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 מלחמת העולם השנייה והשואה -פרק ראשון

 :3-1מן השאלות  אחת ענה על 

 אידיאולוגיה ומעשה  -נאציזם .1

 לפניך קטע מן הספר "מאבקי" )"מיין קאמפף"( מאת אדולף היטלר.  .א

גדלה ]הקיסרות האוסטרו הונגרית[  מן המדינה ההבסבורגית    [ הרתיעה שלי]סלידתי  "  

רב   ערב  ליום,  פולנים  [תערובת]מיום  צ'כים,  סרבים   ,שכזה:  ּרותנים,  הונגרים, 

 .אויב המין האנושי, נמצא בכל מקום ובכל זמן  —וקרואטים ותמיד החיידק היהודי  

כך שנאתי יותר את הערב רב המבחיל הזה של    [וינה]ככל שגרתי יותר זמן בעיר הזו  

היהודי שואף   [...]עמים זרים, שתקעו יתד על הקרקע הטהורה של התרבות הגרמנית. 

להרוס את היסודות הגזעיים של העם שאותו החליט לשעבד, הוא מנסה מזה זמן מה  

 " .להרוס את האינטליגנצייה הלאומית וכך מאלץ את העמים להיות לו לעבדים

בקטע  מן העקרונות של האידיאולוגיה הנאצית בא לידי ביטוי    אחדכיצד    הסבר -

 המקור.

מקור אחר המבטא את העיקרון שכתבת עליו, והסבר כיצד    מספר הלימודבחר   -

דוגמאות מן    שתי עיקרון זה בא לידי ביטוי במקור שבחרת. בסס את תשובתך על  

 .המקור

בתקופה שעד הקמת    פוליןיהודים בבין המדיניות של הנאצים כלפי ה  אחד הצג הבדל    - .ב

בתקופה שעד פרוץ המלחמה.   גרמניההגטאות, ובין המדיניות שלהם כלפי היהודים ב

 .להבדל זה  אחתהסבר סיבה 

  שנימדוע ריכוז היהודים בגטאות היה נקודת מפנה בחיי היהודים בפולין? הבא   -

 הסברים. 

 מלחמת העולם השנייה ו"הסדר החדש"  .2

שנקט   שניהצג    - .א רעיון  צעדים  לקידום  המלחמה  של  הראשונות  בשנתיים  הנאצים  ו 

 .מן הצעדים שהצגת קידם רעיון זה כל אחדוהסבר כיצד  ,"הסדר החדש" באירופה

והסבר כיצד הוא מבטא את מימוש רעיון "הסדר החדש"    מספר הלימודבחר מקור   -

 בשנתיים האחרונות של המלחמה. 

 (. 1943פברואר  -1942הסבר את החשיבות של המערכה על סטלינגרד )אוגוסט  – .ב



זו באה לידי ביטוי בקריקטורה שלפניך, שפורסמה בעיתון   - הסבר כיצד חשיבות 

על   תשובתך  את  בסס  סטלינגרד.  על  המערכה  בעת  מן    שתיאמריקני  דוגמאות 

 הקריקטורה. 

   

 דרכי התנגדות של היהודים בגטו לנאצים  .3

מקור  היהודי .א בחר  שונות.  בדרכים  הנאצים  של  למדיניות  התנגדו  בגטאות  מספר ם 

מדרכי התנהגות אלה והסבר כיצד ההתנגדות לנאצים באה   אחתהמבטא את    הלימוד

 )אין להתייחס למרידות בגטאות.  לידי ביטוי במקור שבחרת.

 . 1943לפניך כרוז של ה"ארגון היהודי הלוחם" שפורסם בגטו ורשה בינואר  .ב

 

   



 בגטאות התנהל ויכוח בנוגע ליציאה למרד. 

 , הצג שניים מן הטיעונים של המתנגדים למרד.מה שלמדת על פי  -

 , הסבר את התגובות של חברי אי"ל לטיעונים של המתנגדים למרד.הכרוזעל פי  -

 בחלק 

 לאומיות וציונות  -שניפרק 

 . 4-6אם בחרת בפרק זה ענה על אחת מן השאלות 

 הגורמים ללאומיות, העיר העברית  -מקור .4

הסבר את ההשפעה של תהליך התיעוש והעיור על צמיחת הלאומיות באירופה במאה  .א

 . 19ה

 כרונותיו של עקיבא אריה וייס, ממייסדי העיר תל אביב. ילפניך קטע מז  .ב

 

ביטוי   - לידי  כיצד באה  העיר תל אביב לביסוס    בקטעהסבר  התרומה של הקמת 

 .מן הקטעדוגמאות   שתיבסס את תשובתך על  .שראלהתנועה הציונית בארץ־י

, הצג את המאפיינים של צורת התיישבות נוספת שנוסדה בארץ־ מה שלמדתעל פי   -

 .ישראל בתקופה זו

 מטרות ומאמצים -התנועות הלאומיות .5

ה .א במאה  באירופה  הלאומיות  התנועות  של  המטרות  את  ו19הצג  מדפוסי    שניים, 

 הפעילות שלהן. 

 הצג את תכנית בזל: מטרה ומאמצים  – .ב

לקידום מטרות    לדעתך מן המאמצים שהצגת, שהיה המשמעותי ביותר    אחד בחר ב -

 הציונות. 

 גורמים מסייעים  -התנועות הלאומיות .6

 . מן הגורמים שסייעו למימוש היעדים של התנועות הלאומיות באירופה שנייםהסבר  .א

 .ים של בריטניה בפרסום הצהרת בלפורמן האינטרסשניים הסבר  .ב

 הצג את עיקרי התוכן של הצהרת בלפור, והסבר כיצד היא סייעה לתנועה הציונית  .ג



 המאבק על הקמת מדינת ישראל -שלישיפרק 

 העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם -מקור .7

 לפניך קטע מן הספר "ארץ ישראל במאה העשרים" שכתבו מרדכי נאור ודן גלעדי.  .א

 

 

 , הסבר את השיקולים של בריטניה להעביר את שאלת ארץ־ישראל לאו"ם.הקטעעל פי  

 מן האירועים שהשפיעו על שיקולים אלה.  שנייםהצג 

שתי  ?הבא    1947מדוע תמכה ארצות הברית בהצעת החלוקה באו"ם בכ"ט בנובמבר    - .ב

 סיבות. 

 הצג את תגובת היהודים ואת תגובת הערבים בארץ־ישראל על החלטה זו.  -

 ( 1947-1945המאבק של הישוב היהודי בבריטים ) .8

מדוע שינתה הנהגת היישוב היהודי את מדיניותה כלפי בריטניה לאחר סיום מלחמת - .א

 סיבות.  שתיהבא   העולם השנייה?

 לשינוי זה.   אחתהבא סיבה   -

כל  של    אחדהסבר על מה הייתה המחלוקת בין ההגנה ובין האצ"ל והלח"י, והצג טיעון   .ב

 במחלוקת זו. יםמן הצדד אחד

 מלחמת העצמאות .9

בנובמבר    30)של מלחמת העצמאות    בשלב הראשוןהצג את הקשיים של היישוב היהודי   .א

הסבר כיצד אחד מן הקשיים שהצגת בא לידי ביטוי באירוע .  .(  1948במאי    14  —   1947

 שהתרחש בשלב זה. 

ישראל    וחיסרון אחד    יתרוןהסבר   .ב למדינת  שהיו  השניאחד  מלחמת   בשלב  של 

 אחד שהיו לצבאות ערב בשלב זה של המלחמה.   וחיסרוןאחד  יתרון הסבר  העצמאות.

 

 

 

 



 סוגיות נבחרות בתולדות מדינת ישראל  -פרק רביעי

 גורל היהודים בארצות האסלאם  -מקור .10

לאחר ההכרזה    לפניך קטע מנאום של מלך מרוקו, מוחמד החמישי, לבני עמו כמה ימים .א

 על הקמת מדינת ישראל. 

 

 

פי   - בין  מה שלמדתעל  היחסים  על  של מלחמת העצמאות  הייתה ההשפעה  , מה 

 בארצות האסלאם?  היהודים ובין המוסלמים

  שתי שלפניך. בסס את תשובתך על    בקטע הסבר כיצד השפעה זו באה לידי ביטוי   -

 דוגמאות מן הקטע. 

הגורמים    שנייםהסבר   .ב העצמאותמלבד  ) מן  היהודים   (מלחמת  מצב  על  שהשפיעו 

 . 20משנות הארבעים עד סוף שנות השישים של המאה ה־ בארצות האסלאם

 העלייה בעשור הראשון למדינה  .11

של   .א והשישים  בשנות החמישים  ישראל  למדינת  הגדולה  לעלייה  הגורמים  הסבר את 

 . 20המאה ה־

העלייה הגדולה. היו שטענו כי  בעשור הראשון למדינת ישראל התנהל ויכוח בשאלת   .ב

פתוחה לכול. אחרים טענו כי הכרחי להגביל את העלייה    יש לאפשר עלייה חופשית,

מבוקרת   עלייה  אותה.   .(סלקטיבית) ולהנהיג  ונמק  זה,  בעניין  עמדתך  את  הצג 

 עובדות היסטוריות.  שתיבתשובתך התבסס על 

 ( 1967מלחמת ששת הימים ) .12

גורמים שנבעו מן ההתנהלות    שנילחמת ששת הימים:  הסבר את הגורמים שהובילו למ .א

 גורמים שנבעו מן ההתנהלות של מדינת ישראל.  ושני   של מדינות ערב,



הצג את השינוי שחל בתחושות של החברה הישראלית עם תום המלחמה. הסבר את   .ב

מדינת ישראל בתחום המדיני, ואת השפעות המלחמה על   ההשפעות של המלחמה על

 מדינות ערב. על אוהפלסטינים  

 ( 1973מלחמת יום הכיפורים )  .13

 1973הסבר מה הניע את סוריה ומצרים לתקוף את ישראל באוקטובר  .א

 סיבות.  שתי מדוע הופתעה מדינת ישראל בפרוץ מלחמת יום הכיפורים? הבא  - .ב

פרוץ   - עם  אחת  השפעה  ישראל:  מדינת  על  זו  הפתעה  של  השפעות  שתי  הסבר 

 סיומה.לאחר  המלחמה והשפעה אחת

 


