
  תשפ"ג  יב'  ספרי לימוד ומטלות חופש לעולות לכתה

  מילון-מילונית

  להלן רשימת המילונים הרגילים והאלקטרונים המותרים לשימוש:

 Oxford  English  -  English  –Hebrew  Dictionary 

  :או המילון העולמי

 Zilberman   או

  כהן  לוני  – XF  -7   דגם  אוקפורד  מילונית

  בהמשך  מצורפת  חובה  קיץ  מטלת  : 1   א  הקבצות

 1.  Literature for 5 points  -ecb 
 2.  The  Wave  - המבחן  אחרי  ספרים  להשאלת  הספר  את  להחזיר  יש  

 :   לרכוש  ויש  ספרים  השאלת  בפרוייקט  כלולים  לא
 3.  Exam Practice for Module G - ecb 
  למעלה  ר'  –  לשימוש  המאושרים  מילונית  או  מילון .4 

  בהמשך  מצורפת  חובה  קיץ  מטלת  ענת:  המורה  של 2   א-  הקבצה

 1.  Literature  for  4  Points  /  upp שעברה  משנה  

 :   לרכוש  ויש  ספרים  השאלת  בפרוייקט  כלולים  לא
 2.  Exam  Practice  for  Module  E תרגול  ספר   /ECB 

  למעלה  ר'  –  לשימוש  המאושרים  מילונית  או  מילון .3 



  עבודת קיץ חובה מצורפת     בהמשך  :  של המורות יונה ובריינה  ב  הקבצה

 1.  Literature  for  4  Points  /  upp שעברה  משנה  

 :   לרכוש  ויש  ספרים  השאלת  בפרוייקט  כלולים  לא
 2.  Exam  Practice  for  Module  E תרגול  ספר   /ECB 

  למעלה  ר'  –  לשימוש  המאושרים  מילונית  או  מילון .3 

  מטלות קיץ חובה לעולות לכתה י"ב
  ציוני המטלות יכללו בתעודה וגם בציון ההגשה לבגרות

  : 1   א  להקבצות  מטלות

 1 .   You  need  to  purchase:  Exam  Practice  for  Module  G  –  ecb 

 and  do  the  first  TWO  unseens,  to  be  handed  in  the  first  lesson  next  year .  

 No  need  to  do  the  writing .  

 2 .   Read  The  Wave  .  Be  prepared  for  a  quiz  on  the  book  the  first  week 
 of  school .  

  מטלות להקבצה של המורה ענת

  השנה  בתחילת  מיד  יערך  רפורט  בוק  עמודים. 80-100   באנגלית  ספר  לקרוא  יש  . 1 
  לא יתקבלו ספרים שיש עליהם סרט או סדרה או שנעשה עליהם דוח קריאה בעבר.

  עליכן ללמוד את משמעות המילים הבאות לקראת מבחן בתחילת השנה הבאה. המבחן יכלול  . 2 
  המילים למטה  את משמעות המילים בלבד.  -

  מטלות להקבצות של המורה יונה ובריינה

  הספרים  יש לפתור את האנסין הראשון בספר האנסינים הנמצא ברשימת  . 1 

 Exam  Practice  for  Module  E ,  קטע  (ללא  השנה.  בתחילת  למורה  אותו  ולהגיש  
  זה ספר שעליכן לקנות ואינו כלול בהשאלת ספרים.  .  האזנה)



  הבאה.  השנה  בתחילת  מבחן  לקראת  הבאות  המילים  משמעות  את  ללמוד  עליכן  . 2 
  המבחן יכלול  את משמעות המילים בלבד. המילים מתוך האנסינים שייעשו בחופש.

  מילים לבוחן אוצר מילים להקבצות של המורות ענת, בריינה ויונה

 Survive 

  לשרוד

 advertise  / 
 advertisement 

  לפרסם/ פרסומת

 Despite 

  למרות

 become  / 
 became 

  להפוך ל,
  להיות/

  הפך ל,
  נהייה

 to  accept/to 
 be  accepted 

  לקבל. להשלים
  עם/ מקובל,

  מוסכם

 benefit  (n.)(v (.  

 n ,  ,תועלת  רווח  -  

 v -הרוויח  

  הפיק תועלת

 prove  /  proof 

  להוכיח/ הוכחה

 Survey 

  סקר

 according 
 to 

  לפי

 expect  / 
 expectation 

  לצפות/ ציפיה,
  תקווה

 lower  /  reduce 

  להוריד, להנמיך

 positive  / 
 negative 

  חיובי/שלילי

 research  / 
 researcher 

  מחקר/ חוקר

 in  addition 

  בנוסף

 recent/ 
 recently 

  שהתרחש
  לאחרונה/
  לאחרונה

 article 

  מאמר

 Therefore 

  לכן

 Develop 

  לפתח

 little  /  less 

  מעט/ פחות

 deal  with 

  להתמודד עם



 Author 

  סופר, מחבר

 Title 

  כותרת

 Ability 

  יכולת

 Improve 

  לשפר

 Skill 

  מיומנות

  - affect   להשפיע

  - Effect   השפעה

 Cause ,סיבה-  
  גורם

 Include 

  לכלול

 connect  / 
 connection 

  קשור/ קשר

 Mention 

  להזכיר

 to  get  used 
 to 

  להתרגל ל/
  להסתגל ל

 participate  / 
 participant 

  להשתתף/משתת
  ף

 Infer 

  לחזות, לנבא

 involve  /  to 
 be  involved 

  לערב, / להיות
  מעורב ב...

 Results 

  תוצאות

 study  (n.)(v (.  

  לחקור,
  - v   ללמוד

  . n   מחקר-

 however 

  למרות זאת

  / difference   שוני
  - different   שונה

 although 

  אף על פי ש

 Prevent 

  למנוע

 to  deal  with 

  להתמודד עם

 to  compare 

  להשוות

 an 
 example 

 of 

  דוגמה ל

 to  find  out 

  למצוא/ לגלות

 to  notice 

  להבחין


