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 חלוקת לקבוצות לימוד אנגלית –חוזר להורים ותלמידים  
 כיתות י מדעית ומחוננים

 לכל בחינות הבגרות בכיתה יא. ווייגש יח"ל 5יילמדו ברמה של 

 ראלי/חברתיכיתות י 

 יח"ל  5יילמדו ברמה של 

 19/13/8/9 חברתי/הומאני כיתות י

ועל סמך  נו השנתי של התלמיד בסוף כיתה ט'החלוקה לקבוצות הלימוד תתבצע על פי ציו

 מבחן מיפוי שייערך בשבוע הראשון ללימודים.  

 

 מעבר לקבוצת לימוד ברמה גבוהה יותר 

  ומעלה במבחני הכיתה. תלמיד אשר ציוניו 90המלצת המורה המלמד וציון של יבוצע על פי 

 ומטה יומלץ לעבור ללמוד בקבוצת לימוד במספר יחידות נמוך יותר. 60במבחנים יהיו 

 

 בחינת מיפוי

ה היא לבדוק בקיאות  תשמטר  במהלך חודש ספטמבר תתקיים בחינת מיפוי שכבתית באנגלית

 על מנת להכין את התלמידים בצורה הטובה ביותר לקראת בחינת הבגרות.וורמת ידע,  

כלל התלמידים רשאים  .הארכת זמן בלבד במבחן המיפוי תינתן  -לבעלי אבחונים

  .במבחן המיפוי ובמבחנים בכלל במילונית/מילון להשתמש

תוצאות מבחן המיפוי יילקחו בחישוב . ) 40%( ומשימת כתיבה )60%אנסין ) הבחינה תכלול

תלמידי כיתות י'  מבחן זה יקבע סופית את שיבוץ .   10%במשקל  ת מחצית א'ציון לתעוד

 לקבוצות הלימוד השונות. 8/9/13/19

מורי האנגלית יחזרו על החומר בשבוע הראשון ללימודים. יחד עם זאת מומלץ לעבוד על 

 טקסטים וכתיבה ולחזור על החומר הדקדוקי שנלמד בחטיבות גם במהלך חופשת הקיץ.  

 

 כיתות י'כלל 

ומטה יומלץ לעבור ללמוד   60במקצוע האנגלית  יהיה    )סוף כיתה י'(  תלמיד שציונו בסוף השנה

 יח"ל.  4ברמה של 

 הבחינה תכלול את החלקים הבאים:

 Module E ברמה של  Unseenקטע 

 מילים(.  120-140משימת כתיבה )

 )כחלק ממשימת הכתיבה והבנת הנקרא(דקדוק 

[Active and Passive, Present Simple and Progressive, Past Simple and 

Progressive, Future Simple, Present Perfect Simple and Progressive, Past 

Perfect Simple and Progressive, Modals and Conditionals] 

 ייבחנו בחדר מחשבים במבחן מתוקשב. תלמידים בעלי אבחון הזכאים להקראת שאלון 

 

יח"ל באנגלית יש אומנם זכאות לתעודת בגרות, אך  3 -צלחה באנו מבקשים לידע כי עם ה

 יח"ל. 4-הכניסה לאוניברסיטאות מתאפשרת רק לאחר  השלמה ל

 

 ,בברכת הצלחה
 רותי ברדנשטיין צוות האנגלית ורכזת המקצוע 


