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 למורה

 
 

 :דף הוראות והבהרות
 

פ תערך במסגרת הלימודים ותהיה קודמת לבחינה  " הבחינה בע- זמן .1
 .בכתב

פ הרצופה בזאת תהיה חלק מתהליך הלמידה " הבחינה בע- הערכה .2
 . מהציון הכללי20%ומשקלה יהיה  

a. קריטריונים להערכה : 
  נקודות4 -דיוק לשוני 

 )בדיקת בחינות בגרותכפי שמקובל ב( נקודות 4-אוצר מילים 
  נקודות5-תקשורת  , שטף יכולת להעביר מה שהתכוון

  נקודות 5 -רצף הגיוני  וארגון , מבנה
 . נקודות2 עוד -כניסה לתפקיד והצגתו בצורה הגיונית 

 
 

 .המורה המעביר את הבחינה יהיה גם המעריך שלה- בדיקה .3
 

 :המלצות למורים המלמדים אנגלית
 

חלקי של נושאים לעבודה מעשית ' אים מס הנוש10לבחור מתוך  .1
 .בהתאם לאוכלוסייה

 .לשוחח עם התלמידים על אותם נושאים בעברית .2
רצוי לקבל מידע עזר ממורים המלמדים את אותם התלמידים   .3

וללמוד מהם על נושאים הקשורים או מעניינים את , מקצועות אחרים
 . ק"היסטוריה ובהלת, רצוי באזרחות, התלמידים

 מילים שישמשו 20מורה  או למנחה באנגלית להכין לפחות מומלץ ל .4
 .כבנק מילים לכל נושא

 .ממליצים בהפעלה לתת לכל תלמיד לשחק יותר מתפקיד אחד .5
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ROLE-PLAY SITUATIONS FOR ‘HILA’ ORAL 
EXAM 

 
Note: Choose one situation for each exam. You may let the examinee 
draw one from a hat. The assessment can be based on the Curriculum 
criteria for the Domain of Interpersonal Communication. 
 

1. Boy and girl have an argument over the choice of movie they 

want to go to: romantic or action movie? 

2. Boy has argument with mother over buying a scooter. 

3. Argument between two boys over what is more ‘cool’, cutting 

hair very short or bald or letting it grow long. 

4. Discussion of two friends about future carreer: should one 

study computers or mechanics ( also marketing, hairdressing, 

etc.) 

5. Argument between a young person and an older person about 

the dangers of smoking/ light drugs/ alcohol. 

6. Argument between young person and adult about buying 

designers’ clothes or plain clothes. 

7. Argument between two friends about two female or male 

movie stars. Which is a better actor/ actress? 

8. Argument about the value of acquiring learning skills. Should 

one only work or also learn? 

9. Argument between two friends over buying the latest 

electronic devices such as D.V.D., cellular phones, palm 

computers, etc.  

10.Boy and girl. He wants commitment and she wants  

     an open relationship. 


