
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 תשע"ט, 2019 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

022382 מספר השאלון:   

היסטוריה

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים. א. 

בשאלון זה פרק אחד. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:  ב. 

נקודות  100  —  )2x50(       

חומר עזר מותר בשימוש:   אין. ג. 

תלמיד שאושר לו מבחן מותאם יענה על שאלה אחת משלוש השאלות.  שים לב: 



היסטוריה, קיץ תשע"ט, מס' 022382

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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השאלות

מלחמת העולם הראשונה וגיבוש גבולות במזרח התיכון
ענה על שתיים מן השאלות 3-1 )לכל שאלה — 50 נקודות(.

שלב ההקצאה — מלחמת העולם הראשונה וחלוקת המזרח התיכון / גדעון ביגר  .1

הסבר את הדרישות ואת ההתחייבויות של הערבים ואת הדרישות ואת ההתחייבויות של הבריטים הנזכרות  א. 

 במכתבי מקמהון-חוסיין )1916-1915(. 

הצג את ההתייחסות במכתבים אלה לשאלת ארץ־ישראל.         )25 נקודות(

הצג את המטרה העיקרית של הסכם סייקס-פיקו )1916( ושניים מסעיפיו.   ב. 

הסבר שניים מן המאפיינים של ההסכם המתוארים במאמר.         )25 נקודות(

כיצד נקרע עבר הירדן המזרחי מעל הבית הלאומי היהודי בארץ־ישראל / ישעיהו פרידמן  .2

הסבר את הגורמים שהובילו להחלטה לנתק את עבר הירדן המזרחי מן הבית הלאומי היהודי בארץ־ישראל.           א. 

)25 נקודות(

על פי המאמר של פרידמן, הסבר אם ההחלטה לנתק את עבר הירדן המזרחי מן הבית הלאומי היהודי   ב. 

בארץ־ישראל הייתה לגיטימית. 

הבא שלושה נימוקים לביסוס תשובתך.         )25 נקודות(  

ויצמן והצהרת בלפור: מנהיג ציוני ומדינאי בריטי / דני גוטוויין  .3

הסבר את המחלוקת שהייתה בקבינט הבריטי על הנוסח של הצהרת בלפור, והצג את שתי העמדות במחלוקת זו.  א. 

)25 נקודות(

הסבר מה הייתה המטרה של הפרסום של הצהרת בלפור מבחינת הבריטים, וכיצד השתלבה הציונות במטרה זו. ב. 

)25 נקודות(  


