
Grade 7 – test 1 

 נקודות task 1 32 – 1משימה 

Below are three entries that 

Linda wrote in her diary. 

Read the entries and answer 

the questions in English. 

לפניכם שלושה קטעים שכתבה 

 לינדה ביומן האישי שלה.

 קראו את הקטעים וענו באנגלית 

 על השאלות. 

 



 

 

Questions שאלות 

 נק( 4) השלימו את המשפט.

1. Linda came to Israel from  . 

 

Tick () the two correct  

answers.  

התשובות  שתיאת   -סמנו ב

 נק( 8)הנכונות. 

 

2. Why is Linda sad on the first day in her new school? 

___ She doesn't have friends. 

___ She doesn't like to study history. 

___ She doesn't want to leave her mom and dad. 

___ She doesn't like her teachers. 

___ She doesn't speak Hebrew. 

 

 נק( 4) בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט.

3. Linda tells her problems to ___. 

a the teacher 

b her old friends 

c the kids in her class 

d her mother and father 

 נק( 12) ענו באנגלית על השאלות.

4. a. How do the kids in Linda's class help her?  

  Write one way.  אחתכתבו דוגמה.  

  

 



 b. There is a new pupil in your class. What can you do to 

 help the new pupil?  

 

Write an idea that is not  

in the text. 

 מוזכרת  שלאכתבו הצעה 

 בטקסט. 

  

 

 נק( 4) בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט.

5. Linda can't write a lot on December 29th because ___. 

a she has a lot of homework 

b she wants to play with her friends 

c she is meeting her mother and father 

d she wants to watch a basketball game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



נקודות                                44 – 2משימה   

  Read the following text.  

Answer the questions in English according to the text. 

 

 קראו את הטקסט שלפניכם. 

 ענו באנגלית על השאלות על פי הטקסט.

 

 

 

 



 

Questions שאלות 

 נק( 6) ענו באנגלית על השאלה. 

6. Who is the writer of the text? 

 

  

 

 נק( 6)ענו באנגלית על השאלה על פי הטקסט. 

7. Where do most elephants live?   

 

      

 

 נק( 4הנכונה )בחרו את התשובה 

8. Elephants can remember places. This helps them ___.    

A   find water 

B   hear people 

C   make sounds 

D  carry things 

 

 נק( 12) .על פי הטקסטענו באנגלית על השאלה 

9. Elephants have feelings. Give two examples      דוגמאות  שתיהביאו

:לכך  

a.    

b.    

 

 



10. Tick () Yes or No next to each sentence 

according to what you read in the text. 

      (3x4=12 points) 

ליד כל משפט, על פי מה  לאאו  כן( סמנו ) 

 שקראתם בטקסט.

 

 
Yes No 

a. Elephants eat meat. 
  

b. People can hear the elephants’ special sounds. 
  

c. Elephants live with their families.  
  

 

11. Which question has an answer in the text?  

          (4 points) 

 לאיזו שאלה מהשאלות 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TASK 3 משימה   (4x6=24 points)  

 Describe your classroom. 

• Write two sentences that 

describe the classroom 

and what is in it. 

• Write two sentences that 

describe what pupils do  

in the classroom every 

day. 

 תארו את הכיתה שלכם. 

כתבו ְשני משפטים  • 

תה ואת המתארים את הכי

 מה שבתוכה.

כתבו שני משפטים  • 

המתארים את מה 

שהתלמידים עושים בכיתה 

 בכל יום.

 

 

 

12. Describe your classroom: שלכם: הכיתה את תארו  

a.   

b.   

 

13. Describe what pupils do in your classroom every day: 

 תארו את מה שהתלמידים עושים בכיתה שלכם בכל יום:

a.   

b.   

 

 

 

 

Adapted from Rama site Meitzav tests 


