
דוגמאות – , כיתות ב''מבחן שלב א

דוגמאות לסוגים  להלן הן דוגמאותה שימו לב,לפניכם שאלות לדוגמה עבור מבחן שלב א'. 

 שאלות. ם נוספים שלתכן שיופיעו סוגייישונים של שאלות שעשויות להופיע במבחן, אך 

 הפתרונות לכל השאלות מצויים בסוף.

ושאלות: קריאה לקטע הדוגמ

ָריו.ע  ֶשִלְפֵניֶכם וַ  ַהִסּפּורִקְראּו ֶאת  נּו ַעל ַהְשֵאלֹות ֶשַאח 

ָמה ע ְניְ ּוכַּ שיְבדֹות ְמעַּ מֶׁ שֶׁ ל הַּ נֹות עַּ

ץ. דּור ָהָארֶׁ ָקרֹוב ְביֹוֵתר ְלכַּ כֹוָכב הַּ ש ִהיא הַּ מֶׁ שֶׁ  הַּ

ָנה  ש ִנְרֵאית ָלנּו ְקטַּ מֶׁ שֶׁ ְרָחק ָעצּום הַּ ִכי ִהיא ְבמֶׁ

ְטִרים( ְך ֵמָאה ִמיְליֹון ִקילֹומֶׁ ץ )ְבֵערֶׁ דּור ָהָארֶׁ  .ִמכַּ

ֲעשֶׁ  ,ֲאָבל ג ,הְלמַּ ָלה ֲעָנִקי ֹוהַּ ל שֶׁ ְכמֹו ִמיְליֹון ְפָעִמים  -דֶׁ

ָלנּו. ִא  דּור שֶׁ כַּ ש ָהיְ הַּ מֶׁ שֶׁ ָלנּו, ֹוָתה ְבגיילּו הַּ גּוף שֶׁ ל הַּ דֶׁ

ץ ָהָיה דּור ָהָארֶׁ ג כַּ ְך בַּ ת ֹוְבֵערֶׁ רֶׁ זֶׁ ל הַּ ל שֶׁ ְגֵלנּו.שֶׁ דֶׁ ף רַּ  ְבכַּ

ְמפֵ  טֶׁ חדַּ יָרטּוָרה )ִמ הַּ ֲעלֹות. ֹות הַּ ת ֲאָלִפים מַּ ִגיָעה ְלֵששֶׁ ש מַּ מֶׁ שֶׁ ת הַּ ְדמַּ ל אַּ ם( עַּ

ְך ָכפּול  ר, ְבֵערֶׁ ח 60ְכלֹומַּ ִים רֹוְתִחים! ָלֵכן, שּום יְ ֹוֵמהַּ ל מַּ י לֹא ְמסם שֶׁ ָגל ּוצּור חַּ

ש.יד ֲאפִ ֹוִלְשר מֶׁ שֶׁ ל הַּ ע עַּ גַּ  לּו ְלרֶׁ
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:שאלות לדוגמה

 . נּו ַעל ַהְשֵאלֹות ֶשִלְפֵניֶכםָכֵעת, ע  

.ִקיפּו ֶאת ַהְתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ְבָכל ְשֵאָלההַ 

ָנה .1 ש ִנְרֵאית ָלנּו ְקטַּ מֶׁ שֶׁ דּועַּ הַּ ?מַּ

ְנוֵ  .א ָלה ְמסַּ  ר אֹוָתנּווִכי ָהאֹור שֶׁ

ץ ִכי ִהיא .ב דּור ָהָארֶׁ  ְרחֹוָקה ְמאֹוד ִמכַּ

ץ .ג דּור ָהָארֶׁ ָנה ִמכַּ ְרֵבה יֹוֵתר ְקטַּ  ִכי ִהיא הַּ

דּור  .ד ָקרֹוב ְביֹוֵתר ְלכַּ כֹוָכב הַּ ץִכי ִהיא הַּ ָהָארֶׁ

ִמיָלה  .2 ה"ָמה ֵפרּוש הַּ ֲעשֶׁ (?4שּוָרה " )ְלמַּ

ת זֹאתּוְלע .א מַּ

 לּויֲאפִ  .ב

ם .ג צֶׁ  ְבעֶׁ

ְך .ד  אַּ

דּועַּ ָכתּוב ְבשּוָרה  .3 ְך ָכפּול ...: "8מַּ ח 60ְבֵערֶׁ ִים רֹוְתִחיםֹוֵמהַּ ל מַּ !"?ם שֶׁ

ח .א קֹוְרִאים ִמְפֵני הַּ ת הַּ ְזִהיר אֶׁ ש םֹוְכֵדי ְלהַּ מֶׁ שֶׁ ל הַּ ָעצּום שֶׁ  הֶׁ

ְזִכיר לַּ  .ב ֵבל ְכוִ ְכֵדי ְלהַּ ְפָשר ְלקַּ אֶׁ ִים ָיה ויקֹוְרִאים שֶׁ רֹוְתִחים ִממַּ

ְמפֵ ְכֵדי  .ג טֶׁ ָמה הַּ ד כַּ ְדִגיש עַּ ש ְגבֹוָההְלהַּ מֶׁ שֶׁ ל הַּ  ָרטּוָרה שֶׁ

ְניֵ  .ד ְצִחיק אֹוָתםיְכֵדי ְלעַּ קֹוְרִאים ּוְלהַּ ת הַּ  ן אֶׁ
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דוגמאות לשאלות בחשבון

 ְמִשיָמה א': ַתְרִגיִלים
 ר ִמְסָּפר. סֵ ְבָכל ֶאָחד ֵמַהַתְרִגיִלים ֶשִלְפֵניֶכם חָ 

ַתְרִגיל ֶאת ַהִמְסָּפר ַהַמְתִאים ָכְך ֶשַהַתְרִגיל ִיְהֶיה ָנכֹון.ְשִלימּו ְבָכל הַ 

1.  17 +  22 = _____ 

2. 24 − _____ = 9 

3. 3 × _____ = 15 

 ּלּוִלּיֹותיְמִשיָמה ב': ְבָעיֹות ִמ 

 1ְשֵאָלה 

ם ֵהִכין ֹונ ת ָהעּוִגּיֹות  21עַּ ֵלק אֶׁ ְפָשר ְלחַּ ָמה ְיָלִדים אֶׁ ֵבל ִמְסָפר עּוִגּיֹות. ְלכַּ ד ְיקַּ ָכל יֶׁלֶׁ ָכְך שֶׁ

ל עּוִגּיֹות?וָשוֶׁ   ה שֶׁ

 2 .א

 3 .ב

 4 .ג

 5 .ד

 2 ְשֵאָלה

ת  יִריסִא  רֶׁ ְשבֹון ְבָיִמים ִראשֹון, ֵשִני ּוְשִליִשי. ְבָכל יֹום ִהיא פֹותֶׁ ִית ְבחֶׁ  3ְמִכיָנה ִשעּוֵרי בַּ

ּקֹוֵדם. ְביֹום ִראשֹון ִהיא ָפְתָרה  ּיֹום הַּ ר בַּ ְרִגיִלים יֹוֵתר ֵמֲאשֶׁ ְרִגיִלים  8תַּ ָמה תַּ ְרִגיִלים. כַּ תַּ

ְך  יִריסִא ָפְתָרה  ֹכל?ְבסַּ  הַּ

 24 .א

 30 .ב

 33 .ג

 36 .ד
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 ָלִשיםּוַתְרִגיֵלי ְמשג': ְמִשיָמה 

ְרִגיל ּובֹו ִמְסָפר אֹו ִמְסָפִרים ֲחֵסִרים. ם מֹוִפיעַּ תַּ ִלְפֵניכֶׁ ְשֵאלֹות שֶׁ ת ֵמהַּ חַּ  ְבָכל אַּ

ָחסֵ  ם ִלְבח(∆) ָלשּומֹוִפיעַּ ְמש -ר ִמְסָפר ְבָכל ָמקֹום שֶׁ ְרִגיל, ֲעֵליכֶׁ תֹו. ְבָכל תַּ ִמְסָפר  ר אֶׁ הַּ

ָצִריְך ִלְהיֹות בִ  ְמשְמ שֶׁ  ַהַתְרִגיל ִיְהֶיה ָנכֹון.ָלש, ָכְך שֶׁ ּוקֹום הַּ

ְתִחילּו, בֹואּו ִנְפת תַּ ד.ֹוִלְפֵני שֶׁ ָחד ְביַּחַּ ְרִגיל אֶׁ ר תַּ

1∆  +  1∆  =  28 

= ∆ .א 2 

= ∆ .ב 3 

= ∆ .ג 4 

= ∆ .ד 5 

ְנכֹוָנה ִהיא  ְתשּוָבה הַּ = ∆: 'ְתשּוָבה גהַּ 4

ק ִאם ִנְכת :ֶהְסֵבר ְמשֹורַּ ִמְסָפר ּוב ִבְמקֹום ָכל הַּ ת הַּ ְרִגיל אֶׁ תַּ  - 4ָלִשים בַּ

ְרִגיל ִעם ִפְתרֹון ָנכֹון         ֵבל תַּ  .28=14+14ִכי  ,ָאז ְנקַּ

ְמש, ִשימּו ֵלב ָחד ָלִשיםּוָכל הַּ ק ִמְסָפר אֶׁ ְרִגיל ְיכֹוִלים ִלְהיֹות רַּ  . ְבאֹותֹו תַּ

ר  ְפָשר ִלְכת -ְכלֹומַּ ְרִגילּוב ִמְסָפִרים שֹוִנים ִלְמשֹוִאי אֶׁ  . ָלִשים ְבאֹותֹו תַּ

ד , ְלָמָשל ְרנּו יַּחַּ ָפתַּ ְרִגיל שֶׁ תַּ ִמְסָפר  ,ָלִשיםּוְמשִבְמקֹום ָכל הַּ  -בַּ ת אֹותֹו הַּ ְבנּו אֶׁ .4 -ָכתַּ
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.ְבַעְצְמֶכם ,ְשֵאלֹותִּפְתרּו ֶאת ַהַתְרִגיִלים ֶשבַ , ָכֵעת
 .ִקיפּו ֶאת ַהְתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ְבָכל ְשֵאָלההַ 

 1 ְשֵאָלה

2∆  − 8 = 13 

= ∆ .א 0 

= ∆ .ב 1 

= ∆ .ג 2 

= ∆ .ד 3 

 2 ְשֵאָלה

3∆  + 5∆ =  ∆8 

= ∆ .א 6 

= ∆ .ב 7 

= ∆ .ג 8 

= ∆ .ד 9 

 פתרונות

קטע קריאה

ג-3ג, -2ב, -1

 חשבון

5, 15, 39משימה א': 

 ג-2ב, -1משימה ב': 

 ד-2ב, -1משימה ג': 
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