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ִמבְַּדק ְקִריָאה ּוְכִתיבָה ְלִכָּתה א' 
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ְמשִׂיָמה 9

ּכְתֹב/ּכְִתבִי ֶאת ִמּלֹות ַהַהכְָּתבָה. 
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ּכְִתבּו ֶאת ָהאֹות ב ִמַּתַחת לַּבַיִת:1.

____     ____   ____   ____   

ַהִּקיפּו ֶאת ָּכל ַהַחּיֹות:2.

ּכְִתבּו ֶאת ַהִּמּלָה ַהֲחֵסָרה ּבִַּמׁשְּפָט:3.

ָרֵחל                  לְֵבית ַהֵּספֶר.

ְמׂשֶַחֶקתהֹולֶֶכתאֹוֶכלֶת



 - 3 -

ביצוע: יהודית
תאריך ביצוע: 21.2.13

mivdak_class1_013_crayon2

ביצוע: יהודית
תאריך ביצוע: 21.2.13

mivdak_class1_013_Glue Stick 1

ִמבְַּדק ְקִריָאה ּוְכִתיבָה ְלִכָּתה א' 

חֹוֶבֶרת ְמִׂשימֹות )9—10(

 3

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

ּכְִתבּו ֶאת ַהִּמּלָה ַהֲחֵסָרה ּבִַּמׁשְּפָט:4.

ָּתָמר יֹושֶבֶת עַל ּכִֵּסא                  .

ּכֶלֶבגָבֹוַּהָחמּוץ

סְַּמנּו ֶאת ַהִּמׁשְּפָט ַהַּמְתִאים לְַּתמּונָה:5.

ַהּיֶלֶד ְמׂשֵַחק ְּבַכּדּור.
ַהּיֶלֶד אֹוֵכל ַּתּפּוַח.
ַהַּכּדּור ְּבתֹוְך ַהַּסל.

ִקְראּו ֶאת ַהֶּקַטע וְכְִתבּו ְּתׁשּובָה לַּׁשְֵאלָה:6.

“ֵאיפֹה ַהַּמְחּבֶֶרת ׁשֶּלִי?" ׁשַָאל ֹמׁשֶה.
ִחּפֵׂש וְִחּפֵׂש ּובַּסֹוף ָמצָא. 
“ִהּנֵה ִהיא, ּבְתֹוְך ַהִּתיק!"

ֵאיפֹה ָמָצא ֹמׁשֶה ֶאת ַהַּמְחֶּבֶרת?                 .
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ְמשִׂיָמה 10ב

ִקְראּו ֶאת ַהִסּפּור ׁשֶּלִפְנֵיכֶם.

ַהּיֹום יֹום ֻהּלֶֶדת

ּכָל ׁשָנָה ֲאנִי ְמַחּכֶה לְיֹום ַהֻהּלֶֶדת ׁשֶּלִי.

יֹום ֻהּלֶֶדת הּוא יֹום ְמיָֻחד עִם ַהְרּבֵה ַמָּתנֹות,

עּוגָה עִם ְקֶרם וְעָלֶיָה נֵרֹות. 

ַהּיֹום ִהגִיעַ סֹוף–סֹוף יֹום ֻהּלְַּדִתי ַהּׁשִּׁשִי. 

ִהְתיַּׁשַבְִּתי עַל ַהּכִֵּסא ּכְֵדי ׁשֶּיִָּרימּו אֹוִתי,

וְִאָּמא ָאְמָרה: "ְּתַחּיְֵּך, ֲאנְַחנּו עַכְׁשָיו ְמצַּלְִמים."

ּפְִתאֹום ּפַָחְדִּתי לְִהיֹות לְַמעְלָה עַל ַהּכִֵּסא.

ִהְרגַׁשְִּתי ְמבֻלְּבָל וְֹלא ִחּיַכְִּתי לַַּמצְלֵָמה ּכְמֹו ׁשִֶאָּמא ָרצְָתה.

ּבַּלַיְלָה, ַאֲחֵרי ַהֲחגִיגָה, ׁשָכַבְִּתי עָיֵּף ּבִַּמָּטה,

וְָחׁשַבְִּתי לְעַצְִמי:

"ָהיָּה ּבֱֶאֶמת יָּפֶה, ֲאבָל טֹוב ׁשֶּזֶה נִגְַמר."
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עֲנּו עַל ַהּׁשְֵאלֹות:
לָָּמה ַהּיֶלֶד ְמַחּכֶה לְיֹום ַהֻהּלֶֶדת ׁשֶּלֹו?  .1

ּכְִתבּו ׁשְֵּתי ִסּבֹות:  

א.  

ב.  

ָמה ִאָּמא ּבְִקׁשָה ֵמַהּיֶלֶד ּכְׁשִֶהְתיַּׁשֵב עַל ַהּכִֵּסא?   .2

ָמה ַהּיֶלֶד ִהְרגִיׁש ּכְׁשֵֶהִרימּו אֹותֹו עַל ַהּכִֵּסא?  .3

ּבַּלַיְלָה ַהּיֶלֶד ָחׁשַב לְעַצְמֹו: "ָהיָּה ּבֱֶאֶמת יָּפֶה,   .4 
ֲאבָל טֹוב ׁשֶּזֶה נִגְַמר."

ַהׁשְלִימּו:  
ַהּיֶלֶד ָחׁשַב ׁשֶָהיָּה ּבֱֶאֶמת יָּפֶה ּכִי    

ַהּיֶלֶד ָחׁשַב ׁשֶטֹוב ׁשֶּזֶה נִגְַמר ּכִי    
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