 .1מהי הבקשה השנייה של הילדה מכובע הקסמים ?
.1
.2
.3
.4

"כובע ,עשה שאני אגדל!"
"כובע ,הייה לאוניה!"
"כובע ,קנה לי מתנה!"
"כובע ,קח אותי לגובה!"

 .2מה אמר הילד הרע לסבתא של יוכבד?
" .1את טפשה!"
" .2חמורה!"
" .3את זקנה!"
" .4קופה"

" .3אני לבדי בבית .בכל הבית אין איש .אמא הלכה לסבתא"...
ולאן נסע אבא?
 .1לקניות
 .2לירושלים
 .3לעבודה
 .4לגליל
 .4כמה עולה צחצוח נעליים אצל דוב דובוני ?
 .1חצי שקל
 .2רבע גרוש
 .3שקל וחצי
 .4חינם
 .5איך קורא אבא צ'ן סו לין לבתו?
1בת אביב
2פרח קט
3אביבית
 4פרח זיו
" .6שלושה תרנים לאנייה ומפרשי זהב" .ומי נמצא על הסיפון?
 .1ציפור יפת כנף

 .2טווס יפה זנב
 .3דג זהב יפה סנפיר
 .4רב החובל
 .7מדוע הכבשה פועה בדיר?
 .1כי בנה הקט אבד
 .2כי אין לה החלב
 .3כי איבדה את אמא שלה
 .4כי בנה הטלה שחור
 .8מי שומר על חלומן המתוק של האיילות?
 .1השמש החמה
 .2כוס ותן
 .3פילות גדולות
 .4הירח הלבן
שקש חכם מאוד הוא,
" .9מר ַק ַ
הוא המציא לו מין קשקוּש
שמתחיל בארץ הודו
-"---------------- 1סתם קשקוש בלבוש
 2ונמכר ברבע גרוש
 3ונגמר בארץ כוש
 4ומסתיים בבית שימוש

" .10החליל – הוא פשוט ועדין וקולו הוא כמו קול של"
 .1פעמון
 .2הלב
 .3מלאכים
 .4הזמיר
 .12מה מחזיק בידיו שר הילדים?
 .1כינור
 .2פנס
 .3ראי קטן
 .4ילדים

 .12במה עוסק האדון חלום?
 .1הוא קוסם גדול
 .2הוא סופר גדול
 .3הוא צייר גדול
 .4הוא פסנתרן גדול
" .13לבנה במרום מתגלגלת "...
.1
.2
.3
.4

עגולה וקלה כבלון
צהובה וגדולה כחמנייה
כתומה וחמה כלהבה
עגולה וצהובה כחביתה

 .14במה מסתכלת בכל לילה הלבנה?
 .1בילדים שמשחקים בגינה
 .2בעננים שבשמיים
 .3בפרחים אשר הנצו בגינה
 .4בתינוקות שישנים במיטה
 .15איפה התגוררה לאה גולדברג?
 .1בכפר אז"ר
 .2בירושלים
 .3בתל אביב
 .4בפתח תקווה
 .16איפה הניח המפוזר מכפר אז"ר את המשקפיים?
 .1בתנור
 .2בצנצנת
 .3בחצר
 .4במקרר

 .17מיהי החיה הראשונה שבאה לראות את הדירה להשכיר?
 .1החזיר
 .2היונה
 .3הנמלה
 4הזמיר

 .18במה יזכה פותר הסוד של שלושת האגוזים?
 .1הוא יהיה העשיר מכולם
 .2לא יהיה כמותו מאושר בעולם
 .3הוא יהיה מושלם
 .4יהיה לו ארמון יפה
 .19באיזה קיבוץ גר הכלב פלוטו?
 .1בקיבוץ יחיעם
 .2בקיבוץ נחשון.
 .3בקיבוץ מגידו
 4בקיבוץ געש
20.איזה מבין התצלומים הוא של לאה גולדברג?
תצלום 1
תצלום2
תצלום3
תצלום4
" .21בן ובת יש לארנבת" .איך קוראים להם?
 .1בן שאול ובת אביגיל
 .2בן אמיר ובת איילת
 .3בן יצחק ובת יוכבד
 .4בן אסף ובת תמר
".22חברים ,מי יודע מה מצאתי ברחוב?"
 .1מטמון
 .2מטבע
 .3פרח
 .4חתיכה של שמיים
.
" .23דן אמר לי :אצלנו בגן
יש עוד ילד אחד ששמו דן.
הוא איננו דומה לי אף קצת
כי בטרנינג שלו "--------------
.1
.2
.3
.4

כיס בצד
שני פסים מלפנים
כיס מאחור
אין כיס

" .24מן העיר ומן הכפר
בא אלינו דוד מוזר"....
מה הוא הביא במתנה?
.1
.2
.3
.4

סיר וספל מחרסינה
מפוחית פלאים קטנה
חליל
כובע קסמים.

 .25מה צמח על פלא עץ?
 . 1נעליים וגרביים
 .2תחתונים ומכנסיים
. 3כדורים ואופניים
 .4סוכריות ומסטיקים
 .26באיזה ספר המספרת היא דודה של שוּמיש?
 .1המפוזר מכפר אז"ר
 .3ידידי מרחוב ארנון
 .3ניסים ונפלאות
 .4מה עושות האיילות
 .27ניסים הוא ילד ומיהו נפלאות?
 .1כלב
 .2חתול
 .3קוסם
 .4קוף
 .28לאה גולדברג השתתפה בעריכת עיתון
 .1הארץ שלנו
 .2פילון
 .3הצופה לילדים
 .4דבר לילדים
 .29פרס ישראל לספרות הוענק ללאה גולדברג
 .1בגיל 20
 .2בגיל 50
 .3בגיל 58

 .4אחרי מותה
 30באיזו אוניברסיטה למדה לאה גולדברג?
 1באוניברסיטת פריז
 2באוניברסיטת קראקוב
 3באוניברסיטת פראג
 4באוניברסיטת ברלין
" .31בשמים יונה וקשת,
בשמים הדרך פתוחה,
וטיפות ראשונות של גשם
מבשרות "-----------
 .1שנה גשומה
 .2שנת שלום וברכה
 .3את בוא היונה
 .4שבת שלום
 .32איזה ספר כתבה לאה גולדברג וגם איירה?
 .1איה פלוטו
 .2שמגר הנגר
 .3מר גוזמאי הבדאי
 .4המפוזר מכפר אז"ר
" .33בואו עננים
הבו גשם לגנים
טיף טיף טיפותי
"------------------ .1בואו ,בואו לשדותי
 .2גשם ,גשם לשדותי
 .3תנו עוד גשם לשדותי
 .4והשקו נא את שדותי
 .34מי אייר ספרים של לאה גולדברג?
 .1אריה נבון
 .2אבנר כץ
 .3שמואל כץ
 .4שלושתם

 .35מתי נולדה לאה גולדברג?
 .1בשנת 1904
 .2בשנת 1990
 .3בשנת 1911
 .4בשנת 1908
 .36מיהו זה אשר שכח את השכל במטבח?
 .1הפיל
 .2הקוף
 .3יצחק
 .4הדוב
 .37איזה ספר מבין הארבעה כתבה לאה גולדברג?
.1מעשה בשרביט קסמים
 .2מעשה בלולי ה..
 .3מעשה בחמישה בלונים
 .4מעשה בשלושה אגוזים
 38מהו צבע הברווזיים של סבתא של אפרים?
1.אחד שחור אחד אפור
 2אחד צהוב אחד שחור
3.אחד לבן אחד אפור
4.שניהם לבנים
שׁן ְו ָעצֵל
ַק ָ
עוֹבד .ע ְ
 39מי " ֵאינֶנּוּ ֵ
שׁוֹתה וְאוֹכֵל.
ָמים רַק ֶ
וְכָל ַהיּ ִ
ְא ֶר ְך-אָ ְז ַניִם,
הוּא ֶא ֶר ְךַ -ר ְג ַליִם ו ֶ
ָה ַריִם"?
בֹּקר וְעַד צ ֳ
אוֹכֵל ִמן ַה ֶ

 1סוס
 2פרד
 3חמור
4ארנב
 40איפה נקברה לאה גולדברג?
 .1בירושלים
 .2בקובנה
 .3בברלין
 .4בתל אביב

