12 שנו"ל- מיקוד ומבנה הבחינה בגיאוגרפיה–קיץ תשע"ב
שאלון 12 שנו"ל כולל כ-60% מהחומר לבגרות בגיאוגרפיה, ובהתאם למיקוד. 
להלן מבנה הבחינה ל-12 שנו"ל קיץ תשע"ב 
ליד כל שאלה מצוינים העמודים הרלוונטיים להוראה מתוך הספר בהוצאת מטח- "ישראל במאה ה-21 "ספר הכנה לבגרות. 
מתוך 6 שאלות- התלמיד צריך לענות על 2 שאלות בלבד.
ארץ ישראל
1.שאלה בנושא חקלאות - שאלה שתעסוק בשני גידולי חקלאות מובילים בעבר ובהווה- סיבות לירידה/עליה של הגידול, ושאלת טיעון בנושא החקלאות. עמודים 72-77 
2.שאלה בנושא מטרופולין ירושלים- מאפיינים, בעיות ואתגרי פיתוח  עמודים 166-171
3.שאלה בנושא כלכלה – עמודים- 66- 71 82-95 שאלה שתתייחס למעורבות ציבורית ויזמות פרטית – טיעונים לחיוב ושלילה של מעורבות ציבורית, הקשר לגלובליזציה. 
4.שאלה בנושא אקלים –2  קלימוגרפים- ניתוח וזיהוי אקלימי- התאמה לשתי ערים. 
השפעה על האדם ההתיישבות והחקלאות. עמודים- 258-266 
5.שאלה בנושא שימושי קרקע במרחב העירוני - זיהוי ותאור שימושי קרקע עיקריים, והתחרות בין השימושים השונים. – שאלה שתתבסס על אטלס ישראל החדש – מהדורה 2008 ומעלה. או על אטלס ישראל החדש- מהדורה ישנה.
6.שאלה בנושא איכות סביבה – שימור מול פיתוח – קטע העוסק בשטחים הפתוחים, תשובה בה יש להציג  טיעונים בעד ונגד השטחים הפתוחים+ דוגמא.  בספר עמודים 302-306 
מזרח תיכון
על פי ספרו של ארנון סופר- גיאוגרפיה של המזרח התיכון, תמורות על סף המאה ה-21
על התלמיד לענות על 2 שאלות מתוך ארבע
7. שאלה בנושא איכות סביבה – מפגעים באזורים עירוניים וכפריים, כולל חקלאות כגורם לבעיות סביבתיות. עמודים: 223-230
8. שאלה בכלכלה גלובלית ורמת פיתוח – שאלה צמודת נתונים – בספר עמודים 128-131, 116-124 138-144
9. שאלה בנושא תמורות בהתיישבות- תהליכי עיור ויצירת עיר ראשה. מאפייני עיר ראשה. עמודים 99-106
10. מצרים - שאלה בנושא אוכלוסייה ותפרוסתה במדינה- גורמים פיזיים ואנושיים 
11. שאלה בנושא נופי המזרח התיכון והשפעתם על תפרושת האוכלוסיה והאקלים. עמודים 36-45 
נתי"ב – השנה נקל והתלמיד יענה על שלוש שאלות במקום על ארבע. 
5 שאלות- על התלמיד לענות על שאלת חובה, ולבחור בעוד 2  שאלות. 
1.שאלה ראשונה- שאלת חובה- תעסוק במיקום המדינה, ביבשת ובקווי אורך ורוחב. בזיהוי יחידות נוף, ובשני מאפיינים- אחד פיזי ואחד אנושי של אחת מהיחידות (לבחירת התלמיד)
2.שאלה שנייה – שאלה אקלימית מלווה בנתוני אקלים (קלימוגרפים, או טבלת נתונים) גורמי אקלים, והשפעה על האדם. 
3.שאלה שלישית – עוסקת באוכלוסייה ערים ועיור- תפרוסת אוכלוסייה, גורמי מיקום של עיר הבירה, ובמדרג עירוני  באותה מדינה.
4.שאלה רביעית- עוסקת בתיירות – גורמי משיכה והשפעות. ובפוטנציאל שלו לכלכלת המדינה. 
5.שאלה חמישית עוסקת ברמת פיתוח המדינה- מלווה בנתונים השוואתיים כמו: תל"ג, ריבוי טבעי, אחוז העוסקים בחקלאות, וכו.. התלמיד יצטרך להסביר שלושה מושגים וכיצד הם מלמדים אודות רמת הפיתוח של המדינה.  
בהצלחה


