אנגלית

חומרי הלימוד בשאלוני הספרות לתלמידים אקסטרניים
נבחנים אקסטרנים ונבחני משנה נבחנים גם בשאלון ספרות אנגלית.
ברמה של  3יח"ל – שאלון  40%( Bמן השאלון בלבד)
ברמה של  4יח"ל – שאלון D
ברמה של  5יח"ל – שאלון F
להלן פירוט סמלי השאלון חומרי הלימוד הנדרשים בכל שאלון ובכל רמה:

רמת
הלימוד

השאלון
הנדרש

 3יח"ל

ב' ((B

שני סיפורים קצרים

שאלון
מספר

1. Dusk / Saki

16384

פירוט היצירות

http://www.eastoftheweb.com/shortstories/UBooks/Dusk807.shtml
2. Mama and Her Bank Account / Kathryn Forbes
https://www.humbleisd.net/cms/lib2/tx01001414/centri
city/domain/2400/synthesis_c.pdf

 4יח"ל

 5יח"ל

ד' ))D

שלושה סיפורים קצרים ושלושה שירים

שאלון
מספר
16484

(פירוט למטה)

ו' ()F

שלושה סיפורים קצרים ,שני שירים ומחזה או ספר
(פירוט למטה)

שאלון
מספר
16584

אנגלית

National Literature Program - Four Points 16484 (Module D)*
3 short stories; 3 poems
Genre

Three Short
Stories

Three Poems

Literary Text
"The Treasure of Lemon Brown" by http://www1.amalnet.k12.il/ber
Walter Dean Myers seva/profession/English/litratur
e%203%20points/The%20Treas
ure%20of%20Lemon%20Brown/
The%20Treasure%20of%20Lem
on%20Brown%20%20handouts.pdf
“A Summer’s Reading” by Bernard https://docs.google.com/docum
Malamud ent/d/1gS2nYYs_bDV_-6jGMQo5ypWbebkdShZMmrTQcTz
d7M/edit
“Thank You, Ma’am” by Langston https://www.hinds.k12.ms.us/c
Hughes ms/lib07/MS01001020/Centricit
y/Domain/131/story%20thank%
20you%20maam.pdf
“Grandmother” by Sameeneh http://www1.amalnet.k12.il/ber
Shirazie seva/profession/English/litratur
e%203%20points/Grandmother
/Grandmother%20%20handouts.pdf
“The Road Not Taken” by Robert https://www.poetryfoundation.
Frost org/poems/44272/the-roadnot-taken
“Count That Day Lost” by George https://www.poemhunter.com/
Eliot poem/count-that-day-lost/

אנגלית

National Literature Program - Five Points 16584 (Module F)*
One play or novel; 3 short stories; 2 poems
Genre

Literary Text
All My Sons by Arthur https://frielingretc.files.wordpress.com/20
Miller 13/03/all-my-sons-script.pdf

One Play or Novel The Wave by Morton https://www.chathamRhue / Todd Strasser nj.org/cms/lib/NJ01000518/Centricity/Do
main/304/The%20Wave%20by%20Todd
%20Strasser.pdf

“The Split Cherry Tree” http://www.classicshorts.com/stories/cher
by Jesse Stuart ry.html

Three Short
Stories

“A Summer’s Reading” https://docs.google.com/document/d/1gS2
by Bernard Malamud nYYs_bDV_-6jGMQo5ypWbebkdShZMmrTQcTzd7M/edi
t

“The Enemy” by Pearl http://nchumanities.org/sites/default/files/
Buck Buck_The%20Enemy.pdf
“Count That Day Lost” https://www.poemhunter.com/poem/co
by George Eliot unt-that-day-lost/
Two Poems

“The Road Not Taken” https://www.poetryfoundation.org/poe
by Robert Frost ms/44272/the-road-not-taken

 (על פי סמלי השאלון:● דוגמאות למבחנים בספרות אנגלית בכל הרמות ניתן למצוא בקישור הבא
)המפורטים למעלה
http://edu.gov.il/special/students/Pages/SheelonimPtr.aspx
.ספרים המתאימים ללימוד ליחידות הספרות ניתן למצוא בכל חנויות ספרי הלימוד

●

,לקבלת מידע מפורט על כל השאלונים המרכיבים את הבחינה של תלמידים אקסטרניים בכל הרמות
:מומלץ להתעדכן באתר האינטרנט של הפיקוח על הוראת האנגלית

●

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/English/Bagr
ut/ExternalStudents.htm

