שאלות שונות ומשונות
 .1פעם קראו לי יונק הדבש; היום יש לי שם חדש (צופית)
 .2בלילה את יללותיי שומעים ואני ממשפחת הכלביים (תן)
 .3אני אחד משניים עשר המזלות ,בקיץ תחת אבנים אותי אפשר לגלות (עקרב)
 .4אני לא ציפור אך בעל כנף ,ובלילה לחפש את מזוני אני עף (עטלף)
 .5אני מפרח לפרח עף ,שנה אותיותיי ואני____ (פרפר/רפרף)
 .6ליד מקווי מים אהיה תמידית ,כנפיים לי שקופות ואני______ (שפירית)
 .7אני הנחש הארסי היחידי בצפון ,שנה אותיותיי  -בטיול תקבל (אולי) כאלה המון (צפע/פצע)

קפד זנבי/ראשו
 .1אני אחד המזלות ונמצא בחוף ים
קפד זנבי – בקולנוע נצפה בו כולם.
 .2לי ג'וק כולם קוראים
קפד זנבי – חפצים בי נושאים.
 .3אני סמל הדואר ורץ מהר
קפד זנבי – אני כל כך איטי ולכן אאחר.
 .4אני ציפור ואת מזוני אשפד על קוצים
קפד זנבי – אני נחש ההורג את טרפו בליפופים.
 .5בי זורמים מים רק בעונת הגשמים
קפד ראשי – אני שם אחר לשקרים.
 .6דג החי במים אך למאכל אינו כשר
קפד זנבי – את שפתם העליונה של הבנים מעטר.

חידודי לשון
 .1פלסטר נוסע – אגד
 .2בירה מעופפת – נשר
 .3אין לגעת במטע ההדרים כשהוא מבולגן – פרדס – סרפד
 .4קר לירק המבולגן – צנון – צונן
 .5היה טרף שהתפגר והפך לדורס לילה – תנשמת – תן שמת
 .6היה שר חוץ מעופף – פרס
 .7תביאו! אמרה החיה – תן
 .8יחה ששרה באופרה – אריה
 .9מאיפה המים? מעיין – מאיין
 .11יחידה צבאית זורמת  -נחל
קפד ראשו
 .1גם לבעל החיים הנאמן יש משאבת חיים – כלב -לב
 .2ספינה מדברית מביאה בבריתו של אברהם – גמל– מל
 .3מהגרעין הזה עשוי להתפתח חבר טוב – זרע -רע
 .4כל איש זקוק לנוזל זה – אדם-דם
 .5מתנופף וגם מתנפץ על הגול – דגל-גל
 .6מאגר מזון של צמח קצר ביותר בצהרים – בצל-צל
 .7זורמים בו מים רבים והוא תמיד גבוה – נהר-הר
 .8הקריה לא נועדה לבהמה -ספר-פר
 .9שדה תבואה ששואל שאלה – קמה-מה
 .11כשמקיפים אותו הו גר פה – גדר-דר
מילים כפולות
 .1העוף הדורס זרק את כל הכסף – בז-בזבז
 .2חייבים לתופסו בגלישה אחרת הרכב לא יזוז -גל-גלגל
 .3הוא שוכן בביתו גם אם יש לו קוצים -דר-דרדר
 .4גם אם המקום לא רחב הוא מנגן בלילה -צר-צרצר
 .5אם הראש מלא תבן מדברים שטויות – קש-קשקש
 .6למרות שאת אשתו חולבים הוא מעופף בשלל צבעים – פר-פרפר
 .7קיבלתי מתנה ביום בריאת האדם – שי-שישי
 .8בגבעת היישוב העתיק בצבצה קבוצת שערות – תל-תלתל
 .9למרות שפיו מלא מים הוא גרם לי לצחוק – דג-דגדג
 .11מצבת הזיכרון הוקמה לזכר חבר -יד-ידיד

חידון צמחים
 .1פרחיי ורודים ולבנים ,עליי מאורכים ,ותמצאו אותי בעיקר בסמוך למקורות
מים ,אני צמח רעיל ודי בכמות קטנה ממני כדי להזיק .ת :הרדוף הנחלים.
 .2אני צמח קוצני ,שוכן בעיקר על גדות נחילם ומקורות מים ,עלי באים
בשלשלות ולכן אני מזוהה עם השילוש הקדוש .פרותי טעימים להפליא ועל
שמי יש משקה מרווה .ת :פטל קדוש.
 .3כמה מיני אלה גדלים בא"י?
א3 .
ב4 .
ג5 .
ד1 .
ת :א (אלה ארץ ישראלית ,אלת המסטיק ,אלה אטלנטית).
 .4איזה מהצמחים הבאים משמש כתבלין?
א .סירה קוצנית
ב .סביון אביבי
ג .זוטה לבנה
ד .עכנאי שרוע
ת :ג.
 .5מה את מיני האלונים הקיימים בארץ.
ת :אלון מצוי ,תולע ,תבור ,שסוע,חרמוני.
 .6מה יוצא דופן?
פטל קדוש ,הרדוף הנחלים ,לוטם מרווני ,שערות שולמית.
ת :לוטם מרווני – השאר הם צמחי נחילם.
 .7פקעת זו הגדרה לגבעול תת קרקעי קצר ,המכיל מלאי של חומרי מזון?
נכון/לא נכון ת :נכון
 .8מה המשותף לירוקת החמור ,זנב עקרב ,מקור החסידה ,דבורנית? ת:
בשמותיהם יש שמות של בע"ח
 .9איזה מהצמחים הבאים הוא גאופיט (צמח בעל פקעת או בצל באדמה)?
א .קידה שעירה
ב .חלמונית גדולה
ג .לוטוס מצוי
ד .דרדר קרומי ת :ב.
.11שמם של שני צמחים אחים האחד מקומט סגלגל והשני לבן מגוהץ? ת:
לוטם שעיר ומרווני.
קפד ראשו
* אישה המרבה לדבר על הזולת?
(רכלנית – כלנית)
*אוגר אנרגיה חשמלית?
(מצבר – צבר)

*הצד הקדמי של הבית?
(חזית – זית)
מצא את שם הצמח המסתתר בשיר
"…זקוף ולבן פרח ה____ פצח הענן בזמר טיפטף"..
ת :החצב – שיר הסתיו ,מילים נעמי שמר
"…אצלינו בחצר בעל עצי ה____ באים בדר"כ המון אורחים לקיץ…" ת :זית.
אצלנו בחצר ,מילים נעמי שמר
"… תפקחו את העינים תסתכלו סביב פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב בשדה
ליד הדרך יש כבר ____ אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות "..ת :דגניות .
אנשים טובים ,מילים נעמי שמר

" … היה היו כאן פעם ___ חולות מסביב וגם נוף העיר ת"א של אותם ימים
היתה בית בודד על החוף…"
ת :שקמים ,גן השקמים – מילים יצחק יצחקי.
"… אבל על חוף הירדן כמו מאומה לא קרה טותה הדומיה וגם אןתה
ת:
התפאורה :חורשת ה___ הגשר הסירה וריח ה ____ על המים…"
האקליפטוס ,מלוח .מילים נעמי שמר.

קפד ראשו חי וצומח
מצאו את המלה על פי ההגדרה  ,הורידו את האות הראשונה מה קבלתם?
 .1פעולת הדברה (רסוס – סוס )
 .2ההר הצפוני ביותר (חרמון – רמון)
 .3אוצר טבע המצוי אותו כורים ממעמקי האדמה (מחצב – חצב)
 .4מכללה לעיצוב אופנה וטקסטיל (שנקר – נקר)
 .5מוכר בשר (קצב – צב )
 .6גולגולת (קרקפת – רקפת)
 .7כלי תחבורה אווירי (מטוס – טוס)
 .8אוגר אנרגיה חשמלית (מצבר – צבר)
 .9צמח שחי על חשבון אחרים (טפיל – פיל)
 .11אשה המדברת על אחרים (רכלנית – כלנית)
 .11בן זוגה של הכלה (חתן – תן )
 .12הצד הקדמי של הבית (חזית – זית)

קפד ראשו חי וצומח
מצאו את המלה על פי ההגדרה  ,הורידו את האות הראשונה מה קבלתם?
 .1פעולת הדברה
 .2ההר הצפוני ביותר
 .3אוצר טבע המצוי אותו כורים ממעמקי האדמה
 .4מכללה לעיצוב אופנה וטקסטיל
 .5מוכר בשר
 .6גולגולת
 .7כלי תחבורה אווירי
 .8אוגר אנרגיה חשמלית
 .9צמח שחי על חשבון אחרים
 .11אשה המדברת על אחרים
 .11בן זוגה של הכלה
 .12הצד הקדמי של הבית

קפד ראשו חי וצומח
מצאו את המלא על פי ההגדרה  ,הורידו את האות הראשונה מה קבלתם?
 .13פעולת הדברה
 .14ההר הצפוני ביותר
 .15אוצר טבע המצוי אותו כורים ממעמקי האדמה
 .16מכללה לעיצוב אופנה וטקסטיל
 .17מוכר בשר
 .18גולגולת
 .19כלי תחבורה אווירי
 .21אוגר אנרגיה חשמלית
 .21צמח שחי על חשבון אחרים
 .22אשה המדברת על אחרים
 .23בן זוגה של הכלה
 .24הצד הקדמי של הבית

קפד ראשו חי וצומח
מצאו את המלא על פי ההגדרה  ,הורידו את האות הראשונה מה קבלתם?
 .13פעולת הדברה
 .14ההר הצפוני ביותר
 .15אוצר טבע המצוי אותו כורים ממעמקי האדמה
 .16מכללה לעיצוב אופנה וטקסטיל
 .17מוכר בשר
 .18גולגולת
 .19כלי תחבורה אווירי
 .21אוגר אנרגיה חשמלית
 .21צמח שחי על חשבון אחרים
 .22אשה המדברת על אחרים
 .23בן זוגה של הכלה
 .24הצד הקדמי של הבית

לישובים אלו היה בעבר שם אחר,
התאימו בין שם הישוב בהווה לשמו בעבר (אות
למספר)
א .בת ים

.1

גיא אוני

ב .בני עטרות

.2

בית וגן

ג .פתח תקווה

.3

וילהלמה

ד .אילת

.4

מלבס

ה .קרית שמונה

.5

טנטורה

ו .עפולה

.6

אום ג'וני

ז .אילניה

.7

עקרון

ח .ראש פינה

.8

זמארין

ט .כפר תבור

.9

ואדי חנון

י .ניר דוד

.11

יעזור

יא .נתיבות

.11

אומטולה

יב .מטולה

.12

אום רשרש

יג .מזכרת בתיה

.13

עזתה

יד .דגניה

.14

פועלה

טו .דור

.15

חלסה

טז .נס ציונה

.16

סג'רה

יז .אזור

.17

תל עמל

יח .זכרון יעקב

.18

מסחה

פתרון
א .בת ים – בית וגן
ב .בני עטרות – וילהלמה
ג .פתח תקווה  -מלבס
ד .אילת – אום רשרש
ה .קרית שמונה – חלסה
ו .עפולה – פועלה
ז .אילניה  -סג'רה
ח .ראש פינה  -גיא אוני
ט .כפר תבור – מסחה
י .ניר דוד – תל עמל
יא .נתיבות – עזתה
יב .מטולה  -אומטולה
יג .מזכרת בתיה – עקרון
יד .דגניה – אום ג'וני
טו .דור -טנטורה
טז .נס ציונה – ואדי חנון
יז .אזור  -יעזור
יח .זכרון יעקב – זאמרין

התאימו בין המלה בלועזית
למלה התואמת לה בשפה העברית
שש בש

עלילון

טוסטר אובן

יעפת

סלבריטי

מכלב

קרדיט

אישקוקה

הנג אובר

צמודונים

טייטס

חמיטה

פרומו

מקר

סינגל

מסועה

לוגו

תנורון

קומיקס

מזכה

שדכן

מדגנים

פנקייק

ידוען

סיירילז

טינית

קאונטרי קלאב

מועדון שדה

קולר למים קרים

קדימון

פלסטלינה

חמרמרת

קילומטראז'

חדשיר

ג'ט לג

סמליל

ראשי תיבות
מצאו את ראשי התיבות של המילים הנתונות :
 .1קופת חולים
 .2משא ומתן
 .3קילומטר לשעה
 .4דואר צבאי
 .5ארצות הברית
 .6חוץ לארץ
 .7צבא הגנה לישראל
 .8תיבת דואר
 .9בית ספר
 .11דרישת שלום
 .11נזכרתי בדבר
 .12סך הכל

ראשי תיבות
מצאו את ראשי התיבות של המילים הנתונות :
 .1קופת חולים – קופ"ח
 .2משא ומתן -מו"מ
 .3קילומטר לשעה – קמ"ש
 .4דואר צבאי – ד.צ.
 .5ארצות הברית  -ארה"ב
 .6חוץ לארץ – חו"ל
 .7צבא הגנה לישראל  -צה"ל
 .8תיבת דואר  -ת.ד.
 .9בית ספר -בי"ס
 .11דרישת שלום -ד"ש
 .11נזכרתי בדבר – נ.ב.
 .12סך הכל – ס"הכ

ראשי תיבות
מצאו את ראשי התיבות של המילים הנתונות :
 .1בעזרת השם-
 .2מגן דוד אדום
 .3האומות המאוחדות
 .4חכמינו זכרונם לברכה
 .5על ידי
 .6חבר כנסת
 .7ראש הממשלה
 .8תת אלוף
 .9מזל טוב
 .11מטוס זעיר ללא טייס
 .11אחר כך
 .12אחר הצהרים

ראשי תיבות
מצאו את ראשי התיבות של המילים הנתונות :
 .13בעזרת השם -ב"ה
 .14מגן דוד אדום -מד"א
 .15האומות המאוחדות או"ם
 .16חכמינו זכרונם לברכה – חז"ל
 .17על ידי – ע"י
 .18חבר כנסת  -ח"כ
 .19ראש הממשלה – רוה"מ
 .21תת אלוף – ת"אל
 .21מזל טוב – מז"ט
 .22מטוס זעיר ללא טייס  -מזלט
 .23אחר כך – א"כ
 .24אחר הצהרים – אח"הצ

מצאו את המלה המשותפת לכל שלוש מילים נתונות
.1

הידוק ,הצלה ,בטחון

.2

לימודים ,אוהבים ,נאשמים

.3

שחר ,אונים ,טעם

.4

גומלין ,שכנות ,מין

.5

צו ,שוטר ,פקק

.6

צמר ,מסמר ,כובע

.7

בירה ,מקלט ,קודש

.8

יד ,רגל  ,עור

.9

היסוד ,הקיימת ,הצבי

 .11זכוכית ,ממוחזר ,טואלט
 .11דם ,רווח ,מצפון
 .12קומנדו ,מטבח ,גילוח
 .13חינוך ,הבנה ,עורף
 .14ראשונה  ,הדדית ,לזולת
 .15לילה ,לחץ ,בישול
 .16יום ,חתול ,דגל
 .17שדה ,עצמי ,שר
 .18סטרי ,פרצופי ,קרב
 .19חשמל ,תיל ,ברזל
 .21כופר ,מסירות ,פיקוח

מצאו את המלה המשותפת לכל שלוש מילים נתונות

 .1הידוק ,הצלה ,בטחון (חגורה)
 .2לימודים ,אוהבים ,נאשמים (ספסל)
 .3שחר ,אונים ,טעם (חסר)
 .4גומלין ,שכנות ,מין (יחסי)
 .5צו ,שוטר ,פקק (תנועה)
 .6צמר ,מסמר ,כובע (פלדה)
 .7בירה ,מקלט ,קודש (עיר)
 .8יד ,רגל  ,עור (פושט)
 .9היסוד ,הקיימת ,הצבי (קרן)
.11

זכוכית ,ממוחזר ,טואלט (נייר)

.11

דם ,רווח ,מצפון (נקי)

.12

קומנדו ,מטבח ,גילוח (סכין)

.13

חינוך ,הבנה ,עורף (קשה )

.14

ראשונה  ,הדדית ,לזולת (עזרה)

.15

לילה ,לחץ ,בישול (סיר)

.16

יום ,חתול ,דגל (שחור)

.17

שדה ,עצמי ,שר (בטחון)

.18

סטרי ,פרצופי ,קרב (דו)

.19

חשמל ,תיל ,ברזל (עמוד)

.21

כופר ,מסירות ,פיקוח (נפש)

כפל משמעות
מצאו את הביטויים המסתתרים בהגדרות
 .25השקל החדש התמוטט במשחק (שח -מט)
 .26גשם חמוש (יורה)
 .27חשבונית מצפת (קבלה)
 .28יש לי קלף גזעי (אסלי)
 .29יש לי תעלול בחולצה (טריקו)
 .31אגודת הספורט מרביצה לי (מכבי)
 .31ההיא ממחנה העקורים בקפריסין מדברת שטויות (פליטת פה)
 .32המזון המדברי נתלה על עץ בפורים (המן)
 .33לצביקה רועדות הרגליים (פיק ברכיים)
 .34רקד באופן מוגזם (בלט)
 .35נקה את התבואה (חיטה)
 .36איש קטן בעין (אישון)

כפל משמעות
מצאו את הביטויים המסתתרים בהגדרות
 .1השקל החדש התמוטט במשחק
 .2גשם חמוש
 .3חשבונית מצפת
 .4יש לי קלף גזעי
 .5יש לי תעלול בחולצה
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אגודת הספורט מרביצה לי

 .7ההיא ממחנה העקורים בקפריסין מדברת שטויות
 .8המזון המדברי נתלה על עץ בפורים
 .9לצביקה רועדות הרגליים
 .11רקד באופן מוגזם
 .11נקה את התבואה
 .12איש קטן בעין

כפל משמעות
מצאו את הביטויים המסתתרים בהגדרות
 .1השקל החדש התמוטט במשחק
 .2גשם חמוש
 .3חשבונית מצפת
 .4יש לי קלף גזעי
 .5יש לי תעלול בחולצה
 .6אגודת הספורט מרביצה לי
 .7ההיא ממחנה העקורים בקפריסין מדברת שטויות
 .8המזון המדברי נתלה על עץ בפורים
 .9לצביקה רועדות הרגליים
 .11רקד באופן מוגזם
 .11נקה את התבואה
 .12איש קטן בעין

כפל משמעות
מצאו את הביטויים המסתתרים בהגדרות
 .1השקל החדש התמוטט במשחק
 .2גשם חמוש
 .3חשבונית מצפת
 .4יש לי קלף גזעי
 .5יש לי תעלול בחולצה
 .6אגודת הספורט מרביצה לי
 .7ההיא ממחנה העקורים בקפריסין מדברת שטויות
 .8המזון המדברי נתלה על עץ בפורים
 .9לצביקה רועדות הרגליים
 .11רקד באופן מוגזם
 .11נקה את התבואה
 .12איש קטן בעין

זהו את שמות הישובים המסתתרים בשירים
" .1יום יום על רמת  .....שם נצבת היא נוגה"..
 .2טל מלמטה ולבנה מעל מ ......עד".........
" .3בין  ......ו .......שם עייפתי ואשב"
" .4אין כמו ....בלילות ,אין כמו .....בעולם  ,כשעוברות החתיכות ,עם שפתיים צבע
דם"
" .5עץ הרימון נתן ריחו בין  .....ל".....
" .6על ראשו של  ......משהו צבע אדום"
" .7גדלה  .......מסביבה פרברים הכל בה תוכנן ונבדק"
" .8אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים"
" .9נגן לי  ....על כינור מי התכלת"
" .11בדרך ל....הלכתי לבדי מאחורי שמעתי קול פרסה"
" .11שם הרי .....הושט היד וגע בם"
" .12מעל פסגת  .........אשתחווה לך אפיים"
" .13כל המילים השמחות  ,פרצו שוב כהורה סוערת ,טפסנו עם כל הרוחות ,אל
פסגת ה .....הזוהרת"
 .14באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל ,לילה חיוור משתרע ,על שדות .....
" .15אור הירח על ההר  ,לילה לבן בשדות ".....
" .16ים המוות הכחול בלאט ינוע ,וממעל עננה קטנה תשוט"
" .17אני זוכר את  ......פיסת מדבר צרובה בארץ חרבה "
" .18קח מקל קח תרמיל בוא איתי אל " .....
" .19אני מ ...מדבר בחית ועין "
" .21הוי ....שלי ,הוי ...שלי מה היית או חלמתי חלום"....

פתרון זיהוי ישובים בשירים:
" .1יום יום על רמת  .....שם נצבת היא נוגה( "..דימונה)
 .2טל מלמטה ולבנה מעל מ ......עד( ".........בית אלפא – נהלל).
" .3בין  ......ו .......שם עייפתי ואשב" (איילת ומטולה).
" .4אין כמו ....בלילות ,אין כמו .....בעולם  ,כשעוברות החתיכות ,עם שפתיים צבע
דם" (יפו).
" .5עץ הרימון נתן ריחו בין  .....ל( ".....ים המלח  ,יריחו)
" .6על ראשו של  ......משהו צבע אדום" (גלבוע).
" .7גדלה  .......מסביבה פרברים הכל בה תוכנן ונבדק" (תל אביב)
" .8אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים" (ירושלים).
" .9נגן לי  ....על כינור מי התכלת" (ירדן).
" .11בדרך ל....הלכתי לבדי מאחורי שמעתי קול פרסה" (תבור)
" .11שם הרי .....הושט היד וגע בם" (גולן).
 .12מעל פסגת  .........אשתחווה לך אפיים" (הר הצופים)
" .13כל המילים השמחות  ,פרצו שוב כהורה סוערת ,טפסנו עם כל הרוחות ,אל פסגת
ה .....הזוהרת" (חרמון).
 .14באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל ,לילה חיוור משתרע ,על שדות (.....עמק יזרעאל).
" .15אור הירח על ההר  ,לילה לבן בשדות ( ".....בית לחם).
" .16ים המוות הכחול בלאט ינוע ,וממעל עננה קטנה תשוט" (עין גדי)
" .17אני זוכר את  ......פיסת מדבר צרובה בארץ חרבה (בית הערבה).
" .18קח מקל קח תרמיל בוא איתי אל ( .....גליל).
" .19אני מ ...מדבר בחית ועין (ראש העין).
" .21הוי ....שלי ,הוי ...שלי מה היית או חלמתי חלום( "....כינרת).

