
 

  "אחוזת שרה"וכית בהמרכזיה החינ, " המועצה לילד החוסה–ילדים בסיכוי "©

  
  

  אביבה עזר/   תשע בריבוע–כל האמת 
  

  
  :מטרת הפעילות

  
  .לימוד מושגי� כלליי� או מושגי� הקשורי� לנושא מסוי� �

  .העשרת הידע הכללי �

  
  

  :אביזרי עזר
  

  ). כרטיסי תשובות2רטיס שאלה יש לכל כ(כרטיסי שאלות ותשובות  ♦

  . משבצות9 �לוח משחק המחולק ל ♦

  .O כרטיסי �9 וX כרטיסי 9 ♦

  
  :מהל� הפעילות

  
  . קבוצות2 �קבוצת הא� תחולק ל .1
  
  .תיער� הגרלה מי תהיה הקבוצה הפותחת את המשחק .2

  .O   או X           הקבוצה הזוכה בוחרת את המשבצות שלה  
  

  בידי המדרי� השאלות ואצל שני הילדי�   .  יבחר שני חניכי�המדרי� .3
  ) אחת נכונה ואחת שגויה�לכל שאלה שתי תשובות. (      התשובות

  
  )יכול להוסי# מילות שכנוע(כל ילד מקריא את אחת התשובות  .4

  .      הקבוצה אליה הופנתה השאלה צריכה לבחור את התשובה הנכונה
  
   יצמיד המדרי� את הריבוע שעליו הסימ% של �נכונהא� הקבוצה השיבה  .5

  .י הקבוצה"במקו� שנבחר מראש ע,       הקבוצה על גבי הלוח
  . השאלה חוזרת לתחתית הערימה�      א� השיבה לא נכו�

  
  ).היא בוחרת את המשבצת שהיא רוצה(הקבוצה השניה נשאלת שאלה חדשה  .6
  
  , במאוז%: תשובות נכונות על גבי הלוחמטרת כל קבוצה ליצור רצ# של שלוש  .7

  .      במאונ� או באלכסו%
  
  בנוס# לכ� כל קבוצה תנסה לחסו� את האפשרות של הקבוצה השניה ליצור  .8

  .      שלושה רצופי�
  
  !היא הזוכה, קבוצה המצליחה  ראשונה ליצור רצ# .9

         

יות הפגה   פעילו



 

  "אחוזת שרה"וכית בהמרכזיה החינ, " המועצה לילד החוסה–ילדים בסיכוי "©

  : שאלות-תשע בריבוע

  
  ?מה ידוע ל� על השמש. 1
  קרני השמש מחזקות את . מש היא ידידה לאד� ומביאה לו רק תועלתהש. א

  .     העצמות ומשזפות יפה את הגו#
  צרי� לדעת להישמר ממנה ולא להיות . השמש מביאה תועלת א� ג� עלולה להזיק. ב

  .    חשופי� לקרניה
  
  ?מהו הדבר הראשו% שצרי� לעשות כשקמי� בבוקר. 2
  .די להיות מוכני� בזמ% לכיתהכ, לסדר את המיטה ולהתלבש. א
  . שלוש על כל יד�הדבר הראשו% שיש לעשות הוא ליטול את הידיי� שש פעמי�. ב
  
  ?מדוע צרי� ללכת לבית הספר. 3
  .כי ש� לומדי� דברי� חשובי� כמו קריאה וכתיבה, כדאי ללכת לבית הספר. א
  .ה עונשי�כי מי שלא הול� נענש וא# אחד לא רוצ, חייבי� ללכת לבית הספר. ב
  
  ?איזו ארוחה הכי חשובה לגו#. 4
  .כי כל הלילה אחר כ� לא אוכלי� וזה מסוכ% לגו#, ארוחת ערב היא החשובה ביותר. א
  כי היא נותנת כוח לגו# לפעול במש� היו� וכ� , ארוחת הבוקר היא החשובה ביותר. ב

  .    המוח יכול לחשוב ולתפקד
  
  ?יו�כמה כוסות שתיה צרי� אד� לשתות ב. 5
  .כשאד� מרגיש צמא הוא צרי� לשתות. אי% מספר קבוע. א
  .אפילו א� לא מרגישי� צימאו%,  כוסות10צרי� לשתות בער� . ב
  
  ?מי ה� פירות ההדר. 6
  .לימו% ועוד, אשכולית, קלמנטינה, תפוז: זו משפחה של פירות חור# ובה נמצאי�. א
  רות יפי� ומיוחדי� בצורה ובצבע פירות ההדר ה� הדובדבני� שאלו פי. הדר זה יופי. ב

  .    שלה�
  
  ?מי זו עיר הבירה של ישראל. 7
  .ירושלי�. א
  .אביב�תל. ב
  
  ...נעליי� אנחנו. 8
  .נועלי�. א
  .לובשי�. ב
  
  ?באיזו עונה בשנה העצי� והפרחי� מתחדשי� ומתחילי� שוב לצמוח ולפרוח. 9
  .כי הגש� נות% לה� כוח ומעיר אות�, בחור#. א
  .לאחר תרדמת החור#, בבאבי. ב
  

  '?הנחה'מה זו . 10
  .כאשר המוכר מוריד במחיר של חפ0 מסוי� ומוכר אותו יותר בזול. א
  . ה% שעות ההנחה2�4השעות בי% . הנחה זו שעת הצהריי� שבה הגו# נח. ב
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  ?להיכ% נעלמת השמש לאחר שהיא שוקעת. 11
  .� בשעת שקיעה ליד הי�אפילו רואי� זאת כאשר נמצאי, השמש נכנסת לי�. א
  .אצלנו אז לילה ואצל� יו�. השמש עוזבת אותנו ומאירה אז לארצות אחרות. ב
  

  ?באיזה יו� נברא האד�. ברא את העול� בשישה ימי�' ה. 12
  .כי הוא חשוב יותר מכל שאר הדברי� שבעול�, האד� נברא ביו� הראשו%. א
  .ושל� ומוכ% בשבילוכאשר העול� כבר היה מ, האד� נברא ביו� השישי. ב
  

  ?אי� נוצרי� הענני�. 13
  האדי� עולי� למעלה . השמש מחממת את מי הי� והופכת אות� לאדי�. א

  .     ומתאספי� לענני�
  .הענני� נבראו בבריאת העול� ועד היו� ה� קיימי�. ב
  

  ?הא� צרי� האד� לחשוב. 14
  .אד� צרי� לחשוב לפני שהוא עושה מעשה או מדבר. א
  והכי בריא להגיד מה שחושבי� ולהתנהג כמו , אינו צרי� להתאמ0 ולחשובאד� . ב

  .    שמרגישי�
  

  ?מי נקרא ילד חברותי. 15
  . עושי��ילד שהוא מל� של חבורת הילדי� וכל מה שהוא אומר. א
  .ילד שמתנהג יפה לחברי� ונעי� להיות בחברתו נקרא ילד חברותי. ב
  

  ?אי� נעשה הצמר. 16
  .גוזזי� ומכיני� חוטי�. יתי מכיני� מהפרווה שמכסה את הכבשהאת הצמר האמ. א
  .את הצמר האמיתי מכיני� בבית חרושת מיוחד מכל מיני חוטי� צבעוניי� ויפי�. ב
  

  ?עברית או חשבו%, מה חשוב יותר ללמוד. 17
  כדי שנדע להסתדר בחנות כאשר צרי� לעשות חשבו% ולדעת כמה , חשבו% חשוב יותר. א

  .    לשל�
  .כל אחד למטרה אחרת, שניה� חשובי� מאד. ב
  

  ?משפט נכו% או לא, "חבל על כל טיפה. "18
  לכ% צרי� . כי מי� ה� דבר יקר וחשוב מאד ובלי מי� אי% חיי�, זה משפט נכו%. א

  .    לשמור על המי� ולא לבזבז סת�
   באר0 שלנו יש מי�. אבל רק בארצות מסוימות שאי% בה� גש�, זה משפט נכו%. ב

  .אצלנו אפשר להשתמש בשפע במי� בלי לדאוג.     בשפע ולכ% משפט זה לא מתאי� לנו
  

  ?באלו חגי� היו עולי� לרגל לירושלי� לבית המקדש. 19
  .כי ה� החגי� הכי קדושי� וחשובי�, בראש השנה וביו� כיפור. א

  ".שלושת הרגלי�"שבועות וסוכות שה� נקראי� , ב בפסח
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1.  
  ל� מה ידוע 

 ?על השמש

2.  
מהו הדבר הראשו% 

שצרי� לעשות 
 ?כשקמי� בבוקר

3.  
מדוע צרי� ללכת 

 ?לבית הספר

4.  
איזו ארוחה הכי 

 ?חשובה לגו#

5.  
  כמה כוסות 

שתייה צרי� אד� 
 ?לשתות ביו�

6.  
  מי ה� 

 ?פירות ההדר

7.  
  מי זו עיר הבירה 

 ?של ישראל

8.  
 ...נעליי� אנחנו
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9.  
באיזו עונה בשנה 

� והפרחי� העצי
מתחדשי� ומתחילי� 

 ?שוב לצמוח ולפרוח

10.  
 '?הנחה'מה זה 

11.  
להיכ% נעלמת 
  השמש לאחר 
 ?שהיא שוקעת

12.  
ברא את העול� ' ה

  .בשישה ימי�
באיזה יו� נברא 

 ?האד�

13.  
  אי� נוצרי� 

 ?הענני�

14.  
  הא� צרי� 
 ?האד� לחשוב

15.  
מי נקרא ילד 

 ?חברותי

16.  
  אי� נעשה 

 ?הצמר
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17.  
מה חשוב יותר 

  , ללמוד
 ?עברית או חשבו%

18.  
, "חבל על כל טיפה"

  משפט נכו% 
 ?או לא

19.  
באילו חגי� היו 

עולי� לרגל לירושלי� 
 ?לבית המקדש

  
  'א. 1

  
ַה7ֶֶמ5 ִהיא ְיִדיָדה ָל2ָד� 

  . ;ְמִבי2ה ל9 ַרק :9ֶעֶלת
ַקְרֵני ַה7ֶֶמ5 ְמַחְ>ק9ת ֶאת 

  פ9ת ָיֶפהַהֲעָצמ9ת ;ְמ5ְַ>
  . ֶאת ַה?;#

 

  
  'ב. 1

  
ַה7ֶֶמ5 ְמִבי2ה :9ֶעֶלת @ְ� ַ?� 

ָצִריְ� ָלַדַעת . ֲעל;ָלה ְלַהִ>יק
ְלִה7ֵָמר ִמBָCֶה ְולֹא ִלְהי9ת 

 .ֲחD;ִפי� ְלַקְרֶניָה

  
  'א. 2

  
5Eֵה ;ְלִהְתַלFָCִר ֶאת ַהGְֵלַס ,

% Hְֵדי ִלְהי9ת מ;ָכִני� Eְַ>ַמ
  .ַלHִָ:ה
 

  
  'ב. 2

  
ַהGָָבר ָהִרא5Iֵ5ֶ %95 ַלֲע9Dת 
ה;א ִלFֹל ֶאת ַהIַָדִי� 55ֵ 

 . 5ָל5ֹ ַעל Hָל ַיד�Jְָעִמי�

  
  'א. 3

  
  , Hְַדאי ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהKֵֶפר
Hִי �Dָ ל9ְמִדי� Gְָבִרי� 

 .ֲח5;ִבי� Hְמ9 ְקִרי2ה ;ְכִתיָבה
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  'ב. 3
  

  , � ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהKֵֶפרַחIִָבי
  Hִי ִמי M5ֶֹא ה9ֵלְ� ֶנֱעַנ5 
  .ְו@# ֶאָחד לֹא ר9ֶצה ֳעָנ5ִי�

  
 

  
  'א. 4
  

ֲאר;ַחת ֶעֶרב ִהיא ַהֲח5;ָבה 
  Hִי Hָל ַהMְַיָלה , Eְי9ֵתר

  ,@ַחר Hְָ� לֹא א9ְכִלי�
Hָ% ַל?;# Oְוֶזה ְמס. 

  
  'ב. 4
  

, ֲח5;ָבהֲאר;ַחת ַהEֶֹקר ִהיא ַה
Hִי ִהיא נ9ֶתֶנת Hַֹח ַל?;# ִלְפעֹל 
5ֶCֶEְַ� ַה�9I ְוָכְ� ַהCַֹח ָיכ9ל 

 .ַלְח5ֹב ;ְלַתְפֵקד

  
  'א. 5
  

  . ֵאי% ִמְסJָר ָקב;ַע
  25ֶHְָד� ַמְרִ?י5 ָצֵמא 

 .ה;א ָצִריְ� ִל9:5ְת

  
  'ב. 5
  

  ָצִריְ� ִל9:5ְת Eְֶעֶרְ�
  ֲאִפM; ִא� ,  9Hס9ת10 

 .לֹא ַמְרִ?י5ִי� ִצCָא%9

  
  'א. 6
  

  ז9 ִמJָ5ְָחה 5ֶל Jֵר9ת חֶֹר# 
  : ;ָבP ִנְמָצִאי�

, ֶא9H5ְִלית, ְקֶלֶמְנִטיָנה, ַ:J;ז
 ... ִלימ%9 ְוע9ד

  
  'ב. 6
  

  . ֲהַדר ֶזה יִֹפי
, Jֵר9ת ֶהָהָדר ֵה� ַהOGְבGְָבִני�

 ;ְמיOָחִדי� 5ֵֶאJֵ ;Mר9ת ָיִפי�
 .QEַ;ָרה ;ַבQֶַבע Mָ5ֶֶה�

  
  'א. 7
  
  

 ְיר;5ַָלִי�
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  'ב. 7
  
  

 2ִביב�ֵ:ל

  
  'א. 8
  
  

 .נ9ֲעִלי�

  
  'ב. 8
  
  

 .ל9ְב5ִי�

  
  'א. 9
  

  , Eַחֶֹר#
Hִי ַהֶ?�5ֶ נ9ֵת% ָלֶה� Hַֹח ;ֵמִעיר 

 .א9ָת�

  
  'ב. 9
  

  ,2Eִָביב
 .ְל@ַחר ַ:ְרGֵַמת ַהחֶֹר#

  
  'א. 10
  

  Hֲַא5ֶר ַה9Cֵכר מ9ִריד 
 �Iָ Oִחיר 5ֶל ֵחֶפ0 ְמסCְEַ  
 .;מ9ֵכר א9ת9 י9ֵתר Eְז9ל

  
  'ב. 10
  

  ֲהָנָחה ז9 5ְַעת ַהQֳָהַרִי� 
  .PEָ5ֶ ַה?;# ָנח

   ֵה2�4%ַה7ָע9ת Eֵי% 
 .5ְע9ת ַהֲהָנָחה

  
  'א. 11
  

�Iַָה7ֶֶמ5 ִנְכֶנֶסת ַל ,  
;Mֲא5ֶר ֲאִפHַ ר9ִאי� זֹאת 

  ִנְמָצִאי� 5ְEִַעת ַה7ְִקיָעה 
�Iְָלַיד ַה. 



 

  "אחוזת שרה"וכית בהמרכזיה החינ, " המועצה לילד החוסה–ילדים בסיכוי "©

  
  'ב. 11
  

  ַה7ֶֶמ5 ע9ֶזֶבת א9ָתנ; 
  . ;ְמִאיָרה 2ז ְלֲאָרצ9ת ֲאֵחר9ת
 .ֶאְצֵלנ; 2ז ַלְיָלה ְוֶאְצָל� י�9

  
  'א. 12
  

, ָה2ָד� ִנְבָרא �9IEַ ָהִרא%95
ֵתר ִמHָל 25ְר Hִי ה;א ָח5;ב י9

 .ַהGְָבִרי� Eְ5ֶע9ַל�

  
  'ב. 12
  

, ָה2ָד� ִנְבָרא �9IEַ ַה7ִ7ִי
Hֲַא5ֶר ָהע9ָל� Hְָבר ָהָיה 
5ְָל� ;מ;ָכ% 5ְEִִביל9 Oמ. 

  
  'א. 13
  

 �Iֶָמת ֶאת ֵמי ַהCֶַה7ֶֶמ5 ְמַח
. ְוה9ֶפֶכת א9ָת� ָלֵאִדי�
 ָהֵאִדי� ע9ִלי� ְלַמְעָלה
 .;ִמְת@Kְִפי� ְלֲעָנִני�

  
  'ב. 13
  

  ָהֲעָנִני� ִנְבְרא; 
  Eְִבִרי@ת ָהע9ָל� 

 .ְוַעד ַה�9I ֵה� ַקIִָמי�

  
  'א. 14
  

  2ַד� ָצִריְ� ַלְח5ֹב 
  ִלְפֵני 5ֶה;א עDֶ9ה ַמֲעDֵה 

 .א9 ְמַדEֵר

  
  'ב. 14
  

 0Cֵ@ְלִהְת �2ַד� ֵאינ9 ָצִריְ
   Eִָריא ַוֲהִכי, ְוַלְח5ֹב

  ְלַהִ?יד ָמה 7ֶח5ְ9ִבי� 
 .;ְלִהְתַנֵהג HְמCַ5ֶ 9ְרִ?י5ִי�

  
  'א. 15
  

  ֶיֶלד 5ֶה;א ֶמֶלְ� 
  5ֶל ֲחב;ַרת ְיָלִדי� 

 . עDִ9י��ְוָכל ַמה 7ֶה;א א9ֵמר
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  'ב. 15
  

ֶיֶלד Cִ5ְֶתַנֵהג ָיֶפה ַלֲחֵבִרי� 
  ְוָנִעי� ִלְהי9ת Eְֶחְבָרת9 

  .א ֶיֶלד ֶחְבר;ִתיִנְקָר
  

 

  
  'א. 16
  

  ֶאת ַהQֶֶמר ָהֲאִמִ:י 
  ְמִכיִני� ֵמַהJְַרָוה 
  . Cְ5ֶַכKָה ֶאת ַהHְִבDָה

 .?9ְזִזי� ;ְמִכיִני� ח;ִטי�

  
  'ב. 16
  

ֶאת ַהQֶֶמר ָהֲאִמִ:י ְמִכיִני� 
  Eְֵבית ֲחר5ֶֹת ְמיOָחד 

ִמHָל ִמיִני ח;ִטי� ִצְבע9ִנIִי� 
 .י�ְוָיִפ

  
  'א. 17
  

  , ֶח%9E5ְ ֲח5;ב י9ֵתר
Hְֵדי Bֵ5ֶַדע ְלִהְסַ:Gֵר Eֲַחנ;ת 
 %9E5ְ9ת ֶחDַלֲע �ֲא5ֶר ָצִריְHַ

�Mֵ5ַה ְלCָHַ ְוָלַדַעת. 

  
  'ב. 17
  

  , 5ְֵניֶה� ֲח5;ִבי� ְמאֹד
 .Hָל ֶאָחד ְלַמFָָרה @ֶחֶרת

  
  'א. 18
  

 ַמִי� ֵה� Hִי, ֶזה ִמJָ5ְט ָנכ%9
  Gָָבר ָיָקר ְוָח5;ב ְמאֹד
  . ;ְבִלי ַמִי� ֵאי% ַחIִי�

ָלֵכ% ָצִריְ� ִל5ְמֹר ַעל ַהCִַי� 
 .ְולֹא ְלַבְזEֵז ְסָת�

  
  'ב. 18
  

ֲאָבל ַרק Eְֲאָרצ9ת , ֶזה ִמJָ5ְט ָנכ%9
Iָמ9ת 5ֵֶאי% Eֶָה� ֶ?�5ֶ Oְמס .  

5ֶEְ נ; ֵי5 ַמִי�Mָ5ֶ 02ֶרEָ %ַפע ְוָלֵכ
  . ִמJָ5ְט ֶזה לֹא ַמְתִאי� ָלנ;

ֶאְצֵלנ; ֶאְפ5ָר ְלִה5ֶEְ 5Cֵ:ַ5ְַפע 
  .Eְַמִי�  Eְִלי ִלְדאֹג

 

  
  'א. 19
  

  , Eְרֹא5 ַה7ָָנה ;ְביJHִ �9;ר
Hִי ֵה� ַהַחִ?י� ֲהִכי ְקד5ִ9י� 

 .ַוֲח5;ִבי�
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  'ב. 19
  

Eְ ,9Hֶפַסח Oת 5ָב;ע9ת ְוס  
  5ֵֶה� ִנְקָרִאי� 

 ".5ְל5ֶֹת ָהְרָגִלי�"

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


