
 

 

 לנוער  עברית בלשון האולימפיאדה

 הצעיר  המתמטיקאי וארגון העברית ללשון החוג  של

 תשפ״ב 

 

 הגמר  שאלון

  י״ב-׳י כיתה

 

 

 

 

 בסוף. ברור בכתב השאלונים דפי על התשובות את לכתוב יש. בקפידה השאלות את קראו : הנחיות

 .טיוטה דפי מצורפים השאלון

 .מוטעית תשובה בגלל נקודות ירדו  לא, החיות שמות על בשאלה למעט. בעיפרון או  בעט להשתמש  מותר
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 ?מועדות פניי לאן. פתיתונים קניתי .1

 צוהריים  ארוחת להכין (א

 למסיבה  (ב

 לחופשה ( ג

 למבחן (ד

 ארוכה לטיסה (ה

 .קונֵפטי= פתיתונים : הסבר

 

 גרב?  נקבה וגם זכר גם שהיא לאחרונה קבעה העברית ללשון שהאקדמיה המילה מה .2

 

 ן ע  דּוי   ?סלבריטיל האקדמיה שקבעה המילה מה .3

 

 ף ר  צ  ת  ? פאזלל האקדמיה שקבעה המילה מה .4

 

 יף פ  ח  ת   ?שמפול האקדמיה שקבעה המילה מה .5

 

 יל ל  מ  ס   ?לוגול האקדמיה שקבעה המילה מה .6

 

  הֶמַלח   שום  על  כך  נקרא  הַמלָּח  כי  רבים  יענו ,  ַמלָּח  בשם  ים  יורד  נקרא  מדוע  עברית  דוברי  תשאלו   אם .7

     .בשּוֶמִרית יסודה ַמלָּח והמילה, ֶמַלח לבין ַמלָּח בין בלשני קשר כל אין, למעשה ואולם. בים שנמצא

  עצם  שמות(. היום  של עיראק אזור) מסופוטמיה בדרום שימשה, שמית שפה שאיננה, השומרית  השפה

 מהשומרית  האכדית  הושפעה  הגאוגרפית  הקרבה  בגלל.  מילים  מצירופי  מורכבים  בשומרית  רבים

 .לעברית  גם אחדות מילים התגלגלו , הארמית של ובתיווכה, שונים בהיבטים
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 : הדוגמאות סמך על תשובתכם את נמקו ? הַמלָּח כך נקרא באמת מדוע, הנתונה המילים רשימת פי על

 e-gal   ( בית גדול )ארמון 

ma-gal  (ספינה גדולה)ספינת משא 

gud-gal  ( עז גדולה)עז בוגרת 

gud-laḫ (הצאן את הנוהג) צאן רועה 

ma-laḫ   :תשובה 

 יה או ספינה ניו רועה אנוהג/מניע/

 

 :נימוק

היא    ma  -משמעו גדול. מכאן נובע ש  galלומדים שהרכיב    gud-gal-ו   ma-galמהשוואת הצירופים  

הוא הנוהג או המניע. מכאן   laḫהוא רועה צאן,    gud-laḫ-היא עז, ו   gudהיא עז. אם    gud-ספינה, ו 

, המניע, הנוהג. מלח הוא הנוהג laḫ  -אונייה, ו   –  maשהמילה ַמלָּח מורכבת בשומרית משני רכיבים:  

 באונייה, המניע את האונייה. 

הצ  ִר , ּכֹורז  נִ : למשל) תנועה בלא נהגה נח וואש .8  .  בתנועה להגות יש נעה השווא את(. פָּ

 : הבאים במקרים נע השווא

 .ֵאהר    למשל, מילה בראש שווא (א

 .רּו פ  סִ  למשל, המילה באמצע דגושה באות שווא (ב

 . גֹולנ  ַתר   למשל, רצופים שוואים  שני מבין השני השווא ( ג

  חולקים מוזיקליים תווים שני. e תנועת  מציין נע ושווא(, a, e, i, o, u) תנועה יש מוזיקלי תו  בכל

 (. באדום  צבועה הקשת) קשת ביניהם מתוחה אם רק אחת תנועה
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 "(: ֿפראזה)"להלן משפט מוזיקלי 

 

 .נמקו ? שלעיל לפראזה מתאים הבאים המשפטים  מבין משפט איזה

ה ִּכי (א רָּ מ  ת ֶאש  ֵרִני ֵאל ַשבָּ מ   ִיש 

ים (ב ח  ר  טּו פ  ק  ל  ז ר  י   ל 

ֹלל ַפֵלס ( ג ִסַלת ּוס  רֹור  מ   ַהד 

ה  ַבַבִית אֹור (ד ִנימָּ  פ 

ש יֹום (ה דָּ ִנים  ֵמִאיר חָּ  פָּ

 ַהּכֹוַבע בֹוֵער ַהַגנָּב אשר   ַעל ( ו 

 :נימוק

הכוללות   תנועות 8 יש בתשובה ב׳במשפט יש משפט בן שמונה הברות )תנועות(.  משפט המוזיקליב

 טו(. ק  רחים( ואחד שני מבין שני שוואים רצופים )יל  פ  שני שוואים נעים: אחד בראש מילה )

 

 . בחירתכם את נמקו ? הכתיב מבחינת דופן יוצאת מילה איזו  .9

 Night (א

ן  (ב ב   ל 

 צ אן ( ג

 Know (ד

ֵצאתָּ  (ה  ִנמ 

 :נימוק

 כל האותיות הגויות.  לבןרק במילה 

 

ר המילים את הכרתי אם .10 בָּ ן, ִגז  פָּ ַדר  ת, ֲאַחש   :בתקופת בארץ שחייתי להניח סביר, דָּ

 המלך דוד (א

 הפרסי השלטון (ב

 האשורי הכיבוש ( ג

 במצרים ישראל בני עבדות (ד
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 בראש   מופיעות  הן  כאשר  ת"כפ   ד"בג  באותיות  דגש  לסמן  הוא  בת־ימינו   בעברית  הניקוד  מחוקי  אחד .11

 . ֶדֶלת, גג, פרצוף, ּכוכב:  לדוגמה, מילה

 : לדוגמה, שונה היה מילה בראש ת"כפ ד"בג חוק,  התנ״ך ימי של בעברית

ִהי־ֶעֶרב (א ִהי־ ״ַוי  ד יֹום, ֶקרב  ַוי   (ה' א, בראשית" )ֶאחָּ

דתִ  ל א ֵלִוי ֶאת־ַמֵטה ַאְך" (ב ק  ם, פ  ֶאת־ר אשָּ אתִ  ל א ו   ( מט' א, במדבר" )שָּ

ֵאֶלה" ( ג ם ַהֵלִוי קּוֵדיפ   ו  תָּ ח  פ  ִמש   ( כז ו " כ , במדבר" )ל 

ֶשה ַוי אֶמר" (ד רּו , ֲאֵלֶהם מ  אּוֵבן דגָּ ֵני־ב   ִאם־ַיַעב  ֵני־ר  ֶכם ּוב  ֵדן ִאת  לּוץּכָּ  ֶאת־ַהַיר  ה ל־חָּ מָּ חָּ ֵני ַלִמל  ', ה ִלפ 
ה שָּ ב  ִנכ  ֶרץ ו  אָּ ַתֶתם, הָּ ֵניֶכם־־ּונ  ֶהם ִלפ  ד ֶאת־ֶאֶרץ לָּ עָּ ִאם־ל א. ַלֲאֻחזָּה, ַהִגל  רּו  ו  ֶכם ֲחלּוִצים ַיַעב  ,  ִאת 

נ אֲחזּו  ֶכםב   ו  כ  ַעןּכ   ֶאֶרץב   ת   ( ל- כט ב"ל,  במדבר" )נָּ

ִהי"  (ה ל־ ִודדָּ  ַוי  כָּ ו ד  ל  כָּ ִּכיל רָּ  (יד ח"י, א שמואל" )ִעמֹו  ַויהוָּה ַמש 

 

 :שאלות

: ך"בתנ  מילה  בראש  ת"כפ  בג״ד  אותיות  לניקוד  הכלל  את  לנסח  נסו ,  לעיל  הדוגמאות  בסיס  על .11.1

 ?  לא ומתי בדגש אותן לנקד יש מתי

המילה הקודמת אותיות בג"ד כפ"ת מנוקדות בדרך כלל בדגש בתחילת המילה, אלא אם  :תשובה
 . להן )וצמודה אליהן( מסתיימת בתנועה

 

 :  התנ״כי הכלל פי עלהקיפו את אותיות בג"ד כפ"ת שיש לסמן בהן דגש בראש מילה  .11.2

 .כונותיות   פענוחב   בהירות אי יוצר פרצופי וּד אדם כן  מוכ  

 דגש -אין דגש כי המילה הקודמת מסתיימת בתנועה; דו  –דגש בתחילת מילה; כן  –כמו  הסבר:

אין דגש אחרי מילה  –אין דגש אחרי מילה המסתיימת בתנועה; בהירות  –; פרצופי בתחילת מילה

פ' כבר לא בתחילת מילה ולכן אין בה -ב' בתחילת מילה )וה-דגש ב –המסתיימת בתנועה; בפענוח 

 .דגש בתחילת מילה –ותיו דגש(; תכונ
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 : יומבו-מומבו  ארץ בשפת מילים שבע לפנינו  .12

arafam, pat, muksal, patam, arafama, muksalam, pate 

 :  אקראי בסדר המילים תרגום

ֶרת ,אֹוֶפה פ  פֹורֹות ,עּוגָּה ,סֹוֵפר ,ַמֲאִפיָּה ,ֵסֶפר ,ִתס   . ִתס 

 . תשובתכם את ונמקו  לעברית לתרגומיהן מומבו־יומבו  ארץ בשפת המילים את התאימו  (א

muksalam muksal arafam arafama pat patam pate 

       

 

   ןפתרו

נחלקות   קטגוריות  המילים  רּות:  ותסמנטילשלוש  ואפייה,  ַספָּ רים  פָּ לתחום  .  ס  שייכות  מילים  שלוש 

  pat  ,pate:  מתחום אחד  יש שלוש מילים  יומבו -גם בשפת ארץ מומבו.  מאפייה ועוגה,  אופה:  האפייה

 .  patam-ו 

מתקבלות  ,  muksal- ו   patלמילים   amעל ידי הוספת הסיומת  :  כמו כן המילים נבנות באמצעות סיומות 

אמור להיות    muksalam-ו   muksalולכן היחס הסמנטי בין המילים  ,  muksalam-ו  patamהמילים  

, מאפייה,  אופה:  שהן כאמור שתי מילים מתוך הרשימה  ,patam-ו  patזהה ליחס הסמנטי בין המילים  

וחייבות ,  תספורות-אינן יכולות להתאים לצמד תספורת   muksalam- ו   muksal-ש  מכאן נובע.  עוגה

שלא   נשים לב גם.  עוגה-אופה:  כי רק עבור צמד זה יש צמד מקביל,  ֵסֶפר-להתאים בהכרח לצמד סופר

אבל רק שתי  ,  am-כי יש לנו שלוש מילים המסתיימות ב,  תציין את בעל המקצוע  amייתכן שהסיומת  

 . אופה וסופר : מילים המציינות בעל מקצוע ברשימה בעברית

 ,pat:  כי אלה המילים היחידות שנשארו משתי השלישיות)מתאים למאפייה    pate-ש  מכאן נובע בהכרח

pate, patam   עוגה, מאפייה, אופה  -ו .) 

  arafamaקל להשתכנע שהצורה  ?  arafama-arafamתספורות לבין  -הקשר בין הצמד תספורתומה  

וגם ברשימת המילים בעברית יש רק צורת  ,  a-כי זו הצורה היחידה שמסתיימת ב,  היא צורת הרבים

 רבים אחת.

 :  נרכז את התוצאות בטבלה

 muksal pat 

  pate 

arafam muksalam patam 

arafama   
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 : נוכל  לקבל את הטבלה בעברית ולהשלים את ההתאמה  עתה

 אופה סופר 

 מאפייה   

 עוגה ספר תספורת

   תספורות 

:  השורות חושפות את המכנה המשותף של הוראת הסיומות ואילו  ,  התחום הסמנטי  את   מציגותהעמודות  

  – בשורה השלישית    ;מקום הפעולה  –בשורה השנייה    ;(או בעל המקצוע)המבצע    –בשורה הראשונה  

 :וכך תיראה הטבלה המלאה בעברית. צורת הרבים –בשורה הרביעית ו  ;תוצר הפעולה

ר  אופה סופר ַספָּ

 מאפייה  ספרייה/חנות ספרים ִמספרה

 עוגה ֵסֶפר תספורת

 עוגות  ספרים תספורות 

 :  יומבו-ניתן להשלים את הטבלה בשפת ארץ מומבו , עתה

araf muksal pat 

arafe muksale pate 

arafam muksalam patam 

arafama muksalama patama 

 

 : הבאות המילים את לעברית תרגמו  (ב

euksalm : ספרייה 

araf : ר  ַספָּ

 

 : יומבו-מומבו ארץ לשפת תרגמו  ( ג

ה רָּ פָּ  arafe: ִמס 

  patama :עּוגֹות 

 



 8 

ת  .13 פ  ד  הל  נחשבת  ענק  צ  פ  ד  פֹותה.  בעולם  הגדולה  צ  ד    ויש , ג"ק  200  של  למשקל   להגיע יכולות  זה  ממין  צ 

פֹות .  ג"ק  340-ל  אף  שהגיעו  ד   אך,  טרופיים  באזורים  רדודות  אלמוגים  בשוניות  בעיקר  נפוצות  הענק  צ 

 . באילת האלמוגים בשוניות גם אותן למצוא אפשר

ה" המילים פָּ ה"ו " ִצד  שָּ  האפשרות  מהי, זה מידע לפי. דומה ונטייתן  אחים במשקלים שקולות" ַדו 

 ?הנכונה

שֹות שתי יש אוטומטיים הילוכים בעלת במכונית (א ַשת: ַדו  ַשת האצה ַדו    בעלת במכונית. בלם וַדו 

ה יש ידניים הילוכים שָּ  .נוספת ַדו 

ו ׁשֹות שתי  יש אוטומטיים הילוכים בעלת במכונית (ב ת: ּד  ׁש  ו  ת האצה ּד  ׁש  ו   במכונית. בלם וד 

ה יש ידניים הילוכים בעלת ׁש  ו   . נוספת ּד 

וָּשֹות שתי יש אוטומטיים הילוכים בעלת במכונית ( ג ַשת: ד  וָּ ַשת האצה ד  וָּ   בעלת במכונית. בלם וד 

ה יש ידניים הילוכים שָּ  .נוספת ַדו 

שֹות שתי יש אוטומטיים הילוכים בעלת במכונית (ד ַשת: ַדו  וָּ ַשת האצה ד  וָּ   בעלת במכונית. בלם וד 

ה יש ידניים הילוכים שָּ  .נוספת ַדו 

וָּשֹות שתי יש אוטומטיים הילוכים בעלת במכונית (ה ַשת: ד  ַשת האצה ִדו    בעלת במכונית. בלם וִדו 

ה יש ידניים הילוכים שָּ  .נוספת ַדו 

  
 . ההלכה בספרות שמקורו  ניב –" לבטלה ברכה" .14

 :הניב של ממשמעותו  ההפך את מבטא הבאים מהמשפטים איזה

 .השיעור את ביטלה ברכה שהמורה שמחה תמר (א

 והריע  רגליו על הקהל עמד שלה הסולו בריקוד ;לבלט בסטודיו מרובות שעות התאמנה תמר (ב

 . ארוכות דקות

 עסקו  במבחן השאלות כל אבל, בספרות המבחן לקראת ביאליק שירי את היטב שיננה תמר ( ג

 . הביניים ימי בשירת

 שבהקו  והחלונות,  גשם ירד שלמוחרת ביום אך, פסח לקראת החלונות  את ניקה תמר של אביה (ד

 .  באבק שוב התכסו , בניקיונם

 

 ונקבה זכר .15

 ; גשומים  לימים בגד  - הוא

 . אמונים והפרת מרמה – היא

 מעילה,  מעיל? אנחנו  מי
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 : לב שימו   .שמות  שיותר  כמה  למצוא  עליכם.  חיים  בעלי  של  שמות  מסתתרים  שלפניכם  בהזמנה  .16

  התשובה  תתקבל  לא:  למשל, ממילה כחלק  ולא עצמאית  שלמה כמילה  להופיע  החיים  בעלי שמות  על •

למשל   : ב"וכל ה"מש השימוש  אותיות  את טיהשמל אפשר". ציפורניים" המילה  מופיעה אם" ציפור "

 . תתקבל המילה "דג"אפשר להשמיט את ו׳ החיבור כך ש אם מופיעה המילה "ודג" 

 דני" בצירוף:  למשל, באותיות שינוי שאין  ובתנאי הכתוב מן  אחרת קריאה אפשרית מהמילים בחלק  •

שּוף" העוף כשם " ינשוף" את  לקרוא  אפשר" הנרות על  ינשוף  ".ַינ 

 (. נסמך, רבים, נקבה) בנטייה המופיעים חיים  בעלי  שמות גם  יתקבלו •

 . חיים בעלי של שמות  שאינן מילים כתיבת  על  נקודות יורדו •
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 :שמות החיות

עיטם, , שלחופה, כפיר, דוב, (עופריםעיר )העיר(, עופר )זמיר )זמירי(, פרס, חיות:  28 ישבהזמנה  

חמור,  צביה, זאב, ליש, כוס, צבי/בכר, רחל, דרור, , לביאערוד, יעל, יונה, שחף, אריה, בונה, 

 איילה )איילת(, תור )תורים(. אייל/נמלה, נשר, )קופות(,  קופה/קוף

  נוהג שונות תחביריות בהתניות אך, אחרות רבות ללשונות יחסית גמיש בעברית המילים סדר .17

 .  ל"חז ולשון המקרא תחביר על המבוסס, מסוים מילים סדר

 על. התניות אותן פי על הראוי במקומם ניצבים והנשוא הנושא  שבהם משפטים שישה לפניכם

 .בהם והנשוא הנושא לסדר ההתניות את הגדירו , הנתונים המשפטים יסוד

 . הדירה נמכרה שבועות שלושה לפני (א

 .בחורף מתקצרים הימים (ב

 .המלך  שנת נדדה ההוא בלילה ( ג

 . עומד העולם דברים שלושה על (ד

 . מתמודדים שלושה הגיעו  הראשון למקום (ה

 .בקיץ הימים מתארכים ( ו 

 :פתרון

הנשוא )הפועל( בזמן  כש  -כאשר יש רכיב פותח במשפט )במקרים שלפנינו: תיאור או מושא( 

 . הנושא קודם לנשוא -)הפועל( בהווה הנשוא כשהנשוא קודם לנושא.  –עבר 

  

 :נתונים ההיגדים הבאים .18

 . בגידה עבור לשלם כסף סך שלף עמל ברוב הַדיָּג ●

 .הטורף לפרוטה ינוע: עוני ●

 ! מרשים? מי שר ●

 ?כי במה זה מביך ●

 . יש דוח חודשי ●

 

   ?להם משותפת תכונה איזו  (א

 .קריאתם מימין לשמאל ומשמאל לימין זהה -המשפטים הם פלינדרומים  תשובה:
 

 . התכונה אותה את המקיים יותר או  מילים שלוש בן משפט חברו  (ב
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ע( הוא מגדולי מפרשי המקרא ומדקדקי ימי הביניים בתקופת  "אברהם אבן עזרא )הראב רבי .19

ע נהג לחוד חידות לתלמידיו, רבות מהן מבוססות על גימטרייה. "תור הזהב בספרד. הראב

 בכתיב חסר. מי הדמות? -בחידה הבאה מסתתר שם בן ארבע אותיות של דמות מקראית 

כּוָנה,  ר יֵׁש ּבֹו תְּ ם ֲאשֶׁ  ֱאמֹור ַמה שֵׁ

ִביִעי ִליִשית, רְּ ִביִעית ַהשְּ  ת ִהיא רְּ

ִביִעית, ִנית ֲעִשיִרית ָהרְּ ַהשֵׁ  וְּ

ִנית ִהיא ֲחִמִשית.  ָהרֹאָשה ַלשֵׁ  וְּ

 הראשה = האות הראשונה[ ]

 : אהרןפתרון

ִליִשית ִביִעית ַהש  ִביִעית ִהיא ר    שהיא הרביעית בשם, ערכה בגימטרייה רבע מערך האות נ האות: ר 

 (. 200, ר=50השלישית בשם )נ=שהיא  ר

ִביִעית ר  ַהֵשִנית ֲעִשיִרית הָּ  נ שהיא השנייה בשם, ערכה בגימטרייה עשירית מערך האות ה האות: ו 

 (.50, נ=5שהיא הרביעית )ה=

ה ַלֵשִנית ִהיא ֲחִמִשית ר אשָּ הָּ  רבע מערך האות גימטרייהשהיא הראשונה בשם, ערכה ב א האות: ו 

 (.5, ה=1האותה השנייה בשם )א=שהיא   ה
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  ובאנגלית בעברית רבות ואותיות, באנגלית כמו , לימין משמאל בעברית נכתב ברייל כתב .20

 . סימנים באותם נכתבות זהים שצליליהן

 .   בו  המופיע העיגולים דגם פי  על(, כאן  כמודגם)  3X2 בגודל תא ידי על מסומנת  אות כל

  

 
 

  אבל, ברייל בכתב מילים רשימת ואותה,  ובאנגלית בעברית, מילים רשימות שתי לפניכם

 :אחר בסדר

 שלוש     צמרת     עניין     שלשום     מחר     היום     גשר     שלום     עצור     בית

row     dig     sit     cat     car     big     grow      slow     green    go 
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 . תשובתכם את נמקו ?  בעברית ואיזו  באנגלית הרשימות מבין איזו  (א

בכל  במילים שיש מספר האותיות ב םהתא ישחלוקה זו ב -ב׳ בעברית -רשימה א׳ באנגלית ו 
מו  שלוש אותיות ומילה אחת בת שתי אותיות כ  בנות. למשל, ברשימה א׳ יש שש מילים רשימה

  ברשימת המילים באנגלית.

 .שלה הפירוש את מילה כל ליד כתבו  (ב

 רשימה א׳:

Slow Green 

Grow Dig 

Row Sit 

Go Cat 

Car Big 

 

 רשימה ב׳:

 היום עצור

 עניין  שלום 

 צמרת  גשר 

 בית מחר

 שלוש שלשום 

 

 


