
 משרד החינוך

 מנהל חברה ונוער

 תוכניות עבודה ופרויקטים

 אסאמאיר  - 2 ירושלים : חידון בנושא

 

 ? מי בנה את בית המקדש הראשון .1

 דוד המלך .א
 שלמה המלך .ב
 אחז מלך יהודה .ג
 חזקיהו המלך. .ד

מה היה המפעל החשוב של המלך חזקיהו בחיזוקה של ירושלים לקראת המצור  .2
 על ירושלים?

 מסביב לירושלים.א. הקמת החומה 

 ב. הקמת חפיר מסביב לחומת ירושלים.

 ג. הקמת מפעל המים הנקרא " נקבת השילוח" . 

 ד. הכנת כלי מלחמה.

 מהי כתובת השילוח ? .3

 א. כתובת המספרת על תהליך חציבת ניקבת השילוח.

 על הדופן הדרומית של נקבת השילוח. 1880ב. כתובת שהתגלתה בשנת 

 ההיסטורית העברית הארוכה ששרדה מתקופת בית ראשון.ג. זוהי הכתובת 

 ד. כל התשובות נכונות.

 



 בנחלת איזה שבט נבנה בית המקדש בירושלים? .4

 שבט יהודה. .א
 .שבט בנימין .ב
 שבט אפרים. .ג
 בין נחלת שבט יהודה ובנימין. .ד

 מי נתן הרשאה לבנות את בית המקדש השני?  .5

 הורדוס. .א
 כורש מלך פרס. .ב
 טיטוס הרומאי. .ג
 .ינאיאלכסנדר  .ד

 מי שרף את  בית המקדש השני? .6

 יוליוס קיסר. .א
 טיטוס הרומאי. .ב
 פונטיוס פילטוס הרומאי. .ג
 .סהורדו .ד

 בהקשר לאיזה אירוע נזכר הר המוריה בירושלים? .7

 סיפור דוד ובת שבע . .א
 עקדת יצחק. .ב
 שריפת בית המקדש השני בידי הרומאים. .ג
 פילגש בגבעה. .ד

 רושלים?על פי התלמוד מפני מה חרב בית המקדש השני  בי .8

 על שנאת חינם. .א
 על אהבת חינם. .ב
 על שלא נהגו כבוד זה בזה. .ג

 על השגת גבול. .ד

 

 

 



 מי בנה את חומות ירושלים ? .9

 חמיד השני. לעבדוהסולטן  .א
 הסולטן סולימאן המפואר? .ב
 סולטן דמשק. .ג
 אדין. אלח צ .ד

 מה אורכה של חומת ירושלים? .11

 מ'.5,111 .א
 מ'. 4,111 .ב
 מ'. 3,111 .ג
 מ'. 3,111 .ד

 קבועים  בחומות ירושלים?כמה מגדלים  .11

 . מגדלים.56 .א
 . מגדלים25 .ב
 מגדלים 34 .ג
 מגדלים. 20 .ד

 בחומות ירושלים?קבועים כמה שערים  .12

 שערים 7ג.                                          שערים. 5 .א
 שערים. 9ד.                                          שערים 8 .ב

 

 בשם שער דמשק?איזה שער בחומת העיר העתיקה מכונה  .13

 שער יפו .א
 שער האשפות .ב
 שער שכם .ג
 שער הרחמים. .ד

 מהם הרובעים בעיר העתיקה ? .14

 היהודי, הארמני , הנוצרי , המוסלמי. .א
 , הנוצריהבהאיהאומנים, היהודי ,  .ב
 הבוכרי , היהודי, הנוצרי, הארמני. .ג
 .הנוצרי , האומנים, מוסלמי, יהודי .ד



 ?בצליבהמי הנציב אשר גזר על ישו גזר דין מוות  .15

 פונטיוס פילטוס. .א
 המלך הורדוס. .ב
 טיטוס הרומאי. .ג
 אוגוסטוס. .ד

 מי הקים את בתי מחסה לעניים בירושלים העתיקה? .16

 בנימין רוטשילד. .א
 משה מונטפיורי. .ב
 הרמב"ם. .ג
 בנימין זאב הרצל. .ד

במכלול ארבעת בתי הכנסת הספרדיים בעיר העתיקה בירושלים מהו בית הכנסת  .17
 ?הקדום ביותר

 .יבית כנסת האיסטנבול .א
 ית כנסת קהל ציון.ב .ב
 בית כנסת אליהו הנביא. .ג
 בית כנסת על שם רבן יוחנן בן זכאי. .ד

 מהו בית הכנסת העתיק ביותר בירושלים? .18

 בית כנסת החורבה. .א
 בית כנסת הרמב"ן .ב
 בית כנסת היכל שלמה. .ג
 .יבית כנסת האיסטנבול .ד

 מהי השכונה הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות ירושלים?. 19

 א. נחלת שבעה.

 משכנות שאננים.ב. 

 ג. שכונת הבוכרים.

 .ד. מחנה ישראל      

 מה מספר השכונות בירושלים? .21

 שכונות 13 .א
 שכונות 34 .ב
 שכונות. 40 .ג
 שכונות . 10 .ד

 מהו בניין האחווה בירושלים? .21

 בניין ימק"א. .א
 בנין הפעמון. .ב

 



 בניין תחנת הרכבת בירושלים. .ג
 בניין כנסיית כל העמים בגת שמנים. .ד

 

 הארוך ביותר בירושלים?מהו הרחוב  .22

 רחוב דוד המלך. .א
 מנחם בגין. .ב
 מדרחוב בן יהודה. .ג
 רחוב הנביאים. .ד

 ?דרך איזה שער כבשו הצנחנים את ירושלים העתיקה במלחמת ששת ימים .23

 שער האריות. .א
 שער ציון. .ב
 שער שכם. .ג
 שער הרחמים .ד

 

 ?מי טבע את האמרה "הר הבית בידנו" במלחמת ששת הימים .24

 רפאל איתן. .א
 מוטה גור. .ב
 יגאל ידין .ג
 מאיר הר ציון .ד

 באיזו שנה הוכרזה ירושלים העתיקה כאתר  מורשת לאומי? .25

 .2001בשנת  .א
 .1981בשנת  .ב
 .1995בשנת  .ג
 .1987בשנת  .ד

 

 באיזו שנה נבנו המסגדים על הר הבית? .26

 .לסה"נ. 638א בשנת 



 .לסה"נ 570בשנת ב. 

 לסה"נ לפנה"ס.  0שנת בג . 

 לסה"נ 630בשנת  ד.

 הצלבנים בכיבוש הארץ ובכלל זה ירושלים?מה הייתה מטרתם של  .27

 לגאול את הקבר הקדוש מידי המוסלמים. .א
 לבסס את התפשטות הנצרות בעולם. .ב
 לעזור לדלת העם בארץ. .ג
 להקים מבני ציבור לרווחת העם. .ד
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 בהצלחה 
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 (1843איזה מלחין יצר אופרה הנקראת בשם " ירושלים"? ) ג'וזפה ורדי בשנת  .1
 ירושלים? )כפר דייגים בניו זילנד(.  מקום בעולם הנקרא בשם .2

 

בניו יורק ולבניין ימק"א בירושלים?  בילדינגט מה המשותף לבניין האמפייר סטיי .3
ביוני  Arthur Loomis Harmon ; 13: אנגליתארתור לומיס הרמון )ב)האדריכל 

ם וממתכנני בניין ( היה אדריכל אמריקאי, מתכנן בניין ימק"א ירושלי1958 – 1878
 אמפייר סטייט(.

מה שם המבצר אשר הקים הורדוס בהר הבית? ) מצודת אנטוניה אשר תפקידה  .4
 לפקח על הנעשה בבית המקדש(.

עשרה קבין ירדו לעולם _____ נטלה ירושלים ואחד "השלם את האימרה :  .5
 (.. תלמוד בבלי קידושין  ירושלים, העולם. )"______כולו

 של ______________ . ) ירושלים(. הכיופייאין לך יופי  .6
כה אמר מלך פרס , כל ממלכות הארץ נתן לי אלוקי השמים והוא פקד עלי לבנות לו    .7

 (.3עזרא א'   בית בירושלים____   _____. ) 
(. 9דברה"י כ"ו   מגדלים , בירושליםויבן_______ מגדלים ________ וחיזקם  .  )  .8

 .) 
 . "ךבארמונותי_ ישליו אוהבייך יהי ____בחילך שלוה שאלו שלום _________" .9

 תהלים קכ"ב(. ירושלים, שלום.) 

______ על _______     רים ועל אחינו הגברים שנשארו בני על בונקרים מבוצ" .10
.______" 

. השיר גבעת התחמושת מילים יורם טהר לב, לחן יאיר  גבעת התחמושת, עשרים)
 רוזנבלום(.

שלא ראה מקדש הורדוס___  _____   ______  ______  השלם את האמרה "מי  .11
.______ 

 ) "מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין נאה מימיו"  מסכת סוכה נ"א :  (. 

השלם את האמרה "לעולם אין השכינה זזה _____________"? מהכותל המערבי  .12
 (. 2, שמות רבה ב, 

צעירים שחיבת ירושלים הייתה חשובה על איזו שכונה בירושלים  כתב ש"י עגנון"  .13
 (. 1869להם הרבה יותר מחיבת גופם" ? ) נחלת שבעה 

בשל אי תשלום חובות בית כנסת החורבה? ) בית הכנסת נשרף שם מה מקור ה .14
 (.המקום והפך לחורבה מלווים ערביי ל

 מ' (  28מה אורכו של הכותל המערבי בשטחו הגלוי ? )  .15

 בהצלחה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA


 מאיר אסא


