
 
 חידון לימי קורונה

 

להפגת המתח והבדידות בימים אלו הינה חידון המשלב שעשוע וידע בעברית שבמרכזו מגפת 

 הקורונה המנהלת את חיינו בימים אלו.

 

1. 19-COVID אומרים איך .החיים את לכולנו ששינה לווירוס שניתן הרשמי השם הוא 

 בעברית? וירוס

 ָנִגיף א.

 יףְנגִ  ב.

 חיידק ג.

 תקניות האפשרויות כל ד.

 

 "קורונה"? של העברי השם מהו .2

ת" א. רֶּ תֶּ  לכתר הדומה הנגיף צורת בגלל "כַּ

 ההתפרצות מקור בגלל הסיני" "הנגיף ב.

 הנגיף התפרצות של התוצאות בגלל "בידודון" ג.

 עברי שם קורונה לנגיף אין ד.

 

 דגש? בלי או בב' בדגש תיַדֵבק"? שמא תתנשק "אל או תיָדֵבק" שמא תתנשק "אל .3

 תיָדֵבק א.

ֵבק ב.  תידַּ

 וגם גם אפשר ג.

ֵבק, היא נקבה: ד.  תיָדֵבק אתה בזכר: תידַּ

 

 מהי? עברית! חלופה יש ניקה""פ למילה להירגע! אפשר .4

 לחצנות א.

ְבֵהָלה ב.  תַּ

 הדָ חָ פְ ִמ  ג.

 התחרדות ד.

 

 לזה: קוראים אנחנו היום "ֲאֵפר". לזה קראו התנ"ך בלשון .5

 חיסון א.

 ידיים לחיטוי נוזל ב.

 מסכה ג.

 מנגל ד.

 

 

 



 ִאְפחּות? מהו !לאפחת מוכרחים .6

 .מחיבור ההפוכה החשבון לפעולת לקרוא יש שבה התקנית הצורה א.

 .הנדבקים מספר את הפחיתל כדי מסוימת למחלה הבדיקות כמות הגדלת ב.

 קשה. מצב או אירוע של שליליות תוצאות ולמתן להפחית כדי שננקטות הפעולות כלל ג.

 הנגיפים כמות דילול או באלכוג'ל האלכוהול כמות דילול לדוגמה: כמות, של דילול ד.

 .בחיסון המוחלשים

 

 בעברית? ֶאְקְסּפֹוֶנְנִצָיאִלי אומרים איך בלשון: חשבון .7

 מעריכי א.

 ליניארי ב.

 בזקי ג.

 מדוד ד.

 

 שוטפים או ידיים רוחצים אומרים: איך אבל חשוב, זה כמה הדגיש כבר הממשלה ראש .8

 ידיים?

 .הגוף כל לשטיפת משמשת רחיצה שוטפים. הידיים את א.

 לגוף קשור שאינו אחר דבר לכל היא שטיפה רוחצים. הגוף( כל )ואת הידיים את ב.

 .וכו' רצפה מכוניות, כלים, – האדם

 .רחצה – סבון ללא שטיפה, – סבוןב ג.

 .וגם גם אפשר ד.

 

 בעברית? אסקפיזם אומרים איך קורונה.ה מענייני קצת שכחנ בוא ,רגע רגע .9

 תנּוצָ חּו א.

 תנּוחָ ְר ֹוב ב.

 תנּוטָ לְ מַּ  ג.

 תצּולְ ְח נֶּ  ד.

 

 בעברית? טישו אומרים איך טישו. הוא לבן זהב נפט, הוא שחור זהב .10

 ."מלמלית" הוא המגבון עשוי ממנוש הנייר סוג ;מגבון א.

 .מגבון( לחה: היא )וכאשר ממחטה ב.

 .מאח"ף תיבות בראשי או פעמית,־חד אף מטפחת ג.

 .טואלט נייר במקום תועלת, נייר ד.

 

 המילה? מקור מה אך כוהל. הוא בעברית אלכוהול וג'ל. אלכוהול של הלחם הוא אלכוג'ל .11

 ט.עכמ דבר בכל האלכוהול את לערבב ניתן שכן ,ו"מוהל" "כל" של הלחם הוא כוהל א.

 .כך נקרא זה חומר ולכן לשיכור, הלטינית המילה היא כוהל ב.

 .הערבית בשפה אלכוהול המילה מקור ג.

 .כוהל ומכאן: רב, בקהל או בקבוצות לרוב נעשית כוהליים משקאות שתיית ד.

 



 שפעת? המילה את חידש מי והמוכרת? הרגילה לשפעת מתגעגעים .12

 מחלה כשם בתנ"ך כבר מופיעה המילה א.

 ביאליק נחמן חיים ב.

 יהודה־בן אליעזר ג.

 האקדמיה של הרפואה ועדת ד.

 

 כל של משמעותו מה – (מזה זה לפחות מטרים שני במרחק )אבל ולנשום לנשוף ,לשאוף .13

 מהפעלים? אחד

 אוויר שאב – נשם הריאות; מן אוויר הוציא – נשף לריאות; אוויר שאב – שאף א.

 .אותו הוציא ואז לריאות

 .מהריאות אוויר הוציא – ונשם נשף לריאות; אוויר שאב – שאף ב.

 .בהקשר תלוי הוצאתו. או אוויר שאיבת לתיאור מהפעלים אחד בכל להשתמש אפשר ג.

 אוויר שאב – נשם לריאות; אוויר הכניס – נשף מהריאות; אוויר הוציא – שאף ד.

 .הוציא ואז לריאות

 

 בעברית: או בינג'! בבידוד? עושים מה  .14

 וצפייה( רצופה של )הלחם רצפייה א.

 אל־פסק צפיית ב.

 בצפיפות( צפייה )מן צפופה ג.

 רצף צפיית ד.

 

 בעברית? סולידריות אומרים איך משבר! בעת הישראלים על אין .15

 אחאות א.

 הואחו ב.

 הזדהות ג.

 זולתנות ד.

 

 ונההכו לא? קשה, קצת זה אבל המרפק. אל להשתעל יש הבריאות משרד הנחיות פי על .16

 לא? בעברית, שם לזה יש נו, המרפק, של "שחיה בית" – המרפק של הפנימי לחלק כנראה

 קפֵ ְר ימַּ נִ פְ  א.

 גומץ ב.

 מרפס ג.

 שקערורית ד.

 

 



 


