פתרון שאלות על התקופה הצלבנית
אלה תשובות שאני מציעה .אם מצאתם טעות – אשמח אם תכתבו אלי ואתקן.
 67השאלות הראשונות הועתקו ממבחני רישוי של קורס מורי דרך מהשנים
2000-2016
.1

בלוואר היא מצודה צלבנית שנבנתה בארץ ב 1138 -בקירוב ,נקראה
גם בשם:
א) מונפורט
ב) כוכב הירדן
ג) "מצודת השדים" (ג'ידין)
ד) קלעת נמרוד

.2

מי בנה את חומות קיסריה הצלבנית:
א) לואי הקדוש
ב) ריצארד לב הארי
ג) פרידריך השני
ד) צאלח א -דין איובי

.3

שמו של מסדר צלבני גרמני שפעל בארץ ישראל הוא:
א) הוספיטלרים
ב) טבטונים
ג) טמפלרים
ד) אוגוסטינים

.4

השלב הצלבני בכנסיית הקבר הוא:
א) בניית האדיקולה סביב הקבר הקדוש
ב) הכנסת האתרים הקדושים תחת קורת גג אחת
ג) בניית הבסיליקה
ד) זיהוי הקבר הקדוש בידי הלנה

.5

הטמפלרים היו:
א) כת מתיישבים נוצרים שהתיישבה בארץ במאה ה17-
ב) "אנשי ההיכל" ,מסדר צלבני שייעודו היה להגן על מתחם הר הבית
ג) מסדר נזירים מהמאה ה 19-שייעודו היה בניית המקדש וההיכל
מחדש
ד) מסדר צלבני שהתגורר בסמוך לכנסיית הקבר ודאג לכל הנדרש
לאחזקתה
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.6

המלכה מליסנדה חנכה מחדש בשנת  1149את:
א) כנסיית המולד
ב) כנסיית הקבר
ג) כנסיית הקבר וכנסיית המולד
ד) כנסיית קבר מרים

.7

"אורוות שלמה":
א) כנוי לקמרונות תת קרקעיים בדרום מזרח הר הבית
ב) כנוי למבנה הסמוך לבית השער בחצור
ג) כונו טמפלום סלומוניס
ד) נמצאו בגזר ובמגידו

.8

המבצר הצלבני כוכב הירדן (בלוואר) הוא מטיפוס:
א) שלוחה
ב) קונצנטרי (הרכזי)
ג) טוריס
ד) טמפלום

.9

בית השער המזרחי בקיסריה מייצג ארכיטקטורה מן התקופה ה:
א) צלבנית
ב) הלניסטית מאוחרת
ג) ממלוכית
ד) הרודיאנית

.10

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

.11

המנהיג הצלבני שהוכרז כ"מגן הקבר הקדוש" היה:
א) טנקרד
ב) גוטפריד מבויון
ג) בולדוין השני
ד) אמלריך

.12

בירת הממלכה הצלבנית במאה ה 13 -היתה:
א) עכו
ב) קיסריה
ג) ירושלים
ד) אשקלון
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.13

מי מהבאים יוצא דופן בהקשר ההיסטורי-ארכיאולוגי?
א) מבצר עתלית
ב) מבצר בירנית [מפקדה צבאית שהוקמה בשנת  ,1964האחרים הם
מבצרים צלבניים]
ג) מבצר מונפורט
ד) מבצר יחיעם

.14

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

.15

המלך הצלבני שניגף בקרב קרני חיטין:
א) גי -דה ליזיניאן
ב) בולדווין
ג) גוטפריד מבויון
ד) ריצ'רד לב הארי

.16

שרידי אתרים צלבניים בדרך לירושלים:
א) לטרון ,קסטל ,סטאף
ב) קסטל ,צובא ,עין חמד
ג) סטאף ,עין חמד ,מוצא
ד) גזר ,אמאוס ,אבו גוש

.17

הכיבוש הצלבני של רוב ערי החוף בארץ ישראל נעשה בעיקר בעזרת:
א) הציים של הערים האיטלקיות ,למשל גנואה ופיזה
ב) הציים של הערים הצרפתיות ,כמו ניצה ומרסיי
ג) אבירי המסדר הטאוטוני
ד) אבירי המסדר הטמפלרי

.18

הצבא הצלבני שהובס בקרב קרני חיטין החל את מסעו ב-
א) ציפורי
ב) עכו
ג) מונפורט
ד) צור

.19

המסדר שהגן על עולי הרגל בדרכם למקומות הקדושים היה המסדר ה:
א) טמפלרי
ב) כרמליתי
ג) הוספיטלרי
ד) טבטוני
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.20

המצודה הצלבנית בכוכב הירדן היא בדגם:
א) טוריס
ב) קונצנטרי
ג) קסטרום
ד) מצודת שלוחה

.21

"בלוואר" הוא כינוי ל:
א) עין חמד
ב) כוכב הירדן
ג) בניאס
ד) הר השמחה – נבי סמואל

.22

אבירי הצלבנים ממסדר ההוספיטלרים שכנו בירושלים ב:
א) אזור הר הבית שבתקופתם נחשב כקדוש לנצרות
ב) אזור הסמוך לכנסיית הקבר
ג) אזור ה"אקא הומו" על נתיב היסורים של האדון
ד) פסגת הר הזיתים ממנו עלה ישו השמיימה

.23

מקובל שסיתות אבן המכונה "סירוק אלכסוני" הוא מהתקופה:
א) החשמונאית
ב) ההרודיאנית
ג) הצלבנית
ד) הממלוכית

.24

סופו המוחלט של השלטון הצלבני בארץ ישראל היה עם נפילת:
א) קיסריה
ב) ארסוף
ג) עכו [עכו נפלה ,אחריה עתלית ננטשה]
ד) קרני חיטין

.25

המסדר הטאוטוני נוסד על ידי אבירים מ:
א) גרמניה
ב) צרפת
ג) איטליה
ד) אנגליה

.26

המנהרה הטמפלרית בעכו היתה:
א) מקור להספקת מים
ב) מתקן לגידול דגים
ג) תעלת ביוב וקישור
ד) המעבר דרכו חדרו הממלוכים לעיר
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.27

חומות קיסריה הצלבנית נבנו על ידי:
א) לואי ה9 -
ב) המלכה מליסנדה
ג) פולק מאנז'ו
ד) גי דה לזיניאן

.28

הסיבה המוצהרת למסע הצלב:
א) שחרור ירושלים מידי הממלוכים
ב) כיבוש נחלות חדשות
ג) גאולת הקבר הקדוש מידי הכופרים
ד) ביסוס מעמדם של השליטים הפרנקים

.29

מצד צלבני הנמצא על גדת הירדן ונכבש על ידי המוסלמים:
א) קסר אל יהוד
ב) כוכב הירדן
ג) קרנטל
ד) עתרת

.30

חווה חקלאית צלבנית בדרך לירושלים:
א) אקווה בלה (עין חמד)
ב) ארסוף
ג) מירבל
ד) קולוניה (מוצא)

.31

מבצר מונפור הוקם על ידי המסדר ה:
א) לזריסטי
ב) טמפלרי
ג) טאוטוני
ד) הוספיטלרי

.32

פוטרנה היא:
א) פתח גיחה אל החפיר
ב) חלקו העליון של מגדל העוז
ג) עמדת התצפית בחומה
ד) עמוד תמיכה לקשת

.33

הצלב המלטזי הוא כינוי לסמל המסדר ה:
א) טמפלרי
ב) טאוטוני
ג) הוספיטלרי
ד) כרמליתי
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.34

שרידי המצודה הצלבנית הגדולה במימדיה בארץ ישראל התגלו ב:
א) קלעת נמרוד
ב) כוכב הירדן
ג) הונין
ד) צפת

.35

עדות מתוך תאור מסע על מצב היהודים בארץ ישראל במאה ה12-
קוראים ברשמיו של:
א) ארקולפו
ב) הנוסע מבורדו
ג) רבי בנימין מטודלה
ד) הרמב"ם

.36

בקרב ארסוף ב 1191-ניצחו:
א) הפאטימים
ב) האיובים
ג) הממלוכים
ד) הצלבנים

.37

כינויו של השליט הצלבני הראשון שנתמנה בירושלים היה:
א) מלך ירושלים הצלבנית
ב) מגן הקבר הקדוש
ג) מגן ארץ הקודש
ד) גואל הקבר הקדוש

.38

הביצור הצלבני בבית גוברין הוקם כחלק ממערך מבצרים שנועדו לכתר
את:
א) תל א-ספי
ב) יבנה
ג) עזה
ד) אשקלון

.39

צלב ממלכת ירושלים הצלבנית משמש כיום את המסדר ה:
א) יווני אורתודוקסי
ב) בנדיקטיני
ג) פרנציסקני
ד) לותרני

.40

התקופה בה ניתן הכינוי "אורוות שלמה" לקמרונות במפלס התחתון
בדרום הר הבית:
א) בית שני
ב) בית אומיה
ג) ממלוכית
ד) צלבנית
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.41

ביולי  1099פרצו הצלבנים את חומת ירושלים באזור:
א) שער הרחמים
ב) מגדל טנקרד
ג) שער האריות
ד) מול מוזיאון רוקפלר

.42

קומונות בתקופה הצלבנית הן:
א) התאגדויות איכרים
ב) שלוחות של ערי המסחר הימיות האירופאיות בארץ הקודש
ג) אגודות נזירים
ד) אגודות בעלי מלאכה

.43

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

.44

מגדל העוז בחלק ממבצרי הצלבנים נקרא:
א) קלויסטר
ב) דון ג'ון
ג) דורמיטוריום
ד) ברביקן

.45

המבצר הצלבני בבית גוברין הוקם במטרה:
א) להגן על השדות החקלאיים
ב) להגן על הדרך לאשדוד
ג) לשמש מקום מגורים לפולק מאנז'ו
ד) לשמש חלק ממערך ביצורים שכיתר את אשקלון

.46

"אולמות האבירים" בעכו השתייכו למסדר:
א) הטמפלרי
ב) הטבטוני
ג) הלזריטי
ד) ההוספיטלרי

.47

הפריצה הראשונה בכיבוש ירושלים בתקופה הצלבנית נעשתה מכיוון:
א) מערב
ב) צפון
ג) מזרח
ד) דרום
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.48

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

.49

ריצ'ארד לב הארי קשור למסע הצלב ה:
א) הראשון
ב) השני
ג) השלישי
ד) הרביעי

.50

כנסיה ,מצודה ואתר חנייה חצוב בסלע לצליינים מהתקופה הצלבנית:
א) לטרון
ב) נבי סמואל
ג) צובה
ד) קסטל

.51

מסדר נזירים לא צבאי שהוקם בארץ בתקופה הצלבנית:
א) טמפלרים
ב) הוספיטלרים
ג) פרנציסקנים
ה) כרמליטים

.52

רובע צלבני בעכו שרוב שרידיו נמצאים כיום בים:
א) טמפלרי
ב) טבטוני
ג) גנואזי
ד) ונציאני

.53

הצלבנים במאה ה 12-הקימו מערך מצודות במטרה לכתר את:
א) עזה
ב) ירושלים
ג) אשקלון
ד) עכו

.54

אחד ממנהיגי מסע הצלב השלישי היה:
א) גוטפריד מבויון
ב) ריימון מסאן ז'יל
ג) פרידריך השני
ד) ריצ'ארד לב הארי

http://www.EfratNakash.com/

8

.55

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

.56

שרידים למצודות צלבניות שנבנו לאורך מישור החוף ניתן לראות ב:
א) עתלית וארסוף
ב) אשדוד ואשקלון
ג) שקמונה ודור
ד) תל קסילה ונהריה

.57

המלך הצלבני הראשון היה:
א) גודפריד מבויון [השליט הראשון עם תואר "מגן הקבר הקדוש"]
ב) בלדווין הראשון [השליט השני אך הוכתר ראשון כמלך]
ג) ריצ'ארד לב הארי
ד) פרידריך הראשון

.58

מפעל סוכר מהתקופה הצלבנית נתגלה ב:
א) חורבת מנות
ב) מגדל הזבובים בעכו
ג) קלעת נמרוד
ד) מיצד אבירים

.59

מסע הצלב השני נועד:
א) לשחרר את עכו
ב) לשחרר את הקבר הקדוש
ג) לשחרר את אדסה
ד) להלחם נגד צלאח א-דין

.60

שרידי כנסיה צלבנית ניתן לראות ב:
א) ציפורי
ב) כפר נחום
ג) הר האושר
ד) כורסי

.61

כנסיה צלבנית שהוסבה למסגד ניתן לראות ב:
א) רמלה
ב) יפו
ג) באר שבע
ד) חיפה
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.62

המצודה הצלבנית הגדולה ביותר בארץ ישראל היתה ב:
א) מונפורט
ב) עתלית
ג) צפת
ד) כוכב הירדן

.63

המלך האחרון בממלכת ירושלים הצלבנית הראשונה היה:
א) גוטפריד מבויון
ב) גי דה ליזיניאן
ג) רנו משטיון
ד) בלדווין השני

.64

המלכה שבימיה שוקמה כנסיית הקבר:
א) הלנה
ב) תיאודורה
ג) אאודוקיה
ד) מליסנדה

.65

שרידי מגדל טנקרד נמצאים ב:
א) רמלה
ב) עכו
ג) ירושלים
ד) כוכב הירדן

.66

המלכה מליסנדה היתה ממוצא:
א) צרפתי (מאנז'ו)
ב) סורי
ג) קופטי
ד) ארמני

.67

בנבי סמואל נמצא:
א) חווה חקלאית צלבנית
ב) מצודה מלכותית
ג) מבצר צלבני ,מסגד ובית כנסת
ד) מפעל סוכר צלבני

שאלות נוספות מהרשת:
.68

איזו ממלכה שלטה בארץ-ישראל עד להופעתם הראשונה של הצלבנים:
א) מצרים [הפאטימים]
ב) סלג'וקים
ג) פרס
ד) ביזאנטיון

http://www.EfratNakash.com/

10

.69

מסעות הצלב לארץ ישראל במאות ה 12-13 -נערכו כדי:
א) לפתוח לצלבנים דרך לכיבוש יבשת אסיה
ב) לתת ליהודים מעמד דתי רשמי
ג) להבטיח את המקומות הקדושים
ד) למצוא מקום משכן חדש לאפיפיור

.70

אילו שני מבצרים לא הקימו הצלבנים?
א) קלעת נמרוד וסטאף
ב) יחיעם ומונפור
ג) קלעת נמרוד וכוכב הירדן
ד) קסטל ועין חמד

.71

איזה אזור בארץ-ישראל לא נשלט תחת הממלכה הצלבנית?
א) גליל
ב) נגב
ג) עמקי הצפון
ד) מישור החוף המרכזי

.72

השליט שהביס את הצלבנים בקרב חיטין בשנת  1187היה:
א) השליט המונגולי ,ג’ינגיס חאן
ב) השליט המצרי ,בייברס
ג) הכוהן היהודי ,מתתיהו
ד) השליט הסורי-מצרי ,צלאח א-דין

.73

אמלריך פנה בבקשה לקבל סיוע בכיבוש מצרים ונענה ע"י:
א) גנואה
ב) פיזה
ג) ונציה
ד) נפולי

.74

אביר הלבוש גלימה לבנה ועליה צלב אדום הוא בן המסדר ה:
א) יוהניטי
ב) טמפלרי
ג) טווטוני
ד) הוספיטלרי

.75

הצי שביקש שליש משטח העיר ,אדמות חקלאיות ,אוטונומיה ופטור
ממסים היה:
א) גנואה ביחס לעכו
ב) גנואה ביחס לכל ערי החוף
ג) ונציה ביחס לעכו
ד) ונציה ביחס לכל הערים הצלבניות
ה) תשובות א  +ד נכונות
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.76

מקורות המים עליהם התבסס המבצר הצלבני מונפור היו:
א) מי מעינות נחל כזיב בלבד
ב) בורות מים ומי נחל עמוד
ג) איסוף מי גגות לבורות ומי הנחל
ד) בורות מים במבצר ומי גשם

.77

על ידי מי ובאיזו שנה נכבשה עכו –
א) בולדווין בסיוע הצי של גנואה1102 ,
ב) מסע הצלב ה1099 ,1-
ג) גוטפריד1101 ,
ד) בולדווין1104 ,

.78

מסדר צבאי שעסק גם בבנקאות היה המסדר:
א) המלטזי
ב) ההוספיטלרי
ג) הטמפלרי
ד) הטווטוני

.79

 FONDAבלטינית פרושו –
א) לב העיר
ב) השוק
ג) שרשרת ברזל
ד) מזרקה

.80

רובע הקטנה בעכו נקרא על שם –
א) המסחר בכותנה
ב) תושביו שהיו מהעיר Katena
ג) שרשרת הברזל בכניסה לנמל
ד) המלון היוקרתי ביותר בעכו שנקרא מלון קטנה

.81

"מקדש האדון" ( )Templum Dominiהוא –
א) הבניין הקרוי היום מסגד אל אקצה
ב) כנסיית הקבר
ג) הבניין הקרוי היום כיפת הסלע
ד) אף תשובה לא נכונה

.82

מסדר אבירי היכל שלמה הוא –
א) ההוספיטלרים
ב) הלזרוסים
ג) הטמפלרים
ד) הטבטונים
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.83

הר השמחה נמצא ב-
א) רכס ארמון הנציב
ב) הר הצופים
ג) נבי סמואל
ד) הר הזיתים

.84

האפיפיור אורבנוס השני קרא למסע צלב ב 1095 -על מנת:
א) לשחרר את הקבר הקדוש מידי הכופרים
ב) לעזור לביזנטים במלחמתם מול הסלג'וקים
ג) לפתור בעיות כלכליות באירופה
ד) תשובות א  +ג נכונות

.85

בוהמון וטנקרד הגיעו למסע הצלב מ-
א) צפון גרמניה
ב) צרפת
ג) סיציליה
ד) דרום גרמניה

.86

בקרב ניקאה נלחמו הצלבנים ב-
א) ביזנטים
ב) סלג'וקים
ג) פאטימיים
ד) איובים

.87

בראש נסיכות אנטיוכיה עמד אחרי כיבוש הצלבני ב– 1097 -
א) בולדווין
ב) גוטפריד
ג) בוהמון
ד) ריימון

.88

איזו עיר לא נכבשה ע"י הצלבנים בדרכם לירושלים:
א) צידון
ב) רמלה
ג) יפו
ד) ארסוף
ה) תשובות א  +ד נכונות

.89

אילו ממלכות הוקמו ע"י הנוצרים עם השתלטותם על המרחב בנוסף
לממלכת ירושלים?
א) ממלכת צור ,ממלכת אנטיוכיה .ממלכת אדסה
ב) ממלכת אדסה ,ממלכת טריפולי ,ממלכת אנטיוכיה
ג) ממלכת אדסה ,ממלכת טריפולי ,ממלכת צור
ד) ממלכת טריפולי ,ממלכת צור ,ממלכת אנטיוכיה
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.90

בולדווין הראשון הוכתר בבית לחם בעיקר בגלל:
א) הרצון לפגוע בטנקרד שכבש את בית לחם
ב) הרצון להידמות לישוע
ג) קדושתה הנוצרית
ד) מצבה העלוב של כנסית הקבר

.91

טנקרד עזב את ירושלים ב 1100 -ולא שב יותר כי:
א) סולק ע"י בולדווין
ב) דודו בוהמון נפל בשבי
ג) הוכתר כמלך הגליל
ד) יצא למסע כיבושים בצפון הארץ

.92

מה לא נכון לגבי בולדווין השני –
א) שליט אדסה לפני היותו מלך
ב) אחיו של בולדווין הראשון
ג) אביה של מליסנדה
ד) כובש העיר צור

.93

בשלב השני של ממלכת הצלבנים הראשונה ,השליטים הרשמיים היו –
א) פולק מאנז'ו ,בולדווין השלישי ,אמלריך
ב) פולק מאנז'ו ,מליסנדה ,בולדווין השלישי
ג) בולדווין השני ,בולדווין השלישי ,פולק מאנז'ו
ד) מליסנדה ,בולדווין השלישי ,אמלריך

.94

הצלבנים בנו "משיקולי" מעל פתחי הכניסה לטוריס על מנת:
א) לחזק את משקוף הכניסה
ב) ליצור נקודת תצפית מעל הפתח
ג) ליצור עמדת הגנה על הפתח ממנה שפכו שמן רותח
ד) ליצור אפקט קישוטי לאורחים הבאים לבקר

.95

שרשרת של ארבעה מבצרים שהוקמו מול אשקלון בממלכת הצלבנית
הראשונה כללו את:
א) בלאנש גארד ,דרום ,איבלין ויבנה [איבלין = יבנה]
ב) בלאנש גארד ,דיר אל בלאח ,תל צפית ובית גוברין [תל צפית =
בלאנש גארד]
ג) דיר אל בלח ,דרום ,תל צפית ויבנה [דיר אל בלח = דרום]
ד) איבלין ,בלאנש גארד ,בית גוברין ודיר אל באלח

.96

איזה מהגורמים הבאים היה שיקול לבניית טוריס צלבני בארץ ישראל:
א) צומת דרכים
ב) התיישבות פרנקית ביישוב פרוז
ג) נקודה עם ערך כלכלי
ד) שטח השולט על סביבתו
ה) כל התשובות נכונות
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.97

טרפילה מעל למונפור שימשה כ:
א) מחצבה
ב) אכסניה לעולי רגל גרמניים
ג) טחנת קמח
ד) מפקדת המסדר הטבטוני

.98

מבצר המונפור נבנה כ:
א) טוריס
ב) קסטרום
ג) מצודת שלוחה
ד) מבצר קונצנטרי

.99

מאפייני הבניה הצלבנית הם:
א) סיתות אלכסוני
ב) סיתות שוליים עם בלט במרכז
ג) תווי סתתים
ד) כל התשובות נכונות

.100

המצודה במעיליא (שאטו דה רואה) ,שנבנתה במאה ה 12 -לגביית
מיסים ,נבנתה כ:
א) קסטרום
ב) טוריס
ג) מצודת שלוחה
ד) מצודה קונצנטרית

.101

הטוריס שנבנה ליד הכפר הצלבני מינואט ,הקרוי כיום חורבת מנות,
שמר בעיקר על:
א) מקורות המים של נחל נעמן
ב) אוצרות המסדר הטבטוני
ג) מפעל לייצור סוכר מקנה סוכר
ד) צומת דרכים חשובה

.102

גודלו של כוח האבירים בממלכת ירושלים הצלבנית הראשונה היה:
א) מספר עשרות
ב) מספר מאות
ג) כמה אלפים
ד) יותר מ 50,000

.103

טחנות הקמח בתקופה הצלבנית בארץ ישראל היו בעיקר מטיפוס:
א) ארובה
ב) מגלש
ג) כבישה קרה
ד) סיפון
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.104

מה מבין התפקודים הבאים לא קשרו החוקרים השונים למנהרה
הטמפלרית בעכו:
א) תעלת ביוב
ב) נתיב להברחת סחורות מהנמל למפקדה הטמפלרית
ג) תעלת מים שנחצבה אל האקווה (אקויפר) שמתחת לעיר
ד) שרידי הדקומנוס הרומי-ביזנטי

.105

כנסית יוחנן הקדוש סמוך למפקדה ההוספיטלרית בעכו הופיעה ב:
א) האומנסטיקון של אוסזביוס
ב) מפת פאוליניוס מהמאה ה14 -
ג) תיאור הנוסע הגרמני יוהן פולנר (סוף המאה ה)14 -
ד) מפת ארץ הקודש של פרנצ'יסקו דל גטה מהמאה ה16 -

.106

בית המכס העיקרי של הממלכה הצלבנית בעכו היה ב:
א) חאן א שוורדה
ב) המפקדה ההוספיטלרית
ג) המפקדה הטמפלרית
ד) חאן אל עומדאן

.107

עכו נכבשה מהצלבנים בשנת  1291ע"י :
א) ביברס הממלוכי
ב) צלאח א דין האיובי
ג) מוחמד אכבר סולטאן הפאטימי
ד) אשרף אל חליל הממלוכי

.108

המעוז האחרון שבו החזיקו הצלבנים בארץ ישראל בימי הממלכה
השנייה בשנת  1291היה:
א) עכו
ב) עתלית
ג) מעיליא
ד) דוק

.109

הכיבוש הצלבני של עכו בימי הממלכה הצלבנית הראשונה נעשה
בעזרת:
א) הצי הגנואזי
ב) הצבא הח'ואריזמי
ג) הקומונה הונציאנית
ד) המסדר הטמפלרי

.110

קלעת ג'ידין (ג'ודין) ,מבצר יחיעם ,הייתה שייכת החל מ 1208 -למסדר:
א) הטמפלרי
ב) הטבטוני
ג) ההוספיטלרי
ד) הלזריסטי
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.111

מגדל טנקרד בפינת החומה הצפון מערבית של ירושלים נבנה ע"י:
א) הצלבנים
ב) הממלוכים
ג) הפאטימים
ד) האיובים

.112

החידוש העיקרי שהכניסו הצלבנים לבינוי בממלכת ירושלים היה:
א) כותרת קורינתית
ב) עמודי מרפק
ג) ארכיטרב
ד) סיתות שוליים

.113

פרידריך השני הגיע לארץ ישראל בראש מסע הצלב ה-
א) רביעי
ב) חמישי
ג) שישי
ד) שביעי

.114

בשנת  1244נכבשה ירושלים ונטבחו תושביה הנוצריים ע"י:
א) הממלוכים
ב) האיובים ממצרים
ג) האיובים מדמשק
ד) החואריזמים

.115

שני משקופי האבן המגולפים המופיעים במוזיאון רוקפלר לתיאור הדרך
החוטאת ודרך הישר של המאמינים הנוצריים הונחו בתקופה הצלבנית
בכניסה ל:
א) טמפלום סולומונוס
ב) כנסיית הקבר
ג) כנסיית הניאה
ד) כנסיית האחיות מציון

.116

מה לא נכון לגבי קרב הירביה:
א) נקרא גם קרב קרני חיטין 2
ב) התרחש באזור כרמיה
ג) נטלו בו חלק גם החואריזמים
ד) המפקד הצבאי המצרי היה בייברס ,לימים הסולטאן הממלוכי

.117

מדינה צלבנית שחוסלה ע"י בייברס:
א) ממלכת עכו
ב) אנטיוכיה
ג) טריפולי
ד) אדסה

http://www.EfratNakash.com/

17

.118

בשנת :1250
א) הסתיימה התקופה האיובית והממלוכים עלו לשלטון
ב) לואי ה 9 -נפל בשבי
ג) תוראן שאה הודח ושג'רת אדור עלתה לשלטון
ד) כל התשובות נכונות

.119

ריצ'רד לב ארי התכוון למנות כמלך על ממלכת עכו את:
א) גי דה ליזיניאן
ב) איזבל מאיבלין
ג) ריימונד מטריפולי
ד) קונרד ממונפרה

.120

מסע הצלב של הבארונים היה מסע הצלב ה-
א) חמישי
ב) ששי
ג) שביעי
ד) שמיני
ה) אף תשובה אינה נכונה

.121

מה לא נכון לגבי נפילת קיסריה ב:1263 -
א) מהלך לילי מפתיע של בייברס
ב) כשחזר בייברס עם כוחותיו מצידון עקב ביטול קרב מול הולאגו
ג) נפלה לאחר כיבוש ארסוף
ד) המצודה נפלה תוך  8ימים

.122

החזרה הצלבנית לירושלים הייתה בעקבות הסכם:
א) יפו – מול צלאח אדין
ב) יפו תל עג'ול מול אלמאלכ אלמעט'ם
ג) לא היה הסכם ,פרידריך כבש את ירושלים
ד) יפו תל עג'ול מול אלמלכ אלכאמל

.123

פרידריך השני הוביל את מסע הצלב ה-
א) שלישי 1191-1192
ב) שישי 1228-1229
ג) שביעי 1248-1251
ד) חמישי 1217

.124

מסע הצלב החמישי:
א) נכשל – הובסו במצרים
ב) במהלכו הוקמה עתלית
ג) הצליח כי בנו את קסטלום פרג'נורום
ד) תשובות א  +ב נכונות
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.125

מבצר עתלית:
א) נכבש בקרב ע"י בייברס
ב) נכבש בקרב ע"י קלאהון
ג) נכבש בקרב ע"י אשרף חליל
ד) ננטש ולא נפל בקרב

.126

המלך הבנאי הגדול בארץ ישראל בימי הממלכה השנייה היה:
א) ריצארד מקורנוול
ב) תיבו משמפן
ג) לואי ה9 -
ד) פרידריך ה2 -

.127

סיום הממלכה הצלבנית היה עם:
א) נפילת עכו
ב) נטישת עתלית [סיום הנוכחות הצלבנית]
ג) נפילת קיסריה
ד) נפילת המונפור

.128

תאריכי המפתח בתקופה הצלבנית הם:
א)  – 1099כיבוש הארץ והקמת הממלכה הראשונה – 1192 ,התחייה
הצלבנית
ב)  – 1099כיבוש הארץ והקמת הממלכה הראשונה – 1291 ,נפילת
ערי החוף
ג)  – 1187התבוסה בקרב קרני חיטים – 1260 ,קרב עין ג'לות
ד) כל התשובות נכונות

.129

במהלך התקופה הצלבנית היו העמים הללו מעורבים באופן משמעותי:
א) צלבנים ,פאטימים ,ומונגולים
ב) צלבנים ,פאטימים ,ממלוכים ויהודים
ג) צלבנים ,איובים ,ומונגולים
ד) צלבנים ,איובים וממלוכים

.130

התנאים להיות צלבן –
א) נוצרי ,פרוטסטנטי ,אירופאי
ב) נוצרי ,קתולי ,אירופאי
ג) נוצרי ,אורתודוקסי ,אירופאי
ד) נוצרי ,חבר מסדר ,קתולי

.131

 PULLANIהינו מושג שמשמעותו:
א) כינוי לרומח שבידי האביר
ב) בגד אותו לובש האביר עם סמל המסדר
ג) בן הדור השני של הצלבנים מנישואיהם עם נוצריות מקומיות
ד) גרבוני המתכת של האביר
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.132

הקומונות הן בהקשר ל:
א) ספנים
ב) חברי מסדרים
ג) נזורה
ד) בורגנים

.133

איזה משפט לא נכון:
א) ההוספיטלרים הוקמו ב1118 -
ב) הטמפלרים היו המסדר הצבאי הראשון
ג) סמלם של ההוספיטלרים הוא "שה" כמו ישוע השה
ד) הטמפלרים יסדו ענף בנקאות הקרוי על שמם

.134

ההוספיטלרים חוסלו על ידי:
א) פיליפ היפה – שבזז את אוצרותיהם
ב) בייברס
ג) נפוליאון
ד) תשובות א  +ב נכונות

.135

איזה מסדר נקרא ע"ש לזרוס הקדוש:
א) הטבטונים
ב) ההוספיטלרים
ג) אבירי החרב
ד) המצורעים

.136

המבצר הצלבני בלוואר (כוכב הירדן) נכבש על ידי ה:
א) ממלוכים
ב) איובים
ג) פאטימים
ד) סלג'וקים

.137

הקריפטה בעכו בנויה בסגנון:
א) הברוק הארופאי
ב) המעבר מסגנון רומנסקי לגותי
ג) ניאו רומנסקי
ד) צלבני

.138

מהן "המפות העגולות"?
א) מפות ערי הנמל
ב) מפות המסגדים העגולים
ג) מפות ירושלים מהתקופה הצלבנית
ד) מפות מבצרים צלבניים
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.139

היכן נמצא "שוק הבישול הרע"?
א) עכו
ב) יפו
ג) ירושלים
ד) קיסריה

.140

מי היה המלך הראשון בממלכת ירושלים?
א) בולדווין [השליט השני אך הוכתר ראשון כמלך]
ב) גוטפריד מבויון [השליט הראשון אך עם תואר "מגן הקבר הקדוש"]
ג) ריצ'רד לב הארי
ד) אמלריך

.141

מי מבין הדמויות הבאות לא השתתף בכיבוש ירושלים?
א) גוטפריד מבויון
ב) ריימון מסן ז'יל
ג) טאנקרד
ד) ריצ'ארד לב הארי

.142

כתביהם של רבי בנימין מטודלה ושל ר' פתחיה מרגנסבורג משקפים
את:
א) סוף מאה ה11-
ב) אמצע ושלהי המאה ה 12-בארץ
ג) סוף המאה ה13-
ד) תחילת המאה ה 14-בארץ

.143

מי היה הרמן פון זלצה:
א) בעלה של ביאטריס מפורטני
ב) בעלה של סיביל
ג) מנהיג מסע הצלב החמישי
ד) ראש המסדר הטבטוני

.144

תקנון נבלוס :1120
א) אסר על יהודים לגור בירושלים
ב) נחתם בין האיובים לצלבנים בהקשר לחזרתם לירושלים
ג) הורה לכל אוכלוסיית הממלכה הצלבנית להתנצר
ד) גזר סירוס על צלבן שייתפס מקיים יחסי מין מרצונו עם מוסלמית

.145

איזו ממלכה שלטה בארץ-ישראל עד להופעתם הראשונה של
הצלבנים?
א) סלג'וקים
ב) מצרים [פאטימים]
ג) פרס
ד) ביזאנטיון
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.146

מסעות הצלב לארץ ישראל במאות ה 12-13 -נערכו כדי –
א) לפתוח לצלבנים דרך לכיבוש יבשת אסיה
ב) לתת ליהודים מעמד דתי רשמי
ג) להבטיח את המקומות הקדושים
ד) למצוא מקום משכן חדש לאפיפיור

.147

אילו שני מבצרים לא הקימו הצלבנים?
א) הרודיון ומצדה
ב) יחיעם ומונפורט
ג) קלעת נמרוד וכוכב הירדן
ד) קסטל ועין חמד

.148

איזה אזור בארץ-ישראל לא נשלט תחת הממלכה הצלבנית?
א) גליל
ב) נגב
ג) עמקי הצפון
ד) מישור החוף המרכזי

.149

מי היה השליט שהביס את הצלבנים בקרב חיטין בשנת ?1187
א) השליט המונגולי ,צ'ינג'יס חאן
ב) השליט המצרי ,ביברס
ג) הכוהן היהודי ,מתתיהו
ד) השליט הסורי-מצרי ,צלאח א-דין

לסיכום ההרצאה על התקופה הצלבנית
לשאלות על התקופה הבאה – התקופות המוסלמיות-ערביות (הערבית
הקדומה ,האיובית ,הממלוכית ,העות'מאנית(
לסיכומים ודוחות מקורס מורי דרך
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