מבחן מחוננים כיתה ב'  -שאלות לדוגמא
הורים יקרים ,לפניכם מגוון שאלות לדוגמא בצירוף הסברים מפורטים לשלב א' ולשלב ב' של מבחן מחוננים
כיתה ב' .בהצלחה.

דוגמאות לשאלות בשלב א'
שאלות בחשבון
בשלב א' מופיעות לרוב בעיות שעוסקות במצבים בהם הילדים עשויים להיתקל בחיי
היומיום כמו קניות בחנות וקבלת עודף.
מבחני הבעיות המילוליות בחשבון בוחנים את היכולת לקרוא ולהבין את השאלה,
לתרגם את הנתונים המילוליים לתרגיל חשבוני ולהגיע לפתרון .לעתים קרובות יש צורך
ביותר מתרגיל אחד כדי להגיע לתשובה .בשלב א' השאלות בחשבון הן לרוב בפורמט
פתוח ,בדומה לשאלות המוכרות לילדים מבית הספר.
כתבנו עבורכם דוגמאות לשאלות בנושאים סדרות ובעיות בחשבון:

בעיות מילוליות
בּיַחַד מַדְ בֵּקוֹת .דָּ נ ִי ֵהבִיא  13מַדְ בֵּקוֹת וְאִיתַ י ֵהבִיא  .15הֵם ֶה ְחלִיטוּ
דָּ נ ִי וְאִיתַ י אוֹ ְספִים ְ
מהֵם?
אחָד ֵ
לְ ַחלֵּק בֵּינ ֵיהֶם אֶת הָאֹסֶף בְּאֹפֶן שָׁ וֶהַ .כּמָּה מַדְ בֵּקוֹת לָקַ ח כָּל ֶ
מהֵם לָקַ ח _____ מַדְ בֵּקוֹת.
אחָד ֵ
כָּל ֶ
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פתרון והסבר:
נְחַשֵּׁ ב תְּ ִחלָּה ַכּמָּה מַדְ בֵּקוֹת י ֵשׁ בְּאֹסֶף סָך ְ הַכּ ֹל.

נ ְ ַחבֵּר אֶת ַהמַּדְ בֵּקוֹת שֶׁ ל דָּ נ ִי וְ ַהמַּדְ בֵּקוֹת שֶׁ ל אִיתַ י:

בַּשָּׁ לָב הַשֵּׁ נ ִי נ ֵ ָחלֵק אֶת הָאֹסֶף לִשְׁ נ ֵי ֲחלָקִ ים שָׁ וִים:

תְּ שׁוּבָה 14 :מַדְ בֵּקוֹת.

קניות
צעֲצוּעִים בַּקַּ נ ְיוֹן.
מחֲנוּת ַ
בחָר מוּצָרִ ים ֵ
מ ְ
מחִירוֹן שֶׁ ל ִ
לִ ְפנ ֵיכֶם ְ
בָּלוֹן 2 :שְׁ קָ לִים
יוֹ-יוֹ 5 :שְׁ קָ לִים
ֲחבִילָת מַדְ בֵּקוֹת) 21⁄2 :שְׁ נַי ִם וָ ֵחצִי( שְׁ קָ לִים
בּיּ ָה 6 :שְׁ קָ לִים
קֻ ִ
יוֹמָן 12 :שְׁ קָ לִים
מפְתְּ חוֹת 8 :שְׁ קָ לִים
מ ֲחזִיק ַ
ַ
כַּדּוּר 4 :שְׁ קָ לִים
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שאלה 1
מפְתְּ חוֹתַ .כּמָּה ָעלַי לְשָׁ לֵם?
מ ֲחזִיק ַ
קָ נ ִיתִ י יוֹ-יוֹ וּ ַ
ָעלַי לְשַׁ לֵּם _____ שְׁ קָ לִים.
פתרון והסבר:

מפְתְּ חוֹת הוּא  8שְׁ קָ לִים.
מ ֲחזִיק ַ
מחִיר ַ
מחִיר יוֹ-יוֹ הוּא  5שְׁ קָ לִיםְ .
ְ

מחִיר שְׁ נ ֵי הַמּוּצָרִ ים יַחַד הוּא:
ְ

תְּ שׁוּבָה 13 :שְׁ קָ לִים.

שאלה 2
בּ ַע שֶׁ ל  10שְׁ קָ לִיםַ .כּמָּה ע ֹדֶ ף הַמּוֹכֵר צָרִ יך ְ לְ ַה ְחזִיר לִי?
ט ֵ
מ ְ
קָ נ ִיתִ י בָּלוֹן וְנ ָתַ תִּ י לַמּוֹכֵר ַ
הַמּוֹכֵר צָרִ יך ְ לְ ַה ְחזִיר לִי _____ שְׁ קָ לִים.
פתרון והסבר:
צּ ַע תַּ רְ גִּיל חִסּוּר:
ב ֵ
מחִיר בָּלוֹן הוּא  2שְׁ קָ לִים .כְּדֵ י לְגַלּוֹת ַכּמָּה ע ֹדֶ ף הַמּוֹכֵר צָרִ יך ְ לָתֵ ת לִי ,נ ְ ַ
ְ
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תְּ שׁוּבָה :הַמּוֹכֵר צָרִ יך ְ לְהַחְ זִיר לִי  8שְׁ קָ לִים.

שאלות מילוליות
חלק העברית של מבחן שלב א' כולל  3קטעי קריאה ,כאשר לאחר כל קטע מופיעות
 7-9שאלות .נושאי הקטעים הם כלליים ואינם דורשים ידע מוקדם .כשליש מהשאלות
בכל קטע מתייחסות לפירושי מילים המופיעות בטקסט ,ולכן כדאי לתרגל שאלות אוצר
מלים לפני המבחן .שאר השאלות מתייחסות להבנת הרעיונות המרכזיים בקטע .לרוב
התשובות מנוסחות בצורה שונה מהטקסט.

הבנת הנקרא
קִ רְ אוּ אֶת הַקֶּ טַע וַעֲנוּ עַל הַשְּׁ אֵלוֹת:
מבֵּית ַה ֵסּפֶר וְהִתְ י ַשְּׁ בָה לְ ָהכִין אֶת
בּי ְתָ ה ִ
צהֳרַ י ִם ָחזְרָ ה יָעֵל ַה ַ
בּ ָ
 1אֶתְ מוֹל ְ
בּי ִת .כְּשֶׁ פָּתְ חָה אֶת ַהיַּלְקוּט נָפְלוּ ָפּנ ֶיהָ :הַקַּ לְמָר ַהוָּר ֹד שֶׁ לָּהּ נ ֶ ֱעלַם.
 2שִׁ עוּרֵ י ַה ַ
צעֲדָ ה יָעֵל
בּכִּתָּ ה ,חָשְׁ בָהָ .
בּוַדַּ אי שָׁ ַכחְתִּ י אֶת הַקַּ לְמָר עַל הַשֻּׁ לְחָן שֶׁ לִּי ַ
ְ 3
בּ ֲחזָרָ ה לְבֵית ַה ֵסּפֶר ,נ ִ ְכנְסָה לְכִתָּ ה ב' 3אַך ְ הַקַּ לְמָר לֹא ָהי ָה שָׁ ם.
ַ 4
צמָהּ .אַך ְ גַּם
מהַתִּ יק בְּאוּלָם ַהסְּפּוֹרְ ט ,אָמְרָ ה לְ ַע ְ
 5אוּלַי הַקַּ לְמָר נָפַל לִי ֵ
אבֵדָ ה.
מצְאָה ָה ֲ
 6בְּאוּלָם ַהסְּפּוֹרְ ט לֹא נ ִ ְ
בּי ְתָ ה מְדוּכְדֶּ כֶת מְא ֹד .הִיא אָ ֲהבָה אֶת הַקַּ לְמָר ַהוָּר ֹד שֶׁ לָּהּ.
ָ 7חזְרָ ה יָעֵל ַה ַ
בּי ִת ַעכְשָׁ ו ,הֲרֵ י כָּל ָה ֶעפְרוֹנוֹת שֶׁ לָּהּ בַּקַּ לְמָר .וּמָה
 8אֵיך ְ תָּ כִין שִׁ עוּרֵ י ַ
בּמַתָּ נ ָה לִכְבוֹד תְּ ִחלַּת ַהלִּמּוּדִ ים.
 9תַּ גִּיד לַ ָסּבְתָ א שֶׁ לָּהּ ,שֶׁ נּ ָתְ נ ָה לָהּ אֶתהַקַּ לְמָר ְ

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

אמָּא אֶת מָה שֶׁ קָּ רָ ה.
בּי ְתָ הִ ,ספְּרָ ה לְ ִ
 10כְּשֶׁ ִהגִּיעָה ַה ַ
בּוַדַּ אי מִישֶׁ הוּ
אמָּא אֶת יָעֵל וְאָמְרָ ה – "אַל תְּ אַבְּדִ י תִּ קְ וָהְ ,
 11נ ִ ֲחמָה ִ
בּכִּתָּ ה".
מחָר ַ
מצָא אֶת הַקַּ לְמָר וְי ָשִׁ יב לְך ָ אוֹתוֹ ָ
מ ֲחבֵרֶ יך ָ ָ
ֵ 12

שאלה 1
מָה פֵּרוּשׁ ַהבִּטּוּי "נָפְלוּ ָפּנ ֶיהָ" )שׁוּרָ ה ?(3
צבָה
נ ֶ ֶע ְ
הִתְ רַ גְּשָׁ ה
נ ֶ ֶעלְבָה
ֻהפְתְּ עָה

פתרון והסבר:

הנְּכוֹנָה הִיא ).(1
הַתְּ שׁוּבָה ַ

היְתָ ה
היְתָ ה עֲ צוּבָה .יָעֵ ל ָ
צבָה אֶל לִבָּהּ" כְּלוֹמַר נִ ְ
פּנֶיהָ" הוּא "נֶעֶ ְ
הבִּטּוּי "נָפְלוּ ָ
פֵּרוּשׁ ַ
עֲ צוּבָה כִּי רָ אֲתָ ה שֶׁ הַקַּ לְמָר הָאָהוּב שֶׁ לָּהּ אֵינוֹ ְבּיַלְקוּט.

הַתְּ שׁוּבָה ַ
הנְּכוֹנָה הִיא ).(1

צבָה אֶל לִבָּהּ" כְּלוֹמַר נ ִ ְהי ְתָ ה עֲצוּבָה .יָעֵל ָהי ְתָ ה
פֵּרוּשׁ ַהבִּטּוּי "נָפְלוּ ָפּנ ֶיהָ" הוּא "נ ֶ ֶע ְ
בּיַלְקוּט.
עֲצוּבָה כִּי רָ אֲתָ ה שֶׁ הַקַּ לְמָר הָאָהוּב שֶׁ לָּהּ אֵינוֹ ְ
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שאלה 2
מהַקֶּ טַע שְׁ יָעֵל...
אפְשָׁ ר לְ ָהבִין ֵ
ֶ
בּכָל ַהמִּקְ צוֹעוֹת.
בּי ִת ְ
אוֹ ֶהבֶת לְ ָהכִין שִׁ עוּרֵ י ַ
לוֹמֶדֶ ת ְ
בּכִתָּ ה ב'.3

בּי ִת לְבֵית ַה ֵסּפֶר.
מ ַה ַ
מכִּירָ ה אֶת הַדֶּ רֶ ך ְ ֵ
אֵינ ָהּ ַ
אֵינ ָהּ נוֹ ֶהגֶת לְהִשְׁ תַּ תֵּ ף בְּשִׁ עוּרֵ י סְפּוֹרְ ט.

פתרון והסבר:

הנְּכוֹנָה הִיא ).(2
הַתְּ שׁוּבָה ַ

מ ַספְּרִ ים לָנוּ שֶׁ הִיא
בּכִּתָּ הְ .
לְפִי ַהסִּפּוּר ,יָעֵל חָשְׁ בָה שֶׁ הַקַּ לְמָר נ ִשְׁ אַר עַל הַשֻּׁ לְחָן שֶׁ לָּהּ ַ
אפְשָׁ ר לְ ָהבִין שֶׁ זּוֹ ַהכִּתָּ ה בָּהּ יָעֵל לוֹמֶדֶ ת.
נ ִ ְכנְסָה לְכִתָּ ה ב' ,3לָכֵן ֶ

אפְשָׁ ר גַּם לִפְס ֹל תְּ שׁוּבוֹת:
בְּנוֹסָף ֶ

מ ַספְּרִ ים לָנוּ ַהאִם יָעֵל אוֹ ֶהבֶת לְ ָהכִין שִׁ עוּרֵ י
תְּ שׁוּבָה א' אֵינָהּ נְכוֹנָה כִּי אֵין ְ
באֵילוּ מִקְ צוֹעוֹת.
בּי ִת וּ ְ
ַ
בּי ִת לְבֵית ַה ֵסּפֶר ,כְּלוֹמַר
מ ַה ַ
תְּ שׁוּבָה ג' אֵינָהּ נְכוֹנָה כִּי יָעֵל צוֹעֶדֶ ת לְבַדָּ הּ ֵ
מכִּירָ ה אֶת הַדֶּ רֶ ךְ.
הִיא כֵּן ַ
מ ַספְּרִ ים לָנוּ ַהאִם יָעֵל מִשְׁ תַּ תֶּ פֶת בְּשִׁ עוּרֵ י
תְּ שׁוּבָה ד' אֵינָהּ נְכוֹנָה כִּי אֵין ְ
סְפּוֹרְ ט .בְּנוֹסָףָ ,סבִיר לְ ַהנּ ִי ַח שֶׁ יָּעֵל דַּ וְקָ א כֵּן מִשְׁ תַּ תֶּ פֶת בְּשִׁ עוּרֵ י ַהסְּפּוֹרְ ט כִּי
אַחֶרֶ ת הִיא לֹא ָהי ְתָ ה טוֹרַ חַת לְ ַחפֵּשׂ אֶת הַקַּ לְמָר בְּאוּלָם ַהסְּפּוֹרְ ט.
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דוגמאות לשאלות בשלב ב'
דוגמא לשאלת אנלוגיות בציורים
אנלוגיה היא יחס של דמיון ,השוואה בין שני דברים או יותר .בשאלות אנלוגיות
בציורים נדרשים התלמידים להתחקות אחר היחס ששני פריטים מקיימים ביניהם ,ואז
ליצור קשר נוסף דומה בין שני פריטים אחרים – עצמים או רעיונות מופשטים .תרגול
אנלוגיות מאפשר לתלמידים ולתלמידות להשתמש בידע שכבר יש להם על מנת לנסות
ולהבין רעיונות חדשים .על מנת לפתור שאלות אנלוגיות בצורה טובה ,כדאי לתרגל עם
הילדים עבודה בתבנית קבועה של יצירת קשרים .נוסף על כך ,כדאי להכיר סוגי
קשרים עיקריים כמו "חלק מ" ,"-היפך" "דומה אבל "-ועוד.
שאלה לדוגמא:
בּחֲרוּ בַּתְּ מוּנ ָה ַהמַּתְ אִימָה בְּיוֹתֵ ר:
ַ
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פתרון והסבר:

הנְּכוֹנָה הִיא ).(4
הַתְּ שׁוּבָה ַ

מבְרֶ שֶׁ ת שִׁ נַּי ִם הִיא לְמִשְׁ חַת שִׁ נַּי ִם כְּמוֹ שֶׁ ַסּכִּין הוּא לְ?...
ִ

מבְרֶ שֶׁ ת שִׁ נַּי ִם מוֹרְ חִים אֶת ַהמִּשְׁ חָהַ .עכְשָׁ יו
בּ ֶעזְרַ ת ִ
בּמִּשְׁ פָּט מְקַ שֵּׁ ר – ְ
אפְשָׁ ר לְהִשְׁ תַּ מֵּשׁ ְ
ֶ
בּ ֶעזְרַ ת ַה ַסּכִּין
אפְשָׁ רֻ יּוֹתְ .
מבֵּין ָה ֶ
צָרִ יך ְ לְהַתְ אִים לַ ַסכִּין צִיּוּר נוֹסַף ַהמְּקַ יּ ֵם אֶת אוֹתוֹ הַקֶּ שֶׁ ר ִ
מוֹרְ חִים ...רִ בָּה.

דוגמא לשאלת צורות בשורה
מבחני הצורות בוחנים יכולת איתור ויישום של חוקיות צורנית .בכל שאלה מוצגות כמה
צורות במבנה מסוים ,כגון מטריצה או שורה ,ועל התלמיד לזהות איזו צורה משלימה
את המבנה .מבחנים אלה בודקים יכולת חשיבה כללית ,הבנת קשר בין צורות ,יכולת
ניתוח והסקה מן הפרט אל הכלל .במבחן צורות בשורה הדגש הוא על זיהוי חוקיות
התקפה להתקדמות רצופה בשורה בלבד.
כשפותרים שאלות של צורות בשורה ,חשוב לדעת לזהות שני סוגים נפוצים של
חוקיות :חוקיות של תנועה ,וחוקיות של החלפה )רוטציה( .על מנת להיטיב לזהות את

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

החוקיות בשאלות ,מומלץ לעבוד עם הילד על מושגים כגון – לסירוגין )פעם כן פעם
לא( ,ימין ושמאל ,למעלה ולמטה ,בכיוון השעון ונגד כיוון השעון ועוד.
שאלה לדוגמא:
בּחֲרוּ בַּתְּ שׁוּבָה ַהמַּתְ אִימָה בְּיוֹתֵ ר לְ ַהמְשִׁ יך ְ אֶת ַהסִּדְ רָ ה.
ַ

פתרון והסבר:

הַתְּ שׁוּבָה ַ
הנְּכוֹנָה הִיא ).(3

ַהסִּדְ רָ ה שֶׁ לְּ ָפנ ֵינוּ מֻרְ ֶכּבֶת מִכּוֹ ָכבִים עִם עִגּוּלִים.

צלַעוֹת הַכּוֹכָב.
אחָד עִם כִּווּן הַשָּׁ עוֹן בֵּין ְ
אחָד אֲשֶׁ ר נ ָע מָקוֹם ֶ
בּאֵיבָר הָרִ אשׁוֹן מוֹפִי ַע עִגּוּל ֶ
ָ
בּעָה עִגּוּלִים
בּאֵיבָר ֶה ָחסֵר יִהְיוּ אַרְ ָ
מ ֲעבָר מִתְ וַסֵּף עִגּוּל הַמּוֹפִי ַע לִ ְפנ ֵי אוֹתוֹ עִגּוּל ,כָּך ְ שֶׁ ָ
בּכָל ַ
ְ
בּ ֶחלְקוֹ הַשְּׂ מָאלִי הַתַּ חְתּוֹן שֶׁ ל הַכּוֹכָב.
מבֵּינ ֵיהֶם י ִ ְהי ֶה ְ
וּמִיקוּם ָהעִגּוּל הָרִ אשׁוֹן ִ

מבחנים בחשבון לדוגמא
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מבחני הבעיות המילוליות בחשבון בוחנים יכולת הבנת בעיות מילוליות ,תרגום לתרגיל
חשבוני ופתרון .בכל שאלה מוצגות  4תשובות ,שמהן יש לבחור את התשובה הנכונה.
במבחנים תיתכן נגיעה בנושאים שעדיין לא נלמדו בכיתה כגון כסף ,מדידת מרחק,
שברים .הדגש הוא על הבנת התרגיל שיש לעשות .לעיתים יש צורך ביותר מתרגיל אחד
כדי להגיע לתשובה .רצוי לתת לילד דף ומכשיר כתיבה ולעודד אותו לכתוב ולצייר
לעצמו את הפתרון.

דוגמא  1לבעיה מילולית
בּסַך ְ הַכּ ֹל 63
אחָד מ 9-נְכָדֶ י ָה מַתָּ נוֹתָ .סבְתָ א ֵהבִיאָה ְ
מטִּיּוּל וְ ֵהבִיאָה לְכָל ֶ
ָסבְתָ א ָחזְרָ ה ִ
מַתָּ נוֹתַ .כּמָּה מַתָּ נוֹת קִ בֵּל כָּל נֶכֶד?
 7מַתָּ נוֹת
 4מַתָּ נוֹת
 9מַתָּ נוֹת
 10מַתָּ נוֹת

פתרון והסבר:

הַתְּ שׁוּבָה ַ
הנְּכוֹנָה הִיא ).(1

מ ְספָּר ַהמַּתָּ נוֹת שֶׁ ֵהבִיאָה ָסבְתָ א
כְּדֵ י לָדַ עַת ַכּמָּה מַתָּ נוֹת קִ בֵּל כָּל נֶכֶדָ ,עלֵינוּ לְ ַחלֵּק אֵת ִ
מ ְספָּר ַהנְּכָדִ ים:
בּ ִ
ְ
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לָכֶן הַתְּ שׁוּבָה ַהנּ ְכוֹנ ָה הִיא  7מַתָּ נוֹת.

דוגמא  2לבעיה מילולית
בי ָתָ ר י ֵשׁ  4שְׁ קָ לִים ו 70-אֲגוֹרוֹתַ .כּמָּה ֶכּסֶף
א ְ
בּמְכוֹנ ַת ַה ַפּחִיוֹת ַפּחִית עוֹלָה  5שְׁ קָ לִים .לְ ֶ
ִ
בי ָתָ ר כְּדֵ י לִקְ נוֹת ַפּחִית?
א ְ
ָחסֵר לְ ֶ
 70אֲגוֹרוֹת
 1שֶׁ קֶ ל ו 20 -אֲגוֹרוֹת
 30אֲגוֹרוֹת
 2שְׁ קָ לִים

פתרון והסבר:

הנְּכוֹנָה הִיא ).(3
הַתְּ שׁוּבָה ַ

בִּשְׁ אֵלוֹת שֶׁ ל שְׁ קָ לִים וַאֲגוֹרוֹת חָשׁוּב לִזְכּ ֹר:

 1שֶׁ קֶ ל =  100אֲגוֹרוֹת

בי ָתָ ר
א ְ
בּעַת הַשְּׁ קָ לִים ) 400אֲגוֹרוֹת( ו 70-אֲגוֹרוֹת שֶׁ יּ ֵשׁ לְ ֶ
י ֵשׁ לִמְצ ֹא מָה ַה ֶהפְרֵ שׁ בֵּין אַרְ ַ
צּ ַע תַּ רְ גִּיל חִסּוּר:
ב ֵ
לְבֵין ֲחמֵשֶׁ ת הַשְּׁ קָ לִים ) 500אֲגוֹרוֹת( שֶׁ עוֹלָה ַפּחִית .לָכֶן י ֵשׁ לְ ַ
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500 - 470 = 30

בּאֲגוֹרוֹת.
מכֵּיוָן שֶׁ ָה ַפכְנוּ אֶת הַשְּׁ קָ לִים לַאֲגוֹרוֹת הַתְּ שׁוּבָה הִיא גַּם ַ
חָ שׁוּב לִזְכּ ֹר! ִ

לָכֶן הַתְּ שׁוּבָה ַהנּ ְכוֹנ ָה הִיא  30אֲגוֹרוֹת.

מבחנים מילוליים לדוגמא
המבחן לאיתור מחוננים לכיתה ב' ,שלב ב' בנוי כך שלפחות מחצית מפריטי המבחן הם
מילוליים .חשוב מאוד להתכונן לחלקים הללו של המבחן על מנת להטמיע את
אסטרטגיית העבודה בשאלות רבות ברירה )אמריקאיות( .מה עושים כאשר יש מילה
שלא מבינים? יש ילדים הנוטים לבחור דווקא במילה שהם לא מבינים ,גם כאשר
התשובה הנכונה מוכרת להם .ולהיפך ,יש שמהססים לבחור במילה שאינם מכירים גם
כאשר ברור להם ששאר התשובות אינן נכונות.

דוגמא לשאלת אוצר מילים
תרגול שאלות אוצר מילים מאפשר לילדים להתנסות באופן העבודה הנדרש למבחן,
וללמוד מתוך ניסיון .תוך כדי תרגול הילדים גם מעשירים את לשונם במילים נוספות
העשויות להופיע במבחן.
שאלה לדוגמא:
כזָר
מּלָּה :אַ ְ
אפְשָׁ רֻ יּוֹת אֶת ַהפֵּרוּשׁ ַהמַּתְ אִים לַ ִ
מבֵּין ָה ֶ
בּחֲרוּ ִ
ַ
אַמִּיץ
עַקְ שָׁ ן
רָ שָׁ ע
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רְ צִינ ִי

פתרון והסבר:

הנְּכוֹנָה הִיא ).(3
הַתְּ שׁוּבָה ַ

אחֵרִ ים,
צעַר אוֹ ְכּאֵב שֶׁ ל ֲ
בּ ַ
מלָּה רָ שָׁ ע :מִישֶׁ הוּ שֶׁ אֵינוֹ חָשׁ ְ
מלָּה נ ִרְ דַּ פְתְּ לְ ִ
מּלָּה אַ ְכזָר הִיא ִ
ַה ִ
שֶׁ אֵינוֹ מֵרַ חֵם ,קְ שֵׁ ה-לֵב.

דוגמא לשאלת השלמת משפטים
סוג נוסף של שאלות מילוליות שכדאי לתרגל הוא השלמת משפטים .בשאלות אלו נתון
משפט שחסרה בו מילה ,ויש לבחור מבין התשובות במילה המתאימה להשלמת
המשפט .בשאלות השלמת משפטים במבחן איתור המחוננים הדגש אינו רק על עושר
שפתי ,אלא גם על עבודה נכונה עם מבנה לוגי של משפט ,יכולת ניתוח והסקת מסקנות
מתוך הקשר .התשובה הנכונה צריכה להתאים גם מבחינת התחביר )הטיות ,זמנים,
פעלים מיוחדים( וגם מבחינת המשמעות.
שאלה לדוגמא:
אפְשָׁ רֻ יּוֹת.
מבֵּין ָה ֶ
ֲעלֵיכֶם לִבְח ֹר בַּתְ שׁוּבָה ַהמַּשְׁ לִימָה אֶת ַהמִּשְׁ פָּט בַּצּוּרָ ה הַטּוֹבָה בְּיוֹתֵ ר ִ
בּמְקוֹמָם.
הַמּוֹרָ ה ____ ִהגִּיעָה לַכִּתָּ ה ,וְלָכֶן הַתַּ לְמִידִ ים אֵינ ָם יוֹשְׁ בִים ִ
ְכּבָר
עֲדַ י ִן
טֶרֶ ם
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תֵּ כֶף

פתרון והסבר:

הנְּכוֹנָה הִיא ).(3
הַתְּ שׁוּבָה ַ

מלָּה שֶׁ מִּתְ י ַ ֶחסֶת לְ ַהגָּעָתָ הּ שֶׁ ל הַמּוֹרָ ה לַכִּתָּ ה ,וְשֶׁ תַּ ְסבִּיר מַדּוּ ַע הַתַּ לְמִידִ ים אֵינ ָם
נ ִרְ צֶה לְשַׁ בֵּץ ִ
בּמְקוֹמָם .אִם הַמּוֹרָ ה עֲדַ י ִן לֹא ִהגִּיעָה לַכִּתָּ ה ,אָכֵן ֶהגְיוֹנ ִי שֶׁ הַתַּ לְמִידִ ים עוֹד לֹא
יוֹשְׁ בִים ִ
בּמְקוֹמָם.
הִתְ י ַשְּׁ בוּ ִ

טֶרֶ ם = עֲדַ י ִן לֹא אוֹ לִ ְפנ ֵי.

בּמְקוֹמָם.
מּלֵא הוּא :הַמּוֹרָ ה טֶרֶ ם ִהגִּיעָה לַכִּתָּ ה ,וְלָכֶן הַתַּ לְמִידִ ים אֵינ ָם יוֹשְׁ בִים ִ
ַהמִּשְׁ פָּט ַה ָ

בּמְקוֹמָם ,הַמּוֹרָ ה
צפֶּה שֶׁ אִם הַתַּ לְמִידִ ים אֵינ ָם יוֹשְׁ בִים ִ
תְּ שׁוּבָה ) (1שְׁ גוּיָה :נ ְ ַ
בּכִּתָּ ה ,ז ֹאת מִשּׁוּם שֶׁ אָנוּ יוֹדְ עִים שֶׁ כְּשֶׁ שִּׁ עוּר מַתְ חִיל וְהַמּוֹרָ ה
מצֵאת ַ
אֵינ ָהּ נ ִ ְ
ְ
בּמְקוֹמָם.
בּכִּתָּ ה ,בְּדֶ רֶ ך ְכּלָל הַתַּ לְמִידִ ים יוֹשְׁ בִים ִ
מצֵאת ַ
נִ ְ
צפֶּה שֶׁ אִם הַתַּ לְמִידִ ים אֵינ ָם יוֹשְׁ בִים
תְּ שׁוּבָה ) (2שְׁ גוּיָה :גַּם כָּאן ,נ ְ ַ
בּמְקוֹמָם ,הַמּוֹרָ ה עֲדַ י ִן לֹא ִהגִּיעָה לַכִּתָּ ה.
ִ
בּ ְזמַן הֹוֶה –
מעִיד שֶׁ הוּא ִ
תְּ שׁוּבָה ) (4שְׁ גוּיָהַ :ה ֵחלֶק הַשֵּׁ נ ִי שֶׁ ל ַהמִּשְׁ פָּט ֵ
בּמְקוֹמָם" .לְ ֻעמַּת ז ֹאת ֶחלְקוֹ הָרִ אשׁוֹן שֶׁ ל
"וְלָכֵן הַתַּ לְמִידִ ים אֵינ ָם יוֹשְׁ בִים ִ
מּלָּה תֵּ כֶף ,שֶׁ מַּשְׁ מָעוּתָ הּ
בּ ְזמַן ָעבַר ,לְפִי ַהפֹּעַל " ִהגִּיעָה"ַ .ה ִ
ַהמִּשְׁ פָּט הוּא ִ
צבִּיעָה עַל מַשֶּׁ הוּ שֶׁ עֲדַ י ִן לֹא הִתְ רַ חֵשׁ ,וּלְפִיכָך ְ אֵינ ָהּ י ְכוֹלָה לָבוֹא
מ ְ
מיּ ָדַ ,
ִ
בּ ְזמַן ָעבַר .כָּך ְ לְמָשָׁ ל ,נוֹכַל לִכְתּ ֹב שֶׁ הַמּוֹרָ ה תֵּ כֶף תַּ גִּיעַ ,אַך ְ לֹא
לִ ְפנ ֵי פֹּעַל ִ
שֶׁ הִיא תֵּ כֶף ִהגִּיעָה.
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