
בס"ד

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

לעולות לכיתה ט'

1א'להקבצותחובהקיץמטלות

Highבספר18,17,16,15פרקיםאתלסייםעליכן.1 Jump.שלהראשוןבשבועהמיליםעלבוחןיערך
הציון ייכלל במחצית א'.הלימודים.

,V1דופןיוצאפעליםעללחזורחובה.2 V2 
https://quizlet.com/301712541/most-common-irregular-verbs-flash-cards/?new

הקיץ:לחזור על החומר הנלמד במהלך חופשת הקיץ בעזרת חוברתרצוי.3
SUMMER ENGLISH FOR GRADE 8 ECB

2א'להקבצהחובהקיץמטלות

Highבספר9,8,7פרקיםאתלסייםעליכן.1 Jump.שלהראשוןבשבועהמיליםעלבוחןיערך
הציון ייכלל במחצית א'.הלימודים.

,V1דופןיוצאפעליםעללחזורחובה.2 V2 
https://quizlet.com/301712541/most-common-irregular-verbs-flash-cards/?new

מטלות קיץ חובה להקבצה ב' (בריינה)

Lexicalבספר14-17פרקיםאתלסיים.1 BAND AID שנה.בתחילתהספראתלהגיש.1
יהיה בוחןללמוד את כל המילים מפרקים אלו (כולל המילים של קטעי השמיעה),.2

בתחילת שנה על המילים בפרקים אלו.
https://quizlet.com/_bofv1g?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/_bofwsr?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/_bofz4t?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/_bofz4t?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/_bog0ls?x=1jqt&i=3zc53b

,V1דופןיוצאפעליםעללחזורחובה.3 V2 
https://quizlet.com/301712541/most-common-irregular-verbs-flash-cards/?new

Englishאנגליתלדוברותחובהקיץמטלת Speakers Completing
8thgrade

Read one book of your choice. (At least 150 pages)

(approximately 120-150 words)

A. Write a book review of one book. Include the title, author, number of pages and
explain whether you recommend the book and what makes it worth reading.

B. What is the conflict? Is it an external or internal conflict? How is it resolved? What is
the climax of the book?

https://quizlet.com/301712541/most-common-irregular-verbs-flash-cards/?new
https://quizlet.com/301712541/most-common-irregular-verbs-flash-cards/?new
https://quizlet.com/_bofv1g?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/_bofwsr?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/_bofz4t?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/_bofz4t?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/_bog0ls?x=1jqt&i=3zc53b
https://quizlet.com/301712541/most-common-irregular-verbs-flash-cards/?new


בס"ד

ספרי לימוד באנגלית לעולות לכיתה ט
: 1אהקבצה

1. Imagine – book and practice book ECB הוצאת    
2. Leap Forward - (Reach Higher) בהמשךנעדכןשנה,בתחילתמרוכזתרכישהתיתכן
3. Even More Unseens 5 -ECB ( הספריםהשאלתמפרויקטחלקלאבנפרד,לרכושיש )                  
4. למטהאפשרויותראו-מילוניתאומילון

: 2אהקבצה
1. Heads Up – book and practice book ECB הוצאת    
2. High Jump - (Reach Higher) שעברהמשנה
3. ECB Unseens 3 -ECB    ( הספריםהשאלתמפרויקטחלקלאבנפרד,לרכושיש )                     
4. למטהאפשרויותראו-מילוניתאומילון

:הקבצה ב
1. Join Us – book and practice book ECB הוצאת    
2. High Jump - (Reach Higher) בהמשךנעדכןשנה,בתחילתמרוכזתרכישהתיתכן
3. ECB Unseens 2 -ECB  ( הספריםהשאלתמפרויקטחלקלאבנפרד,לרכושיש )                     
4. למטהאפשרויותראו-מילוניתאומילון

דוברות אנגלית:
1. HMH Into Literature Student Ed GR 07 - from last year
2. ECB Unseens 5 -ECB    ( שעברהמשנה )                     
3. Roll of Thunder, Hear My Cry by Mildred Delois Taylor (This can be purchased on Book

Depository. Not to be read over the summer)

4. למטהאפשרויותראו-מילוניתאומילון

ההקבצותכלעבורמילוניתאומילון
רכשתןכבראםשובלרכושצורךאיןשעברה.בשנהמילוניתאומילוןלקנותנדרשתן
שעברהבשנה .
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