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 אנלוגיות

 הסברים -אנלוגיות 
 

 1יחידה 
 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .1

 .צעיראריה  הואכפיר  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא )צעיר  גמלהוא בכר 
 צעירה האישילד איננו  – 1תשובה 
 אפרוח וגוזל הם סוגים שונים של צאצאי עופות.  – 2תשובה 
 .יכול להתפתח לפרח ניצן – 3תשובה 

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .2

גאוותן הוא מי  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) החלטי הוא מי שאינו נוהג להתחבט

 שאינו נוהג להתרפס.

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .3
 –( 2ולכן התשובה המתאימה היא )כמו היא מילת קישור שמתארת קשר של דמיון, 

 סיבה.  היא מילת קישור שמתארת קשר שלבגלל 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .4
הצפנה זה  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) השריה זה לשים משהו בתוך מים

 לשים משהו בתוך מחבוא. 
 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .5

 ביטל  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא )סיכל זה גרם לכך שדבר מה לא התגשם 
  זה גרם לכך שדבר מה לא התרחש.

 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .6

זה להפוך להגעיל  –( 1לגז ולכן התשובה המתאימה היא ) זה להפוך משהולאייד 
 לכשר. משהו
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 אנלוגיות

 2יחידה 
 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .1

( 4ולכן התשובה המתאימה היא )שמט היא פעולה שגורמת למשהו אחר להיות "נפל"
 פלט היא פעולה שגורמת למשהו אחר להיות "נאמר". –

 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .2

היא  גומחה –( 2לנעורים ולכן התשובה המתאימה היא )היא מילה נרדפת  עלומים
 .לכוךמילה נרדפת 

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .3

 -( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) פרדס הוא שם יעודי למקום בו מגדלים עץ הדר
 אורווה הוא שם יעודי למקום בו מגדלים סוס.

 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .4

 ברבים מפיקים פרימ –( 1תירוש ולכן התשובה המתאימה היא ) ברבים מפיקיםענב מ
 ריבה.

 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .5

 .גדולה עיר היא כרך –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) גדול או גבוה גלהוא משבר 
 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .6

 –( 2ולכן התשובה המתאימה היא )דבר מה שאבד עליו הכלח הוא דבר מה מיושן, 

 .דבר מה שהקדים את זמנו הוא דבר מה חדשני
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 אנלוגיות

 

 3יחידה 
 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .1

הוא ההפך  ספק –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) בשוגגמ היא ההפךכוונה 
 מודאות.

 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .2

ולכן התשובה המתאימה היא עשייה של דבר מה מפרך גורמת לעושה להיות מותש 
 עשייה של דבר מה שהוא מאמלל גורמת לעושה להיות מסכן.   –( 1)
  

 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .3

חריט  –( 1היא מקום אחסון ייעודי לחיצים ולכן התשובה המתאימה היא )אשפה 
 )כסף(.  י למעות)ארנק( הוא מקום אחסון ייעוד

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .4

להדרים זה לנוע  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) להעפיל זה לנוע אל עבר הפסגה
 אל עבר הדרום.

  
 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .5

( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) לא גלוי-הכמין פירושו הסתיר, כלומר, הפך משהו ל
 . לא פרטי-משהו להלאים זה הפך  –

 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .6

ולכן התשובה  "הס!" הוא מה שיאמר מי שרוצה לגרום להשתקה של מישהו אחר
"נוס!" הוא מה שיאמר מי שרוצה לגרום לבריחה של מישהו  –( 2המתאימה היא )

 . אחר
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 אנלוגיות

 4יחידה 
 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .1

 מתפרה –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) שמן לייצורהוא מקום המיועד בית בד 
 .בגד לייצור א מקום המיועדוה
 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .2
 –( 1בית ולכן התשובה המתאימה היא ) היא היחידה הבסיסית ממנה מרכיביםלבנה 
 משפט. היא היחידה הבסיסית ממנה מרכיביםאות 

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .3

( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) בכוונה מניפולטיביתכסף  זה לתת למישהולשחד 
 . בכוונה מניפולטיביתמחמאה  זה לתת למישהוחנף תלה –

 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .4

ולכן התשובה המתאימה היא  גרם למישהו אחר להיות הבין –האיר את עיניו, פירושו 
 . גרם למישהו אחר להיות נכלם –הלבין את פניו, פירושו  –( 2)

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .5

הנחתום )אופה( ולכן התשובה המתאימה  הוא מכשיר המשמש בעבודתו אתתנור 
 הקדר. מכשיר המשמש בעבודתו את הואאבניים  –( 3היא )

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .6

לבחון זה לעשות  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) להעריך זה לעשות אומדן
 . בדיקה
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 אנלוגיות

 5יחידה 
 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .1

 –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) לאכזב זה לגרום למישהו אחר לחוש אכזבה
 .להרנין זה לגרום למישהו אחר לחוש שמחה

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .2

מערוך הוא כלי  –( 4היא )ולכן התשובה המתאימה  מאכלת היא כלי המשמש לשחיטה
 . המשמש לרידוד

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .3

פזרן הוא נדיב  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) צייקן הוא חסכן באופן קיצוני ושלילי
 . באופן קיצוני ושלילי

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .4

מוכר הוא  –( 4היא )ולכן התשובה המתאימה  דרוש הוא משהו שמישהו אחר זקוק לו
 . משהו שמישהו אחר מכיר אותו

 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .5

 –( 2להנמיך ולכן התשובה המתאימה היא )זה עשה פעולה שמטרתה ההפך מ נסק
 .צמצםלמ זה עשה פעולה שמטרתה ההפך התפרש

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .6

דישון היא פעולה שנועדה לעודד צמיחה. הפעולות נעשות על ידי שני גורמים שונים, 

המרדה היא פעולה שנועדה לעודד התקוממות.  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא )

 . הפעולות נעשות על ידי שני גורמים שונים.
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 אנלוגיות

 6יחידה 
 
 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .1

מורכב אגם –( 1גרגרחול ולכן התשובה המתאימה היא ) מורכבת מהרבהדיונה 
 .טיפה מהרבה

  
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .2

ניצחון פירוס הוא  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) שרות דב הוא שרות לא טוב
  ניצחון לא טוב.

 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .3

( 2ולכן התשובה המתאימה היא )מסיק זה שמה של הפעולה הייעודית לקטיפת זיתים.
 . בציר היא הפעולה הייעודית לקטיפת ענבים –

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .4

 –( 3ולכן התשובה המתאימה היא )בוסר הוא עדיין לא בשל )אך צפוי להפוך לכזה(, 
 פעוט הוא עדיין לא גבר )אך צפוי להפוך לכזה(. 

  
 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .5

מאורגן הוא אדם  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) ל הוא אדם שלא נוהג ביושרנוכ
 . שלא נוהג בפיזור דעת

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .6

הפיכחון היא  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) היקיצה היא יציאה ממצב של שינה
 יציאה ממצב של שכרות.

 
 
 
 

  



 

49 

 אנלוגיות

 
 7יחידה 

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .1

הוא טיפול חיטוי  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) מחלה המונע הוא טיפולחיסון 
 זיהום. המונע

 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .2

קטנוע הוא סוג של כלי  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) הדום הוא סוג של רהיט
 רכב.

  
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .3

פחדן הוא מי  –( 2) רהבתן הוא מי שאינו מאופיין בענווה ולכן התשובה המתאימה
 .שאינו מאופיין בתעוזה

 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .4

הבל הוא דבר  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) פעוט הוא דבר מה חסר חשיבות
 . מה חסר תוכן

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .5

 –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) נהנים ממנה באמצעות העיןהציור הוא יצירה ש
  .הנעימה היא יצירה שנהנים ממנה באמצעות האוזן

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .6

 . דוגמא נועדה כדי להמחיש –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) גדר נועדה כדי להגביל
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 אנלוגיות

 8יחידה 
 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .1

ליטש זה הפך  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) הפך משהו )אחר( למאולףאילף זה 
 .משהו )אחר( למהוקצע

 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .2

אשף  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) בדבר מסוים ידע רבבקי הוא אדם שיש לו 
 .בדבר מסוים מומחיות רבההוא אדם שיש לו 

  
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .3

( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) אדם שנוהג ברוך לב הוא אדם שלא נוהג בקשיחות
 . אדם שנוהג ברוחב לב הוא אדם שלא נוהג בקמצנות

 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .4

רטוב  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) תדיר הוא משהו שמאופיין בשכיחות גבוהה
 . הוא משהו שמאופיין בלחות גבוהה

 
 (. הסבר: 3שובה הנכונה היא )הת .5

גייס זה עשה  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) הסיק זה עשה את הפעולה לגזור
 . את הפעולה לרתום

 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .6

התכסה זה כיסה את  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) הסתבן זה סיבן את עצמו
 .עצמו



 

51 

 אנלוגיות

 9יחידה 
 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .1

עט הוא  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא )חכה היא הכלי שבאמצעותו עושים לדוג, 
 הכלי שבאמצעותו עושים לכתוב.

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .2

ירד מנכסיו  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) הקריח הוא מי שאיבד את השיער שלו,

 הוא מי שאיבד את הכסף שלו.

 (. הסבר: 4היא )התשובה הנכונה  .3
נהיר  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) צלול ודלוח הם הפכים/ דלוח זה לא צלול. 

 וסתום הם הפכים/סתום זה לא נהיר. 
 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .4

סכר נועד כדי  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) מתרס נועד כדי למנוע את המעבר
 למנוע את הזרימה.

 
 (. הסבר: 4ה היא )התשובה הנכונ .5

פראי  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא )טמיר הוא משהו שאף אחד לא גילה אותו, 
 הוא משהו שאף אחד לא אילף אותו. 

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .6

לבשל הוא  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא )  לאייד הוא לשנות משהו ממצב של נוזל
 לשנות משהו ממצב של נא.
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 אנלוגיות

 10יחידה 
 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .1

להק מורכב מהרבה  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא )צי מורכב מהרבה אוניה, 

 מטוס. 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .2
מים יכולים לעבור  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) אור יכול לעבור דרך שמשה,

 דרך כברה.
  

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .3
שרבט זה צייר ללא  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא )שוטט זה הלך ללא מטרה,    

 מטרה.

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .4
ולכן התשובה המתאימה היא  עשה פעולה שמטרתה לעודד מישהו אחר לדבר –דובב 

 עשה פעולה שמטרתה לעודד מישהו אחר להתקומם. –המריד  –( 1)
 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .5

סיים זה גרם  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא )הניע זה גרם למשהו אחר להיות מש 

 למשהו אחר להיות תם. 

 
 ( הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .6

ולכן התשובה זירז זו פעולה שאדם עושה כדי לגרום למישהו אחר להיות חש, 

שאדם עושה כדי לגרום למישהו אחר להיות שכנע זו פעולה  –( 4המתאימה היא )

 ניאות.


