
  שאלו� טריוויה במשחקי� האולימפיי�

  בית ספר יסודי  �במסגרת ההתנסות בהוראה

  ):1( 'שאלה מס

  

  ):1( 'שאלה מס

  כיו� נערכי� המשחקי� האולימפיי� העיקריי� בקי� מדי:

 שנתיי�.  )א

 שלוש שני�.  )ב

 ארבע שני�.  )ג

  

  ):2( 'שאלה מס

  : �המשחקי� האולימפיי� הראשוני� נערכו ב

 רודוס.  )א

 יוו� העתיקה.  )ב

 קפריסי�.   )ג

  

  ):3( 'שאלה מס

  מבי� הפרסי� שחולקו למנצחי� היה?

 זרי עלי ע� זית.  )א

 בית.  )ב

 סוס.  )ג

  

  ):4( 'שאלה מס

  ספורטאי� ישראלי� שזכו במדליות אולימפיות?

 .גל פרידמ�, מיכאל קלגנוב, אלכס אברבו�  )א

 אריק זאבי, אסתר שחמורוב, מיכאל קלגנוב.  )ב

 יעל ארד, אריק זאבי, גל פרידמ�.  )ג

  

  ):5( 'שאלה מס

  ?2008מי הספורטאי הישראלי שזכה במדליית ארד באולימפיאדת בייג'ינג  

 אריק זאבי.  )א

 גל יקותיאל.  )ב

 שחר צוברי.  )ג

  

  



  ):6( 'שאלה מס

  ישראל הצליחה לזכות במדליה ראשונה במשחקי� האולימפיי� שנערכו?

� בברצלונה ב  )א 1994. 

� בברצלונה ב  )ב 1992. 

�בהלסינקי ב  )ג 1992. 

  

  ):7( 'שאלה מס

  במדליה הראשונה של ישראל באולימפיאדה?מי זכה 

 יעל ארד.  )א

 גל פרידמ�.  )ב

 אריק זאבי.  )ג

  

  ):8( 'שאלה מס

  באיזו מדלייה זכתה יעל ארד באולימפיאדת ברצלונה? 

 זהב.  )א

 כס#.  )ב

 ארד.  )ג

  

  ):9( 'שאלה מס

  מי זכה במדליית הזהב הראשונה של ישראל באולימפיאדה?

 יעל ארד.  )א

 אריק זאבי.  )ב

 גל פרידמ�.  )ג

  

  :)10( 'שאלה מס

  מאיזה ענ+ הגיע הזוכה במדליית הזהב הראשונה של ישראל באולימפיאדה?

 גלישה.  )א

 שחייה.  )ב

 התעמלות.  )ג

  

  ):11( 'שאלה מס

  מאז� המדליות של ישראל עד כה הוא?

 מדליות. 8  )א

 מדליות. 12  )ב

  מדליות. 7  )ג



  ):21( 'שאלה מס

  הרכב המדליות שישראל זכתה במשחקי� האולימפיי� עד היו�?

 ארד. 6, שתיי� זהב, שלוש כס#  )א

 ארד. 5אחת זהב, אחת כס#,   )ב

 אחת זהב, שתיי� כס#, שלוש ארד.  )ג

  

  ):13( 'שאלה מס

  הסמל האולימפי בצורת?

 שלוש טבעות שלובות.  )א

 שש טבעות שלובות.  )ב

 חמש טבעות שלובות.  )ג

  

  ): 14שאלה מס' (

  הטבעות מסמלות את: 

 האיחוד של ששת "חלקי העול�".  )א

 האיחוד של חמשת היבשות.  )ב

 ת "חלקי העול�".האיחוד של שלוש  )ג

  

  ): 15שאלה מס' (

  הצבעי� של סמל המשחקי� האולימפיי� ( הטבעות)?

 אדו�, צהוב, חו�, ירוק, שחור, והרקע הלב�.  )א

 אדו�, כחול, ירוק, צהוב, שחור, והרקע התכלת.  )ב

 אדו�, כחול, ירוק, צהוב, שחור, והרקע הלב�.  )ג

  

  ): 16שאלה מס' (

  מאיזה ענ+ מגיע אוסיי� בולט?

 קלה.אתלטיקה   )א

 ג'ודו.  )ב

  כדורסל.  )ג

  

  ): 71שאלה מס' (

  באיזו שנה היה טבח הספורטאי� באולימפיאדת מינכ�?

 .1976  )א

 .1974  )ב

 .1972  )ג



  

  ): 18שאלה מס' (

  את המשחקי� האולימפיי� השלושי� היא? ההעיר שארח

  ריו דה ז'ניירו.  )א

 אתונה.  )ב

 לונדו�.  )ג

  

  

  ): 19שאלה מס' (

  המדינה שאירחה ארבע אולימפיאדות היא?

 יוו�.  )א

 ארצות הברית.  )ב

 צרפת.  )ג

  
  

  ): 20שאלה מס' (

  זכו לאריח שתי אולימפיאדות ויותר בתחומ�?אילו מדינות 

 גרמניה, אוסטרליה, רוסיה.  )א

 צרפת, ארצות הברית, הולנד.  )ב

 בריטניה, גרמניה, צרפת.  )ג

  

  ): 21שאלה מס' (

  ?1972מאמ� האתלטיקה הישראלי שנרצח באולימפיאדת מינכ� מיהו 

 .משה ויינברג  )א

 עמיצור שפירא.  )ב

 .אנדריי שפיצר  )ג

 

 

  ): 22שאלה מס' (

  לאולימפיאדה הייתה? מדינת ישראלהמשלחת הראשונה של 

 .1952לאולימפיאדת הלסינקי   )א

 .1956דת הלסינקי לאולימפיא  )ב

 .1960לאולימפיאדת רומא   )ג

  
  

  



  ): 32שאלה מס' (

  ?1996מי האתלט שהעפיל לגמר בקפיצה למוט באולימפיאדת אטלנטה 

 אלכס אברבו�.  )א

 .'קונסטנטי� מטוסבי�  )ב

 . דני קרסנוב  )ג

  

  ): 42שאלה מס' (

  ?2004ת אתונה של ישראל באולימפיאד ארדמאיזה ענ+ הגיע הזוכה במדליית ה

 ג'ודו.  )א

 שייט.  )ב

 התעמלות.  )ג

  
  

  ):52שאלה מס' (

  ?2000הספורטאי/ י� הישראלי/י� שזכה/ת/ו במדליה באולימפיאדת סידני מי 

 מיכאל קלגנוב.  )א

 מיכאל קלגנוב, אריק זאבי.  )ב

 ארד, גל פרידמ�. יעל  )ג

  
  

  :)26(שאלה מס' 

  ?1992 ברצלונהמי הספורטאי הישראלי שזכה במדליית ארד באולימפיאדת 

 אור� סמדג'ה.  )א

 שחר צבורי.  )ב

  יעל ארד.  )ג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  שאלו� טריוויה במשחקי� האולימפיי�ד+ תשובות ל

  _________________:התלמידש� 

  כיתה:______________

  

  (ג)  (ב)  (א)  שאלה מס'

)1(        
)2(        
)3(        
)4(        
)5(        
)6(        
)7(        
)8(        
)9(        
)10(        
)11(        
)12(        
)13(        
)14(        
)15(        
)16(        
)17(        
)18(        
)19(        
)20(        
)21(        
)22(        
)23(        
)24(        
)25(        
)26(        

  

 

 

  



 

  במשחקי� האולימפיי� שאלו� טריוויהד+ תשובות ל

  

  

  (ג)  (ב)  (א)  שאלה מס'

)1(      X  
)2(    X    
)3(  X      
)4(      X  
)5(      X  
)6(    X    
)7(  X      
)8(      X  
)9(      X  
)10(  X      
)11(      X  
)12(    X    
)13(      X  
)14(    X    
)15(      X  
)16(  X      
)17(      X  
)18(      X  
)19(    X    
)20(      X  
)21(    X    
)22(  X      
)23(      X  
)24(  X      

)25(  X      
)26( X      

  

 

 

 
 


