
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

                                                                                                                                  המינהל הפדגוגי
 אגף א' בחינות

 
 .1024 דתשע" קיץרשימת הטרקים למועד התקליטורים של שאלוני בחינות הבגרות באנגלית מחולקים לטרקים. להלן 

   
 

 Module G  610168 ,764 'אנגלית שאלון ז

 )הבנת הנקרא( Iשער + הוראות כלליות חלק  .2
 2-9כותרת הקטע + שורות  .1

 20-12שורות  .3

  11-32שורות  .4

 I+ הוראות שאלות חלק  40-31שורות  .5

 2-3שאלות  .6

 5-4שאלות  .7

 7-6שאלות  .8

 מטלת הכתיבה .9

 
 Module F Literature  016117ו' ספרות אנגלית שאלון

 

   ערש .2

1.  - Part I שם יצירה +  הוראותA   הוראות + A + השאל A 1  שאלה + A2 

3.  - Part I השאל  A3 +  4   שאלה A 

4. Part I  -  5השאל A   

5.  Part II - שם יצירהB   הוראות + B + השאלB  6  +7 שאלהB   +8    ה שאלB 

6. Part II  -  שאלה B  9  +שאלה B  10 

7. Part II  -  שאלהB  11 

8.  Part II-   שם יצירהC   +הוראות C +  שאלהC 12 + השאל C 31 

9. Part II -  שאלהC 14 + השאל C 51 

20. Part II - השאל C 61 

22. Part II - השאל C 71 

21. Part III - 18  שאלה + הוראות  

23. Part III -  22 שאלה + 19שאלה 

24. Appendix to Parts I and II 

 
 Module E  610610 ,765 ה'אנגלית שאלון 

 
 )הבנת הנקרא( Iהוראות חלק  שער + .2

 2-6כותרת הקטע + שורות  .1

 7-24 שורות .3

 25-13שורות  .4

 I+ הוראות שאלות חלק  14-32שורות  .5

 2-1שאלות  .6

 3-5שאלות  .7

 II+ כותרת חלק  5+ הנחיות עמ'   8-6ות שאל .8

 הקטע מהרדיו –הבנת הנשמע  .9

 הוראות שאלות הבנת הנשמע + כותרת הקטע  .20

 9-22ות שאל .22

  24-21שאלות  .21
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 אגף א' בחינות

 
 .1024 דתשע" קיץהתקליטורים של שאלוני בחינות הבגרות באנגלית מחולקים לטרקים. להלן רשימת הטרקים למועד 
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  Module D Literature  016115' ספרותד אנגלית שאלון

 

   שער .2

1. Part I  - שם יצירה +  הוראותA   הוראות + A + השאל A 1  שאלה + A2   

3.  - Part I השאל  A3 +  4   שאלה A 

4. Part I  -  5השאל A   

5. Part I  - 6השאל A  

6. Part II  -  שם יצירהB   הוראות + B + שיר 

7. Part II  -  השאלB  7  +8 + ה שאל B  9שאלה B  

8. Part II  -  השאלB  10  +11 + ה שאל B  12שאלה B 

9. - Part III   14  ה שאל+  13  שאלה  

20. Appendix to Parts I and II  

  
 Module C  610167 ,763 ג'אנגלית שאלון 

 שער + הוראות קטע הקריאה .2

 2-5כותרת הקטע + שורות  .1

 6-9שורות  .3

 20-27שורות  .4

 28-15שורות  .5

 16-18שורות  .6

 הוראות השאלות  +  19-31שורות  .7

 2-1שאלות  .8

 3-5ות שאל .9

 6-7שאלות  .20

 9-8שאלות  .22

 
 Module B  610163 ,762 ב'אנגלית שאלון 

 )הבנת הנקרא( Iשער + הוראות חלק  .2

 2-6הכותרת + שורות  .1

 7-21שורות  .3

  23-12שורות  .4

 11-16שורות  .5

 I+ הוראות שאלות חלק  17-32שורות  .6

 2-1שאלות  .7

 4-3שאלות  .8

  5-7שאלות  .9

 הנחיות מטלת הכתיבה .20
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 Module A  610162 ,761 א'אנגלית שאלון 

 ראשוןשער + הוראות קטע קריאה  .2

 2-3 שורותהכותרת +  .1

 4-7שורות  .3

 8-20שורות  .4

  22-26שורות  .5

 ראשוןהוראות שאלות קטע קריאה  .6

 2-1ות שאל .7

 3-4 ותשאל .8

  5-6שאלות  .9

 שניהוראות קטע קריאה  .20

 2-4שורות  כותרת הקטע + .22

 5-22שורות  .21

 21-25שורות  .23

 שניהוראות שאלות קטע קריאה  .24

 7ה שאל .25

 9-8ות שאל .26

 ת פרק שניכותר + 20ה שאל .27

 הקטע מהרדיו –הבנת הנשמע  .28

 הוראות שאלות הבנת הנשמע + כותרת הקטע   .29

 22-21שאלות  .10

 23-24ות שאל .12

 25-26ות שאל .11


