
אנגלית – שכבה ז 

תוכנית הלימודים היא ספירלית הנושאים נלמדים לאורך כל השנה . 

 Sky High – ספר לימוד

דקדוק: ארבעה זמנים בסיסים: הווה, עבר, עתיד. זיהוי והפקה. 

הבנת הנקרא: התמודדות עם סוגי טקסטים וניתוח. 

כתיבה: כתיבת משפטים בסיסים. 

אוצר מילים: חלקי הדיבר, זיהוי, שיבוץ ושימוש בכתיבה. 

הבעה בע"פ: הבנת הנשמע, יכולת הבעה בע"פ בכיתה. 

מדדי הערכה: 

שני מבחנים כל אחד 35% 

תלקיט – אוסף עבודות 20% 

תלמידאות  - 10% 



אנגלית - שכבה ח 

תוכנית הלימודים היא ספירלית הנושאים נלמדים לאורך כל השנה . 

 Keep Thinking – ספרי לימוד – הקבצה א

              Join Us – הקבצה ב   

  Take Off             - הקבצה ג   

דקדוק: הקבצה ג - שלושה זמנים בסיסים: הווה, עבר, עתיד. זיהוי והפקה. 

           הקבצה ב - ארבעה זמנים בסיסים: הווה, עבר, עתיד. זיהוי והפקה לחוד וביחד. 

 הקבצה א – חמישה זמנים , זיהוי והפקה. לחוד וביחד. 

   פאסיבי ואקטיבי – זיהוי והפקה. 

   השוואות תארים – זיהוי והפקה. 

הבנת הנקרא: התמודדות עם סוגי טקסטים וניתוח. 

כתיבה: כתיבת משפטים בסיסים, פסקאות וטקסטים מסוגים שונים. 

אוצר מילים: זיהוי, שיבוץ ושימוש בכתיבה. 

הבעה בע"פ: הבנת הנשמע, יכולת הבעה בע"פ בכיתה. 

מדדי הערכה: 

שני מבחנים כל אחד 35% 

תלקיט – אוסף עבודות 20% 

תלמידאות  - 10% 



אנגלית - שכבה ט 

תוכנית הלימודים היא ספירלית הנושאים נלמדים לאורך כל השנה . 

            Imagine – ספרי לימוד – הקבצה א

         Heads Up – הקבצה ב   

 English for Today             - הקבצה ג   

דקדוק: הקבצה ג - ארבעה זמנים בסיסים: הווה, עבר, עתיד. זיהוי והפקה. 

           הקבצה ב - חמישה זמנים בסיסים: הווה, עבר, עתיד. זיהוי והפקה לחוד וביחד. 

           השוואות תארים – זיהוי והפקה. 

 הקבצה א – שבעה זמנים , זיהוי והפקה. לחוד וביחד. 

   תנאים – זיהוי והפקה. 

    

הבנת הנקרא: התמודדות עם סוגי טקסטים וניתוח. 

כתיבה: כתיבת משפטים בסיסים, פסקאות וטקסטים מסוגים שונים. 

אוצר מילים: זיהוי, שיבוץ ושימוש בכתיבה. 

הבעה בע"פ: הבנת הנשמע, יכולת הבעה בע"פ בכיתה. 

ספרות: אמצעים אומנותיים בספרות אנגלית. חשיבה מסדר נמוך ומסדר גבוה. 

מדדי הערכה: 

שני מבחנים כל אחד 35% 

תלקיט – אוסף עבודות 20% 

תלמידאות  - 10% 


