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 ציר הזמן, נצרות –מבחן בהיסטוריה לכיתה ז' 

 ציר הזמן – 'חלק א

 כתבו ליד התאריכים הבאים לאיזו מאה הם שייכים: .1

  572שנת - ___________ 

  80שנת - ___________ 

  1324שנת - __________ 

  243שנת - ___________ 

 

העת החדשה,  –ציינו ליד התאריכים הבאים באיזו תקופה היסטורית הם התרחשו  .2

 ימי הביניים או העת העתיקה:

  67שנת_____________ : 

  1354שנת___________ : 

  1879שנת____________ : 

  230שנת______________ : 

 

 שאלות  פתוחות –הנצרות  –חלק ב' 

 א. מה הייתה דתו של ישו? .1

      ._______________________________________________ 

 שאחראי על ניתוק הנצרות מהיהדות?ב. מי האיש 

.________________________________________________ 
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תקה מהיהדות והפכה להיות ג. תאר כיצד אותו אדם הביא לכך שהנצרות התנ

 דת חדשה.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 ומית לנוצרים לפני צו מילאנו?ה הרא. מה היה יחסה של האימפרי .2

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 ב. מי כתב את צו מילאנו?                

                ._____________________________________________________ 

 ג. מה נכתב בצו מילאנו?                 

              

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

._____________________________________________________________ 
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 מושגים - חלק ג': נצרות

 הסבירו את המושגים הבאים:

 הברית הישנה .1

_____________________________________________________

_____________________________________________________

.____________________________________________________ 

 ועידת ניקאה .2

_____________________________________________________

_____________________________________________________

.____________________________________________________ 

 אירוע היסטורי .3

_____________________________________________________

_____________________________________________________

.____________________________________________________ 

 

  ה בהצלח
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 תשובות -ציר הזמן, נצרות  –מבחן בהיסטוריה לכיתה ז' 

 ציר הזמן – 'חלק א

 כתבו ליד התאריכים הבאים לאיזו מאה הם שייכים: .1

  6____ - 572שנת_______ 

  1_____ - 80שנת______ 

  14_____ - 1324שנת_____ 

  3______ - 243שנת_____ 

 

העת החדשה,  –ציינו ליד התאריכים הבאים באיזו תקופה היסטורית הם התרחשו  .2

 ימי הביניים או העת העתיקה:

  העת העתיקה: ______67שנת_______ 

  ימי הביניים: ___1354שנת_______ 

  העת החדשה: ___1879שנת_________ 

  העת העתיקה: _______230שנת_______ 

 

 ותשאלות  פתוח –הנצרות  –חלק ב' 

 א. מה הייתה דתו של ישו? .1

 _______________________________________.יהודי________      

 ב. מי האיש שאחראי על ניתוק הנצרות מהיהדות?

 _____________________________.פאולוס___________________
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תקה מהיהדות והפכה להיות ג. תאר כיצד אותו אדם הביא לכך שהנצרות התנ

 חדשה.דת 

פאולוס אמר שישו הוא האלוהים החדש וכי כולם צריכים ______________

 להאמין בכך. הוא ציווה מצוות מעשיות, פנה אל הפגנים.

______________________________________________________ 

 

 א. מה היה יחסה של האימפריה הרומית לנוצרים לפני צו מילאנו? .2

הם לא אפשרו לנוצרים לקיים את  –יחס רע מאוד ____________________

 דתם. לא אפשרו להם להיות בצבא או לקבל זכויות של אזרחים.

______________________________________________________

._________________________________ 

 ב. מי כתב את צו מילאנו?                

                

 ____________________________________________.קונסטנטינוס_________

                

 ג. מה נכתב בצו מילאנו?   

הרומאים אפשרו לנוצרים לקיים את  –צו מילאנו הוא צו הסובלנות __________                

דתם בגלוי ולא במחתרת. דת הנצרות הפכה לחוקית. 

______________________________________________________________

.___________________________________________________ 
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 מושגים - חלק ג': נצרות

 הסבירו את המושגים הבאים:

 הברית הישנה .1

 הברית שאלוהים כרת עם בני ישראל ובה כלולה_זוהי_______________

________________________________________________התורה

_____________________________________________________

._________________________________________ 

 ועידת ניקאה .2

הועידה שקבעה את חוקי הנצרות כתואמים בכל _______

________________________________________________העולם

_____________________________________________________

.__________________________________________________ 

 אירוע היסטורי .3

שאלות כדי  4השפיע על העתיד . יש לשאול אירוע שקרה בעבר ו________

לדעת אם זה אירוע היסטורי: מתי הוא התרחש, למה הוא התרחש, כיצד הוא 

 ________.התרחש ועל מה הוא השפיע

 

   בהצלחה
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