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מילון- מילונית

במהלך השיעורים ובמבחנים משתמשות התלמידות במילון או מילונית אלקטרונית- כל אחת לפי
בחירתה. המילון האלקטרוני מהיר יותר לשימוש אך נוטה להתקלקל בזמנים לא צפויים- נא קחו

זאת בחשבון!

:להלן רשימת המילונים הרגילים והאלקטרונים המותרים לשימוש
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תלמידות הזקוקות להקראת שאלון מתבקשות לרכוש גם קבצי הקראה של הספר. (יש להזמין
ישירות מן ההוצאה לאור ) הדבר חשוב במיוחד לספר התרגול.

ספרי לימוד

בהמשךר'–חובהקיץ מטלותיחידות:1:5אהקבצות

1.   Literature for 5 points- option 2 (טורקיז) -ecb CLASSOOS בקלסוס

לא כלולים בפרויקט השאלת ספרים ויש לרכוש:

2. Gateway to module E / )ECB ספ(הוצאתעבודהחוברת

למעלהר'–לשימושהמאושריםמילוניתאומילון   .3

4. Expand II- שעברהמשנהעבודהחוברת

  



–חובהקיץמטלות:ויונה)עטרהשל(יחידות4:ב'ו-2אהקבצות
ר' בהמשך

1.Focus–ecb  ספרCLASSOOSבקלסוס
2.Literature program for 4 points- option 2- uppבקלסוסCLASSOOS

לא כלולים בפרוייקט השאלת ספרים ויש לרכוש:
3.Gateway to Modules A and Cעבודהחוברת
Highשעברה:משנההמיליםאוצרחוברת.4 Jump-אוExpand II
מילון או מילונית המאושרים לשימוש – ר' למעלה.5

:  מטלות קיץ חובה – ר' בהמשךדוברות

1.  Literature for 5 Points- Option 2 / ECB בקלסוסCLASSOOS

לא כלולים בפרויקט השאלת ספרים ויש לרכוש   :

Gatewayעבודהחוברת.2 to module Eהוצאתecb

למעלהר'–לשימושהמאושריםמילוניתאומילון  .3

                

מטלות קיץ חובה: ציון המטלה יכלל בתעודה!

1אלהקבצותקיץמטלות

Expand 2 -Do chapters 9,10,11,12,13 (page 45-70) and learn the
vocabulary. In the first week of the new school year there will be a quiz on all the
vocabulary. This grade will be included in the first semester of next year.

Expandבספר13,12,11,10,9פרקיםלסייםעליך.1 יערךמילים.האוצראתוללמוד2
בוחן בשבוע הראשון של הלימודים. ציון הבוחן ייכלל בתעודה בסמסטר הראשון.

Use these quizlets to help you learn the words:
UNIT 9
https://quizlet.com/658761359/expand-ii-unit-9-flash-cards/
UNIT 10
https://quizlet.com/_bn3oqb?x=1qqt&i=j001v
UNIT 11
https://quizlet.com/_bn3pjl?x=1qqt&i=j001v
UNIT 12
https://quizlet.com/_bn3qf3?x=1qqt&i=j001v
UNIT 13
https://quizlet.com/_bpg5ll?x=1qqt&i=j001v

https://quizlet.com/658761359/expand-ii-unit-9-flash-cards/
https://quizlet.com/_bn3oqb?x=1qqt&i=j001v
https://quizlet.com/_bn3pjl?x=1qqt&i=j001v
https://quizlet.com/_bn3qf3?x=1qqt&i=j001v
https://quizlet.com/_bpg5ll?x=1qqt&i=j001v


עטרה)(של2אלהקבצהחובהקיץמטלת

Expandבחוברת9,10,11יחידותאתלעשותעליכן.1 2.
,V1(עברבזמןדופןיוצאיפעליםעללחזורעליכן.2 V2.(

היכנסונפוצים.דופןיוצאיפעלים30שלרשימהישהבאבקישור
ברשימה.המופיעיםהפעלים30אתולמדולקישור

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

9-11מיחידותהמיליםכלעלבוחןיערךהבאההשנהבתחילת.3
והפעלים יוצאי הדופן.

:Quizletבהבאיםהקישוריםמתוךהמיליםאתללמודכדאיהבוחןלקראת.4

UNIT 9
https://quizlet.com/658761359/expand-ii-unit-9-flash-cards/
UNIT 10
https://quizlet.com/_bn3oqb?x=1qqt&i=j001v
UNIT 11
https://quizlet.com/_bn3pjl?x=1qqt&i=j001v

מטלת קיץ חובה להקבצה של המורה יונה

Highבספר5,6יחידותלעשותיש.1 Jump.
כלומר:1-6ביחידותהמיליםעלבוחןיערךהבאהשנהבתחילת.2

המילים שלמדנו השנה וגם מה שתלמדו לבד בחופש.
ציון הבוחן ייכלל בתעודה. 

Summer task for English speakers -

1) STUDY VOCABULARY. In the first week of the new school year there will be
a quiz on the following words below. This grade will be included in the first
semester of next year.

Quizlets to help you learn the words:
UNIT 9
https://quizlet.com/658761359/expand-ii-unit-9-flash-cards/
UNIT 10
https://quizlet.com/_bn3oqb?x=1qqt&i=j001v
UNIT 11
https://quizlet.com/_bn3pjl?x=1qqt&i=j001v
UNIT 12

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/658761359/expand-ii-unit-9-flash-cards/
https://quizlet.com/_bn3oqb?x=1qqt&i=j001v
https://quizlet.com/_bn3pjl?x=1qqt&i=j001v
https://quizlet.com/658761359/expand-ii-unit-9-flash-cards/
https://quizlet.com/_bn3oqb?x=1qqt&i=j001v
https://quizlet.com/_bn3pjl?x=1qqt&i=j001v


https://quizlet.com/_bn3qf3?x=1qqt&i=j001v
UNIT 13
https://quizlet.com/_bpg5ll?x=1qqt&i=j001v

2) Read a book of at least 150 pages and answer FOUR of the following

questions.

Submit your book report the first week of school.
Your grade will be part of the bagrut examination.

 Answer FOUR of the questions below.

1) Which genre is the book? (literary fiction, romance, detective novel, thriller,
historical fiction/romance, science fiction, fantasy, etc.) Why did you choose this
genre? What do you like about it?

2) Describe the high point or the climax of the story:

3) Describe the protagonist. Was she/he someone that you could admire or relate
to?  Explain.

4) Describe the antagonist or villain. What were your thoughts or feelings about this
character as you read the story?

5)  What can you learn from this book?

6) What were your thoughts or feelings upon finishing the last chapter?

7) Would you recommend this book to your classmates? Why or why not?

https://quizlet.com/_bn3qf3?x=1qqt&i=j001v
https://quizlet.com/_bpg5ll?x=1qqt&i=j001v

