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 'היסטוריה חלק א
 ה"חורף תשס

  לנבחן  הנחיות
 

 :קרא את ההנחיות הבאות בתשומת לב, תלמיד יקר
 .שעתיים: משך הבחינה. א

 . פרקים4בשאלון זה :  ומפתח הערכהמבנה השאלון. ב

 -  נהתהליכי שינוי באירופה ובעולם היהודי עד מלחמת העולם הראשו: פרק ראשון •
12 X1  = 12נק '. 

 .' נק10X  3 = 30  -  התנועה הציונית:פרק שני •

 לאחר מלחמת העולם, והמזרח התיכוןאירופה ,  מלחמת העולם הראשונה:פרק שלישי •
 .' נקX 9  = 18 2  - הראשונה

 -  ארצות האיסלאם והיהודים בין שתי מלחמות עולם:פרק רביעי •
   40 X 1 = 40נק '.  
 .אין: ותר בשימושחומר עזר מ. ג

 : הוראות מיוחדות. ד

 .עליך לכתוב את כל תשובותיך במחברת הבחינה) 1(

 .אסור להשתמש בטיפקס, כתוב תשובותיך בעט בלבד) 2(

 . בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח)3(
 

 .ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד
 ! בהצלחה

/המשך מעבר לדף                                                                                        /         

 

 מדבקהלהדבקת מקום 
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 .העולם הראשונהתהליכי שינוי באירופה ובעולם היהודי עד מלחמת : פרק ראשון
 

  נקודות12כ "סה, ענה על שאלה אחת בלבד
 
  ,19-התחוללו בסוף המאה ה שינויים בתחום המדע והטכנולוגיה ששניתאר .1

 פוליטיקה, חברה, דמוגרפיה:  מתחומי החיים הבאיםשניים    והסבר כיצד השפיעו על 
 .    חינוך וכלכלה

  ,     19- שינויים בתחום המדע והטכנולוגיה שהתחוללו בסוף המאה השניתאר . 2
 ,דמוגרפיה:  מהתחומים הבאיםבשניים,     והסבר  כיצד  השפיעו  על החברה היהודית

 .מעמד קהילה ומעמד חוקי של היהודים, חינוך,     כלכלה
 
 

 .התנועה הציונית: פרק שני
 

 . נקודות30כ "סה. ענה על שלוש שאלות בלבד
 
 . סיבות לצמיחת התנועה הציוניתשלושהסבר . 3
 : מהתחומים הבאיםבשלושה,הצג והסבר את הישגי היישוב היהודי בארץ ישראל. 4

 .חינוכיות ותרבותיות, ביטחוניות, קמת מסגרות פוליטיות ה,התיישבות
 )בכל תחום שבחרת, להסביר הישג אחדיש (
והסבר שני אמצעים , מה הייתה המטרה הציונית כפי שבאה לידי ביטוי בתוכנית באזל. 5

 .למימושה
  מחילוקי הדעות בנוגע לתפקידשתייםוהסבר  ,  עמדות משותפות לכל הציוניםשתיהצג . 6

 .ועה הציוניתהתנ
לאומיות   קווי שוני בין התנועה הציונית לבין תנועותושלושה קווי דמיון שלושה הצג והסבר . 7

 . 19-במאה ה, אחרות באירופה
 
 

 
לאחר מלחמת העולם , אירופה והמזרח התיכון, מלחמת העולם הראשונה: פרק שלישי
 .הראשונה

 
 . נקודות18כ "סה, ענה על שתי שאלות

 
עשויה הייתה ההצהרה , והסבר כיצד לדעת בריטניה,  הצג את התוכן של הצהרת בלפור. 8

 .לקדם את האינטרסים שלה
ואת המדינות שהשתתפו בכל , ציין את הצדדים היריבים שנלחמו במלחמת העולם הראשונה. 9
 .הסבר שלושה מאפיינים של מלחמה זו ,צד
בתקופת מלחמת העלם , י בארץ ישראלהצג והסבר שלושה קשיים של היישוב היהוד. 10

 .ה הראשונ
 .הצג את עיקרי חוזה ורסאי שנכפה על גרמניה. 11
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 .ארצות האיסלאם והיהודים בין שתי מלחמות עולם: פרק רביעי

 
 . נקודות40כ "סה, )ב-בשאלה שבחרת ענה על סעיפים א ו( ,ענה על שאלה אחת

 
  יונית בארצות האיסלאם בתקופה שבין  הסבר את הגורמים שהשפיעו על התנועה הצ. א.12

 . שתי מלחמות העולם         
   והבא , בין שתי מלחמות העולם,  הצג את דפוסי הפעילות הציונית בארצות האיסלאם.ב

 .דוגמה לפעילות ציונית במדינה שלמדת עליה    
 :םההשפעה שלל התקופה הקולוניאלית על החברה היהודית הייתה ניכרת בכל מקו."13

כגון שינוי , חברתיות ותרבותיות, כלכליות, היא לוותה בשורה ארוכה של תמורות פוליטיות
 ".ועוד תופעות אחרות שהוו מסימני ההיכר של תהליך המודרניזציה... במעמד המשפטי
 )302' עמ, תולדות היהודים בארצות האסלאם(                                                           

 .הסבר את התמורות שחלו בשלושה מהתחומים שמציין ההיסטוריון בקטע שקראת .א
הסבר את  ההבדלים בין דרך השליטה של צרפת בצפון אפריקה לבין דרך השליטה של  .ב

 .בריטניה במזרח התיכון

 
 
 
 
 
 

 בהצלחה                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 


