
    חידון לשון ליום העברית תשע"ט 

  

  . נרדמת באמצע שיעור לשון, ופתאום התעוררת מקול הצעקה של המורה, מה תעני למורה: 1

  ְיֵׁשָנהאני   –א. המורה, את מפריעה לי 

  אני יושנת   –ב. המורה, את מפריעה לי  

  ְיֵׁשָנה  הייתי   –ג. המורה, את מפריעה לי 

  הייתי יושנת   –ד. המורה, את מפריעה לי 

  

  איך תאמרו?   –  1לשון היא מורה מספר ל. המורה  2

  . א. המורה ללשון היא מורה מספר אחד 

  . ב. המורה ללשון היא המורה הראשונה

  . אחת  מספר מורה היא ללשון  המורהג. 

  . אן מורה נאמבר ו  יאד. המורה ללשון ה

  

  ? לומר . איך נכון 3

  . על אופניים חשמליים בדרך אל הבית ספר לרּכֹוב א. אני אוהב 

  . ב על אופניים חשמליות בדרך אל בית הספרב. אני אוהב לרּכֵ 

  . ספר  הבית אל בדרך  חשמליים  אופניים  על   לרֵּכב אוהב   אני.  ג

  . על אופניים חשמליים בדרך אל בית הספר לרּכֹוב . אני אוהב ד

  

 איך אני מרגיש?   – " עידנא דריתחאהמורה תפסה אותי "ב.  4

 . מאושר שמח ואף א.  

  . מזעם  רותח   כשאניב. 

 . הרהורים נוגים ועדינים  למצב ש בג.  

 . במים רותחיםבאמצע מקלחת ד.  

  

 ת לשיעור? לא הבאמה   –ב לֵ כְ ומַ  ְמִחיקֹון, ְדֵּגׁשַּדְפַּדף, מַ   ילקוטארזת ב  .5

 מרקר א. 

 טיפקס ב. 

 קלסר ג.  

 מהדק סיכות ד. 

  

  פיל, סוס, יונה וכבשה נכנסו לשיעור, איזה קול לא תשמעו במהלכו? . 6

 געייה א.  

 צהלה .  ב

  ה. המיג

  ר צּוצְ ד. חִ 

  



  לאיביזה, באיזה מטבע תשתמשו שם? נסעתם בקיץ . 7

 א. דולר ספרדי 

  רו יּו  ב.

  ג. שקל חדש (כי תמיד צריך כחול לבן) 

  ירו ד. אֵ 

  

  חינם להופעה של סטפן, איך עליך להגיב?  כרטיסקיבלת מחבר .  8

 א. להוקיר תודה 

  ב. להכיר תודה

  תודה  עלותג. ל 

  תודה  העלות לד.  

  

  ם הפעלים המתאימים לחלקי הלבוש? מה ה. 9

 א. לנעול נעליים, לענוד כפפות, לפרוף כפתורים, לחבוש צעיף 

  ב. לנעול נעליים, לפרוף כפפות, לענוד כפתורים, לכרוך צעיף

  ג. לנעול נעליים, לעטות כפפות, לפרוף כפתורים, לכרוך צעיף

  ך צעיףד. לענוד נעליים, לעטות כפפות, לענוד כפתורים, לכרו 

  

 פגשתם את נטע ברזילי, מה תצעקו לה? . 10

 איך נהנתי לראות אותך מנצחת עליך, כפרה א. 

  מנצחת  אותך לראות   ניהנתי איך כפרה עלייך, ב. 

  מנצחת  אותך לראות   ניהניתי איךכפרה עליך, ג. 

  מנצחת  אותך לראות   נהניתי איך כפרה עלייך, ד. 

  

  מה המשפט הנכון? . 11

 . גרב אחד שחור וגרב שני סגול יש לי אי־הבנה מצער הוביל לכך שא.  

  . הסגול שנייה וגרב  שחורה אחת  גרב   שיש לי  לכך  הוביל  מצער  אי־הבנהב.  

  . סגולה  שנייה  וגרב  שחורה  אחת  גרב שיש לי  לכך מצערת הובילה  אי־הבנהג.  

  . סגול שני  וגרב  שחור ד אח  גרב שיש לי  לכך ילה הוב  מצערת  אי־הבנהד.  

  

  . מה אתם אומרים כשאתם עונים לטלפון? 12

  שלום .  א

  ב. קומסי קומסה 

  מושי מושי ג. 

  ד. הלו 

  

  



  כדאי שתשתמשו?  לא במה    .אתם מבקשים לטפח את עצמכם .  13

  תונֶ ׁש ְּד   א.

  ַּתְחִּפיף ב. 

  ַאל־ֵריחַ ג.  

  ַּתְקִריׁש ד.  

  

  הדבר שאתם הכי מייחלים לו כעת הוא שיסתיים החידון הזה ותבוא כבר... .  14

  א. הפסקת הצהריים 

 ב. הפסקת הצהרים 

  ג. הפסקת הצוהריים 

  ד. הפסקת הצוהרים 

  

  אולי אתם לא רוצים לשמוע...) ו מה הצורה הנכונה של המשפט שהמורה אומרת ( .15

 העבודה במחשב. א. אני מבקשת מכם, אנא רשמו את 

 . במחשב  העבודה את  כתבו אנא , מכם מבקשת אני.  ב

  העבודה במחשב.  את  רשמו אנא , כםממ מבקשת אני.  ג

  העבודה במחשב.  את  כתבו אנא , כםממ מבקשת אניד.  

  

  שאפשר גם גאוגרפיה, מה ההגייה הנכונה של שמות הערים?כ ולמה רק שיעור לשון . 16

  )  Sderot( ְׂשֵדרֹות ) / Hayfa(  ַחְיָפה/   ַסָּבא   ְּכַפר/  חֹולֹון א.  

  ) Shderot( ְׁשֵדרֹות ) /  Hefa(   ֵחיָפה/   ָסָבא ְּכַפר /   חּולֹוןב. 

  )  Sderot( ְׂשֵדרֹות ) / Hefa( ֵחיָפה/   ָסָבא  ְּכַפר/  ג. חֹולֹון 

  ) Shderot( ְׁשֵדרֹות /  ) Hayfa(   ַחְיָפה/    ַסָּבא ְּכַפר /   חּולֹוןד.  

  

  איך נכון לומר את המשפט?   .17

 את המשחק בכדורסל    והפסדתיא. ניצחתי בבחירות לוועדת קישוט 

  הכדורסל  משחקב  והפסדתי קישוט   לוועדת  בבחירות ניצחתי ב. 

  בכדורסל  המשחק את  והפסדתי  קישוט  לוועדת בחירות את ה ניצחתי ג. 

  הכדורסל  משחק ב והפסדתי  קישוט  לוועדת בחירות את ה ניצחתי ד. 

  

     תרצו לאכול? לאהרעב תקף אתכם פתאום באמצע היום, מה בטוח  .  18

 ַּתְמִליא א.  

 ְּפֵתָכה ב. 

  ַמְרקֹועַ . ג

  ִּתיָרס  ִּפְצּפּוֵציד. 

  

  



כתובות  איזה משפט המילים ב  –מעבר לדלת   םעם המורה ואני מאזין לה ים מדבר ההורים.  19

   :בכתיב הנכון

 . מעבר לדלת ם א. אני מצותת לה

  . י כאביםצטרך משכחאש ב. לאחר שיחה עם המורה, בטוח 

  . ג. אני משוכנע שהמורה תגיד שאני פיכח במיוחד

  . הלימודים ן ו אותי מ ה ד. אני ממש מקווה שלא יש

 

  ?או באינסטגרם   בפייסבוק שלך הפרופיל   שפה באיזו  .20

  אנגלית   .א

  תאילנדית  .ב

  עברית   .ג

  סוואהילית   .ד

 


