
חידון בלשון לכבוד
יום הלשון העברית

א בטבת"כ
 ט"תשע



ל של "לדוא 10:00-ב 4/1/19את הפתרונות יש לשלוח  עד 
ברק-דיתשיטליה ר "ד

@gmail.com700talyabar
תו חנייה למכללה או תו לקנייה  –שלושת הפותרים הראשונים יזכו בפרס 

.בחנות המכללה 



מצאו בעשר השקופיות שלהלן את 
,  ניקוד(מתחומי הלשון השונים * הטעויות

נסו לנסחן  ). פיסוק, ניסוח, תחביר, כתיב
.  במונחים לשוניים ולהציע תיקונים

. במספר שקופיות יש יותר מטעות אחת*
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 ,  לדוגמאשל קורות חיים עיצובים 
.חינם – Onlineח "יצירת קו

 עכשיו ותן לנו לבנות עבורך  כנס 
 ובמקצועיותקורות החיים שלך במהירות את 
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)תרגום(יהונתן גפן / ִסָּגִלּיֹות
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ַּגִּלי ִמי ׁשֹוֵלַח  , ַיְלֹּדֶנתִמי ֶזה ּכֹוֵתב ָל 

. ֵזר ְּפָרִחים ֶסגֹול ְּכְׁשָהָאִביב ּפֹוֵרחַ 

ִמי ַּבְּתִׁשיִעי ְּבָּכל נֹוֶבְמֶּבר  

, ְּבִלי ֵׁשם אֹו ֶרֶמז, ְּבִלי ְּבָרָכה

.  ְּבֵזר ָקׁשּור ְּבֶסֶרט ִסָּגִלּיֹותׁשֹוֵלַח ָל 
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להשתעשע במטבע
המבוססים על מטבעות  " ביטויים"לפניכם 

אך במקום המילים המקוריות באות   –לשון 
מחשיך  "למשל , מילים הפוכות או מנוגדות

החליפו את  ". מאיר פנים"במקום " אחור
.את מטבעות הלשוןּוִמצאו המילים בניגודיהן 



 

ַמְׂשֵטָמה רֹוָאה. 1
נשות חזיתנו. 2
לקיחה בריש ְּגלי. 3
התקבעה ערנותו. 4
שלף זנבו מהקודש. 5
נזרע בזקנתו. 6
כסילות לפני חיבוק ידיים. 7
נתן חלק ְּבִׂשְטָנה. 8
בוא לְקרב. 9

איוולת מוות. 10



?מהי החלופה הלועזית. לפניכם עשרה תחדישים של האקדמיה

ַסֲהרֹון. 6ִטְפלּול                             . 1
ְּפִתיתֹוִנים. 7ְּכֵפָלה                              . 2
ַמְבֵחן. 8מבחן ִמּלּוי              /תרגיל. 3
ְסַגְלַּגל. 9ַׁשְדָלן                              . 4
ּגֹוָפן. 10עֹוְקָדן                             . 5



בקטע שלפניכם עליכם לזהות את עשר המילים שחידש אליעזר בן  
.היעזרו במילון בן יהודה. יהודה

ולפתע פנה  , אתמול ישבתי לי כדרכי במסעדה שבה אני רגיל לשבת
?  מכתב בשבילי. השאירו לך מכתב, אדוני: אליי המלצר באדיבות

.  ואכן הוא מיועד אליי, הסתכלתי על המען שהיה כתוב במעטפה
?  העירייה? אולי המשטרה. "חשבתי לעצמי" ?מעניין מי השולח"

"?אולי בעניין המנוי?אולי הסניף המקומי של המשרד שבו עבדתי



א

חידהבכתב ונחתום 
,מילים מבלבלות הןשלוש                              
.ובמשמעותן דומות הןבצלילן                              
בקול שופר או חצוצרההאחת                              
.בעיהמפני סכנה או מזהירה                              
השנייה מודיעה                               
,וחוקהאסור על  פי דין שהמעשה                              
.עליו צפוי לענישהוהעובר                              
,מאיימתהשלישית                              

.דורשת מאיתנולהימנע מפעולה                              


