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 גבור? –איך היה הגבור  .א
 היה גבור מעצמו 
  המלך הראה לו דרך איך יעלה ויקבל

 גבורה
 שתי התשובות נכונות 

 היכן היה החרב של הגבור תלוי? .ב
 על עמודי העולם 
 באויר העולם 
 היה מונח על ההר 

 מה קורה כשמגביהין את החרב של הגבור? .ג
 רחים ונסים כל שרי החיילותבו 
 נופלים כולם 
  מגיע להם חולי שקורין "דאר" שבשרם

 נכחש ונמס
 איך ידע הגבור היכן החרב? .ד

 היה לו לבד חרב 
 המלך הראה לו הדרך שיש להחרב 
 הבעל תפילה נתן לו החרב 

איך הי' אפשר להמלך והאוהב נאמן ליו'  .ה
 נפרדין בשעות שהיו צריכין להיפרד?

 השני לגמריאחד הסיח דעתו מ 
 לא הי' נפרדין אף פעם 
   הי' משעשעין עצמן עם הצורות שמצויר

 צורת שניהם
איזה סגולה היה למי שהיה מסתכל הצורות  .ו

 האלו?
 היה לו בנים 
 היה מגיע לו אהבה גדולה מאוד 
 היה לו עשירות 

מה היה פעם אחת כשעלו כל אחד לחדש  .ז
 כוחו?
 היה רוח סערה גדולה בעולם 
 צליחו לרדתנשארו למעלה ולא ה 
 היה רוח סערה רק במדינתו של הגבור 

 מה עשה הרוח סערה? .ח
 הפך מים ליבשה ומיבשה לים 
 הפך מדבר לישוב ומישוב למדבר 
 שתי התשובות נכונות 

 

 
 מה עשה הרוח סערה בביתו של המלך? .ט

 הפך את הכל 
 היזק את הכל 
 חטף את הוולד של הבת מלכה 

 מי רדף אחרי הוולד שנחטף? .י
 הבת מלכה והמלכה 
 המלך 
 שתי התשובות נכונות 

 המלך והמלכה והבת מלכה חזרו למקומם? .יא
 חזרו לביתם 
 נשארו בחוץ ביחד 
 נתפזרו, ולא נודע מקומם איה 

 מה עוד נאבד ברוח סערה? .יב
 היד שהיה למלך 
 החרב של הגבור 
 שתי התשובות נכונות 

אחרי הרוח סערה היו יכולים עדיין לעלות  .יג
 לחדש כוחו, ולמה?

 דרכים אחרים לא, כי עתה צריכים 
 כן, כי נשאר עדיין הדרכים במקומן 
 מצאו דרך חדש ועלו לחדש כוחן 

למה התחילו כת אחד לחקור שהתכלית  .יד
 בעולם הוא כבוד, אחרי הרוח סערה?

 כי רואים שהכבוד הוא עיקר אצל העולם 
 ן לאדם כבודו יש לו כי כשאין נותני

 שפיכות דמים
 שתי התשובות נכונות 

 איזה מלך מצאו שראוי להיות להם למלך? .טו
  ,זקן אחד )בעטלער( עור ועקם ואלם

 שהקפיד מאוד על כבודו
 זקן אחד בעל בשר שדוחף את כולם 
 איש צעיר שכל היום מדבר על כבודו 

 מה אתה לומד מהסיפור בינתיים? .טז
 לם הוא___________.שכל התכלית בעו 
 ._______________?שכבוד הוא לא ה 
 .____________________________ 

  בהצלחה!!!


