
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  לאומיות – Iחלק 

  קטעי מקור – פרק ראשון

הטיעונים שמציג המורה הם: הילד מגיע ממחוז רב תהילה ואחד מהיפים   א.  .1

באיטליה אשר חיים בו אזרחים נאמנים, בני המחוז נלחמו בגבורה לעצמאות 

  מחוזם, כולנו איטלקים ואין צורך להבדיל בין מחוזות שונים.

הם: הרצון לעצמאות, הפולקלור, תופעה  ות באירופההמאפיינים ללאומי  ב.  

  תרבותית.-חברתית

"נאלצו בני ארצנו להילחם בקרבות  לרצון לעצמאות:בקטע ניתן למצוא אזכורים 

  תרבותית.-רבים במשך חמישים שנה" וכן לתופעה חברתית

  

 ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי" התוכן של הצהרת בלפור:  א.  .2

במיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו,  לעם היהודי בארץ ישראל, ותשתדל

בזכויות האזרחיות והדתיות של  בתנאי ברור שלא ייעשה שום דבר העלול לפגוע

של יהודים בכל ארץ  עדות לא יהודיות בארץ ישראל או בזכויות ובמעמד המדיני

  ."אחרת

להעניק ליהודים מסמך חתום ההצהרה היא בעלת חשיבות כדי  חשיבות ההצהרה:    

  שיאפשר להם לדרוש מחויבות להקמת הבית הלאומי מבריטניה.

המתנגדים להצהרה מפרסמים פרסומים שונים לרבות חוברות ובהן ישנם נאומים   ב.  

  של מתבוללים, אותן הם מפיצים ברבים.

בקרב היהודים המשולבים היו בעלי מעמד שחששו שהצהרה זו תביא לפגיעה     

  ותיהם במדינות מושבם.בזכוי

  

  ',אבהיסטוריה פתרון בחינת הבגרות 

  022115סמל שאלון  א"עתש קיץ 

  עידו גילןנכתב על ידי הפתרון 
 מצוות מורי הרשת
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  פרק שני

כיבושי נפוליאון, תנועת ההשכלה,  גורמים לצמיחת התנועות הלאומיות באירופה:  א.  .3

  התנועה הרומנטית, המהפכה הצרפתית והאמריקאית.

  מנהיגות משכילה, התנועות נושאות אופי חילוני. שתי נקודות דמיון:  ב.  

ה הציונית, חוסר אחידות בתוך העם היעדר טריטוריה לתנוע שתי נקודות שוני:    

  היהודי.

  

לקחו חלק בעיצוב דעת הקהל היהודית לתמיכה  – עיתונות דפוסי פעילות ציונית:  א.  .4

  ולהשתתפות בפעילות התנועה הציונית.

טיפחו את הזהות הלאומית בקרב בני הנוער והכשירו אותם  – תנועות נוער    

  לקראת עלייה לארץ ישראל.

קושי  –קושי בהתאקלמות לחקלאות ולעבודת כפיים  של העולים: שני קשיים  ב.  

  להסתגל לעבודה בתנאי מזג האוויר ולעבודת חקלאות שהייתה זרה להם.

השמירה במושבות הייתה נתונה לבדואים וצ'רקסים ששיתפו  –קשיים בטחונים     

  פעולה עם חבורות השודדים הערביות.

ד: רצה להראות שיהודים הם יצרנים, הברון רוטשיל –איש שסייע להתיישבות     

  היה מעוניין לעזור ליהודים שעלו מרוסיה.

מפעולותיו: רכישת קרקעות, תמיכה במושבות הקיימות, סיוע סוציאלי, הקמת     

  מפעלים.

  

  IIחלק 

  ממדינת מקדש לעם הספר –פרק שלישי 

  ומסחר. ביטויים לשילוב התרבויות: פולחן המלך, פילוסופיה ומדעים, כלכלה  א.  .5

פולחני אלים ובניית  –התחום הדתי  השפעות ההלניזם על החברה היהודית:  ב.  

 –שינוי שמות ולמידת השפה, התחום הספרותי  –מקדשים, התחום הלשוני 

  "תרגום השבעים".

  החסידים רצו להחזיר את שלטון התורה והתנגדו לכל סממן והשפעה הלניסטים.    

  



  

 

לימוד תורה, קיום ברית מילה,  –אסרו על היהודים נ פירוט גזרות אנטיוכוס:  א.  .6

: אופיו ההפכפך של המלך, רצון להפיץ ההסברים לגזירותשמירת שבתות וחגים. 

  את התרבות ההלניסטית, פעילותו של מנלאוס, דיכוי התסיסות בירושלים.

  קיום הגזרות, מרד אקטיבי, מרד פסיבי. שלוש תגובות של יהודים לגזירות:  ב.  

  

מיליון ומאה אלף יהודים נהרגו וחלקם נמכרו  השפעת תוצאות המרד ברומאים:  א.  .7

לעבדות, הפקעת אדמות מיהודים, תשלום מיסים כבדים מיהודים (גולגולת, שתי 

  הדרכמות), חורבן בית המקדש.

תקנות חדשות "זכר לחורבן", בית הכנסת, לימוד  נן בן זכאי:חפעולותיו של רבן יו  ב.  

  התורה והתפילה.

  

  ערים וקהילות בימי הביניים – פרק רביעי

  בגדד –עיר מדגימה 

מעמד מיוחד הנקרא בני חסות.  מעמדם המשפטי של היהודים בעיר המוסלמית:  א.  .8

  לא הוענקו להם זכויות יתר. –חסרון נהנו מהגנה ומחופש פולחן,  –יתרון 

נהנו  –יתרון  מעמד משפטי מיוחד. מעמדם המשפטי של היהודים בעיר הנוצרית:  ב.  

  אפליה לרעה: שלילת זכויות. –חסרון  מזכויות יתר,

  

הפעילות המתוארת בקטע מצביעה על מפעל תרגום ענק שהוקם על ידי החליף.   א.  .9

  .בבית החוכמהומדענים יווניים  פילוסופיםעסקו בו בתרגום כתבים של 

ת התרבות גורם נוסף שסייע הם הווזירים מבית השושלת הבויהית, שקידמו א    

  והמדע.

כמו זו של  –ספרות פילוסופית שתי השפעות של פריחת התרבות על היהודים:   ב.  

תרגום התנ"ך יהודים רבים קראו וכתבו בשפה הערבית ( רבי סעדיה גאון.

  לערבית).

  



  

 

ראשי ישיבות שכיהנו לצידו של ראש הגולה כמנהיגי הקהילה  תפקידי הגאונים:  א.  .10

  יות אכיפה, אחראים על מינוי דיינים.היהודית, בעלי סמכו

הגאונים שמרו על קשר בין הישיבות בבבל לשאר הקהילות היהודיות בארצות     

האסלאם: לימדו תורה בקהילותיהם ושמרו על קשר בין הקהילות, ערכו דיוני 

  חכמים, בנו מבנה היררכי עם הנהגה מרכזית שהעניקה לקהילה מסמכויותיה.

מנהיג יהודי בבל, ישב בבגדאד. סמכויות כמו מינוי  –יו תפקיד ראש הגולה:  ב.  

  דיינים, גביית מיסים בקהילה היהודית, סמכויות אכיפה על ידי ענישה.

אפיריון מוזהב, בגדי פאר. השלטון  –מעמדו בעיני הקהילה היה כשל מלך     

  המוסלמי ראה בו את מנהיג היהודים.

  

  פראג –עיר מדגימה 

ל היהודים בעיר המוסלמית: מעמד מיוחד הנקרא בני חסות. מעמדם המשפטי ש  א.  .11

  לא הוענקו להם זכויות יתר. – חסרון נהנו מהגנה ומחופש פולחן, –יתרון 

נהנו  –יתרון  מעמד משפטי מיוחד. מעמדם המשפטי של היהודים בעיר הנוצרית:  ב.  

  אפליה לרעה: שלילת זכויות. –חסרון מזכויות יתר, 

  

גילדה: רק לחברי הגילדה הותר להתפרנס בעיר ממשלח ידם, לכל גילדה מאפייני ה  א.  .12

  היה סמל משלה וקדוש נוצרי שמגן עליה, עזרה הדדית לקבוצות חלשות.

היא הוגדרה כהתאגדות כנסייתית של  –האוניברסיטה התנהלה כמו גילדה     

  מורים, היא שמרה על ערבות הדדית והייתה בעלת מעמד אוטונומי.

יהודית בפראג: בית דפוס עברי, יצירה יהודית -ים של פעילות תרבותיתביטוי  ב.  

ייחודית של אומנות הקשורה לפעילות דתית, בית המלאכה של משפחת 

  פרלשטיקר.

בזכות האווירה הנוחה כלפי היהודים מצד השליטים, יהודים רבים היגרו לעיר     

  מארצות אחרות ויהודים החלו לעסוק באומנויות שונות.

הודים, שהושפעו מההתעוררות המדעית יצרו קשר עם מדענים מרכזיים כמו הי    

  יוהנס קפלר.

  



  

 

עיכוב תפילה, איסור פוליגמיה, איסור על הבעל לגרש את  שתי תקנות של הקהל:  א.  .13

  אשתו ללא הסכמתה, חרם היישוב.

עם שקיעתה של בבל כמרכז הנהגה רוחני החל לעלות כוחה של הקהל. כמו כן,     

ה להתקיים תלות גוברת והולכת בכתב הפריבילגיות שניתן ליהודים ושהסדיר החל

  את ענייניהם בתחומים שונים.

פעולותיו של הקיסר וצלאב  שני ביטויים למתיחות בין היהודים לנוצרים בפראג:  ב.  

  שמיטת חובות הנוצרים ליהודים, עלילות דם. –הרביעי 

  פרדיננד הראשון. גירוש על ידי המלך –גירוש יהודי פראג     


