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GRADE 5: Listening Tasks 
 מוזיקה

 
 . כים הבאים למבחן באנגליתוובר, שלום תלמידים

 
Task 1 

 .התבוננו בתמונות שעל הדף
 .התלמידים יצאו לטיול כיתתי

 .הקשיבו לשיחות שלהם
 . שומעים  שאתםלמהמתאימה ת לתמונה הריבוע שמתח ה בתוךXסמנו 

 
 .הקשיבו לדוגמה

 
Number 1:   
(Adult Male Speaker): It's hot today. Good! You all have your hats and 
water. 

 
 .עכשיו הקשיבו ליתר השיחות

 .השיחות פעמייםכל אתם תשמעו את 
 
Number 2: 
(Child Male Speaker): Look at the tree. It's so big! 
(Adult Male Speaker): Yes, it's very old. Let's go and look at the tree. 
 
Number 3: 
(Child Female Speaker 1): I'm hungry! 
(Child Female Speaker 2): Do you want my sandwich? 
(Child Female Speaker 1): No, thanks. I have an apple. 
 
Number 4: 
(Adult Male Speaker): Look up at the sky! What do you see? 
(Child Female Speaker): I see birds! I see two birds in the sky. 
 
Number 5: 
(Child Female Speaker 1): Where is my bag? It's not here! 
(Child Female Speaker 2): I have your bag. Here it is. 
 
Number 6: 
(Child Female Speaker): The flowers are beautiful. Can I take some 

flowers for my mother? 
(Adult Female Speaker): No, I'm sorry. You cannot take the flowers. 

 
 .עכשיו תשמעו את השיחות פעם נוספת

 .זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכם
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Task 2 
 . המופיעות בשני העמודים,אמיר בתמונות מן החופשה של תבוננוה

 . עשה בחופשתו בשבוע שעבראמיר שחברתו דינה המשוחחים על מהל ואמירהקשיבו ל
 ,ארבע עד אחתוַמְסְּפרּו אותן מ, בחרו את ארבע התמונות המתאימות למה שאמיר אומר

 . מספר על מעשיוהואלפי הסדר שבו 
 . תשמעו את השיחה פעמייםםאת

 .מספר התמונות גדול ממה שצריך: שימו לב
 
Dina: Amir, what did you do last week? Did you have fun? 
 
Amir: Yes, I had lots of fun! First, my family and I went to the zoo on Sunday.  There 
is a new baby giraffe at the zoo. It's so cute! 
 
Dina: Oh, a baby giraffe — that's nice! And what did you do on Monday? 
 
Amir: On Monday, I played football with my friends. What a great game! I scored a 
goal! 
 
Dina: That's great! I like to play football, too. What did you do on Tuesday? 
 
Amir: On Tuesday I went to the sea. There were clouds in the sky, but it was very 
hot.  
 
Dina: Oooh, the sea! I love to play in the water. What did you do on Wednesday? 
 
Amir:   On Wednesday, my friends and I went to see a movie. It was about a woman 
who flies around the world in an airplane. 
 
Dina: Hmmm… Around the world in an airplane? Did you like the movie? 
 
Amir: Yeah, I liked it.  
 
Dina: Well, you had lots of fun, Amir! 
 
Amir: Yes I did, Dina! 

. פעם נוספתעכשיו תשמעו את השיחה  
.זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכם  

 
 

 
 .סיימנו את המשימות של הבנת הנשמע
 ! בהצלחה ביתר המשימות של המבחן
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