
 מבחן מחוננים שלב ב' - שאלות לדוגמא
 

 הורים יקרים, לפניכם שאלות לדוגמא לשלב ב' של מבחן המחוננים. כל השאלות מלוות
 בפתרונות ובהסברים מפורטים שנכתבו על ידי מחלקת המחקר והפיתוח של מכון נועם.

 בהצלחה!

 

 שאלות מילוליות לדוגמא
 אוצר מילים

 ַּבֲחרּו ִמֵּבין ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות ֶאת ַהֵּפרּוׁש ַהַּמְתִאים ְלִמָּלה:

 ְקָטָטה

 ִׂשיָחה1.

 ִמְׂשָחק2.

 ְמִריָבה3.

 ֲחָרָטה4.

 

 פתרון והסבר:

 

 ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה ִהיא (3).

 ַהִּמָּלה ְקָטָטה ִהיא ִמָּלה ִנְרֶּדֶפת ַלִּמָלה ְמִריָבה.

 ְּכָדִאי ָלַדַעת:

 © 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.



 ַּגם ַהִּמָּלה ִּתְגָרה ִהיא ִמָּלה ִנְרֶּדֶפת ַלִּמָלה ְמִריָבה.

 

 ידע כללי
 ַּבֲחרּו ַּבְּתׁשּוָבה ַהַּמְתִאיָמה ְּביֹוֵתר ִמֵּבין ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות:

 ְּבֵאיֶזה ַּתֲאִריְך ָחל יֹום ָהַעְצָמאּות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל?

 

 ָּכ"ט ְּבנֹוֶבְמֶּבר1.

 ה' ְּבִאָּיר2.

 י"ג ְּבִתְׁשֵרי3.

 י"ד ְּבָאָדר4.

 

 פתרון והסבר:

 ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה ִהיא (2).

 ַהְכָרַזת ָהַעְצָמאּות ֶׁשל ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ֶנֶעְרָכה ְּביֹום ִׁשִּׁשי, ה' ְּבִאָּיר תש"ח, 14 ְּבַמאי 1948 ַּבִעיר
  ֵּתל ָאִביב.

  ֵמָאז חֹוֶגֶגת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבּה' ְּבִאָּיר ֶאת יֹום ָהַעְצָמאּות.

 

 

 

 © 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.



 יוצא דופן
 

 ֵאיזֹו ִמָּלה יֹוֵצאת ּדֶֹפן?

 ֵעץ
 ְנחֶֹׁשת

 ְּפַלְסִטיק
 ֶּפָחם

 

 פתרון והסבר:

 ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה ִהיא (3).

 ַהִּמָּלה "ְּפַלְסִטיק" ִהיא יֹוֵצאת ּדֶֹפן ִמֵּכיוָן ֶׁשְּפַלְסִטיק הּוא חֶֹמר ִסיְנֵּתִטי ְוָכל ַהְּׁשָאר ֵהם ָחְמִרי ֶּגֶלם
 ֵמַהֶּטַבע.

  חֹוֶמר ִסיְנֵּתִטי הּוא חֹוֶמר ֶׁשּלֹא ַקָּיים ַּבֶּטַבע, ֶאָּלא נֹוָצר ְּבאֹוֶפן ְמָלאכּוִתי ַעל ְיֵדי ְּבֵני ָאָדם.

 

 השלמת משפטים
 

  ַּבֲחרּו ַּבִּמִּלים ַהַּמְׁשִלימֹות ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ַּבּצּוָרה ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר:

  ַּבֲחָדׁשֹות ָאְמרּו ֶׁשָּצפּוי ֶמֶזג ֲאוִיר _____ ְוָלֵכן ֶנֱאַלְצנּו _____ ֶאת ַהִּטּיּול ַהְּׁשָנִתי.

 ָּגׁשּום; ְלַקֵּים

 ִנְפָלא; ְלַבֵּטל

 ָקֶׁשה; ְלַהְׁשִאיר

 © 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.



 סֹוֵער; ִלְדחֹות

 

 פתרון והסבר:

 ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה ִהיא (4).

 ַהִּמְׁשָּפט ַהָּׁשֵלם: ַּבֲחָדׁשֹות ָאְמרּו ֶׁשָּצפּוי ֶמֶזג ֲאוִיר סֹוֵער ְוָלֵכן ֶנֱאַלְצנּו ִלְדחֹות ֶאת ַהִּטּיּול ַהְּׁשָנִתי.

 ִּבְׁשֵאָלה זֹו ָעֵלינּו ְלַהְׁשִלים ִמָּלה ֶׁשְּתָתֵאר ֶאת ֶמֶזג ָהֲאוִיר ָּכְך ֶׁשּנּוַכל ְלָהִבין ַמּדּוַע ֶנֱאַלְצנּו ִלְפעֹל
 ְּבצּוָרה ְמֻסֶּיֶמת ְּבֶקֶׁשר ַלִּטּיּול ַהְּׁשָנִתי. ִאם ֶמֶזג ָהֲאוִיר ָהָיה סֹוֵער, ֶהְגיֹוִני ֶׁשֵּנָאֵלץ ִלְדחֹות ֶאת

 ַהִּטּיּול ַהְּׁשָנִתי, ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ּכֹוֵלל ְיִציָאה ֶׁשל ַּתְלִמיִדים ַהחּוָצה.

 ְּתׁשּוָבה (1) ְׁשגּוָיה:  ִאם ֶמֶזג ָהֲאוִיר הּוא ָּגׁשּום ָאז ְנַצֶּפה ֶׁשַהִּטּיּול ַהְּׁשָנִתי ַּדְוָקא לֹא
 ִיְתַקֵּים.

 ְּתׁשּוָבה (2) ְׁשגּוָיה:  ַּגם ָּכאן, ֵאין ַהְתָאָמה ֵּבין ֱהיֹותֹו ֶׁשל ֶמֶזג ָהֲאוִיר ִנְפָלא ְלֵבין ַהִּבּטּול
 ֶׁשל ַהִּטּיּול. ַּבָּיִמים ָּבֶהם ֶמֶזג ָהֲאוִיר הּוא ִנְפָלא ַּדְוָקא נֹוִטים ֵּכן ְלַקָּים ִטּיּוִלים ְׁשָנִתִּיים.

 ְּתׁשּוָבה (3) ְׁשגּוָיה:  ִנֵּתן ְלַקָּים ִטּיּול ְׁשָנִתי ַאְך לֹא "ְלַהְׁשִאיר" ִטּיּול ְׁשָנִתי. ָמה ַּגם
 ֶׁשִאם ֶמֶזג ָהֲאוִיר ָקֶׁשה ָאז ָסִביר ֶׁשַהִּטּיּול ַהְּׁשָנִתי ִיְתַּבֵּטל.

 

 שאלות בחשבון לדוגמא
 סדרות

 

  ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּסְדָרה:

 

 © 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.



125 | 132 | 139 | 146 | __ 

160 
156 
150 
153 

 

 פתרון והסבר:

 ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה ִהיא 153.

  ְנַחֵּׁשב ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ָּכל ְׁשֵני ִמְסָּפִרים ְסמּוִכים ַּבִּסְדָרה:

 

 ַמְסָקָנה: ְּבִסְדָרה זֹו ַהִּמְסָּפִרים ֵהם ְּבֶהְפֵרִׁשים ֶׁשל 7+.

  ָלֵכן ַהִמְסָּפִר ַהָּבא ַּבִּסְדָרה ָצִריך ִלְהיֹות:

146+7 = 153 

 בעיות מילוליות
 ִאָּמא ָקְנָתה ֻקְפַסת ְקֵרְמּבֹוִאים.

 ַּבּקּוְפָסא ֵיׁש 4 ׁשּורֹות, ּוְבָכל ׁשּוָרה ֵיׁש 5 ְקֵרְמּבֹוִאים.

 ַהְקֵרְמּבֹוִאים ַּבּקּוְפָסא ְמֻחָּלִקים ִלְׁשֵני ְטַעִמים: ָוִניל ּומֹוָקה.

 © 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.



 ֶיְׁשָנם 10 ְקֵרְמּבֹוִאים ְּבַטַעם ָוִניל ְוַהְּׁשָאר ְּבַטַעם מֹוָקה.

 ַּכָּמה ְקֵרְמּבֹוִאים ְּבַטַעם מֹוָקה ֵיׁש ַּבּקּוְפָסא?

 

 20 ְקֵרְמּבֹוִאים
 15 ְקֵרְמּבֹוִאים
 10 ְקֵרְמּבֹוִאים
 30 ְקֵרְמּבֹוִאים

 

 פתרון והסבר:

 התשובה הנכונה היא (3).

 ְּתִחָּלה ְנַחֵּׁשב ַּכָּמה ְקֵרְמּבֹוִאים ֵיׁש ְּבַסְך ַהּכֹל ַּבּקּוְפָסא. ִמֵּכיוָן ֶׁשֵּיׁש 4 ׁשּורֹות ּוְבָכל ׁשּוָרה 5
 ְקֵרְמּבֹוִאים ֵיׁש ְלַבֵּצַע ַּתְרִּגיל ֶּכֶפל:

5x4 = 20 

 ַאַחר ָּכְך ַנְחִסיר ִמָּסְך ָּכל ַהְקֵרְמּבֹוִאים ֶׁשַּבּקּוְפָסא ֶאת ֵאּלּו ֶׁשֵהם ְּבַטַעם ָוִניל:

10-20 = 10 

 
 

 

 שאלות צורניות לדוגמא
 חיבור צורות

 © 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.



 
 

 פתרון והסבר:

 התשובה הנכונה היא (3).

 נתמקד בשני הנתונים הראשונים:

 

 © 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.



 

 אפשר לראות שבכל אחת מן השורות מוסיפים משהו לעיגול שחור ומקבלים בסוף ריבוע
 אדום.

 לכן אפשר להסיק שמה שמוסיפים לעיגול השחור שווה בשתי השורות:

 

 מצאנו ששני עיגולים כחולים שווים לברק כחול אחד, וכך הגענו לתשובה הנכונה.

 

 אנלוגיות בציורים
  ַלּצּורֹות ַּבִּמְׁשָּבצֹות ָהֶעְליֹונֹות ַקֶּיֶמת ֻחִּקּיֹות ְוַהְתָאָמה.

  ַּבֲחרּו ַּבְּתׁשּוָבה ֶׁשַּתְתִאים ְּבאֹוָתּה ֻחִּקּיֹות ְוַהְתָאָמה ַלּצּוָרה ַּבִּמְׁשֶּבֶצת ַהַּתְחּתֹוָנה.

 © 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.



 

 

 פתרון והסבר:

 התשובה הנכונה היא (3).

 ִׂשימּו ֵלב ַלֻחִּקּיֹות ֶׁשל ַהּצּורֹות ָהֶעְליֹונֹות:

 ְׁשלֶֹׁשת ַהִּצּיּוִרים ְּבָכל צּוָרה ֵזִהים.
 ַהְּצָבִעים ֶׁשל ַהְּמֻׁשָּלׁש ַּבִּצּיּור ַהְּיָמִני ְוָהִעּגּול ַּבִּצּיּור ָהֶאְמָצִעי ִהְתַחְּלפּו.

 © 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.



 ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה ִהיא ְׁשלֹוָׁשה ִצּיּוִרים ֵזִהים, ְּכֶׁשַהְּצָבִעים ֶׁשל ֶהָעָנן ַּבִּצּיּור ַהְּיָמִני ְוַהֶּׁשֶמׁש ַּבִּצּיּור
 ָהֶאְמָצִעי ִהְתַחְּלפּו.

 

 © 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.


