ספרד – דפי עבודה נושאים כלליים
בחרו את התשובה הנכונה:
 .1אלו איים הם חלק מספרד?
א .האיים הבליירים
ב .האיים הקאנריים
ג .איי סופר
ד .א  +ב נכונים
 .2מהו הנהר הארוך ביותר בספרד?
א .נהר Guadalquivir
ב .נהר Duoro
ג .נהר Tagus
ד .נהר Kisses
 .3האקלים הים-תיכוני בספרד מאופיין בקיץ חם ויבש ובחורף קר ורטוב.
א.

נכון

ב.

לא נכון

 .4השלימו את המשפט :ספרד היא...
א .משטר דיקטטורי
ב .אנרכיה
ג .רפובליקה
ד .דמוקרטיה
 .5כמה קהילות אוטונומית יש בספרד?
א5 .
ב17 .
ג23 .
ד .אין כלל קהילות אוטונומית

 .6מתי נוצרה החוקה של ספרד?
א1930 .
ב1970 .
ג1980 .
ד1978 .
 .7צורת הממשל בספרד היא...
א .מונרכיה פרלמנטרית
ב .רפובליקה פרלמנטרית
ג .אנרכיה פרלמנטרית
 .8מה שם המטבע הקודם לפני היורו?
א .פזטה
ב .דיורו
ג .רובלה
ד .קוסטוסה
 .9ספרד היא עדיין היצרנית הגדולה בעולם של...
א .סנגריה
ב .לימונדה
ג .תפוזים
ד .שמן זית
 .10מהי הדת השלטת בספרד?
א .אסלאם
ב .יהדות
ג .נצרות
ד .אתאיזם
 .11יום השנה החדשה הוא יום חג ,אך האם זהו חג לאומי או רק אזורי?
א .לאומי
ב .אזורי

 .12מה חוגגים ב 11-בספטמבר?
א .יום מדריד
ב .יום Ceuta
ג .יום קטלוניה
ד .יום אירופה
 .13מה הנסיבות שבגינן ניתן לאמץ ילד?
א .אם שופט שלל משמורת מהורה הביולוגי של הילד
ב .אם ההורה הביולוגי של הילד נותן את הסכמתו ,לפחות  30יום לאחר תאריך לידתו של
הילד.
ג .אם הקטין ננטש וזהות ההורים לא ידועה .אם ילד ננטש מיד לאחר הלידה ,ניתן לאמצו
לאחר  30יום במידה והאימא לא טיפלה בו במהלך תקופה זו.
ד .כל התשובות נכונות
.14

כדי להירשם לנישואים אזרחים שני הצדדים צריכים להיות בגיל מינימלי של:
א 18 .שנים
ב 17 .שנים
ג 16 .שנים
ד 19 .שנים

.15

מהו שמו של הריקוד הקטלני הלאומי?
א .פלמנקו
ב .סבילנה
ג .סלסה
ד .סרדנה

 .16החינוך הוא חובה וחינם לילדים בין הגילאים  6-16שנים?
א .נכון
ב .לא נכון

.17

בחירת שמות:
א .ילדים בספרד מקבלים שם פרטי ואת שם משפחתו של האב ואחריו את שם משפחתה של
האם
ב .קיים מושג של שם אמצעי ,למרות שהשם הפרטי מורכב לעיתים משני שמות .לדוגמה :חוזה
לואיס
ג .נשים משנות את שמן כאשר הן נישאות
ד .כל התשובות נכונות

.18

בחרו את המשפט הנכון:
א .היבט חשוב של השפה הספרדית המדוברת הוא שימוש סלקטיבי של  túהרשמי ( pl
 )vosotrosאו המוכר יותר ()usted, pl ustedes
ב .היבט חשוב של השפה הספרדית המדוברת הוא שימוש פורמלי ב-לך ()usted, pl.ustedes
או  tuהמוכר ()plos vosotros

 .19ספרד היא מדינה גדולה המורכבת מאזורים רבים אשר לכל אחד מהם גרסה ייחודית של
מטבח מסורתי .איזה משפט נכון?
א .עם קו חוף ארוך ,אין זה פלא שמאכלים רבים מורכבים מבשר.
ב .ללא חופים ,אין זה פלא שמאכלים רבים מורכבים ממאכלי ים.
ג .עם קו חוף ארוך ,אין זה פלא שמאכלים רבים מורכבים ממאכלי ים.
 .20ה “Tortilla espanola” -המפורסמת מורכבת מ:
א .אומלט בתוספת תפוחי אדמה ושום
ב .אומלט בתוספת תפוחי אדמה ובצל
ג .אומלט בתוספת תפוחי אדמה ובזיליקום
ד .אומלט בתוספת תפוחי אדמה וגזר
.21

” “Pinchoהוא מאכל מסורתי המורכב מ:
א .בשר
ב .דג
ג .פירות ים
ד .חטיף קטן

.22

ארוחת ערב בדרך-כלל מוגשת בין השעות:
א 5 .בערב עד חצות
ב 6 .בערב עד חצות
ג 8 .בערב עד חצות
ד 9 .בערב עד חצות

.23

זהו מאכל צמחוני אופייני בקטלוניה:
אButifarra .
בEscudella .
גEscalivada .
דPaella .

.24

זהו קינוח אופייני בקטלוניה:
אCrema Catalana .
בRomesco .
גPaellla .
דEscalivada .

 .25זהו רוטב אופייני בקטלוניה:
אPaella .
בPanellets .
גAlioli .
דEscalivada .
 .26מהו ענף הספורט הפופולרי בספרד?
א .אופנועים
ב .ענפי ספורט במים
ג .גולף
ד .כדורגל

 .27היכן נערכו משחקי האולימפיאדה?
א .ברצלונה
ב .מדריד
ג .סביליה
ד .ולנסיה
 .28מה שמה של ליגת הכדורגל הספרדית?
אEl calcio .
בLa Liga .
גLa de siempre .
דEl robo .
 .29מהם ה? “panellets” -
א .ממתקים קטנים ועגולים העשויים משקדים ,סוכר ,ביצים וצנוברים .ניתן לגלגל אותם
בציפויים שונים ,אבל הדרך המסורתית היא לגלגל בצנוברים.
ב .דומה לקרם בורלה הצרפתי .מורכב מסוכר ,חלמונים וקינמון וחלקו העליון "שרוף".
ג .רוטב העשוי משקדים ,שום צלוי ,שמן זית ופלפלים אדומים מיובשים.
ד .גבינת עיזים רכה ,לא מלוחה עם דבש ולעיתים אגוזי מלך.
 .30בחרו את המשפט הנכון:
א .באופן מסורתי ,ארוחת הצהריים היא הארוחה הגדולה בספרד .היא מוגשת ארח הצהריים
בזמן הסייסטה שבדרך כלל נמשכת בין  4ל 6-אחה"צ.
ב .באופן מסורתי ,ארוחת הצהריים היא הארוחה הגדולה בספרד .היא מוגשת ארח הצהריים
בזמן הסייסטה שבדרך כלל נמשכת בין  2ל 5-אחה"צ.
ג .באופן מסורתי ,ארוחת הצהריים אינה הארוחה הגדולה בספרד .היא מוגשת ארח
הצהריים בזמן הסייסטה שבדרך כלל נמשכת בין  2ל 5-אחה"צ.
ד .באופן מסורתי ,ארוחת הצהריים אינה הארוחה הגדולה בספרד .היא מוגשת ארח
הצהריים בזמן הסייסטה שבדרך כלל נמשכת בין  4ל 6-אחה"צ.

