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بجروت للممتَحنين الخارجّيين نوع االمتحان:  בגרות לנבחנים אקסטרניים  סוג הבחינה:  
شتاء 2014 موعد االمتحان:  חורף תשע"ד  מועד הבחינה:  

574 رقم الّنموذج:     574 מספר השאלון:  
صورة للّسؤال 5 ملحق:  תמונה לשאלה 5  נספח: 

ترجمة إلى العربّية (2)  תרגום לערבית (2)  

 גאוגרפיה ופיתוח הסביבה        الجغرافية وتـطـويـر البيئة
נתי"ב - ניתוח תופעות יסוד במרחב         تحليل ظواهر أساسّية في المدى

وحدة تعليمّية واحدة            יחידת לימוד אחת  
تعليمات للممتَحن              הוראות לנבחן 

مّدة االمتحان: ساعة ونصف. أ.  משך הבחינה: שעה וחצי.     א. 
مبنى الّنموذج وتوزيع الّدرجات: ب.  מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   ב.  

في هذا الّنموذج خمسة أسئلة عن בשאלון זה חמש שאלות על         
إقليم لم ُيدرس. חבל ארץ שלא נלמד.           

عليك اإلجابة عن أربعة أسئلة، حسب  עליך לענות על ארבע שאלות, לפי       
الّتعليمات الواردة في نموذج االمتحان. ההוראות בגוף השאלון.          

لكّل سؤال - 25 درجة؛ לכל שאלה — 25 נקודות;          
مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها:                                סה"כ — 100 נקודות.             المجموع  -  100 درجة. جـ.  חומר עזר מותר בשימוש:      ג.  

أطلس منذ سنة 1993 فصاعًدا: אטלס משנת 1993 ואילך:        
األطلس الجامعّي الجديد، إصدار يڤنه   - אטלס אוניברסיטאי חדש, הוצאת       —

)بدون قاموس مصطلحات الجغرافية( יבנה )בלי המילון למונחי הגיאוגרפיה(          
أطلس كارتا -  طبيعّي، سياسّي،    - אטלס כרטא — פיזי, מדיני,          —

اجتماعّي، اقتصادّي חברתי, כלכלי            
-   أطلس كارتا عالمّي אטלס כרטא אוניברסלי          —

تعليمات خاّصة:    د.  הוראות מיוחדות:        ד.  
اكتب في دفترك اسم كّل أطلس  .1 1. רשום במחברתך את השם ואת שנת      

تستعمله وسنة إصداره. ההוצאה של כל אטלס שאתה משתמש בו.          
كي تدعم إجاباتك، بإمكانك االستعانة    .2 2. כדי להמחיש את תשובותיך תוכל  להיעזר      

بالّرسوم وباملقاطع وبالّرسوم البيانّية، حسب احلاجة.       בסרטוטים, בחתכים ובגרפים, לפי הצורך.     
اكتب في دفتر االمتحان فقط، في صفحات خاّصة، كّل ما تريد كتابته مسّودة )رؤوس أقالم، عملّيات حسابّية، وما شابه(. 

اكتب كلمة "مسّودة" في بداية كّل صفحة تستعملها مسّودة. كتابة أّية مسّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسّبب إلغاء االمتحان!
الّتعليمات في هذا الّنموذج مكتوبة بصيغة المذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنين على حّد سواء. 

نتمّنى لك الّنجاح!       ב ה צ ל ח ה !   
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األسئلة 
تحليل ظواهر أساسّية في المدى   )100 درجة(

في هذا النموذج، سُتفحص قدرتك على التعامل مع أسئلة تتناول إقليًما لم تتعّلم عنه.
تعتمد األسئلة على مهارات جغرافّية ومهارات تفكيرّية.

تعتمد األسئلة على تحليل خرائط في األطلس العاّم وعلى المعطيات الواردة في نموذج االمتحان.
اإلقليم الذي يتناوله نموذج االمتحان هو اليمن.

المعلومات الجغرافّية ليست موجودة فقط في الخرائط اإلقليمّية والطبيعّية التي في األطلس،  تذّكر: 
وإّنـما أيًضا في الخرائط العالمّية والموضوعّية )مثل المناخ، السّكان، االقتصاد(.  

اكتب في دفترك اسم كّل أطلس تستعمله وسنة إصداره )األطلس الجامعّي الجديد، أطلس كارتا(.

عليك اإلجابة عن أربعة أسئلة: عن السؤال 1 )إلزامّي(، وعن ثالثة من األسئلة 5-2.
)لكّل سؤال  - 25 درجة.(

أجب عن السؤال 1 )إلزامّي(.

وحدات المنظر الطبيعّي  .1
أمامك أسماء لثالث مدن تقع في وحدات منظر طبيعّي مختلفة.

صنعاء  -
عدن  -
شبام  -

اذكر ما هي وحدة المنظر الطبيعّي التي تقع فيها كّل واحدة من المدن الثالث. أ. 
)9 درجات(  

صف كثافة السّكان، واذكر ما الذي يمّيز الهيدرولوجيا في وحدة المنظر الطبيعّي التي   ب. 
تقع فيها مدينة شبام.  اشرح العالقة بينهما.   )7 درجات(

تمّعن في األطلس.  جـ. 
 اذكر اسم المضيق البحرّي* الذي تقع اليمن على شواطئه، واشرح أهّمّيته الدولّية.

 صف تأثيًرا ممكًنا واحًدا لهذا المضيق على اليمن.   
)9 درجات( 

*    المضيق البحرّي - قطاع بحرّي ضّيق، بين مناطق بّرّية، يربط بين بحرين. 
يتبع في صفحة 3  
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أجب عن ثالثة من األسئلة 5-2.
ل المنظر الطبيعّي تشكُّ  .2

تتمّيز اليمن بظاهرتين جيولوجّيتين:  الجبال البركانّية؛ الهّزات األرضّية.    
اختر إحدى الظاهرتين الجيولوجّيتين، َوِصف موقعها في اليمن.   )5 درجات(  أ. 

ن هاتين الظاهرتين الجيولوجّيتين في اليمن.   )10 درجات(    اشرح العامل المشترك لتكوُّ ب. 
من بين هاتين الظاهرتين، اذكر ظاهرة واحدة تساهم في النشاط االقتصادّي في الدولة،  جـ. 

واشرح بماذا تساهم.  
اذكر ظاهرة أخرى تصّعب النشاط االقتصادّي في الدولة، واشرح بماذا تصّعب.    

)10 درجات(        

المدن والتمدين  .3
يعرض الجدول الذي أمامك معطيات عن عدد سّكان المدن الكبرى في اليمن في سنوات مختارة.  

تمّعن في الجدول، وأجب عن البنود "أ"-"جـ" التي تليه.   
       عدد سّكان المدن الكبرى في اليمن في سنوات مختارة

المدينة
عدد السّكان

19942005

954,4482,431,649صنعاء

317,571596,672تعز

298,452548,433الحديدة

398,394507,355عدن

103,312225,611إب
)www.census.gov;  www.gerhardbechtold.com :من الموقعين(                                

د ماذا كان التدريج المدينّي في اليمن سنة 2005.  عّلل تحديدك.   )8 درجات(  حدِّ أ. 
اشرح عامل موقع لكّل واحدة من المدن التالية:  ب. 

صنعاء  - 
عدن  - 

الحديدة      -
)9 درجات(   

مدينتا صنعاء وعدن لم َتْنُموا بنفس القدر بين السنوات 2005-1994.  جـ. 
صف الفرق في نمّو المدينتين، واشرح عاماًل ممكًنا واحًدا لهذا الفرق.   )8 درجات(

يتبع في صفحة 4  
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المناخ  .4 

 يعرض الكليموغرافان اللذان أمامك معطيات مناخّية لمدينتين في اليمن:  عدن وصنعاء.
تمّعن في الكليموغرافين وفي األطلس، وأجب عن البنود "أ"-"جـ" التي تليهما. 

مفتاح:
درجةٹالحرارةٹالعظمى
درجةٹالحرارةٹالصغرى
كّمّيةٹالرواسبٹالجّوّية
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الرواسبٹالجّوّية
(ملم)

)www.climmatemps.com;   www.levoyageur.net/weather-city;   www.weatheronline.com :من المواقع(   

ما هو الفرق بين مجال درجات الحرارة الشهرّي في عدن وبين مجال درجات الحرارة  أ. 
 الشهرّي في صنعاء؟  تمّعن في األطلس، واشرح العامل لهذا الفرق. 

)انتبه: مجال درجات الحرارة - الفرق بين درجات الحرارة العظمى ودرجات الحرارة الصغرى(.
)9 درجات(  

تمّعن في األطلس، واشرح العامل للفرق في كّمّية الرواسب الجّوّية السنوّية بين المدينتين.  ب. 
)9 درجات(

تهطل معظم الرواسب الجّوّية في اليمن في الصيف.  اشرح لماذا.       )7 درجات( جـ. 
يتبع في صفحة 5  
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االقتصاد ومستوى التطوير  .5

أمامك مخّطط دائرّي وجدول، يعرضان مبنى األعمار ومؤّشرات التطوير في اليمن. أ.    

د ما هو مستوى تطوير اليمن. تمّعن فيهما، وحدِّ   
اعتمد في تحديدك على معطَيْين - أحدهما من المخّطط الدائرّي واآلخر من الجدول.   

  )9 درجات(

0-14
15-64

+65

2.6

55.4

42

مبنىٹاألعمارٹ(بالنسبٹالمئوّية)

مفتاح:

)www.cia.gov :من الموقع(                  

مؤّشرات التطوير
القيمة المعطاةالمؤّشر

2,200اإلنتاج المحّلّي العاّم للفرد )بالدوالرات(

9معّدل عدد السنوات التعليمّية

32النسبة المئوّية لسّكان المدن

50.9النسبة المئوّية للعاملين 

)www.cia.gov; hdr.undp.org :من الموقعين(                                           

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(
يتبع في صفحة 6  
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أمامك قائمة معطيات عن الزراعة في اليمن.  ب. 
نسبة تصدير الناتج الزراعّي من مجمل التصدير - 6.8%.    -

نسبة استيراد الناتج الزراعّي من مجمل االستيراد - 31.6%.    -  
العاملون في الزراعة من مجمل العاملين في الدولة  - 54%.    -  

مساهمة الزراعة في اإلنتاج المحّلّي العاّم -  7.9%.  -  

د، حسب هذه المعطيات، ما هو مستوى تطوير الزراعة في اليمن. حدِّ   

 اشرح عاماًل واحًدا يؤّثر على مستوى التطوير الذي حّددَته. 
)9 درجات(

حّددت منّظمة اليونسكو )منّظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لألمم المّتحدة(  جـ. 
سنة 1986 أّن المركز التاريخّي لمدينة صنعاء هو "موقع تراث عالمّي".

تمّعن في الملحق الذي فيه صورة للمركز التاريخّي لمدينة صنعاء.    
اذكر ممّيًزا واحًدا للمدينة يظهر في هذه الصورة، تّم بفضله تحديد المكان على أّنه 

"موقع تراث عالمّي".   
 اشرح أفضلّية ممكنة واحدة لهذا التحديد في تطوير اليمن. 

 )7 درجات(

ב ה צ ל ח ה!
ى لك الّنجاح! نتمّن

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

حقوق الّطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
الّنسخ أو الّنشر ممنوعان إاّل بإذن من وزارة الّتربية والّتعليم.



נספח: תמונה לשאלה 5    
גאוגרפיה, חורף תשע“ד, מס׳ 574

الجغرافية، شتاء 2014، رقم 574

الملحق:  صورة للسؤال 5 


