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קריין: שלום תלמידים. המבחן באנגלית מתחיל בשתי משימות של הבנת הנשמע. בכל 
משימה תשמעו תחילה קטע, ולאחר מכן תתבקשו לענות על שאלות. 

קריין: משימה	מספר	1.

קריין: תלמידי כיתה ה' בבית הספר "דקל" נמצאים בשיעור אנגלית. 

קראו עכשיו את ההוראות והתבוננו בתמונות שבעמודים הבאים.

)עריכה:	מוזיקה	15	שניות(

קריין: הקשיבו לדברי המורה. 

בכל שורה סמנו × בריבוע שמתחת לתמונה המתאימה לדברים שתשמעו. 

אתם תשמעו את דברי המורה פעמיים. 

הקשיבו לדוגמה: 

(0.12 min)

Good morning pupils! What a beautiful day! The sun is shining and I 
don't see any clouds in the sky.

a :קריין: התשובה הנכונה בדוגמה היא

עכשיו הקשיבו להמשך השיעור.

)עריכה:	קולות	רקע	של	תלמידים	בכיתה(	

<<one speaker – female>> The teacher is speaking.

(length: 1.07 min)

One. Let's begin our English lesson with the ABC song. Are you 

ready? Let's all sing together. 

 (pause 5 seconds)

Two. It's story time. Now I'll read you a story. The name of the story is 

The Little Kangaroo. Can you all see the big book? 

 (pause 5 seconds)

Three. Tom, do you need a pencil? Ben, please give Tom a pencil. 

Thank you, Ben. 

 (pause 5 seconds)
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Four. Now, let's check the homework. Open your books to page 10. 

Who wants to read first? Put your hand up, please. 

 (pause 5 seconds)

Five. It's 10 o'clock. Our lesson is over. Put your books and notebooks 

into your bags. Have a good day.

)עריכה:	5	שניות(

קריין: עכשיו תשמעו את דברי המורה פעם נוספת. זו הזדמנות טובה לבדוק את 
התשובות שלכם. 

)עריכה:	השמעה	נוספת	של	דברי	המורה(	

)עריכה:	מוזיקה	15	שניות	לבדיקת	התשובות(	

קריין: עברו למשימה מספר 2. 

קריין: תמיר עבר לגור בשכונה של יסמין.

יסמין וחבריה מראים לתמיר את השכונה. 

אתם תשמעו את השיחה שבין תמיר לבין יסמין וחבריה שלוש פעמים.

לפני שתשמעו את השיחה קראו את שאלות 2 עד 4 והתבוננו בתמונות שבעמוד הבא.

)עריכה:	מוזיקה	30	שניות(

קריין: הקשיבו לשיחה והתבוננו בתמונות. בחרו את שלוש התמונות של המקומות 
שבהם ביקרו הילדים. 

כתבו מתחת לכל תמונה שבחרתם מספר מ–1 עד 3 על–פי סדר המקומות שבהם 
ביקרו הילדים.

שימו לב: יש שלוש תמונות יותר מן הנדרש.
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(length: 1.47 min)

)עריכה:	קולות	רקע	של	ילדים( 
Jasmine: This is Tamir. He is new in the neighborhood. Let's show him 

the neighborhood. 

<<chorus 
of kids>>

Hi Tamir.

Jasmine: Come on, Tamir. Let's go for a walk around the neighborhood. 
I will show you our school and then the shopping center and 
Green Park. 

Tamir: Thanks. Where are we going first?

Jasmine: First, let's go to our school. It is at the end of the street. Here it 
is!

Tamir: Wow... It is a very big school. I hope I will be in your class.

Jasmine: Yes, I hope so too. Now, let's go to the shopping center. It isn't 
far.

Tamir: Is it a big shopping center?

Jasmine: No, it isn't big but it has some nice shops. <<pause>> Here 
we are! Look! There is the supermarket, the computer store, 
and the ice cream shop. Do you want ice cream?

Tamir: No thanks. <<pause>> Is there a swimming pool in the 
neighborhood?

Jasmine: Yes, there is. The swimming pool is near the school.

Tamir: Great! I love to swim!

Jasmine: Me too. We're going to the pool tomorrow. Do you want to 
come with us?

Tamir: Yes, I do. Thanks.

Jasmine: We have one more place to see – Green Park. I love it! It is my 
favorite place! Here's the park! Do you see the kids playing 
with a ball over there? 

Tamir: Yes, I do.

Jasmine: They go to our school too.

Tamir: Can we play with them?

Jasmine: Sure. Come on – let's go meet them!
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)עריכה:	מוזיקה	20	שניות(

קריין: עכשיו אתם תשמעו את השיחה פעם נוספת.

ענו על שאלות 3 וְ–4 על–פי השיחה שתשמעו.

)עריכה:	השמעת	הדיאלוג	פעם	נוספת(

קריין: עכשיו ענו על שאלות 3 וְ–4.

)עריכה:	מוזיקה	30	שניות(

קריין: הקשיבו לשיחה בפעם השלישית. זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות 
שלכם. 

)עריכה:	השמעת	הדיאלוג	פעם	נוספת(	

קריין: בדקו כעת את התשובות שלכם.

)עריכה:	מוזיקה	15	שניות(	

קריין: סיימנו את המשימות בהבנת הנשמע. בהצלחה ביתר משימות המבחן.

Length: 13:31 minutes


