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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. The teacher is playing with 

the pupils in the classroom.  

 She is giving them  

instructions and they are 

 following. 

 Look at the pictures on the 

next page. 

 

 

 Match each instruction 

the teacher is giving to the 

picture in which the pupils 

are following the instruction. 

 Write the number of the  

instruction below the correct 

picture. 

 

 

 

 You will hear the instructions 

twice. 

 Note: There are more  

pictures than needed. 

 עם משחק משחקת המורה .1

 . בכיתה התלמידים

 והם, הוראות להם נותנת היא 

 .אותן מבצעים

 

  שבעמוד בתמונות התבוננו 

 .הבא

 

 

  של הוראה לכל התאימו 

  רואים שבה תמונה המורה

 את מבצעים התלמידים את

 .ההוראה

  כל של המספר את כתבו 

 שמתחת במשבצת הוראה

 .המתאימה לתמונה

 

 
 

 ההוראות את תשמעו אתם 

 .פעמיים

יש יותר תמונות  :שימו לב 

 .מהנדרש
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TASK   2 משימה     
You are going to hear a 

conversation between Rami and 

his sister Dina. 

Before you hear the conversation 

read questions 2 to 6. 

 

You will hear the conversation 

twice. 

Answer the questions in English 

according to what you hear. 

אתם עומדים לשמוע שיחה בין רמי 

 ובין דינה אחותו. 

 לפני שתשמעו את השיחה, קראו 

 .6עד  2את שאלות 

 

 אתם תשמעו את השיחה פעמיים.

 

ענו באנגלית על השאלות לפי מה 

 שתשמעו.

 

 בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט.

2. Dina and Rami are talking about ___.  

a what to watch on TV 

b when to go to sleep 

c doing homework 

d eating popcorn 

 

 בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט.

3. "Great Adventures" is about ___. 

a great basketball games 

b the life of panda bears 

c mountains around the world 

d special things people do 
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 בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט.

4. Dina doesn’t want to watch "Race in Space" because she ___. 

a thinks it's scary 

b is playing a game 

c watched it many times 

d is doing her homework 

 

 בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט.

5. Dina doesn't go to sleep because she wants ___. 

a to watch a basketball game 

b to finish her homework 

c to see a movie on TV 

d to eat popcorn 

 

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

 

Yes No 

a. Dina likes "Great Adventures".   

b. "Race in Space" is a movie.   

c. Rami is doing homework.   
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TASK   3    משימה 

7. What is the person in each 

picture saying? 

 Match the sentence to the 

picture. 

 Write the letter of the picture 

next to each sentence. 

  

Note : There are more  

pictures than you need. 

 מהאנשים אחד כל אומר מה .7

 ?בתמונות המופיעים

 .ִלתמונה משפט כל התאימו

  

 האות את משפט כל ליד כתבו

 .המתאימה לתמונה השייכת

 

  תמונות יותר יש: לב שימו

 .הנדרש מן

 

Sentences                    משפטים           

Example: הדוגמ:  

 Stay in bed and rest.       a       

 

 

1. The movie starts at 7 o'clock.                

 

2. Read the sentence on the blackboard.                         

 

3. The cake costs 50 shekels.                         

 

4. Look at these beautiful pictures in my book.                         

 

5. Do you want to drink?                         
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Choose the pictures.            בחרו את התמונות.     

a. 

 

b. 

 

 

c. 

 

 

d. 

 

 

e. 

 

 

f. 

 

 

g. 

 

h. 
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TASK   4    משימה 

Read the letter. 

Answer the questions in English 

according to the text. 

 .המכתב את קראו

 פי על השאלות על באנגלית ענו

 .הטקסט

 

 

* desert – ר  ִמְדבָּ

** saw – ראינו 
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 .המשפט להשלמת הנכונה התשובה את בחרו

8. Rina is in Eilat with her ____. 

a class 

b dog 

c family 

d friends 

 .בחרו את התשובה הנכונה

9. Where is Rina? 

a at a hotel 

b at home 

c at her friend's house 

d at her grandparents' house 

 

 .המשפט להשלמת הנכונה התשובה את בחרו

10. Bobby is ____. 

a a dog 

b a camel 

c Rina's grandfather 

d Rina's brother 

 

 .ענו באנגלית על השאלה

11. What did Rina do on Friday? 
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 .החסר את והשלימו בטקסט המידע את מצאו

12. When did Rina write to Maya? 

 ________  ________  

        Month        year 

 
 .בחרו את התשובה הנכונה

13. What is the letter about?  

a riding camels 

b a boat trip 

c a vacation 

d Rina's family 
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TASK   5    משימה 

14. What do you usually put in 

your school bag? 

 Add five items to the list. 

 

 Write in English. 

 לוקחים כלל בדרך אתם מה .14

 ?הספר לבית בתיק אתכם

 פריטים חמישה הוסיפו 

 .לרשימה

 .באנגלית כתבו 
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TASK   6    משימה 

"Kids in Our School" is a column 

in the school newspaper. Each 

month one pupil tells about 

himself or herself. 

Read the article and answer the 

questions in English according 

to the text. 

 ושמו מדור יש הספר בית בעיתון

 בכל". ספרנו בבית תלמידים"

 על מספר התלמידים אחד, חודש

 .עצמו

 על באנגלית וענו הכתבה את קראו

 .הטקסט פי על השאלות
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 .המשפט להשלמת הנכונה התשובה את בחרו

15. Karen's friends help her at school because she ____. 

a is very busy 

b has homework 

c can't walk 

d loves sports 

 

 .ענו באנגלית על השאלה

16. Why does Karen do a lot of sports? 

 

  

 

 .השלימו באנגלית את המשפט
 

17. Karen sings songs with her ______________. 
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18. What does Karen do after school? 

 .השתמשו במחסן התשובות שלפניכם. השלימו את הכתוב ביומן של קרן

 .עליכם להשתמש באחת התשובות פעמיים :שימו לב

 

 מחסן תשובות

 meet Donna 

 swimming 

 ride a horse 

 guitar lesson 

 

 

19. Karen is good at English.  

 How do we know this?  

 . העתיקו משפט מהטקסט המוכיח זאת
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 .בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט

20. A good name for Karen's story is ____. 

a Karen and Her Family 

b Karen Can Do Many Things 

c Karen at School 

d Karen and Her Friends 
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TASK   7    משימה 

21. Meet the Nader Family: 21. נאדר משפחת בני את הכירו: 

     

Dad Mom Sam Harry Tom 

The Nader family went to the 

park .They took pictures at the 

park  . 

Look at the pictures. 

Write one sentence in English 

that describes something that 

 is happening in each picture. 

Pay attention to grammar and 

spelling. 

Look at the example. 

 .לפארק יצאו נאדר משפחת בני
 .בפארק תמונות צילמו הם

 
 .בתמונות התבוננו

 
 אחד משפט תמונה כל ליד כתבו

 כלשהו דבר המתאר באנגלית
 .בתמונה המתרחש

 
 כתיב ועל נכון דקדוק על הקפידו

 .נכון
 .בדוגמה התבוננו
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