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 iמתוכם 2נושאים וכל נבחן עונה על  8עים י בבחינה מופ

 

 

רשימת נושאי  
הלימוד על פי  

מיקוד 
  אוגוסט

מה ירד במיקוד 
  הנוסף לקראת הקיץ

  על מה תהיה הבחינה בקיץ -מה נשאר 

הפעילות 
הציונית 
בארצות 

 האסלאם  

יהודי עירק בתקופת  א' 2
מלחמת העולם השנייה 
והקשרים בין יהודי עירק 

 לישוב היהודי בא"י. 
 מצרים   –א'  5

 ד(; לוב, צפון אפריקה-סקירה כללית; עירק )ב

מפגש תרבויות 
בין יהדות 

 לאסלאם 

 6, 5, ,3 ,2מבוא, פרקים  בין אסלאם ליהדות  – 1

קהילת יהודי 
 קרקוב 

המדיניות הנאצית כלפי יהודי קרקוב, גטו קרקוב  חיסול גטו קרקוב –ד' 5 
עד תחילת ביצוע הפתרון הסופי, גטו קרקוב 

 בתקופת הפתרון הסופי, המאבק המחתרתי. 

מלחמת 
 העצמאות 

ירושלים במלחמת  –ב' 7
 העצמאות 

מבוא, המלחמה בין היישוב היהודי לערביי א"י, 
ההכרזה על הקמת המדינה, המלחמה בין צה"ל 

יית הפליטים עלבין צבאות מדינות ערב, ב
 הפלסטינים 

אל מול עולם 
לבטים  –חדש 

ומגמות בעידן 
 האמנציפציה 

)התמורות הקדמה ומבוא 
ביחס החברה האירופאית 

  אל היהודים(

 6, 4- 1פרקים 

מאבק השחורים  – ' ג 4 תולדות ארה"ב 
 למען שוויון זכויות 

עקרונות יסוד של הדמוקרטיה האמריקנית,  
הדמוקרטיה האמריקנית במבחן הזמן  )סעיפים 

ג - הקפיטליזם האמריקני )סעיפים בב בלבד(, -א
 ב בלבד(. -בלבד(, ארה"ב כמעצמת על )סעיפים א

מחברה פאודלית   -  4פרק  יפן המודרנית 
 למדינה ריכוזית 

יפן וסיפוח טייוואן,  –, מלחמת סין 3 –  2פרקים 
יפן השנייה )למעט  –, מלחמת סין 16-  14פרקים 

 (יפן בצל המלחמה הקרה

המאבק בין צ'אנג ג'    –ב'    3 סין המודרנית 
שק ובין הסובייט  איק

הקומוניסטי והמסע 
  הארוך

בעיות הפנים והחוץ של הקיסרות הסינית 
ונפילתה, ראשית הרפובליקה הסינית והמהלכים 

ב בלבד(, בניית משטר, -לאיחודה של סין )א
ד -כלכלה וחברה בסין הקומוניסטית  )סעיפים ב

 20-בלבד(, סין ברבע האחרון של המאה ה
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מבנה המבחן בעת  רשימת נושאי הלימוד
  שגרה

שינויי 
למועד 

  קיץ

קובץ שאלות 
מבחינות הבגרות 

 )לא חובה(

 

הפעילות הציונית  .1
 בארצות האסלאם 

מפגש בי תרבויות  .2
 יהדות ואסלאם 

קהילות יהודי  .3
 קרקוב 

 מלחמת העצמאות   .4

 -אל מול עולם חדש .5
לבטים ומגמות 

 בעידן האמנציפציה

 תולדות ארה"ב .6

 יפן המודרנית  .7

 סין המודרנית  .8

על הנבחן לענות על 
-נושאים מתוך ה 2
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 בכל נושא: 
שאלה גדולה אחת 

 2מתוך 
שאלה אחת קטנה 

 2מתוך 

  למאגר השאלונים    י!  ואין שינ
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