שאלות על מיעוטים ופולקלור
לפתרון השאלות
השאלות הועתקו ממבחני רישוי של קורס מורי דרך מהשנים 2000-2017
.1

איזה מהישובים הבאים אינו בדווי:
א) חורה
ב) לקיה
ג) רהט
ד) סמוע

.2

מקורם של תושבי הכפר ג'יסר א-זרקא:
א) ע'ווארנה
ב) חיג'אז
ג) מצרים
ד) סוריה

.3

דמות מרכזית בדת הדרוזית היא:
א) אל מאליכ אל מועט'ם עיסא
ב) אל חאכים באמר אללה
ג) האימאם הנעלם
ד) צלאח א-דין

.4

הצ'רקסים הם:
א) יוונים אורתודוכסים
ב) פראבוסלבים
ג) מוסלמים
ד) בני דת יתרו

.5

היכן גרים צ'רקסים:
א) אדמית
ב) ריחניה
ג) עראמשה
ד) בית גן

.6

מספרים מקודשים בדת הבהאית הם:
א) 7,77
ב) 9,19
ג) 18,19
ד) 9,13
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.7

מוצאם של הצ'רקסים:
א) מונגוליה
ב) מרוקו
ג) קווקז
ד) בוסניה

.8

עיקר אוכלוסיתה של שגב שלום היא:
א) יהודית
ב) כפר מעורב יהודי מוסלמי
ג) צ'רקסית
ד) בדואית

.9

האחמדים נחשבים כופרים על ידי הממסד המוסלמי כי הם:
א) לא מאמינים במוחמד
ב) לא מכירים בחלק מהחדית'
ג) לא מקיימים את מצוות היסוד
ד) פרשו מהאיסלאם

.10

בית ההתייחדות הדרוזי נקרא:
א) עוקאל
ב) תקיה אל אוחני
ג) חלווה
ד) מקאם

.11

על פי המסורת הדרוזית באתר קרני חיטין ניתן לראות את:
א) טביעת כף רגלו של נבי שועייב
ב) גלימתו של נבי חזורי
ג) שתי שערות מזקנו של נבי סבלאן
ד) טביעת כף ידו של יתרו

.12

הצ'רקסים בארץ הם:
א) ערבים
ב) מוסלמים סונים
ג) פלג של הדרוזים
ד) מוסלמים שיעים

.13

הבהאים מייחסים חשיבות למספר:
א)  – 19בשל ערכו הגימטרי ומשמעותו הדתית
ב)  – 1820כנראה שנת הולדת הבאב
ג)  – 1850השנה שבה הבאב נורה
ד) בדת הבהאית אין מייחסים חשיבות למספר
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.14

נבי סבלן הוא אתר מקודש ל:
א) צ'רקסים
ב) אחמדים
ג) דרוזים
ד) עלאווים

.15

ההופעה הראשונה של הצ'רקסים בארץ הייתה בתקופה:
א) הצלבנית
ב) הממלוכית
ג) התורכית
ד) בה שלטו הבריטים בארץ

.16

ניתן להתקבל לדת הדרוזית ולהפוך לדרוזי מן המניין:
א) על ידי נישואים לבן העדה הדרוזית
ב) על ידי לימודי הדת וטכס גיור
ג) על ידי שבועה בנוכחות זקני העדה
ד) לא ניתן כלל

.17

נבי יעפורי הוא אתר מקודש ל-
א) בהאים
ב) אחמדים
ג) מוסלמים
ד) דרוזים

.18

ה"חלווה" היא:
א) מקום התקבצות לנזירים מתבודדים
ב) בית התפילה הצ'רקסי
ג) בית התפילה הדרוזי
ד) מקום התייחדות למוסלמי

.19

הצ'רקסים בישראל:
א) חיים בריחניה ובכפר כמא
ב) פלג סוני שמקורו בקווקז
ג) שבטים שהגיעו לארץ ישראל במאה התשע עשרה
ד) כל התשובות נכונות

.20

הדת הדרוזית נחשבת לדת סודית והיא ידועה ליחידי סגולה מבני העדה
הנקראים:
א) עוקאל
ב) ג'והאל
ג) אל אח'וואן
ד) תעאלים
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.21

הצ'רקסים הם:
א) מוסלמים
ב) נוצרים פרבוסלבים
ג) פלג בהאי
ד) אף תשובה אינה נכונה

.22

קברו של הבהא אוללה ,הנביא השני של כת הבהאים נמצא:
א) סמוך לעכו
ב) בחיפה
ג) בשיראז שבאירן
ד) מקום קבורתו אינו ידוע

.23

שכונת כבביר ידועה באוכלוסייתה:
א) הצ'רקסית
ב) הדרוזית
ג) האחמדית
ד) הבוסנית

.24

בכפר ע'ג'ר (רג'אר) מתגוררת אוכלוסיה:
א) בדווית
ב) שיעית
ג) עלווית
ד) מרונית

.25

לגיה (לקיה):
א) ישוב באזור עמק איילון השייך ליהודים ,נוצרים ומוסלמים
ב) ישוב בדואי בנגב
ג) קיבוץ צעיר באזור חולות חלוצה
ד) ישוב בדואי בבקעת החולה

.26

מקור האחמדיה ב:
א) הודו
ב) פרס
ג) קווקז
ד) ארץ ישראל

.27

נבי יעפורי הוא:
א) אתר מקודש לבהאים ,נמצא על יד עכו
ב) אתר מקודש לאחמדים ,נמצא באזור הכרמל
ג) אתר מקודש למוסלמים ,נמצא בגליל העליון
ד) אתר מקודש לדרוזים ,נמצא ברמת הגולן
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.28

ערב אל עראמשה הוא כפר בדואי הנמצא:
א) אזור בית שערים וקשור לסיפורי משפחת זייד
ב) גליל המזרחי
ג) אזור גבול הצפון על רכס אדמית
ד) רמת הנגב ,על יד בארותיים

.29

המרכז העולמי של הבהאים הוא:
א) קבר בהא-אוללה
ב) הגנים הבהאים המפוארים בחיפה
ג) בית הצדק העולמי
ד) מרכז האיסלאם השיעי באיראן

.30

"נבי חזורי" הוא אתר קדוש ל:
א) אחמדים
ב) עלאווים
ג) דרוזים
ד) פלג שיעי באיסלאם

.31

הצ'רקסים מכנים עצמם:
א) אדיגה
ב) בני קווקז
ג) סונים
ד) בני מערוף

.32

איזה מהישובים הבאים הוא ישוב בדווי:
א) עזוז
ב) ערוער
ג) כמון
ד) דיר חנא

.33

הדת הבהאית התפצלה מ:
א) השיעה בפרס
ב) הסונה בערב הסעודית
ג) האיסמעיליה במצרים
ד) האחמדים בהודו

.34

אמונה בגלגול נשמות קיימת אצל ה:
א) בהאים
ב) סונים
ג) שיעים
ד) דרוזים
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.35

המונח "עוקאל" מתאר:
א) סוג של כיסוי ראש
ב) סוג של קידה בתפילה המוסלמית
ג) חוג היודעים את סודות הדת הדרוזית
ד) כינוי כבוד למי שעלה לרגל למכה שלא בתקופת החאג'

.36

רוב הצ'רקסים הגיעו לארץ ישראל במאה ה:
א) 19
ב) 18
ג) 17
ד) 16

.37

עיר בדואית בדרום הארץ:
א) דריג'את
ב) כסייפה
ג) לקייה
ד) רהט

.38

מפעלי אריגה ורקמה של נשים בדואיות בנגב בהם ניתן לבקר נמצאים
ב:
א) דריג'את
ב) לקיה
ג) כסייפה
ד) שגב שלום

.39

מייסד הדת הדרוזית היה:
א) אל מאליכ אל מועט'ם עיסא
ב) אל חכם באמר אללה
ג) עבד אל מליכ אל מארוואן
ד) מרוואן אבן אל סופיין

.40

קבר נבי שועייב מיוחס על ידי הדרוזים ל:
א) זבולון בן יעקב
ב) אליהו הנביא
ג) יהושע בן נון
ד) יתרו

.41

ראשית העדה האחמדית:
א) במאה ה 11-במצרים
ב) המאה ה ,19-באיראן בעיר חמדאן
ג) במאה ה 19-בשיראז שבאיראן
ד) במאה ה ,19-בקדיאן שבהודו
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.42

מיקום של האתר הקדוש "נבי סבלאן" סמוך ל:
א) בקעת הורקניה
ב) קרני חיטין
ג) ברכת רם
ד) הר מירון

.43

עזזמה ותראבין הם שמות של:
א) כפרים מוסלמים בצפון השומרון
ב) שבטים בדואים בישראל
ג) שתי אסכולות הלכה סוניות
ד) כפרים בדואים בגליל

.44

מוזיאון העוסק בתרבות הבדואית נמצא ב:
א) כפר כמא
ב) לקייה
ג) אזור להב
ד) נבטים

.45

התנועה האחמדית נוסדה ב:
א) הודו
ב) איראן
ג) קווקז
ד) איסטנבול

.46

האנדרטה להנצחת הלוחם הבדואי נמצאת ליד:
א) צומת עילבון
ב) צומת קדרים
ג) צומת הנגב
ד) "מחלף המוביל"

.47

יישוב בו מתגוררת אוכלוסייה שיעית:
א) גוש חלב
ב) ריחניה
ג) דבוריה
ד) ע'ג'ר (רג'ר)

.48

בית התפילה הדרוזי נקרא:
א) דיוואן
ב) זאוויה
ג) מדרסה
ד) ח'לווה
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.49

מקורם של הצ’רקסים ב:
א) מונגוליה
ב) קווקז
ג) לבנון
ד) כרתים

.50

הח'ליף אל-חאכם קשור ל:
א) דרוזים
ב) צ'רקסים
ג) בהאים
ד) אחמדים

.51

ישוב ערבי בואדי ערה:
א) סכנין
ב) בקה אל-ע'רביה
ג) אום אל-פאחם
ד) בית זרזיר

.52

דרוזים בגולן אפשר למצוא ב:
א) בוקעתא ועין קיניא
ב) ריחניה ומג'דל שמס
ג) מסעדה וחורפייש
ד) בית ג'אן וסמיע

.53

האוכלוסיה הלא יהודית במדינת ישראל מהווה כ:
א)  10%-5%מכלל האוכלוסיה
ב)  15%-10%מכלל האוכלוסיה
ג)  25%-20%מכלל האוכלוסיה
ד)  40%-35%מכלל האוכלוסיה

לפתרון השאלות
לסיכומים ודוחות מקורס מורי דרך
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