מבחן הסינון (שלב א') מורכב משני חלקים.
חלק ראשון – הבנת הנקרא .מוצגים שלושה קטעי קריאה ולאחריהם שאלות.
(בהמשך מצורף קטע ושאלות לדוגמה)
חלק שני – חשבון .בנוי משני חלקים" :תרגילים" ו"שאלות בחשבון" (בהמשך
מצורפות דוגמאות).
חלק א :הבנת הנקרא
קטע קריאה ושאלות לדוגמה:
א ֶֹהל בַּ ָסלוֹן
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ָאחי ֶאלְעָ ד וַ אֲ נִ י הָ יִ ינּו לְ בַ ד בַ בַ יִ ת וְ הָ ָיה ְקצָ ת ְמ ַׁש ֲע ֵּמם" .נִ בְ ֶנה ָלנּו אֹהֶ ל "ִ ,ה ִציעַ ֶאלְ עָ ד,
ִ
ּוכְ בָ ר הֵּ חֵּ ל לְ ל ֵַּקט ִמכָל הַ חֲ ָד ִרים ֶאת הַ ִציּוד הַ ָדרּוׁשִ .חבַ ְרנּו ְס ִדינִ ים זֶ ה לָזֶ ה וְ ָק ַׁש ְרנּו
או ָֹתם ֶאל ַגב הַ ַספָ ה ֶׁשבַ ָסל ֹון .כָ ְך צָ ַמח ָלנּו בַ ָסלוֹן אֹהֶ ל לְ ִתפְ ֶא ֶרתֶ .אלְ עָ ד ִהכְ נִ יס ָלאֹהֶ ל
ָאספְ ִתי ִמכָל חַ ְד ֵּרי הַ בַ יִ תֶ .אלְ עָ ד ָמצָ א פָ ַנס כִ יס וְ ָתלָה
אתי כָ ִרי ֹות ֶׁש ַ
ִמזְ ָרן וַ אֲ נִ י הֵּ בֵּ ִ
ׁשּוטים ִמנְ יָרוֹת ִצבְ עוֹנִ יִ ים .לְ בַ ס ֹוף ִהכְ ַנ ְסנו צַ ֲעצּועִ ים
אוֹת ֹו בְ תוְֹך הָ אֹהֶ ל ,וָ אֲ נִ י הֵּ כַ נְ ִתי ִק ִ
אּוׁש ִרים.
יתנּו הֶ חָ ָדׁש ,י ַָׁשבְ נּו בְ תוֹכוִֹ ,שחַ ְקנּו וְ הָ יִ ינּו ְמ ָ
לְ בֵּ ֵּ
"איזֶ ה בָ ָל ָגן! צָ ִריְך לְ הַ ְחזִ יר ִמ ָיד ֶאת כָ ל
כְ ֶׁשה ֹו ֵּרינּו חָ זְ רּו הַ בַ יְ ָתה ִא ָמא ָק ְרָאהֵּ :
הַ ְדבָ ִרים לִ ְמק ֹו ָמם"ַ .אבָ א ָא ַמרַ " :ת ִמיְ ,ר ִאי כַ ָמה הַ יְ ל ִָדים ְש ֵּמ ִחים בָ אֹהֶ ל הַ ָיפֶה ׁשֶ הֵּם
בָ נּו"ַ .אבָ א ִה ְצלִ יחַ לְ ַשכְ נֵּעַ ֶאת ִא ָמא ֶׁש ַת ְר ֶׁשה לָנּו לְ ַשחֵּ ק בָ אֹהֶ ל  ,אֲ בָל ִהיא ֹלא הָ יְ ָתה
ְמרּוצָ ה.
בָ עֶ ֶרב ִהגִ יעּו הַ דו ִֹדים ֶׁשלִ י לְ בִ קּור עִ ם בַ ְמבוֹ ,כַלְ בָ ם הֶ חָ מּוד .כְ רּוחַ ְסעָ ָרה ִה ְתפָ ֵּרץ בַ ְמב ֹו
לְ ת ֹוְך הַ בַ יִ ת ,נִ ְת ַקל בָ אֹהֶ ל ֶׁשלָנּו וְ ִהפִ יל א ֹות ֹוֶ .אלְ עָ ד וַ אֲ נִ י ָׁשכַ בְ נּו הֲ מּו ִמים ִמ ַתחַ ת
יתם
אהֶ ל הַ ָיפֶ ה ֶׁשבְ נִ ֶ
ַלהֲ ִריס ֹות הָ אֹהֶ ל .דו ָֹדה ִרנָה ִמהֲ ָרה לְ חַ ֵּלץ א ֹו ָתנּו" .כַ ָמה חֲ בָ ל ֶׁשהָ ֹ
"א ְק ֶנה ָלכֶ ם אֹהֶ ל חָ ָדׁש בַ חֲ נּות ,תּוכְ לּו
ֶנהֱ ַרס"ָ ,א ְמ ָרה בְ עֶ צֶ ב ,וְ דוֹד ִמיכָ ֵּאל ִה ִציעֶַ :
אֲ פִ לּו ָלצֵּ את ִאת ֹו לְ ִטיּו ֵּלי ַמחֲ ָנאּות" .נִ ְסיוֹנ ֹו ֶׁשל ִמיכָ ֵּאל לְ הַ ְרגִ יעַ או ָֹתנּו ֹלא ִה ְצלִ יחַ :
ָאמ ְרנּו" ,אֲ ַנ ְחנּו ַמ ֲע ִדיפִ ים ֶאת הָ אֹהֶ ל
"אֲ ַנ ְחנּו ֹלא ר ֹו ִצים אֹהֶ ל חָ ָדׁש ֵּמהַ חֲ נּות"ַ ,
ֶׁשאֲ נ ְַחנּו בָ נִ ינּו".

שאלות
.1

ַמה פֵּ רּוׁש הַ ִמילָה "לְ ל ֵַּקט" (שורה ?)2
א) לִ בְ נוֹת
ב) לִגְ רֹר
ג) לֶאֱ סֹף
ד) לְ הָ ִקים
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.2

ַמדּוע ִא ָמא ֹלא הָ יְ ָתה ְמרּוצָ ה (שורה ?)10
א) ִמכֵּ יוָ ן ֶׁשהָ אֹהֶ ל עָ ַמד לְ ִה ְתמו ֵֹּטט

.4

ב)

ִמׁשּום ֶׁשהַ יְ ָל ִדים בִ זְ בְ זּו ֶאת זְ ַמ ָנם בַ הֲ ָק ַמת הָ אֹהֶ ל

ג)

עּורי הַ בַ יִ ת
ִמׁשּום ֶׁשהַ יְ ָל ִדים ֹלא ִסיְ מּו ֶאת ִׁש ֵּ

ד)

בִ גְ ַלל ִאי -הַ ֵּס ֶדר בַ ָסלוֹן

יתם ֶנהֱ ַרס"? (שורות )14-13
אהֶ ל הַ ָיפֶ ה ֶׁשבְ נִ ֶ
ָאמר "כַ ָמה חֲ בָ ל ֶׁשהָ ֹ
ִמי ַ
א) ִרנָה
ב) ִמיכָ ֵּאל
ג) ִא ָמא
ד) ַאבָ א

.5

ַמדּועַ הַ דוֹד ִמיכָ ֵּאל ִה ִציעַ לִ ְקנוֹת אֹהֶ ל חָ ָדׁש?
א)

הּוא ִתכְ ֵּנן ִטיּול ַמחֲ נָאּות

ב)

הּוא ָרצָ ה לְ נַחֵּ ם ֶאת הַ יְ ָל ִדים

ג)

הּוא ָרצָ ה לְ נַחֵּ ם ֶאת ִא ָמא וְ ַאבָ א

ד)

הּוא ָרצָ ה לְ הַ ְצ ִחיק ֶאת הַ יְ ָל ִדים

אהֶ ל ֶׁשלָהֶ ם ,וְ ֹלא ֶאת הָ אֹהֶ ל ֶׁש ִמיכָ ֵּאל ָרצָ ה
ַ .6מדּועַ  ,לְ ַדעְ תך ,הַ יְ ל ִָדים הֶ עְ ִדיפּו ֶאת הָ ֹ
לִ ְקנוֹת לָהֶ ם?
א)

אהֶ ל חָ ָדׁש
הֵּ ם ֹלא ָרצּו לְ בַ זְ בֵּ ז כֶ ֶסף עַ ל ֹ

ב)

אהֶ ל ֶׁשיּוכְ לּו לְ הַ כְ נִ יס ֵּאלָיו ַגם ֶאת הַ כֶ ֶלב בַ ְמב ֹו
הֵּ ם ָרצּו ֹ

ג)

אהֶ ל חָ זָ ק וְ ָגד ֹול י ֹו ֵּתר
הֵּ ם הֶ עְ ִדיפּו ֹ

ד)

הֵּ ם הֶ עְ ִדיפּו ֶאת ַמה ֶׁשהֵּ ם י ְָצרּו בְ עַ ְצ ָמם
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חלק ב :חשבון
תרגילים לדוגמה:
______ = 𝟎𝟏 𝟒𝟎 +

)1

______ = 𝟑 × 𝟑

)2

שאלות בחשבון לדוגמה:
א.

יתי בַ חֲ נּות ֶלחֶ ם בְ ְ 4-ש ָקלִ ים ,חָ ָלב בְ ְ 6-ש ָקלִ ים ּוגְ בִ י ָנה בְ ְ 7-ש ָקלִ ים.
ָקנִ ִ
יתי?
כַ ָמה ִשי ַל ְמ ִתי ֲעבּור כָל ַמה ֶש ָקנִ ִ
ִשי ַל ְמ ִתי ______ ְׁש ָקלִ ים

ב.

ידה ע ֹו ֶלה ְׁ 4ש ָקלִ ים.
כָ ל כַ דּור גְ לִ ָ
ידה?
כַ ָמה ִשי ַל ְמ ִתי ֲעבּור  3כַ דּו ֵּרי גְ לִ ָ
ִשי ַל ְמ ִתי ______ ְׁש ָקלִ ים

ׁשּותף ַמ ְתנַת יוֹם הּול ֶֶדת לְ ָר ִמי .הֵּ ן ָקנּו ֵּספֶ ר בְ 20-
ג .יָעֵּ ל וְ ר ֶֹתם הֶ ְחלִ יטּו לִ ְקנוֹת בִ ְמ ָ
ְׁש ָקלִ ים וְ כַ ְר ִטיס בְ ָרכָ ה בְ ְׁ 4-ש ָקלִ ים .הַ יְ לָדוֹת ִה ְתחַ לְ קּו בְ הוֹצָ אוֹת הַ ַמ ָתנָה ָׁשוֶה
בְ ָׁשוֶ ה.
כַ ָמה כָל יַלְ ָדה ְצ ִריכָ ה לְ ַשלֵּם?
כָל יַּלְ ָדה ְצ ִריכָ ה לְ ַשלֵּם ְׁ _________:ש ָקלִ ים

ויט:ים וְ 9-
_______ ַל ְשְׁמ ִקָסליבִָיםה 2 :חֲ בִ יל ֹות בִ ְ
יתי כִ יבוד
יתִ :
נּור ָקנִ
יםקָ.לִים
וָפֶלִ שְׁ
_______
יס ְקנוִָעֳמִ ִי
גִ .
ויטים ע ֹו ָלה ְׁ 10ש ָקלִ ים .כָ ל וָפֶל ע ֹו ֶלה ְׁ 2ש ָקלִ ים.
יס ְקוִ ִ
חֲ בִ י ַלת בִ ְ
כַ ָמה ִשי ַל ְמ ִתי ֲעבּור הַ כִ יבּוד ַל ְמ ִסיבָ ה?
ִשי ַל ְמ ִתי ______ ְׁש ָקלִ ים
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כמה שילמתי? ______ ְׁש ָקלִ ים

ד.

ַאבָ א ָק ָנה כַ דּו ֶר ֶגל ֶשע ֹו ֶלה ְׁ 40ש ָקלִ ים .הַ מ ֹוכֵּ ר ִה ְסכִ ים לְ חַ לֵּק ֶאת ְסכּום הַ ְקנִ יָה
ל ַ 4-ת ְשלּו ִמים ָשוִ וים.
כַ ָמה ַאבָ א צָ ִריְך לְ ַש ֵּלם ַלמ ֹוכֵּ ר בַ ַת ְשלּום הָ ִראש ֹון?
ַאבָ א צָ ִריְך לְ ַש ֵּלם בַ ַת ְשלּום הָ ִראשוֹן ______ ְׁש ָקלִ ים
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