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 אנלוגיות

 11יחידה 
 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .1

ולכן רצען הוא בעל מלאכה היוצר חפצים מעור. עור הוא חומר הגלם איתו עובד הרצען, 

נגר הוא בעל מלאכה היוצר חפצים מעץ. עץ הוא חומר  –( 3התשובה המתאימה היא )

 הגלם איתו עובד הנגר.

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .2
סכר מווסת ומכוון  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) רמזור מווסת ומכוון את התנועה

 את הזרימה. 
 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .3
גידור  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא )קירוי היא פעולת יצירת הגנה מפני הגשם, 

 .היא פעולת יצירת הגנה מפני מסתננים
 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .4
ולכן התשובה  להטעות היא פעולה שעשייתה גורמת למישהו אחר להיות טעה, 

 להסיט היא פעולה שעשייתה גורמת למישהו אחר להיות סטה.  –( 4המתאימה היא )
 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .5
 –( 2דר ולכן התשובה הנכונה היא )וליצירת סו לוקחים משהו שמשמשמהכבשה 

 .ייןליצירת  מהגפן לוקחים משהו שמשמש
 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .6
 –( 1ולכן התשובה הנכונה היא ) גרמתי למשהו אחר להיות גרוע יותר –החמרתי 
 גרמתי למשהו אחר להיות גבוה יותר. –הגבהתי 
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 אנלוגיות

 12יחידה 
 
 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .1

 זה ההפך קיפח –( 4מרחב גרם ולכן התשובה המתאימה היא ) זה ההפךדק גו 
 .שפל קומהמ
 
 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .2
 לכרית. היא כיסויציפית  –( 1לראש ולכן התשובה המתאימה היא ) הוא כיסוישביס 

 
 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .3
מטיל מורא הוא אדם  –( 3היא ) ולכן התשובה המתאימה שומר אמונים הוא אדם נאמן

 .מפחיד
 
 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .4
התחלה זה  –( 2ולכן התשובה הנכונה היא ) התחסד זה עשה עצמו כאילו הוא צדיק

 עשה עצמו כאילו הוא חולה.
 
 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .5
ולכן התשובה  הפקודה "הסכת!" נאמרת כאשר רוצים שמישהו אחר יעשה 'להקשיב',

הפקודה "כנס!" נאמרת כאשר רוצים למישהו אחר יעשה 'לכנס'  –( 1המתאימה היא )
 )ולא 'להיכנס' כנהוג בשפת יומיום, סלנג(.

 
 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .6

  -( 2ולכן התשובה המתאימה היא )"שכחתי!" היא קריאה המבטאת נשייה )שכחה(, 
 )שמחה(.   "שמחתי!" היא קריאה המבטאת דיצה

. 
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 אנלוגיות

 13יחידה 
 
 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .1

רומח הוא כלי  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא )טלפון הוא כלי המשמש לתקשורת, 

 .המשמש להרג

 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .2
 –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) הסנדלר מעצב חלק מסויים מהתלבושת )נעליים(

 מסויים מהעיר )בניינים(.האדריכל מעצב חלק 
 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .3
עשן  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) הנסורת היא תוצר לוואי של פעולת הניסור

 .הוא תוצר לוואי של פעולת השריפה
 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .4
פירושו  לשדרג –( 4ולכן התשובה הנכונה היא ) להכמין פירושו להפוך דבר מה למוצפן

 .להפוך דבר מה למשופר
 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .5
נצר לשונו הוא מי  –( 2ולכן התשובה הנכונה היא ) שלט ברוחו הוא מי שלא התרגז

 שלא פטפט.
 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .6
 פירוש המילה הסתאבות הוא הזדהמות. פירוש המילה זך הוא טהור. 

 –( 1ולכן התשובה המתאימה היא )של מישהו ללא זך. הסתאבות היא תהליך הפיכתו 

 התלמדות היא תהליך הפיכתו של מישהו ללא הדיוט )בור, חסר ידע(.
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 אנלוגיות

 14יחידה 
 
 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .1

זה  הזדהםל –( 4הראייה ולכן התשובה המתאימה היא )לאבד את  להסתמא זה
 .הטהרהלאבד את 

 
 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .2

התפכחות וסביאה הם תהליכים הפוכים. סביאה היא השתכרות והתפכחות היא 

ההפך  היאהקפאה  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא )היציאה ממצב של שכרות, 

 מהפשרה.

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .3
הוא אדם  –( 1דגן ולכן התשובה המתאימה היא ) / שייכת למיןהיא סוג שלשעורה 
 יונק. למין/ שייך סוג של

 
 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .4

 –הצית  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא )גרם למשהו אחר להיות שבת,  –השבית 
 גרם למשהו אחר להיות בער.

 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .5

זה  תלשלו –( 3מהכוורת ולכן התשובה המתאימה היא )זה להוציא משהו לרדות 
 .מיםמהלהוציא משהו 

 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .6

 –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) שקרן הוא אדם הנוהג לבדות )להמציא, לשקר(, 

 חמדן הוא אדם הנוהג לחשוק )לרצות(.
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 אנלוגיות

 15יחידה 
 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .1
דרגש )שרפרף או  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ), כדורגל הוא סוג של כדור

 .הוא סוג של רהיטמיטה נמוכה( 
 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .2
דבלה היא תאנה  –( 1ולכן התשובה הנכונה היא ) ,צימוק הוא ענב שעבר ייבוש

 .שעברה ייבוש
 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .3
 .עכביש יוצר קור –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ), דבורה יוצרת דבש

 
 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .4

ולכן התשובה , עשה את ההיפך מאיחד –טריז" פירושו הפריד, כלומר תקע 
 .עשה את ההיפך משיבח –"דיבר בגנות" פירושו השמיץ, כלומר ( 4המתאימה היא )

 
 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .5

מי שנסחט הוא  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ), מי שנכלא הוא כבר לא חופשי
 .כבר לא רווי

 
 (. הסבר:1נה היא )התשובה הנכו .6

 גוערש מי –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) כלפי אחר לעגדברי  מביעשמקניט  מי
 כלפי אחר. תוכחהדברי  מביע
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 אנלוגיות

 16יחידה 
 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .1
המחט  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) העט הוא כלי באמצעותו מבצעים כתיבה

 .היא כלי באמצעותו מבצעים תפירה
 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .2
צניפה היא  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) שמשמיע האריה הצלילשאגה היא 

 .שמשמיע הסוס הצליל
 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .3
ולכן התשובה המתאימה היא , ריקבון הוא תהליך שגורם למי שעובר אותו להיות רקוב

 עובר אותו להיות שונה.השתנות היא תהליך שגורם למי ש –( 4)
 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .4
נתן  –( 1ולכן התשובה מתאימה היא )צמיתות ל לאחר פיטר הוא מי שעשה להשעות

 . צמיתותללאחר הוא מי שעשה להשאיל 

 
 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .5

התשובה ולכן  ,מש פירושו זז. מישהו מש בגלל שמישהו אחר, או הוא עצמו, הניע אותו
 .מישהו הקיץ בגלל שמישהו אחר, או הוא עצמו, העיר אותו –( 1המתאימה היא )

 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .6

משהו  – (3תרגשו ולכן התשובה המתאימה היא )ה גרם לכך שהםפעים משהו מ
 תביישו.ה שהם ךגרם לככלים מ
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 אנלוגיות

 17יחידה 
 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .1
כן התשובה לו, שר היא הוגשמה, מישהו אחר צפה בהויצר יצירה שכאהמחזאי תכנן 

המלחין תכנן ויצר יצירה שכאשר היא הוגשמה מישהו אחר שמע  –( 4המתאימה היא )
 אותה. 

הדפס לא מתכנן, אלא עושה את הפעולה הטכנית של יצירת הדבר אותו  – 1תשובה 
 . מישהו אחר קרא

אחר להיות  ליצור ולתכנן אלא לגרום למישהו לא עבודתו של המורה היא – 2תשובה 
  למד, ללא כל תיווך.

 .החלבן לא מתכנן אלא רק מחלק את מה שמישהו אחר שתה – 4תשובה 
 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .2
טף הוא שם  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) ,עלווה היא שם כולל להרבה עלה

 כולל להרבה פעוט.
  

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .3
נול   –( 3הקדר ולכן התשובה המתאימה היא )הם כלי העבודה הבלעדי של  אבניים

 .הוא כלי העבודה הבלעדי של האורג
 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .4
ולכן התשובה המתאימה היא , כששתי מילים הן מתחרזות, אז הן בעלות אותה סיומת

 . נרדפות, אז הן בעלות אותה משמעות כששתי מילים הן –( 1)
 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .5

ולכן התשובה  גורמים 2בין  באופן הדדי מכתב היא פעולה של החלפתלהתכתב 
 .להתמסר זו פעולה של החלפת כדור באופן הדדי בין שני גורמים –( 2המתאימה היא )

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .6

חימום ( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) ,כלשהי גורם לו להיות בלוישימוש רב במשהו 
 .רב של משהו גורם לו להיות רותח
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 אנלוגיות

 18יחידה 
 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .1

הוא מכשיר מקרר  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) חום הוא מכשיר המפיקכבשן 
 .צינההמפיק 
 . פיק אותוהוא איננו מר בגד אך וייצחוט הוא רכיב ב – 1תשובה 
 עגורן נושא משא ולא מייצר אותו.  – 3תשובה 
 .מאכלת איננה מפיקה טעם – 4תשובה 

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .2

מסריח  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ), צורם הוא משהו שלא נעים לשמוע אותו
 .הוא משהו שלא נעים להריח אותו

  
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .3

  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) ,לעשב זה להוציא/לנקות עשב שוטה ממשהו
 . לפלות זה להוציא/לנקות כינים ממשהו

 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .4

האדם איבד את החפץ וכך החפץ אבד. אותו "אירוע" , האיבוד, מתואר פעם דרך 
נקודת מבטו של החפץ, הסביל,  נקודת מבטו של האדם, הפעיל, שאיבד, ופעם דרך

האדם גנב חפץ כלשהו וכך החפץ נגנב.  –( 1לכן התשובה המתאימה היא ) שאבד.
המילה הראשונה היא מנקודת מבטו של הפעיל, שגנב, והשנייה מנקודת מבטו של 

 הסביל, שנגנב. 

נָּה – 2תשובה   הוא מי שגרם לשינוי שִׁ
 .התחבט הוא מי שהתלבט – 3תשובה 
 . מיצה הוא מי שניצל משהו עד תום – 4תשובה 

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .5

אדם  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) ,אדם הביט כיוון שמישהו אחר אמר לו "שור!"
 . שתק כיוון שמישהו אחר אמר לו "הס!"

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .6

ולכן התשובה המתאימה , ריםחוט שממנו אח"כ ניתן להכין דברים אח טוויםמהכותנה 
 . מהחיטה מייצרים קמח שממנו אח"כ ניתן להכין דברים אחרים –( 3היא )
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 אנלוגיות

 
 

 19יחידה 
 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .1

מתחזק זה הופך ללא  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) מתכער זה הופך ללא יפה
 .חלש

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .2

 –( 4הפסד ולכן התשובה המתאימה היא ) היאהימור  שלילית שלתוצאה אפשרית 
 .ןכישלו היא התחרות שלילית של תוצאה אפשרית

  
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .3

בורסקאי  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) נפח הוא אדם שמלאכתו עיבוד מתכת
 הוא אדם שמלאכתו עיבוד עור.

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .4

המפתן הוא  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא )והסף שלה, החוף הוא קצה היבשה 
 . והסף שלוקצה הבית 

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .5

 חזק ומטריד הואמגע  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) רעש חזק ומטריד הואקול 
 מכה.

 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .6

ולכן התשובה , ממשטמה )שנאה( כלפי אדם אחראוהב זה מרגיש את ההיפך 
 .בז זה מרגיש את ההיפך מכבוד כלפי אדם אחר –( 2המתאימה היא )
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 אנלוגיות

 20יחידה 
 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .1

גג הוא  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ), פסגה היא החלק העליון ביותר של ההר
 החלק העליון ביותר של הבית.

 
 (. הסבר: 1היא ) התשובה הנכונה .2

קופסא  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ), לכתובשימוש של עט נועד כדי שיעשו בו 
 .להכילשימוש של נועדה כדי שיעשו בה 

  
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .3

תמים הוא  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) שביר הוא משהו שקל לשבור אותו
 . מישהו שקל לרמות אותו

 
 (. הסבר: 3הנכונה היא )התשובה  .4

 . סמוק הוא אדום במקצת –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) לח הוא רטוב במקצת
 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .5

 –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) ,לבקש פעולה רבה של התחנן הוא מי שעשה
 .לרצותפעולה רבה של השתוקק הוא מי שעשה 

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .6

 . מצולע הוא בעל צלע –( 4ולכן התשובה המתאימה היא )פגום הוא בעל דופי, 
 
 
 

  


