
בס"ד

כיתות חרשימת ספרי לימוד באנגלית "אולפנת אורות מודיעין" , 
2023תשפ"גאנגלית

עולות לכיתה ח'
:1א'להקבצותחובהקיץמשימות

הבאה.השנהבתחילתולהגישםהשנהבושלמדתןהאנסיניםבספר14-20פרקיםלסיים.1
הציון ייכלל במחצית א'.

 
,V1דופןיוצאפעליםעללחזורחובה.2 V2הבא:בקישור

https://quizlet.com/301712541/most-common-irregular-verbs-flash-cards/

בוחן על הפעלים יערך בתחילת שנה הבאה.

הקיץ:לחזור על החומר הנלמד במהלך חופשת הקיץ בעזרת חוברתרצוי.3
SUMMER ENGLISH FOR GRADE 7 ECB

:2א'להקבצהחובהקיץמשימות

Bandספרעללעבודעליך.1 Aid .13-17פרקיםולסיים1

בוחן על המילים יערך בתחילת השנה.
https://quizlet.com/706176066/band-aid-1-unit-13-p-90-flash-cards/

https://quizlet.com/706178039/band-aid-1-u-nit-13-vocabulary-for-listaning-p-94-flash-cards/

https://quizlet.com/706178788/band-aid-1-unit-14-p-97-flash-cards/

https://quizlet.com/706180396/band-aid-1-unit-14-vocabulary-for-listening-p-102-flash-cards/

https://quizlet.com/706181067/band-aid-1-unit-15-p-104-flash-cards/

https://quizlet.com/706182976/band-aid-15-vocabulary-for-listening-p-110-flash-cards/

https://quizlet.com/706184093/band-aid-1-unit-16-p-112-flash-cards/

https://quizlet.com/706185262/band-aid-1-unit-16-vocabulary-for-listening-p-117-flash-cards/

https://quizlet.com/706186000/band-aid-1-unit-17-p-120-flash-cards/

https://quizlet.com/706187431/band-aid-1-unit-17vocabulary-for-listening-p-125-flash-cards/

חוברת הקיץ:לחזור על החומר הנלמד במהלך חופשת הקיץ בעזרתרצוי

SUMMER ENGLISH FOR GRADE 7 ECB

משימות קיץ חובה להקבצה ב' :
Lexicalבספר8-11פרקיםאתלסיים.1 BAND AID שנה.בתחילתהספראתלמורהלהגיש.1
יהיה בוחןללמוד את כל המילים מפרקים אלו (כולל המילים של קטעי השמיעה),.2

בתחילת שנה על המילים בפרקים אלו.
https://quizlet.com/_b741qk?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/_b740zu?x=1jqt&i=3zc53b

https://quizlet.com/301712541/most-common-irregular-verbs-flash-cards/
https://quizlet.com/706176066/band-aid-1-unit-13-p-90-flash-cards/
https://quizlet.com/706178039/band-aid-1-u-nit-13-vocabulary-for-listaning-p-94-flash-cards/
https://quizlet.com/706178788/band-aid-1-unit-14-p-97-flash-cards/
https://quizlet.com/706180396/band-aid-1-unit-14-vocabulary-for-listening-p-102-flash-cards/
https://quizlet.com/706181067/band-aid-1-unit-15-p-104-flash-cards/
https://quizlet.com/706182976/band-aid-15-vocabulary-for-listening-p-110-flash-cards/
https://quizlet.com/706184093/band-aid-1-unit-16-p-112-flash-cards/
https://quizlet.com/706185262/band-aid-1-unit-16-vocabulary-for-listening-p-117-flash-cards/
https://quizlet.com/706186000/band-aid-1-unit-17-p-120-flash-cards/
https://quizlet.com/706187431/band-aid-1-unit-17vocabulary-for-listening-p-125-flash-cards/
https://quizlet.com/_b741qk?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/_b740zu?x=1jqt&i=3zc53b
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https://quizlet.com/_b8h1ys?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/_blwdab?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/_b01euw?x=1jqt&i=3zc53b

משימות קיץ חובה לדוברות אנגלית:
Summer Book Assignment

● Read a book, which you did not read for a book report this year, over the course of the
summer. 

● Write the name of the book, the author, the number of pages and your name. 
● Write your own summary (a paragraph 50-100 words) of your book (not copied). Include

the story's theme, setting and a brief description of the plot and characters.
● Add a recommendation, would you recommend this book to your peers? Why or why

not? 

https://quizlet.com/_b8h1ys?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/_blwdab?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/_b01euw?x=1jqt&i=3zc53b


בס"ד

אנגלית 
ספרי לימוד לעולות לכיתה ח':

:1א'הקבצה
1. New Directions Plus - book and practice book   ECB הוצאת 
2. Unseens Practice 3 (ECB) ( ספריםהשאלתמפרויקטחלקלאבנפרד,לרכושיש )
3. Leap Forward - By Avishag Dei and Liora Arnon (Reach Higher)

תיתכן רכישה מרוכזת בתחילת שנה, נעדכן בהמשך.
4. למטהאפשרויותראומילונית-אומילון

:2א'הקבצה
1. Here and Now -book and practice book   ECB הוצאת 
2. High Jump Band 1 (Reach Higher) . נעדכןשנה,בתחילתמרוכזתרכישהתיתכן

בהמשך
3. Unseens Practice 2 (ECB) ( השאלתמפרויקטחלקלאבנפרד,לרכושיש

(ספרים
4. למטהאפשרויותראומילונית-אומילון

 

הקבצה ב':
1. Entry Point 3 UPP
2. Band Aid 1 ( שעברהמשנה )
3. Band Aid 2
4. למטהאפשרויותראומילונית-אומילון

:דוברות אנגלית
1. HMH Into Literature Student Ed GR 07
2. Even More Unseens 5   ( ספריםהשאלתמפרויקטחלקלאבנפרד,לרכושיש )
3. The Giver by Lois Lowry (provided by the school, not to be read over the summer)
4. למטהאפשרויותראומילונית-אומילון

ההקבצותכלעבורמילוניתאומילון
רכשתןכבראםשובלרכושצורךאיןשעברה.בשנהמילוניתאומילוןלקנותנדרשתן
שעברהבשנה .
)2014(הופמןי'/ אנגלי-עבריאנגלי,-עבריהאוניברסליהמילוןאו:●

Hoffman, Y. (2014). The Universal English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary

 
)2003(לאורהוצאהכהןלוני-קרנרמןהוצאת/אנגלי-אנגלי-עבריאוקספורדמילוןאו:●

Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary

)2012(זילברמןש'/עברי-אנגליאנגלי-עברי,—החדשהמקיףהמילוןאו:●

Zilberman, S. (2012). The New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary

 מומלץכהן-לוני–XF-7דגם-אוקספורדמילונית:או:●


