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שלום	תלמידים.	המבחן	באנגלית	מתחיל	ּבִשְתי	משימות	ּבַהבנת	הנשמע.	בכל	משימה	
תשמעו	תחילה	קטע,	ּולְאחר	מכן	תתבקשו	לענות	על	שאלות.	

משימה	מספר	אחת.

גבי	ּומאיה	הן	אחיות.	הקשיבו	לשיחה	שביניהן.	השיחה	תושמע	פעמיים.	לפני	שתשמעו	
את	השיחה,	עיינו	בשאלות	והתבוננו	בתמונות	של	משימה	מספר	אחת.

עכשיו	הקשיבו	לשיחה.	

Gabi: Maya, what are you doing?

Maya: I’m looking at Dad’s old photo albums. We’re doing a school project about 

our family history and I need to add some photos to my project. 

Gabi: Do you need any help?

Maya: Yes, please. I have to give my project to my teacher next week.

Gabi: I’ll help you find some good photos of our family. Hey, look at this one!

Maya: Who is that little baby?

Gabi: It’s Dad! It’s his first birthday. Look! He’s with Grandpa. 

Maya: Is that really Grandpa? He looks so young.

Gabi: Yes, and who is that little girl, playing with a train at dad's birthday party?

Maya: It must be Aunt Dalia. 

Gabi: You’re right. Here’s another photo of Aunt Dalia! 

Maya: How old is she in this photo? 

Gabi: About 10 years old, I think. Look at her dress and her hat! 

Maya: Let’s show Aunt Dalia this photo. It’s so funny.

Gabi: Look at this photo. That’s the day Grandma took us to the zoo. We went on 

the little zoo train. Do you remember?

Maya: Yes, of course. I was about 3 years old. It was my first train ride. 

Gabi: That’s why I took this photo of you and Grandma on the train.    

It’s a great picture. Grandma looks so happy.

Maya: Yes, she does. OK, I’ll take these photos. Great! Now I can finish my 

project. Thanks for your help.

ענו	על	שאלות	אחת	עד	שלוש	על	פי	השיחה	שֶשְמַעְתֶם.
עכשיו	תשמעו	את	השיחה	פעם	נוספת.	זֹו	הזדמנות	טובה	לבדוק	את	התשובות	שלכם.

ּבִדקו	כעת	את	התשובות	שלכם.
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עכשיו	עִברו	לִמְשימה	מספר	שתיים.
נאדיה,	עדן	ועומר	מתכננים	מסיבה	לַחברם	רמי.	הקשיבו	לשיחה	שביניהם.	

השיחה	תושמע	פעמיים.	לפני	שתשמעו	את	השיחה,	עיינו	ּבִשאלות	ארבע	עד	שמונה.	
עכשיו	הקשיבו	לשיחה.	

Nadia: Hey, Eden, guess what? You know Rami, the new kid in our class?  
I was talking to him and he told me that it’s his birthday this Monday. Why 
don’t we have a party for him?

Eden: That’s a great idea, Nadia! Then he can get to know the kids in our class 
better and make more friends. Let’s make him a surprise party. Hmm … 
where can we have the party?

Nadia: Let’s have the party in the park. But how do we get Rami to come to the 
park?

Eden: Let’s think … it’s a surprise party, so we don’t want him to know what 
we’re planning. Maybe Omer can help us. They live in the same building 
and they sit together in class.

Nadia: Yes, let’s call him.

Omer: Hello?

Eden: Hi Omer, it’s Eden here. It’s Rami’s birthday this week and we need your 
help. Nadia and I want to make a surprise party for him and invite the 
whole class.

Omer: OK. What do you want me to do?

Eden: Can you help us think of a good way to bring Rami to the park? His 
birthday is this Monday, May 17th. 

Omer: Monday? That’s easy. I always play football with my friends in the park on 
Mondays at five o’clock. I’ll ask him to join us at the game next week.  

Eden: That’s perfect.  

Omer: After the game you can all hide behind the kiosk. We usually go to the 
kiosk after the game. Then, when we get there, you can all jump out and 
shout “Surprise!” We can use the tables next to the kiosk.

Eden: What time do you finish playing football?

Omer: We usually finish playing just after seven. You need to get to the kiosk by 
seven o’clock so that you can surprise him. 

Eden: So you take Rami to play football in the park, and everyone will be behind 
the kiosk after your game. Nadia and I will plan everything else. Thanks 
Omer. Bye.

Omer: Bye.

Eden:  OK, Nadia. We’ll all be at the park this Monday, May 17th at seven. I’ll 

send an email to everyone in the class. 

ענו	על	שאלות	ארבע	עד	שמונה	על	פי	השיחה	שֶשְמַעְתֶם.
הקשיבו	לשיחה	פעם	נוספת.	זֹו	הזדמנות	טובה	לבדוק	את	התשובות	שלכם.

ּבִדקו	כעת	את	התשובות	שלכם.
סיימנו	את	החלק	הראשון	של	המבחן.	עכשיו	עִברו	לַמשימות	הבאות.	בהצלחה!


