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Dear Students, 

 Here are the guidelines for your summer assignments. 

 The preparation of the assignments is compulsory. 

 The assignments should be filed, and handed in on your first English lesson, in the 

next school year. 

 

Please follow the instructions as specified below. 

In September you will be tested on the vocabulary lists which appear below. 

 

A. Unit 5 – Heroes and Heroines 

 

Page  Instructions 

114 Translate the vocabulary list 

115 Read the article:  The Unlikely Hero 

116 Do exercises C, D 

117 Do exercises A, C 

118 Do all the exercises 

120 Translate the vocabulary list 

121 Read the article: Off the Top of My Head 

122 Do exercises E, F 

123 Translate the vocabulary list + Do exercise A 

124 Do Exercise C 

127 Translate the vocabulary list 

128 - 130 Read the story: Many Moons 

130 Do exercise D 

131 Do exercises E, F 

131 Translate the vocabulary list 
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Unit 5Vocabulary List  

 absolutely לחלוטין entertaining , משעשעמבדר

 advantage יתרון evil מרושע

 alternative אלטרנטיבה, חלופה fireworks זיקוקים

 to adapt להתרגל, להסתגל flat שטוח, דירה

 to analyze לנתח )נתונים, שיר...( frustrated מתוסכל

 ancient , קדוםעתיק to fulfill להגשים, למלא, לבצע

 to appreciate להעריך furthermore , בנוסףיתר על כן

 to attend להשתתף, להיות נוכח generous נדיב

 bitter מריר humor הומור

 blame אשמה impatient חסר סבלנות

  to blame להאשים impolite חסר נימוס

 branch ענף, סניף inaccurate לא מדויק

 brilliant מבריק inappropriate לא הולם

ב independence עצמאות  to calculate לַחשֶׁ

 characteristic מאפיין independent עצמאי

 choice בחירה ineffective לא יעיל

ַח, נבון informal לא רשמי קֶׁ  clever פִּ

 coin מטבע insignificant חסר משמעות 

 to cope להתמודד invisible בלתי נראה

 crisis משבר kingdom ממלכה

 curtain וילון, מסך magical קסום

 to defend להגן mysterious מסתורי

 desire תשוקה nervous עצבני, לחוץ

  to desire לבקש, לחפוץ obedience צייתנות

 dilemma בעיה  obedient צייתן

 disadvantage חיסרון option ברירה, אפשרות

ָבלנַ  to overcome להתגבר  villain 

 wise חכם overjoyed מלא שמחה

 disobedient לא צייתן popular , אהודמקובל

 dramatic , מסעירמרגש potential יכולת

 embarrassing מביך power כוח, עוצמה

 publisher מוציא לאור …I just happen to ללא תכנון מוקדם

 quest ע חיפושמס …it just so happens פעולה שהתרחשה במקרה
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 relevant קשור, שייך to kick out לגרש, לסלק

 request בקשה to look forward to לצפות ל...

 to request לבקש to make sure לוודא

 royal מלכותי  to make up ליצור, להשלים

 to select לבחור never mind לא משנה

 series הסדר off the top of my head בשליפה, באקראי

 solution פתרון to offer a solution להציע פתרון

 to solve לפתור out of the question לא בא בחשבון

 struggle מאבק to propose a solution להציע פתרון

  to struggle להיאבק, להתמודד retirement home בית אבות

 style סגנון right away מָיד

 your majesty הוד מלכותך to take over להשתלט

 unless אלא אם כן to tear down להרוס

 unlikely בלתי סביר שיתרחש to turn into ...להפוך ל
 as a result ..כתוצאה מ to turn off לכבות

 to get rid of ...להיפטר מ to turn on להדליק
 court jester ליצן חצר  

 

 

 

B. Unit 6 – Treasures Under Your Feet 

Page  Instructions 

134-135 Do exercise A 

137 Translate the vocabulary list 

137-138 Read the article: Paris Under the Ground 

138-139 Do exercises D, E 

140 Do exercises A, C 

146 Translate the vocabulary list 

147 Read the article: Salt of the Earth 

148 Do exercises D, E, F, H 

152 Translate the vocabulary list 

153-155 Read the story: Back to Earth 

156 Do Exercise D and translate the vocabulary list 
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Vocabulary List Unit 6 

 to affect להשפיע dust אבק

 aim מטרה entertainment בידור

  to aim לכוון, לשאוף ל... escape בריחה

 arrest מעצר )פלילי(, מאסר  to escape טלהימללברוח, 

  to arrest לעצור, לאסור essential נחוץ, הכרחי

 attractive מושך, מעניין excitement התרגשות

 to avoid להימנע, להתחמק to exist להתקיים

 bacteria חיידקים to explore לחקור

 bargain עסקה, מציאה explorer חוקר, מגלה עולם

 to beg להתחנן fear פחד, אימה

 bridge גשר  to fear לפחד

  to bridge לגשר force כוח, עוצמה

 cabinet ארון, שידה  to force להכריח, לכפות

 to cancel לבטל, למחוק  to fight להיאבק, להילחם

 cave מערה genuine מקורי, אמיתי

 century תקופה של מאה שנים geologist עוסק בחקר כדור הארץ

 command פקודה ground אדמה, קרקע, בסיס

 influence השפעה to heal להבריא, להחלים, לרפא

  to influence להשפיע heat חום, להט

 to inquire/ enquire לחקור, לתשאל, לשאול hideout מחבוא, מסתור

 connected קשור, מקושר, מחובר human אנושי, בן אדם

 to consider לשקול, להחשיב identity זהות

 to contain לכלול, להכיל illegal בלתי חוקי

 container מיכל seasoning תבלין, תיבול

 curious סקרן shape צורה, דמות, כושר

 custom מנהג  to shape לעצב, ללבוש צורה

 deadly קטלני space חלל, מרחב, מקום

 diet דיאטה, תפריט store חנות, מלאי, מחסן

  to diet לעשות דיאטה  to store לאחסן, לאגור, לצבור

 to instruct להנחות, להדריך substance חומר, תוכן

 interview ריאיון suit חליפה, תביעה משפטית

  to interview לראיין supernatural על טבעי

 lack מחסור survival הישרדות
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  to link לקשר, לחבר, להתחבר system מערכת

 mission משימה tax ַמס

 museum מוזיאון  to tax להטיל מס

  to notice להבחין, לשים לב tour טיול, סיור, סיבוב הופעות

  to offer להציע  to tour לטייל, לסייר, לתייר

 order סדר, הזמנה, הוראה trade סחר, מסחר, מלאכה

  to order להזמין, להורות  to trade לסחור, להחליף

 overcrowded עמוס מידי tradition מסורת

 pipe צינור, מקטרת, חליל tunnel מנהרה

 preservative חומר משמר underneath מתחת

  to record לרשום, לתעד, להקליט voyage לגהמסע, נסיעה, הפ

 to refer להתייחס, להפנות warm חמים, חם

 to relate להתייחס wound פצע, פגיעה

 relationship מערכת יחסים  to wound לפצוע, לפגוע

 relevant קשור, שייך center מרכז

 to require לדרוש, לבקש, להצריך due to בעקבות, בגלל

 salt מלח on your own מך, לבדךבעצ

 to be a factor להיות גורם to play a role לשחק תפקיד

 to be related to להיות קשור ל... in case במקרה ש..., אם

 mission control חדר בקרה in common במשותף
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Extensive reading is part of the Internal Bagrut Exam and the grades are reported to 

the Ministry of Education. Therefore, you are required to read a book in English 

during the summer vacation, and take a book reading quiz in September.  

In addition, submit a printed reading assignment, including the following: 

 Write the name of the book and its author. 

 Make a list of 50 new words and translate them. 

 Choose 15 words, from your list, and use them in a sentence. 

 Choose ONE of the following tasks: 

 Attention: If your book has been made into a movie, write an essay 

comparing the movie version with the book. 

 Write a summary of what you have learned from your book. It might include 

factual information, something learned about people, or any other thing. Use 

the plot, characters and setting to prove your point. 

 Write an interview with one of the characters. Start by presenting the name of 

the magazine / TV show and the reporter.  

 Write a book review about your book for a newspaper. Include a description 

of the plot, the characters and the setting. Describe the reading experience, be 

critical of the writing style, the characters and the reaction you had to the 

book. Recommend reading it or not. 

 

 


