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תלמידים יקרים,

לפניכם מבחן באנגלית. 
בשתי המשימות הראשונות יושמעו לכם כמה קטעים מוקלטים. כל קטע יושמע פעמיים, 

ואתם תתבקשו להשיב על השאלות שבחוברת המבחן. 

ארוכים(  מהם  וחלק  קצרים  מהם  )חלק  קטעים  לקרוא  תתבקשו  המשימות  בשאר 
ולהשיב על השאלות.

כתבו את תשובותיכם באנגלית.

לא תוכלו להיעזר במילון מכיוון שבמבחן נבדקת גם השליטה שלכם באוצר מילים 
באנגלית. 

לרשותכם 90 דקות, אך אם תזדקקו לזמן נוסף אמרו למשגיח ותקבלו עוד רבע שעה.

בהצלחה!
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TASK 1 משימה
1. You are going to hear a doctor 

talking to a class. She is telling 
the pupils how to stay healthy.

 Look at the pictures on the 
next page.

אתם עומדים לשמוע רופאה מדברת   .1
לפני כיתה. היא מספרת לתלמידים 

איך לשמור על הבריאות.

התבוננו בתמונות שבעמוד הבא.  

Listen to the doctor and match 
each sentence to the correct 
picture.

Write the number of the 
sentence in the box under the 
correct picture.

 
You will hear the sentences 
twice.

Note: There are more pictures 
than needed.

הקשיבו לדברי הרופאה ובחרו את 
 התמונה המתאימה לכל משפט. 

כתבו את המספר של כל משפט 
במשבצת שמתחת לתמונה 

 המתאימה לו.

 אתם תשמעו את המשפטים
פעמיים.

שימו לב: יש יותר תמונות מהנדרש.
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example דוגמה a.

b. c.

d. e.

f. g.
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TASK 2 משימה
You are going to hear a 
conversation in class.

Read questions 2 to 6 before you 
hear the conversation.

 אתם עומדים לשמוע שיחה בכיתה.

קראו את שאלות 2 עד 6 לפני שתשמעו 
את השיחה.

You will hear the conversation  
twice.

Answer the questions in English 
according to what you hear.

 אתם תשמעו את השיחה פעמיים.

ענו באנגלית על השאלות לפי מה 
ששמעתם.

Questions שאלות
בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט.

2. In “Kids Talk” pupils in Israel ___.

a  visit America

b  learn English

c  talk to teachers

d  teach other pupils  

בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט.

3. Amira and Lucy talk to each other ___.

a  at school

b  at Amira’s house

c  on the computer

d  on the phone
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בחרו את המילים החסרות במשפט וכתבו אותן במקום המתאים.

4. Amira is a pupil in                      and Lucy is a pupil in                     .
                           a. (Israel / America)                                b. (Israel / America)

ענו באנגלית על השאלה.

5. Where does Lucy find her dog?  

6. Tick (�) Yes or No. סמנו )�( כן או לא.  .6

Yes No

a.   Amira and Lucy are good friends.

b. Amira and Lucy are pupils in the same school.

c. Amira and Lucy are ten years old. 
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TASK 3 משימה
7. Below are some game cards.            

 Complete the sentences that 
appear on the cards. 

 In each card mark the  
correct answer with an ×.

לפניכם קלפי משחק.  .7
השלימו את המשפטים שמופיעים   

על גבי הקלפים.

סמנו × ליד התשובה הנכונה בכל   
קלף. 

A teacher __ on a board.

walks

stands

speaks

writes

a

b

c

d
 Example    דוגמה

×
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People __ in the kitchen.

buy bread

go to sleep 

cook dinner

ride a bike

a

b

c

d

1.

You have a birthday 
every__.

day

week

month

year

a

b

c

d

2.

A __ helps sick people.

doctor 

singer

teacher

fireman

a

b

c

d

3.

People smile when they__.

are hurt

are happy

are tired

are angry

a

b

c

d

4.

When a teacher asks a 
question, the pupils __.

go outside 

eat an apple

give an answer 

come to school

a

b

c

d

5.
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8. Below are three game cards.  

 Each card displays a category 
and a list of words that belong 
to it.   

 Add two appropriate words to 
each category to complete the 
cards.

 Pay attention to spelling.

לפניכם שלושה קלפי משחק.   .8
כל קלף מציג נושא ורשימת מילים   

 השייכות לו.  

הוסיפו שתי מילים מתאימות לכל 
 נושא כדי להשלים את הקלפים.

הקפידו על כתיב נכון.

Family

1.

2.

3.

brother

Clothes

1.

2.

3.

jacket

Fruit

1.

2.

3.

apple
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המשיכו לעבוד בעמוד הבא.
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TASK 4 משימה
Read the following text. 

Answer the questions in English 
according to the text.

קראו את הטקסט שלפניכם. 

ענו באנגלית על השאלות לפי הטקסט.

Today's Story:
Sara Smiles Again 

Sara Miller is 82 years old and she lives alone. She can't 
visit her family and friends because it is hard for her to 
walk. She is very sad. Dana, her 10-year-old neighbor, 
wants to help her. She goes to Sara's house every week. 

Dana teaches Sara how to use the computer. Now Sara can 
send emails to her family and friends. She can also look at 
pictures that her family and friends send her. This makes 
her happy. Sometimes Dana and Sara make food and eat 
lunch together. They listen to music and read stories on the 
computer too.

Dana wants to help more people. She is starting a new 
project called 'Kids Teach'. In this project, children from 
around the world can teach people how to use the 
computer. 

You can read more about Dana's project at: 
www.kidsteach.com 

www.today-story.com
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Questions שאלות
בחרו את התשובה הנכונה.

9. Why is Sara sad?

a  She can't read.

b  She can't cook.

c  She can't visit her family.

d  She doesn't have a computer.

בחרו את התשובה הנכונה.

10. How does Dana help Sara?

a  She helps her walk.

b  She tells her happy stories.

c  She takes her to her family and friends.

d  She shows her how to use the computer.
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ענו באנגלית על השאלה.

11. Why did Dana start the project 'Kids Teach'?

ענו באנגלית על השאלה.

12. Where can you learn more about the project 'Kids Teach'? 

בחרו את התשובה הנכונה.

13. Why is the story called 'Sara Smiles Again'?  

a  Sara doesn't live alone.

b  Sara's pupils make her smile.

c  Sara can visit her family again.

d  Sara doesn't feel alone anymore.
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המשיכו לעבוד בעמוד הבא.
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TASK 5 משימה
14. Below are four pictures of  

a family trip. 

 Write a sentence in English  
according to the instruction  
next to each picture.

 Use correct grammar,   
spelling and punctuation.

לפניכם ארבע תמונות מטיול   .14 
 משפחתי. 

כתבו באנגלית משפט מתאים לפי  
 ההוראה שליד כל תמונה.

הקפידו על דקדוק נכון, על כתיב  
נכון ועל סימני פיסוק נכונים.

1. 
כתבו משפט המתאר איך אחת הדמויות 

נראית.

Write a sentence describing the 
appearance of one person.

2. 
 כתבו משפט המתאר את מזג האוויר 

בתמונה.

Write a sentence describing  
the weather in the picture.
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3. 
כתבו משפט המתאר מה אחת הדמויות 

עושה.

Write a sentence describing what one 
person is doing.

4. 
כתבו משפט המתאר מה יש בתמונה.

Write a sentence describing what is 
in the picture.
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TASK 6 משימה
Read the following text. 

Answer the questions in English 
according to the text.

קראו את הטקסט שלפניכם. 

ענו באנגלית על השאלות לפי הטקסט.

Around the World Magazine         January 21, 2013 

The Plastic Bottle Classrooms
By Jim Black

Lisa, a young teacher from the USA, came to Africa in 2012 to teach 
at a school in a small village. The school didn't have money and the 
classrooms didn't have walls. It was difficult for pupils to study in 
classrooms without walls. 

Lisa wanted to help build walls for the classrooms. She saw* many 
empty plastic bottles around the village. She had a great idea. 
She wanted to use the bottles to build walls for the classrooms.

She asked every pupil to find 20 plastic bottles and bring them to 
school. Other people in the village helped too. Together they had 
6,000 bottles. The pupils put sand inside the bottles to make them 
heavy and strong. Then they used the bottles to build walls for the 
classrooms.

The children were happy with 
their work. They liked to study 
in classrooms with walls, and 
they were happy that the 
village was clean. Lisa said, 
"You don't need money to 
make a change. It's important 
to work together."


 H
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* saw - ראתה
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Questions שאלות
בחרו את התשובה הנכונה.

15. Why does Lisa come to the village?

a  to teach children

b  to clean the village

c  to give money to the school

d  to build plastic bottle walls

בחרו את התשובה הנכונה.

16. Why is it hard for the pupils to study?

a  The school is too dirty.

b  The classrooms are small.

c  The classrooms don't have walls.

d  The school doesn't have teachers.

ענו באנגלית על השאלה.

17. Why do the pupils put sand in the bottles?
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18. Tick (�) the two correct 
answers. 

סמנו )�( את שתי התשובות   .18
הנכונות. 

Why are Lisa and her pupils happy with their work?

      The village is clean.

      They learned about Africa. 

      The classrooms have walls.

      The school got a lot of money.

      They make plastic bottles.

19. Tick (�) Yes or No next to 

 each sentence. 

סמנו )�( כן או לא ליד כל משפט.   .19

Yes No

a.   The school is in the USA.

b. The story is in a magazine.

c. Lisa is the writer of the story.

20. How do you think the children 
feel before Lisa comes to the 
village?

 Explain your answer in English 
using information from the text.

איך לדעתכם הילדים מרגישים לפני   .20
שליסה מגיעה לכפר?

הסבירו את תשובתכם באנגלית לפי   
הטקסט.

– The End –
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מבחן 28 באנגלית לכיתה ה  |  נוסח ב  |  בשפה העברית

כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, משרד החינוך, ראמ"ה. השימוש במסמך זה, לרבות הפריטים שבו, 
מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה ולבחינה על ידי מוסד חינוך בלבד, לפי הרשאה מפורשת 
למוסד חינוך באתר ראמ"ה. זכויות השימוש אינן ניתנות להעברה. חל איסור מפורש לכל שימוש מסחרי 
וכן לכל מטרה אחרת שאינה מסחרית. אין להעתיק, להפיץ, לעבד, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, 
ליצור עבודות נגזרות בין על ידי המשתמש ובין באמצעות אחר לכל מטרה או למכור פריט מפרטי המידע, 
התוכן, המוצרים או השירותים שמקורם במסמך זה. תוכן המבחנים, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה 
וכל חומר אחר המוכל במסמך זה, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין 

רוחני אחרות, ועל פי כל דין; כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.


