
 לומדים"כל הזכויות שמורות ל"כאן 

 האימפריה הרומית – 'מבחן בהיסטוריה לכיתה ו

 :רשמו נכון לא נכון לגבי המשפטים הבאים -' חלק א

 לטיום זה חבל ארץ_________ .1

 רמוס הרג את רומלוס________ .2

 פלבאים היו מעמד העשירים________ .3

 פירוש המילה רפובליקה הוא שלטון של מלך________ .4

 אוסר______וטו הינה מילה לטינית שפירושה אני  .5

 

 שאלות פתוחות  -' חלק ב

 

רשמו מה הוא סיפור האגדה על העיר רומא ? מדעו לדעתכם נבחרה הזאבה . 1

 לסמלה של העיר רומא ?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________._______________________________ 

 . מה היו הישגי הפבלאים במאבקם?2

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________._______________________________ 

 

 



 לומדים"כל הזכויות שמורות ל"כאן 

 . א. מדוע נבחרו בעלי הרכוש לשרת בצבא?3

 ב. כיצד ידעו הרומאים להקים צי ימי?    

 ג. כיצד מגייסים את הצבא הסדיר היום?    

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

 ?צד יוון השפיעה על התרבות הרומית ומהם הפיתוחים של הרומאים. רשמו בטבלה כי4

 

 הפיתוחים של רומא השפעת תרבות יוון על רומא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 לומדים"כל הזכויות שמורות ל"כאן 

 

 

 

 

 

 ת והקיפו את התשובה הנכונה ביותר. קראו את השאלו - ' גחלק 

 . חברה פטריאכלית?1

 א. חברה שבה יש רק גברים.                    

 ב. חברה שבה האם היא ראש המשפחה.                    

 ג. חברה שבה לאב יש סמכויות רבות.                     

 הפטריקים היו:. 2

 מעמד הביניים ברומא. .א

 קבוצה חברתית מהמעמד הגבוה ברומא העתיקה. .ב

 מעמד הנשים בארץ. .ג

 

 מקור השם פלבאים:. 3

 עשירי העם. "פלבס"מקור השם  .א

 שפירושו המוני העם. "פלבס"מקור השם  .ב

 והם היו בניהם של הפטריקים "פלבס"מקור השם  .ג

 

 מי היה חניבעל?. 4

מפקד קרתגי צעיר ונועז שהפתיע את הרומאים כשהגיע  דרך הים והביס  .א

 אותם בקרב קנה.

 חניבעל היה בנו של יוליוס קיזר שרצה למלוך אחריו. .ב



 לומדים"כל הזכויות שמורות ל"כאן 

 ות נגד רומא.המפקד שהוביל את המלחמות הפוניות הקש .ג

 

  יה?קמהי פרובינ. 5

 המלחמה בין סיציליה לרומא. .א

 שלטון העובר בירושה. .ב

 פקיד עליון. –מושבה רומית שבראשה עמד נציב  .ג

 

 תשובות -האימפריה הרומית  –מבחן בהיסטוריה לכיתה ו' 

 רשמו נכון לא נכון לגבי המשפטים הבאים: -חלק א' 

 ___נכוןלטיום זה חבל ארץ______ .6

 _לא נכוןהרג את רומלוס_______רמוס  .7

 _לא נכוןפלבאים היו מעמד העשירים_______ .8

 _______לא נכוןפירוש המילה רפובליקה הוא שלטון של מלך_ .9

 נכוןוטו הינה מילה לטינית שפירושה אני אוסר______ .10

 

 שאלות פתוחות  -' חלק ב

 

הזאבה רשמו מה הוא סיפור האגדה על העיר רומא ? מדעו לדעתכם נבחרה . 1

 לסמלה של העיר רומא ?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________._______________________________ 

 . מה היו הישגי הפבלאים במאבקם?2

______________________________________________________________

______________________________________________________________



 לומדים"כל הזכויות שמורות ל"כאן 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________._______________________________ 

 

 

 . א. מדוע נבחרו בעלי הרכוש לשרת בצבא?3

 ב. כיצד ידעו הרומאים להקים צי ימי?    

 ג. כיצד מגייסים את הצבא הסדיר היום?    

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

 ?. רשמו בטבלה כיצד יוון השפיעה על התרבות הרומית ומהם הפיתוחים של הרומאים4

 

 הפיתוחים של רומא השפעת תרבות יוון על רומא
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 קראו את השאלות והקיפו את התשובה הנכונה ביותר.  -חלק ג'  

 . חברה פטריאכלית?1

 א. חברה שבה יש רק גברים.                    

 ב. חברה שבה האם היא ראש המשפחה.                    

 ג. חברה שבה לאב יש סמכויות רבות.                     

 הפטריקים היו:. 2

 מעמד הביניים ברומא. .ד

 קבוצה חברתית מהמעמד הגבוה ברומא העתיקה. .ה

 מעמד הנשים בארץ. .ו

 

 השם פלבאים:מקור . 3

 עשירי העם. "פלבס"מקור השם  .ד

 מקור השם "פלבס" שפירושו המוני העם. .ה



 לומדים"כל הזכויות שמורות ל"כאן 

 והם היו בניהם של הפטריקים "פלבס"מקור השם  .ו

 

 מי היה חניבעל?. 4

מפקד קרתגי צעיר ונועז שהפתיע את הרומאים כשהגיע  דרך הים והביס  .ד

 אותם בקרב קנה.

 יו.חניבעל היה בנו של יוליוס קיזר שרצה למלוך אחר .ה

 המפקד שהוביל את המלחמות הפוניות הקשות נגד רומא. .ו

 

  יה?קמהי פרובינ. 5

 המלחמה בין סיציליה לרומא. .ד

 שלטון העובר בירושה. .ה

 פקיד עליון. –מושבה רומית שבראשה עמד נציב  .ו

 

 

 


