
חורף תש"ע  - � -
شتاء 2010/09

اللغة اإلجنليزية
اللغة اإلجنليزية، النموذج "أ"، 016102

(MODULE  A)

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

حسب الـ NBA Handbook (Revised Edition)  الذي ُنشر في كانون األّول 2003 هناك أنواع نصوص مختلفة في فهم
املسموع وفهم املقروء والتعبير الكتابي.

ُيتَحن الطالب فقط في أنواع النصوص املفّصلة فيما يلي، في مهارات القراءة والسمع.

Access to Information from Written Texts:
—   a notice
—   a report

Access to Information from Spoken Texts:
—   an interview

 



חורף תש"ע  - � -
شتاء 2010/09

اللغة اإلجنليزية، النموذج "ب"، 016103
(MODULE  B)

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

حسب الـ NBA Handbook (Revised Edition)  الذي ُنشر في كانون األّول 2003 هناك أنواع نصوص مختلفة في فهم
املسموع وفهم املقروء والتعبير الكتابي.

ُيتَحن الطالب فقط في أنواع النصوص املفّصلة فيما يلي، في مهارات القراءة والكتابة.

Access to Information from Written Texts:

  —   an advice column

 Written Social Interaction / Presentation:
—   an informal letter



חורף תש"ע  - � -
شتاء 2010/09

اللغة اإلجنليزية، النموذج "جـ"، 016104
(MODULE  C)

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

حسب الـ NBA Handbook (Revised Edition)  الذي ُنشر في كانون األّول 2003 هناك أنواع نصوص مختلفة في فهم
املسموع وفهم املقروء والتعبير الكتابي.

ُيتَحن الطالب فقط في أنواع النصوص املفّصلة فيما يلي، في مهارات القراءة. 

Access to Information from Written Texts:
—   a report



חורף תש"ע  - � -
شتاء 2010/09

اللغة اإلجنليزية، النموذج "د"، 016105
(MODULE  D)

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

حسب الـ NBA Handbook (Revised Edition)  الذي ُنشر في كانون األّول 2003 هناك أنواع نصوص مختلفة في فهم
املسموع وفهم املقروء والتعبير الكتابي.

ُيتَحن الطالب فقط في أنواع النصوص املفّصلة فيما يلي، في مهارات القراءة والكتابة.

Access to information from written texts:
  —   a book review

Written presentation:
—   a description



חורף תש"ע  - � -
شتاء 2010/09

اللغة اإلجنليزية، النموذج "هـ"، 016106
(MODULE  E)

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

حسب الـ NBA Handbook (Revised Edition)  الذي ُنشر في كانون األّول 2003 هناك أنواع نصوص مختلفة في فهم
املسموع وفهم املقروء والتعبير الكتابي.

ُيتَحن الطالب فقط في أنواع النصوص املفّصلة فيما يلي، في مهارات القراءة والسمع.

Access to information from written texts:
 —   an article

Access to information from spoken texts:
—   an interview



חורף תש"ע  - � -
شتاء 2010/09

اللغة اإلجنليزية، النموذج "و"، 016107
(MODULE  F)

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

حسب الـ NBA Handbook (Revised Edition)  الذي ُنشر في كانون األّول 2003 هناك أنواع نصوص مختلفة في فهم
املسموع وفهم املقروء والتعبير الكتابي.

ُيتَحن الطالب فقط في أنواع النصوص املفّصلة فيما يلي، في مهارات القراءة والكتابة.

Access to information from written texts:
 —   a book review

Written presentation:
—   a description



חורף תש"ע  - � -
شتاء 2010/09

اللغة اإلجنليزية، النموذج "ز"، 016108
(MODULE  G)

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

حسب الـ NBA Handbook (Revised Edition)  الذي ُنشر في كانون األّول 2003 هناك أنواع نصوص مختلفة في فهم
املسموع وفهم املقروء والتعبير الكتابي.

ُيتَحن الطالب فقط في أنواع النصوص املفّصلة فيما يلي، في مهارات القراءة والكتابة.

Access to information from written texts:
 —   a report

Written presentation:
—   a composition (opinion on a given subject)


