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שלום תלמידים. המבחן באנגלית מתחיל ִּבשתי משימות ַּבהבנת הנשמע.

ַּבמשימה הראשונה תשמעו הוראות לְִביצוע, ּוַבמשימה השנייה תשמעו קטע ותתבקשו 
לענות על שאלות. 

משימה מספר אחת.

התבוננו ַּבתמונות שָּבעמוד הבא.

בכל תמונה יהיה עליכם לבצע הוראה שונה. 

התבוננו ַּבתמונה לְדוגמה ׁשְְּבתחתית עמוד שש, והקשיבו לַהוראה.

ההוראה היא: 

Draw a tree in the garden.

התמונה מדגימה את ביצוע ההוראה.

עכשיו התבוננו שוב ַּבתמונות שָּבעמוד הבא.

ַהקשיבו לַהוראות ּובצעו אותן.

ההוראה הראשונה מתייחסת לְִתמונה A, וכן הלאה.

אתם תשמעו כל הוראה פעמיים.

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.

עכשיו תשמעו את ההוראות פעם נוספת. זֹו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות 
שלכם.

עְִברו לְִמשימה מספר שתיים שְּבעמוד שמונֶה. 

משימה מספר שתיים. 

אתם עומדים לשמוע סיפור. 

לפני שתשמעו את הסיפור, ִקְראו את שאלות שתיים עד שש.

ַהקשיבו לַסיפור. 

אתם תשמעו את הסיפור פעמיים. 

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.
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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!"

עכשיו ענו באנגלית על השאלות. 

עכשיו תשמעו את הסיפור פעם נוספת. זֹו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכם.

ִּבְדקו את התשובות שלכם.

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