
דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס״ד

שם התלמיד/ה:                                                         התאריך:                                  הכיתה:                                      ַעל ַעְצִמי

ֲאִני רֹוצה  ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ׁשֶֶ
ְלַסֵּפר ַעל ַעְצִמי

shutterstock.com :איורים

55 דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ — חרדי

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס”ד

ַהְּיָלִדים ֶׁשָּמְצאּו אֹוָצר

שם התלמיד/ה:                                                   התאריך:                              הכיתה:                                ְמַסְפִרים ִספוִרים



דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ — חרדי

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס”ד

ַהְּיָלִדים ֶׁשָּמְצאּו אֹוָצר

shutterstock.com :איורים

שם התלמיד/ה:                                                   התאריך:                              הכיתה:                                ְמַסְפִרים ִספוִרים

דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  56
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ — חרדי

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס”ד

ַהַחּיֹות ֶׁשָרצּו ֶמֶל ָחָדׁש
שם התלמיד/ה:                                                   התאריך:                              הכיתה:                                ְמַסְפִרים ִספוִרים



דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ — חרדי

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס”ד

ַהְּיָלִדים ֶׁשָּמְצאּו אֹוָצר

shutterstock.com :איורים

שם התלמיד/ה:                                                   התאריך:                              הכיתה:                                ְמַסְפִרים ִספוִרים

57 דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ — חרדי

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס”ד

ַהַחּיֹות ֶׁשָרצּו ֶמֶל ָחָדׁש
שם התלמיד/ה:                                                   התאריך:                              הכיתה:                                ְמַסְפִרים ִספוִרים



דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ — חרדי

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס”ד

ַהַחּיֹות ֶׁשָרצּו ֶמֶל ָחָדׁש

shutterstock.com :איורים

שם התלמיד/ה:                                                   התאריך:                              הכיתה:                                ְמַסְפִרים ִספוִרים

דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  58
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ — חרדי

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס”ד

ַהֶּמֶּל ֶׁשא ָמָצא ֶאת ַהֶּכֶתר ֶׁשּלֹו
שם התלמיד/ה:                                                   התאריך:                              הכיתה:                                ְמַסְפִרים ִספוִרים



דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ — חרדי

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס”ד

ַהַחּיֹות ֶׁשָרצּו ֶמֶל ָחָדׁש

shutterstock.com :איורים

שם התלמיד/ה:                                                   התאריך:                              הכיתה:                                ְמַסְפִרים ִספוִרים

59 דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ — חרדי

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס”ד

ַהֶּמֶּל ֶׁשא ָמָצא ֶאת ַהֶּכֶתר ֶׁשּלֹו
שם התלמיד/ה:                                                   התאריך:                              הכיתה:                                ְמַסְפִרים ִספוִרים



דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ — חרדי

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס”ד

ַהֶּמֶל ֶׁשא ָמָצא ֶאת ַהֶּכֶתר ֶׁשּלֹו

shutterstock.com :איורים

שם התלמיד/ה:                                                   התאריך:                              הכיתה:                                ְמַסְפִרים ִספוִרים

דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  60
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס״ד

ִהְתּבֹוְננּו ַּבְּתמּוָנה. ִחְׁשבּו ָמה קֹוֶרה ָּבּה, 
.ָמה ָקָרה ֹקֶדם ּוָמה ִיְקֶרה ַּבֶהְמֵׁש

ִּכְתבּו ִסּפּור ַמְתִאים ַלְּתמּוָנה ּוְתנּו ּכֹוֶתֶרת ַלִּסּפּור.

shutterstock.com  ,איורים: דרור אדם


