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موعد االمتحان :صيف 2020
رقم ال ّنموذج574 ،057102   :
ترجمة إلى العرب ّية )(2

تحليل ظواهر أساس ّية في الح ّيز

נתי"ב — ניתוח תופעות יסוד במרחב

وحدة تعليميّة واحدة

יחידת לימוד אחת

للممتحن
تعليمات
َ

הוראות לנבחן
		
א .משך הבחינה :שעה וחצי.

أ .مدّ ة االمتحان :ساعة ونصف.
		 ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:

ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
					
בשאלון זה חמש שאלות על
		 חבל ארץ שלא נלמד.
עליך לענות על ארבע שאלות ,לפי
ההוראות בגוף השאלון.
לכל שאלה —  25נקודות;
                             סה"כ —  100נקודות.

في هذا ال ّنموذج خمسة أسئلة عن
إقليم لم ُيدرس.
عليك اإلجابة عن أربعة أسئلة ،حسب
التّعليمات الواردة في نموذج االمتحان.
لكلّ سؤال  25 -درجة؛
       المجموع   100 -درجة.

ג .חומר עזר מותר בשימוש 				 :جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
فصاعدا:
أطلس منذ سنة 1993
				
אטלס משנת  1993ואילך:
ً
الجامعي الجديد ،إصدار يڤنه
 األطلس— אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת
ّ
יבנה (ללא המילון למונחי הגיאוגרפיה) 						 (بدون قاموس مصطلحات الجغرافية)
سياسي  ،
طبيعي،
 أطلس كارتا -— אטלס כרטא — פיזי ,מדיני,
ّ
ّ
اقتصادي  
اجتماعي،
      
חברתי ,כלכלי   
ّ
ّ
عالمي
كارتا
أطلس
   						
אוניברסלי
— אטלס כרטא
ّ
خاصة:
						 د .تعليمات ّ

ד .הוראות מיוחדות:
			
 .1רשום במחברתך את השם ואת שנת
ההוצאה של כל אטלס שאתה משתמש בו.
		  .2כדי להמחיש את תשובותיך תוכל  
     להיעזר בסרטוטים ,בחתכים ובגרפים,
     לפי הצורך.

		

.1
.2

اكتب في دفترك اسم كلّ أطلس
تستعمله وسنة إصداره.

كي تدعم إجاباتك ،بإمكانك االستعانة
البيانية،
وبالرسوم
ّ
ّ
بالرسوم وبالمقاطع ّ
حسب الحاجة.

اكتب في دفتر االمتحان فقط .اكتب "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
ّ
َ
َ

		
בהצלחה!

نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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اﻷسﺌلة
تحليل ظواهر أساس ّية في الح ّيز ) 100درجة(

في هذا النموذج ،ستُفحﺺ قدرتك على التعامل مع أسئلة تتناول إقليمً ا لم تتعلّم عنه.
تعتمد األسئلة على مهارات جغرافيّة ومهارات تفكيريّة.
تعتمد األسئلة على تحليل خراﺋط في األطلس العا ّم وعلى المعﻄيات الواردة في نموذج االمتحان.
اإلقليم الذي يتناوله نموذج االمتحان هو جمهور ّية الكونغو الديمﻘراط ّية (زائير سابﻘًا).

انتبه :المعلومات الجغرافيّة ليسﺖ موجودة فقط في الﺨراﺋط اإلقليميّة والﻄبيعيّة التي في األطلس،
أيﻀا في الﺨراﺋط العالميّة والموﺿوعيّة )مﺜل المناخّ ،
السكان ،االقتصاد(.
وإنّـما ً
اكتب في دفترك اسم كلّ أطلس تستعمله وسنة إصداره )األطلس الجامعيّ الجديد ،أطلس كارتا(.
مرفﻘة ﺧارطة تﺨطيط ّية للدولة في آﺧر اﻻمتحان.
عليك اإلجابة عن أربعة أسئلة :عن السؤال ) 1إلﺰاميّ ( ،وعن ﺛﻼﺛة من األسئلة ) .5-2لكلّ سؤال  25 -درجة(.
أجﺐ عن الﺴﺆال 1
(إلزامي).
ّ
.1

الموقﻊ واستعماﻻت اﻷرض
أ .صف موقع جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة في خﻄوط الﻄول وفي خﻄوط العرض ،واذكر موقعها في القارّة،
واذكر أسماء جميع الدول التي تحدّ ها 9) .درجات(
ب .أمامك معﻄيات عن توزيع استعماالت األرض في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة.
) (1اﺷرح لماذا تغﻄّ ي الغابات مساحة كبيرة في الدولة 4) .درجات(
)(2
أعط إيجابيّة واحدة وسلبيّة واحدة لدولة الكونغو فيما يتعلّﻖ بمساحات الغابات الﺸاسعة التي فيها.
ِ
) 8درجات(
ا س ت ع ما ال ت ا أل رض يف مج ه وريّ ة ا ل ك ون غ و ا ل د مي ق را طيّ ة
ا مل ص د ر C I A - T H E W O R L D F A C T B O O K -
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ج  .مساحة دولة جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة هي  2,267,050كم .2قﻄاع ساحل الدولة هو  169كم فقط.
اﺷرح لماذا ّ
تﺸكل هذه الحقيقة سلبيّة للدولة 4) .درجات(
/يتبع في صفحة /3
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أجﺐ عن ﺛﻼﺛة من اﻷسﺌلة .5-2
.2

اﻻقتصاد
أ .أمامك معﻄيات عن توزيع مصادر إنتاج الﻄاقة في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة .اﺷرح العامل لهذا
التوزيع ،واﺷرح بماذا يﻼﺋم هذا التوزيع مبدأ التنمية المستدامة 13) .درجة(

توزيعّاستعمالّمصادرّالطاقةّيفّمجهوريةّالكونغوّالدميقراطية
املصدر

CIA - THE WORLD FACTBOOK

وقودّأحفوريّ
2%

كهرمائيّ
ُ
98%

דלקיأحفوري
وقود
מאובנים

كهرمائي
הידרואלקטרי
ُ

ب .أمامك معﻄيات اقتصاديّة لجمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة .اذكر ما هو مستوى تﻄوير الدولة،
واﺷرح ﺛﻼﺛة تعليﻼت من المعﻄيات لتحديدك 12) .درجة(
المعطى

قيمتﻪ في جمهور ّية الكونغو
الديمﻘراط ّية

السنوي للفرد
الناتﺞ المح ّل ّي الﺨام
ّ
النسبة المئو ّية للمستﺨدَ مين في الﺰراعة

34%

النسبة المئو ّية للمستﺨدَ مين في الصناعة

21%

النسبة المئو ّية للمستﺨدَ مين في الﺨدمات

44%

$ 800

مصدر المعﻄياتCIA - THE WORLD FACTBOOK :

/يتبع في صفحة /4
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.3

موقﻊ الﺒلدات
أ .أمامك أسماء ﺛﻼث مدن في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة  -كسنغاني ،كينﺸاسا ،بوكابو.
تمعّن في الﺨراﺋط التي في األطلس ،وأجب:
) (1اذكر ما هو مم ّيﺰ الموقع المﺸترك لمدين َتي كسنغاني وكينﺸاسا .اﺷرح طريقتين ّ
يﺸكل بواسﻄتهما هذا
المميّﺰ للموقع إيجابيّة القتصاد المدينتين 9) .درجات(
) (2اﺷرح بماذا ّ
يﺸكل مم ّيﺰ الموقع المﺸترك لمدين َتي كسنغاني وكينﺸاسا سلب ّية للمدينتين ،ولماذا هذه
السلب ّية ليسﺖ موجودة في مدينة بوكابو 8) .درجات(
ب (1) .اﺷرح عام ً
ﻼ جغراف ّيًا ممك ًنا إليجاب ّية موقع كينﺸاسا كعاصمة 4) .درجات(
) (2هناك َمن يدّ عي ّأن موقع كينﺸاسا يمكن أن يكون مﺸكلة ألداﺋها كعاصمة .اﺷرح لماذا 4) .درجات(

.4

ّ
الﺴكان
أ .أمامك هرم جيليّ لجمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة.
ّ
) (1اﺷرح عاملين لحجم ّ
كل واحدة من مجموعتَي
الﺴكان المتعلّﻘين  -المجموع أربعة عوامل 12) .درجة(
) (2اﺷرح لماذا ّ
الجيلي المعروض عب ًئا على اقتصاد الدولة 5) .درجات(
يﺸكل المبنى
ّ

نساء

رجال

مصدر المعﻄياتCIA - THE WORLD FACTBOOK :

ب .صف طريقتين تستﻄيع الدولة بمساعدتهما مواجهة المﺸاكل الديمغرافيّة التي تعاني منها 8) .درجات(
/يتبع في صفحة /5
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المناخ
أ .أمامك كليموﻏراف يمﺜّل المناخ في كينﺸاسا ،عاصمة الكونغو ،وفي قسم كبير من مساحة الدولة.
) (1اذكر ما هو نوع المناخ الموصوف في الكليموﻏراف .ع ّلل تحديدك حسب مم ّيﺰين يﻈهران
الجو ّية 11) .درجة(
في الكليموﻏراف  -مميّﺰ واحد لدرجة الحرارة ومميّﺰ واحد للرواسﺐ ّ
األساسي لنوع المناخ الذي ذكرتَه في هذه المنﻄقة 6) .درجات(
) (2اﺷرح العامل
ّ
ب .هل المناخ الذي ذكرتَه في البند "أ" ّ
يﺸكل إيجاب ّية أم سلب ّية لﻺنسان? ِ
أعط تعليلين لتحديدك.
) 8درجات(
اجلويّة (ملم)
الرواسب ّ

اجلويّة الكلّيّة  -حوايل  1400ملم
ّ
كميّة الرواسب ّ

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 محفو ة لدولة إس راﺋيل.
ال نّسﺦ أو ال نّﺸر ممنوعان ّإال بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

درجة احلرارة
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مجهوريّة الكونغو الدميقراطيّة -خارطة ختطيطيّة
السودان

مجهوريّة أفريقيا الوسطى
الكامريون

أوغندا

ط االستواء
خّ

مبنداكا
الكونغو

بوكابو

مجهوريّة الكونغو الدميقراطيّة
(زائري)

غابون

كينشاسا

تنزانيا
زامبيا

األطلسي
احمليط
ّ

أنغوال

