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English Tasks 

Grade 5 
 

Name: __________________ 

 
 

 
 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית

 למדידה והערכה בחינוך

 

 המזכירות הפדגוגית
 

 

TASK   1    משימה 
1. You are going to hear five 

riddles. 

 Look at the pictures on the 

next page. 

 Some of the pictures on the 

next page are the answers 

to the riddles you are about 

to hear. 

 

 In the squares under the  

pictures, write numbers  

from 1-5 in the order you 

hear the riddles. 

 You will hear the riddles 

twice. 

 Note: There are more  

pictures than needed. 

אתם עומדים לשמוע חמש  .1

 חידות.

 התבוננו בתמונות שבעמוד  

 הבא.

 חלק מן התמונות שבעמוד  

הבא הן הפתרונות של החידות 

 שתשמעו.

 

 

כתבו במשבצות שמתחת  

מספרים לתמונות המתאימות 

, לפי סדר החידות 5 עד 1-מ

 שתשמעו.

אתם תשמעו את החידות  

 פעמיים.

יש יותר תמונות מן  ו לב:שימ 

 הנדרש.
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 של כל חידה במשבצת שמתחת לתמונה המתאימה. מספרכתבו את ה
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TASK 2    משימה 

Children from a camp are visiting 

an amusement park. The guide  

is showing them the map of the 

park and describing the five areas 

they will visit during the day. 

 

Read the instructions for  

question 2 and look at the map 

on the next page. 

ילדי קייטנה מבקרים בפארק 

שעשועים. המדריך מראה להם את 

המפה של הפארק ומתאר את חמשת 

 בקרו במהלך היום.האזורים שבהם י

 

 קראו את ההוראות של שאלה 

והתבוננו במפה שבעמוד  2מספר 

  הבא.

 

Questions שאלות 

2. Choose the five pictures 

of the areas the guide  

describes. 

 

 In the squares below the 

pictures, write numbers from 

1-5 in the order the guide 

says them. 

 You will hear what the guide 

is saying twice. 

 

 Note: There are more  

pictures than you need. 

  חמש את לבחור עליכם .2

 שאותם האזורים של התמונות

 .מתאר המדריך

 

 שמתחת במשבצות כתבו 

 , 5 עד 1-מ מספרים לתמונות

 לדברי המתאים הסדר לפי

 .המדריך

אתם תשמעו את דברי המדריך  

 פעמיים.

 

יש יותר תמונות מן  שימו לב: 

 הנדרש.
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 , לפי הסדר המתאים 5עד  1-כתבו במשבצות שמתחת לתמונות מספרים מ

 דריך. לדברי המ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. 
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TASK 3   משימה 
3. Miri is a new pupil in class.  

She made a card game to   

introduce herself to the class.  

 Match the cards below to the 

cards on the next page. 

 Write the number of the card  

on the next page in the corner  

of its matching card below.  

 

 Note:  There are more cards  

on the next page than needed. 

 .היא תלמידה חדשה בכיתה מירי .3

  לכיתה עצמה את הציגה היא

 .שהכינה משחק כרטיסי באמצעות

 שבעמוד הכרטיסים את התאימו 

 .הבא שבעמוד לכרטיסים הזה

 מהכרטיסים אחד כל בפינת כתבו 

 השייך המספר את הזה ודשבעמ

 .הבא שבעמוד המתאים לכרטיס

 

 יותר יש הבא בעמוד :לב שימו 

 .הנדרש מן כרטיסים

Cards כרטיסים 
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Match the cards on the previous 

page (page 5) to the cards 

below. 

התאימו את הכרטיסים שבעמוד 

 ( לכרטיסים 5הקודם )עמוד 

 שבעמוד הזה. 
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TASK 4   משימה 
Below is a text from the back 

cover of a book. 

Read the text and answer the 

questions in English. 

 לפניכם טקסט המופיע על 

 הכריכה האחורית של ספר. 

 קראו את הטקסט וענו באנגלית 

 על השאלות. 
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 .השאלה על באנגלית ענו

4. Why does Motti go to the kitchen on Monday morning?  

  

 

 ענו באנגלית על השאלה.

5. What does Motti find in the kitchen on Tuesday morning?  

  

 

 בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט.

6. Motti and his father run to the kitchen because they ___. 

 

a are very hungry 

b need to help Motti's mother 

c want to see what is making noise 

d are looking for Motti's shoes 
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 ענו באנגלית על השאלה.

7. Dan Frank likes the book.  

 Copy one word that shows this.   

 

8. Tick () Yes or No next to  

each sentence according to  

what you read in the text. 

 ליד כל  לאאו  כן -סמנו ב .8

  משפט, לפי מה שקראתם

 בטקסט.

 

  
Yes No 

a. Motti is bringing clothes to the kitchen. 
  

b. Dina Moore is the writer of the book. 
  

c. The story starts in the kitchen.  
  

 

 

 בחרו את התשובה הנכונה.

9. What is the book about?  

a mornings in Henry's house 

b Motti and his father cooking together 

c exciting things that happen to Motti and his father 

d things Motti's mother and father do at home 
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TASK 5   משימה 

10a. There is a costume party  

at "Hazon" School. All the 

children are dressed up in 

their favorite costumes. 

Look at the picture. 

 Write ,in English, five  

things you see in it. 

 Use correct spelling. 

בבית הספר "חזון" נערכת  .א10

 מסיבת תחפושות. כל ילד 

 .לבוש בתחפושת החביבה עליו

 התבוננו בתמונה. 

דברים  חמישהכתבו באנגלית  

 שאתם רואים בה.

 הקפידו על כתיב נכון. 
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10b. Look at the picture on 

the previous page again and 

choose one child. 

התבוננו שוב בתמונה שבעמוד  ב.10

 הקודם ובחרו ילד אחד. 

 

 הקיפו בעיגול את שם הילד. •

Benny           / Yossi           / Natan           / David 

 

 .נראהט המתאר איך הילד כתבו באנגלית משפ •

  

 

 .עוֶשהכתבו באנגלית משפט המתאר מה הילד  •

  

 

Now choose a different child.  אחרכעת בחרו ילד . 

 

 הקיפו בעיגול את שם הילד. •

Benny           / Yossi           / Natan           / David 

 

 .נראהכתבו באנגלית משפט המתאר איך הילד  •

  

 

 .עוֶשהנגלית משפט המתאר מה הילד כתבו בא •
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TASK 6    משימה 

Read the following text.  

Answer the questions in English  

according to the text. 

 . שלפניכם הטקסט את קראו

  פי על השאלות על באנגלית ענו

 .הטקסט
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 .ענו באנגלית על השאלה

11. Who is the writer of the text? 

                        

 

 .על פי הטקסטענו באנגלית על השאלה 

12. Where do most elephants live? 

                        

 

 בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט.

13. Elephants can remember places. 

 This helps them ___.  

 

a find water 

b hear people 

c make sounds 

d carry things 
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 .על פי הטקסטענו באנגלית על השאלה 

11. Elephants have feelings. 

Give two examples: לכך דוגמאות שתי הביאו: 

 a.             

 b.             

 

15. Tick () Yes or No next to 

each sentence according to 

what you read in the text. 

ליד כל  לאאו  כן (סמנו ) .15

משפט, על פי מה שקראתם 

 בטקסט.

 

  
Yes No 

a. Elephants eat meat. 
  

b. People can hear the elephants' special sounds. 
  

c. Elephants live with their families.  
  

 

16. Which question has an  

answer in the text? 

לות לאיזו שאלה מהשא .16

 שלפניכם יש תשובה בטקסט?

 

a Why do elephants fight? 

b When do elephants eat and drink? 

c How do elephants remember sounds? 

d What do elephants do with their trunks? 


