
 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

 ָּדנִי וְִאיַתי אֹוְסִפים ְּביַַחד ַמְדֵּבקֹות. ָּדנִי ֵהִביא 13 ַמְדֵּבקֹות וְִאיַתי ֵהִביא 15. ֵהם ֶהְחלִיטּו

 לְַחּלֵק ֵּבינֵיֶהם ֶאת ָהאֶֹסף ְּבאֶֹפן ָׁשוֶה. ַּכָּמה ַמְדֵּבקֹות לַָקח ָּכל ֶאָחד ֵמֵהם?

 ָּכל ֶאָחד ֵמֵהם לַָקח _____ ַמְדֵּבקֹות.
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 פתרון והסבר:

 נְַחֵּׁשב ְּתִחּלָה ַּכָּמה ַמְדֵּבקֹות יֵׁש ְּבאֶֹסף ָסךְ ַהּכֹל.

 נְַחֵּבר ֶאת ַהַּמְדֵּבקֹות ֶׁשל ָּדנִי וְַהַּמְדֵּבקֹות ֶׁשל ִאיַתי:

 

 ַּבָּׁשלָב ַהֵּׁשנִי נֵָחלֵק ֶאת ָהאֶֹסף לְִׁשנֵי ֲחלִָקים ָׁשוִים:

 

 ְּתׁשּוָבה: 14 ַמְדֵּבקֹות.

 קניות

 לְִפנֵיֶכם ְמִחירֹון ֶׁשל ִמְבָחר מּוָצִרים ֵמֲחנּות ַצֲעצּוִעים ַּבַּקנְיֹון.

 ָּבלֹון: 2 ְׁשָקלִים
 יֹו-יֹו: 5 ְׁשָקלִים

 ֲחִבילָת ַמְדֵּבקֹות: 21⁄2 (ְׁשנַיִם וֵָחִצי) ְׁשָקלִים
 ֻקִּבּיָה: 6 ְׁשָקלִים
 יֹוָמן: 12 ְׁשָקלִים

 ַמֲחִזיק ַמְפְּתחֹות: 8 ְׁשָקלִים
 ַּכּדּור: 4 ְׁשָקלִים
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 שאלה 1
 ָקנִיִתי יֹו-יֹו ּוַמֲחִזיק ַמְפְּתחֹות. ַּכָּמה ָעלַי לְָׁשלֵם?

 ָעלַי לְַׁשּלֵם _____ ְׁשָקלִים.

 פתרון והסבר:

  ְמִחיר יֹו-יֹו הּוא 5 ְׁשָקלִים. ְמִחיר ַמֲחִזיק ַמְפְּתחֹות הּוא 8 ְׁשָקלִים.

 ְמִחיר ְׁשנֵי ַהּמּוָצִרים יַַחד הּוא:

 

 ְּתׁשּוָבה: 13 ְׁשָקלִים.

 שאלה 2

 ָקנִיִתי ָּבלֹון וְנַָתִּתי לַּמֹוֵכר ַמְטֵּבַע ֶׁשל 10 ְׁשָקלִים. ַּכָּמה עֶֹדף ַהּמֹוֵכר ָצִריךְ לְַהְחִזיר לִי?

 ַהּמֹוֵכר ָצִריךְ לְַהְחִזיר לִי _____ ְׁשָקלִים.

 פתרון והסבר:

 ְמִחיר ָּבלֹון הּוא 2 ְׁשָקלִים. ְּכֵדי לְגַּלֹות ַּכָּמה עֶֹדף ַהּמֹוֵכר ָצִריךְ לֵָתת לִי, נְַבֵּצַע ַּתְרּגִיל ִחּסּור:
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 ְּתׁשּוָבה: ַהּמֹוֵכר ָצִריךְ לְַהְחִזיר לִי 8 ְׁשָקלִים.

 

 

  שאלות מילוליות

 חלק העברית של מבחן שלב א' כולל 3 קטעי קריאה, כאשר לאחר כל קטע מופיעות

 7-9 שאלות. 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
 ִקְראּו ֶאת ַהֶּקַטע וֲַענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות:

 1   ֶאְתמֹול ְּבָצֳהַריִם ָחְזָרה יֵָעל ַהַּביְָתה ִמֵּבית ַהֵּסֶפר וְִהְתיְַּׁשָבה לְָהִכין ֶאת

  2   ִׁשעּוֵרי ַהַּביִת. ְּכֶׁשָּפְתָחה ֶאת ַהּיַלְקּוט נְָפלּו ָּפנֶיָה: ַהַּקלְָמר ַהּוָרֹד ֶׁשּלָּה נֱֶעלַם.

 3   ְּבוַַּדאי ָׁשַכְחִּתי ֶאת ַהַּקלְָמר ַעל ַהֻּׁשלְָחן ֶׁשּלִי ַּבִּכָּתה, ָחְׁשָבה. ָצֲעָדה יֵָעל

  4   ַּבֲחָזָרה לְֵבית ַהֵּסֶפר, נְִכנְָסה לְִכָּתה ב'3 ַאךְ ַהַּקלְָמר לֹא ָהיָה ָׁשם.

 5   אּולַי ַהַּקלְָמר נַָפל לִי ֵמַהִּתיק ְּבאּולָם ַהְּסּפֹוְרט, ָאְמָרה לְַעְצָמּה. ַאךְ ּגַם

  6   ְּבאּולָם ַהְּסּפֹוְרט לֹא נְִמְצָאה ָהֲאֵבָדה.

  7   ָחְזָרה יֵָעל ַהַּביְָתה ְמדּוְכֶּדֶכת ְמאֹד. ִהיא ָאֲהָבה ֶאת ַהַּקלְָמר ַהּוָרֹד ֶׁשּלָּה.

  8   ֵאיךְ ָּתִכין ִׁשעּוֵרי ַּביִת ַעְכָׁשו, ֲהֵרי ָּכל ָהֶעְפרֹונֹות ֶׁשּלָּה ַּבַּקלְָמר. ּוָמה

  9   ַּתּגִיד לַָּסְבָתא ֶׁשּלָּה, ֶׁשּנְָתנָה לָּה ֶאתַהַּקלְָמר ְּבַמָּתנָה לְִכבֹוד ְּתִחּלַת ַהּלִּמּוִדים.
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  10  ְּכֶׁשִהּגִיָעה ַהַּביְָתה, ִסְּפָרה לְִאָּמא ֶאת ָמה ֶׁשָּקָרה.

  11  נֲִחָמה ִאָּמא ֶאת יֵָעל וְָאְמָרה – "ַאל ְּתַאְּבִדי ִּתְקוָה, ְּבוַַּדאי ִמיֶׁשהּו

 12  ֵמֲחֵבֶריךָ ָמָצא ֶאת ַהַּקלְָמר וְיִָׁשיב לְךָ אֹותֹו ָמָחר ַּבִּכָּתה".

  

 שאלה 1

 ָמה ֵּפרּוׁש ַהִּבּטּוי "נְָפלּו ָּפנֶיָה" (ׁשּוָרה 3)?

 נֶֶעְצָבה
 ִהְתַרּגְָׁשה

 נֶֶעלְָבה
 ֻהְפְּתָעה

 

 פתרון והסבר:

  ַהְּתׁשּוָבה ַהּנְכֹונָה ִהיא (1).

 ֵּפרּוׁש ַהִּבּטּוי "נְָפלּו ָּפנֶיָה" הּוא "נֶֶעְצָבה ֶאל לִָּבּה" ְּכלֹוַמר נְִהיְָתה ֲעצּוָבה. יֵָעל ָהיְָתה

 ֲעצּוָבה ִּכי ָרֲאָתה ֶׁשַהַּקלְָמר ָהָאהּוב ֶׁשּלָּה ֵאינֹו ְּביַלְקּוט.

  ַהְּתׁשּוָבה ַהּנְכֹונָה ִהיא (1).

 ֵּפרּוׁש ַהִּבּטּוי "נְָפלּו ָּפנֶיָה" הּוא "נֶֶעְצָבה ֶאל לִָּבּה" ְּכלֹוַמר נְִהיְָתה ֲעצּוָבה. יֵָעל ָהיְָתה

 ֲעצּוָבה ִּכי ָרֲאָתה ֶׁשַהַּקלְָמר ָהָאהּוב ֶׁשּלָּה ֵאינֹו ְּביַלְקּוט.
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 שאלה 2

 ֶאְפָׁשר לְָהִבין ֵמַהֶּקַטע ְׁשיֵָעל...

 אֹוֶהֶבת לְָהִכין ִׁשעּוֵרי ַּביִת ְּבָכל ַהִּמְקצֹועֹות.
 לֹוֶמֶדת ְּבִכָּתה ב'3.

 ֵאינָּה ַמִּכיָרה ֶאת ַהֶּדֶרךְ ֵמַהַּביִת לְֵבית ַהֵּסֶפר.
 ֵאינָּה נֹוֶהגֶת לְִהְׁשַּתֵּתף ְּבִׁשעּוֵרי ְסּפֹוְרט.

 

 פתרון והסבר:

  ַהְּתׁשּוָבה ַהּנְכֹונָה ִהיא (2).

 לְִפי ַהִּסּפּור, יֵָעל ָחְׁשָבה ֶׁשַהַּקלְָמר נְִׁשַאר ַעל ַהֻּׁשלְָחן ֶׁשּלָּה ַּבִּכָּתה. ְמַסְּפִרים לָנּו ֶׁשִהיא

  נְִכנְָסה לְִכָּתה ב'3, לֵָכן ֶאְפָׁשר לְָהִבין ֶׁשּזֹו ַהִּכָּתה ָּבּה יֵָעל לֹוֶמֶדת.

 ְּבנֹוָסף ֶאְפָׁשר ּגַם לְִפסֹל ְּתׁשּובֹות:

 ְּתׁשּוָבה א' ֵאינָּה נְכֹונָה  ִּכי ֵאין ְמַסְּפִרים לָנּו ַהִאם יֵָעל אֹוֶהֶבת לְָהִכין ִׁשעּוֵרי
  ַּביִת ּוְבֵאילּו ִמְקצֹועֹות.

 ְּתׁשּוָבה ג' ֵאינָּה נְכֹונָה  ִּכי יֵָעל צֹוֶעֶדת לְַבָּדּה ֵמַהַּביִת לְֵבית ַהֵּסֶפר, ְּכלֹוַמר
  ִהיא ֵּכן ַמִּכיָרה ֶאת ַהֶּדֶרךְ.

 ְּתׁשּוָבה ד' ֵאינָּה נְכֹונָה  ִּכי ֵאין ְמַסְּפִרים לָנּו ַהִאם יֵָעל ִמְׁשַּתֶּתֶפת ְּבִׁשעּוֵרי
 ְסּפֹוְרט. ְּבנֹוָסף, ָסִביר לְַהּנִיַח ֶׁשּיֵָעל ַּדוְָקא ֵּכן ִמְׁשַּתֶּתֶפת ְּבִׁשעּוֵרי ַהְּסּפֹוְרט ִּכי

 ַאֶחֶרת ִהיא לֹא ָהיְָתה טֹוַרַחת לְַחֵּפׂש ֶאת ַהַּקלְָמר ְּבאּולָם ַהְּסּפֹוְרט.
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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:

 ַּבֲחרּו ַּבְּתמּונָה ַהַּמְתִאיָמה ְּביֹוֵתר:
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 פתרון והסבר:

 ַהְּתׁשּוָבה ַהּנְכֹונָה ִהיא (4).

 ִמְבֶרֶׁשת ִׁשּנַיִם ִהיא לְִמְׁשַחת ִׁשּנַיִם ְּכמֹו ֶׁשַּסִּכין הּוא לְ...?

 ֶאְפָׁשר לְִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִּמְׁשָּפט ְמַקֵּׁשר – ְּבֶעְזַרת ִמְבֶרֶׁשת ִׁשּנַיִם מֹוְרִחים ֶאת ַהִּמְׁשָחה. ַעְכָׁשיו

 ָצִריךְ לְַהְתִאים לַַסִּכין ִצּיּור נֹוַסף ַהְּמַקּיֵם ֶאת אֹותֹו ַהֶּקֶׁשר ִמֵּבין ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות. ְּבֶעְזַרת ַהַּסִּכין

 מֹוְרִחים... ִרָּבה.

 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
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 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:

 ַּבֲחרּו ַּבְּתׁשּוָבה ַהַּמְתִאיָמה ְּביֹוֵתר לְַהְמִׁשיךְ ֶאת ַהִּסְדָרה.

 

 פתרון והסבר:

 ַהְּתׁשּוָבה ַהּנְכֹונָה ִהיא (3).

 ַהִּסְדָרה ֶׁשּלְָפנֵינּו ֻמְרֶּכֶבת ִמּכֹוָכִבים ִעם ִעּגּולִים.

 ָּבֵאיָבר ָהִראׁשֹון מֹוִפיַע ִעּגּול ֶאָחד ֲאֶׁשר נָע ָמקֹום ֶאָחד ִעם ִּכוּון ַהָּׁשעֹון ֵּבין ְצלַעֹות ַהּכֹוָכב.

 ְּבָכל ַמֲעָבר ִמְתוֵַּסף ִעּגּול ַהּמֹוִפיַע לְִפנֵי אֹותֹו ִעּגּול, ָּכךְ ֶׁשָּבֵאיָבר ֶהָחֵסר יְִהיּו ַאְרָּבָעה ִעּגּולִים

 ּוִמיקּום ָהִעּגּול ָהִראׁשֹון ִמֵּבינֵיֶהם יְִהיֶה ְּבֶחלְקֹו ַהְּׂשָמאלִי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהּכֹוָכב.

 מבחנים בחשבון לדוגמא
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 מבחני הבעיות המילוליות בחשבון בוחנים יכולת הבנת בעיות מילוליות, תרגום לתרגיל

 חשבוני ופתרון. בכל שאלה מוצגות 4 תשובות, 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 1 לבעיה מילולית

 ָסְבָתא ָחְזָרה ִמִּטּיּול וְֵהִביָאה לְָכל ֶאָחד מ-9 נְָכֶדיָה ַמָּתנֹות. ָסְבָתא ֵהִביָאה ְּבַסךְ ַהּכֹל 63

 ַמָּתנֹות. ַּכָּמה ַמָּתנֹות ִקֵּבל ָּכל נֶֶכד?

 7 ַמָּתנֹות
 4 ַמָּתנֹות
 9 ַמָּתנֹות

 10 ַמָּתנֹות

 

 פתרון והסבר:

 ַהְּתׁשּוָבה ַהּנְכֹונָה ִהיא (1).

 ְּכֵדי לַָדַעת ַּכָּמה ַמָּתנֹות ִקֵּבל ָּכל נֶֶכד, ָעלֵינּו לְַחּלֵק ֵאת ִמְסָּפר ַהַּמָּתנֹות ֶׁשֵהִביָאה ָסְבָתא

  ְּבִמְסָּפר ַהּנְָכִדים:
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 לֶָכן ַהְּתׁשּוָבה ַהּנְכֹונָה ִהיא 7 ַמָּתנֹות.

 דוגמא 2 לבעיה מילולית

 ִּבְמכֹונַת ַהַּפִחיֹות ַּפִחית עֹולָה 5 ְׁשָקלִים. לְֶאְביָָתר יֵׁש 4 ְׁשָקלִים ו-70 ֲאגֹורֹות. ַּכָּמה ֶּכֶסף

 ָחֵסר לְֶאְביָָתר ְּכֵדי לְִקנֹות ַּפִחית?

 70 ֲאגֹורֹות
 1 ֶׁשֶקל ו- 20 ֲאגֹורֹות

 30 ֲאגֹורֹות
 2 ְׁשָקלִים

 

 פתרון והסבר:

 ַהְּתׁשּוָבה ַהּנְכֹונָה ִהיא (3).

 ִּבְׁשֵאלֹות ֶׁשל ְׁשָקלִים וֲַאגֹורֹות ָחׁשּוב לְִזּכֹר:

 1 ֶׁשֶקל = 100 ֲאגֹורֹות

 יֵׁש לְִמצֹא ָמה ַהֶהְפֵרׁש ֵּבין ַאְרַּבַעת ַהְּׁשָקלִים (400 ֲאגֹורֹות) ו-70 ֲאגֹורֹות ֶׁשּיֵׁש לְֶאְביָָתר

 לְֵבין ֲחֵמֶׁשת ַהְּׁשָקלִים (500 ֲאגֹורֹות) ֶׁשעֹולָה ַּפִחית. לֶָכן יֵׁש לְַבֵּצַע ַּתְרּגִיל ִחּסּור:
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500 - 470 = 30 

 ָחׁשּוב לְִזּכֹר!  ִמֵּכיוָן ֶׁשָהַפְכנּו ֶאת ַהְּׁשָקלִים לֲַאגֹורֹות ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ּגַם ַּבֲאגֹורֹות.

 לֶָכן ַהְּתׁשּוָבה ַהּנְכֹונָה ִהיא 30 ֲאגֹורֹות.

 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:

 ַּבֲחרּו ִמֵּבין ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות ֶאת ַהֵּפרּוׁש ַהַּמְתִאים לִַּמּלָה:  ַאְכָזר

 ַאִּמיץ
 ַעְקָׁשן
 ָרָׁשע
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 ְרִצינִי

 

 פתרון והסבר:

 ַהְּתׁשּוָבה ַהּנְכֹונָה ִהיא (3).

 ַהִּמּלָה ַאְכָזר ִהיא ִמּלָה נְִרַּדְפְּת לְִמּלָה ָרָׁשע: ִמיֶׁשהּו ֶׁשֵאינֹו ָחׁש ְּבַצַער אֹו ְּכֵאב ֶׁשל ֲאֵחִרים,

 ֶׁשֵאינֹו ֵמַרֵחם, ְקֵׁשה-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:

 ֲעלֵיֶכם לְִבחֹר ַּבְתׁשּוָבה ַהַּמְׁשלִיָמה ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ַּבּצּוָרה ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ִמֵּבין ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות.

 ַהּמֹוָרה ____ ִהּגִיָעה לִַּכָּתה, וְלֶָכן ַהַּתלְִמיִדים ֵאינָם יֹוְׁשִבים ִּבְמקֹוָמם.

 ְּכָבר
 ֲעַדיִן
 ֶטֶרם
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 ֵּתֶכף

 

 פתרון והסבר:

 ַהְּתׁשּוָבה ַהּנְכֹונָה ִהיא (3).

 נְִרֶצה לְַׁשֵּבץ ִמּלָה ֶׁשִּמְתיֶַחֶסת לְַהּגָָעָתּה ֶׁשל ַהּמֹוָרה לִַּכָּתה, וְֶׁשַּתְסִּביר ַמּדּוַע ַהַּתלְִמיִדים ֵאינָם

 יֹוְׁשִבים ִּבְמקֹוָמם. ִאם ַהּמֹוָרה ֲעַדיִן לֹא ִהּגִיָעה לִַּכָּתה, ָאֵכן ֶהגְיֹונִי ֶׁשַהַּתלְִמיִדים עֹוד לֹא

 ִהְתיְַּׁשבּו ִּבְמקֹוָמם.

 ֶטֶרם = ֲעַדיִן לֹא אֹו לְִפנֵי.

 ַהִּמְׁשָּפט ַהָּמלֵא הּוא: ַהּמֹוָרה ֶטֶרם ִהּגִיָעה לִַּכָּתה, וְלֶָכן ַהַּתלְִמיִדים ֵאינָם יֹוְׁשִבים ִּבְמקֹוָמם.

 ְּתׁשּוָבה (1) ְׁשגּויָה:  נְַצֶּפה ֶׁשִאם ַהַּתלְִמיִדים ֵאינָם יֹוְׁשִבים ִּבְמקֹוָמם, ַהּמֹוָרה
 ֵאינָּה נְִמֵצאת ַּבִּכָּתה, זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשְּכֶׁשִּׁשעּור ַמְתִחיל וְַהּמֹוָרה

 נְִמֵצאת ַּבִּכָּתה, ְּבֶדֶרךְ ְּכלָל ַהַּתלְִמיִדים יֹוְׁשִבים ִּבְמקֹוָמם.
 ְּתׁשּוָבה (2) ְׁשגּויָה:  ּגַם ָּכאן, נְַצֶּפה ֶׁשִאם ַהַּתלְִמיִדים ֵאינָם יֹוְׁשִבים

 ִּבְמקֹוָמם, ַהּמֹוָרה ֲעַדיִן לֹא ִהּגִיָעה לִַּכָּתה.
 ְּתׁשּוָבה (4) ְׁשגּויָה:  ַהֵחלֶק ַהֵּׁשנִי ֶׁשל ַהִּמְׁשָּפט ֵמִעיד ֶׁשהּוא ִּבְזַמן הֹוֶה –

 "וְלֵָכן ַהַּתלְִמיִדים ֵאינָם יֹוְׁשִבים ִּבְמקֹוָמם". לְֻעַּמת זֹאת ֶחלְקֹו ָהִראׁשֹון ֶׁשל
 ַהִּמְׁשָּפט הּוא ִּבְזַמן ָעַבר, לְִפי ַהּפַֹעל "ִהּגִיָעה". ַהִּמּלָה ֵּתֶכף, ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה
 ִמּיָד, ַמְצִּביָעה ַעל ַמֶּׁשהּו ֶׁשֲעַדיִן לֹא ִהְתַרֵחׁש, ּולְִפיָכךְ ֵאינָּה יְכֹולָה לָבֹוא

 לְִפנֵי ּפַֹעל ִּבְזַמן ָעַבר. ָּכךְ לְָמָׁשל, נֹוַכל לְִכּתֹב ֶׁשַהּמֹוָרה ֵּתֶכף ַּתּגִיַע, ַאךְ לֹא
 ֶׁשִהיא ֵּתֶכף ִהּגִיָעה.
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