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 תשע"חכסלו                                                                                                                                                                                  
 2017   נובמבר                             

 
 קורס מורי דרך –מבחן רישוי 

 נקודות בסך הכל 30 –חלק א': שאלות ידע 
 

 משך חלק זה של המבחן: שעה
, לפי בחירתך. במידה ותענה/י על יותר,  תילקחנה שאלות בלבד 45. עליך לענות על שאלות רב ברירתיות 50לפניך 

ולסמנה בדף התשובות.  כל  הנכונה ביותרענית. יש לבחור את התשובה  שעליהן השאלות הראשונות 45בחשבון 
 נקודות. 0.66 –תשובה נכונה תזכה אותך ב 

 
 נמצא ב: אוגנחל  )1

 רמת הגולן )א
 תחתוןהגליל  )ב
 הר הנגב )ג
 מדבר יהודה )ד
 

 :בבקעת כנרות עתיקים בתי כנסת )2
 וסוסיא סוסיתא )א
 ט ודיר עזיזעין נשו )ב
 ומגדלא חורבת ורדים )ג
 ומגדלאגמלא  )ד
 

 :דרך שאינה בינלאומית היא )3
 "דרך המלך" )א
 "דרך האבות" )ב
 "דרך הים" )ג
 "דרך הדואר" )ד

 
 

 :הזיתיםקבור בהר שראש ממשלה  )4
  מנחם בגין )א
 גולדה מאיר )ב
 משה שרת )ג
 יצחק שמיר )ד
 

 בערבית: שכםשמו של שער  )5
 באב אל עמוד )א
 באב אל ח'ליל )ב
 באב אל אסבאט )ג
 באב  יאפה )ד
 

 יוסף חיים ברנר: )6
 אגודת פועלי ציוןיו"ר  )א
 קבור בבית הקברות בכנרת )ב
 ממייסדי ראש פינה )ג
 שנרצח ביפו בפרעות תרפ"אסופר  )ד
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  :פתח תקוהשנת היווסדה של  )7
 1882 )א
 1878 )ב
 1914 )ג
 1860 )ד

 
 ה בה עלו יהודי:יכינוי לעליהוא  –" עזרה ונחמיה" )8

 אתיופיה )א
 מרוקו )ב
 עיראק )ג
 תימן )ד
 

 :קבר הרמב"ם נמצא ב )9
 הר הזיתים )א
 צפת )ב
 טבריה )ג
 בספרדקורדובה  )ד

                   
 :שם של אל נבטי )10

 אשרה )א
 אדושר )ב
 יופיטר )ג
 רסתמי )ד
 

 :מי מהבאים הוא עוף מים )11
 שחרור )א
 שרקרק )ב
 דוכיפת )ג
 שקנאי )ד
 

 :המרכז העולמי הקראי נמצא ב )12
 רובע היהודי בירושלים )א
 הר הזיתים )ב
 רמלה )ג
 מושב מצליח )ד
 

 :עאחד המקומות שבהם ניסה השטן את ישו ,על פי המסורת )13
 בית ציידא )א
 כורזים )ב
 נצרת )ג
 ירושלים )ד
 

  הטוף בכרמל הוא: )14
 סוג סלע וולקני )א
 אתר פולחני )ב
 אנדמיצמח  )ג
 סוג סלע משקע )ד
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 הוא: מוסלמילוח השנה ה )15
 שמשי וירחי )א
 שמשי )ב
 ירחי )ג
 חודשים 11בן  )ד
 

 :על שם סנטה אנה נמצאת ב כנסייה )16
 , ירושליםמגדלא )א
 , ציפוריטבחה )ב
  ציפורי, ירושלים )ג
 גוש חלב, נצרת )ד
 

 :"אהל אלכתאב" מתייחס ל )17
 יהודים ונוצרים )א
 דרוזים ויהודים )ב
 בדואים וזורואסטרים )ג
 נוצרים ובודהיסטים )ד
 

 קוד לבוש והתנהגות המקובלים בכנסיות רבות: )18
 כנס בסנדליםיאין לה )א
 על המבקרים להסיר כובע )ב
 ל רגליים בישיבהכשאין ל )ג
 ג'-תשובות ב' ו )ד
 

 :של מהא שוה "מובילאיי" )19
 חברה טכנולוגית ישראלית )א
 בתש"חחידת מובילי השיירות י )ב
  נסיכה צלבנית )ג
 מוביל הארציה לשיחידת הפיקוח  )ד
 

  אנדרטה לאלכסנדר זייד נמצאת ב: )20
 הר תבור )א
 בית שערים )ב
 כפר גלעדי )ג
 דגניה )ד
 

 :בירושלים נקבע בעקבות" הקו העירוני" )21
 תל-אהסכמי דיין ועבדאללה  )א
 "החלטת החלוקה" )ב
 רוג'רס כניתות )ג
 מלחמת ששת הימים )ד
 

 לנשיא אמריקאי נמצא ב:אתר הנצחה  )22
 תל אביב )א
 קרית מלאכי )ב
 נמל התעופה בן גוריון )ג
 הרי ירושלים )ד
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 :הפריצה לכלא עכו היתה ב )23
 1938 )א
 1943 )ב
 1947 )ג
 1948 )ד
 

 ישוב שהוקם לאחר קום המדינה: )24
 שדה בוקר )א
 ניר עם )ב
 חולון )ג
 מעלה החמישה )ד
 

 :"המכביה" הראשונה התקיימה ב )25
 ירושלים )א
 רמת גן )ב
 תל אביב )ג
 מודיעין )ד
 

 :אילניההשם הקודם של  )26
 מסחה )א
 ג'עוני )ב
 סג'רה )ג
 אום ג'וני )ד
 

 מחתרת ניל"י פעלה ב: )27
 מרד גטו ורשה )א
 ירושלים )ב
 ימי המנדט הבריטי )ג
 מלחמת העולם הראשונה )ד
 

 ישוב שחרב וקם מחדש, תחת אותו שם: )28
 כברי )א
 בית הערבה )ב
 כפר מסריק )ג
 ניר עציון )ד
 

 הוא: עמוד העלי  )29
 פסגת התל בשילה )א
 החלק המחבר בין הפרח לגבעול )ב
 האיבר בפרח המייצר את גרגרי האבקה )ג
 החלק הנקבי של הפרח )ד
 

 בישראל בעיקר ב: יעליםניתן לצפות ב )30
 אגמון החולה )א
 חי בר כרמל )ב
 מדבר יהודה )ג
 עין יעל )ד
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 קו פרשת המים הארצי באזור ירושלים עובר ב: )31
  הר אורה –הר הרצל  )א
 הר הבית – הר ציון )ב
 הר הזיתים –הר הצופים  )ג
  היכל שלמה –תחנת הרכבת  )ד
 

 :באזורתחנת הרכבת החדשה בירושלים תהיה  )32
 בניני האומה )א
 מלחה )ב
 תיאטרון החאן )ג
 הר הרצל )ד
 

 : אתר טורבינות רוח לייצור חשמל נמצא ב )33
 גלבוע )א
 הרי ירושלים )ב
 תבור )ג
 חרמון )ד
 

 :ניתן לראות לעיתים באת הצב הרך  )34
 נחל דישון )א
 נהר הירמוך )ב
 נחל אלכסנדר )ג
 נחל סער )ד
 

 :כלי המאפיין במובהק את התרבות הכלכוליתית )35
 קנקן שפת צווארון )א
 ליצור חמאהמחבצה  )ב
 גרזן עינויים )ג
 סרקופג )ד
 

 נתגלה ב: לכלביםאתר קבורה  )36
 ואשקלון עזה )א
 ויפו גת )ב
 עכו וחיפה )ג
 וירושלים אשקלון )ד
 

 :סיפורי שמשון מופיעים בספר )37
 יהושע )א
 שופטים )ב
   שמואל א' )ג
 שמואל ב' )ד
 

 :נביא שאינו שייך ל"תרי עשר" )38
 עמוס )א
 מיכה )ב
 זכריה )ג
 ישעיהו )ד
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 "כתובת תיאודוטוס" קשורה ל: )39
 להר הבית איסור כניסה )א
 בית כנסת מימי בית שני )ב
 קשת רובינסון )ג
 כנסיית ניאה )ד
 

 :ב הכתובת המזכירה רשימת "משמרות כהונה" נמצא )40
 צפת )א
 רחוב )ב
 קיסריה )ג
 ירושלים )ד
 

 :תנאי לכשרות של מקווה הוא )41
 אה ומים שאוביםס 40נפח של  )א
 ה ומים לא שאוביםסא 40נפח מעל  )ב
 ה ושבע מדרגותסא 40נפח מעל  )ג
 המונע חלחולאה וטיח ס 40נפח מעל  )ד
 

 :רוב החורבות בכרמל משוייכות לתקופה ה )42
 הרודיאנית )א
 ביזאנטית )ב
 אומאית )ג
 צלבנית )ד
 

 :הקיר במסגד הפונה לכיוון מכה נקרא )43
 מנבר )א
 ראבמח )ב
 מינארט )ג
 להקיב )ד
 

 :הקדומה ביותר מבין הדמויות הבאות )44
 רבי יוחנן בן זכאי )א
 הגאון רבי אליהו (הגר"א) )ב
 מורנו הגדול רבי ליווא (מהר"ל) )ג
 יהודה הנשיארבי  )ד

         
 :אומאיתאתר מן התקופה ה )45
 )(ח'רבת מיניה םחורבת מיני )א
 בריכת הקשתות ברמלה )ב
 קרני חיטין )ג
 לוד )ד
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 הנציב העליון הבריטי האחרון עזב את הארץ ב: )46
 1947כ"ט בנובמבר  )א
 1948אפריל  )ב
 1948מאי  )ג
 1949יולי  )ד
 

 יום שאינו יום צום ביהדות: )47
 ט' באב )א
 י"א באדר )ב
 י"ז בתמוז )ג
 תשריג'  )ד
 

 :בקרני חיטין נמצא )48
 ישוב כנעני וישראלי )א
 ישוב ביזאנטי ועבאסי )ב
 ישוב ביזאנטי ועות'מאני )ג
 מבצר צלבני והתיישבות יהודית מודרנית )ד
 

 :עיר שהוקפה חומה על ידי סולימאן המפואר )49
 יפו )א
 טבריה )ב
 צפת )ג
 חיפה )ד
 

 :הקשת מופיעה לראשונה בארץ ישראל בתקופה ה )50
 כלכוליתית )א
 כנענית )ב
 רומית )ג
 עבאסית )ד
 

 
 

  בהצלחה!
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