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אנלוגיות

מבוא

כמה שאלות יש בפרק-

בכל פרק של חשיבה מילולית יש 6 שאלות אנלוגיות. 

זמן מומלץ לשאלה-

הזמן המומלץ לשאלה הוא עד 30 שניות. הזמן המומלץ לפתרון כל 6 השאלות הוא עד 3 

דקות. הזמן המוקצב לשאלה במבחן ממוחשב נע בין 2 ל-4 דקות. 

הוראות )כמו במבחן(:

בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצא את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, 

ובחר מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס 

שמצאת.

שים לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

זה נשמע מסובך, אבל בסך הכל מדובר בשאלות שמתעסקות בסמנטיקה )משמעות( של מילים 

ובקשר בין מילים. בסרט "כשתראי נמר בשלג" )מי שלא ראה, מומלץ בחום( של בניני )כן 

האיטלקי שזכה באוסקר על הסרט "החיים יפים" וקפץ על הכיסאות באולם( הוא משחק 

משורר. כשילדיו שואלים אותו, למה דווקא משורר, הוא מספר להם סיפור על טיול ביער 

כשהיה ילד עם אמא שלו. הוא מספר שבאיזשהו שלב עזב אותה ואת החברים שלה וטייל לבדו 

ואז בקרחת יער נחתה על כתפו ציפור צייצה לו ושרה ולאחר כמה רגעים נופפה בכנפיה ועפה. 

הוא היה כל כך נרגש, שרץ לספר לאמו. וכשסיפר לה היא ענתה ב-"יופי" לקוני )יבש(. ילדיו אז 

מאשימים את סבתא שלהם שלא הבינה ולא התייחסה, אבל בניני אומר להם שהאשמה הייתה 

בו. הוא לא הצליח למצוא את המילים הנכונות בכדי לתאר את החוויה המדהימה שעבר. ומאז 

החליט ללמוד על השפה ולחקור את המילה עד שיצליח תמיד למצוא את המילים הנכונות.

אתם אולי לא תהפכו למשוררים, אבל אם תבינו באמת מהי המשמעות של מילים, אולי 

תצליחו להיות יותר מובנים בחייכם ותצליחו להבהיר את עמדותיכם יותר נכון במאמרים 

ובמבחנים באוניברסיטה.

אז בואו נתחיל... 
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אנלוגיות באות לבדוק את היכולת להגדיר את היחס או הקשר בין שתי מילים. 

השאלות הן בדרגת קושי עולה. לרוב, 2 אנלוגיות הן פשוטות יותר )קשרים יותר מוכרים, 

מילים פשוטות(, 2 האנלוגיות הבאות יותר מורכבות )מכילות מילים פחות מוכרות או קשר 

מורכב(, וה-2 האחרונות ברמה קשה. 

כיצד פותרים אנלוגיות-

 למי שעדיין לא ראה, צפו בסרטוני אנלוגיות ב-

ניתן לדמות את התהליך לבחור )הקשר המקורי( ש-4 בחורות )התשובות( רוצות אותו.

תחילה הוא ינסח לעצמו את הקשר הרצוי.

אח"כ יבדוק מול הבחורות.

אם אף אחת לא רוצה, אז הקשר שניסח הוא ספציפי מידי ואז צריך לשנות את הקשר למשהו 

יותר כללי.

אם יותר מאחת רוצה, אז הקשר הוא כללי מידי ויש לשנות אותו לספציפי יותר.

אבל מה קורה אם הוא בכלל לא יודע לנסח קשר – אז שואלים את הבחורות ואז בודקים אם 

זה מתאים לבחור.

 

ובתרגום מעולם הדימויים לתכל'ס-

1. ננסח קשר בין שתי המילים המודגשות:

נגדיר את אחת המילים ואז נשתמש במילה האחרת כדי ליצור משפט  •

אם קשה להתחיל מהמילה הראשונה בצמד, ננסה להתחיל מהמילה השנייה  •

אם אנחנו לא בטוחים מה משמעות של מילה או ביטוי, ננסה להיעזר בשורש של   •

         המילה, או בהטיות שלה כדי להבין את הפירוש 

לרוב קל יותר להתחיל ליצור את הקשר מהפועל  •

נשים לב לסוגי הפעלים-   •

         -     מה המטרה של הפועל

         -     על מי מבוצע הפועל: האם זה פועל שעושים על מישהו אחר )להאכיל, לשסות(, 

               על עצמנו )להתעורר, לשבת(, מקבלים ממישהו )להתקבל, להימחק(, 

               או הדדי )התאבק, התכתב(

        -     הרבה פעמים ידיעת בנייני הפועל יכולה לעזור לנו כאן.

אם קשה ליצור קשר, ניתן לשחק קצת עם המילים )במקום לומר מיאן נאמר ממאן(.    •

         את אותו המשחק נעשה גם בתשובות

http://www.znk.cc/ezra/124http://www.znk.cc/ezra/125
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2. נבדוק באיזו תשובה הקשר שמצאנו מתאים:

נלביש את הקשר על כל תשובה. נבדוק את כל התשובות, כי לפעמים יהיו כמה תשובות    •

         שיכולות להתאים

במידה והתחלנו מהמילה השנייה בצמד, נבדוק גם את התשובות מהמילה השנייה   •

במידה ושינינו את אחת המילים בצמד, נעשה את אותו השינוי גם בתשובות   •

אם נותרו מספר תשובות שנשמעות מתאימות לקשר המקורי שמצאנו, נבדוק ברוורס-      •

         נמצא את הקשר בין המילים בתשובה, ואז נבדוק האם הוא מתאים לצמד המקורי

אם קשה לנסח קשר אז נבדוק האם המילים המודגשות הן סוג של דברים דומים או   •

         הפוכים. אז נוכל לבדוק את התשובות ולפסול

 

דוגמא לפתרון שאלה-

לרדוף : השיג -

)1( לנוס : ברח

)2( לאפות : אכל

)3( להתמקח : הוזיל 

)4( לנתץ : שבר

תשובה- 

נמצא את הקשר בין צמד המילים המקורי. 

נשים לב לסוג הפועל- לרדוף. זו פעולה שיש לה מטרה מסוימת, לנסות להשיג מישהו. לא כל 

מרדף מסתיים בזה שתופסים את מי שבורח, רק מרדף מוצלח. 

האנלוגיה הזו נחשבת למורכבת, מכיוון שקשה לנסח קשר בין שתי המילים, וזה משום 

שהמשקל כאן הוא בעייתי. לכן נשחק קצת עם אחת המילים. לדוגמא, במקום "לרדוף" 

נשתמש במילה "רדף". הקשר שנקבל הוא- 

אם הוא רדף והצליח, אז הוא השיג. 

דרך נוספת לשחק עם המילים היא יצירת קשר כזה- 

מכיוון שלמרדף יש מטרה מסוימת, ניתן לומר ש- 

המטרה של לרדוף היא להשיג. 
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את הקשר שמצאנו ננסה להציב על התשובות-

מכיוון ששינינו את המילה הראשונה מ-"לרדוף" ל-"רדף", גם את התשובות נשנה באותו אופן. 

תשובה -1 אם הוא נס והצליח, אז הוא ברח?

        לא. נס זה ברח. 

תשובה -2 אם הוא אפה והצליח, אז הוא אכל? 

        לא. אכל זה השתמש במשהו שמישהו אפה. 

תשובה -3 אם הוא התמקח והצליח, אז הוא הוזיל? 

         כן. זו התשובה הנכונה. )או לפי הקשר השני- המטרה של להתמקח היא להוזיל(. 

תשובה -4 אם הוא ניתץ והצליח, אז הוא שבר? 

         לא. ניתץ זה שבר )לרסיסים(. 
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דוגמאות לקשרים-

הסכמה : למאן-

נתחיל מהפועל. למאן זה לסרב. לסרב זה לא להסכים, לגרום לכך שאין הסכמה. 

לכן הקשר הוא:

למאן זה לגרום שלא תהיה הסכמה.

כבוי : הצית-

נתחיל מהפועל. הצית זה הדליק, הפך משהו לדולק. דולק זה ההפך מכבוי. ולכן הקשר הוא:

הצית זה עשה משהו לההפך מכבוי. 

מתכתב : מכתב- 

מתכתב זה פועל הדדי. ולכן הקשר הוא: 

מתכתב זה נותן ומקבל מכתבים. 

לשכור : רכש-

קשה ליצור משפט עם שתי המילים האלה. לכן נשחק איתן קצת. ניתן לשנות ל- לשכור : 

לרכוש. ואז הקשר הוא: 

לשכור זה לרכוש לזמן מסוים. 

הסכים : למאן- 

שוב, קשה ליצור משפט עם שתי המילים האלה, לכן נשחק איתן קצת. 

ניתן לשנות ל- להסכים : למאן. ואז הקשר הוא:

למאן זה לא להסכים. 

גלה אוזנו : יודע-

בכל סט של אנלוגיות יש שאלה אחת הכוללת ביטוי מסוים.   •

         ננסה להבין את הביטוי גם אם הוא לא מוכר לנו

לגלות את האוזן של מישהו זה לספר לו משהו, כמו לגלות סוד. ולכן זה להפוך אותו ליודע דבר. 

הקשר הוא:

גלה אוזנו של מישהו זה גרם למישהו הזה להיות יודע.  

למשות : מים-

היכרות עם קשרים נפוצים מועילה רבות!   •

זה קשר שהמרכז הארצי אוהב. למשות זה להוציא מהמים. הקשר הזה הופיע כבר מספר 

פעמים בדרכים שונות- לפלות זה להוציא כינים מהראש, לסקל זה להוציא אבנים מהשדה, 

להגיה זה להוציא טעויות מהטקסט, לרדות זה להוציא דבש מהכוורת... וכו... ועוד...
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עבודה עם התשובות-

במידה ואנו מתקשרים ליצור קשר בין המילים אנחנו יכולים להיעזר בתשובות- 

שימוש בהפכים-  •

         ריכוז : מהול -

        )1( חיסיון : סודי

        )2( חשיפה : מוצל

        )3( בליה : מהוה

        )4( דריכה : מעוך  

ניתן לראות שבין הצמד המקורי יש סוג של ניגוד. למהול משהו ולרכז משהו זה די ההפך. 

ולכן אנו מחפשים דברים שהם הפוכים. 

חיסיון וסודי הם דומים ולא הפוכים. בליה )שמשהו הופך לבלה, משומש( ומהוה )שאיבד את 

הצבע שלו( זה דומה ולא הפוך. דריכה ומעוך הם גם דברים דומים. אבל מוצל וחשיפה )לשמש( 

זה דברים הפוכים. לכן רק תשובה 2 היא סוג של הפוכים כמו הצמד המקורי. 

הקשר הוא מהול זה משהו שהריכוז שלו קטן יותר, כפי שמוצל זה משהו שהחשיפה שלו קטנה 

יותר. 
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תרגילים

הלאמה : פרטי  -. 1

  )1( השבחה : איכותי

  )2( האפלה : ידוע 

  )3( הנצחה : זכור

  )4( הכללה : כללי

נקפו ליבו : חרטה  -. 2

  )1( ניער חוצנו : אחריות 

  )2( השליך יהבו : ייאוש

  )3( הטיל חיתתו : פחד

  )4( הרים גבה : תהיה  

שיסה : תקף  -  . 3

  )1( הפיס : נרגע

  )2( חזה : התרחש

  )3( שינן : זכר

  )4( הילל : משובח 

מרדף : בורח -. 4

  )1( מבחן : בוחן

  )2( מדגם : דוגם

  )3( משאל : משיב

  )4( מטרד : מציק
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לסגור : נטרק - . 5

  )1( לסטור : הוכה

  )2( לרדוף : הושג

  )3( לגזור : נקרע

  )4( להשליך : הוטח 

"הרף!" : לחדול -. 6

  )1( "הס!" : לדבר

  )2( "גור!" : להיזהר

  )3( "טול!" : לתת

  )4( "דרוש!" : להתפשר
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פתרונות

123456שאלה

241342תשובה

1. )2( האפלה :ידוע

הלאמה זה הפיכת רכוש פרטי ללאומי, הפקעת רכוש.

לכן הקשר הוא- הלאמה זה הפיכה של משהו ללא פרטי. 

התשובה המתאימה היא תשובה -2 האפלה, שלא מפרטים פרטים על פרשה מסוימת כמו 

בבית משפט, הופכת משהו ללא ידוע. 

שימו לב- הקשר המקורי הוא סוג של דברים הפוכים- לאומי ופרטי. רק תשובה 2 היא סוג 

של הפכים- אפל או ידוע. שאר התשובות הן דברים דומים- משובח ואיכותי, להנציח ולזכור, 

להכליל וכללי. לכן רק תשובה 2 מתאימה. 

קשרים אחרים בשאלה- 

השבחה הופכת משהו ליותר איכותי.

הנצחה הופכת משהו לזכור. 

2. )4( הרים גבה : תהיה  

נקפו ליבו זה ביטוי של מישהו שחש חרטה. כמו נקיפות מצפון. 

לכן הקשר הוא- נקפו ליבו- הוא חש חרטה. 

התשובה המתאימה היא תשובה -4 הרים גבה- הוא חש תהיה. 

שאר התשובות- 

ניער חוצנו זה התנער מאחריות, סירב לקחת אחריות. 

השליך יהבו זה תלה את תקוותו במשהו. הוא לא חש ייאוש. 

הטיל חיתתו זה גרם למישהו אחר לפחד. 
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3. )1( הפיס : נרגע

שיסה זה גרם למישהו לתקוף. כמו לשסות כלבים בפורץ. 

ולכן הקשר הוא- אם הוא שיסה אותו, אז הוא תקף. 

התשובה המתאימה היא תשובה -1 כפי שאם הוא הפיס אותו אז הוא נרגע. 

כמה דברים קשים בשאלה- 

ראשית, אוצר המילים. המילה שיסה היא מילה שלא כולנו מכירים, ולכן צריך לנסות ולחפש 

מקום מוכר או שורש. כפי שציינו- לשסות כלבים. 

שנית- יצירת הקשר- שיסה אותו זה גרם לו לתקוף. 

ניתן לשנות את כל התשובות באותה הצורה. 

כך נקבל: 

שיסה : לתקוף 

הפיס : להירגע

חזה : להתרחש

שינן : לזכור

הילל : לשבח 

שלישית- יש לשים לב מי עושה פעולה למי. שיסה- הוא גרם לכך שמישהו אחר יתקוף. 

אם נתלבט בין מספר תשובות, ננסה לבדוק את הקשר שלהן, ולראות האם הוא מתאים לצמד 

המקורי. 

הקשרים הם-

הפיס )פייס, הרגיע(, הוא גרם לו להירגע. אם הוא הפיס אותו אז הוא נרגע. 

חזה זה חשב שמשהו יתרחש. )או אם הוא חזה וצדק, אז המשהו הזה התרחש(. 

אם הוא שינן והצליח, אז הוא זכר. 

)שימו לב, הוא בעצמו זכר, הוא לא גרם למישהו אחר לזכור(.  

הילל זה אמר שמשהו הוא משובח. 
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4. )3( משאל : משיב

יש לשים לב מי עושה את הפעולה למי. 

במרדף יש שני צדדים, מי שרודף ומי שבורח. 

ולכן הקשר הוא- מי שמבצעים עליו מרדף הוא בורח. 

התשובה המתאימה היא תשובה -3 מי שמבצעים עליו משאל הוא משיב. 

שאר הקשרים- 

מי שמבצע את הבוחן הוא בעצמו בוחן. )לא מי שמבצעים עליו את הבוחן(. 

מי שמבצע את המדגם הוא דוגם.

מציק הוא מישהו שיוצר מטרד. 

5.  )4( להשליך : הוטח

נטרק- כמו טריקת דלת או טריקת טלפון, זה נסגר בכוח. קצת קשה לנסח את הקשר בין לסגור 

ונטרק, זה משהו בסגנון- לסגור משהו בכוח הופך אותו למשהו שנטרק 

התשובה המתאימה היא תשובה -4 כפי שלהשליך משהו בכוח הופך אותו למשהו שהוטח.

משום שקשה לנסח את הקשר, ניתן לשחק קצת עם המילים. או שנשנה את לסגור ל-נסגר, ואז 

הקשר יהיה- נטרק זה נסגר בכוח, או שנשנה את נטרק ל-לטרוק, ואז הקשר יהיה לסגור בכוח 

זה לטרוק. 

את אותו השינוי נעשה גם בתשובות- 

 לסגור : לטרוק- 

  )1( לסטור : להכות

  )2( לרדוף : להשיג

  )3( לגזור : לקרוע

  )4( להשליך : להטיח
 

כעת הקשר שמתאים נמצא בתשובה -4 להשליך בכוח זה להטיח. 
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שאר הקשרים- 

לסטור זה להכות בצורה מסוימת )יש גם לבעוט, לתת אגרוף, לנגוח...(

המטרה של לרדוף היא להשיג מישהו, או לרדוף ולהצליח זה להשיג.

לגזור זה לקרוע )למרות שיש הבדל קל בין השניים...(

6. )2( "גור!" : להיזהר

המילה "הרף" היא הפסק, זה ציווי להפסיק עם משהו. כמו להרפות. )המילה מוכרת גם 

בצירוף "הרף עין"- שפירושו זמן קצר, והכוונה לזמן כמו מצמוץ, בו העין מרפה לרגע(. 

ולכן הקשר הוא- הרף אומרים למי שרוצים לגרום לו לחדול

התשובה המתאימה היא תשובה -2 גור אומרים למי שרוצים לגרום לו להיזהר )המילה גור 

מוכרת מהשיר עוף גוזל, שם כתוב- "אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך"- יעני, תיזהר(. 

שימוש בהפכים- ניתן לראות כי הקשר בין להרפות ולחדול הוא סוג של דומה, כפי שהקשר בין 

גור ולהיזהר הוא דומה. השאר הם הפוכים. 

שאר הקשרים-

הס אומרים למי שרוצים לגרום לו להפסיק לדבר. 

טול )קח( אומרים כשרוצים לתת למישהו משהו. )שימו לב- לא גורמים למישהו לתת, אם היה 

כתוב "טול!" ו-לקחת, זה היה מתאים(. 

דרוש אומרים למישהו כדי לגרום לו להפסיק להתפשר. 


