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  הנארות

  
 ליברליזם או -בחר אחת מהתנועות האידיאולוגיות המודרניות הבאות . 1

סוציאליזם. הצג רעיון אחד של התנועה האידיאולוגית אותה בחרת, והסבר 
זו על שינוי חברתי או באמצעות דוגמא אחת את ההשפעה של אידיאולוגיה 

  .19-20-פוליטי בקרב עמים או קבוצות במאות ה
  
הצג שניים מן המאפיינים של הנאורּות. בחר באחת מן המהפכות שלמדת . 2

המהפכה האמריקנית או המהפכה הצרפתית, והסבר כיצד כל אחד  —עליה 
  מן המאפיינים שהצגת השפיע על מהפכה זו.

  
ערערה את המסגרות  19וש במאה ה־ ההתפתחות של המיכון והתיע. 3

החברתיות הישנות, ובמקומן נוצרו מסגרות חדשות. הסבר כיצד פגעה 
ההתפתחות של המיכון והתיעוש במסגרת המשפחה.ציין אחת מן המסגרות 
החדשות שנוצרו, והסבר כיצד היא החליפה חלק מן התפקידים של 

  המשפחה.
  
קבע כי מהפיכה אלימה היא הצג את תורתו של קרל מרקס. הסבר מדוע . 4

  בלתי נמנעת.
  
הצג שני גורמים שהביאו לשינוי במצבם המשפטי של היהודים באחת . 5

ובמהלך  -18ממדינות אירופה או באחת מארצות האסלאם בסוף המאה ה 



. הצג גורם אחד שעיכב את השינוי במצבם המשפטי של היהודים 19-המאה ה
  במדינה אותה בחרת.

  
היהודית לבשה צורות שונות במערב אירופה, מזרח  תנועת ההשכלה. 6

אירופה ובארצות האסלאם. הצג מאפיין מייחד לכל אחת מתנועות ההשכלה 
  בארצות אלו, והסבר את הגורם לייחוד זה.

  
  הצג את המושג לאומיות והבא שני גורמים שסייעו להתפתחותו.. 7
  
התלבטו  20-והמאה ה 19-בעקבות השינויים שחלו במהלך המאה ה. 8

היהודים בשאלה אם אפשר לשלב בין עולמם הדתי לבין המודרנה. לפניך 
רשימה של תנועות ומסגרות שהתקיימו בתקופה זו בחברה היהודית: 
התנועה הרפורמית, התנועה הקונסרבטיבית, האורתודוקסיה, הנאו־
  אורתודוקסיה, החסידות, ישיבות ליטא, רבני הקהילות בארצות האסלאם.

מן התנועות או המסגרות שברשימה, והסבר את המענה שלה על  ששלובבחר 
  השאלה שבפתיח. 
  שממחישה את המענה הזה.בכל תנועה הצג דוגמה אחת 

  
  התבונן בתמונה שלפניך וענה על השאלות:. 9
  הבא חידוש אחד של המהפכה התעשייתית שבא לידי ביטוי בתמונה.  .א
יתית כפי שבאה לידי ביטוי הצג את אחת מההשפעות של המהפכה התעשי .ב

  בתמונה.

  
  

  המשפחות.כל אחת מהצג את המאפיינים העיקריים של  א.. 10
  .הסבר כיצד נוצרו פערים אלה ב.      



  


