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טריוויה

ִמְצַרִים?  ּבְ ם ַהּנָָהר ַהּגָדֹול ׁשֶ ֵ ַמה ּשׁ  .1

דֹות ָהִעְבִריֹּות? יַּלְ ְרעֹה ַעל ַהּמְ וָּה ּפַ ַמה ּצִ  .2

יִּוְָּלדוּ. ִנים ָהִעְבִרים ׁשֶ ל ַהּבָ ַלֲהרֹג ֶאת ּכָ א. 
ּלֹא ַלֲעזֹר ַליֹּוְלדֹות. ׁשֶ ב. 

יִּוְָּלדוּ. ינֹוקֹות ָהִעְבִרים ׁשֶ ל ַהּתִ ְלָהִביא ֵאָליו ֶאת ּכָ ג. 

מה היו שמות הערים שבנו בני ישראל במצרים?   .3

על פי התורה, כמה שנים בסך הכול גרו  .4 
בני ישראל במצרים? 

150 שנה א. 
280 שנה ב. 
430 שנה ג. 

ְאֹור 1. ַהיּ
2. א

ִתֹם ְוַרַעְמֵסס 3. ּפ
4. ג

•  מצַרים  •



טריוויה

ְצַרִים, ָרֵאל ִמּמִ נֵי ִישְׂ ְרחוּ ּבְ ר ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ  .1 
ְרּכָם? ַמה ָחַסם ֶאת ּדַ

א. ַהר ּגָבֹוּהַ        ב. יָם       ג. ַלֲהַקת ְזֵאִבים 

ְצַרִים?  ָרֵאל ִמּמִ נֵי ִישְׂ ֵאיזֹו עֹוָנה יְָצאוּ ּבְ ּבְ  .2

ָתו  ּסְ ִיץ       ד. ּבַ ּקַ ָאִביב       ג. ּבַ חֶֹרף       ב. ּבָ א. ּבַ

באיזה כלי נגינה ניגנה מרים בשירת הים?  .3 

א. חליל       ב. תוף       ג. נבל  

איזו מדינה ביֵָמינוּ אינה גובלת בים סוף?  .4

א. ישראל       ב. מצרים       ג. לוב       ד. ירדן 

1. ב
2. ב
3. ב
4. ג

•  יציאת מצרים  •



טריוויה

ַסח? ְלֵזֶכר ֵאיֶזה ֵארוַּע חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַהּפֶ  .1

ַסח?  ֵאיֶזה חֶֹדׁש ִעְבִרי ָחל ַחג ַהּפֶ ּבְ  .2

ַסח"? מדוע נקרא החג "ֶפּ  .3

על פי רבן גמליאל, כל אחד   .4
חייב להגיד שלוש מילים 

לפחות בליל הסדר. מהן המילים 
האלה?

ְּצַרִים ְנֵי ִיְשָׂרֵאל ִמִמ 1. ְיִציַאת ּב
2. ִניָסן

ַָסח )=דילג( אלוהים על בתי העברים  3. משום שבליל מכת בכורות ּפ
ולא פגע בהם.

4. פסח, מצה ומרור

•  פסח  •



טריוויה

לֹוׁש ַמּכֹות ְלָפחֹות. ְמנוּ ׁשָ  .1

ְצִרים ְלַזהֹות ֶזה ֶאת ֶזה  ה יְָכלוּ ַהּמִ ֵאיזֹו ַמּכָ ּבְ  .2
י ַהּקֹול?  ַרק ַעל ּפִ

בארבע מכות פגעו בעלי חיים במצִרים.   .3
אילו הן? 

מהם ראשי התיבות של מכות מצרים?  .4 
על פי הכתוב בהגדה, מי הציע אותם?

ְכֹורֹות ַת ּב ְֶך, ַמּכ ֵה, חֹׁש ָָרד, ַאְרּב ְִחין, ּב ֶֶבר, ׁש ִים, ָערוֹב, ּד ִּנ ֵַע, ּכ ַם, ְצַפְרּד 1. ּד
ְֶך ַת חֹׁש 2. ַמּכ

3. צפרדע, כינים, ערוב וארבה
4. דצ"ך עד"ש באח"ב, רבי יהודה

•  עשר המכות  •



טריוויה

ּנָה": ּתַ ׁשְ ה ּנִ י ׁשוּרֹות ִמ"ּמַ ּתֵ ִלימוּ ְלָפחֹות ׁשְ ַהׁשְ  .1
ְיָלה ַהזֶּה... ָכל ַהּלֵילֹות... ַהּלַ ּבְ ׁשֶ  

ֶדר ַהֲחֵסִרים: ִלימוּ ֶאת ִסיָמנֵי ַהּסֵ ַהׁשְ  .2
ס    ְרּפַ ָקֵדׁש וּ  , ּכַ  

כמה שאלות שואלים ארבעת הבנים?  .3

השלימו את הבתים האחרונים של השיר  .4 
"אחד מי יודע":

אחד עשר... שנים עשר... שלושה עשר...  

ִיִלין ֲאִפּלוּ  ָה, ֵאין ָאנוּ ַמְטּב ֻּלֹו ַמּצ ָה...  ּכ ְֻגָמאֹות: ָאנוּ אֹוְכִלים ָחֵמץ וַּמּצ 1. ּד
ַַעם ֶאָחת... ּפ

ַץ 2. ְרַחץ, יַַח
3. שלוש. הבן שאינו יודע לשאול אינו שואל.

ַיָּא ְִבַטיָּא, שלושה עשר ִמּד ּ, שנים עשר ׁש 4. אחד עשר ּכֹוְכַביָּא

•  ההגדה  •



טריוויה

ַסח: ל ַחג ַהּפֶ ם ׁשֶ מֹות ָהֵאּלֶה ֵאינֹו ׁשֵ ֵ ֵאיֶזה ֵמַהּשׁ  .1
ַחג ַהֵחרוּת א. 
יֹון ּקָ ַחג ַהּנִ ב. 

ַחג ָהָאִביב   ג. 

ּלָה "ֵחרוּת"? ֶפת ַלּמִ ים ָהֵאּלֶה ֵאיָנּה ִנְרּדֶ ּלִ ֵאיזֹו ֵמַהּמִ  .2
ָחרוּט א. 
חֶֹפׁש ב. 
רֹור  ּדְ ג. 

מצה מסמלת עבדות וגם חירות. מה הקשר בין  .3 
מצה לחירות? 

ה לצד שמאל, הנהוגה מה הקשר בין ֲהסיּבָ  .4 
בליל הסדר, לחירות?

1. ב
2. א

3. מצות היו המזון שלקחו עמם בני ישראל כשיצאו ממצרים בחיפזון.
4. בתקופת החכמים רק אנשים חופשיים ישבו "מסובין".

•  חירות  •



טריוויה

יְּאֹור? ה ּבַ ט מֹׁשֶ ָ תֹוְך ַמה ּשׁ ּבְ  .1
ָבה ּתֵ א. 
ִסיָרה ב. 

ת ֱאגֹוז   ְקִלּפַ ג. 

יָרה אֹותֹו ִאּמֹו ה, ִהְסּתִ נֹּוַלד מֹׁשֶ ְלַאַחר ׁשֶ  .2 
ִית. ַמּדוַּע? תֹוְך ַהּבַ ּבְ

מי נתן למשה את שמו, ומה משמעות השם   .3
"משה"? 

כמה זמן הצליחה אמו של משה להסתיר אותו   .4
בתוך הבית? 

1. א
ְַרעֹה. ְֵזַרת ּפ ְִגַלל ּג ֶיָּבֹואוּ ִמְצִרים ְויַַהְרגוּ אֹותוֹ ּב ָה ׁש ְׁש 2. ִהיא ָחׁש

3. בת פרעה נתנה למשה את שמו. משה – מלשון למשות, להוציא: 
ִיִתהוּ" )שמות ב, י(. ִּים ְמׁש ִי ִמן ַהַמ "ּכ

4. שלושה חודשים

•  משה  •



טריוויה

ה?   ים ַלֲהָכַנת ַמּצָ רוּׁשִ ְצָרִכים ַהּדְ נֵי ַהּמִ ָמֵהם ׁשְ  .1

ְצַרִים, ַמּדוַּע ָלְקחוּ  ָרֵאל ִמּמִ נֵי ִישְׂ יְָּצאוּ ּבְ ׁשֶ ּכְ  .2
ם ַמּצֹות ְולֹא ֶלֶחם?  ִעּמָ

מדוע המצה דקה, איזה רכיב אינו נמצא בה?   .3

מתי עושים "בדיקת חמץ"?   .4
בליל הסדר עצמו א. 

ערב לפני ליל הסדר   ב. 
בבוקר ליל הסדר  ג. 

1. ֶקַמח וַּמִים
ִיק  ֵָצק לֹא ִהְסּפ ְִמִהירוּת, ְוַהּב ָזֹון, ּב ְִחּפ ְִצַרִים ּב ֶיְָּצאוּ ִמּמ ׁוּם ׁש 2. ִמּש

ְלַהְחִמיץ )ִלְתּפַֹח(.
3. שמרים

4. ב

•  חמץ ומצה  •



טריוויה

ֶדר ְואֹוְכִלים ַרק  ְתִחּלַת ַהּסֵ יִאים ּבִ ְחּבִ ַמה ּמַ  .1
עוָּדה?  ַאֲחֵרי ַהּסְ

ה  לֹוׁשָ ֶדר, ְמנוּ ׁשְ ְלַחן ַהּסֵ ׁשֻ ל ּבְ ּכֵ ִלי ְלִהְסּתַ ּבְ  .2
ַסח. ְמָצִאים ַעל ַקֲעַרת ַהּפֶ ָבִרים ְלָפחֹות ַהּנִ ּדְ

ב"כורך" אוכלים כריך ממצה.   .3 
מה מכניסים בין שתי חתיכות המצה? 

מהו המאכל הנאכל ראשון בליל הסדר,  .4 
ומהו המאכל האחרון?  

1. ֲאִפיקֹוָמן
ֵיָצה, ַמּצֹות ַס, ְזרֹוַע, ּב ְַרּפ 2. ָמרֹור, ֲחֶזֶרת, ֲחרֶֹסת, ּכ

3. מרור, ויש המוסיפים חרוסת
4. הראשון – כרפס ]ירק[, והאחרון – אפיקומן ]מצה[

•  ליל הסדר  •



טריוויה
ֶֶרְך  1. ּפ
2. ב ְו־ג

3. א
4. לא נכון, הפירמידות נבנו עוד לפני שבני ישראל הגיעו למצרים

•  עבדות  • 
ה ְמאֹוד? ּתֹוָרה וַּבַהּגָָדה ַלֲעבֹוָדה ָקׁשָ ֵאיְך קֹוְרִאים ּבַ  .1 

ֲעבֹוַדת   

ִמְצַרִים? ָרֵאל ּבְ נֵי ִישְׂ ֵאּלוּ ֲעבֹודֹות ָעְבדוּ ּבְ ּבְ  .2
יֹון ִנּקָ א. 
ִניָּה ּבְ ב. 

ַחְקָלאוּת ג. 

שם הספר בתורה המתאר את העבדות במצרים הוא:   .3
שמות א. 

בראשית ב. 
מגילת העבדות  ג. 

בני ישראל השתתפו בבניית הפירמידות  .4 
במצרים – נכון או לא נכון?  


