חידון ידע בלשון העברית
לפניכם משחק  -חידון יידע .עליכם לבחור את הפירוש המתאים למילה/ביטוי המוצג ,מבין האפשרויות
המוצעות .לאחר שסימנתם לכם את התשובות ,סיפרו את הניקוד ,ובדקו האם אתם צריכים לגשת מיד
לשיעורים באולפן הסמוך למקום מגוריכם ,להגיש מועמדות למשרה בכירה באקדמיה ללשון עברית ,או
לזכות בתואר  -ממשיך דרכו של אליעזר בן יהודה! קדימה  -צאו לדרך!
(1

אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו
 .1אדם לוקח לקברו את מה שהוא חלם עליו תמיד
 .2האדם יוצא מעולם כשהוא שמח שהוא השיג חלק ממטרותיו
 .3שאיפות האדם עולות תמיד על מה שהוא יכול להשיג בחייו
 .4אדם לא יוצא מהעולם עד שהוא השיג את כל מטרותיו

(2

בור סוד שאינו מאבד טיפה
 .1כינוי לאדם בעל זכרון פנומנאלי ,שאינו שוכח דבר
 .2בור סוד שנמצא תמיד במדבריות ליד נווה מדבר ולכן המים בו תמיד קיימים
 .3כינוי לאדם שאינו מאבד אף פעם את חפציו
 .4כינוי לאדם ששומר את סודותיהם של אחרים

(3

ּות ִקילִין
ָט ִבין ְ
 .1דבר שהוא טוב ותקין
 .2כינוי לחפצים טובים
 .3שווה בשווה
 .4כסף שמשולם במלואו ,על פי משקלו המלא והאמיתי

(4

זרה חול בעיניים
 .1לקח חופן חול וזרק על עיניו של חברו
 .2שם מלח על הפצעים
 .3הטעה בכוונה
 .4התעלם מהמציאות

(5

הא ותו לא
 .1זה ולא יותר
 .2את זה לא
 .3לעולם לא
 .4אף פעם לא

(6

ייקוב הדין את ההר
 .1ניצחון של הסנגור על הקטגור
 .2עשיית דין בלי חמלה ובלי משוא פנים.
 .3ניצחון של הקטגור על הסניגור
 .4משפט חקלאי הבא לבטא אזור לא טוב לזריעה

(7

בין כסה לעשור
 .1עשרת הימים שבין ראש השנה )א' בתשרי( לבין יום כיפור )י' בתשרי(
 .2כינוי לראש חודש
 .3כינוי לימים האחרונים בכל חודש
 .4הימים שבין צום י"ז בתמוז לצום ט' באב

(8

המוציא מחברו עליו הראיה
 .1התובע דבר מה מחברו ,חייב להשיב לו אותו בחזרה
 .2התובע דבר מה מחברו ,צריך הוכחה למעשהו
 .3התובע דבר מה מחברו ,חייב להתנצל על מעשהו
 .4התובע דבר מה מחברו ,עליו מוטלת הוכחת טענתו

(9

קורט
 .1כמות קטנה של משהו
 .2קילו

 .3כל משקל שהוא גדול מקילו
 .4אדם קורקטי
(10

ברחל בתך הקטנה
 .1היזהר שלא יתרחש אצלך סיפור רחל ולאה!
 .2סיפור חייך מזכיר את סיפור רחל אימנו
 .3תשבע לי בבתך הקטנה
 .4להסביר למישהו משהו באופן ברור שלא ישאיר ספקות

(11

קֹוצֵץ ּבן קֹוצֵץ
 .1כלי לקיצוץ בשר עדין מאד
 .2צדיק בן צדיק
 .3רשע בן רשע
 .4גנן בן גנן

(12

ְחּצֵץ
לַ
 .1לירות חצים
 .2לחצרץ בחצוצרה
 .3לחצוץ דפים
 .4לחצות חצי חצי

(13

תקריש
 .1שמפו לשיער
 .2מרכך לשיער
 .3ג'לי מיוחד שמתקשה על עוגה
 .4ג'ל לשיער

(14

ציימנות
 .1חלמנות
 .2צרידות
 .3אנורקסיה
 .4בולמיה

(15

נעימון
 .1אדם שעושה 'נעים' לבעלי חיים
 .2מכשיר מסאג'
 .3אדם נעים לסביבה
 .4רינגטון

(16

ְעש
ִמר ָ
 .1סנסציה
 .2מקום שמועד לרעשים
 .3רעשן של פורים
 .4כלי נגינה בשיעורי ריתמיקה בגן ילדים

(17

ַמ ְצ ֵּב ַע
 .1האצבע שאיתה מצביעים
 .2האצבעון ששמים על האצבע בזמן תפירה
 .3לורד/טוש
 .4העט עימו מצביע/ה המורה על הלוח

(18

הדום
 .1שרפרף
 .2שולחן
 .3כיסא
 .4מיטה

התשובות:
(1

אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו
תשובה מס'  .3שאיפות האדם עולות תמיד על מה שהוא יכול להשיג בחייו.
המקור :קוהלת רבה פרשה א'.

(2

בור סוד שאינו מאבד טיפה
תשובה מס'  .1כינוי לאדם בעל זיכרון פנומנלי ,שאינו שוכח דבר.
בור סוד הוא בור מים שכל דפנותיו סּודֹות )מסוידות( ,ולכן אין הוא מאבד אף טיפה של מים.
המקור :על פי פרקי אבות ,ב ח

(3

ּות ִקילִין
ָ .3טבִין ְ
תשובה מס'  .4כסף שמשולם במלואו ,על פי משקלו המלא והאמיתי .מארמית :טובים ושקולים
)דינרים במשקל המלא(.
המקור :תלמוד בבלי" :רב אוזיף דינרי מברתיה דרבי חייא לסוף אייקור דינרי אתא לקמיה דרבי
חייא אמר לו :זיל שלים לה טבין ותקילין" )מסכת בבא מציעא ,דף מ"ד ,עמוד ב'(

(4

זרה חול בעיניים
תשובה מס'  .3הטעה בכוונה.

(5

הא ותו לא
תשובה מס' " .1הא מה מעלה ותו לא"
המקור :תלמוד בבלי ,מסכת יומא ,דף מ"ד ,עמוד א'.

(6

ייקוב הדין את ההר
תשובה מס'  .2עשיית דין בלי חמלה ובלי משוא פנים.
אֹוהב ׁשָלֹום וְרֹודֵף ׁשָלֹום
@הרון ֵ
אֹומר ,יִּקוב ַהּדִין ֶאת ָה ָהרֲ ,אבָל ֲ
המקור :וְכֵן מׁשֶה ָהיָה ֵ
ְה ְדרִין ,ו(.
ַחבֵרֹו ) ַסנ ֶ
ּומׂשִים ׁשָלֹום ּבֵין Aדָם ל ֲ
ֵ

(7

בין כסה לעשור
תשובה מס'  .1עשרת הימים שבין ראש השנה )א' בתשרי( לבין יום כיפור )י' בתשרי(.
ֶסה לְיֹום ַחּגֵנּו" )תהילים פ"א(
המקורִּ " .1 :ת ְקעּו בַחֹדֶׁש ׁשֹופָר ַּבּכ ֶ
ּׁש ִביעִי ַהּזֶה יֹום ַה ִּכ ֻּפרִים הּוא" )ויקרא כ"ג(
ְ @".2ך ֶּבעָׂשֹור לַחֹדֶׁש ַה ְ

(8

המוציא מחברו עליו הראיה
תשובה מס'  .4התובע דבר מה מחברו ,עליו מוטלת הוכחת טענתו
המקור :משנה ,ב"ב טו ,בכורות ב ועוד

(9

קורט
תשובה מס'  .1כמות קטנה של משהו.

(10

ברחל בתך הקטנה
תשובה מס'  .4להסביר למישהו משהו באופן ברור שלא ישאיר ספקות
ּקְטּנָה"
ָחל ּבִּתְ ָך ַה ַ
ּיאמר ֶא ֱע ָב ְד ָך ׁשֶבַע ׁשָנִים ּבְר ֵ
ָחל וַ ֶ
המקור" :וַּיֶ ֱא ַהב יַעֲקב ֶאת ר ֵ
ִס ִקי
ַּמָאיםְ ,לפִי ָכ ְך ֲאנִי ְמ ָברֵר ע ְ
קֹומ ָך ר ִ
ׁשֶאנִי יֹו ֵד ַעׁ ,שֶ@נְׁשֵי ְמ ְ
)ּבְרֵאׁשִית כט,יח( ּ -בִׁשְבִיל ֲ
ּוׁשְמּה
ָ
@חרֶת ִמן ַהּׁשּוק
ָחל וְלא ּבְלֵAהּ ,בִּתְ ָך ׁ -שֶּלא ָּת ִביא ֶ
ָחל ּ -בְר ֵ
עִּמְ ָךֶ :א ֱע ָב ְד ָךּ...בְר ֵ
ׁשְמֹותן זֹו ּבְזֹו )ּבְרֵאׁשִית רַּבָה ,ע(.
ָ
ַּתחלִיף
ּקְטּנָה ׁ -שֶּלא ְ
ָחלַ ,ה ַ
רֵ

(11

קֹוצֵץ ּבֶן קֹוצֵץ
תשובה מס'  .3רשע בן רשע
המקור :מדובר על המן בן המדתא ,מתוך הפיוט לפורים " אץ קוצץ בן קוצץ" לרבי אלעזר
הקליר

(12

ְחּצֵץ
לַ
תשובה מס'  .1לירות חצים
המקור :המקור :מתוך הפיוט לפורים "אץ קוצץ בן קוצץ" לרבי אלעזר הקליר.

(13

תקריש
תשובה מס'  .4ג'ל לשיער

(14

ציימנות
תשובה מס'  .3אנורקסיה

(15

נעימון
תשובה מס'  .4רינגטון

(16

ְעש
ִמר ָ
תשובה מס'  .1סנסציה

(17

ַמ ְצ ֵּב ַע
תשובה מס'  .3לורד/טוש

(18

הדום
תשובה מס'  .1שרפרף

