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 תשע"זשון ח                                                                                                                                                                                 
  2016נובמבר                              

 
 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,  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 

 
 בין המקומות הבאים:מהגבוה  (1

 רבת קיאפהחו (א

 הר הבית –ירושלים  (ב

    חלחול (ג

 נבי סמואל (ד

 

 עוף שאינו דורס: (2

 עורב (א

 איה (ב

 פרס (ג

 בז (ד

 

 המכתש הגדול נמצא ברכס: (3

 חדרה (א

 חתירה (ב

 ירוחם (ג

 מחמל (ד
 

 

 אמצעים למניעת שריפות יער וחורש בישראל; (4

  הגברת רעיה, יצירת שטחי חייץ (א

 נטיעת אורני ירושלים, הפעלת מטוסים לכיבוי (ב

 יצירת שטחי חייץ ומניעת רעיה (ג

 נטיעת אלונים וצמצום שבילים לכניסת כלי רכב (ד

 

 בלת גידוד" היא מונח הקשור ל:ט" (5

 קטיף תמרים (א

 תות רומאיוסוג כתוב (ב

 גיאומורפולוגיה (ג

 מקוואות (ד

 

 :בעונת הפריחה בישראל הפרח המקדים לפרוח בין הבאים (6

 כלנית (א

  נורית (ב

 צבעוני החרמון (ג

 פרג (ד
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 : ניתן ליישם על 14תארוך באמצעות פחמן  (7

 קרמיקה (א

 מתכות (ב

 חומרים אורגניים (ג

 סלעים מגמתיים (ד
 

 באזור: הסרך של נערמר נמצא (8

 תל ערד (א

 מרישה (ב

 ירושלים (ג

 נערן (ד

 

 היא מן המאה ה:מתל דן, כתובת בית דוד  (9

 לפנה"ס 11 (א

 לפנה"ס 10 (ב

 לפנה"ס 9 (ג

 לפנה"ס 8 (ד

                   

 :האמירה המקורית "הרצחת וגם ירשת" קשורה ל (10

 עיר דוד (א

 גבעה (ב

 תל יזרעאל (ג

 מוחרקה (ד
 

 הנביאים הבאים חיו בימי הבית השני: (11

 חגי ועמוס (א

 זכריה ומלאכי (ב

 ישעיהו ועמוס (ג

 ירמיהו ויחזקאל (ד

 

 ב: וולוטות" נמצאות"  (12

 כותרת מרפק (א

 יתתכותרת קורינ (ב

 יתרכותרת דו (ג

 כותרת יונית (ד

 

 :רוביבקשטח הר הבית בימי הורדוס היה  (13

 דונם 15 (א

 דונם 150 (ב

 דונם 250 (ג

 דונם 500 (ד
 

 :ב התגלהאמפיתיאטרון היפודרום שהפך ל (14

 בית גוברין (א

  קיסריה (ב

 ירושלים (ג

 מצדה (ד
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 הארכיאולוגיים ב:חדר הכס של המלך הורדוס זוהה על ידי  (15

 הרודיון (א

 כוורמ (ב

 קיסריה (ג

 מצדה (ד

 

 :, נמצא בדמות המזוהה עם שמשון הגיבור ובו פסיפס המציג בית כנסת מתקופת המשנה והתלמוד (16

 מגדלא (א

 )ואדי חמאם( ורדיםחורבת  (ב

   טראקנ-אום אל (ג

 תל אשקלון (ד
 

 :שכנה הסנהדרין םאתרים שבה (17

 יוקנעם ואושא (א

 סוסיתא ובית שערים (ב

 שפרעם וצפת (ג

 וטבריה אושא (ד

 

 חאכם קשור ל:-הח'ליף אל (18

 דרוזים (א

 צ'רקסים (ב

   בהאים (ג

 אחמדים (ד

 

 המכריע בהשתלטות האיסלם הקדום על ארץ ישראל היה ב: הקרב (19

 עין ג'לות (א

 ירמוך (ב

  קרני חיטין (ג

 רמלה (ד

 

 :שרידי מגדל טנקרד נמצאים ב (20

 רמלה (א

 עכו (ב

 ירושלים (ג

 כוכב הירדן (ד

 

 המלכה מליסנדה היתה ממוצא: (21

 צרפתי )מאנז'ו( (א

 סורי (ב

 קופטי (ג

 ארמני (ד
 

  :נמצא סמואלנבי ב (22

 חווה חקלאית צלבנית (א

 מצודה מלכותית (ב

 צלבני, מסגד ובית כנסתמבצר  (ג

 מפעל סוכר צלבני (ד
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 :מקור היסטורי חשוב ללימודי התקופה הממלוכית בארץ ישראל הוא (23

 דין-א מוג'יר (א

 בנא-חסן אל (ב

 מוקדסי-אל (ג

 הנוסע מבורדו (ד

 

 :ה שלטוגירוש ספרד התרחש בעת שבארץ ישראל  (24

 צלבנים (א

 ממלוכים (ב

 איובים (ג

 ניםאעות'מ (ד

 

 :בטבריה קשור ל 16-חידוש הישוב היהודי במאה ה (25

 דונה גרציה (א

 חיים אבולעפיה ירב (ב

 עומר-דאהר אל (ג

 המלכה ברניקי (ד

 

 :ה הימספר הנשארים הקטן ביותר בעליות שקדמו להקמת המדינה היה בעלי (26

 ראשונה (א

 שנייה (ב

 שלישית (ג

 רביעית (ד

 

   מדינת ישראל ב:ירושלים הוכרזה בירת  (27

 1947נובמבר  (א

 1948מאי  (ב

 1949דצמבר  (ג

 1967יוני  (ד

 

 :תפקיד אותו לא מילא דוד בן גוריון (28

 שר הבטחון (א

 יו"ר הכנסת (ב

 יו"ר ההסתדרות (ג

 ראש ממשלה (ד
 
 זאב ז'בוטינסקי קשור ב: (29

 יה הראשונהיעל (א

 תנועה הרביזיוניסטית (ב

 יסוד הלח"י (ג

 יסוד הפלמ"ח (ד
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 ישוב ערבי בואדי ערה: (30

 סכנין (א

 ע'רביה-בקה אל (ב

 פאחם-אום אל (ג

 בית זרזיר (ד

 

 שלטון מוסלמי: בזמן השנוסד עיר (31

 טבריה  (א

 עזה (ב

 לוד (ג

 רמלה  (ד

 

 :"תקופת הצנע" קשור לתולדות הישוב בהמושג  (32

 תום מלחמת העולם הראשונה (א

 תקופת המצור על ירושלים במלחמת העצמאות (ב

 בעשור הראשון למדינה (ג

 ערב מלחמת ששת הימים (ד
 
 שלמה" קשורים ל: "מבצע משה" ו"מבצע (33

 מלחמת סיני (א

 מלחמת ששת הימים וכיבוש מפרץ שלמה (ב

 עליית יהודי אתיופיה (ג

 עליית יהודי תימן (ד

 

 :העיר יריחו נמצאת בשטח (34

 A (א

 B (ב

 C (ג

 G (ד

 

 :ספרי יסוד ביהדות מן התקופה הרומית והביזנטית הם (35

 ומדרשים ורהת (א

 הכוזרי ומורה נבוכים (ב

 משנה, תורה ושולחן ערוך (ג

 ותלמוד משנה (ד
 
 :המלאכה האסורים בשבת הוא אבותמספר  (36

 תרי"ג (א

 ל"ו (ב

 ל"ט (ג

 שס"ה (ד
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 :קריאת "פרשת השבוע" לקוחה מ (37

 התורה (א

 המשנה (ב

   התלמוד (ג

 ספר הזוהר (ד
 
 :( בנצרות הם שלCREDOשני ה"קרדו" ) (38

 דון ופאולוסקכל (א

 "2אפסוס ו"ותיקן  (ב

 לוירושלים וקונסטנטינופ (ג

 השליחים וניקיאה (ד
 
 הוא: "רליקט"בנצרות  (39

 איקונות קיר נושא (א

 שריד מקודש (ב

 גומחת תפילה (ג

 במה לשירה ליטורגית (ד

 

 ב:נמצאת  מן התקופה הביזנטית כנסיה מתומנת (40

 ושע'אבו  (א

 כורזים (ב

 הר האושר )הר האשרי( (ג

 קיסריה (ד

 

 "רכעה" באיסלם היא: (41

 שם אשתו היהודיה של מוחמד (א

 סדר הפסוקים בקוראן (ב

 כינוי למחזור תנועות בתפילה (ג

 שם הסוסה המופלאה של הנביא (ד

 

 :תבור הוא הר (42

 ןבגרא (א

 הורסט (ב

 הר געש (ג

 מגמתימחדר  (ד
 
 :דרוזים בגולן אפשר למצוא ב (43

 בוקעתא ועין קיניא (א

 ריחניה ומג'דל שמס (ב

 מסעדה וחורפייש (ג

 בית ג'אן וסמיע (ד
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 אחוז המלח בים המלח הינו כ: (44

 10% (א

 30% (ב

 45% (ג

 70% (ד
         

 בית קברות פלישתי התגלה לאחרונה ב: (45

 )תל צפית( תל גת (א

 אשדוד (ב

 תל אשקלון (ג

 תל קסילה (ד

 

 מרכז לתרבות ואומנות בתל אביב: (46

 בית עגנון (א

 מוזיאון הכט (ב

 סוזן דלאל (ג

 בית הצנחן (ד
 
 :מגילות ים המלח כוללות (47

 טקסטים השייכים לכת האיסיים בלבד (א

 מגוון טקסטים המשקפים תפיסות עולם מימי הבית השני (ב

 טקסטים המוכרים רק מקומראן (ג

 ארם צובא כתר (ד

 

 :ירושלים תהיהתחנת הרכבת העתידית ב (48

 בגבעת התחמושת (א

 באזור מלחה (ב

 סמוך לבניני האומה (ג

 במתחם התחנה הראשונה (ד

 

 שוב אפרת:יליביותר סמוך האתר תיירותי  (49

 קבר רחל (א

 בריכות שלמה (ב

 עין עיטם (ג

 אמת הביאר (ד

 

 :מים מותפלים היאבה הוקמה מערכת העיר הראשונה בארץ  (50

 אשדוד (א

 אילת (ב

 אשקלון (ג

 ראשון לציון (ד

 
  בהצלחה!
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