
 

 

 סיון תשע"ח                                                                                                                                                                                 
 2018יוני                                 

  
 

 דרךקורס מורי  –מבחן רישוי 
 נקודות בסך הכל 30 –חלק א': שאלות ידע 

 
 משך חלק זה של המבחן: שעה

, לפי בחירתך. במידה ותענה/י על יותר,  שאלות בלבד 45. עליך לענות על שאלות רב ברירתיות 50לפניך 
ולסמנה בדף  הנכונה ביותרהשאלות הראשונות שעליהן ענית. יש לבחור את התשובה  45תילקחנה בחשבון 

 נקודות. 0.66 –ות.  כל תשובה נכונה תזכה אותך ב התשוב
 
 ָלָבה היא:  (1

 סלע בזלתי נקבובי (א

 אפר וולקני (ב

 מאגמה הזורמת על פני השטח (ג

 החומר הנמצא בגרעין כדור הארץ (ד

 

 מעיין "פועם" נמצא ב: (2

 ואדי קלט (א

 נחל צאלים (ב

 נחל סער (ג

 מעיין מרים בעין כרם (ד

 

 הנחל הצפוני מבין הנחלים הבאים: (3

 נחל תנינים (א

 נחל בצת (ב

 נחל קישון (ג

 נחל אלכסנדר (ד

 

 פארק הבנוי על מטמנת פסולת הוא פארק:  (4

  אריאל שרון (א

 יצחק רבין (ב

 מנחם בגין (ג

 גולדה מאיר (ד

 

 מדינת ישראל נמצאת סמוך לקו רוחב: (5

 מעלות 10 (א

 מעלות 20 (ב

 מעלות 30 (ג

 מעלות 50 (ד

 

 ריכוז העגורים הגדול ביותר בארץ נמצא ב: (6

 תחנת הטיבוע באילת (א

 בלטרוןמרכז לצפרות  (ב

 נה'בריכות המים בסח (ג

 אגמון החולה (ד

 
 



 

 

  מאפיין את החורש הים תיכוני: (7
 אורן הסלע (א

 אלה ארץ ישראלית (ב

 דולב (ג

 שיטה מכחילה (ד
 

 חקלאות קדומה המתבססת על השקיה קרויה בשם חקלאות:  (8
 שלחין (א

 בעל (ב

 טרסות (ג

 הידרופונית (ד

 

 בארץ ישראל בשנת:היתה רעידת אדמה גדולה  (9

 1099 (א

 1261 (ב

 1799 (ג

 1837 (ד

                   

 סרקופג הוא:   (10

 בור חצוב לאיסוף עצמות (א

 ארון מתים לקבורה של גופה שלמה, בימי קדם (ב

 תיבה קטנה לאיסוף עצמות (ג

 ארקוסוליום (ד

 

 הראשונות בארץ ישראל מתרחשת בתקופה: הערים הופעת  (11
 הכלכוליתית (א

 הברונזה הקדומה (ב

 הברונזה התיכונה (ג

 1ברזל ה (ד

 

 לפני ימי הבית הראשון היה ב:מרכז פולחני של שבטי ישראל   (12

 שומרון (א

 בית שמש (ב

 שילה (ג

 סככה (ד

 

 על פי התנ"ך ראשית השומרונים קשורה ב:  (13

 ימי דוד ושלמה (א

 גלות אשור (ב

 גלות בבל (ג

 שיבת ציון (ד

 

  מאפיין מובהק של ישוב יהודי בימי הבית השני הוא: (14

 מקוואות (א

 קנקני שפת צווארון (ב

 בתי מרחץ (ג

 סרקופגים (ד

 



 

 

 :היא כנסיית כנסייה שרואים במפת מידבא  (15

 המשיח (א

 אלאונה (ב

 הגיה ציון (ג

 גת שמנים  (ד

 

 יהודה הנשיא נקבר ב: ביר  (16

 שפרעם (א

 ציפורי (ב

  טבריה (ג

 בית שערים (ד

 

 :הואעיסא בקוראן   (17
 אדם הראשון (א

 עשיו (ב

 איוב (ג

 )ישו( עישו (ד

 

 ל: מחולקהקוראן   (18

 סורות (א

 חדית'ים (ב

 סונות (ג

 שריעות (ד

 

 חלוקת ירושלים בהסכם בין הצלבנים לאיובים היתה בימי:  (19

 בלדווין הראשון (א

 ברברוסה פרידריך (ב

  השני פרידריך (ג

 ריצ'ארד לב הארי (ד

 

  מהתקופה ה:המוכר בארץ מוקרנס הוא עיטור ארכיטקטוני   (20

 חשמונאית (א

 ביזנטית (ב

 אומאית (ג

 ממלוכית (ד

 

 "דרך הדואר" הממלוכית מתבססת על תוואי:   (21

 דרך הים (א

 דרך המלך (ב

 דרך הבשמים (ג

 דרך האבות (ד

 

 שריד למבצר צלבני נמצא ב:  (22
 רבת מנותוח (א

 קלעת נמרוד (ב

 מעיליא (ג

 אבל בית מעכה (ד

 



 

 

 אחד מן האתרים המזוהים עם אמאוס הוא:  (23

 נבי סמואל (א

 דיר רפאת (ב

 לאבית ג'ימ (ג

 )אבו גוש( ושע'אבו  (ד

 

 :"סביל אבו נבוט" נמצא ב  (24

 עכו (א

 על יד שער האריות בירושלים (ב

 רמלה (ג

 יפו (ד

 

 מפקד ערבי ששמו נקשר בקרב על הקסטל הוא:  (25

 ל קאדר אל חוסייניא עבד (א

 חאג' אמין אל חוסייני (ב

 אנואר נוסייבה (ג

 תל-אללה אעבד (ד

 

 טן היא מפה של ארץ ישראל מן התקופה ה:מפת ז'קו  (26

 ביזנטית (א

 צלבנית (ב

 ממלוכית (ג

 עות'מנית (ד

 

 הבדואי נמצאת ב: םללוחאנדרטה   (27

 צפון הארץ (א

 אזור ירושלים (ב

 נגב (ג

 בקעת הירדן (ד

 

 חנה מייזל קשורה ל:  (28

 אחוזת דוברובניק בעמק החולה (א

 בצפון הנגבחוות השקמים  (ב

 חוות העלמות על יד הכנרת (ג

 ד בארמון הנציבחוות הלימו (ד

 

  ראשי התיבות של לח"י:  (29
 רות יהודיםילוחמי ח (א

 רות ישראלילוחמי ח (ב

 לוחמי חץ ישראלים (ג

 רות ירושליםילוחמי ח (ד

 

 הפלמ"ח פורק בפקודת:  (30
 אל אלוןיג (א

 משה דיין (ב

 מנחם בגין (ג

 דוד בן גוריון (ד

 



 

 

 :אזורקריית השלטון של מדינת ישראל נמצאת ב  (31

  הר הרצל (א

 םזיתיהר ה (ב

 גבעת רם (ג

  ארמון הנציב (ד

 

 הוא כ: 2018מספר התושבים במדינת ישראל בשנת   (32

 מיליון תושבים 6 (א

 מיליון תושבים 9 (ב

 מיליון תושבים 10 (ג

 מיליון תושבים 12 (ד

 

  סיור בשטחי אש ניתן בדרך כלל לבצע ב:  (33
 פורים (א

 חול המועד פסח (ב

 בשבטט"ו  (ג

 ל"ג בעומר (ד

 

 תהלוכת יום ראשון של הדקלים מתחילה באזור:  (34

 הר הזיתים (א

 הר תבור (ב

 הר הקפיצה (ג

 הר ציון (ד

 

 :האתר במגדלא נמצא בבעלות  (35

 יהודית (א

 קתולית (ב

 לותרנית (ג

 אנגליקנית (ד

 

 לדת מדינה באימפריה הרומית במאה ה: הפכהנצרות ה  (36
 לספירה 3 (א

 לספירה 4 (ב

 לספירה 5 (ג

 לספירה 6 (ד

 

 מושג הקשור בחג:"מים שלנו" הוא   (37
 ראש השנה (א

 סוכות (ב

   פסח (ג

 שבועות (ד

 

 ה:תהיהודים הי ראשית התנועה הרפורמית של  (38
 אחרי מלחמת העולם הראשונה (א

 אחרי מלחמת העולם השנייה (ב

 16-במאה ה (ג

 19-במאה ה (ד
 



 

 

 
 

 נבי סבלאן הינו אתר המקודש ל:  (39
 צ'רקסים (א

 אחמדים (ב

 בהאים (ג

 דרוזים (ד

 

 שוב בדואי:יי  (40

 ערב אל עראמשה (א

 גוש חלב (ב

 מעיליא (ג

 נבי שועייב (ד

 

 הר ברמת הגולן:  (41

 החרמון (א

 בנטל (ב

 קרני חיטין (ג

 כנען (ד

 

 נחל הנשפך לכנרת:  (42

 ירמוך (א

 כזיב (ב

 עמוד (ג

 תרצה (ד

 

 :אזוררוב הממצאים במוזיאון "המזגגה" הם מ  (43
 אפולוניה (א

 קיסריה (ב

 תל דור (ג

 תל שקמונה (ד

 

 בקיסריה היה מקדש רומי שהוקדש ל:  (44
 אוגוסטוס (א

 דריאנוסה (ב

 הורדוס (ג

 נוסאיולי (ד
         

 הגיעה מ: הר הביתאמת מים ל  (45

 ואדי קלט (א

 בריכת ממילא (ב

 בריכות שלמה (ג

 בריכת השילוח (ד

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 תל קסילה נמצא ב:  (46

 אשקלון (א

 יפו (ב

 תל אביב (ג

 ראש העין (ד

 

 :"המוביל המלוח" קשור לאזור  (47
 נחל תנינים (א

 ים סוף (ב

 החולה (ג

 הכנרת (ד

 

 שכונה שהוקמה בירושלים אחרי מלחמת ששת הימים:  (48

 בית הכרם (א

 רמות (ב

 רחביה (ג

 נחלת שבעה (ד

 

 :מתאראנז"ק המונח   (49

 מחתרת יהודית במלחמת העולם הראשונה  (א

 רבות של האו"םארגון ת (ב

 כח לוחם בארץ ישראל הקשור למלחמת העולם הראשונה (ג

 כח לוחם בארץ ישראל הקשור למלחמת העולם השנייה (ד

 

 נמל התעופה החדש רמון נמצא ב:  (50

 ערבה הדרומית מצפון לאילת (א

 ממערב למצפה רמון (ב

 אילת על יד מעבר  טאבהבעיר  (ג

 בדהובבקעת ע (ד

 

 
 

  בהצלחה!
 

  

 


