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מיצ"ב
שלום תלמידים .המבחן באנגלית מתחיל ּבִשתי משימות ּבַהבנת הנשמע .בכל משימה תשמעו
תחילה קטעּ ,ול ְאחר מכן תתבקשו לענות על שאלות.
משימה מספר אחת.

קראו את ההוראות של שאלה מספר אחת והתבוננו ּבַתמונות שּבָעמוד הבא.
הקשיבו להצעה של כל אחד מהתלמידים .התאימו כל הצעה שתשמעו לאחת מהתמונות
המופיעות בעמוד הבאּ .כ ִתבו את המספר של כל הצעה בריבוע שמתחת לתמונה המתאימה.
אתם תשמעו את הצעות התלמידים פעמיים .הקשיבו לדוגמה וְהתבוננו בתמונה המתאימה
שֶּבִתחילת הָעמוד הבא.
דוגמה.
A girl: Let's play football. We can play a football game outside.

עכשיו הקשיבו להצעות האחרות.

מבחן באנגלית לכיתה ה' ,קלטת הבנת הנשמע

מחנכת כיתה ה' מתכננת יום כיף לכיתה .חמישה תלמידים מעלים הצעות מה הם היו רוצים
לעשות ביום הזה.

שימו לב :יש יותר תמונות מן הנדרש.
Number 1
!A boy: Let's tell funny stories. We can also bring books that we like. It'll be fun
Number 2
!A boy: We can make food in class and eat it. Let's make fruit salad. Yummy
Number 3
!A girl: We can listen to music. We can sing and dance, too
Number 4
A boy: Let's paint a big picture. We can put it on the wall in the classroom.
Number 5
A girl: We want to play on the computer. We'll play computer games and
			 write to kids in different schools.
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מיצ"ב

		

 זֹו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות.עכשיו תשמעו את הצעות התלמידים פעם נוספת
.שלכם
.בדקו את התשובות שלכם

.סמי ואסנת משוחחים בטלפון
.6– ו5 ,4 ,3 ,2  עיינו ּבִשאלות, לפני שתשמעו את השיחה.אתם תשמעו את השיחה פעמיים
.הקשיבו לשיחה שבין סמי לאסנת
Sami

Hi Osnat. It's Sami.

Osnat

Hi Sami. How are you?

Sami

I'm fine. Don't forget, tomorrow is the surprise party for Ronny's
birthday. We have lots of things to do.
It's OK Sami. I'll get the balloons today. What about the cake?

Osnat
Sami
Osnat

I want to make the cake. My mother will help me make a chocolate
cake tonight.
Yummy! Everyone loves chocolate cake.

Sami

I have to buy Ronny a present. What are you going to buy him?

Osnat

I'm going to buy him a goldfish. His mom says it's OK. Ronny loves
animals.
That's a good idea! I also want to buy him a fish. Let's buy him two
goldfish.
Great idea Sami. Do you want to go to the pet shop together to buy
the goldfish?
Yes. Let's go this afternoon after school.

Sami
Osnat
Sami
Osnat
Sami

OK. Come to my house at 4 o'clock and we'll go to the pet shop. My
father can take us.
OK. What time is everyone coming to the party at Ronny's house?

Sami

Well, everyone is coming to Ronny's house at 7:30 in the
evening, before he comes home. Ronny comes home at 8 o'clock.
Great. He'll be so happy and surprised!

Osnat

Yes, he will. I have to go now. See you later.

Sami

Bye Osnat. See you at 4:00.

Osnat
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.עִברו לִמְשימה מספר שתיים בעמוד שמונ ֶה
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מיצ"ב
התבוננו בתמונות שלמטה .סמנו × בריבועים שליד שְלוש התמונות המתארות את הדברים
שסמי ואסנת מתכננים להביא למסיבה.
לאחר מכן ענו על שאלות  3עד  6בעמודים  9ו–.10
עכשיו תשמעו את השיחה פעם נוספת .זֹו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכם.

סיימנו את החלק הראשון של המבחן .עכשיו עִברו ל ַמשימות הבאות .בהצלחה!

מבחן באנגלית לכיתה ה' ,קלטת הבנת הנשמע

בדקו את התשובות שלכם.
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