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 2020קיץ   -שכבה י'  –עבודה לקיץ 

 לאומיות בישראל  ובעמים  -עוסקת בנושא העבודה 

 עליכם לענות על כל השאלות בעבודה

 והיא תהווה מרכיב בציון שליש א'. א"פהראשון לשנת הלימודים תששיעור את העבודה יש להגיש ב 

  לכל החומר הנלמד בהיסטוריה בכיתה י'. בחינה מסכמת,יערך ת ,השני לשנת הלימודיםבמהלך השבוע 

 -שאלות 

 19-הלאומיות המודרנית במאה ה  - 1שאלה 

                                                                              - 1886"הלב " שפורסם לראשונה בשנת לפניך קטע מתוך הספר א.    
  -השאלות שאחריו קרא את הקטע , וענה על 

 
היום מצטרף  .ר לנו : עליכם לשמוח"אתמול נכנס המנהל לכיתה עם תלמיד חדש , המורה לקח את ידו ואמ

בדרום מדינתנו .הוא נולד המחוז רב תהילה , שממנו לכיתתנו איטלקי קטן שנולד במחוז קלבריה הנמצא 
כולם  –יצאו בעבר איטלקים מפורסמים רבים , ושממנו באים לנו כיום עובדים חרוצים וחיילים אמיצים 

מוכנים לשרת בלב שלם את מולדתנו , את איטליה .זהו אחד המחוזות היפים ביותר בארצנו , יש בו יערות 
במשך דורות היה המחוז הזה משועבד לשליטים זרים , ועם איחודה של איטליה     גדולים והרים גבוהים .

שבה גם קלבריה להיות חלק מארצנו . אני בטוח שתוכיחו לתלמיד החדש שכל ילד איטלקי נמצא תמיד בין 
אחים , אם הוא לומד בבית ספר כלשהוא באיטליה , יהיה המחוז שבו נולד רחוק מן המקום שבו הוא נמצא 

זכרו היטב את מה שאומר לכם : כדי שנער מקלבריה ירגיש כמו בבית כאן בטורינו , כדי  ככל שיהיה. ויעכש
 50שנער מטורינו ירגיש כמו בבית בקלבריה , נאלצו בני ארצנו להילחם בקרבות רבים עקובים מדם במשך 

ר הזה או יעליב אותו , אלף איטלקים נפלו בהם .עליכם לכבד ולאהוב זה את זה . מי שיפגע בנע 50-שנה , ו
 משום שלא נולד כאן במחוז שלנו  ,לא תהייה לו עוד זכות להביט בדגל שלנו " 

 ( 12-14, עמודים 1958)מעובד על פי א' דה אמיצ'ס, הלב , כתר                                                                        
 
 

 ?טיעונים מעלה המורה כדי לשכנע את תלמידיו לשלב את התלמיד החדש בכיתה אילו  א.
ממאפייני הלאומיות באירופה שלמדת , והסבר כיצד אחד מהמאפיינים האלה בא לידי ביטוי בטיעוני  3הצג       

 .המורה בקטע
 

    הפוליטי, חברתי,  בתחום 19-המודרנית במאה ה תופעת הלאומיותשינויים מרכזיים של שלושה הסבר  .ב
 תרבותי והסבר כיצד מאפייני הלאומיות המודרנית משמשים גורם מלכד בחברה.    

 

 הגורמים ללאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות  –מקור    -  2שאלה

 קרא את קטע המקור שלפניך וענה על השאלה שאחריו:
 

של הלאום לממש את אחדותו ועצמאותו כדי "הלאומיות האירופאית המודרנית שבאה לידי ביטוי בשאיפה 
.התנועות הלאומיות המודרניות צמחו בעיקר בגלל 19-להבדיל אותו מקבוצות אחרות , היא תוצר של המאה ה

, והופצו ע"י 19-שילוב כמה גורמים :התסיסה שעוררו רעיונות חדשים שנולדו באירופה בשנים שקדמו למאה ה
ות , הלחץ שנוצר בגלל הגידול חסר התקדים של האוכלוסייה והתפתחות כלי האגודות והמפלגות המהפכניות השונ

התחבורה והתעשייה ששינתה את נקודת ההשקפה של החברה .ההשפעה של כל אחד מהגורמים הללו הייתה שונה 
 בכל אחת מהמדינות

 (114,216-217נפוליאון , כרך א , זמורה ביתן , עמוד )תומסון, אירופה מאז                                                              
 

כל הסבר את התרומה של ו , על פי הקטע 19-הצג את הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות באירופה במאה ה א.
 אחד מהגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות 

 

אחד שהתעורר במהלך . הצג קושי  19-הסבר את מטרת המאבק של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה ב.
 המאבק של  אחת  מהתנועות שלמדת עליהן .

 

 התנועות התגבשות על המנהיג אופי השפיע כיצד והסבר הלאומיות התנועות של המנהיגים את אפיין מה ציין ג.
 באירופה הלאומיות
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 התנועות הלאומיות באירופה    -  3שאלה 

                                        את מטרת המאבק הלאומי של תנועה זו,  הצגעליה למדת ו אחתבתנועה לאומית  א. בחר
 שהתעוררו במהלכו. שני קשייםאת השלבים העיקריים במאבק, והצג    תאר     

 
 גורמים שסייעו לתנועה זו במאבקה. שניאת תוצאות המאבק הלאומי והסבר הצג ב. 

  של הרצל "מדינת היהודיםהספר "צמיחת התנועה הלאומית היהודית ו  - 4שאלה 

 . 19-המאה הית )ציונית( במחצית השנייה של גורמים לצמיחת התנועה הלאומית היהוד שלושהא. הסבר 

 " . פ"י הרצל בחיבורו "מדינת היהודיםתרון לבעיית היהודים עב. הצג את הדרכים להגשמת הפ

 בריטניה והצעת אוגנדהשיחות הרצל עם   - 5שאלה 

  א. מדוע פנה הרצל אל גרמניה תורכיה ובריטניה, הצג את הנימוקים אותם מעלה הרצל בפניהם ומה    
 הבריטים להרצל הציעו   

 
   נימוקים נגד הצעת אוגנדה ומה  הייתה  ושלושהנימוקים בעד  שלושהב. הצג את הצעת אוגנדה, הסבר  

 התוצאה בקונגרס שבו הועלתה הצעת אוגנדה?

 התנועה הציונית  - 6שאלה 

      להשגת  בתוכנית באזל אמצעים  והצג שלושההמטרה של התנועה הציונית, על פי תכנית באזל הסבר את א. 
 .  מטרה זו     

 
  באזל בעקבות קונגרסע"י התנועה הציונית ארגונים שהוקמו  שלושהב. הצג 

 

 פעילות ציונית בארץ ישראל  - 7שאלה 

 , בתחומי התיישבות, ביטחון ותרבות.1881-1914היהודי בא"י בשנים  א.  הציגו את הישגי הישוב

 אישים/ארגונים שסייעו לבניין הבית הלאומי )בימי העלייה הראשונה והשנייה(. שנייינו והסבירו ב.  צ

 
 עה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונהוהתנ  - 8שאלה 

     צדדים השעמדה בפני מנהיגי התנועה הציונית בזמן מלחמת העולם הראשונה כלפי  הדילמה. הצג את א
 לעמדה זו. הלוחמים,  ומה הייתה העמדה של ההנהגה הציונית.  הסבר את השיקולים

 
, והסבר מה היו המניעים של בריטניה למתן ההצהרה. הצג את תגובות תוכן הצהרת בלפור. הצג את ב

 להצהרת בלפור.היהודים המשתלבים  

 התנועה הציונית והיישוב היהודי בגולה ובארץ ישראל  - 9שאלה 

קשיים ייחודיים/אתגרים שעמדו בפני התנועה הציונית לעומת תנועות לאומיות אחרות  שני הסברא.  
 . 19 -במאה ה

 
 נקודות דמיון בין התנועה הציונית לתנועות הלאומיות האחרות באירופה . שתי הצגב.  

 

 


