מבחן מחוננים לדוגמה ()2020

כמה מילים להורים לפני שמתחילים
המבחן לדוגמה שלפניכם פותח על בסיס משובים של נבחנים מהשנה שעברה ,והוא נועד לספק לכם טעימה
ממה שצפוי לילדכם במבחן המחוננים .המבחן ממחיש את סגנון השאלות המופיעות במבחן המחוננים ואת
רמת הקושי שלהן ,ובדומה למבחן המחוננים ,מחולק לשני שלבים – שלב א' ושלב ב' .עם זאת ,הוא אינו
משקף את מספר השאלות שבמבחן המחוננים או את סדר הופעת הפרקים שבו.
מטבע הדברים המבחן לדוגמה כולל שאלות בודדות ,ועל כן אינו מסוגל להמחיש את מידת האינטנסיביות
הכרוכה במבחן האמיתי .כמו כן ,הוא אינו מדמה את מגבלת הזמן שאיתה יצטרכו הילדים להתמודד .כדי
להתכונן לשני אתגרים אלו ,ולאתגרים נוספים שמציב מבחן המחוננים ,נדרשת הכנה מעמיקה יותר ,ואותה
תוכלו למצוא בערכת ההכנה שלנו.
הערכה כוללת מאות שאלות לתרגול בכל דרגות הקושי הצפויות במבחן ,הסברים מפורטים לכל שאלה ,תרגול
במגבלת זמן ,סימולציות מלאות הניתנות להדפסה ואפילו דפי סימון תשובות ייעודיים לנבחנים בשלב ב'.
אני מאחלת לילדכם הצלחה רבה ,ומזמינה אתכם לפנות אליי בכל שאלה במייל ask.daniella@machon-
noam.co.il
דניאלה
ראש תחום בתי ספר ומחוננים במכון נועם
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מבחן לדוגמא שלב א' כיתה ב'
פֶּ ֶּרק א' -הֲ בָ נַת הַ נִּ ְק ָרא
ִק ְראּו אֶ ת הַ ֶקטַ ע ַועֲנּו עַ ל הַ ְשאֵ לֹות:

יֹודעִ ים ֶש ֵשנָּה טֹובָּ ה בַ לַ יְלָּ ה חֲ שּובָּ ה ְמאֹד לִ ילָּ ִדיםִ .בזְ ַמן הַ ֵשנָּה
 1כֻּלָּ נּו ְ
ידע ֶש ָּקלַ ְטנּו ְב ַמהֲ לַ ְך
ְ 2ש ִר ִירי הַ ּגּוף נ ִָּחים ּומַ עַ ְרכֹות הַ ּגּוף ִמ ְת ַרעַ נְנֹות .הַ מֵ ָּ
 3הַ ּיֹום נ ְִשמַ ר בַ זִ כָּרֹון וְחָּ מָּ ִרים הַ ִחּיּו ִנּיִ ים לַ ּגְ ִדילָּ ה מּופְ ָּר ִשים.
ִ 4אם אֵ ין אָּ נּו מַ ְקפִ ִידים עַ ל מַ ְספִ יק ְשעֹות ֵשנָּה ,מַ ע ֲָּרכֹות שֹונֹות
ּול ִשּנּויִים
ּגֹורם לְ עַ צְ בָּ נּות ,לְ עַ ְק ָּשנּות ְ
ְ 5בגּופֵ נּו ִנפְ ּגָּעֹות .חֹ סֶ ר ִב ְשעֹות ֵשנָּה ֵ
יֹותר לִ ְשֹּלט ְבעַ צְ מֵ נּו וַאֲ נ ְַחנּו עֲלּולִ ים ְל ִהסָּ חֵ ף
ְ 6במַ צַ ב הָּ רּוחַ ָּ .ק ֶשה לָּ נּו ֵ
ְש ִנים הֵ יטֵ בַ ,מע ֲֶרכֶת
ְ 7ב ַקלּות לְ ִה ְתנַהֲ גּות ל ֹא טֹובָּ הְ .בנֹוסָּ ף ,כְ ֶשל ֹא י ֵ
יֹותר לְ מַ חֲ לֹות.
 8הַ ִחסּון נֶחֱ לֶ ֶשת וַאֲ נ ְַחנּו חֲ ׂשּופִ ים ֵ
יֹותר בַ ּיֹום ,כְ ַדאי ֶשּנְאַ ֵמץ
יאים ֵ
ּוב ִר ִ
 9כְ ֵדי ֶשּנּוכַל לִ ְהיֹות ְמרֻּ כָּזִ ים ְ
ִ 10מ ְספָּ ר כְ לָּ לִ ים ֶשּיַעַ זְ רּו לָּ נּו לְ הֵ ָּר ֵדם ְב ַקלּות וְלִ ישֹן הֵ יטֵ ב בַ לַ יְלָּ ה:
יטים עַ ל ָּשעָּ ה ְקבּועָּ ה
 11כְ לָּ ל ִראשֹוןְ :ש ִמ ָּירה עַ ל ִשגְ ָּרה .כְ ֶשמַ ְחלִ ִ
יֹותר לְ הֵ ָּר ֵדם.
ֶ 12של כִ בּוי אֹורֹות ,הַ ּגּוף ִמ ְת ַרּגֵל לִ ְשעֹות הַ ֵשנָּה ו ְַקל ֵ
ִירה ְשלֵ וָּה .לְ ִה ְש ַת ֵדל ל ֹא לִ ְקר ֹא ְספָּ ִרים ַמ ְפ ִח ִידים
 13כְ לָּ ל ֵש ִני :יְצִ ַירת אֲ ו ָּ
יֹותר ִמ ַדי בַ טֵ לֵ וִיזְ יָּה .הַ חֶ ֶדר ֶשּיְ ֵש ִנים בֹו צָּ ִריְך
 14לִ פְ נֵי הַ ֵשנָּה ְול ֹא לִ צְ פֹות ֵ
ְש ֵקט.
 15לִ ְהיֹות מֻּ ְתאָּ ם לְ ֵשנָּה – חָּ שּוְך ,נָּעִ ים ו ָּ
ישי :הֲ ָּכנַת הַ ּגּוף לְ ֵשנָּה .יֵש סּוגֵי ְמזֹונֹות ֶש ְמכִ ילִ ים חֳ ָּמ ִרים
 16כְ לָּ ל ְשלִ ִ
ְאֹותם ָּרצּוי ל ֹא לֶ אֱ כֹל לִ פְ נֵי הַ ֵשנָּה.
עֹור ִרים כְ מֹו שֹוקֹולָּ ד וְקֹולָּ ּה ו ָּ
ְ 17מ ְ
יביתִ .מ ְׂשחָּ ק ְבכַדּור,
פֹור ִט ִ
ְ 18במֶ ֶשְך הַ ּיֹום ,כְ ַדאי לְ הַ ְקפִ יד עַ ל פְ עִ ילּות ְס ְ
ְ 19ש ִחּיָּה אֹו ְרכִ יבָּ ה עַ ל אֹופַ ַּניִם ְמסַ ּיְ עִ ים ְמאֹד לְ ִה ָּר ְדמּות ְמ ִה ָּירה בַ לַ יְלָּ ה.
ְ 20קחּו אַ חֲ ָּריּות עַ ל ְשעֹות הַ ֵשנָּה ֶשלָּ כֶם! הָּ ִרכּוז ֶשלָּ כֶם ְבבֵ ית הַ סֵ פֶ ר
 21י ְִש ַתפֵ ר ְוגַם מַ צַ ב הָּ רּוחַ .
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ְשאֵ לֹות
 .1מָּ ה אֶ פְ ָּשר לִ לְ מֹד מֵ הַ שּורֹות ?8-4
א.
ב.
ג.
ד.

קֹורים כַאֲ ֶשר אֵ ין ּיְ ֵש ִנים מַ ְספִ יק בַ לַ יְלָּ ה.
אֵ ילּו ְנז ִָּקים ִ
אֵ ילּו חֳ מָּ ִרים מּופְ ָּר ִשים בַ ְגּוף ִבזְ מַ ן ֶשּיְ ֵש ִנים.
כֵיצַ ד אֶ פְ ָּשר לְ הַ ְחלִ ים ִב ְמ ִהירּות ִממַ חֲ לֹות.
ידע ֶש ָּקלַ ְטנּו ְבמֶ ֶשְך הַ ּיֹום נ ְִשמָּ ר בַ זִ כָּרֹון.
כֵיצַ ד הַ מֵ ָּ

(שּורה ?)13
ָּ
"שלֵ וָּה"
 .2אֵ יזֹו ִמלָּ ה ָּיכֹלה לְ הַ חֲ לִ יף בַ ֶקטַ ע אֶ ת הַ ִמלָּ ה ְ
א.
ב.
ג.
ד.

ישה
אֲ ִד ָּ
ְמעַ ּיֶפֶ ת
חֲ שּוכָּה
ְרגּועָּ ה

 .3כְ ֵדי לְ הֵ ָּר ֵדם ְב ַקלּות כְ ַדאי...
א.
ב.
ג.
ד.

לֶ אֱ כֹל שֹוקֹולָּ ד לִ פְ נֵי הַ ֵשנָּה.
פֹורט ְבבֵ ית הַ סֵ פֶ ר.
עּורי הַ ְס ְ
לְ ִה ְש ַת ֵתף ְב ִש ֵ
לִ צְ פֹות ְבסֶ ֶרט מַ פְ ִחיד בַ טֵ לֵ וִיזְ יָּה.
לָּ לֶ כֶת לִ ישֹן ְבכָּל יֹום ְב ָּשעָּ ה אַ חֶ ֶרת.
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פֶּ ֶּרק ב' -חֶּ ְשּבֹון
ְשאֵ לֹות ְק ִנּיֹות
ּנִמכ ִָּרים
יטים ֶש ְ
הַ ְשאֵ לֹות הַ בָּ אֹות י ְִהיּו עַ ל ְקנִּיֹות בַ חֲ נּותְ .בר ֹאש כָּל ְשאֵ לָּ ה יֹופִ יעַ ְמ ִחירֹון ּובֹו ְמ ִח ֵירי הַ ְפ ִר ִ
בַ חֲ נּות.
יטים שֹו ִנים .הֵ עָּ זְ רּו בַ ְמ ִחירֹון וְחַ ְשבּו כ ַָּמה צָּ ִריְך ְל ַשלֵ ם עַ ל הַ ְקנִ ּיָּה.
ְבכָּל ְשאֵ לָּ ה ְמתֹאֶ ֶרת ְק ִנּיָּה ֶשל פְ ִר ִ
ִק ְראּו ְבעִ ּיּון כָּל ְשאֵ לָּ ה ּובַ חֲ רּו בַ ְתשּובָּ ה הַ ּנְכֹונָּה.
ְמ ִּחירֹון:

ּוקלָּ סֶ ר.
ִיתי ְש ֵתי מַ ְחבָּ רֹות ְ
ָּ .1קנ ִ
כַמָּ ה עָּ לַ י לְ ַשלֵ ם?
א.
ב.
ג.
ד.

ְ 18ש ָּקלִ ים
ְ 22ש ָּקלִ ים
ְ 26ש ָּקלִ ים
ְ 37ש ָּקלִ ים

יתי  3מַ ְחבָּ רֹות.
ְ .2במַ ְחבֶ ֶרת יֵש ַ 20דפִ יםָּ .ק ִנ ִ
כַמָּ ה ַדפִ ים יֵש לִ י ְבסַ ְך הַ כֹל?
א.
ב.
ג.
ד.

ַ 60דפִ ים
ַ 55דפִ ים
ַ 45דפִ ים
ַ 40דפִ ים
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ִיתי מַ ְחבֶ ֶרת ּומּוצָּ ר נֹוסָּ ף .עַ ל ְשנֵי הַ מּוצָּ ִרים יַחַ ד ִשלַ ְמ ִתי ְ 24ש ָּק ִלים.
ָּ .3קנ ִ
ִיתי?
מַ הּו הַ מּוצָּ ר הַ ּנֹוסָּ ף ֶש ָּקנ ִ
א.
ב.
ג.
ד.

עִ פָּ רֹון
ְקלָּ סֵ ר
יֹומָּ ן
מַ ְחבֶ ֶרת

ַת ְרּגִ ילֵ י חֶ ְשבֹון
פִ ְתרּו אֶ ת ַת ְרּגִ ילֵ י הַ חֶ ְשבֹון וְכִ ְתבּו אֶ ת הַ תֹוצָּ אָּ ה בַ מָּ קֹום הַ מַ ְת ִאים.

.1

____= 21 + 43

.2

____= 10 × 7

.3

____ = 15 ÷ 3

ִמ ְספָּ ר חָּ סֵ ר
ְב ִמ ְבחָּ ן זֶה עֲלֵ יכֶם לְ הַ ְשלִ ים אֶ ת הַ ְתשּובָּ ה הַ ּנְכֹונָּה תֹוְך ִשמּוש ְבאַ ְרבַ ע ְפעֻּלֹות חֶ ְשבֹוןִ :חבּורִ ,חסּור ,כֶפֶ ל
ו ְִחלּוק.

6 + ___= 17 .1

___ - 7 = 14 .2

6 × ___ = 18 .3
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מבחן לדוגמא שלב ב' כיתה ב'
פֶּ ֶּרק א' -יֹוצֵ א דֹּפֶּ ן
יֹותר.
בַ חֲ רּו בַ ְתשּובָּ ה הַ מַ ְת ִאימָּ ה ְב ֵ

 .1אֵ יזֹו ִמלָּ ה יֹוצֵ את דֹפֶ ן?
א.
ב.
ג.
ד.

מֻּ ְחבָּ א
ּגָּלּוי
מֻּ צְ פָּ ן
טָּ מּון

 .2אֵ יזֹו ִמלָּ ה יֹוצֵ את דֹפֶ ן?
א.
ב.
ג.
ד.

ְמכֹונִית
ַרכֶבֶ ת
אֹופַ ּנֹועַ
ִס ָּירה

פֶּ ֶּרק ב' -הַ ְשלָ ַמת ִּמ ְשפָ ִּטים
יֹותר.
צּורה הַ טֹובָּ ה ְב ֵ
בַ חֲ רּו ִב ְתשּובָּ ה הַ מַ ְשלִ ימָּ ה אֶ ת הַ ִמ ְשפָּ ִטים הַ בָּ ִאים בַ ָּ

 ____ .1אֶ ת ִמטָּ ִתי לִ פְ נֵי ֶשהָּ לַ כְ ִתי לְ בֵ ית הַ סֵ פֶ ר.
א.
ב.
ג.
ד.

ִהלְ בַ ְש ִתי
י ַָּשנ ְִתי
ַק ְמ ִתי
ִהצַ עְ ִתי

ְתה ְרעֵ בָּ ה ְמאֹוד
יתּהִ ,משּום ֶשהָּ י ָּ
יהי ____ לַ ְחֹלק עִ ם חֲ בֶ ְר ָּתּה אֶ ת הַ כ ִָּריְך ֶשהֵ ִביאָּ ה ִמבֵ ָּ
 .2לִ ִ
וְלַ חֲ בֶ ְר ָּתּה הָּ יָּה כ ִָּריְך ִמ ֶשלָּ ּה.
א.
ב.
ג.
ד.

סֵ ְרבָּ ה
ִה ְסכִ ימָּ ה
ֵק ְרבָּ ה
ָּרצְ ָּתה
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ּלּולּיֹות ְּבחֶּ ְשּבֹון
פֶּ ֶּרק גְּ -בעָ יֹות ִּמ ִּ
ִק ְראּו אֶ ת הַ ְשאֵ לֹות הַ בָּ אֹות ּובַ חֲ רּו אֶ ת הַ ְתשּובָּ ה הַ ּנְכֹונָּה.
ּגֹוגֹואים.
ִ
 .1לִ פְ נֵי הַ הַ פְ סָּ ָּקה הָּ ִראשֹונָּה ְבבֵ ית-הַ סֵ פֶ ר הָּ יּו לְ רֹון 26
ּגֹוגֹואים ,אַ ְך בַ הַ ְפסָּ ָּקה הַ ְש ִנּיָּה ִה ְרוִיחַ 9
ִ
בַ הַ פְ סָּ ָּקה הָּ ִראשֹונָּה ְבבֵ ית-הַ סֵ פֶ ר ִהפְ ִסיד רֹון 17
ּגֹוגֹואים.
ִ
ּגֹוגֹואים נ ְִשאֲ רּו לְ רֹון ְבסֹוף הַ הַ פְ סָּ ָּקה הַ ְש ִנּיָּה?
ִ
כַמָּ ה
א.
ב.
ג.
ד.

9
18
21
22

 .2רֹו ִני קֹופֶ צֶ ת ְב ַדלְ ּגִ ית.
ְבְ 5-ש ִנּיֹות רֹו ִני קֹופֶ צֶ ת  8פְ עָּ ִמים.
כַמָּ ה פְ עָּ ִמים ִת ְקפֹץ רֹו ִני ְבְ 10-ש ִנּיֹות?
א.
ב.
ג.
ד.

10
12
16
50

פֶּ ֶּרק דְ -ס ָדרֹות חֶּ ְשּבֹונִּ ּיֹות
הַ ְשלִ ימּו אֶ ת הַ ְס ָּדרֹות הַ בָּ אֹות:

.1

א.
ב.
ג.
ד.

0
1
2
3
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.2

א.
ב.
ג.
ד.

10
9
15
11

פֶּ ֶּרק ה' -צּורֹות
אֹותּה חֻּ ִקּיֹות
 .1לַ צּורֹות בַ ִמ ְשבָּ צֹות הָּ עֶ לְ יֹונֹות ַקּיֶמֶ ת חֻּ ִקּיֹות וְהַ ְתאָּ מָּ ה .בַ חֲ רּו בַ ְתשּובָּ ה ֶש ַת ְת ִאים ְב ָּ
צּורה בַ ִמ ְשבֶ צֶ ת הַ ַת ְחתֹונָּה.
וְהַ ְתאָּ מָּ ה לַ ָּ

א.

ב.

ג.

ד.
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יֹותר לְ הַ ְמ ִשיְך אֶ ת הַ ִס ְד ָּרה.
 .2בַ חֲ רּו בַ ְתשּובָּ ה הַ מַ ְת ִאימָּ ה ְב ֵ

א.

ב.

ג.

ד.
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תשובות למבחן לדוגמה שלב א' כיתה ב'

פרק א' -הבנת הנקרא:
שאלה

תשובה נכונה

1

א

2

ד

3

ב

פרק ב' -חשבון:
שאלות קניות

שאלה

תשובה נכונה

1

ב

2

א

3

ג
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תרגילי חשבון

שאלה

תשובה נכונה

1

64

2

70

3

5

מספר חסר

שאלה

תשובה נכונה

1

11

2

21

3

3

© כל הזכויות שמורות למכון נועם בע"מ .אין לשכפל ,להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל ללא הסכמה מפורשת של
מכון נועם בע"מ.

תשובות למבחן לדוגמה שלב ב' כיתה ב'
פרק א' -יוצא דופן
שאלה

תשובה נכונה

1

ב

2

ד

פרק ב' -השלמת משפטים
שאלה

תשובה נכונה

1

ד

2

א

פרק ג' -בעיות מילוליות בחשבון
שאלה

תשובה נכונה

1

ב

2

ג
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פרק ד -סדרות חשבוניות
שאלה

תשובה נכונה

1

ד

2

א

פרק ה -צורות
שאלה

תשובה נכונה

1

ג

2

א
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