
امتحان في اللغة اإلجنليزّية 

للصّف اخلامس

نّص مهّمات فهم املسموع

מבחן באנגלית לכיתה ה'
 תמליל הבנת הנשמע

00-ENG-011-5-SOF-tamlil-net-Arab  מבחן באנגלית לכיתה ה' )5( - תמליל הבנת הנשמע אפריל 2011, התשע"א
)הוראות בערבית(

מדינת ישראל
משרד החינוך

دولة إسرائيل

السكرتارية التربوية وزارة التربية

המזכירות הפדגוגית ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך

راما

 السلطة القطرية 

للقياس والتقييم في التربية



2 
   00-ENG-011-5-SOF-tamlil-net-arab , 16:50,29/03/11     )מבחן באנגלית לכיתה ה' )5( — תמליל הבנת הנשמע )הוראות בערבית

מע
נש

 ה
נת

הב
ל 

לי
תמ

 ,'
 ה

תה
כי

 ל
ית

גל
אנ

 ב
חן

מב
 

   
   

מיצ"ב  املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان 

مرحًبا بكم أّيها الطّلب األعّزاء. يبدأ امتحان اللغة اإلنجليزّية بمهّمَتْين في فهم    

المسموع. في المهّمة األولى َسَتْسَتِمعون إلى تعليمات ُيطلب منكم تنفيذها، وفي    

المهّمة الثانية ستستمعون إلى قطعة، ثّم ُيطلَب منكم أن ُتجيبوا عن أسئلة.

المهّمة رقم واحد.

تأّملوا الصور التي على الصفحة التالية.

ذوا تعليمات مختلفة.   بالنسبة لكل صورة ُيطلَب منكم أن ُتنفِّ

تأّملوا المثال في أسفل الصفحة سّتة، واْسَتِمعوا إلى التعليمات. 
 

التعليمات هي:

Draw a tree in the garden.

الصورة ُتبيِّ تنفيذ التعليمات. 

اآلن تأّملوا مّرة أخرى الصور التي في الصفحة التالية. 

ذوها.  اْسَتِمعوا إلى التعليمات وَنفِّ

التعليمات تتعلّق بالصور بحسب ترتيِبها، األولى تتعلّق بالصورة A، والثانية بالصورة B، وهكذا.

َسَتْسَتِمعون إلى كّل واحدة من التعليمات مّرَتْي.

Picture A: Circle the clown's nose.

Picture B: Draw a ball under the table.

Picture C: Circle the two kinds of food.

Picture D: Write the number two on the boy's shirt.

Picture E: Copy the first word into the box.

اآلن ستستمعون إلى التعليمات مّرة أخرى. وهذه فرصة جّيدة لكي تفحصوا إجاباِتكم.  

اآلن اْنَتِقلوا إلى المهّمة رقم اثَنْي املوجودة على صفحة رقم ثمانية.

املهمة رقم اثَنْي.

ستستمعون إلى قّصة. 

قبل أن تستمعوا إلى القّصة، اْقَرأوا األسئلة اثَنْي إلى سّتة.

اْسَتِمعوا إلى القّصة. 

ستستمعون إلى القّصة مّرَتْي. 
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املدرسة في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان  מיצ"ב  

Danny and Tom are very good friends. They do everything together. 

They walk to school together, they do their homework together, and 

sometimes they play football together in the afternoon.

Last Monday, Danny didn't feel well. His head hurt very much, so he 

didn't go to school. Danny stayed in bed all morning. He watched TV 

and read a book. He waited for Tom to come home from school. He 

waited for Tom to call him.

But Tom didn't call on Monday afternoon. Danny was very surprised. 

He wanted to call Tom to see if there was any homework, but his mom 

said, "Call him later. There's no time. We must go to the doctor now."

When Danny came to see the doctor, he had a big surprise. His friend 

Tom was there, too. Danny's mother smiled and said, "Look who is here, 

it's your friend Tom! It's so funny, you are also sick together!"

اآلن أجيبوا باللغة اإلجنليزّية عن األسئلة. 

اآلن ستستمعون إلى القّصة مّرة أخرى. وهذه فرصة جّيدة لكي تفحصوا إجاباِتكم.  

اآلن اْفَحصوا إجاباِتكم. 

َأْنَهْينا القسم األّول مَن االمتحان. انتِقلوا اآلن إلى املهّمات التالية. نتمّنى لكم النجاح! 


