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  משימת סיכום:- מלחמת העולם הראשונההגורמים ל

  התבונני בתרשים הבא, המציג את הגורמים העיקריים לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. 

  

  

  

  

  

  חלוקה לגושים: 

מדינות שונות באירופה חתמו ביניהן על הסכמים שונים לשיתוף פעולה במקרה של מלחמה. במהרה נחלקה אירופה  

  'מערכת בריתות'. לשני גושים ע"פ  

  ) 101 _____ (עמו ד________________________ בו היו מדינות:___________ 'מדינות ההסכמה'גוש 

  ) 101_____ (עמוד __________________________המדינות: _________גוש 'מדינות המרכז' בו היו 

  . את כל אירופה למלחמה כוללת כך יצא שהסכסוך המקומי בין שני מדינות שאב  

  

  גישות לאומיות קיצונית: 

___ לעשות כרצונו כל עוד הוא  ____מדינות שונות פעלו בניגוד לרוח הליברליזם (הליברליזם מאמין שכל אחד __

  מלחמות).  בעד/נגד כן הליברליזם ללא _____________, ו 

גאווה  מתוך  הפעילו כוח רב מול מדינות חלשות מהן, החזקות באירופה לא התחשבו בליברליזם . הם  המדינות 

  להשתמש בצבא והמלחמות כדי להגיע להישגים כלכליים ומדיניים. הצדקה מוסרית  קיצונית הם הרגישו לאומית  

  

  מתיחות לאומית: 

  ילו בתוכן כמה לאומים שונים). היו רב לאומיות (הכשונות באירופה מדינות רבות, וכן אימפריות  

  עם העמקת הזהות הלאומית נוצרה תסיסה לאומית באירופה, ולאומים רבים ביקשו להשתחרר ולהגיע לעצמאות. 

צייני ארבעה לאומים מאזור הבלקן  שניסו להשתחרר מהאימפריה העות'מאנית _________, __________,  

  ) 98________, ___________. (עמוד 

  באירופה עזרו ללאומים אלה למרוד באימפריה העות'מאנית? ________________________  אלו מעצמות
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  ) 98כדי לעזור ללאומים האלה למרוד? _________________________ (עמוד  מה עשו המעצמות

  _______________________________האם מעצמות אירופה עזרו ללאומים אלה להגיע לעצמאות? נמקי! 

  

 .____________________________________________________________________________  

  אימפריאליזם: 

  ) 99, 98,  53:  (היעזרי בעמודים להתפשטבעקבות המהפכה התעשייתית,  החל האימפריאליזם 

  האנגלים השתלטו על ____________________

  ו על ____________________הצרפתים השתלט

  האמריקאים השתלטו על ___________________________

ת תושבי האימפריות האויבות למרוד, והמתח בין  בהמשך האימפריות רבו ביניהן  על השליטה באמצעות התסס

  האימפריות  הלך וגבר. 

  ) 99___ (סוף עמוד דוגמאות למרידות באימפריות: _________________________________________

  

  חימוש: 

המתיחות הפוליטית , אשר באה לידי ביטוי במערכות הבריתות ובמאבקים הלאומיים , גרמה "

לתחושת איום בקרב מדינות אירופה השונות , ועובדה זאת הובילה לכניסתן למרוץ חימוש . הן  

להארכת משך השירות  הגדילו את תקציבי הביטחון שלהן , הצטיידו בנשק רב , חוקקו חוקים 

הצבאי , תגברו את צבאן וחיזקו את היחידות הצבאיות . על ידי כך הן התכוונו להגן על עצמן , 

   ".וגם להיערך לאפשרות של תקיפת יריבותיהן

 112, מט"ח עמ' מסורת ומודרנה בעת החדשה בתולדות העמים ובתולדות ישראל -ואלה תולדות

  

  ________________________________________________מהו מרוץ חימוש ע"פ הקטע? 

  צורך להתחמש? _____________________________________המדינות  הרגישו  , ע"פ הקטע,מדוע 

________   100מדוע לדעתך 'מרוץ החימוש' מהווה גורם לפרוץ מלחמת עולם?  היעזרי בקריקטורה בעמוד 

_________________________________________________________________________ 


