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 אנלוגיות –חשיבה מילולית 

 הסבר כללי .א

  1-6שאלות  מיקום בפרק חשיבה מילולית:

 דקות 2 משך הזמן המומלץ לפתרון שש האנלוגיות:

 נקודות 47כ־  בציון הרב תחומי: משקלה

בכל שאלה יש זוג מילים  :בבחינה אותן אין צורך לקרוא בעת הבחינה בועותקההוראות ה

ין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות מצא את היחס ב מודגשות.

 שימו לב:ליחס שמצאתם.  הדומה ביותרהמוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא 

 יש חשיבות לסדר המילים בזוג. 

היא שרמת הקושי תעלה כלומר  "כוונת המשורר" :סדר הופעת שש האנלוגיותחשיבות 

והאנלוגיה ביותר מתוך השש נמוכה הקושי ההראשונה אמורה להיות בדרגת  אנלוגיהה

, בתווך אמורות להופיע רגת הקושי הגבוהה ביותר מתוך הששהשישית אמורה להיות בד

  בסדר קושי עולה.

בין שתי מילים, ( קשר)מציאת יחס לוגי  אוצר מילים בשפה העברית, :נדרשותמיומנויות 

  זיהוי דמיון בין שני יחסים.

 בשלושה צעדים העבודהשיטות  .ב

 .בין שתי המילים המודגשות( ולא בכתב בראש)ניסוח משפט  .1

 .מציבים את צמדי המילים המופיעות בתשובות במשפט המקשר שניסחנו .2

יה, משום שעלינו לבחור את זוג המילים יש לבדוק את ארבע התשובות, יהיה אשר יה .3

 המתאים ביותר מבין ארבעת הזוגות המוצעים לנו.

 של משפטים המקשרים בין שתי מילים ברוח הבחינהת דוגמאו .ג

  של פרי( סוג)הוא זן פסיפלורה  :משפט – פרי: פסיפלורה. 

  כיתות רבות יש ספרהבבית : משפט – ספרהבית : כיתה. 

 אכל אוכל כדי לא להיות רעביוסי  :משפט – וכלא: עב ר. 

 חםפירושו הופך להיות ההפך ממתקרר  :משפט – חם: תקרר מ. 

  המטרה של באור היא ליצור הבנה :משפט –הבנה : באור 

  י.ארכיפלג הוא הרבה פעמים א: משפט –ארכיפלג  :אי 
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  אורלוגין הוא שעון קיר גדול :משפט –שעון : אורלוגין 

 ותפרקטי עצות .ד

 המקשר המשפטמדורג של חיזוק  .1

 בגנזך יש הרבה מסמך הוא מסמךלבין ( ארכיון) גנזךבין  אפשריקשר ממשפט 

ביר ס .(ותיאגב, אין שום בעיה לנסח משפט לא תקין בעברית עת פתרון האנלוג)

יהיה חלש יחסית משום שאינו קושר באופן מספיק את  "יש"להניח שהשימוש במילה 

בעדינות  ל עשו זאת"תידרשו לבצע חיזוק למשפט הנם א הדוק את שתי המילים.

רחוק מידי כלומר כדי לא ליצור קשר חזק מידי בין שתי " לברוח"ובהדרגה כדי לא 

 גנזך הוא מקום בו שומרים מסמך. :לחיזוק עדין וגמהד המילים הללו.

 

 שמאל – מיןי .2

לשים לב לסדר הופעת המילים המודגשות משמע להבחין מי מהשתיים מימין ומי יש 

תנסחו את המשפט המקשר תוך שימוש במילה מימין לפני המילה אם  משמאל.

משמאל אז עליכם לשמור על סדר זה גם כשתבחנו את צמדי המילים שתופענה 

  מוצעות.בתשובות ה

 

 של המיליםמשמעות ה .3

מהצליל של המילה, תתעלמו מהמבנה של המילה ותתמקדו אך ורק ו תתעלמ

 במשמעות של המילה דהיינו בפירושה. 

  :דוגמה

נשמעים דומים למדי אולם  קצרצר :קצר  וצמד המילים שמנמן: שמן המילים צמד 

בפעול המשמעות של המילים הללו שונה תכליתית משום שפירוש המילה שמנמן 

 א קצר מאוד. הוא מעט שמן ומנגד, פירוש המילה קצרצר הו

 

 תראחהך שימוש במילה תו יםמילאת אחת הפרשו  .4

ין שתי המילים תוך שאתה מבטאים קשר במרבות תוכלו לנסח את המשפט הפעמים 

ל המילה האחת את עצמכם מה הפירוש ששאלו ת את אחת מהן באמצעות האחרת.

כך התשובה לשאלה תהיה המשפט  שאלה זאת תוך שימוש במילה השנייהותענו על 

    המקשר בו אנו חפצים.

 :דוגמאות
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  דעה :פלורליסט 

  ?המילה פלורליסט פירושמה  :הלאש

  דעה. מכבד הרבהה א אדםופלורליסט ה :תשובה

  סומקול: נוצה 

 ?נוצה פירוש המילהמה  :שאלה

 .עתיק (עט)נוצה היא קולמוס  :תשובה

 

 "מטרה"השימוש במילה כיחות ש .5

שהמילה מטרה תסייע לכם לנסח משפט מקשר בין שתי המילים הסבירות כי זכרו 

 המודגשות היא גבוהה ביחס לשאר המילים בשפה העברית. 

 :דוגמאות

  בע  ר  : לאכול 

 .בע  ר  ה להפסיק את הבמטרלאכול  :משפט

  גשם: מטרייה 

 המטרה של המטרייה היא למנוע מיוסי להירטב מהגשם :משפט

 דף:  מחדד 

 על דףשל מחדד היא לעזור לעפרון לכתוב  המטרה :משפט

 

 ?מי פעולה מתבצעת ומי מבצע את הפעולהעל  .6

הפעולה המתוארת מבוצעת ותוך  על מיתתקלו במילה מודגש שהיא פועל בדקו אם 

  ."?ועל מי מי"דהיינו בדקו  הוא המבצע את הפעולה מיכדי כך בדקו 

 :דוגמאות

  מתלבש: בגד 

 ,על עצמולובש בגד  ומתלבש פירוש :משפט

   – זאתלעומת ו

 הלביש: בגד 

 .(א על עצמולו) על מישהו אחרו שם בגד הלביש פירוש :משפט

   שלם: ר ב  ש 

 , פסיק להיות שלםהל למשהו אחרר פירושו גרם ב  ש   :משפט

  –זאת ומת ולע

 שלם: נשבר 
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 .להיות שלם בעצמוהפסיק נשבר פירושו  :משפט

 :טיפ

ללא  ועל פעיל תסייע לכם לפסול תשובהפועל סביל לבין פהבחנה בין לעתים 

 כלל וכלל.  שפט מקשרצורך ליצור מ

 

 תשתמשו במילה צריךאל  .7

 צריך היא בחזקת מלכודת ולכן הימנעו ככל שתוכלו להשתמש בה. המילה 

 

 ו הזמןפעלים באותו הגוף ובאותשני  .8

צמד המילים המודגשות יכלול שני פעלים באותו הגוף ובאותו הזמן דוגמת אם 

במקרה סביר כי אחת מהן היא חיזוק או הקצנה של האחרת.  רג  ס  : ק ר  ט  המילים 

 טרק פירושו סגר בעוצמה. : ל"הנ

 

 מתווכתמילה  .9

שתתקשו למצוא קשר ישיר בין שתי מילים ותוכלו לעשות כן באמצעות מילה ייתכן 

 מתווכת. 

 :דוגמה

  יבש : מגבת

 כדי שאהיה יבש. מיםהמגבת מורידה ממני את ה :משפט

 :טיפ

במשפט המקשר בין המילים המודגשות  לא תהיה זהה בהכרחמתווכת ההמילה 

הבנתנו כי קיימת מילה מתווכת עתים ל ובמשפט המקשר בין התשובה הנכונה.

  תסייע לנו לפתור את התרגיל נכון.

  

 

 :לסיום

 ת,ון האנלוגיומאחלים לכם הצלחה מרובה בפתראנו 

 את אוצר המילים שלכם בשפה העבריתלהעשיר  ון תוכלורתומזכירים כי בעת הפ

   של מילים "יבש"תוך עניין רב יחסית ללימוד 
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