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 מסעי הצלב –מבחן בהיסטוריה לכיתה ז' 

 חלק א': שאלות רב ברירתיות

 הקיפו את התשובה הנכונה: 

 היהודים ראו במסעי הצלב: .1

 .היהודים ראו במסעי הצלב חורבן והרס ליהדות .א

 .חבל הצלה לירושלים וליהודים בה .ב

 .לא התייחסו כלל והתעלמו מן העניין .ג

 .לירושלים היהודים השתתפו במסעי הצלב במטרה להגיע .ד

 היו: "האנוסים" .2

 המוסלמים שהוכרחו להמיר את דתם לנצרות. .א

 היהודים שהוכרחו להמיר את דתם לנצרות. .ב

 היהודים שהוכרחו להשתתף במסעי הצלב לצד הנוצרים. .ג

נוצרים שהוכרחו לצאת למסע לארץ ישראל כדי לשחרר אותה מהכיבוש  .ד

 המוסלמי. 

 מסע הצלב הראשון לארץ ישראל: .3

 שנים. 5-לנמשך מעל  .א

 שנים. 3 -נמשך כ .ב

 הסתיים עם כיבוש ירושליים. .ג

 תשובות ב' וג' נכונות. .ד

http://www.kanlomdim.co.il/
http://www.kanlomdim.co.il/


 

 www.kanlomdim.co.il כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 

 

 תפקיד האפיפיור במסעות הצלב: .4

 הוא אמר לנוצרים לפגוע ביהודים. .א

 הוא נלחם עם הנוצרים על ארץ ישראל. .ב

 הוא קרא לנוצרים לצאת לכבוש את קבר ישו בירושלים.  .ג

 הוא קרא לנוצרים שלא להתעמת עם המוסלמים. .ד

 

 השלימו: –חלק ב' 

 היוצאים למסע הצלב הונעו מסיבות שונות. מנו אותן:

 סיבות חברתיות וכלכליות: 

1. ________________ ________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

 סיבות דתיות:

1. ________________ ________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 
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 שאלות פתוחות: –חלק ג' 

 מה הייתה מטרת מסעי הצלב? .1

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

.____________________________________________________ 

 . מה היו הקשיים בהם נתקלו היוצאים למסעי הצלב?2

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

.____________________________________________________ 

 דין לכבוש מחדש את ירושלים:-. הסבר כיצד הצליח צאלח א3

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 בהצלחה 
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 תשובות -מסעי הצלב  –מבחן בהיסטוריה לכיתה ז' 

 חלק א': שאלות רב ברירתיות

 הקיפו את התשובה הנכונה: 

 היהודים ראו במסעי הצלב: .1

 היהודים ראו במסעי הצלב חורבן והרס ליהדות. .א

 חבל הצלה לירושלים וליהודים בה. .ב

 .לא התייחסו כלל והתעלמו מן העניין .ג

 .היהודים השתתפו במסעי הצלב במטרה להגיע לירושלים .ד

 "האנוסים" היו: .2

 המוסלמים שהוכרחו להמיר את דתם לנצרות. .א

 היהודים שהוכרחו להמיר את דתם לנצרות. .ב

 שהוכרחו להשתתף במסעי הצלב לצד הנוצרים.היהודים  .ג

נוצרים שהוכרחו לצאת למסע לארץ ישראל כדי לשחרר אותה מהכיבוש  .ד

 המוסלמי. 

 מסע הצלב הראשון לארץ ישראל: .3

 שנים. 5-נמשך מעל ל .א

 שנים. 3 -נמשך כ .ב

 הסתיים עם כיבוש ירושליים. .ג

 תשובות ב' וג' נכונות. .ד

  .ה
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 תפקיד האפיפיור במסעות הצלב: .4

 לנוצרים לפגוע ביהודים.הוא אמר  .א

 הוא נלחם עם הנוצרים על ארץ ישראל. .ב

 הוא קרא לנוצרים לצאת לכבוש את קבר ישו בירושלים.  .ג

 הוא קרא לנוצרים שלא להתעמת עם המוסלמים. .ד

 

 

 השלימו: –חלק ב' 

 היוצאים למסע הצלב הונעו מסיבות שונות. מנו אותן:

 סיבות חברתיות וכלכליות: 

4. ________________ ________________________________ 

5. ________________________________________________ 

6. ________________________________________________ 

 סיבות דתיות:

4. ________________ ________________________________ 

5. ________________________________________________ 

6. ________________________________________________ 
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 שאלות פתוחות: –חלק ג' 

 מה הייתה מטרת מסעי הצלב? .ה

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

.____________________________________________________ 

 . מה היו הקשיים בהם נתקלו היוצאים למסעי הצלב?2

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

.____________________________________________________ 

 דין לכבוש מחדש את ירושלים:-. הסבר כיצד הצליח צאלח א3

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 בהצלחה 
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