
  פעלים -תרגול אנלוגיות                                                                                                                        פסיכומטרי אחד על אחד

 
1 

 (1-18)שאלות  אנלוגיות
 

בכל שאלה מהשאלות שלפניכם יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו 
 ליחס שמצאתם. ביותרהדומה מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא 

 : יש חשיבות לסדר המילים בזוג.שים לב
 
 

  - אוצר : בית נכות  .1
 
 מורה : בית ספר (1)
 צייר : תמונה (2)
 זרחבלן : בית מ (3)
 עורך : עיתון (4)

 

  - אזר חלציו : התחזק  .2
 
 ריפה את ידיו : ויתר (1)
 מאן : הסכין (2)
 הלביש : התפשט (3)
 קנה שביתה : התיישב (4)

  -מדובלל : דילדל   .3
 
 מופנם : התבייש (1)
 מעורבב : תבע (2)
 מותר : התיר (3)
 ממונה : מימן (4)

 

  - לאוץ : מיהר  .4
 
 לתור : חיפש (1)
 לקוות : וויתר (2)
 לחמוד : שאף (3)
 לגנוז : גילה (4)

 

  - לרטון : תלונה  .5
 
 לשמוח : בדיחה (1)
 פוח : מכהלט (2)
 לשבח : שבח (3)
 לרעום : ברק (4)

 

  -ל : להרע כהתנ  .6
 
 התנכל : לשעבד (1)
 מחל : לסלוח (2)
 התנקש : למות (3)
 התפטר : לפטר (4)

 

  -התקשט : קישט   .7
 
 התפשט : פישט (1)
 התפנה : פינה (2)
 רצה :התאווה  (3)
 התפעל : הפעיל (4)

 



  פעלים -תרגול אנלוגיות                                                                                                                        פסיכומטרי אחד על אחד

 
2 

  -הפליל : אשם   .8
 
 הדרים : דרום (1)
 רעב : הרעיב (2)
 התנוון : מנוון (3)
 הפלה : מקופח (4)

 

  -שמח : דיצה   .9
 
 טעים : מתיקות (1)
 שחצן : גאווה (2)
 צנוע : ענווה (3)
 כנוע : עוצמה (4)

 

  -מוצלח : דרך כוכבו   .10
 
 מיושן : נס ליחו (1)
 מגושם : כשלה רגלו (2)
 מצפוני : נכמר ליבו (3)
 עמום : נפלה רוחו (4)

 

  -לדרוך :יין   .11
 
 לסחוט : תפוז (1)
 לכוון :קונצרט (2)
 לכרות : נייר (3)
 לכבות : מדורה (4)

 

  -לסיים : תם   .12
 
 לשעבד : עבד (1)
 לחפון : נאסף (2)
 לצום : רעב (3)
 להתרצות : מרוצה (4)

 

  -להתחבק : לחבק  .13
 
 להתבלט : לבלוט (1)
 להתרצות : לרצות (2)
 להתראות : לראות (3)
 להתעצם : לעצום (4)

 

  -מהודר : הדר   .14
 
 מופלא :קסם (1)
 מוטמן : סוד (2)
 מוזהר :זהירות (3)
 מסוכן : סכנה (4)

 

  -גמר אומר :החלטה   .15
 
 חזר מדעתו : שינוי (1)
 התחרט : מצפון (2)
 השתכנע : וידוי (3)
 השיב כגמולו : סיוע (4)
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  -מורשה :התיר   .16
 
 נותר : השאיר (1)
 מעולה :שיבח (2)
 מחושב : חשב (3)
 מנומס : המס (4)

 

  -הקיץ : ערות   .17
 
 הגזים : הגזמה (1)
 ניצת :בעירה (2)
 התעייף : שינה (3)
 הגיף : סגור (4)

 

  -הכריח :הסכמה   .18
 
 הבטיח : קיום (1)
 הרגיע : שלווה (2)
 ניצל : תמורה (3)
 כפה :אילוץ (4)
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 תשובות נכונות:
 

 פעלים -תרגול אנלוגיות  –מפתח תשובות 
1. (4) 6. (2) 11. (3) 16. (1) 
2. (4) 7. (2) 12. (2) 17. (2) 
3. (3) 8. (4) 13 (3) 18. (3) 
4. (1) 9. (3) 14. (4) 19.  
5. (3) 10. (1) 15. (1) 20.  

 
 

 הסברים:
 

 (4התשובה הנכונה היא: )  .1
 אוצר אחראי על  בחירת התוכן שהמוזיאון מציג כמו שעורך אחראי על  בחירת התוכן שהעיתון מציג הסבר:

 מורה עובד בבית הספר ולא אחראי על בחירת התוכן הנלמד (1)
 צייר מצייר תמונה (2)

 ץחבלן עובד בבית מר (3)
 

 (4התשובה הנכונה היא: )  .2
 אזר חלציו  = התחזק כמו שקנה שביתה = התיישב הסבר:

 ריפה את ידיו פרושו גרם למישהו אחר לוותר (1)
 מאן והסכין הם פעלים הפוכים במשמעותם (2)

 

 (3התשובה הנכונה היא: )  .3
 מדובלל זה משהו שמישהו דילדל אותו כמו שמשהו מותר הוא משהו שמישהו התיר אותו הסבר:

 ( משהו שמישהו מימן אותו הוא "ממומן" ולא ממונה.4)

 (1התשובה הנכונה היא: )  .4
 אדם שמיהר עשה את הפעולה של לאוץ כמו שאדם שחיפש עשה את הפעולה של לתור הסבר:

 לרצות דבר אסור.  –( אדם ששאף לא בהכרח עשה את הפעולה של לחמוד 3)

 (3התשובה הנכונה היא: )  .5
 לרטון זה להשמיע תלונה כמו שלשבח זה להשמיע שבח הסבר:

 לשמוח לא בהכרח מצריך להשמיע בדיחה (1)
 לטפוח זה לתת מכה (2)

 (2התשובה הנכונה היא: )  .6
 אדם שהתנקל עשה  את הפעולה של להרע למישהו אחר כמו שאדם שמחל עשהאת הפעולה של לסלוח לאחר הסבר:

 התנכל זה לא להרע למישהו אחר ולא לשעבד אותו (1)
 ( התפטר משמעותו לפטר את עמצך ולא אדם אחר4)
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 (2התשובה הנכונה היא: )  .7
 קישט את עצמו כמו שהתפנה פירושו פינה את עצמו והתקשט פירוש הסבר:

 התפשט פירושו הפשיט את עצמו (1)
 ( התפעל פירושו הראה התפעלות ממשהו4)

 (4התשובה הנכונה היא: )  .8
 הפליל פירושו גרם למישהו להיות אשם כמו הפלה פירושו גרם למישהו להיות מקופח הסבר:

 הדרים זה התקדם לכיוון דרום (1)
 רעב זה מישהו שמישהו אחר הרעיב אותו ) היפוך סדר( (2)

 התנוון זה הפך להיות מנוון בעצמו  (3)

 (3התשובה הנכונה היא: )  .9
 אדם שמח הוא אדם שיש בו דיצה כמו שאדם צנוע הוא אדם שיש בו ענווה הסבר:

 משהו טעים לא בהכרח חייב להיות בעל מתיקות (1)
 אדם שחצן יש בו יהירות ולא בהכרח גאווה (2)

 כנוע הוא אדם ללא עוצמה (3)

 (1התשובה הנכונה היא: )  .10
 =הצליח( כמו שמיושן הוא משהו שנס ליחו( מוצלח הוא אדם שדרך כוכבו הסבר:

 אדם אשר כשלה רגלו הוא אדם שנכשל (1)
 אדם אשר נכמר ליבו הוא אדם שהביע רחמים (2)

 אדם שנפלה רוחו הוא אדם עגמומי / מדוכא (3)

 (3התשובה הנכונה היא: )  .11
 בכדי להכין יין יש לדרוך קודם לכן ענבים כמו שבכדי להכין נייר יש לכרות קודם לכן עצים הסבר:

 ( יש לכוון את הכלים לפני ביצוע הקונצרט ולא לפני בחלק מתהליך ההכנה שלו2)
 

 (2התשובה הנכונה היא: )  .12
 מישהו עשה את הפעולה של לסיים ומשהו אחר תם כמו שמישהו עשה את הפעולה של לחפון ומשהו אחר נאסף הסבר:

 לשעבד פירושו להפוך לעבד (1)
 מישהו עשה את הפעולה של לצום ועכשיו הוא רעב ולא אדם אחר (2)

 מישהו עשה את הפעולה של להתרצות ועכשיו הוא מרוצה ולא אדם אחר (3)

 (3התשובה הנכונה היא: )  .13
להתחבק זה מצב שבו שני אנשים עושים את הפעולה של לחבק כמו שלהתראות זה מצב שבו שני אנשים עושים  הסבר:

 את הפעולה של לראות ) אחד את השני (

 להתבלט זה לבלוט בעצמך (1)
 להתרצות זה לרצות את עצמך (2)

 (4התשובה הנכונה היא: )  .14
 משהו מהודר זה משהו שיש בו הדר כמו שמשהו מסוכן זה דבר שיש בו סכנה הסבר:

 דבר מופלא לא בהכרח חייב שיהיה  בו קסם (1)
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 (1התשובה הנכונה היא: )  .15
 אם הוא גמר אומר הוא למעשה עשה החלטה , כמו שאדם שחזר מדעתו עשה שינוי הסבר:

 נתן בתמורה( אדם שהשיב כגמולו לאדם אחר לא עשה סיוע אלא 4)

 (1התשובה הנכונה היא: )  .16
 מורשה זה משהו שמישהו אחר התיר אותו כמו שנותר זה משהו שמישהו אחר השאיר אותו הסבר:

 ( מעולה זה לא משהו שמישהו אחר שיבח אותו2)
 ( מחושב זה משהו שמישהו אחר חישב אותו, ולא חשב אותו3)
 מנומס( משהו שמישהו אחר המס אותו הוא מומס ולא 4)

 (2התשובה הנכונה היא: )  .17
 אדם שהקיץ מתחיל להיות במצב של ערות , כמו שמשהו שניצת מתחליל להיות במצב של בעירה הסבר:

 ( אדם שהתעייף לא מתחיל להיות במצב של שינה. 3)
 

 (3התשובה הנכונה היא: )  .18
 הכריח זה גרם למישהו לעשות מעשה ללא הסכמה כמו שניצל זה גרם למישהו לעשות מעשה ללא תמורה הסבר:

 הבטיח זה דאג לקיום של משהו (1)
 הרגיע זה גרם למישהו להיות במצב של שלווה (2)
 (   כפה זה גרם למישהו לעשות משהו מתוך אילוץ4)

 
 


