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 חוברת מעברים לכיתה ז'
 

תלמידים יקרים, על מנת להיות מוכנים לכיתה ז' אנו ממליצים לכם 
לחזור על אוצר המילים הנלמד בבית ספר היסודי. אנא כנסו לקישור 

 הבא וחזרו על המילים:
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/band11July18.pdf 

 
 קישור לתרגול:

https://quizlet.com/345033411/band-1-vocabulary-flash-cards/ 
 
 
 

Read and answer. 
 

People with different professions 

say different things during their 

work day.  

Match each sentence on this page 

to the picture of the person who 

says it. 

Write the number of the correct 

picture in the box next to each 

sentence.  

Note: There are more pictures  

than needed. 

 בעלי מקצוע שונים אומרים דברים שונים 

 .במשך יום עבודתם
 

 התאימו כל משפט שבעמוד זה לתמונה

 .של בעל המקצוע שאומר אותו
 

 שלידכתבו את מספר התמונה במשבצת 

 .המשפט המתאים לה
 

 .מהנדרש תמונות יותר יש :לב שימו

 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/band11July18.pdf
https://quizlet.com/345033411/band-1-vocabulary-flash-cards/
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During a lesson about professions, 

a taxi driver came to class and told 

the pupils about his work. 

In the sentences he said there are 

missing words. 

Choose the missing words to 

complete the sentences. 

Write the words on the blank line. 

 בשיעור על בעלי מקצוע הגיע נהג מונית 

 .לכיתה וסיפר לתלמידים על עבודתו
 

 . במשפטים שאמר חסרות מילים
 

 בחרו את המילים המתאימות כדי

 .להשלים את המשפטים

 .כתבו את המילים על הקו

 

 

  1.  I am                                                  years old. 

(five / eight / forty one / two hundred) 

2.  I                                        many hours every day. 

(call / work / make / look) 

3.  I drive to different                                              . 

(stories / games / colors / places) 

4.  I meet                                               from all over the country.  

(numbers / people / songs / windows) 

5.  I                                        my job." 

(love / buy / bring / grow) 

"Hello, my            name           is Sam, I am a taxi driver. 

(life / food / name / hand) 
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Read the following text.  

Answer the questions in English  

according to the text. 

 . שלפניכם הטקסט את קראו 

 .הטקסט לפי השאלות על באנגלית ענו

 

 

*   visitors — אורחים, מבקרים 

** even number — מספר זוגי 

We love visitors* in Russia. Friends and family can visit us any time 

they want. When visitors come we show them our home and we 

play games together. We also give them Russian food and we sit 

around the table and eat together. 

When you visit friends in Russia, remember to bring a small 

present. You can bring flowers, but not an even number** of 

flowers. Russian people believe that this brings bad luck. 

Alex, Russia 

 

We like to wear colorful Japanese clothes called kimonos when 

people come to our house. We tell visitors to put their shoes 

outside the door because we want to keep our houses clean. Then 

we give them socks to wear around the house. We don't have 

chairs in the living room – we sit on mats. We all eat sushi, our 

special food, and drink green tea. We always hope that our visitors 

feel happy and relaxed. 

Kira, Japan 

 

www.hpw123.com 
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 .ימו את המשפטהשל

 
Alex lives in                             and Kira lives 

in                             . 

 

 

 

 

 

 מילים החסרות במשפט. סמנו את ה

 
People from Russia believe that ___ can bring bad luck. 

a  big presents 

b  games in the house 

c  a house without visitors 

d  an even number of flowers 

 

 

 

 

 

 .ענו באנגלית על השאלה לפי הטקסט

 
Why do people in Japan ask visitors to put their shoes outside the 

house?  

  

 

10. 

11. 

12. 
. 
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People come to visit Alex and Kira 

in their homes. 

Tick (✓) who would say each 

sentence. 

 אנשים באים לבקר את אלכס וקירה 

 .בבתיהם

 ( מי היה אומר כל משפט✓) סמנו

 .שלפניכם

 

  Alex Kira 

a. "Do you like this game?"    

b. "Do you want some more sushi?"   

c. "Please wear these socks."    

 

 

 .סמנו את התשובה הנכונה

 
What is a good name for the text?  

a  Welcome to Our House  

b  Places I Like Around Town 

c  My Best Friends 

d  Special Presents  

 

 

 .סמנו את התשובה הנכונה

 
What do Alex and Kira do with their visitors?  

a  clean the house  

b  eat together  

c  make games  

.13 

14. 

15. 
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d  buy presents 

Look at the strange picture below. 

Write in English five things 

that you see in the picture. 

Use correct spelling. 

 .שלפניכם המוזרה בתמונה התבוננו 

 שאתם דברים חמישה באנגלית כתבו

 .בתמונה רואים

 .נכון כתיב על הקפידו
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Look at the strange picture again. 

Write four different sentences 

in English that describe strange 

things that you see in the park. 

Note: Each sentence must 

describe a strange thing! 

Use correct grammar, spelling and 

punctuation. 

 .בתמונה המוזרההתבוננו שוב  

 כתבו באנגלית ארבעה משפטים שונים

 .שיש בפארק דברים מוזריםהמתארים 

 

 כל משפט צריך לתאר שימו לב:

 !דבר מוזר

 הקפידו על דקדוק נכון, על כתיב נכון

 .ועל סימני פיסוק נכונים

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   
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Read the following text.  

Answer the questions in English  

according to the text. 

 . שלפניכם הטקסט את קראו 

 .הטקסט לפי השאלות על באנגלית ענו

Now and Then Magazine  May, 2019 

Back 

in 

Time 
By Jack Smith 

Do you want to go back in time? Buy a ticket and visit the Living 

History Museum in Florida, USA. This special museum looks like a real 

village, and all the people that work there are actors*. When you visit 

the museum, you can see how people lived 400 years ago. You can 

watch the actors build houses, grow fruit and vegetables and cook 

their meals over the fire. They don't have televisions, computers or 

phones. There are no cars; the actors ride horses to go from place to 

place. 

Many people from all over the world come to visit the Living History 

Museum. The actors take the visitors around the village and teach 

them about life a long time ago. Sometimes the visitors ask the 

actors questions like, "Do you watch TV?" or "Do you have phones?" 

and the actors say, "What is a TV?" or "What are phones?" The actors 

are so good, that sometimes visitors believe what they are saying, 

and forget that they are visiting a museum and not a real village. 

They feel like they are really going back in time. 
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Visitors at the museum learn about ___. 

a  countries all over the world  

b  the history of computers  

c  actors on television  

d  life many years ago 

 

 

 .סמנו את התשובה הנכונה

 
What is special about the Living History Museum?  

a  400 people work there. 

b  It looks like an old village. 

c  All the visitors are from the USA. 

d  People can live there. 

 

 

 

Would an actor in the Living 

History Museum say the following 

sentences? 

Tick (✓) Yes or No next to 

each sentence. 

 האם שחקן במוזאון המתואר בטקסט 

 ?המשפטים שלפניכםהיה אומר את 

 

 .ליד כל משפט לאאו  כן (✓)סמנו 

 

  Yes No 

a. "Let's cook potatoes over the fire."    

19. 

.20 
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b. "This is the village bus."   

c. "Let's go to feed the horses."    
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 .ענו באנגלית על השאלה לפי הטקסט

 
Why do visitors sometimes forget that they are in a museum? 

  

 

 

 

 .סמנו את התשובה הנכונה

 
Why does the writer, Jack Smith, begin the text with a question?  

a  to get people to read the text  

b  to say he wants to go back in time  

c  to tell the readers he needs an answer 

d  to ask about the museum  

 

 

 

 
Do you want to visit the Living History Museum? 

Explain your answer in English 

using information from the text. 

 הסבירו את תשובתכם באנגלית 

 .בעזרת מידע מהטקסט

  

  

 

 

 

 

21. 

22. 

23. 


