שם התלמיד/ה ________________ :כיתה ___________ :תאריך_____________ :

דף ינשוף – לסיכום פרק  - 4איטליה
א .תשבץ
1
2

3

4

5

6

7

8

מאוזן
.3
.5
.6
.7
.8

מאונך
איש צבא נועז ומנהיג לאומי
אחת מארצות איטליה בשנים שקדמו
לאיחוד
אירוע מרכזי שפרץ בשנת 1848
ממתנגדי איחוד איטליה
מלך איטליה הראשון

.1
.2
.4

ראש ממשלת פיימונטה-סרדיניה
סרדיניה  -ויטוריו עמנואל השני היה
מלכה של מדינה זו
הוגה דעות ומנהיג לאומי

ב .סמנו את התשובה הנכונה ביותר )תשובה נכונה אחת לכל שאלה(:
 .1אילו גורמים שלטו באיטליה לפני איחודה?
 .aהקיסרות האוסטרית.
 .bהאפיפיור.
 .cמלכים מקומיים.
 .dכל התשובות נכונות.
 .2מהם הגורמים אשר עוררו את הלאומיות באיטליה?
 .aערכי המהפכה הצרפתית.
 .bהתנגדות לשלטון צרפת ,לאחר כיבושי נפוליאון.
 .cפעילותו של ג'יוזפה מציני.
 .dכל התשובות נכונות.
 .3מה הייתה שאיפתם של חברי התנועה הלאומית באיטליה?
 .aלנקום בצרפת על כיבושי נפוליאון.
 .bלשים קץ לפיצול המדיני של ארצות איטליה.
 .cלהמליך את מלך פיימונטה-סרדיניה על מדינות איטליה.
 .dכל התשובות נכונות.
 .4מהם הגורם אשר הפך את קמילו בנצו די כבור לדמות נערצת באיטליה?
 .aפרסום כתבים אשר תרמו לאימוץ הרעיון הלאומי באיטליה.
 .bפיקוד על כוחות לוחמים בשדה הקרב.
 .cנאמנותו למלך פיימונטה-סרדיניה.
 .dיכולתו לנצל את התנאים המשתנים כדי לקדם את יעדי התנועה הלאומית
האיטלקית.
 .5איזה מהגורמים הבאים אינו נחשב לגיבור בעיני חברי התנועה הלאומית האיטלקית?
 .aג'יוזפה מציני.
 .bהאפיפיור.
 .cג'יוזפה גריבלדי.
 .dקמילו בנצו די כבור.

ג .השלימו את המשפטים הבאים )היעזרו במחסן המילים(:
בראשית המאה ה 19-חיו תושבי איטליה בכמה מדינות _______ :מדינות שנשלטו על ידי
הקיסרות _______ ,מדינות עצמאיות ומדינת _______ .חברי התנועה הלאומית
האיטלקית שאפו _______ את מדינות איטליה.
אחת הדמויות הראשונות שפעלו לאיחוד איטליה היה ההוגה _______ .התסיסה הלאומית
הגוברת באיטליה הובילה לכמה התקוממויות לאומיות שונות ,שהבולטת שבהן התרחשה
במהלך אירועי _______ בשנת  .1848אולם ניסיונות האיחוד הראשונים נכשלו לנוכח
התנגדותם של גורמי כוח אחדים :משפחת המלוכה האוסטרית _______ ,והפיצול הפנימי
שהתקיים בקרב חברי התנועה הלאומית האיטלקית.
מינוי _______ לראש ממשלת _______ הוביל לשלב חדש בתולדות המאבק הלאומי .הוא
הצליח לאחד את חברי התנועה הלאומית האיטלקית ונעזר _______ ובכוח צבאי כדי
להיאבק בגורמים שהתנגדו לאיחוד איטליה.
מאבקה הלאומי של איטליה הסתיים _______ בשנת  .1861איטליה _______ ומלך
פיימונטה-סרדיניה הוכרז למלך _______ .לאחר האיחוד ניצבו בפני איטליה קשיים כלכליים
ומתחים חברתיים פנימיים .כדי להתמודד עם קשיים אלה איטליה הקדישה מאמצים לגיבוש
ולחיזוק רגש _______ האיטלקי.
מחסן מילים:
האוסטרית; הלאומיות; לאחד; ג'יוזפה מציני;אוחדה; אביב העמים; נפרדות; האפיפיור;
הכנסייה; קמילו בנצו די כבור; פיימונטה-סרדיניה; איטליה; בעורמה מדינית; בהצלחה

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

