חידון על הרפתקאות דוד אריה בג'ונגל הסיבירי

שלום ילדים,
אם קראתם את ההרפתקאות שלי בג'ּוְנ ֶגל הסיּבירי,
אתם מוזמנים לענות על החידון שלפניכם.
את התשובות תמצאו בתחתית העמוד!
להתראות בהרפתקה הבאה,
דוד אריה.

א.
.1
.2
.3
.4

בממלכת גזוריה מושלת:
ארנבת.
המלכה ִה ְפ ַכאלה.
המלכה ַגְזריאלה מי-ישווה-לה.
ממשלת חמורים.
ב.
.1
.2
.3
.4

ג.
.1
.2
.3
.4

את דוד אריה האמיתי פגשתי:
בקופת חולים.
במ ְראה.
ַ
במסיבת גן.
על ענן בשמיים.

ד.
.1
.2
.3
.4
ה.
.1
.2
.3
.4

מחוץ לממלכת ְגזּוריָה חפרתי מנהרה:
עד הצד השני של כדור הארץ.
עד ערבות רומניה.
עד ירושלים.
עד הצד האחורי של הממלכה.

חנות המראות של מדאם ֶק ָצ ֶלה נמצאת:
בקניון.
בראש הר גבוה גבוה.
בסמטה הקטנה ביותר בבזאר.
ברחוב הראשי של הבזאר.

איפה אני רואה בימים אלה את דוד אריה האמיתי?
משתקף אלי מכפיות.
בקופת חולים.
משתקף אלי משלּוליֹות.
בחלומות.
ו.
.1
.2
.3
.4
ז.
.1
.2
.3
.4

איזו חיה היתה למלכה ַג ְזריאלה מי ישווה לה?
פיל.
כלב צ'יוואוָוה.
לטאת ַס ַל ַמְנ ְד ָרה.
חתול סיאמי.

מה מיוחד בכפר ִצ ְח ָקקֹוב:
האנשים שם ישנים ביום ועובדים בלילה.
האנשים שם אוהבים ריחות מסריחים.
אין שם אנשים.
האנשים שם צוחקים ממה שאנחנו בוכים
ובוכים ממה שאנחנו צוחקים.

ח.
.1
.2
.3
.4

מה שמו של ראש הכפר צחקקוב?
יצחק בן אברהם.
יבכה בן יצחק.
ִה ְצ ַח ְק ָתני.
ׂש ְמחון בן ְ /ליָגֹון.
ִ
ט .האוצר שמצאתי בלב הים היה טמון
 .1בערימת שחת.
 .2בפה של ענק.
 .3באי קטן שבמרכזו עץ קוקוס.
 .4במצּולות.

י.
.1
.2
.3
.4

למה הענק הבכיין לא הפסיק לבכות?
כי המרק שלו מלוח מדי.
כי הוא נעלב ממני.
כי הוא קיבל מכה בזרת של הרגל.
מרוב התרגשות.

יא .איך הפסקתי את בכיו של הענק הבכיין?
 .1הסברתי לו שאין שום סיבה לבכות.
 .2רקדתי לו ריקוד מצחיק.
 .3קראתי להורים שלו כדי שירגיעו אותו.
 .4סיפרתי לו סיפורים.

התשובות הנכונות :א ,3-ב ,4-ג ,2-ד ,3-ה ,3-ו ,1-ז ,4-ח ,2-ט ,3-י ,1-יא4-
-

אם ידעתם את בין  11ל 8-תשובות ,אתם מומחים רשמיים בהרפתקאות דוד אריה בג'ונגל
הסיבירי.

-

אם ידעתם בין  5ל 7-תשובות ,אתם חובבנים רשמיים בהרפתקאות דוד אריה בג'ונגל
הסיבירי.

-

אם ידעתם פחות מ 5-תשובות ,זכרו שכל התשובות הנכונות ממתינות לכם בין דפי הספר.

