א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
מדינת ישראל
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
			
משרד החינוך
מועד הבחינה :קיץ תשע"ה2015 ,
			
מספר השאלון577 ,057206 :
			
א — תמונה לשאלה 1
נספחים:
			
ב — תמונות לשאלה 2
				
ג — גרף לשאלה 3
				
ד — מפה לשאלה 6
				

גאוגרפיה ופיתוח הסביבה
האדם במרחב החברתי־תרבותי
 2יחידות לימוד
השלמה ל־ 5יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים.

ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
				

בשאלון זה שבע שאלות ,ומהן עליך לענות על ארבע בלבד.
לכל שאלה —  25נקודות; סה"כ —  100נקודות.

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
האדם במרחב החברתי־תרבותי
בשאלון זה שבע שאלות ,ומהן עליך לענות על ארבע בלבד (לכל שאלה —  25נקודות).
.1

שימור אתרים
א.

ארגון אונסק"ו (ארגון החינוך ,המדע והתרבות של האו"ם) הכריז על כמה אתרים 		
במרכז העיר טרייר בגרמניה "אתרי מורשת עולמית".
עיין בנספח א ובו תמונה המציגה אחד מן האתרים האלה.
ציין מאפיין אחד של האתר הנראה בתמונה ובזכותו הוא הוגדר "אתר מורשת עולמית".

		

( 5נקודות)
( 10נקודות)

ב.

הסבר שני יתרונות בהכרזה על עיר או על אזור "אתר מורשת עולמית".

ג.

תאר שתי דרכים שבאמצעותן המדינה יכולה לסייע לשימור אתרים בעלי חשיבות לאומית.
( 10נקודות)

.2

עיר עולם
א.

הסבר מהי "עיר עולם" ,ותאר שני מאפיינים כלכליים של עיר עולם.

ב.

עיין בתמונות  3-1שבנספח ב.

( 8נקודות)

תאר מאפיין אחד של עיר עולם הנראה בכל אחת מן התמונות
(סך הכול – שלושה מאפיינים).
ג.

( 9נקודות)

הסבר שני גורמים להתפתחות של מתחים חברתיים בערי עולם.

( 8נקודות)

המשך בעמוד 3
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דמוגרפיה
בגרף שבנספח ג מתוארים גודל האוכלוסייה וייצור המזון בעולם בשנים ,2008-1960
ותחזית עד .2050
עיין בגרף ,וענה על הסעיפים א-ג.
א.

תאר את מגמת השינוי בגידול האוכלוסייה ואת מגמת השינוי בייצור המזון בעולם
עד שנת .2000
הסבר שני גורמים לכל אחת מן המגמות האלה (סך הכול – ארבעה גורמים).
( 12נקודות)

ב.

תאר את מגמת השינוי בגידול האוכלוסייה בעולם הצפויה בשנים .2050-2030
הסבר את הגורם למגמה זו.
( 7נקודות)

ג.

האם מגמות השינוי בגידול האוכלוסייה ובייצור המזון בעולם הצפויות בשנים 2050-2030
מתאימות לתאוריה של מלתוס? נמק את תשובתך.

( 6נקודות)

המשך בעמוד 4
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התחדשות עירונית
קרא את הקטע שלפניך ,וענה על הסעיפים א-ג שאחריו.
מתחם "השומרון" בתל אביב (אזור התחנה המרכזית הישנה) סבל בעשורים האחרונים מהיעדר פיתוח
ומהידרדרות פיזית ואורבנית .המבנים במתחם רעועים ומוזנחים ,ובמקום מתגוררות אוכלוסיות
חלשות .בלב המתחם יש רחבה גדולה ששימשה בעבר רציפי אוטובוסים ,ומבנים ישנים המשמשים
כיום לצרכים מגוונים — מגורים ,מוסכים ,מסחר ורוכלות.
ועדת התכנון המקומית של העיר תל אביב-יפו החליטה על שיקום המתחם ,והציבה יעדים אחדים
בתכנון האזור:

$
$

יצירת רצף של פעילות עסקית בין מתחם "השומרון" למרכז העסקים ההיסטורי של תל אביב-יפו.
יצירת רצף של צירים ירוקים להולכי רגל ולרוכבי אופניים במתחם "השומרון" ,שישתלבו
בצירים הירוקים ובשבילי האופניים ברחבי העיר.

$
$

פיתוח מוקדי תרבות ציבוריים בלב המתחם.
שיקום מקומות בעלי ערך היסטורי המייחדים את מתחם "השומרון".
(מתוך פרוטוקול  14-0006של ועדת המשנה לתכנון ולבנייה ,מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו)2014 ,

א.

ציין שני מאפיינים של נסיגה עירונית המובאים בקטע 8( .נקודות)

ב.

בחר שני יעדים של התכנית לשיקום מתחם "השומרון" המובאים בקטע ,והסבר כיצד
המימוש של כל אחד מן היעדים האלה יכול להשפיע על האזור.

ג.

( 8נקודות)

בקרב גופים ציבוריים ופרטיים המעורבים בתכנון עירוני יש מחלוקת בנוגע למיזמים של
ֶ
התחדשות עירונית .יש הטוענים כי מיזמים כאלה מיטיבים עם קבוצות אוכלוסייה חלשות,
ואחרים טוענים כי הם פוגעים בקבוצות אוכלוסייה חלשות.
הצג נימוק אחד התומך בכל אחת מן הטענות (סך הכול – שני נימוקים).

( 9נקודות)

המשך בעמוד 5
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המרחב הכפרי

לפניך טבלה ובה נתונים על החקלאות ועל האוכלוסייה הכפרית בכמה מדינות.
עיין בטבלה ,וענה על הסעיפים א-ג שאחריה.
המדינה

ארצות הברית
בורונדי
הודו
מצרים
ניז'ר
צרפת

שיעור האוכלוסייה
הכפרית
()%
19

שיעור החקלאים
מכלל המועסקים
()%
2

89
69
82

92
29

14.5
37.2

3

						

א.

18.2

57

21

1.3

39.8

49

57

שיעור החקלאות
בתמ"ג
()%

1.7

(מתוך האתר של הבנק העולמי)

מיין את המדינות לשלוש קבוצות ,על פי רמת הפיתוח של כל מדינה.
קבע את רמת הפיתוח של כל אחת מן הקבוצות ,ונמק את קביעתך באמצעות שני נתונים
מן הטבלה לכל קבוצה.
( 10נקודות)

ב.

תאר את הקשר בין שיעור החקלאים מכלל המועסקים לבין שיעור החקלאות בתמ"ג,
והצג שני גורמים לקשר הזה.

ג.

( 7נקודות)

תאר את השינוי שהתרחש במדינות המפותחות בגודל האוכלוסייה בכפר
ואת השינוי במאפייני התעסוקה בכפר.
הסבר כיצד שינויים אלה השפיעו על חיי הקהילה בכפר.
( 8נקודות)

המשך בעמוד 6
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הרעב בעולם

עיין בנספח ד ובו מפת מדד הרעב במדינות בעולם ( ,)2014וענה על הסעיפים א-ג.
א.

באיזו יבשת שוכנות רוב המדינות שבהן שיעור גבוה של רעב?

ב.

צָ 'ד ולוב הן מדינות שכנות .ציין את ההבדל בשיעורי הרעב שבהן.

( 5נקודות)

עין במפות שבאטלס ,והסבר כיצד המשאבים הטבעיים או המיקום של צ'ד ושל לוב
עשויים להשפיע על שיעור הרעב בכל אחת מהן.
( 10נקודות)
ג.

הסבר מדוע הקהילה הבין־לאומית פועלת לצמצום הרעב בעולם.
תאר שתי דרכים שבהן הקהילה הבין־לאומית פועלת לצמצום הרעב בעולם.
( 10נקודות)

.7

גלובליזציה
ת' פרידמן בספרו "העולם הוא שטוח — העולם הגלובלי — החיים במציאות חדשה" ()2006
מציג כמה טענות בנושא הגלובליזציה.
א.

ת' פרידמן טוען בספרו כי מדינות כמו הודו יכולות להתחרות בשוק הגלובלי בלי קושי.
הסבר מדוע טענה זו נכונה .בסס את תשובתך על שני מאפיינים של הודו.

ב.

( 8נקודות)

ת' פרידמן טוען גם כי העולם בעידן הגלובליזציה הוא "שטוח" .כלומר ,אין בו מכשולים
בפני פעילות כלכלית.
הסבר שני גורמים שהביאו למצב זה.

ג.

( 8נקודות)

תאר שני יתרונות שיש למדינות פחות־מפותחות מתהליך הגלובליזציה.

בהצלחה!

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

( 9נקודות)
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נספח ג :גרף לשאלה 3
אוכלוסייה וייצור מזון בעולם
()2050-1960

אוכלוסייה
וייצור מזון
)יחידות שרירותיות(

מקרא:
ייצור מזון
אוכלוסיית העולם

שנים

2050

2040

2030

2020

2010

2000

1990

1980

1970

1960

()test of sustainability

גאוגרפיה ,קיץ תשע“ה ,מס׳ 577 ,057206

נספח ד :מפה לשאלה 6
מדד הרעב במדינות העולם
()2014

מקרא:
 30ומעלה :מדאיג מאוד
 :29.9-20מדאיג
 :19.9-10חמור
 :9.9-5מתון
עד  :4.9נמוך
אין מידע
מדינות מפותחות

