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الجغرافية  -اإلنسان والبيئة
زي
التطوير والتخطيط الح ّي ّ
أو الكرة األرض ّية والبيئة
للممتحن
تعليمات
َ

א .משך הבחינה :שעתיים.

أ .مدّ ة االمتحان :ساعتان.

ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
في هذا ال ّنموذج فصالن ،عليك اإلجابة عن
أربعة أسئلة من فصل واحد فقط.
لكلّ سؤال  25 -درجة؛ المجموع  100 -درجة.
ّزي
الفصل األوّل  -التطوير والتخطيط الحي ّ
أو
الفصل الثاني  -الكرة األرض ّية والبيئة

בשאלון זה שני פרקים ,עליך לענות על
ארבע שאלות בפרק אחד בלבד.
לכל שאלה —  25נק'; סה"כ —  100נק'.
פרק ראשון — הפיתוח והתכנון המרחבי
או
פרק שני — כדור הארץ והסביבה
ג .חומר עזר מותר בשימוש:
אטלס משנת  1993ואילך:
— אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה
(ללא המילון למונחי הגאוגרפיה)
— אטלס כרטא — פיזי ,מדיני,
כלכלי ,חברתי
— אטלס כרטא אוניברסלי
ד .הוראה מיוחדת:
כדי להמחיש את תשובותיך היעזר
בסרטוטים ,בחתכים ובגרפים ,לפי הצורך.

جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
فصاعدا:
أطلس من سنة 1993
ً
 األطلس الجامعيّ الجديد ،إصدار يڤنه(بدون قاموس مصطلحات الجغرافية)
 أطلس كارتا  -طبيعيّ  ،سياسيّ ،اقتصادي ،اجتماعيّ
ّ
 أطلس كارتا العالميّخاصة:
د .تعليمة ّ
كي تدعم إجاباتك ،استعن بالرّسوم وبالمقاطع
وبالرّسوم البيانيّة ،حسب الحاجة.

خاصة ،كلّ ما تريد كتابته مس ّودة (رؤوس أقالم ،عمليّات حسابيّة ،وما شابه).
اكتب في دفتر االمتحان فقط ،في صفحات ّ
اكتب كلمة "مسوّدة" في بداية كلّ صفحة تستعملها مسوّدة .كتابة أيّة مسوّدة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسبّب إلغاء االمتحان!

ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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األسئلة
انتبه :عليك اختيار أحد الفصلين :الفصل األوّل أو الفصل الثاني،
واإلجابة عن األسئلة في الفصل الذي اخترتَه حسب التعليمات.
ال يمكنك اإلجابة عن أسئلة من الفصلين.

زي
األول  -التطوير والتخطيط احل ّي ّ
الفصل ّ
اخترت هذا الفصل ،أجب عن أربعة من األسئلة ( 7-1لكلّ سؤال  25 -درجة).
َ
إذا
.1

العولمة في الدول ّ
األقل تط ّو ًرا

أ .أمامك قائمة لعمليّات تحدث في أعقاب العولمة في الدول المتطوّرة وفي الدول األقلّ تط ّورًا.
اختر ثالثًا من العمليّات التي تميّز الدول ّ
تطو ًرا ،واشرح كيف تؤدّي العولمة إلى حدوث
األقل ّ
ّ
كل واحدة من هذه العمليّات 15( .درجة)
قائمة العمل ّيات:
• اختفاء مميّزات الثقافة المح ّليّة (اندثار مميّزات الحضارة المح ّليّة)
• تحسين جودة البيئة
• انخفاض نسبة المستخدَ مين في الزراعة
• ارتفاع نسبة المهاجرين الذين يدخلون الدولة بغرض العمل
• ارتفاع نسبة المستخدَ مين في فرع الصناعة :تركيب منتَجات غنيّة بالمعلومات (بالمعرفة)
• ارتفاع مستوى معيشة ّ
السكان
ب .اقرأ القطعة التي أمامك ،وأجب عن البندين الفرعيّين ) (2)-(1اللذين يليانها.
عَ مِ ل طالب جامعيّ من جامعة نيويورك ستّة أسابيع في مصنع بالقرب من شنغهاي ووصف تجاربه في العمل في
مقابلة لصحيفة أمريكيّة .قال هذا الطالب إنّه ال يُسمح للعمّ ال بالتحدّ ث فيما بينهم ،ويُحظَ ر عليهم مغادرة
أماكنهم ،ويُمنَعون من الذهاب إلى المراحيض في غير أوقات االستراحة ]...[ .العمّ ال الذين يتّكئون على
الطاولة عندما ال يوجد لديهم عمل يتعرّضون للصراخ من قِبل مُراقِبي العمل .إحدى العقوبات التي تُفرَض
على مَن يبدو عليه النعاس أثناء العمل هي الوقوف حتّى انتهاء ورديّة الليل.
(معدّ حسب "סטודנט חושף :כך עובדים במפעל שמייצר עבור 'אפל' בסין" .موقع  12 ,Ynetنيسان )2017
)(1
)(2

ما هي الظاهرة التي يمكن التعرّف عليها من القطعة؟ ( 5درجات)
اشرح لماذا تحدث هذه الظاهرة في األساس في الدول األقلّ تط ّورًا 5( .درجات)
/يتبع في صفحة /3
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الثورة الخضراء
أ .اشرح ما هي "الثورة الخضراء" 5( .درجات)
الرسم البيانيّ الذي أمامك يعرض كمّ يّة إنتاج الحبوب للدونم في العالم ،في السنوات .2016 - 1961
تمعّن في الرسم البيانيّ  ،وأجب عن البندين "ب  -جـ" اللذين يليانه.
كمّ يّة إنتاج الحبوب للدونم في العالم
()2016 - 1961

ﻛﻤ ّﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﺪوﻧﻢ
ّ
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الدولي)
(من موقع البنك
ّ

ب (1) .اشرح العالقة بين التوجّ ه الذي يظهر في الرسم البيانيّ وبين الثورة الخضراء 5( .درجات)
) (2معظم الحبوب هي مزروعات بَعْ ل.
اشرح العالقة بين هذا التحديد وبين التق ّلبات السنويّة في كمّ يّة إنتاج الحبوب ،التي تظهر في
الرسم البيانيّ  5( .درجات)
جـ .اشرح صعوبتين في تطبيق "الثورة الخضراء" في الدول األقلّ تط ّورًا 10( .درجات)
.3

القروي
الح ّيز
ّ
في الملحق "أ" صورتان لقري َتيْن :قرية في فرنسا (الصورة  )1وقرية في أثيوبيا (الصورة .)2
تمعّن في الصورتين ،وأجب عن البنود "أ-جـ".
أ .صف مم ّيزين للقرية التي في فرنسا ،يظهران في الصورة  ،1ومم ّيزين للقرية التي في أثيوبيا،
يظهران في الصورة  8( .2درجات)
ب .اختر إحدى الصورتين ،واشرح عاملين لمميّزات القرية التي تظهر في الصورة 8( .درجات)
جـ .في الدول ّ
األقل تط ّورًا تحدث هجرة من القرية إلى المدينة.
اشرح عاملين لهذه الهجرة ،وتأثيرًا ً
واحدا لهذه الهجرة على مميّزات القرية 9( .درجات) /يتبع في صفحة /4
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.4

السدود
أ .اشرح ثالثة أسباب إلقامة السدود على األنهر في العالم 8( .درجات)
ب .يمكن إلقامة السدود على األنهر أن تُسبِّب مشاكل مختلفة.
صف اثنتين من هذه المشاكل 7( .درجات)
جـ .نهر الكولورادو هو أكبر نهر في جنوب  -غرب الواليات المتّحدة .في النصف األوّل من القرن العشرين أُقيمت
على نهر الكولورادو مشاريع مياه كثيرة ،منها سدود كبيرة.
) (1تمعّن في الخرائط التي في األطلس ،واذكر أسماء الواليات في الواليات المتّحدة التي يجري هذا النهر فيها.
رتِّب أسماء الواليات من منبع النهر وحتّى مصبّه 5( .درجات)
) (2تمعّن في خارطة المناطق المناخيّة في األطلس ،واذكر ما هو نوع المناخ الذي يسود معظم الواليات التي
يجري هذا النهر فيها.
اشرح العالقة بين نوع المناخ الذي ذكرتَه وبين إقامة السدود على نهر الكولورادو 5( .درجات)

.5

النواة والهامش
أمامك خارطة تخطيطيّة لبريطانيا ،تعرض خمس مناطق في الدولة ،وكذلك جدول يعرض معطيات عن مؤشّ رات تشغيل
في هذه المناطق.
تمعّن في الخارطة التي أمامك وفي الجدول الذي في الصفحة التالية ،وأجب عن البنود "أ  -جـ" التي تليهما.
خارطة تخطيطيّة لبريطانيا

ﺷﻤﺎل  -ﺷﺮق إﻧﺠﻠﺘﺮا
ﺷﺮق إﻧﺠﻠﺘﺮا

إﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟ ّﻴﺔ

وﻳﻠﺰ

ﺟﻨﻮب  -ﺷﺮق إﻧﺠﻠﺘﺮا

(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).

/يتبع في صفحة /5
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مؤشّ رات تشغيل في بريطانيا
ّ
المستخدمون
مؤشرات التشغيل
المستخدمون في
المستخدمون في
متوسط األجور في
العاطلون
َ
َ
َ
ّ
في اإلنتاج الخدمات اإلدار ّية مجال العلوم وفي
األسبوع
عن العمل
لي
وخدمات الدعم المهن التقن ّية (جنيهات إسترلينيّة) (نسب مئويّة)
ّ
األو ّ
المنطقة
(نسب مئويّة) (نسب مئويّة)
(نسب مئويّة)
ويلز
شمال  -شرق إنجلترا
شرق إنجلترا
جنوب  -شرق إنجلترا
إيرلندا الشماليّة

4.1

5.9

4.9

505.9

5

0.7

7.6

6.5

504.1

5.3

1.1

10.4

8.8

574.9

4.2

1

9.8

9.2

596.8

3.1

4

7.1

4.8

503.8

3.9

(من موقع دائرة اإلحصاء المركز ّية في بريطانيا)

أ .حدِّ د أيّة مناطق من هذه المناطق هي نواة ،وأيّة مناطق هي هامشيّة.
ع ّلل تحديدَ يْك حسب معطيين من الجدول يميّزان مناطق النواة ،ومعطيين من الجدول يميّزان المناطق
الهامشيّة (المجموع  -أربعة معطيات) 9( .درجات)
ب .اختر إحدى المناطق الهامشيّة في بريطانيا.
حسب الخرائط التي في األطلس ،اذكر مم ّيزَي هامش إضافيّين (ليسا معروضين في الجدول) للمنطقة التي
اخترتَها 7( .درجات)
جـ .اذكر طريقتين لتطوير المناطق الهامشيّة ،واشرح كيف يمكن لكلّ واحدة من الطريقتين اللتين ذكرتَهما أن
تساعد على تطوير المناطق الهامشيّة 9( .درجات)

/يتبع في صفحة /6
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حاضرة (متروبولين) طوكيو
أ .تمعّن في األطلس ،واشرح عام َلي موقع لمدينة طوكيو في اليابان 8( .درجات)
ب .أمامك قائمة ألربعة استعماالت أرض في حاضرة طوكيو:
تجاري
ّ
• مركز مصالح تجاريّة رئيسيّ  ،مركز
• صناعة
• منطقة خضراء
• مطار
واحدا
الملحق "ب" يعرض خارطة استعماالت األرض في حاضرة طوكيو .تمعّن في الخارطة ،واشرح عام ً
ال ً
لموقع ّ
كل واحد من استعماالت األرض التي في القائمة (المجموع  -أربعة عوامل) 12( .درجة)
جـ .حاضرة طوكيو هي أكبر حاضرة في العالم.
تمعّن في التخطيط الذي أمامك.
اذكر ما هي الظاهرة من مجال الجغرافية المدينيّة التي تظهر في هذا التخطيط ،واشرح سبب هذه الظاهرة.
( 5درجات)
ّ
السكان الذين يدخلون يوم ّيًا إلى مدينة طوكيو من بلدات الحاضرة
عدد
()2010

ﺗﻮﺗﺸﻴﻐﻲ
13,539

إﻳﺒﺎراﻛﻲ

59,632

ﺗﺸﻴﺒﺎ

675,224

ﻏﺎﻧﺎﻣﺎ

9,085

ﺳﺎﻳﺘﺎﻣﺎ

840,990

ﻃﻮﻛﻴﻮ
טוקיו
ﻛﺎﻧﺎﻏﺎوا

ﻳﺎﻣﺎﻧﺎﺷﻲ

8,109

922,330

(معدّ حسب الموقع)www.metzo.tokyo.jp, Tokyo's History, Geography and Population :

/يتبع في صفحة /7
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التطوير واالتّصال
ِ
مستخدمي اإلنترنت في ثالث دولُ ،أشير
الجدول الذي أمامك يعرض معطيات عن الناتج المح ّل ّي الخام للفرد ونسبة
إليها باألرقام .3-1
تحت الجدول توجد قائمة أسماء لثالث دول .تم ّعن في الجدول وفي القائمة ،وأجب عن البنود "أ  -جـ" التي تليهما.
ِ
مستخدمي اإلنترنت في دول مختارة
الناتج المح ّل ّي الخام للفرد ونسبة
()2016
الدولة

ِ
مستخدمي اإلنترنت
الناتج المح ّل ّي الخام للفرد نسبة
(بنسب مئو ّية)
(بالدوالرات)

1

707

15

2

8,650

60

3

57,638

76
(من موقع البنك الدوليّ )

الدول:
• الواليات الم ّتحدة
• أثيوبيا
• البرازيل
أ .اكتب األرقام  3-1في دفترك ،واكتب بجانب كلّ رقم اسم الدولة المالئمة من القائمة ،حسب المعطيات
المعروضة في الجدول .ع ّلل إجابتك 5( .درجات)
ب .اشرح لماذا الناتج المحلّيّ الخام للفرد ونسبة مستخدِ مي اإلنترنت هما مؤشّ ران لتحديد مستوى تطوير الدولة.
( 9درجات)
جـ (1) .اشرح تأثيرين إيجاب ّيين الستخدام وسائل االتّصال الحديثة على تطوير الدول األقلّ تط ّورًا.
( 8درجات)
واحدا الستخدام وسائل االتّصال الحديثة على المجتمع في الدول األقلّ تط ّورًا.
تأثيرا سلب ّيًا ً
) (2اشرح ً
( 3درجات)
/يتبع في صفحة /8
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انتبه :عليك اختيار أحد الفصلين :الفصل األوّل أو الفصل الثاني،
واإلجابة عن األسئلة في الفصل الذي اخترتَه حسب التعليمات.
ال يمكنك اإلجابة عن أسئلة من الفصلين.

الفصل الثاني :الكرة األرض ّية والبيئة
اخترت هذا الفصل ،أجب عن أربعة من األسئلة ( 14-8لكلّ سؤال  25 -درجة).
َ
إذا
.8

سالسل الجبال
في الملحق "جـ" صورتان لسلسلتَي جبال في الواليات المتّحدة .في الصورة  1سلسلة جبال األبالش،
وفي الصورة  2سلسلة جبال الروكي.
أ .تمعّن في الصورتين ،و َِصف مميّزين لكلّ سلسلة جبال :مم ّيزًا واحدً ا لالرتفاع ،ومم ّيزًا واحدً ا لشكل
سطح األرض (المجموع  -أربعة مميّزات) 6( .درجات)
تمعّن في الخرائط التي في األطلس ،وأجب عن البندين "ب  -جـ".
ب (1) .اذكر العمليّة الجيولوجيّة التي كَ َّون َْت كلّ واحدة من سلسلتَي الجبال 6( .درجات)
) (2اشرح العالقة بين العمليّة الجيولوجيّة التي كَ َّون َْت كلّ واحدة من سلسلتَي الجبال وبين مم ّيزَي
كلّ واحدة من سلسلتَي الجبال اللذين وصفتَهما في البند "أ" 6( .درجات)
جـ .اختر إحدى سلسلتَي الجبال.
صف تأثير مم ّيزَي سلسلة الجبال التي اخترتَها على اثنين من المجاالت التالية:
االستيطان ،الزراعة ،الصناعة ،الطاقة ،المواصالت 7( .درجات)

/يتبع في صفحة /9
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منظومة النهر والينابيع
أ .أمامك قائمة لمناطق في منظومة نهر.
ّ
انسخها إلى دفترك حسب ترتيب موقعها في منظومة النهر من المنبع وحتّى
المصب 10( .درجات)
• الروافد
• قاعدة الجرف
• المجرى الرئيسيّ
خط توزيع المياه
ّ
•
• الدلتا
ب .أمامك تخطيطان يصفان نوعين للينابيع :نبع طبقيّ ونبع خلعيّ  .تمعّن في التخطيطين ،وأجب عن البندين
الفرعيّين ) (2)-(1اللذين يليانهما.
ﻧﻮﻋﺎن ﻟﻠﻴﻨﺎﺑﻴﻊ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ "أ"
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻴﺎﻩ اﻟ ﱠﻨ ْﺒﻊ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ "ب"
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻴﺎﻩ اﻟ ﱠﻨ ْﺒﻊ
ﻣﻔﺘﺎح:
ﻃﺒﻘﺔ ﻧ ّﻔﺎذة
ﺻﻤﺎء
ﻃﺒﻘﺔ ّ
)(1
)(2

وأي تخطيط يصف نبعًا خلع ّيًا 4( .درجات)
أي تخطيط يصف نبعًا طبق ّيًاّ ،
اذكر ّ
اختر أحد نوعَ ي الينابيع اللذين في التخطيطين ،واشرح عمليّة تكوُّ نه 6( .درجات)

أيضا في المناطق الجافّة التي تتميّز بكمّ يّة رواسب ج ّويّة قليلة.
جـ .اشرح لماذا تستطيع الينابيع أن تنبع ً
( 5درجات)

/يتبع في صفحة /10
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المناخ والتيّارات البحريّة
الكليموغرافان اللذان أمامك يعرضان معطيات من محطّ تين لقياس المعطيات المناخيّة في العالم:
وولڤس بي في ناميبيا ،ريو دي جانيرو في البرازيل.
تمعّن في الكليموغرافين ،وأجب عن البنود "أ  -جـ" التي تليهما.
ووﻟﭭﺲ ﺑﻲ

درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
) (cC

ﻣﻔﺘﺎح:
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
اﻟﺮواﺳﺐ اﻟﺠ ّﻮ ّﻳﺔ

اﻟﺠﻮ ّﻳﺔ
اﻟﺮواﺳﺐ ّ
)ﻣﻠﻢ(
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أﺷﻬﺮ اﻟﺴﻨﺔ

12
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8

رﻳﻮ دي ﺟﺎﻧﻴﺮو

درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
) (cC

ﻣﻔﺘﺎح:
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
اﻟﺮواﺳﺐ اﻟﺠ ّﻮ ّﻳﺔ

7

6

5

4

3

2

1

0

اﻟﺠﻮ ّﻳﺔ
اﻟﺮواﺳﺐ ّ
)ﻣﻠﻢ(
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أﺷﻬﺮ اﻟﺴﻨﺔ
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0
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أ .صف فرقين في مميّزات الرواسب الج ّويّة بين وولڤس بي وَريو دي جانيرو 7( .درجات)
ب .تقع المحطّ تان بالقرب من سواحل بحار ،والتيّارات البحريّة هي العامل األساسيّ الذي يؤثّر على الفروق
بينهما في مميّزات الرواسب الج ّويّة.
البحري الذي يسري بالقرب من الساحل الذي تقع عليه ّ
كل واحدة من المحطّ تين.
ّ
) (1اذكر ما هو التيّار
( 4درجات)
) (2اشرح كيف يؤثّر ّ
كل واحد من التيّارين البحريّين اللذين ذكرتَهما على كمّ يّة الرواسب الج ّويّة في
المحطّ ة التي يسري بالقرب منها 8( .درجات)
جـ .سواحل ناميبيا غنيّة بالثروة السمكيّة.
البحري الذي يسري بالقرب من سواحل ناميبيا على ثراء الثروة السمكيّة في سواحل الدولة.
ّ
اشرح تأثير التيّار
( 6درجات)

/يتبع في صفحة /12

 - 12.11

גאוגרפיה ,קיץ תשע"ח ,מס'  + 57282נספחים

الجغرافية ،صيف  ،2018رقم  + 57282مالحق

الفيضانات والغمر
اقرأ القطعة التي أمامك ،وأجب عن البنود "أ-جـ" التي تليها.
في شهر آب  2017ضرب إعصار الهوريكان "هارڤي" جنوب  -شرق تكساس ولويزيانا في الواليات المتّحدة.
هطل خالل أربعة أيّام في مناطق كثيرة في هاتين الواليتين أكثر من ألف مليمتر من األمطار .في أعقاب
ذلك ،فاضت األنهار في هذه المناطق وغُمرت مساحات شاسعة من األراضي .شُ رِّد أكثر من  30ألف نسمة
من منازلهم ،وغُمرت مئات آالف المنازل ،وقُتل 37
شخصا .حسب تقديرات خبراء االقتصاد ،هناك حاجة
ً
لحوالي  150مليار دوالر من أجل ترميم األضرار التي سبّبها إعصار الهوريكان.
في نفس الشهر أدّت األمطار الموسميّة في جنوب  -شرق آسيا إلى فيضانات كانت شدّ تها استثنائيّة .غطّ ت
هذه الفيضانات حوالي ثلث مساحة بنغالدش .تضرّر أو هُدم حوالي  700ألف منزل في الدولة ،وغُمرت
خاص ًة حقول األرزّ ،وكان تخوُّ ف من وقوع مجاعة جماعيّة شاملة.
مساحات شاسعة من األراضي الزراعيّةّ ،
حسب التقديرات ،تضرّر حوالي  8.5مليون نسمة بسبب الفيضانات في بنغالدش ،وقُتل 140
شخصا على
ً
أثرها.
(معدّ حسب الموضوع "إعصار هارڤي" ،وحسب الموضوع "فيضانات في جنوب آسيا ) ،"(2017من موقع ويكيبيديا.
من تاريخ  11آذار .)2018

أ (1) .اذكر الظاهرة المناخيّة التي حدثت في لويزيانا ،والظاهرة المناخيّة التي حدثت في بنغالدش.
( 3درجات)
) (2ما هو المميّز المشترك بين الظاهرتين المناخيّتين ،الذي أدّى إلى فيضانات وغمر في هذين البلدين؟
( 3درجات)
ب .في بنغالدش يجري نهر الغانج.
تمعّن في الخرائط التي في األطلس ،وأجب عن البندين الفرعيّين ).(2)-(1
) (1اذكر مم ّيزين لحوض تصريف نهر الغانج 6( .درجات)
) (2اشرح كيف يؤثّر ّ
كل واحد من المميّزين اللذين ذكرتَهما على شدّ ة الفيضانات والغمر التي
تحدث في بنغالدش 4( .درجات)
جـ .صف طريقتين لمواجهة الغمر الذي يُسبِّبه النهر ،واشرح الصعوبة التي تواجه الدول ّ
تطو ًرا في
األقل ّ
تنفيذ الطريقتين اللتين ذكرتَهما 9( .درجات)
/يتبع في صفحة /13
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.12

ملوحة األتربة
أ .اشرح عاملين لملوحة األتربة 8( .درجات)
ب .نسبة ملوحة األتربة في أستراليا هي  11%من مساحة القارّة ،ونسبة ملوحة األتربة في أوروبّا هي 2%
من مساحة القارّة.
) (1تمعّن في الخرائط التي في األطلس ،واذكر ما هو نوع المناخ الذي يميّز معظم مساحة قارّة أستراليا،
وما هو نوع المناخ الذي يميّز معظم مساحة قارّة أوروبّا 6( .درجات)
) (2اشرح العالقة بين نوع المناخ الذي يم ّيز ّ
كل واحدة من هاتين القارّتين وبين نسبة ملوحة التربة
فيهما 4( .درجات)
ري في الزراعة.
جـ .في الملحق "د" صورة لطريقة ّ
الري التي تظهر فيها.
تمعّن في الصورة ،واذكر ما هي طريقة ّ
اشرح لماذا يمكن لهذه الطريقة أن تق ّلص ملوحة التربة 7( .درجات)

.13

الذهب
أ .اشرح ما هو "الدرع الواقي" ،ولماذا توجد فيه ركازات ذهب 8( .درجات)
ب .الجدول الذي أمامك يعرض معطيات اقتصاد ّية تتع ّلق باستخراج الذهب وبالناتج المح ّل ّي الخام في أربع
دول في العالم.
تمعّن في الجدول ،وأجب عن البندين الفرعيّين ) (2)-(1اللذين يليانه.
معطيات عن استخراج الذهب والناتج المح ّل ّي الخام في دول مختارة
الدولة

استخراج
الذهب
(باألطنان)

بوركينا فاسو (أفريقيا)

35.1

كندا (أمريكا الشماليّة)

113.1

بابوا غينيا الجديدة (أوقيانوسيا)

63.3

روسيا (آسيا وأوروبّا)

248.8

نسبة استخراج
الذهب في الناتج
المح ّل ّي الخام
)(%

13
0.3
18
0.5

)(2013

نسبة الذهب
في التصدير
)(%

72

الناتج المح ّل ّي
الخام للفرد
(بالدوالرات)
729

1.3

51,990

53.2

2,283

2.2

14,819
(من الموقع )www.gold.org

) (1صنِّف الدول إلى مجموعتين ،حسب مساهمة الذهب في اقتصادهما .اعتمد قي إجابتك على
معطيات من الجدول 4( .درجات)
) (2اشرح الفرق بين مجموعتَي الدول في مساهمة الذهب في اقتصادهما 6( .درجات)
جـ .في السنوات األخيرة ،تبذل الكثير من الدول ّ
جهودا في تطوير تصنيع المعادن الموجودة في
األقل تط ّورًا
ً
أراضيها .اشرح لماذا 7( .درجات)
/يتبع في صفحة /14
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التغ ّيرات المناخ ّية
منطقة الدائرة القطبيّة الشماليّة مغطّ اة باألتربة المتجمّ دة (الثلوج األبديّة) ) ،(Permafrostالتي ّ
تشكل خُ مْ س
األراضي في النصف الشماليّ للكرة األرضيّة.
يؤدّي ارتفاع معدّ ل درجات حرارة الكرة األرضيّة إلى ذوبان تدريجيّ لهذه األتربة.
أ .اشرح ما هو العامل الرتفاع معدّ ل درجات حرارة الكرة األرضيّة 7( .درجات)
ب .في الملحق "هـ" خارطتان:
الخارطة  1تعرض المساحة التي كانت مغطّ اة باألتربة المتجمّ دة في أمريكا الشماليّة في
السنوات .2000-1981
الخارطة  2تعرض تو ُّقعًا للمساحة التي ستُغطّ ى باألتربة المتجمّ دة في أمريكا الشماليّة في
السنوات .2100-2081
تمعّن في الخارطتين ،وأجب عن البندين الفرعيّين ).(2)-(1
) (1اذكر ما هو التغيّر
األساسي المتوقّع في كِ بَر المساحة المغطّ اة باألتربة المتجمّ دة 4( .درجات)
ّ
) (2اشرح تأثيرين للتغيّر الذي ذكرتَه على االستيطان في منطقة الدائرة القطبيّة الشماليّة.
( 6درجات)
جـ .تحتوي األتربة المتجمّ دة على كمّ يّة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون والميثان ،اللذين مصدرهما من
األراضي العشبيّة التي غطّ ت هذه المناطق في الماضي البعيد.
اشرح لماذا يؤدّي الذوبان التدريجيّ لهذه األتربة إلى تغذية مرتدّ ة موجبة تتع ّلق بالتغيّر المناخيّ .
( 8درجات)

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك ال ّن جاح!

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

حقوق الطّ بع م حفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان ّإال بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

גאוגרפיה ,קיץ תשע"ח ,מס' 057282
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נספח א

الملحق "أ"
صورتان للسؤال 3

الصورة  - 1قرية في فرنسا

(من الموقع ويكيميديا كومونز)

الصورة  - 2قرية في أثيوبيا

(من الموقع ويكيميديا كومونز ،تصوير)Bernard Gagnon :
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נספח ב
الملحق "ب"
خارطة للسؤال 6
استعماالت األرض في حاضرة طوكيو
مركز مصالح تجار ّية،
تجاري
مركز
ّ
ّ
مكتظة
منطقة سكن ّية
صناعة
صناعة وتخزين في مناطق مجفّفة
منطقة ّ
مخططة للتجفيف
منطقة خضراء
مطار
طريق سريع
رئيسي
شارع
ّ
ّ
سكة حديد
ّ
سكة حديد لقطار سريع مع ّ
محطة
طريق ّ
مخططة

كوشينييه
أوروا
سوكا

كاواغوتشي
أوساكا

ميتسودو

ايتباشي

ايتشيكاوا
سوميدا
كوتو

قصر شينجوكو سوغينامي
االمبراطور
شيبويا
كوتو

طوكيو

تشيبا

ايتش هارا

خليج
طوكيو

ميدوري

كاواساكي

يوكوهاما

كم

يوكوساكا

توتسوكا

كمكورا

زي :كتاب تعليم في الجغرافيا وتطوير البيئة،
(من م .سيچف وآخرون ،التطوير والتخطيط الح ّي ّ
إصدار قسم المناهج ال ّتعليم ّية ومركز التكنولوجيا التربو ّية ،2011 ،ص )184

נספח ג

الملحق "جـ"
صورتان للسؤال 8
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الصورة  - 1سلسلة جبال األبالش

(من الموقع ويكيميديا كومونز .تصوير :خدمات المنت ّزهات الوطن ّية في الواليات الم ّتحدة)

الصورة  - 2سلسلة جبال الروكي

(من الموقع ويكيميديا كومونز)

גאוגרפיה ,קיץ תשע"ח ,מס' 057282

נספח ד
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الملحق "د"
صورة للسؤال 12
ري في الزراعة
طريقة ّ

(من الموقع  ،flickrتصوير )Borisshin

נספח ה

גאוגרפיה ,קיץ תשע"ח ,מס' 057282
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