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NOUNS 
Degree    - רמה, תואר 

Variety   - מגוון 

Diversity   - מגוון 

Amount   -כמות 

Impact   -השפעה 

Injury   - פציעה 

Lack   - מחסור 

Bill   -חשבון 

Economy   - כלכלה 

Science   -מדען  Scientist  -מדע 

Research מחקר -  Researcher  חוקר -  

Survey   - סקר 

Increase עלייה-  

Decrease ירידה -  

Invention   -המצאה 

Advice   - עצה 

Pressure לחץ -  

Requirement דרישה-  

Income   - הכנסה 

Achievement   - הישג 

Communication תקשורת -  

Entertainment בידור -  

Average   -ממוצע 

Cause/ Factor גורם-  

Medicine   - רפואה, תרופה 

Health   -בריאות 

Event   - אירוע 

Invitation   - הזמנה

Authority   - סמכות, רשות 

Advantage/ Disadvantage   -יתרון / חיסרון  

Majority   -רוב 

Minority   -מיעוט 

Equipment   -ציוד 

Culture   - תרבות 

Recommendation המלצה -  

Outcome   -תוצאה 

Language שפה -  

Experience חוויה -  

Experiment   - ניסוי 

Background   -רקע 

Skill   - מיומנות 

Quality   - איכות, תכונה 

Equality   -שוויון 

Quantity   - כמות 

Type   -סוג 

Species זנים -  

Military   - צבא, צבאי 

Destination   - יעד  

Performance   - ביצוע, הופעה  

Device   -מכשיר  

Force   - כוח  

Contribution   -תרומה 

Donation   -תרופה (כספית) 

Pattern   -תבנית, דפוס 

Passengers נוסעים -  

Market   - שוק 

Period   -תקופה 

Transport   -תחבורה 

Comparison השוואה -  

Century   - מאה 

Decade   - עשור  

Import/ Export   - יבוא/ יצוא  

Education   - ך חינו 

Population   -אוכלוסייה  

Phenomenon   -תופעה  

Community   - קהילה 

Trade   - מסחר  
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Development   -התפתחות  

Advance   - קידמה  

Progress התקדמות -  

Aim/ Target/ Purpose/ Goal  מטרה -  

Expenses   -הוצאות  

Source   -מקור 

Resource משאב -  

Investigation   - חקירה  

Company   - חברה  

Location   - מיקום  

Crowd   - קהל  

Critics   -מבקרים  

Access   - גישה  

Process   -תהליך  

Approach/ Attitude   - גישה  

Operation   -מבצע, ניתוח  

Nutrition   -תזונה  

Organization   - ארגון  

Welfare   - רווחה 

Adult   -מבוגר  

Environment   - סביבה   

Exhibition   - תצוגה  

Space   -חלל  

Profession   -מקצוע  

Method   -שיטה  

Condition   - תנאי, מצב  

Situation   -תנאי, מצב  

Topic/Issue   - נושא 

Means   -אמצעים 

Behavior   -התנהגות 

Gene   -גן  

Cell   - תא  

Benefit   -תועלת, יתרון  

Attempt   - ניסיון  

Institution   - מוסד  

Revolution   -מהפכה  

Gap   - ער פ 

Impression   - רושם  

Concern   - דאגה  

Environment/ Surrounding   -סביבה  

Findings   - ממצאים  

Conclusion   - מסקנה  

Service   -שירות  

 

VERBS 
To prevent   -למנוע  

To avoid   - להימנע 

To aim   - לכוון 

To promote   -לקדם 

To breathe לנשום -  

To measure למדוד-  

To examine לבחון -  

To prepare להכין -  

To prefer   - להעדיף 

To cause לגרום-  

To apply   -ליישם, להגיש בקשה 

To effect   - להשפיע 

To provide   - להוכיח 

To publish   -לפרסם 

To suffer   -לסבול 

To improve   - לשפר 

To compare להשוות -  

To disturb/ interrupt להפריע -  

To discover   -לגלות 

To explore   -לחקור 

To conduct   - לערוך 

To insist   - להתעקש 

To receive   -לקבל 
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To reduce   -להפחית 

To translate לתרגם -  

To reach   -להגיע ל.. 

To exchange להחליף -  

To replace   -להחליף 

To divide   -לחלק 

To compensate לפצות -  

To create   - ליצור 

To inspire   - לתת השראה 

To agree To disagree  - להסכים    -להתנגד  

To relate   - להתייחס 

To present להציג -  

To represent לייצג-  

To enforce   - לאכוף 

To criticize   -לבקר 

To reject   -לדחות 

To object   - להתנגד 

To locate   -לאתר 

To emphasize להדגיש-  

To enrich   - להעשיר 

To determine לקבוע -  

To establish לייסד, להקים, לכונן -  

To consider   -להחשיב 

To identify   - לזהות 

To appeal/ attract למשוך-  

To broadcast לשדר -  

To concentrate להתרכז-  

To fulfill   - להגשים, למלא 

To add   - להוסיף 

To gain   -לקבל, להשיג, להרוויח 

To collect   -לאסוף 

To manage להסתדר, לנהל -  

To participate להשתתף -  

To design   -לעצב 

To stimulate   -לגרות 

To suggest להציע -  

To predict   - לחזות 

To describe לתאר -  

To guide   -להדריך 

To encourage לעודד -  

To serve   - לשרת  

To respond להגיב -  

To justify   - להצדיק 

To discourage   - למנוע להניא, 

To satisfy   -לספק 

To challenge לאתגר -  

To volunteer   - להתנדב 

To compete להתחרות-  

To allow   -לאפשר 

To enable לאפשר -  

To produce   -לייצר 

To establish לייסד -  

To recognize לזהות -  

To adopt   -לאמץ 

To consume לצרוך-  

To design   –לעצב 

 

 ביטויים חשובים
In favor of   -בעד  

Role model   - מודל לחיקוי 

Rather than מאשר -  

By nature   -באופן טבעי 

Well equipped   -מצויד היטב 

Current affairs   -אקטואליה 

Box- office hit   -סרט שובר קופות 

Can/ Can’t afford (לא) להרשות מבחינה כלכלית-  

Long-run, Short-run טווח ארוך / קצר-  
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To face reality/ The truth / להתמודד עם המציאות
  - האמת 

Is considered/ Is thought To be נחשב-  

Middle-age   - אמצע החיים 

To go further   - להתקדם 

Whether… or   - אם כן... או לא 

Running out of  נגמר, אזל -  

Updated   - מעודכן 

Outdated   - מיושן 

Related Toקשור ל -  

A great deal הרבה -  

Regarding   - בקשר ל   

Regardless בלי קשר ל-  

In common   - במשותף 

Likely to   -נוטה ל 

 

ADJECTIVES AND ADVERBS 
Common   -שכיח, נפוץ 

Major   -עיקרי 

Minor   -משני 

Permanent   -קבוע  

Temporary   - זמני  

Extreme   - קיצוני  

Moderate   -מתון  

Currently   - כרגע 

Constantly   -באופן תמידי  

Obviously   - ברור מאליו  

Mutual   -הדדי  

Educational   - חינוכי  

Medical   - רפואי  

Profitable   - רווחי  

Urban   - עירוני  

Rural   - כפרי  

Significant   -משמעותי, חשוב  

Essential   -חיוני, חשוב  

Various/ Diverse   –מגוון  

Scientific  מדעי-  

 

  


