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 'א מחוננים שלב  –מבחן לדוגמא 

 

 הורים יקרים, 

 מבחן הדוגמא שלפניכם יספק לכם הצצה למבחן המחוננים שילדכם ייגש אליו. 

המבחן מכיל שאלות בסגנון השאלות שתופענה במבחן. עם זאת, כיוון שמדובר בדוגמא,  

כמות השאלות במבחן קטנה יותר מכמות השאלות שתופענה במבחן האמיתי. בנוסף, יש  

 זה.  PDFנושא שאינו בא לידי ביטוי בקובץ  –לזכור שהמבחן למחוננים מוגבל בזמן 

תרגל ילדכם ל ן מחוננים שלב א', אנו ממליצים לולהגיע מוכנים למבח להתכונןעל מנת 

, לקראת המבחן עם הערכות שתמצאו באתר. ערכות האונליין מכילות מספר רב של שאלות

הסימולציות והמבחנים  חשוב לא פחות,עם תשובות מפורטות.  ,מקיפות תחומים רביםה

 השונים באתר, המוגבלים בזמן, יאפשרו לילדכם להתרגל לפתור שאלות תחת מגבלת זמן.

 הצלחה רבה במבחני המחוננים!  לילדכםצוות מחונן מלידה מאחל 
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"ִלְטֹעם"  ' ְלֻדְגָמא, ַעל ְמַנת ֶשּתּוְכלּואְיָלִדים ְיָקִרים. ִלְפֵניֶכם ִמְבָחן ְמחֹוָנִנים ָשָלב 

 ְבַהְצָלָחה! .ְמֹפָרטֹות ְבסֹוף ַהִמְבָחן ְמֹצָרפֹות ְּתשּובֹות ֵמַהְבִחיָנה.

 

 ִמְבָחִנים ְבֶחְשבֹון –  1ֵחֶלק  

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

₪, ַכָמה   29- ₪ ּוִמְשְקֵפי ֶשֶמש בְ  59- ₪. ִאם ָקְנָתה ַמֶגֶבת חֹוף בְ  100ְלִרַנת ֵיש  .1
 ?ֶכֶסף נֹוַתר ָלה 

 

 10 .א

 11 .ב

 12 .ג

ּה ֶכֶסף  .ד ר לָּ  לֹא נֹותַּ

 

עּוִגּיֹות. ַכָמה עּוִגּיֹות ֵיש ְבֲחִביָלה   10ֵיש ְגָרם  200ְבֲחִביַלת עּוִגּיֹות, ַהּׁשֹוֶקֶלת  .2

 ?ְגָרם  400ַהּׁשֹוֶקֶלת 

 15 .א

 20 .ב

 25 .ג

 30 .ד
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 ֲהָבַנת ַהִנְקָרא  - 2ֵחֶלק  

 ִקְראּו ֶאת ַהֵטְקְסט ְוָענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ֶשַאֲחָריו. 

ַפִים  נָּ ַרׂש כְּ  פָּ

עֹוֵבד  1 י, הָּ גּועֹות. ֲאִביחַּ ִצּפֹוִרים ּפְּׁ ֲחֶסה לְּׁ מַּ ֵבית הַּ ִים לְּׁ ׁשַּ ודְּׁ ֵני חָּ א ִלפְּׁ ֶנֶׁשר הּובָּ          ֵאִלי הַּ

ֵבית 2 יָּה בְּׁ יָּה    ֶׁשהָּ ְך לֹא הָּ ֵחר, אַּ ב ִעם ֶנֶׁשר אַּ רָּ ע ִבקְּׁ גַּ ן, ִׁשֵער ִכי ֵאִלי ִנפְּׁ מַּ אֹותֹו זְּׁ ֲחֶסה בְּׁ מַּ הַּ

. ֵאִלי ִדֵמם 3 טּוחַּ אֹוד.בְּׁ  בָּ ׁש מְּׁ לָּ ה חַּ אָּ ִנרְּׁ ף יִָּמין וְּׁ נָּ ר ִמכָּ   ִעקָּ

ג 4 אַּ י דָּ ִכים ׁשֹונֹות. ֲאִביחַּ רָּ ל ִבדְּׁ ֲחֶסה, ֵאִלי ֻטּפַּ מַּ ֵבית הַּ ה בְּׁ הָּ ֶהם ׁשָּ ִׁשִיים בָּ דְּׁ חָּ ֶמֶׁשְך הַּ      בְּׁ

ֲאִכיל  5 הַּ ִׁשים, לְּׁ ֻחדָּ גּופֹו ֶלֱאֹסף כֹוחֹות מְּׁ ד ֶׁשיֲַּעֹזר לְּׁ יֻחָּ ֹאֶכל מְּׁ ר ִטֵּפל אֹותֹו בְּׁ ֶּוֶטִרינָּ             הַּ

חֹות 6 ִמׁשְּׁ יו בַּ עָּ צָּ ִשקּום  ִבפְּׁ ר הַּ חַּ ֲעֹקב אַּ ג לַּ אַּ מֹו דָּ צְּׁ עַּ ֵהל בְּׁ נַּ מְּׁ ֲאִפלּו הַּ יֹוֵתר, וַּ ֲחִדיׁשֹות בְּׁ      הַּ

ֹכֶלת  - ֶׁשלֹו  7 ר יְּׁ חַּ ר אַּ ִעקָּ ה בְּׁ נּועָּ תְּׁ   .הַּ

ֵהל ֶׁשֵאִלי מ 8 נַּ מְּׁ ִים, ֶהֱחִליט הַּ ׁשַּ ודְּׁ ר חָּ חַּ אַּ כֹוחֹותלְּׁ עּוף בְּׁ ִליחַּ לָּ ר ִהצְּׁ בָּ ֲעֹזב. הּוא כְּׁ ן לַּ       ּוכָּ

מֹו,  9 צְּׁ ה ִחיּוִנית יֹוֵתר.   עַּ תָּ יְּׁ ִלית הָּ לָּ כְּׁ ֲהגּותֹו הַּ נַּ ִהתְּׁ ִריא ֲעבּור ֶנֶׁשר, וְּׁ בָּ ח הַּ וָּ טְּׁ יָּה בַּ לֹו הָּ קָּ ִמׁשְּׁ

ד, 10 יֻחָּ ֶטֶקס מְּׁ רְּׁ  בְּׁ עַּ ל מַּ ִמים ִמכָּ לָּ צַּ ִבים וְּׁ תָּ ם כַּ נּו גַּ מְּׁ יו ֻהזְּׁ ֶרץ,ֵאלָּ אָּ ֹׁשֶרת בָּ ִתקְּׁ        כֹות הַּ

ה ֶאל 11 רָּ ר ֵאִלי ֲחזָּ רַּ ף ֶאל    ֻׁשחְּׁ עָּ ִים וְּׁ פַּ נָּ ׁש כְּׁ רַּ , ּפָּ טּוחַּ ד בָּ עַּ צַּ ר בְּׁ עַּ שַּ א ֶאל הַּ ע. ֵאִלי יָּצָּ ֶטבַּ הַּ

ֹאֶפק 12  . ֵעֶבר הָּ

 

 

ֵאלֹות  שְׁ

ה ֵאיזֹו .1 ה ִמלָּ כֹולָּ ַהֲחִליף יְׁ ה ֶאת לְׁ ה" )ִשֵער" ַהִמלָּ  ?(2 שּורָּ

 ִהִניחַ  .א

  ֶהֱאִמין .ב

ַשב .ג מֹו חָּ ַעצְּ  לְּ

שּובֹות כָּל .ד ִרּיֹות ַהתְּ שָּ  ֶאפְּ
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ה .2 ִרי ַהּנֹוֵשא מָּ ִעקָּ ה הָּ קָּ  ?ָהִראשֹוָנה ַבִפסְׁ

עֹוֵבד ֲאִביַחי .א ֵבית הָּ  ַהַמֲחֶסה בְּ

ִעילּותֹו ַהַמֲחֶסה ֵבית .ב  ּופְּ

תֹו .ג ִציעָּ תֹו ַהֶנֶשר ֵאִלי ֶשל פְּ עָּ ַהגָּ ֵבית וְּ  ַהַמֲחֶסה לְּ

ה ַאף .ד שּובָּ כֹונָּה ֵאינָּּה תְּ  נְּ

 

ֵאיזֹו .3  ?ֻטַפל לֹא ֵאִלי ֶדֶרְך בְׁ

ַכל .א ד ֹאֶכל אָּ יֻחָּ  מְּ

ַרח .ב חֹות ִנמְּ ִמשְּ  ֲחִדישֹות בְּ

יָּה  ִקֵבל .ג יֹוֵתַרפְּ  ִפיזְּ

יָּה ַתַחת  .ד בהָּ כֹולֹות ַמֲעקָּ ה יְּ נּועָּ  תְּ

 

ה .4 ִאים מָּ ַרם ֵמַהבָּ ַנֵהל גָּ ִליט ַלמְׁ ַהחְׁ ן ֶשֵאִלי לְׁ  ?ַלֲעֹזב מּוכָּ

ִליחַ  ֵאִלי .א עּוף ִהצְּ כֹוחֹות לָּ מֹו בְּ  ַעצְּ

ַנֲהגּותֹו .ב ה ִהתְּ תָּ יְּ  יֹוֵתר ִחּיּוִנית הָּ

לֹו .ג קָּ יָּה ִמשְּ וָּח הָּ ִריא ַבטְּ  ֶנֶשר ֲעבּור ַהבָּ

שּובֹות כָּל .ד יו ַהתְּ דָּ  ַיחְּ
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ה .5 ִעיד יָּכֹול מָּ הָּ ַנֲהגּות" ַעל לְׁ ִלית ִהתְׁ לָּ ה" )ִחּיּוִנית כְׁ  ?(9 שּורָּ

ה ִאי .א ִציאָּ לּוב יְּ  ֵמַהכְּ

ה ֵשנָּה .ב ֻרבָּ  מְּ

ק .ג חָּ ִרים ִעם ִמׂשְּ שָּ  ֲאֵחִרים נְּ

ה .ד יו ַרק ֲאִכילָּ דָּ  ֲאִביַחי ֶשל ִמּיָּ

 

ה .6 ה נֹוֵשא מָּ קָּ ִליִשית ַהִפסְׁ  ?ַהשְׁ

 ַהֶנֶשר ֱאֵלי ֶשל ִשּקּומֹו .א

ֹשֶרת ַיַחס .ב ַבֲעֵלי ַהִתקְּ  ַחִּיים  לְּ

תֹו יֹום .ג  ַהַמֲחֶסה ֵבית ֶאת ֵאִלי ֶשל ֲעִזיבָּ

שּות .ד ַרגְּ  ֵאִלי ֶשל ֵמַהַתֲהִליְך ַהֶצֶות ִהתְּ

 

ה .7 יֹות יָּכֹול מָּ ֶקַטע ַאֵחר ֶשם ִלהְׁ  ?לְׁ

ש נֹוַלד ַהֶנֶשר ֵאִלי .א דָּ  ֵמחָּ

ִרים ַמִציל ֲאִביַחי .ב שָּ  ַהנְּ

ִצפֹוִרים ַהַמֲחֶסה ֵבית .ג  לְּ

ֹשֶרת .ד ֶגֶנת ִתקְּ ַפרְּ  מְּ
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 ְסָדרֹות ֶחְשבֹוִנּיֹות –  3ֵחֶלק  

 

 ַבְּׁשֵאלֹות ַהָבאֹות ָבֲחרּו ָבֵאָבר ַהַמְתִאים ְביֹוֵתר ְלַהְמִשיְך ֶאת ַהִסְדָרה:

1  ,___ .22   ,19 ,16   ,13   

 24א. 

   25ב. 

 26ג. 

 3ד. 

2  , _____ .30   ,60   ,90   ,120 

 30א. 

 20ב. 

 10ג. 

 0ד. 
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 ְּתשּובֹות 

בֹון  –  1ֵחֶלק   ֶחׁשְּׁ ִנים בְּׁ חָּ  ִמבְּׁ

 

 'ג ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא:  .1

ֵשב ֶאת ֲעלּות               חַּ ת לְּׁ נַּ ל מְּׁ ִגיל ִחבּורעַּ רְּׁ תַּ ה בְּׁ ִחלָּ ֵזר תְּׁ ִניָּה, ֵנעָּ קְּׁ  :הַּ
88 = 29 + 59              

 
ִניָּה ִמ             קְּׁ ִחית ֶאת ֲעלּות הַּ פְּׁ ֵעת נַּ  :₪ 100-כָּ

12 = 88 – 100             
 

רּו               ת נֹותְּׁ ִרנַּ ִניָּה 12לְּׁ קְּׁ ר הַּ חַּ אַּ  .₪ לְּׁ
 

 ַהְנכֹוָנה ִהיא: ב'ַהְּתשּוָבה  .2

ִגיל ֶכֶפל             רְּׁ תַּ ֵזר בְּׁ יָּה ֵנעָּ עָּ בְּׁ ֹתר ֶאת הַּ ת ִלפְּׁ נַּ ל מְּׁ  .עַּ

ר וְּׁ            חַּ ם ֵהם ִּפי  400-ֵמאַּ רָּ עּוִגיֹות ) 200-ִמ  2גְּׁ ר הָּ ּפַּ ִּפיל ֶאת ִמסְּׁ כְּׁ הַּ ֵרְך לְּׁ טָּ ם, ִנצְּׁ רָּ    ( 10גְּׁ

ִגיל  2ִּפי           רְּׁ תַּ ֵבל הַּ קַּ ֵכן ִיתְּׁ לָּ ה ִהיא    2*  10=  20   :וְּׁ ׁשּובָּ תְּׁ אן ֶׁשהַּ  .20ּוִמכָּ

  

א   - 2ֵחֶלק   רָּ ִנקְּׁ ת הַּ נַּ  ֲהבָּ

 ד'ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא:  .1

ַשב ֶהֱאִמין, ִהִניחַ  חָּ מֹו וְּ ַעצְּ ִאיִמים לְּ ם ַמתְּ תָּ ֹלשְּ ַפת שְּ לָּ ַהחְּ ֵשר" ִשֵער" לְּ ִטי ַבֶהקְּ ֶרֶלַונְּ  .הָּ

 

 ג'ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא:  .2

תֹו ַאְך, ֲחשּוִבים ַהַמֲחֶסה ּוֵבית ֲאִביַחי ִציעָּ תֹו ַהֶנֶשר ֵאִלי ֶשל פְּ עָּ ַהגָּ ֵבית וְּ  ַהנֹוֵׂשא ֵהם ַהַמֲחֶסה לְּ

ִרי ִעּקָּ יֹוֵתר., הָּ ה בְּ ִאימָּ ה ג' ִהיא ַהַמתְּ שּובָּ ֵכן תְּ  לָּ
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 ג'ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא:  .3

ן לֹא ֻצּיָּ ט מְּ סְּ יָּה ִקֵבל ֶשֵאִלי ַבֵטקְּ יֹוֵתַרפְּ  . ִפיזְּ

 

 ד'ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא:  .4

ַנֵהל ַרֵשם ַהמְּ לֹול ִהתְּ ִטים ִמִמכְּ ֵאֵלֶמנְּ ה -ַיַחד הָּ עּופָּ ל ִחּיּוִנּיֹות, תְּ קָּ ִריא ּוִמשְּ ה םאֹותָּ  ,בָּ  ֵאִלי ֵאֶצל ִזהָּ

ֵכן לָּ ִליט וְּ ֵרר ֶהחְּ ַשחְּ  .אֹותֹו לְּ

 

 ג'ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא:  .5

ה ִאי ִציאָּ לּוב יְּ ה ֵשנָּה, ֵמַהכְּ ֻרבָּ ה מְּ ִעידֹות ֲאִביַחי ִמַיֵדי ַרק ַוֲאִכילָּ ק. ַהֶהֶפְך ַעל מְּ חָּ ִרים ִעם ִמׂשְּ שָּ  נְּ

יֹוֵתר.  .ִחּיּוִנּיֹות ַעל ֵמִעיד ֲאֵחִרים ה בְּ ִאימָּ ה ג' ִהיא ַהַמתְּ שּובָּ ֵכן תְּ  לָּ

 

 ג'ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא:  .6

ה קָּ תֹו עֹוֶסֶקת ַהִפסְּ בֹו -ַהַמֲחֶסה ֵבית ֶאת ַהֶנֶשר ֵאִלי ֶשל ַבֲעִזיבָּ ִריאּוִתי ַמצָּ שו ַהִכּסּוי, ַהבְּ ִתיֲהִתקְּ  רְּ

ה ִציאָּ ַהּיְּ ּה וְּ מָּ  .ַעצְּ

 

 א'ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא:   .7

נּו יָּדּועַ  לֹא ֹשֶרת ִאם לָּ ֵכן ַהִתקְּ נָּה אָּ גְּ ַהנֹוֵׂשא  ֵאינָּם ַאְך ַבִּספּור ֲחשּוִבים ַהַמֲחֶסה ּוֵבית ֲאִביַחי. ִפרְּ

ִזי.  כָּ ֵדי ַעד ֵאִלי ֶשל ַהִשּקּום ַתֲהִליְךַהֶמרְּ ה כְּ ִציאָּ ֻחֶדֶשת יְּ ה)" ַהֶטַבע ֶאל מְּ ש ֵלדָּ דָּ  ַהנֹוֵׂשא הּוא"( ֵמחָּ

ִרי ִעּקָּ ה ֶשּזֹו ּוִמכָּאן הָּ שּובָּ  .ַהתְּ

 

 

 

 

 

http://www.yeledgaon.com/


 

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

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

 

בֹוִניֹות –  3ֵחֶלק   רֹות ֶחׁשְּׁ דָּ  סְּׁ

 

 ב'ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא:  .1

בּוִעים ֶׁשל                ֵרִׁשים קְּׁ ה, ִעם ֶהפְּׁ ה עֹולָּ רָּ אֹות ֶׁשּזֹוִהי ִסדְּׁ ן ִלרְּׁ ְך  3ִנתָּ ִרים, כָּ ֵאבָּ    ֵבין הָּ

ֲחֵרי            א אַּ בָּ ר הַּ ּפָּ ִמסְּׁ ר  ֶׁשהַּ ּפָּ ִמסְּׁ ֶיה  22הַּ  . 25ִיהְּׁ

 

 ד'ַהְּתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ִהיא:  .2

בּוִעים ֶׁשל               ֵרִׁשים קְּׁ ה יֹוֶרֶדת, ִעם ֶהפְּׁ רָּ אֹות ֶׁשּזֹוִהי ִסדְּׁ ן ִלרְּׁ ְך   30ִנתָּ ִרים, כָּ ֵאבָּ    ֵבין הָּ

ר               ּפָּ ִמסְּׁ ֲחֵרי הַּ א אַּ בָּ ר הַּ ּפָּ ִמסְּׁ ֶיה  30ֶׁשהַּ  .0ִיהְּׁ
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