
אקולוגיה- אוצר מילים 1

Imperatives :אקולוגיה - דקדוק

אקולוגיה- הבנת הנשמע 1

אקולוגיה- הבנת הנקרא 1

אקולוגיה- אוצר מילים 2

יחידה מספר 8יחידה מספר 7

אוכל- אוצר מילים 1

There is / There are :אוכל - דקדוק

Have / Has :אוכל - דקדוק

אוכל- הבנת הנקרא

 העולם שלנו- אוצר מילים: ימי
השבוע ואנשים

העולם שלנו- אוצר מילים 1

העולם שלנו- הבנת הנקרא 1
 Pronouns :העולם שלנו - דקדוק

and To Be Positive

יחידה מספר 3יחידה מספר 1
העולם שלנו- אוצר מילים 2

העולם שלנו- הבנת הנשמע 1

 To Be  :העולם שלנו - דקדוק
Negative, Questions

העולם שלנו- הבנת הנקרא 2

יחידה מספר 2

 Plurals :אוכל - דקדוק

אוכל- אוצר מילים 2

אוכל- הבנת הנקרא ואוצר מילים

אוכל- הבנת הנשמע

חיות רמה -2 אוצר מילים: בעלי 
חיים 1

a. an, :חיות  רמה 2 - דקדוק
some

חיות רמה -2 הבנת הנקרא 1

חיות רמה -2 הבנת הנשמע 1

חיות רמה 2 - אוצר מילים 2

חיות רמה 2 - הבנת הנקרא 2

חיות רמה 2 - הבנת הנשמע 2

יחידה מספר 6יחידה מספר 5יחידה מספר 4

תכנית התרגולים השנתית - כיתה ה‘ באנגלית

בכדי להיות עם היד על הדופק בנוגע לרמת השליטה של הילדים,  מומלץ להסתכל על דוח המצב

האוטומטי בסוף כל תרגול מסכם 

סידרנו עבורכם את התוכן ע“פ הסדר המומלץ לתרגול, בסוף כל יחידת תוכן תמצאו תרגול מסכם

תכנית הלימודים של משרד החינוך באנגלית מורכבת מארבעה נושאי על:

אוצר מילים, הבנת הנקרא, הבנת הנשמע ודקדוק

 Present :חיות רמה 2 - דקדוק
Simple

Possesive :אקולוגיה - דקדוק

אקולוגיה- הבנת הנקרא 2

Can/Can't :אקולוגיה - דקדוק

חופשת הקיץ- אוצר מילים 1

יחידה מספר 9

 Present :חופשת הקיץ - דקדוק
(Progressive (Positive

חופשת הקיץ - הבנת הנקרא 1

חופשת הקיץ - הבנת הנשמע 1

חופשת הקיץ- אוצר מילים 2

 Present :חופשת הקיץ - דקדוק
(Progressive (Negative , Questions

חופשת הקיץ - הבנת הנשמע 2

חופשת הקיץ - הבנת הנשמע 3

יחידה מספר 10
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