ידיעת הארץ

ידיעת הארץ
ידעת הארץ :
1.1מהיכן לקוח הביטוי “שנית מצדה לא תיפול” ?
2.2באיזו שנה ניסה נפוליאון לכבוש את עכו?
3.3מי שר את השיר” כשנפוליון יכבוש את עכו”?
4.4באיזו מסגרת פועלות היחידות הבאות :מצדה ,נחשון ,צור ?
5.5באיזה קיבוץ ישנו מרכז של כת המקויה מיפן?
6.6מה המשותף לגבעת עדה ,פרדס חנה ,מזכרת בתיה?
7.7מהו ההר השלישי בגבוהו בארץ?
8.8איזה קיבוץ נקרא בראשיתו דגניה ג’ ?
9.9מהו מקור השם ליישוב חלץ?
1010מה שמו של היישוב שבו ישב רבן יוחנן בן זכאי לאחר שעזב את
ירושלים לאחר חורבן בית המקדש השני?

1111מה מקור השם יושביה?
1212מקור השם כפר מל”ל
1313מי יסד את מקווה ישראל?
1414הר בקרבת עפולה הדומה בצורתו להר כיפה?
1515ההר השני בגובהו בגליל התחתון ?
1616המושבה הראשונה אשר הוקמה בארץ ?
1717מהו הקיבוץ או הקבוצה הראשונה שנבנתה בארץ?
1818מה שמו של המושב הראשון שהוקם בארץ?
1919שמה של העיר העברית הראשונה?
2020מכונה הנדיב הידוע?

שמות יישובים:
1.1מביטה מאחורי הגב
2.2נהר האלוהים?
3.3מתנת אל?
4.4אלוהים נמצא כאן?
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5.5שני איברים בגוף האדם?
6.6איבר בחלקו העליון של האדם בעונש?
7.7דרכים בתוך העיר?
8.8המקום שממנו אני שואב את מימי ?

ידיעת הארץ
9.9יישוב של אבא של אמא ?
1010החלוץ הראשון שהגיע לירושלים ?
1111מושבה על שם אבי הברון ?
1212מושבה על שם אשתו של הברון?
1313בת אלוהים ?
1414מה פירש המילה סנסן?
1515מה המקור לשם העיר נהריה?
1616מה השם הערבי של ואדי ערה?
1717מהי אישה איילונית?

1818על שם מי קרויה שכונת קריית חיים ?
1919על שם מי נקראת שכונת אליעזר?
2020על שם מי נקרא נהר הבניאס?
2121על שם מי נקראת גבעת אולגה?
2222מה המקור לשם תל אביב במקרא?
2323על שם מי נקרא היישוב אור עקיבא?
 2424מה שמו הקודם של אצטדיון בלומפילד ביפו?
2525מה שמו של היישוב שלכבודו בשנת היובל כתב יהורם טהר לב
את השיר “ההר הירוק” ?

הגליל:
1.1מהו מקור השם גליל?
2.2מהם גבולות הגליל?
3.3מהו הגבול הגיאוגרפי בין הגליל העליון לבין הגליל התחתון ?
4.4מהו ההר הגבוה ביותר בגליל העליון ?
 5.5מהו ההר הגבוה ביותר בגליל התחתון?

6.6מהן הערים המרכזיות בגליל?
7.7מהו מקור השם צפת?
8.8כיוון הזרימה של איזה נחל הוא מצפון לדרום?
9.9מהו גובהו של הר תבור?

1.1שמו של הגולן מוזכר בתנ”ך בשם:

2.2סוג המסלע בגולן הוא:

הגולן:
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3.3הגבול בין רמת הגולן לבין החרמון הוא נחל-
4.4העיר היחידה בגולן:
5.5מהו גובהו של הר החרמון בתחום סוריה?
6.6מהו גובהו של הר החרמון בתחום ישראל?
7.7מושב השוכן בחרמון:
8.8מהו שמו של נחל המנציח צורה גיאומטרית בסלעי הגולן?
9.9הבריכה הגדולה ביותר בגולן היא:

1010יישוב שבו התבצרו יהודים בתקופת המרד:
1111במלחמת יום הכיפורים הסורים הגיעו עד לגשר:
1212הקיבוץ הראשון בגולן הוקם בשנת  1976ושמו :
1313הגבול בין הגלעד לבין הגולן הוא נחל:
1414מהם שמות ארבעת היישובים הדרוזיים בגולן?
1515סוג המסלע בחרמון הוא:

השרון:
1.1מהו מקור השם שרון?
2.2מהם גבולות השרון (מכל הכיוונים)
3.3מקור השם חמרה?
4.4מהו מקור החול לאורך חופי ישראל?
5.5מהו מקור המילה כורכר?
6.6כיצד נוצר הכורכר ?
7.7מקור השם דיונה?

8.8מהו מספר רכסי הכורכר בשרון?
9.9מהם שמות הנחלים בשרון מצפון לדרום?
1010מי כרת את היערות אשר היו בשרון?
1111מהו שמה של העיר אשר בנה הורדוס לכבוד אביו ?
1212לכבודו של מי בנה הורדוס אתר ארכיאולוגי גדול בשרון?
1313ציין שמו של יישוב אשר הוקם בהתיישבות האלף בשנות ה?30-
“1414אלי אלי שלא יגמר לעולם” – מי כתבה זאת ומה שמו של היישוב בשרון?

שמות יישובים בשרון:
1515סבך פרא  -עיר בשרון _____________
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1616הניתן  -עיר על חוף הים _____________

ידיעת הארץ
1717תופיף  -מושב מצפון לכפר סבא _________
1818הן נער  -כיום עיר ,בעבר מושבה ________
_________
1919רבי בתל  -מכללה בשרון
2020יש מדות  -קיבוץ ליד קיסריה ___________
2121עין הראש  -יישוב בסמוך לתל אפק ___________

2222לנחים  -מושב בסמוך לפתח תקווה _________
2323שהרון תרם  -יישוב תחת חסותו הכפר הירוק __________
2424נומד לת  -יישוב שבו הייתה בעבר הווילה של לורד בריטי _______
 .492525סד הים  -יישוב קהילתי דרומית לצומת השרון ___________

הנגב:
1.1מהו גבולו הצפוני של הנגב?
2.2מהו מקור השם של קיבוץ שדה בוקר?
3.3מי מראשי הממשלה התיישב בשדה בוקר?
4.4מהו סוג הספורט אותו אהב בן גוריון?
5.5מהו המכתש הקדום ביותר מבין המכתשים בנגב?
6.6מהו נתיב זרימתו של נחל צין לפני היווצרות השבר הסורי אפריקאי?

7.7מדוע החיפושיות במדבר צבען שחור?
8.8כאשר הצבי מזהה סכנה כיצד הוא פועל?
9.9היכן הונף דגל הדיו?
1010מהן הערים הנבטיות אשר היו בנגב?
1111מהו הצריף המפורסם בארץ?

פיצוחי הנגב – לפי אותיות הא”ב:
 .אאעיר תיירות משגשגת בנגב
אממכות מצרים
פחדנית ארוכת האוזניים
 .באשם אמר הרצל שיסד את מדינת היהודים  +ת’

13

ידיעת הארץ
 .גאכותבים איתו ומעבירים איתו הילוכים
אספינתו של החכם באדם כשבא למדבר
אבנוסף  +ל’ ייתן ספינה?
אהוא דר עם סיכת ברזל
ג’  -לפני הטון הנמוך ביותר – ירפא כל שבר
 .דאשביל ריחני
אעיר הולדתה של סימונה
מפורסם בשל איבר מינו הגדול במיוחד
 .האשיטה ללכידת מים בנגב
שיר הפלמ”ח המזכיר את הנגב
 .ואנחל
אהתפרצות
נחל פרחוני קוצני בנגב

אלאורך החוף על שפת הים / ,לא בשבת
אצבע במעלות
פחד עם סוף של אוכל מזדחל לאיטו.
 .טאחי על חשבון אחרים
אמי כבשו את הארץ מידי הממלוכים?
מדרגות בנחל
 .יאגיבורה תנכית שמכבבת במצוקים
אכשאלעד יורד לשם הוא מוצא את חוסיין
אמקום שבו ניתן לצלות תבלין
אלחופו מסתלבטים בוגרי כתה ט’
קצה הארץ
 .כאבית סוהר שמפיח
אעכביש עיוור ליד הגדר שמצידה השני עם אחר
ש ש ש  ,ליד דימונה

 .זאפעם טרף באגדות ואחר כך בוית ממנו כלב
אמסתובבים סביב לחלב הלבן
אגם חשמל וגם מימי
מחצב שקשה להשיג באולמפיאדה

 .לאזה שתופס אותה בזנב ,יישאר מאוכזב
א מדוע זו חיה?
פרפר שיש בו אשל

 .חאהאדון שפחד מאשתו
אגם פטרייה וגם אצה והכל על אותו מצע

 .מאמ .מקום בו הוא נואם
אמשם אפשר להשקיף על טייס חלל
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אהגדול מסוגו בעולם – בנגב
אלהיתקע בו גורם למצוקה רבה
ארץ רחבה שיש בה צר

אשם של הר קטן והוא קצה בולט
נוסיף י לבקר ואפשר יהיה לאכול אותו
 .צאאוכל נבלות ומעמיד פנים
אלך החוצה וראה מה פרנסתם העיקרית של הבדואים
נחל שאם נוסיף לו ה’ ירעד מקור

 .נאאחרי הנ’ נמצא הצד השני של הגוף
אביום ישן  ,בלילה ער וביחד ישן ובסוף ער
אנסה לגלות איזה זוחל
אמהזרעים צומח עם שחי ונדד בנגב בעבר
עוף דורס בשלכת

 .קאצמח דוקרני
איש בעין עבדת וגם בבאר
בן דודו של העכבר ושמו כדרדר

 .סאציפור קטנה שחורה ולבנה ולפי שמה נדע היכן היא גרה
אכשמשה הכה עליו יצאו ממנו מים
אצורב ,אבל גם נחל הנגב
של מים ,גם של מטוס וגם צמח קוצני

 .ראהדורס החומל
אשוקת שהיא עיירה בדואית
אגשמים שהופכים להיות קיבוץ
קושר צמח מדברי

 .עאעיר שיש בה משועבדים
אבוכייה ויבשה ! סופה באילת
אגדולה ונכחדת ,מקומה בשחקים
אקר בתוך הענן
עוף דורס שמזכיר כלי כתיבה

 .שאבאה בימים
אחלק הקאובויים
אעל הים הוא נסע באוניות ונוסף לכך תחילה של אציל גרמני
אדרך מסוימת שתחתיה צל וקוצים
איזור שכולו אנרגיה

 .פאחמור בר ,חי במדבר
אהנחל הגדול בארץ ,יש בא יופי
אעל שפת המכתש ,כתוב בתורה שאסור לעשות

 .תאראש באש רגליו במים והוא רק עץ
אמקור פרנסתם של תושבי מצפה
תן שנפטר הוא…
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ירושלים:
1.1מה שמו של עמוד התווך השמאלי של בית המקדש?
2.2מה שמו על עמוד התווך הימני בבית המקדש?
3.3מהו אורכו הגלוי של הכותל המערבי ?
4.4מה גובהו של הכותל ?
5.5מה אורך האבן הארוכה ביותר בכותל ?
6.6מה עובי הכותל ?

7.7הפעמון בגן הפעמון בירושלים הוא העתק של פעמון באחת ממדינות
ארה”ב .מהי?
8.8מה שם השיר הפותח במילים“ :מעל פסגת הר הצופים אשתחווה
לך אפיים”?
9.9מהו מקור שמה של שכונת “מאה שערים” בירושלים?
1010מדוע זכה לכינוי המרכז הרוחני של היהודים בירושלים זכה לכינוי
הכותל המערבי?

טבריה:
1111מהו אורכה של הכינרת?
1212מהו הרוחב המרבי של הכינרת?
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1313מהו עומקה המרבי של הכינרת?
1414מהו גובהה של הכינרת ?

ידיעת הארץ
תשובות ידיעת הארץ:
שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

1

מן הפואמה "מסדה" של יצחק למדן

11

על שם אחד מצאצאיו של שמעון (דברי הימים א' ד' )35

2

בשנת 1799

12

על שם משה לייב לילנבלום

3

להקת הבילויים

13

קרל נטר

4

שירות בתי הסוהר

14

הר תבור

5

קיבוץ חפציבה

15

הר כמון  602מעפה

6

יישובים על שם בני משפחת הברון רוטשילד

16

פתח תקווה 1878

7

הר רמון –  1035מטר מעל פני הים

17

דגניה 1909

8

גניגר ,בסמוך למגדל העמק

18

נהלל 1921

9

על שם אחד מגיבורי דוד

19

תל אביב 1909

10

ברור חיל

20

הברון בנימין רוטשילד
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תשובות שמות יישובים:
שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

1

עין גב

14

חלק של התמר ,אחד מהגבעוליםהנושאים את פירות התמר

2

נהריה

15

על שם נהר הגעתון

3

נתניה

16

נחל עירון

4

יפו

17

אישה שאינה יכולה ללדת

5

ראש העין

18

על שם חיים ארלוזורוב

6

ראש פינה

19

7

רחובות

על שם אליעזר קפלן ,שר האוצר הראשון
של מדינת ישראל

8

בארי

20

על שם האל היוני פאן

9

כפר סבא

21

על שם אולגה ,אשתו של יהושע חנקין

10

ראשון לציון

22

“ואבוא אל הגולה תל אביב היושבים
על נהר כבר” (יחזקאל ג’ )16

11

זיכרון יעקב

23

על שם ר' עקיבא שהוצא להורג בקיסריה

12

מזכרת בתיה

24

אצטדיון באסה

13

מזכרת בתיה

25

קיבוץ יגור ,מקום הולדתו של המשורר יהורם טהר לב

18

ידיעת הארץ
תשובות הגליל
שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

1

צורתו צורת הגלי

4

הר מירון

2

צפון – הגבול הבינלאומי בין ישראל ללבנון/נהר הליטאני
דרום – עמק יזרעאל ועמק בית שאן
מערב – ים התיכון
מזרח – עמק החולה ,הכנרת ועמק הירדן

5

הר כמון

6

עכו  ,נהריה ,צפת ,טבריה  ,קרית שמונה

7

צופה על כנרת וים תיכון

3

בקעת בית הכרם

8

נחל עמוד

9

 588מ' מעל פני הים

תשובות הגולן:
שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

1

גולן

8

זויתן

2

בזלת

9

בריכת רם

3

סער

10

גמלא

4

קצרין

11

בנות יעקב

5

 2,814מטרים מעל פני הים

12

מרום גולן

6

 2,224מטרים מעל פני הים

13

רוקאד

7

נווה אליה

14

מסעדה ,בוקעתא ,עין קניה ,מג'דל שמס

15

גיר
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תשובות השרון:
שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

1

אשרנו שפירושו יער עבות

13

צופית

2

בצפון -נחל תנינים ,בדרום -נחל הירקון ,במזרח-
הרי שומרון ,במערב -ים תיכון

14

חנה סנש ,קיבוץ שדות ים

15

כפר סבא

3

אחמר= אדום

16

נתניה

4

הדלתא של הנילוס במצרים

17

צופית

5

מהמילה בערבית מכרכר שפירושה אבן לא יציבה

18

רעננה

6

שקיעת חול במקום אחד וירידת מים והמסת הגיר

19

בית ברל

7

 Dinaבשפה ההולנדית היא גבעה .בעברית חולית
שפירושה גבעת חול נודד

20

שדות ים

8

שלושה רכסי כורכר

21

ראש העין

9

תנינים ,חדרה,אלכסנדר ,פולג,ירקון

22

נחלים

10

התורכים

23

רמת השרון

11

אנטיפטריס

24

תל מונד

12

הקיסר אוגוסטוס – לכבודו נבנתה קיסריה

25

הדסים

20

ידיעת הארץ
תשובות הנגב:
שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

1

קו  200מ"מ גשם ,אזור בקעת באר שבע

7

2

על שם ההר הסמוך לקיבוץ שג'רת אל  -בקר

צבע שחור קולט חום וכך הן מתעוררות מוקדם יותר
כדי לנצל את הטל אשר עדיין לא התאדה

3

בן גוריון

8

משמיע קולות אזהרה ,מכשכש בזנבו ובורח מהמקום
במסלול לא קבוע

4

הליכה רגלית ועמידה על הראש

9

בכיבוש אילת

5

מכתש רמון

10

חלוצה ,שבטה ,עבדת ניצנה ,רחובות ,כורנב ( ממשית)

6

לכיוון דרום אילת

11

הצריף של בן גוריון בשדה בוקר

פתרון פיצוח הנגב:

שאלה

תשובה
חרדון ,חזזית ,חול ,חום ,חילזון

שאלה

תשובה

א

אילת ,ארבה ,ארנבת

ח

ב

בזלת ,בדואים ,באר שבע ,בן גוריון ,בקעה

ט

טפיל ,טורקים ,טרסות

ג

גיר ,גמל שלמה ,גמל ,גרניט ,גבס

י

יעל ,ירדן ,ים המלח ,ים תיכון ,ים סוף

ד

דרך הבשמים ,דימונה ,דרבן

כ

כלא נפחא ,כביש הגבול ,כור

ה

הראבה ,הרעות

ל

לטאה ,למה ,לבנין

ו

וואדי ,וולקני ,ורדית

מ

מדבר ,מצפה רמון ,מכתש רמון ,מצוק ,מצרים

ז

זאב ,זבובים ,זרם ,זהב

נ

נגב ,נמר ,נחש ,נבטים ,נשר
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ידיעת הארץ
שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

ס

סלעית ,סלע ,סרפד ,סילון

ק

קוץ ,קניון ,קוצן

ע

עבדת ,ערבה ,עזניה ,עקרב ,עיט

ר

רחם,רהט ,רביבים ,רותם

פ

פרא ,פארן ,פסל,פיטם ,פרי

ש

שמש ,שדה בוקר ,שיטפון ,שיטה ,שטח אש

צ

צבוע  ,צאן ,צין

ת

תמר ,תיירות ,תנשמת

תשובות ירושלים:

שאלה

תשובה
פילדלפייה

שאלה

תשובה

1

בועז

7

2

יכין

8

"מעל פסגת הר הצופים"

3

 57מ'

4

 19מ'

9

השם ''מאה שערים'' מסמל ברכה והצלחה ונלקח מפרשת
''תולדות'' שנקראה בשבוע ייסודה של השכונה .כן מצאו
המייסדים בשם ''מאה שערים'' רמזים נסתרים לקירוב הגאולה.

5

 13.6מ' ומשקלה  570טון

10

זוהי החומה המערבית שהקיפה את חצר בית המקדש השני

6

 4.6מ'

תשובות טבריה:
שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

11

 21ק"מ

13

 43מ'

12

 12ק"מ

14

מינוס  208מ' מתחת לפני הים
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כללי
כללי
1.1מה פירוש המילה ?G.P.S
2.2מאיזה חומר עשוי היהלום?
3.3מי יזם את הקמת תנועת הצופים העולמית?
4.4מה שם הכלב בספר “תמול שלשום” של ש”י עגנון?
5.5באיזה תמרור ישנו רמז לריקוד ?
6.6מהו התרגום לראשי תיבות באנגלית ? U.S.B
7.7מהי זנית ?
8.8מה ההפך מזניח ?
9.9על שם מה נקראת שד’ האליזה בצרפת?
1010מה המקור לשם המכונית מאזדה?
1111מה פשר ראשי תיבות של רשת הטלוויזיה ?cnn -
1212מהפירוש המילה מאלט ,המכונה בירה שחורה?
1313מי המציא את המכונית ובאיזו שנה?
1414המכונית הראשונה נקראה בשם?
1515מהו האוקיאנוס הגדול בעולם?
1616מהי אזהרת מירנדה?
1717מהי אפיניאה ברפואה?

1818על פי החוק במדינת ישראל ,מהו הגיל המינימאלי לנישואים?
1919לפי המסורת הנוצרית ,מה צבע שערו של יהודה איש קריות?
2020מה שם בתו ובנו של ש”י עגנון?
2121במיתולוגיה היוונית ,מיהי מוזת ההיסטוריה ?
2222מהי אצטלה?
2323מהי תוכנית תל”י ?
2424מדוע נקבע כי מספרם של חברי הכנסת יהיה ?120
2525מה הקשר בין חומות של תקווה לתנ”ך?
2626על שם מה נקרא הסם מורפיום?
2727מהו אפקט פיגמליון?
2828מהו האל היוני המקביל לאל המלחמה הרומי ?
2929מהו כתב היראטי?
3030דיוקנו של מי מופיע על שטר של  100דולר?
3131מהו “מרס” במשחק השש בש?
3232מיהי קסיופיאה?
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כללי
כללי  -המשך
3333מהו נס הלחם והדגים?
3434איזה עיתון נקרא בראשית דרכו “תשע בערב” ?
3535מה המקור למונחים ימין ושמאל בפוליטיקה?
3636מה מקור השם לבגד ג’ינס ?
3737מי המוזיקאי שקרא לבתו הבכורה ירח ?
3838איזה יום חל בתאריך ל’ בשבט ?
3939כמה שיני חלב יש לנו ?
4040מה משמעות התואר אוגוסטוס שניתן ברומא?
4141איזה קיסר רומי הוא בנו המאומץ של יוליוס קיסר?
4242מהו כוכב הלכת הקרוב ביותר לכדור הארץ?
4343האם לזמר אלביס פרסלי הזמר היה שם עברי ?
4444מהו לחם יוחנן הקדוש?
4545מהו אסל ?
4646עם מי רב הצייר ואן גוך ובעקבות זאת כרת חלק מאוזנו?
4747המספר  24בגוף האדם מתייחס ל:
4848כמה חדרים יש בלב?
4949מה משמעות המילה קרדיולוג?
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5050כמה צבעים יש לנו בשפה העברית ?
5151כמה צבעים בעברית המקראית?
5252מהו מקור השם עיראק?
5353מהו ירח איתנים?
5454מה פירוש המילה גאיה ביוונית?
5555מה מקור השם של הרכב פיאט ?
5656מהו פירוש המילה מנור?
5757מיהי ליידי גודייבה המוזכרת בשירה של חווה אלברשטיין?
5858מהו המקור לשם סילבסטר?
5959מהו המקור לשם “פרס נובל”?
6060מהו מקור השם מלריה?
6161מהם ראשי תיבות באנגלית של המכשיר ? D.V.D
6262מה פירוש הביטוי חצה את הרוביקון?
 6363מהו מקור השם מרתון?
6464מה פירוש המילה אורכידאה?

כללי
כללי  -המשך
6565מהם ראשי תיבות של מכ”ם ?
6666מה המקור לביטוי “ :להרוג תורכי ולנוח”?
6767מהו השם הפרטי הנפוץ בעולם?
6868מה מסמל סמל המכונית ? BMW
6969מהו המקור לשם אסיה?
7070מהו המקור לשם אירופה?
7171כיצד נקרא בעברית הקו המסומן בדופן הספינה המציין את
המשקל שאסור להעמיס על הספינה?
7272מה משמעות המילה וטו?
7373מהו כוח סוס אחד?
7474מהי אקרומגליה?
 7575כיצד נקרא התהליך של הפיכת גז לנוזל?
7676איזה חלבון גורם לקרישת דם?
7777כמה אטומים של חמצן יש באוזון?
7878מה משמעות המילה רנסאנס?
7979מה השעה כאשר ההשתקפות במראה היא על עשרה לשלוש?
8080מה מקור שמו של המסדר הטמפלרי?

8181מה פירוש המילה אוטואמניספציה?
8282מהי פילולוגיה?
8383באיזו אוקיאנוס נמצא האי מאוריציוס?
8484מהו שם החלבון העיקרי בחלב?
8585מהו השם אשר הוצע בעברית לטלפון?.
8686מיהו אל הים והאדמה היווני?
8787במה נאשם אדם הנשוי לשתי נשים?
8888מה משמעות או פירוש ראשי התיבות  W.Cבאנגלית?
8989מה פירוש ראשי התיבות ?OO
9090באיזה רכב הותקנה לראשונה חגורת הבטיחות?
9191מה פירוש המילה תופין?
9292חורבן בית ראשון אירע בשנת?
9393חורבן בית שני אירע בשנת?
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כללי
שאלות  -כללי  -המשך
9494מה משמעות המילה הירוגליפים?
9595מהו חוק השבות?
9696מהי הפרטה?
9797מהם ראשי תיבות של אפ”ק ?
9898מדוע נבחרו האותיות באנגלית  S.O.Sכשפת מצוקה?
9999מהו ניהליזם?
10100כמה פסים משורטטים על הדגל האמריקאי ומה משמעותם?
10101מהו מקור השם יום חמישי באנגלית ?THURSDAY
10102באיזו שנה הוקמו בתי דין רבניים ומי יזם את הקמתם ?
10103כמה קלוריות ישנם בחלבון של ביצה וכמה יש בחלמון של ביצה?
10104איזה לב פועם מהר יותר  -של אישה או של גבר?
10105מי ממלא את מקומו של הנשיא כאשר הוא נוסע לחו”ל ?
10106מה פירוש המילה לוסטרה ?
10107איזו מתכת נמצאת במצב צבירה נוזלי כשהיא בחדר?
10108מהו דירוג המח”ר בשירות המדינה?
10109מיהו האתלט שנהג לרוץ יחף?
11110מהו היום הקצר ביותר בשנה?

26

11111באיזה יום מששת ימי בראשית נאמר פעמיים כי טוב ובאיזה
לא נאמר כלל?
11112מי גילה את החומר לזריקת הפניצילין?
11113מתי האדם בוכה וכולם צוחקים ושמחים .ומתי האדם אינו
בוכה וכולם בוכים?
11114באיזה שלב בחיים כפות ידיו של האדם סגורות ובאיזה שלב
כפות ידיו של האדם פתוחות?
11115מהו בית הספר החקלאי הראשון?
11116מה הייתה השפה הרשמית באנגליה במאות ה? 11-12-
11117מהו קו פלימסול?
11118מהו המספר המושלם?
11119באיזו שנה הצטרפה אלסקה לארה”ב?
12120מהי שיטת דיואי?
12121מה כתוב על הסמל של חולון ?
12122מי כתב את השיר “עין גדי”?

כללי
כללי  -המשך
12123מתי הוקם חבר הלאומים?
12124מתי הוקם האו”ם (ארגון האומות המאוחדות)?
12125כמה מדינות חברות היום באו”ם?
12126על מי כתב הזמר אפרים שמיר את השיר “נכון את יפה” ?
12127מהו דיסקוטוגרפי?
12128על אילו תחומים מקבלים פרס נובל?
12129מתי החלו להעניק פרס נובל ?
13130מהו המרחק בין מטולה לאילת?
13131מי רשאי לענוד כנפי צניחה על רקע אדום?
13132מי רשאי לענוד כנפי צניחה על רקע שחור?
13133מי רשאי לענוד כנפי צניחה על רקע כחול ?
13134מי רשאי לענוד כנפי צניחה על רקע ירוק?
13135מי רשאי לענוד כנפי צניחה על רקע לבן?
13136מי רשאי לענוד כנפי צניחה עם כוכב ?
13137מהו החומר הגורם לבעירת הגפרור?
13138מי היה עוזרו של הרצל?
13139מיהו ציניקן?

14140מהו גובהו של מגדל אייפל?
14141כמה אונות יש במוח של האדם?
14142כמה מיתרים ישנם בנבל מודרני ?
14143מה יסד המחנך הגרמני פרידריך פרובל?
14144כמה סוגים של שרירים ישנם בגוף האדם?
14145מהן השכבות העיקריות של כדור הארץ?
14146מהי טבעת קלדה?
14147מהי ביצת קולומבוס?
14148על מי שר אמיר בניון “ניצחת איתי הכל” ?
14149מהי עבודה סיזיפית?
15150מי המציא את הקוקה קולה?
15151מי המציא את הפפסי קולה?
15152איזה ספר פותח במשפט “ הייתה זו אהבה ממבט ראשון”?
15153מתי אושרה בארצות הברית הגלולה למניעת הריון?
15154באילו שנים התנהלה מלחמת האזרחים בארה”ב?
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כללי
כללי  -המשך
15155כמה פעמים נע כדור הארץ סביב צירו במשך שנה?
15156מהי לבבית?
15157כמה אנשים נחתו עד  2005על הירח?
15158מי אסר על הופעת הביטלס בישראל בשנות ה?60-
15159מהי הסנהדרין?
16160מה מספרם של הכוכבים בקסיופאה?
16161אופרת סבון על שום מה?
16162מה מקור שם הלהקה “הדג נחש”
16163איזה כוכב לכת התגלה בשנת ?1930
16164מהי טופופוביה?
16165מהו דות?
16166מהו אורכו של העיתון הארוך ביותר בעולם?
16167מהו אורך מעיו של האדם?
16168כמה דם מזרימה כל דפיקה אחת בלב ממקום למקום בגוף האדם?
16169מי יכולה להיכנס דרך חלון סגור?
17170מה אפשר לעשות אך לא לראות?
17171איזה כר איננו במיטה?
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17172עין שלא ניתן לראות בה
17173קשת שלא יורה חיצים
17174שביל שבו לא ניתן לאכול בשר
17175גובהו של הר תבור ?
17176מהי היבשה האחרונה אשר נתגלתה ?
17177מיהו ממציא ההליקופטר?
17178מהו כינויו של הרב הראשי הספרדי?
17179מאיזה זיתים מופק שמן זית?
18180במה יש יותר סוכר  -בלימון או בתות?
18181מה יותר משמין  -שוקולד מריר או שוקולד לבן?
18182מאיזה מרחק מקבלים שלוש נקודות על קליעה לסל?
18183מהו מקור הביטוי חוק דראקוני?
18184מה משך חייו של ריס?
18185מהו השם הכי נפוץ בישראל לבן ולבת?
18186מהו השריר החזק ביותר בגוף?

כללי
כללי  -המשך
18187מהו גיל הנישואים הממוצע בישראל?
18188מי יסד את התיאטרון הקאמרי ?
18189מה המחזה הראשון שהוצג בתיאטרון הקאמרי?
19190מי ביקש “הכניסיני תחת כנפך” ?

19191האם קול עובר מהר יותר דרך מים או דרך אוויר?
19192מבטה של מי במיתולוגיה היוונית יכול להפוך בן אדם לאבן?
19193מהם הגורמים המשפיעים על סטייה במצפן?
19194מי כתב את הספר בידיעת הארץ “ כפתור ופרח” ?

כללי :מדינות העולם
1.1כיצד מתה קליאופטרה מלכת מצרים?
2.2מה הייתה עיר הבירה של פולין לפני ורשה?
3.3מה מופיע על דגל האומות המאוחדות?
4.4מהי עיר הבירה של מרוקו?
5.5על פי החוק במדינת ישראל ,מהו הגיל המינימאלי לנישואים?
6.6באיזו עיר נמצא הפסל המפורסם של הילד המשתין?
7.7היכן נמדד זיהום האוויר הגבוה בעולם ?
8.8באיזו מדינה באירופה לא נשלח אף יהודי להשמדה בתקופת השואה?
9.9איזו מדינה בארה”ב קרויה על שם נשיא?
1010באיזו עיר נמצא המנזר שעל אחד מקירותיו צוירה הסעודה
האחרונה של ישו ?
1111באיזו מדינה המטבע הרשמי הוא לב?

1212איזו מדינה הובילה את הפרישה מארצות הברית ב?1860-
1313שתי ישיבות מפורסמות בבבל?
1414מהו הבניין הגבוה ביותר בעולם?
1515היכן נערכה האולימפיאדה הראשונה בהיסטוריה?
1616באיזו עיר נמצא ארמון טופקאפי ?
1717מדוע נקראה אקוודור בשם זה?
1818מאיזו מדינה מגיע משקה הטקילה?
1919מאיזה צמח מייצרים טקילה?
2020מהו טריקולר?
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כללי
כללי :מדינות העולם  -המשך
2121לאיזו מדינה שייך מיצר גיברלטר?
2222כמה אלקטורים שולחת מדינת פלורידה לבחירת נשיא ארה”ב ומדוע?
2323מה מקור תפוח האדמה ?
2424מהו הנהר הגדול ביותר באירופה ?
2525מה מסמלים  13הפסים האדומים בדגל ארה”ב?
2626מהי בירת אלסקה?
2727מהו האי הגדול ביותר ביון?
2828מהי המדינה הקטנה ביותר בעולם במספר תושביה?

2929איזו עיר גדולה יותר במספר תושביה  -רומא או מדריד?
3030על איזו עיר הוטלה פצצת האטום הראשונה?
3131איזו ממדינות ארה”ב נקראת בשם ארץ הקסם?
3232מהו גובהו ומידת נטייתו של מגדל פיזה?
3333מהו שמה של ספינת הפאר האמריקנית שטבעה במסע הבכורה שלה?
3434מהו האוקיינוס העמוק ביותר בעולם?
3535מהו הנהר הארוך היותר בעולם?
3636באיזו מדינה הומצא משחק הטריוויה?

מלחמות ישראל
1.1מתי התנהל בפעם האחרונה קרב שריון בין הצבא העיראקי לבין צה"ל?
2.2מהו סדר מלחמות ישראל מקום המדינה ועד ?1973
3.3באיזה תאריך החלה מלחמת העצמאות?
4.4מי היה מייסד הפלמ"ח ?
5.5מהי השבת השחורה?
6.6מהו "ליל הגשרים ?
7.7במבצע הראל העבירו אספקה לירושלים הנצורה .מי היה
מפקד המבצע?
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8.8מהם האתרים אשר נכבשו על ידי חטיבת גולני באזור הגולן?
9.9מהו מבצע "מצדה בכרמל"?
1010אילו מדינות נלחמו נגד מדינת ישראל במלחמת תש"ח ?
1111מי ניסה לכבוש את עכו ב 1799-ולא הצליח?

כללי
מלחמת תש”ח
1.1המבצע בו נלחמו לפריצת הדרך לירושלים:
 .אמבצע יפתח
 .במבצע נחשון
 .גמבצע יואב
2.2לאיזה יישוב היה קשור משלט ?69
 .אניצנים
 .במשמר העמק
 .גרמת רחל
3.3דרך איזה שער ניסו לפרוץ לוחמי תש”ח לרובע היהודי?
 .אשער האשפות
 .בשער ציון
 .גשער האריות
4.4מהו שם המבצע שבו העבירו את מצ’כיה נשק לישראל (
בין היתר רובה צ’כי) במלחמת הקוממיות?
 .איפתח

 .בבלק
 .גשמגר
5.5באיזה מקום נהרג עבל קאדר אלחוסיני?
 .אלטרון
 .בקסטל
 .גהר טוב
6.6מהו שם המבצע שבו נכבש הגליל המערבי ?
 .אמבצע יחיעם
 .במבצע בן עמי
 .גמבצע אנטבה
7.7מהו שם המבצע בו פינו את הילדים מניצנים ,נגבה ,גת ,גל און
וכפר מנחם?
 .אמבצע הילדים
 .במבצע תינוק
 .גמבצע הטף
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כללי
8.8מיהי המדינה הראשונה שחתמה על הסכם שביתת הנשק עם
ישראל במלחמת העצמאות?
 .אלבנון
 .בירדן
 .גמצרים
9.9היכן נחתמו הסכמי שביתת הנשק בין ישראל למדינות ערב
לאחר מלחמת העצמאות?
 .אבאי רודוס
 .בבמלטה
 .גבקפריסין
1010באיזו שנה התקבלה ישראל כחברה באו”ם ?
 .אבמאי 1948
 .בבדצמבר 1948
 .גבמאי 1949
1111כמה חיילים נפלו במלחמת העצמאות?
 .א 4074חיילים
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 .ב 3001חיילים
 .ג 2,500חיילים
1212איזו אונייה הוטבעה במלחמת השחרור לא הרחק מעזה?
 .אפארוק
 .בעבדאללה
 .גאסכנדריה
1313על שם מי נקרא מבצע נחשון?
 .אנחשון בן עמי נדב
 .בנחשון מוצרי
 .גמפקד המבצע

כללי
תשובות  -כללי :
global positioning system1.1

2.2פחמן
3.3רוברט באדן פאוול
4.4בלק
5.5האט  -סלואו
6.6אפיק טורי אוניברסלי ()universal serial bus
7.7נקודה בשמיים הנמצאת בדיוק מעל ראשו של הצופה
8.8נדיר
9.9על שם שדות אליסיום – במיתולוגיה היוונית ,אזור בעולם הבא
שאליו מגיעים אנשים גיבורים והגונים
1010על שם האל הזורואסטרי אהורה מזדה .השם נבחר מתוך זיקה
לשם מייסד החברה מאזודה.
 -cable news network1111רשת חדשות בכבלים
1212מאלט פירושו לתת שממנו עשויה הבירה
1313המהנדס הגרמני קארל בנץ בשנת  .1886המכונית הראשונה
הייתה כרכרה שהונעה באמצעות מנוע
“1414אוטומוביל” שפירושו מזיז את עצמו

1515האוקיאנוס השקט
1616אזהרה הניתנת לחשוד בעת מעצר או חקירה ,המיידעת אותו
שזכותו לשמור על שתיקה
1717הפסקת נשימה למספר שניות
1818גיל 18
1919ג’ינג’י – אדמוני
2020אמונה ,חמדת
2121קליאו
2222אדרת ,גלימה
2323תוכנית לימודי יהדות
2424בעקבות מספרם של אנשי הכנסת הגדולה אשר הנהיגה את
העם היהודי אחרי שיבת ציון
2525חידון תנך שנערך בכלא רימונים שנקרא חומות של תקווה
2626על שם מורפיאוס ,אל החלומות במיתולוגיה היוונית
2727כינוי לאופן שבו הציפיות שאנו משליכים על אדם גורמות לו
להתנהג בהתאם לכך
2828האל ארס
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כללי
תשובות  -כללי  -המשך:
2929כתב מצרי שמחובר מצורות ,מתמונות
3030המדינאי והסופר האמריקני בנג’מין פרנקלין
3131מקור המילה בטורקית – ומשמעותה להביא את היריב לידי כך שלא
יוכל לומר מילה .במשחק :כשהשחקן המפסיד לא הוציא אפילו
כלי אחד מהכלים שלו
3232מלכה אשר התרברבה רבות על יופייה של בתה אנדרומדה.
כעונש על יהירותה ,אנדרומדה נקשרה לסלע ביפו וקסיופיאה
עצמה הוצבה בשמיים ונידונה להסתובב סביב הקוטב כשראשה
לעתים למעלה ולעתים למטה
3333לפי המסופר בברית החדשה ישו האכיל  5000רעבים מחמש
כיכרות לחם ושני דגים
“3434העולם הזה”
3535סדר הישיבה בפרלמנט הצרפתי בתקופה שלאחר המהפכה
הצרפתית ולפני הדחת המלך .השמרנים שתמכו בהמשך המלוכה
ישבו בצד ימין והמהפכנים שתמכו בביטול המלוכה ובשינויים
חברתיים ישבו בצד שמאל
3636על שם עיר המוצא שלו גנואה באיטליה
3737פרנק זאפה
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3838יום האם ,או יום המשפחה
203939
4040הנעלה ,הנשגב
4141הקיסר אוגוסטוס
4242כוכב נוגה
4343כן ,שמו האמצעי אהרון :אלביס אהרון פרסלי.
באנגליתElvis Aaron Presley :
4444חרובים ,יוחנן טבל בירדן והתקיים מחרובים ודבש
4545מוט עץ שעליו ניתן לתלות שני דליים משני צידיו
4646עם הצייר פול גוגן
 244747חוליות עמוד השדרה בגוף האדם
4848שני חדרים ושתי עליות
4949מנתח לב ,בא מהמילה ביונית קראדו ,הרחוב הראשי – לב העיר
5050שחור ,לבן ,אדום ,ירוק ,צהוב ,כחול ,חום ,סגול ,ורוד ,אפור ,תכלת,
כתום 11 .צבעים
5151חמישה :שחור ,לבן ,אדום ,ירוק ,תכלת

כללי
תשובות  -כללי  -המשך:
5252מקורו במילה הערבית עירק שפירושו עורק
5353חודש תשרי
5454אדמה ,ארץ
FABRICA ITALIANA AUTOMOBILE TOREN5555
(המפעל האיטלקי למכוניות בטורינו)
5656העץ אשר עליו כורכים את חוטי השתי כאשר טווים בד
5757אשתו של רוזן אנגלי מהמאה ה11-
5858על שם הקדוש סילבסטר שמת בתאריך 31.12.335
5959כימאי שוודי בשם אלפרד נובל
6060מלה אריה שפירושו אוויר רע
Digital Video disk6161
6262עשה מעשה שאין ממנו חזרה
6363שם כפר ומישור בחופו המזרחי של גליל אטיקה ביוון העתיקה
6464מיוונית פרח סחלב  -צמח בעל פקעת ופרחים נאים שצבעם סגול
או ארגמן
6565מגלה כיוון ומרחק
6666בתקופתו של הצאר ברוסיה נשלחו יהודים למלחמה מול התורכים

בשנת  .1877אימא יהודייה שלחה את בנה לצבא ובמהלך אריזת
המזוודה של בנה הנחתה אותו “תהרוג תורכי ותנוח .על כך שאל
בנה“ :אבל התורכי השני יהרוג אותי” .ענתה לו האם“ :מה יש לו
נגדך”? מכאן צמח הביטוי תהרוג תורכי ותנוח
6767מוחמד
6868הוא מסמל פרופלור של מטוס על רקע שמיים בצבעים כחול ולבן
6969אסיה במיתולוגיה היונית  :אל האש
7070אירופה הייתה במיתולוגיה היוונית בתו של מלך צור
7171קו דחי ספינה
7272אני אוסר ,זוהי סמכות שניתנת ליחיד לבטל חוק או פקודה נגד דעת הרוב
7373זו העבודה הנדרשת להרמת  75ק”ג לגובה מטר בשנייה אחת
7474גידול יתר לגובה בשל הפרעה בבלוטת יותרת המוח
7575עיבוי
7676פיברין
7777שלושה
7878לידה מחדש
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כללי
תשובות  -כללי  -המשך:
7979השעה תשע ועשרה
8080היכל שלמה TEMPLUN SALOMONIS -
8181שיחרור עצמי
8282בלשנות [חקר הלשון] וחקר טקסטים כתובים
8383באוקיינוס ההודי .למקום זה הוגלה דרייפוס ונשלחו אוניות מעפילים
8484קאזין
8585שח רחוק
8686פוסידון
8787נישואי ביגמיה
 - WATER-CLOSET8888ארון מים
 - OFFICERS ONLY8989רק לעובדי המשרד
9090וולוו
9191ביסקוויט
 5869292לפנה”ס
9393בשנת  70לספירה
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9494כתב חרטומים
9595חוק האומר שכל יהודי רשאי לעלות לארץ ולקבל אזרחות
ישראלית  -הוא ,אשתו ,ילדיו ונכדיו
9696תהליך שבו מועברת הבעלות בנכסי המדינה לידיים פרטיות
9797בנק אנגלו-פלשתינה ,לימים הוא בנק לאומי לישראל
9898כי הן האותיות הקלות ביותר בשפת המורס
9999שלילה של כל החוקים ,המסורות ,המנהגים ,וספקות לגבי כל
מה שקיים
 1310100פסים על שם  13המושבות הראשונות
10101על שם האל הנורדי תור
10102בשנת  1921על ידי הרב קוק
10103בחלבון –  15קל’ ,בחלמון  55קל’
10104של אישה
10105יו”ר הכנסת
10106נברשת
10107כספית

כללי
תשובות  -כללי  -המשך:
10108דירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח
10109אבבה בקילה
 2211110בדצמבר
11111ביום שלישי נאמר פעמיים כי טוב וביום שני לא נאמר כלל
11112רופא ומדען סקוטי ששמו אלכסנדר פלמינג
11113יום הלידה מול יום המוות ,ביום הלידה התינוק בוכה והוריו שמחים,
ביום המוות האדם לא בוכה אבל האחרים בוכים
11114ביום הלידה ידיו קמוצות וביום המוות ידיו פתוחות
11115מקווה ישראל
11116צרפתית
11117סימון בדופן האונייה המראה את העומק שאליו היא יכולה להגיע
מבלי לשקוע
11118מספר טבעי השווה לסכום כל המספרים הקטנים ממנו ,המחלקים
אותו ללא שארית
195911119
12120שיטה עשרונית למיון ספרים וסידורם על המדף
12121אף על פי כן ולמרות הכל

12122יאיר פרץ
20.1.192012123
24.8.194712124
 19312125מדינות (נכון ל)2017-
12126ירדנה ארזי
12127אוסף של הקלטות שירים המבוצעים על ידי אותו אמן
12128פיסיקה ,כימיה,רפואה ,ספרות ,שלום וכלכלה
12129בחודש דצמבר 1901
 47013130ק”מ
13131צנחן אשר צנח צניחה מבצעית במיתלה בסיני במלחמת סיני 1956
13132צנחן שצנח לים
13133מי שצנח צניחה רגילה
13134בוגרי קורס קומנדו ימי
13135מדריך צניחה
13136בעל  50צניחות
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כללי
תשובות  -כללי  -המשך:
13137זרחן וגופרית – שלהבת הזרחן מציתה את הגופרית והגופרית
מציתה את העץ
13138דוד וולפסון
13139אדם אשר מתייחס בזלזול למסרים החברתיים והערכים
המקובלים בחברה .מייסד אסכולה זו היה היווני אנטיסתנס ,תלמידו
של סוקראטס ,במאה ה 4-לפנה”ס
 30714140מ’
14141ארבע  :מצחית ,קדקודית ,רקתית ועורפית
 4614142מיתרים
14143את גן הילדים הראשון בשנת 1837
14144שלושה  :שרירי השלד – הניתנים לשליטה ,שרירים חלקים – אינם
ניתנים לשליטה ,ושריר הלב
14145קרום ,מעטפת וגלעין
14146טבעת אירית המייצגת ידידות ,אהבה ונאמנות באמצעות שלושה
סמלים :ידיים ,לב וכתר
14147פתרון בעיה בצורה פשוטה .קולומבוס ביקש ממלך ספרד להעמיד
ביצה על השולחן .המלך נכשל במשימה .מה עשה קולומבוס?
שבר את תחתית הביצה וכך יכול היה להעמידה על השולחן.
14148על המוסיקה
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14149עבודה מייגעת שאין בה תועלת .המקור לכך במיתוס על המלך
סיזיפוס שהוטל עליו עונש על ידי האלים לגלגל אבן לראש ההר.
הוא היה מגלגל אותה למעלה ,אך בהגיעו לראש ההר האבן הכבדה
הייתה מידרדרת למטה
15150ד”ר ג’ון פמברוטון ,רוקח מאטלנטה
15151כלב ברדהם ,רוקח מצפון קרולנייה
15152מילכוד 22
15153במאי 1960
1861-1865 15154
 365.2515155פעם בשנה
15156חזייה או פריט אחר המכסה את אזור הלב
12 15157
15158יעקב שניידר ,אביו של יוסי שריד ,שהיה המשנה למנכ”ל משרד
החינוך בתקופת השר זלמן ארן
15159מועצת העם בתקופת בית שני .הסנהדרין עסקה בקביעת הלכה
ובנושאי משפט פלילי

כללי
תשובות  -כללי  -המשך:
16160חמישה ,והם סדורים בצורת האות W

16161ע”ש אבקת הכביסה “אוקסידול”
16162שינוי סדר האותיות של נהג חדש
16163פלוטו
16164פחד להיקבר חי
16165בור ,מרתף ,מיכל בארמית
 2.6016166מטרים
 1016167מטר
 18016168גרם דם בגוף האדם שמשקלו  70ק”ג
16169קרן שמש
17170רעש
17171כר הדשא
17172האות עין
17173קשת בענן
17174שביל החלב או שביל בשיער
 58817175מ’ מעל פני הים
17176אוסטרליה
17177סיקורסקי

17178הראשון לציון
17179זיתים ירוקים בלבד
18180בלימון
18181שוקולד לבן
 718182מ’ ומעלה
18183ע”ש דראקון ,מושל אתונאי שהטיל עונש מוות כמעט על כל עבירה
 15018184יום
18185לבן  -דניאל ,לבת – נועה ,בשנת 2001
18186הלשון
18187לישראלית יהודייה  ,25 -לישראלית מוסלמית 22 -
18188יוסף מילוא ב1944 -
“18189מאז ועד היום” ב24.10.1944 -
19190חיים נחמן ביאליק
19191דרך מים
19192מדוזה
19193שדה חשמלי ,אזור פעולה געשי ,מגנט
19194אשתורי הפרחי
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כללי
תשובות מדינות העולם:
1.1התאבדה  -באמצעות מחט מורעלת או מהכשת נחש
2.2קראקוב
3.3מפת העולם מוקפת בענפי זית
4.4רבאט
185.5
6.6בריסל שבבלגיה
7.7ניו דלהי בהודו
8.8בולגריה
9.9וושינגטון
1010במילאנו
1111בולגריה
1212דרום קרוליינה שפרשה ב20.12.1860 -
1313סורא ופומבדיתא
1414הבורג’ חליפה בדובאי בגובה  828מ’
1515באתונה
1616איסטנבול
1717היא על קו המשווה (שבספרדית נקרא אקוודורן)
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1818מקסיקו
1919רותם
2020דגל צרפתי
2121בריטניה
 ,272222כי היא המדינה הגדולה ביותר
2323אמריקה
2424הדנובה

כללי
תשובות מדינות העולם  -המשך:
2525את  13המושבות הראשונות אשר יסדו את ארה”ב
2626ג’ונו
2727כרתים
2828הוותיקן
2929מדריד
3030על הירושימה ביפן ,במלחמת העולם השנייה

3131ניו מקסיקו
3232גובהו  59מ’ ,נוטה ב 5-מ’
3333טיטאניק
3434האוקיינוס השקט
3535אמזונאס
3636קנדה

תשובות :מלחמות ישראל
1.1במלחמת יום כיפור ברמת הגולן בין התאריכים 19-20.10.1973
2.2מלחמת העצמאות ,מבצע קדש ,מלחמת ששת הימים ,מלחמת
ההתשה ,מלחמת יום כיפור
15.5.19483.3
4.4יצחק שדה
5.5מעצרים בריטים ב 29.6.1946 -בקרב פעילי מחתרת היישוב היהודי
6.6פיצוץ גשרים על ידי אנשי הפלמ”ח ברחבי הארץ בתאריך 16.6.1946
7.7יצחק רבין
8.8תל פאחר ב ,1967-מוצב החרמון ב1973-

9.9קו ביצורים שהוקם ב 1944-כקו התגוננות כדי למנוע טבח ביהודים
כפי שהיה בתקופת השואה
1010מצרים ,ירדן ,לבנון ,סוריה ,עיראק
1111נפוליאון
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כללי
תשובות מלחמת תש”ח
1.1ב
2.2א
3.3ב
4.4ג
5.5ב
6.6א
7.7ב
8.8ג
9.9א
1010ג
1111א
1212א
1313א
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