מיקוד והמלצות קיץ תשע"ב
מבנה המבחן:  חלק ראשון- שאלון 573 – א"י ומזרח תיכון= 2 יח"ל 
משך הבחינה שעתיים: התלמיד נדרש לענות על 4 שאלות- שתיים בארץ ישראל, ושתיים במזרח תיכון. ניקוד חלק זה- 44% מתוך בחינת 5 יח"ל, ו56%- מתוך בחינת 3 יח"ל.
תאריך הבחינה הוא: 21.6.12 
בשאלון א"י מופיעות  7 שאלות על התלמיד לענות על 2 שאלות לפי בחירתו. (חומר הלימוד מתבסס על הספר- ישראל במאה ה-21 ספר הכנה לבגרות-מט"ח) 
	באחת השאלות ייכלל טקסט 
	אחת השאלות תתבסס על הוצאת נתונים מאטלס ישראל החדש- 2008
	באחת השאלות תשולב תמונה

	הנושאים בארץ ישראל הם: 
חקלאות

	אקלים  (כולל מצבים סינופטיים)
	תמורות באוכלוסיה והשפעתן על המרחב היישובי
	אי שוויון מרחבי- כלכלי  חברתי
	כלכלת ישראל – מעורבות ציבורית ויזמות פרטית.
	מטרופולינים
	שימושי קרקע במרחב העירוני.
	איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא.
	בבחינה תהיה שאלה שתתבסס על אחד משני המאמרים-  הנמצאים ב"מקראה האינטרנטית לבגרות" באתר מפמ"ר גיאוגרפיה- בקטגוריה "חומרי למידה וקישורים מקצועיים". ובאתר "כותר ספרי לימוד".
"מחצבות עזובות במרחב חיפה: ממפגע סביבתי  לנכס ציבורי"
" רב השיח בנושא: "חזון לתחבורה מקיימת בישראל?"
פרט לשאלת המאמר שהיא שאלה שביעית בדרך כלל, יש 8 סעיפי מיקוד המתייחסים ל-6 שאלות. כלומר תהיינה שתי שאלות המורכבות משני סעיפי מיקוד- כגון: מטרופולינים ואיכות סביבה, חקלאות ואיכות סביבה,  וכו.. 

השנה בניגוד לשנה שעברה, חלק מהנושאים ברורים וממוקדים יותר, ולכן הם מומלצים להוראה. 
	חקלאות ישראל עמודים 72-77 
	אקלים- כולל מצבים סינופטיים עמודים 258-267 
	כלכלת ישראל – מעורבות ציבורית ויזמות פרטית- 66-71 ו-82-96 
	איכות סביבה ופיתוח בר קיימא עמודים 300-328
	מטרופולינים – עמודים 152-179 
	שימושי קרקע – ללמד את כל שימושי הקרקע בעיר – הייתי ממליצה להשתמש בספר הפיתוח והתכנון המרחבי- עמודים 195- 226 מסכם יפה את נושא שימושי הקרקע בעיר. 

שני הנושאים: אי שוויון מרחבי כלכלי, ותמורות באוכלוסייה- פחות ברורים במיקוד שלהם, ולכן קשה לי למקד את העמודים בספר. 
המזרח התיכון
בשאלון של המזרח תיכון מופיעות 5 שאלות - על התלמיד לענות על 2 שאלות לפי בחירתו. (חומר הלימוד מתבסס על הספר גיאוגרפיה של המזרח התיכון תמורות על סף המאה ה-21 – ארנון סופר ודלית גרוס-לן) 
	הנושאים המופיעים במיקוד הם: 
נופים- דרכי היווצרות והשפעה על האדם.

	תופעה סביבתית והשפעתה על האדם.
	תמורות בהתיישבות
	כלכלה גלובלית
	מצרים
	תהיה שאלה מאחד משני המאמרים  הנמצאים באתר המפמ"ר ובכותר ספרי לימוד
המאמרים הם: המזרח התיכון – תמונת מצב ומגמות התפתחות אפשריות/ברנרד לואיס
אסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי/מאיר ליטבק
כיוון שבמבחן יש 5 שאלות, ושאלה חמישית היא המאמר- כך שנותרו 4 שאלות, ויש להם 5 סעיפי מיקוד. כלומר, בשאלה אחת יהיה חיבור בין שני סעיפי מיקוד. 
הנושאים הברורים להוראה הם: 
הכלכלה הגלובלית פרק ה'-  עמודים 116-131 
תופעה סביבתית – איכות סביבה – פרק ח'- עמודים 223-255 והשפעה על האדם. 
תמורות בהתיישבות- פרק ד'- 84-113 
נופים- 36-45 והשפעתם על האדם- אולי תפרושת? אולי חקלאות? 
מצרים- אין פירוט - כך שצריך ללמד את כל הפרק על מצרים- עמודים 259-295 ללא נושא הנילוס/המים כי הוא ירד במיקוד הראשוני.
נתי"ב- אנסין
חלק שני של הבחינה הוא נתי"ב- מספרו 574 
המבחן אורך שעה וחצי במהלכן נדרש התלמיד לענות על 4 מתוך 5 שאלות. 
השאלות תעסוקנה בנושאים הבאים: 
שאלה ראשונה- חובה- מיקום, אזורים במדינה, ויחידות נוף – תאור/זיהוי
שאלה שנייה- מבנה גיאולוגי ותופעות גיאולוגיות
שאלה שלישית- אזורי אקלים, מאפייני אקלים, גורמי אקלים- השפעה על כלכלה
משלושת הנושאים הבאים תהינה שתי שאלות נוספות: 
אוכלוסייה – אולי תפרוסת? 
ערים ועיור – אולי מדרג עירוני, גורמי התפתחות ומיקום
תיירות – אולי גורמי משיכה והשפעות. 
השאלה הגיאולוגית רומזת ולוקחת אותנו למדינה בה יש תופעות גיאולוגיות. 
תוכלו להיעזר בספר "כדור הארץ והסביבה" של מטח להוראת הנושא הגיאולוגי. 

חלק שלישי של הבחינה- יחידות 4-5- יחידות התמחות- יחידות בחירה
חלק זה נמשך שעתיים בכל נושא גדול תהיינה 7 שאלות ועל התלמיד לענות על 4 שאלות מאותו נושא.  
לכל נושא יש ספר משלו
שלושת הנושאים המוצעים הם: 
א. פתוח ותכנון מרחבי - מספר השאלון (575)
ב. כדור הארץ והסביבה – מספר השאלון (576) 
ג. האדם במרחב החברתי-תרבותי – מספר השאלון (577)
על המורה לבחור בנושא אחד- אסור ואין אפשרות לערבב בין הנושאים.  
ההמלצה שלי למורים, לבחור על פי נטיית ליבו של המורה, היכרותו והתמחותו, והיכרותו את יכולת והעדפות תלמידיו. 
נושא ראשון: פיתוח והתכנון המרחבי- במיקוד מופיעים 9 סעיפים ל-7 שאלות. כלומר שתי שאלות תתבססנה על שני סעיפי מיקוד. 
להלן המיקוד
	מדדי פיתוח- 72-104 
	קולוניאליזים וגלובליזציה- 105-147
	אי שיוויון מרחבי בתוך המדינות- 148-166
	גורמי מיקום של ערים- 189- 194
	שימושי קרקע במרחב העירוני – 195- 229
	תמורות במרחב בעירוני במדינות המפותחות- 240-254
	חקלאות ורמת פיתוח- 280- 289
	מחצבים וסביבה-329-335
	תהליכי פיתוח מקיימים- 336-342

האדם במרחב החברתי תרבותי – במיקוד ניתנו 6 סעיפים ל-7 שאלות- כלומר תהיינה שתי שאלות סביב אותו נושא
הנושאים הם:
אי שיוויון מרחבי ועוני בתוך המדינות – 203-241
העיר כמרחב רב תפקודי- 298-326
תהליכים דמוגרפיים-129-154 
הגירה בינלאומית- 155-184
גלובליזציה, חברה ותרבות- 63-68 – צריך ללמד על גלובליזציה גם באופן כללי.
מחלות ומגפות – 242-258

כדור הארץ והסביבה
הנושאים הם: ניתנו 5 סעיפי מיקוד, ובמבחן יש 7 שאלות- כלומר תהינה 2 שאלות באותו נושא. 
משאבי הטבע של כדור הארץ- מים, אוויר, קרקע ואנרגיה- עמודים 266-291 
שינויי אקלים- 195-211 – בדגש שינויי אקלים (205-207)
עננים ומשקעים- 186-194
סלעי כדור הארץ- 70-87
טקטוניקת הלוחות – 41-61 + 95-116 תופעות הטקטוניקה
אתרי אינטרנט שיוכלו לעזור לכם הם: 
אתרי המורים לגיאוגרפיה: אתר גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה של מט"ח http://geo.cet.ac.il  
באתר זה במדור לומדים גיאוגרפיה ישנם חומרי למידה רבים, יש קישור לאתר המפמ"רית לגיאוגרפיה, שם תוכלו לראות ולהוריד קבצים של התוכנית החדשה. גם במדור מאגרי מידע יש הרבה חומרי למידה. 
בהצלחה.




