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  וילנסקי.  א- פסיכומטרי אחד על אחד  ו–כל הזכויות שמורות 

  הקשר בין המילים  המילים בשאלה
  B סוג כללי של/  הוא סוג שלA  צומח: עץ/ שלטון: אוליגרכיה .1
: לגעור/ התלהבות: אקסטזה/ בקשה: תחינה/ טיגון: נשרף/  קפוא : צונן .2

  חיל ורעדה: חשש/ וודאות: סבירות/ מרשים: מדהים/ להעיר
 Bשל דרגה יותר גבוהה/ הוא מצב מוקצן A  

  קטן/ גדולB הוא A  רחוב: סמטה/ ארון: ארונית/ גל : שולנח/ כמות : זעום .3
  B משהו Aקל   רגזן: לעצבן/ שביר : לנתץ .4
  B זה הביא מישהו למצב A  שינה: הרדים .5
  Bלמישהו אחר להיות /  למשהו- לגרום ניסה זהA  נקי: מנקה/ התפזר: זרה/ מתרעם: לקומם/ נהיר : להבהיר .6
  B - יוצר משהו שאותו מאחסנים בA   אלבום תמונות : לצלם/ קנקן : מסחטה .7
  שליליB /B מרגיש מי שחש A  ריח: צחנה/ תחושה: מחוש/ חרדה: פיק ברכיים/ חרטה: מוסר כליות .8
  B הוא מי שחש A  פחד: מבועת/ עייפות: תשוש/ הבוש: כבש את פניו/ רחמים: לחוס .9

 / להרתיע: איום/ לייפות: קישוט/ לנקב : מרצע/ לרצף : אריחים .10
   תשלום:   מטבע      

Aאמצעי לביצוע /  נועד- B  

  B - הוא מי שגרם לאחר לA  לברוח: הניס/ התערטל: הפשיט/ יקיצה : עורר .11
  B הוא משהו שבעזרתו יוצרים A  אריג: נול .12
   רבBמשהו בעל /  הוא מישהוA  המולה: סואן/ פופולאריות: נערץ / אורך רוח: סבלני .13
   באופן זמניB הוא A  מכירה: השכרה/ מודח : מושעה .14
  B - הוא חלק מA  רוחות השמיים: מזרח/ חושים: מישוש .15
  A - הפעולה ההפוכה מפעולת הזה B   נול: פרימה / פרם: מסרגה .16
: שיסוי/ מגורר:פומפייה/ מואר:לעמעם/נוגה: לשמח /קפוא: פשירלה .17

  תפל: תיבול/ מותקף
Aלהיות/  זה לגרום למשהו להיות פחות B   

 B -שלכל אחד מהם יש / כמה המורכב מ- מורכב ממשהוA  גזע: יער/ יםבת: שכונה/ מילה:סיפור .18
   ים-B מהרבה /  מורכב מכמהA  -נקב: כברה / אי: ארכיפלג .19
עושים את אותה פעולה אך /  משמשים לאותה מטרהB - וA  מכבש: מערוך/זרקור: נר/ אבוקה: פנס .20

Aוקטן ב Bגדול ב  
 B -ת לתוצר של ה זה פעולה המתייחסA  דבורה: רדייה/ עץ: קטיף .21
  B - זה פעולה של הוצאת משהו מהA  מים: למשות/ כוורת : לרדות .22
  B היא היווצרות A -תוצאת הלוואי של השימוש ב  שבבים: גרזן/ סינוור : מבזק .23
  עליה/  אותהB זה פעולה שכדי שהיא תקרה היה צריך A  להסביר: הבין/ לדגור : בקע .24
   לאחרB - מ הוא מי שנמנעA       לסייע: עמד מנגד .25
/ לאסוף: זרה/ להפריד: דבק/ נול: פרם/ לקמט : מגהץ/ מלכד : מפריד .26

  לפאר: מלבין פנים
Aפעולה הפוכה מעשה /  עושה- B  

  B -בתחתית ה/ בקצה/  נמצא בראשA  מקטרת: פומית/ הר : פסגה/ עמוד אבן : כותרת .27
  B הוא מה שקשה A  לתקן: חסר תקנה/ למצוא: מוסתר .28
  Bממצב של / להכניס למצב/  זה לצאתA  בילבול:  להתעשת/פיזור : להתבדר .29
  יםBמספר  / B נועד לאחסן A  מטבעות: ארנק/ חץ:אשפה/  דיו:קסת/ בר : ממגורה .30
   אותוB הוא מי שאחר A  השאיר: השתייר .31
  A מישהו שהוא Bקשה / קל  פתי: להערים/ לרצות: בררן/ להניף : כבד .32
  Bשהו להיות ממי/  הוא מי שמנע ממשהוA  חשוף: סוכך .33
  B לעשות/  זה לתתAתפקידו של   מכירה: תגרן/ אומדן: שמאי/ גינה : גנן .34
  Bלו / מי שאין בו/  הוא מהA   חידוש: נדוש/ פנאי: עסוק/ ספק : בטוח/ עניין : ן נפששיויו .35
  B - לגורם/  אינו גורםA  הנאה: מענג/ פליאה : שגרתי .36
   לרובB נוהג/  אינו נוהגA  תעוזה:מהין/ ישותאד: שווה נפש/ -לריב: איש מדון/למרוד: צייתן .37
  B היא A -אחת מפעולות ה  חשיבה: מוח/ חישול: נפח .38
  B  הוא מי שקובע אם מישהו אחרA  אשם: שופט .39
  B  מצב ללא/  חסר- הואA  מחלוקת: תמימות דעים/ הסכמה: פלוגתא/ תכולה: ריק .40
  B - זה להשתתף בA  התקוטטות: להתכתש/ פטפוט: ללהג .41
  )רבה (B לא הביע/  הוא מי שהביעA   להיטות: משתוקק/ סלחנות: נקמן/ סלחנות: נקמן/ יבהא: שטם .42
 B זה הפך להיות A  רסיסים: התנפץ/ מאוהב: להתאהב/ מהוה: התבלה .43
 B זו קריאה A  להיעתר: אנא .44
 B זה להתקדם למצב של A  התפשטות : להתערטל .45
 B -ומציגים לאחר מכן ב יוצר משהו שאותו מכינים A  צלחת: טבח/ אקרן: במאי .46
: לכרות/ סדר: לבדר/ קצף: הקצפה/ כביש: לסלול/ מטבע: להטביע .47

 /תעלה
  חוט: לטוות/ מחית:        למעוך

Aנועד ליצור/  זה ליצור B 

  באופן זמניB זה לתת למישהו A  לשמור: להפקיד/ להשתמש: להשאיל .48
 B - זה להפוך משהו לההיפך מA  סתום: לבאר .49
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 B הוא בצורת A  חליל: חלול/ ביצה: סגלגל/ מלבן: מלבני/ צורה: מקושת .50
 B - זה אמת מידה לA  קרבת דם: שאר בשר/ כלי קיבול: קיבולת .51
 B מכיל משהו שמשמש בימי A  רעב: אסם/ בצורת: אגם .52
  אחריוB הוא מי שאחר A  דלק: נס .53
 B -מאופיין ב / B - בעל תכונה הפוכה מ- הואA  זחיחות: רברבן/ זילות: נקלה/ ענוותנות: רברבן .54
פעולה של איסוף משהו שממנו מאבדים /  הוא משהוA  בניין: מחצבה .55

 Bמשהו שממנו עושים 
 B - מי ש היא תוצאה רצויה שלA  ניצחון: מלחמה/ ביקש: נענה/ סרק: מציאה/ הימר: זכייה .56
  את עצמו B- הוא מי שA  נידב: התנדב/ מסר: התמסר .57
 B שנתן  הוא מיA  עדות: העיד/ אזהרה: התרה .58
 B - ההיפך מ-לגרום למישהו את/  זה ליצור מצב שהואA  מהומה: לסדר/ אושר: לאמלל/ צימאון: לשתות/ קירבה: להרחיק .59
 B זה להביא משהו למצב של A  תם: למצות .60
 B - על מנת שלא יחוש בB / - זו אמירה למי שחש בA  צמא!: שתו .61
 B -ט את ה זה קלA  אופי: עמד על טיבה/ כוונה: ירד לסוף דעתה .62
 B - זה למנוע ממנו מA  לדעוך: ללבות/ להתייקר: להוזיל .63
 B נועד להגן מפני A  מחט : אצבעון .64
 B - הוא איפה שמחזיקים את הB / A - הוא הקצה של הA  מקטרת: פומית .65
 B -גרם לו ל/  הוא מי שאחר עזרA  שב: הוחזר/ הסתתר: הוחבא .66
 )ו תכונה הכרחיתז (B חייבת להיות A  עמוק: מכתש/ חדה: מאכלת .67
  את עצמו B- הוא מי שA  מתח: התמתח .68
 B זה הפך לבעל פחות A  עכירות: הצטלל .69
 B- זו פעולה של איסוף הA  תמרים: גדיד/ אשכול: לבצור .70
 B זה גרם לכך שמישהו אחר A  דיבר : דובב/ תקף: שיסה .71
 B הפחתת/  זה הוספתA  מהירות: להאט/ כוח: תגבורת/ זמן: ארכה .72
  ללא כוונה מוגדרתB הוא A  ציור: שרבוט/ הליכה: שיטוט .73
  לאחרB הוא מי שניסה A  להאזין: הסכית/ להתחקות: עקב .74
 B נע בתוך A  פיר: מעלית/ כלי דם: דם .75
 B הוא מלא A  מיץ: עסיסי/ פגם: מקולל/ רעל: מורעל/ פעילות: שוקק חיים .76
 B זה לגרום למישהו לא A  לזכור: להשכיח .77
 B - היא מיומנות הנדרשת לעיסוק בA  שייט: ניווט/ קטורהארכיט: שרטוט .78
 B - אינו מסוגל לחוש בA  ריח: תתרן/ צליל:חרש .79
 B לשימוש זה Aלהכין את   לערוך: שולחן/ להציע: מיטה .80
  חיוביB הוא A  תגובה: שמחה/ שינוי: שיפור .81
  B היא תוצאה אפשרית של A  משפט: הפסד/ משפט: הרשעה .82
 B משמעו לפעול בחוסר A  תום לב: יםלהער/ וודאות: להמר .83
 B זה פעולת סילוק A  שגיאות: הגהה/ עשבים: ניכוש .84
 B - זה שינה את הA  סדר: טרף/ משמעות: סילף .85
 B זה יחידה בסיסית של A  שפה: מילה/ שלג: פתית .86
 B היא תבנית עבודתו של A  אופה: תבנית .87
 B זה פעולה מהירה של A  זלג: שצף/ טפף: דהר .88
 B המודד יחידה/  זה ביטויA  זמן: שניה/ שיפוע: מעלה/ זמן: מקדמת דנא/ מרחק: שתכמטחווי ק .89
 B נקראת Aשורת   שיירה: מכוניות/רכס: הרים .90
  B- היא התגובה הפיסית לA  מבוכה : סומק/ פחד: חיוורון .91
 B היא מלה שתוצאתה A  נתינה!: הב .92
 להעלם וכך B עלול A  שכוחל: סערה/ לדהות: צבע .93
 B - הוא מי ששינה את הA  עובי: רידד/ ריכוז: מהל .94
 שמבצע את הפעולה B  הוא החלק בA  סכין: להב/ פעמון: ענבל .95
  B - הוא מי שהגיע לסוף הA  הפלגה: עגן/ סעודה: קינח .96
 B היא בין היתר A -פעולת ה  לנשוך    : שיניים/ לרקוע: רגליים.  97
  B ברבים מפיקים Aמ  שמן: זית/ תירוש: ענב.  98
  B היא מילה המבטאת A  סיבה: בגלל/ דמיון:  כמו. 99

 B משמשת למטרה זהה כמו A  מחצלת: כסא/ סחבה: מגבת. 100
 B - עשוי מA -פריט ש  מתכת: הולחם. 101
 B היא הצורה הפעילה של A  נגנב: גנב/ אבד: איבד. 102
 B יש Aבקצה כל   אמרה: אריג/ חוף: יבשה. 103
  אחת לאחרתB- מאפשר לעבור מA   גדת נהר:גשר/ מדינה: מעבר גבול.104
 B זה ביצע יותר מדי A  השקיה: הציף/ חימום: שרף.105
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  את עצמךA זה B  להשתחל: להשחיל/ להתגנב: להגניב.106
  אחד או יותרB - יכול להיעשות שימוש בA -ב  ירק: סלט/ צבע: תמונה.107
  אחד  B- בהכרח מורכב מיותר מA  מיתר: נבל/ חור: כברה.108
 B היא אריזה המכילה A  דפים: קלסר/ ביצים: תבנית.109
 A יעלה על B-יש סיכוי קטן ש  זכאי: גרדום/ מך: אפריון.110
 B הוא מי שחסר לו A  רגל: קיטע/ חוש: תתרן.111
 B הוא Aבגלל שהוא   הסכים: הפציר / -סלח: הלך לקנוסה.112
 Bלחלוטין זה A  זהה: דומה/ דומם: שקט.113
  עוצמתי יותרB זהים בתפקודם אך B - וA  בליסטרא: קלע/ טלסקופ: משקפת.114
 B מישהו נעשה כדי להגיע למצב שהוא A  פנה: להפנות/ טעה: להטעות.115
 B נועד למנוע חדירת A  מסתננים: גדר/ גשם: קירוי.116
 B - הוא שלב בהתפתחות הA  אדם:עובר/ חרק: רימה.117
 B היא קריאה המבטאת A   דיצה!:שמחתי/ נשיה!: שכחתי.118
 B- מעצב חלק מסוים מA  עיר: אדריכל/ תלבושת: סנדלר.119
 B לא עבר A  התלמדות: הדיוט/ הסתאבות: זך.120
  עצמיB זה A  הפרדות: להתנתק/ התבסמות: להשתכר.121
 B הוא כלי לאחסון אשר תכולתו משמשת לA  שתיה: כוס/ משיחה: אסוך.122
 B- היא פעולת שליחת הA  יידוי: ןאב/טיל: שיגור.123
  מכיל בקטןB- מכיל את מה שA  מקרר: צידנית/ כספת: ארנק.124
 B זה הפסיק בעצמו להיות A  נהנתן: התנזר/ נווד: קנה שביתה.125
  רבB הוא בעל A  אומץ: נחשוני/ גובה: נפיל.126
  דומהB הם בעלי A  סיומת: מתחרזים/ דעה: תמימי דעים.127
 B מבצע את עבודתו בהסתמך על A  תווים: נגן/  מתכון:טבח.128
  רעB זה A  ריח: צחנה/ תחושה: מחוש.129
 יםB זה מערך מסודר של הרבה A  צועד:מצעד/ מטוס: מטס.130
  ממישהו אחרA זה עשה פעולה שמטרתה לקבל A  הענות: התחנן/ ציות:ציווה.131
 מו את עצB זה מישהו שA  חישל: התחזק/ הסיט: זז.132
 B זה משהו שנועד לבדוק עד כמה משהו A  חם: מדחום/ ארוך: סרגל.133
  B הוא מכשיר שמפיק A  אור: נורה/ רוח: מאוורר.134
 B הוא מכשיר שתפקידו להפוך משהו לA  מסונן: כברה/ מרודד: מערוך.135
 B היא מילה המתארת A  תנאי : אם/ מיקום: ליד.136
  שלוB - הוא מי שאיבד את הA   יםעלומ: הזדקן/ מוסר: התקרנף.137
  אותוB בעבר התיישן ולכן הוא Aמה שהוא   שיפץ: בנה/ הטליא: ארג.138
 B לא יכולה להתקיים ללא A  חייל: מלחמה/ שחקנית: הצגה.139
 B הוא אדם שחסרה בו התכונה A  נדיבות: צייקן/ אמינות: גוזמאי.140
 B בפעולה הדדית של נתינת וקבלת  זה עוסקA  כדור : מתמסר/ מילים: משוחח.141
 B הוא תוצאה סופית שנבנית על סמך A  ספר: טיוטה/ תוצר: אבטיפוס.142
  מתעכב אצלוB הוא מי שהA  נקיטת עמדה: הססן/ שינוי: קופא על שמריו.143
 B הוא מצב רגשי בו אין A  עצב: לשוש/ אומץ: לפחד.144
 Bום למשהו להיות בעל פחות  זה לגרA  מניעה: לאפשר/ דילול: להסמיך.145
  B על פי הוראות הAמישהו משתמש ב  מפקד: מקלע/ מנצח: חצוצרה.146
 Bים שמחוברים יחד יוצרים Aכמה   צרור: מפתח/ שרשרת: חרוז.147
  למרות שהוא לאB הוא מי שעושה את עצמו לA  חולה: מתחלה/ תמים: תמםימ.148
  B- להפוך מBלהפוך משהו  משמעותו A  כבוי: להדליק/ סמוי: לחפש.149
  יותר מדיB הוא מי שA  מהיר: נמהר/ בוטח: שאנן.150

 


