
 

 

 סיון תשע"ו                                                                                          
 2016יוני  
  

 

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

 
 חלק זה של המבחן: שעהמשך 

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

 נקודות. 0.66 –התשובות.  כל תשובה נכונה תזכה אותך ב 
 
 :בשפלת יהודהסלע אופייני  (1

 בזלת (א

 טוף (ב

      קירטון (ג

 דולומיט (ד

 

 סינקלינה היא: (2

 שקע ברומטרי (א

 רמה ברומטרית (ב

 רעק (ג

 סלע מחדר (ד

 

 אבקן הוא מונח מתחום ה: (3

 גיאולוגיה (א

 בוטניקה (ב

 אנרגיה (ג

 מטאורולוגיה (ד
 

 

 פרח אנדמי לארץ ישראל:מין  (4

 אדמונית החורש (א

 סתוונית היורה (ב

 פרג (ג

 הגלבוע )אירוס( סיאיר (ד

 

 שנשפך לים התיכון:נחל  (5

 עמוד (א

 נעמן (ב

 צין (ג

 צלמון (ד

 

 בשלכת:שעליו נושרים עץ  (6

 אורן (א

 אלת מסטיק  (ב

 תאנה (ג

 אלון מצוי (ד
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 שניים מארבעת המינים הם:  (7

 חיטה ושעורה (א

 רימון ולולב (ב

 ערבה והדס (ג

 אתרוג וזית (ד
 

 ( עם:St. Peter’s Fish)" סנט פיטר'ס פישמקובל לזהות את " (8

 אמנון (א

 ברבוניה (ב

 סלמון (ג

 דניס (ד

 

 ניתן למצוא ב: של בעלי חיים ציורי סלע קדומים (9

 מנהרות הכותל (א

 מערת אבשלום (ב

 פארק תמנע (ג

 נקבת חזקיהו (ד

                   

 לאסטר הוא:יפ (10

 אומנה דבוקה (א

 עמוד חופשי (ב

 עיטור בטיח (ג

 ציור על טיח יבש (ד
 

 מתחם מצבות פולחניות מתקופת הברונזה נמצא ב: (11

 תל דן (א

 תל חצור (ב

 תל מגידו (ג

 יודפת (ד

 

 המקרא יהושע בן נון נלחם בעמק איילון נגד:לפי   (12

 יבין מלך חצור (א

 עוג מלך הבשן (ב

 אגג מלך עמלק (ג

 חמשת מלכי האמורי (ד

 

 דיון מקושרת לפי המקובל לביקורו של:והקמת תא הצפייה בתיאטרון בהר (13

 אוגוסטוס (א

 האגריפ (ב

 הלני המלכה (ג

 אנטוניוס (ד
 

 משמעות השם "קומראן" היא: מקובלעל פי ה (14

 שני ירחים (א

 קלףמגילות  (ב

 קסת דיו (ג

 כת מדבר (ד
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 :אתר הנמצא בעמק יהושפט (15

 קבר יאסון (א

 יד אבשלום (ב

   מערת צדקיהו (ג

 מערת האשכולות (ד
 

 "קברי המכבים" הם מהתקופה ה: רהקברים באתש מקובל במחקר (16

 כלקוליתית (א

 חשמונאית (ב

 רומית מאוחרת (ג

 צלבנית (ד

 

 מצודת החקרא בירושלים היתה על פי יוסף בן מתתיהו: (17

 בעיר התחתונה (א

 העליונהבעיר  (ב

   מצפון להר הבית (ג

 במגדל דוד (ד

 

 מנורת שבעת קנים החרוטה על אבן רבועה נמצאה בחפירות בשטח בית הכנסת ב: (18

 מגדלא (א

 גמלא (ב

 ואדי חמאם  (ג

 ירבת עתרוח (ד

 

 באזור הכנרת מתוארכת לימי השושלת ה: ח'רבת אל מיניה )חורבת מינים( (19

 עבאסית (א

 יתאאומ (ב

 איובית (ג

 פאטימית (ד

 

 ניתן לראות ב: לספירה לרעידת האדמה של אמצע המאה השמינית מובהקות עדויות (20

 בית שאן ויודפת (א

 עכו ורמלה (ב

 בית שאן וסוסיתא (ג

 יריחו ובית שמש (ד

 

 היה:הראשונה  האחרון בממלכת ירושלים הצלבנית המלך (21

 פריד מבויוןטגו (א

 יניאןזגי דה לו (ב

 רנו משטיון (ג

 בלדווין השני (ד
 

  המלכה שבימיה שוקמה כנסיית הקבר: (22

 הלנה (א

 תיאודורה (ב

 אאודוקיה (ג

 מליסנדה (ד
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 בנה בארץ:נבייברס בימי  (23

 שער האריות (א

 המגדל הלבן (ב

 גשר ג'ינדס (ג

 אן אל עומדאן'ח (ד

 

 חולי דבר מצבא נפוליאון שוכנו: (24

 למרגלות תל עכו (א

 במנזר הארמני ביפו (ב

 במתחם הפרנציסקני ברמלה (ג

 במנזר הכרמליתי במוחרקה (ד

 

 מושבה שנוסדה על ידי אנשי הישוב הישן מצפת: (25

 גיא אוני (א

 ןיזמר (ב

 פתח תקוה (ג

 יסוד המעלה (ד

 

 :מבין הראשונים שעלו לארץ ישראל היו: (26

 התימנים בעליית "אעלה בתמר" (א

 חלוצי העלייה הראשונה (ב

 תלמידי הגר"א (ג

 חסידהיהודה  רבי העולים בעליית (ד

 

   "השבת השחורה" היתה בשנת: (27

 1929 (א

 1936 (ב

 1946 (ג

 1947 (ד

 

 :1967עד  1948שהיה מחוץ לשטחי מדינת ישראל משנת  מתחם/אזור (28

 בקעת באר שבע (א

 אום אל פחם (ב

 משטרת לטרון (ג

 רמת רחל (ד
 

 קשור למלחמת: "עמק הבכא"אתר  (29

 העצמאות (א

 ששת הימים (ב

 ההתשה (ג

 יום הכיפורים (ד
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 הסכמי אוסלו נחתמו בשנת: (30

 1979 (א

 1993 (ב

 1994 (ג

 2003 (ד

 

 -שטחה של מדינת ישראל הוא כ (31

 קמ"ר 2,000 (א

 קמ"ר 20,000 (ב

 קמ"ר 200,000 (ג

 קמ"ר 2,000,000 (ד

 

 היה ב: ארץ ישראלהנמל הגדול ב , בימי המנדט הבריטי, 1936משנת  (32

 יפו (א

 תל אביב (ב

 אשדוד (ג

 חיפה (ד
 

 האוכלוסיה הלא יהודית במדינת ישראל  מהווה כ: (33

 מכלל האוכלוסיה 10%-5% (א

 מכלל האוכלוסיה 15%-10% (ב

 מכלל האוכלוסיה 25%-20% (ג

 האוכלוסיהמכלל  40%-35% (ד

 

 :הנוצרית אורתודוכסית נמצא ב מקום קבורתה של מרים אם ישו על פי המסורת (34

 עמק יהושפט (א

 הר ציון (ב

 הר הזיתים (ג

 עין כרם (ד

 

 אתר הקשור בנסיונות שניסה השטן את ישו: (35

 הקפיצההר  (א

 כורסי (ב

 הקרנטל (ג

 השומרוני הטוב (ד
 

 בל"ג בעומר מציינים את יום: (36

 רבי משה קורדוברוהולדתו של  (א

 רבי עקיבאמותו של  (ב

 פטירתו של רשב"י (ג

 הולדתו של שמעון בר כוכבא (ד
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 מתקן להכשרת מים במקווה מכונה: (37

 פקדון (א

 אוצר (ב

   עריבת רגליים (ג

 בור שיקוע (ד
 

 הסורות בקוראן מסודרות בדרך כלל על פי: (38

 הסדר הכרונולוגי (א

 חשיבותן (ב

 נושאיהן (ג

 אורכן (ד
 

 בית כנסת הרמח"ל נמצא ב: (39

 עכו (א

 צפת (ב

 כפר יאסיף (ג

 טבריה (ד

 

 כנסיה מתומנת ניתן לראות ב: (40

 ממשית (א

 כורסי (ב

 טבחה (ג

 קיסריה (ד

 

 אתר מורשת עולמית: (41

 גני המלך בירושלים (א

 הבהאג'י על יד עכו ניג (ב

 הנדיב ברמת הנדיב גן (ג

 גן מאיר בתל אביב (ד

 

 רוב "קברי הצדיקים" בצפון הארץ נמצאים ב: (42

 גליל תחתון (א

 רמת הגולן (ב

 גליל עליון מזרחי (ג

 גליל מערבי (ד
 

 :העמקאחת מתחנות רכבת  (43

 בית יהושע (א

 אלרואי (ב

 טבעון (ג

 בית אלפא (ד
 

 :נהוג לספר בסיפור אנדרומדה את  (44

 יפו (א

 אפולוניה (ב

 אי הזבובים (ג

 קיסריה (ד
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 מוזיאון מחודש לתרבות הפלישתים נמצא ב: (45

 קרית גת (א

 אשקלון (ב

 תל אביב (ג

 אשדוד (ד

 

 ריכוז של אבני מיל מן התקופה הרומית ניתן לראות ב: (46

 עקרביםהמעלה  (א

 שער יפו (ב

 גבעת ישעיהו (ג

 אפולוניה (ד
 

 :נמצאים ב ם בארץ ישראלימתחמים רוסי (47

 קומראן ודיר חג'לה (א

 עין כרם והר הזיתים (ב

 יפו ולטרון (ג

 יד השמונה וקרית יערים (ד

 

 בית הערבה הישנה היתה: (48

 באזור סדום (א

 מצפון לים המלח (ב

 בסמוך לנחל קומראן (ג

 בסמוך לנחל קדרון (ד

 

 ישוב המתמקד בנושאים סביבתיים (49

 קיבוץ לוטן (א

 חצבה מושב (ב

 רהט (ג

 להבים (ד

 

 מעלה עלי נמצא מעל: (50

 אבן העזר (א

 מפרץ אילת (ב

 מכתש רמון (ג

 המכתש הקטן (ד

 
  בהצלחה!

 
  


