חידון לחג השבועות
חג השבועות ומנהגיו
 .1למה חג השבועות נקרא כך?
א .צורת רבים של שבּועָ ה – על שם שבועת הברית במעמד הר סיני
ב .מן המילה שָ בָ ע בשינוי לשי"ן ימנית ,בשל מאכלי הגבינה המשביעים של החג
ג .צורת רבים של שָ בּועַ – על שם שבעת השבועות של ספירת העומר
ד .מילה אכדית שפירושה 'ביכורים'
 .2מכירים את המנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועות? השאלה אם תכירו את שמות מאכלי
החלב! איזו רשימה מרשימת המאכלים הבאים יכולה להיות חלבית כולה?
אִׁ .שירֹובִׁ ,חמצָ ה ,מּופִׁ ינִׁים
ב .לֻבנָןִׁ ,מק ָפא ,טֻ ָגנִׁים
יתּיֹות
גַ .רפ ֶרפֶת ,קצִׁ יף ,חֲ בִׁ ִׁ
ד .שלֹובִׁ ית ,כרּוכִׁ ית ,אֲ פִׁ יפִׁ ּיֹות
 .3חג השבועות הוא אחד משלושת הרגלים .אבל מה המשמעות המקורית של המילה רגל
בצירוף זה?
א .פעם
ב .צעדה
ג .תחיגה
ד .תפילה שחוזרת על עצמה
 .4שבועות הוא כמובן גם "חג המים" .אספנו כמה עובדות על המילה מים .איזו עובדה אינה
נכונה?
א .למילה מים יש שתי צורות נסמך :מֵ י־ ,מֵ ימֵ י־
ב .ככל הידוע אין קשר גיזרוני בין המילים מים ושמיים
ג .האות מ"ם נקראת על שם המים ,וצורתה הקדומה כצורת גלי מים
ד .את המילה מַ יִׁם אפשר לכתוב בכתיב מלא גם בשתי יו"דים :מיים.
 .5ואם כבר מים ,מה משמעות הביטוי 'יצק מים על ידיו'?
א .היה תלמיד נאמן שלו
ב .הרגיע ויכוח שהתלהט עם יריבו
ג .הקים בניין על יסודות רעועים באמצעותו
ד .עזר לאדם שהיה על פי תהום
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חג הביכורים ,חג הקציר
 .6מהי בּכּו ָרה?
ָאקה) צעירה
א .גמלה (נ ָ
ב .תאנה עסיסית שהקדימה להבשיל
ג .עונת הבאת הביכורים למקדש
ד .כינוי להעדפת ההורים את בנם הבכור על פני הצעיר
 .7אבוי! לסלסילת המילים הנרדפות ל'טנא' נשתרבבה מילה שאינה שייכת .מהי?
א .כַל ָכלָה
ב .כפִׁ יפָה
גֻ .קפָה
דֶ .קלֶס
" .8מֵ הָ חֵ ל חֶ ְרמֵ ׁש בַּ ָקמָ ה" לא ,זה לא צופן סודי .מה זה ָקמָ ה?
א .שיבולים זקופות קומה לפני הקציר
ב .כינוי לתבואה שצומחת לראשונה בשדה חדש
ג .כינוי לתקופת הקציר כולה
ד .סוג של שקמה
" .9מלאו אסמינו בר – "...באיזה ביטוי 'בר' פירושו תבואה?
א.
ב.
ג.
ד.

בר לבב
צמח בר
לשבור בר
בר סמכא

ָ .10קציר ,בָ ציר ,מָ סיק ,גָדיד ,אֲ ריָה הן פעולות אסיף וקטיף המיוחדות לצמחים מסוימים .באילו
צמחים נעשות הפעולות גָדיד ,אֲ ריָה?
א .גדיד – הדרים; ארייה – מה שגדל על שיח ולא על עץ
ב .גדיד – תמרים; ארייה – תאנים
ג .גדיד – תאנים; ארייה – ענבים
ד .ארייה היא בכלל דמות ממשחקי הכס
 .11מהו עמיר בתנ"ך?
א .צמרת האילן
ב .מילה נרדפת לעומר
ג .פעולת איסוף העומרים
ד .שם פרטי
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 .12הינה ביטוי שיש לו כמה גרסאות ,אך רק אחת מהבאות נכונה .מהי?
א.
ב.
ג.
ד.

לבור את המוץ מהתבן
לבור את המוץ מהקוץ
לבור את הבר מן התבואה
לבור את הבר מן התבן

 .13איזו מילה יוצאת דופן מבחינה דקדוקית?
א .תבואה
ב .שיבולת
ג .כוסמת
ד .שעורה

מגילת רות
 .14אנא התרכזו :רות ממגילת רות הייתה אשתו של מחלון שהיה הבן של נעמי .על פי לשון
המקרא ,מה הייתה נעמי לרות?
א .חמה
ב .חמות
ג .חותנת
ד .מחותנת
 .15איזה צירוף מן הבאים הגיע אלינו ממגילת רות?
א .רות סוף
ב .פלוני אלמוני
ג .בחצי גורן
ד .הגדיש את הסאה
 .16בסיפור המגילה ,רות ובועז נפגשו בגורן .מהי ישיבה בחצי גורן?
א .ישיבה בשורות הולכות ומצטמצמות
ב .ישיבה בצורה מדורגת
ג .ישיבה במעגל
ד .ישיבה בחצי מעגל
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חג מתן תורה
 .17עשרת הדיברות – מהי צורת היחיד של דבְ רֹות?
אִׁ .דבֵ ר
בִׁ .דבָ ר
גִׁ .דב ָרה
דִׁ .דבֶ ֶרת
" .18מתן תורה" – איזו מן המילים הבאות אינה נרדפת ל"מתן"?
א .זֶבֶ ד
ב .שַ י
ג .ש ֵאת
ד .דֹורֹון
 .19בליל חג שבועות נוהגים להתכנס ללימוד עד אור הבוקר הקרוי "תיקון ליל שבועות" – מה
המשמעות של 'תיקון' בצירוף זה?
א .ריפוי של דבר פגום והחזרתו לקדמותו
ב .תקנה שתיקנו חכמים
ג .ריענון התורה בזיכרון ,בדומה להתקנה של תוכנה במחשב
ד .הצורה המקורית היא ִׁתכּון בכ"ף – מלשון יציקת תוכן
 .20מה הפירוש המילולי של הביטוי "כפה עליהם הר כגיגית" הקשור למתן תורה?
א .הכריח אותם להיכנס לגיגית שצורתה צורת הר
ב .הפך עליהם את ההר כמו שהופכים גיגית על מישהו
ג .קשר אותם זה לזה ושם אותם בערמה בתוך גיגית
ד .ציווה עליהם להתכופף ולהשתחוות לפני ההר כמו גיגית
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