן הוגןprofoundly –  ,עמוקותgraciously –  ,בחן

eventually – .בסופו של דבר 

"השם "ביג בן", אשר במקור התייחס לפעמון במגדל השעון של בית הפרלמנט הבריטי, 

 הפך להיות בשימוש על השעון עצמו".בסופו של דבר 

 (.4התשובה הנכונה היא )

4. Wine –  ,ייןwind –  ,רוחwork –  ,עבודהwood – .עץ 

 שלה".עץ "המדינה המיוערת מאוד גבון ידועה עבור כמות ואיכות ה

 (.4התשובה הנכונה היא )

5. sensitivity –  ,רגישותmemorization –  ,שינוןexaggeration –  ,הגזמה 

availability – .זמינות 

של חשמל זול בקנדה הפכה את  זמינות, ה20 -של המאה ה 30 -וה 20 -"בשנות ה

 ה תעשיות לאפשרית".ההתפתחות של הרב

 (.4התשובה הנכונה היא )

6. even –  ,אפילוyet –  ,עדייןalso –  ,גםso – .אז 

לא אישר מספר תרופות  עדיין"למרות לחץ ציבורי, מנהל התרופות והאוכל האמריקאי 

 חדשות נגד סרטן".

 (.2התשובה הנכונה היא )

7. eccentric –  ,מוזרgenial  -  ,ידידותיluminous – ,מואר fragile – .שברירי 

יותר בהירים משביל  100ביותר ביקום: הם פי  מוארים"קוואזארים הם העצמים ה

 ביליון שמשות". 10החלב, שבעצמו זוהר כמו 

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

8. Growled –  ,רטןconfided –  ,שיתף בסודpledged –  ,התחייבreigned – .שלט 

לפני  585 -עד ל 625 -מ שלט, שcyaxaresך "הֵמדים הגיעו לשיא כוחם תחת המל

 הספירה".

 (.4התשובה הנכונה היא )

9. oppression –  ,דיכויnegligence –  ,הזנחהinsulation –  ,בידוד 

prominence – .חשיבות 

בתור  18 -וה 17 -גדולה במאות ה חשיבות"אנשים המשתייכים למשפחת ביביינה השיגו 

 אטרלית".ימעצבים מובילים של התפאורה הת

 (.4התשובה הנכונה היא )

10. Mock –  ,לעגflee –  ,ברחhint –  ,רמזreap – .קצר 

המאוחרות של  30 -"ליז מייטנר, פיזיקאית שעזרה לגלות את הביקוע הגרעיני בשנות ה

 מגרמניה על מנת להינצל מהרדיפה הנאצית". לברוח, אולצה 20 -המאה ה

 (.2התשובה הנכונה היא )

11. Enraged – יז, הרגdeposited –  ,הפקידprovoked –  ,התגרהunearthed – .חשף 

תכשיטי זהב וקישוטים, כלי חרס,  חשפו"ארכיאולוגים שחופרים בקברים סקיתים 

 ואפילו פיסות בגדים קטנות".

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2010אפריל -השלמת משפטים     

 פרק שני

1. explanation –  ,הסברdiscussion –  ,דיוןvacation –  ,חופשה 

profession – .מקצוע 

 הקיץ, ילדים רבים הולכים למחנה". חופשת"במהלך 

 (.3התשובה הנכונה היא )

2. presently –  ,כעתtotally –  ,לחלוטיןwickedly –  ,ברשעותfalsely – .בטעות 

ימת של נוזלי ; היא תמיד מכילה לפחות כמות מסולחלוטין"הקיבה לעולם אינה ריקה 

 ה".קיב

 (.2התשובה הנכונה היא )

3. special –  ,מיוחדpossible –  ,אפשריserious –  ,רציניextreme – .קיצוני 

להפריד אותם על  אפשר"אם הנוזלים השונים בתערובת רותחים בטמפרטורות שונות, 

 ידי זיקוק".

 (.2התשובה הנכונה היא )

4. Suffer from –  ,...לסבול מcompare with –  ,להשוות עם 

perform at –  ,...להופיע בobject to – ...להתנגד ל 

בית הופיע בתה האמן השחור הראשון שי"הזמרת האמריקאית מריאן אנדרסון הי

 הלבן".

 (.3התשובה הנכונה היא )

5. allow –  ,להרשותtreat –  ,לטפלselect –  ,לבחורpresent – .להציג 

במחלות לב, יעילה  טיפולרחב ל, תרופה שנעשה בה שימוש נTPA -"חוקרים דיווחו ש

 בצורה הרבה ביותר כאשר היא נלקחת בערב".

 (.2התשובה הנכונה היא )

6. because –  ,בגללthough –  ,למרותwhen –  ,כאשרunless – .אלא אם כן 

שרוב קנדה ממוקמת צפונית לארצות הברית, טורונטו היא למעשה הרבה יותר  למרות"

 יות גדולות".דרומית מאשר מספר ערים אמריקא

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 

 

 

 

 



 
7. confiscated  -  ,החריםhibernated –  ,ישן שנת חורףdeteriorated –  ,התדרדר

negotiated – .נשא ונתן 

כל כך  התדרדרוינצ'י "הסעודה האחרונה" -"במהלך השנים, ציורו של לאונרדו דה

 ליון דולר".ימ 8 -ששיקומו עולה יותר מ

 (.3נה היא )התשובה הנכו

8. Encouraged –  ,עודדdelivered –  ,מסרrestricted –  ,הגבילlinked – .קישר 

התנהגות אלימה לרמות  קישרו, מחקרים רבים 20 -של המאה ה 70 -"מאז שנות ה

 נמוכות של סרוטונין, מרכיב כימי המצוי במוח".

 (.4התשובה הנכונה היא )

9. Descendent –  ,צאצאcapacity –  יכולת, קיבולת /privilege –  ,זכות יתר 

nuisance – .מטרד 

רציני  מטרד"מכיוון שהם הורגים תרנגולות ואוכלים יבולים, דביבונים יכולים להיות 

 לחקלאים".

 (.4התשובה הנכונה היא )

10. cavity –  ,חורattire –  ,לבושicicle –  ,נטיף קרחdiscord – .חוסר הרמוניה 

ים הבריטיים מורכב מגלימות שחורות ארוכות ומפאות המסורתי של הפרקליט לבוש"ה

 לבנות".

 (.2התשובה הנכונה היא )

11. concurs –  ,מסכיםcommends –  ,להללcondones –  ,לסלוחcomprises – .כולל, מכיל 

 שמונה איים עיקריים ומספר איים קטנים". כוללת"מדינת הוואי 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2010ולי י-השלמת משפטים      

 פרק ראשון

1. surrender –  ,להיכנעconsume –  ,לצרוךreform –  ,לתקןsurvive – .לשרוד 

 בלי מים במשך מספר ימים". לשרוד"רוב בעלי החיים במדבר יכולים 

 (.4התשובה הנכונה היא )

2. Flexible –  ,גמישcomplicated –  ,מסובךpersonal –  ,אישיexpensive – .יקר 

ים יהיו פשוטים יותר ברמת המשתמש גורמת להם להיות באופן "הדרישה שמחשב

 ברמת התכנות". מסובכיםפרדוקסלי יותר 

 (.2התשובה הנכונה היא )

3. subjective –  ,סובייקטיבי, אישיexperienced –  ,מנוסהimpressive –  ,מרשים

regrettable – .מצער 

יתוחי מוח בעשר השנים שנעשו בנ מרשימות"הרבה חיים ניצלו בזכות ההתקדמויות ה

 האחרונות".

 (.3התשובה הנכונה היא )

4. Observe –  ,להבחיןendanger –  ,לסכןresume –  ,להתחיל מחדשdisplay – .להציג 

את  יסכנוקנדים מסוימים דואגים שיחסי מסחר קרובים יותר עם ארצות הברית 

 עצמאות מדינתם".

 (.2התשובה הנכונה היא )

5. Rumors –  ,שמועותpermission –  ,רשותcontacts –  ,קשריםoption – .אפשרות 

לפיהן לחברים במפלגה הקיצונית ניתנו מספר תפקידים בעלי השפעה  שמועות"ה

 בממשלה החדשה הוכחו כלא נכונות". 

 (.1התשובה הנכונה היא )

6. severely –  ,באופן חמורordinarily –  ,בדרך כללartificially –  ,באופן מלאכותי

liberally – .באופן חופשי 

באופן אחוזים מהמים שעל פני השטח הינם מזוהמים, מה שפוגם  75"במזרח אירופה, 

 בבריאות הציבור". חמור

 (.1התשובה הנכונה היא )

7. Events –  ,אירועיםdisadvantages –  ,חסרונותsuspicions –  ,חשדותinstruments – 

 כלים.

א הקלות שבה שיחות יכולות להישמע על ידי של הטלפון הסלולארי הו חסרונות"אחד ה

 אנשים אחרים".

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

8. generations –  ,דורותtraces –  ,עקבותsummits –  ,שיאיםexiles –  גלויות ) מהמילה

 גלות(.

 הישנות ביותר של התרבות הבסקית נמצאו במערות בהרים הפירנאים". עקבות"ה

 (.2התשובה הנכונה היא )

9. Esteemed –  ,העריךassembled –  ,הרכיבdisrupted –  ,הפריעdelegated – .הסמיך 

"אף שמעולם לא בוטלו עקב מלחמות, המשחקים האולימפיים העתיקים לעתים קרובות 

 על ידן". הופרעו

 (.3התשובה הנכונה היא )

10. Parallel –  ,מקבילentertainment –  ,בידורlogic –  ,הגיוןoriginality – .מקוריות 

 מקביל"לדרישות הפיזיות המורכבות ולמתח הנפשי הכלולים ביצירת אופרה גדולה אין 

 באומנויות הבמה".

 (.1התשובה הנכונה היא )

11. Tribes –  ,שבטיםcompetitions –  ,תחרויותthreats –  ,איומיםbarriers – .מחסומים 

 גזעיים בספורט". מחסומים"דרום אפריקה התקדמה רבות בהסרת 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2010יולי -השלמת משפטים      

 פרק שני

1. Find –  ,למצואask –  ,לשאולsolve –  ,לפתורknow – .לדעת 

"לפני שחלומות כגון נחיתה על יופיטר ובניית מושבות על הירח יוכלו להתגשם, מדענים 

 מספר בעיות רציניות". לפתוריהיו חייבים 

 .(3התשובה הנכונה היא )

2. Recently –  ,לאחרונהeventually –  ,בסופו של דברcleverly –  ,בחוכמהactually – 

 למעשה.

 , שושנות ים הינן בעלי חיים".למעשה"הן אומנם נראות כמו פרחים, אבל 

 (.4התשובה הנכונה היא )

3. Types –  ,סוגיםchances –  ,סיכוייםsubjects –  ,נושאיםmethods – .שיטות 

 לשמירה על אתלטים בכושר מבחינה פסיכולוגית". שיטותו מספר "מומחים פיתח

 (.4התשובה הנכונה היא )

4. Need –  ,צורךorder –  ,סדרuse –  ,שימושsupport – .תמיכה 

 זאת". צריכים"הארגון מספק עזרה כלכלית דחופה לאלו ש

 (.1התשובה הנכונה היא )

5. Expanded into –  ,...התרחב לimproved with – ר עם..., השתפconsisted of –  מורכב

 השתקף ב... – reflected onמ..., 

שלושה חדרים קטנטנים, מה מורכבות מ"דירות האירוח במלון היחיד בכפר האלפיני 

 שמאלץ את רוב התיירים באזור לשהות במקום אחר".

 (.3התשובה הנכונה היא )

6. Syndrome –  ,תסמיןremedy –  ,תרופהingredient –  ,מרכיבattendant – .נוכח 

עיקרי בהרבה תרופות מסחריות כגון תרופות לשיעול  מרכיב"שמן אקליפטוס הוא 

 ותרסיסים לאף".

 (.3התשובה הנכונה היא )

7. Compared to –  ,...בהשוואה לbecause of –  ,עקב, בגללas proof of – ,...כהוכחה ל 

in contrast to – ...בניגוד ל 

היבולים הצהובים שחקלאים קוצרים תחת השמש  בגלל "בהרבה ארצות אסיאתיות,

 הצהובה, הצבע הצהוב מקושר לפוריות".

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

8. Intervention –  ,התערבותallowance –  ,קצבהinsistence –  ,התעקשותcontinuity – 

 המשכיות.

לאומית "לאחר התפרצויות אלימות נגד מיעוטים במדינות הבלטיות, הקהילה הבינ

 גורמים זרים באזורים אלה". התערבותחידשה את איומיה ל

 (.1התשובה הנכונה היא )

9. Reject –  ,לדחותadapt to –  ,...להסתגל לexplain –  ,להסבירdepend on –  להסתמך

 על...

תרבותי בו הם חיים על ידי ביצוע -לעולם הדו להסתגל"הרבה ילידים אמריקניים ניסו 

 ורמות של שתי התרבויות".מאמצים להשתלב בנ

 (.2התשובה הנכונה היא )

10. Diminished –  ,פחת, הצטמצםovercome –  ,להתגבר עלoriginated –  נבע, נוצר, צמח

 פירש. – interpretedמ..., 

, משרדו של נשיא ארצות הברית נוהל על ידי יותר מארבעים אנשים, שכל 1784"משנת 

לו על ידי החוקה בהתאם לאמונותיו את הסמכויות שהוענקו  פירשאחד מהם 

 האישיות".

 (.4התשובה הנכונה היא )

11. Moved –  ,נרגשimplied –  ,מרומזregarded –  ,...נחשב כforgiven – .נסלח 

מהמוצגים שבמוזיאון אשר  נרגש"כל מי שמבקר בהירושימה כיום לא יכול שלא להיות 

 מעידים על השפעות הפצצה האטומית על העיר".

  (.1הנכונה היא ) התשובה

  



 
 2010אוקטובר -השלמת משפטים      

 פרק ראשון

1. among –  ,מביןdespite –  ,למרותwithout –  ,בליsince – מאז / מכיוון 

, החוקרים עדיין לא לגמרי בטוחים לגבי PrPשנים של מחקר על החלבון המוחי  למרות"

 תפקידו. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

2. depth –  ,עומקsource –  ,מקורstate –  ,מצבrate – קצב 

חשוב להשראתה של הציירת ג'ורג'יה  מקור"השטחים המדבריים של ניו מקסיקו היו 

 או'קיפי".

 (.2התשובה הנכונה היא )

3. Brave –  ,אמיץcorrect –  ,נכוןblunt –  ,קהה, עמוםcomplicated – מסובך, מורכב 

, מורכביםמע'ארי, כתב שירים כה , אבו אל עלא אל 11 -"המשורר הסורי מהמאה ה

 שאפילו בזמנו מעט אנשים היו יכולים להבין אותם".

 (.4התשובה הנכונה היא )

4. designs –  ,עיצוביםoccupations –  ,עיסוקיםpositions –  ,תפקידיםresources – 

 מקורות

 שונים היו מועמדים". עיצובים 30,000"הדגל האוסטרלי נבחר בתחרות ציבורית שבה 

 (.1התשובה הנכונה היא )

5. Seize –  ,להפסיקscold –  ,נזףshield –  ,מגן, להגןspread – להתפרש, לפרוש 

על גידולי ירקות  להגן"במסופוטמיה העתיקה, עצי משמש, שזיף, אפרסק ותאנה נהגו 

 מהשמש הקופחת".

 (.3התשובה הנכונה היא )

6. Pour –  ,לשפוךobey –  ,לצייתease –  ,להקלneed – ריך, צורךצ 

"למרבה הצער, הטיפולים הנוכחיים למחלת האלצהיימר אינם מרפאים את המחלה 

 על חלק מהסימפטומים". מקליםעצמה; הם רק 

 (.3תשובה הנכונה היא )

 

 

 



 
7. Escape –  ,לברוחrequest –  ,בקשהrecipe –  ,מתכוןthreat – איום 

ר להישרדות באפריקה לא הגדול ביות איום"אנליסטים מסוימים מאמינים כי בעתיד, ה

 יהיה מחסור במזון אלא מחסור בדלק לבשל איתו".

 (.4התשובה הנכונה היא )

8. neglected –  ,נטשdispersed –  ,הפיץ, פיזרresented –  ,התרעםcontaminated – זיהם 

"שטחי קרקע עצומים באיחוד הסובייטי לשעבר אינם בטוחים לחקלאות מכיוון שהם 

 ה".על ידי קרינ זוהמו

 (.4התשובה הנכונה היא )

9. Condemned –  ,)גינה )מלשון לגנותurged – רבן, דחק, דaccustomed –  ,התאים

permitted – הרשה 

בממשלה דחק "הסופר צ'ארלס דיקנס היה מאוד מודאג מרווחת הילדים בבריטניה ו

 לקיים רפורמות בחוקי עבודת הילדים במדינה".

 (.2התשובה הנכונה היא )

10. Softly –  ,ברכּותpoorly –  ,בצורה גרועהwarmly –  ,בחוםlightly – בקלילות 

לבד ובנוסף קשה  בצורה גרועה"סחוס קרוע בברך, פציעת ספורט שכיחה וכואבת, נרפאת 

 לרפא אותה בניתוח".

 (.2התשובה הנכונה היא )

11. Obscene –  ,מגעילcourteous –  ,אדיבprofound –  ,עמוק, מעמיקlucrative – שתלםמ 

 –כמו לאכול בצורה רועשת  –"התנהגות שנחשבת לבלתי מנומסת בתרבויות מסוימות 

 בתרבויות אחרות". אדיבהיכולה להיחשב למקובלת או אפילו 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 

 

 

 

      

  



 
 2010אוקטובר -השלמת משפטים

 פרק שני

1. cause –  ,סיבהweight –  ,משקלsense –  ,חוש / הגיוןcontrol – שליטה 

יתה פעם חזקה איבדה את י"במאה החמישית אחרי הספירה, האימפריה הרומית שה

 על מערב אירופה". שליטהה

 (.4התשובה הנכונה היא )

2. Although –  ,למרותbecause –  ,בגללwhen –  ,כאשרif – אם 

 ".1790, אף אחד לא חי שם עד 1767 -שהאי פיטקרן התגלה ב למרות"

 (.1א )התשובה הנכונה הי

3. Enrolled –  ,נרשםenriched –  ,העשירendured –  ,נמשך / החזיק מעמדenjoyed – 

 נהנה

ממשכורות גבוהות, רובעי  נהנו 19 -"פרופסורים מהאוניברסיטה ההולנדית במאה ה

 מחייה נוחים וחופשות ארוכות".

 (.4התשובה הנכונה היא )

4. Immodest –  ,לא צנועunreasonable –  ,לא הגיוניunrelated –  ,לא קשורilliterate – 

 בּור

"מבוגרים שאינם יכולים לקרוא לעתים קרובות מנסים להסתיר את העובדה שהם 

 ".בורים

 (.4התשובה הנכונה היא )

5. Rejected –  ,דחהreserved –  ,מאופקrecognized –  ,זיההregulated – ויסת 

סביר שהוא עסוק מדי בכתיבת מספר בקשות לכתוב את סיפור חייו, וה דחה"ג'ון לוק 

 עבודות פילוסופיות".

 (.1התשובה הנכונה היא )

6. Endangered –  ,סיכןintroduced –  ,הציגcongratulated –  ,בירךcharacterized – 

 אפיין

 על ידי פרחים גדולים וריחניים, בדרך כלל לבנים או ורודים". מאופיינים"עצי מגנוליה 

 (.4התשובה הנכונה היא )

7. Cost –  ,מחירlength –  ,אורךshape –  ,צורהage – גיל 

של מאובני  גיל"מדענים השתמשו בשיטת תיארוך מתקדמת על מנת לקבוע את ה

 לונגופו".

 (.4התשובה הנכונה היא )



 
8. Inaudible –  ,שלא ניתן לשמוע אותוimplausible –  ,בלתי סבירimpartial –  בלתי

 מםדו – inanimateמשוחד, חסר פניות, 

על ידי  אינם ניתנים לשמיעה"כלבים ועטלפים יכולים לשמוע קולות גבוהים מסוימים ש

 בני אדם".

 (.1התשובה הנכונה היא )

9. vanish –  ,להיעלםcondense –  ,לרכזtrace –  ,לעקובroam – לשוטט, לנדוד 

"ביקור במצפה רמון בנגב מעניק למבקר את ההזדמנות לצפות בצבאים ובחיות בר 

 זור".באופן חופשי בא משוטטותאשר  אחרות

 (.4התשובה הנכונה היא )

10. Legacy –  ,מורשתinventory –  ,מלאיcurrency –  ,מטבעpenalty – עונש 

משל  מטבע"המטבע בה משתמשים בליכטנשטיין היא הפרנק השוויצרי; למדינה אין 

 עצמה".

 (.3התשובה הנכונה היא )

11. Occasionally –  ,מדי פעםeducationally –  ,בצורה חינוכיתimpressively –  בצורה

 באופן כולל – universallyמרשימה, 

"למרות שהוענק לו פרס סטרגה היוקרתי על ידי קבוצת דיון של חבריו הסופרים, הסופר 

 על ידי הקולגות שלו". באופן כוללהאיטלקי אלברטו מוראביה לא הוערץ 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

  



 
    

 2010דצמבר -שפטיםהשלמת מ   

 פרק ראשון

1. know –  ,לדעתcount –  ,לספורlose –  ,לאבדmeet – לפגוש  

אחוזים מתכולת המים שלהם, מבלי  99עד  לאבדצמחים מדבריים מסוימים יכולים 

 לסבול מנזק כלשהו. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

2. Decision –  ,החלטהinstrument –  ,כליadvantage –  ,יתרוןperformance – הופעה 

העיקרי של גנרטורים המופעלים על ידי רוח הוא שהם לא גורמים לזיהום מכיוון  יתרוןה

 שהם לא משתמשים בדלק. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

3. Appropriate –  ,הולםoffensive –  ,פוגעניexcessive –  ,עודףunstable – לא יציב 

אשר עובר שינויים  לא יציב אסטרונומים מאמנים שבכוכב הלכת ונוס יש אקלים

 פתאומיים ודרמטיים. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

4. Until –  ,...עד שwhen –  ,כאשרunless –  ,אלא אם כןwhile – ...בזמן ש 

הוא קטן יותר בהיקפו מאשר ספרים אחרים על אבולוציה, "סדר מוסתר" של בזמן ש

 ם בהרחבה. מיכאל פיצג'רלד עוסק בתהליכים אבולוציוניים בסיסיי

 (.4התשובה הנכונה היא )

5. Simply –  ,בפשטותfalsely –  ,באופן מוטעהwidely –  ,באופן נרחבfinely – בעדינות  

ביותר בה עושים שימוש  באופן הנרחבהשיטה המטרית היא שיטת המדידה המקובלת 

 היום. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

6. Risks –  ,סיכוניםdata –  ,מידעcompliments –  ,מחמאותphenomena – תופעה 

 הקשורות זו לזו. בכל פעם שחשמל זורם, שדה מגנטי נוצר. תופעותמגנטיות וחשמל הינן 

 (.4התשובה הנכונה היא )

7. Confined –  ,מוגדרdenounced –  ,מגונהexploited –  ,מנוצלentitled – ראוי 

על מנת להבטיח שפליטי מלחמה יקבלו את ההגנה והסיוע  הצלב האדום משיק קמפיין

 לפי החוק הבינלאומי.  ראוייםלהם הם 

 (.4התשובה הנכונה היא )

8. Portion –  ,מנה, חלקdispute –  ,ריב, סכסוךconquest –  ,כיבושrevival – תחיה 

 בינו לבין ראש הממשלה לגבי מדיניות החוץ. סכסוךשר החוץ אולץ להתפטר לאחר 

 (. 2שובה הנכונה היא )הת

 



 
9. Fled –  ,ברחthawed –  ,הפשירcoaxed –  ,פיתה, שידלshed –  הסיר 

על ידי גוף האדם ומוחלפים על ידי תאים  מוסריםבכל יום, מיליוני תאי עור מתים 

 חדשים.

  (.4התשובה הנכונה היא )

10. Deteriorate –  דרדר, להתקלקל, ילִהpolarize –  ,לקטבmaterialize – תממש, לה

predominate – לשלוט 

אלבומי תמונות מכילים לעתים קרובות דבק צורב וקרטון חומצי, שני חומרים מאכלים 

 .להתקלקלשיכולים לגרום לתמונות 

 (.1התשובה הנכונה היא )

11. Revolved –  ,הסתובב ְסביבreclined –  ,נשען לאחורrejoiced –  ,שמחrelented – ויתר 

שטר האפרטהייד בסרום אפריקה היו אף על פי כן מודעים לכך בסיומו של מ שמחואלה ש

 שהמדינה עדיין מתמודדת על בעיות רציניות. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 2010דצמבר -השלמת משפטים     

 פרק שני

1. confusing –  ,מבלבלattracting –  ,מושךdefending –  ,מגןreminding – מזכיר  

רבים מהתושבים  מושךתי בלואיסויל, קנטקי, הוא אירוע פופולארי, היריד הסוסים השנ

 המקומיים והתיירים.

 (.2התשובה הנכונה היא )

2. Design –  ,עיצובcontact –  ,מגעfunction –  ,תפקודability – יכולת 

 אף באף.  מגעזברות מקדמות זו את פניה של זו על ידי 

 (.2התשובה הנכונה היא )

3. Extended – ך, מוארelected –  ,בחרexcused –  ,התנצלexercised – התאמן 

 12ראש ממשלה שמרני בפעם הראשונה מזה  בחרו, הבוחרים בקנדיים 2006לינואר  23 -ב

 שנים. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

4. Pit –  ,בורhaze –  ,ערפלban –  ,איסורfeud – סכסוך 

 ולל על ייצור נשק כימי.כ איסורהתומכים בהגבלת הנשק מאמינים שצריך להיות 

  (.3התשובה הנכונה היא )

5. Appealed to –  ,פנה אלdisposed of –  ,...נפטר מlinked with –  ,...קשור לconsisted 

of – (.4התשובה הנכונה היא ) כלל 

6. Grasp –  ,אחיזהlack –  ,מחסורderive –  ,...לנבוע מconsume – לצרוך 

עיניים ולכן לא מגיבים לדמויות מכל  חסריםו המדוזה, רוב בעלי החיים הג'לטיניים, כמ

 סוג. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

7. Resolution –  ,החלטהcondemnation –  ,גינוי, הרשעהexclusion –  ,שלילה, אי הכללה

abduction – חטיפה 

יתה הראשונה מבין סדרה של חטיפות של יה 1982של דיוויד דודג' ביולי  חטיפהה

 ביים על ידי קבוצות של קיצוניים בלבנון. אזרחים מער

 (.4התשובה הנכונה היא )

8. Grace –  ,חןglare –  ,בוהקgrime –  ,זוהמהgloom – עגמומיות  

תה יהמוקדמת, מרי טליוני, הי 19 -אחת מרקדניות הבלט הגדולות ביותר במאה ה

 שלה. חןמפורסמת בשל היציבות וה

 (.1התשובה הנכונה היא )

 



 
9. Convenient –  ,נוחreluctant –  ,חסר רצוןartificial –  ,מלאכותיprivileged – מיוחס 

 להשקיע בקוסטה ריקה בגלל המתיחות באזור.  אינם רוציםעסקים זרים 

 (.2התשובה הנכונה היא )

10. Promptly –  ,בזריזותcrudely –  ,בגסותsolely –  ,אך ורקregally –  ,באופן מלכותי

 כיאה למלך

בתור פריט  אך ורקם, האנשים באפריקה שמדרום לסהרה השתמשו בזהב בזמנים עתיקי

 למסחר ולא בשביל אף מטרה קישוטית או טקסית. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

11. Injected –  ,הזריקconveyed –  ,העבירverified –  ,וידאbewildered – מבולבל 

 מבולבליםהיו  18 -המכיוון שלא הבינו איך זיהומים עברו מאחד לשני, רופאים במאה 

 מההתפשטות המהירה של מחלות מסוימות. 

  (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011פברואר  - השלמת משפטים

 פרק ראשון

1. Affordable –  ,שניתן לרכוש אותו בכסף הקייםsystematic –  ,שיטתיwealthy –  ,עשיר

mobile – .נייד 

, אנשים הפכו להיות יותר ויותר "היות שתעבורה הפכה להיות טובה יותר וזולה יותר

 ".ניידים

 (.4התשובה הנכונה היא )

2. Artificial –  ,מלאכותיsignificant –  ,משמעותיfortunate –  ,בר מזלdeliberate – 

 מכוון.

הם  –להם יש כביכול חשיבות מועטה  –"מכל המכשירים שעזרו לאנשים, משקפיים 

 ביותר". משמעותייםלמעשה מבין ה

 (. 2כונה היא )התשובה הנ

3. Arrangement –  ,סידורopportunity –  ,הזדמנותelement –  ,יסודatmosphere – 

 אווירה ; אטמוספירה.

 של האשמות ומרירות, קצר בתקשורת בין אנשים יכול להתרחש בקלות". אווירה"ב

 (.4התשובה הנכונה היא )

4. frequent –  ,תדירrecent –  ,שקרה לאחרונהsudden – פתאומי ,moderate – .מתון 

"תפיסת המקום של התעשיות הזעירות בבריטניה על ידי מפעלים לא היתה התרחשות 

 ; יותר מכך, זה היה תהליך הדרגתי".פתאומית

 (.3התשובה הנכונה היא )

5. function –  ,לתפקדneglect –  ,לנטושrealization –  ,הבנהshortage – .מחסור 

מת העולם השניה, עקרות בית רבות הלכו לעבוד בעובדים במהלך מלח מחסור"עקב ה

 במפעלים".

 (.4התשובה הנכונה היא )

6. Salary –  ,משכורתmanager –  ,מנהלtrainer –  ,מאמןopponent – .מתנגד, יריב 

 ראוי". יריב"מתאגרף מפורסם אמר פעם: "אגרוף הינו מספק רק כשמתמודדים מול 

 (.4התשובה הנכונה היא )

7. Nearly – ,כמעט widely –  ,באופן נרחבhardly –  ,בקושיsimply – .בפשטות 

, וולטר, דידרו ורוסו הפכו להיות דמויות בולטות באופן נרחב"היות שכתביהם נקראו 

 באירופה".

 (.2התשובה הנכונה היא )

8. Abusing –  ,מתעללrestricting –  ,מגבילavoiding –  ,מתעלםresenting – .מתמרמר 

את האזורים הציבוריים בהם  מגביליםסיה, חוקקו חוקים רבים ה"ברחבי אירופה וא



 
 העישון מותר".

 (.2התשובה הנכונה היא )

9. Unoriginal –  ,לא מקוריconvenient –  ,נוחspecialized –  ,מתמחהinternational – 

 בינלאומי.

שחברות מייצרות דגמים עבור תחום  מתמחה,"תעשיית שעוני הספורט הפכה להיות כה 

 ורט מסוים".ספ

 (.3התשובה הנכונה היא )

10. Ascetic –  ,סגפןopaque –  ,עמוםinert –  ,אדישelusive – .חמקמק 

, שרק לעתים נדירות הוא נראה על ידי חמקמק"הבונגו, סוג של אנטילופה, הינו כל כך 

 אנשים".

 (.4התשובה הנכונה היא )

11. Leniency –  ,רחמיםhypocrisy –  ,צביעותmutiny – ,מרד dexterity – .מיומנות 

 ידנית". מיומנות"הדפסה מהירה דורשת דרגה גבוהה של 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011פברואר -השלמת משפטים

 פרק שני

1. Reasons –  ,סיבותbehavior –  ,התנהגותpeople –  ,אנשיםexperiences – .התנסויות 

יותר של העולם מאשר "מספר פילוסופים אמרו שספרי קריאה מספקים הבנה טובה 

 של החיים האמיתיים". התנסויות

 (.4התשובה הנכונה היא )

2. To be found –  ,להימצאto be done –  ,להיעשותto be asked –  ,להישאלto be stated 

 להיות מוצהר. –

לאחר הבחירות היה לארגן מחדש את הצוות  להיעשות"הדבר הראשון שהיה צריך 

 האישי של הנשיא החדש".

 (.2תשובה הנכונה היא )ה

3. Ancient –  ,עתיקregional –  ,אזוריdistant –  ,מרוחקpartial – .חלקי 

 להיות קרובות יותר". מרוחקות"טכנולוגיות תקשורת מודרניות מביאות מדינות 

 (.3התשובה הנכונה היא )

4. But –  ,אבלsince –  ,מכיוון ש / מאז שwhen –  ,כאשרif – .אם 

היתה להם  אבלונים באמריקה היו מנהגים ואמונות דתיות שונים, "למתיישבים הראש

 מטרה משותפת".

 (.1התשובה הנכונה היא )

5. Vulnerable to –  ,פגיע, רגיש לaltered before –  ,השתנה לפני שindulgent with – 

 מסתיים על ידי. – terminated byסבלני, פייסני עם, 

 במיוחד להשפעות האלכוהול". רגישל להיות "כאשר מישהו חולה או עייף, הגוף יכו

 (.1התשובה הנכונה היא )

6. Amended –  ,שיפר, תיקןmistook –  ,טעהomitted –  ,זנחwithdrew – .נסוג 

"הגיבור הדמיוני של מיגל סרוונטס, דון קוויקסוט, נאבק בעדרים של כבשים, שחשב 

 .לחשוב שהיו ענקים" טעהשהיו צבאות, ולחם בטחנות רוח, ש

 (.2התשובה הנכונה היא )

7. Flow –  ,זרםpace –  ,קצבvariable –  ,משתנהinflation – .אינפלציה 

"המדינות הגדולות בעולם הורידו את שיעור הילודה שלהם, אבל האוכלוסיות שלהם 

 מהיר". קצבממשיכות לגדול ב

 (.2התשובה הנכונה היא )

8. Review –  ,סקירהtheme –  ,נושאact –  ,מערכהfigure – .דמות 

 השולט בהצגות של סופוקלס". נושא"חוסר היכולת של אדם לברוח מגורלו הוא ה

 (.2התשובה הנכונה היא )



 
9. Ordain –  ,למנותcoerce –  ,לאלץpenalize –  ,להענישmingle – .לערבב 

 מערבים"הרומנים והסיפורים הקצרים של הסופר הנורבגי ג'ונס לאוריץ אידמיל ליי 

 יים עם יסודות מציאותיים".יסודות דמיונ

 (.4התשובה הנכונה היא )

10. Sunk –  ,הטביעseized –  ,תפסוerected –  ,הזדקףexpelled – .גירש 

על ידי הצבא הרוסי  נתפסו"ארבעת האיים הקיריליים, שהרוסים עדיין מחזיקים בהם, 

 ".1945 -לאחר תבוסת יפן ב

 (.2התשובה הנכונה היא )

11. Origin –  ,מקורjudgement –  ,שיפוטoccasion –  ,מאורעhonesty – .כנות 

חדש  מקור"בהיסטוריית המין האנושי, השימוש בכליאה בתור עונש על פשעים הוא בעל 

 למדי".

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011אפריל -השלמת משפטים

 פרק ראשון

1. Known –  ,ידועmatched –  ,מותאםcaught –  ,נתפסfound – נמצא 

רובינזון קרוזו, אבל במהלך  -יאל דפו מפורסם הכי הרבה בשל הרומן שכתב "כיום, דנ

 יותר בשל הכתיבה הפוליטית שלו". ידועחייו, הוא היה 

 (.1התשובה הנכונה היא )

2. Borrow –  ,להשאיל, ללוותbalance –  ,לאזןblame –  ,להאשיםbandage – לחבוש 

רצות הברית שאפשרה לקוראים יתה הראשונה באי"הספרייה הציבורית של בוסטון ה

 ספרים לקריאה בבית".להשאיל 

 (.1התשובה הנכונה היא )

3. Currently –  ,כרגעunfortunately –  ,למרבה הצערfrequently –  ,לעתים קרובות

ordinarily – בדרך כלל 

לא ציינה  – 1802 -שנחתמה על ידי אנגליה וצרפת ב –, ברית אמיין למרבה הצער"

 ת שלום ושגשוג".התחלה של תקופ

 (.2התשובה הנכונה היא )

4. Hesitate –  ,להססestimate –  ,להעריךtolerate –  ,לסבולviolate – להפר 

כמה נפט וגז טבעי שוכנים מתחת  להעריך"גיאולוגים משתמשים במידע סיסמי על מנת 

 לפני השטח של כדור הארץ".

 (.2התשובה הנכונה היא )

5. gradual –  ,הדרגתיsensible –  ,הגיוניcommon –  ,שכיחrelative – יחסי 

בעיצובים של הקדרים ההולנדים המוקדמים שכיח "הצבעוני הוא מוטיב כל כך 

 צבעוני".-מפנסילבניה שעבודתם לעתים קרובות נקראת כלי

 (.3התשובה הנכונה היא )

6. Obstinate –  ,עקשןqualified –  ,מוסמך, מוכשרdevastating –  ,הרסני 

contaminated – מזוהם 

הביאה  – 20 -ביותר במאה ה הרסניותאחת מה – 1992 -"רעידת האדמה במרכז הודו ב

 מוות, הרס וסבל לכפרים רבים".

 (.3התשובה הנכונה היא )

7. As well as –  ,כמו גםexcept for –  ,חוץ מin spite of –  ,למרותas far as – עד כמה ש 

ים, יכולים לעזור לילדים עם צרכים מיוחדים תלמידים מבינ כמו גם"מורים מנוסים, 

 להסתגל לכיתה רגילה".

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 



 
8. Seed –  ,זרעregion –  ,אזורmotion –  ,תנועהgap – רווח 

 בצפון אפריקה שכולל את מרוקו, תוניס ואלג'יר". אזור" מגרב הוא 

 (.2התשובה הנכונה היא )

9. Ranges –  ,משתרע, נעconsumes –  ,צורךdissolves –  ,מתמוססextracts – ממצה 

אחוזים  8 -אחוזים בסוגים עדינים מסקנדינביה, לכ 2בין  נעה"תכולת האלכוהול בבירה 

 בסוגים חזקים במיוחד".

 (.1התשובה הנכונה היא )

10. Compensation –  ,פיצויaffiliation –  ,הצטרפותdeliberation –  ,דיון 

malnutrition – יהתזונה לקו 

 תזונה לקויה"אחד מעשרה ילדים ברפובליקה האפריקנית המרכזית מוכת העוני סובל מ

 וממצבים הקשורים לכך".

 (.4התשובה הנכונה היא )

11. Law –  ,חוקsignal –  ,סימןfigure –  ,דמותperiod – תקופה 

 דמות"הדוכס של סומרסט, אשר הוצא להורג כתוצאה מהאשמה שקרית על בגידה, הוא 

 בהיסטוריה האנגלית". טראגית

 (.3התשובה הנכונה היא )

12. Diversity –  ,מגווןdivinity –  ,אלוהותdelinquency –  ,פשעdeficiency – מחסור 

"לפני מאות שנים, מלחים שבילו חודשים בים בלי לאכול פירות או ירקות טריים היו 

 ".Cויטמין וב מחסורמפתחים צפדינה, מחלה הנגרמת בשל 

 (.4נה היא )התשובה הנכו

  



 
 2011אפריל -השלמת משפטים

 פרק שני

1. Firmly –  ,בתקיפותclosely –  ,בקירובrecently –  ,לאחרונהpolitely – בנימוס 

, האסטרונום גלילאו השתמש בהמצאה חדשה, הטלסקופ, על מנת להתבונן 1609"בשנת 

 יותר".קרוב בירח באופן 

 (.2התשובה הנכונה היא )

2. Knotting –  ,קושרjoining –  ,מצטרףbending –  ,מכופףracing – מתחרה 

 סוסים היו אחד מענפי הספורט במשחקים האולימפיים הקדומים". מרוצי

 (.4התשובה הנכונה היא )

3. Supply –  ,אספקהnuisance –  ,מטרדdefinition –  ,הגדרהdisguise –  ,תחפושת

 מסווה

 אוכל לשנה".אספקת שלו הובילו "כאשר קולומבוס פתח במסעו לעולם החדש, הספינות 

 (.1התשובה הנכונה היא )

4. Complication –  ,סיבוךpreparation –  ,הכנהadmiration –  ,הערצהdestination – 

 יעד

פופולארי נוסף הוא המזרח  יעד"ישראלים צעירים רבים מטיילים בדרום אמריקה; 

 הרחוק".

 (.4התשובה הנכונה היא )

5. Greet – ל מישהו, לקדם את פניו שdecide –  ,להחליטcollect –  ,לאסוףfreeze – 

 להקפיא

על ידי שפשוף ראשיהם זה  מקדמים זה את פניו של זה"כאשר שני נמרים נפגשים, הם 

 בזה".

 (.1התשובה הנכונה היא )

6. Connect –  ,לחברsettle –  ,להתיישב, להשתכןannoy –  ,להרגיזreward – לתגמל 

התנהגות טובה לא פחות מאשר להעניש אותם על התנהגות ילדים על  לתגמל"חשוב 

 רעה".

 (.4התשובה הנכונה היא )

7. Blink –  ,למצמץstack –  ,)לערום )מלשון ערימהdump –  ,לזרוקcroak – לקרקר 

 בעין אחת בלבד". למצמץ"אוגרים יכולים 

 (.1התשובה הנכונה היא )

8. Acquiring –  ,השגהinhabiting –  ,אכלוסinfiltrating –  ,הסתננות 

acknowledging – הכרה 

 בקיומה". הכרה"הצעד הראשון בפתרון בעיה הוא 

 (.4התשובה הנכונה היא )



 
 

9. Prophecies –  ,נבואותqualities –  ,איכויותsympathies –  ,אהדות 

responsibilities – אחריויות 

הרפואיות  איכויותה"במהלך ימי הביניים, הוקירו צמחים כמו מנטה, מרווה וטימין בשל 

 שלהם".

 (.2התשובה הנכונה היא )

10. Dissented –  ,התנגדconformed –  ,הסתגלalternated –  ,התחלףerupted – התפרץ 

כאשר הר געש תת ימי  1963 -"סירטסיי, אי השוכן בסמוך לחופה של איסלנד, נוצר ב

 ".התפרץ

 (.4התשובה הנכונה היא )

11. Resumed –  ,התחיל מחדשdetained –  ,הוחזק במעצרdeferred –  ,הסכים 

resorted – נקט 

 רבית עד שהמשפט התחיל".בכלא המאובטח ברמה המ הוחזק במעצר"הנאשם 

 (.2התשובה הנכונה היא )

12. Comprehend –  ,להביןinterrupt –  ,להפריעillustrate –  ,להמחישcontradict – לסתור 

משלה הבריטי, וויליאם גלדסטון, "ההנאה הברורה מניצחונות צבאיים של ראש המ

 את ההתנגדות שלו למלחמה". סותרתנראית כ

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011יולי -השלמת משפטים

 פרק ראשון

1. always –  ,תמידstill –  ,עדייןnever –  ,אף פעםusually – בדרך כלל 

 ו צהובים".ירוקים, אבל הם יכולים להיות גם אדומים, סגולים א בדרך כלל"עלים הם 

 (.4התשובה הנכונה היא )

2. Cruel –  ,אכזריjust –  ,רקtiny –  ,קטנטןpatient – סבלני 

"איוואן הרביעי, הצאר הראשון של רוסיה, היה ידוע בתור איוואן האיום מכיוון שהוא 

 ". אכזריהיה כה אלים ו

 (.1התשובה הנכונה היא )

3. Bells –  ,פעמוניםbones –  ,עצמותboats – ה, אוניbricks – לבנים 

 ".אוניות"בונה אוניות הוא נגר אשר בונה ומתקן 

 (.3התשובה הנכונה היא )

4. Attract –  ,למשוךimagine –  ,לדמייןtrain –  ,רכבתsearch – לחפש 

 אלפי תיירים בכל שנה". מושכים"הצבעונים היפים שגדלים בהולנד 

 (.1התשובה הנכונה היא )

5. Collect –  ,לאסוףtransfer –  ,להעבירrecover –  ,להחלים, להתאוששpredict – לנבא 

"יכול לקחת יותר ממאה שנים עד שהריזופורה )סוג של צמח( ושוניות האלמוגים לאורך 

מדליפת הנפט שאירעה כתוצאה מהתנגשות בין שתי מכליות  יתאוששוחופה של פנמה 

 נפט".

  (.3התשובה הנכונה היא )

6. Particular –  ,ייחודיimpartial –  ,בלתי משוחדvital –  ,חיוניrandom – אקראי 

 לתהליך המחקר שהמדענים יחליפו ביניהם מידע לגבי ממצאיהם".חיוני "

 (.3התשובה הנכונה היא )

7. site –  ,אתרcave –  ,מערהhint –  ,רמזbond – קשר 

בו התקיים הקרב בין יוליוס קיסר לבין  אתריתה הי"העיר העתיקה ביברקטה ה

 טים, שהיו שבט קלטי".ההלוו

 (.1התשובה הנכונה היא )

8. Marked –  ,סימלruined –  ,הרסenclosed –  ,סגרassembled – הרכיב 

 את תחילת החקלאות". סימל"המעבר מהסתמכות מוחלטת על ציד ולקט לעיבוד דגנים 

 (.1התשובה הנכונה היא )

9. Endures –  ,נושאresists –  ,מתנגדoccupies – ס, מחזיק, תופreflects – משקף 

 יותר מחמישית מאדמת אסיה". תופסת"סין 

  (.3התשובה הנכונה היא )



 
10. Principal –  ,עיקריsuspicious –  ,חשדןtransparent –  ,שקוףimaginative – דמיוני 

של העיר ההולנדית אדם, אך ספינות מפרשים ועור  עיקרית"ייצור גבינה הוא התעשייה ה

 גם כן מיוצרים שם".

 (.1תשובה הנכונה היא )ה

11. Apparatus –  ,מכשירadaptation –  ,עיבוד / הסתגלותassignment –  ,משימה

announcement – הודעה 

"'חזיונות המשורר הישן' של אליס ווין, קלאסיקה של הספרות הוולשית, הוא למעשה 

 עיבוד של יצירה ספרדית מוקדמת".

 (.2התשובה הנכונה היא )

12. Storing – ,אחסון hardening – ה )מלשון להקשות(, הקשיemptying –  ,התרוקנות

stepping – פסיעה 

 לים השחור". מתרוקןמזרח אירופה לפני שהוא -"נהר הדנובה זורם על פני מרכז ודרום

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011יולי -השלמת משפטים

 פרק שני

1. Caught –  ,תפסlost –  ,איבדworked –  ,עבדwrote – בכת 

ספרים ומאמרים רבים על ההיסטוריה של  כתב"נשיא ארצות הברית תיאודור רוזוולט 

 הטבע".

 (.4התשובה הנכונה היא )

2. abilities –  ,יכולותdecisions –  ,החלטותconcerns –  ,דאגותcharacters – דמויות 

 הקומיות המפורסמות ביותר של שייקספיר". דמויות"'סר ג'ון פלסטף' הוא אחת ה

 (.4שובה הנכונה היא )הת

3. finally –  ,לבסוףimmediately – דית, מיsimply –  ,פשוט, בפשטותoriginally – 

 במקור

 מתאילנד". במקור"אנשי ההאקה, הגרים בדרום סין, הגיעו לבורמה 

 (.4התשובה הנכונה היא )

4. lose –  ,לאבדhold –  ,להחזיקturn –  ,להסתובבreach – להגיע 

 לכדור הארץ". להגיעח כשמונה דקות "לאור מהשמש לוק

 (.4התשובה הנכונה היא )

5. ambiguous –  ,דו משמעיsuperfluous –  ,מיותר, עודףpopulous –  ,מאוכלס, מיושב

conspicuous – בולט 

 ביותר בעולם". מיושבת"עם יותר ממיליארד תושבים, סין היא המדינה ה

 (.3התשובה הנכונה היא )

6. significantly – ן משמעותי, באופapproximately –  ,בערךmercifully –  ,ברחמים

embarrassingly – באופן מביך 

, כלכלת 1979"לאחר שנעשו רפורמות פוליטיות משמעותיות בדרום אפריקה בשנת 

 ".באופן משמעותיהמדינה השתפרה 

 (.1התשובה הנכונה היא )

7. Injuries –  ,פציעותimages –  ,דמויותconflicts – ת, עימוcoupons – קופון, תלוש 

הללו לא היו  עימותים"למרות שהיו מלחמות רבות באזור הבלקן במהלך ימי הביניים, ה

 אתניים )על רקע גזעי( מטבעם".

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

8. Substances –  ,חומריםtensions –  ,מתחיםattempts – סיונות, ינlodgings –  ,אכסון

 התאכסנות

, אנזים שנמצא בתרד, יכול לשמש להפיכת חומרים נפיצים מסוימים "ניטרורדוקטאז

 לא מזיקים". חומריםל

 (.1התשובה הנכונה היא )

9. Stem –  ,גזעherd –  ,עדרtomb –  ,קברmaze – מבוך 

 ".814של קרל הגדול ממוקם בעיר אאכן בגרמניה, שם הוא נקבר בשנת  קבר"ה

 (.3התשובה הנכונה היא )

10. Superficial – חי, שטdiverse –  ,מגווןdistressed –  ,מוטרדinadequate – לא מתאים 

בצורה מדהימה, ומציגים טווח עצום  מגווניםהמינים של עכבישים קופצים הינם  4,000"

 של צורות".

 (.2התשובה הנכונה היא )

11. Drastic –  ,קיצוניhectic –  ,קדחתניtimid –  ,ביישןvivid – מלא חיים 

צרפתי הנרי קלוטרד נראה משכנע ובטוח בעצמו על הבמה, למעשה "למרות שהשחקן ה

 ".ביישןהוא היה אדם 

 (.3התשובה הנכונה היא )

12. Hauled –  ,גררpenned –  ,כתבpledged –  ,התחייבhailed – קרא 

שלה בזמן שחייתה  סונטות מפורטוגלאת ה כתבה"המשוררת אליזבת ברט בראונינג 

 אחר שעברה לאיטליה".באנגליה, אבל פרסמה אותן רק ל

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011אוקטובר -השלמת משפטים

 פרק ראשון

החיצון מאשר ב____ -"באופן אירוני, יש עניין רב יותר ]בקרב הציבור[ בבדיקת החלל .1

 קרקעית האוקיאנוס, שרובה עודנה בתולית".

 פירוש התשובות האפשריות:

Exploring -  ,לחקורexpressing – ים, מביעexpecting –  ,מצפיםexcusing – .מתרצים 

 (.1התשובה הנכונה היא )

"בתרבות המערבית, חשיבה רציונלית נתפסת לעתים קרובות כתכונה גברית, ____  .2

 שאינטואיציה נחשבת לנשית".

 פירוש התשובות האפשריות:

Until –  ,עדwhile –  ,בעודbefore –  ,לפניexcept – .מלבד 

 (.2יא )התשובה הנכונה ה

"נשיא דרום קוריאה הורה על _____ ממשלתית של הטבח שהתרחש בזמן הפגנות  .3

 ".1980הסטודנטים בשנת 

 פירוש התשובות האפשריות:

Investigation –  ,חקירהexhibition –  ,תערוכהadaptation –  ,התאמהorientation – 

 התמצאות ]מבחינת מיקום[.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 אותי וסבולת מוגברת הן רק שניים מה_____ הרבים של אימון גופני קבוע"."שיפור ברי .4

 פירוש התשובות האפשריות:

Purchases –  ,]רכישות ]של חפציםbenefits –  ,יתרונותrequests –  ,בקשותoccasions 

 אירועים. –

 (.2התשובה הנכונה היא )

 ם שקיבל"."ספרו המבריק של ההיסטוריון אלן טיילור _____ כל הפרסי .5

 פירוש התשובות האפשריות:

Enclosed in –  ,מוכל בתוךshared by –  ,...משותף ע"י/לworthy of –  ,...ראוי ל

faithful to - ...נאמן ל 

 (.3התשובה הנכונה היא )



 
אדם כיוון שהיא כלאה מתנגדי -"הדיקטטורה הצבאית בבורמה הואשמה ב_____ זכויות .6

 משטר"

 ות:פירוש התשובות האפשרי

Violating –  ,מפר/הפרתdevising –  ,מתכנןverifying –  ,מאמתdistracting –  מסיח

 את הדעת.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 הצבי, אנטילופה צנומה, ידוע בזכות יופיו, _____ וזריזותו". .7

 פירוש התשובות האפשריות:

Grace –  ,חסד/חןslant –  ,שיפועyield –  ,תנובהcargo –  .מטען 

 (.1תשובה הנכונה היא )ה

"הגבירה ויולט גורדון וודהאוס, מוזיקאית _____, הייתה הראשונה להקליט מנגינת  .8

 צ'מבלו".

 פירוש התשובות האפשריות:

Accomplished –  ,מיומנ/תexhausting –  ,מתישinfectious –  ,מדבקurgent – .דחוף 

 (.1התשובה הנכונה היא )

נה, צ'רלסטון _____ ונהפכה לאחת הערים העשירות "כתוצאה מסחר בפרוות, עץ וכת .9

 באמריקה הקולוניאלית".

 פירוש התשובות האפשריות:

Prospered –  ,שגשג/הsubmitted –  ,הוגשscattered –  ,מפוזר/פיזרplotted – .זמם 

 (1התשובה הנכונה היא )

 "מדענים סבורים כי לוויתן הזרע _____ מחיה יבשתית בת ארבע רגליים". .10

 ירוש התשובות האפשריות:פ

Deterred –  ,מורתעdescended –  ,ירד/התפתחdomesticated –  ,בויתdecayed – 

 נרקב.

 (.2התשובה הנכונה היא )

ראש המפלגה הליברלית בג'מייקה עתיד לפרוש, אך חברי המפלגה עדיין לא -"יושב .11

 החליטו מי ה_____ שלו יהיה".

 פירוש התשובות האפשריות:

Mediator –  ,מגשרbenefactor –  ,מטיבsuccessor – דרך, -יורש/ממשיךlegislator – 

 מחוקק.

 (.3התשובה הנכונה היא )           

 



 
 2011אוקטובר -השלמת משפטים

 פרק שני

, ארנסט ראת'רפורד פיתח מודל של האטום _____ תוצאות של הניסוי 1911"בשנת  .1

 שביצע."

 ות האפשריות:פירוש התשוב

 Involved with –  ,מעורב עםwithheld from –  ,מנוע מquestioned by –  ,מעורער ע"י

based on – .בהתבסס על 

 (.4התשובה הנכונה היא )

קזינו המיועדים לתיירים; _____, הם עצמם -"אזרחי ברבדוס מורשים לעבוד בבתי .2

 הקזינו."-מנועים מלהמר בבתי

 ת:פירוש התשובות האפשריו

however –  ,למרות זאתfurthermore –  ,נוסף על כךindeed  -  ,אכןinstead – .במקום 

 (.1התשובה הנכונה היא )

"הקמפטוזאורוס, סוג של דינוזאור, יכול היה _____ על רגליו האחוריות, ולייצב עצמו  .3

 בעזרת זנבו הכבד."

 פירוש התשובות האפשריות:

balance –  ,לאזןvalue –  ,ערךdeliver –  ,שלחpause – .הפסקה 

 (1התשובה הנכונה היא )

"חוקרים הזהירו כי _____ ארוכה לכימיקלים מסוימים עשויים לגרום לנזק נוירולוגי  .4

 כבד."

 פירוש התשובות האפשריות:

assistance –  ,עזרהexposure –  ,חשיפהconformity –  ,נאמנות למקובל בחברה

reference – .עיון 

 (.2נה היא )התשובה הנכו

ממדי, שנודע בתור -"המתמטיקאי הרמן מינקאוסקי _____ את היסוד למושג חלל ארבע .5

 זמן מינקאוסקי."-"חלל

 פירוש התשובות האפשריות:

fled –  ,ברחlaid –  ,הניחdealt  -  ,התמודדstruck – .פגע 

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
לנמיביה, ובכך הפסיקו את אפריקה _____ -, יחידות צבאיות מדרום1915"בשנת  .6

 השליטה הגרמנית באזור."

 פירוש התשובות האפשריות:

avoided –  ,נמנעוinvaded –  ,פלשוdismissed –  ,פטרוselected – .בחרו 

 (2התשובה הנכונה היא )

"כתוצאה משתי שנות בצורת שהשפיעה לרעה על החקלאות באזור, חקלאים שוקלים  .7

 לעבור לאזורים יותר _____".

 פירוש התשובות האפשריות:

candid –  ,גלוי לבtender –  ,רךfertile –  ,פורהsubtle – .מעודן 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 "ווילס _____ חצי אי רחב בחופים המערביים של בריטניה." .8

 פירוש התשובות האפשריות:

cancels –  ,מבטלתinsults –  ,מעליבoccupies –  ,מאכלסת/תופסתtransports – 

 שולח/מעביר.

 (.3התשובה הנכונה היא )

מעניינים במיוחד, הם מקור -"על אף שלמתבונן ההדיוט דגי כלכית עשויים להראות לא .9

 ל_____ עבור אקולוגים התנהגותיים."

 פירוש התשובות האפשריות:

fascination – רב, -הקסמה/ענייןexistence –  ,קיוםsimplicity –  ,פשטותrevision – 

 .עריכה

 (.1התשובה הנכונה היא )

"נמלים הניזונות מעלים הן ה_____ ההרסניים ביותר בברזיל, הן מכלות יבולים בקצב  .10

 בלתי נתפס."

 פירוש התשובות האפשריות:

formulas –  ,נוסחאותventures –  ,הרפתקאותgrants –  ,מענקיםpests – .מזיקים 

 (.4התשובה הנכונה היא )

מיושבת, סינגפור היא כעת אחת -גשם וכמעט לא-ה ביערות"למרות שפעם הייתה מכוס .11

 מהמדינות המיושבות _____ הרבה בעולם."

 פירוש התשובות האפשריות:

vaguely –  ,בעמימותaccurately –  ,בדיוקsincerely –  ,בכנותdensely – .בצפיפות 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011דצמבר -השלמת משפטים

 ראשוןפרק 

_____ הפיזית והמנטלית -אחרונות, התעורר עניין משמעותי בהערכת ה"בעשר השנים ה .1

 של האמריקאים."

 פירוש התשובות האפשריות:

 מחשבה. – thought :1תשובה מספר 

 בריאות. – health :2תשובה מספר 

 היגיון. – reason :3תשובה מספר 

 גוף. – body :4תשובה מספר 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 ת אינן _____ שגויות, הן גם לא תמיד תיאור אמין של האירועים.""למרות ששמועו .2

 פירוש התשובות האפשריות:

 באופן דומה. – similarly :1תשובה מספר 

 בסופו של דבר. -  eventually :2תשובה מספר 

 באופן מפתיע. – surprisingly :3תשובה מספר 

 בהכרח. – necessarily :4תשובה מספר 

 (.4יא )התשובה הנכונה ה

 

"אנשים ציניים טוענים שנישואים מאושרים _____ יותר ביצירות דמיוניות מאשר  .3

 בחיים האמיתיים."

 פירוש התשובות האפשריות:

 נפוצים. – common :1תשובה מספר 

 זהיר. – careful :2תשובה מספר 

 מודע. – aware :3תשובה מספר 

 חי. – alive :4תשובה מספר 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 "איש הקולוסאום של העיר רודס היה _____ ברונזה ענק של אל השמש היווני הליוס." .4

 פירוש התשובות האפשריות:

 שוליים. – margin :1תשובה מספר 

 שטח. – surface :2תשובה מספר 

 פסל. – statue :3תשובה מספר 

 חומר. – material :4תשובה מספר 

 (3התשובה הנכונה היא )

 

_____ את המראות -נה בעזרת הרגליים מאפשר לאדם את החופש ל"לתור מדי .5

 והצלילים בקצב שלו."

 פירוש התשובות האפשריות:

 חליפין. – exchange :1תשובה מספר 

 להרחיב. – expand :2תשובה מספר 

 חוויה, לחוות. – experience :3תשובה מספר 

 תירוץ, לתרץ. – excuse :4תשובה מספר 

 (.3א )התשובה הנכונה הי

 

 הברית."-אנג'לס היא העיר הרביעית הגדולה ביותר בארצות-"_____ שטח, לוס .6

 פירוש התשובות האפשריות:

 מעל לכל. – beyond any :1תשובה מספר 

 במונחים של. – in terms of :2תשובה מספר 

 במקום. – instead of :3תשובה מספר 

 .-בניגוד ל – as opposed to :4תשובה מספר 

 (.2ה הנכונה היא )התשוב



 
 
 

 ידי עלייה בשימוש במכונות."-"המהפכה התעשייתית הייתה _____ על .7

 פירוש התשובות האפשריות:

 מאופיינת. – characterized :1תשובה מספר 

 שוחרר, הופץ. – released :2תשובה מספר 

 הגיע לשליטה מוחלטת. – mastered :3תשובה מספר 

 חקר. – investigated :4תשובה מספר 

 (1התשובה הנכונה היא )

 

ילדים ומבוגרים  –הופץ לראשונה, כולם  מסעות גוליבר"כאשר ספרו של ג'ונתן סוויפט  .8

 קראו אותו, ועד ליום זה הוא שמר על ה_____ האוניברסלית שלו." –כאחד 

 פירוש התשובות האפשריות:

 קסם, משיכה. – appeal :1תשובה מספר 

 הירות.ז – caution :2תשובה מספר 

 דמי כיס. – allowance :3תשובה מספר 

 אתגר. – challenge :4תשובה מספר 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

_____ לאנשים שחיים לאורך -"רק הדברת יתושים ומיזוג אוויר הופכים את המגורים ל .9

 קו החוף הלח של מפרץ מקסיקו."

 פירוש התשובות האפשריות:

 י.המשכ – continual :1תשובה מספר 

 זמין. – available :2תשובה מספר 

 נסבל. – bearable :3תשובה מספר 

 טבעי. – natural :4תשובה מספר 

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 

 "היערות של צפון ססקצ'ואן _____ כמויות גדולות של עצי אורן." .10

 פירוש התשובות האפשריות:

 מניבים. – yield :1תשובה מספר 

 אבזם. – clasp :2תשובה מספר 

 איחוד. – merge :3תשובה מספר 

 לשטוף. – rinse :4תשובה מספר 

 (.1התשובה הנכונה )

 

_____ -ידי הרצון של חברות מודרניות ל-"הדרישה הגוברת לרשתות תקשורת נוצרה על .11

 את היעילות של עובדיהן."

 פירוש התשובות האפשריות:

 להקרין. – radiate :1תשובה מספר 

 להאיר. – lightenen :2תשובה מספר 

 לטהר. – cleanse :3תשובה מספר 

 להגביר. – boost :4תשובה מספר 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 

  



 
 2011דצמבר -השלמת משפטים

 שניפרק 

 "_____ מלח, ים המלח מכיל מגנזיום ברומייד ומינרלים רבים אחרים." .1

 תרגום התשובות האפשריות:

 לפני. -  before:1תשובה מספר 

 בין. – among :2מספר תשובה 

 מסביב, לערך. – around :3תשובה מספר 

 מלבד. – besides :4תשובה מספר 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

_____ הנכונות של רכיבים וכיוון מדויק של טמפרטורת התנור הם הדברים -"שימוש ב .2

 החשובים ביותר כאשר אופים."

 תרגום התשובות האפשריות:

 שירותים. – esservic :1תשובה מספר 

 ניסויים. – experiments :2תשובה מספר 

 כמויות. – quantities :3תשובה מספר 

 עקרונות. – principles :4תשובה מספר 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

נחשב לדוגמה קלאסית  1917"הניצחון הצבאי של אלנבי נגד הטורקים בפלסטין שנת  .3

 לשימוש _____ בהונאה."

 פשריות:תרגום התשובות הא

 גדודי. -  regimental :1תשובה מספר 

 פסימי. – pessimistic :2תשובה מספר 

 טריוויאלי. – trivial :3תשובה מספר 

 אסטרטגי. – strategic :4תשובה מספר 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 "כתבי אריסטו _____ את היסודות למחשבה המדעית המודרנית." .4

 תרגום התשובות האפשריות:

 הרגיש, חש. – felt :1ובה מספר תש

 הניח. – laid :2תשובה מספר 

 שלח. – sent :3תשובה מספר 

 השאיר. – kept :4תשובה מספר 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

, לא נישא מעולם, הוא אליס בארץ הפלאות"למרות שלואיס קרול, הסופר שכתב את  .5

 _____ מאוד ילדים ואהב לשעשע אותם."

 אפשריות:תרגום התשובות ה

 מחבב, חובב. -  fond of :1תשובה מספר 

 ידי.-נבהל על -  alarmed by :2תשובה מספר 

 .-מודאג מ – worried about :3תשובה מספר 

 .-בטוח ב – confident in :4תשובה מספר 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 "לאוקיינוסים יש _____ גבוהה יותר להעברת חום מאשר אדמה יבשה." .6

 התשובות האפשריות:תרגום 

 חומר. – substance :1תשובה מספר 

 יכולת. – capacity :2תשובה מספר 

 מוטיבציה. – motivation :3תשובה מספר 

 חשיפה. – exposure :4תשובה מספר 

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 

_____ פוליטית וכלכלית שעשויה לקרב בין -"מנהיגים ממרכז אסיה החלו לדון ב .7

 ם."מדינותיה

 תרגום התשובות האפשריות:

 אזור פנוי, משרה פנויה. – vacancy :1תשובה מספר 

 ברית. – alliance :2תשובה מספר 

 הפרעה. – interruption :3תשובה מספר 

 מועמדות. – nomination :4תשובה מספר 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

מקודם על ידי  –שומן כמו יחס גבוה של בשר ל –"פיתוח תכונות _____ בחיות חווה  .8

 רבייה סלקטיבית."

 תרגום התשובות האפשריות:

 שכלתני. – rational :1תשובה מספר 

 נכשל. – failed :2תשובה מספר 

 קודם. – previous :3תשובה מספר 

 רצוי. – desirable :4תשובה מספר 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

על האידיאולוגיה "הממשלה הסובייטית _____ כל דת שאיימה על כוחה ו .9

 הקומוניסטית."

 תרגום התשובות האפשריות:

 נולד )נאמר על רעיון(, יזום. – conceived :1תשובה מספר 

 חולק. – distributed :2תשובה מספר 

 נכפה, הוטל. – imposed :3תשובה מספר 

 דיכאה. – suppressed :4תשובה מספר 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

  



 
 

ן שלאחר המלחמה הקרה נראים מתוחים בנוגע לאחריות ההולכת "רוב הגרמנים בעיד .10

 _____ כלכלי ופסיכולוגי."-וגדלה של ארצם, אותה הם תופסים כ

 תרגום התשובות האפשריות:

 עול. – burden :1תשובה מספר 

 מוצא. – outlet :2תשובה מספר 

 תחייה, התחדשות. – revival :3תשובה מספר 

 מחלוקת. – dispute :4תשובה מספר 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 _____."-"חתולי בר צדים על ידי התגנבות אחר הטרף ו .11

 תרגום התשובה הנכונה:

 זינוק. – pouncing :1תשובה מספר 

 קרקור. – croaking :2תשובה מספר 

 התאבלות. – mourning :3תשובה מספר 

 תזוזה. – budging :4תשובה מספר 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2012פברואר  –השלמת משפטים 

 פרק ראשון

 

1. (1 )combined – משולב 

(2 )announced – הוכרז 

(3 )contrasted –  ,סתרהושווה 

(4 )amazed – חש תדהמה 

 

 עם יסודות אחרים. משולבלעולם לא נמצא בצורתו הטהורה; הוא תמיד  נתרןבטבע, 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

2. (1 )advantage – יתרון 

(2 )appetite – תאבון 

(3 )accusation – האשמה 

(4 )annoyance – קנטור 

 

סל, ישנם שחקנים מעולים שהינם נמוכים -בכדור יתרוןבעוד שגובה בדרך כלל נחשב 

 למדי.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

3. (1 )construction – בנייה 

(2 )agriculture – חקלאות 

(3 )science – מדע 

(4)  industry – תעשייה 

 

מרומניה, תושבים רבים של  60%-כיוון שאדמות חקלאיות עשירות מרכיבות למעלה מ

 חקלאות.מדינה זו עובדים ב

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

4. (1 )neither – אף לא אחד מהם, לא 

(2 )both – שניהם 

(3)  some – חלקם 

(4 )besides – חוץ מ- 

 

 יצה ולא קרם.מכיל בלא קרם הביצה, משקה שהיה פופולרי בעבר, 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

5. (1 )captivity – שבי 

(2 )secrecy - סודיות 

(3 )exploration - חקירה 

(4 )formation – יצירה 

 

 מאשר בטבע. שביזואולוגים צופים כי עד סוף המאה יהיו יותר נמרים ב

  (.1התשובה הנכונה היא )

 

6. (1 )enforce – לכפות 

(2 )entrust – להפקיד 

(3 )enact – לחוקק 

(4 )enable – לאפשר 

 

לציפור הטרופית הקטנה ללכת בקלות על  מאפשריםהבהונות הארוכות של ציפור הג'קנה 

 העלים הצפים של צמחי המים.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

7. (1 )marched – צעדו 

(2 )leaked – דלף 

(3 )struggled – נאבקו 

(4 )crawled – זחלו 

 

ממפעל בעיר בופל שבהודו; הוא הרג ופצע  דלףנראה -רעיל בלתי , ענן גז1981בשנת 

 אלפים.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 



 
8. (1 )dense – דחוס 

(2 )split – חוצה 

(3 )fake – מזויף 

(4 )bold – מודגש, נועז 

 

מעל בייג'ין גורם לכך שבלתי אפשרי לצלם תמונה בהירה של העיר  דחוסהערפיח ה

 ממטוס.

 (.1יא )התשובה הנכונה ה

 

9. (1 )probably – ככל הנראה 

(2 )politely – באופן מנומס 

(3 )externally – באופן חיצוני 

(4 )equally – באופן שווה, במידה זהה 

 

עם ספריהם  1-מיכאל אמרסון וגם הוגו יאנס הוסיפו לידע שלנו בנושא מלחמת העולם ה

 במידה זהה.השונים באופיים, שנחקרו היטב 

 (.4היא ) התשובה הנכונה

 

10. (1 )frantic – נרעש 

(2 )scarce – נדיר 

(3 )secluded – מבודד 

(4 )immune – מחוסן 

 

 הקאריביים.-על האיים במזרח נדיריםכתוצאה מהוריקן לואיס, אוכל ומים נקיים הפכו 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

11. (1 )adhere – לדבוק 

(2 )subside – לשכך 

(3 )hinder – לעכב 

(4 )retort – להגיב 

 

 במוסכמות אמנותיות נוקשות. דבקיםציורי נוף סיניים מוקדמים 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2012פברואר  –השלמת משפטים 

 פרק שני

 

1. (1 )preferring – להעדיף 

(2 )pretending – להעמיד פנים 

(3 )claiming – לטעון 

(4 )refusing – לסרב 

 

 מעמידות פניםלתעתע באויבים שלהן בכך שהן  חיות מסוימות, כמו האופוסום, יכולות

 שהן מתות.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

2.  (1 )melts – נמס 

(2 )pumps – שואב 

(3 )gains – מרוויח 

(4 )spoils –  מקלקל 

 

 ולאחר מכן קופאת בחזרה. נמסהבכל שנה, מחצית מהקרח הצף בקוטב הצפוני 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

3. (1 )intrusion – פרעהה 

(2 )nomination – מועמדות 

(3 )hypocrisy – צביעות 

(4)  testimony –  עדות 

 

 מהימנה של עד ראייה היא אחת מהראיות המשכנעות ביותר במשפט. עדות

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

4. (1 ) unless – אלא אם כן 

(2 )although  – ...למרות ש 

(3)  whether  – אם 

(4 )until – ...עד ש 

 

 תוספות שכר גורמות לאנשים לעבוד יותר או פחות. אםבמשך שנים, כלכלנים התווכחו 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

5. (1 )structures – מבנים 

(2 )cultures - תרבויות 

(3 )creatures - יצורים 

(4 )signatures – חתימות 

 

אות ואוגרי רבים מאכלסים את המדבר האיראני, ביניהם ינשופים זעירים, לט יצורים

 סלע.

  (.3התשובה הנכונה היא )

 

6. (1 )excluded –  הוציא מן הכלל 

(2 )exploited – ניצל 

(3 )exported –  ייצא 

(4 )extended – האריך 

 

 את האקלים החמים ואת הקרקע הפורייה של הנילוס. ניצלומאז ימי קדם, המצרים 

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
7. (1 )acquisition –  רכישה 

(2 )illustration – איור, אילוסטרציה 

(3 )omission – השמטה 

(4 )condemnation – גינוי 

 

רכישת לואיזיאנה, במסגרתה קנתה ארצות הברית מצרפת שני מיליון קמ"ר של שטח, 

 הקרקע החשובה ביותר שנעשתה אי פעם על ידי ארצות הברית. רכישתעשויה להיות 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

8.  (1 )uncritical –  בלתי ביקורתי 

(2 )unofficial –  בלתי רשמי 

(3 )unfortunate – חסר מזל 

(4 )undefined – בלתי מוגדר 

 

ברור שהמחברת של "ג'פרסון: חיים", מחבבת ומעריצה את מושא )הכתיבה שלה(, ועדיין 

 בלתי ביקורתי.הדיוקן שיצרה עבורו אינו 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

9. (1 )durable –  עמיד 

(2 ) legible – בולט 

(3 ) inevitable – בלתי נמנע 

(4 )negligible – זניח 

 

 שנים.  500שהם יכולים להחזיק מעמד למשך  עמידיםחלק מהשטיחים הפרסיים כל כך 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
10. (1 ) docile – צייתן, כנוע 

(2 ) tangible – מוחשי 

(3 ) hostile – עוין 

(4 )agile – זריז 

 

 הן מדלגות בקלילות מסלע לסלע. ;זריזותעזים הן חיות 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

11. (1 )succeeded – הצליח, ירש 

(2)commuted  – המיר 

(3 )inflicted – ...כפה, הטיל על 

(4 )retrieved – אחזר, שלף 

 

הוחלף ו, הוא, בתור ;לאחר מותו של אלכסנדר הגדול, תלמי הראשון הפך לשליט מצריים

 ( על ידי בנו, תלמי השני.)באמצעות הורשה

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2012אפריל  –השלמת משפטים 

 פרק ראשון

 

1. (1 )smells - מריח 

(2 )grows – צומח, גדל 

(3 )bakes - אופה 

(4 )hides - מחביא 

 

 גם בטבע. צומחאוכמניות מגדלים באזורים רבים בעולם, אך הפרי 

 (.2ה היא )התשובה הנכונ

 

2. (1 )aware - מודע 

(2 )mistaken – מוטעה 

(3 )amused – משועשע 

(4 )modest - צנוע 

 

חמצני, גז רעיל חסר צבע וריח, הוא מסוכן במיוחד משום שאנשים יכולים לשאוף אותו -פחמן חד

 לכך שהם עושים זאת.מודעים מבלי להיות 

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 

3. (1 )somehow –  איכשהו 

(2 )instead - במקום 

(3 )anywhere – בכל מקום 

(4 )whenever – בכל זמן, מתישהו 

 

 על הגוף, הן נפוצות ביותר על הידיים. בכל מקוםלמרות שיבלות עשויות להופיע 

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

4. (1 )rewriting – לשכתב 

(2 )recording – להקליט 

(3 )explaining – להסביר 

(4)  comparing – להשוות 

 

בזמן שעבד על הרומנים שלו, והודה פעם ששינה שכתובים המינגווי תמיד ביצע כמות עצומה של 

 פעמים . 39את הסוף של "הקץ לנשק" 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

5. (1 ) devoted to – ...מסור ל 

(2 )preceded by  – קדמו 

(3)  grateful for  – ...אסיר תודה עבור 

(4 )classified as – ...מסווג כ 

 

 כבקטריה. מסווגותירוקות -בעוד שרוב סוגי האצות נחשבים לצמחים, אצות כחולות

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

6. (1 )compassion – חמלה 

(2 )surrender - כניעה 

(3 )exposure - חשיפה 

(4 )infidelity – חוסר נאמנות 

 

 ממושכת לרעש חזק. חשיפהם כתוצאה מאובדן שמיעה ואפילו חירשות מוחלטת יכולים להיגר

  (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
7. (1 )committed to –  ...מחויב ל 

(2 )dependent on – ...תלוי ב 

(3 )managed by –  ...מנוהל על ידי 

(4 )typical of – ...אופייני ל 

 

גוגן ניתן  סגנונו שלהאופייניים לאת ההדפסים המעוצבים, הצורות המופשטות והצבעים העזים 

 לראות בבירור בציורו "ישו הצהוב".

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

8. (1 )scar–  צלקת 

(2 )tube – צינור 

(3 )bond – קשר 

(4 )mist – ערפל 

 

( הצעיר חזק כמו היחסים בין אם ּהפילה ו)גור-בין אמאקשר חלק מהזואולוגים מאמינים שה

 .ּהאנושית לילד

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

9. (1 )expectation – ציפייה 

(2 ) confusion –  בלבול 

(3 ) competition – תחרות 

(4 )exploration – חקירה 

 

עם יצרניות רכבים זרות אילצה את יצרני המכוניות האמריקאים להפוך את עיצוביהם  תחרות

 למודרניים יותר, ואת מחיריהם לזולים יותר.

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

10. (1 ) despite –  למרות 

(2 ) throughout – לאורך, ברחבי 

(3 ) during – במהלך 

(4 )beneath – מתחת 

 

 החלק המזרחי של ברחביניתן היה למצוא רבות מהן  18 -יונים נודדות נכחדו כיום, אך במאה ה

 צפון אמריקה.

 (.2התשובה הנכונה היא )



 
11. (1 ) crude – גולמי, גס 

(2 ) numb – רדום, חסר תחושה 

(3 ) lean – להישען 

(4 )hind – אחורי 

 

 שלו יש ארבע בלבד. האחוריותבכפיים  ;בכל אחת מהכפיים הקדמיות של הנמר חמש אצבעות

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

12. (1 )intimidated – הפחיד, איים 

(2) redeemed – פדה, גאל 

(3 ) dispensed – חילק 

(4 )endowed – ניחן 

 

 ווים שישית משטח הפנים שלה.בשפע של מים שמהניחנה אונטריו 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2012אפריל  –השלמת משפטים 

 פרק שני

 

 השלמת משפטים:

1. wearing (1) - ללבוש 

(2 )drinking – לשתות 

(3 )playing - לשחק 

(4 )sleeping – לישון 

 

טרון את הגיבור בהפקת התיא שיחקהשחקן הצרפתי בנו קונסטנט קוקלין ידוע בעיקר כמי ש

 "סיראנו דה ברז'ראק"

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

2. finally (1) - לבסוף 

(2 )immediately – מיידית 

(3 )originally - במקור 

(4 )similarly –  באופן דומה 

 

 בדאפל, בלגיה. במקורדאפל, בד הצמר הכבד ממנו מכינים מעילים ותיקים, יוצר 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

3. desire (1) –   תשוקה ;קש  ח 

(2 ) protest – למחות 

(3 ) cause - לגרום 

(4 )starve –  לרעוב 

 

 הפיך אם אינה מטופלת. -לנזק מוחי בלתילגרום פנילקטונוריה היא הפרעה גנטית שעלולה 

 (.3התשובה היא )

  



 
 

4. betray (1) – לבגוד 

(2 ) define – הגדירל 

(3 ) impress - הרשיםל 

(4 )establish –  ייסדל 

את הנשים  להרשיםאבירי ימי הביניים היו לוקחים על עצמם משימות מסוכנות רק על מנת 

 שאהבו.

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

5. dearly (1) – ביוקר, יקר 

(2 ) proudly – בגאווה 

(3 ) safely - בבטחה 

(4 )highly –  במיוחד, ברמה גבוהה 

 

 תר מאשר בני אדם באיתור ריחות.שלהם, כלבים טובים יו במיוחד בשל חוש הריח המפותח

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

6. address (1) – כתובת 

(2 ) cupboard – ארון 

(3 ) apartment - דירה 

(4 )calendar –  לוח שנה 

 הגרגוריאני. בלוח השנהחודשים  12ישנם 

 (.4התשובה הנכונה היא )

7. but (1) – אבל 

(2 ) or – או 

(3 ) if - אם 

(4 )on –  על 

 

ר ם בנו את בתיהם משּוֵמִריה  אבן.  אומשום שהיה שכמעט ולא היה ברשותם עץ ֵחמ 

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
8. irreversible (1) – בלתי הפיך 

(2) undeniable – שלא ניתן להתכחש אליו 

(3 ) pardonable – ראוי לסליחה 

(4 )comprehensible –  מובן 

צו שיצירותיהם יפנו לקהל רחב, ולכן ניסו לכתוב אותן כך ר 60 -סופרים בריטיים רבים בשנות ה

 ל"אדם ברחוב", כמו גם לאקדמאים ולעמיתיהם הסופרים. מובנותשיהיו 

 (. 4התשובה הנכונה היא )

9. removing (1) – להסיר 

(2) allowing – להרשות, לאפשר 

(3 ) employing – להעסיק 

(4 )informing –  להודיע 

צפה במקום בו הוא אינו מזיק זו הדרך הטובה ביותר למנוע הצפות לנהר לגרום לה לאפשר

 מסוכנות באזורים אחרים לאורך הנהר. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

10. invisible (1) – בלתי נראה 

(2) edible – אכיל 

(3 ) flexible – גמיש 

(4 )legible –  ניכר, בולט 

 עבור עזי הבר ועבור חיות אחרות. של שיח החוחובה הם מקור חשוב למזוןאכילים הזרעים ה

 (.2התשובה הנכונה היא )

11. latitude (1) – קו רוחב 

(2) sanctity – קדושה 

(3 ) monarchy– מונרכיה 

(4 )aptitude –  כישרון, נטייה 

 

 גדול במוסיקה ואמנות.כישרון הראה  ,ובנוסף ,כילד, גלילאו היה מיומן במיוחד בבניית צעצועים

 (.4א )התשובה הנכונה הי

  



 
12. synonym (1) – מילה נרדפת 

(2) punctuation – ניקוד, פיסוק 

(3 ) metaphor – מטאפורה 

(4 )suffix –  סיומת 

 

"לוגיה",  סיומתשמם של רבים ממדעי החברה, כמו קרימינולוגיה ואנתרופולוגיה, מסתיימים ב

 שפירושה "חקר ה...". 

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 

  



 
 2012ולי י –השלמת משפטים 

 פרק ראשון

 

 לתפעל אותו.  גברים כדית קבוצשואב האבק הראשון היה כל כך גדול שהיה צורך ב. 1

(1) Brake – לשבור 
(2) Kit – ערכה 
(3) Team – קבוצה, צוות 
(4) Flame – להבה 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 ה.שבין קולומביה הבריטית והמחוז השכן אלברטהגבול העיר הקנדית דוסון קריק שוכנת ליד . 2

(1) Column - עמודה 
(2) Border - גבול 
(3) Angle - זווית 
(4) Level - רמה 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 הזוג שלו, לרוב מוצא אחד אחר במהרה. בןאת  איבדזנב ש-נץ אדום .3

(1) Heard  - שמע 
(2) Bought – קנה 
(3) Seen – נראה 
(4) Lost – איבד 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 ן על ההורים והן על הילד.מתמשכת ה השפעהמחקרים מראים שלגירושין . 4

(1) Precision – דיוק 
(2) Trend – מגמה 
(3) Seduction – פיתוי 
(4) Impact -  השפעה ;רושם 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 מתי ואיפה יהיו שיטפונות. לנבאחוקרים מייצרים תוכנות מחשב שיוכלו  .5

(1) Destroy – להרוס 
(2) Predict – לנבא 
(3) Accept – לקבל 
(4) Ignore – להתעלם 

 (.2ונה היא )התשובה הנכ



 
את בחינת משגר הטילים החדש  לדחותכשלים טכניים אילצו את סוכנות החלל האירופאית  .6

 שלה.

(1) Delay – לדחות 
(2) Admit – להודות 
(3) Spill – לשפוך 
(4) Surround - להקיף 

 (.1התשובה הנכונה )

 לווייתנים חשוב, ננטוקט הוא כיום בעיקר מתחם-הוא שימש כמרכז צידקודם לכן למרות ש. 7
 נופש לקיץ.

(1) Formerly – קודם לכן, מזמן 
(2) Namely – כלומר 
(3) Swiftly – בזריזות 
(4) Partially – באופן חלקי 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 כמו קוקאין או הרואין. חזקלמרות שאלכוהול חוקי וזמין מאוד, הוא סם  .8

(1) Slight – מועט, עדין 
(2) Private – פרטי 
(3) Stale – מעופש, עבש 
(4) Powerful – וצמתיחזק, ע 

 (.4התשובה הנכונה היא )

מספיק מים מהמזון  משיגהכמו חיות מדבר אחרות, חולדת הקנגורו לא צריכה לשתות כי היא  .9
 שהיא אוכלת.

(1) Obtains – משיג 
(2) Confers –  מתייעץ 
(3) Pursues –  רודף 
(4) Relieves - מקל 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 ו"ם מבצע פעולות חשובות.שלו מודים שהא הקשוחים ביותראפילו המבקרים  .10

(1) Coarsest – הגסים ביותר 
(2) Harshest – הקשוחים ביותר 
(3) Wittiest – השנונים ביותר 
(4) Bulkiest – המגושמים ביותר 

 (.2התשובה הנכונה היא )



 
הבטיחות מגבלת כמות העופרת שהתגלתה במי ברז באחד מכל חמישה בתים באנגליה עולה על  .11

 שנקבעה על ידי הממשלה. 

(1) Method – שיטה 
(2) Payment – תשלום 
(3) Limit – גבול, תחום, מגבלה 
(4) Scene – סצנה, מערכה 

 (.3התשובה הנכונה היא )

גורמים כלכליים מילאו תפקיד חשוב בהבאת המלחמה הקרה לסיומה: לא ארצות הברית ולא  .12
 .לעדברית המועצות יכלו להרשות לעצמן להמשיך בה 

(1) Indefinitely – לעד, לזמן בלתי מוגבל 
(2) Invisibly – באופן בלתי נראה 
(3) Invariably – בקביעות, ללא שינוי 
(4) Indignantly – במרירות 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2012יולי  –השלמת משפטים 

 פרק שני

 

 .SMSבאמצעות טלפון נייד נקראת  נשלחת. הודעת טקסט ש1

(1) Begun – התחיל 
(2) Found – נמצא 
(3) Sent – נשלח 
(4) Felt – הורגש 

 (.3נה )התשובה הנכו

 לבני אדם. מסוכןלרוב אינו חזותו המפחידה, הכריש הלוויתני  . למרות2

(1) Polite – מנומס 
(2) Foolish – טיפשי 
(3) Dangerous – מסוכן 
(4) Silent – שקט 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 בעולם. מאוכלסתמיליון תושבים, טוקיו היא העיר הכי  30 -. עם יותר מ3

(1) Mundane – יום יומי, שגרתי 
(2) Populous – מאוכלס 
(3) Lethargic – מנומנם 
(4) Fragrant – ריחני 

 (.2התשובה הנכונה היא )

רק ליינות שמיוצרים  מתייחס. למרות שיינות מבעבעים רבים מכונים "שמפניה", טכנית השם 4
 במחוז שמפיין בצרפת.

(1) Occurs – קורה, מתרחש 
(2) Refers – מתייחס 
(3) Deletes – מוחק 
(4) Adopts – מאמץ 

 (.2) התשובה הנכונה היא

  



 
 .הרסניות. עבור אנשים מבוגרים, התוצאות של נפילות עלולות להיות 5

(1) Cooperative – משתף פעולה 
(2) Official –  רשמי 
(3) Disastrous – הרסני, הרה אסון 
(4) Persuasive -  משכנע 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 .2008 -ניה בשל השריפות שהתפשטו בדרום קליפור תמונות. מצלמה לוויינית של נאס"א תיעדה 6

(1) Imitations – חיקויים 
(2) Images – תמונות, דימויים 
(3) Initials – ראשי תיבות 
(4) Intentions – כוונות 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 חקלאי שמשמש לחיתוך תבואה. כלי. החרמש הוא 7

(1) Tool – כלי 
(2) Fool – טיפש 
(3) Pool – בריכה 
(4) Wool – צמר 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 עומק אינטלקטואלי עם כישורים צבאיים. משלבתה דמות יוצאת דופן ה. אלכסנדר הגדול הי8

(1) Refusing – מסרב 
(2) Combining – משלב 
(3) Judging – שופט 
(4) Concluding – מסכם 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 לפתרונות הפשוטים של המחר. להפוך. החדשנות של היום עשויה 9

(1) Answer – להשיב 
(2) Become – להפוך, להיהפך 
(3) Change – נותלש 
(4) Describe – לתאר 

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
מאוד ואינם  עמומיםבסרטן" זוהר מאוד, כוכבי הלכת במערכת השמש שלו  55. בעוד שהכוכב "10

 ניתנים לצפייה באמצעות טלסקופ רגיל.

(1) Dim – עמום, מעומעם 
(2) Stiff – נוקשה 
(3) Swift – מהיר 
(4) Damp – לח, טחוב 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 מחיות מתות. ניזוןם לצוד את הטרף, קונדור האנדים . במקו11

(1) Cheers – להריע, לעודד 
(2) Feeds (upon) – ...להתקיים מ... להיות ניזון מ 
(3) Melts – נמס 
(4) Obeys – מציית 

 (.2התשובה הנכונה היא )

בצריכה של סחורה ושירותים, אלא גם בייצורם  באופן בלעדי. תחום הכלכלה אינו עוסק 12
 ובהפצתם.

(1) Calmly – באופן רגוע 
(2) Broadly – באופן נרחב 
(3) Solely – באופן בלעדי 
(4) Rarely – באופן נדיר 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 

 

 

 

 

 


