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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 את המילון    

למונחי הגיאוגרפיה.

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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ת ו ל א ש ה

חבל	ארץ	שלא	נלמד			)100	נקודות(

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

השאלון מבוסס על ניתוח מפות באטלס כללי ועל נתונים בשאלון.

חבל הארץ שהשאלון עוסק בו כולל את המדינות אוסטריה	והונגריה.	בעמוד 6 בשאלון זה 

מוצגת מפה סכֵמטית של מרכז אירופה.

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 5-2.

בכל שאלה שאתה עונה עליה, ענה על כל הסעיפים.

)לכל שאלה — 25 נקודות, מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו.(

ענה על שאלה 1. )חובה(

יחידות נוף  .1

ציין את המיקום של הערים אינסברוק וסגד בקווי אורך ורוחב, ותאר את פני השטח  א.	 

של יחידת הנוף שבה נמצאת כל אחת מהערים.     )10 נקודות(

מה מאפיין כל אחת מיחידות הנוף שתיארת בסעיף א  מבחינת המבנה הגאולוגי ב.	 

וההידרולוגיה )נהרות, גופי מים(?     )5 נקודות(

הסבר את ההשפעה של המבנה הגאולוגי או ההידרולוגיה על הפעילות האנושית בכל  ג.	 

אחת מיחידות הנוף.     )10 נקודות(

/המשך בעמוד 3/
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ענה על שלוש מהשאלות 5-2.

תחבורה  .2

אוסטריה והונגריה הן מדינות מעבר חשובות לתחבורה מסוגים שונים באירופה כולה.      א.  

הסבר שני גורמים לעובדה זו.      )8 נקודות(  

מאז שנות ה–70 של המאה ה–20 ועד היום, חל גידול של יותר מפי שניים במספר  ב.	 

כלי הרכב נושאי הסחורות העוברים באוסטריה.  

הסבר שתי השפעות אפשריות )חיוביות ו/או שליליות( של גידול זה על המדינה.       

)10 נקודות(

השטח של אוסטריה והונגריה דומה בגודלו, אך אורך מסילות הברזל בהן שונה: ג.		

באוסטריה — 6,383 ק"מ  

בהונגריה — 8,057 ק"מ  

הסבר גורם אפשרי לשוני זה.     )7 נקודות(  

אוכלוסייה ויישובים  	.3

מהו הגורם המשותף למיקום ערי הבירה )וינה ובודפשט( של שתי המדינות,  א.  

ואיזה יתרון יש לגורם מיקום זה?     )6 נקודות(  

לפניך נתונים על העיור באוסטריה ובהונגריה בשנים 2005-1985. ב.	 

שיעורי	העיור	באוסטריה	ובהונגריה	2005-1985
)באחוזים(

19851990199520002005

64.764.564.364.765.5אוסטריה

59.562.164.667.069.2הונגריה

על פי הטבלה, תאר את המגמות בעיור בכל אחת ממדינות אלה, ולכל מדינה הבא   

לכך הסבר אפשרי אחד.     )11 נקודות(

שיעור הגידול של כלל אוכלוסיית אוסטריה היה 0.064% בשנת 2007. ג.	 

שיעור הגידול של כלל אוכלוסיית הונגריה היה 0.25%- בשנת 2007.  

הסבר בעיה אחת שעלולה להיווצר בגלל שיעורי גידול אלה.     )8 נקודות(  

/המשך בעמוד 4/
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הונגריה — כלכלה 	.4

יותר ממחצית השטח של הונגריה מעובד.  א.  

הסבר את הקשר בין שיעור הקרקע המעובדת בהונגריה ובין שני מאפיינים פיזיים של   

המדינה.     )6 נקודות(

עיין בגרפים שבעמוד זה, ותאר את המגמה הכללית הנראית בכל אחד מהם. ב.	 

על איזה שינוי ברמת הפיתוח של המדינה הגרפים מעידים? הסבר את תשובתך בהסתמך   

על המגמות הנראות בגרפים.      

)12 נקודות(  

לאור השינוי ברמת הפיתוח של הונגריה, מה צפוי להיות מקומה של החקלאות בכלכלת  ג.  

המדינה?     )7 נקודות(

/המשך בעמוד 5/
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אוסטריה — כלכלה  .5

עיין בטבלה שלפניך, המציגה נתונים על ייצור החשמל באוסטריה. א.  

מבנה	משק	ייצור	החשמל	באוסטריה

שיעור	מכלל	ייצור	החשמל )באחוזים(סוג	המקור

דלקי מאובנים
)נפט, פחם וכו'(

31.44

65.90הידרו–אלקטרי

2.66אחר

הסבר שני גורמים אפשריים למבנה של משק ייצור החשמל באוסטריה.     )13 נקודות(  

ההכנסות מענף התיירות מהוות 10% מהתוצר המקומי הגולמי )תמ"ג( של אוסטריה  ב.  

)לשם השוואה, הן מהוות פחות מ–5% מהתמ"ג בהונגריה(.

הצג שתי סיבות אפשריות למקום החשוב שיש לענף התיירות בכלכלה של אוסטריה.        

)12 נקודות(

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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מפה	סכמטית	של	מרכז	אירופה


