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מבחן שלב א' ,כיתות ב' – דוגמאות
לפניכם שאלות לדוגמה עבור מבחן שלב א' .שימו לב ,הדוגמאות להלן הן דוגמאות לסוגים
שונים של שאלות שעשויות להופיע במבחן ,אך ייתכן שיופיעו סוגים נוספים של שאלות.
הפתרונות לכל השאלות מצויים בסוף.
דוגמה לקטע קריאה ושאלות:

ִק ְראּו ֶאת הַ ִסּפּור שֶ לִ פְ נֵיכֶם וַ ענּו עַ ל הַ ְש ֵאלֹות שֶ ַאח ָריו.

כַּמָ ה עּובְ דֹות ְמעַּ ְנ ְיינֹות עַּ ל הַּ שֶׁ מֶׁ ש
1
2

יֹותר ְל ַּכדּור הָ ָא ֶׁרץ.
הַּ שֶׁ מֶׁ ש ִהיא הַּ כֹוכָב ַּה ָקרֹוב בְ ֵ
הַּ שֶׁ מֶׁ ש ִנ ְר ֵאית לָ נּו ְק ַּטנָה כִ י ִהיא בְ מֶׁ ְרחָ ק עָ צּום

3

ִמכַּדּור הָ ָא ֶׁרץ (בְ עֵ ֶׁרְך מֵ ָאה ִמילְ יֹון ִקילֹומֶׁ ְט ִרים).

4

אֲ בָ לְ ,ל ַּמעֲשֶׁ ה ,הַּ גֹודֶׁ ל שֶׁ לָה ֲענ ִָקי  -כְ מֹו ִמי ְליֹון פְ עָ ִמים

5

הַּ כַּדּור שֶׁ לָנּוִ .אילּו הַּ ֶׁשמֶׁ ש הָ יְ י ָתה בְ גֹודֶׁ ל הַּ גּוף שֶׁ ָלנּו,

6

כַּדּור הָ ָא ֶׁרץ הָ יָה בְ עֵ ֶׁרְך בַּ גֹודֶׁ ל שֶׁ ל הַּ ֶׁז ֶׁרת שֶׁ ְבכַּף ַּרגְ לֵנּו.

7

(מידַּ ת הַּ חֹום) עַּ ל ַּא ְד ַּמת הַּ ֶׁשמֶׁ ש מַּ גִ יעָ ה לְשֵ ֶׁשת אֲ לָ פִ ים מַּ עֲלֹות.
טּורה ִ
הַּ טֶׁ ְמ ֵפ ָר ָ

8

רֹות ִחים! ָלכֵן ,שּום ְיצּור חַּ י ל ֹא ְמסּוגָל
כְ לֹומַּ ר ,בְ עֵ ֶׁרְך כָפּול  60מֵ הַּ חֹום שֶׁ ל ַּמיִם ְ

9

ל ְִשרֹוד אֲ פִ ילּו ְל ֶׁרגַּע עַּ ל הַּ שֶׁ מֶׁ ש.
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שאלות לדוגמה:

ָכעֵ ת ,ענּו עַ ל הַ ְש ֵאלֹות שֶ לִ פְ נֵיכֶם.
הַ ִקיפּו ֶאת הַ ְתשּובָ ה הַ נְ כֹונָה בְ כָל ְש ֵאלָה.
 .1מַּ דּועַּ הַּ ֶׁשמֶׁ ש ִנ ְר ֵאית לָ נּו ְקטַּ נָה?
א.
ב.
ג.
ד.

אֹותנּו
כִ י הָ אֹור שֶׁ ָלה ְמ ַּס ְנוֵ ור ָ
חֹוקה ְמאֹוד ִמכַּדּור הָ ָא ֶׁרץ
כִ י ִהיא ְר ָ
יֹותר ְקטַּ נָה ִמכַּדּור הָ ָא ֶׁרץ
כִ י ִהיא הַּ ְרבֵ ה ֵ
יֹותר ְלכַּדּור הָ ָא ֶׁרץ
כִ י ִהיא הַּ כֹוכָב הַּ ָקרֹוב בְ ֵ

שּורה ?)4
 .2מָ ה ֵפרּוש הַּ ִמילָה " ְל ַּמעֲשֶׁ ה" ( ָ
א .לְעּו ַּמת ז ֹאת
ב .אֲ פִ ילּו
ג .בְ עֶׁ צֶׁ ם
דַּ .אְך
רֹות ִחים!"?
שּורה ..." :8בְ עֵ ֶׁרְך כָפּול  60מֵ ַּהחֹום שֶׁ ל ַּמיִם ְ
 .3מַּ דּועַּ ָכתּוב בְ ָ
קֹור ִאים ִמפְ נֵי הַּ חֹום הֶׁ עָ צּום שֶׁ ל הַּ ֶׁשמֶׁ ש
א .כְ דֵ י ְלהַּ זְ ִהיר ֶׁאת הַּ ְ
רֹות ִחים
קֹור ִאים שֶׁ ֶׁאפְ שָ ר ל ְַּקבֵ ל כְ וִ וייָה ִמ ַּמ ִים ְ
ב .כְ דֵ י ְלהַּ זְ כִ יר ַּל ְ
טּורה שֶׁ ל הַּ ֶׁשמֶׁ ש גְ בֹוהָ ה
ג .כְ דֵ י ְלהַּ ְדגִ יש עַּ ד כַּמָ ה הַּ טֶׁ ְמ ֵפ ָר ָ
אֹותם
קֹור ִאים ּו ְלהַּ צְ ִחיק ָ
ד .כְ דֵ י לְעַּ נְ ֵיין ֶׁאת הַּ ְ
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דוגמאות לשאלות בחשבון

ימה א'ַ :ת ְרגִ ילִים
ְמ ִש ָ
בְ כָל ֶאחָ ד מֵ הַ ַת ְרגִ י ִלים שֶ ִלפְ נֵיכֶם חָ סֵ ר ִמ ְס ָּפר.
הַ ְש ִלימּו בְ כָל ַת ְרגִ יל ֶאת ַה ִמ ְס ָּפר הַ ַמ ְת ִאים כְָך שֶ ַה ַת ְרגִ יל יִ ְהיֶה נָכֹון.
.1

_____ = 17 + 22

.2

24 − _____ = 9

.3

3 × _____ = 15

ימה ב' :בְ עָ יֹות ִמיּלּולִּיֹות
ְמ ִש ָ
ְש ֵאלָה 1
נֹועַּ ם הֵ כִ ין  21עּוגִ ּיֹותְ .לכַּמָ ה ְי ָל ִדים ֶׁאפְ שָ ר לְ חַּ לֵק ֶׁאת הָ עּוגִ ּיֹות ָכְך שֶׁ כָל ֶׁי ֶׁלד י ְַּקבֵ ל ִמ ְס ָפר
שָ ֶׁווה שֶׁ ל עּוגִ ּיֹות?
א2 .
ב3 .
ג4 .
ד5 .
ְש ֵאלָה 2
פֹות ֶׁרת 3
ישיְ .בכָל יֹום ִהיא ֶׁ
ּושלִ ִ
עּורי בַּ יִת בְ חֶׁ ְשבֹון בְ י ִָמים ִראשֹון ,שֵ נִ י ְ
ִא ִיריס ְמכִ ינָה ִש ֵ
יֹותר מֵ אֲ שֶׁ ר בַּ ּיֹום הַּ ּקֹודֵ ם .בְ יֹום ִראשֹון ִהיא פ ְָת ָרה ַּ 8ת ְרגִ י ִלים .כַּ מָ ה ַּת ְרגִ י ִלים
ַּת ְרגִ ילִ ים ֵ
פ ְָת ָרה ִא ִיריס בְ סַּ ְך הַּ כֹל?
א24 .
ב30 .
ג33 .
ד36 .
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ָשים
ְמ ִשימָ ה ג'ַ :ת ְרגִ ילֵי ְמשּול ִ
בְ כָל ַּאחַּ ת מֵ הַּ ְש ֵאלֹות שֶׁ לִפְ נֵי ֶׁכם מֹופִ יעַּ ַּת ְרגִ יל ּובֹו ִמ ְס ָפר אֹו ִמ ְס ָפ ִרים חֲ סֵ ִרים.
בְ כָל מָ קֹום שֶׁ ָחסֵ ר ִמ ְספָר  -מֹופִ יעַּ ְמשּולָש )∆( .בְ כָל ַּת ְרגִ ילֲ ,עלֵי ֶׁכם ִל ְבחֹור ֶׁאת הַּ ִמ ְס ָפר
שֶׁ צָ ִריְך ִל ְהיֹות בִ ְמקֹום הַּ ְמשּולָש ,כְָך שֶׁ הַ ַת ְרגִ יל יִ ְהיֶה נָכֹון.
לִפְ נֵי שֶׁ ַּת ְת ִחילּו ,בֹואּו נִפְ תֹור ַּת ְרגִ יל ֶׁאחָ ד בְ יַּחַּ ד.
1∆ + 1∆ = 28
א∆ = 2 .
ב∆ = 3 .
ג∆ = 4 .
ד∆ = 5 .
הַּ ְתשּובָ ה הַּ ְנכֹונָה ִהיא ְתשּובָ ה ג'∆ = 4 :
הֶ ְסבֵ רַּ :רק ִאם ִנכְ תֹוב בִ ְמקֹום ָכל הַּ ְמשּול ִָשים בַּ ַּת ְרגִ יל ֶׁאת ַּה ִמ ְס ָפר - 4
ָאז נְ ַּקבֵ ל ַּת ְרגִ יל עִ ם פִ ְתרֹון נָכֹון ,כִ י .14+14=28
ִשימּו ֵלב ,כָל הַּ ְמשּולָ ִשים ְבאֹותֹו ַּת ְרגִ יל ְיכֹולִים ִל ְהיֹות ַּרק ִמ ְס ָפר ֶׁאחָ ד.
כְ לֹומַּ ר ִ -אי ֶׁאפְ שָ ר ִלכְ תֹוב ִמ ְס ָפ ִרים שֹונִים לִ ְמשּו ָל ִשים בְ אֹותֹו ַּת ְרגִ יל.
לְמָ שָ ל ,בַּ ַּת ְרגִ יל שֶׁ פ ַָּת ְרנּו יַּחַּ ד  -בִ ְמקֹום כָל ַּה ְמשּו ָל ִשים ,כ ַָּתבְ נּו ֶׁאת אֹותֹו הַּ ִמ ְס ָפר .4 -
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ָכעֵ תּ ,פִ ְתרּו ֶאת הַ ַת ְרגִ ילִים שֶ בַ ְש ֵאלֹות ,בְ עַ צְ ְמכֶם.
הַ ִקיפּו ֶאת הַ ְתשּובָ ה הַ נְ כֹונָה בְ כָל ְש ֵאלָה.
ְש ֵאלָה 1
2∆ − 8 = 13
א∆ = 0 .
ב∆ = 1 .
ג∆ = 2 .
ד∆ = 3 .

ְש ֵאלָה 2
3∆ + 5∆ = ∆8
א∆ = 6 .
ב∆ = 7 .
ג∆ = 8 .
ד∆ = 9 .

פתרונות
קטע קריאה
-1ב-2 ,ג-3 ,ג
חשבון
משימה א'5 ,15 ,39 :
משימה ב'-1 :ב-2 ,ג
משימה ג'-1 :ב-2 ,ד
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