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 !מלאות תשובותעם  – האימפריה הרומית – 'מבחן בהיסטוריה לכיתה ו

  .ת והקיפו את התשובה הנכונהקראו את השאלו - ' אחלק 

 הפטריקים היו: . 1

 מעמד הנשים בארץ. .א

 מעמד הביניים ברומא. .ב

 קבוצה חברתית מהמעמד הגבוה ברומא העתיקה. .ג

 

 . חברה פטריאכלית?2

 חברה שבה לאב יש סמכויות רבות.א.                 

 חברה שבה יש רק גברים.ב.                 

 . חברה שבה האם היא ראש המשפחה.ג                

  יה?קמהי פרובינ. 3

 המלחמה בין סיציליה לרומא. .א

 שלטון העובר בירושה. .ב

 פקיד עליון. –מושבה רומית שבראשה עמד נציב  .ג

 מקור השם פלבאים:. 4

 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?. 5

 ות נגד רומא.הקשהמפקד שהוביל את המלחמות  .ד

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

 .בקרב

 .מלךחניבעל היה בנו של  .ו
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 :רשמו נכון לא נכון לגבי המשפטים הבאים -' בחלק 

 _________דיקטטור זהו שלטון יחיד .1

 _________ -טריבון הוא מנהיג מטעם הפטריקים  .2

 פלבאים היו מעמד העשירים________ .3

 פירוש המילה רפובליקה הוא שלטון של מלך________ .4

 אוסר______וטו הינה מילה לטינית שפירושה אני  .5

 רמוס הרג את רומלוס________ .6

 __________ -הקונסולים היו המפקדים העליונים של הצבא  .7

 

 שאלות פתוחות  -' גחלק 

 :מה היו הישגי הפבלאים במאבקםציינו . 1

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________._______________________________ 

 העיר רומא ? לסמללדעתכם נבחרה הזאבה  מדוע? ור האגדה על העיר רומאסיפ מהו . 2

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________._______________________________ 
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 מדוע נבחרו בעלי הרכוש לשרת בצבא?. 3

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 כיצד ידעו הרומאים להקים צי ימי?. 4

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 ?צד יוון השפיעה על התרבות הרומית י. כ5

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה 
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 תשובות - האימפריה הרומית – 'מבחן בהיסטוריה לכיתה ו

  .ת והקיפו את התשובה הנכונהקראו את השאלו - ' אחלק 

 הפטריקים היו: . 1

 מעמד הנשים בארץ.א.                      

 מעמד הביניים ברומא.ב.                      

 קבוצה חברתית מהמעמד הגבוה ברומא העתיקה.ג.                       

 . חברה פטריאכלית?2

 חברה שבה לאב יש סמכויות רבות.א.                 

 חברה שבה יש רק גברים.ב.                 

 . חברה שבה האם היא ראש המשפחה.ג                

  יה?קמהי פרובינ. 3

 המלחמה בין סיציליה לרומא.א. 

 שלטון העובר בירושה.ב.                     

 פקיד עליון. –מושבה רומית שבראשה עמד נציב ג.                     

 מקור השם פלבאים:. 4

 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?. 5

 ות נגד רומא.הקשהמפקד שהוביל את המלחמות א.                    

 .דרך הים והביס אותם בקרבשהפתיע את הרומאים כשהגיע מפקד קרתגי צעיר ב.                    

 .מלךחניבעל היה בנו של ג.                  
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 :רשמו נכון לא נכון לגבי המשפטים הבאים -' בחלק 

 _________נכון  דיקטטור זהו שלטון יחיד. 1

 ______לא נכון___טריבון הוא מנהיג מטעם הפטריקים . 2

 ______לא נכוןפלבאים היו מעמד העשירים__. 3

 ____לא נכוןפירוש המילה רפובליקה הוא שלטון של מלך____. 4

 ____נכוןאוסר__וטו הינה מילה לטינית שפירושה אני . 5

 ___לא נכוןרמוס הרג את רומלוס_____. 6

 ___נכון_______ הקונסולים היו המפקדים העליונים של הצבא . 7

 

 שאלות פתוחות  -' גחלק 

 :מה היו הישגי הפבלאים במאבקםציינו . 1

 פלבאי.שהוא  –הישגי הפלבאים: מינוי קונסול אחד מטעמם ______

 הפלבאים.רסים של טהאינהמייצג את  ,השבטיםמנהיג  –הצבת טריבון 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________._______________________________ 

 העיר רומא ? לסמללדעתכם נבחרה הזאבה  מדוע? ור האגדה על העיר רומאסיפ מהו . 2

ך רצה לתפוס את השלטון ולכן רומלוס ורמוס היו הנכדים של מלך קדום. אחיו הצעיר של המל

ר. משרתיו, שריחמו על הילדים, הניחו אותם בסל ליד הנהר. התאומים לנה להשליך את ציווה

צילה אותם. בהמשך, רועה צאן שעבר היניק אותם ובכך החליטה לה םזאבה שעברה במקו

כשבגרו החליטו להקים עיר במקום בו הזאבה הצילה במקום, אסף את הילדים אליו וגידל אותם. 

הזאבה נבחרה לסמל העיר, הרג את רמוס. רומלוס , בעקבותיה , אך פרצה ביניהם מריבהאותם

  מכיוון שהיא הצילה את חיי התאומים.
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 מדוע נבחרו בעלי הרכוש לשרת בצבא?. 3

לו ציוד מהצבא והיה עליהם לקנות אותו בעצמם, לכן רק בעלי לא קיב המגוייסיםהחיילים 

  לעצמם לקנות את הציוד הדרוש ולשרת בצבא. להרשות , למעשה,הרכוש יכלו

 כיצד ידעו הרומאים להקים צי ימי?. 4

  אונייה זו.מבנה הרומאים הצליחו להשיג אונייה קרתגית והם בנו את כל הצי שלהם לפי 

 ?צד יוון השפיעה על התרבות הרומית י. כ5

הושפעה , הושפעה מסגנון הבנייה היווני וכן מיצירותיה של יוון  קיבלה השראההתרבות הרומית 

  .הדת, האומנות והספרותמבחינת 
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