
 1 חוברת תיעוד

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך
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מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

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

הנחיות	כלליות	לתיעוד	

לפניכם חוברת לתיעוד ביצועי התלמיד במשימות המבדק. 

בעת העברת המשימות יש לתעד בה את תשובות התלמיד לפי ההנחיות המופיעות בחוברת ההנחיות להעברת 
המשימות. 

בתום ההעברה של כל משימה, יש לסכם את תוצאותיה בטבלת הסיכום, וכמו כן לתעד בפסקת התיעוד 
המילולי את המפגש עם התלמיד.

מידע נוסף על המשימות תוכלו למצוא בחוברת המדריך למורה. 

 שימו לב: 
כל אחד ממספרי העמודים המצוינים בתוך כל משימה בחוברת זו, מציין את מספר העמוד המתאים בחוברת 

משימות 1—8. 
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מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

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

משימה	1:	קריאה	של	שמות	אותיות	

עמוד 2

ד            ב           1.  ה           2.   .3

נ            ר           4.  ו           5.   .6

צ            י           7.  ת           8.   .9

ח            ע           10.  ק           11.   .12

עמוד 3

א            ז           13.  ג           14.   .15

ש            כ           16.  ט           17.   .18

פ            ל           19.  ס           20.   .21

מ             .22

סיכום תוצאות המשימה: 
 ביצוע הביצועמדד הביצוע

תקין
  ביצוע 

הדורש מעקב
 ביצוע 
לא תקין

סך–כל האותיות ששוימו נכון 
במשימה זו, לרבות תיקונים 

 עצמיים )מתוך 22 פריטים(
10 ופחות11—1817—22

תיעוד מילולי
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מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

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

משימה	2:	מודעות	פונולוגית	
משימה	2א:	עיצור	פותח	

עמוד 6

מטרייהׁשְ ברז1.  פרח2.  שעון           3.   .4

עמוד 7

מחברתְד דג           1.  עץ2.  ציפור3.   .4

עמוד 8

כפית           ּכְ מיטה1.  בית2.  שמש3.   .4

עמוד 9

ְ סכיןנ רעשן1.  נדנדה           2.  בקבוק3.   .4

עמוד 10

בובהְר רכבת            1.  כבשה2.  מזלג3.   .4

עמוד 11

תפוחּבְ דלת 1.  ברווז           2.  מכנסיים3.   .4

סיכום תוצאות המשימה: 
 ביצוע לא תקיןביצוע תקיןהביצועמדד הביצוע

סך–כל התמונות )המילים( שזוהו 
נכון במשימה זו, לרבות תיקונים 

 עצמיים )מתוך 6 סעיפים( 
4 ופחות5—6

תיעוד מילולי

העיצור 
הפותח:



 5 חוברת תיעוד

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

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

משימה	2:	מודעות	פונולוגית	
משימה	2ב:	עיצור	סוגר	

עמוד 14

אף                    עיצור סוגר פ1ְ. 

גמד                    עיצור סוגר ְד2. 

עמוד 15

פיל                    עיצור סוגר ל3ְ. 

מזלג  .4ְ                    עיצור סוגר ג

עמוד 16

רעשן  .5ְ                    עיצור סוגר נ

שרשרת                    עיצור סוגר ְת6. 

סיכום תוצאות המשימה: 
 ביצוע הדורש ביצוע תקיןהביצועמדד הביצוע

מעקב*

סך–כל העיצורים שהופקו נכון 
במשימה זו, לרבות תיקונים עצמיים 

 )מתוך 6 פריטים( 
3 ופחות 4—6

ראו הסבר ופירוט במדריך למורה.   *

תיעוד מילולי
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מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

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

משימה	2:	מודעות	פונולוגית	
משימה	2ג:	צירוף	פותח	

עמוד 18

משקפייםּבָ בננה           1.  חתול2.  כוס3.   .4

עמוד 19

כיסא           ּכִי ספר1.  שולחן2.  בלון3.   .4

עמוד 20

שמלהאֹו תירס1.  אופניים           2.  פרה3.   .4

עמוד 21

לימוןחּו עיפרון1.  גזר2.  חולצה           3.   .4

סיכום תוצאות המשימה: 
ביצוע תקין*הביצועמדד הביצוע

סך–כל התמונות )המילים( שזוהו 
נכון במשימה זו, לרבות תיקונים 

 עצמיים )מתוך 4 סעיפים( 
הצלחה מלאה 

ראו הסבר ופירוט במדריך למורה.   *

תיעוד מילולי

העיצור 
הפותח:



 7 חוברת תיעוד

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

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

משימה	3:	הבנה	של	טקסט	מושמע	

סִּפּור ַהּנַעֲלַיִם

ר בָּעִיר  ִאיׁש לְבַקֵּ ן. יֹום ֶאחָּד ֶהְחלִיט הָּ טָּ  ַמעֲׂשֶׁה בְִאיׁש ֶאחָּד ׁשֶּׁגָּר בִכְפָּר קָּ

 ַהּגְדֹולָּה. הּוא ָרצָּה לְִראֹות ֶאת הְָּרחֹובֹות וְֶאת ַהבִנְיָּנִים ַהיָּפִים ׁשֶּׁלָּּה. 

לְַך בֵּין ׂשָׂדֹות ּוׁשְׁבִילִים. ִאיׁש ִמבֵּיתֹו וְהָּ יָּצָּא הָּ

 הּוא צָּעַד וְצָּעַד עַד ׁשִֶׁהְתעַיֵּף וְֶהְחלִיט לָּנּוַח בַׂשֶָׂדה לְצַד ַהֶּדֶרְך. 

ַמר: "ּכֲַאׁשֶׁר אָּקּום, אּולַי ֶאְטעֶה בַּכִּוּון וְֹלא ֶאזְּכֹר ֶאת ַהֶּדֶרְך  ֵּי ׁשֶׁנְִרַּדם אָּ  לִפְנ

ן." עִיר ַהּגְדֹולָּה. ֶאעֱׂשֶׁה לִי ִסימָּ  ֶאל הָּ

צֶה ַהִקְדִמי ׁשֶׁל ַהנַעֲלַיִם  ן לְיָּדֹו. ֶאת ַהקָּ ִאיׁש ֶאת נַעֲלָּיו וְִהנִיַח אֹותָּ  חָּלַץ הָּ

ן.  טָּ בִים פָּנּו לְכִּוּון ַהּכְפָּר ַהקָּ עֲקֵּ עִיר ַהּגְדֹולָּה, וְהָּ ָּה לְכִּוּון הָּ ִהפְנ

פְַך ֶאת  ִאיׁש. ּכְׁשֶׁיָּׁשַׁן בָּא ּכְלַבְלָּב לַּמָּקֹום, ׂשִׂחֵּק בַנַעֲלַיִם וְהָּ  נְִרַּדם הָּ

ַהּכִּוּון ׁשֶּׁלֶָּהן. 

ָּעַל ֶאת נַעֲלָּיו,  ן ׁשֶׁעָּׂשָׂה וְׂשַָׂמח. הּוא נ ִאיׁש הּוא נִזְּכַר בִַסימָּ  ּכֲַאׁשֶׁר ִהְתעֹוֵרר הָּ

ָּה. נ חֵּל לָּלֶכֶת וְֹלא יַָּדע ׁשֶּׁכִּוּון ַהנַעֲלַיִם ִהׁשְׁתָּ  הֵּ

ִאיׁש ּכַּמּובָּן ֹלא ִהּגִיעַ... עִיר ַהּגְדֹולָּה הָּ ֶאל הָּ



חוברת תיעוד8 

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

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

משימה	3:	הבנה	של	טקסט	מושמע	

ממה חשש האיש לפני שהוא הלך לישון?  .1
)אם לא הבין התלמיד את השאלה, אפשר לחזור ולשאול: "ממה פחד האיש..."(  

מה היה הסימן שהאיש עשה לעצמו לפני שהלך לישון?  .2

מה קרה בזמן שהאיש ישן?  .3

לאן הגיע האיש בסוף הסיפור?   א.    .4

לָמה הוא הגיע לשם?   ב.   

הציון

012

הציון

012

הציון

012

הציון

012

הציון

012
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מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

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

משימה	3:	הבנה	של	טקסט	מושמע	

סיכום תוצאות המשימה: 
 ביצוע הביצועמדד הביצוע

תקין
 ביצוע 

הדורש מעקב
 ביצוע 
לא תקין

הציון הכולל של חמש 
0—54—76—10 השאלות במשימה זו 

תיעוד מילולי



חוברת תיעוד10 
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© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

משימה	4:	מודעות	לשונית	
משימה	4א:	תכונות	של	ילדים	

עמוד 23
. יֶלֶד ׁשִֶּׁמְתַּבּיֵׁש הּוא יֶלֶד    .1

. יֶלֶד ׁשְֶּׁמו�ֵּתר הּוא יֶלֶד    .2

. ִמיד הּוא יֶלֶד   יֶלֶד ׁשֶּׁׁשֹוֵתק תָּ  .3

. יֶלֶד ׁשֶּׁבֹוכֶה בְלִי סֹוף הּוא יֶלֶד    .4

. יֶלֶד ׁשִֶּׁמְתַרּגֵז עַל ּכָּל ּדָּבָּר ה�א יֶלֶד    .5

משימה	4ב:	מכשירים	ופעולות	

עמוד 26

. מה עושים עם סביבון? את הסביבון    .1

. מה עושים בתוף? בתוף    .2

עמוד 27

. מה עושים במשרוקית? במשרוקית    .3

. מה עושים עם עפיפון? את העפיפון    .4

עמוד 28

. מה עושים במסחטת מיץ? במסחטת מיץ    .5

. מה עושים במקדחה? במקדחה    .6

הציון 

012

הציון 

012

הציון 

012

הציון 

012

הציון 

012

הציון 

012

הציון 

012

הציון 

012

הציון 

012

הציון 

012

הציון 

012



 11 חוברת תיעוד

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

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

משימה	4:	מודעות	לשונית	

סיכום תוצאות המשימות 4א ו–4ב: 
 ביצוע הביצועמדד הביצוע

תקין
 ביצוע 

הדורש מעקב
 ביצוע 
לא תקין

הציון הכולל של 
אחת–עשרה השאלות 

 במשימות 4א ו–4ב
22—1615—1211—0

תיעוד מילולי
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משימה	5:	קריאת	צירופים	של	אותיות	וסימני	ניקוד	

עמוד 30

דֶ           3.ׂשִ           2.ּבַ           1.

חֵ           6.זָ           5.רֹו           4.

ִאי           9.ו�           8.סֻ           7.

.10           ֵ אּו           12.ׂשָ           11.נ

טָ           15.גֻ           14.ִהי           13.

עמוד 31

מַ           18.רּו           17.סֶ           16.

יֹו           21.צֶ           20.ּכִ           19.

חֹ           24.לְ           23.ׁשָ           22.

הַ           27.דֹו           26.ִקי           25.

מֶ           30.ׁשּו           29.עֵ           28.

עמוד 32

ּכָ           33.זֵ           32.טְ           31.

גֹ           36.וְ           35.לֵ           34.

ְ           39.עֻ           38.ּפִ           37. נ

ּפֹ           42.תֶ           41.יָ           40.

תּו           45.ּבֵ           44.קַ           43.
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מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

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

משימה	5:	קריאת	צירופים	של	אותיות	וסימני	ניקוד	

סיכום תוצאות המשימה: 
 ביצוע הביצועמדדי הביצוע

תקין
 ביצוע 

הדורש מעקב
 ביצוע 
לא תקין

הזמן הכולל )בשניות(
שנדרש לתלמיד לקריאת 

כל הצירופים, מהראשון עד 
האחרון

111 ויותר 91—110עד 90           שניות

סך–כל הצירופים שקרא 
התלמיד נכון, לרבות תיקונים 

 עצמיים
30 ופחות 31—3837—45

תיעוד מילולי
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משימה	6:	קריאת	מילים	מוכרות		

עמוד 34עמוד 33

ָּה                     ָּנ בָּנ חָּתּול                    1.   .6

ֲאוִירֹון                     ֶטלֶפֹון                    2.   .7

ַאְריֵּה                     יְלִָּדים                    3.   .8

ּגַּמָּד                     יָֹּרק                    4.   .9

חֻלְצָּה                     ּכֹוַבע                    5.   .10

עמוד 36עמוד 35

ִּכסֵּא                     ָּה                    11.  עַגְבָּנִי  .16

לֵּיצָּן                     פִַּטיׁש                    12.   .17

ְמכֹונִית                     פֶַרח                    13.   .18

פַיִם                     ִמׁשְׁקָּ ַתפּוז                    14.   .19

ִסיָרה                     ְבֵרכָּה                    15.   .20

סיכום תוצאות המשימה: 
 ביצוע הביצועמדדי הביצוע

תקין
 ביצוע 

הדורש מעקב
 ביצוע 
לא תקין

הזמן הכולל )בשניות( שנדרש 
לתלמיד לקריאת כל המילים, 

מהראשונה עד האחרונה
106 ויותר 71—105עד 70           שניות

סך–כל המילים שקרא 
התלמיד נכון, לרבות תיקונים 

 עצמיים
12 ופחות 13—1817—20

תיעוד מילולי
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משימה	7:	קריאת	מילים	שאינן	מוכרות	

עמוד 39עמוד 38

מֹוְך                     חֶֹסן                    1.   .6

ּגֵּץ                     ׁשִׂקּוי                    2.   .7

פִסָּה                     פִּלּוחַ                    3.   .8

זַבָּן                     ַּדְרּגָּׁש                    4.   .9

ׁשֶׁלֶף                     יְַרִּכית                    5.   .10

עמוד 41עמוד 40

פְַרּגֹוד                     ְמעֻּגֶנֶת                    11.   .16

ַתְתָרן                     ִמזְעִָּרי                    12.   .17

ִאוְׁשָׂה                     ִקפָּאֹון                    13.   .18

בַּזֶ לֶת                     ִאצְַטבָּה                    14.   .19

ׁשִׂפּולִים                     ִתׁשְֹׁלֶבת                    15.   .20

סיכום תוצאות המשימה: 

 ביצוע הביצועמדדי הביצוע
תקין

 ביצוע 
הדורש מעקב

 ביצוע 
לא תקין

הזמן הכולל )בשניות( שנדרש 
לתלמיד לקריאת כל המילים, 

מהראשונה עד האחרונה
126 ויותר101—125עד 100           שניות

סך–כל המילים שקרא 
התלמיד נכון, לרבות תיקונים 

 עצמיים
8 ופחות 9—1413—20

תיעוד מילולי
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משימה	8:	קריאה	קולית	של	סיפור	

ַהּׁשַּבְלּול 

בֶֹקר ֶאחָּד יָּצָּא ׁשַׁבְלּול לְִטיּול. הּוא זַָּחל לְַאט–לְַאט.

ַמר ַהשַׁבְלּול, “רֹוצֶה לְַטיֵּל ִאִתי?" ָּב. “ׁשָׂלֹום," אָּ בֶַּדֶרְך פָּגַׁש ַאְרנ

ר." ִהיר יֹותֵּ ה הֹולְֵּך לְַאט וֲַאנִי מָּ ָּב, “ַאתָּ ַאְרנ ָּה הָּ "ֹלא," עָּנ

חָּׁשַׁב ַהשַׁבְלּול לְעַצְמֹו: “יֹום–יֹום ֲאנִי סֹוחֵּב ֶאת ַהבַיִת ׁשֶּׁלִי עַל ַהּגַב. 

ָּב." ַאְרנ ִהיר ּכְמֹו הָּ יִיִתי מָּ יִיִתי סֹוחֵּב אֹותֹו עַל ּגַבִי, בֶַטח הָּ ִאם ֹלא הָּ

ָּיו. נִבְַהל ַהשַׁבְלּול  לְפֶַתע הֹופִיעַ חָּתּול. נֶעֱַמד מּול ַהשַׁבְלּול וְׁשָׂלַף ֶאת צִפְָּרנ

ר ִמיָּד בְתֹוְך בֵּיתֹו. ִהְסַתּלֵּק ֶהחָּתּול, וְַהשַׁבְלּול ׂשַָׂמח וְחָּׁשַׁב: “ַמּזָּל  וְִהְסַתתֵּ

ִמיד ִאִתי."   ׁשֶַׁהבַיִת ׁשֶּׁלִי תָּ



 17 חוברת תיעוד

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

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

משימה	8:	קריאה	קולית	של	סיפור	

סיכום תוצאות המשימה: 

 ביצוע הביצועמדדי הביצוע
תקין

 ביצוע 
הדורש מעקב

 ביצוע 
לא תקין

הזמן הכולל )בשניות( שנדרש 
לתלמיד לקריאת הסיפור, 

מהמילה הראשונה עד 
האחרונה

266 ויותר196—265עד 195           שניות

סך–כל המילים שקרא 
 התלמיד נכון:

מספר המילים בסיפור )77( 
פחות מספר המילים שטעה 

התלמיד בקריאתן או שדילג 
עליהן

57 ופחות58—6968—77      =       – 77

לאחר סיכום התוצאות מומלץ לנתח את שגיאות הקריאה באופן איכותני לפי טבלת סוגי השגיאות שבמדריך 
למורה. 

תיעוד מילולי
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משימות 9—10 מופיעות בחוברת משימות נפרדת ואפשר להעביר אותן  שימו לב: 
באופן פרטני או בקבוצה.

משימה	9:	הכתבה	

 המילים שייכתבו המשפטיםמס'
על–ידי התלמידים

ַחּלֹוןבחדר יש דלת וגם ַחּלֹון. 1.

ַמְדלִיקאבא ַמְדלִיק נר חנוכה. 2.

ַרצְֶּתםאתמול ַרצְֶּתם מהר ברחוב. 3.

ִמְתלַּבֵׁשיאיר ִמְתלַּבֵׁש בעצמו. 4.

ֵ ָדה אדומה. 5. ֵ ָדהבגינה יש ספסל וְנְַדנ וְנְַדנ

ִחַּמְמִּתיִחַּמְמִּתי מרק בסיר גדול. 6.

ַּתּפּוַחאני אוהב לאכול ַּתּפּוַח.7.

יֹוׁשְבֹותהילדות יֹוׁשְבֹות על הספסל. 8.

ַמְחּבֶֶרתהמורה נתנה לי ַמְחּבֶֶרת חשבון. 9.
ַרגְלַיִםלכיסא יש ארבע ַרגְלַיִם.10.

סיכום תוצאות המשימה: 

 ביצוע הביצועמדד הביצוע
תקין

 ביצוע 
הדורש מעקב

 ביצוע 
לא תקין

הציון הכולל של עשר המילים 
15 ופחות16—2120—30 במשימת ההכתבה

לאחר סיכום התוצאות מומלץ לנתח את שגיאות הכתיב באופן איכותני לפי טבלת סוגי השגיאות שבמדריך 
למורה. 
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משימה	10א	ומשימה	10ב:	הבנת	הנקרא	

סיכום תוצאות המשימות: 
משימה 10א — הבנת הנקרא ברמת המשפט/הקטע הקצר

 ביצוע הדורש ביצוע תקיןהביצועמדד הביצוע
מעקב

 ביצוע 
לא תקין

הציון הכולל של שש השאלות 
6 ופחות9—107—12 במשימה זו 

משימה 10ב — הבנת הנקרא ברמת הסיפור

 ביצוע הדורש ביצוע תקיןהביצועמדד הביצוע
מעקב

 ביצוע
 לא תקין

הציון הכולל של ארבע 
2 ופחות3—54—8 השאלות במשימה זו 
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טבלת	מעקב	למורה	
הנושא הנבדק

המשימה
תאריך ההעברה

הביצוע
תקין/דורש מעקב/לא תקין

הבנת העיקרון 
האלפביתי

.1
קריאה של שמות אותיות

.2
מודעות פונולוגית

עיצור פותח
א. 

עיצור סוגר
ב. 

צירוף פותח
ג. 

הבנת טקסט מושמע 
ומודעות לשונית

.3
הבנה של טקסט מושמע

.4
מודעות לשונית

ידע אלפביתי
.5

קריאת צירופים של אותיות וסימני ניקוד

זמן הביצוע

דיוק הביצוע

.6
קריאת מילים מוכרות

זמן הביצוע

דיוק הביצוע

.7
קריאת מילים שאינן מוכרות

זמן הביצוע

דיוק הביצוע

.8
קריאה קולית של סיפור

זמן הביצוע

דיוק הביצוע

.9
הכתבה

הבנת הנקרא
.10

הבנת הנקרא

ברמת המשפט/הקטע הקצר
א. 

ברמת הסיפור
ב. 
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