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 היסטוריה

 לעולים חדשים

 

 הוראות לנבחן

 

 .שעה וחצי:   משך הבחינה א.

 

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

  שאלות. שתיעל עליך לענות            

             (2 X 50  )       נקודות   100   -סך הכול 

 

 עברי-לועזי / לועזי  -מילון עברי:   חומר עזר מותר בשימוש ג.

     

 :   אין.הוראות מיוחדות ד. 

 

 

 

 

                                                                       טיוטה.המשמש , רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד במחברת הבחינה בלבדכתוב 
 כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

 

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

 בהצלחה!                                                           

 

 /בעמוד הבאהמשך /
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 השאלות

 ,המשטר הטוטליטרי, הנאציזם

 מלחמת העולם השנייה והשואה

 

 נקודות( . 50)לכל שאלה   4 -1מן השאלות   שתייםענה על 

 

 .1938- 1933בשנים ופייסנות המערב מדיניות החוץ של גרמניה  .1

                                                     .    1938 -1933שלה בין השנים  במדיניות החוץהנאצית מטרות של גרמניה  שתי סברה .א

 נקודות( 30)                         כדי לקדם מטרות אלה .        צעדים שנקטה גרמניה בשנים אלה  שני הצג

 )נקודות 20)                      .      30-וס של בריטניה ו/או צרפת בשנות הסיבות למדיניות הפי שתיהסבר  .ב

 

 רעיון "הסדר החדש" ומימושו . .2

                                                                      . שרצו הנאצים להגשים באירופה הצג את רעיון "הסדר החדש" .א

 נקודות( 03)            מלחמה כדי לקדם את "הסדר החדש".שנה הראשונה לשל הנאצים באחד תאר צעד 

 נקודות( 02)                      נושאים שעלו בה. שניתאר ( ? 1942וועידת ואנזה )בכינוס  מטרותשתי  הצג .ב

 

 העולמית התרחבות המלחמה  .3

.                                                                                1941ביוני  המועצות–סיבות לפלישה של גרמניה לברית שתי הצג .א

  נקודות( 25)                    מצעד זה.                                        הסבר מדוע הופתעה ברית המועצות 

                                                                                                                                      למלחמה. החשיבות הצטרפות ת למלחמת העולם השנייה? הסבר את־הברי מדוע הצטרפה ארצות .ב

 נקודות( 25)                          .                                                                                                 

 1945 -1941בשנים  למדיניות הנאצית כלפי היהודיםתגובות  .4

ביצוע "הפיתרון הסופי", ליהודים בזמן  עזרה מתן בשאלתשל הכנסייה או הצלב האדום  ה שלעמדההצג את  .א

 נקודות( 26)                                                                      י שיקולים שהשפיעו על עמדה זו.  שנהסבר 

 נקודות( 24.   )ושי ייחודי של הפרטיזנים היהודיםמטרות של יהודים שהצטרפו לפרטיזנים והצג ק שתיהסבר  .ב

 

 ה  ב  ה  צ  ל  ח                                                                


