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 מבוא להשלמת משפטים

דקות. בשאלות אלו  3שאלות מסוג השלמת משפטים ויש להקדיש לחלק זה  8בתחילת כל פרק אנגלית מופיעות 

המילים שבתשובות משלימה את  4יופיע משפט כשחסרה בו מילה ואנו נתבקש למצוא איזו מילה מתוך 

המשפט בצורה נכונה. שאלות אלו בודקות בעיקר את אוצר המילים באנגלית, אך לעיתים ניתן למצוא את 

 התשובה הנכונה גם בעזרת הבנה מתוך הקשר.

נה מהקשר עלינו לקרוא ספר באנגלית שיהיה מעט מעל לרמתנו, כך שלא נדע את על מנת לשפר את יכולת ההב

פירוש כל המילים בספר. את הספר נקרא בלי לפרש מילים וננסה להבין את משמעותן ואת משמעות הסיפור 

 מתוך הקשר.

 בנוסף לקריאת הספר עלינו כמובן ללמוד מילים ולהרחיב את אוצר המילים שלנו.

 שיטת עבודה:

נקרא את המשפט עם החלק החסר וננסה להבין את הרעיון המרכזי של המשפט )נתעכב רק על מילים  .1

נתרכז סביב החלק החסר וננסה להבין את ההקשר בו הוא כשלא נבין את רוב המשפט,  שאנו מכירים(.

 מופיע.

ה הנכונה, במקרה שמצאנו את התשובנעבור על התשובות ונבדוק רק תשובות שאנו יודעים את פירושן.  .2

 .לשאלה הבאהנסמנה ונעבור 

תשובות, נבדוק האם יש רמזים  3 -במקרה שלא הצלחנו למצוא תשובה נכונה והצלחנו לפסול פחות מ .3

 בתשובות האחרות שיכולים לעזור לנו לפסול אותן.

אם אין רמזים מסוג זה, לא נתעכב יותר מידי על מילים שאנו לא יודעים את פירושן, נהמר ונמשיך  .4

 אה.הל
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 תחיליות

תחיליות הן אותיות המופיעות בתחילת המילה ולהן משמעות קבועה. במקרה שנתקל במילים שאנו לא מכירים 

נבדוק האם יש להן תחיליות שעשויות לרמוז לנו על משמעות המילה. לפניכם טבלה ובה תחיליות שחשוב 

 להכיר:

 דוגמה פירוש תחילית

un / de / im / dis / ab / non / 

mis / in / a 
 טון שלילי

Incorrect- לא נכון 

Abnormal – לא נורמלי 

re פעולה חוזרת Reframe – לנסח מחדש 

co יחד Coexist – להתקיים יחד 

pro בעד Pro-life- בעד חיים 

anti / counter נגד / הפוך Antibacterial- אנטיבקטריאלי 

uni יחד / אחד Uniform-  לבוש אחיד(מדים( 

bi דו / שניים Bisexual – דו מיני 

poly רב / מרובה 
Polygon-  מצולע )צורה בעלת

 (2-מספר צלעות הגדול מ

pre לפני 
Prehistoric – היסטורי )לפני -פרה

 ההיסטוריה(

 

 שאלה לדוגמה:

Almost every fingerprint is ______ , even in cases of identical twins. 

(1) indistinguishable  

(2) unique 

(3) bilateral 

(4) polychromatic 
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 סופיות

משמעות למילה. לכן, בדומה לתחיליות, חשוב להכיר  שיופיעו בסוף המילה ועשויות ליצורסופיות הן אותיות 

בסופיות שלה, אם קיימות. לפניכם טבלה  ראותן ובמקרה שנתקל במילה שלא נדע את משמעותה ננסה להיעז

 ובה סופיות שחשוב להכיר:

 דוגמה פירוש יתסופ

less חסר Powerless – חסר כוח 

ful מלא ב- Hopeful- מלא תקווה 

able יכול / אפשרי 
flammable –  דליק )יכול

 להידלק(

al קשור ל- Traditional- קשור למסורת 

cycle גלגל / מחזור Bicycle- גלגל(-אופניים )דו 

ward לכיוון Upward- כלפי מעלה 

bi דו / שניים Bisexual – דו מיני 

poly רב / מרובה 
Polygon-  מצולע )צורה בעלת

 (2-מספר צלעות הגדול מ

pre לפני 
Prehistoric – היסטורי )לפני -פרה

 ההיסטוריה(

 

 שאלה לדוגמה:

In order to lock the door in the USA, one needs to turn the key to the right while in Israel the key 

must but turned ______. 

(1) right 

(2) counterclockwise 

(3) subordinal 

(4) upwards 
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 מילות קישור

מילות קישור הן מילים שעוזרות לקשר בין שני חלקים במשפט. הבנה של מילות קישור תעזור להבין את 

אף תעזור למצוא את התשובה הנכונה. בחלק מהשאלות המילה החסרה במשפט  ההקשר של המשפט ולעיתים

עשויה להיות מילת קישור, כך שאם נבין את ההקשר בין החלקים השונים במשפט ונכיר את מילות הקישור 

 השונות נוכל למצוא את התשובה הנכונה.

לאיזה קבוצה שייכת כל מילת לא מספיק לדעת  שימו לב,לפניכם טבלה ובה מילות קישור שחשוב להכיר )

 קישור אלא חשוב לדעת את פירוש המילה(:

 דוגמה פירוש מילת קישור סוג

 סיבה

Because כי He was late for class because he overslept. 

Seeing that כיוון ש- 
Seeing that he overslept, he was late for 

class. 

Since מכיוון ש- Since he overslept, he was late for class. 

Due to עקב 
Due to his oversleeping, he got late for 

class. 

As היות ש- He was late for class as he overslept. 

 דוגמה פירוש מילת קישור סוג

 תוצאה

Hence לכן He overslept, hence he was late for class. 

Therefore לכן 
He overslept, therefore he was late for 

class. 

Thus לפיכך He overslept, thus he was late for class. 

Thereupon כתוצאה מכך 
He overslept, thereupon he was late for 

class. 

Consequently כתוצאה מכך 
He overslept, consequently he was late for 

class. 

 תכלית/מטרה

For עבור He got up early for getting on time to work. 

In order to כדי 
In order to be at work on time, he got up 

early. 

So that כדי ש- 
He got up early so that he will be on time 

for work. 
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 ניגוד

Although למרות ש- 
Although we didn’t win, I was happy with 

how we played. 

Though למרות זאת 
I know we didn't win, but I was happy with 

how we played, though. 

Even though אף כי 
Even though we didn’t win, I was happy 

with how we played. 

In spite of  למרות 
In spite of losing the game, I was happy 

with how we played. 

Despite למרות 
Despite the fact that we lost, I was happy 

with how we played. 

Nevertheless עם זאת 
We lost the game by far, nevertheless I was 

happy. 

Notwithstanding אף על פי כן 
We lost the game by far, notwithstanding I 

was happy. 

But אבל 
I wanted to play more, but I had to go home 

and stady. 

However עם זאת 
I wanted to play more, however I had to go 

home and stady. 

Yet אבל עדיין 
It feels like summer, yet we are still in early 

spring. 

 ניגוד

While בעוד ש- 
While I think some parts of the plan are 

good, I don't think it's practical. 

Whereas בעוד ש- 
Whereas there are parts of the plan that are 

good, I don't think it's practical. 

At the same time ובכל זאת 
I think some parts of the plan are good, and 

at the same time I don't think it's practical. 

In contrast בניגוד לכך 
In contrast to what I thought, I can lift 100 

Kg. 

On the contrary להיפך 
I am not weak as I though, on the contrart, I 

can lift 100 Kg. 

 הוספה

and ו- He was cold and tired. 

Furthermore יתר על כן 
He was cold and tired, and, furthermore, he 

was hungry. 

In addition בנוסף לכך 
He was cold and tired, and in addition, he 

was hungry. 

Moreover יתרה מזאת 
Texting while driving is dangerous; 

moreover, it’s illegal in some states. 
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 שאלה לדוגמה:

______ he was very careful when he climbed the rock, it was very slippery and he fell. 

(1) Because 

(2) Thus 

(3) Even though 

(4) Due to 

 

 מקבץ לדוגמה:

 

Cluster (Questions 1-8): 

This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the 

answer which best completes the sentence. 

 

1. The Christians _____ Christmas on the 25th of December. 

 

(1) excuse 

(2) celebrate 

(3) find 

(4) mimic 

 

2. Tolstoy had much freedom to compose War and Peace with Sonya _____ as his secretary and 

financial manager. 

 

(1) acting 

(2) insisting 

(3) settling 

(4) searching 

 

3. The four cardinal points are the _____ of north, east, south, and west, commonly marked by their 

initials: N, E, S and W. 

 

(1) selections 

(2) foundations 

(3) directions 

(4) preparations 

 

4. Interneurons, a broad class of neurons found in the human body, create neural _____ which 

connect neurons to other neurons within the same region of the brain, or spinal cord. 

 

(1) networks 

(2) sponsors 

(3) calculators 

(4) definitions 
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 תשובות מקבץ לדוגמא

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 2 1 3 1 1 3 1 4
 הנכונה

 

 

 

 

 

 

5. American singer and songwriter Katy Perry was awarded the Trevor Hero Award ______ of her 

work and activism for LGBT youth. 

 

(1) on account 

(2) in excess 

(3) in part 

(4) on behalf 

 

6. Rich in natural resources, Australia consists of large coral reefs, _____ agricultural areas, and 

many mineral deposits. 

 

(1) virtuous  

(2) temporary 

(3) extensive 

(4) rigorous  

 

7. Contrary to popular belief, it was not Genghis Khan who _____ control of all China, but his 

powerful successor Ögedei Khan. 

 

(1) seized 

(2) refused 

(3) mended 

(4) enthralled 

 

8. In 2009, Usain Bolt maintained his title as world champion for the 3rd time in the 100 meters race, 

a _____ he accomplished in 9.58 seconds.  

 

(1) pace 

(2) speed 

(3) clue 

(4) feat 
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Sentence Completion 1 (Questions 1-8)                                                                                                 
This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the 
answer which best completes the sentence. 

1. On a hot summer day, drinking a cool ____ is refreshing.   
 

(1) Beverage  

(2) Meal  

(3) Sour 

(4) Recipe 

 

2. Christof Loy ____ the Der Faust award for staging Mozart's Cosi fan tutte at the Frankfurt 
Opera.  

 
(1) Enjoyed  
(2) Canceled 
(3) Repeated 
(4) Received  

 

3. American filmmaker Mark Romanek ____ two of the most expensive music videos ever 
made.  

 

(1) Embraced 
(2) Awarded 
(3) Directed 
(4) Wheeled  

 

4. Jane Frances Winn was one of the first journalists to ____ women's golf events.  
 

(1) Cover  

(2) Rehearse  

(3) Attain 

(4) Certify   
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5. Kodan Cariappa is one of only two Indian Army officers to hold the five-star ____ of field 
marshal.  

 

(1) Opponent  

(2) Hypocrisy  

(3) Rank 

(4) Attic  

 

6. Extremist political activist Grace Hutchins promoted a ____ pacifist movement in the 
United States. 

 

(1) Gracious  

(2) Radical 

(3) Hoax 

(4) Devine  

 

7. Currently in the UK, the ____ Tansy beetle can only be found on the banks of the River 
Ouse. 

  

(1) Endangered  

(2) Acknowledged 

(3) Silenced  

(4) Emerged  

 

8. Grangemoor Park in Cardiff, Wales, was created on top of a former ____ site of household 
garbage and commercial rubbish.  

 

(1) Hallway 

(2) Landfill 

(3) Gym 

(4) Preach 
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Sentence Completion 2 (Questions 1-8)                                                                                                 
This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the 
answer which best completes the sentence. 

1. Actor Peter Falk, best known for ____ the detective Columbo, died at the age of 83.  
 

(1) Rendering 

(2) Throwing  

(3) Drowning 

(4) Playing 

 

2. In 1745, King Frederick II of Prussia came to be known as Frederick the Great after ____ 
Austria and Saxony in The Second Silesian War.  
 

(1) Unlocking 

(2) Defeating 

(3) Telling 

(4) Inverting 

 

3. American Civil War surgeon Charles T. Pepper was the original ____ for the Dr. 
Pepper soft drink.  
 

(1) Encryption 

(2) Conclusion 

(3) Inspiration 

(4) Conduction 

 

4. An ambulance - helicopter is capable of ______ over a scene of an accident in order the 
rescue injured people.   
 

(1) Hovering 

(2) Bleaching  

(3) Smuggling  

(4) Governing  
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5. The Graybar Hotel was written by Curtis Dawkins, a convicted murderer serving a life 
____ without parole. 
 

(1) Jury 

(2) Navigation 

(3) Sentence  

(4) Routine 

 

6. In 1949 the first Israeli ____ attended in United Nation's general assembly.  
 

(1) Forecast 

(2) Delegation 

(3) Scenario 

(4) Sensation 

 

7. Hundreds of tourists became ____ with no shelter, when a Cyclone ravaged Whitsunday 
Island resorts in January 1970.  
 

(1) Stranded  

(2) Repulsed  

(3) Gloated 

(4) Infested  

 

8. Judge Orfa Jean Shontz created an all-female ____ court, to sentence youth and children in 
a homelike setting.  
 

(1) Juvenile  

(2) Institute 

(3) Unsolved 

(4) Stainless 
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Sentence Completion 3 (Questions 1-8)                                                                                                 

This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the 
answer which best completes the sentence. 

1. The flowers of Banksia Alliacea, an Australian shaving brush-shaped plant, ____ of 
onions.    
 

(1) Glow 

(2) Look  

(3) Smell  

(4) Recall 

 

2. Anne Penfold Street, one of Australia's leading mathematicians, earned bachelor's and 
master's degrees in chemistry before ____ to mathematics.  
 

(1) Ruining 

(2) Hiking 

(3) Illustrating 

(4)  Switching 

 

3. Jason Chee won a gold medal in table tennis ____ losing both his legs, his left arm, one 
right finger, and his right eye.  
 

(1) Despite  

(2) Whether 

(3) Likewise 

(4) Thanks to 

 

4. Mazaalai, the first Mongolian satellite in space, is named ____ the unique Mongolian bear.    
 

(1) Before 

(2) By 

(3) After 

(4) Therefore  
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5. The Thunderbolt roller coaster was first damaged by a lightning and then ____ by a 
hurricane.  
 

(1) Rebuilt  

(2) Updated 

(3) Trained  

(4) Destroyed  

 

6. Despite years of investigation and a manhunt, the 1939 San Francisco train derailment 
remains ____.  
 

(1) Solved 

(2) Dissolved 

(3) Unsolved 

(4) Resolved 

   

7. Governor Min Linka was ____ after his failed rebellion against his brother 
King Binnya of Myanmar.  
 

(1) Executed 

(2) Fixated 

(3) Eased 

(4) Pondered  

 

8. The Shinano River is the longest river, and has the third largest drainage ____, in Japan. 
  

(1) Scent 

(2) Basin 

(3) Rot 

(4) Dynasty 
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Sentence Completion 4 (Questions 1-8)                                                                                                 
This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the 
answer which best completes the sentence. 

1. Naval architect Robert Logan ____ the first steel train ferry, a ship fitted on railway tracks.  
 

(1) Designed  

(2) Lit    

(3) Intercepted   

(4) Wrote    

 

2. As a part of Chinese weddings, the groom may be ____ to swallow spicy wasabi and bitter 
tea before receiving the bride at her family home.  
 

(1) Softened  

(2) Sparked  

(3) Resigned  

(4) Forced 

 

3. Coonhounds are specially bred dogs that can ____ as many as 150 times per minute.  
 

(1) Laugh 

(2) Exit 

(3) Conquer 

(4) Bark  

 

4. American pediatrician Horace Hodes discovered the main ____ of Vitamin D in his first 
year of medical school.  
 

(1) Education 

(2) Isolation 

(3) Instruction 

(4) Function  
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5. In 2016 the supreme court ____ that it is illegal to deport immigrants without a fair trial. 
 

(1) Thanked 

(2) Ruled 

(3) Abandoned  

(4) Bet  

 

6. The Snap and Rattle tree is ____ to Australia, it grows nowhere else in the world.  
 

(1) Saved 

(2) Mist  

(3) Native  

(4) Imported 

 

7. The International Criminal Court issued an arrest ____ for Libyan leader Muammar 
Gaddafi, accusing him of crimes against humanity.  
 
(1) Warrant  
(2) Assault  
(3) Institution  
(4) Journal  

 

8. The Hindu festival of Ganga Dussehra ____ the descent of the Ganges goddess from 
heaven to earth.  
 

(1) Condemns 

(2) Commemorates  

(3) Compensates  

(4) Condones 
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Sentence Completion 5 (Questions 1-8)                                                                                                 
This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the 
answer which best completes the sentence. 

1. Using the same ingredients and methods, cheese producer Wyke Farms still uses an 1861 
____.  
 

(1) Applause  

(2) Clerk 

(3) Recipe  

(4) Host  

 

2. Spanish footballer Nahikari Garcia ____ at Real Sociedad football club when she was only 
16 years old.  
 

(1) Licensed  

(2) Signed 

(3) Trapped 

(4) Attached  

 

3. Investment banker Peter W. Smith contacted Russian hackers in an unsuccessful ____ to 
locate missing emails from Hillary Clinton's computer system.   
 

(1) Identity  

(2) Trial 

(3) Cycle 

(4) Attempt  

 

4. Biblical king David ____ over the kingdom of Israel for 40 years.  
 

(1) Deployed  

(2) Bent  

(3) Reigned  

(4) Restated 
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5. The yellow mangrove tree is very similar to the Indian mangrove, but the two can be ____ 
when by comparing their fruits.  
 

(1) Forgotten  
(2) Distinguished  
(3) Incorporated  
(4) Handled  

 

6. Composed by Mikael Nalbandian, the national ____ of Armenia became a protest 
song when it was banned during the Soviet era.  
 

(1) Error  

(2) Crowd  

(3) Anthem 

(4) Entity  

 

7. Zebra crossing’s purpose is to allow ____ pass safely across the road.  
 

(1) Lumberjacks  

(2) Pedestrians 

(3) Representatives 

(4) Battalions 

 

8. El Temblor in Guatemala is the site of a ruined ancient Maya city that has not yet been 
____ by archaeologists, but has been badly damaged by looters.  
 

(1) Agitated  

(2) Conferred  

(3) Propagated 

(4) Excavated 
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 פתרון להשלמת משפטים באנגלית

 

 1תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 1 4 3 1 3 2 1 2
 הנכונה

 

 2תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 4 2 3 1 3 2 1 1
 הנכונה

 

 3תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 3 4 1 3 4 3 1 2
 הנכונה

 

 4 תרגיל

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 1 4 4 4 2 3 1 2
 הנכונה

 

 5תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 3 2 4 3 2 3 2 4
 הנכונה

 

 6תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 3 2 1 2 3 2 1 4
 הנכונה
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 7תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 2 1 1 4 1 2 3 3
 הנכונה

 

 8תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 1 2 3 1 2 4 2 3
 הנכונה

 

 9תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 4 3 1 4 3 4 1 2
 הנכונה

 

 10תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 4 2 3 3 1 3 1 4
 הנכונה

 

 11תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 4 2 4 1 3 2 1 2
 הנכונה

 

 12תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 2 3 4 3 3 1 4 1
 הנכונה
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 13תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 3 3 4 3 1 2 2 1
 הנכונה

 

 14תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 3 2 2 3 4 4 3 1
 הנכונה

 

 15תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 3 4 1 2 1 2 1 3
 הנכונה

 

 16תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 2 1 3 4 3 1 4 1
 הנכונה

 

 17תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 4 1 3 2 2 2 1 3
 הנכונה

 

 18תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 3 2 3 2 1 3 4 1
 הנכונה
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 19תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 4 2 3 1 2 4 3 1
 הנכונה

 

 20תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 2 1 4 2 1 3 2 4
 הנכונה

 

 21תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 4 4 3 3 4 1 2 3
 הנכונה

 

 22תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 3 1 1 4 3 2 3 1
 הנכונה

 

 23תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 3 1 3 1 3 4 3 1
 הנכונה

 

 24תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 1 3 4 4 2 4 1 2
 הנכונה
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 25תרגיל 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 מספר

 השאלה

 התשובה 2 2 4 3 1 1 2 1
 הנכונה
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 פתרונות מלאים

 1מקבץ 

1. Bevereage – משקה 

Meal – ארוחה 

Sour – חמוץ 

Recipe – מתכון 
 

 קר תהיה מרעננת. משקהביום קיץ חם, שתיית 
 (.1התשובה הנכונה היא )

2. Enjoyed–  נהנה 

Canceled–ביטל 

Repeated – )..חזר )ואמר 

Recieved – קיבל 
 

 את פרס "דר פאוסט" על בימוי המחזה של מוצרט "כך עושות כולן" באופרת העיר פרנקפורט.קיבל כריסטוף לויי 
 (.4התשובה הנכונה היא )

3. Embraced – משהו( אל ליבו\חיבק, אימץ )מישהו 

Awarded  –העניק פרס 

Directed  – ביים 

Wheeled  – בעל גלגלים 
 

 שניים מסרטוני המוסיקה היקרים שנעשו אי פעם.ביים המפיק האמריקאי מארק רומנק 
 (.3התשובה הנכונה היא )

4. Cover  – כיסתה, הסתירה 

Rehearse  – חזרה, תרגלה 

Attain – השיגה 

Certify  – אישרה, הצהירה 
 

 את משחקי הגולף של הנשים.  הסתירהג'יין פרנסיס ווין הייתה אחת העיתונאיות הראשונות ש
 (.1התשובה הנכונה היא )

5. Opponent   – יריב, מתנגד 

Hypocrisy  – צביעות 

Rank  – דרגה, מעמד 

Attic – מעודן, משכיל 
 

 חמישה כוכבים או דרגת מרשל. דרגתהודים בעלי \קודן קריאפה הינו אחד מתוך שני קצינים אידיאנים
 (.3התשובה הנכונה היא )

6. Gracious  –  נעים 

Radical  – קיצוני, יסודי 

Hoax  – מתיחה, תעלול 

Devine  – ? 
 

 פציפיסטית בארצות הברית. קיצוניתהפעילה הפוליטית קיצונית גרייס הוטצ'ינס קידמה תנועה 
 (.2התשובה הנכונה היא )
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7. Endangered  –(שנמצא בסכנת הכחדה )משהו 

Acknowledged  –  )הכיר )במשהו 

silenced – השתיק 

Emerged – צף, עלה 

 
 חיפושית ה'טנסי' שנמצאת בסכנת הכחדה, יכולה להמצא רק בגדות הנהר "אוס".  כיום בבריטניה,

 (.1)התשובה הנכונה היא 

8. Hallway  –  מסדרון 

Landfill  – מזבלה, מטמנה 

Gym – חדר כושר 

Preach  –  הטיף 
 פארק גאנגמור בקארדיף, וולס, הוקם בראשו של אתר פסולת )מזבלה( שבה זבל שהגיע מבתים או תוכן שיווקי.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 2מקבץ 

1. Rendering  – להגיש, למסור 

Throwing  – לזרוק, להשליך 

Drowing  – לצייר 

Playing  – לשחק 
 

 .83השחקן פיטר פולק המוכר בשל תפקידו )משחקו( כ'בלש קולומבו', נפטר בגיל 
 (.4התשובה הנכונה היא )

2. Unlocking  – לפתוח, לשחרר 

Defeating  – להביס 

Telling  – לספר 

Inverting  – להפוך 
 

פרדריק הגדול, לאחר הבסת אוסטריה וסקסוניה  –, המלך של פרוסיה פרדריק השני, התפרסם בשם 1745בשנת 
 .2-במלחמת האזרחים ה

 (.2התשובה הנכונה היא )

3. Encryption  – הצפנה 

Conclusion  – מסקנה 

Inspiration  – השראה 

Conduction  – הובלה 
 

 הינו ההשראה המקורית לחברת השתיה הקלה ד"ר פפר.האזרח האמריקאי המנתח צ'ארלס ט.פפר, 
 (.3התשובה הנכונה היא )

4. Hovering  –  לרחף, לנוע בסביבת 

Bleaching  – )להלבין, לחמצן )שיער 

Smuggling  – להבריח 

Governing  – למשול, לשלוט 
 

 צעו.מסוגל לרחף מעל מקרים של תאונות שונות במטרה להציל אנשים שנפ  -אמבולנס מסוק 
 (.1התשובה הנכונה היא )
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5. Jury  – חבר מושבעים 

Navigation  – הווכנת דרך, ניווט 

Sentence  – משפט 

Routine  – שגרה 
 

 "מלון גרייבר" נכתב ע"י קורטיס דאוקונס, רוצח מורשע ששירת משפט עולם ללא שחרור על תנאי.
 (.3התשובה הנכונה היא )

6. Forecast  –  תחזית 

Delegation  – משלחת 

Scenario  – תרחיש 

Sensation  – תחושה 
 
 , המשלחת מישראל נכחה לראשונה בכינוס הרישמי של הא"ום. 1949ב

 (.2התשובה הנכונה היא )

7. Stranded – נטוש 

Repulsed – דחוי, הדוף 

Gloated – שמח לאיד 

Infested – נגוע, שרוץ 
 

 .1970כאשר סופה טרופית הרסה את האי ויטסאנדיי בינואר  , מקלטמאות תיירים נהפכו לנטושים ללא 

 (.1התשובה הנכונה היא )

8. Juvenile  – צעיר, ילדותי 

Institute  – מוסד, לכונן 

Unsolved  – לא פתור 

Stainless  – ללא רבב 
 

 בייתיות.השופטת אורפה ג'ין שונץ הקימה בית משפט נשי ילדותי, כדי לשפוט נערות וילדות בסביבה המדמה 
 (.1התשובה הנכונה היא )
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 3מקבץ 

1. Glow  –  להט, זהר 

Look  – להסתכל 

Smell  –  להריח 

Recall  – להזכר, להשיב 
 

 הפרחים של 'בנקסיה אלסיה' , צמח אוסטרלי חצוף בצורתו, עם ריח של בצל. 
 (.3התשובה הנכונה היא )

2. Ruining  – הרסה 

Hiking  – טיילה 

Illustrating  – דימתה 

Switching  – החליפה 
 

)הרחוב על שם( אן פנפלוד, אחת המתמטיקאיות המובילות של אוסטרליה, הרוויחה תואר ראשון ושני בכימיה לפני 
 שהחליפה )את מקצועה( למתמטיקה.

 (.4התשובה הנכונה היא )

3. Despite  –  על אף 

Whether  – אם 

Likewise  – כמו כן, נוסף על כך 

Thanks to  – ..הודות ל 
 

ג'ייסון צ'י זכה במדליית זהב בטניס שולחן על אף שאיבד את שתי רגליו, ידו השמאלית, אחת מאצבעותיו ביד ימין, 
 ועינו הימינית.

 (.1התשובה הנכונה היא )

4. Before  – לפני 

By  – ליד 

After  – אחרי, אחר 

Therefore  – לכן, עקב כך 
 

 'מאזאלאיי', הלווין המונגולי הראשון שהגיע לחלל, נקרא כך אחר שמו של הדוב המונגולי המיוחד.
 (.3התשובה הנכונה היא )

5. Rebuilt  – בנתה מחדש 

Updated  – עדכנה 

Trained  – התאמנה 

Destroyed  – נהרסה 
 

 הוריקן.רכבת ההרים 'ברק' נפגעה לראשונה על ידי ברק, ולאחר מכן נהרסה על ידי 
 (.4התשובה הנכונה היא )

6. Solved  – פתור 

Dissolved  – )מעבר איטי בין תמונה לתמונה )בקולנוע ובטלוויזיה 

Unsolved  – לא פתור 

Resolved  –  נחוש 
 

 בסן פרנסיסקו נשאר לא פתור. 1939לאחר שנים של חקירות ומצוד, השימוט )ירידת קרון מהמסילה(  שאירע בשנת 
 (.3הנכונה היא )התשובה 



English Sentence completions 
 

 
71 

 
 

 ללימודי בגרויות ופסיכומטרי. simplexכל הזכויות שמורות למכון  ©
 ופסיכומטרי.ללימודי בגרויות  simplexתב ממכון בלא אישור מכ -ולם או חלקים מהםכ-אין להעתיק או להדפיס דפי עבודה אלה או קטעים מהם בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדם 

 

7. Executed  – הוצא להורג, בוצע  

Fixated  – מקובע 

Eased  – הוקל, הופג  

Pondered  – הרהר 
 

 המושל מין לינקה הוצא להורג לאחר שכשל במרד נגד אחיו המלך ביניה של מיאנמאר.

 (.1התשובה הנכונה היא )

8. Scent  – ריח 

Basin  – אגן 

Rot  – ריקבון 

Dynasty  – שושלת 
 

 נהר השינאנו הוא הנהר הארוך ביותר, ויש לו את אגן הניקוז השלישי בגודלו ביפן.
 (.2התשובה הנכונה היא )
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 4מקבץ 

1. Designed  –  עיצב 

lit –  הדליק 

Intercepted  –  ירט 

Wrotre  –  כתב 
 

 לפסי רכבת.הארכיטקט הנבלי רוברט לוגן עיצב את המעבורת הראשונה מפלדה, כאונייה שמותאמת 
 (.1התשובה הנכונה היא )

2. softened –  התרכך 

Sparked  –  נצץ 

Resigned  –  התפטר 

Forced  –  הוכרח 
 

 כחלק מחתונות סיניות, החתן עלול להיות מוכרח לבלוע ואסאבי חריף ותה מר לפני קבלת הכלה למשפחתה בבית. 
 (.4התשובה הנכונה היא )

3. Laugh  –  לצחוק 

Exit  –  לצאת 

Conquer  – לכבוש 

Bark  –  לנבוח 
 

 פעמים לדקה.  150קונהאונד הם כלבים מיוחדים שמסוגלים לנבוח 
 (.4התשובה הנכונה היא )

4. Education  –  השכלה 

Isolation  – בידוד 

Instruction  –  הדרכה 

Function  –  תפקיד, פעילות 
 

 רופא הילדים האמריקאי הוראס הודס גילה את תפקיד העיקרי של ויטמין די בשנתו הראשונה בבית ספר לרפואה. 
 (.4התשובה הנכונה היא )

5. Thanked  –  )הודה )למישהו 

Ruled  –  חקק, קבע 

Abandoned  –  החרים 

Bet  –  התערב 
 

 קבע בית המשפט העליון שזה חוקי לגרש מהגרים ללא משפט.  2016בשנת 
 (.2התשובה הנכונה היא )

6. Saved  –  שמור 

Mist  –  ערפל 

Native  –  מצוי, יליד 

Imported  –  מיובא 
 

 העץ 'השבור והרועש' שמקורו מצוי באוסטרליה, לא גדל בשום מקום אחר בעולם.
 (.3התשובה הנכונה היא )
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7. Warrant – צו מעצר 

Assault – תקיפה 

Institution – מוסד 

Journal – עת-כתב 
 

 בית הדין הפלילי הבינלאומי הוציא צו מעצר למנהיג לוב, מועמר קדאפי, והאשים אותו בפשעים נגד האנושות.

 (.1התשובה הנכונה היא )

8.  Condemns– להוקיע, לגנות 

 Commemorates– מנציח 

Compensates – מפצה, מתגמל 

Condones – לסלוח, לכפר 
 

 הפסטיבל הינדי של גאנגה דוסרה מנציח את הירידה של אלת הגנגס משמים לכדור הארץ.
 (.2התשובה הנכונה היא )

 5מקבץ 

1. Applause  – מחיאות כפים 

Clerk  – פקיד 

Recipe  – מתכון 

Host  – מארח 
 

 .1861הגבינה וייק פארמס עדיין משתמש במתכון משנת בעת שימוש באותם מרכיבים ומתודות, מייצר 
 (.3התשובה הנכונה היא )

2. Licensed  –  הרשה, אישר 

Signed  –  חתם 

Trapped  –  לכד, תפס 

Attached  –  קשור, מצורף 
 

 . 16השחקן הספרדי ניקי גרסייה חתם במועדון הכדורגל ריאל סוסיאדד כשהיה רק בן 
 (.2התשובה הנכונה היא )

3. Identity  –  זהות 

Trail  –  שביל 

Cycle  –  מחזור 

Attempt  –  נסיון, התנסות 
 

ההשקען והבנקאי פיטר וי סמית' יצר קשר עם האקרים רוסים בניסיון לא מוצלח לאתר מיליים אבודים ממערכת 
 המחשב של הילארי קלינטון. 

 (.4התשובה הנכונה היא )
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4. Deployed  – התפרס 

Bent  – עיקם 

Reigned  –  שלט, משל 

Restated  – ניסח מחדש 
 

 שנה.  40המלך דוד התנכ"י  שלט בממלכת ישראל 
 )(.3התשובה הנכונה היא 

5. Forgotten  –  נשכח 

Distinguished  –  מובחן 

Incorporated  –  נכלל, נאגד 

handled –  איחז, החזיק 
 

 העץ המנגרובי הצהוב מאוד דומה למנגרוב האינדיאני, אבל אפשר להבחין בין השניים כאשר משווים בין פירותיהם. 
 (.2התשובה הנכונה היא )

6. Error  –  טעות 

Crowd  –  קהל 

Anthem  –  המנון 

Entity   –  ישות, קיום 
 

שהולחנה על ידי מייקל נלבאלדיאן, ההמנון הלאומי של ארמניה הפך להיות שיר מחאה, לאחר שהיה מוחרם בעידן 
 הסובייטים. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

7. Lumberjacks  –  חוטבי עצים 

Pedestrians  –  הולכי רגל 

Representatives  –  נציגים 

Battalions  –  גדודים 
 

 הכביש בבטחה.  אתתפקידו של מעבר החצייה הינו לאפשר להולכי רגל לעבור 
 (.2התשובה הנכונה היא )

8. Agitated  –  נסער 

Conferred  –  התייעץ 

Propagated  – התרבה 

Exacavated  – נחפר 
 

ידי ארכיאולוגים, אך נהרסו מאוד על -על ר שהוא שריד מהעיר מאיה שלא נחפר'אל טמבלור' בגואטמלה הינו את
 ידי בוזזים. 

 (.4התשובה הנכונה היא )
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 6מקבץ 

1. Palaces  –  מקומות 

Quotes  –  ציטוטים 

Fabrics  – בדים 

Curtains  – וילון,מסך 
 

 עשוי מצמר של עז, קשמיר הוא אחד מהבדים היקרים ביותר ומשתמשים בו לצעיפים וסוודרים. 
 (.3היא ) התשובה הנכונה

2. Fabled  –  בדוי 

Built  –  בנה 

Grew  –  גדל 

Insulted  – בודד 
 

 הממציאן האנגלי פאול הודג' בנה את מנוע הקיטור הראשון בארה"ב. 
 (.2התשובה הנכונה היא )

3. Accurate  –  מדוייק 

Gigantic  –  עצום 

Clumsy  –  מגוחך 

Hollow  –  ריק, חלל 
 

 היא יותר מדוייקת.בניגוד לאומדן, ספירה 
 (.1התשובה הנכונה היא )

4. Indicated  –  הצביע, העיד 

Conducted  –  הוביל 

Pretended  –  העמיד פנים 

Relocated  –  שינה מיקום 
 

 , אלברט איינשטיין הוביל ניסוי, ובו הוכיח שאור הוא גם גל וגם פרקטי. 1905בשנת 
 (.2התשובה הנכונה היא )

5. Dam  – סכר 

Felony  –  פשע 

Consent  –  הסכם 

Glamour  – זוהר 
 

 לפני הכניסה לתהליכים רפואיים, מטופלים מחוייבים לחתום על הסכם, שמעיד על כך שהם מסכימים להליך זה. 
 (.3התשובה הנכונה היא )

6. Spelled  –  מכושפים 

Rooted  –  משורשים 

Overdone   –  עשויים יתר על המידה 

Rinsed  –  שטף 
 

 האירועיים היפניים מן המיתולוגיה של קוני יאזורי עלולים להיות מושרשים באירועים היסטוריים אמיתיים. 
 (.2התשובה הנכונה היא )


