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 .(טרקים)מקטעים מחולקים לשל שאלוני בחינות הבגרות באנגלית  SD-כרטיסי ה
 
 :(2022) בתשפ" קיץם למועד מקטעיהלן רשימת הל

 

  Module G  016582 'אנגלית שאלון ז

 )הבנת הנקרא(  Iהוראות חלק +  שער .1

 I  פיסקה+  כותרת הקטע .2

 II  פיסקה .3

 III  פיסקה .4

   IV  פיסקה .5

 I  + הוראות שאלות חלק Vפיסקה  .6

 1-3ות שאל .7

 4-5ות שאל .8

 6-7 שאלות .9

  8)מטלת הכתיבה( + שאלה  IIהוראות חלק  .10

 

 Module F  016584אנגלית שאלון ו' 

 )הבנת הנקרא(  Iשער + הוראות חלק  .1

 Iכותרת הקטע + פיסקה   .2

 IIפיסקה  .3

 IIIפיסקה  .4

 IVפיסקה  .5

 I+ הוראות שאלות חלק   Vפיסקה  .6

 1ה שאל .7

 3-2ות שאל .8

 5-4שאלות  .9

 7-6שאלות  .10

  8)מטלת הכתיבה( + שאלה  IIהוראות חלק  .11
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 Module E  016481 ה'אנגלית שאלון 

   רא()הבנת הנק Iהוראות חלק +  שער .1

 Iכותרת הקטע + פיסקה   .2

 IIפיסקה   .3

 IIIפיסקה   .4

  IVפיסקה   .5

 Iהוראות שאלות חלק   + Vפיסקה  .6

 1-3שאלות  .7

 4-5ות שאל .8

  7-6ות שאל .9

 II+ כותרת חלק  7 + הנחיות עמ' 8-9שאלות  .10

 הבנת הנשמע קטע  .11

 הוראות שאלות הבנת הנשמע + כותרת הקטע  .12

 11-10שאלות  .13

 12ה שאל .14

 13 השאל .15

 

 Module D  016484ד'  אנגלית שאלון

 

  )הבנת הנקרא( I+ הוראות חלק   שער .1

 Iכותרת הקטע + פיסקה   .2

 IIפיסקה   .3

 IIIפיסקה   .4

 I+ הוראות שאלות חלק   IVפיסקה   .5

 1שאלה  .6

 2שאלה  .7

 3ה שאל .8

 5-4שאלות  .9

 6-7שאלות  .10

  8)מטלת הכתיבה( + שאלה  IIהוראות חלק  .11
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   Module C  016382 ג'אנגלית שאלון 

 שער .1

 )הבנת הנקרא(  Iק פרות הורא .2

 Iפיסקה  כותרת הקטע +  .3

 IIפיסקה   .4

   IIIפיסקה   .5

 Iק  פר+ הוראות שאלות   IVפיסקה   .6

 3-1שאלות  .7

 4-6שאלות  .8

 7-8שאלות  .9

  )מטלת כתיבה(  II הוראות חלק  .10

 9שאלה  .11

 

  Module B  016384אנגלית שאלון ב, 

 שער .1

 )הבנת הנקרא(   Iהוראות חלק  .2

 Iכותרת הקטע + פיסקה   .3

 IIפיסקה   .4

 I+ הוראות שאלות חלק   IIIפיסקה   .5

 1שאלה  .6

 2-3שאלות  .7

 הוראות פרק שני + כותרת הקטע .8

 Iפיסקה   .9

 IIפיסקה   .10

 II+ הוראות שאלות חלק    IIIפיסקה   .11

 4ה שאל .12

  7-5שאלות  .13

 8שאלה  .14

 9שאלה  .15
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 AModule   381016 א'אנגלית שאלון 

 שער .1

  )הבנת הנקרא(  Iק פרהוראות  .2

 Iפיסקה  כותרת הקטע +  .3

 IIפיסקה   .4

 IIIפיסקה   .5

 IVפיסקה   .6

   Iק פרעל שאלות ההוראות  .7

 2-1שאלות  .8

 3-4שאלות  .9

 5-6ות שאל .10

 )הבנת הנשמע( II קפר+ כותרת   7ה שאל .11

 הבנת הנשמע קטע  .12

 הוראות שאלות הבנת הנשמע + כותרת הקטע   .13

 8ה שאל .14

 9שאלה  .15

 10-11ות שאל .16

 12ה שאל .17


