
دولة إسرائيل מדינת	ישראל	 	
وزارة املعارف משרד	החינוך	 	 	

بجروت للمدارس الثانوية أ.  نوع االمتحان:  בגרות	לבתי"ס	על־יסודיים	 א.	 סוג	הבחינה:		
بجروت للممتَحنني اخلارجّيني ب.  בגרות	לנבחנים	אקסטרניים   ב.	  

صيف 2011 موعد االمتحان:  קיץ	תשע"א	 מועד	הבחינה:		
573 ،057203 رقم النموذج:  	573	,057203 מספר	השאלון:	

خارطة: مستوى خطر حدوث ملحقان:           أ   -  א	—	מפה:	רמת	הסיכון		 נספחים:		
	  الهّزات األرضية في إسرائيل  		 	 לרעידות	אדמה	בישראל   

حتليل صورة ب -  ב	—	מדרש	תמונה		   
ترجمة إلى العربية )2(  תרגום	לערבית	)2(		

	 	 	 					اجلغرافية وتطوير البيئة 	 גאוגרפיה	ופיתוח	הסביבה	
		أرض إسرائيل والشرق األوسط 		ארץ–ישראל	והמזרח	התיכון	

وحدتان تعليميتان 2	יחידות	לימוד		  
تعليمات للممتَحن הוראות	לנבחן	 	

مّدة االمتحان: ساعتان. أ.  	 		 משך	הבחינה:	שעתיים.	 א.	

مبنى النموذج وتوزيع الدرجات: ب.  		 מבנה	השאלון	ומפתח	ההערכה: 	 ב.	

		 	 	 في هذا النموذج فصالن. 	 		  		 בשאלון	זה	שני	פרקים.	 	 	

الفصل األّول: جغرافية פרק	ראשון:	גאוגרפיה	של		    	

أرض	إسرائيل				 -  )28x2(   —	56   درجة 	 נק'		 		56 		—	)28x2( ארץ–ישראל													—	     
	 الفصل الثاني: جغرافية          	 פרק	שני:	גאוגרפיה	של	   

الشرق األوسط 		  -  )22x2(		—	44   درجة נק'    	44 		—	)22x2( המזרח	התיכון									—	   
נק'				            املجموع —	100	درجة 	100    סה"כ			—		

مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها:  جـ.  		 חומר	עזר	מותר	בשימוש:			 	  ג.	
1. األطلس اجلامعي اجلديد، إصدار يڤنه،	 		 		 1.	אטלס	אוניברסיטאי	חדש,	הוצאת	יבנה,   

من سنة	1993	فصاعًدا )بدون قاموس   	 			        משנת	1993	ואילך	)ללא	המילון	למונחי	 
مصطلحات اجلغرافية(. 	 		 		 		 	 	        הגיאוגרפיה(.

أطلس كارتا -  طبيعي، سياسي، اجتماعي،  	.2 	 		 		2.	אטלס	כרטא	—	פיזי,	מדיני,	חברתי,	 	

اقتصادي، من سنة	1993	فصاعًدا. 	 		 		        כלכלי, משנת	1993	ואילך.
3. أطلس كارتا عاملي. 	 	 	 3.	אטלס	כרטא	אוניברסלי.	

4. أطلس إسرائيل اجلديد - األطلس  	 	 4.	אטלס	ישראל	החדש—	האטלס	

				القومي طبعة 2008. 	 	      הלאומי	מהדורת	2008.		
5. خارطة ألرض إسرائيل 1:250,000. 	 	 5.	מפה	של	ארץ־ישראל	1:250,000.

6.	خارطة جيولوجية ألرض إسرائيل 	 	 6.	מפה	גיאולוגית	של	ארץ־ישראל

				1:250,000	أو	1:500,000. 	 	 	1:250,000	או	1:500,000.
تعليمة خاّصة:    		د.  		 	 	 הוראה	מיוחדת:	 	 ד.	

كي تدعم إجاباتك، استِعن بالرسوم وباملقاطع  		 		 כדי להמחיש	את	תשובותיך	היעזר   
בסרטוטים,	בחתכים	ובגרפים,	לפי	הצורך.    وبالرسوم البيانية، حسب احلاجة.    

التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة املذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنني على حّد سواء. 
نتمّنى لك النجاح! 	 	 					ב	ה	צ	ל	ח	ה	!	 	
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األسئلة
الفصل األّول - جغرافية أرض إسرائيل  )56 درجة(

أجب عن اثنني من األسئلة 1-7 )لكّل سؤال - 28 درجة؛ عدد الدرجات لكّل بند مسّجل في نهايته(.

إسرائيل واالقتصاد العاملي   	 .1
صف عمليتني ساهمتا في اندماج إسرائيل في االقتصاد العاملي.   )8 درجات( أ.	

َل مدينة تل أبيب إلى مركز أعمال عاملي. اندماج إسرائيل في االقتصاد العاملي َحوَّ ب.	
اعرض مثالني يبّينان أّن تل أبيب هي مركز أعمال عاملي.   )10 درجات(  

هل حسب رأيك، اندماج إسرائيل في االقتصاد العاملي هو ظاهرة إيجابية؟   جـ.	
ادعم اّدعاءك بواسطة تعليلني.   )10 درجات(  

الهّزات األرضية   	 .2
يعرض امللحق "أ" خارطة ملستوى خطر حدوث هّزات أرضية  في مناطق مختلفة في البالد. أ.	

تـمّعن في اخلارطة، َوِصف تغيـّر خطر حدوث الهّزات األرضية على مدى البالد.  
اشرح ما هو العامل األساسي لهذا التغّير.   )10 درجات(  

تقع مدينتا تل أبيب وحيفا بالقرب من الساحل، لكّنهما تختلفان فيما بينهما من ناحية  ب.	
مستوى خطر حدوث الهّزات األرضية.  تـمّعن في األطلس واشرح ما هو سبب هذا 

االختالف.   )8 درجات(
صف طريقتني حتاول دولة إسرائيل من خاللهما االستعداد ملواجهة أضرار الهّزات األرضية.    جـ.	

)10 درجات(

 
          /يتبع في صفحة	3/
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انتشار السّكان  .3
أ.  اشرح ثالثة املصطلحات التالية:

عمليات تكّون الضواحي  —  
النواة والهوامش القومية  —  

سياسة توزيع السّكان في إسرائيل  —  
)9 درجات(  

أمامك جدول يعرض انتشار السّكان في إسرائيل في األلوية المختلفة في سنوات مختارة 
)بالنسبة املئوية من مجمل سّكان الدولة(.

تـمّعن في اجلدول، وأجب عن البندين "ب" - "جـ".

 سّكان إسرائيل حسب األلوية في السنوات 2009-1948
)بالنسبة املئوية(

194819611972198319952009اللواء

10.28.811.011.712.012.2القدس

16.815.515.116.216.916.6الشمال

20.517.015.414.213.211.9حيفا

14.318.718.420.621.724.0املركز

35.732.028.824.820.316.9تل أبيب

2.58.011.311.913.414.4اجلنوب

0.00.62.43.9——يهودا والسامرة
)www.cbs.gov.il :من موقع دائرة اإلحصاء املركزية(

ب.  صف التوّجه األساسي للتغّير في السنوات 1948-2009 ، في كّل واحد من األلوية التالية:
حيفا، املركز، تل أبيب، اجلنوب.   )8 درجات(  

جـ.  اشرح التغّيرات التي طرأت على لواء املركز وعلى لواء اجلنوب.  استعِمل في شرحك   	

املصطلحات التي في البند "أ".    )11 درجة(  

            /يتبع في صفحة 4/
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جودة البيئة 	.4
اقرأ القطعة التي أمامك، وأجب عن ثالثة البنود "أ" - "جـ".  

في الوقت احلاضر، تتّم في إسرائيل إعادة تدوير فقط أكثر من ُعْشر النفايات املنزلية بقليل. حّددت وزارة  	

حماية البيئة غاية تقضي بأن يقوم نصف السّكان في املستقبل بتصنيف النفايات املنزلية في املنازل، ومن 
الالزمة لهذا  األموال  الدولة  الغاية، ستخّصص  لتحقيق هذه  الطاقة.  أو إلنتاج  ُتنَقل إلعادة تدويرها  ثّم 
الغرض وحتّولها إلى السلطات احملّلية ملعاجلة النفايات املنزلية في منشآت تصنيف وإعادة تدوير. النفايات 

القابلة إلعادة التدوير لن تصل، بالطبع، إلى مواقع الطمر.  
عت للسّكان ثالث حاويات نفايات منزلية:  في جتارب ُأجريت في عدد قليل من البلدات في البالد، ُوزِّ  
حاوية للنفايات العضوية )الرطبة( وحاوية للنفايات اجلاّفة القابلة إلعادة التدوير وحاوية للنفايات اجلاّفة 
غير القابلة إلعادة التدوير.  صّنف السّكان النفايات حسب نوعها في احلاويات املنزلية الثالث، ومن ثّم 
نقلوا النفايات المصنَّفة إلى حاويات منفردة وضعتها السلطات احملّلية في املناطق السكنية. كان تعاون 

السّكان كاماًل في هذه التجارب.
ُرَزم  بجمع  الصناعة  أرباب  ُيلِزم  جديد  قانون  إضافية:  خطوات  ُتتَّخذ  الطمر،  نطاق  تقليص  أجل  من   
ًبا أساسًيا في النفايات اجلاّفة( ونقلها إلى منشآت إعادة التدوير.  كما وُطرح  املنَتجات )التي ُتعتبر مركِّ

اقتراح برفع رسوم طمر النفايات بشكل ملحوظ.  
)معّد حسب: צפריר	רינת,	 

"תכנית:	בתוך	עשר	שנים	מחצית	האוכלוסייה	בישראל	תמיין	פסולת	למחזור",	הארץ	7/8/10(

أ.  اشرح ثالثة من املصطلحات التي ُخطَّ حتتها في القطعة.   )7 درجات( 
ب.  اشرح سببني حلاجة دولة إسرائيل لتقليص كّمية النفايات املطمورة، في السنوات القريبة 

القادمة.   )10 درجات(
جـ.  اقترح طريقتني لتقليص كّمية النفايات في إسرائيل )باستثناء الطرق التي اقُترحت في 

القطعة(.   )11 درجة(

              /يتبع في صفحة	5/
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الشواطئ - أطلس إسرائيل اجلديد )אטלס	ישראל	החדש(  	.5
	 في أطلس إسرائيل، صفحة 114، معروضة ثالثة أزواج صور	)א-ב,	ג-ד,	ה-ו(.  يشمل كّل زوج 

صورة جّوية معاجَلة )أورتوفوتو( وصورة لنفس املنطقة من األرض. 
تـمّعن في الصور، وأجب عن ثالثة البنود "أ" - "جـ".   

أ.  صف عمليتني جيومورفولوجيتني تشّكالن شاطئ البحر في إسرائيل، تظهران في الصور،    
واشرح العالقة بني العمليتني اجليومورفولوجيتني وبني موقعهما اجلغرافي على امتداد     

الشاطئ.   )10 درجات(   
ب.  تـمّعن في الصورة "ג"، واشرح كيف تؤّثر إقامة املرفأ )המרינה(	على عملية جيومورفولوجية 

واحدة حتدث في الشواطئ.   )8 درجات(
جـ.  تـمّعن في الصورة 	"ב" ، َوِصف تأثيرين على اإلنسان ينبعان من العمليات اجليومورفولوجية 

التي تشّكل الشواطئ.
اقترح طريقة واحدة ملواجهة هذه العملية وملواجهة تأثيراتها.  

)10 درجات(  

الكيبوتس - حتليل صورة 		.6
احتفلت احلركة الكيبوتسية سنة 2010  مبرور مئة سنة على إقامة الكيبوتس األّول. 	

يعرض امللحق "ب" صورة جّوية لكيبوتس عني هشوفيت )עין	השופט( الذي في رموت منشه  	

)الروحا(، الُتقطت في العقد األخير.  
تـمّعن في الصورة، وأجب عن ثالثة البنود "أ"-"جـ".  

اذكر اثنني من املبادئ األساسية التي مّيزت الكيبوتس في بدايته، واشرح كيف ينعكسان  أ.		
في الصورة.   )10 درجات(  

اعرض تغّيًرا واحًدا طرأ على مبنى الكيبوتس، ينعكس في الصورة، َوِصف تغّيرين طرآ على  ب.	
نـمط احلياة في الكيبوتس.   )10 درجات(

في الكثير من احلاالت هناك عالقة بني نطاق التغّيرات التي طرأت على الكيبوتسات وبني  جـ.	
موقع الكيبوتسات في البالد.

ما هي العالقة؟  اشرح عاماًل ممكًنا واحًدا لهذه العالقة.    )8 درجات( 	

              /يتبع في صفحة	6/
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انتبه!
السؤال 7 معّد للطاّلب الذين قرأوا املقال "מעמדן	הכלכלי	של	ערים	במישור	החוף	הדרומי:	
תהליכים	מנוגדים	של	מטרופוליניזציה	ופריפריאליזציה/  املكانة االقتصادية ملدن السهل 

الساحلي اجلنوبي:  عمليات متناقضة للمتروبولونية وللبريفيرية"، تأليف ع.رزين. 
(www.schools.kotar.co.il	:من املوقع)

املقال	—	"מעמדן	הכלכלי	של	ערים	במישור	החוף	הדרומי"	/ "املكانة االقتصادية ملدن السهل  	.7
الساحلي اجلنوبي"

صف تغّيرين أّديا إلى حتسني وضع مدن التطوير في سنوات الثمانني وفي مطلع سنوات أ.	
التسعني من القرن العشرين.   )10 درجات(  

عانت بعض مدن التطوير من أزمة في العقد األخير )2010-2000(. ب.	
اشرح عاملني لهذه األزمة.   )10 درجات( 	

اختر إحدى العمليتني:  متروبولونية )מטרופוליניזציה(	أو بريفيرية )פריפריאליזציה(،  جـ.	
َوِصف تأثيًرا ممكًنا واحًدا للعملية التي اخترَتها على مدن التطوير في املستقبل.   

)8 درجات(   

              /يتبع في صفحة	7/



גאוגרפיה,	קיץ	תשע"א,	מס'	057203,	573	+	נספחים
الجغرافية، صيف 2011، رقم 057203، 573 + ملحقان

-	7	-

الفصل الثاني-	جغرافية الشرق األوسط    )44 درجة(
أجب عن اثنني من األسئلة 8-12 )لكّل سؤال - 22 درجة؛ عدد الدرجات لكّل بند مسّجل في نهايته(.

اجليوسياسة 		.8
الشرق األوسط هو منطقة تعاني من عدم استقرار سياسي ومن نزاعات إقليمية. 	

اعرض بؤرَتي نزاع في الشرق األوسط في اخلمسني سنة األخيرة، إسرائيل ليست طرًفا فيهما.  أ.	
في كّل نزاع، اذكر ما هي األطراف املتنازعة، وما هو سبب النزاع.   )11 درجة(

رغم النزاعات، هناك تعاون بني دول الشرق األوسط في مجاالت مختلفة. ب.	
صف مثالني لتعاون بني دول في الشرق األوسط، واشرح أهّمية كّل واحد من التعاونني.   	

)انتبه:  بإمكانك أيًضا أن تصف أمثلة لتعاونات، إسرائيل طرف فيها(.   )11 درجة(  

الصحراء 		.9
إحدى الطرق لتعريف مجال الشرق األوسط هي بواسطة املمّيزات املناخية الصحراوية. أ.	

اشرح صعوبتني تكمنان في هذا التعريف.   )8 درجات( 	

صف تأثيًرا واحًدا للمناخ الصحراوي على االقتصاد في الشرق األوسط، وتأثيًرا واحًدا  ب.	
للمناخ الصحراوي على انتشار السّكان في الشرق األوسط.   )8 درجات(  

هناك َمن يّدعي أّن احلرب القادمة في الشرق األوسط ستنشب بسبب النقص في املاء. جـ.		
أعِط تعلياًل واحًدا يؤّيد هذا االّدعاء، وتعلياًل واحًدا يعارض هذا االّدعاء.   )6 درجات( 	

اجلغرافية املدينية 	.10
أمامك أربعة أزواج مدن في الشرق األوسط: أ.	

القاهرة؛ بغداد 	—

السويس؛ إستنبول 	—

إزمير؛ حيفا 	—

القدس؛ مّكة 	—

تـمّعن في األطلس، اختر اثنني من أزواج املدن، واشرح عامل موقع واحًدا مشترًكا لكّل  	

زوج مدن )املجموع — عامال موقع(.   )11 درجة(  
بعض املدن التي ُذكرت في البند "أ" نـمت وحتّولت إلى مدن عمالقة. ب.	

صف ثالث نتائج لعملية النمّو هذه.   )11 درجة(  	
                  /يتبع في صفحة	8/
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سوريا ولبنان 	.11
يتضّمن اجلدول الذي أمامك مقارنة بني سوريا ولبنان حسب مقاييس اجتماعية - اقتصادية.

تـمّعن في اجلدول، وأجب عن ثالثة البنود "أ"-"جـ".

مقارنة بني سوريا ولبنان حسب مقاييس اجتماعية - اقتصادية )2009(

لبنانسوريااملقاييس
1.954نسبة زيادة عدد السّكان )بالنسب املئوية( 	0.621 	

54.0نسبة سّكان املدن في الدولة )بالنسب املئوية( 	87.0 	

17.0نسبة العاملني في الزراعة من مجمل القّوة العاملة )بالنسب املئوية( 	7.2 	

4,60013,100اإلنتاج احملّلي العاّم للفرد )بالدوالرات(

)www.cia.gov:من املوقع(	 	 	 	 		 	 									

حّدد أّية دولة أكثر تطّوًرا، واشرح حتديدك حسب ثالثة معطيات من اجلدول.    أ.	
)6 درجات(				  

اشرح ثالثة عوامل للفروق في مستوى التطوير بني الدولتني )ال تستعمل املعطيات التي  ب.	
في اجلدول كعوامل(.   )9 درجات(  

تقوم الدولتان بتطوير فرع السياحة كمصدر للدخل.  اذكر أفضلية نسبية واحدة تتمّتع  جـ.	
بها سوريا في مجال السياحة وأفضلية نسبية واحدة يتمّتع بها لبنان في مجال السياحة.     

)7 درجات(   

/يتبع في صفحة	9/           
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انتبه!
السؤال 12 معّد للطاّلب الذين قرأوا املقال:

"التطّور اْلـَمَدوّي ملدينة العني في اإلمارات العربية املّتحدة"، تأليف مصطفى بن حموش. 
املقال مأخوذ من الكتاب الشرق األوسط على عتبة القرن الـ 21	- مقاالت مختارة في اجلغرافيا 

للمرحلة الثانوية.	

املقال —"التطّور اْلـَمَدوّي ملدينة العني في اإلمارات العربية املّتحدة"  .12
صف التدريج املديني في اإلمارات العربية املّتحدة.  اشرح عاماًل واحًدا لتكّون هذا التدريج.    أ.	

)6 درجات(  
صف عاملني يرتبطان بالتخطيط املديني،  أّديا إلى منّو مدينة العني في اإلمارات العربية املّتحدة.    ب.	

)8 درجات(
صف أحد السيناريوَهنْي املوصوَفنْي في املقال، لتطّور منظومة البلدات في املنطقة في املستقبل،  جـ.	

واشرح عاماًل واحًدا يدعم هذا السيناريو.   )8 درجات(

ב	ה	צ	ל	ח	ה!
ى لك النجاح! نتمّن

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

حقوق الطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.

				



נספח א: מפה — רמת הסיכון לרעידות אדמה בישראל
امللحق "أ": خارطة - مستوى خطر حدوث الهّزات األرضية في إسرائيل 

(מתוך אתר המרכז למיפוי ישראל

www.eared.gov.il)          من موقع مركز خرائط إسرائيل
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נספח ב: מדרש תמונה

امللحق "ب": حتليل صورة 

תצלום אוויר — קיבוץ עין השופט

صورة جّوية - كيبوتس عني هشوفيت
התמונה מן האתר

www.flicker.com

Dany Sternfeld
צולם על ידי
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التقطها 

الصورة مأخوذة من املوقع
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