
 בס"ד

 עברית

 דכיתה 

 ____________ שם התלמיד/ה:

 
 

 
 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית

 למדידה והערכה בחינוך

 

 המזכירות הפדגוגית

 

_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א –חינוך חרדי– דמשימות בעברית לכיתה 

 1 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 "ןהקט ןראשון: סיפור "הספר חלק
 על וענו הטקסטים, בחוברת 3-1 בעמודים ןהקט ןהספר הסיפור את קראו

  .9-1שאלות 

 

 1שאלה 

 – ש  אפשר ללמוד  בסיפור 2-1שורות מ

1 .הילדים בשכונה היו ידידים טובים 

2 והילדים אהבו לשחק ביחד.  שמעון 

3     והספרן אהבו לשוחח על ספרים.  שמעון 

4  .לספרן הזקן היו הרבה ידידים 

 

 2שאלה 

 –הילדים חיבבו את הספרן, כי לפי פרק א, 

1     .הוא הרשה להם לשחק עם נכדיו 

2     .הוא היה משתתף במשחקיהם 

3      .הוא הזמין אותם לבקר בביתו 

4      וטוב אליהם. הוא היה נחמד 



 בס"ד

_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א –חינוך חרדי– דמשימות בעברית לכיתה 

 2 ית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך   הרשות הארצ –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  3שאלה 

  .הסיפור נפתח במילים "כולנו יודעים..." .א

  ?כולנולמי הכוונה במילה  

1 הילדים שקוראים את הסיפור. 

2 הילדים בשכונה שמספרים את הסיפור. 

3 הנכדים של הספרן הזקן. 

4  ושמעוןהספרן הזקן. 

 

  4שאלה 

 משפטים המתארים את הספרן.  העתיקו מפרק א שני 

____________________ :הספרן כאדם שאוהב ילדיםמשפט אחד על  א.

 ____________________________________________________ 

___________________ :הספרן כאדם שאוהב ספריםמשפט אחד על  ב.

 ____________________________________________________ 

 

  5שאלה 

  ? לעשות כשהספרייה נסגרה שמעוןמה הציע , 30-14לפי שורות 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



 בס"ד

_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א –חינוך חרדי– דמשימות בעברית לכיתה 

 3 ית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך   הרשות הארצ –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  6שאלה 

לתלות  וחבריו עוןשמהחליטו בעקבות הפגישה של  הילדים עם הספרן הזקן, 

. הם רצו להודיע לכל מי שיבוא להחליף ספרים מה שלט על דלת הספרייה

 קרה ואיך תפעל הספרייה בתקופה הקרובה. 

 .עזרו לילדים להכין שלט לדלת הספרייה

 פרטי מידע מתוך הסיפור שחשוב לקוראים לדעת.  שניכתבו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7שאלה 

הספרן העביר את מבטו אף אחד לא הוציא הגה. כתוב: "החרשנו.  49בשורה 

 ".לאט מילד לילד-לאט

 ?החרשנומה פירוש המילה 

1 חיכינו 

2   שתקנו 

3 נדהמנו 

4  הקשבנו 

 

 

 

 פרייהס

1. ______________________________________________ 

________________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

__________________________________________________

____ 

 

 

__________________________________________________ 



 בס"ד

_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א –חינוך חרדי– דמשימות בעברית לכיתה 

 4 ית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך   הרשות הארצ –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 8שאלה 

 השלימו בכל אחד מן הסעיפים את הפועל החסר לפי השורש המצוין 

 מתחת לקו.

 . שאבד לי בדרך ________ לא מצאתי את הספר בתיק ולכן .1

 ג-א-ד

 

 .שמות הספרים שהזמנתי בשבוע שעבראת ________ הספרנית  .2

 מ-ש-ר                                

 

 כשאני הולך לבד לספרייה.  יעלי ________אימא תמיד  .3

 כ-מ-ס                          

 

 9שאלה 

 . שתי מיליםבמשפטים הבאים יש מילה מודגשת. כתבו אותה ב

 

 

 

 

 _________     _________ה  .מצחו הספרן קימט את .1

 _________     _________ה  נקרעה. עטיפתה .2

 _________     _________ה  .נעליואת  חלץהספרן הזקן  .3

 _________     _________ה  .יה  ספר  היא החליפה את  .4

 דוגמה

     שלהן  _שמותה  .שמותיהןהילדות כתבו את 

_________ 

 


