דוגמה למבחן התאמה לקראת כיתה ז'
שם התלמיד______________:
בית ספר________________:

טלפון__________________ :

תלמידים יקרים ,אנא קראו בעיון את כל השאלות וענו תשובות מלאות.
אין להשתמש במחשבון.
מותר לאכול ולשתות.

 .1פתרו

= 05 + 2 X ) 11 – 4 X 4( : 4 – 03 : 5

____________________________________________________________________
________________________________________________
 .2נתונות הספרות .6 ,5 ,4 ,0
א .בנו מהספרות  2שברים פשוטים ,כך שאם תכפילו אותם אחד בשני – המכפלה תהיה קטנה
מ. 1 -
תרגיל הוכחה______________________________________________ :
 .0הקיפו בעיגול תשובה נכונה:
לטיול השנתי שילם כל תלמיד  ₪ 165בשכבה לומדים  81תלמידים .כמה שילמו בסך הכל כל
התלמידים לטיול השנתי?
א .פחות מ₪ 15,333-
ב .יותר מ ₪ 15,333-ופחות מ₪ 23,333 -
ג .יותר מ ₪ 23,333 -ופחות מ.₪ 25,333 -
ד .יותר מ.₪ 25,3333 -
 .4עידו ואיתי עבדו יחד וקיבלו שכר של  .₪ 083עידו עבד  7שעות ואיתי עבד  6שעות .שניהם
קיבלו אותו שכר עבור שעת עבודה .את השכר שקיבלו חילקו ביניהם בהתאם לשעות שכל אחד
עבד.
א .כמה כסף קיבל עידו?
תשובה_____________________________________________________:
ב .כמה כסף קיבל איתי?
תשובה_____________________________________________________:
 .5בכיתה  43תלמידים 25 .מהם בנים והשאר בנות.
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א .איזה חלק מהוות הבנות מכלל תלמידי הכיתה? ______________
ב .בטאו את תשובתכם באחוזים____________________
 .6בחשבון הבנק של משפחת לוי  4533ש"ח.
הם קנו ריהוט לחדר שינה ב 5333 -ש"ח ,ושילמו במזומן.
מה מראה יתרת החשבון של משפחת לוי? ____________
 .7דנה קיבלה ציונים שונים ב 0 -מבחנים .ממוצע הציונים הוא .13
כתבו הצעה :מהם הציונים האפשריים של המבחנים?
מבחן א' ______
מבחן ב' ______
מבחן ג' ______
הממוצע (תרגיל) __________________________________________________
 .1משה שרטט על נייר מלבן שאורך הצלעות שלו הן 15 :ס"מ ו 25-ס"מ.
א .מה היקפו של המלבן?
תרגיל +תשובה____________________________________________
ב .מה שטחו של המלבן?
תרגיל  +תשובה____________________________________________
משה הגדיל את הסרטוט במכונת צילום כך ,שכל אחת מהצלעות גדלה פי .2
ג .מה היקף המלבן שהתקבל בצילום?
תרגיל +תשובה____________________________________________
ד .מה שטח המלבן שהתקבל בצילום?
תרגיל+תשובה_____________________________________________

ה .פי כמה גדל שטח המלבן בצילום?
תשובה__________________________________________________

 .8השלם את סדרה:
81, 27, 9, 3, ___, ___, ___.
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 .13מהי מילת הניגוד למילה הבאה? הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה.
א .מילת הניגוד למילה "טבעי" היא:
כפרי
מזוייף
מלאכותי
עירוני
פשוט
ב .מילת הניגוד למילה "איסור" היא:
חוק
יכולת
מעצר
אפשרות

רשות

ג .מילת הניגוד למילה "מינימום" היא:
מיניאטורה
מטרונום
אופטימום

מקסימום

הליום

 .11הקיפו בעיגול מילה יוצאת דופן ונמקו:
סוס
תרנגול
חמור
כלב
א .חתול
היוצא דופן _____________:כי השאר הם__________________ :
___________________________________________________
רץ
מדלג
יושב
מנתר
ב .הולך
היוצא דופן ____________ :כי השאר הם_________________ :
_________________________________________________
צפון
דרום
מזרח
מערב
ג .שמאל
היוצא דופן ____________ :כי השאר הם_________________ :
_________________________________________________

 :12הקבלות מילוליות :גלה מהו הקשר בין זוג המילים בשורה הראשונה,
אותו קשר קיים בין המילה וחמשת האפשרויות בשורה השנייה .הקיפו בעיגול
את התשובה הנכונה ונמקו.
א .ארנק -כסף
קלמר( -ילקוט ,עיפרון ,בנק ,מטבע ,מגירה)
הקשר בין המילים הוא_____________________________________ :

ב .חלון -תריס
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עין( -אישון ,גבה ,מצח ,עפעף ,חושך)
הקשר בין המילים הוא______________________________________:
ג .חיות -גן חיות
תמונות(-מסגרת ,צייר ,מוזיאון ,צבעים ,קיר)
הקשר בין המילים הוא______________________________________ :

שם התלמיד _______________:טלפון__________________ :
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Read the postcards and answer the questions.

Holiday Postcards.
1.

Hi Dana,

Believe it or not, I am in Disneyland, Paris!
My parents gave me a surprise. They told me we were going to France
and Holland. Disneyland is the first place we are visiting and it is
wonderful. I took a ride in the Mad Hatter's Teacups and I also went on
the Pirates of Caribbian ride.
But the best ride was Space Mountain. You sit in an enormous roller
coaster and go up and down the mountain. It goes very fast and
sometimes it suddenly turns upside down.! I screamed the whole time!
It was really scary, but also so much fun!
Love,
Susie
2. Hi Dana,
I am now in Paris. I love it here. Paris is an amazing city. This morning my
parents and I had breakfast in a coffee shop. I had a fresh croissant and a
glass of chocolate milk. It was delicious!
Yesterday, I took the elevator to the top of the Eiffel Tower. It is very
high and has a fantastic view of Paris. Toda, I went to the Louver
museum and saw the Mona Lisa. It is a very famous painting by
Leonardo da Vinci.
Love,
Susie

3. Hi Dana,
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Well, now I am in Holland. I went to Anne Frank's house in Amsterdam.
This is were Anne hid from the Nazis in World War II. I also went to the
village Zaanse Schans. This village is like it was in the 18-th century. It
has old houses and lots of windmills.

Tomorrow, I am going to Madurodam. It is a miniature city like Mini –
Israel. I bought you something cute this afternoon, but it's a surprise.

See you when I get home on Wednesday.

Susie
A. Answer the questions.

1. Which three rides did Susie go on in Disneyland?

a. _____________________ b. ___________________ c. _________________
2. Which ride did Susie enjoy the most? Why?

___________________________________________________________

3. Which two places did she visit in Paris?

a. _________________________ b. ___________________________

4. Which three places did Susie visit in Holland?
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a. _____________________ b. ___________________ c. _________________

B. Write True (T) or False (F) .
1. Susie wrote three postcards to Dana. ________
2. Susie visited three countries. _______
4. Susie liked her breakfast in Paris. _____
5. Susie bought Dana a present in France. ____
C. Fill in the words into the sentences.
.
Famous ** scream ** cute ** village ** elevator **

1. Look at this kitten! It is so ______________ !
2. The café is at the top floor. Let's take the ________________.
3. Everybody knows Rita. She is a _______________ singer in Israel.
4. My grandmother lives in a small _______________ near the sea.
5. I can hear you. Please, don't ______________.
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