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 הכנה לקראת מבחני הכניסה והמיון לחטיבת הביניים. 

 , מפגשי סימולציה וסדנאות הכנה. בני גורן לומדה ביתית בשיתוף 

 

 'דוגמה למבחן הכניסה ל"כפר הירוק" לתלמידי כיתה ו

 ם, ילדים מקסימי

 לפניכם שאלות שמייצגות את המבחן שתיבחנו בו בקרוב.  

 . בדף התשובות המצורףהשאלות  יש להשיב על

זכרו! כשאינכם בטוחים בתשובה לשאלה, תנחשו. אל תשאירו עמודה ריקה בדף התשובות. 

תחילה שללו את האפשרויות שבוודאות אינן נכונות, ולאחר מכן נחשו ניחוש מושכל, מבין  

 האפשרויות שלא שללתם. 

 . כך תגדילו את הסיכוי שלכם לענות נכונה

 בהצלחה! 

 

 סדרות של צורות  ✓

 תבניות ✓

 סדרות מספרים ✓

 בעיות מילוליות   ✓

 אותיות במקום ספרות   ✓

 השלמת משפטים ✓

 יוצא דופן מילולי  ✓

 יחסי מילים   ✓
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 :1שאלה מספר 

 השלימו את האיבר החסר בסדרה 

 

 :2שאלה מספר 

השלימו את האיבר החסר בסדרה

 

 :3שאלה מספר 

 השלימו את האיבר החסר בתבנית  
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 :4שאלה מספר 

 השלימו את האיבר החסר בתבנית  

 

 

 :5שאלה מספר 
 

 השלימו את הסדרה

 

   18, 28ה.       18.5, 30ד.       17.5,  27ג.       18.5,  27.5ב.       17,  30א. 

 
 :6שאלה מספר 

 
אנשים. כמה אנשים  33אנשים מאשר בחדר שני. בשני החדרים יחד יש  2בחדר אחד יש פי 

  בחדר המכיל כמות קטנה יותר של אנשים?יש 
 

   30ה.      10ד.      22  ג.   33ב.       11א. 

 

 :7שאלה מספר 

שנים וגילו של אחיו הקטן יונתן הוא שליש מגילו של חיים. בעוד כמה   21גילו של חיים הוא  
 ? 40יהיה גילם המשותף של שני האחים 

   12א. 
 18ב. 
   8ג. 
 10ד. 
 6ה. 
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 :8שאלה מספר 

C ו-D  0-9הן ספרות שונות בין  . 

 ? C*Dמה יכולה להיות תוצאת התרגיל 

 

   50א. 

 18ב. 

 23ג. 

 25ד. 

 81ה. 

 

 :9שאלה מספר 

BA  .האות מספר ראשוני שסכום ספרותיו אי זוגי(B   מייצגת את ספרת העשרות, והאותA  

 מה נכון בהכרח? את ספרת היחידות(. 

 

 זוגי  Bא. 

 אי זוגי  Bב. 

 זוגי  Aג. 

 אי זוגיים  B-ו Aד. 

 זוגיים  B-ו Aה. 

 

 :10שאלה מספר 
 

 הצבי,  _________ לעצתו ושם את כספו על  _________חברו של דניאל לא 

 ולכן הפסיד את כולו במהרה.

    א. זומן, יד 

    קרןב. שעה, 

 ג. האזין, ראש

 ד. חשב, רגל

ה. הקשיב, פקדון 
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 :11שאלה מספר 
 שתי מילים יוצאות דופן?   לואי

 עגלגל
 ירקרק 
 סגלגל

 כחלחל
 אליפטי

 אובלי
 

 א. עגלגל ואובלי
 ב. סגלגל וכחלחל

 אליפטי ואובליג. 
 ירקרק וכחלחל ד.

ה. עגלגל וסגלגל
 

 

 :12שאלה מספר 

 הקשר שבין מנהיג לקבוצה הוא כמו הקשר שבין:  

 א. רועה : עדר 

 ב. פרח : זר 

 ג. מנה : ארוחה 

 ארוחה  ד. קינוח :

 הצגה  ה. שחקן :
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 הקיפו את התשובות הנכונות בטבלה.

 רק תשובה נכונה אחת.שימו לב: יש לסמן 

 הקפידו על סימון בעמודה המתאימה. 

 בהצלחה! 
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