
Test 1 

Listening Comprehension Transcript: Task 1 

 אנגלית כתה ה לדוברי עברית.     :קריין 

 . שלום תלמידים, המבחן באנגלית מתחיל בשתי משימות בהבנת הנשמע

 . משימה מספר אחת 

 ילדים המתארים חיות שונות. אתם עומדים לשמוע 

 א.  התבוננו בתמונות שבעמוד הב

 ל תיאור. ובחרו את התמונה המתאימה לכ  הילדיםקריין: הקשיבו לדברי 

 ו. כתבו את המספר של כל משפט במשבצת שמתחת לתמונה המתאימה ל

 מה.  הקשיבו לדוג

Example: I am the king of the animals!  

 ה'. ששמעתם היא התמונה שמתחתיה כתובה המילה ׳דוגמ תיאור התמונה המתאימה ל ריין:  ק

 תיאור. ילדים ובחרו את התמונה המתאימה לכל לתיאורי ה ו הקשיבו  עכשי

 ם. פעמיי תיאוריםאתם תשמעו את ה

   . שימו לב: יש יותר תמונות מהנדרש

 

Number 1: You can see me flying in the sky. 

 בחרו את התמונה המתאימה למשפט וכתבו את המספר אחת במשבצת מתחתיה.  

Number 2: I am a man's best friend. You need to take me for a walk a few times a day. 

Number 3: I like to drink milk. I also keep myself very clean. 

Number 4: Cheese makes me happy. I am very afraid of cats.  

Number 5: I enjoy swimming under water. 

 

 ת. עכשיו תשמעו את המשפטים פעם נוספ קריין:  

 ם.  זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכ

 .עברו למשימה מספר שתיים

 

  



Listening Comprehension Transcript: Task 2 

 משימה מספר שתיים.  קריין:  

 אתם עומדים לשמוע שיחה בסקייפ בין שני ילדים ממדינות שונות.  

 לפני שתשמעו את השיחה.    6עד   2קראו את שאלות 

 הקשיבו לשיחה, אתם תשמעו את השיחה פעמיים. 

 

Ralph:  Hi, can you hear me? 

Mika:   Hi, yes, I can hear you. Can you hear me? 

Ralph:  Yes. Hi, my name is Ralph. What is your name? 

Mika:   My name is Mika. Nice to meet you Ralph. How do you do? 

Ralph:  I am fine, thank you. Nice to meet you too Mika. Where are you from? 

Mika:   I am from South Africa. Where are you from? 

Ralph:  I am from England. I am ten years old. My birthday is in June. I like to play on 

the computer, eat pizza, and meet my friends. 

Mika:  Me too! I also like to eat pizza and meet my friends. But I don't like to play on 

the computer. I am twelve years old and my birthday is in July. I have a brother 

and a sister. Do you have any brothers or sisters? 

Ralph:  No, I am an only child. I do not have any brothers or sisters. But we have two 

dogs. Sometimes they sleep with me in my bed. I like my bedroom. But my 

mom wants me to clean it every day. I do not like it…  

Mika:  I know, my dad asks me to clean my room every day too. We have a cat. It 

sometimes sleeps in my bed. But not when I am in it. The cat likes to sleep 

alone. Ralph, I have to go. My dad is calling me from the kitchen. It is time for 

dinner.  

Ralph:  No problem Mika. Nice talking to you! I hope we can talk again later. Bye! 

Mika:   Bye! 

 

 

 קריין: ענו באנגלית על השאלות לפי מה ששמעתם. 

 עכשיו תשמעו את השיחה פעם נוספת  

 זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכם. 

 . בדקו את התשובות שלכם 

 סיימנו את החלק הראשון של המבחן. עברו לשאר המשימות. 

 בהצלחה! 

  



Test 2 

Listening Comprehension Transcript: Task 1 

 אנגלית כתה ה לדוברי עברית.     :קריין 

 . תלמידים, המבחן באנגלית מתחיל בשתי משימות בהבנת הנשמעשלום 

 . משימה מספר אחת 

 שני מלצרים המספרים על מנות במסעדה. אתם עומדים לשמוע 

 א.  התבוננו בתמונות שבעמוד הב

 מנה. ובחרו את התמונה המתאימה לכל  המלצרים הקשיבו לדברי 

 . ה ל במשבצת שמתחת לתמונה המתאימה מנה כתבו את המספר של כל 

 מה. הקשיבו לדוג

Example: The salad has many vegetables in it. 

 ה'. התמונה המתאימה למשפט ששמעתם היא התמונה שמתחתיה כתובה המילה ׳דוגמ ריין:  ק

 ט. אומרים ובחרו את התמונה המתאימה לכל משפ שהמלצרים עכשיו הקשיבו למשפטים 

 ם. אתם תשמעו את המשפטים פעמיי

 . יותר תמונות מהנדרששימו לב: יש 

 

Number 1: We have a very good hamburger. 

 חתיה. בחרו את התמונה המתאימה למשפט וכתבו את המספר אחת במשבצת מת קריין:  

Number 2: The grilled fish is very popular.  

Number 3: The soup of the day is tomato soup.  

Number 4: You can have the chicken sandwich. 

Number 5: We have a sweet apple pie. 

 

 ת. עכשיו תשמעו את המשפטים פעם נוספ קריין:  

 ם. זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכ

 .עברו למשימה מספר שתיים

  



Listening Comprehension Transcript: Task 2 

 משימה מספר שתיים.  קריין:  

 אתם עומדים לשמוע שיחה בכתה.  

 לפני שתשמעו את השיחה.   6עד   2קראו את שאלות 

 הקשיבו לשיחה, אתם תשמעו את השיחה פעמיים. 

 

Teacher:  Good morning kids. We have a nice guest today. Katie is a student from Canada. 

She came to Israel to visit her family. She is going to tell us about her life as a 

student in Canada. Hello Katie, how are you today? 

Katie:  Good morning. I'm fine, thank you for asking. 

Teacher:  Tell us a little bit about yourself. 

Katie:  My name is Katie. I am eleven years old. I live in Toronto, which is a big city in 

Canada. I have two brothers. They are 7 and 9 years old. We get along. We 

don’t fight a lot. My favorite color is pink. I enjoy sharing stories on Instagram 

and messaging with my friends on Whatsapp. 

Teacher:  It is funny. The students here also use Instagram and Whatsapp a lot. What can 

you tell us about your school? 

Katie:  I go to school five days a week, Monday to Friday. We don't go to school on 

Saturdays and Sundays. Because of that, our school days are longer. I start at 

8:00 in the morning and usually finish at 4:00 in the afternoon. This is why we 

have lunch at school every day. There is a big cafeteria and you can choose 

different kinds of food. My favorite is meatballs with pasta. 

Teacher:  What do you think is the biggest difference between Canada and Israel? 

Katie:  Hmmm…. I think the biggest difference is the weather. In Canada, it can be very 

cold. Sometimes as low as minus 20 degrees. The winters are very hard. You 

can't stay outside more than a few minutes. This is why we usually play indoors 

and not outside.  

Teacher:  Thank you very much Katie. It was very interesting to hear about your life there. 

Katie:  Thank you. Bye Bye. 

 

 שמעתם. ענו באנגלית על השאלות לפי מה ש קריין:  

 פעם נוספת   השיחה עכשיו תשמעו את 

 נות טובה לבדוק את התשובות שלכם. זו הזדמ

 בדקו את התשובות שלכם. 

 סיימנו את החלק הראשון של המבחן. עברו לשאר המשימות. 

 בהצלחה! 

  



Test 3 

Listening Comprehension Transcript: Task 1 

 אנגלית כתה ה לדוברי עברית.     :קריין 

 . בהבנת הנשמעשלום תלמידים, המבחן באנגלית מתחיל בשתי משימות  

 . משימה מספר אחת 

 ילדים מתארים שימוש באמצעי תחבורה שונים. אתם עומדים לשמוע 

 א. התבוננו בתמונות שבעמוד הב

 אמצעי תחבורה. ובחרו את התמונה המתאימה לכל  הילדים  הקשיבו לדברי 

 ו. במשבצת שמתחת לתמונה המתאימה ל אמצעי תחבורהכתבו את המספר של כל  

 מה. הקשיבו לדוג

Example: I am riding a horse to school. 

 ה'. התמונה המתאימה למשפט ששמעתם היא התמונה שמתחתיה כתובה המילה ׳דוגמ ריין:  ק

 ט. אומרים ובחרו את התמונה המתאימה לכל משפ  שהילדיםעכשיו הקשיבו למשפטים 

 ם. אתם תשמעו את המשפטים פעמיי

   . שימו לב: יש יותר תמונות מהנדרש
 

Number 1: We travelled to China by plane. 

 חתיה. בחרו את התמונה המתאימה למשפט וכתבו את המספר אחת במשבצת מת קריין: 

Number 2: I am taking the next train to visit my grandmother.  

Number 3: He takes a bicycle tour in the park. 

Number 4: We got to the moon by spaceship. 

Number 5: I had an underwater tour inside a submarine. 

 

 ת. עכשיו תשמעו את המשפטים פעם נוספ קריין:  

 ם.  זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכ

 .עברו למשימה מספר שתיים

  



Listening Comprehension Transcript: Task 2 

 קריין: משימה מספר שתיים. 

 אתם עומדים לשמוע שיחה בין חברים.  

 לפני שתשמעו את השיחה.    6עד   2קראו את שאלות 

 הקשיבו לשיחה, אתם תשמעו את השיחה פעמיים. 

 

Yossi:  Hey Miki, what are you doing this afternoon? 

Miki:   Hey Yossi, I don't know. I don't have any plans yet. 

Yossi:  Do you want to come to my house? There is an interesting game of football on 

TV today. 

Miki:   Really? Who is playing? 

Yossi:  Barcelona is playing against Real Madrid. It is called a "Superclassico," because 

those teams are two of the best in Spain! They are also the most popular ones. 

Miki:  You know, it's funny, I heard about a "Superclassico" when my family and I were 

in Argentina. 

Yossi:  It makes sense. In Argentina there are also two very good football teams that 

whenever they play, people call the game by this name. 

Miki:   I wish we could have a "Superclassico" here in Israel. 

Yossi:  What do you mean? Do you wish that Barcelona and Real Madrid would come to 

play in Israel? 

Miki:  No! I wish we would have two very good football teams here in Israel, like in 

Spain, so that whenever they play against each other, people could call it a 

"Superclassico." 

Yossi:  Ohhh, I understand. Who knows, maybe we will have a couple in the future! So, 

what do you say? Should we go to my house to watch the game? 

Miki:   Sure, let's go. Can I invite Rami to join us? 

Yossi:  No problem, he is a very nice kid. I like him. Ask him to join us. 

Miki:   Cool, see you later! 

Yossi:  Bye! 

 

 שמעתם. ענו באנגלית על השאלות לפי מה ש קריין:  

 עכשיו תשמעו את השיחה פעם נוספת  

 זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכם. 

 . ובות שלכם בדקו את התש 

 סיימנו את החלק הראשון של המבחן. עברו לשאר המשימות. 

 בהצלחה! 

 



Test 4 

Listening Comprehension Transcript: Task 1 

 אנגלית כתה ה לדוברי עברית.     :קריין 

 . תלמידים, המבחן באנגלית מתחיל בשתי משימות בהבנת הנשמעשלום 

 . משימה מספר אחת 

 ילדים המתארים את מטלות הבית שלהם. אתם עומדים לשמוע 

 א. התבוננו בתמונות שבעמוד הב

 ט. ובחרו את התמונה המתאימה לכל משפ  הילדיםהקשיבו לדברי 

 ו. המתאימה לכתבו את המספר של כל משפט במשבצת שמתחת לתמונה 

 מה. הקשיבו לדוג

Example: I clean my room every day. 

 התמונה המתאימה למשפט ששמעתם היא התמונה שמתחתיה כתובה המילה ׳דוגמה'.  קריין:  

 עכשיו הקשיבו למשפטים שהילדים אומרים ובחרו את התמונה המתאימה לכל משפט. 

 אתם תשמעו את המשפטים פעמיים. 

 מונות מהנדרש. שימו לב: יש יותר ת

 

Number 1: I help my mom to wash the dishes. 

 בחרו את התמונה המתאימה למשפט וכתבו את המספר אחת במשבצת מתחתיה.   קריין: 

Number 2: I take out the trash every day.  

Number 3: I help my dad to clean his car once a week. 

Number 4: I pick up the mail when I come back from school. 

Number 5: I bring the newspaper in from outside the door every morning.  

 

 ת. עכשיו תשמעו את המשפטים פעם נוספ קריין:  

 ם.  זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכ

 .עברו למשימה מספר שתיים

  



Listening Comprehension Transcript: Task 2 

 משימה מספר שתיים.  קריין:  

 אתם עומדים לשמוע ראיון ברדיו.  

 לפני שתשמעו את הריאיון.   6עד   2קראו את שאלות 

 הקשיבו לראיון, אתם תשמעו את הריאיון פעמיים. 

Reporter:  Good morning kids, today we have a very interesting interview. Sigal is here to 

tell us about a special project. Hi Sigal, please tell us about it. 

Sigal:  I take part in an important project. Once a week I visit "Save the Animals Farm" 

and help take care of the animals there. I get to do things I almost never do at 

home. It is very exciting and fun. 

Reporter:  It sounds interesting. Can you give us a few examples? 

Sigal:  Of course. Last week I cleaned the floor the dogs sleep on. This week I helped to 

paint an old door. But my favorite thing to do is to play with all the poor dogs 

that wait for someone to take them to their home. 

Reporter:  It sounds like you are really having fun there! Why do they let children come 

and help? 

Sigal:  It's because there are many animals and not enough people who work there. 

They need a lot of help and thank anyone who can join.  

Reporter:  It is sad to hear they don't have enough workers, but it is good to know you are 

there to help.  

Sigal:  That is true, and this is why it is important to let everybody know that they can 

come and help too. We really need anyone who can join! 

Reporter:  So, if someone from our listeners wants to come as well, can they? 

Sigal:  Sure! Just call "Save the Animals Farm" and tell them where you live. They will 

tell you about the nearest place they need you. 

Reporter:  Thank you for that information and well done for all your help!  

 

 קריין: ענו באנגלית על השאלות לפי מה ששמעתם.  

 עכשיו תשמעו את הראיון פעם נוספת  

 זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכם. 

 . בדקו את התשובות שלכם 

 סיימנו את החלק הראשון של המבחן. עברו לשאר המשימות. 

 בהצלחה! 

  



Test 5 

Listening Comprehension Transcript: Task 1 

 אנגלית כתה ה לדוברי עברית.     :קריין 

 . שלום תלמידים, המבחן באנגלית מתחיל בשתי משימות בהבנת הנשמע

 . משימה מספר אחת 

 אתם עומדים לשמוע ילדים המתארים את המקצוע של ההורים שלהם. 

 א.  התבוננו בתמונות שבעמוד הב

 הקשיבו לדברי הילדים ובחרו את התמונה המתאימה לכל משפט. 

 כתבו את המספר של כל משפט במשבצת שמתחת לתמונה המתאימה לו. 

 מה. הקשיבו לדוג

Example: My father cooks food in a restaurant. 

 

 ׳דוגמה'. התמונה המתאימה למשפט ששמעתם היא התמונה שמתחתיה כתובה המילה  קריין:  

 עכשיו הקשיבו למשפטים שהילדים אומרים ובחרו את התמונה המתאימה לכל משפט. 

 אתם תשמעו את המשפטים פעמיים. 

   שימו לב: יש יותר תמונות מהנדרש. 

 

Number 1: My mother teaches pupils in school.  

 יה.  בחרו את התמונה המתאימה למשפט וכתבו את המספר אחת במשבצת מתחת קריין:  

Number 2: My dad is a computer programmer in a big company. 

Number 3: My father drives a truck all around the country. 

Number 4: My mom takes care of sick people.  

Number 5: My father cuts children's hair. 

 

 ת. עכשיו תשמעו את המשפטים פעם נוספ קריין:  

 ם. זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכ

 .עברו למשימה מספר שתיים

  



Listening Comprehension Transcript: Task 2 

 משימה מספר שתיים.  קריין:  

 אתם עומדים לשמוע ראיון ברדיו.  

 לפני שתשמעו את הריאיון.    6עד   2קראו את שאלות 

 הקשיבו לראיון, אתם תשמעו את הריאיון פעמיים. 

Reporter:  Good morning kids, today we have an important interview. Dr. Breek is here to 

tell us how to keep ourselves healthy. Hello Doctor, could you please tell us what 

kind of a doctor you are? 

Dr. Breek:  Of course. I am a family doctor, your first stop when you don't feel well. If I see 

that the help you need is more specific, I tell you who to see next. 

Reporter:  This is a very important job. You need to be very careful not to make any 

mistakes. 

Dr. Breek:  It's true. When I am not sure, I always call a friend  who is a doctor too. We talk 

about it and I ask him what he thinks. 

Reporter:  So, what tips can you give to keep us healthy? I really hate it when I am sick. 

Dr. Breek:  I agree! There are two basic rules you can keep that will help you. First, keep 

yourself clean. Wash your hands before you eat. Brush your teeth in the morning 

when you wake up and at night before you go to bed. Take a shower every day. 

Many of us forget to do these basic things. 

Reporter:  You are right. I can speak for myself and say that sometimes I forget to brush 

my teeth. What is the second rule? 

Dr. Breek:  The second rule is about how you live your life. In other words, behave in a 

healthy way. First of all, sleep at least seven to eight hours every night. Don't 

eat too much junk food. Drink a lot of water. And most importantly, try to play 

sports often. If you remember these two basic rules, you will be alright. 

Reporter:  Thank you very much Dr. Breek! I already feel like eating a salad and playing 

basketball!  I hope our listeners feel the same way. 

  

 

 שמעתם.  ענו באנגלית על השאלות לפי מה ש קריין:  

 עכשיו תשמעו את הראיון פעם נוספת  

 זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכם. 

 בות שלכם. בדקו את התשו

 עברו לשאר המשימות. סיימנו את החלק הראשון של המבחן. 

 בהצלחה! 

  



Test 6 

Listening Comprehension Transcript: Task 1 

 . אנגלית כתה ה לדוברי עברית     :קריין 

 . שלום תלמידים, המבחן באנגלית מתחיל בשתי משימות בהבנת הנשמע

 . משימה מספר אחת 

 תחזיות של מזג אוויר . אתם עומדים לשמוע 

 א. שבעמוד הבהתבוננו בתמונות  

 תחזית. ובחרו את התמונה המתאימה לכל    החזאיתהקשיבו לדברי 

 ה. במשבצת שמתחת לתמונה המתאימה ל תחזיתכתבו את המספר של כל 

 מה. הקשיבו לדוג

Example: It is going to snow tomorrow. 

 ׳דוגמה'. התמונה המתאימה למשפט ששמעתם היא התמונה שמתחתיה כתובה המילה  קריין:  

 עכשיו הקשיבו למשפטים שהחזאית אומרת ובחרו את התמונה המתאימה לכל משפט. 

 אתם תשמעו את המשפטים פעמיים. 

   שימו לב: יש יותר תמונות מהנדרש. 

 

Number 1: Tomorrow it will be partly cloudy. 

   בחרו את התמונה המתאימה למשפט וכתבו את המספר אחת במשבצת מתחתיה.  קריין:  

Number 2: You will be able to see a rainbow this week. 

Number 3: It is going to be very windy this afternoon.  

Number 4: We will have nothing but clear skies with a lot of sun this week. 

Number 5: There will be a severe lightning storm next week.   

 

 ת. עכשיו תשמעו את המשפטים פעם נוספ קריין:  

 ם.  זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכ

 .עברו למשימה מספר שתיים

  



Listening Comprehension Transcript: Task 2 

 משימה מספר שתיים. אתם עומדים לשמוע שיחה בשיעור בה מסבירים כיצד יש לטפל בכלבים.   קריין:  

 לפני שתשמעו את השיחה בשיעור.    6עד   2קראו את שאלות 

 הקשיבו לשיחה, אתם תשמעו את השיחה פעמיים. 

Teacher:  Good morning kids. Today, we are going to listen to Mike. Mike is an animal 

doctor. An animal doctor is called a veterinarian. He is going to give us a few 

tips on how to take care of a dog. Hello Mike, how are you? 

Mike:  Very good, thank you. Hello kids. Your teacher tells me that many of you have a 

dog at home. She also tells me that some of you want to have a dog at home. 

This is why I want to give you a few simple rules. It will help you keep your dog 

healthy and happy. 

Teacher:  This is very important kids. I want everybody to listen carefully. 

Mike:  First of all, make sure you keep your dog clean and safe. Wash it and its 

doghouse every now and then. When it rains or is very cold, let your dog stay in 

a warm place. Give your dog clean water and healthy food. Don't let it eat 

chocolate or drink something sweet. 

Teacher:  Funny. It is just like with people. Stay clean, keep warm, and eat healthy food. 

Mike:  You are right. Think about what you want for yourself. It is very much like what 

your dog needs. Another example is exercising. Take your dog for a walk, let it 

run around. It needs the physical exercise. One last thing, don't forget to take 

your dog to a doctor at least once a year. Even if nothing is wrong with it, just to 

be sure, everything is ok.  

Teacher:  Exercising and seeing a doctor. Again, very much like with people. 

Mike:   Maybe this is why dogs are also called "man's best friend."  

Teacher:  Thank you very much for coming. Goodbye! 

Mike:   Thank you, bye! 

 

 

 השאלות לפי מה ששמעתם. ענו באנגלית על  קריין:  

 עכשיו תשמעו את השיחה פעם נוספת  

 זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכם. 

 . ובות שלכם בדקו את התש 

 סיימנו את החלק הראשון של המבחן. עברו לשאר המשימות. 

 בהצלחה! 

  



Test 7 

Listening Comprehension Transcript: Task 1 

 ברית. אנגלית כתה ה לדוברי ע    :קריין 

 . שלום תלמידים, המבחן באנגלית מתחיל בשתי משימות בהבנת הנשמע

 . משימה מספר אחת 

 ילדים המספרים על התחביבים שלהם. אתם עומדים לשמוע 

 א. התבוננו בתמונות שבעמוד הב

 תחביב. ובחרו את התמונה המתאימה לכל    הילדיםהקשיבו לדברי 

 ו. במשבצת שמתחת לתמונה המתאימה ל תחביב כתבו את המספר של כל 

 מה. הקשיבו לדוג

Example: I enjoy riding my bicycle with my family. 

 התמונה המתאימה למשפט ששמעתם היא התמונה שמתחתיה כתובה המילה ׳דוגמה'.  קריין:  

 עכשיו הקשיבו למשפטים שהילדים אומרים ובחרו את התמונה המתאימה לכל משפט. 

 ת המשפטים פעמיים. אתם תשמעו א

 שימו לב: יש יותר תמונות מהנדרש. 

 

Number 1: I like to run in the park with my friend. 

 חתיה. בחרו את התמונה המתאימה למשפט וכתבו את המספר אחת במשבצת מת קריין: 

Number 2: Fishing really helps me relax. 

Number 3: I go swimming at least 3 times a week.  

Number 4: I enjoy mountain climbing. It is very challenging.  

Number 5: I like to sail. It is a very good physical workout. 

 

 ת. עכשיו תשמעו את המשפטים פעם נוספ קריין:  

 ם. זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכ

 .עברו למשימה מספר שתיים

  



Listening Comprehension Transcript: Task 2 

 משימה מספר שתיים. אתם עומדים לשמוע דיווח ברדיו על שינוי האקלים.   קריין: 

 לפני שתשמעו את הדיווח.   6עד   2קראו את שאלות 

 הקשיבו לדיווח, אתם תשמעו את הדיווח פעמיים. 

Reporter:  Good morning listeners. Today, we are at the North Pole. It is the most 

northern part of our world. It is very cold here. Professor Cohen is with 

us. He is from Portugal. Hello Professor, how are you? 

Prof. Cohen:  Good morning, I'm fine. I teach students about the changes that we see in 

our world's weather and climate. We call these changes, "Global 

Warming." 

Reporter:   It is so cold here that it is hard to imagine anything getting warmer… 

Prof. Cohen:  I know. It feels very cold here. But, if we look back, we see that thirty and 

even twenty years ago it was colder. However, it is getting hotter and 

hotter over the last twenty years. 

Reporter:   How can you tell it is getting hotter? 

Prof. Cohen:  First, we see that the temperatures are going up year after year. Second, 

every winter there is a big part of the sea that freezes and turns into ice. 

The size of this part of the sea is getting smaller and smaller every year. 

It is just not cold enough. 

Reporter:   I understand. Why is it a bad thing? 

Prof. Cohen:  It is bad for many reasons. For example, the polar bears need a big part 

of the sea to turn into ice. If not, they have to swim very far to find food. 

Sometimes they don't make it because it is too far. It is also bad for 

people. Less ice means that the sea water level is going up. Cities that are 

close to the sea will be lost underwater. 

Reporter:   How can we help to make things better? 

Prof. Cohen:  There are many websites where you can read how to help change things. 

Please do so. It is very important. 

Reporter:   We will do so! Thank you Professor. Goodbye everybody! 

   

 ענו באנגלית על השאלות לפי מה ששמעתם.   קריין:  

 עכשיו תשמעו את הדיווח פעם נוספת  

 זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכם. 

 . ובות שלכם בדקו את התש 

 המבחן. עברו לשאר המשימות. סיימנו את החלק הראשון של  

  בהצלחה! 



Test 8 

Listening Comprehension Transcript: Task 1 

 אנגלית כתה ה לדוברי עברית.     :קריין 

 . שלום תלמידים, המבחן באנגלית מתחיל בשתי משימות בהבנת הנשמע

 . משימה מספר אחת 

 ילדים המתארים פרויקט יצירתי שלהם. אתם עומדים לשמוע 

 א. התבוננו בתמונות שבעמוד הב

 פרויקט. ובחרו את התמונה המתאימה לכל   הילדיםהקשיבו לדברי 

 ו. במשבצת שמתחת לתמונה המתאימה לפרויקט כתבו את המספר של כל 

 מה. הקשיבו לדוג

Example: I made a short movie about my family. 

 תיה כתובה המילה ׳דוגמה'. התמונה המתאימה למשפט ששמעתם היא התמונה שמתח קריין:  

 עכשיו הקשיבו למשפטים שהילדים אומרים ובחרו את התמונה המתאימה לכל משפט. 

 אתם תשמעו את המשפטים פעמיים. 

   שימו לב: יש יותר תמונות מהנדרש. 

 

Number 1: I built a treehouse with my father in our backyard. 

 בחרו את התמונה המתאימה למשפט וכתבו את המספר אחת במשבצת מתחתיה.   קריין:  

Number 2: I recorded my own song in a studio. 

Number 3: I wrote a short book about dogs.  

Number 4: I built a doghouse with my brother.  

Number 5: I drew a painting for my mother.  

 

 ת. שיו תשמעו את המשפטים פעם נוספעכ קריין:  

 ם.  זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכ

 .עברו למשימה מספר שתיים

  



Listening Comprehension Transcript: Task 2 

 משימה מספר שתיים.  קריין:  

 אתם עומדים לשמוע שיחה בכתה.  

 לפני שתשמעו את השיחה.    6עד   2קראו את שאלות 

 הקשיבו לשיחה, אתם תשמעו את השיחה פעמיים. 

Teacher:  Good morning kids, today we have a very special guest. Rick Kelly is an 

astronaut. He is here to tell us a little bit about astronomy and his experience of 

flying to space. 

Rick:  Good morning everybody. I am very happy to be here. I just came back home to 

planet Earth two weeks ago.  

Teacher:   Really? How long were you in space?  

Rick:  I was away from planet Earth for three months. I stayed in the ISS, the 

International Space Station.  

Teacher:  Welcome back. What were you doing there? 

Rick:  My job there was to try and grow tomatoes. It is very important. If we ever want 

to travel to a new planet, we will need to grow our food by ourselves. 

Teacher:  Sounds cool! What is the taste of a tomato that grows in space?  

Rick:  Oh, I wish I could tell you. This project is not finished yet. Before I came back to 

our planet, another astronaut came to continue growing them.  

Teacher:  It's funny, you can call this job a space gardener! 

Rick:   <laughing> Yes, it's true. 

Teacher:  Can you give us a few interesting facts about astronomy? 

Rick:   Of course. What do you think the kids would like to know? 

Teacher:  Tell us about our planet's neighborhood. Things that are close to planet Earth 

and not far away galaxies. 

Rick:  Ok. First of all, our neighborhood is called the "Solar System." It has 8 planets 

that circle around the sun. Almost all of these planets have their own small stars 

moving around them - like our moon.  

Teacher:  Which planet has the most moons? 

Rick:   Jupiter. It has 79 moons. 

Teacher:  Jupiter has 79? Wow, that's a lot. 

Rick:  Yes. While Jupiter has 79, Saturn is second with 62 moons. There are many 

more interesting facts I can tell you about, but our time is up. 

Teacher:  Thank you very much for coming Rick and keep up with the very important work 

you do. 

Rick:   Thank you for having me. I always enjoy talking to students. 

 

 באנגלית על השאלות לפי מה ששמעתם.   ענו קריין:  



 פעם נוספת   השיחה עכשיו תשמעו את 

 זו הזדמנות טובה לבדוק את התשובות שלכם. 

 בדקו את התשובות שלכם. 

 סיימנו את החלק הראשון של המבחן. עברו לשאר המשימות. 

 בהצלחה! 


