שם התלמיד/ה ________________ :כיתה ___________ :תאריך_____________ :

דף ינשוף – לסיכום פרק  - 4גרמניה
א .תשבץ
1
4

3

2
5

7

6

9

8

10
11

12

13

14

15

מאוזן
.4
.6
.7
.8
.10
.12
.13
.14
.15

שטח צרפתי שסופח לגרמניה ב1871-
כינוי שניתן לביסמרק
מדינה גרמנית מרכזית ,אשר הנהיגה את המאבק
הלאומי הגרמני
ראש ממשלת פרוסיה
חוקרים שהתחקו אחר הפולקלור הגרמני
הפרלמנט שהתקיים בשנים שקדמו לאיחוד
גרמניה
מדינה שלחמה בפרוסיה בשנים 1870-1871
מדינה זו הייתה חלק מהקונפדרציה הגרמנית ,אך
ניסתה למנוע את איחוד גרמניה
תואר חדש שניתן למלך פרוסיה ,לאחר איחוד
גרמניה

מאונך
.1
.2
.3
.5
.9
.11

מארצות גרמניה לפני איחודה
אירוע מרכזי שהתרחש בשנת 1848
הוגה רומנטי
שטח צרפתי שסופח לגרמניה ב-
1871
כינוי שניתן למאבקו של השלטון
הגרמני בכנסייה הקתולית
מארצות גרמניה לפני איחודה

ב .סמנו את התשובה הנכונה ביותר )תשובה נכונה אחת לכל שאלה(:
 .1אילו מהאזורים הבאים נכלל בתחומי איטליה לאחר איחודה?
)רמז :ראו מפות בעמודים  ;36 ,34להרחבה נוספת ראו עמודים (45–44
 .aמחוז ניצה.
 .bמחוז סבויה.
 .cמדינת הוותיקן.
 .dרוב שטחי ממלכת פיימונטה-סרדיניה.
 .2איזה מהשפטים מתאר בצורה הטובה ביותר את המצב המדיני בגרמניה לפני איחודה?
 .aגרמניה נחלקה לכ 40-יחידות מדיניות נפרדות.
 .bבין המדינות הגרמניות התקיימה ברית קונפדרטיבית.
 .cשתי המדינות הבולטות בגרמניה היו פרוסיה והקיסרות האוסטרית.
 .dכל התשובות נכונות.
 .3מהם הגורמים אשר עוררו את הלאומיות בגרמניה?
 .aערכי המהפכה הצרפתית.
 .bהתנגדות לשלטון צרפת ,לאחר כיבושי נפוליאון.
 .cפעילותם של הוגים וחוקרים אשר הדגישו את ייחודיותה של התרבות הגרמנית.
 .dכל התשובות נכונות.
 .4מה הייתה שאיפתם של חברי התנועה הלאומית בגרמניה?
 .aלנקום בצרפת על כיבושי נפוליאון.
 .bלשים קץ לפיצול המדיני של ארצות גרמניה.
 .cלהמליך את מלך פרוסיה על מדינות גרמניה.
 .dכל התשובות נכונות.
 .5מהם הגורם אשר הפך את אוטו פון ביסמרק לדמות נערצת בגרמניה?
 .aפרסום כתבים אשר תרמו לאימוץ הרעיון הלאומי בגרמניה.
 .bפיקוד על כוחות לוחמים בשדה הקרב.
 .cנאמנותו למלך פרוסיה.
 .dיכולתו לנצל את התנאים המשתנים כדי לקדם את יעדי התנועה הלאומית הגרמנית.
 .6איזה מהגורמים הבאים לא תרם לקידום יעדי התנועה הלאומית הגרמנית?
 .aחוקרים דוגמת האחים גרים.
 .bקיסר אוסטריה.
 .cאוטו פון ביסמרק.
 .dהוגים רומנטיים דוגמת יוהן גוטפריד הרדר.

 .7אילו מהמדינות הבאות נכללו בתחומי גרמניה לאחר איחודה?
)רמז :ראו מפות בעמודים (40 ,37
 .aמחוז אלזס.
 .bמחוז לורן.
 .cשטחי ממלכת פרוסיה.
 .dשטחי ממלכת בווריה.
 .eהאימפריה האוסטרו-הונגרית.

ג .השלימו את המשפטים הבאים )היעזרו במחסן המילים(:
בראשית המאה ה 19-חיו תושבי גרמניה בכ _______ 40-נפרדות .בין מדינות אלה
התקיימה ברית קונפדרטיבית והיה להן פרלמנט משותף  ._______ -שתי המדינות
המרכזיות בקונפדרציה היו _______ והאימפריה האוסטרית.
רעיונות המהפכה הצרפתית וכיבושי _______ החדירו לגרמניה את הרעיון הלאומי ועוררו
בה שאיפה לשים קץ לפיצול המדיני.
הלאומיות הגרמנית הושפעה מהזרם _______ .הרדר ופיכטה היו מההוגים הבולטים
שפעלו בתחום זה .ההגות הרומנטית הובילה לחקר שורשי _______ הגרמני ,שבו בלטה
פעילותם של _______.
ניסיון משמעותי ראשון לאיחוד גרמניה התרחש במהלך אירועי _______ בשנת .1848
אולם ניסיון זה נכשל לנוכח התנגדותם של גורמי כוח אחדים :משפחת המלוכה _______,
מלך פרוסיה והפיצול הפנימי שהתקיים בקרב חברי התנועה הלאומית הגרמנית.
מינוי אוטו פון ביסמרק לראש ממשלת פרוסיה הוביל לשלב חדש בתולדות המאבק הלאומי.
הוא הצליח לאחד את חברי התנועה הלאומית הגרמנית ונעזר בעורמה מדינית ובכוח צבאי
כדי להיאבק בגורמים שהתנגדו לאיחוד _______.
מאבקה הלאומי של גרמניה הסתיים _______ בשנת  .1871גרמניה אוחדה ומלך פרוסיה
היה ל_______ .לאחר האיחוד ניצבו בפני גרמניה אתגרים פנימיים .השלטון הגרמני חשש
מכוחה של המפלגה _______ והטיל ספק בנאמנותם של _______ .השלטון הגרמני אסר
את פעילותה של המפלגה הסוציאליסטית ויצא למאבק בכנסייה הקתולית ,שנודע בכינוי
_______.
מחסן מילים:
אביב העמים; האוסטרית; בהצלחה; קיסר גרמניה; מדינות; הסוציאליסטית; הקתולים; דיאט;
פרוסיה; נפוליאון; גרמניה; מלחמת התרבות; הרומנטי; הפולקלור; האחים גרים

ד .השיבו על השאלה הבאה:
האם תהליך גיבוש הלאומיות הגרמנית הסתיים לאחר איחוד גרמניה? נמקו.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
)כדי להשיב על שאלה זו התייחסו למרכיבים הבאים :קבעו עמדה; נמקו את עמדתכם
באמצעות מידע המבוסס על הנלמד בפרק זה(
עבודה נעימה!

