מדינת ישראל

בגרות לנבחנים אקסטרניים
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :חורף תשע"ד2014 ,
מספר השאלון574 :
תמונה לשאלה 5
נספח:

משרד החינוך

גאוגרפיה ופיתוח הסביבה
נתי"ב — ניתוח תופעות יסוד במרחב
יחידת לימוד אחת

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה חמש שאלות על חבל ארץ שלא נלמד.
עליך לענות על ארבע שאלות ,לפי ההוראות בגוף השאלון.
לכל שאלה —  25נקודות; סה"כ —  100נקודות.

ג.

חומר עזר מותר בשימוש:
אטלס משנת  1993ואילך — אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה

					

(בלי המילון למונחי הגיאוגרפיה)

				

— אטלס כרטא — פיזי ,מדיני ,כלכלי ,חברתי

				

— אטלס כרטא אוניברסלי

ד.

הוראות מיוחדות:
( )1רשום במחברתך את השם ואת שנת ההוצאה של כל אטלס שאתה משתמש בו.
( )2כדי להמחיש את תשובותיך תוכל להיעזר 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 בעמוד הבא/
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השאלות
נתי"ב — ניתוח תופעות יסוד במרחב ( 100נקודות)
בשאלון זה תיבדק יכולתך להתמודד עם שאלות העוסקות בחבל ארץ שלא למדת.
השאלות מתבססות על מיומנויות בגאוגרפיה ומיומנויות חשיבה.
השאלות נסמכות על ניתוח מפות באטלס כללי ועל נתונים המובאים בשאלון.
חבל הארץ שהשאלון עוסק בו הוא תימן.
זכור :המידע הגאוגרפי נמצא לא רק במפות החבליות והפיזיות שבאטלס ,אלא גם
במפות העולמיות והנושאיות (כמו אקלים ,אוכלוסייה ,כלכלה).
רשום במחברתך את השם ואת שנת ההוצאה של כל אטלס שאתה משתמש בו
(אטלס אוניברסיטאי חדש ,אטלס כרטא).
עליך לענות על ארבע שאלות :על שאלה ( 1חובה) ,ועל שלוש מהשאלות .5-2
(לכל שאלה —  25נקודות)
ענה על שאלה ( 1חובה).
.1

יחידות נוף
לפניך שמות של שלוש ערים המצויות ביחידות נוף שונות זו מזו.
—

צַ נְ ָעא

—

ָע ֵדן

—

יבם (שבאם)
ׁ ִש ַ ּ

א.

ציין מהי יחידת הנוף שכל אחת משלוש הערים מצויה בה.

ב.

תאר את צפיפות האוכלוסייה ,וציין מה מאפיין את ההידרולוגיה ביחידת הנוף שבה מצויה
יבם .הסבר את הקשר ביניהם.
העיר ִֹש ַ ּ

ג.

( 9נקודות)

( 7נקודות)

עיין באטלס.
המצַ ר הימי* שתימן שוכנת לחופו ,והסבר את חשיבותו הבין־לאומית.
ציין את שם ֵ
תאר השפעה אפשרית אחת של מצר זה על תימן.
( 9נקודות)
*

ֵמצַ ר ימי — רצועת ים צרה ,בין שטחי יבשה ,המחברת בין שני ימים.
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ענה על שלוש מהשאלות .5-2
 .2עיצוב הנוף
שתי תופעות גאולוגיות מאפיינות את תימן :הרי געש; רעידות (רעשי) אדמה.
א .בחר באחת מן התופעות הגאולוגיות ותאר את המיקום שלה בתימן.
( 5נקודות)
ב .הסבר את הגורם המשותף להיווצרותן של שתי התופעות הגאולוגיות בתימן.
( 10נקודות)
ג .מבין שתי התופעות האלה ,ציין תופעה אחת המסייעת לפעילות הכלכלית במדינה ,והסבר
במה היא מסייעת.
ציין תופעה אחרת המקשה על הפעילות הכלכלית במדינה ,והסבר במה היא מקשה.
( 10נקודות)
.3

ערים ועיור
בטבלה שלפניך מוצגים נתונים על אוכלוסיית הערים הגדולות בתימן בשנים נבחרות.
עיין בטבלה ,וענה על הסעיפים א-ג שאחריה.
אוכלוסיית הערים הגדולות בתימן בשנים נבחרות

העיר

האוכלוסייה
1994

2005

צנעא

954,448

2,431,649

תעיז
(ת ִעז)
ַ
חו ֵּד ָידה
(אל־חדידה)

317,571

596,672

298,452

548,433

398,394

507,355

103,312

225,611

עדן
איבּ
(אבּ )
ִ

(מתוך האתרים)www.census.gov; www.gerhardbechtold.com :

א.
ב.

ג.

קבע מה היה המדרג העירוני בתימן בשנת  .2005נמק את קביעתך.
הסבר גורם מיקום של כל אחת מן הערים האלה:
— צנעא
— עדן
— חודידה (אל־חדידה)
( 9נקודות)
בין השנים  2005-1994הערים צנעא ועדן לא גדלו באותה מידה.
תאר את ההבדל בגידול הערים ,והסבר גורם אפשרי אחד להבדל זה.
( 8נקודות)

( 8נקודות)
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אקלים
בקלימוגרפים שלפניך מוצגים נתוני אקלים על שתי ערים בתימן :עדן וצנעא.
עיין בקלימוגרפים ובאטלס ,וענה על הסעיפים א-ג שאחריהם.
עדן
משקעים
מקרא:
)מ”מ(
טמפרטורת מקסימום
טמפרטורת מינימום
כמות משקעים
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(מתוך האתרים)www.climmatemps.com; www.levoyageur.net/weather-city; www.weatheronline.com :

א.

ב.
ג.

מהו ההבדל בין משרע הטמפרטורות החודשי בעדן למשרע הטמפרטורות החודשי בצנעא?
עיין באטלס ,והסבר את הגורם להבדל זה.
(שים לב :משרע טמפרטורות — ההפרש בין טמפרטורות המקסימום לטמפרטורות המינימום).
( 9נקודות)
עיין באטלס ,והסבר את הגורם להבדל בכמות המשקעים השנתית בין שתי הערים.
( 9נקודות)
רוב המשקעים בתימן יורדים בקיץ .הסבר מדוע 7( .נקודות)

המשך בעמוד 5
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לפניך דיאגרמה וטבלה ,המציגות את מבנה הגילאים ומדדי הפיתוח של תימן .עיין בהם,
וקבע מהי רמת הפיתוח של תימן.
בסס את קביעתך על שני נתונים – אחד מן הדיאגרמה ואחד מן הטבלה.
( 9נקודות)
מבנה גילאים (באחוזים)
2.6

מקרא:
0-14

15-64

+65

42
55.4

			

(מתוך האתר )www.cia.gov

מדדי פיתוח
המדד
תמ"ג לנפש (בדולרים)

2,200

מספר שנות לימוד ממוצע

9

אחוז האוכלוסייה העירונית

32

אחוז המועסקים
				

הערך הנתון

50.9

(מתוך האתרים)www.cia.gov; hdr.undp.org :

(שים לב :המשך סעיפי השאלה בעמוד הבא).
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לפניך רשימה של נתונים על החקלאות בתימן.

— שיעור היצוא של תוצרת חקלאית מסך כל היצוא — . 6.8%

— שיעור היבוא של תוצרת חקלאית מסך כל היבוא — . 31.6%
— מועסקים בחקלאות מסך כל המועסקים במדינה — . 54%
— תרומת החקלאות לתמ"ג — . 7.9%

קבע ,על פי הנתונים האלה ,מהי רמת הפיתוח של החקלאות בתימן.
הסבר גורם אחד המשפיע על רמת הפיתוח שקבעת.
( 9נקודות)
ג.

בשנת  1986קבע ארגון אונסק"ו (ארגון החינוך ,המדע והתרבות של האו"ם)
שהמרכז ההיסטורי של העיר צנעא הוא "אתר מורשת עולמית".
עיין בנספח שבו תמונה המציגה את המרכז ההיסטורי של העיר צנעא.
ציין מאפיין אחד של העיר הנראה בתמונה זו ,ובזכותו נקבע המקום "אתר מורשת עולמית".
הסבר יתרון אפשרי אחד של הקביעה הזו לפיתוח של תימן.
( 7נקודות)

בהצלחה!

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