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 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורס .א
 

 

The main objectives of the course are: 

 to provide material to revise, consolidate and extend English 

grammar and vocabulary. 

 to develop reading skills to enable skimming the text for main idea, 

scanning the text for specific information, to interpret the text for 

inferences, attitudes and styles and to deduce meanings from the 

context. 
 

 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורס .ב

 

The subjects: 

 

Parts of speech, eye catchers, present progressive, present simple,  

connectors, main ideas, skimming and scanning, past simple, 

future, modals and semi modals. 

Text organization- sequence of events, problem and solution, cause 

and effect, comparing and contrasting. 

 
 
 

 
 

 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט רים:מהלך השיעו    
 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב( תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    
 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור



   מבחן מיון 1

2 parts of the speech  מאמרים

 ברמת מודל א'

 

3 Eye catchers 

Present progressive- 

positive & 

negativesentences 

  

4 Key words 

p.p- Y/N & wh-questions 

  

5 Key sentences 

Present simple 

  

6 How to use a 

dictionary(abbriviations) 

Present simple- 

n. sentences. 

Y/N & wh- questions 

 

  

7 Quiz 

 

  

8 Connectors- markers of  

time or sequence. 

Markers of example. 

מאמרים 

 Bברמת מודל 

 

9 Skimming & scanning 

Past simple 

  

10 Main ideas 

Cause and effect 

Past simple 

  

11 Connectors- markers of 

addition, contrast & 

summation 

Past simple 

  

12 quiz   

13 Sequence of events  מאמרים 



Future  ברמת מודלC 

14 Comparison (than, more, 

less) 

Modals 

  

15 Semi modal- be able to   

16 Semi modal- have to   

 
 

 :חובות הקורס .ג
 

Course grade: 

60% class grade: attendance, exams, dictations, homework and 

contributing to the discussions in class. 

40% final exam. 
 

      ד.   
 ( וספרי עזר נוספים:textbooks)ספרי הלימוד      

Required:  a dictionary, course handouts 
 
 a dictionary  חומר מחייב למבחנים: 

 


