שאלות על נצרות
לפתרון השאלות
 121השאלות הראשונות הועתקו מתוך מבחני רישוי של קורס מורי דרך
מהשנים 2000-2017
.1

המייסד החשוב ביותר של הנצרות הפרוטסטנטית היה:
א) מרתין לותר
ב) יאן הוס
ג) קלויין
ד) צווינגלי

.2

מהו הסקרמנט המשותף כמעט לכל זרמי הנצרות?
א) נשיאת הצלב בויא-דולורוזה
ב) טבילה
ג) תפילה על קבר ישו
ד) וידוי

.3

מהו האירוע הקשור לכנסית הביקור בעין כרם?
א) ביקור האפיפיור פאולוס השישי
ב) ביקור האפיפיור יוחנן פאולוס השני
ג) ביקור הלני המלכה בעין כרם
ד) ביקור מרים הבתולה אצל אלישבע

.4

"הר הקפיצה" נמצא ב:
א) כרמל
ב) חרמון
ג) נצרת
ד) מול ארבל

.5

ה"קריפטה" בעכו בנויה בסגנון:
א) הברוק האירופי
ב) המעבר מהסגנון הרומנסקי לסגנון הגותי
ג) ניאו רומנסקי
ד) כנסייתי מחמיר

.6

הגולגותא (קלבריה) מזוהה במסורת הנוצרית ב:
א) אתר הצליבה של ישו
ב) אתר הקבורה של ישו
ג) התחנה ה 9-ב"דרך הייסורים"
ד) אף תשובה אינה נכונה
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.7

המונח קתולי פירושו:
א) אירופאי ,בן הדת הנוצרית
ב) לטיני
ג) ההיפך מאורתודוכסי
ד) שלם ,אוניברסאלי

.8

כנסיית הבכורה:
א) מוקדשת להענקת הבכורה לפטרוס
ב) נמצאת בטבחה
ג) נקראת גם "מנזה כריסטי"
ד) כל התשובות נכונות

.9

איזה מהמנזרים הבאים אינו פעיל כיום?
א) דיר חג'לה
ב) דיר קרנטל
ג) דיר מר ג'ריס
ד) אבטימוס

.10

פרוש המונח "לאורה":
א) תקנון ונהלים לפיו חיו נזירים יוונים אורתודוכסים במאה ה10-
ב) מקום כינוס ראשי לנזירים בחבל ארץ מסוים
ג) מקום מפגש ששימש בימי ראשון נזירים מתבודדים לתפילה יחדיו
ולארוחה משותפת
ד) מקום התייחדות בכנסייה ,בדך כלל מערה או חדר מיוחד לכך

.11

אחד הסמלים הקדומים בנצרות היה:
א) צלב מלטזי
ב) כוכב מחומש
ג) דג
ד) צלב גדול עם ארבעה צלבים קטנים בכל צד

.12

כנסיית הגואל באזור המוריסטן בירושלים היא כנסיה:
א) לותרנית
ב) פרנציסקאנית
ג) אוגוסטינית
ד) יוונית קתולית

.13

איזה מהמנזרים הבאים נמצא ממערב לירושלים?
א) דיר חג'לה
ב) גבירתנו של ארון הברית
ג) דיר כרימיזאן
ד) מר אליאס
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.14

יפו נזכרת בספר מעשי השליחים בהקשר ל-
א) תחיית מרים
ב) החייאת טביתא
ג) מאסרו של פאולוס
ד) טבילתו של פיליפוס

.15

יוחנן הקדוש היה הפטרון של מסדר ה-
א) טבטוני
ב) הוספיטלרי
ג) אוגוסטיני
ד) טמפלרי

.16

לפי כללי הסטטוס קוו בכנסיית הקבר:
א) אף אחד מן הזרמים הנוצריים אינו רשאי לעשות שינויים ללא
הסכמת הזרמים האחרים
ב) מרשים לערוך מיסה בקפלת הקבר הקדוש
ג) מגבילים את מספר העדות בכנסיית הקבר
ד) מרשים לערוך תהלוכות דתיות לכל העדות

.17

איזה מהאירועים הבאים לא התרחש בכפר נחום?
א) ריפוי חמותו של שמעון פטרוס
ב) ריפוי אדם משותק
ג) ריפוי אשה זבת דם
ד) נס החזירים

.18

השתנות ישו לעיני פטרוס ,יעקב ויוחנן אחיו קדשה במסורת את הר:
א) קרנטל
ב) מוחרקה
ג) תבור
ד) הקפיצה ,ליד נצרת

.19

"יום השישי הקדוש" הוא:
א) יום המקודש לזכר תחיית ישו
ב) יום המנציח את עליית ישו לשמים
ג) יום המציין את צליבתו של ישו
ד) יום המזכיר את מעשה ישו שרחץ את רגלי השליחים

.20

"חקל דמא" נמצא:
א) ליד כפר נחום
ב) בגיא בן הינום
ג) על הר הזיתים
ד) בשדות הרועים
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.21

חריתון היה:
א) אחד מאבות הכנסיה
ב) האפיפיור הראשון
ג) מאבות תנועת הנזירות במדבר יהודה
ד) מתרגם כתבי הקודש הנוצריים ללטינית

.22

איזה אירוע שמופיע בספר "מעשי השליחים" ארע בקיסריה?
א) מאסרו של פאולוס
ב) קבורת אוסביוס
ג) טבילתו של פיליפוס
ד) תחיית מריה

.23

על פי יוחנן ,הנס הראשון שחולל ישו היה ב-
א) נצרת
ב) כפר כנא
ג) כפר נחום
ד) טבחה

.24

מי מהבאים אינו שייך לזרם הפרוטסטנטי?
א) האנגליקנים
ב) הלותרנים
ג) המרונים
ד) הקלוויניסטים

.25

האירוע הראשון מבין האירועים הבאים שקרה בימיו האחרונים של ישו:
א) בגידת יהודה איש קריות
ב) הסעודה האחרונה
ג) תפיסת ישו בגת שמנים
ד) נס הלחם והדגים

.26

באירוע ההשתנות מסופר על אירוע בו ישו:
א) נתן את הבכורה לפטרוס
ב) החייה את אלעזר
ג) פגש את יוחנן המטביל
ד) פגש את אליהו ומשה

.27

רליקווריום הוא:
א) מתקן טבילה הנמצא בקריפטה
ב) חצר הכניסה לכנסייה
ג) מתקן לאחסון שרידים קדושים
ד) חדר מלבושי הכמורה
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.28

כנסיית הקבר הצלבנית נחנכה מחדש בשנת:
א) 1099
ב) 1100
ג) 1149
ד) 1187

.29

נס ריפוי העיוור בירושלים קשור ל:
א) בריכות בית חסדא
ב) בריכת השילוח
ג) בריכת חזקיהו
ד) עין רוגל

.30

מי מבין הבאים לא נמנה עם  12השליחים:
א) ברתלמי
ב) פאולוס
ג) פיליפוס
ד) אנדרי

.31

בספר "מעשי השליחים" מתואר שפאולוס הגיע למקומות הבאים:
א) ירושלים ,עכו ,קיסריה ,אנטיפטריס
ב) עכו ,יפו ,לוד ,אנטיפטריס
ג) קיסריה ,ירושלים ,יפו ,טבריה
ד) רמלה ,עכו ,טבריה ,קיסריה

.32

ריפוי טביתא על ידי פטרוס התרחש ב-
א) אמאוס
ב) יפו
ג) קיסריה
ד) עכו

.33

אחת מהתגלויות ישו לתלמידיו לאחר מותו היתה ב-
א) כפר נחום
ב) אמאוס
ג) בניאס
ד) הר הזיתים

.34

כנסיית סנטה אנה בירושלים מנציחה את:
א) לידת אנה אם מרים
ב) לידת מרים אם ישו
ג) הבריחה למצרים
ד) טהרת מרים בבריכת בית חסדא
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.35

הכניסה הנוכחית לכנסיית הקבר נקבעה בתקופה ה-
א) ביזנטית
ב) פאטימית
ג) צלבנית
ד) איובית

.36

אבתימיוס היה מאבות הנזירות שפעל בעיקר ב-
א) סוריה
ב) מצרים
ג) מדבר יהודה
ד) "ועידת כלקדון" ,לחיזוק מעמד הנזירים ברחבי ארץ ישראל – בנגב
ובמדבר יהודה

.37

פירוש השם אוונגליון הוא:
א) שליח
ב) אמונה
ג) בשורה (טובה)
ד) תפילה

.38

פרותזיס:
א) החצר החיצונית במבוא לכנסיה
ב) החדר בו מאחסנים את הלחם והיין למיסה
ג) חדר ההלבשה של הכמרים
ד) חדר תת קרקעי מתחת לאפסיס

.39

קפלת האדם הראשון נמצאת ב:
א) כנסיית המולד
ב) כנסיית הבשורה
ג) כנסיית הקבר
ד) כנסיית הבכורה

.40

הדמויות המקראיות אותן פגש ישו באירוע ההשתנות על פי הברית
החדשה:
א) אברהם ויצחק
ב) משה והנביא ישעיהו
ג) משה והנביא אליהו
ד) אברהם והנביא אליהו

.41

איזה מהאתרים הבאים אינו פרוטסטנטי?
א) כנסיית אוגוסטה ויקטוריה
ב) גן הקבר
ג) כנסיית הגואל
ד) כנסיית פטר אין גליקנטו
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.42

אפסיס בכנסיה הוא:
א) דוכן דרשה
ב) גומחה חצי עגולה שבחזיתה נמצא המזבח
ג) חדר הלבשה לכמרים
ד) מקום קבורה

.43

מה המשותף למושגים :הטבילה ,המשיחה האחרונה ,הנישואין,
החרטה-וידוי:
א) הסקרמנט הקדוש
ב) כולם חגים נוצריים
ג) כולם מנהגים של הכנסייה הפרוטסטנטית
ד) כולם מושגים הקשורים לפילוג בין הכנסייה המזרחית למערבית

.44

המונח "הסכיזמה הגדולה" מתאר את:
א) היפרדות הפרוטסטנטים מהכנסייה הקתולית
ב) ההחלטה החשובה ביותר בועידת חאלקדון
ג) הפילוג בין כנסיית המערב (קתולית) לבין כנסיית המזרח
(אורתודוכסית)
ד) כל הפילוגים שחלו בעקבות ועידות כנסייתיות אקומניות

.45

"גבירתנו של ארון הברית" היא כנסייה הנמצאת:
א) בלטרון
ב) בעין כרם
ג) בבית ג'ימאל
ד) באבו גוש

.46

כפר נחום מכונה "עירו של ישו" כי:
א) בבית הכנסת נאמר אין נביא בעירו
ב) דומוס אקלסיה נמצא באתר זה
ג) בו ישוע גייס את תלמידיו הראשונים
ד) בעיירת גבול זו התמקם ישוע ואף בברית החדשה מופיע כינוי זה

.47

כנסיה בה האפסיס פונה מערבה:
א) דורמציון
ב) דומינוס פלביט
ג) יוחנן המטביל
ד) גת שמנים

.48

העדה הנוצרית אשר אוכלוסייתה היא הגדולה ביותר בארץ:
א) יוונית אורתודוכסית
ב) לטינית
ג) מארונית
ד) יוונית קתולית
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.49

איקונוסטזיס:
א) כתב מחילה מטעם הכנסיה הקתולית
ב) טקס מינוי והכתרה לכמרים בכירים
ג) יום קומו של ישו מקברו – שלושה ימים לאחר צליבתו
ד) קיר המבדיל בין התחום המקודש בכנסיה אורתודוכסית לבין מושבי
הקהל

.50

בכנסיית הבכורה ב"מנזה כריסטי" מציינים את הארוע המרכזי:
א) דרשת ישו לתלמידיו
ב) הופעת ישו לפני תלמידיו בפעם השלישית לאחר תחייתו מן המתים
ג) ריפוי חמותו של פטרוס
ד) נס החזירים

.51

שני הסקרמנטים המקובלים ביותר על רוב הנוצרים הם:
א) טבילה ואוכריסטיה
ב) טבילה ווידוי
ג) אוכריסטיה ומשיחה קדושה
ד) אוכריסטיה ווידוי

.52

שתי בריכות הקשורות לניסים רפואיים שחולל ישו הן:
א) השילוח ובית חסדא
ב) הנחשים והמגדלים
ג) השילוח והנחשים
ד) בית חסדא וישראל

.53

הכרזתו של פטרוס שישו הוא המשיח היתה ב:
א) הר תבור
ב) פטר אין גליקנטו
ג) כפר נחום
ד) קיסרין של פיליפוס

.54

איזה מהאתרים הבאים אינו אתר אוונגלי?
א) כנסיית אוגוסטה ויקטוריה
ב) גן הקבר
ג) כנסיית הגואל
ד) כנסיית פיטר אין גליקנטו

.55

דרשת ההר נישאה על ידי ישו בהר:
א) נבו
ב) האושר
ג) תבור
ד) הזיתים
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.56

קפלת אנסטזיס בכנסיית הקבר מנציחה את האירוע הבא:
א) תחיית ישו
ב) קבורת ישו
ג) צליבת ישו
ד) משיחת ישו

.57

"הר הקפיצה" נמצא ברכס:
א) יודפת
ב) הר הזיתים
ג) הרי נצרת
ד) הקרנטל

.58

על פי המסורת הנוצרית ,יום ראשון של "כפות התמרים" מציין את:
א) טבילת ישו בירדן
ב) כניסת ישו לירושלים בשבוע האחרון לחייו
ג) ירידת רוח הקודש על תלמידיו של ישו
ד) עלית ישו השמימה

.59

על פי המסורת המקובלת כיום ,אבן המשיחה מול הכניסה לכנסית
הקבר היא:
א) תחנה מס'  12בויה דולורוזה
ב) תחנה מס'  14בויה דולורוזה
ג) המשטח עליו הניחו את גופתו של ישו ומשחוה בשמנים ובבשמים
ד) האבן ששימשה כמשטח שולחני ב"סעודת האדון"

.60

אתר "אכסניית השומרוני הטוב" נמצא באזור:
א) מעלה העקרבים
ב) מעלה מכמש
ג) מעלה אדומים
ד) מעלה החמישה

.61

"הפנטקוסט" מציין את:
א) עליית ישו לשמיים
ב) תרדמתה של מרים
ג) ירידת רוח הקודש
א) הטבלת ישוע בירדן

.62

"נרתקס" הוא:
א) מסדרון רוחבי צר לפני האפסיס
ב) חצר הכניסה לכנסיה
ג) מסדרון רוחבי בכנסיה ,הנמצא בין האטריום לאולם התווך
ד) אולם התווך שבין הסיטראות
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.63

תייר נוצרי או יהודי המעוניין להיכנס השבוע להר הבית יכנס מ:
א) שער השלשלת
ב) שער האשפות
ג) שער המוגרבים
א) שער הכותנה

.64

על פי המסורת הנוצרית עצמותיו של סטפנוס הקדוש התגלו ב:
א) דיר ראפת.
ב) הר ציון
ג) בית ג'ימאל
ד) אבו גוש

.65

צמח בתפוצה רחבה הקשור במסורת הנוצרית:
א) שיח אברהם
ב) שיזף
ג) ברקן
ד) קטלב

.66

בעקבות ועידת כלקדון נוצר הזרם ה:
א) אריאני
ב) קתולי
ג) מונופיסיטי
ד) פרוטסטנטי

.67

כנסיית הביקור בעין כרם מנציחה את ביקור:
א) יוחנן המטביל בבית הוריו
ב) יוסף ומרים מנצרת
ג) ביקור המלאך את אלישבע
ד) מרים את קרובתה אלישבע

.68

השור בנצרות הוא האטריבוט (סמל) של:
א) מתי
ב) מרקוס
ג) לוקס
א) יוחנן

.69

כנסיית אלכסנדר נייבסקי בירושלים נמצאת:
א) ליד כנסיית הקבר
ב) על הר הזיתים
ג) במגרש הרוסים
ד) בעין כרם
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.70

מרכז המסדר הטאוטני בגליל היה ב:
א) צפת
ב) מעיליא
ג) ג'דין
ד) מונפור

.71

כנסיית הביקור בעין כרם מציינת את ביקור:
א) מרים אצל אלישבע
ב) גבריאל אצל מרים
ג) זכריה אבי יוחנן בבית המקדש
ד) ישוע במקדש

.72

על פי מסורת נוצרית שני מקומות שבהם עמד ישוע בניסיון הם:
א) הר תבור וקרנטל
ב) בניאס וכפר נחום
ג) קרנטל והר הבית
ד) טבחה וכורסי

.73

כמה אפיפיורים ביקרו במדינת ישראל?
א) 1
ב) 2
ג) 3
ד) 4

.74

מעיין על שמה של מרים ,אמו של ישו ,נמצא ב:
א) ציפורי
ב) קסר אל יהוד
ג) עין כרם
ד) אעבלין

.75

בנצרות ,אליהו הנביא הינו פרפיגורציה של:
א) ישוע
ב) יוחנן המטביל
ג) פאולוס
ד) פטרוס

.76

סדר ספרי הברית החדשה הוא:
א) האוונגלים ,מעשי השליחים ,אגרות ,התגלות
ב) האוונגלים ,איגרות ,התגלות ,מעשי השליחים
ג) איגרות ,התגלות ,מעשי השליחים ,האוונגלים
ד) איגרות ,מעשי השליחים ,האוונגלים ,התגלות
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.77

"דומוס אקלסיה" ניתן לראות היום ב:
א) כורסי
ב) דומוס גלילאי
ג) דומינוס פלוויט
ה) כפר נחום

.78

החייאת טביתא במסורת הנוצרית הייתה ב:
א) טליתא קומי
ב) אלעזריה
ג) יפו
ד) לוד

.79

"הפנטקוסט" מציין את:
א) עליית ישו לשמיים
ב) ירידת רוח הקודש
ג) הטבילה בירדן
ד) ההשתנות

.80

על פי המסורת הלנה זיהתה את האתרים הבאים:
א) אתר הביקור בעין כרם ואלוני ממרא
ב) מקום חדר הסעודה האחרונה והעלייה השמיימה
ג) אתר הלידה ואתר הצליבה
ד) אתר הבשורה והפרטוריום

.81

כנסיית הקבר נחנכה מחדש בימי:
א) תיאודורה
ב) אאודוקיה
ג) מליסנדה
ד) יליזבטה

.82

לפי הברית החדשה ,הנס הראשון של ישוע התרחש ב:
א) כפר יאסיף
ב) נצרת
ג) טבחה
ד) כפר כנא

.83

הכרזתו של פטרוס שישוע הוא המשיח הייתה ב:
א) כפר כנא
ב) מקום בו נבנתה לימים כנסיית פטרוס אין גליקנטו
ג) קיסרין של פיליפוס
ד) כפר נחום
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.84

תחנה בויה דולורוזה המציינת אירוע שאינו נזכר בברית החדשה:
א) תחנה 2
ב) תחנה 5
ג) תחנה 9
ד) תחנה 11

.85

אתרים המזוהים כ"אמאוס" המוזכרת בברית החדשה:
א) לטרון ובית ג'ימאל
ב) אבו גוש וקוביבה
ג) קוביבה ודיר רפאת
ד) מוצא ועין כרם

.86

שרידי כנסיות ביזנטיות מתומנות נמצאים ב:
א) הר האושר ,ציפורי
ב) קיסריה ,הר גריזים
ג) דרום ירושלים (קתיסמה) ,השומרוני הטוב
ד) עבדת ,ממשית

.87

 INRIבחלקו העליון של צלב פירושו:
א) ישו הנצרתי מלך היהודים
ב) ישו משיח בן האלוהים מושיע
ג) ישו נוצרי רועה היהודים
ד) ישו נביא גואל האנושות

.88

על פי מסורת נוצרית ,בית הוריו של יוחנן המטביל היה ב:
א) קומראן
ב) עין כרם
ג) מנזר יוחנן במדבר על יד אבן ספיר
א) קסר אל יהוד

.89

מקובל שארבע הכנסיות הראשונות שנבנו בימי קונסטנטינוס והלנה הן:
א) העלייה השמיימה ,הלחם והדגים ,כנסית הקבר ,כנסית המולד
ב) כנסית הבשורה ,גת שמנים ,ניאה ,הגיה ציון
ג) כנסית הקבר ,כנסית אלאונה ,כנסית המולד ,כנסית אברהם באלוני
ממרא
ד) כנסית הקבר ,סנט פטרוס אין גליקנטו ,דומינוס פלביט

.90

"דרך הבשורה" ו"שביל ישו" עוברים:
א) בין ירושלים לקאסר אל יהוד
ב) בגליל התחתון
ג) מעין כרם לירושלים
ד) מכפר נחום לבניאס
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.91

איזה כנסיה לא נבנתה ביוזמת הלנה בארץ ישראל:
א) כנסיית הקבר
ב) כנסיית האלאונה
ג) כנסיית הביקור
ד) כנסיית הבשורה בנצרת

.92

תפילת "אבינו שבשמים" כתובה בשפות רבות על קירות כנסיה ב:
א) ויה דולורוזה
ב) הר תבור
ג) עין כרם
ד) הר הזיתים

.93

הזרמים האוניאטים בנצרות הם קהילות:
א) מזרחיות שהכירו באפיפיור
ב) המאמינות בכך שלישו יש רק טבע אלוהי
ג) המאמינות בכך שלישו יש רק טבע אנושי
ד) פרוטסטנטיות

.94

אתר הקשור בפנטקוסט:
א) מעין מרים בנצרת
ב) "קאסר אל יהוד"
ג) הר האושר
ד) חדר הסעודה האחרונה

.95

לפי הברית החדשה ישו התגלה לאחר קומו מן המתים ב:
א) בניאס
ב) הר תבור
ג) בית לחם
ד) על חוף הכנרת

.96

"המגניפיקט" מופיע על קירות מתחם:
א) כנסיית האושר
ב) כנסיית יוחנן בהרים
ג) כנסיית הביקור
ד) כנסיית הבשורה

.97

חג הפנטקוסט קשור ל:
א) קומראן
ב) הר ציון
ג) כנסיית הקבר
ד) אתר הטבילה בירדן
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.98

קיימת סברה שכנסיית הקבר נבנתה במקום בו עמד לפנים מקדש ל:
א) ארתמיס
ב) אפרודיטה
ג) אשתורת
ה) חתחור

.99

מנזר בית ג'מאל קשור בדמותם של:
א) סטפאנוס ורבן גמליאל
ב) פטרוס ופרנציסקוס
ג) פאולוס ואלישע בן אבויה
ד) יוחנן המטביל ויוחנן בן זבדי

.100

הכנסיות מריה גרנדה ומריה לטינה היו במתחם ה:
א) טמפלרי
ב) הוספיטלרי
ג) טבטוני
ד) לזריסטי

.101

הסקרמנטים שמקיימים פרוטסטנטים הם:
א) טבילה ואירוסין
ב) וידוי וסעודת האדון
ג) נישואין ואשכבה
ד) טבילה וסעודת האדון

.102

אתרים בכנסיית הקבר שאינם חלק מ 14-התחנות:
א) קפלת הלנה ואבן המשיחה
ב) קפלת הסרת הבגדים ,קפלת האדם הראשון
ג) המסמור לצלב וההורדה
ד) הקבר הריק ,קפלת מציאת הצלב

.103

מאפיין מובהק בכנסיה אורתודוכסית:
א) איקונוסטזיס
ב) נרתקס
ג) טרנספט
ד) אדיקולה

.104

מסורת הר הקפיצה קשורה בכנסיית:
א) המלאך גבריאל
ב) הבשורה
ג) בית הכנסת
ד) המעיין
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.105

על פי המסורת ניסה השטן את ישו ב:
א) בית ציידא
ב) פינת המקדש
ג) הר תבור
ד) הר האשרי

.106

תפילת חנה היא פרהפיגורציה (הטרמה) ל:
א) מגניפיקאט
ב) בנדיקטוס
ג) פאטר נוסטר
ד) אווה מריה

.107

אתר הקשור לסטפנוס המרטיר הראשון:
א) לוד
ב) דיר רפאת
ג) בית ג'מאל
ד) אמאוס

.108

ניתן לבקר בכפר משוחזר מהעת העתיקה ב:
א) נצרת
ב) כורזים
ג) כורסי
ד) כפר כנא

.109

מנזר פעיל במדבר יהודה:
א) מרטיריוס במעלה אדומים
ב) אבטימיוס במישור אדומים
ג) סנט ג'ורג' בוואדי קלט
ד) חריטון באזור תקוע

.110

באיקונוגרפיה הנוצרית היונה היא בדרך כלל סמל ל:
א) חסד
ב) רוח הקודש
ג) יוחנן המטביל
ד) חיי נצח

.111

"קום ,קח את משכבך והתהלך ,מיד נרפא…" קשור ל:
א) בריכת השילוח
ב) בריכות בית חסדא
ג) אלעזריה
ד) בית ציידא
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.112

תשליב האותיות היווניות "כי" ו"-רו" ( )XPמציין:
א) משיח
ב) נביא
ג) אל
ד) שליח

.113

אתרים המזוהים עם אמאוס של הברית החדשה
א) קובייבה ואבו גוש
ב) קולוניה וצובה
ג) חמת גדר וחמת טבריה
ד) לטרון וקתיסמה
ה)

.114

שני ה"קרדו" ( )CREDOבנצרות הם של:
א) כלקדון ופאולוס
ב) אפסוס ו"ותיקן 2″
ג) ירושלים וקונסטנטינופול
ד) השליחים וניקיאה

.115

בנצרות "רליקט" הוא:
א) קיר נושא איקונות
ב) שריד מקודש
ג) גומחת תפילה
ד) במה לשירה ליטורגית

.116

מקובל לזהות את "סנט פיטר'ס פיש" ( )St. Peter’s Fishעם:
א) אמנון
ב) ברבוניה
ג) סלמון
ד) דניס

.117

מקום קבורתה של מרים אם ישו על פי המסורת הנוצרית אורתודוכסית
נמצא ב:
א) עמק יהושפט
ב) הר ציון
ג) הר הזיתים
ד) עין כרם

.118

אתר הקשור בנסיונות שניסה השטן את ישו:
א) הר הקפיצה
ב) כורסי
ג) הקרנטל
ד) השומרוני הטוב
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.119

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

.120

כנסייה על שם סנטה אנה נמצאת ב:
א) מגדלא ,ירושלים
ב) טבחה ,ציפורי
ג) ציפורי ,ירושלים
ד) גוש חלב ,נצרת

.121

קוד לבוש והתנהגות המקובלים בכנסיות רבות:
א) אין להיכנס בסנדלים
ב) על המבקרים להסיר כובע
ג) אין לשכל רגליים בישיבה
ד) תשובות ב' ו-ג'

שאלות נוספות מהרשת
.122

מי הם הנוצרים האורתודוכסים?
א) כל מי שאיננו מקבל את סמכות האפיפיור ואת עליונות הכנסיה
הקתולית.
ב) יוונים אורתודוכסים אשר השתייכו תרבותית ודתית לביזנטיון,
משמרים את שפת הדיבור והתפילה ביוונית ,וכפופים לפטריארך
קונסטנטינופול.
ג) יוונים ,רוסים ,רומנים ,בולגרים וקבוצות נוספות ,הם דיופיזיטים,
כפופים לפטריארך של אזורם ,חוגגים לפי הלוח היוליאני.
ד) עולם הנצרות המזרחית ובעיקר היוונים והארמנים ,אשר שמרו מאז
ראשית ימי הנצרות על עצמאות לאומית ודתית ,ולכן כינו את עצמם
"אורתודוכסיה".

.123

באיזה מן המקומות הבאים לא תבקרו עם קבוצה פרוטסטנטית?
א) בית פטרוס בכפר נחום
ב) כנסיית קבר מרים בעמק יהושפט
ג) הסירה העתיקה בקיבוץ גינוסר
ד) כנסיית סנט פטרוס אינגליקנטו

.124

מרטין לותר לא התנגד ל:
א) מוסד הנזירות
ב) קריאת הברית הישנה בכנסייה
ג) מכירת שטרי מחילה
ד) קריאת כתבי הקודש בלטינית בלבד
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.125

מהם השלבים ההיסטוריים של בית פטרוס בכפר נחום?
א) מאה  1בית כנסת ,מאה  4כנסיה אוקטגונלית ,מאה  5דומוס
אקלסיה
ב) בית שני בית מגורים ,מאה  1דומוס אקלסיה ,מאה  5כנסייה
אוקטגונלית
ג) מאה  5דומוס אקלסיה ,מאה  9מסגד ,מאה  12כנסיה צלבנית
ד) מאה  1בית מגורים ,מאה  4דומוס אקלסיה ,מאה  5בסיליקה

.126

מה פירוש הביטוי "הדבר נהיה בשר" ,שמופיע באבנגליון לפי יוחנן?
א) לחם הקודש הופך לבשרו של ישוע
ב) האלוהות (הרוחניות הגלומה בתבונה) התממשה בבשרו האנושי
של ישוע
ג) החטא הקדמון :הבשר האנושי משלם במוות על אי קיום דבר
האלוהים
ד) לא ברור למה התכוון יוחנן ,ולכן נוצרו מחלוקות ופילוגים שונים
בנצרות

.127

בחרו בסדר הנכון של אירועי חייו של ישוע:
א) לידת ישוע ,הבריחה למצרים ,החייאת אלעזר ,הפיכת מים ליין,
התחייה
ב) הטבילה ,פדיון הבן בבית המקדש ,הליכה על המים ,הצליבה,
העלייה לשמיים
ג) הקריאה לתלמידים ,טיהור המקדש ,הסעודה האחרונה ,הצליבה,
הטרנספיגורציה
ד) הבשורה למרים ,ביקור החכמים ,הפיתוי ,טיהור המקדש ,הסעודה
האחרונה

.128

מהו מקור המילה "טבחה"?
א) טבח התינוקות החפים מפשע
ב) שיבוש המילה היוונית "הפטפגון"
ג) על שם ארוחת הלחם והדגים שהכין ישוע להמוני אנשים
ד) מקור המילה אינו ידוע

.129

מי מהבאים מכונה "פרוטו-מרטיר"?
א) יעקב אחי ישוע
ב) סטפנוס
ג) פטרוס
ד) פאולוס

.130

מהו "דיאקון"?
א) מנורת שני קנים בכנסיות הקתוליות
ב) דיקן באוניברסיטה קתולית
ג) דרגה אחת מתחת לכומר ,ביוונית "משרת"
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.131

ד) קדוש כנסייה יווני
מהי "סטיגמטה"?
א) שלושת הטבעים של ישוע (האב ,הבן ורוח הקודש)
ב) דקירה ,צלקת .הכינוי בברית החדשה לפצעיו של ישוע כתוצאה
מצליבתו.
ג) המהות שמיוחסת למרים אמו של ישוע שנתנה ע"י האורתודוכסים
ד) הטבע האנושי של ישוע

.132

איזו מהכנסיות הבאות לא נבנתה ביוזמת הלנה בארץ הקודש?
א) כנסיית הקבר והתחייה
ב) כנסיית האלאונה
ג) כנסיית המולד
ד) כנסיית הבשורה בנצרת

.133

ברשות מי נמצאת כנסיית הדורמיציון?
א) ארמנים ויוונים-אורתודוכסים
ב) פרנציסקנים
ג) יוונים-קתולים
ד) בנדיקטינים

.134

מה המשותף לערים רומא ,אלכסנדריה ,אנטיוכיה ,קונסטנטינופול
וירושלים?
א) ישוע ביקר בהן לפני מותו
ב) מקומות בהם גרו תלמידי ישוע לאחר מותו
ג) בהן הוקמו  5הפטריארכיות ההיסטוריות
ד) אתרי ההתגלות של ישוע לאחר תחייתו

.135

במה עסקה הוועידה האקומנית הראשונה?
א) המחלוקת האריאנית
ב) דיון בסוגיית מעמדן של הבישופויות של קיסריה וירושלים
ג) קביעת מעמדה של הכנסיה האנגליקנית
ד) המחלוקת האיקונוקלסטית

.136

מהיכן היה השליח נתנאל-ברתולומיאוס?
א) כפר נחום
ב) נצרת
ג) קנה שבגליל
ד) בית ציידא

.137

מה קרה בתחנה השביעית של הוויה דולורוזה?
א) ישוע נפל בפעם השנייה
ב) ישוע פגש את ורוניקה
ג) ישוע פגש את פטרוס
ד) החיילים הרומיים הצליפו בישוע
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.138

הכנסיות שכינו אותן "מונופיזיטיות" ("טבע אחד") הן:
א) הלותרנית ,הקופטית ,הארמנית
ב) הארמנית ,הקופטית ,הסורית ,האתיופית
ג) האתיופית ,האשורית ,הביזנטית
ד) הארמנית ,הסורית ,האנגליקנית ,החבשית

.139

מה הייתה החלטת ועידת אפסוס ,שנערכה בשנת ?431
א) מרים לא מתה מוות רגיל ,אלא נרדמה ונאספה לשמיים
ב) רוח הקודש נובעת מהאב ומהבן
ג) לישוע יש שני טבעים ,אלוהי ואנושי
ד) מרים היא "תיאוטוקוס" ,כלומר "יולדת האלוהים"

.140

היכן נמצאים שרידי כנסיית ה"אלאונה"?
א) בהר ציון ,בין כנסיית הדורמיציון לבין חדר הסעודה האחרונה
ב) במסגד העלייה שבפסגת הר הזיתים
ג) בחצר כנסיית פאטר נוסטר ("אבינו שבשמיים")
ד) בבית לחם ,מתחת לכנסיית המולד

.141

מי תכנן את כנסיית הבשורה בנצרת?
א) חברת סולל בונה
ב) אנטוניו ברלוצי
ג) ריכרד קאופמן
ד) ג'ובאני מוציו

.142

הפסיפסים בכנסיית נס הלחם והדגים:
א) מציגים מוטיבים מאזור עמק הירדן
ב) מתוארכים לתקופה הצלבנית
ג) סייעו לשחזור הכנסייה הביזנטית
ד) עברו איקונוקלזם על ידי אוכלוסייה מוסלמית שהתיישבה במקום

.143

מה מהבאים אינו שייך להכרזת ועידת הוותיקן השנייה?
א) הכנסייה הקתולית מרשה להשתמש באמצעי מניעה
ב) כל המאמינים רשאים לקבל מן היין במיסה
ג) הכנסייה הקתולית מצטערת על גילויי האנטישמיות כלפי היהודים
ד) בפולחן הקתולי מותר להשתמש בשפה המקומית ולא רק בלטינית

.144

מהי העדה הנוצרית אשר אוכלוסייתה היא הגדולה ביותר כיום במדינת
ישראל?
א) יוונים-אורתודוכסים
ב) יוונים-קתולים
ג) קתולים
ד) מארונים
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.145

מה מבין הבאים הוא סקרמנט המשותף לכל זרמי הנצרות?
א) נשיאת הצלב בוויה דולורוזה
ב) טבילה
ג) תפילה על קבר ישוע
ד) נישואים

.146

אנטוניו ברלוצי בנה את כנסיית דומינוס פלביט על גבי:
א) קרקע בתולה (נקייה ,ללא שרידים)
ב) שרידים מימי בית שני
ג) שרידים ביזנטיים
ד) שרידים צלבניים

.147

ב"סעודת האדון" ("אוכריסט") ,האורתודוכסים:
א) אוכלים בעזרת כפית לחם טבול ביין ,אשר לפי האמונה הם בשרו
ודמו של ישו
ב) אוכלים מצייה לבנה דקה ועגולה המסמלת את המצה של סעודת
הפסח
ג) הכמרים שותים יין ואוכלים לחם לעומת המאמינים שאוכלים רק
לחם
ד) שותים יין לא מהול בלבד ,לסמל את הדם שהקיז ישוע

.148

מה הם שלושת נדרי הנזירות?
א) סיגוף (אסקזיס) ,עוני ופרישות מינית
ב) סיגוף ,פרישות מינית והסתפקות במועט
ג) עוני ,פרישות מינית וצייתנות
ד) סיגוף ,עוני ותפילות מרובות

.149

מי מהמקומות הבאים קולל על ידי ישוע?
א) סדום ועמורה ,יריחו וירושלים
ב) טבריה ונצרת
ג) צור וצידון
ד) כורזין ,בית ציידא וכפר נחום

.150

חיי הנזירות בנצרות התחילו:
א) מיד עם מותו של ישוע ,כאשר תלמידיו התבודדו במדבר יהודה
ב) עם הקיסרית הלנה ,שחייתה כנזירה
ג) עם פאולוס ,שלא התחתן ונדר נדרים
ד) במדבריות מצרים ,במאה השלישית לספירה

.151

מהי אינדולגנציה?
א) טקסט מינוי והכתרה לכמרים בכירים
ב) יום תחייתו של ישוע
ג) מיכל מיוחד שבתוכו שומרים הקתולים את לחם הקודש
ד) כתב מחילה מטעם הכנסייה הקתולית
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.152

מה ההבדל בין המסדר הבנדיקטיני למסדרי הפרנציסקנים
והדומיניקנים?
א) הראשון נקרא על שם תפילה ,ואילו האחרונים על שם מייסדיהם
ב) הראשון נוסד בתקופת הרפורמציה ,ואילו האחרונים בראשית ימי
הנצרות
ג) הראשון קורא לעבודה ותפילה תוך הסתגרות במנזר ,בעוד
האחרונים נדדו והטיפו בדרכים כקבצנים
ד) הראשון הוא גרמנים וצרפתים ,בעוד האחרונים הם איטלקים
וספרדים

.153

מהו לנט (?)Lent
א) צום הכנה לחג הפסחא
ב) צום הכנה לחג המולד
ג) צום לטיהור מחטא
ד) צום אשר בוטל בשנות השישים של המאה העשרים

.154

מהי ה"קסטודיה טרה סנטה"?
א) המעמד שניתן לפרנציסקנים בארץ במאה ה 14-כשומרי ארץ
הקודש
ב) כינויו של הוותיקן שברומא
ג) מעמד האפיפיור בעולם הקתולי כיורשו של פטרוס
ד) משמעות הסטטוס-קוו בכנסיית הקבר

.155

הכנסיות המאוחדות הן:
א) כנסיות פרוטסטנטיות שהתאחדו במערב ארה"ב
ב) כנסיות מונופיסיטיות שהכמרים שלהם שרים ביחד בכל יום ראשון
ג) כנסיות מונופיסיטיות ואורתודוקסיות שהתאחדו חזרה עם הכנסייה
הקתולית
ד) הכנסיות האורתודוקסיות בעקבות ועידת כלקדון

.156

הסטטוס קוו של המקומות הקדושים:
א) נקבע על ידי מדינת ישראל עם איחוד ירושלים ,על מנת לשמור על
חופש פולחן לנוצרים ללא הבדל בין העדות.
ב) נקבע על ידי המנדט הבריטי ,וכולל את כל הכנסיות בארץ (כגון
כנסיית הבשורה).
ג) נקבע במאה ה 19-לאחר מלחמת קרים ,לגבי חלוקת זכויות רכוש
ופולחן בכנסיות בהן יש נוכחות של מספר עדות ,באחריות הריבון.
ד) נקבע על ידי העות'מאנים לאחר השריפה הגדולה בכנסיית הקבר
בשנת  ,1808וקובע את החלוקה הפנימית וזכויות תיקון ותחזוקה
בכנסייה.
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.157

כנסיית בית הכנסת:
א) נמצאת בנצרת ,ומנציחה את דחיית ישוע על ידי אנשי עירו
ב) נמצאת בכפר נחום ,ומנציחה את החייאת בתו של ראש בית הכנסת
ג) נמצאת בהר הקפיצה ,ומנציחה את השלכת ישוע על ידי המתפללים
ד) אין כנסיה כזו

.158

את ועידת ניקאה כינס הקיסר:
א) יוסטיניאנוס
ב) האפיפיור כינס את הועידה ולא הקיסר
ג) קונסטנטין
ד) יוליוס

.159

בוועידת כלקדון התרחשה הסכיזמה הגדולה בין קתולים
לאורתודוקסים.
א) נכון
ב) בערך
ג) לא נכון
ד) הפיצול היה בין הפרוטסטנטים לקתולים.

.160

בעל אינדולגנטיה הוא:
א) מי שפרע שטרי חוב מאמיסיות שהונפקו בעבר
ב) מי שרכש אמיסיה של שטרי מחילה על חטאים עתידיים
ג) מי שרכש שטרי מחילה שמועד פרעונם בלתי מוגבל
ד) מי שרכש אופציות בבורסה של הוותיקן

.161

החלק הקדום ביותר בברית החדשה הוא:
א) הבשורה
ב) מעשי שליחים
ג) האגרות
ד) האפוקליפסה

.162

לאיזה מהזרמים אין אזור תפילה בכנסיית הקבר:
א) קתולים
ב) פרוטסטנטים
ג) ארמנים
ד) אורתודוקסים

.163

איקונוסטסיס פרושו:
א) השמדת איקונים ע"י המוסלמים
ב) ציור איקונות ע"י נזירות בנדיקטיות בהר הזיתים
ג) קיר דמויות קדושים לפני המזבח
ד) הערצת תמונות קדושות בתקופה הביזנטית
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.164

ועידת כלקדון הייתה בשנת:
א) 451
ב) 1054
ג) שנה לפני הסכיזמה הגדולה
ד) 325

.165

אייקונים ואיקונוגרפיה נמצא בכנסיות:
א) קתוליות ומאוחדות
ב) קלבניסטיות
ג) אורתודוקסיות
ד) אף תשובה אינה נכונה

.166

קונסטנטינוס עבר לקונסטנטינופול:
א) בגלל מאבקים על הירושה
ב) בגלל החשיבות האסטרטגית ,הבוספורוס מחבר בין הים השחור
לים האגאי ,ומפריד בין אירופה לאסיה
ג) כי בקונסטנטינופול הייתה פטריארכיה נוצרית
ד) היה זה מהלך פוליטי שנועד לאחד את האימפריה המתפוררת

.167

פורגטוריום הוא:
א) המקום בו מאחסנים את הלחם הקדוש
ב) כור מטהר
ג) בפטיסטריום עתיק יומין
ד) מוקד לשריפת מינים

.168

המרטיר הראשון היה:
א) פאולוס ברומא
ב) יוחנן המטביל
ג) יעקב ,אחיו של ישוע
ד) סטפנוס

.169

המלכיתים הם:
א) כמרים אורתודוקסים
ב) הכנסייה ההודית החדשה
ג) הכנסייה שיושבת בסוריה
ד) יוונים קתולים

.170

מרים ,יוסף וישוע ירדו למצרים:
א) לבקר קרובי משפחה
ב) כי נרדפו ע"י הרומאים
ג) להימלט מהרעב הגדול שהיה בארץ באותה תקופה
ד) להימלט מהגזירה של הורדוס
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.171

היחס למרים בזרמים השונים:
א) פרוטסטנטים אינם מקבלים את הרעיון שמרים נולדה ללא חטא
ב) פרוטסטנטים ממשילים את מרים לארנק עור שבתוכו היה מטבע
זהב
ג) אורתודוקסים מגדירים את טבעה של מרים כאנושית
ד) תשובות ב' ו-ג' נכונות

.172

תפקידם של כתבי הקודש לפי המסורת הנוצרית:
א) לספר לעולם על מעורבותו של האל בנעשה בעולם
ב) להסביר למה לא כדאי לחטוא
ג) לספר את סיפורו של העם הנבחר
ד) להזהיר את בני האדם מפני ההשלכות של מעשיהם

.173

הכנסיות האורתודוקסיות כוללות בין היתר את:
א) הארמנים ,היוונים אורתודוקסים ,המרונים ,הקופטים
ב) הקופטים ,היוונים ,האתיופים ,הסורים
ג) הארמנים ,המורמונים ,הסורים ,הבפטיסטים
ד) אף תשובה לא נכונה

.174

הטמפלרים הם:
א) כנסיה השייכת לזרם הלותרני
ב) חיילים גרמנים ממלחמת העולם הראשונה
ג) אלה שבנו את המושבות הגרמניות בארץ
ד) תשובות א' ו-ג' נכונות

.175

המאפיינים החיצוניים לכנסיה מערבית קתולית:
א) איקונות ,מנורות ,וריח של קטורת
ב) פסלים של קדושים ותאי וידוי
ג) מזבח
ד) מגדל פעמונים

.176

הכנסיות המאוחדות "חזרו" לחיק הקתוליות בתקופת:
א) ועידת ניקאה
ב) ועידת ותיקן 2
ג) הצלבנים
ד) במאות ה 18-וה19-

.177

מספר הפטריארכיות בכנסיה הביזנטית:
א) ארבע :ירושלים ,רומא ,אנטיוכיה ,קונסטנטינופול
ב) עד המאה הרביעית ארבע :רומא ,קונסטנטינופול ,אלכסנדריה,
אנטיוכיה
ג) במאה החמישית התווספה ירושלים כפטריארכיה חמישית
ד) תשובות ב' ו-ג' נכונות
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.178

כשישוע עלה עם הוריו לירושלים:
א) הוא הושאר בטעות בבית המקדש
ב) הוא נעלם בדרך חזרה לנצרת
ג) הוא ישב בבית המקדש והפליא את הסובבים בחוכמתו
ד) תשובות א' ו-ג' נכונות

.179

איקונוקלאזם הוא:
א) סדר מוגדר לאיקונים המופיעים מול המזבח בכנסיות אורתודוקסיות
ב) השמדת איקונים
ג) אומנות ציור איקונים דתיים ע"י מסדרי נזירים
ד) תיבה לשמירת איקונים

.180

יש מעט כנסיות סוריות אורתודוקסיות מחוץ לסוריה.
א) נכון
ב) לא נכון ,בהודו יש את הקהילה הגדולה ביותר של סורים
אורתודוקסים
ג) יש יותר סורים אורתודוקסים בארץ מאשר בסוריה
ד) לא נכון ,באירופה יש את הקהילה הגדולה ביותר של סורים
אורתודוקסים

.181

אירועים חשובים בחייו של ישוע:
א) הצליבה והתחייה
ב) המולד ,התחייה והעלייה לשמים
ג) המולד ,הטבילה והתחייה
ד) הטבילה ,הצליבה והתחייה

.182

הפטריארך הקופטי יושב ב:
א) לליבלה
ב) רומא
ג) אלכסנדריה
ד) ירושלים

.183

דיקן הוא:
א) הדרגה הגבוהה ביותר מתחת לאפיפיור במדרג האדמיניסטרטיבי
ב) עוזר לבישוף
ג) עוזר לקרדינל
ד) אף תשובה אינה נכונה

.184

הנסטוריאנים הם כנסיה שהתפצלה מהקתולים בוועידת אפסוס:
א) נכון
ב) לא נכון ,הנסטוריאנים התפצלו בוועידת ניקאה
ג) הנסטוריאנים אינם כנסיה אלא מסדר נזירים שמקורו במצרים
ד) הפיצול אינו קשור לוועידה
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.185

שבעת הסקרמנטים הם:
א) מיסה ,וידוי ,הסמכה ,אישור ,משיחת חולים ,טבילה ,תפילה
ב) וידוי ,הסמכה ,נישואין ,תפילה ,מיסה ,טבילה ,ריפוי חולים
ג) קונפורמציה ,וידוי ,משיחת חולים ,הסמכה ,טבילה ,מיסה ,נישואין
ד) מיסה ,טבילה ,תפילה ,משיחת חולים ,הסמכה ,נישואין ,אישור

.186

בשבוע האחרון לחייו עלה ישוע להר הבית ,ואז:
א) ישב ללמד את באי בית המקדש על אהבתו של האלוהים
ב) הכהן הגדול שמע אותו דורש בהר הזיתים
ג) הפך את שולחנות החלפנים בבית המקדש
ד) סעד עם השליחים בבית פגי

.187

היחס להתגלות אלוהית:
א) הפרוטסטנטים מאמינים שאחרי הצליבה לא נותרה רוח קודש עלי
אדמות אלא רק הכתובים
ב) הפרוטסטנטים מאמינים שאחרי הצליבה נותרה בעולם גם רוח
הקודש וגם כתבי הקודש
ג) קתולים מאמינים שאחרי הצליבה נותרה רוח הקודש בעולם,
באנשים ובכתבי הקודש
ד) תשובות א' ו-ג' נכונות

.188

הכנסיה הנוצרית היתה מאוחדת במנהגים ובתאולוגיה עד ועידת ניקאה:
א) נכון ,ובועידת ניקאה גיבשו בכתב את המסורת
ב) לא נכון ,ועידת ניקאה נועדה לקבוע קו תאולוגי אחיד לכל הפלגים
ג) הועידה לא עסקה בתאולוגיה אלא במעמדו של האפיפיור
ד) ועידת ניקאה נועדה לעזור לקיסר למנות בישופים

.189

מבין האוונגליונים ,התלמידים האמיתיים של ישוע הם:
א) לוקס ומתי
ב) מרקוס ויוחנן
ג) לוקס ומרקוס
ד) מתי ויוחנן

.190

הקרדו הוא:
ֶ
א) הצהרת הבישוף על התנזרות ממין
ב) מקום בקונסטנטינופול בו כונסו הועידות
ג) מכתב מהאפיפיור למאמינים בכל העולם
ד) הצהרה דתית שמגדירה את עיקרי האמונה

.191

בבניאס:
א) ישוע ביצע את נס הדגים והלחם
ב) ישוע הודיע לשליחים שעליהם לסבול סבל רב
ג) ישוע פגש את פאולוס וצרף אותו לשליחיו
ד) פטרוס הכיר בישוע כמשיח בפעם הראשונה
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.192

תשעים וחמש התזות הוא מושג הלקוח מ:
א) הסינוד הכלקדוני
ב) ביקורת נגד הנסטוריאנים
ג) היסודות האפוקליפטיים במשיחיות הנוצרית
ד) הביקורת של לותר נגד הכנסיה

.193

הגורם העיקרי לעלייתה ולהתפשטותה של הרפורמציה היה:
א) שחיתות הכנסיה
ב) המצאת מכונת הדפוס
ג) תנועות התחדשות שקמו בעקבות ויקליף ,טינדייל והאס
ד) כל התשובות נכונות
נקודות ציון מרכזיות בהתמסדות הנצרות:
א) גלריוס שליט האימפריה המזרחית הכריז על הנצרות כדת נסבלת
ב311-
ב) הקרב על נהר המולבי ב ,312-והאדיקט של מילאנו ב313-
ג) קונסטנטינוס שליט יחיד באימפריה ב324-
ד) כל התשובות נכונות

.195

המבנה הממסדי בתקופה הביזנטית:
א) כל פרובינציה היתה מחולקת לדיוקסיות ,שבראשן עמד בישוף,
והכנסיה נקראה קתדרלה
ב) כל פרוכיה היתה מחולקת לדיוקסיות ,שבראשן עמד בישוף,
והכנסיה נקראה קתדרלה
ג) כל דיוקסיה היתה מחולקת לפרוכיות ,שבראשן עמד כוהן
ד) תשובות א' ו-ג' נכונות

.196

גן הקבר קדוש ל:
א) מורמונים
ב) פנטקוסטלים
ג) קתולים אורתודוקסים
ד) תשובות א' ו-ב' נכונות

.197

נקודות ציון בביוגרפיה של ישוע:
א) ההשתנות ,הצליבה ,הירידה למצרים ,החזרה לנצרת
ב) הבשורה ,המולד ,הפיתוי ,התחיה
ג) הכהונה ,הגילוי ,הטבילה ,הקבורה ,העלייה לשמים
ד) כל התשובות נכונות

.198

המרונים הם:
א) כנסית קדושי ישוע המשיח ברומא
ב) הכנסיה המונופיסטית הגדולה ביותר בתורכיה
ג) כנסיה השוכנת בעיקר בלבנון וכפופה לאפיפיור ברומא
ד) זרם שמקורו באי מרוניה

.194
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.199

ועידת ותיקן  2הסתיימה בשנת:
א) 1054
ב) 381
ג) 1948
ד) 1965

.200

הצו הקיסרי שהתיר את פולחן הדת הנוצרית נקרא:
א) האדיקט של מילנו
ב) האדיקט של רומא
ג) הצו של כלקדון
ד) הצו של קונסטנטין

.201

השנה שבה הדביקו לדלת הכנסייה בויטנברג חוברת ובה  95התזות
היא:
א) 1517
ב) 1962
ג) 1317
ד) 1054

.202

הנושא העיקרי של ספר מעשי השליחים הוא:
א) הניסים שעשה ישוע בגליל
ב) התפשטות הדת החדשה בעולם
ג) מלחמות תאולוגיות בין התלמידים השונים של ישוע
ד) פרשנות למעשי ישוע

.203

המושג שאינו מתייחס למחזור הפסחא:
א) ארבעים ימים של התגלויות
ב) יום חמישי של העלייה
ג) המיסה של פטרוס הקדוש
ד) הפנטקוסט – חג ירידת רוח הקודש

.204

מרטין לותר היה:
א) נזיר אגוסטיני
ב) המטיף שערער על העיקרון שיש לאדם שליטה בגאולתו
ג) סטודנט למשפטים
ד) כל התשובות נכונות

.205

 Lentהוא:
א) סוג של רליקט
ב) נזיר פרנסיסקני מתלמד
ג) צום מאכילת בשר שנהוג לפני הפסחא
ד) אף תשובה אינה נכונה
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.206

אמונה ,כתבי קודש וחסד יובילו לגאולה עפ"י תורתו של:
א) פאולוס
ב) אגוסטינוס
ג) בנדיקטוס
ד) מרטין לותר

.207

הרפורמציה מיוחסת ל:
א) פרנסיסקוס מאסיזי
ב) אפסוס
ג) אגוסטינוס
ד) מרטין לותר

.208

הפרוטסטנטיות התפשטה במערב אירופה:
א) מסיבות תאולוגיות
ב) מסיבות פוליטיות
ג) בגלל מחלוקת עם ראשי הכנסיה הקתולית
ד) תשובות א' ו-ב' נכונות

.209

את הועידה האקומנית השנייה כינס:
א) קונסטנטין
ב) תאודוסיוס
ג) פטרוס
ד) פאולוס

.210

הדמויות המרכזיות בספר מעשי שליחים הם:
א) פטרוס ,מתי ,לוקס
ב) פאולוס ,יוחנן ,ישוע
ג) מתי ,לוקס ,יוחנן
ד) פטרוס ,יעקב ,פאולוס

.211

בראש הכנסיה הפרוטסטנטית עומד:
א) בישוף
ב) האפיפיור ברומא
ג) ארכיבישוף
ד) אף תשובה אינה נכונה

.212

הביטוי "הכהונה של ישוע" מתייחס ל:
א) ישוע תופס את מקומו כאב
ב) שלושת שנות הפעילות של ישוע בגליל
ג) החלפת הכהונה הישנה בכוהנים של ישוע
ד) לתקופה של אחרית הימים שבה ישוע יחזור
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.213

ישוע חולל את נס החייאת אליעזר:
א) בבית לחם
ב) בכפר כנא
ג) בירושלים לפני צליבתו
ד) בבית עניה

.214

על פי המסורת פטרוס הוא זה שהבין שהבשורה מיועדת גם לגויים,
ולכן הוא:
א) הטביל בקיסריה את שר המאה
ב) נסע לרומא
ג) החיה את טביתא
ד) תשובות א' ו-ג' נכונות

.215

חג ההתגלות ,האפיפניה ,מתייחס ל:
א) הטבלת ישוע ע"י יוחנן ,וההתגלות של פטרוס
ב) במסורת המערבית – לשלושת החכמים שבאו לבית לחם,
במזרחית – לחג ההודיה
ג) במסורת המזרחית – להטבלת ישוע ע"י יוחנן בירדן ,במערבית –
לביקור שלושת המאגים בבית לחם
ד) אצל הפרוטסטנטים החג מתייחס לרפורמות של מרטין לותר במאה
ה16-

.216

מקור השם "נצרות":
א) נצר – שומר
ב) נצר שושלת דוד
ג) נצרת – העיר ממנה בא ישוע
ד) כל התשובות כנראה נכונות

.217

יוסטיניאנוס כינס ועידה אקומנית בשנת  550בערך בעיר:
א) ירושלים
ב) רומא
ג) פיזה
ד) קונסטנטינופול

.218

איזו כנסיה לא תוכננה ע"י ברלוצי:
א) האדון בכה
ב) הביקור
ג) הבשורה
ד) הר האושר
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.219

ההבדל בין קתולים לאורתודוקסים:
א) נושא עליונות האפיפיור
ב) לקתולים אין איקונים
ג) לאורתודוקסים יש פסלים
ד) תשובות א' ו-ב' נכונות

.220

אחרי תחייתו מהמתים מתגלה ישוע:
א) למרים המגדלית
ב) לשניים מתלמידיו שהיו בדרך לאמאוס
ג) בחדר הסעודה האחרונה
ד) כל התשובות נכונות

.221

 Cuius regio, eius religioפרושו:
א) את הדת קובע אב הכנסיה
ב) את הדת קובע הפטריארך
ג) את הדת קובע השליט המקומי
ד) את הדת קובע הכומר האזורי

.222

אחרי הרפורמציה ,מרטין לותר השאיר שני ספרים בקנון הנוצרי
פרוטסטנטי:
א) את  95התזות ואת הברית החדשה
ב) את הברית החדשה ואת כתביו של אוגוסטינוס
ג) את התנ"ך ואת הברית החדשה
ד) את הברית החדשה ואת התנ"ך ללא הספרים החיצוניים

.223

הברית החדשה נפתחת בגניאולוגיה של ישוע על מנת להוכיח ש:
א) יוסף היה אבא של ישוע
ב) ישוע הוא נצר לבית דוד
ג) כל אבותיו של ישוע היו אנשים צדיקים
ד) כל התשובות נכונות

.224

רוב האיגרות המופיעות בברית החדשה נכתבו ע"י ועבור:
א) יוחנן המטביל – למאמיניו
ב) השליחים – כל אחד על מפגשיו עם ישוע
ג) פאולוס – לקהילות הפזורות במקומות שונים באזור
ד) פטרוס – למאמינים לפני שהפך אפיפיור

.225

מקור הנוסח של התנ"ך שבו משתמשים הנוצרים:
א) מפאולוס ,ששיכתב את התנ"ך כשהיה בכלא ברומא
ב) מהספטואגינטה
ג) ממגילות ים המלח
ד) מספרי תורה יהודיים שנשתמרו ע"י הכנסיה
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.226

ב 6-בינואר חוגגים את:
א) ההתגלות – חג שלושת המאגים במסורת הלטינית
ב) הטבילה בירדן במסורת האורתודוקסית לזכר טבילת ישוע ע"י יוחנן
ג) ארבעים יום פדיון הבן
ד) כל התשובות נכונות

.227

הכנסיה האנגליקנית היתה חלק מהכנסיה הקתולית עד לרפורמציה.
א) נכון
ב) לא נכון ,הם אף פעם לא היו כפופים לאפיפיור
ג) רק הכנסייה הגבוהה שייכת לקתולים
ד) תשובות ב' ו-ג' נכונות

.228

הסקרמנטים שהתגבשו בנצרות הם:
א) וידוי ומחילה ,משיחת חולים ,טבילה
ב) וידוי ומחילה ,נישואים ,הסמכת כמרים
ג) מיסה ,קונפורמציה ,הסמכת כמרים
ד) כל התשובות נכונות

.229

הפרוטסטנטיות התפשטה ע"י:
א) ההולנדים למושבות שלהם באפריקה
ב) האנגלים שברחו עם הדת החדשה לארה"ב הצעירה
ג) נסיכים גרמניים שקיבלו את תורתו של מרטין לותר
ד) כל התשובות נכונות

.230

על פי המסורת המקום בו מרים פגשה את אלישבע הוא:
א) בדרך לירושלים
ב) בנצרת
ג) בבית לחם
ד) בעין כרם

.231

כנסיה שמאמינה שהאינדיאנים הם בעצם יהודים היא:
א) הלותרנים
ב) כל הכנסיות
ג) המרונים
ד) המורמונים

.232

בכנסיית הקבר הביזנטית:
א) האפסיס היה לכיוון הקבר
ב) הגולגותא היתה במתחם הגן הקדוש
ג) הכניסה לכנסיה היתה מהקארדו
ד) כל התשובות נכונות
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.233

ועידת ניקאה התכנסה בשנת:
א) 1054
ב) 1952
ג) 1517
ד) 325

.234

איפה למדו תלמידיו של ישוע את תפילת האדון?
א) על הר הבית בצילו של בית המקדש
ב) בחדר הסעודה האחרונה בהר ציון
ג) בכפר נחום
ד) בהר הזיתים ,במערה של כנסיית פטר נוסטר

.235

איזה מסדר או זרם מחזיק בכנסית העלייה?
א) הפרנסיסקנים
ב) הלותרנים
ג) המוסלמים
ד) היוונים אורתודוקסים

.236

בהר הזיתים יש שתי כנסיות עלייה ,האחת קטנה ועגולה ,והשנייה:
א) רוסית
ב) גדולה ומפוארת
ג) על פסגת ההר
ד) כל התשובות נכונות

.237

מה נמצא בחצר כנסית סנטה אנה?
א) גן עצי זית
ב) בריכות בית חסדא
ג) בור מים מהתקופה הצלבנית
ד) קשת אקה הומו

.238

מי מחזיק בחדר הסעודה האחרונה?
א) מדינת ישראל
ב) הקתולים
ג) הפרנסיסקנים
ד) הפרוטסטנטים

.239

בקומה מתחת לחדר הסעודה האחרונה נמצא:
א) מרתף יין
ב) קבר פטרוס
ג) קבר מרים
ד) קבר דוד
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.240

איפה נמצאת התחנה הראשונה של הויה דולורוסה?
א) בחצר כנסיית ההלקאה
ב) בשער האריות – הנקרא גם שער סטפנוס
ג) בחצר ביה"ס עומריה
ד) על הר הזיתים מול העיר העתיקה

.241

כנסית ההלקאה מוחזקת ע"י:
א) המדינה
ב) הדומיניקנים
ג) הקתולים
ד) הפרנסיסקנים

.242

לפי המסורת ,הסדר הכרונולוגי שבו נכתבו ספרי הבשורה:
א) מתי ראשון ,מרקוס אחרון
ב) מרקוס הראשון ,יוחנן האחרון
ג) לוקס ראשון ,מתי אחרון
ד) יוחנן ראשון ,לוקס אחרון

.243

שלושת האוונגליונים ה"סינופטיים" הם:
א) מתי ,מרקוס לוקס
ב) יוחנן ,מרקוס ,מתי
ג) לוקס ,יוחנן ,מתי
ד) מרקוס ,לוקס ,יוחנן

.244

קפלת האדם הקדמון נמצאת ב:
א) כנסיית המולד
ב) כנסיית הבשורה
ג) כנסיית הקבר
ד) גן הקבר

.245

ברלוצי תכנן  /הקים את כנסיית:
א) כפר נחום
ב) הבשורה בנצרת
ג) גת שמנים
ד) ההרשעה וכפיית הצלב

.246

על פי המקובל  4האוונגליונים נכתבו:
א) במחצית הראשונה של המאה ה 4-לספירה
ב) במחצית השניה של המאה השניה אחרי מרד בר כוכבא
ג) במאה החמישית לספירה
ד) במחצית השניה של המאה הראשונה לספירה
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.247

המילים  INRIאו :INBI
א) קשורות לכתובת שנתלתה על צלבו של ישוע
ב) מציינות את רדיפת הנוצרים בתקופה הרומית
ג) מציינות את היהודים שלא הלכו אחרי ישוע
ד) מציינות את כינוי השליחים בפי ישוע

.248

הדמויות הפרה פיגורטיביות החשובות במסורת הנוצרית:
א) הבל ,נוח ,אברהם
ב) אדם ,נוח ,דוד
ג) אדם ,נוח ,משה
ד) אדם ,משה ,דוד

.249

השליחות של ישו היא התקופה שבין:
א) לידתו ומותו של ישו
ב) לידתו ותחייתו
ג) טבילתו וצליבתו
ד) הנס הראשון וצליבתו

.250

אין נביא בעירו – ביטוי המתייחס לישו כאשר שהה ב:
א) כפר נחום
ב) נצרת
ג) ירושלים
ד) טבחה

.251

כנסיית גת שמנים נקראת גם:
א) כנסיית היגון
ב) כנסיית כל האומות
ג) הקנקולום
ד) תשובות א'  +ב' נכונות

.252

באיזה מקום לא עשה ישו נס:
א) בית פגי
ב) עין כרם
ג) דבורייה
ד) בית ציידא

.253

ועידת אפסוס הייתה ב:
א)  325לספירה
ב)  431לספירה
ג)  451לספירה
ד)  787לספירה
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.254

השילוש הקדוש נקרא:
א) רפקטוריום
ב) טריניטי
ג) אינקרנציה
ד) אינדולגינציה

.255

הטברנקולום קשור ל:
א) טבילה
ב) מיסה
ג) אישוש
ד) משיחת החולה

.256

תהליך וידוי אצל האורתודוכסים:
א) לא קיים כלל
ב) מתבצע בתאי וידוי
ג) המתוודה והכומר נמצאים עם הציבור
ד) מתבצע ביחידות עם הכומר

.257

כומר יכול להיות נשוי אצל ה:
א) אורתודוקסים
ב) קתולים
ג) קתולים – אם אינו נזיר
ד) אורתודוקסים – רק אם התחתן לפני שהוסמך

.258

איזה משפט לא נכון –
א) טבילה מבוצעת ע"י כהן דת ומעלה
ב) מיסה מבוצעת ע"י כהן דת ומעלה
ג) אישוש מבוצע ע"י ארכיבישוף
ד) נישואין מבוצע ע"י בני הזוג

.259

האירוע שהתרחש ב:1852 -
א) ועידת ותיקן 1
ב) הגעת הפטריאך הלטיני
ג) הגדרת הסטטוס קוו ע"י התורכים
ד) הגעת הפרוטסטנטים לארץ ישראל

.260

נונציוס הוא:
א) שגריר הותיקן בישראל
ב) מסמך הסטטוס קוו
ג) ההסכם בין האפיפיור למוסוליני
ד) המילה הלטינית למצה של המיסה
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.261

מדינות עם רוב פרוטסטנטי:
א) גרמניה ,אנגליה ,אוקלהומה
ב) איטליה ,ספרד ,צרפת
ג) פולין ,הונגריה ,פיליפינים
ד) אף תשובה לא נכונה

.262

מנזרי מדבר יהודה הם:
א) קתוליים
ב) יוונים אורתודוכסיים חוץ מאחד
ג) פרובוסלאביים
ד) תשובות א  +ג נכונות

.263

מנזר סנט אטיין שייך למסדר ה:
א) הוספיטלרים
ב) אנגליקנים
ג) פרנציסקנים
ד) דומיניקנים

.264

לוח השנה הליתורגי מבוסס על:
א) שנת השמש
ב) שנת הירח
ג) גם על שנת הירח וגם על שנת השמש
ד) הלוח הגרגוריאני

.265

מחזור הפסחא של הקתולים והאורתודוכסים לא זהה לפעמים בגלל:
א) ההבדל בין הלוח הגרגוריאני ליוליאני
ב) שנת הירח מול שנת השמש
ג) עיתוי הLENT -
ד) האורתודוכסים לוקחים בחשבון מתי היהודים חוגגים

.266

 Good Fridayמציין את:
א) צליבת ישו
ב) הנס בבית עניא
ג) התגלות ישו לתלמידיו בטבחה
ד) נס האש הקדושה

.267

ביום שלפני שבת האור:
א) אין מיסה עד שבת בלילה
ב) מכבים את כל האורות בכנסיה
ג) משחזרים את תהלוכת דרך היסורים
ד) כל התשובות נכונות
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.268

דרך היסורים מבוצעת ע"י:
א) קתולים
ב) פרוטסטנטים – למעט התחנות הקשורות במרים
ג) אורתודוכסים – אך אינם עוצרים בתחנות הקתוליות
ד) תשובות א  +ג נכונות

.269

מי לא משתתף בטכס שבת האור:
א) ארמנים
ב) קתולים
ג) קופטים
ד) כל העדות בעלות זכויות בכנסיית הקבר משתתפות

.270

כמה נרות מקובל להדליק בביקור בכנסיית הקבר?
א) אין משמעות למספר
ב)  – 3לציון כמות הימים שישו היה בקברו
ג)  – 33כמנין שנות ישו
ד)  – 3מספר טיפולוגי המייצג את האב הבן ורוח הקודש

.271

המיסה החשובה ביותר בנצרות מתקיימת ב:
א) Good Friday
ב) מוצאי שבת הפסחא
ג) ערב חג המולד
ד) ליל כל הקדושים

.272

חזון אחרית הימים שנכתב ע"י יוחנן רלוונטי למורי דרך במיוחד ב:
א) הר האושר
ב) נצרת
ג) מגידו
ד) קסר אל יהוד

.273

באיזו שפה נכתבה הברית החדשה?
א) ארמית
ב) עברית
ג) יוונית
ד) לטינית

.274

"התלמיד האהוב" על ישו כהגדרתו הוא:
א) יוחנן בן זבדי
ב) כייפא
ג) יוחנן המטביל
ד) אנדריי אחי פטרוס
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.275

מה התשובה הנכונה:
א) האטריבוט של מתי הוא נשר
ב) האטריבוט של יוחנן הוא נשר
ג) האטריבוט של מרקוס הוא נשר
ד) האטריבוט של לוקאס הוא נשר

.276

מה התשובה הנכונה:
א) האטריבוט של מתי הוא אריה
ב) האטריבוט של יוחנן הוא אריה
ג) האטריבוט של מרקוס הוא אריה
ד) האטריבוט של לוקאס הוא אריה

.277

ישו נולד כיהודי ומת כ:
א) יהודי
ב) נוצרי
ג) פגאני
ד) קתולי

.278

הכוכב בכנסיית המולד זורח מעל:
א) ישו
ב) הרועים
ג) האמגושים
ד) מרים וישו

.279

מתי הייתה הבשורה למריה?
א) לא ניתן כלל לדעת או לחשב
ב)  25במרץ
ג)  24לדצמבר
ד)  25לדצמבר

.280

מנזר סן סימון בירושלים קרוי על שם:
א) שמעון מקירניה שעזר לישו עם הצלב
ב) שמעון הצדיק שערך את פדיון הבן לישו בבית המקדש
ג) שמעון התרסי מראשי חסידיו
ד) סימון האמיץ שהיה אבי צלבני

.281

כנסיית ישו הנער בנצרת היא כנסיה:
א) לותרנית
ב) יוונית קתולית
ג) סלזיאנית
ד) מרונית
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.282

על פי הערכות חוקרים האתר בו הוטבל ישו נמצא כנראה ב:
א) קאסר אל יהוד – צד ירדני
ב) קאסר אל יהוד – צד ישראלי
ג) אתר ירדנית
ד) שפך הירדן לים המלח

.283

באיזו פינה של הר הבית ע"פ המסורת העמיד השטן את ישו למבחן?
א) המבחן היה בקרנטל ,לא בהר הבית
ב) צפון מזרחית
ג) דרום מזרחית
ד) דרום מערבית

.284

ארבעת התלמידים הראשונים של ישו ע"פ הסינופטים היו:
א) כייפא ואחיו אנדריי ,יוחנן ואחיו של ישוע  -יעקב
ב) שמעון ,יוחנן ,אנדריי ופטרוס.
ג) שני האחים בני זבדי ,פטרוס ואנדריי
ד) פטרוס ואחיו יעקב ,התלמיד האהוב ואחיו אנדריי

.285

איזו רשימה מציינת רק שליחים:
א) פטרוס ,פיליפוס ,שאול התרסי  ,מתי ,יעקב בן חלפי
ב) שמעון בן יונה ,פיליפוס ,תומא ,מתי ,יעקב בן חלפי
ג) פטרוס ,אנדריי ,יוחנן ,לוקאס ,נתנאל (בר תלמי)
ד) פטרוס ,אנדריי ,יוחנן ,מרכוס ,נתנאל (בר תלמי)

.286

הנס הראשון של ישו:
א) נס הלחם בכפר קנה
ב) נס הלחם והיין בכפר קנה
ג) נס הלחם והדגים בכפר קנה
ד) נס היין בחתונה בכפר קנה

.287

 Mount of precipiceהוא הר:
א) הזיתים
ב) האושר
ג) תבור
ד) הקפיצה

.288

נס הלחם והדגים נערך בשני מופעים:
א) בפעם הראשונה נותרו  7סלים עם לחם המסמלים את  7עמי כנען
ב) בפעם השניה נותרו  12סלים המסמלים את  12השבטים
ג) בפעם הראשונה נותרו  12סלים המסמלים את הפנייה ליהודים
ד) בפעם השניה לא ברור כמה סלים נשארו
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.289

על פי הזיהוי של הפרנציסקנים ואישור האפיפיור ,נס הלחם והדגים
השני היה ככל הנראה ב:
א) טבחה
ב) בית צידא
ג) תל הדר
ד) כורסי

.290

בותיקן מתחת לכנסיית סן פייטרו נמצא קברו של:
א) פאולוס
ב) שמעון בן יונה
ג) יוחנן
ד) פיליפוס

.291

עפ"י המסורת הפרוטסטנטית הטרנספיגוריישן התרחש כנראה ב:
א) הר תבור
ב) הר הזיתים
ג) הר חרמון
ד) הר ארבל

.292

איזה נס עשה ישו במגדל?
א) לא עשה נס
ב) נס ריפוי הילד מרוח טמאה
ג) נס החייאת בן האלמנה
ד) נס ריפוי העיוור

.293

נס ריפוי הילד מרוח טמאה היה ב:
א) כפר נחום
ב) מגדל
ג) טבחה
ד) דבורייה

.294

כנסיית ההלקאה היא התחנה ה _______-בויה דולורוזה.
א) ראשונה – שם נערך המשפט
ב) שלישית – ובה מוצג עמוד ההלקאה
ג) איננה תחנה כלל – התחנה הינה עמוד ההלקאה הניצב מול בית
ספר עומריה
ד) שניה – אך עמוד ההלקאה לא שם

.295

בתחנה מספר :5
א) שמעון הקירני עוזר לישו עם הצלב
ב) טביעת ידו של ישו בקיר
ג) ישו פוגש את מרים
ד) ורוניקה מנקה את פניו
ה) תשובות א  +ב נכונות
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.296

עליית ישו לשמיים מזוהה בהר הזיתים עם כנסיות הבאות:
א) מסגד העלייה ,כנסיית ויריי גליליי וכנסיית אוגוסטה ויקטוריה
ב) מסגד העלייה ,כנסיית ויריי גליליי וכנסיית האלאונה
ג) מסגד העלייה ,כנסיית העלייה הרוסית וכנסיית האלאונה
ד) מסגד העלייה ,כנסית העלייה הרוסית וכנסיית אוגוסטה ויקטוריה
ה) כל התשובות נכונות

.297

מהו סדר האירועים שהיו בהר ציון:
א) הסעודה האחרונה ,בית כייפא הכהן ,תפילת האדון ,תרדמת מרים
ב) הסעודה האחרונה ,בית כייפא הכהן ,תרדמת מרים  ,התגלות
לתלמידיו
ג) הסעודה האחרונה ,התכחשות פטרוס ,תפילת האדון ,תרדמת מרים
ד) הסעודה האחרונה ,המשפט אצל הכהן ,התגלויות לתלמידים,
דורמציון

.298

תפילת פאטר נוסטר מונצחת בכנסיית:
א) היגון
ב) האלאונה
ג) הבצלים
ד) אוגוסטה ויקטוריה

.299

מלבד לידת ישו קיימים בנצרות גורמים החוגגים את לידת:
א) פאולוס
ב) יוחנן המטביל
ג) פטרוס
ד) מרים אימו

.300

לידת יוחנן המטביל מונצחת ב:
א) כנסיית הביקור בעין כרם
ב) כנסיית יוחנן במדבר בעין כרם
ג) כנסית יוחנן בהרים בעין כרם
ד) מערת יוחנן המטביל בצובה
ה) כנסיית המבשר בעיר העתיקה

.301

במערב ,כס פטרוס נמצא ברומא .במזרח נקבע בועידת ניקאה כי הכס
נמצא:
א) באנטיוכיה
ב) בקונסטנטינופול
ג) נושא זה כלל לא נקבע בועידה ולא אמור להיות כס לפטרוס מלבד
רומא
ד) באלכסנדריה
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.302

העץ המזוהה עם יהודה איש קריות הוא:
א) כליל החורש
ב) אורן ירושלים
ג) שיזף מצוי
ד) שמיר קוצני

.303

השלבים להפוך לקדוש הם:
א) מרטיר ,מוערץ ,מבורך
ב) מוערץ ,מבורך ,קדוש
ג) מרטיר ,מבורך ,קדוש
ד) מוערץ ,מרטיר ,קדוש

.304

הקרדו עוסק ב:
א) קניית משרה דתית בכסף
ב) ביטול המצוות
ג) עיקרי האמונה
ד) ביטול הכשרות

.305

כנסיית מרכוס הקדוש בעיר העתיקה היא:
א) סיריאנית
ב) אתיופית
ג) ארמנית
ד) יוונית קתולית
ה) אין כנסיה כזו

.306

החג החשוב ביותר לנוצרים הוא:
א) המולד
ב) ליל כל הקדושים
ג) הפנטקוסט
ד) הפסחא

.307

ההבדל העיקרי בין הקתולים לאורתודוכסים:
א) מעמד האפיפיור
ב) מחלוקת תיאולוגית בנושא מוצאה של רוח הקודש
ג) משמעות בכורתו של פטרוס
ד) תשובות א  +ב נכונות

.308

בטכס הטבילה:
א) הקתולים – משפריצים מים
ב) האורתודוקסים – טבילה מלאה
ג) האורתודוקסים – משפריצים מים
ד) הקתולים – טבילה מלאה
ה) תשובות א  +ב נכונות
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.309

הפיצול הגדול בין הנצרות המזרחית (האורתודוכסית) לנצרות המערבית
(קתולית) ארע בשנת:
א)  1096לספירה
ב)  325לספירה
ג)  1054לספירה
ד)  1033לספירה

.310

שלוש הבשורות הסינופטיות (הדומות אחת לשנייה) בברית החדשה
אינן כוללות את:
א) הבשורה על פי מתי
ב) הבשורה על פי מרקוס
ג) הבשורה על פי יוחנן
ד) הבשורה על פי לוקס

.311

הרמיט ,קונוביום ,לאורה ,סבאס ,אבתימיוס וחריטון הם מושגים
הקשורים ב:
א) צליינות נוצרית לא"י בתקופה הביזאנטית
ב) נצרות מערבית (קתולית)
ג) פלגים נוצריים אורתודוכסים
ד) נזירות מדבר יהודה

.312

סנטה מריה היא:
א) מרים המגדלית
ב) מרים מבית עניא
ג) מרים אם ישו
ד) כולן יחדיו

.313

מסירת ההנהגה לפטרוס התבצעה ע"י ישו:
א) בבניאס ובסעודה האחרונה
ב) בסעודה האחרונה ובטבחה
ג) בקיסריה של פיליפוס ובטבחה
ד) בקיסריה של פיליפוס ובבניאס

.314

איזו קבוצה מקדשת את מרים:
א) אורתודוכסים
ב) פרוטסטנטים
ג) קתולים
ד) מונופיזיטים
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.315

"אחת מערי יהודה" המוזכרת בברית החדשה כמקום הולדתו של יוחנן
המטביל מזוהה עם:
א) העיר חברון
ב) הכפר "עין כרם"
ג) העיר ירושלים
ד) אין זיהוי מקובל לעיר

לפתרון השאלות
לסיכומים ודוחות מקורס מורי דרך
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