שם התלמיד/ה ________________ :כיתה ___________ :תאריך_____________ :

דף ינשוף – לסיכום פרק 1
א .סמנו את התשובה הנכונה ביותר )תשובה נכונה אחת לכל שאלה(:
 .1מהו שיא השאיפות הפוליטיות של חברי קבוצת הלאום )מהו הדבר החשוב ביותר שחברי
קבוצת הלאום מעוניינים להשיג(?
א.

לקדם את ענייניהם המשותפים באמצעות מסגרת פוליטית משותפת.

ב.

להקים מדינה ריבונית שהשליטה בה תהיה בידיהם.

ג.

לפתח תודעה פוליטית.

ד.

לבצע מהפכה.

 .2מהם כיווני ההתפתחות המרכזיים של הלאומיות?
א.

הכיוון החברתי והכיוון התרבותי

ב.

הכיוון התרבותי והכיוון הפוליטי

ג.

הכיוון הליברלי והכיוון האתני

ד.

הכיוון החברתי והכיוון הפוליטי

 .3כיצד מצליחה הלאומיות לגשר על פערים חברתיים בין חברי הקבוצה?
א.

באמצעות הזיקה הפנימית הקיימת בקרב חברי קבוצת הלאום.

ב.

באמצעות שינויים פוליטיים.

ג.

באמצעות הכיוון האתני.

 .4מדוע תהליך הגיבוש הפנימי של קבוצת הלאום מלווה בעיצוב סמלים ומיתוסים?
א.

כדי לסייע בהנחלת )החדרת( תודעה לאומית לחברי הקבוצה.

ב.

כדי לערער על הלגיטימיות )החוקיות( של מוקדי כוח מתחרים.

ג.

כדי לגשר על פערים חברתיים הקיימים בין חברי הקבוצה.

ב .השלימו את המשפטים הבאים )היעזרו במחסן המילים(:
הלאומיות היא ___________ המוחזקת על ידי קבוצת בני אדם שחבריה חשים
___________ אלה לאלה .חברי הקבוצה שואפים לקדם את ענייניהם המשותפים
באמצעות מסגרת פוליטית משותפת ,בעלת סממנים ריבוניים ,שתונהג על ידי אנשים
הנתפסים כנציגי הקבוצה .שיא השאיפות הפוליטיות של חברי קבוצות לאום הוא לחיות
במסגרת של ___________ שהשליטה בה תהיה בידיהם.
קבוצות לאום אשר התפתחו בכיוון ___________ נטו לקבל אליהן כל אדם אשר קיבל את
תפיסת עולמן ,ללא קשר למוצאו האתני.
קבוצות לאום אשר התפתחו בכיוון ___________ נטו לקבל אליהן רק בני קבוצה אתנית
מסוימת.
בכל קבוצת לאום קיימים פערים חברתיים-כלכליים ,אך הזיקה ___________ הקיימת
בקרב חברי קבוצת הלאום מגשרת על פערים אלה.
תהליך חדירת התפיסה הלאומית היה מלווה בהצגת המשותף לחברי הקבוצה ובהדגשת
הגורמים המאחדים שבה .הגיבוש הפנימי של קבוצת הלאום היה מלווה בעיצוב
___________ שאותם ניסתה התנועה הלאומית להנחיל לחבריה .תחילה הודגשו בעיקר
אלמנטים משותפים ,כמו ___________ ,ועוצבו ___________ שנשענו על אלמנטים
אלה .לאחר שלב הגיבוש הראשוני החלה קבוצת הלאום לנהל מאבק ___________
במטרה לממש את היעד הפוליטי שהציבה לעצמה .תהליך זה סיפק לקבוצות הלאום
___________ של גבורה והקרבה.
קידום השאיפה הלאומית הצריך שינוי של ___________ שהיו נהוגים קודם לכן ,שכן
התפיסה הלאומית אינה מכירה ב___________ של כל גורם שלטוני אחר.
מחסן מילים:
מאפיינים משותפים ; מדינה ריבונית ; הליברלי-פוליטי ; זיקה ; האתני ; הפנימית ; סמלים ;
השפה וההיסטוריה המשותפת ; תודעה פוליטית ; בגורמים חיצוניים ; מיתוסים חדשים ;
לגיטימיות ; ההסדרים החברתיים והפוליטיים

ג .הסבירו במילים שלכם את ההבדל שבין שני כיווני ההתפתחות העיקריים של
הלאומיות:
לאומיות ליברלית-פוליטית היא:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
לאומיות אתנית היא:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ההבדל שבין שני סוגי הלאומיות הוא:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

עבודה נעימה!

