
 
 2מספר בחינה  –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 

 

 -עיקריות: הקדם תקופותלשלוש  לרוב,, מחולקת היסטוריה של דרום אמריקהה .1

 קולומביאנית, הקולוניאלית והמודרנית.

1. Grades – ציונים 

2. Activities – פעילויות 

3. Periods – תקופות 

4. Programs – תכניות 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 המתועשות ביחד. מדינותארצות הברית קולטת יותר מהגרים מאשר כל שאר ה .2

1. Actions – פעולות 

2. Systems – מערכות 

3. Nations – מדינות 

4. Forces – כוחות 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 האבולוציה שלו.  תיאורייתביקורו של דארווין באיי הגלפאגוס הוביל אותו לניסוח  .3

1 .Invention – המצאה 

2 .Expectation – ציפייה 

3 .Subject – נושא 

4 .Theory - התיאורי 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

יצירת הבנה רחבה יותר בין עמים  העיקרי העומד בפני הקהילה הבינלאומית הוא אתגרה .4

 ממשלות.ו

1 .Region – אזור 

2 .Challenge – אתגר 

3 .Figure – דמות 

4 .Symptom – סימפטום, תסמין 

 .(2התשובה הנכונה היא )

 

 .ממשלות 52-מ פחותמאז מלחמת העולם השנייה, באיטליה היו לא  .5

1 .Sooner – מוקדם יותר 

2 .Fewer – פחות 

3 .Closer – קרוב יותר 

4 .Better – טוב יותר, עדיף 

 .(2התשובה הנכונה היא )

 

יותר, לוקח לצלמים זמן  מתוחכמותמאחר והטכניקות בהן משתמשים בצילום הפכו ל .6

 רב יותר לשלוט במלאכה.

1 .Entertaining – מהנה 

2 .Universal – עולמי, כללי 

3 .Sophisticated – מתוחכם, מסובך 

4 .Obvious – ברור, מובן מאליו 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

, ולעיתים נדירות ללא ביקורת לקבל את דעתם של רופאיהם מטופלים רבים רגילים .7

 מטילים ספק באבחנותיהם.

1 .Intentionally – בכוונה 

2 .Curiously – בסקרנות 

3 .Uncritically – ללא ביקורת 

4 .Honestly – בכנות 

 (. 3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

להתקפות על  תגובהוייטנאמיים ב-ארצות הברית הפציצה בסיסים צפון, 1964-ב .8

 משחתות ימיות אמריקאיות. 

1 .Retaliation for – תגובה; תגמול 

2 .Collaboration with – שיתוף פעולה עם 

3 .Deference to – מתוך כבוד ל- 

4 .Reliance upon – תלות ב-ביטחון ב ;- 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 באופן מפתיע.פיתוח חדש, השימוש באנרגיה סולארית לצרכים יומיומיים הוא  .9

1 .Formerly – לשעבר 

2 .Distantly – באופן מרוחק; בקרירות 

3 .Surprisingly – במפתיע 

4 .Constantly – בקביעות 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

בנות ועל מנת להרשים גם את  ,מדינתם הקשיים הפיננסיים שלאת  להסתירכדי  .10

 וגם את אויביהם, פקידים ממשלתיים רכשו הרבה ציוד צבאי יקר ערך.  הברית שלהם

1 .Estimate – להעריך 

2 .Inspect – לבדוק 

3 .Conceal – להסתיר 

4 .Release – לשחרר 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

של  בולטצורות מוזיקה מסורתיות הייתה מאפיין לא רגילים בשילוב של צלילים  .11

 .20-המוזיקה במאה ה

1 .Dignified –מכובד  

2 .Prominent – בולט; ידוע 

3 .Stabilizing – מייצב 

4 .Resourceful – בעל משאבים 

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

אחוזים מאוכלוסיית חמישה עשר  - מיליון אנשים 500-בית ל שימשה, הודו 1972-ב .12

 העולם.

מיליון אנשים, מידע שונה מזה  500ולם חיו בע 1972-בנפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .משפט המקורישמופיע ב

אוכלוסיית הודו גדלה בחמישה עשר אחוזים, מידע  1972-בנפסלת כי לפיה  2תשובה 

 שלא מופיע במשפט המקורי.

מיליון איש, מידע  500-ב 1972מאז אוכלוסיית הודו גדלה נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .שלא מופיע במשפט המקורי

 . (3התשובה הנכונה היא )

 

 ריקוד.מאמץ פיזי ממכל האמנויות, אין אחת שדורשת יותר  .13

אין עוד צורך במצב פיזי טוב כדי לרקוד, מידע שנוגד את נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 המשפט המקורי.

, מידע יותאמנות יכולות מאשר יותר מאמץ פיזיריקוד דורש נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .שלא מופיע במשפט המקורי

רקדנים במצב פיזי טוב יכולים לעשות יותר מאמנים, מידע נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .שלא מופיע במשפט המקורי

 . (2התשובה הנכונה היא )

 

 בעולם כיום, ומסיבה זובעל חשיבות הולכת וגדלה המזרח הרחוק משחק תפקיד  .14

 עלינו לדעת משהו על עברו.

במזרח הרחוק חשוב יותר לדעת על העבר מאשר על העולם נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 כיום, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

חשוב יותר ויותר שההיסטוריה של המזרח הרחוק תשחק נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 תפקיד בעולם כיום, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

אחת הסיבות  רק ההיסטוריה של המזרח הרחוק היאנפסלת כי לפיה  4תשובה 

 , מידע שלא מופיע במשפט המקורי.בעולם לחשיבותו העולה של האזור כיום

 . (1התשובה הנכונה היא )

  



 
 

המילים של סטיבן סונדהיים, שמסודרות בצורה כה מושלמת עד שנראה שהן  .15

 הכישרון המדהים שלו בשפה. מתחרזות במקרה, מראות את

למרות שמילותיו של סונדהיים מראות את שליטתו בשפה נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 מידע שנוגד את המשפט המקורי. ות להפליא, הן אינן תמיד מתחרזות,ומאורגנ

בניית החרוזים המושלמת היא רק חלק אחד מעבודתו נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 ., מידע שלא מופיע במשפט המקוריפהעם הש המדהימה של סונדהיים

העובדה שסונדהיים הצליח להדגים את יכולות השפה נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .מידע שלא מופיע במשפט המקורי - הנהדרות שלו דרך החרוזים היא אינה מקרית

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

, ההכרזה על מקבלי למרות הפרסים היוקרתיים והזוכים המוערצים, ככל שיהיו .16

 מצד מספר אנשים.פרסי הספרים מלווה באופן בלתי נמנע בלגלוג 

אנשים מביעים עניין באופן כללי בזוכים בפרסי הספרים גם נפסלת כי לפיה  1תשובה 

אם הפרסים אינם משמעותיים והזוכים אינם מוערצים, מידע שלא מופיע במשפט 

 המקורי.

בפרסי הספרים מצפים לקבלם, מידע שלא מופיע הזוכים נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 במשפט המקורי.

הזלזול שמלווה את ההכרזה על הזוכים בפרסי הספרים נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .נובע מכך שהפרסים והזוכים אינם מוערכים, מידע שנוגד את המשפט המקורי

 . (4התשובה הנכונה היא )

 

כפי ים בסכנת הכחדה ברחבי העולם, עדיין לא הוחלט כיצד בדיוק יש להגן על מינ .17

 על ידי מומחים סביבתיים.שניתן להבין מכך שכמעט ולא קודמו אמצעים ספציפיים 

כדי לקבוע מה מומחים סביבתיים עשו למען הגנה על מינים נפסלת כי לפיה  2תשובה 

בסכנת הכחדה, צריך לבדוק את האמצעים אותם הם הציעו, מידע שלא מופיע 

 במשפט המקורי.

אין זה מספיק מבחינת המומחים רק לדבר על הצורך בהגנה נפסלת כי לפיה  3תשובה 

לעשות זאת,  ספציפיות להציע דרכים, אלא עליהם גם שנמצאים בסכנה על מינים

 .מידע שלא מופיע במשפט המקורי

ככל שהמומחים יידעו יותר, כך הם יוכלו לקבוע טוב יותר נפסלת כי לפיה  4תשובה 

עים הטובים ביותר להגנה על מינים בסכנת הכחדה, מידע שלא מופיע מה הם האמצ

 .במשפט המקורי

 . (1התשובה הנכונה היא )

 



 
 .בעיקרו עוסק בהיסטוריה של בולגריההטקסט  .18

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

נמסר שהמדינה צפויה להרוויח מכך שהיא משמשת כגשר בתחרות בינה  2-4בשורות  .19

 .אירופאיות אחרות, אך שבעבר המצב יצר קשיים עבורהלבין מדינות מזרח 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

והביאו  נמסר שהעמים השונים שפלשו לבולגריה הגיעו ממקומות שונים, 7-8בשורות  .20

 .ומערכות המסחר שלהם איתם את הדתות, התרבויות

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

הקירילי, ובחמישית נמסר שהם בפסקה הרביעית נמסר שהאחים המציאו את הכתב  .21

 תרגמו את התנ"ך לשפה זו.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

הנצרות שהייתה הדת המרכזית  - הפסקה האחרונה עוסקת בדתות בבולגריה  .22

 .והאסלאם שהחליפה אותה

 (.4התשובה הנכונה היא )

 
ראה שהבנות שחלבו את הפרות וחלו בעבר  בתחילת הפסקה השנייה נמסר שג'נר .23

 באבעבועות הפרות לא נדבקו באבעבועות שחורות.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 
נמסר שלאחר שג'נר הזריק לילד את נגיף האבעבועות השחורות, הוא  16-17בשורות  .24

 .חיכה לראות האם הילד יחלה במחלה

 (.2התשובה הנכונה היא )

 
 .הפסקה השלישית מתארת את הניסוי אותו ערך ג'נר .25

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 .היא "פרה" בלטינית "vacca"נמסר שהמילה  21בשורה  .26

 (.3התשובה הנכונה היא )

 
שקינאו בהצלחתו וחלקו על נמסר שלמרות התנגדויות מצד רופאים  22-24בשורות  .27

 .מסקנותיו, ג'נר זכה לפרס מהפרלמנט הבריטי

 (.1התשובה הנכונה היא )

 



 
 2פרק 

 

התחילו  כיצד -כנראה החשוב ביותר -י, איפה ומת להסכים עלמדענים מתקשים  .1

 החיים על כדור הארץ.

1. Argue with – להתווכח עם 

2. Arrange for – לסדר ל- 

3. Agree on – להסכים על 

4. Adapt to – להסתגל ל- 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 .שלהןאמינות ידועות במכוניות שבדיות  .2

1. Pleased with – מרוצה מ- 

2. Driven to – מונע 

3. Known for – ידוע ב- 

4. Rejected by – נדחה על ידי 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 . לראות בבירור את הגנבהוא אחד שהצליח  שודעד הראייה המושלם ל .3

1 .Tragedy – טרגדיה, אסון 

2 .Competition – תחרות 

3 .Robbery – שוד 

4 .Marriage - נישואים 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 .להתרכז בשיעורי שחייה יותרלו  קלככל שאדם מרגיש בנוח יותר במים, כך  .4

1 .Easier – קל יותר 

2 .Better – טוב יותר 

3 .Weaker – חלש יותר 

4 .Stranger – זר 

 .(1התשובה הנכונה היא )

  



 
 

של הקבצנים ואנשים  מצוקותיהם' על כתביו של הסופר היוגוסלבי איבו אנדריץ .5

 .שלו חמלההרגישות והנזקקים נוספים מגלים את 

1 .Confinement – מאסר 

2 .Compassion – רחמים, חמלה 

3 .Flattery – דברי חנופה 

4 .Abstraction – הפשטה 

 .(2התשובה הנכונה היא )

 

באופן אסטרטגי בפינה הצפון מזרחית של הים התיכון, היא  ממוקמתקפריסין מאחר ו .6

 על ידי מדינות חזקות.  נחשקהתמיד 

1 .Reduced – מופחת, מצומצם 

2 .Situated – ממוקם, נמצא 

3 .Warned – הוזהר 

4 .Defined – מוגדר 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

מרכזית במעבר של אירופה מהתקופות האפלות לזמנים  דמותהמדען גליליאו היה  .7

 המודרניים.

1 .Method – שיטה 

2 .Creation – יצירה 

3 .Concept – מושג, רעיון 

4 .Figure – דמות 

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 

דאגה גדולה  עוררההעלייה במספר מקרי סרטן הריאות בעשרים השנים האחרונות  .8

 . בכל רחבי העולם

1 . Avoided– נמנע 

2 .Disturbed – הפריע 

3 .Declared – הוכרז 

4 . Aroused– עורר 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
הרעש מהמראות ונחיתות של מטוסים לא רק מעלה את לחץ הדם של ילדים בבתי  .9

 .ליכולת החשיבה שלהם להזיקספר ליד שדות תעופה, אלא גם עשוי 

1 .Duplicate – לשכפל 

2 .Signify – לציין; להביע 

3 .Impair – להזיק; להפחית 

4 .Confess – להתוודות 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 . ; לא ניתן לשלוט בהן באופן מודעלא רצוניותפעימות לב הן תנועות שריר  .10

1 .Inconsiderate – חסר התחשבות 

2 .Involuntary – לא רצוני 

3 .Improbable – בלתי סביר 

4 .Impractical – מעשי לא 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 אדישותשל המשטרה, אלא גם בגלל ה חוסר היכולתשוק הסמים משגשג לא רק בגלל  .11

 .של הפוליטיקאים

1 .Implication –  ;השפעההסתבכות 

2 .Rudeness – גסות רוח 

3 .Indifference – אדישות 

4 .Stability – יציבות 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

מטרים מתחת לגובה פני הים הוא הנקודה הנמוכה ביותר בכדור  425-שבים המלח,  .12

 .הארץ, הוא מקור עיקרי למינרלים

ים המלח הוא המקום הנמוך היחידי בעולם בו יש מינרלים, נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .מידע שלא מופיע במשפט המקורי

הוא מקור בגלל שים המלח הוא מתחת לגובה פני הים נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .למינרלים רבים, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

מטרים מתחת לים המלח, מידע  425ישנם מינרלים רבים נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 שנוגד את המשפט המקורי.

 . (4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

, מאחר ומחקר מוכיח קלה מספר פסיכולוגים כעת ממליצים למטופליהם על ריצה .13

 .לרפא דיכאוןשהתעמלות יכולה 

ריצה קלה כתרופה אפשרית לדיכאון מספר פסיכולוגים חקרו נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .של מטופליהם, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

מחקר פסיכולוגי שהראה שיש להמליץ רצים היו הנבדקים בנפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .על התעמלות כדי לרפא דיכאון, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

מטופלים שרוצים להימנע מדיכאון צריכים להתחיל לרוץ, נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (3התשובה הנכונה היא )

 

בעלי איכות  משי עכבישים הוא חזק במיוחד, ומדענים מנסים ליצור חומרים נוספים .14

 .כזו

ומרים כדי לייצר חמדענים משתמשים במשי עכבישים נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .משפט המקוריחזקים יותר, מידע שונה מזה שמופיע ב

אם מדענים יוכלו לשכפל את משי העכבישים, הם יוכלו נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 יכות דומה, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.חומרים נוספים באלייצר 

מיוצרים על ידי חומרים חזקים יותר מאשר משי עכבישים נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .מדענים, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

זוכים ליוקרה  שם רוסית לחינוך, יש להבין שהמשכיליםכדי להבין את הגישה ה .15

 .גבוהה יותר מאשר אלה בבריטניה או בארצות הברית

הרוסים  שכיליםאחת הסיבות ליוקרה הרבה לה זוכים המנפסלת כי לפיה  1תשובה 

היא שהם מתקדמים יותר בחינוך מאשר המלומדים בבריטניה או בארצות הברית, 

 מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

בריטיים ואמריקאים לחינוך,  משכילים בגלל גישתם שלנפסלת כי לפיה  2תשובה 

 מאלה שברוסיה, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.  מעמדם פחות יוקרתי

בריטיים ואמריקאים מבינים שהם שונים  שכיליםמיה נפסלת כי לפ 3תשובה 

רוסיים בגלל שהם זוכים ליוקרה מועטה יותר, מידע שלא מופיע במשפט שכילים ממ

 .המקורי

 . (4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

, הטכנולוגיה 1532-לאחר שהכובש הספרדי פרנסיסקו פיזארו פלש לפרו ב .16

 .צפון פרותכות של לעבודה עם מ החליפה במהירות את שיטות הילידיםהאירופאית 

כלי הנשק המתכתיים המסורתיים בצפון פרו לא יכלו לאלה נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 המפותחים טכנולוגית של פיזארו, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

על  ההתבסספיזארו גילה שהרבה מהטכנולוגיה האירופאית נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .השיטות העתיקות מפרו, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

פיזארו גנב חפצי מתכת מצפון פרו בעזרת הנשקים נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 מופיע במשפט המקורי. יים שלו, מידע שלאהאירופא

 . (4התשובה הנכונה היא )

 

ביותר על ידי חברות צרפתיות עלו  עשר השנים האחרונות, ההוצאות על מחקרב .17

 .מדי שנה מחמישה אחוזים

חלה עלייה שנתית במספר החברות הצרפתיות המשקיעות נפסלת כי לפיה  1תשובה 

העלייה היא בהוצאות של החברות ולא  - במחקר, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 .במספרן

ההוצאות על מחקר היוו לפחות חמישה אחוזים מסך נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .החברות הצרפתיות, מידע שלא מופיע במשפט המקוריההוצאות של 

קיעו במחקר העלו את רווחיהן שהש החברות הצרפתיותנפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .חמישה אחוזים, מידע שלא מופיע במשפט המקוריביותר מ

 . (4התשובה הנכונה היא )

 

נחשב בפעולותיו של אלפרד ובהצלחותיו, והסיבות בגללן הוא הטקסט בעיקרו עוסק  .18

 .למלך נהדר

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

נמסר שילדותו לא הייתה קלה בגלל שהוויקינגים פגעו רבות באנגליה  3-5בשורות  .19

 בתקופה זו.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

 .זור המקיף את העירחסת לעובדה שהוויקינגים נשארו באהמילה מתיי .20

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 שהוויקינגים הוכרחו להכיר באלפרד כשליט.נמסר  15-16בשורות  .21

 (.1התשובה הנכונה היא )

 



 
 .במאמציו של אלפרד לשקם את אנגליההפסקה האחרונה עוסקת  .22

 (.1התשובה הנכונה היא )

 
 נמסר שהציור נשלח ל"טרמינל" כדי להחליט אם ניתן יהיה להציגו שוב. 7-8בשורות  .23

 (.2התשובה הנכונה היא )

 
 .מאחר ומצבו היה כה גרוע לפני השיקוםהציור נראה כמו נס  .24

 (.3התשובה הנכונה היא )

 
 .השנייה עוסקת בעיקר בחשיבותו של הציורהפסקה  .25

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 .16-ולא במאה ה 15-מוזכר כמאפיין של האמנות במאה ה stark realism-ה 13בשורה  .26

 (.4התשובה הנכונה היא )

 
-בפסקה האחרונה נמסר שמי שרוצה ללמוד את עבודותיו של בוטיצ'לי חייב לעבור ב .27

המקום היחיד בו עליו לעבור. לכן ניתן להסיק ששם נמצא האוסף אופיצי, ואף שזהו 

 החשוב ביותר של ציורי בוטיצ'לי.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 
 

 

  



 
 3פרק 

 

בסין במאה השמינית, לא התפרסם באירופה  לראשונהאבק השריפה, שהיה בשימוש  .1

 עד אמצע המאה השלוש עשרה.

1. Even – אפילו; שווה 

2. First– ראשון, לראשונה 

3. Next– הבא 

4. Usually– בדרך כלל 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

שביתות הובילו לשירותים חברתיים ודרכי מדיניות חינוך חדשות דחיות בפיתוח  .2

 ולתסיסה באיטליה.

1. Led to – הוביל ל- 

2.  Stayed with– נשאר עם 

3.  Sent for– נשלח לֶשם- 

4. Hoped for – קיווה ל- 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 יומן הזיכרונות הנוקב שלה. באמצעותאנה פרנק השיגה חיי נצח בתור גיבורה יהודית  .3

1 .Beside – לצד, ליד 

2 .During – במשך 

3 .Between – בין 

4 .Through – באמצעותדרך , 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

דניאל בון, חלוץ אמריקאי, היה אחד הראשונים שעמדו באומץ בפני הסכנות שבמדבר  .4

 .קנטאקיבלא נחקר ה

1 .Reliable –  ,שניתן לסמוך עליואמין 

2 .Unexplored – שלא נחקר, שלא נבדק 

3 .Unsatisfied – לא מרוצה 

4 .Available – זמין 

 .(2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 .להכאיב, ועשוי אפילו שנחווית באזור הבטן נוחות-אירעב הוא תחושת  .5

1 .Discomfort – נוחות-אי 

2 .Force – כוח 

3 .Inequality – חוסר שוויון 

4 .Expansion – הרחבה 

 .(1התשובה הנכונה היא )

 

אודות הפרדה גזעית בקנדה, העובדה שהתופעה קיימת לא על  שחסר מידעלמרות  .6

 . מוטלת בספקיכולה להיות 

1 .Considered – נלקח בחשבון 

2 .Assisted – נעזר 

3 .Doubted – מוטל בספק 

4 .Suspected – חשוד 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

שתים עשרה המדינות המובילות במערב אירופה השיקו תכנית נועזת כדי להמריץ  .7

 .אחת משולבתמחדש את הקהילה האירופאית על ידי יצירת כלכלה 

1 .Integrated – משולב, ממוזג 

2 .Displaced – עקור, שהוזז ממקומו 

3 .Irregular – לא סדיר 

4 .Sociable – חברותי 

 (. 1התשובה הנכונה היא )

 

ובעלי החיים שיטה לסיווג כל הצמחים  המציא, הבוטנאי השבדי לינאוס 18-במאה ה .8

 . הידועים לפי סוגים וזנים

1 . Devised– כנןהמציא, ת 

2 . Deceived– רימה, הונה 

3 .Annoyed – הרגיז 

4 .Exaggerated – הגזים 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
ברוחות  מאופיינותבאזורים הטרופיים והוריקנים הם סופות אלימות שמתפתחות  .9

 .בעלות מהירות גבוהה

1 .Analysed – מנותח 

2 .Implied – מרומז, משתמע 

3 .Characterised – מאופיין 

4 .Guaranteed – מובטח 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 . בשיקאגו כוללים מעון יום, חדר כושר ומטבח קהילתי "בית האל"ב מתקניםה .10

1 .Reinforcements – חיזוק, תגבורת 

2 .Appliances – מכשירים, כלים 

3 .Facilities – מתקנים 

4 .Treasures – אוצרות 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 .גדול מאוד פערבחירות היו מתקיימות היום, הנשיא היה מנצח בהאם  .11

1 .Margin – פער, הפרש  

2 .Survey – סקר 

3 .Convention –  ,אסיפהועידה 

4 .Notion – מושג, רעיון 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

הנזק שנגרם, לא משנה  מידתאת  תחוםכשאדם לוקה בשבץ, רופאים לא יכולים ל .12

 .כמה מהר הם מגיעים אליו

 צריכים להגיע אל על מנת למנוע משבץ לגרום נזק, רופאיםנפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .מופיע במשפט המקוריהקורבנות מהר ככל הניתן, מידע שלא 

 יחים ליצור קשר עם רופאיהם באופןאם קורבנות שבץ מצלנפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .מהיר, הנזק יהיה מוגבל, מידע שנוגד את המשפט המקורי

 זק שנגרם משבץ אם הקורבנות פוניםרופאים יכולים לטפל בננפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .אליהם מהר, מידע שנוגד את המשפט המקורי

 . (2התשובה הנכונה היא )

  



 
 ., סין הייתה בבידוד שהיא הביאה על עצמהמשך שלושת אלפים שנהב .13

סין כפתה על עצמה מצב של בידוד, אחרי שלושת אלפים שנה נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 מידע שנוגד את המשפט המקורי.

סין התקיימה במשך שלושת אלפים שנה בזכות הבידוד נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 שכפתה על עצמה, מידע שלא מופיע בטקסט.

סין נחלצה מהבידוד אחרי שלושת אלפים שנה, מידע שלא נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 .מופיע במשפט המקורי

 . (4התשובה הנכונה היא )

 

אחד מהנושאים הארוכים והנידונים בלהט בפילוסופיה ובפסיכולוגיה הוא האם  .14

 .משפיעים יותר על עיצוב המוח תורשה או סביבה

התורשה פסיכולוגים ופילוסופים צריכים ללמוד את נושא נפסלת כי לפיה  1תשובה 

על מנת להבין את המוח האנושי טוב יותר, מידע שלא מופיע במשפט  והסביבה

 .המקורי

השאלה הנידונה היא מה השפעת התפתחות האדם על נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 .שאלה הפוכה מזו הנשאלת במשפט המקורי ,התורשה והסביבה

השאלה הנידונה היא למה הנושא המדובר הוא נושא לדיון נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 כה רציני בפסיכולוגיה ופילוסופיה, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

 . (3התשובה הנכונה היא )

 

חוקרי חת שרוב טענתו של דובין כי "כל ביוגרפיה היא בסופו של דבר המצאה" היא א .15

 .בני זמננו יסכימו איתה הספרות

רעיונותיו של דובין מבוססים על רעיונות של תיאורטיקנים נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .מודרניים אחרים, מידע שלא מופיע בטקסט המקורי

תיאורטיקנים בעבר ביקרו את טענתו של דובין, מידע שלא נפסלת כי לפיה  2תשובה 

 . מופיע במשפט המקורי

כותבי למטרותיהם של ביקורתו של דובין היא בנוגע נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 הביוגרפיות, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

 . (4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

אם אדמותיה של דרום אפריקה היו מתאימות יותר לחקלאות, שלוש מאות שנה של  .16

 .הכנת יין עשויות היו לייצר שם מסורת מרשימה

למרות שהכנת יין לא הייתה מסורת מרשימה בארצות עם נפסלת כי לפיה  2תשובה 

תנאים לא טובים לחקלאות, בדרום אפריקה התחום הצליח למשך שלוש מאות שנה, 

 .מידע שלא מופיע במשפט המקורי

במקומות אחרים מדרום אפריקה הכנת יין הייתה מסורת נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 רוכה יותר, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.גדולה למשך תקופה א

בדרום אפריקה יש תנאים טובים לחקלאות, מידע שנוגד את נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 המשפט המקורי.

 . (1התשובה הנכונה היא )

 

שרכיבים גילו  1899-יקאי ארנסט ראתרפורד בניסויים שבוצעו על ידי הפיז .17

 .קרינהרדיואקטיביים פולטים יותר מסוג אחד של 

ראתרפורד הראה איך להסיר סוגים שונים של קרינה נפסלת כי לפיה  1תשובה 

 .מרכיבים רדיואקטיביים, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

ראתרפורד ביצע ניסויים כדי לייצר רכיבים רדיואקטיביים נפסלת כי לפיה  3תשובה 

 שיפלטו סוגים שונים של קרינה, מידע שלא מופיע במשפט המקורי.

הניסויים שערך ראתרפורד הראו שקרניים רדיואקטיביות נפסלת כי לפיה  4תשובה 

 .משפיעות על סוגים שונים של רכיבים, מידע שלא מופיע במשפט המקורי

 . (2התשובה הנכונה היא )

 

 .מספק מידע על סקיהטקסט בעיקרו  .18

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 תחבורה.נמסר שסקי שימש בעבר באמצעי  8בשורה  .19

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 .סקה עוסקת במקרים שונים בהם נעשה שימוש צבאי בסקיהפי .20

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 .מאחר והסקי האלפיני נקרא על שמם 20האלפים מוזכרים בשורה  .21

 (.1התשובה הנכונה היא )

 



 
בשורה האחרונה, כשמדובר על סקי בסגנון חופשי, נמסר שהוא כולל פעלולים  .22

 .מסוכנים

 (.3התשובה הנכונה היא )

 
 .הפסקה הראשונה מספקת רקע היסטורי למערכת הכתות בהודו .23

 (.4התשובה הנכונה היא )

 
 .ודאס כולל הגדרות למערכת הדרגות ההינדיתה .24

 (.2התשובה הנכונה היא )

 
לפי הטקסט, האנשים שאין לגעת בהם היו מדורגים במקום הנמוך ביותר במערכת  .25

 .הכתות

 (.3הנכונה היא ) התשובה

 
 .בראהמאןה מציגה התנגדויות לאורך השנים להפסקה האחרונ .26

 (.4התשובה הנכונה היא )

 
-נמסר שאנשי הבאקטי טענו שכולם יכלו לדבר עם האלים, ולא רק ה 26-28בשורות  .27

 .בראהמאן

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 

 


