שאלות לדוגמא למסלולי כלל חמ"ן
לפניכם כמה דוגמאות לשאלות שתעברו במהלך יום המיון למסלולי כלל חמ"ן.
*התשובות לשאלות נמצאות בסוף המסמך
 (1בשאלה הבאה מוצג משפט מודגש ובו מילה מסומנת בקו.
מתחת למשפט מופיעים ארבעה משפטים שגם בכל אחד מהם יש מילה או כמה מילים המסומנות בקו.
יש לבחור מבין ארבעת המשפטים את זה אשר למילה/מילים המסומנות בו יש במשפט תפקיד זהה לתפקיד
של המילה המסומנת במשפט המודגש:
ביאליק נחשב למשורר הלאומי של ישראל
 .1היא מתגוררת בתל אביב
 .2מדי יום הוא יוצא לטיול
 .3הרצל ,חוזה המדינה ,נולד בהונגריה
 .4אמא אמרה לדני לא לקפוץ על הספה
 (2בשאלה הבאה נתונות מספר טענות ,ולאחריהן ארבע מסקנות אפשריות.
רק אחת מן המסקנות הללו נובעת בהכרח מצירוף הטענות.
עליך למצוא מסקנה זו:
טענות:
כל העכברים אינם שמרנים
אלעד הוא שמרן
מסקנות:
 .1רק אלעד הוא עכבר
 .2אלעד אינו עכבר
 .3מי שאינו שמרן הוא עכבר
 .4אף אחת מן המסקנות אינה נובעת בהכרח מהטענות
 (3השאלה הבאה מורכבת משני זוגות של מילים.
שתי המילים בזוג הראשון מקיימות ביניהן קשר מסוים.
בזוג השני נתונה רק מילה אחת .יש לזהות את הקשר המתקיים בין המילים בזוג הראשון ,ולמצוא מבין
אפשרויות התשובה את המילה שמקיימת את אותו הקשר עם המילה הנתונה בזוג השני:
גיטרה  :מיתרים
פסנתר ? :
 .1כנף
 .2תהודה
 .3קלידים
 .4תווים

(4

.1
.2
.3
.4
.5

בשאלה הבאה עליך לבצע הוראה מסוימת .עליך לקרוא את השאלה בעיון ולעשות בדיוק מה שנדרש
ממך .בסוף השאלה ישנם חמישה פתרונות אפשריים .עליך לבצע בדייקנות את ההוראה הנדרשת
בשאלה על מנת להגיע לפיתרון הנכון:
לפניך סדרת מספרים:
6841 ; 6599 ; 9324 ; 66113 ; 6875 ; 6784
מהי הספרה השניה מימין של המספר השני בגודלו בסדרה?
1
9
7
2
8

 (5לפניך ערימת לבנים .כולן באותו הגודל ובאותה הצורה.
כל לבנה נוגעת בכמה לבנים אחרות .יש לבחור את המספר המציין את מספר הלבנים הנוגעות בלבנה
המסומנת ב:X-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 (6בשאלה שלפניך מופיעה תמונה גדולה המכילה פרטים רבים.
התמונה מחולקת לרשת של משבצות ,וכל משבצת מסומנת באות לועזית ובמספר ,המציינים את מיקומה על
גבי התמונה.
אחרי התמונה הגדולה מופיעה תמונה קטנה ובה מקטע מן התמונה הגדולה.
עליך למצוא בתמונה הגדולה את המשבצת בה מופיע אותו מקטע ,שנמצא בתמונה הקטנה.

התשובות בעמוד הבא <

התשובות
תשובה לשאלה מספר 1
התשובה הנכונה היא  ,2משום שהמשפט המודגש מדבר על ביאליק – המילה "ביאליק" עונה על השאלה
"מי?" )מי נחשב למשורר הלאומי של ישראל?( ,ובמשפט ב' מדובר על "הוא" – המילה "הוא" עונה גם היא על
השאלה "מי?" – מי יוצא מדי יום לטיול?
תשובה לשאלה מספר 2
התשובה הנכונה היא  – 2זו התשובה היחידה הנובעת בהכרח מצירוף שתי הטענות .על פי הטענה
הראשונה ,כל העכברים אינם שמרנים .במילים אחרות ,אין עכברים שהם שמרנים .מכיוון שלא יכול להיות
עכבר שהוא שמרן ,וידוע שאלעד הוא שמרן )טענה שנייה( ,המסקנה היא שלא ייתכן שאלעד הוא עכבר .על
כן ,מסקנה זו נובעת בהכרח מצירוף הטענות.
תשובה לשאלה מספר 3
התשובה הנכונה היא  .3מיתרים הם אלו שאותם על האדם להפעיל על מנת להפיק צלילים מהגיטרה ,קלידים
הם אלו שאותם על האדם להפעיל כדי להפיק צלילים מהפסנתר .במילים אחרות ,היחס בין גיטרה למיתרים
הוא כמו היחס בין פסנתר לקלידים.
תשובה לשאלה מספר 4
התשובה הנכונה היא  .4המספר השני בגודלו בסדרת המספרים לעיל הוא  9324והספרה השניה מימין היא
הספרה .2
תשובה לשאלה מספר 5
התשובה הנכונה היא  .4הלבנה המסומנת נוגעת ב 4-לבנים 2 :לבנים מעליה ו 2-לבנים מצדיה )אחת מכל
צד(.
תשובה לשאלה מספר 6
התשובה הנכונה היא  E4שכן המקטע המופיע בתמונה הקטנה נמצא במשבצת המסומנת בטור  Eובשורה 4
בתמונה הגדולה.

