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Grammar - דקדוק
Verb Tenses - זמנים
Present Perfect - זמן הווה
Present Simple - הווה פשוט
Present Simple - Spelling Rules -  כללי איות- הווה פשוט
Present Progressive (Continuous) - הווה ממושך
Present Progressive (Continuous) - Question Forms -  צורת שאלה- הווה ממושך
Present Simple vs Present Progressive - הווה פשוט לעומת הווה ממושך
Past Tense - זמן עבר
Past Simple - עבר פשוט
Past Simple - Questions and Negatives -  שאלה ושלילה:עבר פשוט
Past Simple: Spelling Rules -  כללי איות:עבר פשוט
Past Simple Pronunciation Rules -  כללי הגייה:עבר פשוט
Past Progressive (Continuous) - עבר ממושך
Past Progressive: Spelling Rules -  כללי איות:עבר ממושך
Past Progressive vs Past Simple - עבר ממושך לעומת עבר פשוט
Perfect Tense - זמן מושלם
Present Perfect Simple - הווה מושלם פשוט
Present Perfect vs Past Simple - הווה מושלם לעומת עבר פשוט
Present Perfect Progressive - הווה מושלם ממושך
Present Perfect Progressive: Negative Form -  צורת השלילה:הווה מושלם ממושך
Present Perfect Progressive: Question Form -  צורת שאלה:הווה מושלם ממושך
Present Perfect Simple vs Present Perfect - הווה מושלם פשוט לעומת הווה מושלם ממושך
Progressive
Past Perfect Simple - עבר מושלם פשוט
Past Perfect Progressive - עבר מושלם ממושך
Past Perfect Progressive: Question Form -  צורת שאלה:עבר מושלם ממושך
Past Perfect Progressive: Negative and Short Forms -  צורת שאלה וקיצור:עבר מושלם ממושך
Passive Tense - זמן סביל
Passive Tense: Overview -  סקירה:סביל
Passive Tense: Present Simple -  הווה פשוט:סביל
Passive Tense: Past Simple -  עבר פשוט:סביל
Passive Tense: Present Progressive -  הווה ממושך:סביל
Passive Tense - Present Perfect -  הווה מושלם:סביל

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו, או לצלם חומר לימוד זה או קטעים מתוכו, לשכפל, אין להעתיק.© כל הזכויות שמורות לוואלה ! סקול
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סביל :עבר מושלם Passive Tense: Past Perfect -
זמן עתיד Future -
עתיד פשוט Future Simple -
עתיד ,שימוש במילים Future - Going To - Going To
עתיד :השוואה בין המילים  WillוFuture: Will vs Going To - Going To -
משפטי תנאי Conditionals -
משפטי תנאי  -סקירה Conditionals - Overview -
משפטי תנאי  -תנאי ראשון ושני Conditionals - First and Second -
משפטי תנאי  -תנאי שלישי Conditionals - Third -
ציווי Imperatives -
דיבור ישיר ועקיף Direct and Reported Speech -
חלקי הדיבר Parts of Speech -
חלקי הדיבר :סקירה Parts of Speech: Overview -
שמות עצם Nouns -
שמות עצם  -סקירה Nouns Overview -
שמות עצם :ספירים ובלתי ספירים Nouns: Count and Non-count -
שמות עצם מורכבים Compound -
שמות תואר Adjectives -
שמות תואר  -סקירה Adjectives Overview -
שמות תואר המתארים מצב קיצון Adjective Extreme (Fun) -
משפטי מחמאה Superlatives -
משפטי השוואה Comparatives -
שמות תואר המסתיימים ב ed -וAdjectives Ending in ing and ed - ing -
שמות תואר לאחר פעלים מקשרים Adjectives after Linking Verbs -
פעלים Verbs -
פעלים רגילים ולא רגילים Regular and Irregular Verbs -
פעלים סטטיים Stative Verbs 1 - 1
פעלים סטטיים Stative Verbs 2 - 2
פועל צמוד מילת יחס Phrasal Verbs -
מילים שהן גם פועל וגם שם עצם Verbs - Noun Words -
שם פעולה לעומת הפועל בצורתו הבסיסית Gerund vs Infinitves -
המילה  Makeלעומת המילה Make vs Do - Do
תואר הפועל Adverbs -
תואר הפועל  -סקירה Adverbs Overview -
תארים ותארי הפועל Adjectives and Adverbs -

© כל הזכויות שמורות לוואלה ! סקול .אין להעתיק ,לשכפל ,או לצלם חומר לימוד זה או קטעים מתוכו ,ואין ללמד על פיו ,בחלקו או בשלמותו ,בכל מסגרת שהיא ,ללא אישור.

3 'עמ

'תכנית לימודים – אנגלית לכיתה ח

Prepositions - מילות יחס
Prepositions of Time - מילות יחס של זמן
Prepositions of Place - מילות יחס של מקום
Pronouns - כינויי גוף
Subject Pronouns - כינויי נושא
Object Pronouns - כינויי מושא
Possessive Pronouns - כינויי שייכות
Relative Pronouns/ Clauses - מילות יחס ומשפטי זיקה
Quantifiers - (כמתים )מילים המתארות כמות
Articles - ייחוד שם עצם
Modals and Semi - modals - פעלי עזר
Prefixes - תחיליות
Suffixes - סופיות
Writing - כתיבה
The Basics - יסודות
Word Order - סדר המילים
Punctuation - פיסוק
Capital Letters - אותיות גדולות
Sequencing -  משפטים או רעיונות,סידור מילים
Connectors 1: Addition and Contrast -  הוספה וניגוד:1 מילות קישור
Describing Things - תיאור
Descriptive Paragraph - פסקה תאורית
A Personal Profile - בניית פרופיל אישי
Favorite Person - בן אדם אהוב
Favorite Activity - פעילות אהובה
Describing Animals - תיאור בעלי חיים
Describing Animals - Advanced Topics -  נושאים מתקדמים- תיאור בעלי חיים
Expressing an Opinion - הבעת דעה
Expressing an Opinion - Advanced Topics -  נושאים מתקדמים- הבעת דעה
Writing a Review - כתיבת סקירה
Expressing Wishes - הבעת משאלות
Formal and Informal Letter - מכתב רשמי ולא רשמי
Reading Comprehension - הבנת הנקרא
Introduction to Reading Comprehension - היכרות עם הבנת הנקרא
Paragraph: Topic Sentences -  משפטי נושא:פיסקה

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו, או לצלם חומר לימוד זה או קטעים מתוכו, לשכפל, אין להעתיק.© כל הזכויות שמורות לוואלה ! סקול

תכנית לימודים – אנגלית לכיתה ח'

עמ' 4

טקסט :פעילויות כיפיות של בני נוער Text - Teen's Fun Activities -
טקסט :מי רוצה לכתוב בלוג? Text - Who Wants to Blog? -
טקסט :גאדג'טים משוגעים Text - Crazy Gadgets -
תוספות Additionals -
ניבים ופתגמים :בעלי חיים ,גוף ואוכל Idioms - Animal, Body, and Food -
מילים שנשמעות זהה בעברית ובאנגלית Hebrew - English Words -
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