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חידון לסוכות 

סוכות 

ך נגזרו מן השורש סכ"ך. . 1 ה וְסכָּ מן השורש סכ"ך. מהי?היא אחת  רקהמילים הבאות  מןֻסכָּ

 ך ס  מּו .א

ת .ב ַמְסכֵּ

ה  .ג כ  ַמסֵּ

ן  .ד  ִמְסכֵּ

ישב בסוכה בתנ"ך? לא. מי 2

 המקֶנה של יעקב  .א

 ארון הברית  .ב

אחאב מלך ישראל  .ג

 יונה הנביא  .ד

ה המילה . 3 – העברית של היא החלופה סֹוֵככָּ

 גזיבו  .א

 מרקיזה  .ב

 פרגולה  .ג

מילה ישנה למצנח  .ד

 נכון? אינו. בסוכה מארחים אושפיזין. איזה משפט 4

( פונדק, מלון)= המילה אושפיזין התגלגלה מן המילה הארמית אושפיזא  .א

מלון, אכסניה( = ) hospitiumהמילה אושפיזין קשורה למילה הלטינית  .ב

אכדית  –מלשון שמית קדומה לפי דעה אחרת אושפיזין היא מילה  .ג

 אושפיזין בהשראת המילה  בעברית החדשה נוצרה ז  ּוּפְש ִא  המילה  .ד

איזה פועל אינו נרדף לפועל לקשט? . את הסוכה נוהגים לקשט  .5

ת אֹונְ הַ לְ  .א

 ר טֵּ עַ לְ  .ב

 ר יֵּ כַ לְ  .ג

 ת ֹו ּפיַ לְ  .ד

..." ותלה בה אגוזים שקדים אפרסקים ורמוניםבתיאור קישוט הסוכה בתלמוד נאמר: " .6

משבעת המינים:  הואאיזה מהם 

 אגוזים  .א

 שקדים .ב

אפרסקים  .ג

 רימונים  .ד
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–. בחג הסוכות מקשטים את הסוכה ב7

 ַשְרְשרֹות .א

אֹות .ב  ַשְרְשר 

שתי התשובות נכונות  .ג

? הפועל לפרוש בהקשר זהמה משמעו של  – )מן התפילה(  "ופרוש עלינו סוכת שלומך" .8

ולכסות   לשטוח .א

 לבנות להקים ו .ב

 ק לֵּ לחַ לפזר ו .ג

 ולחבוש לעטוף   .ד

חג האסיף 

ֶדה: "חג האסיףגם  הואסוכות חג . 9 ה ְבׇאְסְפָך ֶאת ַמֲעֶשיָך ִמן ַהשָּ נָּ ִסף ְבֵצאת ַהשָּ אָּ איזו מן  ".ְוַחג הָּ

ִסיף אינה  ?מציינת פעולה חקלאית או עונה חקלאיתהמילים הבאות במשקל המילה אָּ

 יד ִד ג   .א

ִדיש  .ב  ג 

ִקיש  .ג ל 

ִדיר  .ד  ע 

? יצרו שמן זית בימי קדםבמה י. 10

באבני רחיים  .א

 באובניים  .ב

 בבית בד  .ג

 בגת .ד

ְרְנָך ּוִמִיְקֶבָך". 11 ְסְפָך ִמגָּ מה צורת הרבים של גורן? – "ַחג ַהֻסכֹּת ַתֲעֶשה ְלָך ִשְבַעת יִָּמים ְבאָּ

ְרִנים .א )גורנים(  ג 

ִנים .ב  )גרנים(  ְגר 

ְרנֹות .ג )גורנות(  ג 

נֹות .ד  )גרנות(  ְגר 

חגים ורגלים 

ַמְחתָּ ְבַחֶגָך". 12 ה? חָּ ְמ ִש איזו מילה אינה נרדפת למילה  – "ְושָּ

יד  .א  אֵּ

 ִגיל  .ב

ה  .ג  ִדיצ 

ׂשֹוׂש .ד מ 
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איך נכון לומר? . 13

 שלוש רגלים .א

 שלושה רגלים  .ב

שתי הדרכים נכונות  .ג

 . איך נכון לומר? 14

ג ְחגֹּ , נַ ֲחַגְגֶתם, ַלְחגֹּג .א

חֹּג .ב חֹּג ַחגֶֹּתם, ל   , נ 

כל הצורות נכונות  .ג

ד במשמעות 'זמן', יום  עֵ ומועד ונופל". מה השורש של המילה מֹואל כתב "שירי חג ימאיר אר .15

חג'?

 מעד .א

יעד )ועד( .ב

 עוד  .ג

 עדד .ד

ארבעת המינים 

אינו נכון?איזה מן המשפטים על הדס  – ֲהַדס .16

 כלל בתנ"ך בשם הצמח הדס לא נזכר  .א

 בתנ"ך הדס לא נזכר בהקשר של ארבעת המינים  .ב

ה לא ברור אם יש קשר בין הדס ובין השם הפרטי   .ג ֲהַדס 

ב .17 ?נכון אינו לולב על המשפטים מן איזה – לּולָּ

ב, וצורתה המקורית ַלְבַלב  •  המילה לולב קשורה ללֵּ
 בלבד  דקל עץ של צעיר ענף הוא לולב •

ִבים יש גם מסורת לּוַלִבים )בדגש(  • לצד צורת הרבים לּול 

ב( משמש בימינו במשמעות בורג  •  לולב )בניקוד לֹול 

ה18 בָּ מה צורת הרבים של ערבה?  – . ֲערָּ

ִבים  .א  ֲער 

בֹות  .ב  ֲער 

שתי הצורות נכונות  .ג

ר?"איזו מילה אינה מן השורש הד –נמנה "פרי עץ הדר" בתנ"ך  . בארבעת המינים 19

ַדְרת  פני זקן  .א ְוה 

 ִהדּור מצווה  .ב

 ַהְדַרת פנים  .ג

ַרת נשים  .ד  ַהד 
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רֹּגנגזר  אתרוג מן השם . 20 איזה שם צבע לא נגזר משם של צמח? . צהבהב־ירקרק() שם הצבע תָּ

 דרֹּ ו   .א

גֹּ  .ב  ל ס 

 זפֹּ ת   .ג

םתֹּ כ   .ד

מקורות שונים. איזה מקור אינו נכון?הגיעו מ בלשוננושמות פירות ההדר . 21

 מפרסית ללשון חז"ל ג נשאל רֹוְת השם אֶ  .א

 תפוח זהב  –ז נוצר מראשי תיבות ּוּפהשם תַ  .ב

באנגלית  grapefruit כגון  ,השם העממי בלשונות אירופה  לפיית ניתן לִ ֹוכְש השם אֶ  .ג

 סינית בהשם לימון מקורו  .ד

. מדוע?מכונה 'ִאתרּוג'  ביקורתשמירה על נבחר ציבור מפני  .22

 על שום קליפתו העבה של האתרוג, שאיננה נקלפת בקלות .א

 על שום ההקפדה היתרה על שלמות האתרוג בימי חג הסוכות  .ב

המיוחסות לאתרוג כמגן על הנושא אותו מכל רע על שום הסגולות  .ג

הקהל, קהלת, שמיני עצרת 

מה ההסבר לשם?  – . טקס הסיום של שנת השמיטה מתקיים בחג הסוכות ונקרא ַהְקֵהל 23

 קוראים בטקס את מגילת קהלת  .א

כֹות'לפי הפסוק  .ב ה, ְבַחג ַהסֻּ ד ְשַנת ַהְשִמט  ל... ְבמֹּעֵּ ע   ֶאת  ַהְקהֵּ )דברים(  'םה 

 כי שנת השמיטה נועדה להקל על הקרקעות  .ג

ם רִֹּאים ֶאת ַהּקֹוֹלת ְוכ  '  – לזכר מעמד הר סיני .ד ע   )שמות( 'ל ה 

ן ְוֵעת ְלכָּ : נאמר ת קהלת. במגיל24 ִיםַלכֹּל ְזמָּ מָּ מּות ,ל ֵחֶפץ ַתַחת ַהשָּ ֶלֶדת ְוֵעת לָּ ַטַעת   ,ֵעת לָּ ֵעת לָּ

טּועַ  –וֵעת  ֵעת ַלֲהרֹוג, ְוֵעת ַלֲעקֹור נָּ

 ב הֹּ א  לֶ  .א

 ְלַהִציל  .ב

ַלֲחבֹוק  .ג

 ִלְרּפֹוא  .ד

קהלת?   ממגילת אינואיזה מן הפתגמים הבאים . 52

כֹול ְוש   .א ר נ מּות תֹו כִ א  ח   י מ 

יו בְ  .ב ינ  ם עֵּ כ  ֹּאשֹו ְוַהכְ ֶהח  ך חֹּשֶ ִסיל בַ ר  ך הֹולֵּ

ִלים  ל ַהנְ כ   .ג א ם ְוַהי  הְֹּלִכים ֶאל ַהי  ח  לֵּ יֶננּו מ   ם אֵּ

י ַהמ  ּפְ  ח ַלְחְמָך ַעללַ שַ  .ד ֶאנּו ִמים ִת ְברֹּב ַהי   ִים ִכינֵּ ְמצ 



5

המילים מופיעות במגילת קהלת. איזו מהן מופיעה גם במקומות אחרים בתנ"ך?ארבע . 26

 ן רֹוְת יִ  .א

( רוח)ת עּוְר  .ב

 ֶהֶבל  .ג

 ִסְכלּות  .ד

? 'עצרת'למילה  אין. אחרי סוכות חוגגים את שמיני עצרת. איזו משמעות  72

 אספה  .א

 מעצר .ב

 חג שבועות  .ג

רצף מספרים מכפלת  .ד

. בשמיני עצרת מפסיקים לומר "מוריד הטל" בתפילות. מה צורת הרבים של המילה טל?  28

 ַטִלים  .א

ִלים  .ב  ְטל 

אין למילה צורת רבים .ג

מטר?וגשם  המילים הגשם. מה היחס הנכון בין. בשמיני עצרת מתפללים את תפילת 29

 מלשון חז"ל  'מטר, המילה 'מן התנ"ך 'גשםהמילה ' .א

גשם חזק במיוחד  מציינת 'מטר , והמילה 'כלליהמונח היא ה 'גשםהמילה ' .ב

 ספרותית היא מילה   'מטר'ו  ,היא המילה הרגילה  'גשם'בימינו  .ג

 אין צורת רבים 'מטר 'ולמילה  , יש צורת רבים 'גשם'למילה  .ד

. משמיני עצרת מתחילים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם". איך הוגים את המילה 'משיב'? 30

 ַמִשיב .א

ִשיב .ב  מֵּ

שתי הצורות נכונות  .ג

בשמחת תורה מסיימים לקרוא את ספר דברים בקריאה 'חזק חזק ונתחזק'. מה צורת . 31

ההגייה הנכונה? 

 ק זַ ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתחַ  .א

 ק זֵּ ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתחַ  .ב

שתי הצורות נכונות  .ג


