
בגרות לנבחנים אקסטרניים סוג הבחינה:  מדינת	ישראל	
חורף תש"ע, 2010 מועד הבחינה:  משרד	החינוך 

574 מספר השאלון:   
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יחידת לימוד אחת

הוראות	לנבחן

משך הבחינה:  שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה חמש שאלות על חבל ארץ	שלא	נלמד. ב. 

עליך לענות על ארבע שאלות, לפי ההוראות בגוף השאלון.  

לכל שאלה — 25 נקודות; סה"כ — 100 נקודות.  

חומר עזר מותר בשימוש:   ג. 

אטלס	משנת	1993	ואילך:	אטלס אוניברסיטאי חדש )הוצאת יבנה(  	

אטלס כרטא — פיזי, מדיני, חברתי, כלכלי     

אטלס כרטא אוניברסלי     

שים	לב: אין להשתמש באטלס אוניברסיטאי חדש של הוצאת יבנה, הכולל בתוכו את    

הלקסיקון הגיאוגרפי.

הוראות מיוחדות: ד. 

רשום במחברתך את השם ואת שנת ההוצאה של כל אטלס שאתה משתמש בו.   )1(

כדי להמחיש את תשובותיך תוכל להיעזר בסרטוטים, בחתכים ובגרפים, לפי הצורך.      )2(

 כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות	בשאלון	זה	מנוסחות	בלשון	זכר	ומכוונות	לנבחנות	ולנבחנים	כאחד.

! ה ח ל צ ה ב
/המשך מעבר לדף/
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חבל ארץ שלא נלמד   )100 נקודות(

בשאלון זה תיבדק יכולתך לנתח מידע על חבל ארץ שלא למדת.

השאלות מבוססות על מפות באטלס כללי ועל נתונים בשאלון.

חבל הארץ שהשאלון עוסק בו הוא דרום–מזרח אסיה )וייטנם, לאוס, תאילנד ]טהי[, קמבודיה(. 

בעמוד 6 בשאלון זה מוצגת מפה סכֵמטית של דרום–מזרח אסיה, ובה מודגשות מדינות החבל.

המידע הגאוגרפי נמצא לא רק במפות החבליות והפיזיות שבאטלס, אלא גם במפות  זכור: 

העולמיות והנושאיות )כמו אקלים, אוכלוסייה, כלכלה(.
 

רשום במחברתך את השם ואת שנת ההוצאה של כל אטלס שאתה משתמש בו. 

עליך לענות על ארבע שאלות: על שאלה 1 )חובה(, ועל שלוש מהשאלות �-5.

בכל שאלה שאתה עונה עליה, ענה על כל הסעיפים.

)לכל שאלה — �5 נקודות, מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו.(

ענה על שאלה 1 )חובה(.

יחידות נוף  .1

ציין בקווי אורך ובקווי רוחב את המיקום של הערים צ'יינגמיי )בתאילנד( ופנום פן  א.  

)בקמבודיה(.     )4 נקודות(

ציין באיזו יחידת נוף נמצאת כל אחת מן הערים )שבסעיף א(, ותאר את הגורם  ב.  

העיקרי שעיצב את הנוף בכל אחת מהיחידות שציינת.     )�1 נקודות(

הנהר מקונג הוא נהר בין–לאומי, הזורם בכל מדינות החבל. ג.  

הסבר שתי בעיות שעלולות להיווצר בשל עובדה זו.      )9 נקודות(  

/המשך בעמוד 3/
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ענה על שלוש מהשאלות �-5.

אקלים — בנגקוק והאנוי  .2

עיין בקלימוגרפים של הערים בנגקוק )בתאילנד( והאנוי )בווייטנם(, וענה על הסעיפים א-ג   

שאחריהם.
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משקעיםטמפרטורה
(מ״מ) (oC)

משקעיםטמפרטורה
(מ״מ) (oC)

ציין שני מאפיינים משותפים לתפרוסת המשקעים של שתי הערים.  א. 

הסבר מהו הגורם העיקרי לתפרוסת זו.     )8 נקודות(  

תאר את השוני בטמפרטורות בין שתי הערים, והסבר אותו.     )8 נקודות( ב.  

למשטר הגשמים באזורים אלה יש יתרונות וחסרונות לָאדם. ג.  

הסבר יתרון אחד וחיסרון אחד.      )9 נקודות( /המשך בעמוד 4/ 
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רמת פיתוח — קמבודיה ותאילנד  .3

לפניך נתונים על אוכלוסיות קמבודיה ותאילנד. עיין בהם, וענה על הסעיפים א-ב שאחריהם.

מבנה הגילים של האוכלוסייה 

)�008(

תאילנדקמבודיה

0-143�.6%�0.8%

15-6463.8%70.5%

+653.6%8.7%

 

שיעור האוכלוסייה העירונית  

)�008(

תאילנדקמבודיה

��%33%

מספר הרופאים ל– 1,000 נפשות  

)�000(

תאילנדקמבודיה

0.160.37

על פי נתונים אלה, תאר שלושה הבדלים )מתחומים שונים( בין שתי המדינות, וקבע  א.  

על פיהם לאיזו מדינה רמת פיתוח גבוהה יותר.      )�1 נקודות(

הצע מדד פיתוח נוסף. ַׁשעֵר באיזו מדינה הוא יהיה גבוה יותר, ונמק את השערתך.  ב.  

אפשר להיעזר במפות שבאטלס.      )13 נקודות(

/המשך בעמוד 5/
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כלכלה 	.4

כל מדינות החבל מגדלות כמות גדולה של אורז. הסבר גורם אנושי אחד וגורם פיזי אחד  א.  

שמאפשרים לגדל בחבל הרבה אורז.     )15 נקודות(

80% מאוכלוסיית לאוס מועסקים בחקלאות, אך החקלאות תורמת רק 39% לתוצר  ב.	 

המקומי הגולמי של המדינה. 

הסבר שני מאפיינים של כלכלת לאוס שאפשר ללמוד עליהם מעובדה זו.       

)10 נקודות(  

	

וייטנם — ערים ועיור  .5

לפניך רשימה של ארבע הערים הגדולות בווייטנם. א.  

קבע מהו הִמדרג העירוני במדינה, והסבר גורם אפשרי אחד להיווצרות ִמדרג כזה.      

)9 נקודות(

							הערים	הגדולות	בווייטנם
)2007(       

האוכלוסייה )במיליונים(העיר

3.38הו צ'י מין סיטי

1.37האנוי

0.57ַהיפונג

0.45דה ננג

הסבר שני גורמי מיקום של הו צ'י מין סיטי.     )9 נקודות( ב.  

לפי תשובותיך על סעיפים א-ב ולפי האטלס, תאר שני ענפי כלכלה אפשריים  ג. 

של הו צ'י מין סיטי.      )7 נקודות(  

	

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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מפה	סכֵמטית	של	דרום–מזרח	אסיה
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