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גלות יון /חזרה בהסטוריה

הקפידי לדייק . 8פרק  את היטב לקרא עלייך הדף שלפנייך את נכונה להשלים כדי !לב שימי

 .בפרטים שכן דף זה ישמש אותך לפני המבחן

 :  השלימי .א

__________ __________ מקצוע זה הביא אותם ל. _______עמי ייון הראשונים עסקו בעיקר ב

שתי ערים . מעמים אחרים אומנויות וחכמות רבות__________ וכתוצאה מכך החלו היוונים 

והדבר גרם , אנשיהם נלחמו רבות אלו באלו. _________ו__________ : מרכזיות היו ביוון

וכבש את יוון על __________, מלך ___________ את המצב ניצל . מדינית____________ 

___________ .  בלבד23תחתיו בהיותו בן ___________________ לאחר מותו מלך בנו . נקלה

. במטרה לשלוט בעולם כולו, רבים____________ הצליח מאוד בתפקידו ויצא ל

וחפץ למזג ולאחד תרבויות רבות _____________ בכל מקום אליו הגיע הפיץ את התרבות ה

________  ולא כ, מעול מלכות פרס____________ בכל מקום הציג עצמו כ. בארצות כיבושו

 . __________

, של מלך פרס__________ וכשהגיע לפרס נשא לאישה את ___________ בהגיעו להודו נאלץ 

בנו היה . _________ו _______אולם עוד קודם שהספיק לבצעם . וחזר לארצו בתכנונים רבים

. שריו_________ ולכן התחלקה ירושתו בין , קטן מכדי למלוך

. קיבל את מוקדון ואת יון____________ : השר הראשון

. קיבל את בבל ואת סוריה____________ : השר השני

. קבל את מצרים ואת ארץ ישראל_____________ : השר השלישי

 

 

 

 

 

 :העבירי קו מן הדמות לתפקידיה .ב

 פילוסוף והוגה דעות 

 אלכסנדר מוקדון                                                                                         מלך מוקדוניה 

 כובש ארצות רבות

 אריסטו                                                                                             משיירי כנסת הגדולה 

 .נשיא הסנהדרין ואב בית הדין

 שמעון הצדיק                                                                                    מצביא מוכשר ומחונן 

 כובש את יוון 

 אביו של אלכסנדר מוקדון

 פיליפ                                                                                                                 כהן גדול 

מורו האישי של אלכסנדר מוקדון  

 מפיץ את התרבות ההלניסטית

: מאגר מילים

, ַאְנִטיְגנֹוס, כיבושים, אתונה, חלה ומת, דייג, תלמי, לסגת, מוקדוניה, ֶהֶלִניְסִטית, ארצות רבות, ֵסֶליקּוס

 .כובש זר, פיליפ, שלושת, ביתו, חולשה, משחרר, ללמוד,  (2)ֲאֶלְכַסְנֵדר מוקדון ,ספרטה
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 :נסחי הגדרה מתאימה למושגים הבאים .ג

 אתונה___________________________________________________ 

 ________________________________________________________

  ספרטה__________________________________________________ 

 ________________________________________________________

  תרבות ֵהֶלִניְסִטית___________________________________________ 

 

 :עני על השאלות הבאות .ד

 ?  ארצםחופימדוע בחרו היוונים הראשונים להתיישב דווקא על  (1

___________________________________________________________ 

 ?לשם מה הביא פיליפ את אריסטו מאתונה למוקדון (2

___________________________________________________________ 

 לתחומי עיסוקם של אנשי אתונה (4)תני דוגמאות  (3

 ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

נאה דורש ונאה : לעומת... כשאריסטו אוכל: רמז)? במה נוגדת חכמת יוון את השקפת היהדות (4

 __________________________________________________________ (מקיים

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ? ____מה בקש מן היהודים מדוע סרבו לבקשתו, איזו עיר התקשה אלכסנדר לכבוש (5

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

ם ,  ָחְכָמה ְ ָוונִש תַ  ִש יֲא ָ ַאל : "יהודה הלוי' הסבירי את מאמרו של ר (6 ֶ ר ֵי ן ַבה ְפרִש  כִש  יִש יֲא

 ? מהם הפרחים ומהו הפרי-  "ְפָרחִש ם

 ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 


