
  ספרי לימוד ומטלות קיץ באנגלית לתלמידות העולות לכיתה יא'

 2022-2023   תשפ"ג

  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:

  ) 2014   (  הופמן  י'  /  אנגלי-עברי  אנגלי,  -  עברי  האוניברסלי  המילון  . 1 

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

  או:   מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי / הוצאת קרנרמן - לוני כהן הוצאה לאור
)   2003 (   Kernerman,  Lonnie  Kahn.  (2003).  Oxford  English-English-Hebrew 

 Student's  Dictionary 

  ) 2012   (  זילברמן  ש'  /  עברי-אנגלי  אנגלי-עברי,  —  החדש  המקיף  המילון  או:

  כהן  לוני  – XF-7   דגם  -  אוקספורד  מילונית  . 2 

  תלמידות הזקוקות להקראת שאלון מתבקשות לרכוש גם את קבצי ההקראה
  של הספר. (נתן להזמין ישירות מן ההוצאה לאור ) הדבר חשוב במיוחד

  לספר התרגול.

  ספרי לימוד

  בהמשך  ר'  –  חובה  קיץ  מטלת  : 1   א'  הקבצות

 1 .   Literature  for  5  Points  option  2-  ecb שעברה  משנה  
 2 .   The  Wave  by  Morton  Rhue השנה  סוף  לקראת  ילמד  

  לא כלולים בפרוייקט השאלת ספרים

 1.  Gateway  to  Module  E-  ecb שעברה  משנה  
 2.  Expand  2 שעברה  משנה  



  לשימוש  מאושרים  מילונית  או  מילון  למעלה  ר' .3 

  בהמשך  ר'  –  חובה  קיץ  מטלת  )  רעות  של  ( 2   א-  הקבצה

 1.  Literature  for  4  Points  option  2  /  UPP שעברה  משנה  

  לא כלולים בפרוייקט השאלת ספרים ויש לרכוש:
 2.  Gateway to Module C- ecb 
 3.  Expand  2 שעברה  משנה  
  למעלה  ר'  –  לשימוש  המאושרים  מילונית  או  מילון .4 

  ) מטלת קיץ חובה – ר' בהמשך  של יונה  הקבצה ב'  (

 1.  Literature  for  4  Points  /  UPP שעבר  משנה  

  לא כלולים בפרוייקט השאלת ספרים ויש לרכוש:
 2.  Revised  Mastering  Module  C-  ecb- שעברה  משנה  
 3.  Expand  2 שעברה  משנה  
  למעלה  ר'  –  לשימוש  המאושרים  מילונית  או  מילון .4 

  מטלות קיץ חובה – ר' בהמשך  דוברות:

 1.  Literature  for  5  Points  -  option  2/  ECB שעברה  משנה  

 2.      The Wave by Morton  Rhue 

  לא כלולים בפרייקט השאלת ספרים ויש לקנות:

 3.      Exam practice for Module G  / ecb 

  למעלה  ר'  –  לשימוש  המאושרים  מילונית  או  מילון .4 

  מטלות קיץ חובה לתלמידות העולות לכתה יא':

  ציון המטלה יכלל בתעודה ובציון ההגשה לבגרות!

  - 1   א  להקבצות  קיץ  מטלת



 1.  Read a book in English. (at least 100 pages). There will be a book 
 report in the first week of next year. 

 .   בעבר  קריאה  דוח  עליהם  שנעשה  או  סדרה  או  סרט  עליהם  שנעשה  ספרים  יתקבלו  לא

 2.  VOCABULARY 
  השנה  האחרון  המבחן  של  המילים  אוצר  על  תיבחנו  הבאה  שנה  בתחילת

 :   יא  כתה  של  המילים  אוצר  את  ללמוד  להתחיל  עליכן  ובנוסף

 i)  Expand II pages 141-153, units 1,2,3,4,5 at the end of the book . 
 :   הבא  בקוויזלט  לתרגל  ניתן  השנה  עליהם  שנבחנתן  המילים  את

 https://quizlet.com/697592422/expand-3-units-1-5-flash-cards/?x=1qqt 

 ii) המילים  אוצר  לבוחן  בקיץ  ללמוד  עליכן  משמעותן  שאת  נוספות  מילים  להלן  
 :   השנה  בראשית  שיתקיים

 WORD/ PHRASE 
 PART OF 
 SPEECH  HEBREW מהמשפחה  מילים  

 PART OF 
 SPEECH  HEBREW 

 addi�on  n תוספת   addi�onal  adj נוסף  

 advance  n ,התקדמות  
  קידום

 IN ADVANCE מראש  

 advanced  adj -מתקדם  
  גבוהה,  ברמה
  מודרני

 adver�sing  n פרסום  

 approach  v, n אל-  לגשת  
  גישה

 average  adj ,רגיל  ממוצע   on average -בממוצע  
  כלל  בדרך

 be responsible for 
 sth/doing sth 

 v, n אחראי  להיות  
  ל

 STH= 
 SOMETHING 

 characteris�c  N ,מאפיין  תכונה   characterize  v לאפיין  

 claim  V,N טענה  -  לטעון  

 concern  v ל-  להתייחס  
  לדאוג

 concerned  adj 
 prep 

  מודאג

 conduct a research  v מחקר  לערוך  

 current  adj -עדכני  נוכחי   currently  adv -כיום  כרגע  

https://quizlet.com/697592422/expand-3-units-1-5-flash-cards/?x=1qqt


 decrease  v, n להפחית  
  לצמצם-
  התמעט,

  הצטמצם-
  במספר  ירידה

 nevertheless  adv כן-  פי  על  אף  
  זאת  למרות

 feature  n תכונה  מאפיין   feature film  adj באורך  סרט  
  מלא

 finding/findings  n -ממצא  
  ממצאים

 gain  v, n להרוויח  -  
  יתרון  רווח,

 illness  n מחלה   - 
 disease 

 knowledge  n מודעות  -  ידע  

 means  n -אמצעי  
 =   משאבים
 method 

 objec�ve  n  aim, 
 purpose = 
  מטרה

 occasional  adj -מזדמן  מקרי   occasionally  adv פעם-  מדי  
  לפעמים

 on the one hand ... 
 on the other hand 

  אחד-  מצד
  שני  מצד

 perform  v -לעשות  לבצע   performance  n בפני  הופעה  
  קהל

 pollu�on  n זיהום   pollute  v לזהם  

 prevent  v למנוע   preven�on  n מניעה  

 proof  n הוכחה   prove-  v טענה  להוכיח  

 ques�onnaire  n שאלון  

 react  v להגיב   reac�on  N תגובה  

 recommend  v להמליץ   recommenda� 
 on 

 N המלצה  



 recycle  v למחזר  

 rely on על  להסתמך  

 request  n, v -בקשה  לבקש  

 respond,  V להגיב   response  N תגובה  

 take advantage of  V לנצל  

 treatment  n יחס  -  טיפול   treat  V ב-  לטפל  
 -   ל  להתייחס

 unfortunately  adv המזל  לרוע   unfortunate  adj מזל-  חסר  
  מצער

 unique  adj יחודי  

 united  adj מאוחד   unite  v לאחד  

 universe  n -עולם  יקום   universal  adj עולמי  כלל  -  
  אוניברסלי

 unknown  adj ידוע  לא  

 worthwhile  adj ערך  בעל   worthess  adj. ערך  חסר  

 would +V1  v עתיד  צורת  
  עבר  במשפטי

  אנו מזכירים שאוצר המילים נדרש להתמודדות עם הבגרות בשנה הבאה
  שבה לא יתאפשר השימוש במילון.

  אוצר מילים רחב יאפשר לכן להצליח בבגרות בכיתות יא - יב.

  רעות-  יח"ל- 4   להקבצת  קיץ  מטלות

  בכתה  תערך  הספר  על  מטלה  .  עמודים 80   לפחות  של  באנגלית  ספר  לקרוא  עליכן  . 1 
  בתחילת שנת הלימודים הבאה.

  לא יתקבלו ספרים שיש עליהם סרט או סדרה.
  יש ללמוד את המילים הבאות לבוחן שיערך בשבוע הראשון בשנה"ל הבאה:  . 2 

 Expand  II:  Groups1-10   חוברת  מתוך

 https://quizlet.com/_ahrb5t?x=1jqt&i=1cp9fb 

https://quizlet.com/_ahrb5t?x=1jqt&i=1cp9fb


 https://quizlet.com/662690005/expand-2-units-2-3-flash-cards/ 

 https://quizlet.com/363726424/band-2-group-4-flash-cards/ 

 https://quizlet.com/677066279/expand-2-groups-5-and-6-flash-cards/?x=1qqt 

 https://quizlet.com/685443942/expand-ii-units-7-8-flash-cards/?new 

 https://quizlet.com/658761359/expand-ii-unit-9-flash-cards/ 

 https://quizlet.com/658761523/expand-ii-unit-10-flash-cards/ 

  מטלה להקבצה של המורה יונה :

  / Expand  II   בספר 1-7   יחידות  למדנו  השנה
  . 39-54   בעמודים 8-9-10   יחידות  החופש:  במהלך  נוספות  יחידות  לעשות  עליכן
  לבגרות.  הגשה  ובציון  בתעודה  ויכלל  השנה  בתחילת  יערך 1-10   ביחידות  המילים  על  מבחן

  אוצר מילים חשוב מאוד להצלחה בבגרות באנגלית - בכתה יב' תעשו מבחן בגרות ללא שימוש
  במילון ולכן עליכן להעשיר את אוצר המילים שלכן עד אז.

  מומלץ לתרגל בקוויזלט. קישורים ישלחו בקבוצת הווטסאפ.

  עבודת קיץ לדוברות

 English  Speakers  -  Sivia's  group 
 1.  Read The Wave by  Morton  Rhue. You will be tested  on it at the 

 beginning of next school year. 
 2.  Review the vocabulary studied this year (See  link).  There will 

 be a quiz in September. 

https://quizlet.com/662690005/expand-2-units-2-3-flash-cards/
https://quizlet.com/363726424/band-2-group-4-flash-cards/
https://quizlet.com/677066279/expand-2-groups-5-and-6-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/685443942/expand-ii-units-7-8-flash-cards/?new
https://quizlet.com/658761359/expand-ii-unit-9-flash-cards/
https://quizlet.com/658761523/expand-ii-unit-10-flash-cards/


 https://drive.google.com/file/d/1Xku7K9GCdZcuM3f_RpZ5cvkqBefPISOg/ 
 view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1Xku7K9GCdZcuM3f_RpZ5cvkqBefPISOg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Xku7K9GCdZcuM3f_RpZ5cvkqBefPISOg/view?usp=drivesdk

