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חדש כיתה ז מדורגמבחן   

Name _________________          Date ___________              Class ________ 

 

TASK 1  26 - משימה points 

  הקשיבו למילים שהמורה קוראת. 1.1

 את האות הראשונה של המילה על הקווים.  כתבו    

 

1.1. Listen to the words the teacher reads.  

Write  the first letter on the lines below. 

(5x2=10 points) 

             1. ___                  2.____                3.____               4.____                5.____ 

    

                       

הקיפו בעיגול את המילה שאתם שומעים בכל שורה.  1.2  

 

21.2. Circle the word you hear in each  line. 

(3 x 2  = 6 points) 

1        mango               blue                          pink                     man 

2        cake                salad                        water                      stop 

3       pencil               close                          open                      sit 

  

 התאימו בין אות גדולה לקטנה, רשמו ליד כל  .1.3

 . אות את האות המתאימה     

1.3. Match upper and lower case letters. Write the      

     correct letter next to the capital or small letter.  

      (10  points) 

 

      1. P ____      2.____ u      3. J____     4.____ h        5. G____  

      6. D____      7.  B____     8. S____      9. ____e      10. L____ 
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TASK 2  משימה      -15 points 

2.1. Ask the student to read the following and mark each word,       (7  points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Ask the student to read the following and mark each sentence. (8 points) 

  

 

 

 

 

 

1. cat  
 

2. rate  
 

3. dug 
 

4. duke 
 

5. RING 
 

6. CIRCLE 
 

7. Understand 
 

     8. Dan has a red pen. 

9. Ronit likes her big, white dog. 

    10. Shira and Jim wrote a letter to the mayor. 

    11. We were sitting in the huge truck near our school yesterday. 

    12. The photographer took a picture of the queen. 
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                    TASK   3  points 15-  משימה 
 

7. On the next page there are 

short text messages (SMS') 

sent from different people.  

 Match each SMS in column A 

to the correct reply in       

column B.  

 Write the number of the 

matching reply from column 

B in the box next to each 

SMS in column A. 

 

 Note : There are more text 

messages (SMS') in  

column B than needed. 

 מסרונים ישנם הבא בעמוד .7

(SMS') שונים אנשים ששלחו . 

 

 (SMS) רוןמס לכל התאימו 

  המתאים המענה את א שבטור

 . ב בטור לו

 המענה של המספר את כתבו 

  במשבצת ב מטור המתאים

 (SMS) המסרון שליד

 .א שבטור

 

בטור ב יש יותר : לב שימו 

 מהנדרש. ('SMS)מסרונים 
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                      TASK משימה  4   - 24 points 

Below is a page from a children’s magazine.  

Read the letters that children from different 

places around the world wrote. 

קראו את המכתבים .לפניכם עמוד מעיתון לילדים

   שכתבו ילדים ממקומות שונים מסביב לעולם.
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Questions שאלות 

4.1.  Tick the correct answer    (3 points)                                                          בחרו את התשובה הנכונה   

 What do people in China do for good luck?    

A  They bring cakes. 

B  They eat oranges. 

C  They wear red clothes. 

D  They visit their friends.  

 

4.2.  Write true or false  (3x3=6 points)                                                      סמנו נכון או לא נכון   

       The New Year holiday in China is one day.    

A  True )נכון( 

B  False )לא נכון( 

 

Copy a sentence that shows this.                                     .העתיקו משפט המרֶאה זאת          

  

 

4.3 Answer the question (3 points)                                                            .ענו באנגלית על השאלה     

     Where does Carlos go after school on Children’s Day?  

 

      ______________________________________ 

  

4.4. Choose the correct answer  3(       בחר את התשובה הנכונה points) 

 What present does Linda want to give this year?    

A  a picture 

B  flowers 

C  a game 

D  clothes  



7 

 

 

4.5. Choose the correct answer  (3points)                                                     בחר את התשובה הנכונה 

 One of the children wants to add 

these sentences to his letter.  

      Who is it?  

אחד הילדים רוצה להוסיף את  

 המשפטים שלפניכם למכתבו. 

 מיהו הילד או הילדה? 

 

 “I bring pizza to school. My friends love it.” 

A  Wang 

B  Carlos 

C   Linda 

 

4.6. Give Linda an idea for another activity to do on 

the day she described in her letter.  

 Write an idea for an activity that does not appear 

in the three letters. (3points) 

הציעו ללינדה רעיון לפעילות נוספת  

 ארה במכתבה.שאפשר לעשות ביום שתי

כתבו באנגלית רעיון לפעילות שאינה 

 מוזכרת בשלושת המכתבים.

  

4.7. The magazine page with the children’s letters 

does not have a title.  

      Choose the best title from the list below. 

     ( 3 points) 

לעמוד העיתון שבו מופיעים מכתבי  

כותרת. בחרו את הכותרת הילדים חסרה 

 המתאימה ביותר מהרשימה שלפניכם.

 

A   Food in Different Countries 

B   Games in Different Countries 

C  Families Around the World 

D   Special Days Around the World 
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                      TASK   5  points 20 -  משימה     

 5.1 There is a costume party at "Yasmin" School.  

All the children are dressed up in their favorite costumes. 

Look at the picture. Write four things that you see in it. 

Pay attention to correct spelling.  (4X2=8 points) 

 מסיבת תחפושות. בבית הספר "יסמין" נערכת

 התבוננו בתמונה. בתחפושת החביבה עליו.לבוש  כל ילד

  דברים שאתם רואים בה. ארבעהבאנגלית  תבוכ

 קפידו על כתיב נכון.ה
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5.2. Look at the picture on again and choose one 

child.           (3x2 = 6 points) 

  .אחתאו ילדה  אחדהתבוננו שוב בתמונה בחרו ילד 

 שם הילד או את שם הילדה שבחרתם. הקיפו בעיגול את   • 

Tom          /Anna          /Jenny          /David 

 

 .נראיתאו איך הילדה  נראהכתבו באנגלית משפט המתאר איך הילד   • 

 

_______________________________________ 

                

 .לד עוֶשה או מה הילדה עוָשהכתבו באנגלית משפט המתאר מה הי  • 

 

_________________________________________ 

 

5.3. Choose another  child    ( 3x2 = 6 points) 

 

  כעת בחרו ילד אחר או ילדה אחרת.

 

 הקיפו בעיגול את שם הילד או את שם הילדה שבחרתם.   •            

Tom           / Anna           / Jenny           / David 

 

 .נראיתאו איך הילדה  נראהכתבו באנגלית משפט המתאר איך הילד   •             

 

_________________________________________ 

  

 .כתבו באנגלית משפט המתאר מה הילד עוֶשה או מה הילדה עוָשה  •             

 

_________________________________________ 

 

The End 
Adapted from Rama site Meitzav tests 


