
 בלש 1 :תיבב תרבודמה הפשה רקס
 

 אובמ
 הפשה דימלת תויהל אל וא יאכז דימלתה םאה תוהזל ,השולש ךותמ ןושארה בלשה אוה הז רקס
 (ELL) תילגנאה
 

 תוארוה
  .רקסה םויס דע ךשמהו ״1 הלאש״ םע לחתה
 ךילהתל ךשמה״( הטלחה תלבק בלשל תעגה רשאכ .תוארוהה רחא אלמו הלאש לכל הבושתה תא רחב
 .םלשוה תיבב תרבודמה הפשה רקס , )״תומושר תריקס ךילהתהל ךישמת לא״ וא ״תומושרה תריקס
 

 :דימלתה יטרפ
 

 __________________ :הדיל ךיראת __________________________ :דימלתה םש

 ______________________________________:בוחר :תבותכ

 __________________ :דוקימ ______________:הנידמ  _________________:ריע

 _________________________:ןופלט

 
רקס  תולאש 

 
 הלאש 1

 ?דימלתה רבדמ הב תירקיעה הפשה איה המ
 ׳א 2 הלאשל רובע תילגנא הניאש הפש
 ׳ב 2 הלאשל רובע תילגנאה הפשה
 

 הלאש 2 א
 ?ןמזה תיצחממ רתוי תילגנא הניאש הפשב שמתשמ וא עמוש דימלתה תיבב םאה
 7 הלאשל ךשמה – ןכ
 4 הלאשל ךשמה – אל
 

 הלאש 2 ב
 ?ןמזה תיצחממ רתוי תילגנא הניאש הפשב שמתשמ וא עמוש דימלתה תיבב םאה
 4 הלאשל ךשמה – ןכ
 3 הלאשל ךשמה – אל
 
 



 הלאש 3
 ?תילגנא הניאש הפש ןיבמ דימלתה םאה
 4 הלאשל ךשמה – ןכ
 9 הלאשל ךשמה – אל
 

 הלאש 4
 םע וא וירוה םע רשקתמ אוה רשאכ ןמזה תיצחממ רתוי תילגנא הניאש הפשב שמתשמ דימלתה םאה
 ?ולש םיסופורטופאה
 7 הלאשל ךשמה – ןכ
 5 הלאשל ךשמה – אל
 

 הלאש 5
 םניאש םילפטמ םע רשקתמ אוה רשאכ ןמזה תיצחממ רתוי תילגנאה הפשב שמתשמ דימלתה םאה
  ?ולש םיסופורטופאה וא וירוה
 8 הלאשל ךשמה – ןכ
 6 הלאשל ךשמה – אל
 

 הלאש 6
 ?תילגנאה הפשה דימלתכ ההוז אוה וב זוחמב רחא רפס תיב / רחא זוחממ הנורחאל רבע דימלתה םאה
 8 הלאשל ךשמה – ןכ
 9 הלאשל ךשמה – אל
 

 הלאש 7
 .8 הלאשל ךשמהו הטמל םושר ?תיבב תורבודמה תופשה ןהמ
 
 

 
 

 – דבלב ךמסומה יכוניחה תווצה י״ע המלשהל( תומושר תקידב ךילהת :2 בלשל ךשמה .8
  )4 ׳מע ESSA ELL ידימלתל האיציו הסינכ ךירדמל הינפה
 םלשוה תיבב תרבודמה הפשה רקס

 
 

 .תומושר תקידב ךילהת : 2 בלשל ךישמת לא .9
 תילגנאה הפשה דימלת וניא דימלתה ,םלשוה תיבב תרבודמה הפשה רקס

 
 
 
 


