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 21יחידה 
 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .1

א החלק וה טפחות –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) באילן הוא החלק העליוןנוף 
 .ביתשל ה העליון

 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .2

וסיגריה משמשות שתיהן לאותו הדבר )עישון(, אך כל אחת מהן בצורה קצת מקטרת 
קולמוס ועיפרון משמשים שניהם לאותו  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) אחרת,

 .הדבר )כתיבה(, אך כל אחד מהם בצורה קצת אחרת
  

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .3
ולכן אדם א' השכיר משהו לאדם ב', כך שאדם ב' שכר את אותו המשהו מאדם א', 

אדם א' השאיל משהו לאדם ב', כך שאדם ב' שאל את  –( 4התשובה המתאימה היא )
 אותו המשהו מאדם א'.  

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .4

ה היא ולכן התשובה המתאימ להקשות )= לשאול. מהמילה קושיה( זה להגיד שאלה
 להתלונן זה להגיד תרעומת )תלונה( –( 3)
 . 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .5
הוא שלם מו–( 2נשק ולכן התשובה המתאימה היא )-כלי הוא משהו שאין בומפורז 

 ם.מתו משהו שאין בו
 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .6

הציף  –( 3) ולכן התשובה המתאימה היא שרף הוא מי שביצע חימום יתר על המידה
 . הוא מי שביצע השקיה  יתר על המידה
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 22יחידה 
 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .1

"אבל" אומר מי  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא )"בגלל" אומר מי שמסביר, 
 .שמסתייג

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .2

קפא על שמריו  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) מצום זה עשה משהו שהפוךאכל 
 מהתפתחות.זה עשה משהו שהפוך 

 . שיתף זה אינו עשה ההיפך מהלאמה – 1תשובה 
 זן זה עשה משהו שתרם להתגנדרות .הטר – 2תשובה 
 התריס זה עשה משהו שעלול לגרום למלחמה. – 3תשובה 

  
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .3

משהו שיש בו  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) הוא מפותל,משהו שיש בו פיתול 
 . קמט הוא מקומט

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .4

לדלל זה  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) לכווץ זה להקטין את הנפח של משהו,
 . להקטין את הריכוז של משהו

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .5

זכייה  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) החיפוש,מציאה היא התוצאה הרצויה של 
 . היא התוצאה הרצויה של ההתחרות

 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .6

 זה תפשטלה –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) עצמךלהגניב את  זהלהתגנב 
  .עצמךל את ערטל
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 23יחידה 
 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .1

ולכן  לאותה מטרה, אך הראשון מיועד לפחות משתתפיםכסא וספסל משמשים 
אופנוע ואוטובוס משמשים לאותה מטרה, אך הראשון  -( 4התשובה המתאימה היא )

 .מיועד לפחות משתתפים
 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .2
צמר הוא  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) קמח הוא החומר ממנו מכינים לחם,

 .סוודרהחומר ממנו מכינים 
 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .3
מורכב  קהל –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) ץע מורכב ממספר רב של חורשה

 .איש ממספר רב של
 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .4
חיסול גורם  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) ביטול גורם למשהו להיות בוטל,

 .למשהו להיות נגמר
 

 (. הסבר: 2היא )התשובה הנכונה  .5
 –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) משוכנע הוא מישהו שקשה לשנות את הדעה שלו,
 .מקובע הוא מישהו שקשה לשנות את המקום שלו

 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .6

האשים  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא )הצדיק פירושו טען שאדם אחר הוא צודק, 
 שם.פירושו טען שאדם אחר הוא א
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 42יחידה 
 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .1

אריה זה שם  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) גדיד זה שם ייעודי לקטיף תמרים,
 .ייעודי לקטיף תאנים

 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .2

מזוודה משמשת כארון  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) אוהל משמש כבית זמני
 .זמני

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .3

מבודד הוא  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) מובטל הוא מישהו שאין לו עבודה
 .מישהו שאין לו חברה

 
 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .4

ולכן התשובה  אדם א' אומר "הסכת" )= "שמע"( כדי שאדם ב' יבצע הקשבה
 .)="תן"( כדי שאדם ב' יבצע נתינהאדם א' אומר "הב"  –( 3המתאימה היא )

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .5

ולכן  כשאדם עושה את הפעולה לאהוב, מושא הפעולה שלו הוא האדם הנאהב.
כשאדם עושה את הפעולה להציל, מושא הפעולה שלו  –( 4התשובה המתאימה היא )

 .הוא האדם הנושע
 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .6
ארך אפיים  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) שלא נוטה להפגין רגש מופנם הוא מי

 .הוא מי שלא נוטה להפגין כעס
 .כבד פה הוא מי שמתקשה בדיבור – 2תשובה 
 .קשה עורף הוא מי שקשה להזיז אותו מהדעה שלו – 3תשובה 
 .גלוי לב הוא מי שמביע רגשות בקלות, ביניהם שמחה – 4תשובה 
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 25יחידה 

 
 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .1

ולכן התשובה המתאימה היא  משרוקית היא כלי שעל מנת להפעילה, עושים לשרוק
 מכונית היא כלי שעל מנת להפעילה עושים לנסוע. –( 2)
 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .2
 .רגוע הוא מי שאינו נרעש -( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) שבע הוא מי שאינו רעב

 
 (. הסבר:1שובה הנכונה היא )הת .3

להגיף זה  –( 1ולכן התשובה מתאימה היא )להאיר זה לגרום למשהו להיות לא חשוך, 
 .לגרום למשהו להיות לא פתוח.

 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .4

נול  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא )קרדום הוא כלי עבודה באמצעותו יוצרים בור, 

 .יוצרים אריג הוא כלי עבודה באמצעותו

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .5
מייבב הוא מי  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) משתעל הוא מי שמפיק שיעול

 .שמפיק יבבה
 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .6
משטמה  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) תשוקה היא הרגש שמרגיש מי שחושק

 .היא הרגש שמרגיש מי ששונא
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 26יחידה 
 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .1

מכלב  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) אזמל הוא כלי עבודה המשמש כדי לסתת
 .)שדכן( הוא כלי עבודה המשמש כדי לשדך

 
 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .2

 בפרדס. מגדליםתפוז  –( 2במקשה ולכן התשובה המתאימה היא ) מגדליםאבטיח 
 

 (. הסבר:4ה היא )התשובה הנכונ .3
ולכן "מצאתי!" אומר מי שעשה לחפש, והשיג את התוצאה הרצויה של פעולה זו, 

"תפסתי!" אומר מי שעשה לדלוק )לרדוף( והשיג את  –( 4התשובה המתאימה היא )
 התוצאה הרצויה של פעולה זו.

 
 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .4

 יובש.מונע  בברזשימוש  -( 4חושך ולכן התשובה המתאימה היא ) מונעבנורה  שימוש
 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .5
התגנב הוא מי ( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) התפשט הוא מי שהפשיט את עצמו

 .שהגניב את עצמו
 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .6
הוא משמש  בתוך הקסת יש משהו שכשמשתמשים בו עם כלי העבודה המתאים,

בתוך האשפה יש משהו, שכשמשתמשים בו ( 3ולכן התשובה הנכונה היא ) לכתיבה
 .עם כלי העבודה המתאים, הוא משמש לירי
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 27יחידה 
 
 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .1

אשליה היא משהו לא  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) הפתעה היא משהו לא צפוי
 .ממשי

 
 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .2

"הס!"  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) "בוז!" הוא מה שאמר מי שלעג לאדם אחר
 הוא מה שאמר מי שהשתיק אדם אחר.

 
 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .3

התאספות  –( 1התשובה המתאימה היא ) ולכן התאבנות היא תהליך היווצרות האבן
 הוא תהליך היווצרות קהל.

 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .4

התנבא זה מי  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) הזהיר זה מי שנתן/אמר התראה
 .שנתן/אמר נבואה

 
 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .5

להניא זה  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) להדיח זה לגרום למישהו אחר לחטוא
 .לגרום למישהו אחר להימנע

 
 (. הסבר:2היא )התשובה הנכונה  .6

סיקול  –( 2ולכן התשובה הנכונה היא ) פירוז פירושו הוצאת הנשק ממקום מסוים
 .פירושו הוצאת האבנים ממקום מסוים

 
 

  



 

70 

 אנלוגיות

 28יחידה 
 
 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .1

 –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) מצפן הוא כלי שממנו אנחנו לומדים מה הכיוון
 אנחנו לומדים מה השעה.שעון הוא כלי שממנו 

 
 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .2

מונוקל עוזר  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) קב עוזר ללכת, למי שמתקשה בכך
 .לראות, למי שמתקשה בכך

 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .3

היא כלי מימיה  –( 3למלח ולכן התשובה המתאימה היא ) היא כלי קיבולמלחייה 
 .למים קיבול

 שמשיה מגנה מפני השמש. – 1תשובה 
 ברזייה היא ברז שנועד לשימוש הציבור. – 2תשובה 
 היא חלק של הכובע המצל על המצח. מצחייה – 4תשובה 

 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .4

שונה הוא מה שעבר  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) הומר הוא מה שעבר החלפה
 .הסבה

 
 . הסבר:(4התשובה הנכונה היא ) .5

אינסופי הוא משהו  –( 4ולכן התשובה הנכונה היא ) מובטל הוא מישהו שאין לו עבודה
 .שאין לו גבול

 
 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .6

ולכן התשובה הנכונה היא  "למד!" הוא ציווי שנאמר מאדם אחד לשני כדי שיהיה משכיל
 שיהיה שבע."אכול!" הוא ציווי שנאמר מאדם אחד לשני כדי  –( 2)
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 29יחידה 

 
 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .1

 .מעולה זה טוב מאוד –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) קטנטן זה קטן מאוד
 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .2
תתרן הוא מי שלא  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) חירש הוא מי שלא יכול לשמוע

 . יכול להריח
 

 (. הסבר:4יא )התשובה הנכונה ה .3
הוא  הקשה עורף –( 4הצליח ולכן התשובה המתאימה היא ) לאש הוא מיהעלה חרס 

 .לא ויתרמי ש
 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .4
 –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) הרצנה היא תהליך ההפיכה של מישהו לרציני

 החלמה היא תהליך ההפיכה של מישהו לבריא. 
 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .5
 .התחוור זה נעשה מובן –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) התבהר זה נעשה בהיר

 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .6

 –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) מטופח הוא משהו שעבר את ההיפך מהזנחה
 מהולל הוא משהו שעבר את ההיפך מהשמצה.
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 30יחידה 

 
 הסבר:(. 4התשובה הנכונה היא ) .1

כביסה זו  –( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) בישול זו הכנה של משהו עבור אכילה
 .הכנה של משהו עבור לבישה

 
 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .2

 –( 1המתאימה היא ) הולכן התשוב אילוף של מישהו גורם לו להפסיק להיות פראי
 .לימוד של מישהו גורם לו להפסיק להיות בור

 
 (. הסבר:3הנכונה היא )התשובה  .3

 .אליו זה לכיוון הוא -( 3ולכן התשובה הנכונה היא ) דרומה זה לכיוון דרום
 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .4
רמקול ואוזניה עושים את אותו הדבר, אך האחד הוא גדול ויכול לשמש הרבה אנשים 

אימה היא ולכן התשובה המתבו זמנית והשני הוא קטן ומשמש אדם אחד בכל פעם, 

אוטובוס ואופנוע עושים את אותו הדבר, אך האחד הוא גדול ויכול לשמש הרבה  -( 4)

 אנשים בו זמנית והשני הוא קטן ומשמש אדם אחד בכל פעם.

 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .5
בתוך  –( 3ולכן התשובה המתאימה היא ) בתוך הפמוט נמצא משהו שמפיץ נוגה

 .ניחוחהאגרטל נמצא משהו שמפיץ 
 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .6
להלביש זה להפוך  –( 1ולכן התשובה המתאימה היא ) לבשל זה להפוך משהו ללא נא

 .משהו ללא עירום
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 31יחידה 

 
 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .1

ליברה זו  –( 2ולכן התשובה המתאימה היא ) אמה זו יחידה קדומה למדידת מרחק
 .למדידת משקליחידה קדומה 

 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .2

חלק  משהו –( 3השחזה ולכן התשובה המתאימה היא ) הוא משהו שעברחד  משהו
 הקצעה. הוא משהו שעבר

 
 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .3

 .דומה הוא כמעט זהה –( 1ולכן התשובה המתאימה היא )חרישי הוא כמעט דומם 
 

 הסבר:(. 4התשובה הנכונה היא ) .4
( 4ולכן התשובה המתאימה היא ) תסכית זו יצירה שהמקום בו מעלים אותה הוא הרדיו

 .מחזה זו יצירה שהמקום בו מעלים אותה הוא התיאטרון
 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .5
ולכן התשובה המתאימה היא  אדם אומר "כלומר" לפני שהוא מסביר מה הייתה הכוונה

 .לפני שהוא מסביר מה הסיבהאדם אומר "כיוון"  –( 4)
 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .6
לכן התשובה  הדחה היא פעולה שמי שעושה אותה גורם לאדם אחר לבצע חטא,

הטעיה היא פעולה שמי שעושה אותה גורם לאדם אחר לבצע  -( 3המתאימה היא )
טעות.


