
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:                                      

ְּבֵאיֶזה ִּגיל ִהְתַחְלִּתי
ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבְּפִעילּות? (ַּתְחִּביב, חּוג)

ִמָּמה ֲאִני ֶנֱהֶנה אֹו ִמָּמה ֲאִני 
ֶנֱהֵנית ַּבְּפִעילּות? (ַּתְחִּביב, חּוג)

ָמה ֲאִני עֹוׂשה 
ַּבְּפִעילּות? (ַּתְחִּביב, חּוג)

ַמּדּוַע ָּבַחְרִּתי ְלִהְׁשַּתֵּתף 
ַּבְּפִעילּות? (ַּתְחִּביב, חּוג)

הפעילות האהובה עליי (תחביב, חוג)

כרטיסיות של רכיבי תוכן ביחידה ״על עצמי״   
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

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

בס״ד

67



68

ָמה לֹוְמִדים ַלֲעׂשֹות 
ַּבְּפִעילּות? (ַּתְחִּביב, חּוג)

ֵאירּוַע ְמַעְנֵין ֶׁשָּקָרה
ַּבְּפִעילּות (ַּתְחִּביב, חּוג)

ַמּדּוַע ְּכַדאי ֶׁשַּגם ֲאֵחִרים
ִיְׁשַּתְּתפּו ַּבְּפִעילּות? (ַּתְחִּביב, חּוג)

הפעילות האהובה עליי (תחביב, חוג)

כרטיסיות של רכיבי תוכן ביחידה ״על עצמי״   
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

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

בס״ד



ָמה לֹוְמִדים ַלֲעׂשֹות 
ַּבְּפִעילּות? (ַּתְחִּביב, חּוג)

ֵאירּוַע ְמַעְנֵין ֶׁשָּקָרה
ַּבְּפִעילּות (ַּתְחִּביב, חּוג)

ַמּדּוַע ְּכַדאי ֶׁשַּגם ֲאֵחִרים
ִיְׁשַּתְּתפּו ַּבְּפִעילּות? (ַּתְחִּביב, חּוג)

הפעילות האהובה עליי (תחביב, חוג)

כרטיסיות של רכיבי תוכן ביחידה ״על עצמי״   
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

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

בס״ד
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ֵאי ִנְרֵאית ַהְּסִביָבה
ֶׁשָּבּה ִטַּיְלִּתי?

ָמַתי ִטַּיְלִּתי?

ְלָאן ִטַּיְלִּתי?

ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים 
ֶׁשִּגִּליִתי ַּבִּטּיּול

לטיול יצאתי

כרטיסיות של רכיבי תוכן ביחידה ״על עצמי״   
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

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

בס״ד



ֵאי ִנְרֵאית ַהְּסִביָבה
ֶׁשָּבּה ִטַּיְלִּתי?

ָמַתי ִטַּיְלִּתי?

ְלָאן ִטַּיְלִּתי?

ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים 
ֶׁשִּגִּליִתי ַּבִּטּיּול

לטיול יצאתי

כרטיסיות של רכיבי תוכן ביחידה ״על עצמי״   
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

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

בס״ד
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ְּדָבִרים ְמַעְנְיִנים 
ֶׁשָהיּו ַּבִּטּיּול

ֶמֶזג ָהֲאִויר ַּבִּטּיּול

ַהְרַּפְתָקה ַּבִּטּיּול

לטיול יצאתי

כרטיסיות של רכיבי תוכן ביחידה ״על עצמי״   
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

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

בס״ד



ְּדָבִרים ְמַעְנְיִנים 
ֶׁשָהיּו ַּבִּטּיּול

ֶמֶזג ָהֲאִויר ַּבִּטּיּול

ַהְרַּפְתָקה ַּבִּטּיּול

לטיול יצאתי

כרטיסיות של רכיבי תוכן ביחידה ״על עצמי״   
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

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

בס״ד
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ן טַָ ַמֶּׁשהּו ֶׁשָּקָרה ִלי ְּכֶׁשָהִייִתי קַָ

אֹו ְּכֶׁשָהִייִתי ְקַטָּנה 

ַמֶּׁשהּו ְמַעְנֵין ֶׁשהֹוַרי 
ִסְּפרּו ִלי ַעל ַעְצִמי

ַמֶּׁשהּו ֶׁשָּקָרה ִלי ַּבַּבִית, ְּבֵבית ַהֵּסֶפר, 

ַּבֻחְפָׁשה אֹו ַאַחר ַהָּצֳהַרִים

ִמְקֶרה ַמְצִחיק אֹו ָעצּוב  
ֶׁשָּקָרה ִלי

משהו מיוחד שאני רוצה לספר על עצמי

כרטיסיות של רכיבי תוכן ביחידה ״על עצמי״   
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

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

בס״ד



ן טַָ ַמֶּׁשהּו ֶׁשָּקָרה ִלי ְּכֶׁשָהִייִתי קַָ

אֹו ְּכֶׁשָהִייִתי ְקַטָּנה 

ַמֶּׁשהּו ְמַעְנֵין ֶׁשהֹוַרי 
ִסְּפרּו ִלי ַעל ַעְצִמי

ַמֶּׁשהּו ֶׁשָּקָרה ִלי ַּבַּבִית, ְּבֵבית ַהֵּסֶפר, 

ַּבֻחְפָׁשה אֹו ַאַחר ַהָּצֳהַרִים

ִמְקֶרה ַמְצִחיק אֹו ָעצּוב  
ֶׁשָּקָרה ִלי

משהו מיוחד שאני רוצה לספר על עצמי

כרטיסיות של רכיבי תוכן ביחידה ״על עצמי״   
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

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

בס״ד
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כרטיסיות של רכיבי תוכן ביחידה ״על עצמי״   

11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

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



כרטיסיות של רכיבי תוכן ביחידה ״על עצמי״   
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

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