מדינת ישראל

בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :קיץ תשע"ו2016 ,
מספר השאלון057107 :
א-י
נספחים:

משרד החינוך

גא וגרפיה — אדם וסב יבה
הפיתוח והתכנון המרחבי
או כדור הארץ והסביבה
או האדם במרחב החברתי־תרבותי
יחידת לימוד אחת
השלמה לרמת  5יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה ורבע.

ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים,
עליך לענות על שתי שאלות בפרק אחד בלבד.
				
לכל שאלה —  50נקודות; סה"כ —  100נקודות.
				
פרק ראשון — הפיתוח והתכנון המרחבי
או
		 — כדור הארץ והסביבה
פרק שני
או
פרק שלישי — האדם במרחב החברתי־תרבותי

ג .חומר עזר מותר בשימוש :אטלס משנת  1993ואילך:
— אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה
					
(ללא המילון למונחי הגיאוגרפיה)
					
— אטלס כרטא — פיזי ,מדיני ,כלכלי ,חברתי
					
— 		אטלס כרטא אוניברסלי
					

			

ד .הוראה מיוחדת :כדי להמחיש את תשובותיך היעזר בסרטוטים ,בחתכים ובגרפים,
לפי הצורך.
		
כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "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.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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השאלות
שים לב :עליך לבחור באחד משלושת הפרקים :פרק ראשון או פרק שני או פרק שלישי,
ולענות על השאלות בפרק שבחרת לפי ההוראות.
אין לענות על שאלות מפרקים שונים.

פרק ראשון — הפיתוח והתכנון המרחבי
אם בחרת בפרק זה ,ענה על שתיים מהשאלות ( 7-1לכל שאלה —  50נקודות).
.1

רמת פיתוח
בטבלה שלפניך נתונים על מדדי פיתוח באיטליה.
עיין בטבלה ,וענה על הסעיפים א-ג שאחריה.
מדדי פיתוח באיטליה

שיעור הנגישות
תוצאות מבחן
מדד הפיתוח תמ"ג לנפש שיעור המובטלים
פיז"ה במתמטיקה* לאינטרנט בפס רחב
(באחוזים)
(באירו)
ֵ
(באחוזים)
האזור
צפון איטליה
דרום איטליה

31,670
17,171

9.5

20.8

502
459

* טווח הציונים.800-200 :
א.

(מן האתר )www.economist.com

( 16נקודות)

מן הטבלה אפשר ללמוד על תופעה גאוגרפית שמתרחשת במדינות רבות בעולם.
ציין מהי התופעה ,והסבר גורם אחד המביא להתרחשותה.

ג.

65.5

ציין את ההבדל בין צפון איטליה לבין דרום איטליה ברמת הפיתוח .בסס את תשובתך על
שלושה נתונים מן הטבלה.

ב.

74.9

( 16נקודות)

תאר שתי דרכים לצמצום התופעה שציינת בסעיף ב.
( 18נקודות)
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-3.2

המרחב הכפרי והשובל העירוני־כפרי
א .במדינות המפותחות חלו תמורות במרחב הכפרי.
תאר השפעה אחת של תמורות אלה על שימושי הקרקע במרחב הכפרי ,והשפעה אחת על
( 16נקודות)
מאפייני התעסוקה במרחב הכפרי.
ב .בשובל העירוני־כפרי ,המרחב שבין העיר לאזור הכפרי שסביבה ,מתרחשת "זחילה עירונית".
הסבר מהי זחילה עירונית .הסבר שני גורמים לזחילה עירונית במדינות המפותחות.
( 18נקודות)
ג .מדינות בעולם מגדירות "חגורה ירוקה" בשובל העירוני־כפרי.
עיין במפה הסכמטית של אנגליה שבנספח א .במפה מסומנות "חגורות ירוקות" סביב ערים
גדולות באנגליה .ציין שתי ערים גדולות ,מאזורים שונים באנגליה ,שיש סביבן חגורות ירוקות.
הסבר את חשיבותן של החגורות הירוקות באזורים שציינת.
( 16נקודות)

.3

סחר עולמי
א .הסבר מהו "יתרון יחסי" ,ומה חשיבותו בתחום הסחר העולמי.

( 16נקודות)

בדיאגרמה שלפניך התפלגות המדינות המגדלות תה .עיין בה וענה על הסעיפים ב-ג שאחריה.
מדינות המגדלות תה
()2013

סין

הודו

23%

36%

8%

23%

6%
4%

קניה
סרי לנקה
ויֶ טנם

מדינות אחרות
(מעובד על פי האתר )www.en.wikipedia.org

ב

ג.

במפה הסכמטית שבנספח ב מסומנים אזורי גידול תה בעולם .עיין בה ובמפות שבאטלס.
הצג שני מאפיינים פיזיים באזורי גידול התה ,המשותפים לשתיים מן המדינות המגדלות תה,
על פי הדיאגרמה 18( .נקודות)
התה הוא ענף הייצוא הראשי של קניה .הסבר שני חסרונות לעובדה זו 16( .נקודות)
/המשך בעמוד /4
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.4

תמורות במרחב העירוני
בתמונות שבנספח ג נראה רחוב הרצל בתל אביב בשתי תקופות :בתחילת המאה העשרים
ובתחילת המאה העשרים ואחת.
עיין בתמונות ,וענה על הסעיפים א-ג.
א .ציין שני שינויים שחלו במאפיינים של שימושי הקרקע בזמן שעבר מאז צולמה תמונה 1
עד שצולמה תמונה  16( . 2נקודות)
( 16נקודות)
ב .הסבר שני גורמים לשינויים שציינת בסעיף א.
ג .אזור ישן במרכז של עיר מציב דילמה למתכנני ערים בנוגע לפיתוחו.
מצד אחד יש התומכים בשימור מבנים ואתרים שבאזור ,ומן הצד האחר יש המעדיפים
לפתח את האזור הישן במלואו.
הצג נימוק אחד לכל אחת מן הגישות האלה.
( 18נקודות)

.5

משאבי ים
א .הסבר את ההבדל בין ַדיִג לבין חקלאות ימית.

( 12נקודות)

בגרפים שלפניך מוצגים השינויים שחלו בשיעור הדייגים ובשיעור העוסקים בחקלאות ימית
בעולם ,בשנים .2010-1995
עיין בגרפים ,וענה על הסעיפים ב-ג שאחריהם.
חקלאים ימיים
)אחוזים(

השנה


ב.
ג.

2010

2005

2000

100
80
60
40
20
 0השנה
1995

דייגים
)אחוזים(

2010

2005

2000

100
80
60
40
20
0
1995

(מתוך האתר )www.fao.org

תאר את ההבדל בין מגמת השינוי בשיעור הדייגים בעולם ,לבין מגמת השינוי בשיעור
העוסקים בחקלאות ימית בעולם .הסבר שלושה גורמים להבדל זה 24( .נקודות)
הסבר מהי חקלאות ימית בת־קיימה ,וכתוב מדוע חשוב לפתח אותה 14( .נקודות)
/המשך בעמוד /5
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תאוריית שימושי הקרקע של פון־תונן
בגרף הסכמטי שלפניך מוצג השינוי במחיר הקרקע במרחב הכפרי בהתאם למרחק מן העיר.
הספרות  4-1בגרף מסמנות אזורים במרחב הכפרי.
ְ
עיין בגרף ,וענה על הסעיפים א-ג שאחריו.

מחיר הקרקע

המרחק מן העיר
4

3

2

1

א.

תאר את השינוי במחיר הקרקע במרחב הכפרי בהתאם למרחק מן העיר.

ב.

לפניך שמות של ענפי חקלאות:
גידול מרעה לבקר
•
גידול עופות וגידול בקר לחלב
•

( 10נקודות)

העתק למחברתך את שמות ענפי החקלאות .ליד כל ענף ציין את הספרה ,מן הספרות ,4-1
המסמנת את האזור המתאים ביותר לגידולו ,על פי התאוריה של פון־תונן.
הסבר גורם אחד למיקום של כל אחד מענפי החקלאות באזור שציינת (סך הכול — שני גורמים).
( 20נקודות)
ג.

התפתחות הטכנולוגיה והתחבורה המודרנית עשויה לשנות את המיקום של ענפי החקלאות
במרחב הכפרי .הבא שתי דוגמאות לכך.

( 20נקודות)
/המשך בעמוד /6
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פיתוח וסביבה
בסוף שנת  2015התכנסו בפריז נציגים מ־  195מדינות ,כדי לדון בשינויי האקלים בכדור הארץ.
בסוף הוועידה התקבלה החלטה להפחית את שיעור הפליטה של גזי החממהבכדור הארץ,
וכל אחת מן המדינות הצהירה מהו שיעור הפליטה שהיא מוכנה להפחית.
א.

תאר את הנזק שעלול להיגרם מעלייה בשיעור גזי החממה באטמוספרה של כדור הארץ.
( 14נקודות)

ב.

הצג שתי דרכים לצמצום הפליטה של גזי החממה באטמוספרה.
( 18נקודות)

ג.

הסבר שני קשיים שיש למדינות הפחות מפותחות ביישום ההחלטה שהתקבלה בוועידה.
( 18נקודות)
/המשך בעמוד /7
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שים לב :עליך לבחור באחד משלושת הפרקים :פרק ראשון או פרק שני או פרק שלישי,
ולענות על השאלות בפרק שבחרת לפי ההוראות.
אין לענות על שאלות מפרקים שונים.

פרק שני — כדור הארץ והסביבה
אם בחרת בפרק זה ,ענה על שתיים מהשאלות ( 14-8לכל שאלה —  50נקודות).
.8

שינויי אקלים
בסוף שנת  2015התכנסו בפריז שבצרפת נציגים מ־  195מדינות ,כדי לדון בשינויי האקלים
שחלים בכדור הארץ .בסיום הוועידה התקבלה ההחלטה להפחית את שיעור הפליטה של גזי
החממה בכדור הארץ ,וכל אחת מן המדינות הצהירה מהו שיעור הפליטה שהיא מוכנה להפחית.
א.

ציין מהו השינוי האקלימי שחל בכדור הארץ בעשורים האחרונים.
הסבר שני גורמים לשינוי זה ,לדעת רוב המדענים.

( 18נקודות)
( 18נקודות)

ב.

הצג שתי תופעות אקלימיות שמתרחשות בעקבות השינוי שציינת בסעיף א.

ג.

הסבר מהו היתרון של ההחלטה שהתקבלה בוועידת פריז על פני ההחלטות שהתקבלו
בוועידות האקלים שקדמו לה.
הסבר קושי אפשרי אחד ביישום ההחלטה שהתקבלה בוועידת פריז.

.9

( 14נקודות)

תופעות טבע בים
בתמונות שבנספח ד נראות תופעות טבע המתרחשות בים.
בתמונה  1נראית תופעת טבע מסוימת ,ובתמונה  2נראים שני שלבים (באותה יממה) של
תופעת טבע אחרת.
א.

ציין את השם של כל אחת משתי התופעות הנראות בתמונות.
הסבר את תהליך ההיווצרות של כל אחת מן התופעות האלה.
( 24נקודות)

ב.

תאר נזק אחד שעלול להיגרם מן התופעה הנראית בתמונה .1
הסבר כיצד שיתוף פעולה בין־לאומי יכול לצמצם את הנזקים הנגרמים מתופעה זו.
( 14נקודות)

ג.

תאר תועלת אחת שהאדם יכול להפיק מן התופעה הנראית בתמונה .2

( 12נקודות)
/המשך בעמוד /8
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 .10תופעה אקלימית
בגרפים שלפניך מוצגים השינויים בטמפרטורות החלים עם העלייה בגובה במקום מסוים,
בשני ימים.
עיין בגרפים ,וענה על הסעיפים א-ג שאחריהם.
הגובה
גרף 1
)מטר(
)יום (1
1500
1200
900
600
300

הטמפרטורה
)(o C

גרף 2
)יום (2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0

הגובה
)מטר(
1500
1200
900
600
300

הטמפרטורה
o
)( C

א.
ב.

ג.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0

תאר את מגמות השינויים בטמפרטורות עם העלייה בגובה בכל אחד מן הגרפים.
( 10נקודות)
ציין מהי התופעה האקלימית שבאה לידי ביטוי בגרף .2
הסבר שני תנאים הכרחיים להיווצרות תופעה זו.
( 20נקודות)
בתמונה שבנספח ה נראית תופעה אקלימית שצולמה באחד מן הימים שמתוארים בגרפים.
כתוב מהי התופעה.
קבע באיזה מן הימים 1 ,או  ,2התרחשה תופעה זו ,והסבר מדוע היא נוצרה דווקא ביום זה.
( 20נקודות)

/המשך בעמוד /9
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 .11שיטפונות בנחלים
בנחל צין שבנגב מתרחשים לעתים אירועי שיטפונות גדולים במיוחד ,שספיקת המים בהם
גדולה מ־  200מ"ק בשנייה .בגרף שלפניך מוצגת ספיקת המים של אירועי השיטפונות הגדולים
שהתרחשו בנחל צין ב־  2000השנים האחרונות .השנים מחולקות בגרף לארבע תקופות
המסומנות א-ד.
אירועי שיטפונות גדולים בנחל צין
ספיקת המים
)מ”ק/שנייה(

השנה

א.
ב.
ג.

2000

ד

1500

ג

1000

ב

500

א

0

1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

ציין שני הבדלים בין מאפייני השיטפונות שאירעו בתקופה ב ובין מאפייני השיטפונות
שאירעו בתקופה ד .הסבר גורם אפשרי להבדלים אלה 16( .נקודות)
בנחלים שבדרום הארץ יש אירועי שיטפונות רבים יותר מאשר בנחלים שבצפון הארץ.
הסבר שני גורמים לכך 16( .נקודות)
לפניך רשימה של תחומים הנוגעים לתכנון ולפיתוח של המרחב .בחר בשניים מן התחומים,
והסבר כיצד משטר השיטפונות במהלך השנה משפיע על התכנון והפיתוח של המרחב,
בכל אחד מן התחומים שבחרת.
— תחבורה
— מים
— חקלאות
— תיירות
( 18נקודות)
/המשך בעמוד /10
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 - 10 .12תופעת "אל־ניניו"

בתרשימים שבנספח ו מוצגים המאפיינים של מזג האוויר באזור האוקיינוס השקט
בשתי תקופות בשנה .עיין בתרשימים ,וענה על הסעיפים א-ג.
א.

ציין את ההבדלים בין מאפייני מזג האוויר בחופי פרו ואקוודור בתקופה א ובין המאפיינים
באזור זה בתקופה ב .בתשובתך כתוב את ההבדלים הנוגעים ללחץ האוויר,
לטמפרטורה של מי הים ולמשקעים.

ב.

( 16נקודות)

קבע באיזה מן התרשימים 1 ,או  ,2נראית תופעת "אל־ניניו" .נמק את קביעתך.
( 16נקודות)

ג.

תאר שתי השפעות של תופעת אל־ניניו על הכלכלה או על הסביבה.

( 18נקודות)

 . 13גלישת קרקע
א.

הסבר מהי גלישת קרקע ,ותאר שתי השפעות של גלישת קרקע על האדם או על הסביבה.
( 18נקודות)

ב.

במפה שבנספח ז מסומנים אזורים בעולם שיש בהם סיכון גבוה לגלישת הקרקע.
עיין במפה ,וציין שני אזורים בעולם שיש בהם סיכון גבוה לגלישת קרקע.
הסבר שני גורמים לסיכון הגבוה לגלישת הקרקע באזורים האלה.
( 20נקודות)

ג.

פעולות של האדם עלולות להגביר את הסיכון לגלישת הקרקע.
הצג שתי דוגמאות לפעולות כאלה ,והסבר כיצד כל אחת מהן עלולה להגביר את הסיכון
לגלישת הקרקע.

( 12נקודות)

/המשך בעמוד /11
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 .14הנהר ַרין
בגרף שלפניך מוצגים השינויים שחלו במאה העשרים במספר המינים של בעלי חיים בנהר ַרין,
והשינויים בכמות החמצן במי הנהר.
השנים מחולקות בגרף לשתי תקופות.
עיין בגרף ,וענה על הסעיפים א-ג שאחריו.
מספר המינים של בעלי החיים וכמות החמצן בנהר ַרין )(2000-1900
מקרא:
מספר המינים
כמות החמצן
כמות החמצן
)מ“ג/ליטר(

מספר
המינים
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

12
10
8
6
4
2

השנה
19
98

19
92

19
88

19
78

ג.

19
71

ב.

0
19
55

א.

19
0

תקופה II

תקופה I

תאר את מגמות השינויים במספר המינים של בעלי החיים בנהר ַרין ובכמות החמצן במים
בשתי התקופות המוצגות בגרף 10( .נקודות)
עיין באטלס ,וציין שלושה שימושי קרקע באגן הניקוז של נהר ַרין.
בחר בשניים משימושי הקרקע שציינת ,והסבר כיצד כל אחד מן השימושים האלה יכול
( 20נקודות)
לגרום למגמות הנראות בתקופה  Iבגרף.
המגמות הנראות בתקופה  IIבגרף השתנו בעקבות פעולות שעשה האדם.
ציין שתי פעולות של האדם באגן ניקוז של נהר שיכולות לגרום לשינויים האלה.
( 20נקודות)
/המשך בעמוד /12
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שים לב :עליך לבחור באחד משלושת הפרקים :פרק ראשון או פרק שני או פרק שלישי,
ולענות על השאלות בפרק שבחרת לפי ההוראות.
אין לענות על שאלות מפרקים שונים.

פרק שלישי — האדם במרחב החברתי־תרבותי
אם בחרת בפרק זה ,ענה על שתיים מהשאלות ( 21-15לכל שאלה —  50נקודות).
 .15רמת פיתוח
א .בטבלה שלפניך נתונים דמוגרפיים של מדינות אחדות.
עיין בטבלה ,וציין באיזה שלב של מודל התמורה הדמוגרפי נתונה כל אחת מן המדינות.
נמק את תשובתך 24( .נקודות)
שיעורי ילודה ותמותה במדינות אחדות
(לאלף נפש)
המדינה
נורווגיה
קונגו
איטליה

המדד

שיעור הילודה
(לאלף נפש)

שיעור התמותה
(לאלף נפש)

42

11

12
9

								

8

10
(מן האתר של הבנק העולמי)

בטבלה שלפניך מובאים נתונים על מספר הילדים לאלף נשים בנות  ,19-15ושיעור הנשים
בבתי הנבחרים בשתי מדינות .עיין בטבלה ,וענה על הסעיפים ב-ג שאחריה.
בק ֶרב נשים צעירות ,ושיעור הנשים בבתי הנבחרים (בפרלמנט)
שיעורי הילודה ֶ
המדינה

המדד שיעור הילודה בקרב
נשים בנות 19-15
(לאלף נשים)

ניגריה
דנמרק

11

4

								

ב.
ג.

שיעור הנשים
בבתי הנבחרים
(באחוזים)
7

39
(מן האתר של הבנק העולמי)

הסבר מדוע המדדים המובאים בטבלה יכולים להעיד על מעמד האישה.
( 14נקודות)
ַש ֵער מהו מעמד האישה בניגריה ,ומהו מעמד האישה בדנמרק .נמק את תשובותיך על פי
הנתונים שבטבלה 12( .נקודות)
/המשך בעמוד /13
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 - 13 .16המרחב הכפרי והמרחב העירוני במדינות המפותחות
א.

לפניך רשימת מאפיינים של יישובים.
מיין את מאפייני היישובים שברשימה לשתי קבוצות — מאפיינים של יישובים כפריים
ומאפיינים של יישובים עירוניים.
רוב הבתים צמודי קרקע
•
מרחב רב־תפקודי
•
מועסקים רבים במגזר ראשוני
•
נגישות נמוכה לשירותים
•
מערכת קשרים דיפוזית־שיוכית
•
בנייה רוויה
•
מערכת קשרים ספציפית־הישגית
•
( 18נקודות)

ב.

בעשורים האחרונים חלו שינויים בשימושי הקרקע במרחב הכפרי במדינות המפותחות.
ציין שני שינויים ,והסבר כל אחד מהם.

ג.

( 16נקודות)

ציין מהו אזור "השובל העירוני־כפרי".
הסבר מדוע קביעת "חגורה ירוקה" באזור זה חיונית לפיתוח בר־קיימה.
( 16נקודות)

/המשך בעמוד /14
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 .17מדדי פיתוח
בטבלה שלפניך מובאים נתונים על שתי מדינות .המדדים המפורטים בטבלה מרכיבים את "המדד
המשולב" (אינדקס הפיתוח של האו"ם).
עיין בטבלה ,וענה על הסעיפים א-ג שאחריה.
המדינה

קפריסין
קטר

המדד המשולב
(אינדקס הפיתוח של האו"ם)
0.850
0.850

תוחלת
החיים
(בשנים)
80.2
78.2

מספר שנות
הלימוד
(בממוצע)
11.6

9.1

תל"ג לנפש
(בדולרים)
28,633

123,124

(מן האתר )hdr.undp.org/en/data

א.
ב.
ג.

הסבר מדוע המדדים תוחלת החיים ,מספר שנות הלימוד והתל"ג לנפש נבחרו לשמש
המדדים שעל פיהם מחושב "המדד המשולב" 20( .נקודות)
עיין בטבלה ,והסבר מהו החיסרון של "המדד המשולב" .בסס את תשובתך על הנתונים
שבטבלה 16( .נקודות)
לפניך שלושה מאפיינים חברתיים:
צדק חברתי
•
רמת חופש אישי
•
אושר
•
בחר באחד מן המאפיינים ,והסבר כיצד אפשר להעריך באמצעותו את רמת הפיתוח של מדינה.
הסבר קושי בשימוש במאפיין שבחרת להערכת רמת פיתוח של מדינה.
( 14נקודות)

		

 .18בידול במרחב העירוני
בנספח ח מובאות שתי תמונות שצולמו במרחב עירוני .עיין בתמונות ,וענה על הסעיפים א-ג.
א .כתוב את סוג הבידול הנראה בכל אחת מן התמונות.
ציין את אמצעי הבידול הנראה בכל אחת מן התמונות.
( 22נקודות)
ב .מגדלי יוקרה הם מרחב מבודל.
ציין שני מאפיינים של מגדלי יוקרה המבססים קביעה זו 16( .נקודות)
ג .הסבר גורם אחד להתפשטות של תופעת הבידול המרחבי בעידן הגלובליזציה 12( .נקודות)
/המשך בעמוד /15
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 .19גלובליזציה
א .ציין שני אמצעי תקשורת ,ותאר כיצד כל אחד מהם מעצב את התרבות הגלובלית ואת החברה.
( 18נקודות)
ב" .בארצות־הברית חוששים :צוללות רוסיות ינתקו את תשתית האינטרנט העולמית".
(כותרת מאמר מאת ד' סאנגר וא' שמידט ,הארץ ,מיום  26באוקטובר )2015

ג.

הסבר את המשמעות של ניתוק תשתית האינטרנט העולמית .הבא שלוש דוגמאות לביסוס
תשובתך 18( .נקודות)
הסבר את המושג "עוֹ לַ ְמקוֹ ִמ ּיוּת" (גְ לוֹ ָקלִ יות).
( 14נקודות)
תאר את היתרון של עוֹ לַ ְמקוֹ ִמ ּיוּת בתחומי החברה והתרבות.

 .20אתרי מורשת עולמית
א .ארגון אונסק"ו (ארגון החינוך ,המדע והתרבות של האו"ם) הכריז בשנת  1979על
מערת לַ סקוֹ בצרפת "אתר מורשת עולמית".
בנספח ט מובאת תמונה ממערת לסקו .עיין בתמונה ,וציין איזה סוג של אתר מורשת
עולמית הוא מערת לסקו.
ציין שני סוגים נוספים של אתרי מורשת עולמית 18( .נקודות)
ב .בגלל שיקול של "כושר נשיאה" הוחלט למנוע כניסה של מבקרים למערת לסקוֹ .
הסבר שיקול זה 14( .נקודות)
ג .ציין שני שימושי קרקע סמוכים לאתרי מורשת עולמית ,והסבר את הגורם למיקום של
כל אחד מהם סמוך לאתרים כאלה 18( .נקודות)
 .21מחלות ומגפות
א .במפה שבנספח י נראית ההתפשטות של נגיף (וירוס) הזיקה בעולם ,מאמצע המאה
העשרים ואילך.
עיין במפה ובאטלס ,וציין שני מאפייני אקלים המשותפים לכל האזורים שבהם התפשט
( 16נקודות)
הנגיף.
ב .מחלות ומגפות שכיחות במדינות פחות מפותחות.
הסבר שלושה גורמים לכך 18( .נקודות)
ג .הסבר שתי השפעות אפשריות של שכיחות גבוהה של מחלות ומגפות על המדינות הפחות
מפותחות .בתשובתך כתוב השפעה אחת בתחום הדמוגרפי והשפעה אחת בתחום הכלכלי.
( 16נקודות)

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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