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לפניכם מבחן באנגלית.

אתם תתבקשו לקרוא קטעים ולהשיב על השאלות.  

קראו את כל הקטעים בעיון והשיבו על כל השאלות ברצינות רבה ובתשומת   
לב.

כתבו את תשובותיכם באנגלית.  

לא תוכלו להיעזר במילון מכיוון שבמבחן נבדק גם אוצר המילים שלכם   
באנגלית. 

לרשותכם 90 דקות, אך אם תזדקקו לזמן נוסף בקשו מהמורה.   

! ה ח ל צ ה ב

תלמידים יקרים שלום,
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TASK 1 משימה
1.

Below are some game cards.

Choose the correct answer to 

complete the sentence on each 

card.

לפניכם קלפי משחק.

סמנו את התשובה הנכונה כדי להשלים 
את החסר במשפט שבכל קלף.

door

shop

house

family

1.

We live in a ___.

a

b

c

d

ride a bike

cook dinner

go to sleep 

buy bread

2.

People ___ in the kitchen.

a

b

c

d
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year

month

week

day

3.

You have a birthday every ___ .

a

b

c

d

singer

teacher

fireman

doctor 

4.

A ___ helps sick people.

a

b

c

d

are happy

are angry

are tired

are hurt

5.

People smile when they ___.

a

b

c

d

say

write

draw

work

6.

Use a pencil to ___ your name.

a

b

c

d



6 300-ENG-020-5C-SOF-pnimi-net | מיצ"ב | מבחן פנימי 300 באנגלית לכיתה ה )5( | חרדי 300-02-05-03-01-01-019-020-05 | 27/03/20,10:52 
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מקצוע נוסח שפה כיתה דתי/חילוני

בס"ד

TASK 2 משימה
Read the text below and answer 

the questions in English.

קראו את הטקסט שלפניכם, וענו 
באנגלית על השאלות.

Do you have a problem?
Every week, Rivka Wolf helps kids with their problems.

Kids' Magazine

Dear Rivka,

My name is Sara. I’m ten years old and my sister Dina is five. 
We usually have a lot of fun together, but I have a problem. 
When I do my homework or read a book, I need quiet. Dina 
plays in our room and she makes a lot of noise. Next week, 
I have two tests and I can't study when Dina makes noise. 
What can I do? I need help.  

Sara

10.11.19

Dear Sara,

I understand your problem. Here are ideas that can help you.
You can ask* Dina to play quietly or to play in another room.
You can also read and do your homework in the library.
When you need to study for a test, you can ask your parents 
to take Dina to a friend.

Good luck!

Rivka

11.11.19

 *ask — לבקש  
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2.  How old is Sara's sister?

3.  Sara needs quiet to ___.

a  talk with a friend

b  study for tests

c  read to Dina

d  go to sleep

4.

Tick (P) Yes or No next to  
each sentence.

סמנו ב–P כן או לא ליד כל משפט. 

Yes No

a.   Rivka is Sara's teacher. 

b. Sara has two tests next week.

c. Sara and Dina study together.

d. Dina and Sara usually have a good time together.

e. Dina plays quietly in her room.
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5.  Rivka gives Sara some ideas. 

a.	 Write one idea that Rivka 

gives Sara.
כתבו רעיון אחד שרבקה מציעה 

לשרה.

b. Give Sara a new idea. הציעו לשרה רעיון חדש.

6.  Why do kids write to Rivka?



9300-ENG-020-5C-SOF-pnimi-net | מיצ"ב | מבחן פנימי 300 באנגלית לכיתה ה )5( | חרדי 300-02-05-03-01-01-019-020-05 | 27/03/20,10:52 
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מקצועדתי/חילוניכיתהשפהנוסחמקצוע נוסח שפה כיתה דתי/חילוני

בס"ד

המשיכו לעבוד בעמוד הבא.
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TASK 3 משימה
7.

Your friend likes to visit his family 

in a different town. He has to put 

some things in his bag before he 

leaves, so he made a list.

Add five things to the list.

Use correct spelling.

חבר שלכם אוהב לבקר אצל בני 
המשפחה שלו בעיר אחרת. עליו לארוז 

כמה חפצים בתיק לפני שייסע, לכן הכין 
רשימה. 

הוסיפו חמישה חפצים לרשימה.

הקפידו על כתיב נכון.

List of things 

•   a hat

•   socks

• 

• 

• 

•

•

8.

Write about a place that you like to 

visit, such as a park, a friend's house 

or the library.

Then, write four sentences about 

this place.

Use correct grammar, spelling and 

punctuation.

כתבו על מקום שאתם אוהבים לבקר בו, 
לדוגמה בגן ציבורי, בבית של חברים או 

בספרייה.

לאחר מכן, כתבו ארבעה משפטים על 
המקום הזה. 

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

Where do you like to visit?  

Complete the sentence.
 היכן אתם אוהבים לבקר? 

השלימו את המשפט.

I like to visit     .

Describe the place you like to visit.  
 

Write two full sentences in English.

תארו את המקום שאתם אוהבים 
 לבקר בו. 

כתבו שני משפטים שלמים באנגלית. 

1.  

2.  

What do you usually do at this 
place? 
Write two full sentences in English.

מה אתם עושים בדרך כלל במקום 
 הזה? 

כתבו שני משפטים שלמים באנגלית. 

3.  

4.  



11300-ENG-020-5C-SOF-pnimi-net | מיצ"ב | מבחן פנימי 300 באנגלית לכיתה ה )5( | חרדי 300-02-05-03-01-01-019-020-05 | 27/03/20,10:52 
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מקצועדתי/חילוניכיתהשפהנוסחמקצוע נוסח שפה כיתה דתי/חילוני

בס"ד

8.

Write about a place that you like to 

visit, such as a park, a friend's house 

or the library.

Then, write four sentences about 

this place.

Use correct grammar, spelling and 

punctuation.

כתבו על מקום שאתם אוהבים לבקר בו, 
לדוגמה בגן ציבורי, בבית של חברים או 

בספרייה.

לאחר מכן, כתבו ארבעה משפטים על 
המקום הזה. 

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

Where do you like to visit?  

Complete the sentence.
 היכן אתם אוהבים לבקר? 

השלימו את המשפט.

I like to visit     .

Describe the place you like to visit.  
 

Write two full sentences in English.

תארו את המקום שאתם אוהבים 
 לבקר בו. 

כתבו שני משפטים שלמים באנגלית. 

1.  

2.  

What do you usually do at this 
place? 
Write two full sentences in English.

מה אתם עושים בדרך כלל במקום 
 הזה? 

כתבו שני משפטים שלמים באנגלית. 

3.  

4.  
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TASK 4 משימה
Read the text below and answer 

the questions in English.

קראו את הטקסט שלפניכם, וענו 
באנגלית על השאלות.

Around the World Magazine January 12, 2020

The Plastic Bottle Classrooms
By Yosef Greenberg

Noa, a young teacher from the USA, came to Africa in 2018 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. 

Noa 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.

Noa 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. Noa said,  "You don't need 

money to  make a change. It's important  to work together."

* saw - ראתה
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9.  Why does Noa come to the village?

a  to give money to the school

b  to build plastic bottle walls

c  to clean the village

d  to teach children

10.  What is Noa's great idea?

a  to clean the village

b  to build walls from bottles

c  to use plastic to make bottles

d  to teach in a different school

11.  Why do the pupils put sand in the bottles?

12.

Tick (�) the two correct answers. סמנו � ליד שתי התשובות הנכונות. 

Why are Noa and her pupils happy with their work?

      They learn about Africa. 

      They make plastic bottles.

      The village is clean.

      The classrooms have walls.

      The school gets a lot of money.
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13.

Read the sentences below.

Number the sentences from 2 to 

5 according to the order of the 

events in the text.

Event 1 is already marked.

קראו את המשפטים שלפניכם. 

 כתבו ספרה מתאימה מ– 2 עד 5 
לפי סדר האירועים שבטקסט. 

אירוע 1 כבר מסומן.

      The pupils build walls. 

      The pupils find bottles in the village.

      Noa sees that the classrooms don't have walls.

      The pupils are happy to study in the classrooms.

      Noa comes to the village.

14.

How do you think the children feel 

before Noa comes to the village?

Explain your answer using 

information from the text.

איך לדעתכם הילדים מרגישים לפני 
שנועה מגיעה לכפר?

הסבירו את תשובתכם לפי הכתוב 
בטקסט.

– The End –

1
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כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, משרד החינוך, ראמ"ה. השימוש במסמך 
זה, לרבות הפריטים שבו, מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה 
חינוך  למוסד  מפורשת  הרשאה  לפי  בלבד,  חינוך  מוסד  ידי  על  ולבחינה 
באתר ראמ"ה. זכויות השימוש אינן ניתנות להעברה. חל איסור מפורש לכל 
שימוש מסחרי וכן לכל מטרה אחרת שאינה מסחרית. אין להעתיק, להפיץ, 
בין  נגזרות  ליצור עבודות  רישיון,  לעבד, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק 
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.
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