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 דף עבודה

 חלק כללי –הרפובליקה הצ'כית 

 השכנות לרפובליקה הצ'כית.את שמות המדינות השלם  (1

 

 

 

 

 השלימו את סמלי המדינה של הרפובליקה הצ'כית (2

   

 א ב ג

   

 ד ה ו

 א 

 ב 

 ג 

 ג 

 



 

2 
 

 

 איזה הר אינו משתרע לתוך הרפובליקה הצ'כית? (3

ההרי קרקונוש ג הר קרושנה הורי ב האלפים א  

ומאבהשהרי  ד  הרי ג'סניקי ו הרי טאטרה ה 

 

  הטריטוריות המרכיבות את הרפובליקה הצ'כית מבחינה היסטורית? 3מהן  (4

……………………………… ……………………………… ………………………………. 

מה מהרשומים מטה הוא שמו של השליט המפורסם ביותר בהיסטוריה של  (5

 צ'כיה?

 ג'ון מלוקסמבורג ג IV ה  ונצ'סלאס ב IVצ'ארלס ה  א

 

  ..................... שנה נכבשה הרפובליקה הצ'כית בידי הצבא הגרמני?באיזה  (6

 ?...............המהפכה שהפילה את השלטון הקומוניסטי כיצד נקראת  (7

 המשימהפכת  ג מהפכת הקטיפה ב מהפכת הסאטן א

 

  ..................................................  ?1.1.1993איזה אירוע חשוב קרה ב  (8

 ..................................................................................................................  

מה הם שני הבתים המרכיבים את הפרלמנט של הרפובליקה  (9

 ............................................הצ'כית?

 :הרשות המבצעת ברפובליקה הצ'כית מתחלקת ל )בחר(  (10

 נשיא הרפובליקה והסנאט .א

 נשיא הרפובליקה והפרלמנט .ב

 נשיא הרפובליקה והממשלה .ג
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 נשיא הרפובליקה הצ'כית נבחר לתקופה של )בחר(: (11

 שנים 4 .א

 שנים 5 .ב

 .שנים6 .ג

 שמאלנית?מי מהבאים אינו מפלגה פוליטית  (12

 ODS .א

 KSCM .ב

 TOP09 .ג

 (?2018מה הוא שכר המינימום ברפובליקה הצ'כית )החל ב  (13

 יורו 330 .א

 יורו 823 .ב

 יורו 488 .ג

 בין המוצרים בהם ידועה הרפובליקה הצ'כית ניתן למנות: (14

 זכוכית ופורצלן .א

 בודוואר, פילזן –בירה  .ב

 בצ'ר צמחיליקר  .ג

 ..............מפעל המכוניות החשוב ביותר ברפובליקה הצ'כית הוא (15

 מעמד דומיננטי ברפובליקה הצ'כית ניתן לכנסיה ה................... (16

 הסמל הנפוץ ביותר בנצרות הוא: (17

 מחרוזת תפילה .א

 צלב .ב

 תנך .ג

 חג המולד ברפובליקה הצ'כית?........של מי מביא את המתנות  (18

 החג הנוצרי החשוב ביותר נקרא............... (19

 נשמרים בעיקר:יום שני של פסחא, הוא יום בו  (20

 מנהגים עממיים )פגאנים( .א

 מנהגים נוצרים .ב
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קיצבת הילדים ברפובליקה הצ'כית היא........... וניתן להשתמש בה עד  (21

 לגיל ......... )גיל הילד(.

 

 השווה בין החגים ברפובליקה הצ'כית לבין התאריך המתאים: (22

   

 יום הניצחון
 

 28.10  

 יום הקדושים הסלביים סיריל ומתודיוס
 

 24.12. 

 יום העליה למוקד של ג'ון יוז
 

 8. 5.    

 יום הכרזת המדינה הצ'כית
 

 6. 7.     

 יום העצמאות של צ'כוסלובקיה
 

 1. 5.    

 יום המאבק לחירות ודמוקרטיה
 

 25.12 

 ערב חג המולד
 

 5. 7.     

 חג המולד
 

 17.11. 

   1.5  יום הפועלים

 ברפובליקה הצ'כית? כן/לאהאם ניתן לבטל שותפות רשומה  (23

 מהגורמים המזיקים ביותר לבריאות בקרב הצ'כים:  4ציין לפחות  (24

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

משך חינוך בסיסי חובה בבית הספר ברפובליקה הצ'כית? כמה שנים נ (25

......... 

 שלבים )השלם(: 3החינוך השלישוני ברפובליקה הצ'כית מתחלק ל  (26

 ..................................................................................................................  
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 ..................................................                                                                מאכלים מסורתיים של המטבח הצ'כי 3( ציין 27

 ..................................................................................................................  

 ............................... ( מנה לפחות שני ענפי ספורט לאומיים ברפובליקה הצ'כית:28

................................................................................................................. 

 ( מה היא תוחלת החיים הממוצעת ברפובליקה הצ'כית?29

 שנים 79א. 

 שנים 82ב. 

 שנים 75ג. 

 ( מי מהנשים בתמונה לובשת תלבושת צ'כית )מוראבית( אופיינית?30
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