
כתוב במחברת הבחינה בלבד. רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.

כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשע"ט, 2019 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

022272 מספר השאלון:   

  

היסטוריה
לעולים חדשים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה פרק אחד ובו ארבע שאלות. ב. 

ענה על שתי שאלות.

       )50#2(    סה"כ    —   100 נקודות

חומר עזר מותר בשימוש:   מילון עברי-לועזי / לועזי-עברי. ג. 
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

השאלות
המשטר הטוטליטרי, הנאציזם,

מלחמת העולם השנייה והשואה

ענה על שתיים מן השאלות 4-1 )לכל שאלה — 50 נקודות(.

תגובות על מדיניות הנאצים בשנים 1938-1933  .1
מה הייתה מדיניות הפיוס? א. 

הצג שתי סיבות למדיניות זו, ותאר כיצד היא באה לידי ביטוי באחד מן האירועים שהתרחשו בשנים 1938-1933.   

)25 נקודות(

הצג שתי תגובות של היהודים בגרמניה על המדיניות שנקטו הנאצים נגדם בשנים 1938-1933.  ב. 

 הסבר תגובה אחת של מדינות בעולם על המדיניות שנקטו הנאצים נגד היהודים בתקופה זו.

)25 נקודות(

גרמניה מניצחון לתבוסה  .2
מהו הסכם ריבנטרופ־מולוטוב )1939(? א. 

הסבר כיצד עזר הסכם זה לגרמניה בתחילת מלחמת העולם השנייה, והצג גורם נוסף שעזר לגרמניה בתחילת   

המלחמה.         )30 נקודות(

בחר באחד מן האירועים האלה: ב. 

פלישת גרמניה לברית המועצות )יוני 1941(  —

הצטרפות ארצות הברית למלחמה )דצמבר 1941(  —

הסבר את השפעת האירוע שבחרת על המשך המלחמה.       

)20 נקודות(

מדיניות הנאצים כלפי היהודים במהלך המלחמה  .3
תאר את היחס של הנאצים אל היהודים בפולין לפני העברתם לגטאות. בתשובתך הבא שלוש דוגמאות.   א. 

 הסבר גורם אחד ליחס זה.

)25 נקודות(

הצג שני נושאים שהועלו בוועידת ואנזה )ינואר 1942(. ב. 

הסבר כיצד באה לידי ביטוי בוועידה זו ההְחָרָפה ]הרעה[ במדיניות של הנאצים כלפי היהודים.         )25 נקודות(  

המאבק של היהודים בנאצים  .4
תאר שתי פעולות של היישוב היהודי בארץ־ישראל למען יהודי אירופה בתקופת השֹואה.         )20 נקודות( א. 

הסבר את המטרות ואת הקשיים של היהודים שהצטרפו לפרטיזנים ואת המטרות ואת הקשיים של לוחמים  ב. 

יהודים שהצטרפו לצבאות בעלות הברית.         )30 נקודות( 


