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 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 האימפריה הרומית-בהיסטוריה לכיתות ו'   2מס' מבחן 

 קראו את השאלות והקיפו את התשובה הנכונה ביותר.  -' אחלק 

 כיצד הפך יוליוס קיסר לשליט יחיד?. 1

 א. הוא סילק מן השלטון את פומפיוס וקרסוס.

 ב. קרסוס נהרג במלחמה נגד הפרתים ופומפיוס נרצח במצרים.

 והציעו לו את השלטון.ג. המוני העם בחרו בו 

 

 מי היה חניבעל?. 2

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

 בקרב קנה.

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

 המפקד שהוביל את המלחמות הפוניות הקשות נגד רומא.ג. 

 

 חברה פטריאכלית?. 3

 רק גברים. א. חברה שבה יש

 ב. חברה שבה האם היא ראש המשפחה.

 ג. חברה שבה לאב יש סמכויות רבות.

 

 . מדוע ביטלו הרומאים את מוסד המלוכה?4

 א. כי הם רצו במלך אחר.

 ב. כי מוסד המלוכה היה עריץ ופגע באזרחים.

 ג. כי המלכים רבו ביניהם והיו מסוכסכים.
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 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 הפטריקים היו:. 5

 ברומא.מעמד הביניים א. 

 קבוצה חברתית מהמעמד הגבוה ברומא העתיקה.ב. 

 מעמד הנשים בארץ.ג. 

 

 מקור השם פלבאים:. 6

 מקור השם פלבס עשירי העם.א. 

 מקור השם פלבס שפירושו המוני העם.ב. 

 מקור השם פלבס והם היו בניהם של הפטריקיםג. 

 

 . ממה התפרנסו תושבי איטליה?7

 א. ממרעה וחקלאות.

 ומלאכה.ב. מסחר 

 ג. מדע ורפואה.
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 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 ענו על השאלות הבאות: –' בחלק 

 כיצד היטיב אוגוסטוס עם העם? .1

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 לשרת בצבא?מדוע נבחרו בעלי הרכוש  .2

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 י הפבלאים במאבקם?מה היו הישג .3

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 . ה הוא סיפור האגדה על העיר רומאמ רשמו .4

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

מה היו פעולותיו של יוליוס קיסר למען האזרחים? התייחסו גם ליחסו  .5

 ליהודים.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 
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 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 :המשפטים הבאיםליד כל אחד מרשמו נכון לא נכון   -' גחלק 

 _____________ - רמוס הרג את רומלוס .1

 _____________ -!" אני אוסר"וטו הינה מילה לטינית שפירושה  .2

 ____________ - פלבאים היו מעמד העשירים .3

 ____________ - המילה רפובליקה הוא שלטון של מלךפירוש  .4

 בהצלחה!

 


