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 שלום תלמידים. המבחן באנגלית מתחיל בשתי משימות בהבנת הנשמע. 
משימה מספר אחת. 

ילדי קייטנה מבקרים בפארק שעשועים. המדריך אמיר מראה להם את המפה של 
הפארק ומתאר את חמשת האזורים שבהם יבקרו במהלך היום. 

קראו את ההוראות של שאלה מספר אחת והתבוננו במפה  שבעמוד הבא. 

עליכם לבחור את חמש התמונות של האזורים שאותם המדריך מתאר.

עכשיו הקשיבו לדוגמה.

This is the shopping area. Here we will get hats to wear in the park.

התיאור ששמעתם מתאים לדוגמה שבמפה. 

עכשיו הקשיבו לדברי המדריך.

כתבו במשבצות שמתחת לתמונות מספרים מאחת עד חמש, לפי הסדר המתאים 
לדברי המדריך.

אתם תשמעו את דברי המדריך פעמיים.

שימו לב: יש יותר תמונות מן הנדרש. 

Amir: Welcome to the park! My name is Amir and I will tell you 
about the different things we will do at the park. Let's look at 
the map of the park.

Number 1 is the sports area. Here we can play basketball and 
other games.

Number 2 is the lake. We are going on a boat ride. The boats 
are big and four people can sit together.

Number 3 is where we will have lunch. It is the food area. We 
will have time to eat, drink and rest.

Number 4 is the water park. We can play in the pool. Don't 
forget to take your towels. Please don't bring food into this 
area!

Number 5 is where we can see animals. We can play with 
them and give them food.

Let's start our day at the park. I hope we all have a great time. 
Come on, let's go.
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 עכשיו כתבו במשבצות שמתחת לתמונות מספרים מאחת עד חמש, לפי הסדר 
המתאים לדברי המדריך.

עכשיו תשמעו את דברי המדריך פעם נוספת. זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות 
שלכם.

בדקו את התשובות שלכם.

עברו למשימה מספר שתיים שבעמוד שמונה. 

משימה מספר שתיים.

פעם בחודש מזמינה המורה את אחד ההורים לדבר לפני הכיתה. היום טוני, אביו של 
 אדם, בא לכיתה.

 אתם עומדים לשמוע את דבריהם של טוני ושל המורה.
לפני שתשמעו את דבריהם, קראו את שאלות שתיים עד שש. 

 עכשיו הקשיבו לדבריהם של טוני ושל המורה.
אתם תשמעו את דבריהם של טוני ושל המורה פעמיים.

 
Teacher: Good morning, everyone. Good morning, Tony. Tony is 

Adam's father and he is going to tell us about his work. 
Welcome to our class, Tony!

Tony: Thanks. Hi everyone. I am glad to be here.

Teacher: I see you are wearing a big white hat.

Tony: Yes, that's right! <with enthusiasm> I'm a chef. I am 
wearing a chef's hat. I have an Italian restaurant and I do the 
cooking.

Teacher: That's great! Can you tell us why you wanted to be a chef?

Tony: Well, I like to cook and I like to make people happy. Good 
food makes people happy.

Teacher: Yes, you're right, good food makes me happy. <pause> 
When did you start to cook?

Tony: Hmm, I started to cook for my family when I was 11 years 
old. I tried to make different kinds of food, like soups and 
salads. Everybody loved what I cooked. My dad helped me 
a lot. He also likes to cook. 3 
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Teacher: And how did you learn to be a chef?

Tony: Well, when I was 25 years old, I went to the best cooking 
school in Israel. We studied from 8 in the morning until 7 in 
the evening.

Teacher: Wow, that's hard.

Tony: Oh yes, and sometimes I was very tired. <pause> One day, 
something really funny happened. The teacher asked us to 
make a chocolate cake. When my cake was ready, I opened 
the oven and I saw that my cake was white. I was so tired 
<pause> I forgot to put chocolate in the cake! <the entire 
sentence with emphasis> So I needed to make a new cake 
<voice rising and laughing>.

Teacher:  <chuckling> So do you bake cakes now?

Tony: Oh no <chuckling>, I don't bake. Now I make pasta, 
lasagna, pizza and other kinds of Italian food in my 
restaurant.

Teacher: That sounds delicious. Now we are all hungry <emphasize>.

Tony: Well, you are lucky today because I have pizza for everyone 
from my restaurant. I'll bring it now.

Teacher: What a surprise! Thank you so much, Tony!

עכשיו ענו באנגלית על השאלות לפי מה ששמעתם.

עכשיו תשמעו את דבריהם של טוני ושל המורה פעם נוספת. זו הזדמנות טובה לבדוק 
את התשובות שלכם.

בדקו את התשובות שלכם.

סיימנו את החלק הראשון של המבחן. עכשיו עברו למשימות הבאות. 

בהצלחה!
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