גולות – מאגר מבחנים ושאלות הכנה למבחני סינון ואיתור מחוננים

מבחן ידע כללי
במבחן הדוגמא הבא  7שאלות הבוחנות את יכולת הבנת הנקרא וידע כללי .יש להקציב 7
דקות לפתרון  7השאלות .רק תשובה אחת נכונה .יש לסמן תשובה נכונה אחת בלבד.
בהצלחה!
שאלה :1

מה מַ שְׁ מָ עּות הַ פִּתְׁ גָם :״ ְׁבזֵעַ ת אַ פֶּיָך ת ֹּאכַל לֶּחֶּ ם״:
א .י ֵש ִּל ְׁזרֹוק לֶּחֶּ ם שֶּ נָפַל עַ ל הָ ִּרצְׁפָ ה
ב .כְׁדָ אי לִּשְׁ ט ֹּף אֶּ ת הַ יָדַ י ִּם ו ְׁהָ ַאף לִּפְׁ נֵי אֲ רּוחַ ת הַ צָהֳ ַרי ִּם
ג .צ ִָּריְך לַעֲ ב ֹּד קָ שֶּ ה כְׁדֵ י לְׁהַ גִּיעַ לַהֶּ שֵ גִּים
דֹ .לא כָל לֶּחֶּ ם הּוא טָ עִּ ים
שאלה :2

מָ ה מַ שְׁ מָ עּות הַ פִּתְׁ גָםַ :אל תַ ְׁלבִּין פְׁ נֵי חֲ ב ְֵׁרָך ב ַַרבִּים
א .עַ ל תַ עֲ לִּיב ָאדָ ם ְׁלי ַד אֲ נָשִּ ים אֹו חֲ ב ִֵּרים
ב .חֲ ב ִֵּרים ָרבִּים אֹוהֲ בִּים אֶּ ת הַ ֶּצבַע הַ ָל ָבן
ג .מִּ י שֶּ מַ עֲ לִּיב אֶּ ת חֲ ב ְֵׁרָך פָ נָיו י ַ ְׁלבִּינּו
ד .מִּ י שֶּ ֹּלא מַ עֲ לִּיב י ִּהְׁ יּו לֹו חֲ ב ִֵּרים ָרבִּים
שאלה :3

מִּ י הָ י ָה נָשִּ יא הַ מְׁ דִּ ינָה הָ ִּראשֹון?
א .חַ יִּים נָבֹון
ב .חַ יִּים ו ָייצְׁמַ ן
ג .בִּיבִּי נֵתַ נְׁי ָהּו
דִּ .
ָאריק ַאיינְׁשטֵ י ְׁין
שאלה :4

מִּ י הִּ מְׁ צִּיא אֶּ ת מַ כְׁשִּ יר הַ טֶּ לֶּפֹון?
אָ .א ֵלכְׁסָ נְׁדֵ ר מֹוקְׁ דֹון
בָ .א ֵלכְׁסָ נְׁדֵ ר ג ְָׁרהַ ם ֵבל
ג .מָ קְׁ ס ָאייפֹון
ד .חַ יִּים נַחְׁ מָ ן בִּיָאלִּיק
שאלה :5
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ְׁלי ַד אֵ יזֶּה י ָם נִּמְׁ צֵאת הָ עִּ יר תֵ ל ָאבִּיב?
א .י ָם סּוף
ב .הַ יָם הַ תִּ יכֹון
ג .י ָם הַ מֶּ ַלח
ד .הָ אֹוקִּ יָאנּוס הַ שָ קֵ ט
שאלה :6

אֵ יזֹו עִּ יר יֹוצֵאת ד ֹּפֶּן?
א .ב ְֶּׁרלִּין
ב .י ְׁרּושָ ַלי ִּם.
ג .לֹונְׁדֹון
ד .תֵ ל ָאבִּיב
שאלה :7

מָ ה מַ שְׁ מָ עּות הַ פִּתְׁ גָם :איזהו גִּבֹור? – הַ כֹובֵש אֶּ ת יָצְׁרּו
אֹ .לא כ ֹּל גִּבֹור גַם מַ ְׁצלִּיחַ ִּלכְׁב ֹּש
ב .אִּ יש מֻ ְׁצלָח הּוא ַאחֵ ד שֶּ מְׁ יַצֵר הַ מְׁ צָאֹות
ג .גִּבֹור ַאמִּ יתִּ י הּוא מִּ י שֶּ מַ ְׁצלִּיחַ לְׁהִּ תְׁ אַ פֵ ק
ד .יְׁצִּירֹות גְׁדֹולֹות נֹוצְׁרּו עַ ל י ְׁדֵ י ג ִּ
ִּבֹורים
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