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ANSWER KEY FOR TEACHERS 

Progress Test (after The English Club for Charedi Boys, Level 25)   Name: ________________ שם 

I. Draw a line to match the small and capital letters.  מהאות הקטנה לאות הגדולה המתאימה לה. ח קומת  

r Y 

c H 

k C 

l                     I 

i F 

y L 

a E 

d A 

h R 

e M 

m D 

f K 
II. Your teacher will read aloud the words. Find the letter the word starts with on the right.  

Write the letter in the space next to the picture.  
 אותו ליד התמונה.ותכתוב האות שמתחילה את המילה המורה יקרא/תקרא את המילים לתמונות הבאות. תמצא את 

 
איזה אות מתחילה את  מילה שתשמעו

 המילה?
 מחסן 

1 lemon l  a 

2 yes y  y 

3 admire a  l 

4 kick k  b 

5 black b  h 

6 hike h  k 
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III. Your teacher will read aloud the words. Find the letters the word ends with on the right.  

Write the letter in the space next to the picture.          .המורה יקרא/תקרא את המילים לתמונות הבאות 
 ותכתוב אותן ליד התמונה. מילה מסתיימתההאות או אותיות שבהן תמצא את 

 
 .אותיותאיזה אות מילה שתשמעו

את המילה? סיימתמ  
 מחסן 

7 picnic -ic  -ike 

8 cry -y  -y 

9 tell -ll  -ll 

10 backpack -ck  -ic 

11 tire -ire  -ck 

12 bike -ike  -ire 
 

IV. Write the words your teacher reads aloud in the numbered spaces, and if you know what they mean, 

write the meaning in the space. .המורה מקריא מילים. נא כתוב את המילה ופירושה 

באנגלית מילה   פרוש בעברית 

13 mess בלגן 

14 nine 9 תשע 

15 like בולחבב,לאה  

16 my שלי 

17 sadly בעצב 

18 sick חולה 

V. Match the sentences to the pictures 

 .המתאים כתוב את מספר התמונה ליד המשפטלתמונה?  םאיזה משפט מתאי
מספר תמונה     

 5 The kids bike and hike beside the pines. 

 4 Mendi taps the mask. "It isn't a man!" 

 6 Binyamin hid the picnic basket behind the cabin. 

 3 All the kids had kites in the sky. 

 2 The tiny baby didn't cry. He smiles. 

 1 Yisrael's tire is flat. He is bikeless. 
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VII: BONUS!  Word Sort מיון מילים לפי פירוש                בונוס למי שרוצה :  

 

Look at the name for each group. Find the words in the word bank that belong to each group 

and copy them into the right list.                                           מילים.הקבוצת קראו את שם  

.במחסן המילים את המילים השייכות לכל קבוצה והעתיקו אותן לרשימה המתאימהמצאו   

 

Colors   צבעים  Names   שמות 

red  Dani 

black  Yedidya 

  Natan 

   

Verbs פעלים  Food   אוכל 

cry  milk 

help  banana 

fall  salad 

 

Feelings רגשות  Parts of the Body   חלקי הגוף 

sad  back 

happy  hand 

mad  neck 

tired  eyes 

 

Adverbs  להמבצעים פעואיך    Words rhyming with-"if" -בות ם שמתחרזמילי  

happily  cliff 

sadly  stiff 

finally  sniff 

Word Bank   מחסן מילים 

back       sadly       black         cry         Dani      cliff        hand         happy         help         fall 

mad         milk         Natan         neck         happily    sad         salad         tired         Yedidya    sniff 

stiff          red     banana         finally        eyes 
 

 


