מדינת ישראל

משרד החינוך התרבות והספורט

א .בגרות לבתי ספר על–יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
מועד הבחינה :קיץ תשס"ו2006 ,
מספר השאלון574 ,057102 :

גאוגרפיה
יחידת לימוד אחת

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

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

ג.

חומר עזר מותר בשימוש :אטלס אוניברסיטאי חדש או אטלס כרטא משנת  1993ואילך.
שים לב :אין להשתמש באטלס גיאוגרפי יבנה ,הכולל בתוכו
את המילון למונחי הגיאוגרפיה.

ד.

הוראות מיוחדות:
) (1רשום במחברתך את שם האטלס שאתה משתמש בו )אטלס אוניברסיטאי חדש או
אטלס כרטא( ,וציין את שנת ההוצאה שלו.
) (2כדי להמחיש את תשובותיך היעזר בסרטוטים ,בחתכים ובגרפים ,לפי הצורך.

כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים ,חישובים וכדומה(.
רשוֹם "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!
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השאלות
חבל שלא נלמד

) 100נקודות(

בשאלון זה תיבדק יכולתך להתמודד עם חומר גאוגרפי שלא למדת.
השאלון מבוסס על ניתוח מפות באטלס כללי.
החבל שהשאלון עוסק בו הוא אוסטרליה.
בעמוד  5בשאלון זה יש מפה סכֵמטית של אוסטרליה.
זכור :המידע הגאוגרפי נמצא לא רק במפות החבליות והפיזיות שבאטלס ,אלא גם במפות
העולמיות והנושאיות )כמו אקלים ,אוכלוסייה ,כלכלה(.
רשום במחברתך את שם האטלס שאתה משתמש בו )אטלס אוניברסיטאי חדש או אטלס כרטא(,
ואת שנת ההוצאה שלו.
עליך לענות על ארבע שאלות :על שאלה ) 1חובה( ,ועל שלוש מהשאלות .5-2
)לכל שאלה —  25נקודות(
ענה על שאלה ) .1חובה(
.1

מבנה הנוף
לפניך שמות של שלושה אזורים באוסטרליה )ראה המפה הסכמטית בעמוד :(5
—

מדבר ויקטוריה הגדול

—

גרייט דיביידינג ריינג'

—

טYי ָה
אזור החוף סביב מפרץ ֶtYKנ ְ ֶ

א.

בחר בשניים מהאזורים האלה ,ותאר שני מאפיינים פיזיים של כל אזור.

ב.

הסבר מדוע אין באוסטרליה רעידות אדמה בעוצמה גדולה.

) 15נקודות(

) 10נקודות(

ענה על שלוש מהשאלות .5-2
.2

אוכלוסייה
א.

תאר את תפרוסת האוכלוסייה באוסטרליה .בתיאורך התייחס לאזורים הצפופים
ולאזורים הדלילים.

ב.

) 7נקודות(

ציין שלושה גורמים המשפיעים על תפרוסת זו ,והסבר את ההשפעה של כל גורם
שציינת.

) 18נקודות(
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כלכלה
א.

אוסטרליה היא מדינה מפותחת.
עיין בנתונים שלפניך על כלכלת אוסטרליה ,והבא שני נימוקים התומכים בקביעה זו.
) 10נקודות(
התל"ג לנפש 30,700 :דולר לשנה.
שיעור המועסקים בענפים השונים:
אחוז המועסקים

ב.

חקל אות

תעשייה

3.6

26.4

שירותים
70

עיין בגרף שלפניך ,שבו מוצג מבנה היצוא של אוסטרליה.

במה מבנה היצוא של אוסטרליה שונה ממבנה היצוא של מדינות מפותחות אחרות?
הבא הסבר אפשרי אחד לכך.

) 15נקודות(
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ערים ועיור
עיין בטבלה שלפניך ,שבה מוצג גודל האוכלוסייה בחמש הערים הגדולות באוסטרליה.
גודל האוכלוסייה בערים הגדולות באוסטרליה
מספר התושבים

העיר

)(2003

סידני

4,201,500

מלבורן

3,598,700

בריסביין

1,733,200

פרת

1,433,200

אדלייד

1,119,900

) 15נקודות(

א.

מדרג העירוני של אוסטרליה.
תאר את ה ִ

ב.

בקנברה ,בירת אוסטרליה ,מתגוררים כ– 325,000תושבים.
הצג שיקול אפשרי אחד לבחירת קנברה לעיר בירה ,והבא הסבר אחד למספר הקטן
יחסית של תושביה.

.5

) 10נקודות(

אקלים
עיין בטבלה שלפניך ,שבה מוצגים נתונים על האקלים בשתי תחנות :קנברה ,אליס ספרינגס
)ראה המפה הסכמטית בעמוד .(5
טמפרטורות מקסימום ,ממוצע שנתי
טמפרטורות מינימום ,ממוצע שנתי
ממוצע משקעים שנתי )מ"מ(
א.
ב.

)(oC

)(oC

תחנה 1

תח נה 2

28.5

19.5

13
275

6.5
632

קבע איזו תחנה מייצגת את קנברה ,ואיזו תחנה מייצגת את אליס ספרינגס.
הסבר שני גורמים להבדלים בין מאפייני האקלים של שתי הערים.

) 8נקודות(

) 17נקודות(
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מפה סכמטית של אוסטרליה

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך התרבות והספורט

