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 מבחן הסינון )שלב א'( מורכב משני חלקים. 

מוצגים שלושה קטעי קריאה ולאחריהם שאלות.  הבנת הנקרא. –חלק ראשון 

 )בהמשך מצורף קטע ושאלות לדוגמה(

המשך ב) "תרגילים" ו"שאלות בחשבון" בנוי משני חלקים:  חשבון. –חלק שני 

 מצורפות דוגמאות(.

 

 חלק א: הבנת הנקרא

 ושאלות לדוגמה:קטע קריאה 

ָסלוֹן  אֶֹהל בַּ
 

 שאלות

ט" )שורה  .1 רּוׁש ַהִמיָלה "ְלַלקֵּ  (?2ַמה פֵּ

  ִלְבנֹות             (א

 ִלְגֹרר (ב

 ֶלֱאֹסף   (ג

 ְלָהִקים (ד
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 ,דעָ לְ אֶ  יעַ צִ הִ  ," ֹאֶהל נּוה לָ נֶ בְ ם. "נִ מֵּ עֲ ׁשַ ת ְמ צָ ה ְק יָ הָ ת וְ יִ בַ ד בַ בַ לְ  ינּויִ הָ ָאִחי ֶאְלָעד ַוֲאִני 

טל לְ חֵּ ר הֵּ בָ כְ ּו ִחַבְרנּו ְסִדיִנים ֶזה ָלֶזה ְוָקַׁשְרנּו . ׁשרּודָ הַ  דיּוצִ ת הַ אֶ  ִמָכל ַהֲחָדִרים ַלקֵּ

 ֹאֶהללָ  יסנִ כְ ד הִ עָ לְ ת. אֶ ֶר אֶ פְ ִת לְ  ֹאֶהלַבָסלֹון  נּוח לָ מַ צָ  ָכְך .ןלוֹ סָ בַ ה ׁשֶ פָ סַ ב הַ ל גַ אֶ אֹוָתם 

י ַהַבִיתת יוֹ ִר י כָ אִת בֵּ י הֵּ נִ אֲ וַ ִמְזָרן  ְוָתָלה יס ס כִ נַ פָ ָמָצא  דעָ לְ . אֶ ֶׁשָאַסְפִתי ִמָכל ַחְדרֵּ

ַכְנִתי  ,ֹאֶהלהָ אֹותוֹ ְבתֹוְך  ים עִ צּועֲ צַ  נוְס נַ כְ ף הִ סוֹ בַ לְ ִקׁשּוִטים ִמְנָירֹות ִצְבעֹוִנִיים. ָוֲאִני הֵּ

 ָיַׁשְבנּו ְבתֹוכֹו, ִשַחְקנּו ְוָהִיינּו ְמאּוָׁשִרים. ,ׁשדָ חָ הֶ  נּויתֵּ בֵּ לְ 
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ל ת כָ ד אֶ יָ יר ִמ זִ חְ הַ לְ  יְךִר צָ ! ןגָ לָ ה בָ יזֶ : "אֵּ ָקְרָאהִאָמא  התָ יְ בַ הַ ָחְזרּו  ינּורֵּ הוֹ ׁשֶ כְ 

ִחים בָ י ִא ְר  ַתִמי," :רמַ א ָאבָ ם". אַ מָ קוֹ ְמ ים לִ ִר בָ ְד הַ  ם  ֹאֶהלַכָמה ַהְיָלִדים ְשמֵּ ַהיֶָפה ֶׁשהֵּ

, ֲאָבל ִהיא ֹלא ָהְיָתה ֹאֶהלק בָ חֵּ שַ לְ  ַאָבא ִהְצִליַח ְלַשְכנֵַּע ֶאת ִאָמא ֶׁשַתְרֶׁשה ָלנּו ."ָבנּו

 ְמרּוָצה. 
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ַבְמבֹו ץ רֵּ פָ ְת הִ ְכרּוַח ְסָעָרה . ִעם ַבְמבֹו, ַכְלָבם ֶהָחמּוד רקּובִ לְ  ַהדֹוִדים ֶׁשִלי יעּוגִ הִ ב ֶר עֶ בָ 

ת חַ תַ ים ִמ ִמ מּוהֲ  נּובְ כַ ׁשָ ַוֲאִני ד עָ לְ . אֶ תוֹ יל אוֹ פִ הִ וְ  ֶׁשָלנּו ֹאֶהלל בָ קַ ְת נִ  ,תיִ בַ הַ  ְךתוֹ לְ 

ם יתֶ נִ בְ ה ׁשֶ פֶ יָ ל הַ הֶ אֹ הָ ל ׁשֶ בָ ה חֲ מָ . "כַ נּותָ ץ אוֹ לֵּ חַ לְ  הָר הֲ ִמ  דֹוָדה ִרָנה. ֹאֶהלת הָ יסוֹ ִר הֲ לַ 

לצֶ עֶ ה בְ ָר ְמ ָא ,ס"ַר הֱ נֶ   לּוכְ תּו ,תנּוחֲ בַ  ׁשדָ חָ  ֹאֶהלם כֶ ה לָ נֶ ְק "אֶ  ִהִציַע: ב, ְודֹוד ִמיָכאֵּ

לל ׁשֶ . ִנְסיֹונֹו ת"אּונָ חֲ י מַ לֵּ יּוִט לְ  תוֹ את ִא צֵּ לָ ֲאִפלּו   :יחַ לִ צְ א הִ ֹלְלַהְרִגיַע אֹוָתנּו  ִמיָכאֵּ

 ֹאֶהלת הָ אֶ  יםיפִ ִד עֲ מַ  נּוחְ נַ אֲ " ", ָאַמְרנּו,תנּוחֲ הַ מֵּ  ׁשדָ חָ  ֹאֶהלים צִ א רוֹ ֹל נּוחְ נַ "אֲ 

 ֶׁשֲאַנְחנּו ָבִנינּו". 
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 (?10ַמדּוע ִאָמא ֹלא ָהְיָתה ְמרּוָצה )שורה .     2

יָון  (א ט ֹאֶהלהָ ׁשֶ  ִמכֵּ  ָעַמד ְלִהְתמֹוטֵּ

 ֹאֶהלַבֲהָקַמת הָ ם נָ מַ ת זְ אֶ  זּובְ זְ ים בִ ִד לָ יְ הַ ׁשֶ ִמׁשּום   (ב

י ַהַבִיתים ִד לָ יְ הַ ׁשֶ ִמׁשּום   (ג  ֹלא ִסְימּו ֶאת ִׁשעּורֵּ

 ֹון לסָ בַ ר דֶ סֵּ הַ -יל ִא לַ גְ בִ   (ד

 

 (14-13)שורות  ?ס"רַ הֱ ם נֶ יתֶ נִ בְ ה ׁשֶ פֶ יָ ל הַ הֶ אֹ הָ ל ׁשֶ בָ ה חֲ מָ "כַ ִמי ָאַמר     . 4

   ִרָנה (א

ל (ב      ִמיָכאֵּ

 ִאָמא       (ג

           ַאָבא (ד

 

ל ִהִציַע ִלְקנֹות ֹאֶהל ָחָדׁש?   .  5  ַמדּוַע ַהדֹוד ִמיָכאֵּ

 ַמֲחָנאּותל יּון ִט נֵּ כְ א ִת הּו (א

ם ה צָ א ָר הּו (ב   יםִד לָ יְ ת הַ אֶ ְלַנחֵּ

ם ה צָ א ָר הּו (ג  ִאָמא ְוַאָבאת אֶ ְלַנחֵּ

 יםִד לָ יְ ת הַ יק אֶ חִ צְ הַ ה לְ צָ א ָר הּו (ד

 

ל ָרָצה ל הֶ אֹ ת הָ אֶ  יפּוִד עְ הֶ  ַהְיָלִדים ,תךעְ דַ לְ  ,עַ דּומַ     . 6    ֶׁשָלֶהם, ְוֹלא ֶאת ָהֹאֶהל ֶׁשִמיָכאֵּ

 ?ָלֶהם ִלְקנֹות 

 ׁשדָ ל חָ הֶ ל אֹ ף עַ סֶ ז כֶ בֵּ זְ בַ לְ  צּוא ָר ם ֹלהֵּ  (א

ָליו יס נִ כְ הַ לְ  לּוכְ יּוׁשֶ ל הֶ אֹ  צּום ָר הֵּ  (ב  ַבְמבוֹ ב לֶ כֶ ת הַ ם אֶ גַ אֵּ

 רתֵּ ל יוֹ דוֹ גָ ק וְ זָ ל חָ הֶ אֹ  יפּוִד עְ ם הֶ הֵּ  (ג

םת אֶ  יפּוִד עְ ם הֶ הֵּ  (ד םמָ צְ עַ בְ  ָיְצרּו ַמה ֶׁשהֵּ
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 חלק ב: חשבון

 תרגילים לדוגמה:

1)      𝟒𝟎 +   𝟏𝟎  =   ______ 

2)      𝟑 ×   𝟑  =   ______ 

 לדוגמה:בחשבון שאלות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ים.לִ קָ ְש  7-ה בְ ינָ בִ גְ ים ּולִ קָ ְש  6-ב בְ לָ ים, חָ לִ קָ ְש  4-ם בְ חֶ ת לֶ נּוחֲ י בַ יִת נִ קָ  א.

 ָכל ַמה ֶשָקִניִתי? רבּועֲ  יִת ְמ ילַ ה ִש מָ כַ 

 

 ְׁשָקִלים______   יִת ְמ ילַ ִש 

 

 

 . ְׁשָקִלים 4ה לֶ ה עוֹ ידָ לִ גְ  רדּול כַ כָ  .ב

 ה?ידָ לִ י גְ רֵּ דּוכַ  3ר בּועֲ  יִת ְמ ילַ ה ִש מָ כַ  

 ְׁשָקִלים______   יִת ְמ ילַ ִש 

 

 

  .ָוֶפִלים 9-ים וְ ויִט וִ ְק יְס ת בִ ילוֹ בִ חֲ  2ה: יבָ ִס ְמ וד לַ יבי כִ יִת נִ קָ  ג.

 .ְׁשָקִלים 2ה לֶ עוֹ  ָוֶפלל . כָ ְׁשָקִלים 10ה לָ ים עוֹ ויִט וִ ְק יְס בִ  תילַ בִ חֲ 

 ה?יבָ ִס ְמ ד לַ ּויבכִ ר הַ בּוי עֲ ִת ְמ ילַ ה ִש מָ כַ 

 

 ְׁשָקִלים______   יִת ְמ ילַ ִש 

 

 

 ְׁשָקִלים______   כמה שילמתי?

 

 

ֶפר בְ ָרִמיֶהְחִליטּו ִלְקנֹות ִבְמׁשּוָתף ַמְתַנת יֹום הּוֶלֶדת לְ  ֹרֶתםל וְ ָיעֵּ    .ג ן ָקנּו סֵּ  20-. הֵּ

ְׁשָקִלים. ַהְיָלדֹות ִהְתַחְלקּו ְבהֹוָצאֹות ַהַמָתנָה ָׁשֶוה  4-ְׁשָקִלים ְוַכְרִטיס ְבָרָכה בְ 

 ְבָׁשֶוה.

 

ם?  ַכָמה ָכל ַיְלָדה ְצִריָכה ְלַשלֵּ

 

ם ָכל יְַּלָדה                          ְׁשָקִלים:_________   ְצִריָכה ְלַשלֵּ

 

 

ָקִלים :  _______נּוִרית ָקִלים : _______ִמינָעֳ                            שְׁ                 שְׁ
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  ְסכּום ַהְקִנָיהְלַחלֵּק ֶאת ים כִ ְס ר הִ כֵּ מוֹ . הַ ְׁשָקִלים 40ה לֶ עוֹ ל שֶ גֶ ֶר דּוה  כַ נָ א קָ בָ אַ  ד.

 וים. וִ שָ  יםִמ לּוְש תַ  4-ל

 ן?אשוֹ ִר ם הָ לּוְש תַ ר בַ כֵּ מוֹ ם לַ לֵּ שַ לְ  יְךִר א צָ בָ ה אַ מָ כַ 

 

 ְׁשָקִליםַבַתְשלּום ָהִראשֹון ______  ם לֵּ שַ לְ  יְךִר א צָ בָ אַ 

 

 


