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 -Vocabulary אוצר מילים

 

 research -מחקר                 Categories  -קבוצות 

 -Analysis ניתוח )מחקרי(  -Category קטגוריה

 -Criteria קריטריונים -Example דוגמא
 – Average ממוצע -Function תפקיד

 Estimate -להעריך -Issue נושא

 Experiment –ניסוי  -Reason סיבה
 Conclusion-מסקנה -Stage שלב

 -Expertמומחה -Topic נושא

 Factor-גורם Use -שימוש

 -Field תחוםשדה מחקר/ View -דעה

 -Figure מספר/ספרה -Way דרך

 -Findings ממצאים 

 -Inventionהמצאה _ onsumptionC -צרכנות
 -Interview ראיון -Boycott חרם

 -Majority רוב -Consumer צרכן

 -Methods שיטות -Manufacturer יצרן

  Participant-משתתף -Market שוק/לשווק

 -Percent אחוז -Shopper קונה

 -Process תהליך 

 -Questionnaire שאלון 

 -Reason סיבה 

 research -מחקר 
 -Researcher חוקר 

 -Reflect משקף 

 -Result תוצאה 

 -Solution פתרון 

 -Statistics סטטיסטיקה 

 -Study מחקר 

 -Survey שאלון 

 -Take part להשתתף 

 -Critics מבקרים 

 -Criticism ביקורת 
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 Medicine -רפואה                 The Writer…  -הכותב 

Defines-מגדיר Alternative-אלטרנטיבי 

Indicates-מציין Conventional- קונבנציונלי/רגיל   

Implies-מרמז Disease-מחלה 

Mentions-מזכיר Drugs-תרופה/סמים 

Points out-מציין Health-בריאות 

States-מציין Healthier- יותר בריא   

Suggests-מציע Ill/sick-חולה 

Says-אומר Illness-מחלה 

 Unhealthy-לא בריא 

 Patient-מטופל 

 Medicine-תרופה/רפואה 

 Remedy-תרופה 

Sport   - ספורט   

Athlete-ספורטאי  

Break records-לשבור שיאים  

Exercise-להתאמן  

Jogging-ריצה קלה  

Set records-לקבוע שיאים  

Work-out-להתעמל  
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 imeT -זמן                orkW  -עבודה 

 להרוויח כסף/כסף מהעב'
Earn/earnings- 

 -After אחרי

Employee- Age עובד -עידן/תקופה     
 -Ago לפני -Employer מעסיק

 -Ancient עתיק -Commute לנסוע בקביעות לעב'
 'לעב האדם הנוסע בקביעות

Commuter- 
 -Adolescence גיל ההתבגרות

 -Annually כל שנה -Files תיקים

 -Before לפני -Income הכנסה

 -Century מאה )שנה( -Plant מפעל

 -Decade עשור -Provide לספק

 -During במשך -Productive יצרני, יעיל בעבודה

 -Full time משרה מלאה -Salary משכורת

 -Future עתיד -Organization אירגון

 -Now עכשיו -Firm חברה

 -Part time משרה חלקית -Cost עלות, מחיר

 -Past עבר -Pay תשלום/לשלם

 -Yearly כל השנה 

 -Previous הקודם Environment  -סביבה 

 -Recycling מיחזור -Environment סביבה

 -Present הווה -Population היסיולוכא

 -Permanent קבוע -Pollution זיהום

 -Period תקופה -Climate אקלים

 -Recent אחרון/אחרונה 

 -Recently לאחרונה 

 -Temporaryזמני oodF  -אוכל 

  -Diet יומיתפריט 

  -Nutrition תזונה

  -Nutritious מזין
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 phrases/Expressions  -ביטויים 

 -Better than יותר טוב מאשר

 -Break records לשבור שיאים

 -Common sense הגיון /שכל ישר

 -Deal with  להתמודד עם 

 -Find out לגלות

 -Get to know להכיר

 -Have no אין

 -In common במשותף

 -In fact למעשה

 – In order to במטרה ל..

 -Instead of במקום

 -Known as ידוע כ..

 -Look for לחפש

 -Pay attention לשים לב

 -Point out לציין

 -Senior citizens פנסיונרים

 -Set records לקבוע שיאים

 – There isn't  - There is        אינו /                ישנו     
 -There are-              There aren't  ישנם/             אינם
 -Run out of אזל, נגמר

 -Small talk שיחת חולין

  -Soft drink משקה קל

 -Take care לדאוג/לטפל

 -Take advantage לנצל

 -Take part להשתתף

 -Take place להתרחש

 -Used to לעשות )בעבר(נהגתי 

 -Wake-up להתעורר/התעוררות

 -World wide = all over the world בכל העולם

 


