
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 תש"ף, 2020 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(   סך הכול   —   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(.

עליית הנאצים לשלטון ומדיניות החוץ של גרמניה  .1
הסבר כיצד השפיע המצב הכלכלי בגרמניה על עליית הנאצים לשלטון, וכיצד השפיע המצב הפוליטי בגרמניה   א. 

על עליית הנאצים לשלטון.      )20 נקודות(

הצג שלושה צעדים שנקטו הנאצים בתחום מדיניות החוץ כדי להכין את גרמניה למלחמה.  — ב. 

הסבר כיצד אחד מן הצעדים שהצגת סייע להצלחת גרמניה בתחילת מלחמת העולם השנייה.  —

)30 נקודות(

מדיניות הפיוס, ועידת אוויאן  .2
מהי מדיניות הפיוס? הסבר שתי סיבות למדיניות זו.         )25 נקודות( א. 

מדוע כונסה ועידת אוויאן )1938(?  — ב. 

הצג שני טיעונים של המדינות שהשתתפו בוועידה זו, והסבר כיצד טיעונים אלה משקפים את היחס של   —

העולם למדיניּות הנאצים כלפי היהודים בגרמניה בתקופה זו.

)25 נקודות(

"הסדר החדש"  .3
הסבר מהו "הסדר החדש" שהנאצים רצו להגשים באירופה, והצג שניים מן הצעדים שנקטו הנאצים להגשמתו  א. 

בזמן המלחמה )בסעיף זה אין לכתוב על הצעדים נגד היהודים(.      )25 נקודות(

מדוע עם פלישת הנאצים לפולין הם נקטו צעדים קשים במיוחד נגד היהודים שחיו בה? הבא סיבה אחת.  ב. 

הצג שתי דוגמאות מתחומים שונים לצעדים אלה.         )25 נקודות(

"הפתרון הסופי" ותגובות על גורל היהודים  .4
מדוע כונסה ועידת ואנזה )1942(?  — א. 

הסבר כיצד הטוטליות של הפתרון הסופי באה לידי ביטוי בוועידה זו. בתשובתך הבא שתי דוגמאות.           —  

)25 נקודות(

תאר ניסיון אחד של היישוב היהודי בארץ־ישראל לעזור ליהודי אירופה בתקופת השואה.  — ב. 

הסבר את העמדה של אחת מבעלֹות הברית בנוגע להצלת יהודים בזמן "הפתרון הסופי", והצג שני גורמים   —

שהשפיעו על עמדה זו.

)25 נקודות(   


