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 מחוננים שלב ב' –מבחן לדוגמא 

 

ְיָלִדים ְיָקִרים. ִלְפֵניֶכם ִמְבָחן ְמחֹוָנִנים ָשָלב ב' ְלֻדְגָמא, ַעל ְמַנת ֶשּתּוְכלּו "ִלְטֹעם" 

 ְבַהְצָלָחה! .ְמֹפָרטֹות ְּתשּובֹותְבסֹוף ַהִמְבָחן ְמֹצָרפֹות  ֵמַהְבִחיָנה.

 

 ִמְבָחִנים ְבֶחְשבֹון –  1ֵחֶלק  

ה!  חָּ לָּ צְּׁ הַּ יֹוֵתר. בְּׁ ה בְּׁ כֹונָּ נְּׁ ה הַּ ׁשּובָּ תְּׁ ֹחר בַּ אֹות ֲעֵליֶכם ִלבְּׁ בָּ ֵאלֹות הַּ שְּׁ  בַּ

  7ַצֲעצּוִעים. הּוא ֶהֱחִליט ְלַסֵדר ֶאת ֻכָלם ְבשּורֹות ָכְך ֶשְבָכל שּוָרה ִיְהיּו  63ְלָדִוד  .1

 ַצֲעצּוִעים ִיְהיּו ְלָדִוד?  7ַצֲעצּוִעים. ַכָמה שּורֹות ְמֵלאֹות ֶשל 

 9א. 

 8ב. 

 7ג.

 6ד.

ֶסְנִטיֶמֶטר    25ֻקוִבּיֹות ְבגֹוַבּה   16-ֲאֶשר ֻמוְרָכב ִמ  ,ֻקוִבּיֹותָמה ִיְהֶיה ָגוְבהֹו ֶשל ִמְגַדל . 2

 ָכל ַאַחת? 

ִטיֶמֶטר  300 א.  ֶסנְּׁ

. ִטיֶמֶטר  325 בְּׁ  ֶסנְּׁ

ִטיֶמֶטר  350 ג.  ֶסנְּׁ

ִטיֶמֶטר  400 ד.  ֶסנְּׁ

 

 

http://www.yeledgaon.com/
http://www.yeledgaon.com/


 

  www.yeledgaon.com" מחונן מלידה הזכויות שמורות ל"כל 

 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בחומרים באופן מסחרי שאינו לשימוש אישי. 

 

 : ִמְבֲחֵני צּורֹות  2ֵחֶלק  

ֲחרּו  אֹות, בָּ בָּ ה הַּ רָּ ִסדְּׁ ֵאלֹות הַּ שְּׁ ה:בַּ רָּ ִסדְּׁ ִׁשיְך ֶאת הַּ מְּׁ הַּ יֹוֵתר לְּׁ הֹוֶלֶמת בְּׁ ה הַּ ּצּורָּ  בַּ

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה   ִאימָּ תְּׁ ה מַּ ׁשּובָּ ֲחרּו ִבתְּׁ ֻסֶיֶמת. בָּ תָּ ֻחוִקיּות מְּׁ יֹונֹות ִקייַּמְּׁ ֶעלְּׁ צֹות הָּ בְּׁ ִמׁשְּׁ צּורֹות בַּ לְּׁ

ֶיֶמת קַּ מְּׁ ה:  הַּ תֹונָּ חְּׁ תַּ ֶבֶצת הַּ ִמׁשְּׁ ּה ֻחוִקיּות בַּ  ֶאת אֹותָּ

 

 

  

 ד. ג. ב. א.

 ד. ג. ב. א.

4. 
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 ִמְבָחִנים ִמלּוִלִּיים - 3ֵחֶלק  

יֹוֵתר:  ה בְּׁ כֹונָּ נְּׁ ה הַּ ׁשּובָּ תְּׁ ֲחרּו בַּ אֹות, בָּ בָּ ֵאלֹות הַּ שְּׁ  בַּ

 

 ַמְשָמעּות ַהִביּטּוי " ִמְשָלח ָיד"? ָמה  .5

נּות  א. צָּ בְּׁ  קַּ

ה  ב. ִריבָּ  מְּׁ

ׁשּום  ג. ר רָּ  ֹּדֹואַּ

צֹועַּ  ד.  ִמקְּׁ

 

יֹוֵתר: כֹון בְּׁ נָּ ֹאֶפן הַּ ה בָּ ואָּ וָּ ׁשְּׁ הַּ ה ֶאת הַּ ִלימָּ ׁשְּׁ מַּ ה הַּ ִמילָּ ֲחרּו בַּ אֹות, בָּ בָּ ֵאלֹות הַּ שְּׁ  בַּ

 

 ֲחמֹור: ָאתֹון . 6

 ָגָמל: _______       

ה   לָּ מְּׁ  א. גָּ

ה    ב. נָּאקָּ

ר                 כָּ  ג. בָּ

ֶבֶׁשת    ד. ֹּדַּ
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 תשובות 

 .  9 –' אַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא  .1

ֵלק   חַּ ֵדי לְּׁ שּורֹות ֶׁשל  63כְּׁ ֲעצּוִעים לַּ ִוד  7צַּ ֵרְך דָּ טָּ ה ִיצְּׁ ל ׁשּורָּ כָּ  ׁשּורֹות:  9בְּׁ

 63 ÷ 7 = 9. 

 

 ֶסְנִטיֶמֶטר  400 -ד' ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא  .2

ֹּפֹול   16  :25-בְּׁ  16ֵיׁש ִלכְּׁ ∗ 25 = 400  

ִיים בְּׁ  ֲעמַּ ֹּפֹול ֹּפַּ ִחישּוב ִהיא ִלכְּׁ ה לְּׁ לָּ ע ֻקוִביֹות ֵהן   4-ֶֹּדֶרְך קַּ בַּ רְּׁ ל אַּ ִשים ֵלב ֶׁשכָּ   100אֹו לָּ

 ס"מ. 

 

 ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא ב'. .3

ל  כָּ ה. בְּׁ ִדימָּ ת קָּ חַּ ֶבֶצת אַּ חֹור עֹוֵבר ִמׁשְּׁ שָּ ִריבּועַּ הַּ ב הָּ לָּ  ׁשָּ

 

 ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא א'. .4

זֹו   ֻחוִקיּות ִהיא כָּ תֹוֶבֶבת בְּׁ   –הַּ ֵחץ( ִמסְּׁ אִלית )הַּ מָּ שְּׁ ה הַּ ּצּורָּ ֵמֲעלּות ִעם ִכיּוּון   90-הַּ

תֹוֶבֶבת  ִנית ִמסְּׁ מָּ יְּׁ ה הַּ ּצּורָּ עֹון, הַּ שָּ ֵכן   180הַּ ִעים. לָּ בָּ ֲחִליפֹות צְּׁ ּצּורֹות מַּ ֵתי הַּ ֲעלֹות ּוׁשְּׁ מַּ

ׁשֻ  מְּׁ רֹון בֹו הַּ ֵֹּפש ִֹּפתְּׁ חַּ ֵלינּו לְּׁ ִעים ֶׁשל  עָּ בָּ ּצְּׁ ֶׁשהַּ ה וְּׁ ִכיּוּון יִָּמינָּ ד בְּׁ חַּ ֳקודֹו הַּ ודְּׁ ְך ֶׁשקָּ ב כָּ ׁש ֻמוּצָּ ולָּ

ה א ׁשּובָּ חֹור. תְּׁ ׁש ׁשָּ ֻחומָּ מְּׁ הַּ ן וְּׁ בָּ ׁש לָּ ֻׁשולָּ מְּׁ ְך ֶׁשהַּ ִפים כָּ לְּׁ חַּ ּצּורֹות ִמתְּׁ ה    'הַּ ִחידָּ יְּׁ ִהיא הַּ

ה.  ִאימָּ תְּׁ  ֶׁשמַּ
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 ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא: ד' .5

אֹות   מָּ בֹון הם ֹֻּדוגְּׁ ִאיַּית ֶחׁשְּׁ חּות, רְּׁ חָּ רּות, ֹּפַּ גָּ . נַּ צֹועַּ ח יָּד ִהיא ִמקְּׁ לַּ ִביּטּוי ִמׁשְּׁ עּות הַּ מָּ ׁשְּׁ מַּ

ף ֶׁשיָּכֹול   ת יָּד, ִביּטּוי נֹוסָּ ִׁשיטַּ נּות ִהינֹו ֹּפְּׁ צָּ בְּׁ עּותֹו קַּ מָּ ׁשְּׁ ֵחי יָּד. ִביּטּוי ֹּדֹוֶמה ֲאֶׁשר מַּ לְּׁ ִמׁשְּׁ לְּׁ

ֵבל ִהינֹו ֲהרָּ  לְּׁ בַּ ה. לְּׁ צָּ בָּ רְּׁ ה, הַּ אָּ כָּ עּותֹו הַּ מָּ ׁשְּׁ ת יָּד ֶׁשמַּ  מַּ

 

 ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא: ב' .6

ל מָּ גָּ ת הַּ ֵקבַּ ה ִהיא נְּׁ ֲאקָּ ִפי ֶׁשנָּ מּור, כְּׁ ת ֶהחָּ בַּ תֹון ִהיא ִנקְּׁ אָּ  .הָּ

 

 

 

 

 

ה, ֶצוֶ  חָּ לָּ צְּׁ הַּ ן ִמלֵ ובְּׁ ֻחנָּ ה י ת מְּׁ  ☺דָּ

 

 לומדה הלרכישת  
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